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NEGRU KRUVINOS RIAUŠES CHICAGO TEISME
GRAIKIJOS VYRIAUSYBE SAUKIA, 

KAD SUKILĖLIAI PASIDUOTŲ
KITAIP GI, JIE NEGAILESTINGAI 

BUS SUTRIUŠKINTI

VEN'ZLLŪS YRA SV. IEVAS S» ŽUVO POLICIJOS 
D®S POLITIKAS K!A NUDIZMO I KAPITONAS 

KULTA

■at

KETVIRTOJI “DRAUGO” 
RADIJO PROGRAMA

ATĖNAI, kovo 5. — Grai
kijos vyriausybė paskelbė at
sišaukimą Į sukilėlių vadus 
ir sukilėlius, kad jie “priva
lo pasiduoti, arba bus su
triuškinti.”

Vyriausybė tikisi per porų 
dienų apsidirbti su sukilė
liais.

Gauta nepatikrinta žinia, 
kad vyriausias sukilėlių va
das Venizelos pasprukęs į 
Egiptu.

Policija ir kareiviai Atė
nuose daro kratas visose įta
riamose vietose — ieško Ve
nizeloso šalininkų. Jau dau
giau kaip 20 ji} areštuota. Tai 
artimiausieji Venizeloso bi
čiuliai. Pranešta, kad jie sta
tomi karo teisman. Kai ku
rie žymieji venizelosistai sus 
pėjo pasprukti j užsienius.

Atėnuose pilna Įvairių rū
šių kareivių. Eina atsargų 
mobilizacija.

JIS SEPTYNIS KARTUS | 
GRAIKIJAI PREMJERAVO

Eleutherios Venizelos, 7 L 
m. amž., yra senai žinomas 
žymus graikų politikas ir vai | 
stybės vyras. Per ilgiausius ’ 
metus jis buvo graikų vy
riausybės priešakyje ir rūpi
nosi Graikijos likimu. Jis y- 
ra griežtas monarkijos prie
šas. Svarbų vaidmenį turėjo 
po didžiojo karo Paryžiaus 
taikos konferencijoje.

TRYS ASMENYS PAŠAU
TA, APIE 50 NEGRŲ 

AREŠTUOTA
Negrų būrys vakar sukėlė 

kruvinas riaušes centro poli
cijos stoties moterims skir
tam teisme — 9-ajam aukšte, 
11 ir State gat. Riaušių.laiku

rie skirti sakyti pamokslus žuvo Prijos kapitonas l’al- 
Rvmo bažnv- ‘’ynskis, 72 m. amž., trys as- 

a

NUDIZMAS YRA VIENAS 
PAGONIŠKIAUSIŲ 
t PASIREIŠKIMŲ

VATIKANAS, kovo 5. —
Šiandien Šventojo Tėvo au
diencijoje buvo kunigai, ku

BUVUSIS KARALIUS 
NORĖTŲ SOSTO

<2 m. amz
menys pašauta ir keliolika 

Šventasis Tėvas ragino pa-|tl- šiaip sužeista
'mokslininkus, kad jie kovotų 

Jis gimęs Krito saloj. Mok- prješ naujovinį pagonizmų, 
sius ėjęs Atėnuose. 1897 m. ypaf. prįe£ pasireiškiantį nu- 
jis vadovavo sukilimui prieš (lizm<) ,(nuogiamo) kultų, kurs 
turkus Krito saloje. 1910 me- yra pagoniškiausių prajovų 
tais buvo graikų premjera. ni\-lsų iaįi<aįs.
Paskiau dar kelis kartus 
premjeraudamas jis laimi n-

pė r 
čiose

Gavėnių

Patikrinta, kad policijos 
kapitonas keliais smūginis 
parblokštas ir po 15 minutų 
mirė nuo širdies ligos.

Programoje dalyvauja: kuri. J. 
Vaitkevičius, D, G. prelatas 
kurt. M. Krušas, komp, A. 
Pocius, d. Kudirka, K, Gaubis, 
V. Daukša, J, Brazaitis, A. 
Mondeika, B. Janušauskas, K. 
Sabonis, A. Trumputis, N. 
Kulys ir Šv. Jurgio parapijos 
Antifoninis mergaičių choras

Šiandien 4 vai. popiet iš Vyrai išpildys “Garbina-
V EDC (1210 kilocycles) ra-į me Tave Kristau” — Dubois; 
dijo stoties “Draugas” duos (Lietuva brangi — -Naujalio, 
ketvirtų radijo programų. Ši ir kitus gražius numerius.

Ui*

ATĖNAI, kovo 5. — Grai
kų vyriausybė praneša, kad 
jai ištikimos karo pajėgos y- 
ra nugalėjusios sukilėlius Ma
kedonijoj ir kitose .Graikijos LONDONAS, kovo
dalvse ir po to ėmusios leisti . .. . .. T' ,, .Buvusis graikų karalius Jur-iminas Salonikų uoste, kadi . TTr , , .v I. . , . gis III skubiai parvyksta istuo budu neleidus įplaukti ,T .. , .. TT. , ....... , . , Nepalio, kur jis Himalajųsukilėlių laivams. 1 _ .... ,..... ; . apvlinkese medžiojo tigrus.Šiandien vyriausybė imasi
visų priemonių, kad iš Sūdai Ims keletą dienų jam išei- 
įlankos, Krite, išvaikius suki-(H iš Himalajų raistų ir pa
lelių karo laivus. Prieš juos siekti Karacbi miestų, iš kur 
pasiųsta keletas laivų ir dau-' .lis su lėktuvu skris į Alexan- 
giau kaip 20 lėktuvų. | drijų, Egipte, ir tenai lauks,

z-, , .. . , , , ,. ar kartais kuri graikų grupėGauta žinia, kad sukilėliu! , . . ,, "... ", , . .... . ‘ , nepakvies jo Graikijos sostamkaro laivas Helles yra pasi- ■
rengęs sukilimo vadų buvusį Į Yra žinių, kad sukilėlių va 
premjerų E. Venizelosų pa-jdas Venizelos savo žmonų iŠ 
imti ir pristatyti į italų valdo ' Krito salos prisiunčia į 
mas Rhodes salas. Podraug Londoną.
pranešta, ’ kad

gai išvedė porų karų Balka
nuose. 11)24 m. jo pastango
mis sugriautas graikų sostas 
ir keliems mėnesiams pasi
traukė iš krašto politikos.

Neužilgo tačiau grįžo vėl 
premjeriauti. 1933 m. per 
įvykusius parlamentan rinki
nius jis pašalintas iš vado
vybės ir naujos vyriausybės 
liepiamas nusikėlė gyventi į 
Krito salų. Ten prieš jį buvo 
daromi keli pasikėsinimai. 
Jis rado, kad nauja vyriau
sybė nori juo nusikratyti. 
Tad nusprendė prieš jų kovo
ti. Tai sukilimo priežastis.

Popiežius smerkė nudizmų 
ir pažymėjo-, kad ko panašaus 
žmonių gyvenime nebūta nė 
pačių pagonų gadynėje.

Patirta, kad riaušėse daly
vavę negrai vyrai ir moterys 
priklauso kažkokiam “isla
mo šventyklos” kultui. Kiau-

programa bus pirma Gavė- I Mergaitės pagiedos: \iiesipę 
nioje, užtad joje girdėsite į šv. Kazimierų — Pociaus, 
įdomių religijinių kalbų ir ir O, Dieve, Tėve — Po- 
Gavėniai pritaikintų giesmių, ciaus.

JOHNSON PUOLA KUN. 
COUfiHLINĄ

ri fanatikai.
Riaušių priežastis yra ta: 
Išvakaro vienam gatvėkarv 

susipešė negriukai vaikai, f
peštynes įsikišo negrės. Va-'

Kalbės kun. J. Vaitkevičius, 
M.I.C., Marijonų seminarijos 
profesorius, ir D. G. prela-

i tas kun. M. L. Krušas, Šv.
Jurgio par. klebonas. 

Muzikalų programos dalį
kar viena negrių, lydima mo- atliks Sasnausko choro dvi-

Ši radijo valanda skiria
ma Šv. Jurgio parapijai ir 
norima, kad visi bridgepor- 
tiečiai išklausytų šių progra
mų. Taip pat kviečiami visi 
Chicagos lietuviai pasiklaugy

terų ir vyrų.negrų nuėjo teis gubas kvartetas ir Šv. Jur- ‘ ti “Draugo” gavėninių pro
NEAV YORK, kovo

Gen. H. S. Johnson, buvęs dėl įvykusiųjų gatvėkarv peš- 
NRA viršininkas vakar per tynių. Teisėjas E. S. Schef- 
radijų aštriais žodžiais puolė, Her nepripažino “waranto.” 
kun. Coughlinų ir Louisiana Kada po to bailitas prisiarti- 
valstybės senatorių Huey'no prie negrų būrio ir nuro- 
Long. Jis pareiškė, kad šidė jiems, kad jie apleistų 
dviejukė šiandien stato di-' teismo rūmus, negrai pradė-

— man, kad gavus ivarantų ’, gįo par. Antifoninis mergai-Į gramų 
čių choras, vadovaujant komp. * 4 vai.

kiekvienų trečiadienį 
popiet iš WEDC

A. Pociui. stoties.

VISKAS ĮVYKO SU 
VIENA DIENA

LAKŪNAS GAROLIS PAR
SKRIS MAUTOŽIRU

DIDELIS KRAUJO PRA
LIEJIMAS GRAIKIJOJ

•
BRINDISI, Italija, kovo 5.,

— Pareina daug žinių iš Grai’ 
kijos apie vykstančius ten su' 
kilimus. Tačiau visos žinios

krmviniausios 
kautynės eina pietinėj Make
donijoj. Vyriausybės organai 
pareiškia, kad vidurinėj Ma
kedonijoj sukilėlių pajėgos at
blokštos per Struma upę. Su
kilėliai turi mažai ginklų ir 
tie patys yra menkos rūšies.

Premjeras Tsaldaris pa
reiškia, kad šis sukilimas yra neaiškios, kai kurios abejoti-) I
didžiausia nepalaima Graiki- nos. Vienas dalykas aiškus, 
jai. Tačiau jį tai visa pergy- kad ketvirta para Graikijoj 
vena ir po to bius pasidarbuo-j vyksta gausus kraujo lieji-į 

ta, kad ateityje neįvyktų ko mas, -Grumiasi už pirmybę 
panašaus. 1 dvi galingos pajėgos. Daug ;

Patsai karo ministeris gen.' žmonių žuvo.
G. Kondylis vadovauja vi-j Vyriausybė praneša, kad ji 
soms vyriausybės kąr° pajė- visur turi viršų, kad sukiiė- 
goms ir jis turi vilties nuga-Į liai blaškomi. Bet tai kiekvie- 
lėti sukilėlius. nos vyriausybės yra papras-

Gauta žinių, kad Venizelos tas tos rūšies skelbimas.

VOKIETIJA JAU REIKA
LAUJA KOLONIJŲ

BERLYNAS, kovo 5. -- 
Vokietijos ' ekonomikos įnini- 
steris ir reiehsbanko prezi
dentas H. Schacjit Leipcigo 
parodoje kalbėdamas pareiš
kė, kad Vokietija. yra reika
linga atgauti savo kolonijas, į 
kurias prarado karo laiku.

Jis sakė, kad taip aukštai i 
supramonintas kraštas, kaip

džiausiąs klintis krašto gai
vinimui ir stumia kraštų 
diktatūrom

Johnson nepatenkintas, kad
šie vyrai 
gerovei.

KAUNAS. — Į Londoną 
BUDAPEŠTAS, kovo 5. — išvyksta Liet. Aero Klubo at 

licijos kapitonas Palcvnskis Vakar staiga atsistatydino 1 stovas, ats. av. maj. (Garolis. 
pašoko prieš mušeikas. Jis Vengrijos ministerių kabinę- Ten jis išsimokys skraidyti 
parblokštas. Susibėgo daugiau ias su premjeru Goemboes. mautožiru (malūnsparniu lėk

jo jį muštį. Teisme buvęs po-

dirba darbininkų ! kailiai ir tie gavo. Pagaliau į Neužilgo regentas Horthy pa- tuvu) ir išbuvęs m-loje reika 
! atpyškėjo daugiau policijos kvietė tų patį Goemboes su- i lingu laikų, vėliau su juo par 
ir uždarė riaušininkus. įdaryti naujų ministerių ka- Į skris į Kauną. Kelionė truks

Išviso suimta apie 50 neg-| binetų. Tas padaryta. Kabi- apie 12 valandų (galima juoVIESULAS IŠTIKO DULU- 
THĄ IR SUPERIORĄ

sudaręs naujų vyriausybę 
Krito saloje, tačiau Atėnų 
vyriausybė tai užgina.

