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SUNK.A, SUŽEISTAS T|£S1EMS Į^ĮJ

JUGOSLAVIJA PASIRENGUS UŽIMTI 
SALONIKUS

ATĖNAI, Graikija, kovo! 
8. — Iš vieno Jugoslavijos 
laivo gauta nepatikrinta Ži
nia, kad yra sunkiai sužeis
tas graikų sukilėlių vyriau
sias vadas buv. premjeras 
(Venizelos ir vienu sukilėlių 
karo laivu vežamas j Alek
sandriją, Egiptan.

PARYŽIUS, kovo 8. — 
Iš Atėnų pranešta, kad grai
kai sukilėliai bombardavo Sa 
lonikus po jvykusiųjų ten 
kruvinų kautynių, kurių lai
ku daug nukauta ir sužeista.

Kituose pranešimuose pa
žymima, kad graikų vyriau - 
sybė suima komunistus Atė
nuose ir kitose krašto daly
se. Paleista keletas Yenizelo- 
so šalininkų, kada patirta, 
kad jie nieko bendra neturi J 
su sukilimais.

AREŠTUOTAS MEKSIKOS 
ARKIVYSKUPAS 

PRIMATAS
MENICO CITY, kovo 8. -

Po visos paros kalinimo po
licija pagaliau paleido arki
vyskupą P. l)iazą, Meksikos 
primatą.

Gavėnios laikotarpis yra di, Kati davus paakinimo savo tas Popiežiai iš Vatikano na- 
džiai svarbus ir šventas me- kunigų uolumui ir savo žmo- mų per langus galėtų maty
tų laikas. Bažnyčia pašvenčia nių kooperavimui su užsienių ti, bet didelį dėkingumą sie- 
šį laikotarpį savo vaikų pas- misijomis, jis, noriai taikosi lose tūkstančių ir šimtų tftks 
ninko, savęs išsižadėjimo ii su Kristaus A'ikaro ant že- tančių dar negimusiųjų, ku- 
išmaldų davimo praktikai, mės noru kada nors seninu finos mes gelbėsime iš tamsy 
Nuo pasninko daugelis mūsų nežinomame misijų sąjūdyje, bių ir mirties šešėlio. Dar
yra dispensuoti, laikui bėgant Žodžiu, Chicago nusprendžia daugiau kaip tas, tai mūsų
visiems pripažintos žymios pastatyti Ryme tarptautine įsisąmoninimas, kad mes su- 
lengvatos. Taip nėra su ki- mokyklą vietagimių misionie- keliame džiaugsmo ir suim
tais privalumais. Jie pasilio- rių mokslinimui. Mokykla minimo Švenčiausiajai Jėzaus
ka savo galioje su mumis įr bus Vatikano šešėlyje ir Šv- Širdžiai, degančiai troškimu 
sulyg mūsų išgalės. Kad pa- entojo Tėvo nuolatinėje aky- dėl sielų, kaip mes patys mal 
gelbėjus atlikti šią pareigų lioje priežiūroje. Bažnyčios doje pakartojame sakydami: 
Šioj vyskupijoj, Arkivysku- Galva turi nuolatinius susisie,“Teateina Tavo karalystė, 
pas pradeda Gavėnios laiko- kimus su atokiausiomis pa- j tebūnie Tavo valia žemėje, 
tarpį su atsišaukimu į savo šaulyje misijų bažnyčiomis.' kaip ir danguje.”

Šios arkivyskupijos kiekvie

MEXIC’O CITY, kovo 8.—
Arkivyskupo Paskualio I) i či
žo, Meksikos primato, priva
tus sekretorius Manuelis Car' žmones, kad jie palaikytų ir Minėtos mokyklos pastatymo
renzo praneša, kad vakar ar gausingai paremtų užsienio kaštai, kurių mes negalime' nam katalikui yra teikiama 
kivyskupas areštuotas jam vidaus misijas. Nerasi ki- antkart parūpinti, turi būt j proga šį sekmadienį praktiš- 
vvkstant į Tianepantla mie- ,tokio Švenčiausiajai Jėzaus pratęsti ilgiausiems metams, 'kai dalintis tuo visu — di- 
stelį federaliniam distrikte. , Širdžiai brangesnio dalyko Naujoviniai finansavimo me- Į džiausiu misionieriavimo są- 
Sekretorius nebežino, kur da^aip šis — misijų rėmimas, t odai leidžia mums taip dm y- judžiu, koks kada nors Baž. 
bar yra arkivyskupas Dia«. Žmonių-tikėjimo stiprumą ir ti, ir todėl to visa kaštai re- nyčios istorijoj buvo leistas 

prie savo Bažnyčios tikrąjį supuls ant vienos mūsų.kar-: vienai vyskupijai. Ir su šiuo 
prisirišimą galima tinkamiau-. tos, bet teks tuo dalintis mū- yra surišta daug palankumu

nas kurs lvdė'o artrivyskupa.'iSmatuoti tu°’ kaip daug Įsų vaikams ir dar vaikų vai- jr iš Bažnyčios iždo laimini- 
r TTT-T-ionavI.V' I įmonės interesuojasi misijo- kams. Tuo keliu Rvme bus mų tiems visiems, kurie via

BELGRADAS, kovo 8. -- £ ‘ Dievo ir' pariSpinta į6taiga, kurioje Ki Tikimo Platinimo s.„b„,ii-
vLiaU arkivysku- ,»*»><> ■»*«« jodoma jy nijo8> Jap#nj Sl. Jos dalimi, ir mes nuoširdžiai

.ja, kart graikai sukilėliai i, . - . . . , pasiaukojimu duoti pagalbą,. . .. . 'skatiname kiekviena sielų ga-
ctTro+T.1. oninri cnn nfltrfllhfl ir PU- Šoferi ir tarną paleido, o . , . . , . 7. jamo, Graikijos, Arabijos ir I J Msvetur apturi sau paganią ir J t “ H ir padrąsinimą kovojantiems ,.A .. , ’ , . . nvtoia kuniea ir kleboną
Ko fn msi renirinmns koks .arkivyskupą nežinia kur ra’|j,s ..... kitų daugelio kraštų jauni- • .be to, įasi, rengiamas koks ? dvasines gerovės pnešakmiuo i J ,Q^„omo ; , kad jie vaizdžiai išaiškintu
naujas paktas naganuose, , • • ..... .. , se apkasuose. Ls tikrųjų, dir-. .. _ įtikintiesiems būtinas salvea*
kart -nakenkn« načiai Tneosla Pasklydo nepatikrintų zi- .. . . ... t- shnamas musų tėvų senojo1 ’ -" ’kad pakenkus panai jugosiaj • \ 1-1 steikite į pereito šimtmečio A., ... 1 vieno dolerio ar daugiau k-n.. . irtu kart BrlnvvalfllUflS Sll lėk, ‘ ' llkėlinm tiouosu r. nualmi uulwlu uaugmu >0-11vijai

Apie arkivyskupo areštavi
mą sekretoriui pranešė tar-

SESI TESTAMENTO KLAST0T0IA1
PASIŲSTI GRAND JORY TEISMAN
VISI KALTINAMIEJI UŽDARYTI 

APSKRITIES KALĖJIME

Iš kapų iškastas ir ištirtas 
Kelly lavonas

Vakar Probate teismo tei- lio” Kelly parašas. Savo liū- 
sėjas, John F. O’Connell, lie- dyme Salman pasakė teismui, 
tuvius, kurie yra kaltinami kad jis įsitikinęs, kad tai ne 
suklastavime Itestamento, pa- Kelly parašas, nes negalima 
siuntė Grand Jurv teismui? jo suderinti su kitais Kelly 
Visus šešius paliko kalėjime Į parašais. Jo nuomone, tas pa- 
vienienis metams ir patvirti- rasas buvo nubraižinatas nuo 
no savo pirmutinį sprendimą kito1 įnirusio parašo. Paliūdi- 
po “$10,000 bail” kiekvienam, jęs apie parašą, jis laikinai 
Sulaikytų asmenų advokatai paliuosuotas ir pašauktas po- 
stengėsi visomis išgalėmis sa- licijantas Joseph P. Moran. 
vo klijentus išimlti iš kalėjimo, Moran prašė identifikuoti ra- 
bet veltui. Teisėjas, buvo grie- somą mašinėlę, kurią prieš jį 
žtai nusistatęs laikytis savo pastatė. Moran pranešė, kad 
pirmutinio sprendimo. Jo nuo tą mašinėlę rado grab. Bagdo- 
mone, visas dalykas buvo že- no namuose. Paleido jį ir vėl 
miausios rūšies apgavimas. pašaukė p. Salman. Teisėjo pa 

Lavonas atkastas klaustas ar testamentas buvo
Pirmą dieną teisėjas O’Co- Prašytas ant tos mašinėlės, 

i nnell pasirašė po įsakomu at- Jis a,8ak5> kad j'8 man0’ kad
kasti mirusio Kelly kūną, ku bu vo ant jos parašytas. Vie-

.nių, kad arkivyskupas su lėk, . /_ ‘ tvi ” • x • tt o rekordus ir jus rasite, kad is
Jugoslavija, sakoma, pasi- ,tuvu pasiųstas j U. . Pa' tų kragtlh kur tikėjimas vrn

ryžusi tuojau užimti Saloni-, 81pnl- stipresnis ir giliau šaknis su
kus, jei kuri svetima valsty- j APie arkivyskupą teirau a- leidę^ kuf katalikai yra tik. 
bė įsiveržtų į graikų valdo- į 81 pas policiją ir vidaus rei- . praktikuojantiejj * ket ne
mos Makedoniios dali Jueo-|kalų departamente, taip pat;.v ' ...mos iviaKeaonijos naų. augo .. . __ iš vardo, paeina vvrai ir r>i-
slavija įtaria Italijos veikimą, generaho prokuroro ofise. . j .•

"sur atsakyta, kad nežino nie- n,&ai’ relkalingi Dievo Kara-
VAI CTYDČC DDICČ PDAI ap^e areštavimą. Jystės ribų plėtimui. Ir kada,
i ALu I T uEu iKItS bnAI“ Arkivyskupas vvko į Tia- j kaš retkarčiais pasitaiko, ti-

KUS SUKILĖLIUS
LONDONAS, kovo 8. —

Žiniomis iš Atėnų, Italijos,
Prancūzijos ir Anglijos karo 
laivynų autoritetai reikalau
ja Graikų vyriausybės, kad 
ji sukilėlių karo laivus pa- 
skelfb(tų paprastų piratų (jū
ros plėšikų) laivais ir tada 
visos kitos valstybės visiškai 
nesiskaitytų su tais graikais 
sukilėliais.

Minėtų trijų valstybių vy
riausybės nurodo faktą, kad 
sukilėliai apiplėšę bankus Kri 
to saloje. Pagrobė ir svetim
šalių indėlius ir savo laivams 
neteisėtai naudoja Graikijos 
valstybės vėliava.

tikėjimo tiesose, o paskui 
grįš į savo kraštus tarp sa
viškių, kad skleidus Evange- į sekmadienį ir atkalbėjimą 
lijos žodį ir išganymo prane- kasdien trumpų maldelių už 
Šimą, kokį apturės iš Švento' misijas ir misionierius. Tė
jo Tėvo' Popiežiaus, kurs ant gul kunigai užtikrina tikin- 
žemės atstovauja Patį Kris- , eiuosius, kad jų visos aukos, 
tų. Ir kur jie vyks, visados ar Jos butų didelės, ar mažos, 
minės, kad Chicago davė tą bus panaudotos pilnai skir- 
galimybę, kad Cbieagos kata- (<am tikslui, bet ne parapijai, 

nepantla suteikti Sutvirtini-, kėjimas ima šalti, o liepsno- likai yra jų geradariai, kad, arT)a neturtingoms misijoms 
1 mo sakramentą. Įjimas gesti ir vėlesnės kartos Chieagos gerieji kunigai ir.ma8U pačių vyskupijoje. Ir

i pasidaro indiferentės, tada dosnūs žmonės mielai nešti|tegid Gerasis Ganytojas, ku- 
misijų reikalu rūpinimasis šią finansinę naštą, kad mi-įr*° širdis ilgstasi tų ‘‘kitų 

V inrilfl AlfIMl | Pn°la kaip barometre rodyk- Ii jonai žmonių visose pašau- I av(dių, ” laimina ir atlyginaKAREIVIAVImA j^8» k^a išnyksta gražus or- lio dalyse nuo savo sūnų ap- tiems visiems tarp jūsų, kn-
--------- 1 as. Iš to jūs suprasite, kodėl turėtų Dievo žodį ir gyveni- j r^e kokiu nors bildu gelbsti

PARYŽIUS, kovo 8. — I Kardinolas Arkivyskupas y- mo duoną. Iš tikrųjų, mūsų1 paskubinti tą dieną, kada
«4-1 ~ i J i______ ________ x  - • . Kiif i nn Vaimiono ii*

, tribueijos per misijų kolektą

ris buvo palaidotas lietuvių ■ nok Jis n<“dris0 du0‘1 tles,0«‘- 
laisvamanių kapinėse, Justi- ni" bes mašinėlė
ee, 111. Vakar ryte kūnas bu- visai nau-ia ir Perm<!n
vo atkastas ir nuvežta, i Co- kos- kad i toki trlluki» 
anty Morgue, kur jis yra ty-"’'11'! fa,ima duoti KatūtinfJ at- 
rinėjamas. Atkasus lavoną, sa*t>’m9-
kasėjai vieton to brangaus Į Radys antru kart liudija 
sidabrinio karsto, apie kurį! Radvs, pašauktas liudyti,

pasakė teismui, kad jis ne
matė kuomet testamentas bu- 

nių vietoje. Karstas vertas vo daromas. Kiek jis žino a- 
$98, kuomet buvo būdyta, kad pįe tai, tai sužinojęs nuo Bag- 
už jį mokėta net? $3,500. Kūno Jono. Jis sako, kad Bagdo- 
skrodimas prasidėjo vakar po nas jam pasakęs, kad testa-

PRANCŪZIJA PRATĘSIA

Kadangi Anglija paskelbė sa ra taiP rūpestingas, kad jo tarpe nerastum nė vieno, 
vo ginklavimosi didinimą, žmonės visados pasiliktų auk kurs nesidžiaugtų tokia gar- 
Prancūzijos vyriausybė nu- *^am laipsnyje savo dosnumu be ir privilegija — pastatyti 
sprendė pratęsti privalomą Bažnyčios misijoms svetimo- ne vien plytų ir akmens pa- 
kareiviavimą nuo vienerių 86 šalyse ir savajam krašte. Įminklą, kurį per kartų kar- 
iki dviejų metu.

