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VAKAR SAARO KRAŠTAS ĮJUNGTAS 
HITLERIO DIKTATORON

KONGRESE REIKALAUJA
MA IŠLEISTI ĮSTATYMĄ 

PRIEŠ KOMUNISTUS

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ 
PLANUOJA PASKELBTI 

VIDAUS PASKOLĄ

GAVĖNIOS PASNINKŲ 

TVARKA

Diktatorius girias, kad “dangus 
laimina” jo žygius

KĄ DABAR HITLERININKAI 
PRADĖS “VADUOTI”

SAARBRUECKEN, Saa-j Kai kas pastebi, kQ dabar 
ro teritorija, kovo 1. — Šian naciai pradės. Ar jie imsis 
dien nacių valdomai Vokieti- kampanijos už Klaipėdos at- 
jai grąžintas šis Saaro k r aš- skėlimą nuo Lietuvos! Gal 
tas, kuriam gyvena apie 800,- griebsis, kad pirmiau atga-; kar<) laivyne 
000 žmonių. ivus nuo Belgijos Eupen ir

Naciai visam krašte suren-1 Malmedy distriktus? 
gė nepaprastas iškilmes. Patai Saaro gyventojai iki šio- 
Vokietijos diktatorius Hitle- Jliai naudojosi laisvės teisė-

Iš Chicagos arkivyskupijos ko, bet tik susiturėjimo tvar-
kanelerio raštinės paskelbta ką. Pasninkas yrą privąlonias
tokia Gavėnios pasninkų tv- darbininkams ir jų šeimų na-
arka: riams, išėmus ligonius ir 1.1.,

. • -Gavėnia prasideda Pelenų kaip tas vi a aukščiau išaiš- 
nisterių kabinėta, pradėjo kovo „ d ir 1)aigia. kjnta

pratyli įstatymo projekt.} 11- jM<lžiojo Seįtadienio vidu i Tokiu būdu darbininkams 
,daus paskola, Jlemf. niaus (| L na

i A\VT»i?vr’I' ai.. i paskolos suma, numatoma, , ,, _ t ! . . .LAUKĖM Mass., ko\o . ( Kai kurios Gavėnios dienos privalo pasninkauti, pasnin-
Milcben Shoe kompani- “ 5 i i J nų i ų. (yra vien paniuko dienos; ki- ko ir susiturėjimo dienos per

ai Šte, o ypač kariuomenėje ir •’0s ke,etas 5il darbininkų! Atitinkamuose sluoksniuose ' tos yra pasninko ir susitarė-’ Gavėnią yra tik vieno pas- 
a-LoJ i0;.r,.„0 susirinko raiti įgan svarstyti, nurodoma, kad pirmoj eilėj jimo dienos. ninko dienomis ir jie gali

kad savanoriai sumažinus pa- valstybės tarnautojai bus ra-J Pasninko dieną yra leista tomis dienomis vieną kartą 
Kariuomenės ir laivyno va tiems sau atlyginimą, kadan-' ginami įsigyti dalį paskolos vieną kartą sočiai pavalgy ti, naudotis mėsišku valgiu, išė-

AVASHINGTON, kovo . 1. - 
Kongrese ima reikštis vis 
griežtesni reikalavimai, kad 
išleidus įstatymą, kuriuo tu
rėtų būt sutriuškinta komu
nistų propaganda visam kra-

1 JIS PRIEŠINA 
BININKAI 

MAŽINTŲ
, GI

I, KAD DAR- 
ERČIAMAI 

>AU ATLY- 
IMĄ

Mass., kovo

BOSIANTI 20 MILIJONŲ 
LITŲ SUMAI; KABINETAS 

SVARSTO PROJEKTĄ .

KAUNAS. — Lietuvos mi-i

1.

dovybės to reikalauja, kadan gi kompanija turi sunkeny- Jakštų.

ris čia atvyko dalyvauti kraš(mis. Kada jie šiemet pasisa- 
to grąžinimo iškilmėse. Jis . kė už grįžimą Vokietijon, jie 
pasakė prakalbą. Pažymėjo,' patys prieš save patvirtino 
kad nuo šiandien pasireikš' didžiai skaudij nuosprendi, 
glaudesni ryšiai su Praneūzi-1 Šiandien pradėta vykdyti tas 
ją, o tas, anot jo, bus tik- nuosprendis.
riausias taikos užtikrinimas Visokia Saaro gyventojų 
Europai. i laisvė išnyko su šia diena.

gi komunistų agitatorių aki
plėšiškumas tikrai jau nepa
kenčiamas.

ETIOPIJA IR GI SUSKATO 
GINKLUOTIS

bių.

Kompanijos prezidentas 
Nathan B r indis nekviestas 
nuėjo darbininkų mitingan ir

LENKU KAREIVIAI NU- 
bŪRĖ LIETUVĮ

(Tas galima atlikti pusiaudienius penktadienius, Pelenų 
nį, ar vakare ir tik šį vieną dieną ir Didįjį šeštadienį iki 
kartą leista naudotis mėsiš- [pusiaudienio. Kuriems darbi- 
ku valgiu. Rytmetį galima iŠ- ninkams, ar jų šeimų pavie- 
gerti ko nors šilto, kaip tai
arbatos, arba kavos, ir suvar-

niams nariams suteikiamas 
dispensas nuo pasninkavimo,

LONDONAS, kovo 1. —
Hitleris toliau sakė, kad su',Nuo šiandien krašto gyvento .Sužinota, kad Etiopijos vy- 

Saaro atvadavimu nacių žy-Jjai neteko žodžio, spaudos ir riausybS čia per savo agen 
tus pirko trijs Bristolio miii- 
tarinius lėktuvus.

giai dar nebaigti, tikslas dar, susirinkimų laisvės teisių. Ne 
neatsiektas. Sakė, kad kitos turi teisės kam nors įduoti

prašymus, jei jausis skriau 
džiami. Jų namai yra atlapi gomalilande jau 
nacių policijai ir smogikams. 40>(X)0 kareivių ir 

net religinės lais- 'gjau jų siunčiama.

pranešė, kad tai yra tuščios .
j jų svarstymas, kadangi jis ne KAUNAS. — Tik dabar totl dviejų uncijų duonos, pasninkas ir susiturėjimas 
turi pasiryžimo mažinti atly- sužinota apie šiurpų įvykį AniT^*®*“ ffi tą pačią dieną neprivalomas ir todėl jie ga 

! ginimą. takaltės kaime, Alaišiogab'S, užkandis neturi būt didesnis, jį Raudotis mėsiškais valgiais
valsč., okupuotoje Lietuvoje. į kaip tik paprasto sotaus pa- kasdien po kelis kartus, kaip

Brindis pažymėjo, kad kom 
panija yra gavusi dideliij už-

Vokietijai priklausančios da
lys šaukias vadavimo.

“Mūsų priešai, (Vokietijos 
priešai,” šaukė Hitleris, “tu-Į Nebeteko 
ri įsidėmėti tai.* Kada aš ap-.vės. ^lie paduoti, kaip ir vi* 
kainoju šios dienos rezulta- ' sa Vokietija, hitlerininkų ku
tus, aš matau, kad dangus prizui ir verčiami glorifikno- 
laimina mano darbą ir pas- , ti rįįktatorių Hitlerį.

Patys saariečiai to norėjo 
ir jie gavo.

tangas — tas ne veltui daro
ma.

GHICAGO MAJORAS 
PRIEŠ MOKESČIU 

DIDINIMU

POPIEŽIUS PATVIRTINA 
GHICAGO KOLUMBO VY- 

ČIĮĮ VEIKLA

Žiniomis iš Rymo, Italija 
turi

vis

Tame kaime antrą Kalėdų; valgymo vienas ketvirtdalis.! jiems yra tinkamiau, išėmus
.... dieną buvo surengtas vakarė-' Pasninko ir susiturėjimo' Penktadienius» Pelem.1 dieną

sa ymų *r Jisbmano, «dap--|ig> . Rur- atėjo ir Suimančių1 dienomig vra leista taip pat įir Didiji ^tadienį iki pu
pos menU į us gaunu- !kordnno 2o batalijono 2 kuo-|tik vieną'kartą sočiai paval- siaudienio.

jpos keletas girtų kareivių ir ^i, tačiau uždrausta varto- pagaliau, nedarbininkai hr 
ėmė kibti prie tame vakarėly mėsišką valgį, arba su mė menys, kurie nepriklauso dar 

,sa virtą sriubą. -luninkų šeimoms, Gavėnios
Visos Gavėnios diei.os yra laiku neprivalo vartoti mėsiŠ-

ino
nors 10 nuoš. atlyginimo. O 

aPI? apie mažinimą negali būt kal
dan- bos.

je dalyvavusių moterų. Anta11

Tai]? pat turima žinių, kad 
Etiopijos vyriausybė ir gi 
jau sutraukusi apie 30,000 ka 
reivių arčiau Somalilando 
sienos.

NUOSTATAI LIETUVOS 
BIUDŽETUI SUBALAN

SUOTI

KAUNAS. — Ministerin

kai nes k. gvv. Juozas Juod
ka, 39 m. amžiaus, puolė gin
ti savo žmonos, bet vienas iš 
atsibasčiusių lenkų kareivių 
durtuvu jį nudūrė. Kareiviai 
buvo, tiesa, areštuoti, liet tik 
drausmės būdu lengvai nu

DAUG SALIUNĮĮ VEIKIA 
BE “LAISNiy"

Policija bendrai su federa-( sčiau, proporcingai kategori- 
1 liniais autoritetais pradėjo, jų dydžiui, buvo išskaitomą 

Chicagos majoras Kelly pa Šventasis Tėvas Pijus XI patikrinėti galiūnus Chicagoj, nuo 5 iki 20%, dabar/ prisi-

kabinėtas priėmė naują įsta-. bausti. Tarp vietos gyventojų 
tymo projektą biudžetui su- tas įvykis, ir ypač Žmogžudy- 
balansuoti. Pagal šį projektą, stės kaltininko tinkamas nenu 
šiek tiek padidintas išskaitv- baudinias, sukėlė pasipiktini
mas iš valdininkų algų. Ank- ---------------

reiškia, kad jis griežtai prie- patvirtino sudarytą iš Kolum,kad patyrus, ar jie visi turi j laika 
šingas legislatūroje aptaria- bo Vyčių organizacijos Chi- “]aįsnįUB’» jr ar užsimoka'bus i

• __ _____ 1 - v* 1 • • 1 _ A 1*1 1 • • _ • • * O •

SIGNATARAI SVARSTO 
KLAIPĖDOS KLAUSIMĄ

miems naujų mokesčių skvri- eagoj grupę katalikų akcijai, 
mo sumanymams. Ypač .jis nukreiptai ypač prieš Meksi- 
pareiškia daug priešingumo kos vyriausybę, kuri vykdo 
sumanymui didinti mokesčius religinius persekiojimus. Fair 
už gazoliną, arh|a didinti pir- parduotuvės prezidentas I). 
kimo mokesčius, kadangi šiais F. Kelly sudarė šią grupę, 
dviejais atvejais didžiausia kurion įeina žymieji Chica- 
mokesčių našta tektų Chica- 1 gos katalikai.

i laikant to paties principo, 
išskaitoma nuo 7 iki 31%. 

vyriausybei skirtus mokės- Be to, tuo pačiu projektu, pa- kad šiuo metu vykstantis sig-
Į liekamas tik vienas trimetis;' natarų pasitarimas Klaipėdos

Randama, kad apie viena

KAUNAS. — Teko patirti,

cius.

pasninko dienos J sekmadie-n- kų valgių- pasninko ir. jsuaitu-
iai visados yra išskirti). Bei rėjimo dienomis, nors ir bū- 
trečiadieniai (išėmus Didžio- tų dispensuoti nuo pasninka- 
sios Savaitės Trečiadienį) ir vimo.
penktadieniai, taip pat Gavč-' Tie visi, kurie yra dispen- 
nios antrosios savaitės šešta- suoti nuo pasninko, arba gu- 
dienis (metų bertainio šešta-• šit u rėjimo, visados turi rim- 
dienis) ir Didysis šeštadie- tai įsigilinti į Gavėnios dva- 
nis iki vidudienio yra pasnin sios svarbą ir per Gavėnią 
ko ir susiturėjimo dienos. daryti kitokius prisimarini-

tvjv • c< -x- m x- mo aktus, kaip tai susiturintDidžiosios Savaites Trecia- ’ 1
dienis nėra pasninko ir susi
turėjimo diena, bet tik vieno 
pasninko diena.

.Visi asmenys liaigę 21 me 
tus amžiaus ir nesukakę pil- Jo Emin. Kardinolas Mun- 
nai 59 metų amžiaus priva- delein, Chicagos arkivysku-

nuo įvairių pasaulinių pramo 
gų ir smagumų ir pasiauko
ti geriems darbams ir daryti 

i atgailą.

anksčiai buvo du. Iš viso šie klausimu vvstosi Lietuvai pa-j^° užlaikyti pasninkus, jei pas, Gavėnios pasninkų tvar

gai

PARDUOOAMI VYRIAU
SYBĖS BONAI

Kolumbo ¥yčių vyriausias 
vytis M. H. Carmody gavo 
laišką nuo Popiežiaus valsty
binio sekretoriaus kardinolo. 
Laišku pranešama, kad Po-i

Kaip visam krašte, taip ir piežius laimina tą Chicagos

trečdalis galiūnų vedama be 
j valstybės ir miesto “lais- 
!nių.” Kad išvengus atsako- 
i mybės, dauguma šių saliuni- 
! įlinkų tuojau už viską užsi- 
i moka miestui, valstybei 
krašto vyriausvbei.

ir

Chicagoj imta parduoti kra
što vyriausybės išleisti Bo
nai, vadinami “baby bonds.” 
Bonai yra įvairių rūšių, pra
dėjus 25 doleriais ir baigus 
10,000 dol. Juos galima įsi
gyti centro pašte ir kai ku
riose pašto substotyse.

VIESULAS HAWAII 
SALOSE

HONOLULU, kovo 1. 
Nepaprastas viesulas «u

katalikų grupę ir jos darbą.

DAUGIAU DARBO, BET 
DAUG IR BEDARBIŲ

[išskaitymai valstybės biudže
tui duos apie 10 milijonų Ii- 

, tų sutaupų per metus.

ESTAI PRITARĖ LIETU- 
VIŲ-LATVIŲ-ESTŲ JURI

DINIAM BIURUI

PABALTES TEISINGUMO 
MINISTERIŲ KONFE

RENCIJA

Illinois Emergency Relief 
komisija skelbia, kad 1934 me rių konferencija.
tais padaugėjo darbo Šios vai-------------------
stybės pramonėje. Nežiūrint PARYŽIUS, kovo

TALINAS. — Estų vyriau
sybė patvirtino projektą įs
teigti nuolatinį estų-latvių- 
lietuvių juridinį biurą. J to 

j biuro estų sekciją paskirti:
KAUNAS. Ryšium su • teisingumo ministerijos pata- 

projektu unifikuoti PabalteR' r<sjas Klesment, valstybės tri- 
valstyhtių civilinį kodeksą, nu hunolo prokuroras Raego ir 
matoma Lietuvos, Latvijos ir apeliacinių rūmų civilinio de 
Estijos teisingumo ministe-!partampnto pirmininkas Vah- 

tramaee.