Čia plinta įvairiausi nepa
tvirtinti gandai. Nors su Kri
to sala susisiekimas visiškai 
nutrauktas, tačiau skelbiama, 
kad vyriausybės lakūnams pa
sisekė su orinėmis bombomis

Anot žinių, Atėnuose, Salo
nikuose ir kitur atkakliai ko
vota stačiai gatvėse. Žuvę 
šimtai vyriausybės kareivių 
ir sukilėlių.

JKALTINTI TRYS ŽUDIKAI

Cook apskrities “grand
sunaikinti Venizeloso reziden jury” įkaitino visus tris jau- 
cijų Krito saloje, kad tenai nūs žudikus: J. Žvirblį, P.
nužudytas gen. gubernatorius, 
kurs atsisakęs pasiduoti su
kilėliams.

Sinkų ir R. Halvorsenų už 
vienos moteriškės nužudymų 
plėšiant parduotuvę.

rų moterų ir vyri}. Kai ku
rie suimtųjų, matyt, bus kal
tinami policijos kapitono nu
žudymu.

nete įvyko pakeitimų. skristi ligi 190 kini. į valan
čių), reikės praskristi apie 
1700 kilometrų. Nusileisti ina 
no kurioje nors Kauno aik
štėje.

BAISUS PAKVAIŠUSIO 
TĖVO DARBASST. PAUL, Minn., kovo 5. 

Su Duluth, Minn., ir Su- 
j perior, Wis., miestais nu
traukti visų rūšių susisieki
mai.

Pranešta, kad tas sritis iš- 
kuriam 

ir sniegas. 
Išvartyti telegrafų ir telefo
nų stulpai, laidai nutraukti.

Iš čia pasirengta siųsti rei- 
’ kalingų pagalbų nukentėju
sioms plotams.

kad Vokietija, kuriai reika
linga visokia žaliava, negali baisus viesulas,
gyvuoti be kolonijų. Be kolo- draugauja lietus 
nijų atgavimo, sakė jis, Vo
kietija negalės mokėti skolų.

Iš LINŲ ŠILKAS, Iš 
. PAKULĮ! VATA Į STREIKO SRITIS PA

SIŲSTI KAREIVIAIKAUNAS. — Vienas Vy
tauto Did. universiteto stu
dentas šiomis dienomis pris
tatė į vienų įstaigų savo išra-; Medvilnės fabrikų darbiniu-
dimų, pagal kurį galima iŠ kai sustreikavo Manehester ir

IŠ ITALIJOS PAŠALINTAS 
RAŠYTOJAS

LODŽIUS? Lenkija (per 
paštų). — Turtingas fikinin-

--------- , kas Ladislavas Delčka parda
RYMAS, kovo 5. — Hali- vė turguje karvių ir kiaulių 

jos vyriausybės nuosprendžiu jr grįžęs namo padėjo ant 
Italijos pašalintas Berly- 'stalo 500 zlolų banknotais, ois

no ir Breslavo vokiečių laik
raščių korespondentas A. Ri- 
chard. Kaltinamas už rašine-
jimų pramanytų žinių 
italų vyriausybę ir 
Italiją.

apie
apie

pats išėjo 
tvartan.

suleisti arklius

Jam išėjus, trejų metų jo 
vaikiukas Stanislavas, paste
bėjo ant stalo margus, dai
lius popierėlius. Jis suplėšė

PATRIOTIZMO MOKYKLA « dal> ir ?"d‘-gin'' kr"’nyj"'
Grįžo tėvas, o radęs kas 

įvyko., stačiai pakvaišo. Pa
griebė kirvį ir nukirto vaikui 
abi rankutes.

Chieago universitete įsteig- 
ATLANTA, Ga., kovo 5. — ta patriotizmo, mokykla, ku

rioje svetimšaliai bus moko
mi, kaip įsigijus pilietybės

Gu-' teises. Iš tikrųjų yra tai sve
timšalių amerikoninimo mo- 
kvkla.

linų gaminti geriausios rū
šies šilkų, o iš pakulų vatų. Ivernatorius Talmadge paskel 

Studento išradimas dabar,bė ten karo stovį ir tuojau pa 
tikrinamas, jeigu jis pasiro-1 siųstos septynios kompanijos 
dys praktiškai įvykdomas, kareivių, kad apsidraudus 
bus panaudotas. nuo kruvinų riaušių.

LaOrange, I>a., srityse.

KAUNAS. — 1934 m. Lie-įbūtų atidėtas 
tuvoje mirė 23 kunigai. vizitas.

BERLYNAS, kovo 5. — 
Paskelbta, kad diktatorius 
Hitleris susirgęs ir vyriau
sybė prašius Anglijos, kud 

sekr. Simono

PLATINKITE “DRAUGĄ” 

JSIGYKIE
Gavėnai būtiną knygelę: .

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI

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

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

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Ave.» 

Chlcago, Illinois.

ORAS
CTTTCAGO IR APYTJN- 

KES. — Tš dnlies debesuotu, 
daug šalčiau.
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“DRAUGAS”
. . >

Iftetna kasdien, išskyrus sekmadienius 
PREHLu^haTOK KAINA: J. Amerikos Valstybėse:

Metams -■ ,J i<0. Pusei urtų -- 92.50; Trims mėnesiams 
_ »2.Ub; Vienam mėnesiai — 76c. Kitose valstybėse

Senumerata: Metams — »7.«0; Pusei' metu — SS.oe. 
>mj» — »»o.SkelMmų karnos prisiunčiamos parelkaiarua 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąžina,

jei neprašoma tai padaryti Ir neprlalunfilama tau Uks
ui palto ženklų.

Redaktorius priima — nio lliM «kl 1I:M ▼*! . 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet.

VIETOJE PERSPĖJIMAS Nepriklausomos Liet. Kultūri-

“DRAUGAS”
imliauANIAN DAILY KRIENO

Publlshed Valty. Btcept flunday. 
KTBBCHJPTIONB: Ona Tear — »« ••: Slx Moctka

— Il.ttl; Ttiree Montfts — 92.04; One Meniu -- ’t»u. 
■urope — One Tear — 97.40; 81x lfonths — *4.44: 
Oopy — .01c.

Adtortlalnc ta ‘DRAUGAS” brlngs best raaulta 
Advartlalny ratea on appllcaUon. .

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

Ilearsto laikraščiai pradėjo vesti sistema-! ... .
ting<i komi prieš fašizmų ir komunizmų. Fra- įf EkonOUlilliai 1^3111161111131
ėjusį sekmadienį pats tų laikraščių leidėjas J
p. llearst įdėjo stiprų perspėjimų nuo pavo-' --------------
jų, kokie gręsia iš fašistų ir komunistų pu-( Sveikatos srity , Kaip kitose Pabaltijo vais
tės. Pasakęs, kad fašistai Italijoj ir naciai ] Daug padaryta ir gyventojų tybėse, Lietuvon 
Vokietijoj
senovės 
jos žmonių

milžiniškos
jj pasmaugė žmonių laisvę, gražina sveikatos saugojimo srity. Vi- ekonominės ir vidujiniai poii- 
vergijų, pabrėžia, kad Sovietų Rusi- hO Lietuvoj 70 ligoninių su tinės reikšmės turėjo žemės 
lių būvis yra baisiausias iš visų. Ru- 3629 lovomis. Žymiai padidė- reforma, kuri jau baigiama į-

inkų ištremta į Sibiru, kurių pusė mirė nuo rius Lietuvoj siekia 70,000.

C DIENOS KLAUSIMAI

GAVĖNIA

Su šia diena t. y. Pelenų Diena prasi
deda Gavėnia.

Šiandien į bažnyčių atsilankiusiems ku
nigas užpils ant galvų po žiupsnelį pelenų ir 
primins, kad: “Atsimink, žmogau, dulkė esi 
ir į dulkę pavirsi”. Šie žodžiaį primins mūsų 
menkumų šioje žemėje ir paragins daryti at
gailų, kuriai Gavėnia ypatingu būdu yra pa
vedama.

Gavėnia — atgailos laikas padeda tikin
tiesiems prisiminti žmogaus galutinį tikslų 
ir pasistengti tobuliau gyventi. Svarbiausia 
— Gavėnia mums primena Kristaus kančias, 
kentėtas dėl žmonių sielų išganymo ir Jo 
tragingųjų mirtį ant kryžiaus Golgotos kalne. 
Krikščionys, brangindami Kristaus pralietų- 
jį kraujų dėl žmonijos amžinosios laimės, tu
ri branginti Gavėnios laikų, nes jis primena 
jiems tų didžiausių Kryžiaus Tragedijų. Kas 
būt atsitikę su žmonija, jei Kristus jos tar- 
pan nebūt atėjęs, dėl jos kentėjęs, miręs ir 
iš numirusių atsikėlęs?

Katalikų Bažnyčia per visus metus skel
bia apie Kristų, aiškina Jo mokslo, bet Ga
vėnioj ypatingai ragina Įsigilinti į Išgany- 
tojaus gyvenimų, kelti savo mintis prie to, 
kuris yra Kelias, Gyvenimas ir Tiesa.

m
šalčio ir bado. Jų vienintelis nusikaltimas 
buvo, kad jie negalėjo išauginti užtektinai 
javų, kad patenkinti komunistų reikalavimu 
Visoj despotiškos Rusijos istorijoj nebus „ 
tiek žit.iii'umų, kiek jų dabar yra prie barba
riškos komunistų valdžios.

“Europa grįžta prie Piranijos ir su tirą 
nija ateina ne tik visų teisių ir laisvės pa
smaugimas, bet visų taikos, laimės ir gero
vės vilčių panaikinimas” — sako AV. R. 
llearst. To viso priežastimi yra iš koinuniz-Į®m® mažėti, 1933 m. nukrito

. ,,,, , . m; o.\c c m;i::__  i:x._ ta iIUI
juo kįlanti blogumai. “Kuomet komunizmo 
tiranija grųsina pasauliui, pakįla prieš jį fa
šizmas, kad jį sulaikyti ir žiauriam klasių vo 
konflikte jėga susitinka jėgų, suirutė suirutę, 
chaosas chaosų”.

Ekonominiai reikalai
Pereinant į ekonominę sritį,

jlia. Sudaryta 3.7,337 nauji ū 
jkiai (349,611 ha.). Be to, atli
ktas didelis darbas išskiriant

čia ryškiausia iliustracija bus 86,767 uklus 11 1 
valstybės biudžeto pajamos ir 1’013>5 •>■*•)• Aprūpinta že- 
išlaidos, 1923 m. kada jau bu- ,,le.10,229 »“vanori«l. Nauja
vo įvestas litas, valstybės biu-1kiniams statomosios medžią-

. džetas siekė 166,3 milijonu Ii-!?08 suteik,a ui 9,145,300 

. tų ir nuolatos augdamas 1930 .pinigai!

Tas pats autorius perspėja 
Valstybes. Pavojų ir čia yra. Anot jo, pa 
čioje pradžioje reikia pradėti veikti, kad

Jungtines

652,600 litų. Kultūriniems rei
kalams panaudota 130 dvarų 
'centrų su 17,434 ha. Žemės re-

iki 256,8 milijonų litų. Dau. i*“"!“ a“ik° ist°rini už_
ginusia Lietuvos biudžetui bu-1'a' m| lr, Kalu0™‘ sumažin0 

įtvarų reikšmę, iš kur skverb-

mt. buvo pasiekęs 347,7 mili
jonų litų, bet užėjus krizei vėl

suvedami su liekanomis, 
kurios padėjo padengti 3 me

Trečiadienis, kovo G 'd . 1985

KALBĖS PER RADIO

Jo Malonybė prelatas kun. Mykolas Krušas, šv. Jurgio 
parap. klebonas kalbės šiandie iš \VEDC stoties per “Drau
go” radio valandų.ilavosi svetimos įtakos. Pager-

tų (1930-32 m.) nedateklius. Į.^an^ nuosa\ybės principų Lie-
•tuvoj uz nusavintas žemes bu- kimų tarp Kauno ir Klaipė- tvbų įvykdė vyriausybe, jųMokesčiai, kurie 1930 m. su

darė 134,2 milijonų litų, dėl 
Vrizio irgi sumažėjo ir 1933 
m. parodo 106,3 milijonai litų.

neleisti įsigalėti taunizmui, kurį pasektų ; fokįa IJflt tendenc}ja ir Lietn. 
fašizmas ir baisi kiasių kova, kurios pasek įvog užsienio prekyboj, kuri 
niėje šis kraštas galėtų patekti į kiuvindj.. j )jrįeg krizį smarkiai augo ir

vusiems savininkams atlygina
ma.

