
t

DRAUGAS
VIENATINIS TAl’TINftS IR 

TIKYBINĖS MINTIES ŪK

TI i VIV MĖNRAŠTIS AME

RIKOJE.

DRAUGAS
THE MOHT iNFM'ENTIĄb 

LITHUANIAN CATHOUC

DAILY IN AMEHICA.

No. 67

I.1T1H AMĄN DAII V FRIEND
“Draugas/’ 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS TREČIADIENIS, KOVO-MARCH 20 D

ENTERED AS 8ECOND-Cl-AS»^MATTER MARCH St, 1916, AT CHICAGO. 1LI.INOI8 CNEJEr THE ACT OF MARCH 3, 1879
3c A C 0 P Y

Telefonas: Canal 7790 METAI-

VOKIEČIAISTATYSTVIRTOVES PAREINY
HITLERIS SURENGĖ MILITARINIUS i S™™“

ciAuifem I
RIMTI PRANCŪZIJOS NESUTIKIMAI 

SU ANGLIJA

LAVALIS VYKSTA MASKVON

O JUK TURĖJUS DAUG 
PROGŲ KLUPDYTI 

VOKIETIJĄ
PARYŽIUS, kovo

ŠTAI, IR PROGA HITLiE- 
19- - RIUI GINKLUOTIS IR SU

Norima be Vokietijos padaryti 
rytų Lokarno paktą

/. -------- r- --------- —
BERLYNAS, kovo 19. — ’ LONDONAS, kova 19. - 

Vokietijos diktatorius Hitle- lAiMja> kad Ang!ija prita.* 
ris paskelbė/ kad vokiečiai! '
dabar imsis darbo militari-’ria Vokietijos atsiginklavi- 
zuoti Pareinj. Pirmiau bus'mui. Anglijos vyriausybė dės

TARTIS TRYPTI
PARYŽIUS, kovo 19. — 

Aiškėja, kad Vokietijos dik
tatorius Hitleris gali sau

pasiūlyta Prancūzijai, kad ji 
demilitarizuoti} tą visą pasie 
nį savo pusėje taip, kaip yra 
demilitarizuotas pasienis Vo
kietijos pusėje. . Sako, jei 
Prancūzija nesutiks, tada vo
kiečiai visu Prancūzijos pa
sieniu ims statyti tvirtoves 
ir ten įsiginklUos taip, kaip 
įsiginklavę prancūzai.

Hitleris pareiškia, kM ^Vo
kietija daugiau jau nesuriš
ta Versalio taikos sutarties 
militariniais straipsniais.

pastangas nuraminti Europą.

PARYŽIUS, kovo 19. — 
Pasireiškė rimti Prancūzijos 
nesutikimai su Anglija.

Prancūzija padavė sumany
mą, kad Anglijos užsienio rei 
kalų sekretprius Sir John Si
mon prieš vyksiant į Berly
ną atvyktų Paryžiun pasitar
ti, kas turi būt daroma dėl 
Vokietijos atsiginklavimo. Iš

Prancūzai valstybės vyrai vie 
šai pareiškia, kad Prancūzija 
be galo skaudžiai nusivylusi 
Įvykiais Vokietijoje.

Pareiškiama, kad Prancūzi sveikas krikštauti paskelbęs
ja turėjo daug progų Vokie- Vokietijai atsiginklavimą, su- 
tiją paklupdyti, kad ji pildy- trypus Versalio taikos sutar
tų Versalio taikos sutartį. jtį, kadangi tarp tos sutarties 
Tas nepadaryta. Pasitikėta signatarų nėra sutarimo, kas 
Anglijos draugingumu. Į turi būt daroma (Vokietijos

Ir štai kokios iš to sėkmės. klausimu.
Viena Prancūzija šiandien ne Anglija pasiuntė protesto 
turi galimybės kilti prieš Vo-į not^ Vokietijai, visiškai ne- 

pasitarius su Prancūzija ir
____________ Italija, ir priede dar siunčia

Berlynan užsienio reikalų se
kretorių Sir John Simoną.

Į Londono vyriausybės sluok-
------- --  isniuose kalbama, kad pasi-

WASIJINGTQN, kovo 19. reiškęs krizis dėl Vokjėtijos 
— Colunsbia' distrikto specia atsiginklavimd jau visiškai

ANGIIJA NEPRITARIA
ŠAUKTI KONFEREN
CIJA DĖL VOKIETIJOS

GIRDI, VISKAS BUS PA
TVARKYTA PASITARIUS 

SU HITLERIU
LONDONAS, kovo 19. —

Prancūzija paduoda sumany
mą, kad artimiausiomis dieno 
mis sušaukus santarvės val
stybių konferenciją .Vokieti
jos atsiginklavimo klapsimu.

Italija pritaria konferenci
jai. Bet Anglija atsako, kad 
ir be konferencijos bus “su
tarta” su Hitleriu.

DAUGIAU TRIUKŠMO,
REGU NUMATYTA

COLUMBIA, O., kovo 19.
— Dėl iškeltų graftų ryšium | SPRINiGrFIELD, III., kovo 
su bedarbių šelpimu Ohio vai T 9. — Illinois legislatūra sv-

ŠEŠTOJI “DRAUGO” 
RADIJO PROGRAMA

Šiandien per “Draugo” radijo valandą vėl išgirsime 
Gavėnios meto kalbėtoją, gerb. kun. prof. J. Vaitkevičių, 
M.I.C. Muzikalinę programos dalį išpildys Dievo Apvaiz
dos parap. vargonininkas Kastas Sabonis ir Sasnausko 
Choro dvigubas kvartetas, - vadovaujant gerb. prof. A. 
Pociui.

Nepamirškite pasukti savo radijo į stotį WBDC., 1210 
kil., 4 vai. popiet. ■

Šioji valanda yra skiriama Dievo Apvaizdos parapijai.

VOKIEČIAI NORI, KAD KLAIPĖDĄ 
VALDYTO T. S. KOMISARAS

NELEIDŽIA KEISTI ŠEL
PIMO TVARKŪS

K AUNAS. — Nuo Klaipė
dos krašto priskyrimo prie 
Lietuvos, vokiečiai visą lai
ką kelią triukšmą. Šis jų 
triukšmas gana ryškus ypač 
šiuo laiku — Lietuva ir lietu
vių tauta vokiečių spaudos ir 
radijo kasdien šmeižiama, nie 
kinama. Lietuvai priskaitųma 
įvairiausių “nuodėmių,1* ku
rias ji padariusi valdydama 
Klaipėdos kraštą.

Žinoma, didžiausiomis 
“nuodėmėmis” laikoma lietu
viškumo apsaugojimas ir tei
sėtai vykdomi Klaipėdos k ra 
što įstatymai.

Dabar vokiečiai sugalvojo 
dar vieną triukšmo priemonę. 
Jų laikraščiai reikalauja, kad 
Klaipėdos kraštui valdyti bū 
tų paskirtas Tautų Sąjungos 
komisaras. Čia ir pasireiškia, 

■ visas vokiečių nenuoseklumas: 
1933 melų rudenį Hitlerio vai 

Idžia spiovė Tautų Sąjungai į 
l veidąj o dabar norėtų, kad 
i Klaipėdos kraštui būtų pa
skirtas Tautų Sąjungos komi

stybėje pasireiškė daugiau 
triukšmo, negu buvo numa
tyta.
, Ohio gubernatorius Davey 

sušaukė. iegislatūrą specialėn 
sesijon ir ji paskyrė komite- 

gresmoną J. H. Hoeppel, de ra pavojaus Europos taikai. Į tą iš 10 atstovi}, kad ištyrus 
mokratą iš. Kalif., pardavimu ; Girdi, Vokietijos atsiginki a-Į visą bėdai bių šelpime tvar- 
skyrimo į U. S. militarinę ak- Įvimas galįs dar daugiau su- ką valstybėje.

Londono atsakyta, kad pasi-T1' Kran<l ikaltin° kon-; Mankšta. Pažymima, kad nė-
tarimai nereikalingi.

Diktatoriaus Hitlerio Įsakyj Prancūzija tad aiškiha, kąd 
mu, Vokietijoje surengti mi-!Anglija paneigia prancūzus ir 
litariniai oro mani e v ra i. Bom'. savarankiai turės derybas su
biniai ir kiti vokiečių railita- 
riniai lėktuvai, kurie iki šiol 
buvo uždaryti ir slepiami, lio taikos sutartį ir pritaria 
raižo Berlyno ir apylinkių nacių atsiginklavimui. <
padanges, susigrupavę eska
dronais.

Karo ministerija paskelbė, 
kad karo tarnybon bus pa
šaukta apie 900,000 jaunų vy 
rų, iš kurių bus parinkti ati
tinkami kareiviavimui.

LENKIJA RAMI DĖL 
VOKIETIJOS ATSI

GINKLAVIMO

Hitleriu. Vadinasi, Anglija 
' tuo būdu paneigia ir Versa-

VARŠUVA, kovo 19. — 
Lenkų užsienio reikalų mini
sterija ir toliau tyli apie Vo

Kad taip, tai ir Prancūzi
ja ima veikti savarankiai. 
Maskvon siunčia užsienio rei 
kalų ministerį Lavalį, kad 
sov. Rusiją patraukus savo 
pusėn, v

Min. Lavalis Maskvoje bū
siąs šio kovo m. 27 d., kada 
žada ten būti taip pat ir An
glijos užbienio reikalų pasek- 
retorius kap. Eden.............

Min. Lavalio kelionės tik
slas Maskvon yra ne tik kad 
savo pusėn patraukus bolše
vikus, -bet kad veikiau įkūni
jus rytinių valstybių Lokar
no paktą be Vokietijos. Tuo 
būdu būtų sudarytas stipruskietijos atsiginklavimą. Tik

vienas vyriausybės valdiniu-j rytuMe f'rontas įįį v'„kie.
kas pareiškia, kad Vokietijos 
atsiginklavimas nekliudo Len 
kijos reikalų. Tad nėra kuo 
čia rūpintis.

tiją. Prancūzija tikisi šin

ademiją. Įkaitintas dar ir jo;stiprinti taiką 
sūnus C. J. Hoeppel.

Randama, kad tėvas su sū
num už 1,000 dol. įstatę į mi
nėtą akademiją Vieną jaunuo
lį- ;

Kongresmonas išsigina to 
visa. Sako, jis teisme įrody
siąs, kad yra nekaltas.

GRĮŽTA NUKERTĖJUSIE
JI NUO POTVYNIŲ

LITTLE ROCK, Ark., ko
vo 19. — St. Francis, TVhite 
ir Black upių vandenų kilimo 
pavojus dar nepraėjo Arkan 
sas valstybėje, tačiau kai ku 
riose vietose vanduo tiek žy
miai nuslūgo, kad apie 2,703 
asmenų iš naujo grįžo į savo 
apleistus namus.

Bet Mississippi upė savo 
dirba. Kitų upių papildoma

Savo keliu Keikiu! Emer-
I talijos vyriausybė gi iš gency Relief krašto admini- 

pradžių buvo suskatus reika- stratorius H. Hopkins dirba,
lauti, kad paskelbus Vokieti
jai sutartiną boikotą. Dabar 
pats premjeras Muusolinis 
pareiškia, kad su Vokietija 
busią galima susitaikinti gra 
žiuoju ir jis yra priešingas, Į

kad papirkimų ėmėjai būtų 
patraukti tieson. Bedarbių 
šelpimo darbas Ohio atima
mas iš valstybės. Pagkirtas 
federalinis administratorius.

, , , ... . v . , Gubernatorius Davey kvie-kad būtų imtasi prieš ją ko-. .. . .
M, nors gnest, pnomonų. Jis

. rancbs,ja p yra augiau ran^r. kad are§(avag (ulmi- 
s>a saugojus, Versal.o takoa,*.^

'sutarties neliečiamybę. Šian- ■ 
dien ji palikta nuosavam liki
mui. Jos neatsiklausiama, 
kas turi būt daroma, kada 
Vokietija trypia visas tarp
tautines sutartis. Kiekviena 
valstybė veikia skyrium. Nė 
vienai jų nerūpi visuma, bet 
tik nuosavi interesai, nnosa-

arstė, kad pakeitus bedarbių 
šelpimo tvarką valstybėje, 
taip kad pigiau atsieitų tas 
visas darbas.

Iš Washingtono pranešta, 
kad Federal Emergency Re
lief administracija randa, 
kad šelpimo tvarkos keitimas 
-nereikalingas. Taip turi būt 
kaip yra, priešingai gi admi
nistracija atsisakys remti šel 
pimo darbą.

Legislatūra turi rasti prie 
monių šelpimo fondų sukėli
mui? Matyt, bus didinami mo 
keseiai.

GRIUVO BELGUOS MINI- 
STERIĮĮ KABINETAS

VISKAS BAIOTA SU 
INSULL4U

Illinois valstybės prokura- 
torija paskelbė, kad ji baigė 
visą reikalą su S. Insulliu, 
daugiau netrauks jo teisman. 
Matyt, ir federalinė vyriau
sybė kapituliuos.

VISI 7 RASTI ŽUVĘ 
AFRIKOJ

PARYŽIUS, kovo 19. —
Iš prancūzų ekvatorinės ko-lo 
nijos Afrikoj gauta patvir-

vi apsauga. Visi bendrai pa-i «*»» k«1 tos k"lon^’
gen. gubernatorius Renard, 
jo žmona ir 5 karininkai yrasirašyti sutarimai eina nie

kais. Ir, štai, Hitlerio vyriau 
sybė turi puikios progos iš

paktan įimti be Pabaltijo-jį užtvenkia didelius plotus. Į naujo atstatyti gąlingą ger-
valstybių dar ir Čekoslova
kiją, o, rasi, ir Lenkiją.

ETIOPIJA NEREIKALINGA 
ATSIPRAŠYTI ITALIJĄ
ADDIS ABABA, kovo 19.

— Etiopijos valdovas Haile 
Selassie pareiškia, kad Itali
ja gali sveika atsiimti) savo 
reikalavimą, kad Etiopija tu-

Vis gi nėra tokių didelių ne
laimių, kaip praeityje. Rau
donojo Kryžiaus organizaci
ja rūpinasi nukentėjusiais.

KAUNAS. - Ministerių ka 
binetas priėmė kainų priešių 
ros įstatymą, pagal kurĮ bus 
paskirtas kainoms reguliuoti 
komisaras. Nes dabar kai kur 
yra dirbtinai pakeliamos kai
nos.

manų imperiją.
Prancūzija Svarsto, kad gal

jai vienai reikės pasiųsti pro 
testą Vokietijai. Kadangi 
toks protestas yra menkos 
svarbos, gal visiškai nė ne
protestuoti, bet dar daugiau 
apsidrausti nuo grasiančio 
pavojaus iš teutonų pusės.

žuvę raistuose nukritus lėk
tuvui, kuriuo jie visi skrido.

Belgų Kongo lakūnas rado 
sulužugį lėktuvą ir visus 7 
žuvusius.