L —'
to, dar apie vienas milijonas. Aiškėja, kad Prancūzijos mo-
asmenų neturi darbo ir 
kalingi šelpimo.

rei- terų sufražizmui daugiausia 
priešinasi radikalai.

nėra nuo pasninkavimo at- bos šiuos išaiškinimus laiško 
leisti, arba dispensuoti. Ali- lomioje pasiuntė visiems ar- 
elnai, nuo pasninkavimo yri kivyskupijos klebonams, ra- 
atleisti ligoniai, silpnos svei- gindamas, kad tai visa baž- 

dėl vokiško air- ka^Os ’r visi, kuriems pas-jnyčiose rytoj, kovo m. 3 d

lankioj atmosferoj. Svarsto
mos ne tik juridinės pusės, 
bet ypatingai atsižvelgiama į 
susidarusią pavojingą politi
nę situaciją
resingnmo.

BADAS KINIJOJ

WUHIT, Kinija, kovo L — 
Didelis badas ištiko apie 3 
milijonus kinų pietinėj Anli- 
wev provincijos daly.

ninkas gali pakenkti jų svei-[būtų 
katai, arba kasdieninėms jų 
pareigoms. Svarbu žinoti, 
kad šiuo raštu niekam netei
kiamas nuo Gavėnios pasnin
ko dispensas. Jei kas norėtų

paskelbta tikintiesiems.

KUBOJE MOBILIZUOJAMA 
KARIUOMENĖ

JSIGYKIE
Gavėnai būtiną knygelę: .

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI

_____________ IR GAVĖNIOS GIESMES
VOLDEMARO TIKYBINIS Atspausdinta .15 maldakny-

VEIKALAS

HAVANA, kovo 1. — Abel 
nas revoliucinis streikas vys 
tosi Kubos saloje prieš pre-»- 
zidento Mendieta vyriausybę,I *

j kad salai grąžinus demokra- 
, tiškas teises.

Paskelbta kariuomenės mo
bilizacija. Buv/ęs seržantas 
Batistą vis dar yra kariuo
menės priešaky, liet vargini 
jis išsilaikys šioj pozicijoj.

įsigyti dispensąy patariamos 
jkreiptis pas nimdėmių klau- 
1 rytoją.

Visi baigę septynerius me
tus amžiaus yra paduoti su
siturėjimo tvaikai. Tačiau 
1932 m., gegužės m. 18 d., 
mums suteiktu Šventojo Sos
to Indultu, mes dispensuoja- 
me darbininkus ir jų šeimas 
nuo susiturėjimo tvarkos vi
somis Gavėnios pasninko ir 
susiturėjimo dienomis, išė
mus visus penktadienius, Pe
lenų dieną ir Didįjį fteštadie 
nį iki pusiaudienio. Ir

gės “Ramybė Jums.”

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

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

Chlcago, Illinois.

ORASi KAUNAS. — A. Voldemn- 
jras yra parašęs tikybinio tu- 

*• — rinio veikalą iš “švento An-CASABLANKA, Prancūzų
dais ir lietum ištiko Oaku'Moroko, kovo 1. — 20 asme-pijamo karalius Prajadhipok' justino gvvenimo. 
salą. 8 asmenys žuvo, o 6 ki-Įnų žuvo per siautusią audrą išsižadėjo Rosto. Jis gyvena!________

le- LONDONAS, kovo
T,

ti nerandami. | jūros pakraščiais. Anglijoje. PLATINKITE “DRAUGĄ”

CHTCAGO IR APYLTN- 
čia KftS. — Šiandien iš dalies 

vėl reikalinga pažymėti, kad (debesuota; maža temperatū- 
šds dispensas neliečia pasnin- ros atmaina.
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“DRAUGAS”
(teina kasdien, UUkyrua sekmadlealua 

FKKMba.xtllATOH KAINA. J. Amurlku* valstybėse:
Ketams *; to. Pusei u *tų •- (1.50; Trims mėnsslani* 
— tOOOi Vienam mėnesiui — 7 5c. Kitose valstybes* 
prenumerata Ketams — »7 Pus*/ mėty - M 00 
Kopij* — ••*«•

«ke»Wmy kalno* prlstondlamos pareikalavau 
Bendradarbiams ir korespondentams rastų nerratlna

1*1 neprašoma tai padaryti ir neprlaiunfilama tam tik*- 
pakto kenkiu.

, Redaktorius priima — npo 11:00 «ki 11:09 vai- 
Sknlhintai sekančiai dienai priimami iki

6 vai. popiet

i raudonųjų revoliuciją pasauly, sov. vyriau
sybė yra susiglobusi visus rusų tautos tur
tus, apiplėšusi bažnyčias ir cerkves. Tais li
čiais sumetimais bolševikui viskų atima nuo 
valstiečių ir juos įstumia į bado bangus.

O juk labai daug pinigo reikia, kad it 
propagandai Amerikoje. Čia kiekviena atski
ri tautybė turi savo išsigimėlius — įvairaus 
plauko socialistus. Kiekvienos tautybės ko-

Mūsų Tautos Globėjas galint daugiau aukų, kad pa
lengvinti sesučių medžiaginę 

. būtį, kad praplėsti jų veikimą
ir lietuvių jaunimus suprastų šv. ir paskatinti ir jas įnešti į

's D K A U G A S '
bl'iliUANlAN DAILY FBIEKD

Publlshed Daily. Bioept Sunday. 
■UBSCRIFTIONS: Ope Tear — 00.00. 81x Montlu— II.II; Tbree Monthe — 1100: On» Montb — i»* 

■arope — One Year — 07.00; 81z Monika — 94.09; 
Oppp — .Olo. _

A4*erUatn< ln ••DRAUGAS" brlnse beet remiu 
Advertlslng rate* on appliceUon.

♦DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chuago

Kovo 4 dienų yra lyg
antroji mūsų tautos šventė. Kazimiero dvasių, ir kiek ga- mūsų mokyklas dar daugiau 
Tai šv. Kazimiero diena, kuri lodamas, jį sektų ir tautišku sveikos tautiškos dvasios, 
mums visiems lietuviams kata-1 ir religišku gyvenimo atžvil-. gįos įstaigos' lėmimus yra 
likams y tu brangi. Amerikos (giu. . i katalikiškojo veikimo dalis,
lietuvių tarpe yra daug drau-j Federacija, būdama Amen- j)ėl to visų Federacijos aps- 

munistai leidžia ne tik savaitininkus, bet sta-1 gijų pasivadinusių gražiu šv.jkos lietuvių katalikų priešu- j-rtfįų, skyrių ir visų organi
niai dienraščius. Ypač dienraščių leidimas y- Kazimiero vardu. Gana daug kyje, su pirma gavėnios die ' Marijų’prašome kuo tik galint 

mūsų parapijų puošiasi lietu- na pradeda katalikiškojo vei- Įpttaėti Akademijos Rėmėjoms,ra surištas su didelėmis išlaidomis. Iš mul
kinamų darbininkų muža kas apturima. Tad 
iš kokių gi šaltinių jie gali gauti pinigų toms 
išlaidoms, jei ne iš vyriausiojo savo centro 
— Maskvoje. '

Am. J. Valstybių kongresas stengiasi 
gauti dokumentalių įrodymų, kad Maskva nta organizacija — Lietuvos jas sukviesti visus gyvuosius \ tį mokyklas. Nelengva ir au-

vių šventojo vardu. A. L. It. kimo ir katalikiškos sjMiudos 
K. Federacija savo globėju y-'vajų. Dėl to nuoširdžiai pra- 
ra apsirinkusi šv. Kazimierų, šome visų gerb. lietuvių kle- 
Taip pat ir Amerikos jauni- jbonų tų dienų bažnyčiose at- 
mo vienintelė centralinė jauni- laikyti speciales pamaldas, į’ra įr Kazimierietėms išlaiky-

kad jos galėtų kuo daugiau
sia surinkti aukų naudingai 
mūsų įstaigai. Šiandien vi
siems yra sunku. Nelengva y-

DIENOS KLAUSIMAI

NEPAŽABOTAS NACIONALIZMAS

St. Louis universiteto švietimo departa
mento direktorius kuli. W. J. MeGucken, S. 
J., pareiškia, kad nepažabotas nacionalizmas 
ima labiau reikštis Amerikoje. O tas yra pa
vojus ne vien pačiam krastij ir katalikiškai 
apšvietei.

Anot kun. MeGaekcn, Čia veikia dviejų 1 
vašių nepažabotas nacionalizmas. Viena rū
šis dirba religines organo: v'jas kita -- at
skirai. Pastarajai rūšiai priklauso fašizmas, 
nacizmas ir komunizmas, šie trynučiai ir y- 
r-j pavojingiausi katalikiškam švietimui ir 
pačiai Bažnyčiai.

Nepažabotas nacionalizmas yra išpučia
mas tautiškumas. Jis mokina, kad niekas ne
gali turėti nė kokių teisių, iš 
ėmus tai, kų teikiu valstybė. Valstybė gali 
viskų duoti ir gali viskų atimti. Valstybė y- 
ra vyriausioji teisių dalintoja ir atėmėja. Val
stybei priklauso aukščiausioji pagarba.

Tos rūšies praskiesto nacionalizmo filo
sofijos laikosi fašistai, hitlerininkai ir kili, 
o Amerikoje — šovinistai.

Protingas nacionalizmas — tautybė yra 
reikalingas ir naudingas kiekvienai tautai, 
arba kraštui. Nepoiabolas gi nacionalizmas 
tautai yra tikra ir aiški pragaištis.

finansuoja šio krašto komunistus. Kaip tik 
tas bus surasta, krašto vyriausybė bus ver
čiama, kad ji nutrauktų diplomatinius san
tykius su raudonaisiais Rusijos valdovais. 
Po to gi įstatymo keliu bus sutriuškintas vi
sokis komunistų veikimas.

NETURI BŪTI SKIRTUMO

KOMUNISTŲ PROPAGANDA

Amerikos J. Valstybių kongresas rimtai 
imasi darbo, kad patyrus kaip dideles sub
sidijas iš Maskvos gauna šio krašto komu
nistai savo raudonajai propagandai.

Kad Maskva finansuoja Amerikos komu
nistus, kad čia sėkmingiau vestų raudonųjų 
propagandų prieš vyriausybę, apie tai negali 
būt dviejų nuomonių.

Trečiasis internacionalas savo centrų tu
ri Maskvoje, o sovietų vyriausybė yra to 
centro visa širdis. Tas centras finansuoja sa
vo agentus ir per šiuos visos kitus propa
gandininkus. Jei pats internacionalas pasi
genda reikalingų f.ndų, šiuos papildo sovietų 
vyriausybė. Juk šiam tikslui — propaguoti

Milžinas

Jie Buvo Vilniuje...
(Kaišiadoriečių kunigai — Kun. Maliu

kevičiaus, Trukų Dekano laidotuvėse)

(Tęsinys) .
— Taip! taį Štai va mūsų užburtoji 

Vilniaus Krašto žemė — ir mūsiškiai jų 
mina, eina ir dairosi, eina lenkų eilinio 
vedini, eina sargybon prašytų lenkiško 
leidimo vykti Valkinykuosan.

Čia sargyboje sėdi kapralas ar ser
žantas. Ir jis tikrai girtinai atkirto mūsų 
r.unigtmi;: suv<> jiagaiba. Lenkai taip vi- 
: ada padaro: gal taip vyresnieji juos iš
mokė, gal jau 1-akų tokia, mandagi jgiin- 
tis, o gal ir katalikiškasui jausmas liepia 
pagerbti savo dvasininkų.

Kapralas tuoj ėmė riunibinti sargy
bos kapitonui, šis vėl triiau ir buvo gau
tas skubi s atsakymas: 'leidimas yra duo- 
tns, gerbiamieji kunigui iš Lietuvon gali 
ir prašomi vykti Valkinykuoana į savo a. 
u. Dr.v.-.go lairotuves.

Kun. Kazimieras Bičkauskai,
'šv. Pranciškaus lietuvių pa-

, . _.... . . .. . . .. . Ikoti kad ir kilniausiam tiks- į .. Ind |larbor Ind kl(!
save yra pavedusi. Didžiausia sv. .Kazmnero užtarymų gauti juj Tačiau jei visi bendrai1 
lietuvaičių vienuolija ir jų ve
dama mergaičių akademija ir
gi seka šv. Kazimiero dory
bes ir jo vardu vadinasi. Pa
galiau visa tnūsų tauta savo 
globėju šv. Kazimierų yra ap
sirinkusi.

Mums, lietuviams, KOVO 
KETVIRTOJI, šv. Kazimiero

Vyčiai šv. Kazimiero globai lietuvius katalikus, kad pe

Dievo pagalbų dideliam ir su
nkiam darbui, kuris stovi prieš 
mūsų akis. L. Vyčių Chicagos' sunkumo pajusime ir reikali 
apskritys tam gražų pavyzdį ngas įtaigus išlaikysime.

dirbsime ir visi, kiek kas iš
galėdamas, aukosime, neduug

Amerikos stambiojo kapitalo spauda ste
bisi ir negali atsistebėti, kaip ji pasisako, ne 
paprastu įvykiu New Yorke. Pažymi, kad 
tai pirmasis krašto istorijoj.

Prieš keletu metų New Yorke vienas ga-
tvėkaris susikūlė su truku. Sunkiai sužeista

, -i • »• - * 4- -4i- 4 ’ffvvenimu davės mumsgatvekanu važiavusi neturtinga itale mote- y; . J.
riškė, 30 m. amž. Ilgokų laikų ji išbuvo ligo- l^uiu>,nl pavyzdžių. Jis būta , 
ninėje. Vienai jos kojai padaryta operacija nias ^anSu.ie globoja lietuviu,

duoda. Visos Chicagos Vyčiai; 
šv. Kazimiero dienų in corpo- 
re eina prie šv. Komunijos ir 
laiko bendrus pusryčius. Ar 
nebūtų gražu, jei visose kolo- 

diena turėtų būti tas, kas ai-'nijose tokia dvasiška puota 
riams šv. Patriko diena. Juk šv. Kazimiero garbei būtų su- 
šv. Kazimieras yra vienintelis j ruošta. Juk mums šv. Kaži- 
mūsų tautos šventasis, savoĮniiero globa ypatingai yra rei

kalinga. Tai mus stiprintų ir 
tautiškai ir dvasiškai.

gra-

ir ta koja pasidarė trumpesnė už kitų. Mo- pau^ ir stebuklingu būdu jai 
teriškė daug skausmų praleidę ir priede pa-'-ua Paėjęs-

bonas, didelis lietuvis patrio
tas, žymus pamokslininkas ir 
gabus parapijos reikalų ved$- 
ljas - tvarkytojas. Pirmadienį

Federacijos Sekretorius. v , .. . c. .
2334 So. Oakley Avė., saVO '«dadp»l. Svet-

Chicago, Illinois kiliame!

