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KUBOJE SIAUČIA 
TERORAS

ESTUŪJ SUSEK
TAS SANKALBIS

Graikų vyriausybė sako, kad 
ji nugali sukilėlius

HAVANA, Kuba, kovo 11. 
— Čia ir kitose salos daly
se padidėjo teroras vyriaus/ 
bei paskelbus apgulo stovi. 
Urovizionalinio prezidenio 
Mendieta vyriausybė nuspren 
dė sutriuškinti generalinį 
streiką, kurs palaipsniui di
dėja, ir visus savo priešus.

Visa sala paduota milita- 
rinei kontrolei, įsteigti mili- 
tariniai teismai ir nebus pa
sigailėjimo priešams.

Policija ir kareiviai atsa
ko teroru į vyriausybės prie
šų terorą. Vienur kitur ran
dami nušauti vyriausybės pr
iešų vadai.

Šiandien nė vienam žmogui 
Kuboje nėra reikalingo sau
gumo1.

SALONIKAI, kovo 11. — 
Makedonijos graikų sukilėlių 
vadas gen. ,D. Kamanos ir 18 
jo štabo karininkų paspruko 
Bulgarijos pusėn, kur sulai
kyti.

ATĖNAI, kovo 11. — Grai 
kų vyriausybė skelbia, kad 
jos pajėgos jau sutriuškinu
sios sukilėlius Makedonijoj. 
Apie 3,000 jų suimta ir dau
gybė nukauta. Pasilikusios 
tik nereikšmingos liekanos, 
kurios veikiai bus sunaikin
tos.

Be to, vyriausybė prane
ša, kad vyriausybei jau pasi
davęs ir vienas sukilėlių ka
ro laivas.

NORĖTA SUGRIAUTI VY
RIAUSYBE; EINA AREŠ

TAVIMAI
PARYŽIUS, kovo 11. — J

Žiniomis iš Talino, Estijos, , 
tenai susektas platus sankal- 
bis prieš vyriausyt ę. Suimta 
20 sankalbininkų.

ARKIVYSKUPAS
PROTESTUOJA
PREZIDENTUI

SURASTAS NAUJAS DIDELIS KELLY’S TURTAS
2014 NAŠLAIČIU 

RASTI NAMAI

DANCIGO VYSKUPO 
LAIŠKAS TIKINTIE

SIEMS

NACIU NUŽUDYTI GENE- 
ROLAI IŠTEISINTI

BERLYNAS, kovo 11. — 
1934 m., birželio m. 30 d. per 
žinomąjį Hitlerio surengtą 
kruvinąjį šeštadienį tarp dau 
gelio kitų nacių vadų buvo 
nužudytas ir gen. Kurt von 
Schleicher ir gen. von Bre- 
dov. Abudu buvo įkaitinti ne
ištikimais naciams ir šni
pais.

Abiejų nužudyti) generolų 
draugai karininkai atliko nuo 
dugniausius tyrinėjimus ir ra 
do, kad nužudytieji nebuvo 
joki šnipai ir nužudyti visiš
kai nekaltai.

Žudikų ir kaltininkų nėra, 
kadangi tas buvo daroma pa
ties Hitlerio įsakymu.

MIRTIES BAUSMĖ 10-IAI 
KNARKIMU

MADRIDAS-, kovo 11. - 
Gruodžio mėnesį, 1933 m., Al 
canize, arti Saragossa, sukilę 
anarkistai nužudo civilį sar
gybinį. Teismas nubaudė 10 
anarkistų mirties bausme ir 
dabar vyriausias teismas pa
tvirtino šį nuosprendį.

Jų išgelbėjimas priklauso 
nuo respublikos ' prezidento 
pasigailėjimo. Tačiau pasigoi 
Įėjimo rekomendavimas turi 
paeiti nuo ministerių kabi
neto.

GRAIKU SUKILĖLIŲ PA
JĖGŪS -STIPRIOS

BELGRADAS, kovo 11. — 
Žiniomis iš Graikijos Jugo
slavijos pasienio, graikų su
kilėlių svarbiausios pajėgos 
Makedonijoj kol kas pasilie
ka neįveikiamos, nepaisant 
graikų vy riausybės skelbimo, 
kad jos. triuškinamos. Tomis 
dienomis sukilėlių pajėgos pa 
didėjusios iki 27,000 vyrų.

Sukilėliai kontroliuoja ko
ne visą graikų Makedoniją. 
Jie turi lėktiivų ir didelę kie
kybę amunicijos. Graikų vy
riausybei, be to, gTasina ta
bako darbininkai Makedoni
joj ir komunistai. Pagaliau 
sukilėlių karo laivynas laukia 
vien progos, kad bombarda
vus Kavala ir Salonikus.

Pačioj graikų valdomoj Ma 
kedonijoj stovis tiek yra pa
vojingas, kad U. S. konsulas 
Salonikuose deda pastangų, 
kad iš ten atšaukus visus 
amerikiečius, kurie dirba ta
bako kompanijų įstaigose. Sa 
koma, ten yra daugiau kaip 
vienas tūkstantis natnralizuo 
tų amerikiečių.

Graikijos vyriausybės nuo
sprendžiu, iš Graikijos be 
specialių leidimų neišleidžia
mi svetimšaliai, įėmus ir dip
lomatus.

DANCIGAS, kovo U. — 
Šio miesto katalikų vysku
pas Edvardas O’Rourke iš
leido ganytojišką laišką tikin 
tiesiems.

(Vyskupas įspėja katalikus 
prieš neteisingus pranašus, 
apsisiautusius katalikų ir ki
tų tikėjimų dvasiškių rūbais.

Taip pat vyskupas smci - 
kia skleidžiamus tarp kata
likų raštus, kuriais gundomi 
tikintieji išsižadėti Vatikano 
ir Šv. Rašto.

VOKIETIJA ATAKUOJA 
LIETUVA

BERLYNAS, kovo 11. — 
Vokiečių spauda su didžiau
siu įniršimu puola Lietuvą ir 
jos juridinius metodus, kad 
valstybės prokuroras Kauno 
teisme iš 126 •kaltinamųjų 
Klaipėdos krašto nacių - - 
Lietuvos valstybės išdavikų, 
kai kuriems reikalauja mirties 
bausmės, o kitiems ilgo įka
linimo.

DALI TURTO PALIKO 
VYRIAUSYBEI

AVASHINGTON, kovo 11. 
— Miręs buvęs vyriausiojo 
teismo teisėjas Oliver AVend- 
ell Holmes paliko apie 568,- 
000 dol. vertės turtų. 16 los 
sumos apie 304,000 dol. užra
šyta krašto vyriausybei.

RAGINA KOVOTI PRIEŠ 
FEDER. ATSARGOS 

BANKUS

DEJA, PAS MEKSIKOS 
VALDOVUS NERASI 

TEISYBĖS
MEXJCO CITY, kovo 11.

— Jo Eksc. arkivyskupas Pa 
skualis Diaz, Meksikos prima 
tas, pasiuntė protestą prezi
dentui Cardenas dėl savo 
areštavimo.

Išsiaiškina, kad arkivysku
pas su penkiais kitais asme
nimis areštuotas jam grįž
tant iš La Visitacion mieste
lio, kur jis suteikė Sutvirti- 
mo sakramentą.

Areštuotas už tai, tuk ar
kivyskupas, išlipęs iš auto
mobilio, per šaligatvį įėjęs 
bažnyčion su vyskupiškais 
rūbais. Arkivyskupas tai už
gina.

Proteste prezidentui arki
vyskupas pažymi, kad jis bu
vo areštuotas ir apie parn tį]<slUi pus ^naudoti pinigai 
išlaikytas lyg koks kriininn 
lininkas.

JIE VISI ĮGYVENDINTI 
KATALIKIŠKUOSE 

NAMUOSE
Katalikų Namų Radimo 

Našlaičiams organizacija II1- 
inoise turėjo 20-ąjį metinį su 
važiavimą Chicagoj. Suvažia
vime pranešta, kad per 20 
metų 2,014 našlaičių rasti ka
talikiški namai. 1,339 našlai
čiai teisėtai adoptuoti.

PAKEIS BANKU BANK
NOTUS

SPINTĄ ATPLSSUS RASTA 
$94,000 BONAIS

KALTINAMIEMS LIETUVIAMS TESTĄ- 
MENTO SUKLASTAVIME PADI- 

DINTA KAUCIJA

Šioje skandalingoje byloje kas
dien atsiranda naujų 

komplikacijų
Vakar po pietų policija, va- žutėje rado $40,000 morgičiuo- 

dovaujant State’s Attornev o- se, $51,000 bonuose. Taippat 
fiso advokatui, Julius L. She- J buvo kitų dalykų, kurie turėjo 
rwin, atidarė mirusio Kelly ■ savo medžiaginę vertę. Tikrais 
banko dėžutę. Dėžutėje tikė- \ pinigais buvo rasta tik $15 si
josi rasti mirusio tikrąjį tęs- dabriniais.
'tamentą. Testamento nerado, Iš kur tas “neturtėlis,” ku- 
bet jo vietoje rado dar didės- į ris nenorėjo mokėti daugiau 

negu 25 cenitus už nakvynę, į- 
gijo tiek turto? Tą klausimą 
visi mėgina išspręsti, bet kol 
kas niekas dar nepajėgė to

nę sumą pinigų.
Atidarę spintą ieškotojai ra-AVASHINGTON, kovo 11.

- Iždo sekretorius Morgen- \(*° $04,000 įvairino s'}--
* tliau paskelbė, kad šiemet jis , fcommsc, morgičiuose, raišty- :*pa<jaryti

iš apyvartos ištrauks apie bes certifikatuose, g rainuose f Rytoj investigatorius Reu- 
ir t. t. Deja, to ko ieškojo, tik i bens ir leitenantas Howe žada 
rojo testamento nerado. Vie- atidaryti kitą spintą, kurią

658 milijonų dol. nacionalių 
bankų banknotų ir juos pa
keis iždo banknotais. Šiam ‘noĮ^ paskutinis radimas tos (jie surado Mid-Citv Natio-

Tuo tarpu vyriausybė tu
rėtų žinoti, kad jei, jos nuo- 

’mone, jis “Ausižengė,” tai 
Įgalėjo traukti tieson be to 
areštavimo ir tąsymo. Juk 
žino, kur jis gyvena ir nega- 
lėjd kur nors pabėgti.

Vyriausybės agentai savo 
paęeiškime sako, kad jie bi
joję, kad arkivyskupo auto
mobily galėjo rastis Thomp 
šono kulkasvaidis. ArkivyskuI ’ ■
pas į tai atsako, kad visados 
jo vienatinis ginklas yra Kri-
staus tiesa ant lūpų

V isi vokiečių laikraščiai t krikščioniška meilė 
'šaukia, kad, girdi, bylos nag-;gams ir priešams.
1 rinėjimas neparemtas teisin
gumo įstatymais, bet vien 
farsa ir politine demonstra
cija, kad pridengus pastan
gas Klaipėdos krašto autono
mijos sunaikinimui. ! BERLYNAS, kovo 11. —

Nacių laikraštis- “Dėr An- i Pomeranijoj, Silezijoj ir ki- 
griff” dėl šios nacių bylos|to8e Vokietijos dalyse nacių 
Lietuvą vadina Azijos “prie j politinė policija vakar are.-s- 
šakine sargyba.”

DETROIT, Mich., kovo 11. 
— Kun. C. E. Coughlin va
kar per radiją ragino savo 
National Union of Sočiai 
Justice organizacijos narius, 
kad jie visomis pajėgomis ko 
votų prieš federalinių atsar
gos bankų sistemą. Šie ban
kai yra didžiųjų monopolinių 
korporacijų tvirtovės.

didžios sumos pinigų parodo,
iš fondo, koks vyriausybei t 
ko sumažinus doleriui „aukso j įjs |jUV0 daug turtingesnis ne

gu mes manėme. Rytoj poli-standarda.
Apyvartoje pasiliks trijų 

rūšių banknotai; federalinės 
atsargos, sidabro ir U. S.

KRITOŠALA^NEPRI-
KLAUSOMA

LONDONAS, kovo 11. - 
Iš Atėnų patikrinama žinia, 
kad graikų sukilėlių vadas E. 
Venizelos paskelbė Krito sa
lą nepriklausomą Graikijai.

ir gili, 
drau-

NACIAI AREŠTUOJA PRO 
TESTANTĮJ DVASIŠKIUS

cija žada dar kitą dėžutę ati
daryti. Vakar atidarytoje dė-

nal Bank. Čia jie tikisi rasti 
to ieškomo testamento. Šioji 
paskutinė surasta dėžutė yra 
paimta netikra pavarde, vie
nok policija ją žada atidaryti. 

(Tęsinys ant 6 pusk)

LIETUVOS VIDAUS 
PASKOLA

KAUNAS. — Pereitą kar
tą rašėme, kad Lietuvoje sv
arstomas vidaus paskolos už
traukimo klausimas. Dabar 
šis klausimas jau galutinai if- 
pręstas. Vasario 17 d. minis
terių kabinetas priėmė 1935

ŽUVĘ APE 4,000 GRAIKU•F 7 W

VIENA, Austrija, kovo 11. 
— Gautomis iš Atėnų žinio
mis, apie 4,000 vyriausybės 
kareivių ir graikų sukilėlių 
yra žuvę kautynėse išilgai 
Struma upės.

Žiniose pažymima, kad su 
kilėliai atkakliai kovoja ir 
retai kur kokį galą atgal at-v 
siiųeta.

tavo visą eilę protestantų 
dvasiškių, kurie rengėsi iš
sakyklų skaityti savo sinodo m a
atsišaukimą į protestanius., MIRĖ BROLIS LEOPOLDAS
Šiuo atsišaukimu smerkia- — ____

Gale So. AVestem avė. gat mas naeil? pagoniškas sąju- > SOUTH BENO, Ind., ko- 
. vėkarių linijos, palei 111 gat- d*8’ ^a^ vokiečius pakeisti į vo 11. — Mirė šventojo Kry 
vę, du gatvėkariai susikūlė
sekmadienį. Trys asmenys 
sunkiai sužeista ir paimta į 
Little Company of Mary li
goninę.

TRYS ASMENYS 
SUŽEISTA

15 PASPRUKO Iš 
KALĖJIMO

MADRIDAS, kovo 11. — 
15 kalinių kareivių pabėgo iš 
vietos militarinio kalėjimo,' iš 
rūšies išsikasę tunelį gatvėn 
apačia.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CHICAGOS MONST
RAS PASKIRTAS 

VYSKUPU
Iš Chicagos arkivyskupijos 

kanclerio ofiso paskelbta, 
kad Šv. Andriejaus parapi
jos bažnyčios, Paulina ir Ad- 
dison gat., rektorius, mcn-

mėtį vidaus paskuos’klaneF įsign- W' R Oriffin’ Paskir-
m,. Pagal iį įslatvma, finan- l,,s v-vsk"Pu L'>

-Crosse, AVis., vyskupijai, kur 
vyskupauja vyskupas Mc Ga- 
vick.

