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RYTOIAUS DIENĄ CHICAGO! (VYK
STA ALDERMONŲ RINKIMAI

Podraug bus skiriami kandi
datai į miesto majorus

Rytojaus dieni}, vas. 26 d , litinių partijų kandidatai. 
Cbicagoj įvyksta aldermonų į Kas kita su kandidatais į ma 
rinkimais. , ’jorus — kiekvienas pilietis

DIDELĖS ŠELPIMUI IŠ
LAIDOS ILLINOIS 

VALSTYBĖJE

Patartina, kad ko didžiau- j bus klausiamas, kokiai parti-Įreikalin>?rt se,ptj 325,215 šei- 
<• •__ •> i____  -r*__ _________ mvnu ir iu špJnrmui turės

P0PIE2I0S APIE POPIEŽIAUS DELEGATAS AUKŠTINA

PER KOVO M£NES| REI- spajjda kiek II GALIN- DAR NESENIAI ŽMOGUS WASHINGTON (per paš-j Medikalinio mokslo tikslas
ĮZ JKO AC'I riT'l OOK O t K * « * a ■ a ■ t n \ ___  A no Xta 1i3 D o C rlnlnrvu too «««•»« ■»•»« «.4 • • .. -» 4- Z..K6S ŠELPTI 325,215 0A TjgK ATSAKOMINGA,

ŠEIMYNŲ [ SAKO §v TEVAS

Illinois Kmergency Relief VATIKANAS (per pašto), 
komisija pagaliau apskaita- . _ 2urnali8tų grup<-. ,lrengavf, 
t-o, kad per kovo^nesį bns j,rHn,,fmJOS

ministeriui Lavaliui, kada šis

VARGO IR JAUTĖS 
LAIMINGAS

sias piliečių skaičius daly vau 
tų šiuose rinkimuose.

Šį kartų aldermonai ren
kami1 ketverių metų termin

iai priklausąs. Pasakytos pa r 
tijos balotai bus įteikti kiek
vienam.

Kiekvienas balsuotojas tu-

Blynų ir jų šelpimui turės priimtas švp„,0jo T,-.v„
būt išleista 14,318,479 dole-

a li

tą)- — Apaštališkas delegatas yra palaikyti ir stiprinti žilio 

Am. J. Valstybėms, Jo Eksc. gaus gyvybę Visagalio Dievo 
arkivyskupas A. iG. Cicogna-nustatytose ribose. Gydytojo 
ni, vasario m. 15 d. kalbėjo yra garbingas darbas studi- 
GeorgetoM-n universiteto me- Įjuoti žmogaus kūną, kad pa- 
dikalinės mokyklos fakultetui lengvinus kentėjimus ir paša 
ir studentams. Jo Ekscelenci-J linus įsimetusius jin sknns- 
ja pažvmėio, kad medikų pro mus. Gydytojas neprivalo už- 
fesija visam pasauly aukštoj miršti, kad žmogaus kūnas 
pagarboj laikoma, kada me- nėra kokia mašina, skirta nai 
dikai, eidami pareigas savo tinimui. Kūnas yra Dievo na 

suderina su Dievu.'mai ir jam yra skilta gar- 
Nes jei keliamu mokslu mė- binga vieta danguje. Visados 
ginama užginti Dievo buvimą, turi atminti, kad žmogus yra 
tuo keliu nieko gera neatsie- ne vien iš kūno ir medžiagos, 
kiama ir tik plečiama tarpelis turi ir nemirtiną rielą, 
žmonių dideli nusikaltimai.. kuri sutverta Dievo

NEW YORK, vas. 23. — 
Užkandžių pardavinėtojas vie 
tos finansiniam distrikte Kr
ank Greges, 67 in. arnž., va
sario m. 5 d. rado sniege ant 
šaligatvio piniginę ir joje 
42,000 dol. vertės iškeičiamų

diencijon.
Popiežius pareiškė žnrnalis

Dar neturėta Ulinoise to- tams, kad spauda yra vadina apsaugos popierių. Šį tur- 
laidų ma galinga, jei ne galingiau

sioji, pajėga mūsų laikais.
Kai kas sako, pažymėjo šven 
tasis Tėvas, kad visuomenės 
opinija yra didžioji pajėga.
Tas klaidinga. Didžioji pajė
ga yra spauda, kadangi ji su

Streikuojantieji anglių ve- daro opiniją, ją interpn-tuo- 
žiotojai daugiau smurto su- -la’ pakartoja ir pasklei-

nai.

ui. Reikia, kad aldermonų ta-, pį įsidėmėti štai ką; negali j kių didelių šelpimo išlai 
ryhjon pakliūtų sąžiningi žino pasisakyti, kad jis yra res- per vieną mėnesį.
nes. publikonas, jei 1934 m., bal.-------------------

Kartu su aldermonų rinki-[10 d., balsavo demokratu, ir DAAilITAO VITAO AM. 
inai s bus skiriami ir kandi- j atvirkščiai. in«AU I Av Kilnu nli
datai į miesto majorus. Al- i Balsavimai įvyks nuo 3:00 GLIU VEŽIOTOJAS 
dermonai nesiskaito jokių po (ryto iki 5:00 popiet. _______

KONGRESO GRUPE UŽ 
BEDARBIŲ APDRAUDĄ
AVAS1IINGTON, vas. 23.— 

Kongreso žemesniųjų rūmų 
darbo reikalų subkomitetas 
pakilo kovon prieš prez. Roo 
sevelto soeialės apdraudos 
programą. Subkomitetas nu
sprendė rekomenduoti komi
tetui, kad rūmai) pakeistų

BUS PAKEISTAS VIEŠŲ
JŲ DARBŲ BILIUS

(kėlė šeštadienį. Vieną anglių džia P° ^4 pasauli 
vežėją sunkiai pašovė į ko- 

’jas. Be to, keletas kitų vežė
jų kitaip sužeista.

Policija sulaikė keletu Įta
riamų smurtininkų.

Streikininkų užpuolimai jvy 
ko įvairiose miesto dalyse ir 
policija neturėjo galimybės 
sučiupti jų. i

0 jei spauda yra didžiai 
galinga, tad ir jos pareigos 

jya ne tik didelės, bet ir di- j 
džiai atsakomingos. Spauda' 

[turi paduoti ir skleisti vien 
tik tiesą — tik teisybę, bet t 
ne prasimanymus.

AVASHINGTON, vas. 23.— 
Senato rūmai ne veltui grą 
žino atgal komitetui 4,880,- 
000,000 dolerių viešųjų darbų 

minėtą programą ir apdraus programos bilių. Reikšta pa
tų visus krašto bedarbius. Į ęeidavimas, kad komitetas 
Apskaičiuota, kad tas gali- 'nuodugniau perkratytų tą pre 

padaryti su 11 bilijonų' zidento Roosevelto sumany
mą ir padarytų atitinkamų 
jame pakeitimų.

ma
dolerių fondu.

Subkomitetas reiškia vil
ties, kad komitetas patvirtins 
jo rekomendavimą ir tai vi
sa įduos rūmams.

Tai respublikono atstovo 
Lundeen iš Minn. sumany
mas. Lundeen įregistruotas 
ūkininkų darbiečių atstovu, 
liet, iš tikrųjų, jis yra dau
giau respublikonas, negu koks 
kitas.

Jis savo sumanymu nusta
to, kad kiekvienam liedarbhii 
būtų mokama mažiausia 16 
dol. per savaitę ir po 3 dol. 
šeimynos nariams. Reikalin
gas fondas sudaromas mokės 
čiais už įvairios rūšies pa
veldėjimus ir dovanas dau
giau kaip 5,000 dol. per me-j

Nežinia, kaip atrodys tas 
bilius, kada komitetas grą
žins atgal.

Nesusipratimai pasireiškė, 
kada senatas nubalsavo prie 
biliaus prisegti priedą, kad 
viešųjų darbų darbininkai už 
darbą būtų atlyginami tiek, 
kiek mokama privačiose pra
monės šakose. O prezidento 
noras yra, kad viešųjų darbų 
darbininkams būtų mokama j ne daugiau, kaip 50 dolerių 

iper mėnesį.

CHICAGOJ UŽREKORDUO- 
TAS ŽEMĖSDREBĖJIMAS

Federalinis oro niūras Clii 
cagoj šeštadienj paskelbė, kad 
ten seismografas užrekordavo 
keturių valandų smarkų že
mės drebėjimą.

Spėjama, kad drebėjii įas 
įvyko kur kokioj neapgyven
toj AJeutian salų daly, arti 
Alaskos, ir apie 4,200 mylių 
nuo Chicago.

PLANUOJAMAS ILGES
NIS KAREIVIAVIMAS

MUSSOLINIS PASKYRĖ 
KARVEDĮ AFRIKAI

RYMAS, vas. 23. — Itali- 
jjos diktatorius Mussolinis pa

WEITZMAN NUBAUSTAS 8kTrye Tk,arvedį savo žygiams
VISAM GYVENIMUI !pne§ Etj°PD4- yra gen. 

_______ Graziani, kurs pažymėtinas

tus.

kurs
savo pasisekimais kariauti ko 
Joni jose Afrikoje. Jis išvyko

šeštadienį baigės byla Ir- 
ving AVeitzmanui, kurs buvo 
kaltinamas vienos skelbimų •Afrikon- Jį '>'di J"

FARLEY PRIEŠ SVETIMŲ
KRAŠTŲ LIOTERIJAS

AVASHINGTON, vas. 23. 
— Paštų departamento sek
retorius Farley nusprendė 
imtis griežtų priemonių, kad 
čia per paštą nebūtų sklei
džiami įvairių kraštų lioteri- 
jų bilietai.