PLĖŠIKŲ ŽYGIAI

KARACHI, Indija, kovo 
19. — Apie 109,000 musulmo
nų žygiavo šin miestan, kad 
įvykdyti indusų skerdynes. 
Prieš musulmonus išaukta ka 
riuomenė. 27 musulmonai nu
šauta ir 97 sužeista.

S. Insullis yra laisvas. Jo rėtų atsiprašyti jos. Etiopija 
brolis taip pat laisvas. Pasta to nepadarys, nes nieku ne- KAUNAS. — Nuo kovą l

Penki plėšikai vakar d>ną LYNCHBURO, Va., kovo
pągrobė. apie 2,500 dol. iŠ E. 19. — Automobilis susikūlė

BRIUSELIS, kovo 19. —1
Šiandien atsistatydino Belgi-1........ . sąrąs, žinoma, grynų arijujos ministerių kabinetas, ku- ^rauj0
riam vadovavo premjeras | '____________ - ~
Theunis.

Kabinetas atsistatydino, ka 
da parlamento opozicija pra-

ŽUDIKO L. GILLIS 
SĖBRAS TEISME

Plėšikas žudikas Lester G ii. . 1 lesinąs zuuiKas įjesier
dėjo skandžiai pult. vynau- („aby Face Ne)son
aybę dėl jos griežto no.iąta- ‘ sn B,hn] >a„,
tymo. ai aukao ataodard, bei-
gui i tokymą. Opozicija du vyriausybės agentu*,
reikalauja panaikinti aukso 
standardą.

is

VARGAS SU ŠUNIMIS

Chicagos apylinkėse. Tos ko
vos laiku Gillis buvo sunkiai 
sužeistas ir jo lavonas ras
tas pamestas netoli Chic ago, 
o Chase pabėgo. Pagaliau jis

NEW YORK, kovo 19. , sugautas vakaruose ir į įrišta
Apskaičiuota, kad šiame mie Cbicagon.
ate yra apie_WXX> įvairią ' Dahar Meraliniam 
rtjšių 
(žinoma, 
asmenų

350,000 įvairių
Jie sukandžiojo 

visi) 20,416
m.

ORAS
CHICAGO TR APYLIN

KĖS. — Šiandien iš dąlies

Chicagoj„ prasidėjo jo bylos 
nagrinėjimas. Jis kaltinamas 
žmogžudyste ir bns reikalau
ta jam taikyti mirties 
bausmę.

rasis vyksta į Kanadą. Jis nusikalto Italijai, sako impe- dienos Lietuvoje papigintas J. Brach aūd Sons firmos, Įsu troku. Žuvo visi automobi-; debesuota; maža atmaina tem
yra Britanijos pilietis. ratorins. geležinkelio tarifas 20-30%. 4656 W. Kinzie gat. liu važiavę 5 asmenys. peratūroje.

Apskaičiuojama, kad šian
dien visam V. G. kraštui t,r ūk 
sta daugian kaip pusanUą 
milijono gyvenamų mimų.
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“DRAUGAS”
lietn* kasdien, išskyrus MkmadlsBlva 

MUOiL^UATOS KAINA; 3. AmertkM VsMrbteMMetanui — »* 1»«. Pusei Ux*tų 11.60; Trina nSnMtam* 
— 41.0h: Vlauem m6nwuui — Tie. Kitose valstybėse

tumenuu Metama — 4T.M; Puaef neiti —
Uja — Sis.
telblmu kainos prlatonfilamos parelkaiavun 
eMiaaarblams lr kereanondaatama raitų necrųllna,

« beprakoma tai padaryti lr naprtaludtana tam Ūks* 
. pa*u> lenkių.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ugi 6 vai. popiet. 
Okai hunai sekančiai dienai priimami iki

6 vai. popiet

vyriausybė išsiuntinėjo notas visoms žymes
nėms pasaulio valstybėms, pranešdama ir už
tikrindama, kad vokiečių tautos apginkla
vimas neduos priežasties karui kilti, kad tai 
daroma išimtinai apsigynimo tikslais, “tai
kos palaikymui” ir “tarptautinio prestyžio 
pakėlimui”.

Dėl pastarojo Hitlerio užsimojimo neten
ka kaltinti tik vokiečius, kurių militarizmas 
ir imperialistiniai tikslai pasauliui gerai ži
nomi, bet kalta visa Europos politikos kon
junktūra.

Šaukta nusiginklavimo konferencijos, ka
lbėta ir rašytą apie taikų, bet visi susitari
mai, visi tie gražūs deklamavimai apie taikų 
buvo tik ^ant popieros. Šiaip jau gyvenime 
nieks su jais nesiskaitė, Ginklavo6į Prancū
zija, Didžioji Britanija, Italija, Japonija ii 
kitos. Sovietų Rusija apginkluota nuo kojį 
ligi galvos. Dėl to ne tik tam vadinamam 
“pramuštagalviui” Hitleriui, bet visai vo
kiečių tautai pasidarė nejauku klausyti gin
klų barškinimų jos pašonėje. Hitleris pajuto 
koks tautoje yra sentimentas, pasinaudojo 
momentu ir, nebesiskaitydamas su Versalio

Iš Lietam Kitatiki Veikia Ceitro LIETUVOS PREKYBA IR PRAMONĖ
SVARBŲ DARBĄ PRA- 

DAJŲS

.Vartotojams parduodamų skutinį ketvirtį bankrotavo 8 
prekių apyvartos 1934 m. bu-1 firmos su skolų suma apie 
vo mažesnės kaip 1933 m. 600,000 litų, iš kurių užsienio 
(5-10%). Kadangi kainos ma kreditoriams tenka apie 170,- 
žiau krito, kaip ankstesniais 000 litų. Branžėmis: 2 manu-

sirengti ir eiti į žmones apaš
talauti, eiti ypatingai ten, kur 
tas apaštalavimas yra reika
lingas. Tam tikslui dabar va
rome katalikiškojo veikimo ir 
katalikiškosios spaudos vajų. 

Taigi, Šventuosius Metus ge

Labai gružu, kad baigiantis 
Šventiesiems Metams mūsų 
Federacija paskelbė Katalikiš
kosios Akcijos vajų, siekiant 
■suvienyti visus lietuvius ka- iiausla baigsime, jei visas be

metais (1931-33), tai preky
bos įmonių pelningumas di-

faktūros ir galanterijos fir
mos su skolomis apie 180,000

dėsnis, nors ir iš mažesnių litų, 2 gatavų rūbų prekybos 
apyvartų. | su skolomis apie 180,(XX) litų,

Eksportuojamų produktų 2 kolonijinių prekių prekybos 
spalių mėn. buvo gyva dobilų'su skolomis apie 130,000 litų, 
sėklų ir ankštinių prekyba, konservų fabrikas su skolo- 
Nuo lapkričio mėn. dobilų mis apie 70,000 litų, ir baldų 
sėklų kainos krito ir paklau- prekyba su skolomis apie 50,-

'•DRAUGAS"
U1HUANIAN DAILY FRIEND

PuMlaksd Daily, Baoept dunda?.
PTIONS: One Tear —• |«.Mi m* Monika 

tho —• 11.94; Obe Mauta — Ik-p M lli Tkree
’r.

j Three Monthe . „
. Mc°#< *” *’***’ ** Meutbe — 9«.«4i
kertUng la ,JDRAUOAP"

“DRAUGAS” 2834 S. Oakley Avė., Chicago
aa*3

t DIENOS KLAUSIMAI
PAVOJINGAS JUOKDARYS

Dionraščiai ir mėnesiniai žurnalai dabar 
daug rašo apie Jungtinių Valstybių senato
rių iš Louisianos p. Huey Long, kuris savo 
valstybėje yra savotiškos rūšies diktatorius. 
Jo kalbos ir pasielgimai dažnai yra ke'sti. 
Daug kas iš jo juokiasi, klaunu (juokdariu) 
vadina. Tačiau tas “juokdarys” kas kart 
daugiau šalininkų įsigija ir dėl to rimtai su 
juo reika skaitytis. Juokų nėra, kuomet tas 
žmogus galėjo iškilti diktatorium savo val
stybėj, kuomet jo radio kalbų pradėjo klau
syti įu'lijonai žmonių, kuomet spauda seka 
kiekvienų jo žingsnį ir skelbia savd skaity
tojams.

Vienas gana žymus politikas yra pasa
kęs, kad Huey Long yra geriausias politiš
kas kalbėtojas Amerikoje. Jis esųs geresnis 
ue Rooseveltų; Teleidžia jam ilgiau kalbėti 
per radio ir teduoda savaite laiko kiekvienoj 
valstybėj jo politinei kampanijai, jisai nu
šluotų visų kraštų.

Nėra jokios abejonės, kad čia daug tei
sybės pasakyta. Jo išvaizda gali būti juo- 
fcinga, jo pasielgimai klauniški, bet jo kalbų 
tarinys, jo pažadėjimai patraukia žmonių mi
nias. . .,4

Senatoriaus Huoy Long kalbos patraukia 
žmones, nes jis daug žada. Jis žada teisingų 
krašto turtų distribucijų, bedarbiams darbe, 
senatvėje pensijų, minimum darbo valandas 
darbinnkams, karo veteranams priežiūrų ir 
globų. Be to, jis, skelbdamas savo programų, 
nesidrovi cituoti šv. Raštų, popiežių encikli
ka*. Daugely atvejų sutinka su kun. Cough- 
lmo nusistatymu.

Visiems yra aišku, kodėl šen. H. Long 
populiarizuojasi ir urbi et orbi skelbia savo 
programų. 1936 metais jisai statys savo kan
didatūrų į prezidentus. Tas neva juokdarys 
gerokai privirs košės šio krašto politiniame 
gyvenime. Politikai pradeda rimtai susirū
pinti. f demokratų partijos vežimų jis ge
rokų kylį gali įvaryti.

. Vienas rašytojas apie Huey Long sako, 
kad jis nėra galvotojas, bet vulgariškas po
litikierius, išmokęs dema'gog’škai kalbėti, į- 
pratęs pažadais vilioti halsus. Jis nesąs kra
štui pavojingas, jei prez. Rooseveltui pasi
seks įgyvendinti savo programų, kuri liečia 
furto red'stribucijų, ekonominių jėgų sude- 
Ipoferatinimų ir įsteigimų teisingos ir darbš- 
<Hoe valdžios. Bet jei Roosevelto planams ne- 
pbsiseks, jo Vietų užimti laukia žmogus (Huey 
fcatag), kuris yra žinurus, ambicingas ir už

tinai drųsus “hitlerizuoti” visų Atnerikų. 
Taigi, tas “juokdarys” yra pavojingas

» tik taį politinei .grupei, kuri dabar kraš- 
vnldo, bet visoms Jungtinėms Valstybėms.

VOKIETIJOS UŽSIMOJIMAI

Upauda taip išpūtė Hitlerio žygį apgink- 
ti Vokietiją, ka i išrodė į didelį karo pa-

Nors kiekvienus valstybių ginklavimo* 
kM reiškia naujo karo artėj'mų, tačiau Vokie 

pasiryžimas apsiginkluoti nereiškia, kad
•JI tooj puls savo kaimynus ir juos sudraskys. 
lĮitleris ir jo adjutantai, be abejones, žino, 
kad išv. sdam’ Vokietijų į karų, jai mirtinų 
nmOgį užduotų, Vokietija sulaužė Versalio su
tartį Ho dėl to, kad tuoj karų pradėti, bet kad 
n«aikr*ty(i te įžeminimo, koks jai buvo ui-

Vuraalio taikos sutartimi ir atitai- 
ek žiuoma, Hitlerio

tulikus bendriems darbams di
rbti. Tuo būdu Šventieji Me
tai bus tinkamai ir graž'ai už
baigti ir mūsų veikimas žy
miai praplėstas.

Pradėję šį svarbų darbų, ar 
visi gerai žinome, kas toji Ka 
talikų Akcija?

Kristus, apleidęs pasaulį ly- 
g’ai prieš devyniolikų šimt
mečių, nepaliko žmonių naš
laičiais. Jis įsteigė Bažnyčių, 
kuriai pavedė skelbti Jo die-

tuvių katalikų organizacijas 
ir draugijas, taip pat ir atski
rus asmenis suvienysime sočia- 
lio veikimo padidinimui, apa
štalavimo darbui, vadinamam 
Katalikiškųja Akcija. Tai pa
tiks ir Kristui.

Dirbkime visi

sai sumažėjo. Pagyvėjo javų 
(rugių ir kviečių) supirkinė-

000 litų. Be to, 2 kojinių fab
rikai ir vienas miško pirklys

jimas eksportui, kurs gana pateko į sunkumus.
Vajaus metu visiems lieti- gyTas ir m> 8a"’io min- Per visU8 1934 “• ba" do

viams -katalikams reiktų nuo lGruodii° m8n- »- ! tavo 28 firmos su skolomis

viškųjį mokslų. Bažnyčių val- 
taikos sutarties dėsniais, pasiryžo nepasilikti dy(j Įęrįstus pavedė šv Pet
kitų valstybių užpakalyje apsiginklavimo ei
goje. Vokiečių rimtai kaltinti nėra galima.

Kas nežino, kad Versalio sutarties auto
riai ne tiek rūpinosi taikos užtikrinimu, kiek
savo priešų pažabojiųiu. Sutarties klaidos su- Įvisus savo mokinįus Ir dg] 
kėlė pasaulyje neapy kantų, nepasitikėjimų ir ,to dar apažtalų laikais pašau- 
reikalų ginkluotis. Ir pastarasis vokiečių už- Hnįnkai tikintieji dalyvavo a-
simojtnias parodo vadinamųjų santarvininkų 
klaidas, kurias dabar bus labai sunku ati
taisyti. Su Vokietija dabar reikės jau skai
tytis ne kaip su nugalėtųjų valstybe, bet 
kaip su lygia jėga. Kitaip karas pasidarytų 
neišvengiamas.

Taikos šalininkai vokiečių įsigalėjimu, 
žinoma, nesidžiaugia. Ypač dėl to, kad' jų

rui ir jo įpėdiniams popie
žiams, jo mokslų platinti pa
sirinko apaštalus. Šiam darbui 
Kristus taip pat pašaukė ir

paštalavimo darbe. Kaip šv. 
Petro valdžia perėjo jo įpėdi
niams popiežiams, apaštalų — 
vyskupams, taip ir pirmųjų a- 
mžių tikinčiųjų pareiga daly
vauti apaštalavimo darbe te
ko mums, šių d'enų katali
kams. Šis apaštalavimo dar-

priešakyje stovi tokie imperialistai, kaip Hit- kurį dirba pasaulininkai,
leris. Nbrint ar nenorint, Vokietijos kaimy
nai, dideli ar maži, bus priversti dar labiau 
ginkluotis. Dėl to nuo dabar Europa dar di
desniais žingsniais žengs prie naujų suiru
čių, prie karų.

BOLŠEVIKŲ PLANAI NEVEIKIA

1929 Sovietų Rusijos diktatorius Stali
nas davė įsakymų savo Valdininkams imtis 
griežčiausių priemonių atimti ūkius iš pri
vatinių ūkininkų rankų ir juos suvalstybinti. 
Dėl to per keletu metų visu griežtumu buvo 
dirbama, kad ir žemės ūkiui pritaikinti ne
praktiškas komunizmo teorijas. Visi privati
niai ūkiai buvo''panaikinti. Ūkininkai buvo 
verčiami visko kiek galima daugiau užaugi
nti, tačiau sau nieko neturėjo teisės pasilai
kyti. Viskų turėjo atiduoti valdžiai.