Dar nėra žinoma, 
įvyks konsekracija.

kada

PLANUOJA PLATINTI 
ARCHER AVĖ.

nekrikšcionimis. Be to, kon-, žlaus kongregacijos brolis 
fiskuota daug šių atriša u-: Leopoldas (Juozapas Kaul).

89 m. amžiaus. Su velionio 
pagalba buvo* įsteigtas Notre 
Dame universiteto Avė Ma
ria žurnalas.

Per ilgiausius metus velio
nis buvo žinomas visiems uni 
versitetc studentams.

kimų.
Kokią teisę naciai turi kiš

tis j tikėjimo reikalus, kol 
kas nesuprantamas 
mas.

klanri-

AREŠTUOTAS KATALIKŲ 
KUNIGAS

BERLYNAS, kovo 11. — 
Rostoeke naciai areštavo ka 
talikų kunigą Leffvr, kurs 
būk “šmeižęs” Hitlerį ir jo 
valdininkus.

sų ministeriui pavedama iš
leisti 18 milijonų litų vidaus 
paskolą, kuri bus sunaudota 
žemės ūkio reikalams, keliams 
tiesti ir Lietuvos laisvės pa
skolos bonams išpirkti. Pasko 
la bus išleidžiama tam tik
rais nevardiniais lakštais, ku 
rie kaštuos po 50, 100, 500 ir
1000 litų. 1 ž paskolą valsty- gį pavasarį bus platinama 
bės iždas mokės 4,5% metinių State gatvė nuo 11-os gat. 
palūkanų. iki Archer avė. Tas darom*

Vidaus paskola Lietuvoje parankesniam ir greitesniam 
užtraukiami 10 metų. .T,>s, susisiekimui su miesto ai;- 
lakštai bus išperkami ligi P°riu.
1945 metų. Paskolos kapitalo! Tam tikslu! planuojama 
ir palūkanų mokėjimas užtik-! P*at*nt* ’r ^r<*her avė. nuo 
rinamas valstybės turtu. Pa-! ^^a^e ffat. iki f icero avė. 
skolos lakštai bus pradedami
išpirkti nuo 1937 metų pra
džios. Dalį paskolos lakštų 
nupirks valdininkai, dalį — 
kitų užsiėmimų žmonės. Be to, 
kai kurios kredito įstaigos sa 

1 vo atsargos kapitalų dalį ga-

Keturiems plėšikams įsiver lakštais, 
žus } parduotuvę, 801 So.
Kedzie avė., savininkė apal
po iš baimės. Plėšikai ją at
gaivino, pagrobė 25 dol. ir iš 
sinešdino.

PRIGERE 6 VYRAI

AA’ASHINGTON ISLANP, 
Wi*., kovo 11. — Prigėrė sek 
madienį automobiliu važiavę 
skersai Sturgeon įlankos 6 

lės pakeisti vidaus paskolos į l«ini.

BEIRUTAS, Sirija, kovo 
11. — 'Vienas kareivis šian
dien staiga pakvaišo, nužudė 
9 asmenis ir sužeidė du.

ORAS
CHICAOD IR APYLIN-

KfiS. — Numatomas sniegą*/ 
maža temperatūros ati

I
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Maitotai? kelnes prtalendtamee perelkaiavne 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nematine,

M neprašoma tai padaryti Ir neprlaiundlama tam tikė
tu* palto lenkių.

■llMrTirtus pranta — Mie XIiM «kl U:M v»L
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

6 vai. popiet

I ditnui, kuris turėsiąs įvykti ui poros mene' 
šių. Vadinas, socialistai ir už trisdešimts tūk
stančių dolerių' nepajėgė prirengti lėktuvo 
skridimui, kuris turėjo įvykti ne šiemet, bet 
pernai. Kas gali užtikrinti, kad tuos $4,750 
suaukojus, socialistai nepareikalaus daugiau! 
Juk pradėję organizuoti skridinių, jie tvirti
no, kad visam tam reikalui užteks $15,000, 
bet pasirodė, kad ir dvigubai tiek neužteko.

Morkui
IŠ PO MANO BALANOS
Kaip atrodė praeito meto 

Amerikos Lietuvių R. Katali
kų Federacijos Kongresas iš 
šalies žiūrinčiam?

“DRAUGAS”
UilIUANlAN DAILY FBIEKD

Publlihed Dany, a»eep< Bunda/.
RlPYtOMB: One Teer — »« M| ttx Montto 
Three Montke — pl.Pl: One Monta — Ue.

■uepe — One Tear — >7.11; Hlx Montba — 34.M: 
oepr — .Plc.

AdvertlMnc ln ‘TJRAUGAB” ferinpa kent eeenlte. 
Advertleln* rate* on appltuaUoa.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
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KLAIPĖDOS NACIŲ BYLAI BAIGIANTIS

Klaipėdos nacių byla Kaune ėjo per kelis mė
nesius. Su jos eiga, kiek galėdami, stengė
mės supažindinti savo skaitytojus, kuriems, 
l)e abejojimo, buvo įdomu sekti visų bylų, su
rištų su Vokietininkų biauriais siekimais pa
grobti Klaipėdos kraštų. Ne tik lietuviai, bet 
visi bent šiek tiek nuodugniau sekantieji Eu
ropos politikų, domėjosi šia vokietininkų by
la.

Byla buvo tikrai įdomi. Tų pripažins kie
kvienas, kas tik turėjo progos su ja susipa
žinti. Joje paaiškėjo, kad vokietininkai per 
daug metų slaptai dirbo prieš Lietuvų, kad 
jie planavo ginkluotus sukilimus prijungi
mui Klaipėdos krašto prie Vokietijos. Byloje 
iškįlo Jesučio nužudymo smulkmenos. Tokiais 
vokietininkų pasielgimais pasipiktino visas 
kultūringas pasaulis.

Priėjus bylai prie užbaigos, Lietuvos pro
kurorai pastatė reikalavimus Jesutį nužud- 
fciusiems uždėtį mirties bausmę, o kitus nu
tausti ilgu kalėjimu. Pasielgta taip, kaip rei
kalauja įstatymai ir ko tikrai užsipelnė kal
tinamieji. Kitaip jokios kitos valstybės gynėjai (prokurorai) negalėti} pasielgti. Bet 
..vokiečius tai nustebino. Teismas savo ištar
mės dar nepadarė, o Vokietijos spauda jau 
kelia didžiausių riksmų, girdi, kaip drįstama 
reikalauti vokietininkams tokios ’ bausmės. 
Tuo savo riksmu, matyt, nori paveikti į Lie
tuvų, kad ji pabūgtų ir nebaustų nacių žudi
kų šnipų ir valstybės išdavikų. Kai kurie 
vokiečių laikraščiai prieina net prie to, ka i 
mūsų tautų vudina aziatų tauta.

Tačiau mes iš anksto norėtumėme spėti, 
kad Lietuvos karo teismas nenusigųs vokie
čių gąsdinimų, bet nubaus Klaipėdos vokie- 
tin’ckus tokia bausme, kokios jie bus nusi- 
l«lnę. Manome, kad už poros dienų teisino 
nuosprendis jau bus paskelbtas spaudoje.

BIJOSI PRAEITIES DARBŲ

Socialistų dienraščio redaktoriui labai 
nepatinka, jei kas jam primena apie tų jo 
skelbtąjį obalsį prieš keliolikų metų — “Lie
tuvai nė cento”. Skaudus tai yra dalykas. 
Bet kų padarysi. Ne vien Grigaitis trukdė 
tų darbų, kuris vedė mūsų tautų prie nepri
klausomybės. Buvo ir daugiau tokių ponu. 
Kuomet lietuvių seime Petrograde dauguma 
atstovų stovėjo už visiškų Lietuvos nepri
klausomybę, socialistai iš piktumo seimo salę 
apleido, nes nenorėjo “socialistiškes Rusijos” 
padalinimo. Tie patys socialistai kurstė Lie
tuvos jaunimų nestoti į kariuomenę, kuri bū
tinai buvo reikalinga apsigynimui nuo bol
ševikų, lenkų ir vokiečių, bermontininkų. So
cialistams, žinoma, negali patikti, jei kas ima 
ir primena tuos jų negražius darbelius.

ŽAIDŽIA SU UGNIMI

Graikijos revoliucija tūkstančius žmonių 
gyvybių prarįja, simtus tūkstančių jų į skur
dų įtraukia, visų kraštų silpnina ir medžia
giniai ir moraliai. Bet blogiausia, kad beko- 
vodamos graikų partijos viduje dėi pirmeny
bės, savo visų kraštų išstato į pavojų. Pavo
jai viduje susidaro iš komunistų pusės, o iš 
lauko pusės grųso suirutė visiems Balkanams. 
Jeį laiku nebus užgniaužta revoliucijos ug
nis Graikijoje, ir visos Europos taikai nema
žai rinitų pavojų susidaro.

ŠIURPULINGI VAIZDAI

“ Darbininkas ” pradėjo spausdinti zino-

Pasiuntinių šimtinė ir, gal, 
da net ir su kaupu. Pirmasai 
įspūdys visiškai lipšnus. Veik 
visokio amžiaus matosi veidai. 
Čia ot sėdi ir labai rimtai su
simąsčiusi, klausosi kas deda
si, apysenė mamytė. Šalę jos 
žvalgosi ir veik viską akimis 
ir ausimis praryja ves pražy
dusį jauna lietuvaitė. Ten ant 
rankos atsirėmęs, galvų žemyn 
nudrėbęs, pakaušį kartas nuo 
karto pakrapštydamas, nekan
triai laukia savo mintį išreikš
ti, jau su pražilusiais paausiais 
vienas senesnių veikėjų. Neto
li jo1 nerimsta, kojų ant kojos 
dėsto, lūpomis pliaukši, kiše- 
nukuose rankas susikišęs, gra
žus, kai bijūnas, jaunas lietu
vis. Vienur galvas sukišę kuš
tasi kunigai. Kitur susispie- 
tęs būrelis šiaip jau prasisky- 
nusių vyrukų. Vienur moterys, 
o ten merginos ne tįek žod
žiais, kiek rankomis ir akimis 
apie kų tai tarėsi, už kų tokį 
varžėsi ir gardžiai išsireiški
mus saldžia šypsena nulydėjo. 
Kai matai akis ir į vadovybę 
įsmenga. Visi rimti. Kaktas 
suraukę, akis primerkę, ausis 
pastatę, rankas trina, kojomis 
mindo ir su švenčiausia a(y- 
da žiūri ir tėmija, kas svetai
nėje dedasi. Kartas nuo karto 
tų veik bažnytini rimtumų, kai

asmenis labas, o tik grynas 
ir tikras lietuvio kataliko jau 
smas, vien rankomis su jais 
pasikratyti negana, rodos in. 
tum ir visus į patį giliausį š; 
rdies kampelį įsidėtum ir me 
kam daugiau neatiduotum.

o
Nors gal rnuža kas su ma

nim sutiks, tai vienok neveid- 
mainiausių, o tik grynos tie-į 
sos žodį tarsiu, jog tokiuose 
susirinkimuose, taip vadina
mų, referatų klausyti nemėg
stu ir jų nepakenčiu. Jeigu 
tų pačių mintį galima keliais 
žodžiais išreikšti, tai kam rei
kėtų klausytojus ir jų laikų 
pusvalandžiais gaišinti? Tokis 
būdas, gal, labai pritinka ki
tur. Betgi šiokiame atvejyje, 
kur kas gyvas norėtų nors žo
delį tarti, referatai nepaken
čiama kankynė. Apart skaity
tojo, mažai kas daugiau girdi 
ir išmano apie kų dalykas ei
na. Kur kas smagiau išeitų iš 
kalno apie tai spaudoje pra
bilti, o tik gyvu žodžiu paskui 
suėjus trumpai atkartoti ir 
tuo dalykų vienaip ar kitaip 

Į baigi i.

Kadangi Federacija sušelpė 
jau ne vienų mokslus einantį 
veikėjų, dabar pageidautų iš 
jų nors kiek atgal atsiimti, 
kad tuo pačiu būdu ir kitus 
gabesnius lietuvius pirmyn 
moksle pastūmėtų. Kai sąra
šas parodė, tokių, kų atsitei
sė, vos keli. Daugelis apie tai

REIKALAUJA DAUGIAU PINIGŲ

Socialistų dienraštis paskelbė, kad ALT 
A,SS komitetas dar reikalauja $4,750 “Litua
nikos II” prirengiami transatlantiniam skri

Mano Kelionės 
{spūdžiai

Rašo Kun. Jurgis G. M. Cesna

(Tęsinys)
Daug žmonių išmirė. Mirė ir 

klebonai. Nusigandę žmonės, iicgulė-
<lumi kitaip išnaikinti ligos, 'nutarė visi 
nueiti į bažnyčių ir prieš altorių prisiekti 

-Dievui, kad jei Dievas juos išgelbės nuo 
Umaro, kas dešimti metai atvaidins Kriš- 'tan* Kamiu. Mūras išnyko. Kurie buvo

Margę, ir tie pasveiko. 1033 iii. gyven-
»jpi, kaijio ĮNidėkų Dievui, pirmų kartų 

lino K rišlaus Kančių. Iš pradžių vaS- 
limmiis buvo bažnyčioje, b< t kada pru- 

duugiuu įr daugiau žmonių rinkP.s 
matyti tų veikalų, bažnyčių jau buvo

Rr maža. Tuomet fmnaudotu esanti prie 
įžnyčios kupui. Po kiek metų, pustaty- 

teiitms, kuris vėliau taip pat buvo |*»r 
r|l»ži:s. K elis kartus -didino teatrų, kųd 
daugT. t ž noiiių tilptų. Dabar teatre telpa

mo žurnalisto Thomas AValker Sovietų Ru
sijoj nuimtas fotografijas, kurios parodo bol
ševikų įsteigto žemiško “rojaus” skurdų ir k 
badų. Walkeris yra nufotografavęs šiurpulin- ima’ Pat(>P'ios išvaiz 
giausių vaizdų Rusijoj. Jie aiškiai pasako ! laus rflbo’ rimtaus 1 
apie esamų ten badų, nuo kurio miršta dau
gybė žmonių. Tie vaizdai taip pat parodo, 
kad biauriaį meluoja visokie bolševikų agi
tatoriai, kurie tvirtina, kad Rusijoj ne tik 
bado nėra, bet pertekliuje žmonės gyvena.

gija atsiūti, tar šen, tai ten. Į nei girdėti nenorėtų. Federa
nuo vienų prie kitų prieida
ma ir vis kų tokį pasakvda- 

aizdos, kuk- 
būdo, mei

laus nusišypsojimo, tikra lie
tuvė ir, kai paskui iras i rodė. 
Ona Mikaiičienė, įžymį clev?- 
landiečių vadovė.

ei ja turėtų didokų žiupsnį iš 
tekliaus, jei tie, kuriuos ji mai
tino, atsiteistų. Geresnių būdų 
neturėdama, viešai visų tokių 
skolininkų vardus ir jų sko 
los dydį išgarsina.