Jau Atspausdinta Nauja 
Amerikos Lietuviams

Maldaksyge Ir Pamaldg Vadmfc
. . Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi., gražiai iš-

Tegloboja mus ŠY. Kazinuo- leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
ras ir teduoda stiprybės savo litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, i>a-

maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75ę;
tautybę išlaikyti ir tepadeda 
dirbti išganingų Katalikiško-

vių, jaunimui šv. Kazimieras sios Akcijos darbų, kuri su odiniais viršeliais $1,25. Užsakymus siųsti adresu: 
ir jo gyvenimo gražūs pavyz- ypatingu pasiryžimu žadame

Ypač mūsų, Amerikos lietu-riliko šluba.
Patraukė tieson gatvėkarių kompanijų, 

reikalaudąma 23,000 atlyginimo. Teismas pri
pažino jai 10,000 dolerių. Kompanija apelia
vo vyriausian valstybės teisman.

Kompanijos advokatas teisme argumen
tuodamas pareiškė, kad atlyginimui jis ne- 
priešingas. Tik, girdi, jis priešingas tuo at
žvilgiu, kad tokiai vargšei moteriškei turė
tų būt išmokėta taip didelė suma. Jis nuro- nv w. . v . .
dė, kad teismas atsižvelgtų į nukentėjusios ,^anias *’a*s 20 ziais-

I “Lietuvų mylėjo; nors

džiai turėtų būti brangūs. Tu’\ dirbti kovo ir balandžio mė- 
būt ne be reikalo ir L. Vyčiai nesiais. 
ir lietuvaitės vienuolės save
jo globon pavedė. Dėl ko taip 
— labai teisingai į tai atsakė 
1932 m. “Laivas”, savo raši- 

apie šv. Kazimierų baig-

Šv.

Hv.

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

Kazimiero Seserys ir 
jų. rėmimas

Kazimiero Seserys dir
ba gražų darbų mūsų tarpe.
Per 27 metus jos darbavosi 
lietuvių parapijų mokyklose, 
mūsų vaikus jos auklėjo tau-i 
tiškoje ir religiškoje dvasioje, i 
daug prisidėdamos prie išlai-1 
kymo lietuvybės, kurių pats 
šv. Kazimieras buvo taip nu- ■ 
mylėjęs ir amžiais jų globoja. I 
Hv. Kazimiero Seserų ^ienuo

žemų socialį stovį. j ne
Jis samprotavo, kad tokiu “argumentu” J^etuvoj, bet dėl Lietuvos gi-

paveiks teismų. Tačiau teisėjas W. H. Black ,nęs’ lrJls tQ Z,no<'°’ kad T^e* 
vos išsilaikė pusiausvyroje išgirdęs tų argu-dava. o Apvaizdos Jo šir- 
mentavimų. Jis nutraukė advokatui kalbų sa- '^2ia^ ^k* miięiai ir po iniities 
Rydamas, kad medikaliniu mokslu dar iki- !Jam ljavedania ~ tab Jo a'»- 
šiol neįrodyta, kad vargšė moteriškė turėtų Tžina tur^°.būti kara,ystg-Per,
mažiau kentėti už turtingųjų kokių matronų'v’S{‘l kry'vniniy Pr>e j°« artino- ijjja j)(l kejįy dešimtų parapi 
ir už tokį pat sunkų sužeidimų turėtų būd.į’ Pas*®k6- ^ėl Lietuvos jįnįų mokyklų, užlaiko dvį me-
mažiau atlyginta. Teisėjas nusprendė, kad 
kompanija turi atlyginti nukentėjusiajai.

Yra mažai tos rūšies teisėjų. Bet jų yra. 
ačiū Dievui. Ir jie turi daug sųžininguino, 
griežtai stovi už teisybę ir eina savo aukštas 
pareigas taip, kaip Dievas įsakęs.

Neturi būt skirtumo tarp žmonių socia-

Uis amžinai gyvas, amžinas 
artimas, amžinai pavyzdingas 
ir jos amžinas globėjas”.

rgaičių akademijas, kurias la
nko apie pora šimtų lietuvai
čių. Žodžiu tai yra viena sti-Į

Vadinasi, šv. Kazimieras priausia lietuvybės tvirtovė
kad ir ne lietuviu gimęs, bet 
žinodamas, kad jis lietuvių ki
lmės, Lietuvų ir lietuvius įny-

Amerikoje, kuria didžiuojasi 
kiekvienas susipratęs lietuvis.

Su vasario 24 d. Sv. l\azi-
lio stovio teisingumo atžvilgiu, sako teisėjas ! Įėjo, jos siekė, šventuoju ta- miero Akademijos Rėmėjų
Tas nepatinka Amerikos plutokratarns, ku 1 po ir savo tautų globoja. Duok
l icms tarnauja stambiojo kapitalo spauda. Dieve, kad Amerikoje gimęs. būdu norima surinkti

Tada tuoj visi pasiekė* mums arti
miausių Zaviesų stotį Vilnius — Gurdi
nąs geležinkelių /jože. Buvo pusvalandis 
prieš traukinio atėjimų ir išėjimų. Tačiau 
Zaviasų stotis buvo tamsi, šalta ir tuščia. 
Tik slankiojo keli vietos sargai ir iešmi
ninkui. Jie lubai išsigando ir pabūgo — 
kai mūsų keliauninkai visi stambiai atro
dė ir garsiai lietuviškai kalbėjo.

Traukinys nuvežė mūsų vyrus Vulki- 
nykų (Olkenihi) stotin. Iš čia paėjau mie
stelin — keli, keliolika kilometrų. O ar
klys ir vežimas atsirado tik vienas. Var
gais negalais suieškojo daugiau. Nes ir 
vykstančiųjų laidotuvėsna pakeliui susi
darė visas būrys.

$ •
Šmi Valkinyki.i. Per 10—13 metų jio 

iiiekuoia mųia^ikcitc: vis miestelio vidų 
ry didelė balu ir laisvos vaikščioja ir vi
sus patvorius giliui knisa didelės deglos 
kiaulės.

— Tikras lietuviškas vaizdu.?. Senu 
vilnietiškų gyvenimo idilija. Musų provin
cija.

Tai čia galingoji audra išvartė mūaų

lietuviškųjį ųžuolų, čia alkanieji įnirtis 
surado sau brangių aukų. Čia mirė Trakų 
dekanas a. a. kanauninkas Maliukevičius.

Mūsiškiams atvykus jis jau gulėjo 
aukštui iškeltas unt kutafuliaus bažnyčio
je: degė daug žvakių, o žmonės giedojo, 
meldėsi ir verkė.

A. u. Kanu liniukų gražiui, patriotiš
kai palaidojo. Laisvosios Lietuvos sve
čias, buvęs dekano Maliukevičiaus paval
dinys, kan. Cijūnaitis atlaikė iškilmingų, 
liūdnų sumų, o Vilniaus lietuvių klebo
nas kun. Čibiras brangiam Velioniui didį 
Išmoksią.

Aplydėjo mirusįjį Kanauninkų, Vil
nijos Sūnų, procesijos būdu aplink Val- 
kinykų bažnyčių ir puguldė duobėn čia 
jMit ant šventoriaus kairioje pusėje.

Daug čia'buvo žmonių: jie šukė pra
kalbas, bėrė gėles, dėjo vainikus ir jtaa- 
kutinį kartų ant brangiausio karsto me
tė žiupsnelį šventos lietuviškos Valkiny- 
kų šventoriaus žemelei...

Ir užaugo didelis, piltiuis. didvyriš
kus kapas. Pražydo skaisčiomis gėlėniiy ir 
lietuviškais vainikais. Valkinykiečiai jau

ATSIŠAUKIMAS
1933 m. vasario m. 20 d.

Brangieji mūsų Prieteliai,
Kovo mėnesį vėl pradedame mūsų Vienuolijai vajų. 

Žinome, kad šiais sunkiais laikais nelengva teikti pini
ginę aukų, tačiau drįstame kreiptis prie Jūsų su mūsų 
bėdomis. "

Vienuolijos reikalų yra nemaža. Dvi mūsų Akade
mijos, kuriose Senelės auklėja mergeles katalikiškoje ir 
lietuviškoje dvasioje, jau nebetelpa namuose, nes auklė
tinių skaičius vis didėja — vietos pakankamai nėra. To
dėl Seselės yra verčiamos užleisti savo gyveninio vietų 
studentėms, tokiu būdu Seselėms tenka labaį ankštai gy
venti. Norint tas taip svarbias mūsų tautiečiams įstaigas 
išlaikyti reik būtinai didint namus. Be to, dar reikia 
mažinti skolas, teikti mokslų mokytojoms ir neturtin
goms mergelėms norinčioms tapti vienuolėmis, ir užlaiky
ti ligones Seseles. Šie ir kiti įvairūs reikalai negalės būt 
aprūpinti be Jūsų, Brangieji, pagalbos.

Maloniai prašome padaryti mūsų reikalus savaisiais 
ir kiek įsigalėsite pagelbėkite.

Seselės karštai maldaus galingųjį glebėj.) šv. Kazi
mierų išmelsti Jums, per Dangiškųjų Karalienę, gausin
gų atlyginimų, už Jūsų padarytus aukas Jo vardo ne
šiotojoms.

SV. KAZIMIERO SESERYSDraugija pradėjo vajų.

nimas, Hv. Kazimiero draugijos nariui, girdimus ir visoje tėvynėje. Gimė 1876 m.
pradėjo eiti garbės sargybų.

Bet man gaila vargšų Trakų parapi
jiečių. Jie atvežė savo ilgamečiu! klebo
nui, dabar jau karsti1 gulinčiam, daug 
paguitos gėlių: skaisčiųjų rožių, trakišku 
rūtų, atvyko kartu miesto ir Trukų Pi
lies administracija, atvažiavo su savais 
vainikais ir kitatikiai Trakų karaimui bei 
izraelitai — visi prašė ir reikalavo Gar
bingų mirusiojo kūnų atiduoti Trakams, 
kur u. a. kanauninkas klebonavo ištisus 
22 metus.

— Atiduoti Trakams, kad čia jį gra
žiai ir palaidoti šalę Trakų Kęstučio Pi
lieti...

Tačiau brangų n. rt. kan. Maliukevi- 
čiuus kūnų priėmė ir pjiglnudė mylimoji 
Valkinykų lietuviška žemelė.

— Atsistojo budri ir j»triotiška j»a- 
rupijiečių surgylm.

— Garbė jo atminčiai! Amžinų atilsį 
jo žemiškajam kūnui!..

Kunauninkus Maliukevičius buvo ži- 
nomaK, garsus vilnietis. Jį asmeniškai pa 
žinojo visas Vilniaus Kraštas, ii« buvo

Gardino žemėje, Ratnyčios parirp. — tik
ras Rytų Lietuvos sūnus. Mokėsi Gardine 
ir Vilniuje. 1903 m. išėjo Vilniaus kunigų 
Seminarijų.

1903—1911 m. gražiai giedojo ir sa
kė lietuviškus pamokslus Vilniaus kated
roje.

1911—1933 m. garsiai valdė Trakų 
Pi.į. Jų saugojo, mylėjo, rodė ir aiškino 
visos Lietuvos ekskursijoms, sakė Vil
niaus lietuvių atsilankančiam jaunimui 
patriotiškas ir pasakingas prakalbas, flg- 
dė čia Vytauto Didžiojo karžygiškų dva
sių...

Kaip dekanas lubui kilniai valdė vi
sas Trakų apskr. parapijas, jų skaičiuje 
ir dabartines Žaslių bei Žiežmarių dekoni- 
jas.

Tai būvi aukštos moralės vertės ku
nigas ir didis Vilniaus krašto lietuvių vi
suomenės veikėjas, patriotas.

Prieš ketvirtų metų atšventė smo 
kunigavimo 25 m. sukaktuves.

1933- 1934 m. pabuvo Valkinyknose. 
Čia ir mirė.
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SVARBI VOKIETININKŲ BYLA KAUNE 

Lietuvos Valstybėje Veikė Svetima Valstybė

rtijos esančios susitarusios 
Klaipėdos krašte sukilti ir jė
ga Klaipėdos kraštų prijungti

teisiam. Gerhard Lietz po to, 

kai susirinkusiems buvo trans-l 
liuota Hitlerio kalba metinių!

Iš Marijou Rėmėju Chicagos Apskričio
prie Vokietijos. Lemke pnl>rė- NSDAP valdžios paėmimo su-1 
ždavo, kad prijungus Klaipė- knktuvių proga, aiškino, kad)

\ ZCDD a vn CT TVTT *r tt ir k ia a DTAvrvc ma dos krašt^’ pri'8 Vokietijos, bū- ĮNeumanno partija esanti tokia I
VERBAVO SUKILĖLIUS, MOKĖ KARIŠKOS MANKŠTOS, Šią, išmušti iš Klaipėdos kraš- pat nacionalsocialistinė ir sie-l

TERORIZAVO IŠTIKIMUS PILIEČIUS

Priešvalstybiniame Darbe Sučiuptųjų Pinigines Pabaudas 
Apmokėdavo Slapti Vokiečių Fondai

(IS 31 DIENOS POSĖDŽIO) MONSTAVIČIUS: Kų ten jkiniai prašė išmokyti juos žai- 
miške veikdavote? ;sti plėšikus ir kareivius. Dėl

KUEIIN: Žaisdavome... to ir buvo 1933 m. pavasarį
^MONSTAVIČIUS: Ar bū- įsteigtos los atskiros jaunimo

to visi lietuviai. 
PIRMININKAS (pagarsi

nęs protokolų): Ar supratai, 
kas čia pagarsinta?

SCHUKAT: Pusėtinai su
pratau.

PIRMININKAS: Tai ar ne 
teisybė čia surašyta?

kianti to pat, kaip ir Vokie
tijos NSDAP. Nurodydamas ____
slaptojo susirinkimo pas Kur-I Vasario 20 d. susirinkimo 
sekų dalyvius, Golz parodė tei- Ipirm. A. Bacevičiui paprašius 
siue, kad dalyvavęs ir teisia-Į apskričio dvasios vadas kun.

METINE RĖMĖJŲ VAKARIENE 
GEGUŽES 5 DIENĄ

masis Kwauka. 

MONSTAVIČIUS: Prašau

teismų užprotokoluoti liud. pa

SCHUKATc Ir ne teisybė, i ro<Iymų, kad pas Kurselių da- 
ir ne melas (juokas visoje sa- lyvavo ir Kwauka — tai yra
Įėję).