Pramonė

dos. Plentų buvo 1197 kilome- tarpe tokių, monumentalių rū- 
trai, dabar yra 1722 kilomet- nių, kaip Lietuvos Bankas, ke
rai. Pataisyta ir pagerinta Ii universiteto rūmai, žemėsI « * ’daug vieškelių. Pastatyta eilė bankas, daugelis ministerijų

Lietuvoj didelės pramonės naujų tiltų, jų tarpe 3 dideli ir t. t.* Visuomenės lėšomis pa- 
nėra buvę, tačiau paskutiniais tiltai Kaune. Pašto įstaigų ir [statytas didžiulis Vytauto Mu- 

despotizmo rankas, kurios pasmaugtų žodžio i |UVQ J)akijusi 1930 m~ekspor-V*S stipr^a‘ 1934 agentūrų 1923 m. buvo 267, o ziejus. Kaip sparčiai augo Kau 
tikėjimo ir visokių kitokių žmonių to _ 333J milijonų litųspaudos

laisvę.
m. Lietuvoj buvo 1118 pramo- 1933 mt. jau 613, telefono a- nas, matyti iš to, kad aktin- 

11 nes Įmonių, kuriose dirba ne- bonentų skaičius pasiekęs 17,- ginusiais statybos metais 1931

Mūsų manymu, p. Ilearsto perspėjimas 
vra visai vietoie. Komunizmo agentai tų bai-

importo — 312,4 milijonu Ii- »• r ,r. , ,. , . i
1.. o nn.VnUni •• 1 o*’i ‘ mažiau o asmenų. Also darbi- qoo radį0 abonentų apie 22,- m. buvo pastatyta 824 gyvo-tų, o paekutuueji 19o4 m. ro- plnkų juwg 1)M.
do eksportų 147,2 milijonai, glausta įmonių ir darbininkų 

šių sėklų šiandien sėji visur, kur tik jie gali .importai 138,6 milijonai litų. turi m(?džio p,.auion& Minima. 
prieiti. Komunistinė propaganda net mokyk- Lietuvos užsienio prekybos ba ]įausįa darbininko alga už 8 
las pasiekė. Tai sudaro pavojų.. Dėl to ir įlansas daugumoj metų akly- ivaĮandų darbo dieną yr 
reikia veikti, kol dar nevėlu. |VUS. Lietuvos valstybės* sko

a 3

000.

UO3t£

inamieji triobesiai ir 579 ne
gyvenamų, 1932 m. 526 ir 431,

Klaipėdos uostas, kuris grį- Į11933 m. 356 ir 317. Kaunas
neturėjo nei vandentiekio, nei,• žo Lietuvai 1923 m. prisijun- .. , _ , ’u* t . . . kanalizacijos, gatves buvo grį

lo
tai 50 centų - (nekvalifikuo- gus Klaipėdos Kraštui, buvę

Atsižvelgiant į tai, kad ir Kristus pas
ninkavo ir kefitėjo, Bažnyčia ragina tikin
čiuosius Gavėnioj susitaikyti nuo pasilinksmi
nimų, pasninkauti. Tai mums padeda atlikti 
.vertingesnę atgailų, sustiprinti savo valių ir 
tikėjimų, pasilikti ištikimais Kristaus Baž
nyčiai.

Kas gyvena Gavėnios metu sulig Bažny
čios nustatytos tvarkos, tas pelno religiniu 
atžvilgiu. Jis taip pat pelno ir sveikatos žvil
gsniu, nes susilaikyti nuo persivalgymo, nuo 
visokių pasilinksminimų yra naudinga. Kad 
taip yra, paliudys kiekvienas geras gydyto
jas.

Tai,i, užlaikykime Gavėnių taip, kaip 
Ba/.nyeiu reikalauju. Tas, kas pildo Dievo 
ir Bažnyčios įsakymus, niekuomet nesigailė
jo ir nesigailės.

Milžinas

Jie Buvo Vilniuje...

(Kaišiadoriečių kunigai — Kun. Muliu- 
kevičiaus, Trukų Dekano laidotuvėse)

(Tęsinys)
Tadu gerbiamojo rektoriaus ulba ins

pektoriaus tarnas liokajus jiašaukia nu
matytų klierikų, pakviečia jį eiti — te
nai kur šaukia, įias vyresnybę...

Žinoma, tai tokių tarnų liokajų ir 
reikia privengti, reikia juos net gerbti, 
nes jie ir linksmus žinias praneša, bet 
paskelbiu ir liūdnas imujienus...

Dėt mes jierilgai užtrukome prie (ui
tos - mūsų gerb. kaišiadoriečiai visai 
neturi laiko — eikime greičiau pas patį 
Jo Alognificericijų Vilniaus Metropolijos 
kunigų Seminarijos rektorių didžiai ger
biamąjį prelatų Jonų l’šilų.

Senelis Prelatus — jum 63 m. am
žių: s, l.et jis dar stiprus vyras — labai

“N-nos” vis dar apie lėmimus Vaitkaus 
transatlantiniam skridimui tebekalba, kuo
met jie jau pernai rasė tuos leidimus gavę. 
Tai tikrai socialistiškas būdas visuomenę in
formuoti.

♦ • »

os palyginamai nedidelės: už-Įtos motervs-provincijoj) aukš- apleistas nepritaikintas di- menį)ni< 
sienini Lietuva skolinga 1934 !AiaUsia _ 12 li{y ]0 cenb] dėsniam laivų judėjimui, ly'^* vivaldv})-js.e

,111. uuto m,< milijonų mų ir Į (kvalifjkuota}! vvras K|aip(-_ 
vidaus skolų turėjo 1,7 mili- d()ik pflžvinpJinnK n;,inin;n7,v. Ilius uostw praplatinimo dar-

buvo 71,7 milijonų litų ir ! (kva|ifikuotas vvras Klaip5; ,tuvos vyriausybė įvykdė dide- 
doj). Pažvmėtinas pienininkv-,

jenai litų. Vienam gyventojui Lt(,s iSauginiag Lietuvoj per brs’ kurie ka?lavo apie 1,1 nii- 
valstybės skolų tenka 38,13 Ii-!deSįllltmetį ]923 metais buvo |liionų lit,p Be to’ tics ŠveT‘ 
tų. Privatus įsiskolinimas kai- !jkurtos pirill0<l0S 3 pieninės. tosios jotimis pastatytas nau 

Kun. Cougl,linas, pradėjęs atakuoti per .■'“'^nui litų 1933 ja„ 25L,.ias žvejų uostas kaštav,., a-
radijo prez. iLseveitų, neteis populiaru,„o Uk‘“‘ 111,8'Sviesto 1924 mt išvežta 523 I- 2„> nnhjon, htų.

ir pasidarys paprastu kalbėtoju, kekių šian- Į T . , ............ I Lietuvos ekonomine struktū-dien daugybe priviso. . . .. .,t w > ... ra ir greitas prisitaikymas

Dubuąuc arkivyskupas Beckman sa**o 
gražioj ir turiningoj kalboj šaukia pasaulie
čius katalikus prie vadovavimo darbo Jung
tinėse Valstybėse ir prie Katalikų Akcijos. 
Ir mes, lietuviai, atsįTepkime.

♦ • *
Vakar dienos numery vienam r.'dakcijos 

straipsny uždėta antraštė “Kuro laimė”, be* 
turėjo l uti —- “Karo baimė”.

.nuoširdžiai apsidžiaugė sulaukęs taip ne- 
i paprastų svečių iš anos pusės Lietuves — 

savo buvusiųjų auklėtinių. Širdingai vi
sus sveikino, sodino, džiaugėsi bei didžia
vosi, kad kunigai neužmiršta ir neaplen
kia savo buvusioji Rektoriaus ir kalbėjo,
kalbėjo...

Magnifikus rektorius Lšila valdo Vi
lniaus Seminarijų jau 28 metus: daug vai 
daug kursų prirengė kunigystėn, sparčiai 
laidų pravedė pro savo žinių, išleido ku
nigais.

Bet mūsiškius kaišiadoriečius vizita
torius, ilgiau pažiūrėjęs ir pamąstęs — 
visus pažino, ėmė sakyti vardais ir pat
sai džiaugėsi. O juk lai .jau seni laikai! 
Jau kuris metas, kaip jie išsišventė ir 
išėjo iš Seminarijos. Jau titulai juos de
koravo. Kanauninkai Vainas ir Cijūnai- 
tis jau savo 25 m. kunigystės jubiliejus 
atšventė! Tačiau Rektorius visgi juos at- 
S|H‘j().

Pirmąjį pripažino augalotų, šaunų 
Itan. Cijūnaitį — tiesa, jis jau anais lai
kais įr Seminarijoj buvo vyras iš stuo

tonos už 3,9 milijonai litų, o 
1931 m. 8705 tonos už 47 ini-

Statyba
Netekusi senosios sostinei

stos primityviai, dideliais ak- 
Visa tai Kauno Pa
per keletu metų pa

darė ir dabar Kaunas turi vi
sas moderniško miesto butiny- 
les ir mcksfaltuotas gatves.

naujoms aplinkybėms paleng
vino Lietuvai pergyventi eko
nominį krizį. Ji viena nedau
gelio valstybių, kurios nėra į 
vedusios valiutos išvežimo ir 
panašių suvaržymų. Lietuvos 
litas apie 80 nuoš. padengtas 
auksu ir tvirta valiuta ir yra 
viena pastoviausių valiutų 
Europoj.

lijonus litų. Taip pat žymiai 
išaugo maisto įmonė apdirban
ti mėsos produktus.

Susisiekimas

Vilniaus, Lietuva turėjo įsiku
rti laikinoj sostinėj Kaune, 
kurį gavo kaipo apleistų men
ka tvirtovės miestų. Milžiniš-

'kų pastangų ir darbo reikėjo. 
Susisiekimo srity Lietuvos 'kol Kaunas virto sostinės va- 

nepriklausomybės laikais nau-Įrdo vertu miestu. Gyventojų 
jų geležinkelių jiastatyta 189 'padidėjimas Kaune sudarė ge- 
kilometrai. Ypatingai svarbi [ras sųlygas privatinei staty- 
naujoji linija Amaliai - Kre-Įbai, kuri ir buvo labai gyva. 
tinga, kuri palengvina susisie- Tačiau visa eilė stambiu sta

ti y vontojų Kaune dabar skai
toma apie 120,000 (1923 mt. 
buvo 83,000). Nuo didžiojo ka
ro smarkiausiai buvo nukentė
jęs Šiaulių miestas, kurį ru
sai pasitraukdami sudegino. 
Dabar ir jis visiškai atstaty
tas ir jo statyba buvo nema
žiau intensyvi, kaip Kauno. 
Gana gyvai statyba eina ir 
Klaipėdoj, kuri prie Lietuvos 
prisijungus žymiai padidėjo ir 
pagyvėjo. Klaipėdos uoste lai
vų jedėjimas yra žymiai pra
šokęs prieškarinį, nes per Klui 

(Tęsinys 4 pusi).

mens ir liemens. Prisiminė ^Mincevičiaus 
ir Labuko pavardes. Ilgiau ir sunkiau 
spėjo kan. Varnų. Tiesa, jis labai žymiai j 
savo cirkumferencija pasikeitė; nuo Semi
narijos laikų. O dabar dar ir skaudulį tu
rėjo savo veide, nes dar Zaviasų stoty, 
vykdamas Valkinykuosnan, patamsėse kur 
tai suklupo tarp bėgių ir susižeidė. Bet 
ir jį pugaliau atspėjo, kad tai — Alfons 
Warnas, byly ivikarjusz siviętego Ra- 
fala...

Ilgėliau kalbėjosi apie Kaišiadoris, 
Vilnių, bendrai apie Lietuvą ir Lenkiją. 
Padejavo gerb. Rektorius apie lenkų val
džios menkų katalikybę, kad mokyklas 
jMujaisvui laiko, kad moterystę įžeidžia 
civ. metrikacija, kad plinta laisvamany- 
bė ir nemoralumas...

Pagyrė ir pasididžiavo tuo žvilgsniu 
mūsų kaišiadoriečių Lietuva!

D kai prisiminė paskutinio sezono 
Lietuvos įstatymų dėl kategorinių žąsų, 
tai Magnificus Reetor labui įtikinančiai 
pareiškė:

— Že to jest oznaka mųdrosci rzųdo-

wej. Kad tai yra Lietuvos Vyriausybės 
valdymo išminties ženklas.

Taip. Bet mū-iškiai .jau atsiprašinė
jo, norėjo eiti ir kėlėsi -— prel. Lšila vis 
fheldė svečius nebuvėlius, vis klausinėjo, 
kalliėjo ir liko sėdįs.

Labui nuoširdžiai, jautriai atsisveiki
no. J. M. Rektorius pasakė keletą pripa- i 
žinimų ir panegirikų Lietuvos kunigijai.
O kan. tijūnaitis, mūsiškių vadas, j»adė- 
kojo ir visų vardu pasididžiavo prelatu 
Lšila, kaipo kilniu pavyzdingu auklėto
ju, kurį visi myli, gerbia ir visų gyveni
mų dėkingai prisimena...