Karini KaamieriB (trinariai
(JONUI KMITUI)

VARDINIŲ PROGA
Ir Saliamonas nepripildo 
Iš tuščios puodynės,
If saulutė nesušildo 
Požemių lindynės.

Pritiktų tad man tylėti,
Nekeli savo balso,
Tik patylomis gėrėtis 
Sveikinimų garsu.

Tačiau, noras didis ima 
Pasveikint mūs Kmitų,
Patriarchų mūs jaunimo,
Kų saule prašvito!

Kas gal likt nesužavėtu 
Kmito asmenybe,
Jo raštais, kaipo poeto,
Jo proto gilybe?!

Smalkia plunksna, lig kad kūju 
Pliekia laisvamanius.
Kad net širšuoliais jie zuja,
Kaip plūst nebsumano!
' Protu/lig kad Akvinietiš,

Paslaptvsna žvelgia!
Lig kad vyskupas Hypietis 
Apsimųstęs elgias!

Plačias mintis mok suglausti 
Trumpan sakinėlin,
Jumoru jas mok aprausti
Lig kad vijūnėliu! ' •

Kiekviens žodis jo auksini.; 
Deimantais sagstytas;
Anekdotai jo rinktiniai,
Giliai apmąstyti!

Su sau lygiais — draugas tikras!
Rimtas dvasininkas!
Su jaunais jaunuolis vikras,
Visų pirmininkas!

Pusiausvirų jis išlaiko,
Šalin nenukrypsta!
Negaišina dykai laiko,
Dangaus keliu vyksta!

Sopuliuos rainiai rymoja,
Vaikiškai neblažkosl 
Visame kame daboja 
Dangaus vartų taško!

Neapykantos nė biskio!
Jėzaus Širdim’ remias!
Akys’ skaisti siela tviska,
Širdy meilė žeria!

Užtatai fisi jį myli,
Gerbia nuošinlžiausiai!
Jo vardinėse netyli,
Šauk’: “Metus ilgiausius

Gyvuok Dievo Tu malonėj,
Marijos globoje,
Visų tinkamoj godonėj,
Kol pasieksi rojų!”

Žada Dievas čia ramybę 
Žmonėms geros valiok ‘
“Laimink Kmitų iš aukštybių!” 
Taip meldžias Snaudalis.

Snaudalis

Organizacijų ir draugijų vadai neužmirš
kite, kad Illinois valstybės legislatūron yra 
įneštas Dilius, kuriuo norima suvaržyti žmo
nių laisvę, įvesti priverstinų ateivių registra
cijų. Išneškite protestus ir siųskite Jegislatfl- 
ros atstovams.

Veikėjai, taip pat nepamirškite, kad da
bar eina mūsų organizacijų ir katalikų spau
dos vajus. Kolonijose reikia suorganizuoti

Pertraukos tenka kai ku
riuos dalyvius asmeniai paži-

Ir kas neužjaustų Federaci
jai? Gal tik tas, kurs nepri-jkad jų vardus viešai minėti? 
jaučia tiems, kuriems Federa- į 
cijos užvėja būtinai reikalin-

jų visi tie, kartų sušelpti, da- Tai galėtų pasakyti įr daug 
liar skolingi, jau taip nelabi, geresni ir prastesni už mane 

veikėjai. Vadinasi, ne vien 
man, bet ir kitiems tenka sa
viems dirbti, o atlyginimo pas

nti. Tikras Velykų ryto malo- ga. Skolininkai, reiškia, ture-, lr wani rasėjui tokia pasai- kituK įegkotį Kitaip gali ba-
numas ir džiaugsmas! Kas tik 
rankų išties, tai vis bus ar 
kunigas, ar vargonininkas, ar 
gydytojas, ar advokatas, ar 
inžinierius, ar menininkas, ar 
plunksnos mėgėjas, ar ir šiaip 
jau prasisiekęs tautietis. Gi ta

prakalbas ir eiti per namus užrašinėti lai- mintis, kad į ten juos visu
krašč IUS. suvadino, sušaukė ne koks ten

tų jaustis, jog skriaudžia ne 
Federacijų, bet tuos, kurių Fe 
deracija sušelpti neišgali. Čia

pa buvo pašildyta. Ne Fede
racijos, o tik kitos įstaigos, 
kuri ir po šiai dienai da vei-

jau tautiškai labai rimtai prašia. Ačiū Dievui, kad nebūt i- 
sižengia ir išrišimo negal ti-’įna' reikėjo. Ir ve dėl ko. Per 
kėtis tol, kol skola nebus at-' trisdešimt metų ir su kaupu, 
gal grąžinta. Tai aišku. tikrai ir sųžiningai lietuviams

_______ krutėdamas, bet pašalpos, nie-
Antraip vertus. Ar ištikrų-'ko geresnio iš jų nemačiau.

du mirti, jei nori. Išsižiūri, Fe 
deracija, ar kas kits, moks
leivį neva šelpiama,- verčia 
jam ant sprando dar didesnę 
skurdo naštų mokslų baigus, 
negus mokslų einant. Be to, 
gal, tik dvasiškių, gi visiems 

(Tęsinys 4 pusi).

apie 5,000 žmonių.
Dabar Oberammergau miestelis turi 

2,800 gyventojų. Kai kurie užsiima ūkiu, 
bet didesnė dalis yra skulptoriai, kurie 
iš medžio drožia stovylus, kryžius. Kiti 
iš mėlio daro panašius dalykus. Kiti dar 
užsiimu piešimu; piešia jiaveikslus arba 
dažo bažnyčių langus. —.

Viešbučių maža. Kurie utvažiuoju 
Kristaus Kančios pamatyti, apsigyvena 
pas žmones. Jiems kamliariai būnu užlei- 
džiami. Aš pats taip padariau. Atvtžia- 
vęs žmogus gauna nakvynę ir valgį. Uz 
viską, įr už bilietų į teatrų, mokėjau apie 
3?) markes. (Markė yra 40 amerikoniškų 
centų).

Miestelio namui mųmprustos išvaiz
dos. Kas ypač stebinu žmogų — tai pieš
ti šventųjų paveikslai ant Alinių iš lauko. 
Du svarbiausi dalykai miestelio'yra: baž
nyčia ir teatrus. Bažnyčia tikrai graži, tu
ri 5 gražius altorius ir gerus vargonus. 
Teatras irgi nepaprastas. Palis, kur pu
blika susirenka, yra iki stogu, bet scena 
be .stogo, lauke.

Kristaus Kančios vaidinimas būna 
kas 10 metų. Pradedama nuo gegužės mė-- 
nėšio ir tęsias iki rugsėjo mėn. kelis sy
kius į savaitę. 1930 m. iš viso pasaulio 
buvo suvažiavę vaidinimo pamatyti net 
400,000 žmonių. Praeitais metais vuidlni- 
mas įvyko dėlto, kad suėjo lygiui 300 
metų nuo pirmo vaidinimo. Miesteliui bu
vo duota gera .proga uždirbt i daug pini
gų, kada iš llollyuodd utvažiavę agentai 
norėjo vaidinimų nufilmuoti. Bet Obera- 
mmergau gyventojai neleido to dalyti.

Vaidinimas prasideda 8 vai. ryto ii 
tęsias iki 11; paskui vėl prasideda 2 vai. 
jiopiet ir baigiasi net ’5 vai. vak. Vaidini
me dalyvauja apie 700 žmonių. Gatvėmis 
niute-s žmonės ilgais-plaukais, su barz-1 
domis; net maži vaikai nešioja ilgus plau
kus. Vaidinime dalyvauja vyrai, moterys, 
ir vaikai. Mišrus choras susideda iš apie 
50 balsų, (’lmras labai geras. 50 instru
mentų orkestrą pritaHa chorui. Vaidini
mas susideda iš 1G aktų. Kiekviename 
akte vra nuo vieno iki penkių vaizdų. 
Kiekvienas aktas pradedamas labai gra.

žiu giedojimu. Pirmas aktas perstatų Kri
staus ėjimų į Jeruzalę, čia dalyvauja 700 
žmonių. Kristus joja ant asilo. Žmonės 
kloja drabužius, neša palmes, visi gieda. 
Nepaprastai įspūdingas aktas. Paskui pa
sirodo Kristus varančius iš bažnyčios pir
klius ir barantis žydų kunigus, kad jie 
nieko nesako jog bažnyčioje tokie dulv- 
kai vyksta. Kįla piktumas prieš Kristų. 
Žydų kunigai laiko jMisėdį. Tariasi, kas 
daryti su Kristumi. Nutarta sugauti, ve
sti pas teisėjų ir reikalauti Jam mirties. 
Žydai mokina žmones, kų sakyti, būtent, 
reikalauti Kristaus nukryžiavimo. Pasi
rodo apaštalai, Šv. P. Marija, Marija 
Magdalena. Judošius turi sunkių rolę, bet 
labai gerai atlieku. Perstatoma paskutinė 
vakarienė. Ant galo Kristus suimamas ir 
vedamas ]mis teisėjų Pilotų. Gauju žmo
nių, apie 700, šaukia reikalaudami Kris
taus mirties. Įspūdingas aktas. Matosi, 
kaip Kristus neša kryžių. Girdėti, kaip 
kareiviai Jį kala prie kryžiaus. Pakelia į 
viršų. KaLo Kristus tarp dangaus ir že
mės, tarp Dievo ir žmonių ir įneklžiaA

už nusidėjėlius. Kristus miršta. Girdėt 
trukšmas, žemės drebėjimas, baimė api
ma visusj paskui Kristų nuima nuo kry
žiaus. Panele Švenčiausia painiu kūnų į 
savo rankas. Didelis nuliūdimas. Laido
tuves. Kareiviui stovi prie grabo. Nusi
rita akmuo. Kareiviai nusigandę bėga. 
Kristus keliasi. Pasirodo apaštalams lr 
kitiems. Tuomi ir baigiasi vuidinima*. 
Girdėt gražus giedojimas.

Vaidinimas taip gerai ir dievotai at
liktas, kad mažai buvo tokių, kurie ašarų 
nešluostė. Tokių įspūdžių negalima už
miršti. Sunku net ir juos upsakyti. Rei
kia Įmčium matyti. Vaidinimų tuo metu 
žiūrėjo tarp kitų ir urkivyskupas Bęck- 
man iš Dubuąue; daug kunigų, seserų. 
Nemaža buvo ir protestonų. Veikalas sta
tomas vokiečių kalba. Bet galima nusi
pirkti ir kitomis kalbomis knygų ir iš jų 
sekti vaidinimų.
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SVARBI VOKIETININKŲ BYLA KAUNE
Vokietininkai Stengėsi Paruošti Krašto Gyven

tojus, Ypač Jaunimą, Ginkluotam Sukilimui
VARĖSI, KAD KR AŠTĄPRI JUNGTI PRIE VOKIETIJOS

Šilutės Sukilimo Planas. Anapus Nemuno Buvo 
Paruošti Ir Ginklų Ištekliai

Vasario 20 d., 43-jų posė
džio dieną iki 16:50 vai. Lie
tuvos kariuomenės teismas dr. 
Neumanno, v. Sasso ir kitų 
byloje apklausė 4 kaltinimo

ir kituose Šilutės apylinkės 
miškuose. Ir Sasso ir Neuma
nno partijos lygiai rengėsi per 
ginkluotų sukilimų grąžinti 
Klaipėdos kraštų Vokietijai.

liudytojus. Naujai susirgo tei- Tų partijų ginčas dėl vadovy-

ir savo agentų. Andrašiūnas 
sakosi žinojęs tokių Junkerio 
agentę Šilutėje Anną Beli- 
rendt. Junker buvo įsakęs sa
vo agentams sekti ir Sovogo 
slaptosios veiklos išdavikus;

smogiamieji būriai Klaipėdoje 
ir Stillgerio įsteigtasis NSDA 
P skyrius Kintuose (ir Sabro- 
wsky ir Stillger yra pabėgę j 
Vokietijų). Specialiu NSDAP 
komisaru Klaipėdos kraštui 
buvo tilžiškis Moser, Tilžės a- 
I skrities NSDAP vadas ir SA 
vyr. vadas. Augustaitis seniau 
pats yra keletu kartų metęs 
Moserį lankantis Klaipėdos 
krašte, kur jis instruktuoda
vo vietos nacionalsocialistinio 
sąjūdžio veikėjus. Šiaip klai
pėdiškiai su sienai pereiti ko-

buvo paruoštas vadu visam 
Klaipėdos kraštui, t'»k Vokie
tijos NSDAP vadovybė nesi
ryžo i kart jo paskirti, nenorė
dama sukompromituoti jo va
rdą, jeigu būtų nepavykęs vie
šai pradėtasis nacionalsocialis
tinis sąjūdis krašte. Dėl to iš 
pradžios pabandyta su Sassu, 
o kai šiam gerai pavyko, lai 
tada NSDAP vadovybė pasky
rė vadu visam kraštui dr. Neu 
inannų. Sassui užsispyrus ne
nusileisti Neumannui, atsuado 
greta viena kitos dvi lygiai

Jau Atspausdinta Nauja 
Amerikos Lietuviams

Maldaknyge Ir Pamaldų Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi., gražiai iš

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

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1,25. Užsakymus įsiusti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS

giamieji Herbert Nogat ir bės buvo tik.mažos reikšmės pav., per kratų pas Junkerį
Franz Scheutautzki; kol pa
sveiks, prašė teismų svarsty
ti byla be jų.