Liud.

tai visų katalikų reikalai.' O 
kur dar nėra rėmėjų skyrių, 
reikia veikėjams, susitarus su 
vietos klebonais, įkūnyti.

Iš skyrių pranešimų pasiro
dė, kad N. P. P. Š. (kun. A. 
Briškos parapijoje) rėmėjų 
skyrius yra gyvinusias.

Kalba d. g. TT. Marijonų 
Provincijolas kun. J. Jakaitis, 
M. I. C., liesdamas plačiai ka
talikų spaudos svarbų, reika
lą jų platinti ir remti, kaipo 
neįkainuojamų dvasios maišią 
ir gelbėtojų Bažnyčiai ir Tau
tai. Pataria sekti seserų Kn- 
zimieriečių pavyzdį, suren
giant kasmet iškilmingų vaka
rienę, kuri atneštų dvigubų 
naudų: medžiaginiai suteiktų 
paramos labai reikalingos TT. 
Marijonams auklėti mūsų bra
ngų jaunimų ir susipažinimą 
tarp veikėjų, profesijonalų ir 
biznierių ir kt. Kadangi TT. 
Marijonai vienuoliai ir jų rė
mėjai-jos yra broliai ir sese
rys, taigi ir metinė vakariene 
kasmet duotų progos arčiau 
susipažinti visiems, darbuoto
jams, profesijonalams ir biz
nieriams. Ir tas susipažinimas 
tampriau mus visus rištų gi
miningais jausmais.

(Tęsinys ant 4 pust.)

Andriušis, M. I. C., padarė 
pranešimų iš įvykusio Maria- 
napoly Ryt. Vai. Kolegijos Rė 
mėjų seimelio. Kun. Andriušio 
pranešimu, seimas buvo skait
lingas ir gražiai pavyko. Ko
legijai medžiaginės paramos 
seimas davė arti $1000. •

Kun. Andriušis pažymėjo, 
kad rytiečiams nėra taip leng
va daryti žymesnį susirinki
mai, nes parapijos ir koloni
jos toli viena nuo kitos. Vie
nok pas juos nestoka pasišve
ntimo svarbiuose Bažnyčios ir 
Tautos reikaluose.

Kaipo Cliicagos apskričio 
dvasios vadas kun. Andriušis 
širdingai dėkojo visiems Chi- 
cagos ir apylinkių lietuviams, 
darbuotojams ir visiems kuo
mi nors prisidėjusiems prie 
Chicagos Rėmėjų apskričio bu 
vusio 8 seimo, kuris pasižy
mėjo gražia finansine parama. 
Patarė visiems rėmėjų skyria
ms pasidarbuoti ir vietos pa
rapijų reikaluose, kad vieti-

visai naujas faktas.

TORNAU: Ar Kwauka da
lyvavo tame pat susirinkime, 

dininkas, vedęs kelių slaptų kur kalbėjo Lietz! 
neumanuininku susirinkimu GOLZ: Ne, ne tame. 
kvotas, parodė apie tuos susi- MONSTAVIČIUS: Tuo bū- 
rinkimus. Gvildys yra klaipė- (ju naujai paaiškėjo dar vie- 
diškis ir sakosi Klaipėdos kra nas slaptas susirinkimas, 
što gyvenimų ilgų laikų ste-1 TEISIAM. KWAUKA: Liu- 
bėjęs ir gerai pažįstus. Jis dytojai čia painioja. Aš

JURGIS GVILDYS,
Pagal kalt. aktų tai buvo valst. saugumo policijos vai 

Lautzo tvarkomas Sovogo smo

Liud. FRANZ BRIEDIS, pi
rklys iš Vilkiškės, lietuvių ka
lba parodė: Buvo kurį laikųĮdavo pratimams išdalinti že- dalys, kurios nepriklausė ben- 
Sasso partijos narys. Paskui’mėlapiai, kur būdavo sužymė- drai IEerderio gimnazijos spo- 
iš partijos išstojo, nenorėda- Itį keliai, upės, miškai ir kt.? rto organizacijai.
mas turėti nuostolių, nes neu- KUEHN,: Taip. Ir iš vienų 
mannininkai grasino boikotuo tokį žemėlapį turiu.
šių sassininkų įmones. Teisia- MONSTAVIČIUS: Ar dary- giamasis būrys, kuris kariš- 
masis Fritz Loscli grasino jam, :davote puolimų ir gynimosi kus pratimus darydavo apie G 
kad, kai ateisiųs Hitleris, bū-'pratimus? Įklm. už Šilutės miesto Rūdy
siu per vėlu įstoti į Neumanno i KUEIIN: Kaip kas supran- 'nų miške ir kituose miškuose, 
partijų. ta; mes žaizdavome plėšikus... Liud. GEORG SCHUKAT,

4fc*iud. Briedis ir liud. BRU- MONSTAVIČIUS: Kas ko- ūkininkaitis iš Okslindžių kai-
NO MEYER (taip pat iš Vii- randuodavo? mo, Šilutės apskr. (parody-! sako, kad senosios vokietinin- kitų kartų buvęs pas Kurschų.
kiškės, parodymus davė irgi | KUEIIN: Vienų grupę ko- mus davė lietuvių kalba), pa- kų partijos Landwirtshaftspa- Buvau tik alaus išgerti. O ta- 
lietuvių kalba) abu parodė (randuodavo Awischus, o ki- reiškė teismui, kad tardytojui' rtei ir Volkspartei, kaip atro- me susirinkime, kurį policija 
1933 m. vasarų dažnai girdė- tų Lautzas. melavęs, nes bijojęs patekti į
davę, kad Loscho vadovauja-j MONSTAVIČIUS: Kokios kalėjimų... 
mas jaunimo būrys kartų ar būdavo komandos? I PIRMININKAS: Jeigu atsi-
du kartus per savaitę daryda- į KUEHN: “Grupė pirmyn”, meni, kad melavai, tai turi at- 
vęs Vilkiškėje kariškus prati
mus.

PROK. MONSTAVIČIUS:
Ar Losch tada jau buvo Neu
manno partijos narys?

MEYER: Taip, jau buvo.
Briedis ir Meyer taip pat

KUEHN:
“grupė atgal”... Daugiau ge- siminti, ir kų melavai. Papa- 
rai nebeatsimenu. šakok teismui viskų, kų esi

MONSTAVIČIUS: Ar kiek- primelavęs.
viena organizacijos dalis tu- SCHUKAT: (ilgai tyli; pir- 
rėjo savo vėliavų? Kokia bu- mininko dar kelis kartus pa

esu

de, rūpinusios! tik vokiškumu, užklupo, aš nebuvau. (Vadina 
o Sasso ir Neumanno partijos g}, jr K.wauka patvirtino dar 
buvusios daug agresyvesnės, vieno slapto susirinkimo fak- 
morališkai ir ūkiškomis prie- ^ų).
monėmis (gyvulių pirkimu
ksportui, kreditų teikimu ir vęs ne tįk 1934J.30 susirinki 
kt.) stačiai terorizavusios kra- lue pas Kupschų, kur kalbėję 
što gyventojus, ypač lojaliuo- Lįeįz> "bet taip pat dalyvavęs 
sius Lietuvai, iki neumannini- trijuose slaptuose susirinki* 

vo jūsų būrio vėliava? į ragintas) Aš iš baimės buvau ,nkai galop griebėsi ir fiziško muose Sovogo centro biure.
KUEHN: Taip, turėjo vėlia- pasakęs, kad esu buvęs ketu--teroro, žmogžudysčių. Augant Ten pirmajame ir antrajame,

e- Liud. Gečas parodė dalyva-

abu yra parode apie Vilkiškė-,vas- vėliava buvo haltos slaptuose susirinkimuo- ĮNeumanno ir Sasso partijoms, susirinkimuose kalbėjo Kwau- iniai parap,jų ™įalai nenuke’
-------------------------- — ‘ - * kartu vis labiau plito visame ka. Pirmajame susirinkime jisĮ^ T™"1 F

krašte gandai, kad netrukus aiškino, kad į Sovogo partiją Rerr\iant para?1J^ei^alua’.110
raudonos spalvos su tam tik 
ra emblema.

je įvykusį slaptų sassininkų 
susirinkimų, kuriame dalyva
vo pats Sass ir Ilorn ir kuris 
įvyko po to, kai Sasso parti- szus ^au 
ja jau buvo uždrausta. -.no partij°f narys?

ADV. STANKEVIČIUS: ' KUEHN: Taip, jau buvo pa 
(gynėjęs iš susitarimo): j^r į rtijos narys 

Viehverwertungsgenossen- 
scliaft pirkdavo gyvulius ir iš

se. Apie tuos susirinkimus aš 
I paskaičiau tik vokiečių ceitu-

STANKEVIČ1US: Ar Awi- ngoje ir ne viskų supratau. Aš įsiveršiančios vokiečių SA da
buvo tada Neuman-

STANKEVIČIUS: Kur da
bar yra Lautzas?

KUEHN: Manau, kad Vo
kietijoje.

ADV. TOLIUŠIS (civ. ieš
kovas) : Ar Lautzas yra sakęs, 
kad iš jūsų reikia išlavinti ge
rus kareivius?

KUEHN: Taip, kartų yra 
sakęs.

TOLIUŠIS: Ar žadėjo įve
sti uniformų?

KUEHN: Taip, žadėjo vė
liau įvesti.

MONSTAVIČIUS: Ar buvo 
vado principas toje jaunimo 
organizacijoje?

KUEHN.: Pradžioje buvo.
TEISIAM. AWISZUS: Ar

tūrų Lautzų ir mane jaunes-

dabar neatsimenu...
PIRMININKAS: O kad me

lavai, tai atsimeni?
SCHUKAT: Tai atsimenu 

(salėje juokas).
Jam primindamas, teismas 

pagarsino jo parodymų per pa 
rengiamųjį tardymų protokolų. 
Pasirodo, Schukat yra dalyva
vęs keliuose slaptuose Sovogo 
celių vakaruose, kuriems va
dovavo Sovogo grupes vadas 
Willy Lemke, kuris savo grv 
pėje turėjo per 100 narių. Per 
tuos vakarus Lemke skaity
davo Neumanno partijos įsa
kymus ir informacinius lapus 
o taip pat įvairias nacional 
socialistines brošiūras ir iš Vo 
kietijos gautas NSDAP ins 
trukcijas. Lemke pasakodavo.

lys ir Klaipėdos kraštas bū
siąs atplėštas nuo Lietuvos ir 
prijungtas prie Vokietijos.

verbuotų tik visai patikimu1? 
narius, kurie neišplepėtų par 
tijos slaptos veiklos, antraja 
me aiškino, kad Klaipėdos kra

apleisti taipgi TT. Marijonų 
reikalų, nes Marijonų reikalai,

Gvildys tikina, kad Sasso ir gtas turėsiąs būti atskirtas 
Neumanno partijos buvusios |nu0 Lietuvos ir grįžti prie 
tikrai nacionalsocialistinės. j Vokietijos, ir ragino tol dirb- 

Kiek plačiai pa- koj tataį Įvyks. Trečiajame 
kalbėjo

TOLIUŠIS 
siręiškė ekonominis teroras?

GVILDYS: Sustalnlžius So-
susirinkime 
AValter Priess,

teisiam, 
aiškindamas,

vogo veiklų, vien Lietuvos Ke-;kaj įr Klaipėdos krašte na- 
būti

taip pat išplėstas, kaip Vokie
tijoje. Penktame slaptame So- 

ekonominiu teroru buvę prive- vogo susirinkime Gečas yra da 
rsti įstoti į Sovogų. jlyvavęs kitų kartų pas Sovogo
Liudytojai WILHELM GOLZ !ce,ės va<l{J Kurselių, kur Kwau 

ir MOTIEJUS GEČAS (abu ka pasakė, kad Sovogo vado- 
iš Klaipėdos miesto ir abu pa-'vYb^ turinti labai rinitų

leivis gavo kelis šimtus pasi- (CionalSocializmas turį? 
skundimo raštų iš Klaipėdos' min i5nlė«t«s Vnini pėdo
krašto ūkininkų, kad jie tokiu

rodymus davė lietuvių kalba) ■ davinį 
parodė apie slaptus Sovogo 
partijos susirinkimus Klaipė-

kad Neumanno partija esant* 'dos mieste. Golz patvirtina da- 
nacionalsocialistinė partija
bendradarbiaujanti su Vokie-

kurį
labai 
turėsianti

uz-
įvvk-

TORNAU: Ar liudytojas bu 
vo nubaustas už dalvvavimn

Su kiekvienu Parlor Setu — dovanai: Grindine lempa.
(Parlor Setai — mūsų A‘ ir 
pačių padirbti; pilnai aukščiau)
rantuoti............................
Su kiekvienu 3 dalių Bedroom Setu — dovanai: 
“Bedroom” Karpeta.
(Bedroom Setus parduo-0 ACI.50 
daine nuo .................... aukštyn.)

Sasso partijos narių?
MEYER: Vilkiškės apylin

kėje nesu girdėjęs nė vieno at
sitikimo, kad toji bendrovė bū 
tų pirkusi nors vienų gyvulį 
iš sassininkų. Ji parkdavo ti
ktai iš Neumanno partijos na
rių ir kartais dar iš neparti
nių gyventoji) (žinoma, ku
riuos norėdavo užverbuoti į 
partijų).

TEISIAM. SASS: Vilkiško
je tada buvo tik uždaras pa
sikalbėjimas, kur buvau atvy
kęs susitarti su Volkskurrier 
agentais.

Liud. HELMUT KUEHN,
buvęs Šilutės Sovogo jaunimo 
organizacijos IV grupės va-

^4as. Per kratų pas jį buvo ra-. 
Artūro Lautzo rašyta ins

trukcija, kaip turį būti daro
mi jaunimo kariški pratimai.

Teismo pirmininkas pik. ltn.
S. Leonas: Ar liudytojas skai
tė tų instrukcijų?

KUEHN: Tik iš policijos su 
žinojau jos turinį, 

PIRMININKAS: Ar taip 
\ pat tik iš policijos sužinojai, 

kad jūsų organizacija buvo pa 
dalinta į grupes?

KUEHN: Ne, tai aš anks
čiau žinojau.

PIRMININKAS: 0 kad tos 
grupės vykdavo pratimus da
ryti už miesto, at ir tik iš po
licijos sužinojai?

KUEHN: Ir tai anksčiau ži 
nojau.

MONSTAVIČIUS: Ar liudy-į 
tojas žino, kad jaunimo gru-| 
pės vykdavo 1933 m. vasarų 
į miškų?

KUEHN: Taip, tai aš žinau. Į

nieji Herderio gimnazijos mo- tijos NSDAP ir kad šiedvi pa-

lyvavęs 1934-1-30 slaptuose su- slaptame susirinkime pas Ku-
sirinkimuose pas Kupschų ir psebų?
pas Kurschų. Pas Kupschų (Tęsinys 4 pusi).