Kibai gaila, kad Seminarijos Inspek
toriaus gerb. kun. Karolio Lubiunco ne
buvo namie — mūsiškiui norėjo iš eilės 
jį vizituoti. Tad pavedė ka». tijūnaitis 
savo pažįstamam ir globojamam klierikui 
Verikui — kad pabučiuotų Inspektoriui 
abi rankas, kad pusveikinlų 4-rių kaišia
doriečių vardu.

Tuo tarpu J. M. kun. Rektorius nu- . 
ėjo vyresniajan teologijos kursan ir ėmė 

•pasakoti klierikams apie nepaprastus sve

čius, kuriuos j.šiandienų tarėjos garbės 
priimti, apie 4 aukštus dvasiškius iš anos 
pusės. J. M. Rektorius tai pasakojo labai 
malonus ir linksmas — jo buvusiųjų auk
lėtinių kunigų rūpestingas vizitas, mato
mai, dėkingai nuteikė ilgametį, nusipel- 
nusį auklėtojų, rektorių, profesorių...

Taigi išskaitė ir rūpestingai apibu
dino visus kaišiadoriečių titulus, visas pa
reigas ir gyvenamąsias vietas. Esą kun. 
Juozas Imbukas, 1918 m. baigęs Vilniaus 
Seminarijų, yra jau socialių mokslų <lak- 
taras, prelatas, Jo Ekscelencijos Kaišia
dorių Vyskupo Generalvikaras. Esą kun. 
Vainas via Kaišiadorių Katedros Prepo- 
zitas, kan. Cijūnaitis — Žaslių Dekanas 
ir kun. Mincevičius esąs didžiulės pafron- 
tinės Vievio jairapijos klebonas, kuris 
prieš porų metų baigė statyti puošnių 
miestiškų bažnyčių. Visi garbingi dvasi
ninkai ir tai toki vyrai yra išėję iš tos 
pačios Vilniaus Dv. Seminarijos!

(Bus daugiau)
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SVARBI VOKIETININKŲ BYLA KAUNE 

Įrodė Priešvalstybinį Veikimą Slapty Sueigų
PRIPARODĖ WANNAGATO PRISIPAŽINIMĄ NUŽUDYTO 

JESUČIO PAŠALINIME
KENSTAVIČIUS: Taip, e-patvirtino viską, ką dr. En-

■drejat yra skaitęs iš savo re- isu nekartą girdėjęs Pagėgiuo-
--------- (ferato tame susirinkime (En-'se dainuojant Hoverio būrio

Parodymus davė aštuoni'drejato referato turinį jam bu-1 vyrus apie tai, kaip “auksi- 
1933-XI-23. Juknaičiuose pas vo priminęs tardytojas iš pa- nei vakaro saulei siunčiant sa- 
to kaimo seniūną Storastą į- ties referato rašinio, o Bintą- vo paskutinius spindulius, į- 
vykusio slapto neumannininkų kies sako, kad tikrai taip En- žygiavo dr. Neumanno būrys 
susirinkimo dalyviai: Mykolas drejat ir kalbėjo), žinoma, dr. į Mažuosius Gudus”. Tai bu 
Vosylius, Augusi Tillips, dar- Endrejato buvo kalbėta tokių vo to būrio himnas, 
gis lxibeitis, Danielius Tumas, dalykų, kuriuos ne būtinai tu- ADV. TOLIUŠIS (civ. 
Max Bintakies; visi penki pa- retų žinoti ir maži mokyklos iešk.): Ar neteko liudytojui 
rodymus davė lietuvių kalba, Į vaikai: pav., kad Klaipėdos būti drauge, kai buvo tardo- 
Ilorst Kissutb, lleinrich Gri- kraštus “plėšikiškai” prijung 'mas Pagėgiuose teisiamasis

(IŠ 37-TOSIOS DIENOS 
POSĖDŽIO)

goleit ir Albert Hassler. i tas prie Lietuvos, kad senie-
Tų susirinkimų užklupo pa- M Klaipėdos krašto gyvento- 

sienio policijos viršininkas Jo- jJai lietuvių veikėjai, kaip Ja
nas Naujalis su vachmistrais jnkus, Simonaitis, Toleikis ir 

fcuozu Jonušu, Pranu Jurkūnu ,kk, esu “krašto išdavikai”, 
ir Vilium Lukiu. Policijai at- įkad» Rirdi, mes kovojame, kaip 
vykus, tebeskaitė pagarsėjusi j Adolfo Hitlerio įgaliotiniai, 
savo referatų dr. Endrejat. Po dėl jo žemių politikos, dėl ry- 
licijai padarius susirinkimo ,tU—
būste kratų, rasta ant stalo i Liudytojai geležinkelių po- 
padėtij visa eilė Vokietijos na- įLci jos viršininkas Antanas Ke- 
cionalsocialistų laikraščių, 4 nstavicius, geležinkelių polic.

VVannagat ?
KENSTAVIČIUS: Taip, ma 

no kabinete Pagėgių geležin
kelių stotyje ir prie manęs 
AVannagatų tardė.

TOLIUŠIS: Ar* jis pats pri 
sipažino?

KENSTAVIČIUS: Taip, Wa 
nnagat pats viską prisipažino

iausius balsus.Sasnausko Vyrų choras, iš kurio komp. A. Pocius ims “Draugo” radio programoms stipriam 
Juos girdėsite kiekvienų gavėnios trečiadienį tarp 4 ir5 iš AVEDC radio stoties.

mannininkų jaunimu?

egz. Sovogo vadovybės speci
alios informacijos dėl Novako 
paskyrimo Klaipėdos krašto 
gubernatorium, 14 egz. dr. Neu 
manno nelegaliai išleisto atsi
šaukimo “Die Autonomie dės 
Memelgebiets und Socialistis- 
cbe Volksgemeinscliaft” su pa 
žymėjimu “Nur fuer Mitglie- 
der” (tik nariams) ir 8-nių 
lapų d r. Endrejato referato 
konspektas, o pats referatas 
rastas suglamžytas ir numes
tas ant spintelės, kur,be to, ra
sta užmesta su Dommascho 
parašu Hitlerio knyga “Mein 

**Kampf”. Susirinkime dalyva
vo per 20 asmenų, jų tarpe fr 
teisiam. Kikilius, kuris 1934- 
1-16 Šilutėje prasitarė Bertu
liui, kad Šilutės apskr. Sovo
go vadovybė Įsakiusi,Sovogo 
nariams būti kiekvienu metu

NEUŽSIREGISTRAVUSIEMS CHIC'AGOS BALSUOTOJAMS, KURIE NORI BALSUOTI 
MAYORO IR KITŲ MIESTO VALDININKŲ RINKIMUOSE ANTRADIENĮ,

BALANDŽIO 2, 1935
Jei jūs dar neužsiregistravote tame Precinkte, kuriame gyvensite Antradienį, Balandžio 2. 1935, Jf'S GA

LITE UŽSIREGISTRUOTI BOA III) OF ELECTION COMMISIONERS OFISE, ROOM 308, CITY HAI.L, CHI- 
CAGO, Kovo 6 d., iki ir inįmant Kovo 12 d., 1935, nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, kasdieną, išskiriant Sek
madienį. Pirmadienį ir antradienį. Kovo 11 ir 12 dd., valandos bus nuo 9 ryto iki 9 vak.’; arba galite užsi
registruoti nuo 9 ryto iki 9 vak. penktadienį. Kovo 8 d., arba šeštadienį, Kovo 9 d., BILE KURIAM iš Regis
tracijos Vietų, kurias paskyrė Board of Election Commissioners.

LOOPS: Jis užeidavo pas 
Johannų AVallatų. Ten būda- 

pats noriai viską papasakojo, vo neumannininkų susiėjimai, 
pats savo ranka rašė ir brai- įkur kalbėta, kaip man sūnus 
žė žemėlapyje, nurodydamas Įyra sakęs, apie renginių žygių 
visus kelius, kuriais jis vežė prieš vyriausybę.vadini. Jonas Rimkus ir 

sienio policijos vachmistrai iiš Klaipėdos Jesuttį. Wanna- j MONSTAVIMUS: Ar ne-
pa-

Mikas Brusdeilins ir Vincas 
Agurkis parodė apie Inciden
tus su Hoyerio vadovautu So
vogo smog. būriu 1933-VII-22 
vakare Guduose ir Montvilai- 
čiuose. Agurkis, važiuodamas 
dviračiu, tų vakarų iš tolo pa-

gat prisipažino po akystatos [drausdavo Tamstos sūnui tai 
su Bolliu. Į išpasakoti?

TOLIUŠIS: Ar ir daugiau,! LOOPS: Taip, drausdavo, 
žmoniij buvo, kai 'tardė Wan- 'Vėliau jo nebeįsileisdavo į to- 
nagatų? x 'kius susiėjimus.

KENSTAVIČIUS: Dalyvavo ! ADV. SLEŽEVIČIUS (civ. 
ne tik tardytojas, bet dar pa- iešk.): Ar ne Jobann Wallat 

stebėjo Hoyerio būrį darant sienio policijos vadas Stasiu- kurstydavo ardyti lietuviškus 
rikiuotėje pasisukimus kairėn jks, dar vienas pasienio poli- susirinkimus? 
ir dešinėn; nors Agurkis bu- eijos valdininkas, vienas raš- LOOPS: Taip, buvo taip ka- 
vo apsirengęs civiliais rūbais, tininkas, gerai vokiškai mo- lbama. Jobann AVallat buvo 
bet, kai privažiavo arčiau, bū-i kųs vertėjas ir, rodos, dar ir visas vadas, 
rys liovėsi daręs pratimus ir ypatingiems reikalams tardy- SLEŽEVIČIUS: Ar nebuvo
stovėjo sau laisvai. Keli būrio 
nariai buvo su uždraustais ne
šioti perpetiniais dirželiais.

Pasienio policijos valdinin
kams sulaikius 4 smogikus 
protokolui surašyti, apie 60 
žmonių minia apsupo suimtuo
sius ir policijų ir ėmė polici-

pasirengusiems išžygiuoti drau .1$ visaip plūsti. Vienų sulai- 
ge su laukiamais iš Vokieti- kvtųjų kiti smogikai jėga iš-

tojas Nezabitauskis. iš Joli. AVallato pusės grųsin-
TOLIUŠIS: Kam buvo ver- ta Tamstos sūnui?

tėjas, jeigu Wannagat gerai 
lietuviškaį kalba?

LOOPS: Taip, pyko, kad 
mano sūnus pasijuokdavo iš

KENSTAVIČIUS: Dėl visa jų svaičiojimo atimti iš Lie
ko buvo vertėjas, kad gali ka- įtuvos vyriausybės valdžių. Be 
rtais ko nesuprasti. Kurie ne- to, pyko, kad jis kartų, pasie- 
mokėdavo lietuviškai, tiems nio policijos prašomas, padė- 
visada duodavo vertėjų. jo policijai išnešti per kratas

Teisiam. AVannagat nepapra pas vietos neumannininkus ra

Registravimui Apmainymo Registravimui vietos yra sekančios:

ADDRESS ADDRESS
1 Room 308 City Hali Office of Election Board 26 1126 N. Ashland Avė.
2 4 54 E. 35th Street Police Station 27 114 No. Curtis St.
3 4802 Wabash Avė. Police Slation 28 3138 W. Lake St.
4 4602 Cottage Grove Avė Fire Station 29 4000 Wilcox Avė.
5 1405 E. 62nd Place Fire Station 30 4602 West End Avė.
6 6858 Indiana Avė. Fire Station 31 1623 Monticello Avė.
7 7313 Kingslon Avė. Fire Station 32 1625 N. Damen Avė.
8 , 834 East 75th Street Police Station 33 2756 N. Ęairfield Avė
9 200 Kast. 115th St. Police Station 34 3517 Cortland St.

10 9321 South Chtcago Avė Fire Station 35 2629 N. Cicero Avė.
11 3509 Lowc Avė. Fire Station 36 1642 N. Kostner Avė.
12 3002 West 42nd St, Fire Station 37 439 N. Waller Avė.
13 3500 West 60th St. Fire Station 38 4911 Belmont Avė.
14 4738 S. Halsted St. Fire Station 39 4017 N. Tripp Avė.
15 6041 S. IVestern Avė. Fire Station 40 4428 N. Kedzie Avė.
16 6224 I^flin St. Fire Station 41 4835 Lipps Avenue
17 6345 Wentworth Avė. Fire Station 42 Room 308 City Hali
18 8120 S. Ashland Avė. Fire Station 43 1613 Hudson Avė.
19 1700 West 95th St. Fire Station 44 2742 Sheffield Avė.
20 1123 Roosevelt Road Fire Station 45 1529 Belmont Avė.
21 1702 W. 21st Place Fire Station 46 1052 Waveland Avė.
22 2358 S. Whipple St. Fire Station 47 2100 Eastwood Avė.
23 4122 Ogden Avė. Ward Office 48 1219 Ijafayette Avė.
24 4001 Fillmore St. Police Station 49 1545 Rosemont Avė.
25 2258 W. 13th St. Fire Station 50 5714 Rldge Avė.