Sekretorius randa, kad su 
tų bilietų pagalba iš šio kras 
to kas metai milijonai dole
rių nuplaukia į svetimus kra 
štus. Kraštas ir gyventojai 
iš to apturi didelę žalą.

firmos vedėjo Eli Daicbes, 
nužudymu, kad gavus didelę 
už jį apdraudą ir paveldėjus 
firmą.

Prisiekę teisėjai AVeitzma- 
ną pripažino kaltu ir nubau
dė visam gyvenimui kalėki.

JSPfiJA, KAD APSI
ŠVARINTŲ

štabas. ViR daugiau kariuo
menės siunčiama.

Italija turi būt gražiuoju 
s„ Anglija. Jei pastaroji ui- Chlca«,> Hepnrla-
darvtų Ruezo perkasų Italijos m,,"tsa rado- kad kai kori''" 
transportams, tuojau pasi- »k*«>yklo» nesanita-mlai - 
baigtų Mussolinio kariškoji
ekspedicija prieš Etiopiją.

laikomos.
už

TTAAGA, vas. 23. — Olan
dijos vyriausybė planuoja di
dinti karo laivyną Rytų In
diją apsaugai. Numato karą.

0TTAWA, Ont., vas. 23. — 
Kanados pramonėje norima 
įvesti 8 vai. dienos darbą.

Komisionierius dr. Bunrlc- 
šen įsakė keturioms skalbyk- 
loms, kad jos iš tikrųjų ap- 
sišvarytų. Priešingai gi bus 
uždarytos.

tą jis pristatė policijai, o pa darbug 
staroji tuojau rado savinin
ką.

Tai buyo G regesni 
mes pradžia.

Už jo sąžiningumą 
popierių savininkai jam gau
siai atlygino. Kita kompani- gį^ p>įevo dovanų, sakė apaš- ganizmą, gydytojas gelbsti at 
ja jam skyrė per pusmetį fališkas delegatas. Tačiau ji j statyti dieviškuosius namus 
pensiją po 100 dol. kas mė- nęra žmogui absoliuti. Vadi- ir jam yra didelė privilegija 
nesį, o dar kita — nupirko na8j, Dievas teikdamas žmo-jtno bildu kooperuoti žmogaus 
jam visą eilę naujų drabu- gUį dovaną nepasakė, kad, Į gyvybės dieviškam stebukle.

: štai, imk tai ir žinokis, da-
l’raėjus keletai dienų G re-ryk kaip tinkama su ta dova- 

ges tikrai pagarsėjo. Jam im na Dievas rezervavo Pats 
Sau reguliuoti gyvybę per 
gamtos įstatymus ir skirti 
jai žemiško būvio ribas. Tas 
yra Dievo teisė ir niekas ne
gali kištis į šią tvarką. Tas, 
kursai naikina gyvybę, ar tai 
savo, arba svetimo, begalo 
sunkiai nusižengia Dievui

nelai-

rastu
Gvvvbė vra viena didžiau-

pavy na- 
lu. Gydant fizinį žmogaus or-

ta siųsti laiškai ir pinigiškos 
dovanos. Jis buvo kviečia
mas į kratomųjų vaizdų stu
diją ir į radijo stotis ir už 
viską brangiai buvo » atlygi
nama.

Senis praturtėjo ir nežino
jo kas daryti. Šiandien jis 
paimtas ligoninėn — neter.o 
proto. Visokius niekus kalba

ŽENEVA, vas. 23. — Pa
galiau ir Šveicarija pasijuto,
kad ir jai yra reikalinga jr grasina visus žudyti, nes

Kad atlikus tą garbingą n.i 
siją, gydytojas ne tik yra rei

kalingas gilaus mokslo, bet 
lygiai ir meilės dorybės Gy
dytojas savo profesija nėra 
vien mokslininkas, bet jis yra 
medikalinio mokslo kunigas, 
kadangi šis mokslas yya de
dikuotas žmonių giminės nau 
dai.

stipresnė sauga šiais nera
miaisiais laikais Europoje.• 
Tad Šveicarijos vyriausybė 
ne tik nusprendė stropiau gin 
kluotis, bet dar ir pailginti: 
jauniems vyrams kareiviavi- . 
mą.

Kareiviavimo pailginimas

esąs “galingas.’

U. S. NEGALI TYLĖTI 
MEKSIKOS KLAUSIMU

NEGRAI NORI APSIGY
VENTI VILNIUJE

-------------- I
Lietuvoje negrai yra reti t 

svečiai. Tai daugiausia įvai- | 
rfis šokėjai ir panašios rū- !

VOKIEČIAI OAR SUNKINA 
LIETUVOS PREKIŲ 

TRANSPORTU
KAUNAS. — Neseniai Au

strija Lietuvoje nupirko 20

tą). — Baltimorės arkivvsku-
pas M. J. įCurlev pareiškia, Šveicarijoj, kur nėra diktatu,f , ’

, . . kad Amerikos J. \ alstvbės ros, yra nepaprastas dalykas.
Gyventojai turi spręsti tos 
rūšies klausimus balsavimais. 
Tad ir kareiviavimo klausi
mas bus sprendžiamas plebis 
eitu.

PATVIRTINO DIDELĘ 
IŠLAIDŲ SĄMATĄ

WASHTNGTON' (per pas- Sas^ro^er’a‘- Eidami gat [ tonų plunksnų. Joe turėjo ei- 
ve, jie sukelia žmonių smal- jti tranzitu iš Kauno j Vieną, 
sumą, nori visi pamatyti, kaip šias plunksnas Vokietija ne- 
juodasis žmogus atrodo. A ie-1 praleido ir eksportininkams 
nas kitas negras bandė apsi-įteko jas pasiųsti' per kitas 
gyventi Lietuvoje, tačiau po [valstybes, aplenkiant Vokie- 
kurio laiko jie išvykdavo į tiją. Neretai atsitinka, kad 
šiltesnius kraštus. Neseniai iš Vokietija nepraleidžia tranzi- 
Amerikos Jungtinių \ aisty-(tu nė kitų prekių, kurios lei- 
bių į Vilniaus kraštą atvyko džiamos vežti. Taip pat nere- 
du negrų atstovai Kuroo ir tai Lietuvos, vagonų siuntas 
Nostun. Tarp kitko jiedu lan vokiečiai “paklaidina” ir sa
kėsi Varšuvoje ir kalbėjosi ; vo paskyrimo vietą jie pasie- 
dėl sąlygų, kuriomis negrai Į kia žymiai pavėluodami. Toks 
galėtų apsigyventi Lenkijos prekių pervežino per Vokieti

ją trukdymas Lietuvai duoda

nieku būdu negali ignoruoti 
Meksikos klausimo, kada ta
me krašte platinamas sovie
tizmas ir bolševikizmas, kas 

i grasina amerikiečių teisėms.
Anot arkivyskupo, Am. J. 

Valstybių vyriausybė privalo 
keisti savo nusistatymą tuo' 
reikalu.

WASHINGTON, vas. 23. — 
Kongreso žemesnieji rūmai 
vakar patvirtino didžiausią 
krašto istorijoj ramiuoju lai
ku militarinių išlaidų sąma-

KATALIKIŲ MOTERŲ TA
RYBOS PRAMOGA

Katalikių moterų tarybos 
8-asis distriktas turės savo 

tą. Paskirta 378 milijonai do pramogą vasario 27 d. 8:00 
lerių. • vakare Gimimo bažnyčios sa-

Šių didelių išlaidų priešei Įėję, Union avė ir 37 gat. Da- 
statė įvairių kliūčių prieš lyvauR 17-or parapijų atsto 
sąmatos pripažinimą, bet tas,vės.
negelbėjo. Daugumos vadai1 ftis distriktas sudarytas pr- 
atrėžė, kad tik su ginklavimo-! ieš vienerius metus. Kun. P. 
si bus apsidrausta nuo karų. j J. Conway yra dvasios di rėk

---------------------- Itorinm. ftiam distriktui pri-
PAVOJINGIAUSIAS TRAFI- klauso ir mūsų ftv. Jurgio ir

valdomoje teritorijoje. Negrai 
norėtų, kad jiems pirmiausia 
būtų leidžiama apsigyventi 
Vilniaus krašte.

KIEK LIETUVOJE YRA 
GYDYTOJŲ

daug nuostolių.

KAUNAS — 'Vidaus reika

KAI SKERSGATVIS Aušros Vartų parapijos.

lų ministerijos sveikatos de-( 
partamentas yra šitiek visoje 
Lietuvoje užregistravęs gydy
tojų: medicinos gydytojų — 
682; dantų gydytojų — 367: 
dantistų — 60; felfterių —

Mis8 H. Cooney, 39 m. am Į 213; akušerių — 445; gaiiea- 
žiaus, traukia tieson Boston tingumo seserų — 263. Klni- 
Dental firmą. Sako, vietoj pėdos krašte medicinos gydy-

Rasta, kad pavojingiausias 
trafikai skersgatvis Chicago j 
yra Roosevelt road ir IVest- 
em avė. Ten per dvyliką mė
nesių 4 asmenys užmušta ir 
16 sužeista.

skaudančio dančio jai ištrauk 
tas sveikas. Reikalauja 10,- 
000 dol.

tojų yra 42.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

KAUNAS. — AukšteRnio- 
se žemės ūkio mokyklose šie
met mokosi 1,250 mokinių.

ĮSIGYKIE
Gavėnai būtiną knygelę: .

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI

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

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

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

Chicago, Illinois.
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“DRAUGAS”
ftoin* kasdien, UUkyrus sekmadienius 

PRlOtbstti UATO8 KAINA: J. Amerikos Valstjrb«es:
MeUkns - k! b*. Puse! u_«tų t».5O; Trims mėnesiams 
— 11.00; Vienam mėnesiui — 76o. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams *7.00; Puse/ metu —* įė.Ot. 
kopija — .••o.