Su 7 dalių Dining Room Setu — už dyką: Ant 
Stalo pastatoma lempa.
(Dining room Setų kai-

aukštyn.)nos nuo

EMIL OENEMARK^i
$3912

Pirkdami Skalbiamąją mašiną — gausite Prosijimo 
Mašiną — visai veltui.

Linoleumą! už Dyką su kiekvienu Gesintu Pečium,
Kurie parsidnodafe 50’^ tikroji Vertė
už ................... *WW=== »00

Rankinis, $11.00 vertės, valytuvas dovanai su kiek- 
nu

VACUUM CLEANER
uz

$29£o
Daug kitų Bargenų.

Turime keletą Parlor Setų, Truputį vartotų Ir 
“Floor Sampies” — kuriuos atiduodame labai ma- 
žą kalną.

RoūseveltFurnitureCo.
(M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.)

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEOey 8760. Chicago, III.
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PRAtfOAE Šeštadienis, kovo 2 d., 1935

HARBORIEŪIAI LIETU* 
VISLU BŪDU

PAGERBSIME VARDADIE 
NĮ IR PAMINĖSIME 10 M. 

DARBUOTES SUKAKTĮ

INI). fJAllBOR, L\D. — Šv 
Pranciškaus parapijonai juda 

.brazda. Visi ruošiasi prie ne 
paprasto įvykio, kuris įvyks

tuvos ir Vyčių himnus, ir dvi,metu vyriškai kalbėjo centro 
širdį Įpilančias liaudies dainas.1 pinu. ,1. Poška, kurs įrodine 
Po to, kalba vietinės kuopos i jo būtinų reikalų visiems jau- 
dvasios vadas kun. A. J eskv-1 nuol iams prigulėti prie Lietu- 
vičius, M. I. C., ir papasakoja vos Vyčių.
surengimo iškilmių tikslų. j Sukakties pamiiiėjimo ren-

I busit leda įdomi, skanaus; ginto komisijoj buvo M. Ži

JAUNIMO DĖMESIUI

Pranciška Garuckaitė dainuos per vakarienę, Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmėjų dr-jos 2 sk., Briilge- 
porte, kovo 3 d. Garnckaitė taipgi giedos per Mišias 
šv. tų pačių dienų, kuomet A. R. D. 2 sk. eis “in 
corpore” prie šv. Komunijos Šv. Jurgio bažnyčioje, 
7:30 vai, ryto. 

prie Iv. Komunijos. Prašomi
>visi susirinkti i mokyklos ka-

, , „ Jmbarį. 7:30 vai. ryto. Čia ku-
Lietuvos Vyčių 24 kp. 20 . . . . . , . ..

. . į ne neturi įsigvs ženkleliu.*,
sukaktuvių proga rengia .. ...... ..... , lų pečių, dienų po sumos,

pasilinksminimo • šokių valui- , iii i • • ,1 r> , zl Itnokyklos kambaryje įvyks su
isiiiiikiiiins Prašome skaitlin

iu

i‘» kovo 5 d., Barausko (b«».Lįrll,ki„ltt* * įveiki piviinj pnuiiii uu v įkvumijvj »»%-•» v . . . . |w‘ \T* , ii ....... .......
juoko sukelianti komedija —ibaitė — pirm., St. Kazanam- I 1 1 UZ1° Z*../''*? I •• iKni ntsilunkyli. Šis susirinki-
“Tas nelaimingus lmickas”. kaitė, 1. Aitutytė, J. 
Visų akys nukreiptos į jaunus, 
gerui išmiklintus lošikuso.

tis, J. Glebauskas. 
Lietuvos Vyčių 24

Veikiantieji asmenys: Maryte,valdyba 1934 m.: J. Petraitis!

. . .mas, vietos ir kitu kolonijų i k u-i-Petrai-1_. ..... ..... ... ;m«s svaibos. Keikia pnsiruos-
, Vyčiui, šiuo kva cianu atsila- .. . ,.... . . , ,1 ’ . ti prie vajaus, kuris įvvks ko-

. nkvti. Šokiams gries “Al Pra-Į ... , m- , .kuopos ' . . ” , !v0 ”. taip pat prašomi vi-
tts \ ugima Anibassadors .

įrytoj, sekmadienį, parapijos — L Aitutytė, Magdutė — .Lj— pirm., .J. Glebauskas — ra-Į 
salėj. Mat, rengiamos prie di-Daniūnaitė, Klarisa tarnaitė štin., .1. Daniūnaitė— fin. ra

Komisija
įsi grąžinti pinigus ar tikietus 
!rėmėjų bankieto, įvykusio va- 
Įsario 24 d., vienuolynu audi- 

į tori joj. J. R.Š. K. A. RĖMĖJŲ 
DĖMESIUI ‘

- iž’.l., A.
K. Kulnis, .Juozas — A. Stan-Į Stankus — marš., M. Slankė 
kus, Jurgis Spirgutis — J. Je-'lis — nuos. globėjas.
nkevičius, Dėdė — A. Valonis. J .Jaunuoliai, vyčiai daugiau I -----------
Visi aktoriai atliko savo už-lruoškite panašių parengimų, j BKIGIITGN PAltK. — šv,

<lelio vakaro, kad pagerbti sa- — A. Kulikauskaitė, Jonas —j štin., L Aitutytė 
v o gerk. klebonų jo vardadie
nio proga, taip pat paminė! i
110 metų klebono sėkmingos 
j darbuotės mūsų parapijoj.

Peržvelgus mūsų gerb. kleb.
'kun. K. Bičkausko veiklų ITa artistiškai. Jie visi ir jų nm- 
rbore, tikrai gauni malonau'- kytoja, M. Žibaitė užsipelno

PLATINKITE “DRAUGĄ’

duotis labai gražiai, kukliai ir į vienykitės, ir kelkite savo kil- Kazimiero Akademijos Rėmė-
niausiųji obalsį darbuotis vi. jjų b skyriaus dvasinė puota ’ 
somis išgalėmis “Dievo gar |įvyks sekmadienį, kovo 3 d., 
bei, Bažnyčios ?r Tėvynės ge Įs vai. ryto. Per šv. Mišias vi-visuomeninės už tai pagarbu*. 

Baigus vaidinimų, sėda
įspūdžio. .Jo pastangomis čia 
įsteigta mokykla, pastatyta 
klebonija, salė, tinkamai ap sa publika prie paruoštų ska- 
rūpinti visi kiti reikalai; tau-iniais valgiais stalų ir praside- 
tiškumo atžvilgiu taip pat da linksma puota, kurioje i- 
daug padaryta. Draugijos, or- vyksta giažių kalbų ir nuo-.
ganizacijų kuopos gražiai gy-

Vi- rovei Rep. įsi lėmėjai eis “m corpore

Dovanų!!

širdžių linkėjimų išreikštų L. GRAŽUS KEPURINIS BALIUS
Dovanų!!

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir savoj 
BIZNĮ čionai.

vuoja. Nenuostabu tat, kad Vyčių 24 kuopai. Žymesnes ka- (

• IŠ MARIJONŲ RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMO

(Tęsinys nuo 3 pusi.)
Kur. J. Jakaitis prisiminė 

a. a. F. Kudirkos paminkle 
statymo reikalų, kuris seniai 
sumanytas, bet dar laukia sa
vo eiles kada tas sumanymas 
bus įvvkdintas.

Prisiminė, kad TT. Mūrijo 
nų vedamų mokyklų ir moki
nių skaičiui padidėjus, padi
dėjo reikalas ir visuomenės pa 
rainos.

Kolegijos skaitlingai šeimy
nėlei jau ima nebeužtekti pa
talpų, o pritrūkus pataljiouis. 
apsunkėtų priėmimas jauni ka.’ 
čių siekiančių katalikiškąjį au 
kštų.’ų mokslų. Nes jau dabai 
kolegijos dormitorijoje ima <ia 
rytis ankšta.

Seminarijai irgi trūksta ti
nkamų klasei kambarių ir 
koplyčios. Prie patalpų reika
lo, susidaro daug kitų išlaidų.;
— kolegijos studentų ir semi
narijos klierikų išlaikymas, 
mokytojų algos ir 1.1.

Seminarijoje mokytojauja 
kunigai. Bet Kolegijoje, neuž
tenkant kunigų, daug moky
tojų reikia samdyti ir pasali 
lionių tarpo.

Patalpų praplėtimui pasko
, , ir » rguje nieko nepirkti iš dinlos daugiau jau nebegalima u:. ° f • .

lietuvių ir pageidavo, kad vi 
, sui būtu uždaryta didlietuvio 
ms siena į Klaipėdos kraštų.

likimų kovo 13 d., vietoje ko
vo 20 d.

Todėl, visų skyrių ir kolo 
nijų rėmėjai, prašomi kreipti 
dėmesio į šį nutarimą ir skait
lingai dalyvauti sekančiame 
Kol. Rėmėjų apskričio susirin- 
kime kovo 13 d.

J. Š., koresp.

VOKIETININKŲ BYLA 
KAUNE

parapijonai savo klebonų, sa
vo vadų tikėjimo ir tautos rei
kaluose gerbia ir myli.

ŠĮ sekmadienį, kovo 3 d. v- 
patingai žada klebonui tuos 
savo jausmus parodyti vaka
ru, kurį rengia pagerbimui jo' 
vardo dienos proga ir paini-1 
nėjiniui sėkmingos JO metų 
darbuotės šioj parapijoj. Va- j 
rgon. A. Glemža ir kiti deda 
daug pastangų, kad vakaras 
būtų gražus, kad programas 
visus žavėtų. Vakare kalbės 
ir svečias iš Chicago kun. A 
Valančius. Kam.

(Tęsinys nuo 3 pusi.)
.GEČAS: Taip, buvau kome

ndanto nubaustas 50 lt. bau
da.

MONSTAY IČIl'S: Ar sumo 
[kėjai tų baudų?

GEČAS: Taip, sumokėjau.
MONKTA VIČIUS: Ar savo 

pinigais sumokėjai?
GEČAS: Tuos pinigus gavau 

iš Sovogo.
TORNAU: O ar liudytojas 

nubaustas ir už dalyvavimą 
kituose slaptuose susirinki
muose ?

GEČAS: Taip, komendantas 
buvo nutaręs mane ištremti, 
bet vėliau tu bausmė buvo, 
man prašant, dovanota.

traukti, nes ir taip skolos gan 
didelės.

Patalais praplėtus, būtų gn 
Įima daugiau jaunuomenės au- GAL IEŠKAI GRAŽIOS IR 
klėtinių priimti. Bet ni-ic šio- NAUDINGOS KNYGOS? 
padėties studentų priėmime LEMOYNE — ralaiminta- 
rciktų aprubežiuoti. Todėl či> sis Kunigas J. Bcsko, jo aa- 
gyvas reikalas visuomenei dan niuo, darbai ir auklyba. Dide-
giati susirūpinti jaunikaičių 
švietimo reikalu, paremiant vi 
sais būdais TT. Marijonu.*.

Ant galo Provincijolas ši? 
dingai dėkojo apskričiui už t* 
seimo gražias sėkmes. Dėkojo 
visiems katalikams, kuom’ 
nors ir kada nors prisiflėju- 
sieins, parėmimui TT. Mūrijo 
nų vedamų įstaigų.

Išklausęs visa apskričio su 
sirinkimas vienbalsiai nutarė 
rengti iškilmingų metinę va
karienę, gegužės mėn. 5 J 
Aušroj Vartų parap. s'vctui 
nėję.

Guiutinam siisilarimiii, nu
tarė Saukti nepaprastą šnairi-

Ibas puotos metu pasakė vie
tos klebonas, kun. J. Mačiu* 
lioni.-, M. I. C., ir centro dva
sios vadas kun. A. Valančius. 
Beje, vaidinimo pertraukos

Šią Savaitę

PROGRESS
Krautuvė

Siūlo
Didžiausius

BARGENUS
Keletas

Pavyzdžių

Rengia
DR-JA “LIETUVOS ŪKININKAS“

Subatoj, Kovo 2 d., 1935
J. Barausko Svetainėje 2244 W. 23rd Place

Grieš “Nightliauks” orchestra
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 26c.
Bus daug dovanų. Kiekvienas atsilankęs su įvairia ir gražia kepurę 
gaus brangių dovanų. G kas turės aukščiausių kepurę (arti lubų) 
gaus $5.00 casli. Kviečiame senus ir jaunus atsilankyti šiame parengi
me, užtikriname visiems ir linksmų laikų praleisti.

VALDYBA IR RENGIMO KOMISIJA

Halsted Exchange 

National Bank 
19th PI. and Halsted SL

L. V. 24 KP. 20 METU 
SUKAKTIES PAMI

NĖJIMAS
Aušros Vartų Įiarapijos, Lie 

tuvos Vyčių 24 kuopa, sekma
dienį,* vasario 24 d., minėjo sa 
vo gyvavimo 20 metų sukakti, 
bažnytinėje svetainėje. Jaunie
ji vyčiai ruošdami šį paminė 
jiiną, parodė savo kilniuosius 
ideališkus jausmus ir gabu
mus, nes surengtasis sukakties 
paminėjimas buvo gražiųjų vie 
nas. Suruošta įdomi programa, 
žadinanti smalsumų, iškelta

” iii draugiška vakarienė, ir baig- Gečas dar via parodęs, kad' , . , . .
„ . , 1 • . . ta vakaras šokiais.l\\vanka slaptuosiuose susirin- .
. . , . Programą atidarė sukaktieskūnuose kurstė Klaipėdos tu , . .. *. .................... ...

paminėjimo komisijos pirmini
nkė M. Žibaitė, pasveikinus 
keliais, nuoširdžiais žodžiais1 
dalyvius, perdavė tolimesnį va 
karo vedimų kuopos pirmini
nkui J. Petraičiui, kuTs trum
pai apibudino parengimo priv 
smę, ir pilnų visos programos 
vedimų įteikė prityrusiam, il
gų laikų išbuvusiam vyčiui J. 
Valoniui, km.s taipgi trmnpai 
pasveikino svečius.

To©jau uždanga pasikelia ir 
Aušros Vartų parapijos gar
susis choras, griausmingais, ta 
čiau gerai išlavintais, švelniuis-

lio Rrmato, gražus spaudai 
darbas, 707 pusi. G4 paveiks
lai, 2 žemėlapiu. Kaina $2.5Q 
labai gražūs skaitymai, patar-

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

Chtcago, UI. j balsais atgieda -Amerikos, Lie-

/r

Chicagos Lietuvių Aidai
i’rniM'in vinimui* Chicairon ir apiclmkfa lietuviams, IcaiJ niiii.ian 

s»\ininkim .Mike Ilia'41* iėrenUnvo.įo utitn*. iian.įn Mla. Kvilainio vieta. 
Kur pa,sirrn<hia.ia pJatlurm »lėl pikniko ir Ūvaiiavuut) ir urėtame 
<l»"l imiti) — Kreipkifi'a į Kanoja vinto. .