............ ............. ............. HITLERIS PASIUNTĖ AT-
STOVĄ LONDONANNAUJAS KARAS RŪBŲ VA

LYMO PRAMONĖJE

SIJAMO KARALIUM - 
VAIKIUKAS

tiek daug buvo kalbos, rado 
’ pigų karstą pigiausioje kapi-

pietų 2 valandą.

i Vakar teismo kambariuose
mentas buvo parašytas ant jo 
mašinėlės Buitmantienės na-

į Prasidėjus teismui, priėjo [ mnose prieš menes,.
1 prie teisėjo tūlas advokatas j (Tąsa 6-jam pusi.) 
1 Hertnan AVetzel ir padarė pa-
: reiškimą, būk tai adv. \Yait- ! 
cbes ir kitoje testamento by-‘ 
loję yra įpainiotas. Tačiau, 
apie tai nieko daugiau nebu
vo kalbama per visą teismo 
eigą-

ŠEN. LONG ATSAKO 
JOHNSONUI

WASHINGTON, kovo 8.—
Senatorius Huey Long iš Loti
isiana vakar vakarą per ra-

Bankų darbininkai liudija Gijo atsakė buvusiam NR.V
Sekanti du liudininkai bu- administratoriui gen. John-

vo dviejų bankų darbininkai. SOnui į jo užsipuolimus. Gen.
Vienas buvo iš First Natio- Johnson prieš keletą dienų
nal of Chicago ir kitas is ppr radiją puolė senatorių ir
Northern Trust Conipany of kuru Cougbliną pažymėda-
Chicago. Jie buvo pasaukti ruas, kad jie kenkia prez. Roo
išaiškinti teismui apie Kelly sevelto administracijai dirbti
sąskaitas jų įstaigose ir ypa- krašto atstatymo darbą.
tingai apie paskutines ištrau- .

• Sen- Long vakar tad ir da-kas is tų bankų, kūnas Ke- ...„ , , . v . .. ve vėjo pačiam Johnsonui irUv buvo padaręs prieš mirt;. ., A • -r, .• . . . ..... , prezidentui Rooseveltui. JhPo abieju bankininkų buvo.;.... ... x 8al<e, aa<’ prezidentas kita-I pnstatyti teisėjui įAssistant. K., p, •, T Ar >«08 žadėjo gelbėti vargšams,> Stale Attornev David J. Mur- . . . , .i . , tačiau jo planai niekais nu-pby. Apie sj laiką jau buvo ....1 1 . , . , a ėjo, karia prisiėmė netmka-I galima spręsti, kad probate T .I" . ,, ,. luns gen. Jolinsono rūšies pa, court atiduos visą bvlą kitam ....• , tarėjus, kurie tarnauja stain-
teismu . Unajam kapitalui.

Raito žinovas teisme j Šen. Tx>ng reikalauja, kad 
Rudolph B. Salman, rašto, krašto turtuolių dideli turtai 

j žinovas, buvo teismo pašauk-j būtų sumažinti ir paskirstv-
• tas patikrinti ar parašas tęs- ti tarp nieko neturinčiųjų.
,’tamente yra tikras parašas ------------------ —•
• mirusio “pavargėlio-turtuo-, PLATINKITE “DRAUGAI

turės būt viena kaimienė ir 
vienas ganytojas.”

Pasirašo Jurgis Kardino
las Mundele’in, Cbieagos Ar
kivyskupas.

KARDINOLAS TRAUKIA
TIESON NACIU RE

DAKTORIŲBERLYNAS. kovo 8. — 
Patirta, kad diktatorius Hit
leris pasiuntė Tmndonan spe- 

knd

BANGKOK, Sijamas, ko
vo 8. — Si jamo vyri ausy l)A

_____________ , žiu valymo pramonėje, Chi- f paskelbė nauju karalium ab- eialų savo atstovą, kad jis) BERLYNAS, kovo 8.
Dili PAPUA Dlin TIIDMII cagoj Sukeltas sprogimas dikavusio karaliaus brolėną padarytų pirmuosius žing-l’To E^n\kardinolaa Faulha*
DULUAnlJA DlJU UnKU Pcacock Cleanera and Dvers i , • , , . v. '^er, Mumeho arkivyskupas,uukvnuun uuv i i eacock uieaners anrt J/yers į Anandą Mahidol, lt smus anglų vokiečių konfe- ’ ,

įstaigoje, 4744 Broadway. Su'F z _____ . įbepe savo advokatams, kad
Į naikinta apie 1,000 dol. ver- |m’ amz”»

Napjas karas smurtu ir 
sabotažu pasireiškia drabu-

PUOLIMO kurs mokslinamas 
Šveicarijoj. > Vyriausybė rei

ivneija saugumo planais. jie patrauktų tieson nacių 
laikraščio Deutsche Volkskir-ŽENEVA, kovo a _ kova kata,įja, kad naujas karalius BUV. TEISĖJAS HOLMESArtir,

sukilimų '“Graikijoj reiškiasi / 8 9
karo pavojus Balkanuose. Bul

...... . . i j •• Detroite, Mrch., suimtas ii-1gania kaltina turkus, kad jie, . . „ . :

. - »,: • -n i •• K81 ieškomas žudikas ir pini-pasiryžę veržtis i Bulgarijos, ... r I
, .. .. m , • / i- KV dirbėjas M. X. Breen, 30! tentoriias. Turkai sutraukia _. , . . „ , m. amž. • 'gausingą kariuomenę į Bulga-, ____________

tuojau grįžtų namo, kur bus 
karūnuotas.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN-

PALAIDOTAS iDinter už paskelbtus šiame 
laikrašty šmeižtus prieš kar-

AVASHINGTON, kovo 8. — 'dinolą.
Arlingtono kapuose vakar pa-1 Seniau panašiam atsitiki- 
laidotas miręs buvęs vyriau- mc Su kitu narių laikraščiu

rijos pasienį ir vedami tarp) Cooko apskrities kalėjime .............................. siejo teismo teisėjas Holmes. kardinolas laimėjo bylą teis-
fiių abiejų valstybių aštrūs susektas kelių kalinių išsi- Šiandien numatomas Laidotuvėse dalyvavo ir pre- me, redaktorius buvo nu-
ginčai gali sukelti karą. Ilaisvinimo sankalbis. lietus, ar sniegas; šilčiau. Izidentas Rooseveltas. baustas.
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K

Į DIENOS KLAUSIMA1~~~Į

NE TIK RŪPINKIMĖS, BET IR 
DIRBKIME

sijoj, kur stipresni naudojasi visomis valsty
bes privilegijomis, • pertekliuje gyvena, silp
nesnius palieka baisiam skurdui, badui, su 
jų valia nesutinkančius kemša į kalėjimus 
arba žudo.

Nutolimas nuo tikėjimo, bedievybė, tai 
didžiausia žmonijos nelaimė. Lietuviai tai 
gerai turėtumėme įsidėmėti ir susirūpinti, 
kad būtų sustabdytas bedievybės plitimas 
mūsų tarpe, kad būtų sulaikytas skleidimas 
bedieviškos spaudos, kuri pakerta visuome
nės dorovingumų ir jų į pražūtį veda.

Jei mūsų tautoje taip smarkiai plinta 
neteisingumai, didėja kriminalinių nusikalu

Dėmesio Visiems, Kuriems Reikia Taksis 'JSKs'
Nan Pajami) 1934 m. Mokėti

Blankos Turi Būt Pasiųstos Prieš Arba 
Kovo 15 d., 1935 m.

Pajamų Aktas iš 1934 m. į-j Vedęs žmogus su trimis ma-

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ARĘ

vedė kelias permainas pajamų 
taksų įstatyme, kurios svar
bios visiems, kurie tik turi iš
pildyti blankų. Tas liečia kie-

lira skaičius, auga Seimų suirimai, apleidžia-| kvien4 nevedusį, kurio visos 
n.as jaunimo dorinis ir religinis auklėjimas,,! pajamos 1934 m. buvo
dėl to reikia kaltinti bedieviSkų spaudų, na.;*5-000 arba dauB>au, «ba Iš
žiūrint kokiomis spalvomis ji nesidengtu _(™> grynos (net) pajanfts buvo (daugiau, jis turi išpildyti ir 
socialistiSkomis, komunistiškomis,- indoferen-į*1-000 arba daa«lau- Tas lie-1 pasiųsti blankų, nors jam ir 
tiško,uis ar kitokiomis. 'cla ir klekv'™i vyrų ir mo-! nereikia mokėti taksų.

Taigi, kad sustabdyti visokių nedorumų!terl- dra“8e gyvenant, kuriui Nevedęs žmogus, kuris regu-

šių Vyskupas, rašytojas, poli* 
tikas. Dabar nuolatos gyvena 

Į Telšiuose.
| Aleksandras Stulginskis —
agronomas, buvęs antrasis Lie 
'tuvos prezidentas, gyvena Kre 
jtingos apski., Jokūbavo dva-

Kasmet vasario 16 dienų, vi re» kur tvaiko sa\° į'M- 
šame pasaulyje, gyvenantieji j J°nas Valio aitas —• kimi- 
lietuviai mini Lietuvos Nepri- visuomenės veikėjas, ga- 
klausomybės paskelbimo suka- bus ekonomistas, gyvena Kau 

ne.

žais vaikais, gali reikalauti 
paliuosavimų nuo $2,500 ir dar
$1,200 (tai yra, $400 už kiek- Įk‘-- įdomu prisiminti kur ■ _
viena vaikai ir ii« turi nmVū ir kų dabar veikia tie žmones, | ° J /vienų vaikų, u jis tau mokė- !,as> viscomcnS8 ve,kėjas, da-

didelės istorinės reikšmės Lie- !>>" 5™ bietuvbs ministeristi taksų tik jeigu jo pajamos 
1934 m. buvo virš $3,700. Bet 
jeigu jis uždirbo $2,500, arba tuvos Nepriklausomybės akt:.. 'Dcr.yne, ':ur “ gyven®- 

šį aktų pasirašė: 1 Jokūbas šernas - miręs
Dr. Jonas Basanavičius — įPjdeš 7 metus. Velionis buvo 

lietuvių tautos patriarchas, pi- i‘nansistas ii prieš mirdamas 
rmasis pasirašęs Lietuvos Ne-,f-i° prekybos ir pramonės ba- 
priklausomybės paskelbimų. nko direktoriaus pareigas.

Antanas Smetona — pirma
sis ir dabartinis Lietuvos Pre
zidentas, mokslininkas ir žy
miausias publicistas. Nuolai 
gyvena Kaune.

Vladas Mironas — kunigas, 
visuomenės veikėjas, politikas, 
vyriausias Lietuvos kariuome
nės kapelionas, Gvvena Kau-

abiejų visos pajamos 1934 m. dariai užlaiko senų motinų sa- 
buvo $5,(XX) arba daugiau, ar- vo namuose, gali reikalauti 

vybei ir jos vyriausiam platintojui bedievių ',ba kurilJ ^nos Pramos bu-|paliuosavimo nuo $2,500, kaip 
spaudai. Tai pradėkime tuojau. Gavėnia tam Įvo $2’500’ arba daugiau. [šeimynos galva, ir dar kredi-

plitimų mūsų tautiečių tarpe ir visur kitur, 
pirmoje vietoje reikia paskelbti kovų bedie-Šiomis dienomis Chicagos dienraščių pir

mieji puslapiai mirga lietuvių vardais. Va
dinas, plačiai garsinamas lietuvių vardas, de
ja, ne taip, kaip mes norėtume — ne gerais 
ir garbingais darbais, bet kriminališkais pa
sielgimais, kuriais užtraukiama gėda ir pa
žeminimas mūsų tautai. ’ įarpe tikėjimo supratimų, juos religiškai įsų-

Yisi suprantame, kad nerasi tautos, kuri 1110I1įntį> prįe katalikiškųjų organizacijų pri-

Algas gaunantieji turi var- tų $4-00 už užlaikomų asme-

.lis ir mirė tų isterinę dienų — 
1927 m. Palaidotas Vilniuje, 
Rasų kapinėse.

Saliamonas Banaitis — vi-larbui puikiai tinka. Mūsų veikimo centras, , - - , - x- » • » >•— A. L. R. K. Federacija energingai musM1 F0RM 1(U()’ 0 tie» kurių jų. Bet jeigu motina negyve-,^ savo an,*uĮ kovojęs ų» lie- 
— “linuose, sakykime, ki-,^uvYkę uz šviesesnę Lietuvos

i , • «v 1 n hVol! cnrinlvosi is.

būtų laisva nv.o vienos ar kitos rūsies nusi
kaltėlių, nuo žmonių be doros, be sužinos,' 
nuo kriminalistų ir žmogžudžių. Ir lietuviai 
nebuvo nuo jų laisvi. Tačiau praeityje mūsų 
tautiečių tarpe tiek mažai buvo kriminališkų 
nusikaltimų, kad lietuviai aukštoje pagarbo
je buvo laikomi, apie juos kitataučiai su pa
garba atsiliepdavo. Bet, štai, per keletu pas
tarųjų metų lyg kokia epidemija užplūdo. 
Vienas po kitam iš jaunuolių patenka į po
licijos rankas r.ž vagystes ir žmogžudystes; 
vienas po kitam iš senesniųjų uždaromi į ka
lėjimų už svetimo turte pasisavinimų; dlvor-

ragina eiti į žmones, apaštalauti, gilinti PaJa"m.s P?'* i5 biznio- aU« na jo namuose. .
kitų šaltinių, turį vartoti ii-J tame mieste, tai jo asmenis- ateitį. Sulaukęs senatvės įs- 
gesnę blankų — FORM 1040. ■ kas paliuosavimas .yra tik $1,- var8čĄ nuskurdęs dėl visokių 
Nauju įstatymu, reikia prie 4)00, nors jis gali reikalauti į^P^^kimų ir nemalonumų 
blftukos Yyridpt.i dar kita. ViIatu i&ioo lrvodt+n u v. ina inipc lvaunc 1933 motais va-rašyti, katalikiškų laikraštį užprenumeruoti, 

nes mūsų darbas bus be pasekmių, jei kata
likiškos spaudos nesustiprinsime ir jos kuo- 
plačiausia nepaskleisime.

lankos pridėti dar kitų blan- $400 kredito už jos užlaiky- 
kų FORAI 1095, tai yra tru- mų. 
mpas pranešimas apie paja-

Skaudu, kad mūsų tautiečiai taip dažnai llias» paliuosavimus ir^ kiek 
pradėjo blogais darbais pasižymėti, bet vien laksU reikia mokėti. Kas ne- 
nusiskundimais to liūdno reiškinio nesustab-

1934 m. Pajamų Aktas grų-

sarų.
Mykolas Biržiška — Vytau

to Didžiojo universiteto profe
žino taip vadinam.-, “earned vi,niui vaduoti Sajun. lai

, lincome credit” (uždirbtų pa-

ne.
Stanislovas Narutavičius —

mirė prieš kelis melus. Jis 
buvo nužudytojo pirmojo Le
nkijos prezidento Gabrieliaus 
Narutavičiaus brolis.