Bet šis planas neveikė. Nors ūkininkai 
buvo baudžiami, kankinami įr šaudomi, vie
nok žemės ūkis smuko žemyn. Negelbėjo nė 
modem'škijjų mašinų pagalba. Ir kada ba 
das labai skaudžiai palietė visų kraštų, bol
ševikų valdžia galų gale jau leido 'ūkinin
kams bent š okių tokių nuosavybę pasilai
kyti, kad tas juos paragintų geriau rūpintis 
žemės ūkiu ir da*$įau užauginti.

Tai yra pirmas bolševikų valdžios žing
snis prie atstatymo privatinės nuosavybės, 
prie sugrįžimo “kapitalistinėn” santvarkom

SLA NARIŲ NEPASITENKINIMAS
STLA nariuose kįla daug nepasitenkini 

mų harjh valdyba, kurių daugumoje sudaro 
socialistai. Padidinti nariams mokesčiai, pa
naikinama tos organ'zacijos laikraščio spau
stuvė, per pusę sumažinama “T-nė” ir da
romos kitos reformos, kurios tu i komos ne 
tiek narių gerovei, kiek socialistų įsistipri- 
niinui. Natūralu, kelneriams, ypač nesocia- 
I stams, tokia vaidybos politika nepatinka. 
Jie dabar mato, kad nuo vilko (bolševikų) 
nusikratė, bet pateko į meškos (socialistų) 
imgns.

vadinasi Katalikų Akcija ar
ba Veikimas.

Šiandien katalikai ypatin
gai sujudo telktis į darbų ir 
apaštalauti, nes šiais laikais

širdžiai padirbėti. Jau keletu 
kartų prašėme, kad visos mū
sų kolonijos surengtų prakal
bas arba paskaitas, kuriose 
būtų populerizuojamos Kata
likų Akcijos mintys ir plati
nama katalikiškos knygos ir 
laikraščiai. Šiam reikalui rei
ktų pašvęsti ne .vien tik vie
nų dienų, bet bent savaitę lai
ko, o kur galima ir daugiau.

Federacijos centras pasiti
ki, kad į talkų šiame darbe 
ateis visos mūsų centraiinės o- 
rganizacijos: L. R. K. S. A., 
Moterų Sųjunga, Lietuvių Da
rbininkų Sųjunga, Rėmėjų Or
ganizacijos, Studentų Organi
zacija, ypat’ngai Kunigų Vie
nybė ir lokalinės parapijų dr- 
gijos. Kuo tampriau katalikų 
organizacijos ir draugijos ko
operuos su Federacija, tuo 
greičiau sustiprės mūsų, lie
tuvių katalikų vienybė, ir

nų prekyba. Sėmenims didės 
nių paklausų nebuvo.

Pramonės gamyboj 1934 m. 
paskutinį ketvirtį žymesnių 
pakitimų neįvyko. Plytinės ir 
tfamų statybos darbai žiemai 
sustojo. Gyviau veikė linų ap 
dirbimo įmonės.

Akcizuojamų prekių per 
1934 m., lyginant su 1933 m., 
išskyrus vyno, pagaminta ma 
žiau. Alaus 14% mažiau, deg 
tįnės,8%, gilzų 24%, tabokos 
perdirbta 9% mažiau, arbat
žolių išsvarstyta 10%, ma
žiau, degtinės 10%, spirito 
13% mažiau. Vyno 2% dau
giau. Per paskutinį 1934 in. 
ketvirtį degtukų pagaminta 
12%, gilžų 35% daugiau kaip 
1933 m. per paskutinį ketvir 
tį. Vyno per paskutinį ket- 
virt. pagaminta 18% mažiau 
kaip 1933 m. .

Naujų pramonės įmonių

apie 1,9 mil. litų, :5 kurių už 
sienių kreditoriams tenka ap
ie 450,000 lt. 1934 m. bankru
tavusios firmos branžėmis 
skirtos taip: 8 manufaktūros 
ir galanterijos prekybos su 
skolomis apie 380,000 litų, 4 
kolonijinės prekybos su sko
lomis apie 210,000 lt., 2 ga
tavų Tūbų prekybos su skolo 
mis apie 180,000 litų, vaistų 
sandėlis su skolomis apie 
135,000 litų, geležies ir jos 
dirbinių prekyba su skolomis 
apie 120,000 litų, trikotažo 
dirbinių dirbtuvė su skolo
mis apie 100,000 litų, dažų ga 
mybįos ir prekybos įmonė su 
skolomis apie 140,000 litų, 
muilo fabrikas su skolomis 
apie 150,000 litų, smulkaus 
kredito draugija su skobomis 
apie 100,000 litų. Kitos smnl- 

‘ kesnės įvairių branšių firmos. 
Be to, 2 kojinių fabrikai, 2

bedievybė piinte. kas kart la- ^at-skL
biau reiškiasi dorinis puoli- ponis organizacijoms ir drau- 
mas, įsigali žmonių gyveninio ;gijoms veikimas daug geriau 
visoks pakrikimas. Vieni vys
kupai ir kunigai negali viso 
to didelio darbo nudirbti, dėl 
to dvasininkams į pagalbų tu
ri ateiti visi geros valios ka
talikai žmonės.

Dėl to netenka stebėt's, jei 
dabartinis Kristaus vietinin
kas Pijus XI visus katalikus 
dažnai ir energingai ragina 
stoti į kilnų apaštalavimo da
rbų.

per paskutinį 1934 in. ketvir- I miškų pirkliai ir viena žemės

seksis.
Federacijos centro valdyba

tį įsisteigė 8 su kapitalu apie 
500,000 litų. Iš stambesnių: 
žuvies apdirbimo fabrikas su 
kapitalu 100 tūkst. litų, lem-

ragina, kad visur, kur tik bus Pjūvių ’r malūnų 4 su kapi- 
suorganizuota vajaus savaitė, ttP*c ^90,003 litų, 2 audi-
raginti žmones dėtis prie lie
tuvių katalikų organizacijų ir 
draugijų. Kad tas raginimas1 
atneštų daugiau praktiškos

Pats Popiežius Pijus XI
Katalikų Akcija vadina.:
“Katalikiškoji Akcija susi
deda ne tik iš siekimo to-

. bulinti asmeninį krikščioniš
kumų, kas, žinoma, pirm vi
sko yra pirmasis ir didžiau- 
sis tikslas, bet taip pat su
sideda iš tikro apaštalavi
mo, kuriame dalyvauja vi
sų klesų katalikai, susijun
gę mintyse *ir veikimu apie 
tuos tvirtos tloktr'nos cent-' 
rus ir didina socialį veiki
mų, teisėtai sutvarkytų ir, 
kaipo pasekmė, vyskupų au 
toriteto padedamų ir palai
komų”.
ftie reikšmingi žotlžiai išaiš

kina dėl ko Federacijos vado
vybė iš visų jėgų stęngėsi gau
ti ir Nacionalės Katalikų Ge
rovės Konferencijos ir atski
rų Amerikos katalikų'vysku
pų pripažinimų ir užgyrimų.Lukai v’s dar tebepersekioja ukrainie- 

čirs. Paskutiniųjų kelių mėnesių bėgyje ke- žygiai pasisekė, Federaci- 
lis ukrainiečius nubaudė'mirties bausme, vie-|jn šiandien jau. turi ir Ameri- 
nas kunigas nubaustas kalėjimu dėl to, kad įkos Katalikų Veikimo Centro 
jis stengėsi gaivinti savo tautiečių tautinei ir vyskupų užgyrimų. Tr .dėl
sąmonę. Taip pat tebevaržoma spaudos lais-» 
v£ ir tebetrukdamas organizacijų veikimas. 
Vienok ukrainiečių veikėjai rankų nenulei
džia.

to dabar drųsiai pradeda sa
vo veikimų pirmoje vietoje 
stengdamos tinkamai susior
ganizuoti, padidinti jėgas, pri-

mo ir verpimo fabrikai su 
kapitalu apie 170,000 lt.

Per visus 1934 m. įsisteigė 
31 pramonės įmonė su kapita*

naudos, reikia, kad ir patys suma apie 1,1 mil. litų. Per 
organizacijų centrai ir jų kuo-j 1933 m. įsisteigė 43 įmonės 
pos bei skyriai prie vajaus da- 8U kapitalu apie 1,8 mil. litų, 

1932 m. 116 įmonių su kapi-rbo prisidėtų. Dirbkime visi 
ir naudų iš to visi turėsime.

Veikimas įsisiūbuoja

Pastaruoju laiku Federaci
jos apskričių ir skyrių veiki
mas žy m ai sustiprėjo. Įsistei
gia nauji skyriai, seni atsi
gaivina, vis daugiau atskirų 
draugijų prie Federacijos pri
sideda. Taį džiugina ne vien 
mūs, bet ir visų lietuvių kata
likų visuomenę.

Federacijos Bekretorirs,
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

talu apie 11,2 mil. litų.
Pagal rūšis 1934 m. įsistei

gusios pramonės įmonės taip 
skirstos: 12 malūnų ir lent
pjūvių su kapitalu apie 380, 
000 litų, 3 audimo fabrikai su 
kapitalu apie 250,ūbo litų, 3 
vilnų verpyklos su kapitalu

ūkidP’&ba’ttgija ' pateko į sun
kumus.

Varžytynės. Per 1934 m. 
kilnojamo turto varžytym i 
buvo 2,768 (1933 m. — 3,104), 
nekilnojamo turto 1,296 (1933 
m. — 1,363). Iš varžytynių 
parduoto kilnojamo turto sko 
los taip pat mažesnės, kaip 
1933 m.: 1934 m. — 2,86 mik 
lt. prieš 3,81 mil. lt. 1933 "m. 
Nekilnojamo turto varžyty
nių skolos didesnės: 1934 m. 
sudarė apie 10,68 mil. lt., 19- 
33 m. — apie 7,81 mil. lt. Iš 
varžytynių parduotas turtas 
skolų padengė maždaug tų pa 
tį procentų, kaip ir 1933 m.: 
kilnojamo 22% (1933 m. —
27%), nekilnojamo 82% 1934 
ir 1933 m. L.B.B.

SugrųiinimAs ateiviųapie 90,000 litų, 1 žuvies ap
dirbimo fabrikas su kapitalu j KLAUSIMAS. Ar teisybė, 
apie 100,000 litų, 1 kailių ap- kad Amerikos valdžia užmoka
dirbimo dirbtuvė su kapitalu 
100,000 litų, 1 metalo apdir
bimo fabrikas su kapitalu 
apie 50,000 litų. Kitos smul
kesnės įmonės

laivo kelionės lėšas nedirban
čių ateivių, kurie nori sugrį
žti į savo šalį. Aš atvykau į 
J. A. Valst. 1913 m., bet visų 
šeimynų palikau namie. Per

OAL IEŠKAI GRAŽIOS IR 
NAUDINGOS KNYGOS? 

iSIGYKBE
Gavėnai būtinų knygelę: . 

LKMOYNE — Palaiminu
šia Kunigas J. Bosko, jo as
muo, darbai ir auklyba. Dide
lio fermata, gružus spaudou 
darbas, 707 pusi. 64 paveiks
lai, 2 žemėlapiu. Kaina $2.5(Jį 
laimi gražūs skaitymai, patar
tina visiems įsigyti.

“DRAUGAS” PUB. 00.. 
•2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, UI.

Protestuota vekselių per du metus mane vai
1934 m. apie 129,600 sumai 
32,48 mil. litų. Protestuotų 
vekselių suma 17% mažesnė 
kaip 1933 m. ir nesiekia nė 
pusės tos sumos, kuri buvo 
1931 ir 1932 m. 1934 m. pro
testuotų vekselių skaičiai ir 
jų sumos yra artimos 1930 
m. sumoms. Ir procentas 
(6.6%) protestuotų vekseliu 
su parduotų vekselių blankais 
yra artimesnis prieškrizinia

stybe šelpia; man būtų daug 
geriau grįžti namo pas savuo
sius. Turiu virš 60 metų.

ATSAKYMAS. Federalė va 
ldžia gruzino tik tuos ateivius, 
kurie šioje šalyje išgyveno 
mažiau kaip tris metus kurie 
jau tapo visuomeniškos sunke- 
nybės ir kurie pareiškė noro 
apleisti J. A. Valst. nuolati
niam upsigyveniinui užsienyje. 
Neseniai įnešta Kongresui su-

'ms, 1925 — 1930 ta. Didesnis nianymas grąžinti ateivius ne
kaip 1925, 1927, 1923 ir 1930 įžiūrint kaip ilgai jie čionai
m., bet mažesnis kaip 1926 ir 
1929 m.

PLATINKITE “DRAUGĄ” Bankrotai. Per 1934 m. pn

gyveno. Hiuom laiku negali
ma pasakyti, kada tas bilius 
taps įstatymu.

t *
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VOKIETININKU BYLOS
KALTINAMIEJI, IŠSISUKINĖJA 

Iškeliamas Lietuvių Kalbos 
Mokyklose Klausimas

Lietuvos kariuomenės teis
mas vasario 26 d„ 49-jų posė
džio dienų apklausė 13 gyny
bos liudytojų. Du liudytojai 

.buvo Sovogo grupės vado tei
siamojo Otto Biusto, kuris 
vedė tam tikrų “juodųjų kny
gų”, į kurių surašinėjo Sovo- 
gui kenksmingus savo apylin
kės gyventojus, pažymėdamas 
juos “šlykščiais” ar net “šly
kščiausiai” lietuviais ir teik
damas apie juos žinias Vokie
tijos NSDAP organams. Kiti 
11 liudytojų buvo Piktupėnų 
Sovogo grupės vado teisiamo
jo P. Rubnkės, kuris greta v. 
Dresslerio ir eilės kitų pasi-

šęs 1933 m. vasarų išleistų- 
j atsišaukimų į visuomenę, ra 

ginantį dėtis į Sovogų, nors 
tada Neumanno partija dar 
net nebuvo viešai įsteigta. A- 
bu šiuos teisiamuosius iš su
sitarimo gina adv. Andr. v Bu
lota. . '

t

per pirmąją kratą jų vis dėl 
to nerado).

Apklausti dar penki teisiam

keitusi dėstomąja vokiečių ka 
Iba. (T'š t'krųjų pati Schreibe-

AVALGA1IN: To aš

rinkimuose ir kiekvienas sa
kėsi kortomis lošęs,.. Net tei
smo pirmininkas pik. ltn. S. 
Leonas stebėjosi, kad visi ten 
tokie kortų lošimo mėgėjai.