83KD. AND REAN AVINUS.
Nnnjitj virluj lnw Orniid ()|>eoinx Farty. Kevo 2 it., IH.'lė ai. 

.Mr. and litru. Himre Hiaiotiioi kviečio viatM atnilankyti. (Iras musi-ka: 
šokli, gerti, valgyti kiek oorėoite.

MIKE BIAGO
1368 So. CaUfomia Arą. LAT. 1WO

5 ftinoli, aržuolo medžio Breuk- 
f»Ht setai parsliluoda už. stebėti
nai žemas kainas, šis setas leng
vai vertas >i5.00. č’la tik —

$13.95

Sis naujamadingns aukStos rflSies 
lapeslry seklyčiai selas kitur rei
kėtų nvokCtl du sykiu tiek. bet 
Progreso Fprnlture Krautuve siū- 
llja tik ui —

$32.50

NiiiiJam mados sprl n gal n lai niutra 
sal verti >18.00, po —

$8.95
Garantuoti Coli Lovom 

Sprlngsai —

$3.95
piltam: čia Ditata 
tai kitę nsir-i »

5222-26 S. Halsted St 
Tel. VlCtory 4226 

Vedėjas J. Kalėdinskas
Ijeldžlutne gražius nulio progra
mos kas netlėllu. lt vai. vr1*ft plet

Iž stoties VVOK.T I3«O kllor.

PINIGŲ KAIP ŠIENO 
Gediminas Statybos ir Skolinimo Bendrovė.

4425 South Fairfield Avė. LAFuyette 6618
esame nariais

Fcderal Rome Loan Bank System* * *
Reikiant pinigų pirmiems morgieianis kreipkitės j mūsų Ben
drovės raštinę arba Direktorius. > •* * *
Per 21 metus tarnaujam Brighton Parko ir kitų Kolonijų lietu
viams, saugiai investuodami jų sutaupąs — niekam nei vieno 
cento neprapuldydami. Taip darysime ir toliau.
Pasinaudokite mūsų savaitinio taupymo luldil padedant imi 
121/2('-> arba. 50 centų savaitėje, ir bematant užiugs didelė 
suma.

John Sandais, pirm. V. Paukštis, kasierius
Leonardas A. Greetis, sekretorius 

4425 South Fairfield Avė. LAFayetle 6618

LEONARD A. GREETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

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

l’iriiiadieniiis ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.
J

INSURANCE PERKAM
NOTARY LIETUVIS
Public ^^RTG^Įrį^HKtRSjP KUS bonus

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47th STREET TeL LlPayette 1083

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS 
KNYGVEDYSTES 
STENOGRAFIJOS

(Gregg System)
MOKHIX> LAIKAS:

Nuo 0 iš ryto Iki 3 po pietų, ii
■uo 7 Iki P vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIU 
MOKYKLA

31OA So. Halsted., Cliieago, III.
i V--------------------------------------------------- J

Jėga Nervubtiems 
Susilpr.ėjusiems Vyrams

ir Moterims
j Nl'OA-TONB yra turtingus Zlnkn- 

Kosfoidu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforų, t y. elementų labai 
reikalingų tvirtiems, galingiems ner
vams. Medlkallikg. fosforu paraSo 
daktarai, kad sušvelninti ir nura-

i minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suirutėse, kurios pagimdo 
‘‘nusidėvėjimo” jausmų.

Tas Šaunu,, receptas turi tam tik-
■ rų formą geležies, raudono kraujo 

reikalingo būdavojurnui tvirtesnių 
i ir sveikesnių raumenų ir sugrąžini

mui spalvos ir pilnumo ISblySku- 
siems, ploniems veidams. Be to, 
NUGA-TONE turi ftcSias kitas bran
gias gyduoles. Pradėklt frnt NUGA- 
TONE šiandien ir tėmykite kaip 
stlprėsit. Parduoda visi aptlekorlal 

1 su garantija grąžinti pinigus. Tik 
) Vienas Doleris mėnesio trytmentui.

Nuo užkletSjlmo Imkit—ŪGA-SOT, 
j — Idealų Liuosuotoją vidurių 25c 

Ir 60c.

«■■■■■■■■■■■ ■
REUMATIZMAS ■ 

SAUSGELE I
Nesikankykito savęs skaus- • 

mals. Reumatizmu, Snnsgčle, _ 
Kaulų Gėlimu, arba MSSlun- ™ 
giu — raumenų sunkumu: nss 
skaudėjimai naikina kūno gy-| 
vybę Ir dažnai ant patalo pa-^ 
guldo i

CAPSIOO COMPOUND mos- ' 
tis lengvai praSalina virėminfi- 
tas Ilgas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padflko- 
nes pusvelkę. Kaina 50c, per 
paAtą 55c, arba dvi už >1.05. 
Knyga: ‘‘lALTINIS SVEIKA
TOS” augalais gydytis, kaina 
60 centų.

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

TeL YARD8 08M

Visos* AIMm

M n t n ai TriJ, 
IvaigldlH

8

Justin Kulis
3269 8d. HALSTED ST. 

Chieago, III.
■ ■ ■

COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
WHEN etery, 

thing vou at-thmg vou at- 
I tempe it a nurden 
—whm you are 

i nvreous and irri» 
" table—at jesr 

vrit’a end—trr 
this raedicine. lt 
may be just what 
you neea forestra 

energy. Mrs. Charles L. Cadtnus o£ 
Trentoa, New Jersey, sars, "After 
doing just a little work I bad to lie 
dt>wa. My mother-in-lavr recam- 
mended the Veaetable Coaopound. 
I caa see a wonderful change aow."

VISETAI!! COMMUND
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VIETINES ŽINIOS
KVIEČIAME VISUS 

PAS MUS
tojo* rengia vaikučius progra
mai. Kas kuo guli, prisidedu 
prie vakarienės. Mūs pampi 
jos draugijos žadu atsiųsti sa
vo atstovus su dovanomis. l>a 
lyvavusių dr-jų vardai, bus

BRiDGKPOKT. — Kovo 3 
d., Šv. Jurgio parapijoj įvyks 
vajus Šv. Kazimiero akademi- Skelbti po vajaus. Turime 
jos naudai. Prie bažnyčios bus šiame vajuj ir amžiną nulį. — 
rinkliava. Veiklios ir kilnios Kas ji, sužinosit per vajaus: 
širdies rėmėjos pasišv^K sto-,'’ukarienę. Tat, visi pas mus! 
vėti lauke, prie bažnyčios du- Prašome paremti metinį mūsų 
rų, prašydamos paramos mū- darbų taip širdingai, kaip ži
gų brangiai įstaigai. A. Vaiee- ‘‘dingai mes visus kviečiame, 
kauskienė, O. Kazlauskaitė, V. į Oe to, programoj dalyvaus 
Baturienė ir akademike Giržu-;komp. A. S. Pocius su orkes- 
taitė sudarę
kvartetą. Bridgepo

Šv.’ Kazimieras — rėmėjų
globėjas. Kasmet rėmėjos už
prašo šv. klišius už gyvus ir 
mirusius narius ir sykiu einu 
prie Šv. Komunijos. Kovo 3 
d. visos narės prašomos susi
rinkti į parapijos svetainę 
7:30 vai. ryto, kur kiekviena 
gaus ženklelį ir sykiu eis j 
bažnyčią.

Tą pačią dieną, lygiai 1 va
landą popiet, 8 skyriaus mė
nesinis susirinkimas, parapijoj, 
svetainėje. Tuojau po susirin
kimo, rėmėjos turės trigubą 
pasilinksminimą: 8 skyriaus 
penkiolikos metų sukaktuvių 
paminėjimas, naujų narių pri-

UŽGAVĖNIŲ LINKS
MYBES

DIEVO APVAIZDOS PAR 
— Sekmad., kovo 3 vi. įvyks 
tradicinis parapijos Užgavėnių 
balius. Pradžioje bus išpildy
ta linksma programa, užgavę- > 
nėms pritaikinta su šimtu juo- i 
kų. Choras ir vietiniai artis
tai, K. Saboniui vadovaujant,

RYTOJ ŽAIDIMŲ NEBUS
Lietuvos Vyčių Lbieagos a 

pskriėio basketball sezonus 
baigės penatą sekmadienį, va 
sūrio 24 d. Rytoj, kovo 3 U. 
žaidimų nebus.

"l’luyoffs” ir “roūnd lo
biu” įvyks vėliau. J. G

prijuokins visus iki sočiai. O 
paskui pasilinksminimas prie 
pagarsėjusios Virginia Ambas- 
sadors orkestrus, Užgavėnių'Rb, įvyks gražus dr-jos 

į blynai, laimėjimai ir daug ki
tų dalykų. Ką čia viską išpa
sakosi, ateikite ir pamatykite

UDraugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

dos, kur praleido apie du mė (jis yra pasirengęs duoti pata- 
nesiu. rimus ir informacijas veltui

kas link finansinių ir reni es- 
tate reikalų. Prašome tėmyti

J. NAMON išvyko iš Cliiea- 
gos liepos 15 d., 1934 m. ir be-ŠĮ VAKARĄ DR JOS 'LIE _ . vAunv r. mviPAMV -u*

TUVOS ŪKININKO” KE- ,ve*k tą laiką vis važinė- *’• ^Afl4ON & lOAll am smc- 
PURINIS BALIUS Ijo. aplankė* nekurius Eu- lbinius. Reporteri*

Šį vakarą, kovo 2 d., Ba- roP°s žalis ir nekurius šios 8a- 
ruusko svetainėje, 2244 W. 23 J*®8 valstijas. Jo tikslas buvo 
PI, įvyks gražus dr-jos “Lie ^ipažint su kitų žalių ir val- 
tuvos Ūkininko” kepurinis ba komercijos bizniu, kad a-
lius. Grieš gera orkestrą. Įža jteityj »eriau ^tart sa-

9«o ,vo kostumeriams kuriais

h ,-t PAIN-EIPELLER į, 
g >

in-i»i • 1 - . y. • • uicmnc ii namui v nitu
s tą “kolektoriui” tra. Taipg. bus keletas „tirpti- ėmimas n- amų, narni pašilui- , jtooniolikie-iu užgav5ni^ r0 Bus duug Riekvie- l'-estmentais geriau... verstis
riitgeportieė-iai m,R. ksni.aunas vadinamas «»«• ne,iv{lnol(ite, atsilankęs su gražia, pa 'ir k“ goriausia pirkt, idant.

Rėmėjos ai . lam tikslui rengiama ga-__ ____ n___________ i ...i. r.,,,.:!., ___ _ ateity turtas būt atsargioj pu
8«j.

Dabar p. NAMON sako, kad

praeikite, nepaaukoję sulig iš
galės. Tai metinė darbuotė A- 
kad Rėmėjų dr-jos. Lai jinai 
pilnai nusiseka mūsų parapi
joj.

Vakarienė parapijos salėj
A. R. D. 2 sk. vakare kovo 

3 d., 6 vai. rengia vakarienę 
su gražia programa. Vajaus 
komisija (C. Petraitienė, M. 
Malinauskienė) darbuojas, kad 
visa gerai išeitų ir sveteliai bū 
tų pavaišinti. Seserys moky-

SKUBUS PRANEŠIMAS

ai”. Tam tikslui rengiama ga
rdūs pietūs ir gražus progra
mas. Viskas rėmėjoms ir nau
jiems nariams bus dykai.

8 skyriaus valdybaŠv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų dr-jos 2 sk. eis ben-1 - ----------- -——
tirui prie šv. Komunijos rytoj,! ' ai apijus vyrai uoliai ren 
kovo 3 d, 7:30 vai. Mišiose, j»‘as‘ Pr‘® “lietuviškų užga-
kurios užprašytos narių inten-į yonių , kurios bus antradie-
cija. Prašome visų susirinkti 7 įnb kovo 5 d., parapijos sve- 
val. ryto į parap. mok. jgvet., !^a*n®je’ ^’°j P|-amogoj bus 
ant 2 lubų. Iš ten eisime į ba- v’s°l<ik‘ įvairumų, ypač įdo- 
žnyčią. A. Nausėdienė mios bu

JAU
APLAIKĖME

19 35
Metų Mados 

I’opuliariškiausius

ŠALDYTUVUS
General 
Motors

Frigidaires

Pagerinti, 
Pagražinti, 

Visom Šeimininkėm 
Patinka

PEOPLES
Krautuvėse 
Nustatytos 

laibai Mažos
Kainos

ir aukščiau

Lcngvūs Išmokėjimai 
Pagal išgalę — 
Nuolaida už

Senas ledaunea — 
Saugiausioji Vieta

Pirkti
Gerą Frigidairc

b
'LH«COM9A MV*

Krautuvėse

2536-40 W. 63rd St.
Ileiulock 8400

4179-83 Archer Avė.
Lafayette 3171

A. R. D. 2 sk. pirm.

TRIGUBAS PASILINK
SMINIMAS

MARQUETTE PARK. —
Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų 8 skyr. eis “in corpore” 
prie Šv. Komunijos sekmadie
nį, kovo 3, 8 vai. šv. Mišiose.'

s “Lašinsko”
J J

su “Ka-
napinsku" imtynės. Grieš ge
ra muzika. Visi marketpar- 
kiečiai atsilankykite. Komis! 
joje darbuojasi: J. Dauginis 
P. Cibulskis, J. Kabelis, J. 
Šarkis, V. Kilkius, J. Grasiu 
skas ir P. Grybas.

Pradedant sekmad., kovo 3 
<1, mūsų bažnyčioj bus laiko
mos 12 vai. Mišios. Visi, kurie 
šeštadieniais dilba iki vėlu
mos galės ateiti tą valandą ii

SODALIETĖS "IN 
CORPORE”

BR1DGEPDRT. — Mergai 
čių Sodalicija eis prie Šv. Ko 
munijes ‘‘in corpore” sekma 
dienį, kovo 3, per šv. Mišią? 
40 vai. ryto.

Dvasios vadai ir tėvai gė
rėjosi mergaičių skaičium aną 
mėnesį, kada ėjo į bažnyčią 
grupė virš pusė šimto merga, 
čių.

Taigi, mergaitės ir šį sek 
madienį nepamirškit savo prie 
derinės, nes daug džiaugsme 
suteikiate dvasios vadams, tė
vams, o savo sielai gausių ma
lonių. Be to,1 duodate gražų 
pavyzdį kitoms mergaitėms.

Mėnesinis -siusi rink imas į- 
vyks gražiai papuoštam kam-

puošta kepure gacs dovaną.
Noriu priminti draugijos na 

rialus, kad nepamiršti^ priduo
ti savo atvirutę prie svetainės 
bilietų langelio. Visi būkime, 
nes tai metinis dr-jos vakaras. 