50 5638 N. Western Avė.

Žmonės, kurie GALI UŽSIRKGTSTRUOTI, kad įgyti teisę balsuoti yra sekantieji

Fire Station
Fire Station
Fire Station
Fire Station
Ward Office
Ward Off. of 34th Ward
Fire Stat lon
Fire Station
Fire Slation
Ward Office
Fire Station •*-
Fire Station
Fire Station
Fire Station
Firc Station
Fire Station
Office of Election Board
Fire Station
Police Station
Fire Station
Fire Station
Fire Station
Fire Station
Fire Slation
Fire Station
\Vard Office

jos SA sukilėliais, kurių įsi- plėš’ė iš policijos ir,'jam įsi-lstai įkaito, bet iškart nei stus šautuvus
brovimo laukta sausio HS d. .maišius tarp kitų, davė pro- 

Buvę to susirinkimo daly- £°s tarpu pabėgti. Kitus 
viai liudytojai dauguma teis- ,3 sulaikytuosius atgabenus į 
me aiškinosi tik atsitiktinai (Policijos būstų Montvilaičiuo- 
patekę į tų susirinkimų. Pav., ise’ eia atsekė kiti Hoyerio bū-

SLEŽEVIČIUS: Ar neteko 
liudytojui konkrečiai girdėti, 
kaip rengėsi sukilti?

1. Tie asmenys, visaip kitaip tinkami, kurie išsikėlė iš vieno precinkto į kitą ir naujam dar NfiRA UŽSIRE
GISTRAVĘ. . .

2. Tie asmenys, kurie susilaukė pilnų metų nuo paskutinės progos užsiregistruoti arba, kurie sulauks pil
nų metų balandžio 2 d. ar anksčiau. •

3. Tie neužsiregistravę asmenys, kurie liko piliečiais Jungt. Valst. nuo pafkulinūs progos užsiregistruoti arba,
kurie liks piliečiais pirm balandžio 2, 1935. ';

4. Tie asmenys, visaip kitaip tinkami, kurie NĖRA UŽSIREGISTRAVĘ, tame precinkte, kuriofmėJĮ gyvens
Balandžio 2, 1935. ’-•*

UŽSIREGISTRAVĘ BALSUOTOJAI, kurie išsikraustė iš vieno precinkto į kitą preciaktą po jurisdikcija 
Board of Election Commissioners, ir kurie gyveno Apskrity ir precinkte savo naujos gyvenimo vietos nors 
devyniasdešimt dienų ir trisdešimt dienų vienam ir kitam GALI PERMAINYTI savo registraciją pribūdami 
Boardo ofise Kovo 6 iki ir inįmant Kovo 16, išskiriant Sekmadienį, tom pačiom valandom kaip dėl REGIS
TRACIJOS Boardo ofise; arba pasirodant BILE KURIAM iš Registracijos Vietų, arba Penktadienį. Kovo .8 d., ar

LOOPS' Teko girdėti kai- šeštadienį, Kovo 9 d., nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

FRF.D V. MAGUIRE.

MABEL G. REINECKE,
rio vyrai ir prisidėjo dar Pik
tupėnų Sovogo grupės vadas 
Paul Rubnke. Čia smogikai 
rengėsi pulti policijos būstų 
ir reikalavo tuojau paleisti su- 

PIRMININKAS'imtuosius. Teisiam. Emst Ur- 
KTLK. LTN. S. LEONAS: La- ,bschat’ grasindamas policijai NUS( verslovininkas iš Grab- 
pkričio mėn. — speigas, o T. .8murtu, buvo pastatęs net 10!upįų (parodė lietuvių kalba), 
jau roputes norėjai iš rūsio minučių ultimatumų, kad pa- papasakoję, kaip 1934-HI-18 ' 
išimti? įleistų sulaikytuosius, bet tuo vakare du Szemaitačiai (Her- Į

TILLIPS (sumušęs): Spei- ,inetu atvyko iš Pagėgių tele-,mann įr paai) užpuolė jo sve- i 
gas jau buvo atsileidęs... į fonu pagalbon iškviesti gėlo- tainėje buvusį lietuvių ūkini- 

P1RM1NINKAS: O kiti 20 žinkeliU virfiin- Kenstavičius „i™ HraiKriin, vnidvk™ 
vyrų, kai kurie net po 5—6 ’r vackm. Rimkus, o tada trin
kint, taip pat savo reikalais

liud. Tillips sakosi norėjęs ‘ro
putes’ (bulves) išsiimti iš rū
sio ir tuo reikalu turėjęs pa
kalbėti su Juknaičių seniūnu 
Storasta.

TEISMO

pats neklausinėjo liudytojo, 
nei teismui nieko nesiaiškino; 
tik po priešpiečių pertraukos, 
kurios metu jį buvo apspitę 
kiti teisiamieji, VVannagat pa
reiškė teismui, kad nebuvę jo jbant, kad daromi slapti susi- 
akystatos su Bolliu ir kad vi- (rinkimai; teko girdėti apie 
sai nepažįstus ypat. reik. tar- |“Schwere Gruppe”, “Jugend- 
dytojo Nezabitauskio — ir tik Gruppe” ir apie tai, kad jau- 
tiek... ’ nimas mokomas kariškų daly-

Liud. HEINRICH GEWIN-!laj’

APPROVED

EDMUND K. JARECKI
COUNTY JUDGE

HARRY A. I.IPSKY,
Board of Election Commissioners. 

JOHN S. ILUSCH, Chief Clerfc 

EDtVARD F. DUNNE, Attorney.

EMIL DENEMARKin
buvo tik atsitiktinai atvykę?

,, TILLIPS: To aš nežinau, 
negaliu žinoti...

Taip pat dauguma susirin-

kšmadariai bnvo suvaldyti.

Liud. KENSTAVIČIUS sa
ko, kad, tik įsisteigus Neu- 
nianno partijai, prasidėjo to
kių jaunų vyrų būrių, kaip

lytoj., sakosi ''f"7"’ karHki pr"li'
inai ir kad buvo daug ga ’ 
kad netrukus ateisiančios

kimo dalyvių liuėrf„„ —.... ..  . . . . ,
, , . • , i ik- *mai ir kad buvo daug gandų,nebeatsimenu apie kų kalbc- 1 .

jo dr. Endrejat. Pav., liud. Tu , v
ma, sako, kart dr. Endrejat Klntprdos kraštą pakluotos

, . .v -rr i. 4. - - * : dalys, kurios su vietos su-pasakojęs iš Aokietijos istori- / ’ .
. , . , , . , . <»- .Klienais atplesiancios Klaipėdos tokių dalvkų, kuriuos ‘siu-1 , , v * '
, \. .... - v oos kraštų nuo Lietuvos irleje’ maži vaikai turj žinoti, 

tai jis, Tumas, nė nesidomė
jęs... Liud. Hassler sako, kad 
Endrejat kalbėjęs apie k ratu

grąžinsiančios Vokietijai.

MONSTAVIMUS: Ar liudy 
tojui neteko girdėti Hoyerio 

jo giminystę tarp vokiečių ir .būrį dainuojant tam tikrų dai-
lietuvių... Tik liud. Bintakies ^ų apie savo žygius į Gudus? [šį turėjo Tamstos sūnus su neu

nkų draugijos valdybos susi
rinkimą; užpuolikai šaukė 
“Heil Hitler” ir “raus Sze-! 
maiten”. Gewinnus dar paro
do, kad Jobann Wallat buvo 
jį užverbavęs į Neumanno pa
rtiją, žadėdamas, kad galėsiąs 
parduoti kiaules, o kai įsira
šęs į partijų, ir tikrai kiaulių 
pardavęs bendrovei.

Liud. JONAS LOOPS, nu
kentėjusio Viliaus Loopo tė
vas, iŠ Grabupių (kalba gra
žiai lietuviškai) papasakojo 
dalyvavęs aname Szemaitačių 
užpultame lietuvių ūkininkų 
draugijos valdybos posėdyje.

MONSTAVIČIUS: Kokį ry-

PŪNTIAG
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

b feG 0
AVENUE
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JAUNIMAS
Chieagos lietaviii katalikų jaunimo skyrius

IA1INYSTĖS STYGOS , 116 kp>’ Worcester> Mass< *3* kp-, Jereey City, N.JnUH IWlbW VI IWV Į 7 narius. narius. I

Nukraukime tų dienų mūsų 
skaisčių sielų pašvęstų Vieš
paties Kūnu ir Krauju, bukie
tų.

Šventasai Kazimierai auko
jami* kovo mėnesį tavo gar-

ŠVENTAS KAZIMIERAI,
MELSKI UŽ MUS

Nors ir kažin kaip dirbtu
me, kad ir mokytų galvos mūs
didėtų, net didžiausios minios |x,į Neužmiršk mūsų tavo pa- 
muins padėtų, visų tai nueitų įsikalbėjimuose su mūsų Tėvu. 
veltui jei Geriausias Dievas
nepalaistvs mūsų veiklas sa
vo gaivinančia malone. Ta 
malonė mūsų sielai yra lyg tie 
vitaminai, kurie užlaiko ir 
apsaugoja mūsų kūno stipru
mų. Ne vien mes kaipo pavie
niai reikak’ajame tos Dievo

Kun. A. Valančius,
L. V. Centro Dv. Vadas

SEKMADIENIO IŠKILMĖS

Skambėkit stygos 
Dienų saulėtų,
Lelijos žydi...
Jaunystė juokias,

Kad mano sieloj 
Stygos skambėtų,
Kad kelių mūzos 
Rožėmis klotų...

Svajonės lakios —- 
Šypsos jaunystė 
Nerimsta plaka 
Jauna širdis...

Skambėkit stygos —
Ne amžiam tęsis 
Graži jaunystė 
Sapnų naktis...

Nemuno dukt$

7 narius. i 2 narius.
110 kp., Maspetli, N. Y., 5 103 kp., Providence, R. I.,

narius.
48 kp., Springfield, Dl., y 

narius.
102 kp.. Detroit, Mieli., 5 

narius.
17 kp., Boston, Mass., 4 na

rius.
12 kp., New York, N. Y., . 

narius.
38 kp., Kenoslia, AVis., 3 na 

rius.

i 93 kp., R ichoder, N. Y., 3 
narius.

1 narį.
9G kp., Davton, Ohio 1 narį.
27 kp., Norwood, Muss., 21 

narį.
Be abejo, kitos kuopos turi 

daug naujų narių prirašiusios, 
bet dar nėra prisiuntusius mo
kesčių centrui.

Vajus tęsis iki Velykų (ba 
landžio 21 d.). Manoma, kad 

[iki to laiko Vyčių eilėse ma 
žiiiusia bus 500 naujų narių.

Bronė

PIRKITE SAVO ČEVERYKUS PAS

TETERS
3401 So, Halsted St. Chicago, Illinois.k

Specialiai šiai savaitei Moterų vėliausios mados 
oeverykai.

$1.97 — $2.47 — $2.97
Būsite patenkinti.

J

SS

Savo globėjo Šv. Kazimiero 
bet ir organizuotos dienų, Chieagos lietuvių katą-. VYČIAI Už CEMPIJONATĮ

BR1DGEPORTE viena iš žymiausių maisto produktų ir 
mėsos parduotuvė prekiaujanti su

MARY LOU STORES CO.
yra

ALEKAŠ BUDRIS 
GROCERY & MEAT MARKET 

939 W. 33rd St.
Chicago, 111. ----- Pitone: YARds 6934

dovanos,
sielos ir kūnai taip pat jei likų jaunimas mini ateinant: 
veiks Dievo darbų neapseina sekmadieni, kovo mėn. 10 d. 
be Viešpaties pagalbos. į Dievo Apvaizdos parap. 10 v.