Liudytojų dauguma yra ma
tę, o kai kurie ir patys daly
vavę 1933-VII-22 vakarų IIo- 
yerio smogikų būrio ekscesuo
se Guduose ir Montvilaičiuo- 
se. Charakteringa, kad, kaip 
parodė liud. Ifans Craetscb, 
Hoyer savo būrio narius sta
čiai vadindavo ‘meine Jugens’ 
(“mano vyrukai”), o teisme 
Hoyer dedasi tartum joks va
das ir nebuvęs. Teisiamasis 
Kubn, buvęs Sovogo Pagėgių 
apskr. vado pavaduotojas ir 
reikalų vedėjas, teismui paai
škino, kad Sovogo apskrities 
vadovybė pranešinėdavo aps
kričių vadams apie persike- 
1 Šančius gyventi į jų vadovau-

Vasario 27 d., 50-jų posėdžio 
dienų iki 17 vąl. Lietuvos ka
riuomenės teismas dr. Neuma
nno, v. Sasso ir kitų byloje 
apklausė 11 gynybos liudyto
jų. Pnsve'ko teisiamasis Kvvau 
ka, kuriam, kaip paprastai, 
teismo pirmininkas pik. ltn. 
S. Leonas pagarsino, kas teis
me būta, jo senat.

Apklaustieji gynybos liudy
tojai buvo teisiamųjų Bloszės, 
Jilgendorffo, Dwaronato, Sko
dlerrako ir Podufalo, kuriuos 
visus penkis iš susitarimo gi
na adv. Bataitis. k

Teisiam. Fritz Blosze, vokie 
čių kariuomenės atsargos lei- 
tehantas, paskutinį laikų kai
mo mokyklos mokytojas Klai
pėdos krašte, yra buvęs Sovo
go Pašyšių grupės vadas. Gru 
pės vadu jis buvo paskirtas, 
anot jo liudytojo W. Lenhar- 
do, dėl to, kad turėjęs savo 
apylinkės gyventojų tarpe pa
sitikėjimo, . v i

Teisiam. Heinrich Hilgen- 
dorff, dvarininkas, buvęs So
vogo Budelkiemių grupės va
das, pas kurį rasta nemaža 
paslėptų ginklų, būtent: 3 re
volveriai su makštimis, 2 ka
rabinai, kariškas šautuvas, 7 
paprasti šautuvai, 2 kariški 
durtuvai, 3 kardai su porte- 
pėja ir kulkosvaidžio vamzdis.
’ MONSTAVITUS: Ar liudy
tojas buvo pranešęs apie gin-

Hilgemlorfo liudytojai — vi
si 5 buvę Sovogo nariai, ku
rių trys buvę savo kaimų So
vogo pareigūnai (Obmann). Jų 
parodymai buvo gana charak
teringi. Pav.:
• PIRMININKAS (liud. G. 
Schurwinui): Kokiais sumeti
mais T. įstojai į Sovogų?

SCHURWIN: Ūkiškais su
metimais.
’ PIRMININKAS: Ar T. turi 
ūbi!
' SCHURWIN: Aš pats ne
turiu. Aš esu pas Wertmannų 
ūkvedžiu. .

PIRMININKAS: Tai Wert- 
manno ūkiškais reikalais taip 
rūpinaisi?

SCIIURWIN: Taip, taip...
PIRMININKAS: Ir daug 

pagelbėjai Wertmanno ūkiui, 
būdamas Sovogo pareigūnu?
' SCHURW1N (sumišęs): Na, 
pagelbėti, tai nieko nepagel- 
bėjau...

MONSTAVICIUS: Kokias 
T. turėjai pareigas, būdamas 
Sovogo pareigūnas?’
’ SCHURWIN: Jokių parei
gų neturėjau... Nieko nevei-

bchreibe- 
uireKtorija buvo 1933 m. 

balandžio 12 d. davusi įsaky
mų kai kuriems mokyklų ve
dėjams, dalyvaujant mokyklų 
taryboms, išklausinėti vaikus, 
kuria kalba jie namie kalba 
su savo tėvais, ir įvedė visoje 
eilėje kaimo pradžios mokyk
lų dėstomųjų vokiečių kalbų 
vietoj lietuvių, nors vietos vai 
kų didžiulė dauguma namie 
kalbėjo lietuviškai — pav., 
Vanagų mokykloje iš 104 m<9- 
kinių 90 kalbėjo lietuviškai ir 
tik 14 vokiškai, o vis dėlto ir 
čia buvo įvesta vokiečių dės
tomoji kalba).

Bataitis liud. Walgabnui iš
tisų pusvalandį statė bendrus 
klausimus mokyklų padėčiai 
Klaipėdos krašte Schreiberio 
direktorijos la:kais pateisinti, 
nepateikdamas nė vieno klau
simo dėl teisiamojo Skodlerra- 
ko, dėl kurio tiktai buvo pra
šęs šį liudytojų iššaukti; tik

Di

ko

nežinau.
PIRMININKAS: Ar kr. di

rektorija žinojo, kad mokyk
lose buvo tokios knygos?

VVALGAHN (nedrąsiai) 
rektorija nežinojo...

MONSTAVICIUS: Dėl
lietuviško nusistatymo moky
tojams nemokami Abfindungo 
procentą-t

WALGAIIN: Nemokami,
turbūt, dėl bankų sunkios pa- 
dėties... (O dėl ko būtent dėl 
bankų sunkios padėties turi 
nukentėti išimtinai tik lietu
viškojo nusistatymo mokyto
jai, Walgahn taip ir nepaaiš/ 
kino).

MONSTAVICIUS: Gal l u- 
dytojas paaiškins, dėl ko į lie
tuviškųjų apylinkių mokyklas 
buvo skiriami lietuvių kalbos 
nemokų mokytojai, o gerai lie
tuviškai mokų mokytojai bu 
vo skiriami į daugumos vok s 
kai kalbančiųjų mokyklas? 
(Tokiu būdu buvo padaryk 
mokytojų pakeitimų Šakių

teismo pirmininko perspėtas Lauksargės, Dravernos, Pil
dei tokios keistos, su procesu 
nesuderinamos gynėjo takti
kos, Bataitis pastatė kelis 
klausimus liudytojui ir dėl 
Skodlerrako, o toliau vėl il-

kiau... Kiekviename kaime bu- įgai klausinėjo liudytojų buvu-
vo toks pareigūnas...

Ir tikrai, liud. J. Grobst pa
rodo, kad jo kaime yra tik 4 
ūkininkai, kurių trys buvo So
vogo nariai, o jis pats, taip 
pat ūkininkas, buvo Sovogo 
pareigūnas. Ir vis tai — ir 
ūkininkai, Jilgendorffo paski
rti.

šiai būklei pateisinti, kada 
autonominė krašto policija ne-

kių, Priekulės, Vanagų ir ki
tose pradžios mokyklose).

WALGAHN: Mokytojai bū
davo skiriami, atsiž’ūrint jų 
paruošimo...

ADV. ZARTNAS (Sasso gy
nėjas iš susitarimo): Ar liu
dytojas yra girdėjęs Sassų ka-

bendradarbiavo su valstybine lbant CSA susirinkimuose?
policija... Walgahn aiškino, 
kad autonominės policijos už
davinys buvęs rūpintis tik 
ramumu ir tvarka krašte,' o 
ne dalykais, kuriais rūpinosi 
valstybinė policija. (Taip be
sirūpindama “ramumu ir tva- 

Teisiam. Paul Dwaronat, bu- Įrka”, autonotninė policija ne-
vęs autonominės policijos ko
misaro padėjėjas Pagėgiuose, 
kaip toks pasirašęs greta v.

jamį apylinkę iš kitos gyvo- klos Klaipėdos krašto komen- 
namosios vietos kiekvieną So- dantui! 
vogo narį. Liudytojai visį pa- K. HILGENDORFF: Prane-

“DRAUGO” RADIJO SOLISTAS

WALGAHN: CSA buvo vie
šai apšaukus mus “bonzais”. 
vagimis'ir kitaip, tai iš prin 
cipo negalėjau vaikščioti į to 
kios partijos susirinkimus...

Teisiam Fr. Podufalui, Kiai 
pėdos miesto mergaičių vidur.
mokyklos mokytojui, kuris, bū 
damas vpkiečių karioumenės 
atsargos karininkas, buvo So
vogo patikimasis ir .verbavo 
narius į Sovogų, liudijo tos 
mokyklos direktorius Emil

gynė lietuviškųjų organizacijų 
ir veikėjų nuo Sovogo teroris
tų, bandė pati -išgelbėti • nuo 

Dresslerio ir kitų atsišaukimų 'atsakomybės pas i kėsinto jus nu 
į visuomenę, raginantį dėtis jžndyti W. Loopų ir net paro

į dr. Neumanno partiją. dė noro tyčia nukreipti Jesu- ^,'teisia mį7cerkard7lu.
Teisiam Normann Skodler-|C1o nurodymo pėdsakus, jetz0 taip pat buv. Sovogo pa- 

rak mokytojas, buvęs Sovogo .teisingai surašydama, kaip y-!,ikimojo, t5vas. Teismo pirmi-
patikimasis ir verbavęs narių ra parodę kaltinimo liudyto
į Sovogo partijų; jis, kaip

tvirtino kad yra buvę pas ^ftn antrų ar trečių dienų po 
to, kai buvo suimtas sūnus.

MONSTAVICIUS: Ar liudy
tojas ž:nojo, kad reikėjo to

tuose susirinkimuose — visi i*™ Kinklus atiduoti komen-
tylėdavę kaip žemė ir tiktai dantui? ... _ . _
kortomis lošdavę, alum užsi- Į K. HILGENDORFF: Taip, Įiįetybę; be to, jis yra 1932 m. 
srėbdami... Apklaustieji liudy- j tokį komendanto įsakymų aš dalyvavęs Vokietijos mokyto-
toiai patys beveik visi pasi- .žinojau.

- ji ♦ i I MONSTAVICIUS: Tai dėlsakė dalyvavę tokiuose susi-'

Sovogo grupių vadus ar kitur 
drauge su vadais slaptųjų su
sirinkimų, bet, anot liudytojų,

Klaipėdos krašto mokytojas, 
turį Vokietijos vyriausybės ra
štiškų pasižadėjimų, kad, jei
gu būtų ištremtas iš Klaipė
dos krašto į Vokietijų, tai tuo
jau/ ten gantų Vokietijos pi-

;ko liudytojas slėpė tuos gink- 
jlus?

K. HILGENDORFF.: Teisia- 
Imasis sūnus mėgo medžioti. 
Dėl to buvo laikoma tiek me

jų suvažiavime Rostocke, kaip 
Klaipėdos krašto vokiškosios 
mokytojų sąjungos atstovas 
(tas suvažiavimas tada pasiu
ntė sveikinimus į visus nuo 
Vokietijos atskirtuosius kraš
tus, taigi ir į Klaipėdos kraš

tai, protokolų apie Jesučio la
vono radimų).

MONSTAVICIUS: Ar kr. 
direktorija patikripo A. Buet- 
tnerio uždavinyno grynai na
cionalsocialistinį turinį prieš 
tai, kai policija konfiskavo 
tas knygas, ar po to?

WALGAHN: 1934 m. gegu
žės mėn. įvykusi mokytojų ko
nferencija nusprendė, kad tac

ninkas šį liudytojų klausinėja 
ir apie teisiamąjį jo sūnų.

Tymai
Rašo Dr. John L. Rlee, New 

York miesto Sveikatos 
Komisijonierius

Dėl priežasčių, kurios visai 
neaiškios, kas antrais metais.
pasirodo tymai. Sveikatingu- 

nždavinynas netinka mokyk- mo valdininkai po visų šitų Sa

Žymus dainininkas, gerb. K. SABONIS, Dievo'Apvaiz
dos parap. vargonininkas, šiandien atstovauja Dievo Ap
vaizdos parap. “Draugo” radijo valandoj.

Amerikos kaštu
.« ■■ m ■ w ---------- ---------- ~ tus, taigi ir i ruaipeaos Kras-MIC II I VmKrJISIllV<1žiokn"i'! Sautn'n’"- Kiti «in- t» Walgahnui, kaip Klaipėdos IniJIJII llOH*IWljaiklai buT0 laikomi, k»ip kare mokytojl} , jungos pinHnin.

loms.
MONSTAVICIUS: Dėl ko ir 

tokiospo tos konferencijos to1 * įknygos vestos mokyklose?

lį patėmijo tų stebėtinų fak 
tų. New Yorko mieste, atėjus 
lygiems metams, daug daugiur
įToilrn lirmoia oir^rloirn nnm’

nelyg’ais metais. Bet 1931 m. 
vaizdas persikeitė, nes tais me 
tais daugiau ta liga sirgo, ne 
gu 1930 m. Ir nuo to laiko ty-' 
mai aštriau pasirodė nelygiais 
metais ir tėvai šiais nelygiais 
metais lai savo vaikus sauga 
ju nuo šios ligos.

t Daugelis tėvų vis mano, kast 
tymai nėra pavojinga liga. Bei 
■šiandien yra faktas, kad ji pa 
jvojingesnė už difterijų, ir nuc 
įjos kai kuriuose dideliuose 
miestuose daugiau vaikų mir 
šta, negu nuo difterijos.
į Tymų perai randasi ligonio 
iš nosies ir gerklės ištekeji 
muose ir kitus užkrečia kuo
met sergantis kosti arba čiau- 
!do. Pradžioje liga pasirodo, 
kaipo paprastas šaltis galvo
je; sergantis pradeda čiaudy- 
ti ir kostį ir iš nosies bėga.

Už dienos, arba dviejų, vei
das palieka išbertas ir tada 
lengva ligų pažinti. Bet gai
la, kad užkrėtimas jau būna 
kitiems perduotas ir, jeigu
1O UTĮ, i Ir r* • Irt 1 -» i zvl.vz*

buvo sirgę, tai už dviejų sa
vaičių suserga.

Gydytojai dabar pataria į- 
šmirkštimų tėvų kraujo vai
kams, kuriems gręsia pavo
jus, kad užkrėtimas būtų leng
vas ir nepavojingas. Tegul tė
vai tų atsimena ir tariasi su 
gydytoju, jeigu tik vaikas dar 
nėra tymais sirgęs.

Ttw Marijonu 
Misijos:

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

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

Kovo 25 — 31 dd. — King-■»
don, Pa. (Kan. J. J. Jakaitis, 
M. I. C.).'

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

žuvusio sūnaus, kuris buvo vo- 
Kovp 17—24, 1515 So. 50tli 'kiečių kariuomenės karinin- 

Ave., Cicero, III. — (T. Meš- kas, atminimas... Tie ginklai 
lis ir T. Aukštikalnis) visai nebuvo paslėpti, tik bu-

Kovo 24—31, 1515 So. 50th jvo laikomi taip, kad bet kas 
Avė., Cicero, III. — (T. Meš- nerastų. Jeigu būtų buvus da- 
lįs^ ’ romą krata, tai juos per kratų

tikrai būtų radę. 
PIRMININKAS: 0 kada bu

vo padaryta krata?

K. HILGENDORFF: Krata 
buvo padaryta 1934 m. vasa
rio 9 d., k y. tų pačių dienų, 
kai bnvo suimtas teisiamasis 
sūnus.

PIRMININKAS: O kada lin 
dvtojas pranešė komendantui 
apie tuos ginklus? Išeina, kad 
jau po to, kai bnvo padaryta 
krata?