Ieva Lukošiūtė, fin. rast.

Pranešimai
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų 12 skyriaus narės-iai 
“in corpore” eis prie šv. Ko-

Nuo Gėlimų Ir 
Skausmų
naudokite

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERl

< rR i iHirnliiBIfl'liiiūlįl įį
KULS pa i n 11

manijos kovo 3 
ryto.

d. 8:30 vai.
Reporteris

UŽGAVĖNIŲ PARTY
SUBATOJ, KOVO 2 D., 1935

7 valandą vakare 
K ir K TAVERN 

1902 S. WE8TERN AVENUE
Visi seni ir jauni esate kviečiami atsilankyti ir sma

giai laiką praleisti. Gera muzika, geriausi ir gardžiausi 
gėrimai. Kepti kalakutai, paršiukai ir vištukai VELTUI.

Kviečia A. Kaulinas ir Anthcny R. Kirby

JULIJONAS VITARTA3
Mirė kovo 1 H. 1935 m. 6:45 

vai ryto ttulaukętt ptiaėij and,. 
Kilo ifi Panevėžio apskričio, 
t'.nllgių parap. Amerikoje išgy
veno apie 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Kazimierą, po tėvais II- 
gūnaitė, tris sūnus: Joną. Ste
poną tr Julijoną; dukterį Oną 
Jankevičienę, pusbroli Juozą 
Mikeiiūrrą, fivogertus Joną Sku- 
dą ir Juozapą Ilgūną, gimines 
ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas 3363 So. 
Lotve Avė. Laidotuvės Jvyks a- 
ntradleri. kovo 5 d.. 1S namų 
8:30 vai. bus atlydėtas ) šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes. .

Ntiofiirdžiui kviečiame visus 
gimines, draugus ir pužyHtamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse .

Nuliūdę: Moteris, Sitam*, Duk
tė, l\i-l>rollN, Svogorls Ir G bil- 
nės.

lziid-otuvėms patarnauja gra- 
bortus J. K. Kadžius. Telefonas 
CANal 6174.

FLOKKSCE STASI1 \AS 
mirč vasario 28 d., 1935 m.
3:3<> vai. po pietų, vos sulau
kus 3 metų 5 mėnesių amžiaus.

A. a. tFlorencc' glmfi Chieago, 
111.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Oną, po tėvais MlkAal- 
tė, tžvą Justiną. 2 pusseserts: 
Antosę Jokantlenę ir Elzbietą 
Grigui, telas Ir dėdes Grtgonlus 
Ir Liepus, krikAtomoliną El
zbietą Misevičienę, krIHSto-tč- 
vą Antaną Visli ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašurvotus 7006 Ho. 
Itoekwe|| Ht, IzililotnvCs jvyks 
plrmurili-n), kovo 4 d. Ifi namų 
N vai. Ims atlydėta j (llnilino 
Panelės švč. Mar. parap., ku
rioj Jvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta | šv. Kazimiero 
kaiūnes .

NuoAirdž.iut kviečiame visus 
gimines, druugus-ges ir pužysta- 
mua-miui dalyvauti Muse laido
tuvėse

Nuliūdę: Tėial. l’iBw>eserf-.s' 
Tetos, Df-«l«-s, Krikšto-tėval Ir 
(■Utiinčit.

Izild-ot uvėrus |>atarnauja gni 
bortus H. P. Mažeika. Telefo
nas YAItds 1138.

išklausyti Mišių. Ypač biznie-,bary (club-room), pirmadienį,
riai turės 
Mišių šv.

progos neapleisti
Rap

PRANEŠIMAS

VENETiAN MONUMENT CBJNC.

IŠGIRSIM MUZIKOS PAS 
KUIPASILINKSMINSIM D-r- c

kovo 4, lygiai 8 vai. vak, Tarp I
įvairių naujenybių, atėjusios j J XAM0N, žvmus lietuvis 
pamatysite nffti.ią radio ir tio- ■bįznįerįUf;> savininkas J. NA- 
phy, kuris liudija, kad ‘“‘‘S'l !M0N FINANCE & REAL ES‘ 
basketball tymas dabar yra

BKIGHTON PARK. — Ry
toj N. P. P. šv. parapijos cho
ro koncertas, parapijos salėje. 
Choras, vedamas varg. J. Ku
dirkos, savo liaudies dainomis 
ir klasiniais kūriniais žada 
publiką patenkinti.

Dalyvaus smuikininkas prof.' 
A. Žydanavičius ir solistai-ės: 
O. Piežienė, J. Gudas ir K. 
Svenciskas.

Baigiant programą apie niu 
zikos reikšmę žmonijai kal- 

kleb. kun. Antanas Briš-
a.
Po prograino — šokiui. Ic

Y. O. Division.
E. M. &

TAT E COMPANY, kuri ran
dasi 6755 S. Western Avenue, 
Chieago, jau sugrįžo iš Flori-

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

Didžiausia paminklų d’ibtuvč 
Cbieaąo.j

---------o--------
Suvirs 50 metu piityrimo---------o---------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupyki
te pinigus 

------------ o------------
Mes atlikome darbą daugeliui žymes- 

' . , nių Chicągos Lietuvių.

1m"s

rh

VERONIKA
KASMAUSKIENĖ

(Po tėvais L&udansk&itė)
Mirė kovo 1 d.. 1935 m. 3:20 

vai. ryto. sulaukus 47 metų a- 
mž.iaus. Kito 1S Raseinių aps
kričio, NežnakSčIų parapijos. 
Hmllkėnų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 31 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimą vyrą Juozapą, ke
turis sūnus: Alfonsą. Joną, An
taną ir Mykolą; dvi dukteris: 
Marijoną Ir Vlorencc. broli Juo 
zupą ljaudunsk). nemirt Oną Jo
naitienę ir gimines.

Kūnas pašurvotus 4605 So. 
Hermltage Avė. I^ildotuvės I- 
vyks piriiuidlen), kovo 4 d., Ifi 
Eudolkto koplyčios 8 vai. ims 
Htlydėtu | Gimimo Panelės šv. 
Marijos parapijos buž.nyėtą. ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos u* velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėla j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuofitrdžiui kviečiamo visus 
gimines, draugus-ges Ir paž.ys- 
tamus-mus dulyvuull fiiosc lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. SArAm, Duk
terys. Hrolžs, Nrauo IC Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
lioi-ius J. F. Eudelkls. Telefo
nas YAItds 1741.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

lihaUiM to «MtoM

s
iiį er*

&]fre« RoselU.

ne elaokdų riUl« 
taMunlq.

rasa feimjn* specUUzuoJa ila 
me darbe per teitas karta*.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbę jais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

▼tomas blokas | rytus MM 
didMullu tarta

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai!

Ren. PENSACOLA MII 
BELMONT MSB 

Office: HIIX8IDE SSM
▼tnceat RusriU. secr.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

527 N. WESTERN AVĖ,
_____  arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chieago, Illinois.

G RABORIA I
LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRAB0RIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigtausla 

ftelkale meldžiu atslfiaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. CANal 2515 arba 251#
2314 W. 23rd PL, Chieago 

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

Tet LAFtejette U71

J. Llulevičlus
Grabortaa 

Ir
Balsamdbtojaa

Patarnauja Cbloa 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir grali 
Koplyčia dykai 

4OM Archer Ava.

Tatafomi YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
CRABORIUS

Taria automobilias visokiemi 
reikalams. Kaina prieinamK 

3319 Lito&nic* A vena* 
Chieago, HL

ANTANAS PETKUS
ORABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th C0URT 

Cicero, Illinoig 
Phone Cicero 2109

I.J. ZOLP
ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 

▼BJDAJA1
1646 Weat 46th Street 
Tek BOtJlevard BM*—MIS

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eitteikis

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boolevard 4139

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

SIMON M. SKUDAS
ORABORIU8 to BA.L8AMUOT0JAB

Patarnavimus geras Ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MOKroe 077,

^1. F. R ADŽIUS
LIETUVIŲ ORABORIUS 

Palaidoja už 126.00 Ir aukičlaa 
Modemiška koplyčia dykai 

#68 W. 18th St. Tel. CANal <174 
Chieago, III.

Laidojam# ant lengvų liBoknjunij

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

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

N. RADIS, ch.



<3 »»xm* SeStftdiejŲj?, kovo 2 <J., 1^36

CICERAS ŽINIOS
JUBILIEJAUS PROGA
PADVIGUBINTAS KO

MITETAS
Šįmet Sv. Antano parapijos 

komitetas tapo padaugintas. 
Praeitais metais komiteto są
statas buvo iš 18 žmonių, o 
šįmet dar darinkti 8 daugiau; 
viso 26 nariai.

Šįmet pramatoma daugiau 
parapijoj veikimo. Be to, ruo
šiamos tinkamai paminėti pa
rapijos įsisteigimo 25 m. jubi-' 
lieju. Sykiu bus paminėta ir 
klebono kunigystės 2Q m. su
kaktis.

Užgavėnių vakare, para],, 
komitetas rengia vakarų pa
rapijos svetainėje. Bus “lietu
viškas cirkus” ir daug kito- 
kių»štukų. Visi kviečiami atsi
lankyti. Pradžia 7:30 vai. Vi
sas pelnas eis parapijos reika
lams. A. J. J.

PASKUTINIS KVIETIMAS
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų 9 skyrius nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti į me
tinį pokylį rytoj vakare, kovo 
3 d., 7:30 vai., parapijos salėje.

Pranešimai privalo atsilankyti. Kurie pa
silikę su mokesčiais, pasirū- 

BR1GUTON PARK. - L. l)inkite ftps''™>kėti. Atsivesk,- 
R. K. S. A. 180 kuopos susi- le ir n«\».iu narių. Mojimą* 

įlinkimus bus kovo 3 d. tuo- nu0 *k* ^0 metų dykai.
'jau po sumos, parapijos mo- p. K., sek.
kyklos kambary. Prašomi visi
nariai dalyvauti. Kaip matant 
pasibaigs vajaus laikas, o mes 
pasiliksim nieko nenuveikę.

Valdyba

WKST SIDE. — Amerikos 
Lietuvių Motinų ir Dukterų 
Balsuotojų Lyga mėnesinį su
sirinkimų laikys kovo 5 d., 
7:30 vai. vak. Barausko mažoje 
svetainėje. Visos narės prašo
mos atsilankyti su paprasto
mis suknėmis (liouse dresses). 
Po susirinkimo pasilinksmin
sime. Julia Markiūtė, rast.

T0WN OP LAKE. — Šv 
Kazimiero Akad. Rėmėjų 1 sk

RAOIO

KUR IR KADA BUS GAILI .
MA MATYTI LIETUVIŠKĄ Į-----------

FILMĄ ' Šiomis dienomis “Drauge”,
pasirodė kasdieninis skelbi-

NAUJOJ VIETOJ

Primintina, kad Progress 
Fumiture Co. krautuvės regu 
liaris nedėldienio radio progra 
mas bus rytoj 11 valandų prieš 
piet iš stoties WGES. Prog 
raine bus gražių dainų, muzi 
kos ir įdomių kalbų bei svai 
bių pranešimų iš draugijinio 
gyvenimo bei pramonės sri t 
ties, kas kiekvienam įdomu. X '

(A. D. Kaulakis rodys “.Jau
noji Atgimusi Lietuva” filmą 
atvaizduojanti dabartinę Lie
tuvą sekančiose vietose:

šį vakarų, 7:30 vai., Gimi
mo Pnn. Švč. parap. svet., 
68th ir So. Washtenaw'Avė.

Sekmadienį, kovo 3 d., Wau 
kegan, Ilk, Liptuvių Auditori
joje, 9th ir Lincoln Avė. Pra
džia 7:30 vai. vakari*.

Pirmadienį, Kovo 4 d., Ke- 
nosha, Wis., Sv. Petro parap. 
svet., 51 st ir 7th Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakar**.

mas dr. A. J. Maniko, kuris 
atsidarė ofisų naujoj vietoj, 
2519 W. 43rd St. Dr. Mani- 
kas pirmiau turėjo ofisų po 
num. 4143 Archer Avė. 2.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

AKIŲ GYDYTOJAI

AUTOMORII.ES Al TOMO PILĖS

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai-

BUICK — '33, M odei 86-8. 2 jiasaž.CADlLLAC '30 — V-8. 5 Sednn, Jno-
eoupe «u Runible sent. Juodas, šeši 
dral. mini, trunk raek. Prlklnuaė 
turtuoliui Ir labai mažai vartotas. 
Puikiai ISrodo. tobulam atovy. Ga
rantuotas ....... ......................... *795

dus, mediniais ratais, spare tiro 
užpakaly. whlpeord trim. Ij.bai ee. 
ras karus žema kaina ............ *375

PIKNIKAMS DARŽAI

I Kcndon daržas, dykai, Willow Sprin- 
Rytoj (’hieagOS ir kitų ko- i gs, III. 6 blokai į vakarus nuo Kenti 

Avė. ant Areher Avc. Road. 

Važiuojant į Willow Springo, į kai-
lonijų lietuviai girdės pusę 
valandos puikų radio progra

mėnesinis susirinkimas įvyks |nių iš stoties WCFL nuo 1 v. P nuo Kcan Ave-i ant ka,n<?' 
kovo 3 d., 2 vai. popiet, parap. popiet, kurį duos Jos F. Bn-
svet. Turime daug dalykų sva
rstyti, ypatingai, vajaus vaka
rienę. Narės malonėkite laiku 
sueiti. 7:30 vai. ryto “in cor- 
pore” eisim į bažnyčių. 8 vai. 
bus šv. Mišios narių intencija. į

driko ratlio ir rakandų krau
tuvė adresu 3417 S. Halsted 
st.

Programe dalyvaus dainini
nkas Justas Kudirka su kitais

Pirm., E. Gedvilienė;: rinktiniais savo choro daini-

nriCK — *33. M odei 57. 5 paša*. 
Sedan, Juodas, SeSl drat. ratai, 
trunk raek. Sis mažas Hulek sedan 
Iftrodo kulp naujas, nerusite jam 
punu&niiM. Garantuotas ...... *795

NASH ’32 — T.ight 8. 5 Sedan. Mn- 
ronn, 5 mediniai ratai, geri taje.r:U. 
Ištikimas, ekonomikas mažas ka
ras. atrodo Ir bėga gerai .... »325

T0WN OF LAKE. — Mo
terų Sųjungos 21 kuopos su- 

Visas pelnas skiriamas kilniam sirinkimas įvyks sekmadieni,
tikslui— Sv. Kazimiero vie
nuolynui.

Visos rėmėjos (augusius ir 
jaunametės) eis “in corpore” 
prie Šv. Komunijos 7:30 vai. 
Mišiose.,

Visi atsilankiusieji bus pa
tenkinti gražiu programų, kal
bomis žymių kalbėtojų vieti
nių ir svečių. Dalyvaus ir Šv. 
Kazimiero seserų kapelionas 
kun. M. Urba. A. J.