Alfonsas Petrulis, kunigas 
miręs 1929 metais. Sunkiais 
valstybės nerimo laikais akty
viai dalyvavo politikoje ir 
daug prisidėjo prie Nepriklau
somybės atstatymo.

Jonas Vileišis — advokatas, 
politikas, visuomenės veikė
jas. Dabar yra Valstybės Ta
rybos narys. Nuolat gyvena 
Kaune. ' ■

Kazimieras Šaulys, kunigas 
Kauno arkivyskupijos general
vikaras, gyvena Kauno. Tsb.

gos pirmininkas. Dabar nuo
latos gyvena Kaune.

Kazys Bizauskas, diploma
tas, daug kartų Lietuvą atsto-

pridės tos blankos prie pirmosj,. . ... . , , ,------------------ _ • * i i ... . •jamų kreditų); dar kitas k rė
dysime. Imkimės darbo ir tai tuojau, kol dar ar£z!«,ra.,TL mo 1 tar ditas iš 10 nuoš. ant sumos ra-

$o.00. FORM 1040 vra trumpa . . . , . 2 ,- , , . .. \ , pertuotų pajamų, kuri taksųblanku, atspausdinta ant ro-i , .. . V. niv. _ . . .mokėtojas gali numušti kuo-f zmes spalvos popieros. i , . įdavęs užsieniuose. Dabar uz

nėra vėlu.

BIJO TIESOS ŽODŽIO Asmeniški Paliuosavimai .““‘J“ a“'-eila‘aksus Naujas y,eniy reika|ų ministerijo8 tei.
1934 m. Pajamų Aktas pg. lstat>">ah aPr,,Plna tlk T,en?.siij administracijos departa- 

; normalę taksų ratų, ta, yra |men(o direktoriu8. Gvvenai Lietuviškieji socialistai labai raukosi,
sų (persiskyrimų) bylos teismuose pasidarė ' kuomet jiems pasakomi tiesos žodis. Mat, tei-į!iko asmeniškus paliuosavimus nuQv &nt gmnos grynų (pęt)
beveik nuolatiniu dalyku. akįs bad0. Net jiems artimi sanda-;nuo Pajainil taksų $1,000 ne- lpajanių vįrg teikiami} kreditų.' aUne

rieeiai tai pradėjo .pastebėti. “S-ra” savo 8 ,vedusiems ir $2’o0° vedusie'Įkaip tai asmeniškų paliuosa- 
,ms, kurie drauge gyvena. Na-1 . , ... v v,„L.- , • jvinių kreditų uz užlaikomus

Vakar šioje vietoje statėme klausimų — 
lietuviai, kur einame? Šiandien statome kitų 
klausimą: kas kaltas,-kadafljįietuvių nusikal
tėlių skaičius pradėjo augti?

Užvakar vienas lietuvis biznierius, suži
nojęs apie šešis lietuvius įtartus, suimtus ir 
patrauktus į teismo atsakomybę, labai reikš
mingai pasakė: “Tie vyrai tik jau nėjo j 
bažnyčių Pelenų Dienoje, kad jų galvos būtų 
pabarstytos pelenais”. Žinoma, kad ne. Jiems 
nerūpėjo pradėti Gavėnių su nusižeminimu, 
su pasiryžimu taisyti savo gyvenimo klaidas, 
bet jie brido giliau ne tik į klaidas, bet į 
hiaurių nusikaltimų klampynę. Jiems tikrai 
nerūpėjo, kad pelenai primintų žmogaus me
nkumų šioje žemėje, pasaulio ir visų jo že
miškų turtų tuštybę. Jiems ir panašaus tipo 
žmonėms nerūpi nei Dievo garbe, nei artimo 
gerovė, nei jų pačių sielų likimas.

’ Ot, čia ir glūdi visų nusikaltimų pr»e- 
žaitis. Žmonių nutolimas nuo tikėjimo tų vis
ką daro.’Manant, kad nereiks po mirties at
sakyti už savo darbus, galima gyvuliškai gy
venti, plėšti, skriausti savo artimų, žudyti. 
Ar ne taip yra šiandieninėj bedieviškoj Ru-

nr. rašo:
“Gali apie mūsų socialistus kalbėti ir jų sha1’ nas,es> Išsiskyrę ir ve-1 smen}g jr t t Kur;c turi di(je.

netaktą nurodyti, bet, gink Dieve, nepriimk d^ a>,ineil>s» abiejų sutikimu 
jų pareiškimo: “Lietuvai nei cento”. Tas y- Peisl!'bylę, skabomi nevedę a
la tolimesnės praeities dalykas,

“Dabar gali kalbėti kaip socialistai yra
geri, tolerentiškį ir t.t.( Bet saugokis, kad 
neprimintum jiems Detroito seimo. Mat kaip

smenys ir toki}} paliuosavimas 
yra tik $1,000. Bet nevedęs as
muo, kuris savo namuose už
laiko senų motinų, vaikų ar

Pranas Dovyaaitis — Vy
tauto Didžiojo universiteto 
profesorivs, visuomenės veikė
jas, katalikiškų laikraščių re- 

-r ---------- r^.,, j enamoka Kaune.
I..S pajamas, tie be normalių 'daktoriuS; gyv
taksu iš 4 nuoš., dar —-

raikščiai, paminėto) frazėj, taip ir Detroito jkifl) as,"™b,4kai“>"“*» .“iei
seime jie jaučia i labai nusikaltę lietuvystei 
ir todėl nenori, kad kas apie tai prisimintų”.

Socialistams tautos reikalai visai nerūpi. 
Dėl to jie ir nenori, kad kas nors jiems apie 
lai primintų. Mat, tai kenkia jų bizniui.

♦ t: •

Mano Kelionės 
Įspūdžiai

Rašo Kun. Jurgis G. M. Cesna

Austrija
Austrijoje buvau aplankęs tris mies

tus: lnnsbruckų, Viennų ir Salzburgų.
Innsbrucke vra didelis Jėzuitų uni

versitetas, kuri aplankiau ir jame laikiau 
flv. Minias. į šį universitetų atvažiuoja 
studentų iš viso pasaulio. Yra ir Ameri
kos studentu.

Vienna įdomus miestas. Yra senas ir 
’naujus miestas. Senas įdomus senais na
mais, bažnyčiomis, pnv., Hv. Stepono baž
nyčia, kuri buvo pastatyta 14-tame šimt- 
Mietyjc. gražaus gotįpko stiliaus. Jos bok- 
fttas apie 449 pėdų aukščio. Vidus labai 
♦atmuš dėl buŽnvčlos senumo ir dėl da
žyti} langų, kati net dienos metu reikia

ekstra taksusį vadinamus “sua i q+ar,n„Oc, i-’ bteponas Kairys — Kauno
t„x”. “Surtax” didinant su ,miesto savival,,vb6s konolila,

didu,,,,, irajaimj nuo 5 nuoš,. pii()s Sky,.iaas V(.(,5. ,ulv 
mčių ant $6,000 pajamų iki 
59 nuoš virš $1,000,000.

Be Dievo meiles irsta vi
suomenės tvarka. Pniuilk Dio

socialdemokratų veikėjas. Šiuo 'vą, o rasi sau ir tėvynei ne
;nietu jis sunkiai serga, guli nykstamų turtą. Kur Dievas 

Pajaunį .taksų blankos turi Kauno miesto ligoninėje. ;ten ir palaima.
. . » {būti siunčiamos Collector tf Petras Klimas —• diplomą- Į

y rąs ir joį /.niona, drauge ]n|ernaĮ Revenue tame distri-.tas, rašytojas, visuomenės vei-i GRAŽIOS IR

invnos galva’* ir jo paliuosa 
vimas yra $2,500.

gyvendami i| abu turėdami 
i pajamų, gali išpildyti atskiras 
blankas, arba jų pajamos gali 
būti sudėtos ant vienos blan
kos. Be asmeniškų paliuosavi-

kte, "kuriame taksų mokėtojas Vėjas. Dabar Lietuvos įgalio- 
gyvena prieš arba kovo 13 d., Itas ministeris Paryžiuje.

NAUDINGOS KNYGOS? 
LEM0YNE — Palaimintar-

Mūsų didžiosios organizacijos — L. R.
K. S. A. vajus išsijudina. “Garsas” praneša:
‘•Pasiekia linksmos žinios, kad didžiulė Chi-jnių, taksų mokėtojas gauna 
vaga. Detroitas, Clevelandas, Connecticut ir kreditų $400 už kiekvienų 
kiti lietuviški centrai rimtai išsijudina. Su
prantama, sąlygos visur nelengvos, bet dar
buojantis vis galima šį tų nuveikti”. Žino
ma, kad galima. Reikia tik, kad centras ir 
kuojios gyviau veiktų.

1935 m. Prie blankos su in-! Donatas Malinauskas — ra-|S*S ^un^aa jo as-
formacijomis apie pajamas, pa šytejas, visuomenės veikėjas. ilnut>’ Jr auklyba. Dide-
liuosavimus ir t.t., reikia pri- nuolatos gyvena Kaune; dirba lio fcr;nato-’ Sružus spaudos
siekti prie Internal Revenue a- 
gento, arba notaro. Neužmirš- i

savo ūkyje.
užlaikomų asmenį, jaunesnį 18 f!’'.............. j Jonas Smilgevičius — agro

* x x- • i -x kitę prisegti atskirų trumpu ®metų, už senus tėvus ir kitus : *. S . ,nomas, visuomenės veikėjas
asmenis, kurie negali save už-1Panešimų (lomi 1094), nes už j^aį gyvena Kaune, be;
laikyti ir kuriuos užlaiko tak- • nepristatymų tos blankos bus
si} mokėtojas. [bausmė $5.00. FL1S

dažniausiai tvarko savo ūkį. 
Justinas Staugaitis — Te!-

darbas, 707 pusi. 64 paveiks
lai, 2 žemėlapiu. Kaina $2.5ty 
labai gražūs skaitymai, patar
tina visiems įsigyti.

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

Ohicago, III.
- ............. !■ i i;jj»

randasi neapsakomai gražių ir įdomių da
lykų. Franz Josepli, Austrijos karalius, 
kad padėkoti" Dievui, jog nebuvo priešų 
nužudytas, pastatė gražių gotiko stiliaus 
bažnyčių. Ji dar visiškai nebaigta.

Vieiuioje sutikau indi jonų šeimynų 
iš Bombay, Indijos. Tėvas ir sūnus moKa 
angliškai. Sūnus advokatus, baigęs moks
lų Londone. Kelias valandas praleidome 
hevužinėdami po Viennos apylinkes. Bu
vau pakviestas aplankyti juos ir Indijoje. 
Be to Viennoje sutikau vienų moterį iš 
Scranton, Fa.

f Viennų atvykau po nužudymo Aus
trijos kanclerio Dollfuso, Jis buvo geras 
katalikas. Gyventojai pasakojo, kad Doll- 
fliaus buvo mažo ūgio Žmogus, liet labai 
gabus, Austrija labai apgailestauja nete
kus gabaus vado.

Viennoje mačiau, kaip vablžios ir ki
li svarbūs namai bei bažnyčios buvo ka
reivių saugojami, kad kas jų bombomis 
nesusprogdintų.

Salzburgas mažaš miestelis, pirmiaulempas deginti.
Karališki rūmai begalo gražūs. Juose i priklausė Vokietijai. Vasaros metu čionai

būna vaidinami dideli veikalai, operos, 
duodami koncertai ir t.t. Bažnyčioje teko 
klausytis gerų vargonų, orkestrus ir ge
ro choro koncerto. Nors labai buvo ma
lonu klausyti, bet Lietuvoje per Eucha
ristinį Kongresų girdė,įau geresnį koncer
tų ir net nusistebėjau, kad Lietuva galė
jo tokį koncertų duoti. J Salzburgų su
važiuoja nemaža žmonių tų vaidinimų žiū
rėti.

Vokietija
Į Vokietijų atvykau apie tą laika,

kada Hitleris buvo išžudęs apie 70 aukštų»
karininkų; tarp kurių buvo nemaža ir ka
talikų. Dėl to nesmagu buvo Vokietijoje 
dėl tokių žiaurių žudynių. Bijojau revoliu
cijos, Aplankiau Municbų ir Oberanuner- 
gau.

Hitleris Vokietijoje turi stebėtinai di- 
«lelę jėgų, bet jis jos neįgijo trumpu lai
ku. Jis savo partij;| suorganizavo Muni- 
cbe apie 1920 m. Ten jis padarė sukilimą, 
kuriame nelnaža žuvo jo šalininkų. Dabar 
jų lavonai palaidoti valstybiniam name. 
Narnas papuoštas gedulo ženklais. Prie

namo stovi sargyba — kareiviai. Kas pro 
šalį praeina, turi atsigrįšti ir pukelti ra
nkų, t. y. atiduoti Hitleriui pagarbų. Vi
si žmonės, pėsti ar važiuoju kelia savo 
lankų. Kas to nepadarytų, tam gal būtų 
blogai. Buvo toks atsitikimas. Viena ame
rikietė, atėjus į susirinkimų, kur Hitle
ris kalbėjo, kada reikėjo visiems kelti 
savo rankų į viršų ir sveikinti Hitlerį, 
ji nekėlė, manydama, kad jai nereikia. 
Tuojau priėjo fanatikas ir pakėlė jai ra
nkų. Kada jį pasakė, kad jai nereikia 
rankos kelti, kadangi ji amerikietė, šis 
atsakęs: “ir man amerikonai žiaurūs bu
vo”. Ir aš, praeidamas pro tų namų, bi
jojau, kad ir man kas nepakeltų rankos. 
Man visiškai nesinorėjo sveikinti Hitlerį, 
nei jo kareivius. Tad praeidamas tik skry
bėlę nusiėmiau.

Nors didelis skaičius vokiečių neap
kenčia Hitlerio ir jo valdžios, tačiau ne
drįsta ką nors sakyti. Jei pasakytų, būtų 
persekiojami. Viešbutyje, kur buvau ap
sistojęs, pasiklausiau savininko, ar jis 
man kų nors nepasakytų apie Hitlerį ir

apie dabartinę Vokietijų. Jis nei vieno 
žodžio nesakė, tylėjo, nulenkęs gaivų. Ant 
gali tik tiek pasakė: “He is a good man”.