Liud. JUOZAS ANDRAŠIŪ

dalykas. Sasso partija taip pat 
stengėsi suorganizuoti visoje 
apskrityje savo smogiamuo
sius būrius, vadinamas Šturm-

rastas vienas jo bendradarbio

rtelėmis, ypač teisiamasis Ra- nacionalsocialistinės partijos, 
demacher ir kiti Pagėgių aps- Kiio karštas ginčas dėl vado

vybės. Vyko ilgos derybos iš

či.ri akiplėšiškai verčiami dėtis, už miestų miškuose ir laukuo

pranešimas apie asmenį, ku- vo su Moseriu.

krilies veikėjai, dažnai lanky
davosi Tilžėje ir ten .gusieida-

,TAC, , , .... i kolonas (SK) ir taip pat, kaipNAS, valst. saugumo policijos !. ri ' , . .Į ir Sovogo smog. būriai (vadi- Klaipedos agentūros vedėjas 1 °namoji Schwere Griippe 
Šilutės apskrities visuose 
džiuose imti organizuoti smo
gikų septynetukai), buvo pra
dėta mokyti kariškų dalykų, 
Šilutės SK veikimu buvęs la
bai patenkintas pats Sass. Bu
vo numatyta įvesti SK būria
ms specialių naujų uniformą 
ir vėliavų su kaukuolės ženklu 
ir senosiomis Vokietijos spal
vomis — juoda, balta ir rau-

v . ,dona vėliavos kamputyje. Už- orgamzaeiių vadus, o ypač slo L , . v ........... L, . . . Įdraudus viešuosius susinnki-pmti lietuviskųsias jaunimo o-

ir buv. Šilutės rajono viršini- 
^ptas, plačiai parodė apie Neu- 

įnanno ir Sasso partijų ir smo 
giamųjų būrių slaptųjų veik
lų ir rengimąsi ginkluotajam 
sukilimui Šilutės apskrityje.
Buvę Sovogo Šilutės apskr. va 
dai teisiamieji Brokoph ir 
Grau slaptuosiuose susirinki
muose ragino terorizuoti lie
tuviškųjų organizacijų susiri
nkimus, provokuoti lietuviškų

rganizacijas. Kas savaitę So
vogo biure Šilutėje įvykstan
čiuose grupių vadų slaptuose 
instrukciniuose pasitarimuose | 
jie aiškindavo, kuo būdu turės 
įvykti Klaipėdos krašte suki
limas ir kaip grupių vadai su 
nariais turėjo prie jo prisiren
gti ir prisidėti. Sovogo gru
pių vadams buvo įsakę pasirū
pinti ginklų. Buvo aiškinama, 
kad klaipėdiškiams sukilėlia
ms į pagalbų ateisiančios gi
nkluotos SA dalys iš anapus 
Nemuno. Buvo renkamos ži
nios, kiek turi ginklų vietos 
'šauliai, kad būtų galima juos 
nuginkluoti. Šilutėje buvo nu
matytas toks sukilimo planas: 
vietos kino teatro savininkas 
turėjo surengti speciali} spek
taklį Macikų kariuomenės da
lies įgulai, kuri, tikėtasi, visa 
susirinks į teatrų, o tada bū
siu! lengva nuginkluoti visų 
įgulų. Už paslapčių išplepėji- 
mų buvo grasinama bausti net 
mirtimi. Kariški jaunimo pra
timai buvo daromi Ožkartės

ir

mus, taip pat sassininkų bū
ta slaptų susirinkimų, kurių 
viename Šilutėje dalyvavo pats 
Sass. Sovogo slaptieji susirin
kimai ir vadinami celių vaka
rai buvo visuose Šilutės aps
krities sodžiuose (svarbesnieji 
buvo Šilutėje, Rusnėje, Juk
naičiuose. Užlekniuose, Sau-

ris galėjęs išduoti slaptąjį So
vogo spsirinkimą Rupkalviuo- 
se. Vadinasi, sako Andrašiū
nas, ir taį rodo, kad abi par
tijos siekė vieno galutinio tik
slo: per sukilimų grąžinti Klai 

(pėdos kraštų Vokietijai.
1934 m. pradžioje Sass buvo 

įsakęs W. Junkeriui surinkti 
ir išvežti į Vokietijų S A or
ganizacijai visus SK būrių ra
štus ir dokumentus. Junker 
jau buvo surinkęs visų SK me 
džiagų, bet nespėjo išvežti — 
užklupo valstybės saugumo po 
licija ir viską atėmė. Portfelį 
su ta medžiaga teko iš Junke
rio net jėga atimti; geruoju 
neduodamas, Junker policijos 
valdininkams pasakė: “Aš 
pats jau esu žuvęs, bet nežu
dysiu savo draugų”.

Johann AVallat buvo suor
ganizavęs Grabupiuosc teroris 
tinę grupę ne savo nuožiūra, 
bet Sovogo vadovybės įsakv-

Nacionalsocialistiais tikslas 
visų laikų buvo tas pats — 
per ginkluotąjį sukilimų grą
žinti Klaipėdos kraštų Vokie

į Sovogą. Buvo verčiami įvai
riomis ūkiškomis priemo’ėmis mi kariški pratimai. Grasini- 
(gvvulių eksportui į Vokieti-1 mais, kad, kai ateis "vokiečiai,

nuu'tuiv 11 £>C10B1J1>11KVUS • • ...... _

žiant Vokietijos gen. konsulą- » suP,r!™ėJ'm“> ° >>» būsią net iškarti, ir sakyto
LrmsinimniB Vn«l Vo= rmoino mįs ūkiškomis priemonėmis bu

se būdavo net naktimis daro-

guose ir kitur). Slaptuosius ^as* Visi trys teisiamieji te
Sovogo susirinkimus ypač in
spiruodavo Grau, o Brokoph 
slaptai gaudavo per Rusnės 
pereinamąjį punktų iš Vokie
tijos NSDAP propagandos li
teratūrų ir platino ją Šilutės 
apskrityje Sovogo narių tar
pe.

Šilutėje prie »K buvo įstei
gtas slaptas Sasso partijos žva 
lgybos skyrius. Jam vadova
vo šioje byloje atsakomybėn 
patrauktasis ir į užsienį pa
bėgęs Willy Junker. To sky
riaus veiklų Sass buvo įsakęs 
griežtai slėpti net nuo SK na
rių. Slaptasis skyrius ypač ste 
ngėsi sekti valstybės saugumo 
policijos veiklų. Junker turėjo

SUCH (S LIFE
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pradžios Klaipėdoje, tarpiniu 
kaujant ir sassininkus son'id-

, . v - , grasinimais, kad, kas nesides,tm, ypač vicekonsului dr. Stra . . . , . . ...., . . . . . . . tai, netrukus įvykus sukilimuiekiu, kuris net ginklu yra gra 1- .. , V .
.... ........ -----------------. ......... ginęs, o vėliau pačioje Vokie-į1. gr«™us k™st« Vokietijai, Imi, dalį buvusią Lietuvai lo-
tijai. Pav., ir Sabrotrskio siu-1 tijoje _ Tilžėje, Karaliaučių- ,C’"S. b“S,t be jalifl lietuviu Žmonės jau bu-
ptnsis NSDAP skyrius Kiaipfl je, Berlyne. atkeršyta, lokiu akiplėšišku- vo beveik įtikinti, kad, jeigu

pradžios buvo pasipiktinęs nei 
vadas Conrad, kartų prasitar-

vo į Sovogų įtraukę net žy-

roiistai AVallatai, saugumo po 
licijos tardomi, prisipažino ir ’ 
patys viską išpasakojo. Joh. 
AVallat pats buvo įsakęs ki
tiems savo grupės nariams už
pulti lietuvių ūkininkų drau
gijos valdybos susirinkimų pas 
Gewinnų, buvo įsakęs šauti į 
lietuvių jaunųjų ūkininkų ra
telio susirinkimų pas Gibišą, 
buvo Ernstui Wallatui įsakęs 
nušauti Loopų, buvo įsakęs ir 
pats rengėsi drauge su kitais 
saro grupės nariais susprog
dinti Šilutės rajono saugumo 
policijos būstų ir buvo savo 
grupės nariams įsakęs visais 
būdais slopinti lietuviškųjų o- 
rganizacijų veiklų, sakydamas, 
kad aukštesniosios Sovogo va 
dovy bės buvo jam tai įsakyta. 
Andrašiūnas sakosi ėmęsis ai- 
škintį atentatų prieš Loopą 
tik po to, kai krašto policija 
paleido į Loopų šovusį Ernstą 
VVallatų.

Liud. VILIUS AUGUSTAI-
TI3, valst. saugumo policijos 
Klaipėdos apygardos viršinin
ko padėjėjas, kuriam jau eilė 
metų yra pavesta sekti prieš
valstybinių organizacijų veik 
la Klaipėdos krašte, plačiai 
parodė apie iš užsienio diri 
guojamų vokiečių nacionalso
cialistinį sąjūdį krašte. Koi 
Vokietijoje nacionalsocialistai 
nebuvo pasiekę viso Reicho 
valdžios, Klaipėdos krašte tik 
paskiri asmenys, jų tarpe vi
sa eilė šioje byloje teisiamųjų, 
s'aptai priklausė Vokietijos 
NSDAP. Įsigalint Vokietijoje 
nacionalsocialistams, bandyta 
ir Klaipėdos krašte steigti sla
pti NSDAP skyriai, pav.: 8a- 
browskio įsteigtas slaptasis 
Klaipėdos NSDAP skyrius ir

Joje rengėsi ginkluotajam su
kilimui, o Kintų Stilger vedė 
jau ir “juodąją knygų”, į ku
rią surašinėjo lietuviškųjų or
ganizacijų veikėjus ir Šiaip 
lietuviškojo nusistatymo žmo
nes, kurie, įvykus sukilimui, 
turėję būti arba išžudyti, ar
ba išgabenti į Vokietiją.

lik Vokietijoje galutinai į- 
sigalėjus nacionalsocialistams, 
ir Klaipėdos krašte įsisteigė 
po nekaltų pavadinimų ir ofi
cialiųjų programų priedanga 
grynai nacionalsocialistinės 
Sasso ir Neunianrio partijos, 
ktuios neturėjo nieko bendro 
nei su Landwirtscliaftspartei 
nei su Volkspartei. Naujųjų 
partijų vadais buvo pašiurti 
visai nauji žmonės, kaip dr. 
Neumann, taip ir v. Sass su 
Roppu. Dr. Neumann iš seniai

pavyktų laiku sukilti ir laiku 
ateitų iš anapus Nemuno SA 
dalys, tai ir tikrai galėtų Klai 

damas: “Argi tie bepročiai ne pėdos kraštas būti grąžintas

Dr. Neumannui buvo duoti 
iš Vokietijos ir specialūs ben
dradarbiai — Vokietijos pilie
tis dr. Luetgens, naudojęsi? }mato kų daro: jie visą kraštą Vokietijai. Be to, sovogistai 

sukis į sunkiųjų darbų kalė
jimų”).

Krašto gyventojai, ypač jau

diplomatiniu pasu, ir specimus 
instruktorius dr. Herbst Dr. 
Luetgens dažnai lankydavosi
Sovogo centro biure ir dr. Neu nimas Sasso ir Neumanno pa- 
mnnno bute, o dr. Herbst nuo- rtijų buvo konkrečiai paren- 
lat dirbdavo Sovogo centre giamas ginkluotajam sukili- 
biure ir važinėdavo po kraštą, mui. Sovogo jaunimui visame 
inspektuodamas ir instruktuo- krašte vadovauti buvo paskir
damas Sovogo apskričių ir gru tas ir dr. Neumanno patvir- 
pių vadus, kad Sovogo parti- tintas teisiamasis Lappins, iš- 
ja ir jos smogiamieji būriai ėjęs specialius SA vadų kur- 
būlų organizuojami lygiai kaip sus Vokietijoje, o Sasso par- 
NSDAP ir SA Vokietijoje. Net tijoje jaunimui vadovavo pats
buvo įspūdis, kad faktiškai 
Sovogui vadovavo ne dr. Neu-

Sass. Ir vienos ir antros par
tijos jaunimas buvo kariškai

mann, bet tiesiog NSDAP iš parengiamas, uždarose patalpo 
Vokietijos. se mokant rikiuotės, Morzės

Krašto gyventojai buvo sra- telegrafavimo, signalizacijos, o

jau net grasindavo žmonėms 
Už lietuviškų vėliavų iškabi
nimų per valstybės šventes ir 
boikotuodavo tas įmones, ku
rios iškabindavo vėliavas.

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI 

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

Viena knygelė 10c. Imant
25 egzemplorius, ar dangau 
nttleidžiame 25%.

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

Chicago, Illinois.

prezentuoja Old Smoolhie Skrybėlaite
komplimentuodama Old Ci oi d

ireZrccrl gerklei CIGARETAI

AIki» nuoVtrtUtautiat aini fumi F-li 
Oberon! Bei yra kai kurie dalykai kur
iui negalima iireiklti tu skrybili. Vn- 
vysdliui: Geresnis Tabakas neauga ne
su vartojama Old Gold. Ir jis yra tyras. 
Ir todėl, Old Golds yra lengvas ant 
GERKLES ir NERVU.

MERLE OBERON. aralj ftniafcU 
nuy Paveikslai. Rubli pasiūti Bot

UEOLIES BERGERE' — JO-th Cm. 
Boavit-Ttller pegelbstatK p-lei Oberon.

OP.LoriU«nlCo.,tac.

AMERIKOS CIGARETAI

‘TLyTICHELANGELO DIENOSE, JeiguĮVI kas norėdavo pareiškti savo pagarbą, 
jis pareikšdavo tai su stovyla.

“Bet aš pasirinkau pasakyti savo žodį apie
Old Golds ... su skrybėlaite!

“Nuo to laiko, kai aš atidengiau Old
Golds, jie manę kasdien linksmina. Jie yra 
taip nepaprasti savo švelnumu ir tokie ra
minanti.
'Savo moterišku budu, aš mėginu išreikšti savo 
komplimentus Old Golds, su savo Old Smoothie 
Pasitikiu, kad jums tas taip patiks . . . kaip kad 
man patinka Old Golds.

"Širdingai;’ MERLE OBERON
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Ateivių Problemos
, (Klausiniai ir atsakymai)

Piliečių broliai negali reika- ntu, kad ateivį - jūreivį, jeigu 
lauti pirmenybės ateivijoe jis šioje šalyje gyvena per tris 

reikaluose metus, nors ir nelegaliai, ne-
KLAUS1MAS. Išsiėmiau pi- gali deportuoti. Jeigu tai tek

inas Amerikos pilietybės po sybė, ar galiu legalizuoti savo
pieras. Noriu parsitraukti sa
vo brolį, 18 metų, iš Europos, 
kaipo nekvotinį imigrantę, ar
ba jam išgauti pirmenybę kvo 
toje. Kų aš turiu daryti t

ATSAKYMAS, 
mai nuo kvotos teikiami 
sekančioms piliečių giminėms: 
žmonoms, nevedusiems vaika
ms, kurie dar nesulaukė 21 m.

tų legaliu turto globėju. Miręs
žmogus paliko šiėfc tiek pini
gų banke ir nejudinamo turto. 
Aš žinau, kad tas žmogus tu
ri žmonų ir vaikus savo kraš
te.

ATSAKYMAS. Paprastai, 
kada žmogus miršta nepalik
damas testamento, teismas pa

gyvenimų ir prašyti piliety- skiria administratorium vienų,
bes? arba daugiau, artimesnių gi-

ATSAKYMAS. Klaidingai minių. Jeigu žinai, kad šis 
suprastas įstatymas. Teisybė, žmogus ne giminė, pranešk 
prieš pribusiant Imigracijos Surrogate teismui. Pasiųsk lai

škų jūsų konsului, nes tarpe 
to žmogaus pareigų yra pri
žiūrėjimas reikalų ir reikalu-

„ . Akta 1924 m., ateiviai - jūrei-Paliuosavi- . . , . ... .viai nebuvo deportuojami, jeitik................ . . , .jie čia išgyveno tris metus.
Bet nusprendimas Aukščiausio [ vinių jo tautiečių, kurių ginu 
Teismo aiškiai nustato, kad nes miissta šioje šalyje.