Skelbimų kainos prlalunMamoe parelkaiarna 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų aefrųMna,

Jei nepraioma tai padaryti Ir neprlsluaSlama tam tiks- 
’ul paMo lenkių.

Redaktores priima — nuo 11:11 «kl 1I:M ntf. 
Skalbimai sekančiai dienai priimami iki

6 vai. popiet

VYSK. VALANČIAUS KILIAIS

•DRAUGAS”
lAIUŪANIAN DAILY FRIEND 

Puhllshed Daily, EUcept Bunday.
BUB8CRJPTION8: One Tear — Mz Montbs

. - tl.SI; Tbree Montke — |1.0l; One Montk — 7 U. 
Burope — One Tear — »7.M; 8ix Montke — M II; 
Oopy —- .Ole.

Advertlslng ln ‘DRAUOAP" brlnųa bent semitą
Advertlslng ratee oa epplluatton

“DRAUGAS” 2334 S. OakJey Avė., Chicago

C DIENOS KLAUSIMAI

RINKIMAI

Rytoj svarbūs Chicagos miesto rinkiniai. 
Nominuojami kandidatai į miesto majorus, 
renkama taryba — aldermanai.

Demokratų partijos stipriausias kandi - 
apie jo nominavimų, taip pat neabejojama, 
kad jis bus ir išrinktas. Ir gerai. Jis tos gar
bės vertas, žmogus yra su mokslu, pa>y- 
rimu ir tikrai atsidavusiai tarnauja miestui.

Į ąldermonų vietas šiemet yra šiek tleK 
daugiau varžytinių, nes tie ponai jau renka
mi ne dviems, bet keturiems metams. Bet, 
Imi abejonės, ir ąldermonų vietas užims dau
gumoje demokratai. Mat, dabar jų gadyne.

Šia proga malonu pažymėti, kad šiuo 
tarpu ir lietuvis kandidatuoja į miesto tary
bų. Juo yra B. Petkevičius 12 warde. Jis 
kandidatuoja n i politinių partijų remiamas, 
bet šiaip jau visuomenės. Petkevičius tikisi 
daug balsų surinkti ir, reikia manyti, lietu
viai, kaipo savo tautietį, jį stipriai parems.

Praėjusį mėnesį vysk. J. Staugaitis, pai- 
virtiuęg blaivybės brolijos įstatus, tokį raštų 
parašė:

“Daug vargų mus slegiu, bet didžiausia* 
Lietuvos vargas, didžiausioji nelaimė — tai 
girtuokliavimas. Tas piktas įprotis šimtus 
Tr tūkstančius moterų padaro nelaimingas, 
neretai per anksti į kapus nuvaro. Tėvų gir
tuokliavimas tūkstančius vaikų padaro varg
šais, ištvirkėliais. Girtuokliavimas gamina 
plėšikų gaujas, nelaimingais — piktadariais 
pripildo kalėjimus, nemaža aukų duoda pra
garui.

0 kas gi bekalbėti apie baisius medžia
ginius nuostolius, kuriuos padaro girtuoklia
vimas! Jei pas mus sudriskę stogai, sukrypę 
trobesiai, nepaeina gyvuliai; jei mūsų neis-' 
brendami keliai, jeį neturime mokykloms pa

talpų, jei patys žmonės apdriskę, — lai visa 
to didžiausia priežastis, kad Lietuva kasmet 
prageria dešimtimis milijonų litų.

Taigi drąsiai galima sakyti, kad girtuok
liavimas — tai Lietuvos gėda, tai didžiausiu 
šalies nelaimė! Dėl katalikų girtuokliavimo 
liūdi Bažnyčia, rauda nelaimingos moterys, 
verkiu maži vaikeliai.

Amžinai minėtinas Vyskupas Motiejus 
Valančius, tas pilnas žmonių meilės ganyto-
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iš anapus Nemuno ateisiu i 
Klaipėdos kraštų; jis yra bu
vęs Sovogo nurys, bet sakosi 
net nežinojęs, kad Sovogo or
ganizacija buvo padalinta į 
grupes...

Liudyt. ANTANAS PLAU-
&KA (Žalgirio kaimo, Šilutės 
apskr., mažažemis, lietuvių da 
i bionikų draugijos narys, kal

SVARBI VOKIETININKŲ BYLA KAUNE
Vokietijos Agentai Buvo Suruošę Sukilimą 

Mažojoj Lietuvoj
SUKILIMUI ĮVYKUS LIETUVIAI TUREJŲ BOTI IŠŽUDYTI

Liudytoja MARTA SRU Herbst ir dr. Neumann kur- čIUS: l)ėl ko nesiųsdavo ko
GIRS, buvusi Sovogo centre tais tardavosi tryse Sovogo c. mendantui Sovogo informuci- bus gražiui lietuviškai): Pra- 
biuro mašinistė - stenogrnfis- biure, bet brugies sukosi iic- jų lapų, nors komendantus te šau man pagarsinti mano Į>a-
tė (iš Klaipėdos miesto, pūro 
dymus davė per vertėjų): Ne
turiu ką pareikšti.

žinanti, upie kų jie kallkda-, reikalavo f
vo. 1934 m. sausio mėli. pr;.- 

’džioje dalis Sovogo partija-
PIRMININKAS: Tegul liu-'dokumentų buvo išgabenti

SRUGIES: Tie lupai buvo 
partijos vidaus dalykus...

I’ROK. MONSTAVIČIUS-
dytoja papasakoja, kų yra pa- Sovogo c. biuro, bet Srugies Ar buvo Sovogo c. biure gar
rodžiusi tardytojui. sakosi nežinanti, kur jie buvo | bes lenta, kurioje surašydavo

SRUGIES: Nieko nebeatsi- nugabentL
| PIRMININKAS: Ar liudy-menu.

įvairias pavardes! 
SRUGIES: Taip, buvo to-

rodymus, duotus per tardymų, 
nes ne viskų atsimenu.

PIRMININKAS (pagarsi
nęs): Ar taip liudytojas yra 

1 parodęs T
Į PLAUŠKA (kategoriškai): 
'Taip, visai taip.

įtoja tvirtina šiuos parodymus? kia lenta.
Teismas pagarsino jos paro- SRUG1Eįj (nenustigdan,a, PIIOK.

ynnj per parengiantįjį tar j vietoje): Taip, tvirtinu, ruratydavo į tį lenta t se įvykusio ir policijos užklu-
SRUGIES: Tuos partijos 

lat dirbdavo biure, bet tik na*Jus’ kurie būdavo sėdėję 
kartais užeidavo, o dr. Luet-Į^a«i°nl kalėjime

mų pr
yra net labai daug parodyta. 
Ji yra papasakojus, kas dirbo 
Sovogo centro biure (ji buvo 
ten vienintelė moteris, žmo-

jas, didysis Lietuvos švietėjas, žūtbūtinę ko
vų buvo paskelbęs girtuokliavimui. Žmonelės jLennn tvarkė Sovogo nariij sų 
paklausė, ir Lietuva bemaž visiškai buvo pa- ‘rašus (trečias jų brolis buvo 
metusi svaigalus. Bet, deja, piktasis įprotis (taip put Vokietijos pilietis ir
ir vėl sugrįžo, murdydamas nedorybių pal
vuose Kristaus krauju atpiktas sielas.

so:

NUSI3KUNDIMAS
1

Kun. A. Būblys “St. Ž.” tarp ko kito ru

“Iki šiol dar nesuruošta nė viena speci
ali ekskursija Amerikon, kad Lietuvos jau
nimas būtų galėjęs užmegsti kietesnius, bi
čiuliškus santykius. Ekskursantams amerikie
čiam Lietuvos valdžia irgi nedavė specialių 
lengvatų; girdėtis, net ir kratas darydavo 
pas ekskursantus! Amerikiečiams, aplankan
tiems savo tėvynę, neparodyta jokio palan
kumo — priešingai, neretai žiūrėtu į juos, 
lyg kad į melžiamųjų karvę... Net ir norin
tiems apsigyventi Lietuvoje amerikiečiams, 
norintiems nusipirkti žemės sklypų, ar kokių 
dirbtuvėlę Įkurti, ar kokiu verslu užsiimti, 
ne tik ncpagelbėta, bet dar neretai ir didelės 
kliūtys statyta! Nusiskundimų šiuorni tiek ir 
tieki”

Mums rodos, ku*’ 4s»bnr jau nebėra taip 
"bloga, kuip gerb. k<--<. Būblys rašo, bet vis 
dėlto reikia pasakyti, kad Lietuva permažai 
rūpinasi savo išeivijos tautybės išlaikymo rei
kalu.

A. P. Bandys

Didysis Genijus
(Tęsinys)

Senis Romanus džiaugsmingai paro
dė pirštu į sūnų sakydamas:

— Štai, jis.
— Kuris jūsų griežiu! 

žavingai išmokai smuikuoti! — užklaus': 
svetimasis atsisukdamas į jaunąjį Mikų.

— Mano tėvas ir mano dėdukas mane 
' išmok ino.

* — Genijus, didysis genijus iš tavęs, 
mano vaikeli! Mūrio vardus Možkovskis. 
Emu muzikus direktorius. Ištikro, sura
dau genijų! Negulimas daiktas, kad toks 
didis talentas būt likęs paslėpt?* tum- 
•Unoje. Turi keliauti su manim; aš tave 
ttkelslu į garbės padanges.