Važiuojant traukiniu per Vokietijų 
teko kalbėtis su vienu vokiečiu, jaunu 
vaikinu, kuris mokėjo angliškai. Bekal
bant įėjo į kompartnientą žmogus su uni
forma. Aš paklausiau vaikino, kas per 
vienas tas žmogus, bet jis tylėjo. Tik uni
formuotam išėjus vaikinas pasakė: “Tas 
žmogus yra hitlerininkas”, jis priklauso 
Hitlerio partijai. Tokių uniformuotų žmo
nių pilna po visų Vokietijų. Visi, kurie 
Hitleriui pritaria, būna aprūpinti darbais 
ir t.t. Bet kurie nepriklauso Hitlerio par
tijai, tie labai dažnai būna apleisti, net 
persekiojami. Gyventojai apkrauti viso
kiais mokesčiais.

Girdėjau, kad Hitleris lanko teatrus 
ir kitų syk kada niekus nežino, kad jis 
teatre. Atidarant teatrų, girdėjau, žmo
nės turi atsistoti ir sugiedoti Hitleriui 
giesmę. Tų patį turi daryti ir uždarant.

(Bus daugiau)
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SVARBI VOKIETININKŲ BYLA KAUNE
Mažoji Lietuva Turėjo Grįžti Vokietijai 

' Ginklo Jėga
VOKIETIJOS PILIETIS PAPIRKIMAIS BANDĖ

SUSTABDYTI BYLOS EIGĄ 
. “—z---------- . sStnogininkų Būriai Būdavo Lavinami Kariškos 

Mankštos Vokietijoje

piieš kovo 22 d. ir kad vien Į svarbų Rademaeherio praeita
dėl to YVannagat negalėjęs tų 
Kiaukos masina Mažinėti ko
vo 22 d. j Klaipėdą ir kovo 23 
d. su Jesučio lavonu iš Klai
pėdos).

ADV. ZARTNAS: Liudyto
jas lino, kad Sasso partija ne
buvo tokia pavojinga valsty
bei, kaip Neumanno partija?

ŠVANDTAS: Ne, ir Sasso 
partija buvo tikrai pavojinga 
valstybei.

runų. (Teismas patenkino prj- 
kuroro prašymų).

Dar apklausti du liudytojai, i
— ALEKSANDRAS JUODA [ 
KIS ir PRANAS ŽARNAUb 
KAS apie Viešvilės Sovogu 
smog. būrio 1933-IX-23 kastus 
netoli Viešvilės kariškus ap
kasus. A. Juodakį, kuris kaip 
pasienio policijos Viešvilės sa
rgybos viršininkas užvedė kvo 
tų, susekus apkasus, prie ap-(IŠ 40 POSĖDŽIO DIENOS) kietijos SA nariais. Jaunuoliai tik žiūrėtų, kai na 

---------- [ilgesniam laikui prapuldavo Ruošime.
Liud. VILIUS ŠVANDTAS, anapus Nemuno ir dalyv&uda-! ADV. Z. TOLIUŠIS (civ. _ „ . _ , - -

valst. saugumo policijos Pa- ivo ten SA kursuose. Ypač Ra- [iešk.): Kokio nusistatymo bu- *na Pasi ai* ^\l ‘ Klaipėdos j gtilehl prašė sunaikinti visą

i Ir lipd. Svandtui patvirti- kasų sučiuptas smog. būrio 
' nūs, kad stačiai nebepakenčia-J vadas — Vokietijos piliets

gegių rajono virsim, papasa-[demaolier visa tai inspiruoda-Jvo teisiamasis AVannagat? ,krašte, ('mus veikti Neumanno pradėtosios kvotos bylą, duo- 
kojo apie sassininkų 1933-VII- vo. Jis nekartų siuntė ir savo Į ŠVANDTAS: Grynai vokiS- . ue rer*ai -lnu n(* [damas Juodakiu! suprasti, kad
1 viešąjį susirinkimų Pagėgiuo 
se, kur buvo atvykę unifor

dvaro darbininkus dalyvauti ko. Jis pats sakydavo, kad di- 
nacionalsocialistų susirinki- rbęs, dirbąs ir dirbsiąs dėl Vo 

kietijos. Ir tikrai, 1933 m. Wamuoto CSA jaunimo iš Kiai- Įmuose ir mitinguose Tilžėje — 
pėdos ir kur Sass viešai aiški-j duodavo ir vežimus ten nuva- 
no, kad jo partijos tikslai ir žinoti. Taip pat Radeniacner
dvasia visai tie patys, kaip 
vokiečių NSDAP; Sass čia 
fiešai guodėsi, kad jam širdį 
suspaudę, kai, vykdamas į Pa
gėgius, pamatęs Tilžės bokš
tus... Švandtas yra uždaręs vie 
nų slaptąjį sassininkų susirin
kimų Vilkiškyje, ir yra da
lyvavęs Sovogo viešuosiuose 
susirinkimuose Piktupėnuose, 
Katyčiuose, Rūkuose, Natkiš
kiuose, Vilkiškėje ir Lauksar- 
gėje. Visuose šiuose Sovogo su 
sirinkiniuose kalbėjo Sovogo 
Pagėgių apskr. vadas Rade
macher, taip pat visur viešai 
aiškindamas, kad Neumanno 
partija tikrai nacionalsocialis
tinė ir kad jos tikslas esąs 
skleisti Klaipėdos krašte na- 
cionalsocializmų, kurio negalj 
sustabdyti jokios valstybių si e 
uos. Šiuose susirinkimuose 
Rademacher viešai parodė sa
vo nelojalumų Lietuvai.

Piktupėnuose 1933-VII-2 pi
rmų kartų viešai pasirodė So
vogo smog. būrys, apie 30 iš
rikiuotų jaunų vyrų, kuriems 
vadovavo teisiam. Franz Sclie- 
dautzki. Su šiuo būriu Rade
macher pasisveikino hitleriš
kai ir ragino po darbo vaka
rais daryti susirinkimus ir mo 
kytis kariškos rikiuotės. 1933- 
VII-8 toks pat Sovogo smog.

net savo dvaro kumečiams nuo 
lat išrašydavo iš Vokietijos na 
cioualsocialistų laikraščius.

PIRMININKAS: Ar Neu
manno partija turėjo ryšių su 
NSDAP organizacijomis savo 
tikslams Klaipėdos krašte į- 
gy vendinti ?

nnagat buvo rimtai įtariamas, 
kad teikdavo už atlyginimą 
Tilžės policijai žinių apie įvy
kius Klaipėdos krašte. Pats e- 
su nustatęs, kad Wannagat 
tada lankydavosi Tilžėje pas 
Vokietijos politinės policijos 
valdininką Blockų ir pasima
tydavo su Moseriu. Kartų a- 
kis į akį perspėjau "VVannaga-

ŠVANDTAS: Turėjo. Buvo tų dėl žinių teikimo Tilžės po-
net planas nustatytas, kad So
vogo smogikai turės nugink
luoti pasienio ir kitą valsty
binę policiją, o tada būtų atė
jusi ginkluota pagalba iš ana
pus Nemuno, ir ginklo jėga 
Klaipėdos kraštas turėjo būti 
grąžintas Vokietijai.

PROK. MONSTAVIČIUS: 
Kų liudytojas gali pasakyti a- 
pie tų laikų autonominę kraš
to policijų?

ŠVANDTAS: Su krašto po
licija visai nebuvo galima be
ndradarbiauti. Buvęs Pagėgių 
komisaras — teisiamasis Sch; 
garus, pav., tyčia net vengė 
susipažinti su manimi. Susipa
žino, tik grįžęs iš Bajorų ka
lėjimo. Buvęs jo padėjėjas — 
teisiamasis Dwaronat kartų 
Tilžėje, sutikęs mane gatvėje 
ir, matyt, nepažindamas civi
liai apsirengusio, kai pasvei
kinau jį kepurės kilstelėjimu, 
man atsakė dešinės rankos kil-

licijai ir aiškiai pamačiau, kad 
jo sąžinė buvo negryna.

TOLIUŠIS: Gal liudytoja# 
dalyvavo, kai Wannagat buvo 
tardomas dėl Jesučio nužudy
mo?

ŠVANDTAS: Taip, daly va

fuehreriai
beišlaikė ir pasidarė 
ligūstai nemingi.

RADEMACHER: Aš esu ti
ktai prašęs. Ericlių Bollį, kaip 
savo gerų pažįstamų, pasirū
pinti, kad jaunimas apsaugo
tų susirinkimų Vilkiškėje ir nUose 300—400 uniformuotų 
Lauksargėje sales, kur turėjo SA smog. 1933-NI-18 surengė

neteksią gailėtis, tai padarius..,
Liud. A. Juodakis sako, kadi 

Viešvilėje prasidėjo ypatingai’ 
aktyvus' neumannininkų veiki
mas

‘j."-***!

dalyvauti dr. Neumauu, ir dar 
Bolliui įsakmiai pasakiau, kad 
dr. Neumann nenori, kad jį 
viešai sveikintų “Heil Neu
mann”...

(Ir kam buvo reikalinga to
ji salių apsauga, kai nei Vil
kiškėje nei Lauksargėje sassi- 
ninkai visai nė nesirengė tru
kdyti neumannininkų susirin
kimų? Ypač 80 vyrų apsūuga 
Lauksargėje?! Nebent tiktai 
nuo valstybinės policijos būtų

vau pat jo tardymo pradžio- Įdr. Neųmannui reikėję tokios 
je. Jis tada dar buvo tardo
mas tik įtariamuoju ir dar ne

apsaugos?...)
MONSTAVIčnJS: Ligšiol 

buvo prisipažinęs. Wannagat ( teisiamasis Rademacher neigė 
tada atsisakė pasakyti, kut y,eį kurį ryšį su jaunimo or 
buvo išvykęs 1934 m. kovo 2? ganizacija, o dabar, aiškinda- 
ir 23 d., sakydamas, kad jam ynasis teismui, pats pareiškė 

prašęs Erichų Bollį, paruošti 
jaunimą salių apsaugai. Pra-

reikėtų išduoti kitus asmenis 
Jesučio nužudymo byloje.

TOLIUŠIS: Gal liudytojas 
žino, kada atsitiko Kiaukos 
automobilio katastrofa, Važiuo 
jant juo Vfannagatui?

ŠVANDTAS: Aš pirmas tai 
ir sužinojau. Tai buvo 1934 m. 
kovo 25 d. rytų. Tą dienų la
bai gerai atsimenu. Tai buvo 
Verbų sekmadienis ir iš anksti 
rytų važiavau į Jurbarką. 5 
vai. ryto už Pagėgių ties Būb- 
liškių dvaru radau prie med-

šau teismų užprotokoluoti

A. Varainiūtė, kini vaidina Celinos rolę, A. Šturmaitė, 
kuri vaidina šv. Teresės rolę, ir J. Daniūnaitė, kuri vaidina

ir neapykanta iietnvhj'ii-t,“‘:nor. ,rol« į akt>» ve‘kaį' “.Maž.‘yi ~ Sv;
, . . } 1 1 erose . Sį veikalų statys scenoje West Sules artistu grupe
to, kai anapus Nemuno Trape-1 po vadovyste kun. J. Mačiulionio, sekmadienį, kovo 10 d., 

Šv. Mykolo parap. svetainėj, 1644 Wabansia Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Vakarą rengia Šv. Kazimiero Akademijos 
rėmėjų North Side skyrius.ant Nemuno kranto demonstra 

cijų su degančiais laužais ir 
karštomis prakalbomis, kad 
Klaipėdos kraštas vis tiek bu 
siųs “atvaduotas”, ir nuo te 
laiko, kai Viešvilėje ėmė vi 
sam sąjūdžiui vadovauti atvy 
kę Vokietijos piliečiai, kaip 
smog. būrio vadaž Strelil.

Liud. MAKSAS KALVAI ; 
TIS, Šilutės rajono valst. sau 
gurno policijos vyr. valdinin
kas, parodė, kad Šilutės aps-( 
krityje buvo labai išplėsta sla- : 
ptoji CSA. ir Sovogo veikla/, 
Čia prasidėjo tuo, kad, kol į 
nebuvo nei Sasso nei Neuma- , 
nno partijų, jaunimas būriais , 
stojo į NSDAP Vokietijoje. 
Pats Kalvaitis 1933-V-4 nuse-' 
kė iki Rusnės specialiai auto 
sunkvežimiu iš Šilutės vykusį 

(Tęsinys 4 pusi).

Su kiekvienu Parior Setu — dovanai: Grindinė lempa.
(Parlor Setai — mūsų SO
pačių padirbti; pilnai ga-j 
rantuoti............................ ““~“- aukščiau)

Su kiekvienu 3 dailų Bedroom Setu 
“Bedroom” Karpeta.

(Bedroom Setus parduo-t 
daine nuo ............

dovanai:

$3912 aukštyn.)

, ............... . , .--„imu ir “Heil Hitler”...Būrys buvo vieša. įsnk.uotasj,^ reik.jo Katyanose 
Natk.sk..,ose, kur Rademacher^ konfiskuot; uždra„.|žio palikt* sugadintu mas.n,
vėl hitleriškai sveikinosi ir su S , .„ . • i-------. . . stas uniformines kepures, pa-
smogikais kalbėjos,. Pagėgu, ika|avau> kad su mumis vy-apskr,tWe Švandtas S,no,o se- ktu ir krašto vach
Sis Sovogo smog,amuos,ns bū- mistrag Vlchmistrui d51 „
liūs. 1) Pagėgių, 2) lesv, ės, |ęko —20 minučių derėtis s„
3) Vilkiškės. 4) Z,ūkų, 5) S,- komisaru Schagarmii kol tas 
linės ir 6) Vingės. ______ _____________ , ,- , .

ir šiek tiek kraujo. Pasižymė
jau mašinos numerį, o grįžęs, 
sužinojau, kad tai būta Kiau
kos mašinos ir kad katastro
fos metu ja Wannagato va
žiuota.