_. . ... „ ateivis - jūreivis, kuris aplei-
---- . . r du savo laivų po priėmimo j

1924 m. Akto, gali būti bile
kada deportuotas. Ir todėl ta-1 KLAUSIMAS. Pel kiek lai

ko buvau “relief*’ darbiniu-

rams, jeigu J. A. Valstybėse 
apsivedimas įvyko prieš liejies
1 d., 1932 m. Pirmenybę kvo-1 . u i u *•. ’ J msta negali legalizuoti savo
toje turi tik J. A. Valstybių i • , •• • .» •.d. ... * v rezidencijos. Lieka viena įsei-

“Relief“ darbininkų 
sužeidus

ku. Dirbdamas mažame Ne\v
piliečių tėvai ir vyrai moterų tis: jeigu nori tapti J. A. Vai. Jersey miestelyje tapau sužei
- piliečių, kurie apsivedė po ... ... •» »•• » v o// i inoaf F jpihecm, reikia išvykti is sm

krašto ir vėl įvažiuoti tinka 
ma imigracijos viza.
Kur siųsti užsiregistravimo 

aplikacijas

birželio 30 d., 1932 m.
Pilietybės certifikUas 

nauju vardu
KLAUSIMAS. 1931 m. is-

stas. Ar aš galiu prašyti kom
pensacijos ?

ATSAKYMAS. New Jersey 
Į vai. laikinas Emergency R»- 
lief Administration įsteigtas,

siėmiau pilnas pilietybės po-

sant gimimo vietos. Tik tie 
žmonės turi būti piliečiai per 
penkiolikę metų ir gyventojai 
tos valstijos per dešimtį me
tų. lowa įstatymas pensijos 
maksimam $25 į mėnesį.

“Iš 28 valstybių, kurios į 
vedė senatvės pensijas, Pela 
ware yra vienintėlė valst., ku

U PO MANO BALANDOS t

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
kitiems Federacijos ir kitų au
klėtiems veikėjams, mokslų bai 
gus, vargai nesibaigia, tik 
dar prasideda. Mokslus einant

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

su mumis skursti apsiima, ai apšviestūnų. žodžiu, iš nety-
skursti vienas. Mokslų baigus, daugiau iš jų reikalauti rei- čių, bet aiškiai įr tikrai gy
nė kurtų, skursta su tavim ir kia? Pinigų nesugrųžina! Ma J veninio nustatytu keliu, visi 

ri nedaro skirtumo tarpe atei Į tavo šeima, (lai mažai kus a- žas čia daiktas. Nesugrųžina iki vienam sukamės ir kratam 
vių ir piliečių. Visose gi kito- jpie tai žino. O betgi taip daž- pinigų Federacijai, gal taip;(ne tiek asmeniui, kiek visuo
se valstybėse aplikantai dėl nai būna. Apskritai ėmus, lie- betgi tais pačiais pinigais au- menės labui.
senatvės pensijos privalo būti tuviai, kol ištekliaus turi, bė- klėja Federacijos labui savo*______________
piliečiai per paskirtų laikų, pa į ga pas kitus; ateina pas sa- šeimynas, — sūnus ir dūk Ne
prastai, per dešimts arba pen- iviškį tik tada. kai, be ašarų ris. Už metų - kitų ir pas mus ' 

jau nieko daugiau neturi. Na prusitrinęs žmogus nebus nau- 
ir būk tu. žmogau, jiems ge
ras; tylėk ir dar juos išgirk.

kiolikų metų.
Vaikų darbo priedas

KLAUSIMAS, Kiek valsty 
bių yra ratifikavusios vaikų 
darbo priedų ?

ATSAKYMAS. Iki šiam lai
kui dvidešimts valst. užgyrė 
priedų prie J. A. Valstybių 
Konstitucijos, kuris duoda tei
sę Kongresui apribuoti, regu 

1 liuoti ir drausti darbų jauni 
linui neturinčiam 18 metų am- 
' žiaus. riet 36 valst. turį -ra t i 
ii’ikuoti tų priedų pirm, negi.

At« Valandose
jiena, o tik gyvas ir patsai ,
jautriausis vietovės gyvonis, Dr ConsUnce O'Britu pra- 

* apie kurį sukinėsis visas vei-jne§a visuomenei apie atmainų
Ar Federacija, ar kas kita.>J klinaS:.Re,8kia’ 1 Us. .ger,au »avc ofiso valandose. Dabar 

parapijai ir draugijoms, ir ,jos valandos yra nuo 2 iki 4tavo skolininkų vardus viešai 
skelbdama ne vien daugiau, 
bet greičiausiai nu" nieko ne-1 
laimės. Bile skolininkų sužino 
graužia tik tol, kol, be jo są
žinės, niekas daugiau apie tai

kad aprūpinus išmokėjimų ko- 
KLAUSIMAS. Gyvenu ma-j mpensacijos žmonėms, kurk

nežino. Kartų ir sųžinė per, 
viešų šarangų prasmukusi, ne
bylė patampa. O kai mirė sko- niunKS 

jis bus dalimi Konstitucijos, liniuke sųžinė, mirė ir tavo 
Viešuose knygynuose galima skola. Jei netiki, pamatysi. *

mokyklai ir, ant galo, tai pa
čiai Federacijai. Suprantama, 
tik vietiniai lietuviai geriau- 

|siai numand, ko labiausiai jie
ms trūksta. Ir tik jie patys- 
sau tinkamus veikėjus pasi
ruošti gali. Gi vietinių veikėjų 

šiandie daugiausiai ir
trūksta. Nei Federacija,

popiet ir nuo 6 iki 8 kas va
karų.

pieras, bet ištekėjau ii dabar -aine Indiana valst. miestely'- sukeisti prie taip vadinamo

rasti “Keaders Guide“ užtek
tinai argumentų prieš ir už O betgi ne taip jau bloga,

vartoju savo vyro pavardę. Aš

BIZNIERIAU GARSINKITfiS 
“DRAUGE” (

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS 
KNYGVEDYSTĖS 
STENOGRAFIJOS

(Gregg System) 
MOKSJ.O LAIKAS:

Nuo » Iš ryto Iki 3 po pietų, U 
nuo 1 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIU 
MOKYKLA

3100 So. Halsted., Chicago, UI.

kas kitas mums jų neparūpins. 
Tai darbas ir pareiga vietinių

Įproponuot,, piiedę. Prof. Ni ;kai kan, Ksiži(|ri FeiIeracijos j 
cholas Butter, Coluinb.a uni i5aukĮiti v(.ik5jai vil.naip „J 
versltcto prezidentas, yra vb kiuip visu0I1,enrf atsimoka į 
nas garsiausių priešų, o Frau

!ces Perkins, Darbo Sekretore i§ netyčhj atshuc
yra pasakius daug kalbų 
stovi už priėmimų to priedo.

PLIS

je. Kadangi negaliu atsiminti, pašalpinio darbo. (Jeigu iki 
apienoriu, kad naujas mano ^ai'piatįa legaliai atvažiavau ir šiam laikui nepranešei

das būtų užrašytas ant pilie- negaliu to įrodyti, tai Natura-
tybės popierų. Kaip galiu ta ]izacijcs Bhiras lBail patarP
athktl? Sišpildvti FORM 659. Aplika

ATSAKYMAS. ...............

sužeidimų, greitai tų atlik). 
Jei reikia legalio patarnavimo, 
reikia kreiptis į arčiausį Le- 
gal Aid Society (New Jersey 
vai. jos randasi Jersey City, 
Newark, ir Plainfield). 
Senatvės pensijos Iowa vai. 
KLAUSIMAS. Prašau info

T) * f * •v
lveiKia icija yra adresuota: Commissio 

gauti naujų pilietybės ceitifi- ner o£ Įnunigration aiuj Natų- 
katu, už kurį reikalaujama net ’ralization> Ar turiu pasių.
$5.00. Aplikacijų galima pa- sti į WaahingtoB> D. C.?
siųsti į Distnct Director of, ATSAKYMAS. Ne. Turi bū- __________ ________ _ __
Immigiation and Naturaliza- B pasįyS(a artimiausiam Du- rmaeijų apie senatvės pensijų 
tion. Reikės pristatyti apsive- mjgratį0D ant{ Naturalization lowa valst. Ar tai 
dimo leidimų ii senų piliety- ‘į^rvįce valdininkui. Sųrašų o-
bės certifikatų (antras popie-|fisų gaihna rastį ant F0UM

“ 659 paskutinio puslapio. Su
lig naujų regulacijų, reikalau
jama tik dvi fotografijos. Rei
kia pristatyti dvi kopijas

Ateiviai - jūrininkai

KLAUSIMAS. Prieš penkis
metus apLudau savo laivų n:,,nuu ..... * . ., . . . . l'OHJl 6.>9; uulikantas turinuo to laiko niekad nebuvau - - ., .„ ,r , .... ,, pasHusvtr prie notaro ir parvykęs is J. A. Valst. Supra- . .Įsiusti $10 vardu Commissio-

įima ir
svetimtaučius?

ATSAKYMAS. Senatvėj į
statymas, neseniai priimtas 
Iowa valst. Įima vargšus žino 
nes virš 65 m. amžiaus, nepai-

KAINAS. — LietuvosA'o- 
kietijos geležinkelių atstovų 
konferencijoje, kuri įvyko Ber 
lyne, susitarta dėl prekiniu 
vagonų pervežimo per Lietu 
ves teritorijų j /Vokietijų ir 
atgal, taip pat išaiškinti kai 
kurie techniški trūkumai ir 
nepatogumai.

visuomenei
Gal viešini nesugrųžina iš 
ėmė

11 Įka da brangiau. Net ir šiame 
į kongrese tai pastebėti nebuvo 
sunku. O iš kur ir kas mums 
jau tiek tų pažangesnių lietu
vių davė, jei ne pačių mūsų 
pastangos ? Kur tik pasiversi, 
visur Įtekmingesni lietuviai 
jau ne naujiena. Na, c jei jie 
vien tik apsigyventi mūsų ka 
lupeliuose pasirenka ir noriai

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint; 

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

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

ner of Inimigration and Natų-I
ralization, AVashlngtcR, D. C.

ŠVČ. PANELfiS Certifikatai paeinančios 
APSIREIŠKI- ri4TT^yl± ,__KLAUSIMAS. Tėvo natūra W VIC lĄ lizavimu, prieš kelis metus ta-’

-LIURDĄ pau piliečiu. Kaip galiu gauti 
Atėję į šiuos paveikslus pa- atskirų pilietybės certifikatų?

matysite tų garsųjį visame pa- ATSAKYMAS. Sulaukę 21 
šaulyje Prancūzijos miestų , . ,. ‘ .,
LIURDĄ, kur 1858 metais arba sem!>inb «al1 ™k*- 
Švenč. Panelė apsireiškė Šv. lauti pilietybės certil'ikato iš 
Bernadetai. Tenai suvažiuoja bile Natūralizacijos ofiso. Rei 
U viso pasaulio ligoniai nepn kia iSpiWvti 2400 Hn
gydomomis ligomis scrguntie-• ... .. ...
ji, kad gauti stebuklingų per aP'ikacija reikia pasiųsti dvi 
6venč. Panelės užtarymų išgy- fotografijas ir $5.00 vardu
dymų. Commissicner of Iimnigration

Be to dar pamatys,tę: anJ Nata|alizati„n Waghj
1) Istoriškus paveikslus iš . . ... .

Lietuvos, ton, D. C. Aplikacijų ir money
2) Dariaus ir Girėno išskri 0I'dcTį reikia siųsti į Distriet 

dimo ir žuvimo vietą — Sol Director of Naturalization ant»\
dino mišką, Iimnigration.

3) Pasaulinę Tarodą (WorM?
®*air), Ištekėjimu moterys nepameta
ChUiU s$&k" ir

Paveikaus rodys A. PEL- KLAUSIMAS. Ketinu ište 
DŽIUS sekančiose vietose: keti už ateivio vyro. Ar galiu

Nedėlioję, Kovo 17 d., Kim. paineatl savo pilietybę!
Vaaio par. mK>, Wur«.,trr, .AT3AKyMA8 Sl,hg

Ketverge’ Kovo 21 <1., par. veikia nuo rugsėjo
salėje, (!ambridge, Mass. 22 d., 1922 m., pilietė ištekeji

Pėtnyčioje, Kovo 22 <1. l*r. nni nepiliečio nepameta k 
Nedėlioję Kovo 24 d‘. »>ar. pdtHybės ištekėdama

PAVEIKSLAI!
Pamatykite

Parašė
P. JURGELA

i .
TURINYS; Dariaus ir Girėno 

gyvenimo tr veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
miško paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus ir Girėno nuo
pelnai aviacijai ir mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai ir rėti. komitetai.

3M4 nusl. su 88 paveikslais;

Gerkit ir Reikalaukit
ėisoaa Alinžae 
Mutual Trijtj 

Žvaigždžiu 
Kentneky

4707 S. Halsted St
TeL YARDS 0803

EMIL DENEMARK

Nedėlioję, Kovo 24 <1. par. 
šulėje, Lawrence, Mušk.

Utaminke, Kovo 26 <1. pur. 
šulėje, Brorkton, Muss.

Nedeltoj<e, Kovo 24 <1. 2 vai. Mirusio ateivio paliktas 
jhi pietų So. Boston, Mhss. tarias
Visur pradžia 7:30 vai. vak.

Įžanga 30c. Vaikams 10c KLAUSIMAI. Neueniai ml
UŽMisakant šiuos" judam uo- J* imigrantas,* m palikdama;; 

pius paveikslus reikia adęesuo- testamento. Jo pažįstamas, u
&W »vPee,ld0bS«TDL8' 'rikiu- j»

už vietinio urbti nuturuiizuotc
piliečio.

Nervuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba

Kam būti nervuotu ar susierzinusiu? 
NUGA-TONK suteika greitą pagelta}. 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
Ir veikla akstinu visai nsrvų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 
zlais ir nemaloniais. Ouvaidykit savo 

' nervus su NUGA-TONE ir greitai 
užmiršit bedas. NUGA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for- 

I mojo ir lengvas priimti. Pahnkit vi
so menesio trytmentą už Vienų Do
lerį. Jei rezultatai nepatenkins, jūsų 
pinigai bus sugrųžinti. Parduoda ir 
garantuoja \isi apttekoriai. Neatldi- 
liokit—gaukit bonką šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU
GA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOI. 
—Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir 
S 8c.