Su didele baime senis Romanas pa
žiūrėjo į savi;, sūnų norėdama** matyti, 
lokj įspūdį pūlinys svetini*'įr jiasiūly- 
iium. Leugvui atsiduso, kada įširdo sū
naus eteakų:

MONSTAVIČIUS:
O liud, Plauška yra parodęs 

girdėjęs iš 1934-1-10 Žalgiriuo-

gens tiktai kartų buvo ūžė-! PROK. MONSTAVIČIUS:

skyriuje, o jo brolis Horst
- valdysiu kraštų; liud. Plauš-

pto neumannininkų susirinki
mo ir kitų jų slaptų susirin
kimų dalyvių, kad ateisiu į 
Klaipėdos kraštų Vokietijos 
S A smogikų būriai, kad greit 
išvysiu iš Klaipėdos krašto 
lietuvių kariuomenę ir patys

vo buvęs Sovogo .biure ir bu- uta buvti3i partijos nariam.- Įka sako, kad ir tikrai tuo lai

gyveno Vokietijoje); iš Vokie
tijos atvykęs Vokietijos pilie
tis dr. Helmut Herbst buvoMatydamas tokių nelaimę, trokštu atgai- > ■,-...... . , , - v i Sovogo propagandos vedėjasvinti šventų mano pirmtakuno, Vvskupo Mo-. "j. , , . , 1, , . . . ir biure dirbdavo viename ka-tiejaus, darbų. Tvirtindamas naujai pertaisy

tus Blaivybės Brolijos įstatus, kviečiu visun
geros valios katalikus į garbingų kovų au

mbaryje su pačiu dr. Neuinan-
nu; <lr. Herbst padiktuodavo 
Srugytei partijos raštus, ku-

vo visai svetimas jiartijai žmo 
gus, tai dėl ko buvo iš biure 
išduota jam partijos medžią 
ga?

SRUGIES (kiek palūkėjus): 
Žinojau, kad dr. Luetgens bu
vo geras dr. Neumanno drau
gas ir kolega...

Toliau buvo pagarsintas an
tras Srugytės parodymų pro

atgrasinti nuo komendanto 
bausmių...).

PROK. MONSTAVIČIUS: 
Kų veikdavo Ericli Lappins 
Sovogo biure?

SRUGIES: Nieko:., (u-l liu
dytojos atsakymas net dalį pa 
č.ių teisiamųjų prajuokino)...

I'ROK. MONSTAVIČIUS:
- teisiamajam Molinnui,: Ar

girtuokliavimu, su tuo didžiausiu žmonių šie- rįUQg vgjįau pasirašydavo dr. ’tokolas, kuriame ji vra patvi |liudytoja matė, kai Sovogo biu
Iv ir mūsų iialies priešininku.

Duok, Dieve, kad ne tik mūsų Dijecezijoj; 
bet ir visoj Lietuvoj nebeliktų nė vieno svai
galų mėgėjo’/’

* • •
Perskaičius “Draugo” Įlipusį straipsnį 

“Kova su atskalūnais Scrantone”, prisimena 
tie tamsūs laikai, kuomet triukšmauti mėgs
tantieji mūsų tautiečiai, nesuprasdami Baž
nyčios valdymo tvarkos, dažniausia bedievių 
kurstomi, vedė kovų su parapijų vadais kle
bonais. Kad tų triukšmadarių didelė daugu
ma buvo menki katalikai, parodo tas faktas 
kad jie arba atsimetė nuo Bažnyčios, arba 
kaip tokiam Scrantone, virto nezaliežninkais. 
Skaudu tie laikai prisiminti. Jie daug skriau
dos padarė ir Bažnyčiai ir mūsų tautai.

• • •
Vidaus'reikalų ministerijos sveikatos de

partamentas žiniomis visoje Lietuvoje užre
gistruota gydytojų: medicinos gydytojų -.. 
682, duntų gydytojų — 367, dantistų — 60, 
felčerių — 213, akušerių — 445, gailestingų
jų seserų — 263. Klaipėdos krašte medicinom 
gydytojų yra 42.

- Ačiū širdingai už pasiūlymų, bet 
mes neturtingi ir neišsigalime mokėti už 
studijas. Be to, neguliu apleisti savo tė
velio.

— Jei tik tume keblumas, tai lengvas 
išėjimus. Aš {tedengsiu visas išlaidus ir, 
be to,'dar aprūpinsiu tavo tėvo reikalus, 
kol sugrįši. ,

- Eikime į vidų, — tarė Miko^tevu. 
— ir tenai geriuu galėsime pasitarti.

Pi ieš pasitarimus, Možkovskis dar 
prašė, kad Mikas pagrotų keletu kompo
zicijų.

— Genijus, ištikrųjų, genijus iš tavęs.
Možkovskis išdėstė savo planus. Jau-' 

nas smuikininkus išvyks į Europą ir stu
dijuos pas žymius muzikos profesorius. 
Baigęs Ktudijus, apvažiuos Jtulijų, Pran- 
cftzijų, Vokbdijų ir Angliju duodamas ko
ncertus. Ta<lu tiktai grįš j Ameriką.

Ar galima, kad sūnus su tėvu turės 
skirtis! Kaip tėvas taip ilgų laikų galės 
gyventi be savo sūnaus! Bet tėvo meilė 
savo sflnvi buvo didesnė už jo liūdės}, 
tat nebioj ko gaišti.

— Rytoj, tėvuk, uš paieškosiu* tam

INeumann; dr. Herbst draugj riinusi savo parodymus pir
majame protokole ir dar yra 
pridūrusi, kad Molinnus išve-

su dr. Neumsunu suredaguc 
davo Sovogo informacijos la
pus, kuriuos, kol l^vogas ne
turėjo savo rotatoriaus, Sru- 
gvtų nunešdavo multiplikuoti 
į žemės ūkio rūmus, kurių pi
rmininku buvo v. Dressler; dr. 
Herbst, be to, rašydavo strai
psnius M. Dampfbootui ir M. 
Rundschau. Teisiamasis Adam 
Molinnus buvo geras stenogra- 
fistas, sako Srugies, ir užste- 
nografuodavo, kų jom padik
tuodavo dr. Neumann, o pas
kum duodavo Srugytei para
šyti mašinėle (be Srugytės, 
Sovogo centro biure mašinėle 
mokėjo rašyti dar Horst Lenun 
ir Molinnus). Vokietijos pilie
tis dr. Luetgens kartų parei
kalavo iš Sovogo c. biuro tam 
tikros partijos medžiagos, ku
rių sakėsi nuvešiųs į Tilžę dr. 
Neumannui. Dr. Luetgens, dr.

rsdavo į vokiečių kalbų visus dokumentų ?

ku buvę justi, kad neumanni- 
ninkai rengiasi ginkluotam su
kilimui; jie turėję susiorgani
zavę Šilutės apskrityje slap
tus smogikų penketukus.

Liudytojas FRIEDRICH 
FEYERBEND, pats dalyvis 
policijos 1934-1-10 Rukpalviuo 
se užklupto neumannininkų 
slaptojo susirinkimo (taip pat 
Žalgiriu kaimo gyventojas, bet

ro tarnautojas Purwins 1934' nekalbus lietuviškai) parodo, 
m. sausio mėn. pradžioje išne- 'kad tame susirinkime dalyva- 
šė iš centro biuro dalį Sovogo ;vo apie 40 žmonių, kad daina-

Klaipėdos kraštų liečiančius 
lietuviškųjų laikraščių straip- Jjo juos suvynioti.
snius, o Sovogo c. biuras sių
sdavo tuos vertimus Vokieti
jos generaliniam konsulatui 
Klaipėdoje, dr. Herbertui Boe- 
tteheriui, Ericbui Leppinui, 
direktorijos noriai Szieguudui 
ir eilei kitų asmenų. Sasso ir 
Neumanno partijų tikslai, sa
ko Srugies, buvo tie patys, tik 
nebuvo susitarta dėl vado. So
vogo informacijų lapai būda
vo siunčiami krašto komenda
ntui peižiūrėti.

PIRMININKAS: Ar liudy
toja tvirtina šituos parody
mus I

SRUGIES: Taip, šituos tvi
rtinu visus.

įvo kovos dainas, o kai užklu-
MOLINNUS: Taip, ji padč- po policija, buvęs perspėti šū

kiu: “Die Blauen sind da”
DR. NEUMANN: Ar liudv- (“Jau čia mėlynieji”); kokie 

loja atsimena, kad aš kartų dokumentai buvo sumesti į 
įsakiau išvalyti biurų! 'krosnį, kai užklupo policija,

SRUGIES: Taip, atsimenu., liudytojas sakosi nežinąs (mat,
MOLINNUS: Dr. Neumann 

man buvo įsakęs pašalinti iš
kad būtų galima, užklupus po
licijai, sunaikinti nusikalsta-

biuro vi.kų, kas partijai ken-jmojo turinio Sovogo partijos 
ksminga. Tegul man nepilkai- raštus, susirinkimo kambary - 
šioja, kad aš savarankiškai Jje buvo tyčia kūrenama kros- 
dirbęs, nes aš dariau tik tai, .uis, iš kurios policija išgraibė 
kų dr. Neumann man įč&ky- sumestų dokumentų degėsius, 

kurie pridėti šioje byloje kal
tės įrodemaitiais daiktais).

davo.
Liudytojas WERWER WIT 

ZKER, Rreitlaukio mokyklos 
(arti v. Dresslerio dvaro) mo
kytojas, kuris ligšiol neišmo 
kęs, atrodo, nė žodžio lietuvi- 

į škai, patvirtino girdėjęs gan-
PROKL'R. MONSTAVT-jdus, kad SA smogikų būriai

tinkamų žmogų ūkio darbams atlikti kol 
inokinsiuos.