6) Vinges. j nusprendė, kad gali vykti, bet
Vilkiškės ir Lauksargės su- pabrėžė, kad krašto policijos VVannaga t o aiškinimasis ttis- 

sirinkimams, kur smogikai vie vachmistras nieko nedarytų, o me, kad toji katastrofa įvykus 
aį paradavo dr. Neumannui,

Pagėgių apskrities smogikus 
per Erichų Bollį buvo specia
liai užsakęs Rademacher. Lau- [ 
ksargės susirinkime dr. Neu- 
mann viešai vadino savo sali- • 
ninkus ‘rudaisiais tautiečiais’I 
(Meine braune Volksgenossen)'( 
ir paguodė, kad ateisiąs lai
kas, kada ir jie galėsią viešai 
nešioti Vokietijos SA unifor
mų... /

Teismo pirmininkas pulk. 
ltn. 3. Leonas: Ar Pagėgių ap
skrities gyventojai palaikyda
vo santykius su nacionalsocia
listų organizacijomis anapus 
Nemuno?

(Tuo būdu galutinai atkrito

Gerkit ir Reikalaukit
Su 7 dailų Dinlng Room Setu — už dyką: Ant 
Stalo pastatoma lempa.
(Dining room Setų kai
nos nuo ........................ — aukštyn.)$3950
Pirkdami Skalbiamąją mašiną — gausite Prosijlmo 
Mašiną — visai veltui.

Linoleumai už Dyką su kiekvienu Gesiniu Pečium,
Kurie parsiduoda (fc Tikroji Vertė

$6900

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

VACUUM CLEANER $29£2
Daug kitų Bargenų.

Turime keletą Parlor Setų, Truputį vartotų ir 
“Floor J^amples” — kuriuos atiduodame labai ma- 
žą kainą.

EMIL DENEMARK <nč

ŠVANDTAS: Buvo visai ri
mtų žinių, kad palaikydavo. 
Pas kai kuriuos besilankančius 
anapus Nemuno per kratas ra
sta įstojimo į NSDAP pareiš-1 
kimo blankų. Daug Pagėgių: 
apskrities jaunuolių buvo Vo-|

BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

1848bO OGDEN 
AVENUE

PONTIAC

RooseveltFurnitureGo./fifi
(M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.)

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEley 8760. Chicagę, III.

^MINUOTI
LKTUUMI

MMUS Ifc ClfcCMM
J

Parašė
P. JURGELA

■TURINYS; Dariam Ir Girėno 
(fyvrnlmo ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlanta. Soldino 
tuliko panlaptia. Žygio atgarsiai 
pasau’y. Dariaus ir GlrSno nuo
pelnai aviacijai Ir mflsu tautai. 
Poeslja apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai ii1 rėki. komitetai.

384 pusi. su 86 paveikslais; 
tvirti vlrNellal. KAINA |1.S6. siu
ndant paUtu ) 1.6 6.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Ay.

CHICAOO. ILL

... t iLu, ..... .. .. ,
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BYLA KAUNE

Šeštadienis, kovo 9 d., 1935

nas kitam iš lūpų į lūpas, su
sirenkant ne daugiau kaip po trik jt|

(Tęsinys nuo 3 pusi.) Tipiškas slaptasis Sovogo su i 
į Brioniškį 17 jaunų vyrų bū- sirinkimas policijos būvio ni- 
rį, kurie Brioniškyje įstojo j kluptas 1934-1-10 Rupkalviuo 
NSDAP ir dalyvavo SA kariš-se pas W. F. Bogdahną. Kaip 
kos rikiuotės painokoje anapus papasakojo visas smulkmenas 
Nemuno (Kalvaitis tai stebė- šio susirinkimo užklupime da 
jo per žiūronų iš mūsų pusės), ’lyvavęs M. Kalvaitis, susirin 
Kai atsirado Sasso partija, da- (kimas buvo apstatytas slap
tis tų Brioniškyje į NSDAP ,tais neumannininkų sargybl- 
įstojusių vyrų aktyviai daly- niais. Per 30 mtr. nuo Bogdah- 
vavo Sasso smogiamųjų būrių no namų Kalvaitis susidūrė su 
SK (Sturm-Kolonne) jaunimo Į vienu tokiu sargybiniu, kuris 
kariškame parengime. Kalvai- Kalvaitį apšvietė elektrine Ie
tis patvirtino, kad viename lupute. Tuo metu Kalvaitis pa 
SK. slaptajame susirinkime Ši stebėjo prie namų stovintį an
tutėje 1933 m. prieš Kalėdas į trų sargybinį, kuris, šviesai 
dalyvavo iš Vokietijos atvv- dingus, ėmė artintis prie Kal- 
kęs SA vadas, Vokietijos pil. vaįeio. Kai Kalvaitis besiar- 
Mueller. tinantj paklausė, ar jis čia gy

vena, tas vyriškis, kažkų ne
aiškaus pasakęs, ėmė bėgli. 
Tada Bogdahno namuose kilo 

j didžiausias triukšmas. Bogda- 
dino kiemo duris Kalvaitis ra-

VIETINES ŽINIOS
KAS NAUJO DIEVO ifpild^ *"**im-inAA niRimiAiR Ina 11 tai viskas veltui. Ge-VAIZDOS PARAPIJOJE

ma ir
riausio
ms.

pasisekimo sodalietė-

Ateinantį sekmadienį laukia 
me nepaprastų iškilmių. Chir

go, sutartino, gražaus daina
vimo tikrai verta visiems pa
siklausyti.

Šiame vakare taipgi pama
tysite ypatingo įdomumo vei
kalų “Trys Mylimos”, kurį 
vaidins gabūs ir scenoje paty
rę West Side artistai. Veika
las nepaprastas. Nėra galimy*

VISI BOKIME LIUDY
TOJAIS

KAS LIKS VYČIŲ BASKET 
BOLĖS ČEMPIJONU

Blogi draugai ir blogos drau 
Vyčių apskritis mūsų bažny- Kk)°s tvirkina jaunimų ir ve-’bės visko atpasakoti apie šio 
čioje rengia savo metinę šv. ida jį į visokias nedorybes. Į pur^ngimo įdomumus. Ateik; 
Kazimiero šventę. Šimtai jau- I Pavyzdžiui gali būti tuodu du pe ° įsitikinsite, kad pa
ninio iš visų parapijų pripil !nelaimingu jaunuoliu iš mūsų matėt tikrai nepaprastų pro-
dys mūsų bažnyčių, kurioje į- Į kolonijos, kuriuodu prieš ke- 
vyks iškilmingos pamaldos, lėtų dienų pateko į teisingu-
Gerb. dvasios vadas, kun. Pr.
Lukošius atlaikys iškilmingas 
šv. Mišias, o kun. A. Valau-, banditizmų? Kelios yra 
čius pasakys jaunimui pritai- žastys, bet viena iš jų

gramų. Paklusni

nio rankas už savo niekšiškus ( 
darbus. Kas juos pastūmėjo į 

prie
is .ių, kad

kintų pamokslų. Garsusis L. V. Jiems nerūpėjo geros jaunimo 
Organizacijos, bet visoki klū- 
beliai ir “gengės”, kur jie iš-

Lietuvos Vyčių Cliicagos a- 
psk ličio basketball žaidimai 
už čempijonatų įvyks sekma
dienį, kovo 10 d., 3 vai. pū

APIPLĖŠĖ MARQUETTE 
PARKO BIZNIERIŲ

Vakar anksti ryte, du jau
ni vyrukai įėjo į A. šambaro 
bučernę po num. 6300 S. Tal- 
man Avė. Atkišę revolverius 
privertė tris kostuinerius, ku
rie tuo laiku buvo buveinėj, 
stovėti ant vietos, o jie atėmė

Sovogo vadas Grau susirin
kime jį ir eilę kitų naujai pa
skirtų celių ir blokų vadų iš
kilmingai įpareigojo, kiekvie
nam paspausdamas rankų iri 
kartodamas tam tikr, iparei- ,do įrakintas. Drauge su Kai- 
gojimo formulę. Grau šiame jvai<"“ Bogdalmo namus sup-s 
susirinkime naujiesiems va- I Pc>Dcijo 
dams priminė, kad pavojinga 
dažnai rengti didelius slaptu

A. “Dainos” choras, J. Saurlo 
vedamas, papuoš pamaldas gra 
žiu giedojimu. Šios parapijos moko banditiškų darbų, šitas 
jaunimas kviečiamas skaitlin
gai dalyvauti šitose iškilmėse.

rfelaimingas ir lietuvių vardų 
žeminantis įvykis taip pat tu-

RYTOJ RĖMĖJU; 
BANKETAS

RINKLIAVA PRIE BAŽ
NYČIOS ŠV. KAZIMIERO 

AKADEMIJAI

BRIGHTON PARK. - 
Kazimiero Akademijos Rėm;

pidt, St. Philip s gimnazijoje. , ,, ...
\ i$i>0 nuo Šambaro. Sergėdami,Jackson boul. ir Kedzie Avė . . ., , 'kad juos nesektų, abudu va
šiuose žaidimuose dalyvaus gįliaį
geriausi tymai iš Vyčių tar jau ne pirmas kartas vagi 
po. Sekmadieni loš šie tymai:,

Providence su Cicero. . , .. ... .__ , , :tuvę. Matosi, kad jie nužiun,Marąuette su North Side. , , ,. . ,n jkad biznis ne blogas ir gavę
'progų puola.Visi važiuokime pažiūrėti,

kurie laimės žaidimus. J. G. Į

BALSUOTOJOS KEIČIA 
SUSIRINKIMO DIEN|

ISIGYK1E
Gavėnai būtiną knygelę: .

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI

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

Viena knygelė 10c. Imant

retų atidaryti akis daugeliui • • c .J b jų 6 skyrius smarkiai rengia
tėvų, kurie neparodo mažiau
sio rūpesčio dėl savo vaikų: 
sūnų jr dukterų ir neragina jų 
priklausyti prie gerų jaunimo

K

Vietinis Šv. Kazimiero Ak.
Rėmėjų skyrius taip pat iškil
mingai švęs savo globėjo šve- 

SekmadienĮ per savo šv.
. . i Mišias 7:30 vai. rvto rėmėjos draugijų,

nininkų sargybiniu, kuris taip t .. v’ 1 | priims sv. Komunijų “įn cor-
. "pore”. Rėmėjos jau seniai uo- 

lempele. Si Austinskas sulai- ... . . . ~ ...r . ‘ liai rengiasi prie savo metimo
kė. Pro kitas Bogdahno kiemo ! . , . . . ,° , vajaus vakaro, kuris įvyks se-
duris tuo metu Mgo lauk da. , kovo „ (] Xasn„.t a5.
ptojo susirinkimo dalyviai. Po ^uonįoiįj<įef.
liciįa tik šūviais sustabdė tia- ■ ,. ... . . įdavon bėgančiųjų — viso 10 zmo- o , , . . ... -. ... 'Seserų reikalus, taigi tikimės
nių. Vėliau išaiškino per 40'. .. .... - ,* r ir spnet sitas vajus bus pa

sekmingas.

.... , .„___ viršininkas Austins- ■\a-11 3 . ntę.
’ kas susidūrė su trečiu neuman-

susirinkimus ir todėl Sovogo P®‘ i » s™‘6 elektrine
vadovybės nutarimus ir ins
trukcijas reikią perduoti vie-

DAINININKAI Iš VISOS 
CHICA60S

WEST SIDE. — Kovo 5 d.,
Amerikos Lietuvių Motinų ir 
Dukterų Balsuotojų Lyga "lai
kė mėnesinį susirinkimų. Nu 
tarta pakeisti susirinkimo dit-
nų į trečių antradienį kiekvie 125 egzemplorius, ar daugau 
no mėnesio, kad davus progos , nuleidžiame 25%. 
jaunimui, atsilankyti. Po atei- ' DRAUGAS PUB. CO. 
nančio susirinkimo, balandžiu j 2334 So. Oakley Avė.,
16 d. bus žaidžiama kauliu- į ChicagO, Illinois, 
kais. Komisijon išrinkta R

PROGRESS
KRAUTUVĖJE,

Didžiausia
Paroda

IR

IŠPARDAVIMAS
Refrigeratoriu

1935 METŲ 
GERIAUSIŲ

Mūsų Refrigeratoriu 
Mažos Kainos Nuo

so

ir aukščiau

PASIRINKIMAS
GENERAL MOTORS

FRIGIDAIRE
WESTINGHOUSE

SPARTON
GRUNOW
LEONARD

NORGE
CROSLEY
GIBSON

ir kitų
Lengvus išmokėjimai 

po 50c į savaitę
Didelė Nuolaida itž 

Senas Lcdaunes į Mainus 
ant Naujų

3222-26 S. Halsted St 
Tel. VIOtory 4226 

Vedėjas J. Kalėdinskas

•įai gražiai parem- 
rėmėjų darbus ir gerb.

to susirinkimo dalyvių.
Liud. JAUČIUS, būdamas _______

Sovogo narys, buvo dalyvavęs j Ggv5nios metu visos iauni. 
\knaiiK slaptajame Sovogo , g draugijos sukruto pusidar- 

Jaučlus parodą inlod kas sustiprinus ir pa
kart buvo kalbama, kad atel dauginus saT0 eiles pirmos y. 
si, vokiečiai į Klaipėdos kra- r& s0(|aliet8s. Trefiadienį, ko.

susirinkime.

šta ir išvarysiu lietuvius. Jau-: , „ , • •* ' i ,vo 13 d. jos rengia motinom?
čini pasakę, kad ir jis tart---, dukre|8m3 .<8urpriz,-, : 
si,s prisidėti pri. sukdimoj kurį motinas
sakė, kai prasidės sukdunas, • jau užbaim,.„.\
visi turėsi, eiti, o kas neis, M- džio, 1M,kyk,4. Bus 
šią sušaudyti.

Brighton Parke kovo 17 d 
bus parengimas, kur buV gali 
ma pamatyti, pasidžiaugti, pa 
siklausyti dainininkų ir dai
nininkių iš įvairių Chicagos 
lietuvių kolonijų. 'Jiems vado
vaus talentingas muzikas J. 
Sauris. Tai garsusis Vyčių 
“Dainos” choras. Jis atvyks 
į Brighton Park. Iyas yra gir
dėjęs šį chorą dainuojant, pil
nai sutiks Su poeto žodžiais: 
“kaip užgieda, uždainuoja, ši

si prie vajaus vakaro, kuri? 
įvyks sekmadienį, kovo 10 d.
6 valandų vakare, parap. sve
tainėje. Kviečiame brighton 
parkiečius kuoskaitlingiausia 
atsilankyti ir paremti Šv. Ka 
zimiero akademijų. Taipgi 
kviečiame svečius iš kitų ko
lonijų. Bus gražus programas
kurį išpildys mokyklos vai- jDaČiolaitė, A. Blalia ir S. Mi
kučiai. Bus žymių kalbėtojų, rkiūtė.
Taipgi bus atvaidinta labai Mūsų apylinkės biznieriai 
gražus veikalas pritaikintas j sudovanojo gražių dovanų, ku- 
gavėnios laikui.