WEAK AND SKINNY 
MEN, WOMEM

AND CHILDREN
Savnd by a«w Vitamine of Cod Lfcrar 

Oi! in tsstekss ublots.
PeanJs et firra heaithy flesh iastead et 

bare seraersy bones! New viaor. vbn and 
energy instead of tircd lisUcssncss I Steady, 
qaiet nerves! That ie what tbouMnds of 
people are gettine through scipntistn’ Uteat 
daeovery-»he Vitamino »f Cod Ltver OU 
concentrated (n little susrar coated tablets 
withou« any of its borrid. fi.hy taateor ameli.

MeCoy'a Cod Liver Oil Tabl-t,. tbe/ro 
called! ”Cod Livcr Oil in Tablets”, and they 
aimply work wor.ders. A little boy of 8. »eri- 
ously siek, got well and gainrd 10% Iba. in 
just one month. A rrirl otf kbjrtecn after tbe 
name discasc, gained 3 Ibs. thc first wnek and 
2 lbs. caeh weck after. A younsr motheF who 
ccHikl nok <?at ov afepp »ftcr baby ėame 
all her hoalth back and gaincd 10 Ibs. in lesa 
than a month.

You Rimply mšmi try MeOv’a »t 
Rcmembcr if you don’t rnin at least 3 lbs. of 
flvni healthy flesh in a month get your money

''emAnd and sret McCoy’s—the original 
and genuine God Llver Oil Tableta 

t; - —approved by Good HousekeepingmjCm Institutą. R-fua- all nubatltutes—JK, Inatst on tha orlglnai MaCoy’i 
y.IZ. there are mos t '

RHEUMATISM
Pain—Agooy Starta To Loava in 

24 Hours
Happy Pays Ahead for You
Tbink ni lt—how this wor1d 

dr,PS rnake progrese—not» romrs s 
presertption Whlek ts known to ghsr 
marlsts as Allenru and vrlthln 4S 
bours after you gtart to take this 
swift keting formule pain, agony and 
Indammatlon raused by esceaa uria 
nold has started to depart.

Allenrn does just what this notlco 
says lt wtll d»—tt ia guaranteed. You 
can get orte genomus bottlo at lead- 
lng drugetores e»verywhere for 85 
centą and if it doosn’t brlng tke Joy- 
oas resulta you espoot—your money 
wbole hoartedly returnei

Kidneys Mušt
Clean Out Acids

The only «ey your body ean cleen out 
Aclde and poleonoue wastoę from your bloint Ii ikru I mllllon tlny. dtllcate kld- 
ney lubee or aitire, būt bevaro of eheap, 
Ura,tie. trrltetine druce. It fOncttonaf K Mn<-y or Hladdrr dliordire <hske you 
miėfer from Oettlns tlp Nlghla, N.rvoul- 
neee, l.»s Palui. Backaehe, Clrctee Undir 
Kyoė, t>li»lniie. Rhoutnatlc Paine, Aeld- 
ffy. Burnine, fhnartlng or ftcnlite. don't 
tako rhancii. tirt the Ooctor’i guaran- 
tinl prnecrlptlon ralled Cyatez (Šlei- 
Tea). W<>rk» fait, info and eure. In 48 
biure lt m«et brlng nrw vltellty, and Ii 
soaraatęod ta fli you ud la •»« >a«k or 
rtiomy berk on rotum of empty paekoc- 
Cyętoą opote only 8c a day at druetlalg 
ana the guarantee proteete you.



Antradienis, kovo 12 d., 1935 puauBig n

Plaučių Uždegim as
Rašo Dr. John. L. Bice,

New Yorko miesto Sveikatos tI
Ko-mbijonieriuy

Šiuo laiku visur plečiasi 
plaučių uždegimas. Tai labai 
rimtą liga. Jai kovoti reikia 
kuogeriausios medikalės prie
žiūros ir kuoatsargiausio li
gonio dabojimo. Žmonės tu
ri suprasti, kad liga yra už
krečiama ir ligonis namuose 
kitus gali užkrėsti. Ypatingai 
pavojinga kūdikams ir tiems, 
kurie serga nuo širdies ligos 
arija šlapligės; ji lygiai ker
ta ir senuosius. Tai įnirtinga 
liga.

Tik kelios kitos ligos reika 
Zauja tokios atsargios ligonio 
priežiūros, kokia būtinai rei
kalinga sergant šia liga. Ir 
ulei tos priežasties, jeigu (tik 
negalima tinkamai ligonio na 
mie prižiūrėti, reikia jį ga 
benti į ligoninę. Kartais žmo 
nes per ilgai laukia, kol jau 
pamato, kad ligonis pavojin- 
giame padėjime. Bet tada jis 
jau per smarkiai serga, kad 
perkelti iš vienos vietos j ki

tų. Lieka tik viena išimtis — 
pasamdyti gerų slaugę.

Jeigu šeimyna neturtinga 
ir neturi iš ko slaugės pa
samdyti.. tokiam atsitikime 
veik kiekviename miestelyje 
ir kiekvienoje vietoje yra ge 
rai organizuotas “visiting 
nurse” patarnavimas. Per t j 
Irių organizacijų slaugės, ap
lanko ligonį, arba jas gali
ma samdyti valandoms ir ne
brangiai atsieina. Kuomet 
slaugė sykį parodo, kaip rei
kia ligonį prižiūrėti, tai koks 
nors šeimynos narys labai 
greitai gali išmokti, kaip ir 
kų reikia daryti.

Medikalis mokslas išrado 
sėkmingų vandenėtų medžia
gų kraujui gydyti kai kurio
se plaučių uždegimo formose. 
Bet tų medžiagų šiandien ga
lima gauti tik didelėse ligo
ninėse. Ir tik gydytojas žino, 
kokias plaučių uždegimo for
mas galima gydyti su ta me
džiaga, arba senuliu. Ir todėl 
svarbu visų pirmiausia tar
tis su savo šeimynos gydyto
ju. flis

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
“IŠEIVIS" SCENOJE

PROVIDENCE, R. I. — 
Kovo 3 d., Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos choras, vargo- 
ninko J. Banio, M.I.C., veda-

sidėjimo), kurių atsilankusieji 
žmonės gerokai pripildė. Jau 
pusėtinai laiko prieš paskirtų 
valandų, žmonės ėmė rinktis.

Vakarų atidarė Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas, kun. J. 
Vaitekūnas, pasakydamas įža-

n,«3, gražiai itpildė operetę prakaib,. Supažindino
‘Belvia”. Žinoma,' kaip-«mn-r. •K:lankusius ODere„.

daYbe įdėta daug vargo, rū
pesčio ir triūso, taip ir jo vai
sius pasirodė gausus. Šiai pro
gai jau iš karto buvo užsaky
ta erdvesnė salė (Nekalto Pra

jis atsilankusius su operetės 
turiniu, o paskui visų aktų 
protarpiuose išaiškino būsi
mų vaizdų turinį ir asmenis. 

Apart kitų žiūrėtojų, svečių

JURGIS ANDZIULIS (ANGELUS)•
mirė kovoll <1., I!i35 m.. 11 vai. ryto, sulaukėti Ct melų am
žiaus. Kilo U Suvalkų Red., Ilfldos vaisė., Vilkaviškio parap., 
Rūdos kaimo. Amerikoje išgyveno 43 intlus.

Paliko dideliame nuliūdime nioterj Julijonų, po tėvais Gri- 
noviėiOtė, 3 sūnus: Antanų. Jurgį Ir Jonų, 5 dukteris: Marijonų, 
Onų, Julijonų, Petronėlę Ir Elzbietą, žentus Pranciškų Gelz, 
Ignacų Zolp, Herberl l'lz, marčias: Josephine ir Estclle ir 7 
anūkus, o Uetuvojc brolį Antanų ir Rimines.

Kūnas pašarvotas 1327 So. 4!Hh Ct., Tcl. Cicero 3724. 
laidotuves įvyks fcrttadlenj, Ikovo 16 d. Iš namų S vai. bus 

atlydėtas J Sv. Antano parap. bažnyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtos 1 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, Ruktcrys, Žentai, .Marčios, Anūkai 
ir Giminės.

baidotuvCms patarnauja grab. J. J. Zolp. Tcl. BOlJlcvard 5203.

Visi Telefonai;

Yards 1741-1742♦ *

LAIOOIAM 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

l tarpe matėsi Merianapolio Ko
legijos mokytojai: kun. P.

IHkruodenis, MIC., kun. J. Va
škevičius, M.I.C., J. Pilipaus- 
kas, J. Rakauskas ir stud. A. 
Miciūnas. •

Operetė labai puikiai pavy
ko; rolės atsakančiai paskirs
tytos ir jas choro nariui gra
žiai išpildė. “Išeivio” rolę gra 
žiai atliko Vincentus Biackevi- 
čius; jojo balsas malonus ir 
vaidinimus kaip tik pritiko 
jo paskirtai vaįdmenei. Ona 
Lukšytė gražiai vaidino “Mo
tinos ir gaspadiuės ‘Gužienės1 
roles. Toliau ypatingo įspūd
žio padarė Ona Juškaitė “Icf 
vutes” rolėje; josios švelnus, 
talentingas balsas ir malonus 
vaidinimas vieningai susiliejo 
su veikalo dvasia ir visa jos 
eiga. Prie to pažymėtinai sa
vo rolėse pasirodė Jonas Ku
previčius — “Maikio” rolėje, 
Julija Sinkevičiūtė — “Mary
tės” rolėje. Visas choras savo 
užduotį gražiai atliko?

Šiame veikale gyvai at
vaizduota vienas gyvenimo 
nuotykis, kuriam vienas Lie
tuvos sūnus, Amerikos žibu
čių bei gėrybių paviliotas, at
važiuoja Amerikon laimės ie
škotų. Pavyko jam čia šiaip 
taip gerokai įsigyventi, tačiau 
kaip jam bus ar nebus, gerai 
ar negerai, Lietuva tėvynė 
visgi traukė jo širdį. Kvietė 
jį grįžti mylinion tėvynėn. Šis 
išeivis, “Jonas”, išgirdo jo
sios balsų ir pats- jau seniai 
Išsiilgęs Lietuvos pievelių, u- 
pelių, mylimosios grįčios, grį- 
šta Lietuvon. Ir grįšta jis 
kaip tik patogiu laiku, nes 
pasitaikė, jog prasidėjo karas 
ir jam pasitaikė proga pada 
ryti tai, kų jis visų savo gy
veninių svajojo — kariauti 
prieš maskolius ir matyti Lie
tuvę, laisva šalimi.

Vakaras bendrai buvo pil 
nas pasisekimas. Žmonės skai-' 
dingai atsilankė ir tuomi gan 
šiai parėmė kilnų darbų. Mat, 
Providenco lietuviai šiuo lai
ku užsibrėžę kilnų o ir sunkų 
tikslų — pasistatyti naujų ba
žnyčių. Tat, prie to siekio vi
sais galimais būdais ir eina. 
Įsižiūrėk laikraščiuosna ir pa
matysi, jog beveik kiekvienų 
savaitę parapijoj kas nors re
ngiama, kurio pelnas naujos 
bažnyčios statybai skiriamas. 
Jeigu ir ateityj Providenco 
lietuviai varysis (neabejoju, 
jog taip ir padarys) kaip kad 
dabar veikia, tai bažnyčia bus 
ne tik be skolos pastatyta, bet 
dar ir kasoj liks riebi pinigų 
suma.

Valio Providenco lietuviai! 
Geriausių pasėkų!

Per neapsižiūrėjimų, beveik' 
pamiršau paminėti vieno as
mens, kurio dėka Šv. Kazi
miero parupija taip sklandžiai 
ir darbuojasi, taip uoliai vei
kia — būtent varg. Jonų Banį, 
M.I.C. Koku ten vakarėlis, ai 
parengimas nebūtų, visgi K- 
Jono Banio, M. I. C'., vargiai 
tas paruošimas pasisektų. Rei
kia muzikos, reikia dainų ar 
giesmių, o šias geriausia gali 
{♦aruošti vargonininkas. Bro. 
Baniui ypač teko daug vargti 
ir darbuotis iki kol buvo gn- 
lima perstatyti Ojieretę “Išei
vį”. Reikėjo per keletu mėne
sių choro narius lavinti, mo
kinti, ruošti įr kuomet šis vei-

GRĄŽOS PAMINĖJIMO j 7*-tas choras, parapijos moky-ĮSPŪDŽIAI
1ND. HARBOR, lnd. — Ko 

vo 3 d. įvykęs bankietas il
gai pasiliks mano mintyje.

Erdvi, kuogražiausiai pa
puošta, svetainė pilna žmo
nių. Daug jaunimo. Visi sėdi 
aplinkui baltomis drobėmis 
užklotus ilgus stalus. Ant sta
lų prikrauta skanių valgių. 
Visi paltenkinti, linksmi. Val
gant vakarienę jaunimas gra
žiai lietuviškai kalbasi. Tai 
viena gražiausių puotų ko
kioj aš esu dalyvavęs.

Tai buvo paminėjimas ger
biamo kleb. kun. Kazimiero 
Bičkausko varduvių dienos rr 
dešimties metų sukaktis jo 
klebonavimo Šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijoj. 1

Linksmo būdo, mandagus,1 
meilus, iškalbingas kun. A. 
Valančius buvo vakaro vedė
ju. Tai tikras jaunos kartos 
pavyzdys. Kalba grynu lietu
višku akcentu. Jo kalboje ma 
dėsi tikra ir karšta lietuviš
ka širdis.

Programas buvo paįvairin
tas kalbomis, juokais, daino
mis, dėkojimais, nuoširdžiais 
linkėjimais. Jame dalyvavo

klos dailiai aprėdyti vaiku
čiai ir gražiai atliko savo už-

Netoli 1000 Jauimo Dvasinėj Puotoj
Dievo Apvaizdos parapijų A. Valančius, L. Vyčių centro 

dvasios vadus. Per mišias la- 
_ bai gražiai giedojo L. Vyčių 

jubiliato stalo daug gražių ėjusį sekmadienį, kuomet L, apskrities choras, J. Sauliui

duotis. Prieš žavėjunčio pro- įužplūdo Chicagos lietuvių ku 
gramo pabaigų, matėsi ant tulikų jaunimas. Tai buvo pra

dovanų.
Ant galo prabilo visiį my-

Vyčių organizacijos nariai ėjo 
in corpore prie šv. Komuiii-

limas, talentingus kalbėtojas, jos, kad pagerbti savo globė- 
patriotas, uolus parapijos ir | jų iv. Kazimierų, 
mūsų tautos veikėjas ir tik- Iškilmingos šv. Mišios bu

vo 10 vai. ryte. Jas laikė L. 
Vyčių Chicagos apskrities dva

Tas tėvy 
Kazimie

lininis gerb. kleb. kun. 
azimieras Bičkauskas. Jo

tėviškoje kalboje matėsi ne- £įos vajas kun. p, Lukošius, 
kun. P. Gasiūnas ir marijonų 
klierikams asistuojant. Turi
ningų šių dienų jaunimui pri-

paprasti gabumai ir glauda
mas lietuvių prie savo jaut 
rios širdies.