— Labai gerai, --- atsukę tėvas. — 
Ištikrųjų, labai gera, kad ponas Moškov- 
skis aprūpins mus. Bet, sūnau sunku man, 
kad turime skirtis. •

— Nesirūpink, tėveli, neilgam. Kada 
sugrįšiu, mudu gyvensiva kaip ponai.

Ant rytojaus Mikas rengės iškeliau
ti. Senio Romano rankos drebėjo, kada 
laimindamas mylinių sūnų tarė:

— Sudiev, brangus sūnau! Te Die
vas ir visi šventieji tave sergsti!

Sūnui išvykus studijoms vakaruis ne
sigirdėjo švelnios smuikos melodijos. Ne
skambėjo linksmas Miko juokas. Viskas 
nutilo, rods, mirtis bfitų ūkį apguubus. 
Dar didesnis lifidėsys prisidėjo prie senio 
Romano vargų. Možkovskis nelaikė savo 
žodžio.

— Kų! Ar nš turiu ir savo mokinio 
tėvų užlaikyti! Tfu! Tesirūpina puts sa
vim.

Neužteko ir to. Dar didesnis buvo 
užduotas smūgis, kada Možkovskis neda-

vė tėvui sūnaus adreso ir sulaikė Miko 
laiškus.

— Na, kų darysi. Turi žmogus gy
venti. Be samdinio vienam sunku ūkyje. 
Jei jaunas būčiau, būtų kas kita. Reiks 
kreiptis į klebonų tėvų Augustinų. Jis 
visados randu kokių nors išeitį.

Gorusis klebonas Romanui davė dar
bo prie bažnyčios ir klebonijos. Už tai
gavo vulgį, guolį ir drabužį.

» « •
Prabėgo metai. Mikas baigė studijas. 

Apvažiavo Prancūziją, Angliją, Italiją ir 
Vokietijų. Visur publika jį sutiko did
žiausiom ovacijom.

Ar didelis pasisekimus muzikoj jhi- 
keitė Miko charakterį? Ar jis vis pasili
ko tas juunas ūkininko Ramūno sūnus?

Atėjo luikus grįžti namo, kur išsiil
gęs tėvukas jo laukė. Senis Romanas, su
žinojęs apie jo sūnaus grįžimą, išvyko 
pasitikti. Vurgų ir rūpesčių prislėgtas se
nelis nežinojo, kad jo sūnus bus persi
mainęs. * •

Visa didmiesčio rinktoji publika a- 
tėjo “en masse” pasitikti Miko. Dabar

Kiekvieno kataliko yra 

priedermė remti ir platinti 

katalikiškų spaudų. Kataliku 

ka spauda nurodo žmogui ia 

ganymo kelius i amžinastį.

jis vadinosi “Didysis Genijus”, Michael 
Ror.ianovskv.

Uoste vienas kitų stumdė, briovėsi 
prie laivo. Niekas nei nepatėmijo, kaip 
vienas senelis, su malonia šypsena ant 
veido, puinužu slinko per minių, kol pri
siartino net prie pat laivo laiptų.

Visi keleiviai jau buvo išėję iš lai
vo. Visi įtemptomis akimis žvalgėsi tai į 
vienų, tai į kitų pusę, kad pamačius Mi
kų. Pagalios, išlipo ir genijus. Ir, ištik
rųjų, iš pažiūros jis buvo genijus. Išdi
džiai lipo žemyn. Senis Romanas sušuko:

— Mikai, sūnau!
Mikas šaltai pažvelgė į suvargusį se

nelį ir ironiškai atkirto:
— Kų? Tu Čia! Ir nuėjo toliau pa

sveikinti Možkovskį ir kitus draugus.
Senukas skaudama širdim, nuleido a- 

kis ir nulenkė galvų.
— Ar tai Mikas, mano sūnus, gėdi

nasi savo tėvo? O, kaip sunku buvo skir
tis. Bet tai tik buvo keliems metams. 
Kaip skaudu dabar! — Taip kalbėdamas 
įsimaišė į minių.

(Daugiau bus)
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Juozo Sūnaus Įspūdžiai Iš 
Lietuvos

Saulių Gegužinės i skyrius ir lavinus pinuos pa-
Birželio 24 d. Šiaulių aps-Įgalbo* Įeikime. Kaulės irgi ne 

k l ičio, Kaulių Sų-gos geguži
nės Bubiuose.

Lietuvos šauliai — tai pu- katos inspektorkų panašias.

šioja uniformas tamsiai pil
kas, maždaug į Amerikos svei-

siau karinė organizacija. .Tos 
nariai daro pratybas ginklui 
vartoti ir mokinus kitų kari-i 
nių prievolių. Katlangį dauge
lis jos narių sudaro tarnavę 
Lietuvos kariuomenėje, tuigi, 
laiks nuo laiko, jie kartoja ka
rinius muštrus ir tam pana
šiai. Lietuvos šauliai turi uni
formas panašias į Amerikoj

į šias gegužines jau Iš ank
sto pradėjo važiuoti šaulių nr 
riai, o su jais ir nenariai. Juo
zo sūnui irgi buvo įdomu pa
matyti, kaip šauliai darys ka
rinius pratimus ir gimnastika-..

Bu.bir.nse
Su broliu Antanu apie 4 vai. 

popiet nevyko į Bubi-es, kurie
C. organizacijos. Sau!randas prie Šiaulių - Tauragės

plento dešimtam kilometre nuo 
Šiaulių. Bubius sudaro: grafo

lių uniforma tamsiai pilka; 
kai kurie nešioja diržus ir 
juostų per petį. Ant pečių yra Zubovo dvaras, lentpiūvė, ma 
pažymėta, kokiam būriui pri-liūnas, garinė pieninė, plytny
klauso. pradžios mokykla, paštai.

Kadangi prie Šaulių Sų-gos ir kelios krautuvėlės. Apyfin- 
priklauso ir mergaitės, tai jos kė kalnuota ir daug spvgliuo- 
sutlaro Raudonojo Kryžiaus to miško. Ypatingai yra daug

Vienų Metų Mirties 
SUKAKTUVĖS t

BERNICE DACZOLA
(Po pirmu vyiu Janušienė, I>o 

tėvais Vilkaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 25 d., 1934 m.. 3:55
vai. po pietų, gimus Šiaulių 
apskr., Valguros mieete. Ame
rikoj išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Juozapų Daezolų, dukterį 
Bernice, sūnų Benediktų, mar
čių Kotrinų ir anūkes, .tris se
seris: Olese ir švogerj Gaijaus- 
kų. Mikosę ir švogerj Kaulių, 
Htefanijų ir švogerj Jokubaus- 
kų. brolį Jonų Pilki ir daug 
kitų giminių, o Lietuvoj brolį 
Juozapų.

Mišios už velionės sielų bus 
laikomos ketvirtadienį, vasario 
28 d., 1935, 7:45 vai. ryto. Gi
mimo Panelės švenčiausios Ma
rijos parap. bažnyčioje, Mar- 
ųuette Park.

Meldžiu giminių i,r pažįsta
mų atsilankyti į pamaldas, o 
po Mištų j namus po num. 
6311 H. Campbell Avė.

Nuliūdę; Vyras Juozapas,
Duktė Itomicc, Simas 
Benedikta* Ir .Marti

Kotrlna

MARIJONA
MALAUSKIŪTĖ

mirė vasario 23 d., 1935 m..
1:10 vai. ryto, sulaukus 14 me
tų amžiaus.

A. a. Marijona gimė Cicero, 
III.

Paliko didelialme nuliūdime 
tėvų Jonų, motinų Elzbietą, 
septynis brolius: Boleslovų 22 
m., Jonų 20 ni-. Aleksandrų 19 
m., Juozapų 11 tu., Pranciškų 
6 m„ Jeronimų 3 m., ir Rai
mundų 3 m., vienų seserį: Eu
genijų 12 nu. tetas, dėdes ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 1509 So. 
49th Avė., Cicero, III. laido
tuvės' įvyks antradienį, vasario 
26 d., 1935 m. Iš namų 8:30
vai. bus atlydėta j šv. Antano 
parap. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, Broliai, Se
suo, Tetos, Dėdės ir giminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Laehuvvtez ir Sūnūs. Te
lefonus CANal 2515.

dilbiui pušynų, kurie tęsia* 
ii- j baukėnų, kas sudaro kelia? 
dešimtis kilometrų.

i
Gralo žentas Kurkauskas i”! 

Bubių bulato padaryti graži,, i 
kurortų.

Vieta, kur gegužinė įvyko • 
puiki, iš trijų pusių apsuptu1 
vandeniu, tai savos rūšies sa 
la; i pailgus lapotais ir spyri 
liuoiais medžiais ant Dubysos 
kranto. Ketvirtoji pusė remias 
į minėtų plentų. Vieni šamui 
būriai maršavinius daro a: 
plento, kiti rikiuojas saloje. 
Po medžiais pristatyta būdu ir 
karinė virtuvė. Ąlat, gegužinė 
tęsės dvi dienas. Matėsi Šiau
lių apskričio viršininkas, tei 
sėjai ir kitį visuomenės vei
kėjai.

Gerai paėjus nuo plente 
prie antrojo salos galo, nema
ža kalva, kur koncentravos vi 
st.« judėjimas. Taį sportus, su-1 
sidedųs iš bėginio, šokinio j J 
tolumų, aukštumų, šaudymas-1 
iŠ Šautuvų, plaukimas, važia
vimas dviračiu lenta skei.-ia- 
soželkos, pilnos vandens, u.e 
timas disko, tolumo ir svorio 
ėjimas su pilnais šarvais, de
ginimas laužo ir kiti prajovai. 
Turint, mintyje, kad Šaulių K 
gų ū-’idaro didžiumoj kaime 
jaunimas ir matant, kaip vii-: 
riai viskas atliekama, gauni 
įspūdžio, kad Lietuvoje kailiu.- 
jaunimas sporte nei kiek neat- 
,'ilikę.; nuo Amerikos jaunulio
Amerikiečiai tik prie bo
lės daugiau patyrimo parody
tų. Juozo sūnaus kaimo jaun 
kaitis laimėjo plaukime pirmų 
vietą. Prisimenant Cliieagoj 
aukštesniųjų (liigli seliool) ino 
kyklu plaukimo rungtynes ui 

j Žempijonatų, minėtas jaunika: 
tis Amerikoje nepadarytu gė
dos.