K. HILGENDORFF: Taip, 
jau po kratos. (Vadinasi, gi
nklai buvo taip paslėpti, kad

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

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

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

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

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

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

mokytojų sąjungos pirminin
kui). Jo liudytoju stojo buv. 
Schreiberio direktorijos narys 
— bažnyčios, mokyklų ir po
licijos decernentas Fritz Wal- 
gahn. Bataičio klausinėjamas, 
VValgahn aiškino teismui, kad 
pagal 1923 m. kr. direktorijos 
du įsakymus krašto mokyto
jai turėję nustatyti tik tai, 
kokia kalba dauguma vaikų 
namie kalba, o paskui krašto 
direktorija turėjusi nustatyti, 
kur kokia kalba turėjo būti 
dėstomoji. IValgahn sako, kad 
mokytojai nesilaikę šito dės
nio ir sauvališkai patys nu
statę dėstomųjų kalbų. Dėl to, 
girdi, pasiskundę kr. direkto
rijai trijų vietų tėvai, prašy
dami įvesti vokiečių dėstomų
jų kalbų. Kr. direktorija pa
tenkinusi tų tėvų norų ir bu
vusių lietuvių dėstomųjų kal
bų trijų kaimų mokyklose pa-

EMIL DENEMARK mę
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JAUNIMAS
Urtarig kauiiicų dgrrtvi

nM«riKnR?
Džiaugėsi Kristus pamatęs 

vieną išgydytą raupsuotą, 
grįžtantį pasakyti padėkos žo 
dį. Linksma katalikų visuotUe 
nei, kad auga mūsų jaunimo 
organiaacijos. Ntto buvusio 
seimo, New Yorke, susilaukė
me arti keturių šimtų naujų 
narių. Bet kur dar ta galin
ga minia jaunimo, kuri ne stt 
mumis! Daug jo yra visai 
neprijungto prie jokių kata
likiškų organizaciją. Kur jis.’

Brangus Vyti, tai tavo ddr 
bas juos surasti. Kur tik su
tiksi jauną; dirbtuvėje, žai
dime, ar pasilinksminime, 
bandyk jį prikalbinti prie 
Vyčių, ©ūk savo organizaci
jos agentu. Parduok jos ide
alus kiekvienam savo drau
gui, pažįstamai.

Šiandien kas tik pradeda 
koki nors darbą, tuoj sten
giasi sudaryti organizaciją, 
arba prisijungti prie 'esamos. 
Žino, kad tame yra didesnė 
jėga. Iš tokio veikimo susi
laukiama gausesnių vaisių.

Žinome, kad komunistai vi

lietuviškais pamokslais, ryžo
si pašalinti ištautėjimo ir su 
bedievėjimo pavojų.

Kad užbėgus už akių virŠ- 
mittėtam ištautėjimo ir sube 
dievėjinio pavojui, mūsų pir
mykščiai vadai sukuria Lie
tuvos Vyčių organizaciją Ame
rikoje su obalsiu “Bažnyčiai 
ir Tautai”.

L. Vyčių organizacija padė
jus savo viso veikimo pama
tau “Religingumą ir Tautiš
kumą” pradėjo veikti, plėstis 
iš kolonijos į koloniją. Vietce 
mis pagyvavę vyčiai, mirė; ki- 
tur-gi laikosi ir jų veikimas 
yra labai reikšmingas jauni
mo tarpe.

L. Vyčių organizacija reikš 
ti savo mintims ir budinti sa
vo draugų bei draugių tarpe 
Dievo ir Tėvynės meilę, lei
džia mėnesinį laikraštėlį — 
žurnalą “VYTf”.

Jeigu šiandieną ištrauktu
me Vyčių kuopų veikimą iš tų 
kolonijų kur jie gyvuoja, ta 
tos kolonijos pasijustų, kad

Kazys Bradūnas

JAUNYSTEI
Drąsiau! Jaunystė mūsą kelias,
{Dalia laisvųjų sakalų!
Mūs norai vėtroj ugnį skelia —
Pasaulis mūs jaunų!

Vėl kloniais grįš pietiniai vėjai —
Tai kas, kad rudenys paūžaus!
Dalia žydės vėl, kaip žydėjus,
Perkūnijose niekad nspalūžuš.

Ei, pūsk, šiaury, ei gauskit girios —
Daina mūs vėjais, nusiūbuos!
Kovoj jaunystė dar nemirus —
Dar žydi žydinčiuos Aukuos!

Lai bėga dienos žaibo mostais,
Tau, žeme, dar parnešim saulės kraitį — 
Tada tai sužydės laukai, suūžaus girios, 
Ir džiaugsmas ei nusūkaus pievom raitas.

Drąsiau! Jaunystė mūsų kelias 
Daina laisvųjų sakalų!
Mūs norai vėtroj ugnį skelia —
Pasaulis mūs jaunų!

įlinkas Juozapavičius ir kiti. įčių lietuviškai - katalikiškojo įkursijas į St. Philips gimnas- 
Lietuva ugnyje. Susirūpinę I jauninto-, plačiai Veikiančią or- Į tiku salę...

tikrieji Lietuvos sūnūs šaukia: 
— Kapsuke, Kapsuke kur

tavo žuvusieji broliai? — 
Nekaltas jų kraujas šaukia

Dievo užtarymo ir tautos su
sikaupimo, nes išmušė rimta 
valanda stoti petys į petį. 
|prieš raudonąjį arą. Užpuola 
tas pats prakeikimas ant Ka-

ganizaciją su obalsiu “Bažny
čiai ir Tautai” šioje šalyje, 
reikia tik džiaugtis. Keikia vi
siems lietuviams - katalikams 
remti ją, gi jauuuoliams-ėms 
likti jos nariais.

Jaunime! Jeigu, kuris iš jū
sų dar nesate vytis, Bažnyčios

. . . , . , . b* Tautos gynėjas; jeigu jūs
psu o ir jo pase ėjų, *aip likimo daužomi, kaip tas
Hllt Kuine “zlukm. Vtiiui ..fu

Praėjusio sekmadienio žaidi 
mai taip pat buvo jaudinanti... 
Ypač žaidimas tarp Marųuette 
,ir Dievo Apvaizdos tymų, lai
kė publiką įtemptais nervais... 
Dievo Apvaizdos tymas iš 
pat pradžios sezono, pasirodė 
gerai žaidžiąs... Visi pranaša
vo, kad šis tymas liks Chic. 
apskr. čempijonais be didelio 
vargo... Bet kažkas atsitiko...

I Turnyro finaluos, pradėjo 
šiam tymui nesisekti... Kiek- 
\ieną žaidimą pralaimėjo ir 
dabar ateinantį sekmadienį 
turės dar gerai žaisti prieš 
North Sidę, kad nepatekus pa
skutinėm vieton...

ant Kaino: “dabar būsi pra 
keiktas žemės klajūnas”,

fttai kodėl komunistai yra 
bedieviai ir betaučiai. Komu
nistai pirmieji įvėrė kardą. į 
jaunosios mūsų tautos sūnų 
kiūtinės ir paplukdė nekaltą
jį kraują. Jie pravirkdė mo
tinas, kurios džiaugėsi išaugi
nusios stiprius sūnus - karius, 

r . — .savo tautos gynėjus. Bet dėja!
įe uvių komendantūra iš Vii- |Kaip skaudu! Kokia skaudi 

n aus Jr jsiateigiia Y. Kapsu- llikitno ironija!... Pažvelgus į 
šiandien ių lietuvių komunis-

.bausto 9 J. Kapsuko vald

Pavojus vienok gręsia NEOR
GANIZUOTAM jaunimui.
• Jaunimas, kurs ryžtasi pri
klausyti prie S. L. A., tautiš
kai - Socialistiškos laisvama*- 
nių org. arba L. D. Susi vieny- 
mo komunistinės org., jie išsi
žada Dievo ir Tėvynės meilės, 
ir lieka betaučiais ir bedie
viais.

Plačiau tenka prisiminti a-
jie .kęsta priešininkų: laisva, komunistas ir jų didžiai 

pasižymėjusį Sov.-Rusijoj irman ų ir komunistų klampy
nėje, ir jų šviesios dienelės 
saulelė būtų pakviesta į va-

sokiais būdais bando įsibriatt karinį guolį. Gi tos kolonijos,
ti mūsų tarpan'ir paglemžti kurios šiandieną neturį vyčiui
mūsų jaunimą. Nežinau kui‘,1 ir nepavadavo panašia organi
bet atsimenu girdėjęs posakį, 
kuris šiaip skamba: Tvirčiau 
šia defensyva — yra gera 
ofensyva. Reiškia, tas geriau 
šiai atsilaikys prieš puolimą, 
kuris tvirčiausiai pasiruošęs.

Burkime savo jaunintą į 
didelę, galingą organizaciją. 
Akyliai ją dabuokime, tvir
tai saugokime, sąmoningai 
auklėkime. Mūsų priešai pasi
jus vieni besiklausą sa.vo 
šmeižtų; opoziciją ras neper
einamą.

Todėl, dar kartą kviečiame 
Visą, katalikišką jaunimą pas 
mus. Lai Vyčiai sudaro tą 
tvirtą opozicionierių frontą. 
Duokime mūsų katalikiškai vi 
suomenei džiaugtis mūsų Lie 
tuvos meile ir ištikimybe 
Bažnyčiai.

kun. A. Valančius

zacija, jos savo jaunimą metė 
auka likimo.

i
Šiuo momentu laisvamanių 

ir komunistų grupės susiorga
nizavusios po skraiste pašal- 
pinių org. gaudo savo bučin 
mūsų katalikiškai - lietuvišką 
jaunimą ir išnaudoja saviems 
politiniams tikslams.

Pavyzdžiui tautiškai - socia
listiškos ir komunistinės or
ganizacijos ir šioje So. Bosto
no kolonijoje ve.kia visu sma
rkumu, (nors tvirtint negali
ma, kad jiems sekasi) silpnes
nieji jaunuoliai kartais įkliū
va, ar per neapsižiūrėjimą, ar 
gal dėl kišeninio išrokavimo.

Lietuvoj vadą Kapsuką, kurio 
netekę (mirė) blaškosi, kaip1 
Kainas, prakeikti klajūnai ir 
neranda nusiraminimo savo 
dvasiai.

Kas-gi buvo tas Kapsukas?
Kapsukas paeinąs nuo Mer

kinės iš Lietuvos, pakreipė 
savo gyveninio vėžes istorijoj 
žinomo Kaino keliais.

Kada organizavosi jaunoji 
Lietuvos valstybė 1919 metais 
jis įžengė su raudonąja armi
ja į Vilnių, Lietuvą, ir mėgi
no kraugerišku būdu, terori
zuodamas visokį tautišką vei
kimą, paskandinti ir. vėl am
žiams tėvynę Lietuvą po žiau
ria komunistų vergovės lete
na. Jo darbų istorija liRtlTta.^

Pavyzdžiui 1919’ metai.
Sausio 5 d., raudonosios ar

mijos spaudžiama* pasitrankė

žia suėmė Lietuvos vyriausy
bės atstovus: M. Biržišką, A 
Janulaitį ir ištisą eilę Lietu- 
Vos tuolaikinių budintojų.

Sausio 22 d., raudonarmie 
člai rekvizavo Vilniuje Centre 
Komiteto lietuvių draugijos 
našlaičiams skirtus produktus 

Sausio 25; raudonoji armija 
veržiasi į gilumų Lietuvos. Pi 
ribas kruvinas susirėmimas 
Kapsukas karaliauja Vilniuje 
ir vasario ,7 d. Kapsuko vai 
tižia uždiaro lietuvių krikščio
nių demokratų laikraštį “Lai 
svają Lietuvą’'.

Pet kruviną susirėmimą Lie 
iffvo^ kariuomenės su raudo
naisiais žūsta pirmas Lietu- 
Vos karys Povilas Lukšys.

Vasario ,10 d., Vilniuje klu
bo atstovai Pr. Mašiotas ir M. 
Šikšnys siūlę revoliucinės val
džios pirmininkui Kapsukui 
klubo tarpininkavimą tartis 
su Lietuvos vyriausybe Kau
ne, kad būtų išvengta lietuvių 
kraujo praliejimas; Kapsukas 
atsisakė tartis.

tų, Kapsuko pasekėjų, niekši
šką darbų, veržiasi balsas, prie 
jūs, brangus jaunime, su pa
tarimu, bėgkite nuo tų bude
lių likimo ir nesusidėkite su 
jais, nes jie yra Kaino - Kap-

Vasario 14 d., kruvinas mū
šis prie Alytau!?. Žuvo kari-

laivelis bangų; jeigu esi len- 
drelė siūbuonėlė, pasiryžk šia
ndie likti vyčiu> Vyte, kad tvi
rtu žingsniu ir rinitu darbu 
parodytum, kad dar Dievo if 
Tėvynės meilė tavyje klesti.

Ačiū.

K ŠALIES ŽIŪRINT
Vyriausiaja šios savaitės ži 

nia, be abejo, yra ateinančiam 
sekmadienį įvykstantieji L. V. 
Basketbolo žaidimai... Ypatin
gai tasai susirėmimas tarp 
Marųuette ir Cicero tyinų... 
Šios kovos laimėtojai bus pri
pažinti L. Vyčių Chieagos ap
skričio čempijona’s... Ir abu 
tymai nori, žūt būt, titulą lai-

Pereito sekmad. vakare, Bri 
ghton Parko parap. salėj įvy
ko Moterų Sąjungos vakaras* 
kurio programos svarbiausią
ją dalį pildė L. V. “DainosMbp 
choras... Kaip ir visados, ch^^

(Tęsinys 5-jam pusi.)

suko pasekėjai. Jie vra bedie
viai ir betaučiai. .Tie vra pra- m6ti- Tos «artS8 ‘rokSta *«? 

litavę ir fautae. tari!., F»‘ ir Marųuutte 112 bei Crkeikti Dievo ir tautos brolių. 
Lai jie atgailauja, lai nusiplau 
ja nekaltu krauju savo sutep
tas rankas...

Yra ir mūsų tarpe neva ka
talikų, geriau sakant, šiaudi
nių katalikų, kurie dirba lais
vamanių ir komunistų labui. 
Jie savo darbuose neturi ka
talikiško ©balsio “Dievui ir 
Tėvynei”, bet jų obalsis “Be 
Dievo”, arba “Bė Dievo ir be 
Tėvynės ’ ’. Jie,,dirbą kiūrėda
mi tik savo asmeniško kromo- 
lio su šia diena. Kaip bus ry
toj, po mirties, tai visai ne
svarbu.

Brangus Jaunime! Svarstyk 
ką tan kas siūlo. Jeigu nėra 
obalsiu “Dievui ir Tėvynei”, 
žinok tavo tas besimeilininkau 
jautis “draugas” yia vilkas 
avies kailyj.