Tų malonę Šventoji Dvasia'ryto, tos parap. bažnyčioj bus 
gausiai dalina visiems. Dalį laikomos iškilmingos šv. Mi
jos duoda tiktai kuomet jos šios, kurias celebruos jaunime VG'' T hieagos apskričio

KETURI TYMAI IMSIS 
ST. PHILIP GIM.

liasketball žaidimai Lietu-

čenipijonatui įgyti įvyks sek
madieni, kovo 10 d., St. Philip 
gimnazijoje, Jackson Boule-

prašome: “Prašykite ir bus j draugas kun. Ig. Albavičius, 
jums duota’’, taria mums pats J Pamokslų sakys iškalbusis 
Jėzus. Nevien, kad jis laukia ,kun. A. Valančius, L. Vyčių 
mūsų maldų, bet prie to mums j centro dvasios vadas. Po iškil ’ var^ Kedzie Avė., o vai. po
duoda Jo begaliniai nuinylė- turingųjų pamaldų, parap. sa- geriausi tymaį L.

kurios savo galin-įlėj bendri pusryčiai ir Lietu-’^y^ Clacagos Apskr

FRANK VAIČKUS

BUCERNĖ IR GROSERNĖ 

634 W. 35 St. Chicago, Illinois

A-

1

Lygoj
gu užtarymu teiks mūsų pra- i vos Vyčių Chieagos apskr. ko: j<^IyvdUb ^Llime, Imtent: Ma
žyliais Aukščiausiųjam. jnferencija. Šiftse šv. Kazimie- rquette 1>ark (i)raeito sezono

Mums kaipo jaunimui ir lie-Iro' iškilmėse dalyvaus apie
tuviams tuomi Užtarėju yra (800—900 organizuoto jaunimo,
Šventas Kazimieras. Jo ūžta- , kurio didelis nuošimtis L. Vy- 
įyiiiu, mes naudojamės, prie čiai; kiti gi — Sodalicijos ir 
Jo galime visuomet siekti pa- Šv. Vardo dr-jos nariai. X. 
galbos. Mūsų organizacijų jis (
saugoja, jai Dievo apvaizdos J 
ir malonių prašo. Ir mes sau 
ir savo organizacijai daugiau 
pagalbos per jį apturime, juo 
labiau išreiškiame jam mūsų 

'pasitikėjimų ir prisirišimų.
Katalikų Bažnyčia pagerbė 

tų mūsų Užtarėjų. Kovo 4 d.
Visuotinoje Bažnyčioje yra jam 
pašvęsta. Mes irgi neužmirš
kime atiduoti savo patronui

tas ypatus

TAISOME VISOKIUS RAIBOS 

PARDUODAME LEMPUTES IR KITAS DALIS 

SKOLINAME GARSIAKALBIŲ SYSTEMAS

STAR RADIO DOCTORS
čempijonai), Cicero, Providen
ce ir Norta Side. Visi tie ty
mai žiįvėjančiai žaidžia. Turi 
'pats pamatyti. Taigi kviečia
mas atsilankyti. J. G.

Iš ŠALIES ŽIŪRINT
Chieagos lietuviškasis jau

nimas reiškia gilių užuojautų 
Liudvikui Tenziūi,cL. V. ‘Dai
nos’ choro pirmininkui... Pra
ėjusį ketvirtadienį mirė jo 
motina...

v. ., Ar jau prisirengę tinkamai
jo užsitarnauta garbę, vyčiai L,.... • ... , , v T," 1 ° . ipanuncti savo globėjų sv. Ka-.narių.
ir visas jaunimas, visi lietu-,, oi r • , - •1 ’ izmiierų?... Sekmadienį turėsi-

LIETUVOS VYČIU VAJAUS 
SĖKMĖS

i m ■ *

Lietuvos Vyčių Centro va
jus prasidėjo :;u Naujais Sie
tais ir per du mėnesius gauta 
arti trys šimtai naujų narių. 
Mokesčiai į centrų prisiųsti se- I 
karnai: Į

26 kp., AVorcester, Mass., 46 1

K. LAUCIUS

SIUVĖJAS

3317 Lituanica Avenue Chicago, Illinois

Plioone: BOUlevard 4657

3324 So. Halsted St.

, (JACK SliULTZ)

Chicago, III.

f

%

f

J VISŲ LIETUVIŲ ŽINIAI

viai garbinkime mūsų Šventų- 
jį Kazimierų. Šįmet apvaikš
čiosiu! Jo šventę ^ovo 10 d.

MEFR. LIET. KULTŪRINIAI 
IR EKONOM. LAIMĖJIMAI

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
pėda eina žymi dalis Lietuvos 
eksporto ir importo. Augumo 
tendencija rodo eilę kitų Lie
tuvos miestų.

Gyventojų prieauglis

36 kp., Chicago, 111. 
me tuo tikslu iškilmes Dievo įSlltort Park) 37 narius. 
Apvaizdos bažnyčioj... Viri | 8 kp., Cldcago, III. (Rose-
būkiine ten... land) 19 narių.

6 kp., Hartford, Conn., 16

(Bri-
JONAS DARAČIUNAS

3346 So. Halsted Street Chicago, Illinois 

SIUVĖJAS

Senas, patyręs Chieagos lietuvių verslininkas, kuris sa
vo kostunieriams patarnauja greitai, gerai ir sųžiningai. 
Visais paskolų, insurance ir real estate reikalais kreip
kitės pas tų, kuris toj bizny turi daug patyrimo, būtent 
pas

L. V. Chieagos apskr. bas- 
ketbolo žaidimai praėjusį sek
madienį neįvyko... Nežiūrint 
kad apie žaidimų neįvykinių 
buvo puskelbta, nemažas skai
čius entuziastų tos žinios ne
girdėję susirinko žiūrėti žaidi- i

narių.
113 kp., Linden, N. J., 

narių.
109 kp., Great Neck, N. Y. 

14- narių.
14 kp., Cicero, 11!,, 13 narių 
112 kp., C'liicago, III. (Alai

15 SIUVAME 111 TAISOME VISOKIUS DRABUŽIUS JONĄ P. EVALDĄ

840 W. 33rd St. Chicago

Pbone YARds 2790
mų... Laukė, bet veltui... Žai- quette Park) 13 narių, 
diinai bus tęsiami pradedant 24 kp., Chicago, III., (West 

Lietuvos gyventojų natūra- ateinančiu sekmadieniu, St. Side) 12 narių.
Knis prieauglis kasmet suda- Philips gimnastikų salėje... Zi 4 kp., Chicago, Ilk, (IStli 
ro apie 30,000 žmonių, tačiau nokit<*, kari čia žaidimai pra- Street) 10 nialii. \
emigracija paskutiniais me- ridės viena valanda vėliau, ne- į 90 kp., Kearney - llarrison, 
tais beveik visai nežymi. Lie
tuva neturi ir nedarbo proble
mos, kuri yra opi daugeliui Žaidimai bus taip pat įdomės- 
valstybių. Viso Lietuvos be,ni, nes dabar jau vyks tiesio- 
darbo žmonių apie 4000, kn- Iginiai čempijonato suriėmimai.

gu kad būdavo McKinley s«-.N. J., JO narių.
Įėję... Dabar pradžia 3 vai. pp. I 25 kp., C'leveland, Ohio, 8
.-» • i- • i . ■ • . • i ••

riais rūpinasi miesto savival
dybės, suteikdamos darbų ar
ba pašalpų.

Lietuvos ekonominio gerbū
vio didelis pakilimas prieš e- 
konominį krizį liudija, kad

Už vainikų kovos Dievo Ap
vaizdos. Marųuette, Cicero ir 
Nortk Sidės tymai...

narius.
10 kp., AthoŲ Muša., 8 na

rius.
41 k p, Brooklyr.', N. Y., 8 

Aftliu'’.

LIETUVIŠKOS PLIKYTOS IR RUPIOSIOS 
DUONOS KEPĖJAI

Z ;

ALEKSA BAKERY
3339 So. Morgan St. Chicago, III.

Tel. YARds 7258

J

SAVININKAS DIDŽIAUSIOS LIETUVIŠKOS 

KEPYKLOS AMERIKOJE

Praėjusį ketvirtadienį, L. V. 
“Dainos’L choia:-, turėjo savo 

nepriklausomybės sąlygos la-Įteimyninį vakarėlį - jmrilink- 
bai palankios tautos gerovei minimų... O. Pužauskaitės va
klestėti. Reikia tikėti, kuri vi
sus prislėgė laikinieji sunku
mai praeina ir galės grįžti j

riovybėj, vakarėlis surengtas 
labui vykusiai ir susirinkę. 
Dievo Apv. mažojoj salėj, pra-

nounulius pažangos ir laimė-, leido tikrai malonų vakarų... 
jimų laikus. -----------

Pusk utiniais daviniais 1934 ! šeštadienio gi vakare, Jas 
metų valstybės biudžetas su-jnausko salėj, West Sidėj, Au 
vestas sekamai: pajamos 258 šios Vartų parap. choras, irgi 
milijonai litų, išlaidos 252 mil. laikė savo šeimyninį vakarų.. 
litų. L. K. fi. Ir čia linksmybių iki soties...

Didesni Ilga Nervuotlems
SusHpnlJoslems Vyrams 

ir Moterims
MHOA-TOMĘ jrra turtingas Zlnku- 
Fosfoldu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia foatnm. t Y- ėlementį labai 
relkallnaą tvirtiems, galingiems ner
vams. Medikalllka fosforą parnėo 
daktarai, kad suAvclnlntl Ir nura> 
minti sujaudintus. svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suirutėse, kurios pagimdo 
'•nusldf>v8jlmp" Jausmu.

Tos iaunus receptas turi tarp tik
ra forma gslHltes. raudono kraujo 

reikalingo būdavojumul tvirtesnių 
Ir sveikesnių raumenų Ir sųgrallnl- 
m ui spalvos Ir pilnumo lėblyėku- 
slems, ploniems veidams. Be to, 
NIIOA-TONR turi AeSlas kitas brnn- 
gias gyduoles. Pradėklt Ant NUOA- 
TONE Šiandien ir tėmyklte kaip 
stlprPalt. Parduoda visi aptlekorlal 
su garantija gražinti pinigus. Tik 
Vienas Doleris mėnesio trytmentul

>fuo utklettjimo Imkit—UOA-AOE 
— Idealu Uussuotoja vidurių SS« 
Ir _ . . - .

WHITE SOX MOTOR 
SALES

K. RUMCHAKS, propi., V. RUMC1IAKS, Mgr. 
WM. SCHULTZ, mecbanic 

l’urking Sjiace arui Service in Our Garage

610 West 3 5th Street, Chicago, Illinois
Talephoue BOUlevard 8642

NEW PROCESS BAKING 
COMPANY

’ Y V

3401 So. Morgan St.

CHICAGO, 1LL.
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PAS BUORIKA 
PIGIAUS DABAR

BUDRIKO DIDELIS URMU PIRKIMAS PADARO GALIMU ŽEMAS KAINAS

WISCONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS
VLADAS JUZĖNAS, vedėjas 

5108 — 7th Avė., Kenosha, Wis.

LABDARIŲ DIRVA

ŽINUTĖS IŠ KENOSHA
Kun. M. Urbonavičius šios

si liga, “measles” ir “scarlet 
fever” tarpe vaikų, jau beveik 
'nyksta.

Elektrikiniai Šaldytuvai 
Vertės $150, po $«9-00

Radio ir Vitafonas groja Re
kordus ir Radio pagauna iš 
Europos už ......... .00

l’rosijimo mašinos po $/įQ.OO 
$<50.00

ir

Elektrifcinė mašina ir prosinimo 
mašina vertės $150.00 

už $60-00 
l’o $1.0*) į Savaitę

$99.00

$49.00
Pianų Akordijonai 120 Basų po

I
Mažesni po '.................................

25 lekcijos dykai

Hoover dulkių Valytojai garantuoti 
per Hoover po $Q Į .45

Gražus naujas Parlor Setas 
po $510-00

JOS. F. BUDRIK, Itt
3417-21 S. Halsted St.

Chicago, Illinois

savaitės pradžioje lankėsi pas j Miesto taryba iv vėl išpildė 
seseles Pranciškietes, Pittsbu- aplikacijų dėl paskolos iš fe- 
rgb, Pa. ’deralės valdžios, statymui nau

----------- įjo tilto per ežerų ant 7tli A-
Kazimierų varduvės parapi- ^venue. Jei paskola bus gauta, 

jos svetainėje šauniai pavyko, 'be abejo, bus platinama 7t’i
---------- - bvvenue. Tas liestų ir parapi*

Pirmadienio vakare, para-! jos nuosavybę. Ar kenošiečiai
pijos svetainėje, buvo'rodomi tada nesubrustų statyti nau 
judamieji paveikslai iš Lietu- jjų bažnyčių.

i VOS. !__________________________ ________

Šiandien įvyksta Vyčių su
sirinkimas.

LABDARIŲ UŽSIMOJIMAS jonės, kad visi geros valios
---------- '^lietuviai pritars mūsų organi-

Vasario 27 d. buvusiame l*a stacijos užsimojimui atmokėti 
bdarių Sąjungos centro susi- Jūkio skolas ir, kiek galima 
rinkime padaryta gražus užsi- 'greičiau, pradėti daryti pla- 
mojimas smarkiai padirbėti,'nūs priegĮauėi; statymui, 

į kad atmokėti labdarių ūkio Į Pasiteiraukime, kad atsiras 
.skolų — pirmąjį morgičių su- geradarių, kurie suteiks šiam 
j moję $b,(KX). Mokėjimo laikas kilniam reikalui paskolų. Žo- 
j suėjo kovo 5 d. Bet nutarta džiu padarykime viską, kas 
prašyti pailginimo, kad turėti {tik yra mūsų galėję, kad pri- 
užtektinai laiko sukelti reikia 'sidėti prie sukėlimo tų šešių 

tūkstančių dolerių, kuriuos 
turime atmokėti. Kada jau 
turėsime išmokėtų ūkį, tuomet 
labdarių organizacija pasijus 
esanti tvirta ir nė nepajusime 
kaip atsieks save tikslo.