APEX
SKALBIAMOS MAŠINOS, NAUJI MODELIAI

*30.50
iki

*99.50

A1’EX l’rosinirno Mašina Su- 
prosina drapanas į porą va
landų vietoj visos dienos darbo

*59.00
ir aukščiau

Bud riko krautuvėje kas dienų yra demonstruojamos Naujos 
APEX mašinos ir jiarduodumos lengvais išmokėjimais po 
*1.00 1 savaitę.

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

Pašaukite telefonu BOUIevaid 4705 delei dykai demonstravimo 
jūsų natnuooė. | ,

'l'uip bežiūrėdamas Įvairini? 
sporio, užmetė akį ir ant me 
įgaičių šaulių rikiuotės. Mcr 

'gina - vadas, sucistačius šau- 
J les po “attention” duoda įvai
rius įsakymus, kų toliau ge
gužinėje reiks veikli.

Baigiant rikiuotės pratybas, 
vadus iššaukia, kad pakelti 

.'rankai narės Raudonojo Kry
žiaus, susisekimo, virtuvės ir 
Žaliojo Kryžiaus. Įdomu bir o 
sužinoti, kad narės Raudonojo 

i Kryžiaus teikė pirmų pagalbų 
sužeistiems kareiviams; o na
rės Žaliojo Kryžiaus — suro- 

! mini oų tuščiam pilvui, ganu- 
indamos valgius virtuvėje.
I Sauki nusileidus, orui pra
dėjus atvėsti, pušų ir gėlių 
.maloniam kvapui pripildžiusi 
visų apylinkę, skersai plento, 
pradžioj mokyklos sodelyje, pa 
sigirdo dainos. Prisiartinus, 
pasirodo, kad šaulių rinkiin’n 
okoins daro praktikus ryto- 

•jaus programai. Pasiklausius 
i jų praktikų, išvadų galima bu- 
ivo daryti tokių, kad šaulių 
choras galėtų lenktyniuoti su 
Chicagos parapijiniais chorms, 
išskyrus L. V. “Dainos” cho
rų, kuris jucs viršytų.

Besiklausant duinų prieitu 
Kurtuvėnų pašto viršininkas 
ir pranešu, kad Juozo sūnų, 
vra atėję iš Amerikos keli su. 
ritiniai laikraščių ir laiškai.

Taip ir grįžo namo su uuu- 
jom pažintim ir įspūdžiai?

ipgos metinės gi gi, 
Vincuką;

Kurtais ir vilkui mielūs.

o d i s

nigiškis. Po kalbos buvo vaka- sį, kad savo straipsnius apieGRAŽIAI PAMINĖJO 
SUKAKTĮ

(t AR Y, INDIANA. — Va
sario 17 d. šio miesto lietuviai 
gražiai paminėjo Lietuvos ne
priklausomybės 17 m. sukak
tį. Po progranio (kalbų ir dai
nų) įvyko šokiai.

Rengiant sukaktuvių pami
nėjimų, daugiausia pas'idąrba 
vo: B. Pažėra, F. Zaviša, A. 
Rūkas, M. Pažėra, N. Praku- 
rotas, P. Supranavičius, J. Li- 
bauskas, J. Mockaitis, A. Ga- 
linauskas, J. Koniža, K. Ma
žoms, B. Stankus ir šios lie
tu vės-tės, K. Pažėrienė, S. 
Galinauskienė, A. Mažonienė, 
O. Paulauskienė, E. Burčiūtė 
ir S. Galiimuskaitė.

Būtų labai gerai, kad šie 
kolonijos lietuviai kas kart iš
kilmingai paminėtų savo bran
gios tėvynės laisves atgavimo 
sukakti. Tuo t ūdų pugerblų 
kareivi’:.:, kurie žuvo karo ja 
ke bekovodami už tėvų numy

lėtos žemės laisvę ir teises, 
kad Lietuva būtų nepriklauso
ma valstybė.

“Lithuanians to observe 
their Independence day”. Tai
buvo straipsnelio antgalvis, 
vietos anglų dienraštyje, va- j 
sario 16 d. Reikia pasakyti, 
kad straipsnelis anglų kalba Į 
buvo gražiai sustatytas ir įdo-

rienė, o paskui vėl choras pa 
dainavo. Chorui vadovavo A. 
D. Laueis. Po to klebonas pa
sakė kalbų apie Lietuvų.

J. E. Leimontas

KLAIDOS PATAISYMAS

O. Aksomaitienės raštely
mus skaityti; jis nušvietė ki- kreipiant adv. A alasino dėme- 
tataučiains Lietuvos nepriklau 
i-.omybės paskelbimų prieš 17
m. Adv. N. Valasina

lenkus okupuotoje Lietuvoje 
išverstų Į anglų kalbų ir sių
stų į anglų laikraščius ir kad 
nuorašų jai Į Detroitu atsiųs
tų, kur ji bandys taip pat įdė
ti į anglų laikraščius, įvyko 
klaida. O. Aksomaitienės ad

resas yra i J. s: 11538 John R 

St., Detroit, Midi.

NIAGARA FALLS LIETU
VIAI MINĖJO VASA

RIO 16
NIAGARA FALLS, N. Y. -

Vietos lietuviai Lietuvos ne
priklausomybės šventę minėjo 
sekmadienį, vasario 17 d. Va
karų surengė J. Zuklis, P. Žu- 
lis, J. Čaika ir J. Karuška.

Pirmiausiai choras padaina
vo, paskui kalbėjo D. A. Ku-

ROSELLI BROTHERS, INC-,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai Iškalime ir UdlrM- 
me rlsoldy rišlų paminklu ir gre
tinami ų.

Misų šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šeštas kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjai#.

MOUNTGARMEL 
KAPINĖSE

Vleaaa blokas I rytu. ano 
didžiuliu sartu

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PKMSAOOLA POll 
BELMOMT S4M 

Office: HILLSIDE IMI
Tlaoent ReeeiU, aeor. *

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

VENETtAN MONUMENT CO.JNC.

R ABORI Al
LACHAVVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRAB0RIAI
Patarnauju lald-otuvčne kuopigla-.tsia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tei. CANal 2513 arba 251«
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, UI.
Tel. CICERO B927

Telefonu YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Aveniu
, Chicago, HL

TeL LAFayette M7I

J-
Graboriue

ir
Balsam iJbtojaa

Pataraanja Chlca 
goję ir apylinkėje.

Didelė Ir graši 
Koplyčia dykai

4O»3 Archer Are.

Liulevičius
ANTANAS PETKUS

GRABORIUS
Koplyčia dykai

1410 SO. 49th 00URT 
Cicero, Illinois 

Phone Cicero 2109

I.J. Z O L P
ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ

▼KDftJAfl
1646 West 46th Street
Tel. BOCIvrard BIOS—MIS

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Euleikis
ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sęlygos
REPublic 8340

5340 SO. KEDZIE AVĖ.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS Ir BAIAAMUOTOJAS 

Patarnarlmas paras ir nabrangog
718 West 18th Street 

MOVra MII

J. F. RADŽIUS
LIETUTI V GRABO BIU8 

Palaidoja ui (25.00 ir aukščiau 
Moderniška koplyčia dykai 

4(8 W. 18th St Tel. CANal (174 
Chicago. III.

Laidojame ant lengvų iimokijlm,

J. J. BAGDONAS
Rep. 3100 arba Pul. 4151 

2506 W. 63rd St 
10734 S. Michigan Avc.

N. RADIS, ch.

/
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VIETINES ŽINIOS
KAIP MINĖTA TRIGUBOS',_.......... .. ......._ w |Vye,ų “Damos” chorui padui

DIEVO APVAIZDOS PAw 
— L. Vyčiu 4 kuopos 20 in., 
Lietuvos neprikluusoinyltfs i7 
m. ir Klaipėdos 12 m. sukau-
t

Pietkiewicz, atsišaukia į visus' 
lietuvius 12 tvardo (Brighton 
Parko ir Town of Lake) bal
suotojus, prašydamas, kad u- 
ntradionj, vasario 26 d., nJder- 

navus keletą dainų, programas [momi rinkimuose visi 12 war- 
haigtas ir prasidėjo šokiai, ku- Kmlsuolojai, savo balsus a- 
rieuis griežė Virginia Ambas- p,,lll°tų už lietuvį Barney u. 
sadors orkestrą. ’Pietkiewicz.

Vakare matėsi Vyčių iš vi

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

CLASSIFIED
AUTOMOMLEM AUTOMOBILE^

sų Cliieagos kuopų, taip pat
tuvių paminėjimas buvo gra-įčentro ir apskričio valdybom 
žus. Publikės dalyvavo vtrs! nariai.
papuošta. j Po visam O. Pužauskaitė
trys šimtai. Salė buvo gražiai valdybos narius ir svečius pa

sikvietė pas save ir pavaišino. 
Tuo ir baigės L. Vyčių 4 kp.