Savo reikšmingoje kalboje 
pažymėjo vado pareigas ir 
sakomybes. Pareiškė karštų 
padėkų už įteiktas dovanas, 
pasidarbavimų, prisidėjimų ii 
visiems ir visoms už skait
lingų dalyvavimų puotoj.

Garbė lnd. Harbor lietu- 
viams-ėms už surengimų to
kio gražaus paminėjimo.

Adv. N. Valasina

taikintų pamokslų pasakė kun. inimo.

diriguojant.
Pasibaigus pamuldoms, su--* 

lėj įvyko 'bendri pusryčiai, lai
ke kurių trumpas kalbeles pa
sakė — kun. Jg. Albavičius, 
kun. A. Valančius, kun. P. Lu
košius, K. Savickas, Brazaus
kaitė, Tenzis, A. Valonis, J. 
Poška, Manstavičius, L. Šimu
tis ir kiti. Kaip bažnyčia, taip 
ir didžiulė salė buvo pilna jau

“NESIPRIEŠINK” 
VISIEMS PATIKO

PIRMAS TOKS VAKARAS 
MOS KOLONIJOJ

S. Minkiutė, Balandžio, smuk 
lės savininko. — A. Radzevi
čius, Adomo, tarno — J. Vii 
kuuskas, Mortos, tarnaitės — į svetainėje. Kalbės dr. S. 61a- 
G. Yištartaitė. kienė apie grožį, t. y. kaip

Žmonių buvo pilnutėlė para jbūti sveikoms ir gražioms. Vi- 
pi jos svetainė. Svečių matės: sur, kur tik dr. šlakienė yra 
ir iš kitų kolonijų, net iš to- Įkalbėjus, moterys ir mergai- 
limojo Cicero (apie 12 chorį jtės buvo labai patenkintos. Vi 
stų su varg. Mondeika.) Įsos žinote, jog tik moteris ge- 

Kaip vietiniai, taip svečiai iriausiai supranta įncterų da- 
vakaiu buvo patenkinti, o p? dykus.
programo visi smagini pasi Taigi visos North Side mo-

tės rengia labai įdomias pre- 
lekcijųs trečiadienį, kovo 13 
d., tuojau po pamaldų, parap.

kalas taip gražiai pavyko per
statyti, tai daugiausia dėka 
Jono Banio darbo bei rūpes
čiu. Tenka čia pastebėti, jo., 
parapijos chorą® bažnyčioje ar 
šiaip jau kokiuose viešuose 
pasirodymuose gražiai ir pa
girtinai dainuoja ar pagieda. 
Tat, kaip bus ar nebus, reikia 
Bro. Baniui, MJ.C., tartį pa
garbos žodį, jog taip gražiai 
veda parapijos chorų ir, jog 
taip aktyviai dalyvauja ben
drame parapijos veikime.

linksmino prie geros muzikos 
Garite priklauso chorui ir 

chorvedžiui K. Gaubiui u? 
taip vykusiai suruoštų vaka
rų, kuris parapijai davė gru

SO. CHICAGO. — Kovo 3 žios finansinės paramos. II 
d,, parapijos choras, vadovau gaį žmonės atsimins šį paren

terys ir mergaitės kviečiamos 
atsilankyti į šias jūsų naudai 
parengtas prelekt i jas. Į žanga 
dykai. Pradžia tuojau im> pa
maldų. Bap.

jaut K. Gaubiui, vaidino - - 
“Nesipriešink.” Po vaidini
mo, choras gražiai aitliko kon 
certinę programo dalį, pa
dainuodamas rinktinių dainų 
Kad ir nepilnas choras (4 
choristai sirgo), tačiau dai
noj visus žavėjo.

girnų ir kalbės apie įgautus 
įspūdžius.

Šis vakaras parodė, kad šv. 
Juozapo parapijos choras tu
ri žymų taleri* ;i > scenų mė- 
giančių asmenų. Dainoje šis 
choras irgi daug pirmyn pa
žengęs ir dainoj ar vaidinimt

Vaidiname dalyvavo sekan-i^alį ^toti net konkurencijoj
tieji asmenys: Kepurinsko ro 
lėj buvo K. Gaubis, Magdės 
jo žmonos, — M. Kazakevi-

su bile kuriuo mūs choru.
Raporteris.

L. VYČIU K'JOPy 
dėmesiui

L. Vyčių Chicagos apskr. su 
sirinkimas Įvyks kovo 12 d., 
Aušros Vartų parap. mokyk
los kambaryj, lygiai 7:45 vaL 
vakare. Visų kuopų atstovai
būtinai atsilankvkit ir nevė- • » }
luokit.

M. Brazauskaitė, rast.

- Ten buvęs eiutė, Bnrl'orcs, jų duktės,—

VENCT1AN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių
--------- o---------

Didžiausia paminklų dirbtuvė
ChicagoJ

Suvirs 50 metų prityrimo 
------------ o------------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
, žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DOUttJAI

AV)Md

dldžiuUp

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai]

Rea. PBMBAOOLA 9911 
BELMONT S4S8 

Office: hillbidb aseg 
▼inoept ttoeeUi. aeor.

■ne darbe per
Veskite paminklų reikalus Uo

siai m pačiais išdirbėjau.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

MOTERIMS IR MER
GAITĖMS Į
___ ___  J

NORTH SIDE. — Sųjungie-'.

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

GRABORIAI:
Telefono TABdf 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GBABOBIUS

Turiu automobilius visokiem 
reikalams. Kaina prieinama 

8319 Utuanica Įremia 
Chicago, IIL

TeL LAFayette UTS

J. Liulevičius
Graboriaa 

Ir
Balsam Arto Jaa

Patarnauja Cbioa 
goję Ir apylinkėje

DMelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

4093 Archer Avė.

LACHAWICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoptglaual* 

Reikale meldžiu atelftauktl, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. CANal 2515 arba 3510
2314 W. 23rd PI., Chicago 

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

ANTANAS PETKUS
GBABOBIUS

KopiyČia dykai 
1410 SO 49th COUB7 

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ URAB0RIU8 

Palaidoja už $25.00 Ir aukfičlau
Moderniška koplyčia dykai 

•«S W. 18th Tel. CANal $174
Chicago, IU. • 1

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite!!

Jmzapas ESėkis

A. MASALSKIS
GRABORIUS

5307 Lituanica Avė.
Teį. Boulevard 41M

II*

Ievas

I.J. ZOLP
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDSJAS
1646 West 46th 8tre«t
Tel. nOVlevard ft»Oa—O4ta

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublie 8340
5340 SO. KEDZ1K AVK

SIMON M. SKUOAS
ORABORIUS Ir BALSAMUOTOJAfl 

Patarnavimai, geras Ir n.braogoe
718 Weat 18th Street 

TetoCeBM MOIrot M*7



6 Atntadienis, koVo 12 d., 1^35

SURASTAS NAU1AS DIDELiS 
KELLY’S TURTAS

(Tęsinys nuo 1 pusi.) 
Prirš “Grand Jury”

Vakar ryte visi suimtieji ap
skusti Grand Jury teisine. Iš 
septynių apkaltintų, trys bu
vo atvesti i minėtų teismų, nes 
jie žadėjo liudyti. Atėję į teis
mų liūdyjo tik du, Nykolas 
Radvs ir Tanias Budrimas

Kiti Asmens Suimti

Iš priežasties įvairių tyri
nėjimų šioje byloje buvo su
imti Budrimienės laikomos 

• ‘ 1‘lopbouse ’ ’ darbininkai. 
Taip pat policija suėmė ir jos 
sūnų Tanių, kuris vakar liu
dijo. Yra galimas dalykas, 
kad dar daugiau asmenų su
ims. Kol kas to neparė, nes(Butman). Adv. AVaitches 

taip pat žadėjo būdyti, bet dftr nepabaig6 sav<; tyrinėji- 
kuomet atėjo laikas, atsisakė. '
/Mat, jo advokatas, nors poli
cija tai ir draudė, patarė Policija Tęsia Tyrinėjimus 
Waitchiui neliūdyti. Jis ad- Iš priežasties mirusio Kel- 
vokato paklausė. ly suklastoto testamento poli

Teisme visi pirmiau suimti cMa Pra6oda tyrinėti įvairias 
šeši lietuviai Budrimienė (Būt
manienė), AVaitehes, Badys,

kitas mirtis, kurios atsitiko 
Budrimienės laikomose įstai
gose. Kapitonas Jonas Nor
ton iš Maxwell policijos sto
ties ir pagelbininkas valsty
bės gynėjo advokatas Julius 
L. Shenvin tyrinėja mirtį Ed 
ith, Foss, kuri susirgo Budri-

Bagdonas, Zalenkas, Dailydė 
ir vėliau suimtas Budrimienės 
sūnus Tarnas buvo laikomi už 
suklastavirnų testamento ir 
susitarimų apgauti. Už tai 

,Grand Jurv pastatė $20,000
kauciją (bail). Be minėtų dvie- mienSs laikomoje užeigoje ir 
jų suimtų liudytojų Rodžiams!vSliau ligoninėje mirė. Edlft 
ir Tarno Budrimn buvo taip l'0RS m*ra kovo m. 15 d., 
pat liudininkais leitenantas j1934 metais- Antra k”
John I. Howe ir poliei jautas! ri« PoliclJa ‘>’r,nžJa’ ta‘ Sta' 
seržantas Jerry Sullivan. ,Abu nislovo Martinkaus mirtis. J, 
minėti policijantni šioje hvlo- sai bevalydamas langus Bud
ie daug dirbo. Valstybę šioje vimienės įstaigoje staiga kn- 
byloje atstovauja advokatas l‘° negyvas. Policija, suradus 
Julius L. Sherwin. Jisai aS.'mirties dokumentų Budnmio- 
meniškai tyrinėja visi, paduo-l,lSs “flophouse,” 651 AV. Ma-
tų medžiagų. ‘ <«“" strwt’ i5im‘« vard“

j “Motus,” mano, kad “Mar-
Stengiasi Waichių Paliuosnoti t inkus” ir "Motus,” tai ga-

Advokatas Pranas McDo- H būti tie patys asmens. Ve- 
nald visomis išgalėmis vakar darni tyrinėjimai, 
stengėsi prieiti prie teismo,
kad teismas duotų leidimų jį

Užeiga Uždaryta

“neturtingo” pavargėlio turjlyvavo automobilių parade, vi
tų, policija užtiko suskaitą 
Boatmen’s National Bank of 
St. Louis $1,495. Be šios su
skaites policija mano, kad 
dar galima bus rasti ir kitas 
dvi sąskaitas. Šias investiga- 
vijas vykdo Milton Ixdir. Mat, 
Kelly ilgus metus išgyveno 
St. Louis. Tenai policija ma
no surasti jo žmonų ir dvi 
dukteris.
Mainys Kelly Laidojimo Vietą

Kelly buvo palaidotas lie
tuvių laisvamanių kapinėse, 
Justice Park, III. Bet, inves- 
tigatoriui Jack Bubens susi
tarus su pralotu George Ca- 
sey greičiausia, kad jis antru 
kart bus palaidotas Kalvari
jos kapinėse, kur yra palai
doti jo tėvas ir motina.

siems pririnktų darbuotojams 
kurie dalyvavo masiniam su 
sirinkime, Piežui, Jakavičiui,’ 
ir jo kvartetui, J. Kudirkai ii 
“Lietuvos” benui, Peoples ra
kandų krautuvei i.ž dalyvavi
mų visų laikų parade ir, pa
galios, visiems balsuotojams. 

B. R. Pietkiewicz

RINKLIAVA PAVTKO

RADIO
BUS ĮDOMUS PROGRAMAS

Šiandie 7 valandų vakare iŠ 
stoties AVGES bus gražus ir 
įdomus radio programas. Va- 
dov. K. Steponavičiui, grupė 
dainininkų ir dainininkių dai- 
inuos žavėjančių dainų. Bus 
gražios muzikos ir naudingu 
kalbų. Kulbės dr. J. KovirTs- 
kis, Peoples krautuvės turi 
pranešti didelę įdomybę, kuri 

pa-

CHICAGO HEIGIITS, ILL.
— Kovo 3 d. bažnyčioje buvo
rinkliava Šv. Kazimiero sese- ;sva1*^ kiekvienam. Todė 
rų vienuolynui. Per abu sek-^'klausykit programos.
madienius, vokelius dalinant 
ir grąžinant gerb. klebonas ri
nkliavos reikalų gražiai žmo-
nėms aiškino.

Kovo 4 d. iškilmingai minė- 
Kelly lavono organai buvo ta parapijos globėjo — Šv. Ka

patikrinti ir juose nesusekta zimiero šventė. Rytų ir vakare
jokių nuodų.

PADĖKA 12 WARD0 
LIETUVIAMS

Nors nelikau išrinktas kan-

Rep. XXX

Pranešimai

klebonas pasakė įdomius pa
mokslus apie didį Šventąjį.

Kovo 6 d. — Pelenų dienos 
vakare po pamaldų, parapijos

BRIDGEPORT. ,— Dr-jos sų narių prašome būtinai su- 
Palaimintos Lietuvos susirin-; brinkti. Reikia pasiruošti bu
kimas įvyks kovo U d., S vai. amai kuopos pramogai “bin- 
vak., Cbicagos Lietuvių audi-i ;o party”, kuri įvyks Verbų 
torijoj. Nariai malonėkite lai- 'sekmadienį, balandžio 14 d. 
liu pribūti. Valdyba Be fo, reikės apkalbėti Moterų

Sųjungos metinės šventės Mo-
WEST SIDE. — Moterų R- 

gos 55 kp. mėn. susirinkimas'
tinos Dienos minėjimų. Taigi 
nepamirškite visos susirinki-

įvyks šį vakarų kovo i2 d. Vi- me būti. Kp. Valdyba

LEONARD A. GREETIS.
Real Estate — Insurance — Notary Public

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

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki G v. v.
Marijonų Kolegijos Rčmėjų 

EKSTRA susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 13 d., tuojau 
po pamaldų Aušros Vartų pa
rapijos kambary, (West Side). 
Visų kolonijų gerb. atstovai 
nuoširdžiai kviečiami kuoskai-

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

komitetas laikė sus-mų. Klebo-1 tingiausiai atsilankyti, nes tu
nui pirmininkaujant, nutarta

j . - m a u i gavėnios metu ruošti “buncodatų j 12 vardo aldermonus, ®
, , • i j m jt ir card party” kas ketvirta-bet jaučiu, kad 12 wardo lie- . - 1 J
. • • j • dienio vakarų. Pirmasis tokstuviai, su pagalba spaudos ir 1

vakaras įvyks kovo 14 d., pa-rėmėjų, trumpu laiku atliko 
milžiniškų darbų.