Tad, į darbų! Labd.Kiekvieno kalanko yra 
priedermė remti ir platinti 
katalikiškų spaudų. Kataliku 
ka spauda nurodo žmogui i»

Ateinantį sekmadienį Apaš- ganymo kebus j amžinastį. 
talystės Maldos dr-jos vaka- y
ras. Pelnas eis nupirkimui žva 
ikių bažnyčion.

Gegužės mėnesį šios diece
zijos vyskupas švęs 25 metų 
kunigystės jubiliejų. Ta pro
ga gautos dovanos ir aukos 
bus pavestos statymui naujos 
katedros.

Stalioriai J. Vyšniauskas ir 
A. Zaleckis parapijos svetai
nėje padirbo kambarį vaidin
tojų reikalams.

Gavėnios vakarinės pamal
dos Įvyks trečiadienių ir pen
ktadienių vakarais.

Praeitų šeštadienį mūsų ba
žnyčioje susituokė J. Mastau- 
,skas su P. Pajaujiene.

Mūsų mieste plačiai siautu-

i

3OFIJA PUPLIS
(Po Tėvais Dobrov-olskaitė)
Mirė kovo 5 d., 1835 m.,

2:10 vai. ryto, sulaukus 4 2 me
tų amžiaus. Kilo iš •Telšių aps
kričio, Žemaičių Kalvarijos pa- 
rap., Kolenėnų kaimo. Ameri
koje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Andriejų, dukterj Eleną, 
seserį Emiliją ir švogerį Ste
ponų, 3 pusseseres, 3 pusbro
lius ir daug kitų giminių: o 
Lietuvoj senų tBvelį, 3 brolius 
ir 2 seseris ir kitus gimines.

Kūnas pašarvotas 2214 West 
23rd Street. Laidotuvės įvyks 
šeštadieni, kovo 9 d.. 1935, iš 
naiuų 8:30 vai. bus atlydėta į 
.Aušros Vartų parapijos bažny
čių, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Siiinns, Duktė. Se
suo, Pusseserės, Pusbroliai Ir 
Giminės.

Iaiidoiuvių direktoriai: La-
chavviez ir Sūnūs. Telefonas 
CANal 2515.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai UkaUme Ir UdirU- 
ane visokiu rflilų paminklų Ir gm-

klfred RoeellL prea

Mūsų feimjna specializuoja He
me darbe per Šešias kartas.

Veskite paminklų reikalų* tie
siai su pačiais iždirbėjais.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

blokas | rytus 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Bes. PEM8ACOLA MII 
BELMOHT 8485 

Ofrice: HILLSIDE 8888 
Vlnoent Roeeilt. aeer.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAID01AM 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

Visų Lietuvių Labdarių Są
jungos kuopų valdybos prašo
mos rašyti į “Labdarių Dir- 

eikimą. Nevų” apie kuopo

mų pinigų sumų.

Kaip žinoma, labdarių cen
tre nėra pakankamai pinigų.
Taip pat ir kuopos nespėjo už
tektinai surinkti. Dėl to ten
ka kreiptis į plačiųjų lietuvių 
visuomenę, į mūsų garbingos 
organizacijos geradarius.

Labdarių kuopos yra prašo
mos sueiti į artimų kontaktų 
su visuomene ir mūsų priete-
liais, kad ligi kito susirinki- tik labdarių organizacijos na
mo kiek galima daugiau aukų riai, bet visa mūsų visuomenė 
j centrų galėtumėme atvežti, nori žinoti, kų veikia labdarių 
Reikia sujudinti visas lietuvių kuopos ir kaip mano prisidė- 
kolonijas į tų gražų ir reika- ti prie ūkio skolų atiuokėji- 
lingų darbų. Nėra jokios abe- nio. “L. D.” red.

VENETIAN MONUMENT CO. Jffi.
_ Išdirbėjai aukšie nės rūšie. pumiuk- 

lų ir (irabiinmiiį
--------- _o------------

Didžiau, ia ; amii.kbj dabluvū 
Chieagoj

r
Suvirs 59 metu p:-?.; limo

---------- _o------------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupyki

te pinigus 
----------- o------------

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Cbicagos .Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ,
arti Gratid Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

G R A BO R I A I :
LACHAVVICH 
IR SŪNOS

LIETUVIAI GRAB0RIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. CANal 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, IR.
Tel. CICERO 5927

Tel. LAFaycUe 8571

J. Liulevlčius
Graboritis

Ir
Balsam ilb to Jae

Patarnauja Chica 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

I. J. Z 0 L P
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDfiJAH
1646 West 46th Street
Tek BOtJlevard 5908—MIS

ATĖJUS LIŪDĖSIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas

Telefonui YAEdi 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Taria automobilius visokiem! 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Litnanica Avenne 
Chicago, HL

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th C0URT

Cicero, Illinoia 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė,
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
ORABORTUS Ir BAL8AMUOTOJAB 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MOMroe 8877

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
6340 SO. KEDZIE AVĖ,

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIU8 

Palaidoja už |25.00 Ir aukščiau 
Moderniška koplyčia dykai 

668 W. 18th St. Tel. CANal 6174 
Chicago, III.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

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

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

N. RADIS, «h, -
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Trečiadieni , kovo 6 d., 1935
;gimusi Lietuva”, kino paveik 
sius, kuriuos sulosią Lietuvos 
gyvenimo artistai.

A. D. Kaitinkis rodys šiuos 
paveikslus Mihvaukee, Wiseo
asine, parapijos svet.. 1575 S. j Lietuviai, kurie paeinate |dia ir trumpas susirinkimas 
101h Avė., kovo 7 d. Pradžia nuo Zarasų, nežiūrint kokios Visi nariai turi dalyvauti.
7:30 vai. vakare. ^parapijos, bet tik priklausėt S*. Vardo draugija

---- ————— 'Zarasų apskričiui prieš atgau- j —------- --------
VATAIIVI6VA ODAIini ,s*ant k.ietuvai nepriklansomy- j 
KAIAUMShA ulAUUA įkę, kviečiami įsirašyti į raza-i 

(Katalikų Akcijos ir spaudos |S’hkių klubų. Naudų šio klū-j 
vajų pradedant) jho patirsite susirinkime, ku- j

______. !r*s įvyks penktadienio vakare, '
Gyvename įdomiuose ir ko.vo d., Žukauskų salėj, 212h 

įsvnrbiuose laikuose. Pasaulis Chicago, III.
Ivirte verda. Jis pilnas ekono- I . . .
uliniais bei religiniais klausi-

Pranešimai CICERO. — fiv. Vardo d r* 
'gija eis “in eorpore” išpužin-

TERPENTINO FABRIKAS
KAUNAS. — Miškų depar

tamentus, norėdamas gerinu

pavyko gauti gerų rezultatui
'gaminti iš sakų terpentinų.
Manoma artimiausiu laikuZARASISKIAMS SVARBUS ties kovo 9 0 kovo K) d.,

PRANEŠIMAS 'iprie fiv. Komunijos 7:30 vai , .
Miiiose. Po Mišių bus užkan- iSnautIoti ,niSkl* turty’ ilgus^tvt* b‘>P<mt,no bei kaliom.

metus darė bandymus su jaus fabrikų. Ligšiol tuos 
spygliuočiu sakais

I uo adresu randasi barzda 
skutykla. Drųsiai eikite j VI

[mais. V’isų svarbiausių klausi / ų1’ n nuro<I.Vs vietų susirin 
(kimo. Vajas skietls

Pagaliau' daiktus įveždavo js užsienio.

PLATINKITE “DRAL'OA”

AKIO GYDYTOJAI

CLASSIFIED
Al TO.MOBII.ES Al TOAIOBII.ES

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai

Komp. A. Pocius tvarkys “Draugo” radio gą- 
vėninių programų muzikų.

VIETINES ŽINIOS
GAVĖNIA IR KNYGOS

NAUJOS KNYGOS BAŽ
NYČIOS PRIEANGY

VISŲ DĖMĖSIU!
Žinomas biznierius Jonas 

Sinkus, kuris užlaiko real es- 
tate ir insurance ofisų, mūsų

MARQUETTE PARK. — prašė paskelbti, kad įveltas į 
Lietuviai šį vakarų bažnv- žmogžudystę jaunuolis P. Sin- 
eios prieangyje galės įsigyti kus nėra jam nei giminaitis 
šias naujas gavėniai knygas: nei pažįstamas.
“Stacijos — Graudūs Verks
mai”, sykiu ir gavėnios gies
mės. Kaina 10c.

Kunigi) Vienybės išleista
maldaknygė, puikiais apda- į 
rais. Kaina $1,25. Rasite di
delį.pasirinkimų ir maldakny
gių bei dvasinio turinio kny-1* I I v
gij. Klauskite laikraščių par 
davėjo.

prie bažnyčios kas sekmadie 
nį po kiekvienų Mišių 
8 iki 12 valandos. 

Patarnavimas sužliungąs.

mų rišėjus yra spauda. Kiek
vienas žmogus šiais laikais 
įskaito. Kokių spaudų kas ska* 
i to, tokių nusistatymų jis ir 
| laikosi..

Lietuviai daugumoje buvo
'dori žmonės, geri katalikai, 
kaip Lietuvoje taip ir čia, A- 
merikoje. Dabar, norėdami ar 
nenorėdami, turime prisipa
žinti, kad didelė dalis mūsų 
tautiečių apsileido tikėjime 
bei doroje. Nekurie net* visai 
tapo netikėliais. Viso to svar
biausia priežastis buvo ir yra 
netikusi bei bedieviška spau
da.

Kaip Šv. Mato Evangelijoje
13 perskirime Išganytojas sa
ko: “Žmogus, tiesa, pasėjo 
gerų sėklų savo dirvoje, bet 
.jam bemiegant atėjo priešas 
ir užsėjo rauges.” Kų tai reiš
kia? Mat, lietuviai katalikai, 
dori žmonės miegojo, t. y. ne-

nuoįgana dirbo. Neplatino ir nes
kaitė katalikiškos spaudos. 
Musų priešai. dienų ir naktį 
darbavosi, rašė ir platino sa 

Ivo netikusių spaudų. Mažu. 
!pamažu blogas užsmelkė ge
rų Kristaus sėklų. Šiandien

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTO.M ETRICA 1.1, V AKIU 
. SP1X lAIdsi AS V

CHEVROLET 1 9.14
rime keletn 1934 ChcvrcIciM, Sė
daus ir 2 durti Sedsns, vi ti kuone 
iutu.il ir apkiitnuoti t.iin. kad jums 
duodamas DIDELIS Si T A t' I' V M AK

Dabar tu- NASH '32 8cyl. 5 pnsaž. Cnunc.
Juodas, 6 drat. ratai, geri taierai. 
t.’-unk rnck. whipcord trim. Gerai 
atrodantis Nash geram stovy $395

b,zn,e^Mg1!nk,tes
UKAUGL” . ! -’-umpun gystę ir toliregystę Prir'n

' KUn..t<'Singa* akinh,s- Visuose atsiU- FORD 
kiniuose egzaminavimas daromas su 
e • ktra. parodančia mažiausias kiai das. Speciaie atv„o at krekamą į

• PONT! V — "'34 — 4 durų sedan, 
•Juodas. 5 dm*, ratai. Išrodo !»• vei
kia kaip naujas, vienas iš nuikiau- 
s’» kam mūsų šlake. gArantuotas, 
DIDELIS Sl’TAEI’YMAS.

ni’TPK ’31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, G drat. ratai, geri taierai. 
mohalr trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

ŪKĖS PARSIDUODA IR 
NEKURIOS IŠSIMAINO 

ANT NAMŲ

, . , atyda
mokyklos vaikus. Kreivos ą'kys'ati- 
taisomos. Valandos nuo 10 iki « v 'Nežiloj nuo 10 iki ,2. Dauge,y” .D 

likimų akys a,,lalsonios Ik- akiniu 
Mes f.irime daug ūkių bargenų. ęo balnos pigiau kaip pirmiau. 

akorų didumo, 80 akcrų, 40 akcrų.
120 akcrų, r 160 aken, ir didesnių.
Taipogi turim nuo 4 akcrų' iki 20 
akenj. Beveik visos šios ūkės yra su 
gerais trohėsiais. gera žeme Ir trans- 
portacija — arti autobuso ir gal y ė- ! 
karių linijų. Anie 50 myliu nuo Clil- I 
kagos. LIETUVIAI, kurie norite a- Į ta •, 
teityj turėti aprūpintų sau gyvenimų, i . tritaikyme akinių dėl viso- 
taip pat būti savo ponu ir nebijai kių akių. Ekspertas tyrimo &- 
<larbij prarasti, dabar yra geriausias kių ir pritaikymo akinio laikas tsigjn sau ūltj, dėlto, kad kai-i * P ymoaKUlių. 
nos yra žemos ir mes turim daug 
bargenų. Mes parduodame ir maino
me namus, lotus, kurortus ir viso-

'34. 2 duru S»don, Mėlv. 
nas, kuone naujas vėliausio mode
lio Fnrrl. go.rsntuetss tr p ei-.-Iry.10- 
tas SUTAUPYTI JUMS PINIGE.