Turint minty vienintėlę vy-

cero 14 kuopos... Nėra abejo1 
nės, kari iš šių abiejų koloni
jų atsilankys daug jaunimo — 

!sporto mėgėjų, kurie bent sa
vo šauksmu — raginimais “ne 
pasiduot”, stengsis padėtį sa
vo favoritui tymui... Jonas Juo 
za-itis (112 kp. pirm.) ir Jonas 
Danielius (14 kp. pirm.) or
ganizuoja net specialias eks-

S3t

Nuo Reumatiškų 
Skausmų
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERI 

Pain-JEsjlelleris visuomet 
palengvina skausmus

Nervtfotas —“ Susierzinęs? 
Štai Greita Pagalba

Kam būti nervuotO ar susierzinusiu? 
NUGA-TONE suteiks greitą pagelbą. 
Tai yi*a. tiesus nervų tinklui tonikas 
ir veikia akstinu visai nervų siste
mai. Prervingumas daro žmones er- 
ziais Ir nemaloniais. Suvaldykit savo 
nei»vils su NUGA-TONE ir greitai 
užmirSit bSdas. NUGA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje Iv^lergvas.yriim11 Pai'mlįit vi
so menamo tifyThientų už Vienį Do-. 
lerj: Jei rezultatai nepatenkins, jūsų 
pinigai btis (iugrųžiriti. Parduoda ir 
garąntuoja visi aptiekoriai. NeatidŽ- 
lioklt—gaukit bortkų Šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU- 
&A-TOtfE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
—Idealų ISuoauotdjų vidurių 85c ir 
50c.

LIETUVOS VYČIAMS
(J. Kumpos kalba, pasakyta

L. Vyčių 17 Algirdo kp. de
batuose, kovo 10 d., 1935, So. 
Boston, Mass.).

Lietuvos Vyčių reikalingu
mą Amerikoje iššaukė pats gy
venimas. Pirmieji L. Vyčių o- 
rgaflizatoriai pamatę spragą, 
kad1 mūsų lietuviškas jauni
mas Amerikoje, neturėdama^ 
savo idėjinių organizacijų, ku
rios duotų galimybės darbuo
tis Bažnyčiai ir Tautai, ei nė 
su svetimtaučiais, su bedie
viais, arba merdi be Rūprati- 
mo meilės prie savo TAUTOS, 
prie savo tėvų KALBOS it di
ngsta svetini ta učių ir bedie
vi ų jūroje; gi juodo darbe tė
vai apkrauti gyvenimo rūpes
čius, kas link išmaitinimo sa
vo šeimynėlių, susigyveno su 
tuo nunormnlumu ir n-V liepa* 
Rttia-jo, kad jų sūnūs ir duk
terys netik, kad pamiršta tė
vų lietuvišką kalbą, bet ir ske
ptiškai žiuri į tas bažnyčias, į 
kortese laikomos pamalėte; sc*į

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Panakhi VadartBs
fti nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusk, gražiai iš

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

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c j 
odiniais viršeliais Užsakymus siųsti adresu:

"DRAUGO* KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, lff.

Tel. MONrūe 3377

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

718 West I8th Street

PALAIDOJAM MANDAGIAI, OKAŽIAI £R PKHAI

Kadangi netartąją nereikalingų išlaidų, tad koplyčia 
\ Ir vargonai DYKAI

£ J

CANal 31B1 Automobiliai - AmbotaaMi

BUTKUS
GRABORIUS

,7WW«8t ]8fh Street 

wm a. pgbobny Chicago

Užlaikome vlsoKius vyriokus drabužius
Taip pat turime Vyriškus ir Moteriškus batus

J. A. PIKIEL
1818 South Halsted Street

Turime vyriškų ir moteriškų pan&akų
Seniausia lietuviška, krautuvė Šioj apylinkėj

1

LEORARO A. SKĖTIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

j Apdraudžiam namus, rakandus — automobilius ir langus. 
Norint pirkti, parduoti ar mainyti myną atsišaukite: 4425 Sek Fairfield Avė. ’ LAF. 6818
Valandosi —- Kasdien nuo 9 ryto Iki 9 vakaro, Išskyrus 

Pirmaeile uiti s ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.

£

MURANO*NOTARY
ftBliO

P lhh'w7V LJiTUVII- 

KVB BONUS

KKAL ©STATE - CIUNCIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
Laivakorčių agentūra 

Prisirašykite į mūsų Bpulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
M WWT C7«b IVIEET Tel. LAFayette 1R63

Skalbyklos
WA»KINC MASHUTES 
1935 METŲ SU VISAIS 

PAGERINIMAIS

Buy gloves with wlwt 

k ZGV9I

Kainos po

*49.30
ir aukščiau

mokant po $1.00 į savaitę 
Skalbykla pati per save ap

simoka.

PROS1NIMO MAŠINOS po
, >39.50

iki

*99.00
Vartotos perdirbtos 

byklos po
*18.00

tteHMk mokėti Me. ui 
dantų mos t j. Llsterine TO- 
oth pute gaunama po tBd. 
rėmykt kaip gerai ji vei
kliu Jų vartotadamag per 
motus sutaupai J t-gi.

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25*

i

NdneysMnt 
Clean Out Acids

c»t» c 
a<t«. fr

The onlV *»V roti r bodr c»0 cISM out 
&elds and poleonoue *.atM
___ _  __ -u 9 mllilon I“

n.y tubee or flltere, būt 
dra.tlc, trrltatlng drug.— - • *" iddi' ‘
ūlood la thru 9 mllilon tUir, dellcateom your

skal-

Of CHr»P.____ , .....__ r __ _ It tunctlonsi
Kldney or Bladdet dtaorder. m.ko ynu 
.uffor from O.ttlns Up Nlfhta, Nervo,m ne.., bes Pone. Badk.ch., Clrcle. Utlder 
Ejo«, niittneae. Rhetnnatle Pairta, Acld 
Ity, Burnine. Smartlng or Itchlng. don't 
take ehanca. uot the Uoetor-. eu.r.n- 
taed pfeacrlptlon rktltsd Cyėte< (8l«i- 
Tex). Worka faat. aate and aure. In 49 
houra lt muat brlnc ne« vltallty, and ta 
fuaranteed to flx you up In one «eek or 
money bark on return of ampty p»ck»«e. 
Cyatex cbeta only 9c a day at drugetate 
and the guarantee proteeta you.

tas. F. Brink, tat.
3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulv. 4705

Radio programai Nerišlio
mis nuo ,1 iki 1:30 jx> pietų 
iš stoties WCFL, 970 kil. 

Ketverggis nuo 8 vai. vaka
rą WHFC

Tino, W0RN OUT,

RO RMOITIOR
women are 

just tbtm-
aelves krourtti, all 
tired out vvitH jMH- 
odic vreaknCiis tnti 
pain? Tbey sboula 
know> that tyriia 
E. Pinkham’s Tab- 
Irt. rrlieve neri- 
odic pftina anradts-

comfrart. Small aize only 21 cėtitv.
Mrė. Dbrtie VKjilIiMtn* rrf Danville, 

Illinois, says. “i h<d rid arttbhiott 
and w#l ttetribly ftervousi Yotar TSfe* 
lėta heiped my periodą and built m<4 
up.” Try tkent rteat motitht

A, ( /.,;7
a r n i s
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Visi Į Darbą!

VISI KVIEČIAMI PAV A-
SARININKAMS Į TALKĄ

Darbas naujas, seniai lauk
tas ir būtinai reikalingas, tai 
“Pavasario” Namų pastaty-
masl
• “Pavasaris” skaitlingiausia

padaro! Skruzdėlei, nepajėgia 
Į učiai nešdti šapelį, ateina kitos 
(i pagalbų. Na, ir suneša skruz 
dėl \ nų.

Pavasarininkų yra daug. Te
gul visi be išimties duoda sa
vo namams pastatyti po 50 ce
ntų. Žiūrėkite — tuoj susidaro

Lietuvoje organizacija, bet ir žymi p’nigų suma.
visų vargingiausia.

Kaune pats “Pavasario”
Centras, visų pavasarininkų 
judintojas, gyvena skurdžiau
sia', susikimšęs viename aukš-

Tad visi pavasarininkai ir 
pavasarininkės į darbų. Sutau
pę pusę lituko siųskite “Pa
vasario” Namams.

Kviečiame ir Jus, mylimi
tame kambaryje. O kų besą-;“Pavasario’' globėjai! Dėki- 
kyti apie jūsų, pavasarininkai tės prie kilnaus darbo, “Pa- 
ir pavasarininkės, malonų pri- vasario” Namų pastatymo.
ėmimų, kai atvykstate į Kau
nu “Pavasario” reikalais. Nė
ra kur jūsų ir sėstis paprašy
ti, kad vietos nėra.

Taigi reikalas verčia mus. 
pavasarininkus, turėti savus 
namus, juoba, kad ir gražų 
nuosavų sklypų Kaune turime.

Suprantama, kad šiais sun
kiais laikais nemanoma staty
ti už šimtus tūkstančių rūmų. 
Tai|būtų per drųsus žygis: kri- 
zio ’ metais imtis neįvykdomų 
darbų vykdyti.

“Pavasario” Namams Sta
tyti Komitetas .ryžtasi statyti 
namus nedidelius, kurių pa
statymas ir įrengimas atseis 
apie 35,000 lt.

Ta našta, kad ir krizio me
tais, yra pakeliama.

Skruzdėlės, koks mažas su- 
tvėr'niėlis. O žiūrėkite, kų jos

L VYČIAI RENGIASI 
LIEPOS 4 DIENAI

------ --- T 1
Praėjusį šeštadienf įvyko L. 

Vyčių Dienos komisijos susi
rinkimas F. Paulaitės namuo
se.

Kaip jau žinome, liepos 4 
d. įvyks L. Vyčių Diena, Vy
tauto darže. Bus įvairios spo
rto įungtynės, kaip tai: base- 
bolė, ristynės, boxing, track 
nieet, ir t.t. Taipgi bus gra
žus dainų programas, kuriam 
dalyvaus žymios meno pajė
gos. Vakare bus “fireworks” 
ir “Joninių” apvaikščiojimas.

Šįmet sukanka 20 metų, kai 
įsisteigė L. Vyčių Chicagos ap
skritys? Ta proga liepos 4 d. 
bus laikomos šv. Mišios už vi-

Rutkuuskas l.f. 0
Amber c. 3
Andrius r.g. 1
Savickas l.g. 2
Valaitis l.g. 0

Cicero 23

F. Žukus r.f. 
Wallens r.f.
F. Stankus l.f. 
Semetis c. 
Balčius c.
J. Žukas r.g. 
Arbir l.g. 
Woveris l.g.

ANTANAS
ANDRA&IŪNAS

Mirė kovo 17 d. 1915 m.,
2:20 vai. ryto piiKvs amziuim. 
Kilo iš Panevėžio apskričio, 
Smilgių parap., Gilbonių kai
mo. Amerikoje išgyveno 24 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
brolj Joną, brolėną Stanislovą 
Mickevičių Ir gimines; o Lie
tuvoje motiną Oną, du broliu, 
Mamertą Ir' Petrą, dvi seseris 
Elzbietą Viščlenę, Agotą Gon- 
čiausklenę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3251 Union 
Avė. Tel. VICtory 5635. Laldo- 
tuvšs (vyks seredoj, kovo 20 d., 
iš namų 9 va.', bus atlydėtas 
j fiv. Jurgio pju’apljos bažnyčia, 
kurioj Įvyks gedulingos pamal
dos už velionid sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į fiv. Ka- 
zlmlero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, Broliai. Se
serys, Btoltenė Ir Gttlnčs.

• Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mažeika. Telefonas Y A Hds 1138.

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuvės

VERONIKOS JARECKIENĖS
Jau sukako du metai, kai 

negailestinga m Irt Ir atskyrė iš 
mūsą tarpo mylimą moter| ir 
motinčlę.

Netekome savo mylimos mo
ters tr motinėles kovo 23 d., 
1833 m.

Nors laikas tęsiasi, m»>s Jos 
negalėsimi; užmiršti. Itil gal- 
lestlngM Olevas suteikia Jai 
amžiną atilsi.

Mes atmindami tą jos liūd
ną prasUalInitną Iš mūsą tar
po, yra užprašytos gedulingos 
šv. Mišios už jos sielą kovo 
23 d., 6 — 7 ir 8 vai. ryte. 
Kovo 24 d. suma 10:20 vai. 
ryte Ir kovo 26 d., 7 vai; ry
to, visos Nekalto Prasidėjimo 
flvenč. Pan. Mar. bažnyčioje.

Velione buvo nare fiv. Pran
ciškaus Tretininkų Ir Apašta
lystes Maldos draugijų.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus Ir pažysta-' 
mus dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę Vyras Antanas, Imk
it-rys Notija Ir Veronika Ir Sū
nūs Prurna Ir Vladas.
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tiek daug taškų prisidarė, kad 
9 atrodė jau laimės žaidimų. Bei

Providenee, kad ir jausdamies 
sumušti, nepasidavė ir dai 
smarkiau žaidė. Likus dviem 
minutėm iki žaidimo pabaigos, 
Providenee, kovodama iš visų 
jėgų, atėmė pirmenybę iš Ma- 
rąuette.

Žaidime tymas, kuris turi 
pirmenybę arti pabaigos žai
dimo, ir bolę laiko savo pusėj 
iki galo, stengdamasis nepa- 
duoti jų oponentams, nėra ge-

SUCH IS LIFE

Kas kiek galite, siųskite mu
ms centus, litus, desėtkus, ši- į 
lutus... Viskų su padėka pri- sus nurusius nar 
imsime.

Visiems “Pavasario” Fede
racijos nariams subruzdus ir 
jų globėjams bei vadams nesi
gailint aukų, kaip bematant 
pinigai pradės plaukti; ir jau 
šiais metais Vytauto kalnas

10 3 3
Antrame žaidime Brighton

Park lošė prieš Town of Lake 
dėl paskutinės vietos čempijo

ras “sportsmansliip”, bet ge
ras žaidimas. Bet Providenee 
pasielgė kaip sportsmanai ir 
delt& pralaimėjo.

Providenee 20
G. F.T. P.

Idų pritaikintos 
Kazimiero kapuose.

Visi prašomi iš anksto nu 
sistatytį ir dalyvauti lie™*a 
d. L. Vyčių Dienoje.

lūs. Po pama- įnate. Ši negarbinga garbė te- 
apeigos Šv. ko Town o f Lake, nes nega

Įėjo sulaikyti Gardo iš Brigh
ton Park, kuris kad ir nepa
darė daug taškų, bet buvo a- 
šis,.apie kurių sukės visas Bri-

Viena iš komisijos jghton Park.
. Į Brightcįa Park 2G

G. F.T. P.
Minas r.f.
Klimas l.f.

Bekonaitis
Varnas
Kucliinskas
Stanaitis
Blozis
Gedonis
Chadauskas
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•Hosr’d yon ever eome ta Ūke ap this panhandling? 
“Well, you sec, mister, I was a-solicitln* for one of the 

eharities and the idea came te me te aet up bu
ese aortny 

up buaiaea* for

pasipuoš nauju gražiu “Pava
sario” namu ir jo bokšte su
plevėsuos ‘ ‘ Pavasario ’ ’ žydri 
vėliava. Gi visų pavasarininkų 
pavasarininkių širdys užsidegs 
džiaugsmo liepsna, įvykdžius1 
nuo seniai svajotų dalykų — • 
pastatyti savus namus.