Todėl visiems, kurie kuo
sūri

nei
nors prisidėjo prie taip 
kaus darbo, negaudami 
atlyginimo, tariu širdingiau
sios padėkos žodžius: dienraš
čiams už talpinimų atsišauki
mų, Brighton Park Lietuvių 
Politiškam klubui už didelį pa 
sidarbavimų ir visokių para
mų, Brighton Park parapijos 
kleb. kun. A. Briškai už «utei- 
|ktų dykai svetainę ir prisidė-

rap. svetainėj, 7:30 vai. Rep.

PRASIDĖJO MISIJOS

BRIDGEPORT. — Praėju
sį sekmadienį Šv. Jurgio pa
rap. bažnyčioj prasidėjo misi
jos, kurias veda tėvai Pasijo-

rime nuodugniai apkalbėti me
tinės vakarienės įvykdymą.

Valdyta

REIKALINGAS
VARGONININKAS

Teškau vargonininkų, kuris 
moka vesti chorų. Sąlygos sfe
ros. Kreipkitės tuojau laišku 
šiuo adresu:

REV. M. DAUMANTAS, 
St. Vincent's Rectory, 

Girardville, Pa.
mstai. Misijos tęsis dvi savai- į LIETUVIAI DAKTARAI
tęs: pirmų savaitę lietuviškai, 
antrų savaitę angliškai jaunie Ofrice Tel. III'AUmk 4848 

į ms. Pamokslai-bus kas rytų 6 Re*. t«-i. cl-tvcriii o«i7 

ir 9 vai., ir kas vakarą 7:30 1 70,7 s' FAnt,,E,D AVE-

REAL ESTATE - SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47th STREET Tel. LAPayette 1083

CLASSIFIED
AUTOMGBILES AVTOMOBII.ES

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

CHEVROLET — 1934 — Dabar tu- NASH '32 — 8cyl. 5 pasaž. Coupe.
rime kelelį 1934 Chevrolets, Se- 
dans ir 2 durų Sedans. viii kuone 
nauji ir apkainuoti taip. kad jums 
duodamas DIDELIS KITAl’PYMAS

Juodas, 6 drat. ratai, geri tajerai. 
t.runk rack, whlpcord trim. Gerai 
atrodantis Nash geram stovy $393

— paleisti, užstačius kaucija. Jo 
pastangomis teisėjas Denis 
Sullivan sutiko išklausyti jo 
argumentų šiandien ir duoti 
savo sprendimų. Išklausymas 
yra nustatytas 10:30 vai. šį 
rytų. Jei adv. McDonald pa-1 
sisefcs, tai jie užstatys “bail” j 
ir Waitcliius galės grįžti į sa-1 
vo namus, bet tai nereiškia,

valandų. Visi kviečiami gavė- 
Kadangi Budrimienės lai- jjimų prie išgarsinimo man ka- nios metu lankyti misijas ko- 

komoji užeiga susilaukė blo- (ndidatūros, visiems, kurie da- Jažniausiai.
go vardo, tai policija jų vi
siškai uždarė. Ta užeiga bu- _________ ____ LIETUVIAI DAKTARAI:
vo laikoma 1707 So. Halsttd 
Street.

Kelly Turtai St. Louis

Beieškodami Kelly įvainų

kad jį paliuosuoja nuo apkal- - 
tinimo. McDonald taip prjt 1 
stengiasi padaryti ir Budri- 
mienei. Tai yra daroma Bud
rimienės sesers pastangomis.
Waiches ir Budrimi .nj Pri

sipažino Prie KaltesI
Šeštadienį \Vaitcbes ir Bud

AKI v GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.

DR. J. J. SIMONAITIS
PONTTAC — '34 — 4 durį; sedan. 

Juodas, 5 drat. ratai. Tftrodo ir vei
kia kaip naujas, vienas iš puikiau
siu karu mūsų sta’-e. parantuotas, 
DIDELIS SITAi'l’YMAS.

BVTCK '31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri tajerai. 
mohalr trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $373

Tel. LAFayette 7650

Office Phone
l’KOpect 1028

lies. and Office 
23ū9 So. I^eavltt St.

CANal O7A6

Tel. CANal 0257
Res. PROspeet «#."»»

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYRICIA^ and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOl'TH HALSTEII STREET

OFFICE HOURS 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.

2423 W. 5IARQVETTE ROAD
GYDYTOJAŠ IR CHIRURGAS 

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

DR. F. C. WtNSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Res. 2136 W; 24th SJ.
Tel. CANal 0402

FORD — '34. 2 durų Sedan, Mėly
nas. kuone nanjns vėliausio mode-. 
lio Ford. garantuotas ir ank-iinuo- 
tas SUTAUPYTI JUMS PINIGU.

BUICK — '33. Model 86-R, 2 pasaž. 
coupe su Rumhle seat.. Juodas, šefil 
drat. rotai, trunk rack. Priklausė 
turtuoliui ir labai mažai vartotas. 
Puikiai išrodo, tobulam stovy. Go
ri ntuotas ....................................... $795

riT’TCK — '33. Model 57. 5 pasaž.
Sedan, Ju-ndns, Šeši drat. ratai, 
trunk rack. .Sis mažas Buick sedan 
išrodo kain naujas, nerasite m 
panašaus. Garantuotas ...............$795

CHEVROLET '34, — 2 Door Sedan, 
Tamsiai žalias, 5 cream drat. ratai, 
tik trumpų laika vartotas, Išrodo 
kaip naujas. Garant. BARGENAS.

CADILLAC '30 — V-S. 5 Sedan, Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly. whipcord trim. laibai ge
ras karas žema kaina ............ $373

NASH '32 — Llght 8, 5 Sedan. Ma- 
roon, 5 mediniai ratai, geri tale.ral. 
Ištikimas, ekonomiškas mažas ka
ras, atrodo ir bėga gerai .... $325

BUICK ’SO — Model 48S, 2 pasaž. 
coupe šu rumble sėst, French biue. 
6 drat. ratai, labai gražus coupe 
tobulam stovy .......................... $295

lt<~/.ldcn<-ija 0800 So. Artcsian Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 

• Iki 8 v. vakaro

| Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
i Kez.: Tel. UEMIm-k 0280

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DODGE — '33. 4 durų Sedan. Juo
das, 5 med<n'a| ra'ai š;s Dodg» 6 
vra ekonomikas oneruoti Ir pul- 
k'am stovy Geriausias karas m-ž',i 
Šeimynai. Garantuotns ............ $525

Pt.YMOUTH '33, — 4 Door Sedan, 
Juodas, 5 cream drat. ratai, geri 
tajerai, labai pulkus mažas kn.ras. 
Garant.......................................... $473

Tel. CANal $122

DR. 6.1. BLOŽIS
LIETUVIS

OI*TOMKTUICALLY akiu 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Jtemplmų. kuris
• - - • • v. -,i I v8tl priežastimi galvos skaudėjimorimiene prisipažino prie kai- ivaigimo, aklų aptemimo, nervuotu'-

nrisinftynn l'0, 8kau,,am» “kių karfttj, atitaiso pilSipdZ.no, , rumparegystę ir tollregystę. Prlren-

Ofiso Valandos;
Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedėlldmls pagal sutarti 
.Ofiso telef. BOL'levard 7820

tės. AVaitches
Namų Tel. PROspeet 1930

kad ii« išrašė testameii'a Rair- teisingai akinius, visuose atstu Kilti Ji. lKrase LtSiaiIHIl U naf, | Kimuose egzaminavimas daromas su
Tel. BOL’levard 704z

dono prašomas.
taip pat prisipažino. Iš kitų Į'"?kyk*°* *a!ku"- Krp’vos akys ati-... r , j •alsomos Valandos nuo 10 iki 8 v.suimtų vien tik Bagtlcnas ne- 1 NedSIloJ nuo IO iki 12. Daugely ai-' 

. . v. išlikimų akys atitaisomos be akinių.]prisipažino, kad kų ps bendro 1 ««•’»»<“* pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE

Biidrimien^ 1 el*k,ra parodančia mažiausias ktai- uuillimit IL. , da8 8peciaie atyda a,krt.lplama j DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.

DENTISTA8
2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavitt St.) 
Valandos: Nuo 9 Ik, 12 ryto 

Nuo 1 Iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVE.

Ofiso valandos: 2 4 Ir 6-R vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2833 W. 8Hth Si 

Valandos: 10-12 ir 8-9 «-j. vak. 
Seredomis ir Nedaliomis pagal sutarti

STVDERAKER — 'S?. 5 pnrnž. coupe 
su bu!", ln trunk. Juodas, šeši drat. 
»--itnl. Tji'i>'’l pu'klnbi stovy ir išrodo 
kaip naujas. Garantuotas .. $495

FORD '33 — 2 ps’až. Cnnve.rtib'e 
Coupe, V 3. Juodas su Geltonais 
ratais ir gerais tajerals. Atrodo 
katp naujas ir laitai geram
stovy ........................................... $.395

fci. CANal $122

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144# SO. 49tli CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10—9 vai.

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

CADILLAC '2 8 — V-8. 5 Sedan, Mė
lynas. 6 drat. ratai, trunk rack. 
whipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus.................$195

BUICK — '28, Model 57. 5 Sedan.
gražus mažas karus, kuris gerai 
važiuoja, žema, apkainuotas. tik
tai ......................................................

PACKARD ’28 — 8 cyl. 7 Sedan 8 
drat. ratai trunk rack ............ *#•»

IR DAUGELIS KITŲ

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

ai47 so. haiated st.. chicago Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite.
Paned , Sered. ir Subat. 2—9 vai.

turėjo su visu įvykiu. Dailv-| 
dė ir Zaleukas. senai prisipa-Į 
žino, kad jie pasirašė testą- J 
mentų Kelly mirus. Badys 
taip pat prasipažino, kad jis 
ieškojo paskiausiai minėtų as-

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akintų dėl vis«- 

. akių. Kkspertas tvrimo >
menų parašų, žinodamas, kadi,,},, ;r „riigikvmn akinių
Kellv buvo miręs. Vienok,

’ r . . ' Inors Waitchius šeštadienį pri 
vakar neliūdi josipažino

z/

flrand Jury teismų.

TeJ. CICERO 19 
Rez. Tel. t ICERO 3859

OR. JOHN SMETANA
JOS. SHINGLMAN, M. D
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svel 

katan Komietjoniertun Y.rn gern, C 
eerieėlams žinomas. Praktikuoja Jau I» .ncl.lM HTM'cln ,1’n\n užsieny. Pa- ■ekAlingai gydo Minimalizmų, Plau Alų Ir širdies Ilgas.

- Valandos:
Kuo 1$ ,k, 12 vai ryto; nuo t Iki * 

vai. popiet Ir 7 Ibi M vn I viiknre 
Pvantadfentnln psgn, susitarimų

<1980 Weat 13th Street
OICKRO. ILL.

0PT0METRI8TAS
IW)1 S. ASHLAND AVENID 

Pisti Bldg.. kamp. 18 rt 
2 ankštas

Pastebėki! ,..ano Dkahae 
Valandos nuo 9:30 ryto ik

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

PHONE CANAL 052$

art, 47th Street 
Vai.: nuo 9 IKI 8 vakare 

HereaoJ pagal sutarti
Ottso Tel.: PROspeet fi.376 
Uer.. Tel.: HEMlock 6141

DR, J. RUSSEL
Lietnvis Oydvtoj»« ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Ikl 4 Ir 8:39 iki gilo 
SnredomtR ir nedaliomis pagal nutari) 
Rez. 2515 W. 89tli N,. Pūgai nutari).

Tol. Oflno KO Ule vartl 5913—14 
Ren. VICKiry $34$

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo «:3t»-H:S0

756 West 35th Street

DR. S. RIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Dienomis Tel. l.AFayette 5793 
Naktimis Te. CANal 9402

DR. A. J, JAVOIŠ

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

Crawford 4100

Valandos 1-—8 ,r 7—8 vak. 
Seredomis Ir Nedėlios,ils pagal sutari 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. *

Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal nutarti

LIETUVIAI ADVOKATAI | PARDAVIMUI BIZNIAI

Telefonan REPublic 7888

DR, T, DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRgbila „ttCMl 

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

J V A I R C 8 O A R T A B A |

OR, CHARLES SEGAL I OR, MAURICE KAHN
OPIA AR

4729 So. Ashland Avė
2 lubos

CHICAGO, ILL 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ik, 4 
▼ai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:20 vai 

▼akaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
valandai dienų 

Telefonas MlDvray SSCO

TYDYTO.lųn «r CHIRURGAS

♦631 SO ASHLAND AVI
Tel. YARda AM4 

Rez.: Tel. PLAaa 8400 
Valandos:

Nuo 10-12 ▼. ryto: 2-2 Ir 7-1 ▼. ▼. 
Nedėldisnlais nuo 1$ Iki 12 dlsna

Tel. I.AFayetle 8057

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Ava netoli Kedzle, 
Valandos: nuo 2 ,k, 8 vai vakare 

Heredomts Ir nedėl,rsi.fr pagal 
sutari)

Telephone BOi'levard 2800 tv j • • • j u. u. ■ • a- Pardavimui groeery ir deh-llOSepn <1. GflSh eatessen krautuvė. Geras sta- 
advokatas ir PATARftjAs kas, pigi renda. Turim parduo- 

Ren 6515 s p.ocktveii st. ti, nes turime kitų biznj.
Phone REPublic 9723 CHICAGO 2109 So. Halsted St.

Ofiso Tel.: LAFayette 2850
He«. Tel.: VI Ilginta n8«»

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTIPTA8

G A S X - R A Y
414$ ARCHER AVENUE
Karūnas Frsnct«cr> Avė

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OF’SAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Vnlandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:20 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 p.p.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5. 
PanedSUo. fleredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais 8 Iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPublic

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
TJETIWTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

ANGLYS
ANGLYS, TUkstsnėlal namų vartoj* 
ekonomiškss. be suodžių Troplcalr 
anglis. Garantuota voga Ir šiluma.

Trys Telefonai:
Aerssnlng*—84.75 Republlc 0800
Mins Rųn—8. 7-5 f,awndale 7388
Lump arba egg—8 00 Merrfrnac 2524 

NORTHERN COAI. CO., 
Isiwndsle 7.388 Merrtniae $514

Varona Coal. Hlgh Heat. Low Ash. 
Lump or Egg J8.0. Mine Run or 
Range 25 78. Screenings c,r Stoker 
84.75. Flfty centą eztra on slngie 
ton orders
GUTTENDORE OOAL 00., 

4257 W. Cermak Rd., 
LawndaJe 4949

BIZNIERIAI, GARSINKITCS 
“DRAUGE”

4

AVTOMOBII.ES
pilSipdZ.no
rsi.fr