Nekalto Prasidėjimo drau
gijos susirinkimas bus kovo 5 
d., 7:30 vai. vakare. Visos na
rės ateikite laiku. Bus svars
toma nauja konstitucija ir ‘I- 
nitiation Partv’. Atsiveskite ir 
naujų narių. Po susirinkimo 
eisim į parapijos salę pasilin
ksminti. A fi.

kovo 3 d., 1 vai. popiet, mo
kyklos kambary. Visos narės 
kviečiamos susirinkti ir naujų 
atsivesti. Valdyba

ninkais, taipgi Makalų šeimy
na ir Sudriko radio nnizikan 
tai. Nepraleiskite šio progra 
mo. " K.

BRIDGEPORT. — Šimėno 
Daukanto draugijos mėnesinis 
susirinkimas sekmadienį, kovo 
3 d., 12 vak, Chicago Lietuvių' 
auditorijoj. Susirinkimas sva 
rbus

DR. VAITUSH, 0PT.
LIETUVIS

OITOMETRICAI.I.Y AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvon skaudėjimo, 
ivulgimo, akių aptemimo, nervuolu- 
tno. skaudamu akių karši), atitaiso 
Trumparegystę ir toliregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atstti- 
Kimuosb egzaminavimas daromus su 
elektra, parodančia mažiausias klal- 
daa. SpedalS atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12. Daugi ly at
sitikimų akys atitaisomos be akinių.

Telefonas Willow Spnngs 62

R T n PUoriTKr TU aKVS atitaisomos ne. F. D. Cleanng, III. Kalnas pigiau kaip pirmiau,
J. Miknis, sav.

BIZNIAI PARDAVIMUI
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Fhone Boulevard 7589

BUICK - '34 DIDELIU Sl'TAI’PYMU 

PONTIAC

BUICK '30 — Model 46S. 2 pa.snž. 
coupe su rumble sent, Freneh blue.
6 drnt. ratai. Inbnl gražus . ..........
tobulam stovy ........................... *295

'34 *695

DODGE — '33. 4 durų Sedan. Juo
das, 5 mediniai ratai. Sis l>otlge 6 
yra ekonomiškas operuoti Ir pui
kiam stovy. Gerinusias karas mažai 
šeimynai. Garantuotas ............. *52.5

STVDERAKER — '32. 5 pasnž. coupe 
su bu!!'. Iii trunk. Juoilaš, šeši drat. 
nitai. Diliai puikiniu stovy Ir išrodo 
kaip naujas. Garantuotus . . *495

FORD '83 — 2 pa«nž. Convo.rtlble
Coupe. V-8, Juodas »u Geltonais 
rainis Ir gerais tajernls. Atrodo 
kaip naujas ir labai geram 
stovy ................................................... *305

PONTIAC SIX — '32, 4 durų Sedan, 
Juodas su raudonu strlplng Ir 6 
raudonais drat. ratais. Geras mažaR 
karas už mažai pinigų. Gerai Iš
rodo Ir geram stovy ..................*395

BUICK '30 — Model 57. R Sedan. 
tamsini mSlynas, 5 mediniai ratai. 
whipcord trim Geram stovy v'dnl 
Ir Išorinei .................................... *275

PLYMGUTH '33. — 4 Door Sedan, 
Juodas, 5 eream drat. ratui, geri 
tajeral, labai puikus tnažna karas. 
Gurant. . ... .. ................................ *475

CADII.I.AC '28 — V-8, 5 Sedan. Mė
lynas. 6 drnt. rntni, trunk raek. 
whlpeord trim. Puikus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus ................. *195

BUICK — '28 ............................. $135

PONTIAC '2 9 — 5 pasaž. landau se
dan, šviesiai mėlynas, 6 drat. ni
tai. trunk raek, gražiam stovy, ty
kus motoras ............................... *125

Bučeraė ir grosemė. Turime 
du bizniu. Kreipkitės tuoj vi
sai pigiai gausite.

3401 Lituanica Ave.

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme aklnTų dėl viso- 

I kių akių. Ekspertas tyrimo a
PARDAVIMUI RAKANDAI | kių ir pritaikymo akinių.
Visi rakandai keturiems ka

mbariams. Skubus išpardavi
mas. Atsišaukite: 3230 So. Li
ma St. 2-tam aukšte — užpa
kaly. Visų dienų subatoj.

'Š

'A \

NASH '32 — 8eyl. 5 pasaž. Coupe. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri tajeral. 
t.runk raek, whlpcord trim. Gerai 
atrodantis Nash geram stovy *395

ni’ICK '31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. nitai, geri taierat. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... *375

CHEVROLET '34. — 2 Do&r Sedan, 
Tamsiai žalias. 5 eream drat. ratai, 
tik trumpą laiką vartotas. Išrodo 
kaip naujas. Garunt. BARGENAS.

BUICK — '28, Model 57. 5 Sedan.
gražus mažas karas, kuris gerai 
važiuoja, žemai apkalnuotas. tik
tai ..................................................... *95

PACKARD '28 — 8 eyl. 7 Sednn. R 
drat. ratai trunk raek ............ *95

BUICKS — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos puikų 
staką garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotą Ruiek, kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

RADIO REPAIR
Kuomet reikia pataisyti jū- j

DR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

Cravvford 4100
sų Radio ar kitas elektrikines 1801 S. ASHLAND AVENUE LIETUVIAI DAKTARAI
mašinas pašaukite:

CICERO 1029
Dirbtuvės išlavinti darbinin-

CHICAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

Kovo 3 d., parapijos komi
tetas rengia pasilinksminimų - 
priešužgavėninį šokių vakarų
nnran svetainė! Pelnas ski-'ka' at,iks darbų kuogeriausiai. parap. svetainėj, lt.Inas ski ĮRArLA-g RAįq|q TAISYMO 

į namas parapijai. Be to, bus j STOTIS

Platt BJdg., karu 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. Nedėliomis nėra

tortai vioVvUnoc n.rv«'ir kitokio įvairumo. Kumščiuo- Taisome visokius radio setus skirtų valandų. Boom 8.
'sis du stiprūs Chicago Heiglit*^®^ So. 49th Ct., Cicero, UI. —PHONE CANAL 0523

lOfho Tel. CICERO 49 
,1 Rez. Tel. CICERO 3*5*

ngia gražų vakarų ko>-o 10 d.‘jaunuoliai..Kas nori linksmai j 
Bus gražus perstatymas “Sa-

» LIETUVIAI DAKTARAI:

Offl<-e T<J. HEMliuk 484.9 
Rot. Tel. GROvolilll 0617

71117 S. EAIItl’IEI.n AVE.

DR. J, J. SIMONAITIS
2423 W. MARQI'ETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

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

| v • V Ali- —•a w UnaiAItAl,užsigavėti, prašomas at\ykti L AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: ^AFayette 7650

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

katos Komlstjonlerius. Yra gerai Ci- 
eeriečlams žinomas. Praktikuoja jau 
28 melus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Ithcumatlzmą, Plau
čių ir ftirdies ligas.

.Valančios;
Nuo 1* Iki 1* vai*ryto; nuo f Iki 4 

vai popiet Ir 7 Iki 8 vnl. v«k#r«: 
gv«x»'> 4fent«|n psyst mi«ltiirtnną,

4930 West 13th Streetnrimn nr.v

žinė”. Vaidins pirmų kartų 
Ciceroje. Artistai bus iš Bri- 
gliton Park, vadovaujami kun. 
A. Valančiaus. Vakaras įvyks 
Šv. Antano parap. svet. "Įžan
ga tik 25c. Vakaro pelnas ski
riamas parapijos naudai. To
dėl visi kviečiami pamatyti 
gražų vaidinimų; užtikrinu.

Labdarių Sųjungos 3 kp. re- Į kad visiems patik:-. J. V.

mūsų balių.

NAUJAM OFISE
I Office Phone 
PRO-pect 102#

and Office 
So. Ix>avltt St. 

GAM.I 0706

Dr. J. Russell, lietuvis gy j 
dytojas ir chirurgas, praneša J 
atidarymų naujo ofiso po num.t 
2500 W. 63rd St.

Savo ofisų namuose,. 251.' 
W. 69th St., vis dar palaiky.' 
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir 
nuo 6:30 iki 8:30 išskiriant' 
trečiadieniais ir sekmadieniais. 
Namo ofiso valandos pagal su
tartį. Dr.

c.

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOURS 

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

Tel. CANal 0257
Bes. l’ROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

APEX

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Ave.
Ofiso Valanoos;

Nuo 2 !kl 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedf-HomlB pagal sutarti 

Ofiso telef. UOL'lcvanl 7820 
Namų Tel. PROspect 1930

Naudos skalbyk
los. 1935 m. mo
deliai. Su daugel 
pagerin’my. Kai
nos nuo 049-00 
ir aukščiau. Dykai 
demonstravimas 
jūsų namuose.

([((

ŪKĖS PARSIDUODA IR 
NEKURIOS ISSIMAINO 

ANT NAMŲ
Mes turim daug ūkių hnrg-ni}, 
nkerų didumo, 80 skarų, 40 akertj. 
120 nkertj, 100 nkerų ir didesnių į 
Taipogi turini nuo 4 akerų iki 20 
akęrų. Beveik visos Šios ūkės yra m 
gerais trobesiais, geru žemę ir tr ns- 
portacija — arti nutobu-o ir gatvėkarių 
linijų. Apie 50 mylių nuo Cbikngos. 
LlETtTVIAT, kurie nor te ateityj tu- į 
rėt aprūp'ntą hau gyvenimą, taippat 
būti snvo ponu ir nebijot darbą pra- 
ra t. dabar yra geriausias lai įkas j-

Tel. ROUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
SeredoJ pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspeet 6376 
Rcz. Tel.: HF.Mlork 6141

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
RcsklcnciJ* 6600 So. Arteslan Ave.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 

6 iki 8 v. vakaro

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo 1 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

•fei. CA.Val 6122

DR.S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomla ir Nedėliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
Telefonas REPublIc 7868

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

Ofiso: Tel. LAFayette 4<8l7 
Re*.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVE.

Ofiso valandos: 2 4 Ir 6-8 vai. vak. 
Rerldenetjos Ofisas: 2653 W. 69tli St.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 •"•.!. vak. 
Seredomla ir NedCHomls pagal sutarti

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5. 
Panedėlio. Seredns Ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rcckwell St.
Telefonas REViiblIe 9600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

DR. F. tnOMNU FERDIHAHD FEIIUUTIS
DENTISTAS

1146 SO. 49lli CT., CICERO, IIX.
Utar., Ketv., ir P/tn. 10—9 vai. I 

3147 SO. HAI-STEB ST.. CHICAGO 
I’aned., Stred. Ir Subat. 2—9 vai.

LIETUVIS ADVOKATAS 
Suite 1009 — PRAnklin 6990

188 W. Randolph St.
Chicago

i

lininei!

Jos. F. Biidrik
3417-21 So. Halsted St.

DR. J. RUSSEL
Ligtuvia Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: J Iki 4 Ir 6:30 iki 8:30

sigvt satl Ūkį, dėlto, kad kainos vra Seredemls Ir nedaliomis pagul sutarti
. ’ „ . • , .  ’ Hm. 2513 W. 69th St. Pagal sutartj.žemos ir mes tunm daug ba^genų. ___
Mes parduodam ir mainom namna. T<'1- Ofiso BOClcvnrd 591X^—14 
lotus, kurortus ir viaokios riižiea bis- Otory *
nitis visuose miestuose ir valstybėse, 
tkolinnm pinigus, perkam, pnrduo- 
dam, mainom morgiėius ir btutua 
ir turim a pd ra ūdos departamentą.
J. Namon apie 20 metų bianio pu- ■ 
tvrimaa ir teiaingna putumavimaa I 
bus jums naudingas. i,

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 6:80-8:80

756 West 35th Street

DR. T. DUNDULIS
OTDYTOJAR Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnl* 0036 

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

ĮVAIRUS DAKTARAI

Dienomis Tel. l.AFayette 5703 
Naktimis Te. CANal 0402

DR. A. J. JAV01Š
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Ik! 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 

N»dėllo|e pagal sutart)

Tel. I.AFayette 3057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJA« Ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Ave. netoli Ked«le) 
Valandue: nuo 8 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomla tr nedėilamfe pagal 
eutart)

Ofiso Tel.; LAFayette 8650
Ree. Tel.: VIRglnl* OHt

DR. V, E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

G A 8 _____ X - R A Y
4148 ARCHER AYENUE 

Kampas Frsnrlseo Ave

,Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ATTORNEY and COUNSELOR 

4631 S. ASHI.AND AVE.
Re« 6515 S. Rockwell St.

Phone REPnbllr 9723 CHICAGO

OFISŲ REIKMENYS
OFFICE KtJUIPMENT

Knomet reikia guminių Štampų, 
antspaudų ar kito ofisams reikalin
gų dalvkn, pakaukite:

HARrlsoti 8125

ACE STAMP WORKS
81 W, Van Buren St.

lietuvis Pr. Mileris jums patarnaus

ANGLYS

Kreipkitės asmeniškai arba raStn

J. NAMON & COMPANY
0755 S. VVesteim Avenue

i DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

<789 8o. Ashland Ave.
I labo*

Chicago, Tllinoia 1 CHICAOO. TT.L.
Telefonas — Onrrehill 1038 VA.LANDOS:

.... Nuo 1* Iki 18 vai. ryte. nuo 8 Iki 4 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki, vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:80 vai 

6 vai. po piet. Vakarais ir Nedė-, Nedėllomla nuo 10 Iki 18
r • ... .... valandai rtlcjliopus tik pagal sutari). I Telefonu*

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVE
Tel. YAR.Is 0*91 

Rei.: Tel. PI,Asą 2100 
Vulandoe:

Nuo 16-11 v. ryto: 2-8 Ir 7-8 v. v. 
Nedėldleoiale nuo 10 Iki lt diena

Tel. LAFavette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OF’RAS IR REZ
2519 West 43rd Street Prreenlng-— 84.78

„ , „ ^^.lllne Rnn—*. 7-b
Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 . Lump arh*
Iki 3 popiet -— 6 Iki 8:80 vakare.
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1

Daug šilumos - matai pelenų; gera* 
užvnduntolaa dėl Poeahontaa: Black 
Oold. lump arba egg. 86 00; Mine rnn, 
86 7S- «ereenln»« <4 75

ORUNDY MINING COMPANY 
CerterereM 11X1

ANGĮ,YRI TOkatanflal namu vartote 
ekonomiška*, be suodžių Tropicnlr 
anglie. Garantuota vng* Ir šiluma.

Trys Telefonai:
Repuhlle 0600
Tnnndal* 786*

.___  6 06 Merrkn*c 1624
NORTHERN COAI, OO.,

P P Lasmdale 7366 Merrimac 1524

I

AUTOMORII.ES