Šie “Pavasario” Namai bus 
garbingas Federacijos glaudė- 
snio susibūrimo ženklas.

Tat visi į darbų!
Aukokime, statykime ir pa

statysime savo namus!
Pinigus siųsti galima: Kan.

P. Dogelio, “Pavasario” Na
mams Statyti Komiteto Pirmi- 
n'nko vardu — Kaunas, Vil
niaus g. 22, arba Komiteto Iž
dininko Agr. J. Valatkos var
du — Kaunas, Maironio g. 14, 
bt. 11, arba Ūkio Bankui Kau- Vaičlt! kajSto UvynŽS 1,18116 ir 

i ne, Pavasarininkų Namams linki iiems

li ŠALIES ŽIŪRINT.

(Tęsinys nao 4 pusi.) 
ias savo dainas išpildė labai 
gerai...

Bet dainininkai jautės ne
kaip matydami kad jų, sceno
je yra beve'.k didesnis skai
čius, negu kad salėje publi
kos... Atrodo kad senesnieji 
lietuviai baisiai nerangūs... Ne 
jaugi jie neturi supratimo a- 
pie įvertinimų lietuviškos dai
nos?...

L. Va C'itic. apskr. pirminin
kas gavo laiškų su linkėjimais 
Chicagos apskr. vyčiams nuo 
Lietuvos Respublikos Prezide
nto... Jo rašoma, kad — Gė
risi jaunųjų lietuvių ir lietu-

, Į E. G ritis r.f. 
Valauskas c. 
Gardas r.g. 
Toleikis l.g.

2
0
2
0
2
2

2
0
0
2
0
0

0
o
o
1
3
0

8 4 4
Town of Lake 14

G. F.T. P.
J. Stankus r.f. 
Matemaitis l.f? 
Yuska l.f. 
Zepieckis c. i 
Belauskas r.g. 
Yurkus r.g.
Martishius l.g4.!

I

2
1
1
0
0
0

1
1
0
o
o
o
o

2
2
0
1
1
1
2

G 2 9
Parkutiniam* žaidime susiė

mė Providenee su Marųuette 
Iš pradž*os taip gerai žaidė ir

10 O '6

Statyti Komiteto 
5877 nr.

ein. sųsk.

“Pavasario” Namams 
Statyti Komitetas:

Kan. P. Dogelis, pirm.
Kun. Prof. Dr. St. Ūaar'B

Vicep'rmininkas 
Agr. J. Valatka, iždininkas 
V. Keturakis, sekretorius 
P.P. Barzda, reikalų vedėjas

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

A. t A.
VERONIKA ŠIDLAUSKIENĖ

(po tSvuis Mužaltč)
mir6 kovo 18 d., 1935 m. 2 vai. 
po pietų, sulaukus 42 metų 
amžiaus. Kilo iš Panevėžio ap
skričio. Krekanavos parapijos, 
Ftaibokų kaimo. Amerikoje te
gyveno 21 metus.

I*allko dldollame nuliūdime 
. vyrą Antaną, 2 dukteris: Bro- 
nlslavg Valentinas Ir Rlsbletą, 
žentą Kazimierą, sūnų Vin
centą, seserj Ir ŠvogerJ Kls- 
bietą ir Joną fiervlnskus, Švo
gerJ Stanislovą Šidlauską Ir gi
mines; o Lietuvoje brolj Sta
nislovą Mulą Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3483 So. 
Lowe Avė. Tel. TARds 5034.

Lakiotu vės jvyks šeštadieni, 
kovo 23 dieną. II namų 8 vai. 
bus atlydėta J Av. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta J fiv. Kaslmlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam u s-n tas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vytas, IHikirrys, 
Sūnus, Sesuo, fliugeris Ir Gi
minės,

iseldotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1138.

tolimesniam organizuotam da
rbe...

Liepos Ketvirtoji — Chica 
gos L. Vyčių Diena!

SPORTAS
Lietuvos Vyčių Chicagos a- 

pskričio basketball čempijona- 
to žaidimuose, kurie įvyko se
kmadienį, kovo 17, Šv. Pilypo 
gyin., Jackson boul. ir Kedz:e 
avė., pirmiausia lošė Nortb 
Šide prieš Cicero. Iš pradžios 
North šido taip smarkiai lo
šė, kad Cicero vos vos atsilai
kė.

Permainai prasidėjus, įvyko 
perversmas. Ncrthsidiečiai 
taip prastai žaidė, kad Cice
ro be jokio vargo laimėjo žai
dimų.

North Side 12
G. F.T. P. 

Daugirdas r. f. 9 0 2

ATĖJUS LIŪDĖSIUI 
Pasiteiraukite!!

Joozapas Eitdeikis
Ip

Tins
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos 
REPublio 8340

6340 SO KF.DZIS AVĖ.

Kinas
Mikužis
Danta
P. Beiliui as
E. Beinoras
Norvilas
Gedraitis

Marquette 24
G. F.T. P? 

O 05
3
0
2
0
0
1

1
O
O
o
o
1

2
0
o
o
o
o

11 2 2
J. G.

myself, and here 1 am."

mSCONSIN’Ū LIETUVIŲ ŽINIOS
VLADAS JUZĖNAS, vedėjas 

5108 — 7th Avė., Kenosha, V/is.

DĖKOJAM

KENOSHA, WIS. — Juozą- 
pinis parengimas labai gerai 
pasisekė. Pelno apie $100.00. 
Teatras “Valkata” buvo su
loštas dar geriau, negu pirmų 
kartų. Artistai rengiasi va
žiuoti į Chicagų su tuo veika-

čams paliks jų vaidinimas.

Kovo 10 d. L. Vyčių Dienos 
komisija laikė susirinkimų F 
Pftulaitės namuose, Cicero. Po 
susirinkimo Paulaičiai susirin
kusiems iškėlė vakarienę. Šir-
dingai ačiū Paulaičiams 
vaišingumų.

už

Viena iš komisijos

VENETIAN MONUMENT CO., INC
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Orabuamių
---------o--------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Ohioagoj

Suviri 60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iŠ dirbtuvės ir 
taupykite pinigas

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ,
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,PAMINKI.Ų DIRBĖJAI

šiai su pačiais Iždlrbėjals.

M0UN1r CARMEL 
KAPINĖSE

Titas Mėtau j mos mk» 
aiaiiuiie vestų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trji telefonai)

Bee. miBACp!* ten 
llFIMOHT IU1

OCHoM muuraa uaa
▼ Inrvm R/milI arar.

lu ir yra tikri, kad chicagie- sconsin.

Ateinantį sekmadienį Keno- 
shoj bus 40 valandų atlaidai. 
Atsilankys kunigų iš trijų va
lstijų: Indiana, Illinois ir Wi-

MARIJAMPOLĖJE DIDE
LIS GAISRAS

Marijampolės cukraus fab
rike sudegė cukraus už apie 
1 mil. 200 tūkst. litų ir san
delio pagadinimai — apie 200

tūkst. litų. Viskas buvo ap- 
drausta, taip kad cukraus fab 
rikas nuostolių neturėjo, nes 
juos atlygino apdraudimo įs
taigos.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuviųl 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742I. F. Eudeikis

Latacz ir Simus 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 595

1. LilllwiėilK 
S. P. Maztka

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

II. Masalskis
A. Petkus
I. F. Kadžius
S. M. Skydas

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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SVARBU VISIEMS RUOŠIANTIEMS I LIET. KAT. 
VAK. VALST. KONFERENCiJį

Draugijų, organ’zacijų kuo- 
pų, klubų ir k. atstovai kvie- 
čiaiui konferencijos dienų, ko
vo 24 d., dalyvauti iškilmin
gose Mišiose 10:30 iš ryto, Sv. 
Antano bažnyčioj, Cicero.

Po Mišių salėj atstovams 
bus paruošti geri pietūs. Ci
ceriečiai žada atstovas gražiai 
pavaišinti.jHSBBOjSv 7 / •' ■

Klebonas ir vargonininkas 
deda daug pastangų, kad pa
maldos būtų kuoįspūdingiau- 
iįios. Konferencija prasidės 2 
vai. lygini. Nieko nebus lauk 
ta. Į konferene’jų kviečiami 
visi dvasios vadai, profesijo- 
nalai ir visuomenė. {

Turim daug darbų atlikti i 
Skaudu žymėti faktas, kad | 
mes esam pai-ylikę. Jei vi •si di , 
rbtumėm iš vien, dar g tRdclii.; 
darbų atliktumčm. Pagalvo
kim, kiek mūsų, katalikų, yra 
tik vienoj Chicago.]. Kad mir
si] tarpe būtų vienybė, daug 
gera padarytumėm mūsų baž
nyčioms, organizacijoms-, drau 
gijoms, tai pačiai Federacijai, 
labdarybei, v’enuolynams ir 
kitomp mūsų įstaigoms. Rei
kia iš mūsų tarpo prašalinti 
pavydų ir puikybę, kas ypa 
tingai trukdo mūsų veiklų. Y- 
ra kolonijų, kurios dirba Fe
deracijos darbų ir plečia ka‘ 
talikškų akcijų. Yra kolonijų, 
kurios neturi skyrių ir nenori 
pripažinti Federacijos, o visi 
suprantame, kati tik su Fede
racija galima katalikiškųjų a- 
kcijų pasukti. Taig’, visų ko
lonijų veikėjai; pasitarę su 
dvasios vtulais, turėtų sutverti 
skyrius. Būkim tikrais dar
buotojais ir veikėjais. Kaip 
nemalonu, kad didž'ai siose

KONFERENCIJOS DIENO
TVARKE

1.

•1o.

KAS NORI PASKOLOS 
NAMAMS

Federal Housing adminstra 
ei ja turi konferencijų Palmer 
House viešbutyje. Ten galima

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

Iš WEDC (1210 kilocykles)
Klebonui ir komitetui lei

dus, Vyčiai 24 kp. steigia sa
vo klūbkambarį vienam mokj

vininkai gali ref.nansuot. k|os kambari|J (Sale TO(m
Konferencijos atidarymas, (sužinoti, kokiu būdu namų sa- 
Lictavos himnas.

vo namus, arba gauti pasko
las namų taisymui. Konferen 
c ja duoda svarbius praneši
mus pramonininkams, biznie
riams ir namų statytojams. 
Vyriausybės skirti gabūs as
menys aiškina Real Estate fe-' 
deralinę programų.

Svarbiausias dalykas *yru 
tas, kad vyriausybė remiasi 
dang au žmogaus karaktėriu, 
negu pirmiau vartotomis ban-

. . ». . ku priemonėmis. Kas nori gauatstovų pranešimai po 10 , ,ti paskolų savo namų persta
tymui, tų aplankys skirti ži

Prezidiumo rinkimas.
Sveik in'niai ir praneši 

mai.

5. Sveikinimas J. E. kardi
nolo ir kitų žymių asme
nų.

(i. Pirmas referatas ir dis
kusijos ne ilgiau kaip 25 
minutes.

7. Centralinių organ’zacijų

očių klūbkambario). Kuopa de
da pastangų, kad sutraukus 
v'sų lietuvių *kat. West Side 
jaunimų po Vyčių vėliava.

Praėjusį penktadienį para
pijos choras pajęerbė- savo va 
dus Juozapus: kleb. kun. J. 
Mačiulionį ir varg. J. Brazai 
t į. Per užkandį, parap. salėje.

i;.įimtų.

8. Nusifotografavimas.

CICEROS ŽINIOS

--------....

Chicago j dabar e’nu Sv. Ka
zimiero akademijos rėmėjų 
draugijos vajus. Sv. Kazimie
ro parapija ir gi neatsilieka. 

'Kovo 3 d. bažnyčioje buvo rl 
nkliava vienuolynui. Sį ketvi-; 
rtadienį, kovo 21 d., įvyksta !

NEPAPRASTAS TEATRAS

Trečiadienio, kovo 20 d., j 935

ŠV. ELZBIETOS KOLE
GIJOS KONCERTAS 

PER RADIO
Sv. Elzbietos mergaičių ko- 

kauliuka s ir kortomis 'loSi- il<Ww- Convent, N. J., Gl.« 
raus, irgi vienuolyno naudai <,|,,h kovo 23 <1.,olyno
Oerb. kun. A. Martinkus, kie- 
|bonas, mielu noru užleido sve-

nuo 12 iki 12:15 vai. (Kašte.n 
Standard Time) duos koncer
tų per Columbia radio tinklą 

suda
rys 60 studenčių

Šv. Elzbietos kolegija, se 
niau žinoma kaipo Šv. Elzbi1 
t.os akademija, įsteigta 1851) 
m. yra ,seniausia aukštesnė 
mokykla mergaitėms New Jcr- 
sev vai.

Sųjungietės stipriai rengia- iUlinę šiam parengimui ir pei 
si pre vakaro, kovo 31 d., pa-du sekmadienius ragino žmo- . (coost-to-coast). Chorų s 
rap. salėje. Bus atlošta trijų'nes paremti kilnų darbų; Įža-
veiksnių keturių vaizdų vei
kalas “Tautos sūnūs ir išga
mos”.

Kad veikalas bus tinkamai 
atloštas, tai nėra klausimo.

25c. Tikietų išplatinta 
virš du šimtai. Manome susi
laukti skaitlingos publikos.

Kovo 17 d. šios parapijom 
pasakyta kalbų, sudėta Juo- Maskola.čiai visada atvažiuo- lietuviai katalikai, vadovam 

zapams linkėji'iųų ir įteikta pc ja ^rai pr irengę. Be to, tu- jaut kleb. kun. Martinkui, la-
dovana. Rap ri Žymių artistinių jėgų. Tai-' 

gi, visi j sų-čių vakarų. A. S.
Kovo 2 d. Aušros Vartų pa- 

novai, kurie įvertins namus ir raP- choras buvo suruošęs sa
lk Paskutinis referatas ir di- I™* darb$ suliS ninko ka‘ v^b6s vakar&i Užgavėnių pyo- 

skusijos ne ilgiau kaip 30 rakterio. Visoj šioj programoj ga. pasirinko suvirš 60 chori- 
minutų. v

10. Konferencijos uždarymas

CHICAGO IR APYLINKĖS
0R6ANIZACUĮĮ CEN
TRAMS IR APSKRl- 

ČIAMS
Federacijos Chicagos apskr. 

yra nutaręs kviesti mūsų or
ganizacijų centrus bei apskri 
čius L. K. V. V. konferenci
joje padaryti trumpų prane
šimų apie organizacijos veik 
lų. Šiuo pranešu, kad atskirų 
kvietimų nebi s., Šį pranešimų 
prašomi skatyti oficialiu.