Tų patį sekmadienį bus ri
nkliava prie bažnyčios tam pa-

rios buvo narėms išdalintos, 
kaipo durų (door) dovanos.

Rašt. J. Markiūtė

vaišės

Liudytojai S. STRANGA- 
LIES ir J. WYTHE taip pat

vo smogiku*, o šie tuoj imda
vo darytį paprastų gimnasti-

patvirtino, kad buvo kalbama Schulz tuo būdu mokyda 
apie ginkluotąjį sukilimą ir vo po 17 _ is jauną vyrų. 
kad Sovogo celės vadas Adei-
bert Lubert rengėsi su Sovogo
smogikais, prasidedant sukili
mui, užpulti ir nuginkluoti
Macikuose stovinčią kariuome
nės dalį.

Liud. JUOZAS SKUDRYS,I e f
iš Rusnės, parodė, kad, ėmus 
veikti Sasso ir Neumanno pa 
rtijoms, buvo kalbsma, kad 
lietuvių dienos Klaipėdos kra-

DR. VAITUSH, OPT.
AKIU

esti

LIETUVIg 
OFTOMETRICAIJ. Y 

SPECIALISTAS 
Palengvins aklų {tempimą,

priežastimi galvos skaudSJImo,

reikia dar sustiprėti. Rengi-1"mo, skaudam* aklų karflt|, 
rumparegystę Ir tollregystę.

• *11 j.* 1 • »14* tciaiiigcn uKimus. visuose at,Ynasis ginkluotajam sukilimui, Rimuose egzaminavimas daromas
elektra.

čiam tikslui. Prašom visų pri 
sidėti prie rinkliavos. J. R.

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė t^Tcmti ir plalinb 
katalikišką spaudą. Kataliku* 
ka spauda nurodo žmogui iš į 

ganymo keltus Į amžinastį.

LIETUVIAI DAKTARAI

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ tnrintj 

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

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. OROvehlll 0017

1017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQCETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. UAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CA.Val 0402

Ofiso: Tel. LAFajrette 4017 
Re>.: Tel. HEMlock *288

DR, A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2«B» W. *»th St.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 
Sercdomla Ir Ned6llomis pagal sutarti

Halsted Exchange 
National'Bank 

19th PI. and Halsted St

idį taip graudina”. Jo galin

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone ltes, and Office
PRO-pect 1028 2869 So. Leavltt St.

CANal OTM

DR, J. J, KONARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

i 2403 W. 63rd St., Ohicago
OFFICE HOUR8 

ž to 4 and T to • P. M.
Sunday by Appointmont,

Tel. CANal 0237
lies. PROspcct 6639

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 8o. Arteslan Avė.

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

Nuo 2 iki 4' Ir nuo < Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso telef. UOlIcvard 7820
Namų TcL PROspcct 1980

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 sutartiTel. BOL’levard 7042

1 DR. C. Z. VEZEL’IS
J DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagul sutarti

Tol. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Oermak Road
Valandos 1—3 ir 7—1 vak.

Šaradomis Ir Nedėliomis pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. Oalifomia Avė.
Telefonas RKPublic 7868

O tiso Tol.: PROspcct 637G
Re«. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSEL
Lietuvis Gydytojas ir CThirurgM

2500 W. 63rd St
oriao vai.: 2 Iki 4 Ir l:SO Iki 8:30 
Heredomls Ir nedeilomls pagal sutartj 
Rez. 2616 W. «9th St. Pagal sutartj.

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4157 AR0HER AVENUE
Tel. VIRglnla 6036

Ofiso Vai.: t—4 Ir 4—8 p. m. 
Nadėliomls pagal sutarti

TcL Ofiso BOCIevard 6918—14
Res. VICtory 2348

' DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 8:80->>:l9

766 West 354h Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

OR. CHARLES SEGAL
oraus

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo t Iki 1 
vai. po pistų ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 

vakaro. Nedėjiomls nuo 10 iki 12 
vfttd.ndai dtšnų

Telttluuaa kUDaaj 2S4.U

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJA* Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994

Res i Tel. FLArn 9400
Valandos:

Nu*> 10-12 v rvto 2-8 Ir 7 Z v »
Ntdėjtįleuiaįs nuo 10 U^J 12 diSRg

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS 
KNYGVEDY8TĖS 
STENOGRAFIJOS

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ii 
nuo 7 iki * vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIU
MOKYKLA

3100 Ko. Halsted., Clikago, III.

Didesnė J^ėga Nervuotiems 
Susilpr.ėjusiems Vyrams 

ir Moterims
NUGA-TONE yra turtingas Zinku- 
Fosfoidu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą, t y. elementų labai 
reikalingų tvirtiems, galingiems ner
vams. Medlkališkų fosforų parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir nura-, 
minti sujaudintus, svyruojančius,! 
skaudančius nervus. Jis yra brangus' 
nervų suirutšse, kurios pagimdo 
"nusidėvėjimo" jausmų.

Tas šaunus receptas turi tam tik
rų formų geležies, raudono kraujo 

reikalingo bčdavojuinul tvirtesnių 
Ir sveikesnių raumenų ir sugrųžlni- 
mul spalvos Ir pilnumo lšblyšku- 
sieras, ploniems veidams. Be to, 
NUGA-TONE turi šešias kitas bran
gias gyduoles. Pradėkit ftnt NUGA- 
TONE šiandien Ir tėmyklte kaip 
sttprčslt. Parduoda visi aptiekoriai 
su garantija grųžintl pinigus. Tik 
Vienas Doleris mėnesio trytmentul.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL
— Idealų Liuosuotojų vidurių 25c 
Ir 60c.

REUMATIZMAS ■ 
SAUSGELE I

Neslkankyklte savęs skaus- ■ 
mals. Reumatizmu, RausgSle, _ 
Kaulų Gėlimu, arba Mššlun- ™ 
glu — raumenų sunkumu: nes ■ 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę Ir dažnai ant patalo pa- I 
guldo _

_ CAP8IOO COMPOUND mos- ■ 
tts lengvai prašalina vlršmin*- ■

■ tas Ilgas; mums šiandie dau-
— gylu" žmonių siunčia padeko- ■
■ nes pasveikę. Kaina 50c, per H
■ paštų 66c, arba dvi už |1.06. H 

Knyga: "ŠALTINIU HVEIKA- |
■ TOS" augalais gydytis, kainag 60 centų. ■

; Justin Kulis Z
B 3269 80. HALSTED 8T. ■
_ Chicago, III. g
CflBOSiliigig

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144* SO. 4*U> CT., CICERO^ 1UL.
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10—9 vai. 

8147 SO. HAUSTED ST., CHICAGO 
I’ttiied., Stred. Ir Subat. 2—9 vai.

Dienomis Tel. UAFayctto 6798 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal BUtartl
Tel. liAFayctte 3057

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3061 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo I Iki 8 vai. vakaro 

8eredomla Ir nedėllcftnfb pagal 
•u tarti

Oflao Tel.; LAFayette 1860
Res. Tel.: VIRglnla 0669

OR. V. E. SUSKIS
DANTISTAS

O A B ____ X - R A Y
4148 ARCHER AVEN0E 
Kampas Franoleeo Ava

kla-l-parod&nčia matiaualaa
atkreipiama 

mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki g 
NedflltoJ nuo 10 Iki 12. iMučcly i

sako Skudrys, juo toliau, juo,dag. spėtais atyda 
j labiau reiškėsi. Iš pradžios 
, vokiečių pusėn į Skirvytėlę ir 
jauni vyrai iš Rusnės vykdavo 
ten vokiečių darbo stovykloje 
darydavo kariškus pratimus.

!Vėliau IVerner Schulz jau 
pradėjo, prisidengdamas spor
tu, prieš pat Rusnės paštų mo 
kyti jaunus vyrus kariškos 
mankštos. Pratimų metų pa
statydavo mažus vaikus ap
link sargybos. Vaikai, pašte 
bėję pasienio policijų ar nepa
žįstamus praeivius, perspėda-

Kainos pl(iaii kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl via 

kių akių. Ekspertas tyrimo 
kių ir pritaikymo akinių.

Z/

oriso Tel. CICERO 49 
«®s. Td. CICERO »«.->«

I JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Clcem miestelio pirmas Svei

katos Konilstjonlerius. Yra gerai Cl- 
' eerlečlsnis glnomss. Praktikuoja (nu 
'28 Įlietus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Khcutnatlzma, Plau
čių ir Širdies Ilgas.

Valandos;
Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo z Iki 4 
vai. popiet Ir 7 Iki 8 vai. vakare; 

tventadi'enlala pagal su si ta rimą,
4930 West 13th Street

1 ... . CK38BO, OL,

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTA8

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

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas

vai. vakaro. Nedėliomis 
skirtų valandų. Room 8,

PHOKJE CANAb OS2S

Tel. LAEayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street 

Vaiandne: Nuo t Iki 10 rytate — 1 
iki 8 popiet —- «■ tkl 8:90 vakare. 
NedtUond* nuo 11 r} to im i p.p.
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Šeštadienis, kovo 9 d., 1935 TiRirais

mos žinios
NETIESA

sirinkinias, parapijos mokyk- ! ji su mokesčiais užsimokėti ir 
įlos kambaryj, 1 vai. popiet, j naują narių atsivesti. Norin- 
Nariai, kurie norės užsimokė- 'tieji įsirašyti didžiausion lie
ti savo mokesčius, galės užsi- 'įtuvių pašalpos ir apdraudos

Mokesčiai brganizacijon taip pat kvie-

RADIO
mokėti anksčiau.
bus priimami nuo pusės po čiami ateiti. Dabar eina vajus 

tūlas dvyliktos. Visi nariai ateikite ir įstojimo mokesčio nėra.
j susirinkimų, nes turim svar-

Prieš keletu dienų 
ltap. “Draugui” parašė apie 
mane, kad buvau automobilio j bių dalykų aptarti. Reikės iš-! 
sužeistas, kad ranka nulaužta [rinkti atstovus j Vakarinių 
ir šorikauliai sulaužyti. Tai į Valst. Seimelį, kuris įvyks mū

BUS GRAŽIŲ DAINŲ, MU
ZIKOS IR ĮDOMIŲ 

KALBŲ

SPAUDOS SAVAITĖS 
TVARKA

Valdyba

netiesa. Tiesa, užgavo auto
mobilius, bet sumušė tik šlau
nį ir nei rankos, nei šonkaulių 
nesulaužė. Jau vaikščioja po 
namų, net gi be lazdos.

K. Andrejūnas

<ų kolonijoj.
Marijona Vairūnienė, rast.

Pranešimai
KNYGA APIE DARIŲ 

IR GIRĖNĄ

Progress Furniture Co. krau 
tuvės pastangomis rytoj H 

Gartield Park Lietuvių vy-J valandų prieš piet, iš stoties 
rų ir moterų Pašalpinio klūbo'WGES oro bangomis eis re- 
mėnesinis susirinkimas įvyks guliaris nedėldienio progra-f 
sekmad., kovo 10 d. Lawler mas. Patirta, kad jame daly-

[ Hali, 3929 W. Madion St., 1 
[ vai. popiet. Visi nariai būtinai 
atsilankykit, nes yra daug rei
kalų svarstymui. Kurie pasiė
mėte aplikacijų įstojimui j klū 
bų, irgi prašomi atsilankyti į

vaus žymių dainininkų ir mu-

BRIDO EPORT. — Tik ką Į susirinkimų. Būsite priimti už 
iš spaudos išėjusi knyga apie į mažesnį mokestį. Rast.
Darių ir Girėnų gaunama Ou
dų krautuvėj, 901 W. 33 St. BR1GHTON PARK. — Dr-

1 išgirsite, kas dedasi Makalų 
šeimynoj. Taipgi bus visiems 

• naudingų pranešimų apie įsi
gijimų iš Bud riko krautuvės 
per ateinančių savaitę plau
namų ir prašymo mašinų epe- Sv> jurgIo par> nuo kwo g d jk, ,3 d 
cialėmis kainomis. 1‘asinaudo ) §v> p jų. Gimimo par. nuo kovo 13 d. iki 20 d.

K-1 Dievo Apvaizdos par. nuo kovo 20 d. iki 27 d.
Aušros Vartų par. nuo kovo 27 d. iki balandžio 3 d.
Šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo par. nuo bal. 3 d. iki 10 d. 
Šv. Kryžiaus par. nuo balandžio 10 d. iki 17 d.

kit.

ŽYMIAUSIEJI PASAULY 
ORKIESTRAI

LON DONAS, 
Dr. Adrian

Sekmadienį, kovo 10 d., La
bdarių Sąjungos 3 kp. rengia 
vakarų. Bus gražus vaidini
mas “Sąžinė”. Vaidins pirmų 
kartų Ciceroje artistai iš Bri- 
gliton Park, vadovaujami kun.
A. Valančiaus, ' “karas ivvks iKEI3Tuei0 KLŪB0 NARIU 
parap. svet 7:30 vai vak. Į- DĖMESIUI
žanga 25c. Pelnas skiriamasi 
parapijos naudai.

Visi ciceriečiai, bulvariškiai 
ir cliicagiečiai kviečiami atsi
lankyti. J- V.