CHEVROLET '34, — 2 Doftr Sedan, 
Tamsiai žalias, 5 eream drat. ratai, 
t*k trumpų, laikų vartotas. Išrodo 
kaip naujas. Garant. BARGENAS.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO

t?

BETEK — '33, Model 86-S. 2 paša 4. 
coupe su Rumble seat, Juodas, šeši 
drat. ratai, trunk raek. Priklaupė 
turtuoliui ir labai mažai vartotas. 
Puikiai išrodo, tobulam stovy. Ga
rantuotas ........................................ $795

BETCK — '33. Model 57. 5 pnsaž.
Sedan, Juodas, šeši drat. ratai, 
trunk raek. .šis mažas Biiiek sedan 
išrodo kain nailias. nerasite tam 
panašaus. Garantuotas ............$795

BODGE — '33. 4 durų Sodan. Juo
das, 5 mcdin'ai ratai, š's Dodge fi 
vra ekonomiškas onernoti ir- pui
kiam stovy. Geriausias karas mažai 
šeimynai. Garantuotas ............ $525

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

NASH '32 — T.ight 8, 5 Sedan. Ma- 
roon, 5 mediniai ratai, geri taierai. 
Ištikimas, ekonomiškas mažas ka
ras. atrodo Ir bėga gerai .... $325

BUICK '30 — Model 4fiS, 2 pa.saž. 
coupe su rumble seat, French b’ue, 
6 drat. ratai, labai gražus co->ee 
tobulam stovy .......................... $295

iPLYMOETH '33, — 4 Door Sedan, 
Juodas, 5 eream drat. ratai, geri 
tajerai, labai puikus mažas karas. 
Garant. ......................................... $475

Geriausia proga
Užstojo gavėnios laikas. Ge

riausia proga užsisakytį ‘Dra*.i 
gų’, vienatinį katalikų dienra
štį Amerikoj. “Draugas” yra 
mylimas visų geros valios lie- '

IŠ ŠV. KAZ, AKADEMIJOS 
ALUMNIEČIŲ VEIKIMO į

klos rūšies biznius visuose miestuose 
ir valstybėse, skinjinamc pinigus, per
kame, parduodame, mainome ntorgi- 
ehis ir bonus Ir turime apdraudos 
dejiarta.menių. J. Namon apie 20 me
tų biznio patyrimas ir teisingas pa
tarnavimus bus jums naudingas.

Kreipkitės asmeniškai arba raštu

J. NAMON & GOMPANY
6755 S. Westem Avenue

Chicago, Ii inois 

Telefonas — GrovehilI 1038
Ofiso valandos: nuo io ryto iki . . . -------

5 vai. j iv ptetų. Vakarais Ir nedė- ' Skirtų Valandų. Room 8. 
Komis tik pagal saiiarlj. ' PnONE CANAL 0523

STEDEBAKER — '32. 5 pasaž. coupe 
su bu!'*, in trunk. Juodas, šeši drat. 
ratai. Labai puikintai stovy i.r išrado 
kaip naujas. Garantuotas .. $195

CADILLAC '28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk raek. 
wbincord trim. Puikus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus ................ $195

DR. JOHN SMETANA
s OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND A VENŲ k 

Platt Bldg., kamp. 18 $t.
; 2 aukštas

Pastebėk it mano iškabas
j Valandos nuo 9:30 ryto iki 
;12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra

FORD '33 — 2 ps«-až. Convertibie 
Coune, V-8, Juodis su Geltonais 
ratais ir gerais tajerals. Atrodo 
kaip naujas ir labai geram 
stovy . ............................................... $395

PDNTTAC STX — '32, 4 durų Sodan, 
Juodas su raudonu striping Ir 5 
raudonais drat. ratifs. Geras mažas 
karas už mažai pinigų. Gerai iš
rodo ir geram stovy ................. $395

BETEK — *28, Model 57. 5 Sodan,
gražus mažas karas, kuris gerai 
važiuoja, žemai apkainuotas. tik
tai ...................................................... $95

PAOKARD '28 — 8 cvl. 7 Sedan. 5 
drat. ratai trunk raek ............ $95

BETEKS — Visų modelių. — Mes vl- 
• snoniet turime ant vietos puikų 
šlaitą garantuoti) vartotų Buick ka
ru. Negalimo geriau pirkti negu 
gera vartota Buick. kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

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

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

Cravvford 4100

Kovo 10 d., 3 valandų po- !znioniV- Kas daryti? Ar jau 
piet, Šv. Kazimiero Akademi-J.sav^t^ išsižadėti, paleisti ne
jos alnmnietės rengia korto- .tikėliams ? Ar musų bedieviš- 

linis ir kauliukais žaidimų su ^os sPau<ios skaitytojai visi i 
arbatėle. Įvyks vienuolyno au ' ^ra bedieviai ? Sakyčiau, kad 

tm ių. Kaina metams $6.00 (į ditoi ijoje. Davusios mokinės dar nevisi. Dan
Lietuvų $7.(K)). Jei kas negali jpraSonios ntsivosti savo moti- įgu,na yra nesusipratę
iš syk užsimokėti, lai pasikal-;np|es ;r drauges — apžiūrėti katalikai- Taigi į darbų! MiL 

mokyklos kambarius ir pasi- dabartinis Šv. Tėvas, Pįv,s 
šnekučiuoti su savo mokytojo- kad kiekviena kata
mi*. Įžanga 25c. Publika kvie- hkų šeima turi turėti bent 
Čiaina atsilankyti. Bronė v*en§ katalikiškų laikraštį sa

vo namuose. Katalikiška spau 
da bei laikraštis žmogaus gy
venime, jojo dvasiai yra taip 
reikalingas, kaip kūno palai
kymui kasdieninė duona.

ba su laikraščių pardavėju

ANCH0R
PĄIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

Kn palengvina skausmus

LIETUVA GARSINĖSE 
FILM0SE

'u KULS PA IN J

LEONARO A. GREETIS
Real Estate — Insurance — Nctary Public

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

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.

INSURANCE
NOTARV

PUBLIC

X . LIETUVIAI DAKTARAI:
turime tarpe savųjų daug ne-,^1®^08 LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
dorų, netei,<ingų, netikusiu

Jei norite matyti kaip Lie- Kad katalikiškų spaudų į- 
tuva šiomis dienomis ifirodo, nešti į kiekvienų šeimų, neį
eikite pamatyti “Jaunoji At- kia darbo ir pasišventimo.
___ ____ _ Fas pats šv. Tėvas akstiną

katalikus prie katalikiškos 
akcijos, čia mums kaip tik 
gera proga pasirodyti veik
liais, susipratusiais katali
kais. Ne tik įsigyti ir skaity
ti katalikiškų spaudų, bet pri
sidėti prie jos išplatinimo. 
Toks šiais laikais bus gal 
švenčiausias ir naudingiausias 
darbas. Platinimas geros ka-

PERKAM
LIETUVI!

KUS BONUS
REAL ESTATE — STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
Prisirašykite į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
8808 W18T 47th STREET Tel. LAPayette 1083

LIETUVIAI DAKTARAI

Office Phone' * lte8. and Office
PRO pect 1028 . 2359 So. I.cavitt St.

CANal 9706

Tol. CANal 0257
Ros. PKOspcrt 6659

DR. J. J. KOWARSKAS DR. P. Z. ZALATORIS
PHYSIEIAN and SERGEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOERS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos-

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagul sutarti 

Ofiso telef. ROL'lcvard 7820 
Namų Tel. PROspcct 1930

Tcl. BOl'Icvard 74J4Z

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Stre. t 

Vai.r nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti 

t-
Ofiso Tek: PROspei't 637G 
Rez. Tek: HEMlock 6141

DR.J.RUSSEL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 ‘Iki 4 Ir 6:30 iki 8:30 
Scredomts Ir nedaliomis pagal sutari) 
Kez. 2515 W. 6»th St. Pagal sutarlj.

Tel. Ofiso ROl’levard 5913—14 
Kės. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
talikiškos spaudos — vra nn On~Ial; n"° 1,: nuo 
laikymas dorovės žmooėso, W“‘ 3S‘h S‘r<>e‘
tvarkos šeimose. Platinant lie-'
tuviškų katalikiškų spaudų,, 
vpaA tarp jaunimo, palaikome 1 
ir lietuvystę. i

Pralotas M. L. Krušas,
A.L.R.K. Federacijos I 

Dvasios Vadas.'

GYDYTOJAS ir CHIBERGAS 
1821 SGl'TH HALSTEI) STRF.ET 
Rezidencija 6600 So. Arlcsian Avė.

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

Office Tel. TfF.MIock 4848 
lies. T<*l. | GROvebilI 0617

7017 S. FAIRFIEI.O AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQITETTE ROAIl 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. ir Nedaliomis susitarus

Tel. CANal 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 

Nuo 1 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sulartl

'fei. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomig ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.
Telefonas REPublic 7868

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. W1NSKDNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Val.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

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

Ofiso Tel. CICERO 49
Re/.. Tel. CICI.KO 3656

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

katos Komisijonierius. Y.ra gerai Ci- 
cerieeianis žinomas. Praktikuoja jau 
28 melus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Rbeumatlzmų, Plau
čių Ir širdies ligas.

Valandos;
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto: nuo I Iki 4 

vai. popiet ir 7 Iki 8 vai. vakare; 
•ventadi'eninla pagal susitarimą..

4930 West 13th Street
CICERO. n.It

Ofiso: Tel. l.AFayettc 4017 
Rez.: Teh H F. M kak 6286

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OF’SAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais — I 
iki 3 popiet -— 6 iki 8:30 vakare. 
Nedėliomis nuo Ii ryto Iki 1 p.p.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRginia (1IKMI

Ofi.-o vai.: 2—4 Ir 6—8 p m. 
Nedėllomiu pagal sutarti

I V- A I R 0 S DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
I

OFISAS
4720 So. Ashland Avė

t lubos
CHICAGO, ILL.

OFISO VAI.ANDO8- 
Nuo 16 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4

.....................  .......... | vai. po pietų Jr nuo 7 Iki 8:30 vai.
ADCIMI/IT6C s «VakMr0 Nedėliomis nuo 10 iki 12

(iARSINKiIES / DRAUGE^ yalandal dieną
Telefonas kUDusy 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRUR0A8

4631 SO ASHLAND AVĖ
Tel. YARds 0894 

Rez.: Tel. PI.Aza 2400 
Valandos:

Nuo 10-11 v. ryto; 2f3 Ir 7-8 v. r 
Nadėldieniaia nuo 10 iki 13 dieną

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

Ofiso valandos: 2 4 ir 6-8 vai. vak.
Ilczid.'iieljos Ofisas: 2653 W. 69tli SI. 

Į Valandos: 10-12 ir 8-9 ’"tl. vak. 
Sercdomis Ir Nedėliomis pagal sutarti

I

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

Itin SO. 49tli CT., CICF.RO. II,I,.
Utar., Ketv., Ir I’ėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. KAUSTEI) ST.. CHICAGO 
I’aned., Stred. ir Subrtt. 2 — 9 vai.

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis To. CANal »4<I2i

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

vakarais 6 iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9000

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

DU.TJAVOIŠ FERDĮNANū PETRAITIS
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet. 7 iki 9 vak. 

N«-d''lto|c pagal nutartį

Tel. LAPayette 3057

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

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

Serndomis ir nedėlleani’s pagal
sutarti

Ofiso Tel.: LAFayette 3650
Hm. Tel.: VIRgtnla 0669

DR. Y. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A 8 ____  X - R A Y
4143 ARCHER AVENUE 
Kampas Franclsco Avė.

LTETUVTS A.DVOKATAS 
Suite HMM) — FPAnklin 6990

188 W. Randolph St.
V Chicago

Telephone BOElevard 28(10

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4631 S. ASHLAND AVĖ.
Res, 6515 S. Rockwell St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

ANGLYS
ANGLYSI TOkstanėtal namų vartoje 
ekonomiškas, be suodžių Troplcair 
anglis. Garantuota voga Ir šiluma 

Trys Telefonai: 
Republlc 0600 
lAvvndale 7366

Screening"— 14'75 
Mine Run—R. 7-5

I Lump arba egg—6.00 Merrltnac 2524 
NORTHERN COAI, CO„ 

>ljiwndnle 7366 Merrtmac 2524

I

TO.MOBII.ES
TOAIOBII.ES
iutu.il
CICF.RO