Programą atidarė L. V. ‘Dai 
uos’ ehonęs Amerikos, Lieti: 
vos ir Vyčių himnais. Kad pn-;-0 in., Lietuvos nepriklauso- 
sveikinus L. Vyčių 4 kuopą, imybės 17 m. ir Klaipėdos 12 

m. sukaktuvių paminėjimas. 
Durų dovaną (door prize) au
kojo fotografas Pansirna, ve
rtės $5.00 (dykai nusitraukti 
paveikslą).

palinkint jai ilgiausių metų,
L. V. “Dainos” choras padai
navo dvi dainas. Lietuvos Ko
nsulas Kalvaitis savo kalboj 
apibudino Lietuvos praeitį ir 
dabartinį stovį. Ragino tėve
lius skatinti savo vaikus ra
šytis į L. Vyčių 4 kuopą, kuri 
taip gražiui darbuojasi Dievui 
ir'Tėvynei.

Atvaidinta veikuliukas “Be
laukiant traukinio”. Vaidino 
E. Kegevičiūtė ir L. Žurlys.

Saurienė padainavo tris dai 
neles. Po to prasidėjo “kumš
tynės” tarp IT. Stringbeans ir 
Jono Mannulio. Vienas svėr*
115 svarų, kitas — 315. Len;<- 
vesnis betgi kumštynes laimė
jo. Juoko buvo iki soties.

Pagerbta L. V. 4 k p. orga- . 
nizatoriai ir seni nariai. Čia j
įžanginę kalbą pasakė kp. pi- :•
rm. Bučaitė. Išbuvusiems virš j 
10 m. nariams: S. Šimuliui, A.
Petruliui, kun. Ig. Albavičiui,
J. Juodeliui, P. Varakuliui, O. į 
Zdanevičiūtei, A. Vardauskui j 
ir J. Šimkui pirm. Bučaitė pri į 
segė po rožę. Rast. Pužauskai
tė perskaitė sveikinimo laišką
nuo komp. A. Aleksio ir L. V. BRTGHTON PARK. — Čia 
Centro pirm. J. Mažeikos, o J. gyvuoja Lietuvių Politiškas 
Poška, Cliic. apskr. pirm., sv< i klubas, kuris turi keletą šan
kino žodžiu. Taip pat kun. Al- tų narių ir kuris indorsnvo i: 
bavičins sveikino L. Šimučio remia lietuvį kandidatą į 12’ 
vardu. wardo aldermonus Bamev R.

MENO STUDENTŲ LY
GOSi PARODA

Cbieagos Meno Institute 
(Art Tnstitute of Chicago) a- 
tidaryta Meno Studentų Ly
gos piešinių paroda, kurioj iš
statyta virš 40 įvairių pieši
nių. Paroda įdomi, dėlto ver
ta atlankvti. X.

LIETUVIAMS LAIŠKAI
CENTRALINIAM CHI- 

CAGOS PAŠTE
(Prie Van Buren ir Canal St.)

924 Margewiez Aleksandra 
933 Vaitizinns John

KLŪB0 ŽODIS 12 WARD0 
LIETUVIAMS BALSUO 

TOJAMS

Tuo atliksime dvigubą pa
reigą: pilietišką ir lietuvišką.

Vincentas Baliūn&s, pifin. 
Frank Jakavičius, v. pirm. 
Frank T. Fuleikis, sekr. 
Kaspar Pakeltis, iždin.
W. Sharka. l'inan. sekr.

PIKNIKAI VYTAUTO 
DARŽE 1935 M, 

VASARA

ŠV. ANTANO PARAP. CYO, Velionės tėvai, broliai ir se- 
NARIAI ATLIKO MIELA- 1 šuo dėkoja visiems jaunikai- 

SIRDINGĄ DARBĄ jčiams, kurie sifdėsj į pagelbą:
---------------------'W. Lazdauskui, .L Meškaus-

Trečiadienį, vasario 20 d., kui, V. Pasankai, A. Zazee- 
Marijona Malauskifitė, sergan- kini ir .J. Roeui.
ti nepaprasta kraujo liga, bu
vo nugabenta į Cook Apskri
ties ligoninę. Gydytojai pa
reiškė, kad tuojaus reikia 
kraujo tinkamo perleidimui į 
ligonę, kad išgelbėjus jos gy
vastį.

J. Bereekio pastangomis,
I šeši Šv. Antano pa ra p. CYO Pra®Jusl4
nariai siūlė savo kraują. IŠ ,^uni^a’_
šių šešių, gydytojai išrinko 
Juozą Navurską, 1531 S. 49th 
Ct., ir perleido tinkamą kiekį 
jo kraujo į Malauskiūtės gv-

EMIL DENEMARK INC
"■ Vartotų Karų Bargenai-------

MIRĖ KUN. V. ZLATKUS
1

BTTTCK — ’M. Model 47, 5 Rednn, RTTTCK *80 — Model 4«S. 2 
vartotai! maMau negu vkną mPne- 
r) Ir Jduo»an mainai^ nnt didcHnio 
karo. Naujo kuro gnrancljn. Kalnu- 
vo 1,050 nnujuR. Ir galima nupirk
ti HIPELIU NUTAUFYMU.

coupe su nimblo sent. French l.'i
B drut. ratai, lalial grrž-.is . .........

9295tobulam Htovy 

CHEVROLET 31 $250

PONTIAC — '84, 5 Ssdan. Delaiz, 
ftefl drat. ratai, (runk niek. Tik 
kelia mėnesius senumo Ir atrodo 
kaip naujas. Garantuotas . . $005ŽARĖNAI. 7- A. a. kuni

gas Vladas Zlatkus, Kruopių stttdebaker — '32. 5 parnž. coupe 
.. -ai I Rll bu*’*. Iii trnnk. Juodas. SeAI drat.vikaras ir žukancių bažnyčios Į ratai. , j,hni puikiniu stovy ir išrado

BITTCK '30 — Model 57 5 Scilnn,
tamsiai mfilynas, B mediniai ratai. 
whlpcord trim. Oeram Rtovv v'dui 
Ir (Aorinel .................................... $275

rektorius sausio 31 d. 
nuo šiltinės

Šv. Jurgio parap. — gegu
žės 26 ir rugpjūčio 25 d.

Šv. Kryžiaus parap. — Lie
pos 7 ir rugsėjo 22, ir spalių
(; _  13 d Įslas. Tačiau, nieko negelbėjo,

Nekalto Pras. P. šv. parap. ;ir šeštadienio ryte, ligonė pa- 
— birž. 23 ir rugpjūčio 18.

Gimimo P. Š. parap. — Įtū
žėlio 9 ir rugsėjo 1.

simirė.

A. a. Marijona buvo tik 11

mirė 1 kaip naujnM. Garantuotas $105

• • i- • FORD *83 — 2 pnraž. Ponve.rtible
IlgOS. \ eilOlllS j Couoe, V-8. Juodas h.i Geltonais 

•» . i: ratnls ir gėralu talcrais. AtrodoVasarą Įšventinta..! kaip naujas Ir inisti geram
stovy .................................................... $305

NASH '32 — Bcyl. 5 pjisnž. Cnunn 
Juodas, 6 drat. ratai, geri ta,erai. 
trunk rack. wbipcord trim. Gerai 
atrodantis Nash geram stovy $395

PLYMOUTH '33, — 4 Door Sedan, 
Juodas, 5 eream drat. ratai, geri 
tnjen.l, labai puikus mažas karas.
Gurant..............................   $175

nn.4H.yi patce ’žs ................. $195

CAOTLLAC '28 — V-8. R ptednn. MA- 
lynas. R drat. ratai, trunk rncl<, 
whincord trim. Paikus karas, ku
rta dar Ilgai tarnaus................. $195

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.

BUTCK '31 — Model 91. R Sedan
Juodas, 6 drat. ratai, geri tajerat. 
mohnlr trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

CHEVROLET '34. — 2 Door Sedan. 
Tiunsial žalias. 5 eream drut. ratai, 
tik trumpų laika vartotai-., išrodo 
kaip naujas. Ganint. BAftGENAS.

BUTCK '28. — 5 paša?.. B’-ougham, 
Tan nalnt. labai grąžtam stovv. nai
kini iSrodo. daug vertybės už rai’i 
pinigų .............................................. $135

BUICK '31 ......................................... $375

PONTIAC '29 — 5 paša?, landau se. 
don. Šviesiai mčlvnas. fi d.rat. ra
tai. trunk rack. gražiam stovy, ty
kus motoras .......................... $125

Šv. Antano parap. — birž. 
16 ir rugsėjo iŠ

Visų Šventųjų parap. — lie
pos 21 ir rugsėjo 15.

Dievo Apvaizdos parap. — 
birž. 2 ir rugpiūčio 11.

Šv. Mykolo parap. •— lie 
pos 28.

Šv. Juozapo parap. — ge
gužės 19.

Aušros Vartų parap. — lie- 
>pos 14.
I ŠŠ. Petro ir Pauliaus parap
— gegužės 5 ir rugpjūčio 4. 

Šv. Kazimiero parap. — bir
želio 30.

Jaunimo — Paikos Šventė
— liepos 4,

“Draugo” -- gegužės 12 ir 
rugsėjo 2.

Labdarių Sąjungos — gegu
žės 30.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų — rugsėjo 29.