Or-jų pirmininkai, arba at-

nėra jokios spekuliacijos. -
Lietuvis advokatas Česnulis 

(Chesnul) dirba Federal Hou
sing administracijoj Chicagos 
apskrity. Norintieji įgyti pla
tesnių informacijų, gali kreip
tis pas advokatų Česnulį, Fe
deral Housing Administration,; 
134 North LaSallc Street. Jei 
kas skaitytojų norėtų plates
nių žinių laikraštyje apie ši 
dalykų, prašome laišku tai 
pareikšti. ,

CHICAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

stų ir choro prįetelių.
Prieš vakarienę pasišokta Kovo 17 d. per- abejas Mi- 

prie smagios muzikos, kurių šias mūsų bažnyčioj buvo ko- 
pat ekė choro narys J. šar- lėk fa Tikėjimo platinimui. (»e- 
kauskas. Matyt, jaunimas pra- rb. klebonas šį dalykų aiški- 
deda labiau pamėgti lietuviš- no per du sękmadienius. Žmo- 
kus šokius. Apie 10 vai. visi nes gausiai aukojo. Bet sku- 
susėdo prie stalo, kuris buvo ta šiai parapijai kvota dar ne- 
apdėtas skaniais valgiais. Pa- užpildyta.

nkė bažnyčias įg'jimui jubi
liejaus atlaidų. Gerb. klebonas 
pei mėnesį laiko rengė tikin
čiuosius prie tos dienos ir ma
lonu buvo matyti bemaž vi
sus bažnyčioj esančius einant 
prie šv. Komunijos. Gi pirmų j 
vai. po p'etų prasidėjo bažny
čių lankymas. Rep.

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI

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

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

Chicago, Illinois. 
Chicago, Illinois.

CLASSIFIED
si valgius ir pasišnekučiavus, 
žaista įvairūs žaidimai.

Vakaro pasisekimui ypatin
gai daug dirbo Skamarakai ir 
»f. Šarkauskas.#

AUTOMOBILI® AUTOMOBn.ES

Choras dėkoja Jasnanskanu
IŠVEŽAMAS Į ŠV. KRY- dykai pavestų svetainę. Jas-

Kovo 14 d. įvyko bunco ir 
card party parapijos svetai
nėj ir parapijos naudai. Žmo
nių susirinko neperdaugiau- 
siai. sekinės gražios.

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

CHEVROLET 1984

ŽIAUS LIGONINE
LIETUVIAI DAKTARAInauskai nuo sęnų laikų yra 

choro prieteliaLir niekados ne i
, . , . | Dienomis Tel. LAFayelte 5793atsisako nuo paramos. Dekin- Nakt,mls To. CANai 0403

AVEST SIDE. — Žinomas Jgas ir M. Stafiklenei, kuri iš- 
, biznierius A. Aitutis vakar .kepė PYragy ^'kitkuo prisidė- 

stovai, malonėkite dalyvauti f popiet išvežtas į Šv. Kryžiais jo-T>rk‘ vakaro:
konferencijoje ir padaryti pra ligoninę. Sunkiai serga. 1 Vena iš komisijos
nešimą apie savo organizaei- ................................................ .... .J..

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

Nedėlioję pagal sutarti

mūsų kolonijose nėra Federa- jos veiklų.
cijos skyrių. Ši konferencija I 
turėtų visus sutraukti į vie
nybę ir visi iš vien darbuotis. 
Jeigu mes, katalikai, visi d- 
rbtumėm iš vien, tai nieks į 
mūsų tarpų negalėtų įeiti. Ša
lin iš mūsų tarpo puikybė ir 
pavydas!

Konferencija ^turėtų susirū
pinti mūsų, katalik’ška spau
da, kad kiekvienam name bū
tų nors vienas katalikiškas lai
kraštis. Tai svarbiausias užda
vinys skleisti ir platinti kata
likų spaudų. To nepadarus, 
visokie bedieviai kaip landžio
ja po mūsų tarpų, taip ir lan
džios. Jeigu neveiksim, mie- 
gosim, kaip miegojom, tai ga
li ate’ti tokie laikai, kaip Me
ksikoj ir Rusijoj.

Bedieviai dirba iš vien ne
žiūrint kur jie būtų. kokiame į 

krašte; jie visi dirba iš vien, 
kad t k bedievybę išplėtojus, j 
o mes, katalikai, skaudu ste- 

. bėtl , <avo tarpe vienas kitam, 
kojų kišam ir trukdom veikl

ių.

Anart?»is Valančius

V. Rėkus,
L. K. V. V. konfur. rengimo 

komisijos rast.

PLATINKITE “DRAUGĄ

AKIŲ GYDYTOJAI:

»»

na. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRIOALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudAjlmo, 
rvaiglnio, aklų aptemimo, nervuotu- 
,no, skaudamą akių karšt). atitaiso 
.rumparegystą Ir toliregyatę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Rpeclaie atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos nkv~s ati
taisomos. Valandos nuo 1fl Iki t v. 
NertPlIoj nuo 10 IH| 12. Dsngt-ly at- 
-iltlklmų akys atitaisomos be akinių. 
Ka'ims pigiau .kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ

Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone
PRO pect 1028

Res. and Office TcL CANal 0237
2330 So. Tx<avttt St. 

/CANal 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSIC1AN and SURGEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOUR8 

2 to 4 and 7 to t. P. -M. 
Sunday by Appolntment

Res. FROspect 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1831 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8800 So. Aricslan Avė.

Valandos: u ryto Iki 2 popiet 
4 Iki 8 ▼. vakaro

Tel. LA.Fa7ette 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

BIZNIERIAI. GARSINKITE
“DRAUGE”

OCIao Tel 
Hez. Tel.

CICEHtj 19 
cicero aene

JOS. SHINGLMAN, M. D.
■ Havgs Cicero miestelin pirmas Svei- 

ItAtea KomlHljonierlue Yra gerai Cl 
varlelMams žinomas Praktikuoja Iru

181 meluH Spėria i !zavo užsieny. Pa-

ttlnlngai rv.lo Rhc„»natl/ma, Pinu 
Ir Misllc- Ilgs —

Ve lando-:
19 Iki 12 vai. ryto: nuo v <ki 4

2att pnr'e' ir 7 Iki 8 va) vnkars; 
■aųNladfenlsIs psv«1 sn«l ta rimąjKo wr- »t 13th 8treet 

fSOTCRO. n.K

rime keletą 1934 Chevrolets. Se
dans Ir 2 durų Sedans, viri kuone 
nauji Ir apkainuoti taip, kad jums 
duodamas DIDELIS SUTAUPYMAS

Dabar tu- NASH ’32 — 8cyl. 5 pasaž. Coupe.

PONTIAC — ’34 — 2 door Tourlng 
Sedan. wlth butlt-ln trunk juodas, 
5 drat. rotai, radio ir karšt - van
deninis šildytuvas. Neatskiriamas 
nuo liauto karo. Garantuotas... DI
DIS TAUl’MAS.

FORD — '34, 2 durų Sedan. Mėlv-( 
nas, kuone naujos vėliausio mode
lio Ford.. garantuotas ir ankninuo- 
tas SUTAUPYTI JUMS PINIGU.

FORD — '31 — 2 Uoor 5 nnsaž. coupe, 
juodas su 3 drat. ratais. Gerpme 
stovyje ..................................... .. 3235

Juodas, 6 drat. ratai, geri galerai, 
trunk rack. whlpcord trim. Gerai 
atrodantis Nash geram stovy 3393

BTTTCK ’SI — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri taierat 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
kus Buick geram stovy .... 8373

CHEVROLET ’24. — 2 Door Sedan. 
Tamsiai žalias, 5 cream drat. ratai, 
tik. trumpą laika vartotas. Išrodo 
kaip naujas. Garant. RA'HOKNAS-

CADTI.LAC '30 — V-S. 5 Sednn. Juo
das. mediniais ratais, spare tire 
Užpakaly, whlpcord trim. Labai Ke
ras karas žema kaina ........... 3373

PONTTAP — — F door Tourlnr BUICK — '32 — Model 97. 5 Sedan.PONTTAC 34 4 door Touring tamsiai mėlynas, 6 drat ratai, spotSedan, with bul't-in trunk. juodas, 
5 drat. ratai. Vėliausio modelio, 
mažai vartotas, garantuotas, knip 
naujas ........................................ 89-45

llght, spėriai pilot ray llght, whln- 
cord trim. I-a bal gražus, erdvus, 
jaukus, vėliausio modelio Rul- 
ckas ...........................................

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland .Avė. 
Ofiso Valandos;

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 8 Iki 9 vak. 
Nedėllomis pagal sutarti 

Ofiso telef. UOUIevard 7820 
NaMų Tel. PROspevt 1980

Tel. BOUIevard 704M

DR. c. i. m
DENTI8TA8 ' 

4646 Sd. Ashland Ava
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki I vakare
Seredoj pagal sutarti

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akintų dėl viso 

fių akių. Ekspertai tvrimo a į 
kių ir pritaikymo akinių

OR. JOHN SMEUNA
OPTOMETRI3TA8

iROl 8. ASHLAND A VENŲk
Platt Bldg., kum p. 18 st.

2 aokfttas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nao 9:30 ryto ik« 
12 v. Popiet nno 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedaliomis nėra 
skirtų valandų. Boom 8.

PHONE CANAL 0523

I
Tel. CAKSI 8122

DR. 6.1. BLŪŽIS
DENTI8TAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 11 ryto
Nilo 1 Utį 8 vakaro 

Berodo j patai sutarti

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
ReZ: Tel. HEMIoek 0284

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

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-2 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 298® W. 89th M.

Valandos: 10-12 Ir »-» ”al. vak. 
Seredomls Ir NedSHomls pagal sutarti

DR, P. ATKOČIŪNAS
DKNTI8TA8

1448 80. 49Ua OT., CICERO. HjL.
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10—9 vai. 

8147 80. HAI4STED ST.. CHICAGO 
Paned . 8cred. Ir 8Ubat. 2—9 vai.

riVTCK — '23. Model 67. 5 pasai 
Sedan, Juodas, šeši drat. ratai, 
trunk rack. Sis mažas Buick sedan 
išrodo kaip naujas, nerasite inm 
panašaus. Garantuotas........... 4793

BUICK ’80 — Model 46S, 2 pe.«a». 
coupe su rumble sėst, French b’ųe. 
• drat. ratai, labai gražus co-’’ 
tobulam stovy .......................

PONTIAC 
Sedan, ju 
nomlškas 
buloj padėty

30

Tel. CANal 8128

DUMEŽIS
GYDTTOJAS Iv CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Ofiso Tel.: PROspect 6378 
Rez. Tek: HEMloek 6141

DR. J. RUSSEL
Lietuvia Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 8 Iki 4 Ir 8:80 Iki 8:8d 
Seredomls Ir nedSllomls pagal sutarti 
Rea 2313 W. 88th 8t. Pagal sutari}.

Trt. Ofiso BOUIevard 5918—14 
Res. VICtory 8848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 4:80-8:84

756 West 35th

I

1—2 Ir 7—8' vak.
» WMdllemta »M«l atarti 
kttrtmMCIJA

6631 ft. OaUtornU Are.

7948

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4187 AMOHtR A-VENUE
Te*. VtUrliila OIHM 

Ofise vai.: 4 ir 4—6 n m.
Nedėllomis pagal Mi-Urti

ivaiaea DAgtaaai

DR. CHARLES SEDAL
___ k OFISAS
4729 8o. Ashland Avė

___ 2 lubos
CHICAGO. 1LL

OFISO VALANDOS 
Nuo 14 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:26 vai 
vakaro. Nedėllomis nuo 16 iki 12 

valandai dieną
uu, MIDway 8838

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 20. ASBLAMD AVI
Tai. YARds A994 

' Rea: TH. PLAsa 8490 
Valandos:

Nuo 18-18 v. ryto: 2-8 ir 7-1 v. v 
Nedėldieniale nuo 14 iki 11 diena

Offk-e Tel. IUAflock 4848 
Kės. TH. ULOvedtUl 0417

7UI7 8. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
8488 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2-4 Ir 7-8 vak.
Ketv ir Nedaliomis susitarus

Tel. LAFayette 3467

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kodste) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakare 

Seredomls Ir nedėlIflsnH pagal
__________ sutari)
Ofiso Tel.; LAFayette 84(9

He« Tel : VIRrinia 0<«t

DR. V. E. SCDUNSKtS
DBNTISTA8

O A 8 X - R A T
4148 ARCHER AVENUE 

Kamnu. Francleeo A»»

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFT8A8 IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytale — 1 
iki 1 popiet — 6 iki 8:20 vakare. 
Nedėllomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

4 door Tourlflg CADILLAC — ’SI — V-12, 5 pasaž.
Tovn Sedan, wlth rear trunk. 6 
drat. ratai with whlte side walls. 
Išrodo kaip naujas Iš vidaus ir Iš 
lauko Maroon palnt ..............  8993

od«>i, g drat. ratai. Eko- 
šešįų clllnderių kara»L to-

8273
STUDEBAKER — ’22, 5 pasaž. coupe 

su bulit tn trunk. Juodas. šąSI drat. 
ratai. labai puiktatn stovy Iv Ižrrido 
kaip naujaa Garantuotas .. 8493

FORD ’33 — 2 pssaž. Convertlhle 
Coupe, V-2, Juodas su Geltonais 
ratais Ir gerais tajerats. Atrado PACKARD 28 
kaip naujas Ir labai geram 
stovy ..................................... ..

CADILLAC '28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas. 6 drat. ratai, trunk rack. 
vvhlpeord trim. Pulkus karas, ku
ria dar Ilgai tarnaus...............»«*!»
_____ t cyl. 7 Sedan. 6
drat? ratai trunk rack ........... .

BITICK8 — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos puikų 
ataką garantuotų vartotų Buick ka-

—..... ........ — —rų. Negalima geriau pirkti ^negu
žus bei populiarus LaSalle mede- Serą vartotą Buick. kuris buvo tln- 
lls ................................................8883 karnai pertaisytas.

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų, išmokėkite 

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

Cpavvfond 41 OO 

LaSALLE — '30 — 2 door, 5 pasaž. 
Coupe, juodas. 5 drat. ratai, rear 
luggage compartment Isibat gra-

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone BOUIevard 2850

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4081 8. ASHLAND AVĖ.
Bes. 8518 R. Rockwell St.

Phone REPublic 8728 CHICAGO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandoe kasdien nuo 8 Iki 8. 
PanedSllo, Seredos Ir Pėtny«loa

vakarais t Iki B.
Telefonas CANal 1173

WAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPuMIc

RAILA’S RADIO TAISYMO 
STOTIS

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

CICERO 1029
1622 8o. 49th Court, Cicero

ANGLYS

ANGLYSI TOkstanėlal namų vartoje 
ekonomiškas, be suodžių Troplcalr 
aagils. Garantuota voga Ir žilumą.

Trys Telefonui:
Brgeenlng-—f 4.71 Republlc 0400
Mine Run—I. 7-1 Lavmdale 7848
Lump arba egg-^6.60 Mėrrttmac 2624 

NORTHERN ODAI, CO.. 
ferumdale 7844 Merrimac 8384

1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

Suite l^Sr 6990 i BIZNIERIAI, GARSINKITeS188 W. Randolph St.
Chicago I “DRAUGE”

Rez.

dl- ik. jM 1

AUTOMOBn.ES