Visi katabkiškos spaudos platintojai kviečiami šiuo 
Boult, žymusis i ParaPUoms skirtu laiku k'uodaugiausiai pasidarbuoti sa

vo kolonijose. Visų katalikiškų laikraščių agentai tegul 
eina per šeimas ir užrašinėja prenumeratas. Federacijos 
skyriai taip pat rengs prakalbas spaudos reikalams. 
“Draugas” savo radijo valandas skiria viršminėtoms pa
rapijoms ir kolonijoms.

kovo 8. — ’

zikų. Tarpe dainų, bus muzi- orkiestrų konduktorius, sako, 
kos, kalbų ir svarbių prane- j pasaulyje yra septyni 
Šimų, bei kitokių įdomybių. , Sarsūs orkiestrai, iš kurių 
Todėl, nepamirškite pasiklau-1 5’ra» -^ni. J- alstybėse.
syti. Rep. R. J. | Anot j°> šie orkiestrai yra

žymiausieji: Boston Synipho-

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS

ny orkiestras, Vienos Pliil- 
harmonic, Berlyno Philhar- 
monic, Amsterdamo Concert- 
gebon orkiestras, Philadel

gija Gv&rd. Pirmos Div. Šv. Sekmadithį nuo t vai. po-,phia Symphony orkiestras 
Kazimiero Karai, laikys susi-jP*et iš didelės WCFL ladio jjęew York Philharnionic or 
rinkimų kovo 10 d., parap. stoties bus puikus radio pro- kįestras> Londono Symphony

... ■ mokyklos kambaryje, 2 vai. »ianias, kurį patieks Jos. F. .orkiestras.
Keistučio klubo nanai-es pn / . ...... . i- rnfiin ir rnVnnrhJ...... . . 'popiet. Visi nariai kviečiami j ouunko raoio n rakandų.valo žinoti, kad, pagal naujos

konstitucijos, už kiekvienų pa

IIIU

Jau Atspausdinta Nauja 
Amerikos Lietuviams
Idaknyge Ir Pamaldų Vadovėlis

Kovo 10 d., įvyks A. L. R. , 
K. Susivienymo 48 kuopos su- Į

Peoples
Rakandų
Dirbtuvė

Apdengs Tamstų 
Parlor Setų

Su gražiu viršum už

$19.95
kuris ir vėl atrbdys ir dėvė
sią kaip naujas.
Dėl pasiteiravimo pašaukite 

HEMlock 8400

LABAI APSIMOKA 
PIRKTI PARLOR SETĄ
Tiesiog nuo Išdirbėjų, nes 
galite įsigyti geresnį setų 

už mažiau pinigų.
Naujos Mados, Parlor Setai 

dengti su tapestry po

$33.50
Dengti su Moliai r arba na

mų Frieze po

$48.75
Kiti nuo $35.00 iki $175.0(1

Lenyvųs Išmokėjimai.

Imame senus rakandus į 
mainus-ant naujų.

Krautuvėse

2536-40 W. 63rd St.
Hemlock 8400

4 i 79-83 Archer Avė.
Lafayette 3171

ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusk, gražiai iš- 
’ leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiarsias maldas, 

trio j q J litam jas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa-
- i- .-! maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje, 
šventinti Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

popiet.
laiku pribūti, nes turime kele- į kiautinė, 3417 S. Halsted St. i KAUNAS. — .Vasar 

Pasiklausykite gražių mūsų J. Vilijampolėj pašv 
liaudies dainelių ir muzikos,' Dariaus-Girėno namai.

-' tų svarbių reikalų svarstyti.raginimų mokesčių reikale rei 
kės užmokėti išlaidas.

Be to, lai būna visiems na
riams žinoma, kad klūbo susi
rinkimai laikomi naujoj vie- 
įtoj kas 1-mas nedėldienis kie
kvieno mėnesio, J. Yuškos (Ho Laidotuvių direktoriai La-\l 
llywood) svetainėje, 2417 W. chawicz ir Sūnūs praneša, kad* 
43rd St. (arti Weste.ni avė.), šį rytų bus laidojama Aurelija, 
Susirinkimai prasideda >12 v. ' Novarro, po tėvais Vitkaitė. 
dienų. Mokesčiai priimami jau 8:30 vai. bus atlydėta į Auš- 
nuo 10 vai. ryto. Iros Vartų parap. bažnyčių, o

rašome atsivesti ir naujų na- 
Valdybarn.i-

ŠIANDIEN LAIDOTUVĖS VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 

odiniais viršeliais $1,25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS

Sekretorius S. Narkis 
1900 W. 35th St.

BRIDG EPORT. Labdari
ngosios Sąjungos 5 kuopos mė 
nesinis susirinkimas įvyks se
kmadienį, kovo 10 d., 2 vai. 

[popiet Šv. Jurgio parap. sa
lėj. Nariai ir rėmėjai prašomi 
sueiti. Valdyba

iš ten į Šv. Kazimiero kapus.

BRiDGEPORT. — Teisy
bės Mylėtojų draugijos mėne
sinis susirinkimas bus sekm, 
kovo 10 d., 12 vai. ryto, Chi- 
cagos ietuvių auditorijoj. Vi
si nariai-es prašomi atsilan- 

j kyti, o ypač pasilikę su mo
kesčiais.

8. Narkis, sekretorius1

WEST SIDE. — Susivieny
mo l‘)0 kuopos .mėnesinis su
sirinkimas įvyks ekmadienį,' 
kovo 10 d. 1 vai. popiet, mo-j 
kykloe kambary. Visi nariai! 
prašomi -susirinkti, pasilikusie

aIa
JONAS SHIMKUS

mirė kovo 8 d., 1935 m., 2:00 
vai. ryto, suluukęs 60 metų 
amžiaus. Kilo iš Medingėnų 
aptik r. Žarėnų parap. Ameri
koje išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
brol) Petrą, brolienę Halomiją 
Ir Jų valkus, dvi pusseseres: 
Barborą Juknienę Ir Aniiliją 
Kkrublenę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 294 1 So. 
Union Avė. Telefonas VIClory 
2697.

LaidotuvėH Įvyks pirmadlenĮ. 
kovo 11 d. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas Į šv. Jurgio par. baž
nyčią. kurioje Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę Brolis. Brolienė, Jų 
taikai. Pusseserės Ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus S. P. Mateika. Teisto* 
nas YARds 1138.

JUOZAPAS
UNIHOV/SKI

mirė kovo 7 d., 1935 m.. 10:30 
vai. vakaro, sulaukęs 58 metų 
amžiaus. Kilo iš Kauno Keti. 
Raseinių auskr. Ariogailos pa
rap. Amerikoje išgyveno 33 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Anastaziją, sūnų Antho- 
ny, dvi dukteris: Allce ir Jo- 
sephine ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4104 Oak- 
dale Avenue.

Laidotuvės Įvyks pirmadlenĮ, 
kovo 11 d.. Iš namų 8:30 vai. 
bus atlydėtas Į šv. Mykolo par. 
bažnyčią, North Side, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas Į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę .Moteris, Sūnus, Du
kterys ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borius J.. . F. Eudeikis. Tele
fonas YARds 1741.

.t

JONAS
LEKAVIČIUS

Mirė kovo 7 d., 1935 m. 9 
vai. ryto, sulaukęs pusės am
žiaus. Kilo Iš Lietuvos. Budeliu 
kaimo. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

Paliko dlileliuinc nuliūdime 
moterį Antaniną, po tėvais Bau- 
bliOtė, kuri kilo iš Perlojaus 
miestelio ir parapijos, 2 sū
nus: Joną Ir Ka.smondą. 5 du
kteris: Adelę, Oną. Leonora, 
Sofiją Ir Juozapiną, pusbroli 
Justiną Lekavičių ir gimines: 
o Lietuvoj broli Antaną, 2 se
seris: Adelę ir Uršulę Ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 12401 So. 
Union Avė. Laidotuvės Įvyks 
pirmadieni, kovo 11 d.. Iš na
mų 8:30 vai. bus atlydėtas i 
šš. Petro Ir Paulluus parapijos 
bažnyčią, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
Į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys
tu mus- mus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Moteris. Kūnus. Du
kterys Pusbrolis ir Ciklinės.

Laidotuvėms patarnauja lai
dotuvių direktoriai: Lachavvtcz 
Ir Sūnūs. Telefonus CANal 3518.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnainių

Didžiausia paminklų dirbtuve 
Chicagoj

---------o---------
Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Obicagos Lietuvių.

527 N, WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Alfred RoselM,

Specialistai ttkaUme Ir iSdlrbi- 
le visokių rtttų paminklų Ir ps-

MBsų Šeimyna specializuoja (la
me darbe per Šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdlrbėjais.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas 1 rytos nao 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PEMSACOLA MII 
BELMOKT 3485 

Office: HlLLSIDE 8885 
Vincent Rosellt secr.

Vįi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI
I

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Mėty 

4605-07 So. Hermitage Avenue

SKAITYKITE
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos liet uvių katalikų dien

raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Brcad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So.
Street, \Vilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams. 

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L.* KT’Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metama 
$2.00.

‘MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, BĮ., Me
tams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, 111. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street.
Bicoklyn, N. Y.

G RA ŠORIAI:
LACHAVVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRABOEIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopiglansla 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

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

1439 S. 49th Ct., Cicero, III.
Tel. CICERO 5827

Tel. LAFayette 3373

J. Liulevičius
Graboriua 

Ir
BalsamiAotoJas

Patarnauja Chlca 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

4032 Archer Avė.

I.J. Z 0 L P
ORABORIUa Ir LAIDOTUVIŲVEltftJAH
1646 Weat 46th Street 
Tel. BOUlevard 5203—8413

ATĖJUS LIŪDĖSIUI 
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
ir

Ievas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 80. KSDZIS AVS.

Telefonas TABds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinamą, 

3319 Litoanica Avenue 
Chicago, BL

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Blinois 
Phoue Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Bonlevard 4138

SIMON M. SKUBĄS
OR ABORTUS Ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas garas ir nebmnguų
718 West 18th Street

Telefoną* MOMroe 8377

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir aukščiau 
Moderniška koplyčia dykai 

488 W. 18th St. Tel. CAM&l 8174 
Chicago, III.

I.« ■ > ' b‘ni<vų išmokėjimų

J. J. BAGDONAS
kep. 3 HM k arba Pul. 4191 

2506 W. 63rd St 
10734 s. .Michigan Avė.

N. RADIS, ch.
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SESI TESTAffiNIO KLASTOTOJAI 
PASIŲSTI GRANO JURY TEISMAN

(Pabaiga iš 1-inojo pusi.)

Bagdonas žada pasakyti 
teisybę

Teisėjas vėl pašaukė Bagdo
nu, nes jis prižadėjęs pasaky
ti teisylvę. Jani yra duodama 
proga viski} išpasakoti, kas 
atsitiko po jo pažinties su Ke
lly iki vakarykščios dienos. 
Jis tai mėgino padaryti, bet! 
jo altsakymai į teisėjo klausi
mus dažnai buvo neaiškūs. 
Teisėjas jam leido savotiškai 
papasakoti kas atsitiko. Jis 
kalbėjo apie įvairius važinėji-e ,
mus su Butmantiene ir Ke
lly į Butmantienės namus. Jis 
sakė, kad buvo pastebėjęs, kad 
Kelly tuo laiku buvo ligonis 
ir dažnai jam patardavo ma
tytis su gydytojais ir net pa
tarė jam važiuoti į sanatoriją. 
Apie patį testamentą, jis sa
kė, kad Kelly pasirašęs tęs- ; 
tamentą, kuomet jame dar ne
buvo nieko parašyto. Tą tes
tamentą, jis sako, Kelly pa-Į 
liko Butmantienės rankose.1 
Apie įdėjimą tų įvairiij pali
kimų, kurie sukėlę tiek susi
domėjimo, jis sakė, kad tai 
buvo padaryta Kelly mirus. 
Paklaustas,, kas parašė testa
mentą, jis atsakė, kad jisai 
tikrai nežino, nes jis tuo lai-| 
ku buvo apačioje, o visi kiti 
viršutiniuose kambariuose. As
menis, kuriuos jis išvardino 
buvo Waitehes, Badys, ir jo’

i

žmona. Kas rašė ant mašinė

lės jis užsigynė, kad nežinąs. ' 
Sako, kad jo žmona turėtų ži
not i. Teismas pašaukia Bag
donienę.

Bagdonienė, teisino paklau
sta, sakė kad jinai, sugrįžus 
iš miesito, rado minėtus asme
nis savo namuose ir miega
majame kambaryje pamačius 
Waitehių rašant ant mašinė
lės. Ji pasisiūlė jam padėti. 
AVaitehes, sulig jos, nenorėjo 
jos pagalbos.

( Ir vėl neaišku, kas dabar i 
sako teisybę-? Pirma Badys, J 
Bagdono dešinioji ranka, sa
kė, kad Bagdonas jam prisi
pažino testamentą parašęs 
Butmantienės namuose).

Visus (teisme klausytojus 
baisiai suįdomino knygelė ras- 
tla Bagdono ofise. Ant kny
gelės buvo parašas “siek”. 
Toje knygelėje buvo surašyta 
maždaug 100 pavardžių. Tar
dytojas Bagdono klausia, ar 
tie asmenys buvo jo prospek
tai. Bagdonas į tai atsakė, 
kad jis tas pavardes ten pa
rašęs, kuomet jam įvairių 
draugijų valdybos jam prane
ša apie sergančius narius. Jo 
žodžiais ,(tai buvo padaryta, 
kad neužmirštų juos aplanky
ti. Mat, draugijos, prie kurių 
jis priklauso, reikalauja, kad 
visi nariai aplankytų sergan
čius narius ir juos paguostų. 
Toj pačioj knygoj taip pat 
rasta ir nevartota tesliamento 
blanka. Pamatęs tą blanką tei-

Butmonienė, pas ku
rią gyveno ir mirė 
$100,000 vertas “varg 
šas” Kelly, dėl kurio 
‘‘testamento’’ ji ir 
penki lietuviai pateko 
į teismą.

r?

APEX
skalbiamos masines ir pra
šysimo mašino 1233. Daug 
pagerintus ir palengvina 
plovimą ir prosyjimą. Kai
nos nuo

$39:50
IKI

$99^2

Nezaležninkų “pra 
lotas” P. Zalink, 
(rodos, Zalinkevi-

, čius), kuris atlaikė
“pamaldas” laido
jant “vargšą’’ Kel
ly laisvamanių kapi
nėse, iš kur jo lavo
nas bjuvo iškastas 
tyrinėjimui.

sėjas davė įsakymą konfis
kuoti visus Bagdono rekordus 
ir juos pertikrinti.
Gydytojas pasirašo Death 
Certificate nematęs lavono
Teismo pašauktas gydyto

jas N. L. Hurvvitz liudijo, kad 
jis atlankė Kelly du kartu. 
Pirmu kart vasario 23 d., kuo
met Buitmantienė jį pašaukė 
ir antru kart vasario 24 d. ne 
šaukiamas. Už pirmą aplanky
mą jis gavo $3, o antru kart 
nieko negavo. Kuomet jis 
pirmu kart aplankė Kelly, jis 
pasakoja, jis rado jį atsigulu

sį ant lovelės didžiausiuose 
skausmuose. Jo nuomone, Ke
lly buvo tarp 55 ir 63 metų 
senumo. Buvo visai išblyškęs 
ir sumenkėjęs. Svorio (turėjo 
nedaugiau kaip 85 svarus. Jis

tuojau pasakė Butmantienei , 
nuvežti ligonį į ligoninę, ka- : 
dangi Kelly jam buvo pasą- ! 
kęs, kad turįs $300. Jo ma
nymu, tiek pinigų užtektų ap
mokėti už įvairias hilas. Ant 
ru kart altlankęs, rado ligonį 
toj pačioj padėtyj. Trečių kar
tą, tai jį pašaukė į tuos na
mus pasirašyti po mirties do
kumentu. Paklaustas, ar matė 
lavoną, neigiamai atsakė. Tei
sėjas nustebęs paklausė, ko
dėl jis dokumentą pasirašė, jei 
lavono nematė. Jis atsake, 
kad jam atėjus į namus lavo
no nerado ir jis manė, kad 
graborįus jau buvo gavęs ko
ronerio leidimą. Jis nustatęs 
mirties priežastį vėžio ligą. 
Teisėjas klausia jo, ar buvo 
daręs kokius nors tyrinėjimus, 
kad sužinojus ligos priežastį. 
Gydytojas atsako, kad to ne
darė. Vėl teisėjas klausia, kaip 
jis galėjo parašyti, kad vė
žys buvo mirties priežastimi, 
jei nedarė tyrinėjimų. Gydy
tojas atsako, kad jo manymu, 
buvo vėžys ir kad kiekvienas 
gali turėti savo nuomonę. Šiuo 
laiku atėjo ir nusivedė jį į 
County Mcrgue indentifikuo- 
ti lavoną.