Kun. A. Linkus

m. amžiaus. Bus laidojama^ 
antradienį Šv. Kazimiero ka-v .
pinėse. laidotuvėms patamau-

CADILLAC '30 — V-R, 5 Sedan. Juo- 
daR, mndlnla'H ratais, aparę tire 
užpakaly, whineord trim. laibai ge. 
raR karas žema kaina ............. $375

NASH '32 — T.igbt 8, B Sedan. Mn- 
roon. 5 mediniai ratai, geri fnle.ral. 
ištikimas, ekonomiSkas mažas ka- PACKARD 

ras. atrodo ir bėga gerai .... $325

BI’TCK — '28. Model B7. 5 Sedan.
gražus mažas karas, kuris gerai 
važiuoja, žemai apkainnotas. Pu
tai ........................................................ $95

28 — 8 cyl. 7 Sedan B 
drat. ratai trunk rack ............ $95

LIETUVIS
OPTO.METRICALLY AKIŲ 

SPECIALI STAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudSJlmo. 
svaigimo, akių aptemimo, nervuolu- 
mo, skaudama akių karStJ. atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsitl- 

| klmuose egzaminavimas daromas su
ja grab. Lakavičius ir Sūnūs. , elektra, parodančia mažiausias klai- 

1 das. Speeialfi atyda atkreipiama Į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedSlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos l»c akinių. 
Kalnus pigiau kaip pimibtti.
4712 S0. ASHLAND AVĖ.

PARDAVIMUI BIZNIAI

KUNIHy VIENYBĖS MALDAKNYGĖ
Kunigų Vienybės paruošta maldaknygė bus iki gavėniai 

užbaigta, ši maldaknygė yra leidžiama Tėvų Marijonų lėšo
mis, o spausdinama “Draugo” spaustuvėje.

Kunigu Vienybės nialdaknvgų yra nedidelio formato, tu
ri 256 puslapiu-; ir gražinis juodais apdarais. Jos kaina 65 
centai; su pauuksavimu 75 centai; su skuriniais apdarais 
$1,25 centai.

Grocerv - delicatessen krau
tuvė. Labai pigiai. Su visais 
įrenginiais, geroj vietoj.

4522 fio. Honore St.
Chicago, III.

EKSTRA
Pardavimui nedidelė farmu- 

,kė, keturi akeriai žemės ir 
peptvni budinkai. Didelė bar- 
nė ir namas. Namas pilnai į- 
rengtas, elektrų, gasas, šiltas 
ir šaltas vandilb, toiletas ir va
nos. Didelis sodas. Viena kar
vė ir telyčia, būrys vištų ir an
čių, ir trokinkas. Stand dėl 
biznio arti highway. Gera vie
ta bizniui. Priežastis pardavi
mo liga. Atsišaukite į trumpą 
laika. 15 mylių nuo Chicago 
Limits. Randasi ant I>akc St.,
Route 5, U. S. 20. Mylia ir pu
sė į vakarus nuo Addison. J 
North Side of ,highway. Prie 
highwav yra mail-ho.x su vaf
liu J. Mockus. Telefonas Addi
son 9819B.L
Juoaapaą Mockus.

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

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

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

Cravvford 4100
Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI DAKTARAI

Office Phone 
PRO pcct ,039

SUGRĮŽO LIETUVOS 
BALETAS

KAUNAS. — Lietuvos ba
letas sugrįžo iš Monte Karlo. 
Ten gastrolės praėjo su dide
liu pasisekimu. Spauda jų pa
sirodymą įvertino labai pa- 

! lankiai. Išlydėti buvo labai
Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybės yra nutarta visur j eutuzijastiškai. Dabar baigia- 

laikytis maldų tvarkos sulyg jų priruošta maldaknyge, kad į ma tartis ^ėl gastrolių Lon- 
suvienodinus vmose lietuvių bažnyčiose pamaldas. j

Šią Kunigą Vienybės paruoštą maldaknygę bus galima________________ ________
gauti pas savo kleboną arba “Draugo” knygyne, 2334 So.‘ ——
Oakley Avė., Chicago, III.

Šią maldaknygę galima jau dabar užsisakyti “Draugo” 
knygyne, o kaip tik bus ji užbaigta visiems pasiųsime paštu.

Nuo Neuraltlikų 
Skausmų
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERJ 
Pain-Ezpelleria visMaci 

palengvina akanamu

LEONARD A, GREETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

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

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIi-

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LlKl’U VĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47th STREET TeL LAFayette 1088

25 METy PRITYRIMO
Pritaikyme aklnTų dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo ik 
' kių ir pritaikymo akinių.

DB. JOHN SMETANI
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėlioinis nėra 

Savininkas —(skirtų valandų. Boom 8.

Ofri<-o TN. HEMIoek 4S48 
Rex. Tol. GROvehlll (MH7

7017 S. FAIRFIF.I.D AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQV’ETTE ROAB 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
K et v. ir NMlSllomta susitarus

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vni.; 2—4 ir 7—9 vai. vnknre

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

\Oftao Tel. CICERO 49 
.1 Re*. Tel. CICERO 3850

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

katos Komisijonterlus: Y.ra gerai Ci- 
cerleėiamg žinomas. Praktikuoja jau 
28 metus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo lUicumalizinų. Plau
čiu ,r Airdiee Ilgas.

Valandos;
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto: nuo z ,k< 4 

vai. popiet Ir 7 Iki I vai. vakare;
gventsdfeniale parai »ušitarimg.

4930 West 13th Street
CICERO, n,L

PHONE CANAL 0523

Ofl-io: Tel. LAFayette 4017
Rez.: Tel. HEMImk 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHTRUPOA8
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2853 W. BHtli 8t.

Vaiandds: 10-12 ir 8-9 v-ii. vak. 
Seredomis ir Nedžilomls pagal sutarti

Res. and Office 
2359 So. I^avitt SL 

CAMal 0709

DR. J. J. IŪWARSKAS
PHYSICIAN and SUROEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOT'Rfl 

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valanoon;

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo B Ik, 8 vak. 
Nedaliomis pairai nutarti 

Ofiso telef. BOtlevanl 7820 
Namų Tel. PROsfk-ct 1980

Tel. BOt'levard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTI8TA8

4645 Bo. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo t Iki 8 vakare 
Ssredoj pagal sutarti

DR.J.RUSSET

Nemallmas {veiktas — •Dabar Valgo Viską
P-nas J. K. ,8 Montreal, Canada ra
ko, kad .tani dau< pagelbėjo NUOA- 
TONE. Turi daugiau gyvumo Ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai n$rs 
mokamas ilOdymas, jis buv. atsiųs 
tas lluosa Jo valia. Daug kitų pra
neša panailus rciultatus. NUGA- Lietuvte Chirurgas Ir Oydgtotae

daktaro receptas Ir turi gyduoles. 2515 WE8T 69th ST.
kurios didina malimo organų velk- ' st _ l j
m». Jei Jūsų apetitas prastas arba 1 V I I I D O O 8 !
turi vargo su nsmallmu — pam$- ; O A nAoieti nnn fi-ft vakarais ginkite NUOA-TONE. Pajusite nsudt UUO O-B VggarSIR
| keletu dienų. Mes llnom*. kad pa
taršų ,r kitam. M8nesio trytmentae 
už Vienų Doleri. Parduoda visi ar- 
tlekorial s'j. garantija gretinti pini 
gus, jei bOsIt nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų.

Nuo uikietijlmo Imkit—TJGA-SOI 
— Idealų Liuoauotojų vidurių >$<
Ir $0o.

Tol. Ofise feOUteeard $91, 
Res. VlOtory 2$49

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofise VU. nuo ,-$: nuo <:,n-8:,9 

768 West 35th Street

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 8859

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOI'TH HAI.STED STREET 

Rezidencija 8800 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet

6 iki 8 v. vakaro
---------------------------------

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8

1410 SO. 49tli CT., CICERO, ILI..
Utar.. Kctv., ir Pėtn. 10—9 .vai. 

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Panert., Stred. ir Subat. 2—9 vai.

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

vakarais 6 iki 9,
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonus REPiihllc 9000

Kuomet reikia guminių Štampų, 
antspaudų ar kitų ofisams rciknlin- 
£ų dalykų, paSaukitc:

HARrison 8125

AGE STAMP WORKS
81 W. Van Buren St

Lietuvis Pr. Mileris jums patarnaus

l'el. CANal 0122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 .ryto

Nuo 1 iki 8 vakaro 

SeredoJ pagal sutarti

Dienomis Tel. I.AFayette 5793 
Naktimis To. CAMal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutartį

ANGLYS

ANGLYSI Tūkstančiai namų vartoja 
ekonomiSkas. be suodžių Troplcair 
anglis. Garantuota voga ir Šiluma.

Trys Telefonai:
Rcreening“—$4.76 Republic 0600
Mine Run—6. 7-5 lawndale 7366
Lump arba egg—6.00 Merrltnac 2524 

NORTHERN COAL CO„ 
lan-ndnle 7388 Merrlmac 2524

re. CANal 9122

DR. S. BIEŽIS
GYDTTOJA8 Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—I lr 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedėllotnls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.
Telefonas REPublIe 7998

~ DR, T. DDNDDLIS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4167 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0<M8

Ofiso vai.: t—4 Ir 8—8 p. m. 
Nedaliomis pagal sutarti

i

Tel. LAFayeMe 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ,r CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 3 Ik, $ vai. vakaro 

Seredomis ir nedėliosiu'* pagal 
sutarti

Ofiso Tel.; LAFayette $660
Bes. Tel.: VIRglnla 0611

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTI8TA8

O A 8 • X - R A T
4143 ARCHER AVENUE 

Kampas Frsnclsco Avs

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago, Iii,
TEK REPURI.IO 8402

Katrie perkate angis 1* 
drafvertų, siųskite Juos | 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis už mažinu 
Pinigų.

J VAIKUI DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboe

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki lt vai. ryte. nuo 2 iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Ikl 8:80 v81. 
vakaro. Nedėltomls nuo 10 Iki 12 

valandai diena
Telefonai, MIDway 2880

DR, MADRICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. YARds 099k 

Res.: Tel. PLAsa 2400
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 ir v. v. 
Nedėldlenlsis nuo 10 Iki 12 diena

4