Waitches sako nerašęs 
Testamento

AVaitehes antru kart pak
viestas liudyti sako, kad Bag
donas vasario 27 d. pašaukė 
jį pas save i r, į teikė jam rak
tus ir banko knygutes prik
lausančias mirusiam Kelly. 
Apie testamentą jis sako, kad 
Bagdonas jaut davė žinoti, 
kad testamentas buvo para
šytas Butmantienės namuose 
ir, kad tai buvo padaryta prie 
Kelly. Jis sakb< kad jis visai 
to1 testafhento nebuvo rašęs. 1

Teisėjo žodis ,
Baigus su liudytojais, tei-

N. Radis, buvęs so 
aial-liaudininkų at
stovas Lietuvos sei
me, “paskirtas” ad
ministratorius Kel- 
ly’s turto garsiąja- 
me testamente.

J. J. Bagdonas, 
graborius, kurio na
muose padarytas 
Kelly ’s ‘ ‘ testamen
tas.” Jis padavęs 
Keli}7 laidotuvių są
skaitą $4,500, bei 
pasirodė, kad kars
tas kainavo tik $98.

Seštądieųis, kovb 9 d., 1§35‘ -- -------------<T L- ■ . Į < • « _______________

galėjo su gitais išeiti į veži-, CH1CAGOS PILIEČIŲ 
mą. i REGISTRAVIMASIS

AR TAT BUVO KELLY

Gydytojas B. Ilunvitz va
kar negalėjo prisiekti, kad iš
kastas lavonas būtų Kelly, ku
rį jis du kartu laivo aplankęs 
ligoje. Jis sakė, kad tai gal 
tas, ar kitas lavonas.

Chicago sanitarinis distrik- 
tas nori gauti dar pustrečio 
milijono dol. paskolos iŠ kra
što vvriausybės.

Rinkimu komisionieriu boar* v
dus vakar ir šiai dienai ati
darė mieste 51 vietą, kurio
se neįsiregistravę piliečiai 
gali registruotis.
yra policijos ir 
stotyse. •

Kurie piliečių neįsi regis
truos šiandien tose vietose, 
tai iki kovo m. 12 d. galės 
tai padaryti City ITall.

Tos vietos
ugningos'n

actomobii.es AliTOMOmr.KS

EM1L DENEMARK INC
^Vartotų Karų Bargenai"

CHEVROLET — 1934 — Dabar tu
rime keletu 1934 Chevroleta, Se- 
dans ir 2 durų Sedana, viai kuone 
nauji ir apkainuoti taip. kad jums 
duodamas DIDELIS SUTAUPYMAS

PONTTAC —- ’34 — 4 durų sedan, 
Juodas, 5 drat. nitai. Išrodo ir vei
kia kaip naujas, vienas ifi puikiau
siu karu mūsų stake, garantuotas. 
DIDELIS SVTAI’PYMAS.

FORD •— '34. 2 durų Sedan. Mėlv- 
nas. kuone naujas vėliausio mode
lio Ford. garantuotas ir ankajnno- 
tas SUTAUPYTI JUMS PINIGU-

BVICK — '33, Model 86-S, 2 paša*, 
coupe su Rumble sent.. Juodas, šeši 
drat. ratai, trunk rack. Priklnusė 
turtuoliui ir labai mažai vartotas. 
Puikiai išrodo, tobulam stovy. Ga
ri ntuotas ....................................... #795

sėjas atsistojęs sakė, kad vi-iBT TrK 
sas dalykas žemas ir biau-
J
rus. Tai pasakęs jis paliko
visus šešis firanrl Tnrv tois iDOnCJE — ’33- < Sedan. Juo-VlbUS SUSIS UI dilti J UI y įeis-, rtas 5 mediniai ratai. Sis Dodge B
nuli ir nnlikn to nnuio hune yra ekonomiškas oneruotl ir pnl-111111 ir paiiKc tą pat ią oaus-i k,am Ftnvy Cierlnusins karas

'33. Model 57, 5 pasaž. 
Sedan, Juodas, Šeši drat. ratai, 
trunk rack. Sis mažas Buick sedan 
išrodo kaip naujas, nerasite toru 
panašaus. Garantuotas............ *795

šeimynai. Garantuotas *5*25

LEONARD A. GREETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

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

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.

NASH '32 — 8cyl. 5 pasaž. Coupe. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri tajerai, 
trunk rack, vvhipcord trim. Gerai 
atrodantis Nash geram stovy #395

BT’TCK ’31 — Model 91. 5 Sedan.
Juodas, 6 drat. ratai, geri tajerai. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... *375

CHEVROLET '34, — 2 Doar Sedan. 
Tamsiai žalias, 5 cream drat. ratai, 
tik trumpų laikų vartotas, išrodo 
kaip naujas. Garant. BARGENAS.

CADILLAC '30 — V-S. 5 Sedan. Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, whlpcord trim. laibai ge
ras karas žema kaina ............ S375

NASH '32 — T.lght 8, 5 Sedan. Ma- 
roon, 5 mediniai ratai, geri taie.rai. 
Ištikimas, ekonomiškas mažas ka
ras, atrodo ir bėga gerai .... S325

BT’TCK '30 — Model 48S, 2 pasaž. 
coupe su rumble sent, French b'ue. 
6 drat. ratai, labai gražus eonne 
tobulam stovy ........................... #295

PLYMOVTH '33, — 4 Door Sedan. 
Juodas. 5 cream drat. ratai, geri 
tajerai, labui pulkus mažas karas. 
Garant. . .................................. #475

mę, vienus metus kalėjime vi
siems, kurią pirma buvo pas- STTTriV?,^į<E,R “T, '3/, a pa°«žic2nTV!, t u* ...c* >■» U“‘ s)) ,n trunk. juodas, šeši drat.
kvres už ižeidima teismo ir rptat- T-ah’'1 stovy ir įsn-dn• ‘ u/, įz,uiuiiii<į lt lemu u ( kajp naujas Garantuotas .. #495
po $10,000 “baik”

■FORD '33 — 2 p»-až. Conve.rttb'e 
Coune, V 8, Juodas nu Ge'tonals 
rataip ir gerais taierats. Atrod-o 

AVaitehiaus, Butmanienės i r ’ nauja8. ,r. ,aba‘. “..
Nesutikę paleisti

Zalinko advokatai įteikė pra
šymus paleisti jų klijentus, 
bet teisėjas atsisako pildyti 
tuos prašymus. Jis sako, kad 
galės prašyti Grand Jury tei
smo parodyti pasigailėjimo

PGNTIAC SIX — '32, 4 durų Sedan, 
Juodas su raudonu strlping ir 5 
raudonais drat. ratais. Geras mažas 
karas už mažai pinigų. Gerai iš
rodo ir geram stovy ................ #395

CADILLAC '28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas. 6 drat. ratai, trunk rack. 
vvhipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ligai tarnaus................. #195

BUICK — '28, Model 57. 5 Sedan.
gražus mažas karas, kuris gerai 
važiuoja, žemai apkainuotas. tik
tai .............................................. .. #®»

PACKARD ’28 — 8 cyl. 7 Sedan. 6 
drat. ratai trunk rack ........... #95

BUICKS — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vielos pinkų 
atakų garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerų vartotų Buick, kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

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

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
kai kuriems, bet visai paleisti 3848-60 Ogden Avė. - Chicago
atsisako.

Belaukiant kol šerifas atva
žiuos pasiimti visus šešis ir 
nuvežti juos į apskričio kalė-) 
jimą Dailydė nuomaru apsir-l 
go. Gydytojas atėjo ir jį at- ■ 
gaivino. Šerifams atvažiavus,'

Crawford 4100
REAL ESTATE REIKALINGAS

vargonininkas

JAUNOJI ATGIMUSI 
LIETUVA

ŪKĖS PARSIDUODA IR 
NEKURIOS IŠSIMAINO 

ANT NAMŲ
Mes nirime daug ūkių hargenų. e<> šiuo adresu: 

akerų didumo, 80 akerų, 40 akom. •
RBV. M. DAUMANTAS 

St. Vincent a Rectory,

Ieškau vargonininką, kuris 
Įmoka vesti chorą. Sąlygos ge- 
‘ ros. Kreipkitės tuojau laišku

1 120 akerų, 100 akerų Ir didesnių, i 
| Taipogi turim nuo 4 akerų Iki 20 
akerų. Bevelk viso* šios ūkės yra su 
gerais trobėslals, gera žeme Ir trans- 
portadja — arti autobuso Ir gatvė-

Girardville, Pa.

INSURANCE
NOTARV

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS
REAL ESTATE - SIUNČIAM PINIGUS į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
Prisirašykite į mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 W1ST 47th STREET Tel. LAFayette 1088

4 D Kaitinkis rodvs na- "n‘Jy' Aplc 50 n,yl‘” n,’° Ch,‘ t A. 11. ivauiakls ro«ys pa luųpoa. LIETUVIAI, kurie norite a-1
veikslus vaizduojančius dabar- teilyj turėti aprūpintų sani gyvenimų, 

t • i • ■ l • ,a,P pat h,",,l savo Peinu Ir neMJtutitinę Lietuvą ir jos gyventojus darbą prarastl, ,labar yra geriausias
Indiana Harbor parap. sve- •a»‘^ H'ki“ •»« «w«o, k«<i u«i-

, . i nos yra žemos ir mes turim (taute
tainėj, 39th ir Pir S\rwt, Spk- • bargeny. Mes parduodame Ir mnino-
madienį kovo 10 d., pradedant'™

1 71 | klos rusles biznius visuose miestuose
7:30 vai. vakare. Ir valstybėje, skoliname pinigus, per

kame, .parduodame, mainome mrirgl- 
ėbis Ir Nonos Ir turime ap<lraudos 
departamentų, i. Namon a,ule 20 me-SKAITYKITE ČIA

Parduodu 5 naujus abrozus, tų hlmlo patyrimas Ir teisingas pa 
3 naujus kryžius, 3 stovvlas imas J"™’ naudingas.

Pamatykite demonstruojant kožnę dieną 
BUDRIKO krautuvėje.

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

Telefonai: BOUlevard 4705—8167

PINIGŲ KAIP ŠIENO 
Gediminas Statybos ir Skolinimo Bendrovė.

4425 South Fairfield Avė. LAFayette 6(518
esame nariais

Federal Home Lnan Bank System 
♦ ♦ ♦ /

Reikiant pinigų piripiems morgičiams kreipkitės į mūsų Ben
drovės raštinę arba Direktorius.

* * *
Per 21 metus tarnaujam Brighton Parko ir kitų Kolonijų lietu
viams, saugiai investuodami jų sutaupąs — niekinu nei vieno 
cento neprapuldydarni. Taip darysime ir toliau.
Pasinaudokite mūsų savaitinio taupymo būdu padedant po 
12yae., 25 arba 50 centų savaitėje, ir bematant u>.ugs didelė 
suma.

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

4425 South Fairfield Avė, LAFayette 6618

=^i

— Motinos Švč., Šv. Teresės 
ir Jėzaus Kristaus, 4 likto
rius, 2 indu švęstam vande
niui. Teipgi parduodu 3 nau
jus Manketus ir 3 naujas pa
durkas, 7 keistis f rūktų, ar- 
gurkų, tomačių ir grūšių. Tu
riu radio veit’ės $100. Dar tu
riu daug torielkų, dišių, pa-Į» vai. pn pietų. Vakarais Ir nedė- 
tolnių, naujų puodų. I liomls tik pagal t art į.

Rengiuosi išvažiuoti. Todėl 
visus minėtus daiktus noriu

Kreipkitės asmeniškai arba ruštu

J. NAMON & COMPANY
6755 S. Westem Avenue

Chicago, Ii inois 

Telefonu — Orovehill 1038 
Ofiso valandos: mm 10 ryto Iki

VZ PUSĘ MORGIČIO
išparduoti. Visus atiduosiu vi-i vamai po 97.10 ir ankščiau. Far-
<J«i ni’o-ini Prninn ntnilankvti ' mo'* p” ,!*°° ,p a"kVla"- Turime sai puriai. 1 rašau aisiianKvii, dl,lc)j pasinnkimų visokių namų, w»- 
O visi būsite užganėdinti ma- nlų^ Ir fenath lengvais Išmokėjimai*, 
no naRiūlvmais.

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6. 
Panedėllo, Seredos ir Pėtnyčlos 

vakarais fi Iki 9.
Telefonas CANal 117S

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas RF.PuhHe 9000

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pilone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETIWIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago
Telephone BOl'levard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

4<JS( S. ASHLAND AVĖ.
Res. S'.IS S. Roekvreli St.

Pbone REPublic 9723 CHICAGO

Pritaikome visokius mainus. Pada
rome paskolas ant namų. Perkame 
notas, hond.siis Ir morglėin*. Pirm 
negu imsite arba atnaujinsite bite 
kok| Insuranis*. pasitarkite su mu
mis, tas bus Jnms ant naudos. Mes

įėjimas iš užpakalio. Kreip- 
Kis no 5 vai. vak., subatoj vi-| j STNKTTS & CO. 
są dieną. , jose w. ne st. Tol. Normai <400

ANDRIEJUI PILIPAS 
3230 Lime St.
3-čias augštas.

anglys
AUGLYS! Tūkstančiai namų vartoja 
ekonomiškas, be suodžių Troplcalr 
anglis. Garantuota voga Ir šiluma.

Trys Telefonai:
Screening*—14.75 Repuhllc 0800
Mine Run—0. 7-5 lAwndale 7888
Lump arba egg—8.00 Merrfrnac 2624 

NORTHERN COAL CO., 
L«wndale 75«« Merrlmae 2524

actomobii.es

