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VOKIETIJA PAGEIDAUJA 
KARO LAIVYNO

Prancūzija pergrupuos savo 
sąjungininkus -

ANGLIJA ŽENGIA SAU KELIO 
' VIDURIU

U. S. PASISAKO, KAD PRIEŠINGA 
SUTARČIŲ LAUŽYMUI

..... -Ifj i - -
BERLYNAS, kovo 22. —! PARYŽIUS, kovo 22. — 

Iš patikimų šaltinių patirta, Rytoj Čia įvyksta trijų val- 
kad pats diktatorius Hitle- stybių — Prancūzijos, Angli-

jos ir Italijos, pasitarimai, 
kas iš tikrųjų turi būt daro- 

atsiginklavi-
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ris asmeniškai turės- pasita
rimus su atvyksiančiu čia 
Anglijos užsienių reikalų ec-įma Vokietijos 
kretorium Sir John Simonu.I mo klausimu
Pasitarimai įvyks pirmadie
nį ir antradienį.

Šie pasitarimai bus trum
pi. Tas daroma prieš išvyk-

Kadangi Vokietija yra jau j siant į Berlyną Anglijos už- 
nusprendusi atsiginkluoti ir į sienio reikalų sekretoriui Si- 
turi planus gausingai kariuo ' monui. Sekr. Simon tačiau
menei ir oro laivynui, tai Hit 
leris mėgins vengti šių klau
simų. Sakoma, jis tik reika-

nedalvvaus šiuose pasitari
muose. Prisiunčiamas pase
kretorius kap. A. Eden, kurs

lauš, kad Vokietijai būtų leis ,su sekr. Simonu vyks Berly- 
ta įsigyti didelį laivyną. jnap, o iš ten Maskvon. 

Lygiai bus vengiama kola- Prancūzija reikalavo šių
nijų atgavimo klausimo. Ta
čiau jei Anglijos pasiūlymai 
bus svarbūs, tai Hitleris ga
lės pareikalauti ir kolonijų 
grąžinimo.

LONDONAS, kovo 22. — 
Pasireiškus kriziui Europo
je, Anglija, kaip girdisi iš už 
sienio reikalų sekretoriaus 
Simono pasakytų kalbų par
lamente, pasirinko užsienio 
politikai kelio vidurį ir tuo 
viduriu žengia, nepaisydama 
to, kad tuo būdu kai kam da
roma didelė nuoskauda, kad 
laužomi pasižadėjimai ir gar 
bės žodis.

Anglija iš to nieko neda
ro. Pirmiausia ji rūpinasi 
nuosavais interesais. Kas jai 
galvoje Prancūzija, arba Eu
ropos rytai, taip pat visos 
mažosios valstybės, kurioms 
Vokietija , grasina.

Prancūzija apgaili šį keis
tą Anglijos nusistatymą. Tai 
pamoka, kad Anglija pasiti
kėti yra pavojinga.

pasitarimų. Anglija iš pra
džių paneigė reikalaviipą, o 
paskiau sutiko.

į PARYŽIUS, kova 22. — 
‘Prancūzijos užsienio reikalų 
sekretorius Lavalis šiandien 
kalbėdamas parlamente pa
reiškė, kad prancūzų vyriau
sybė imasi žygių pergrupuo-

l

ŠV. ANTANO PAR. BAŽNYČIA, Cicero, Ilk, kurios klebonu yra gerb. kun. J. Vaičiū
nas. Šioj parapijoj rytoj įvyksta lietuvių katalikų vakarinių valstybių svarbi konfe
rencija. Pamaldos 10:30 vai. ryte, konferencija — 2:00 p. m. Šia proga primename, kpd 
šv. Antano par. šiemet mini sidabrinį jubiliejų, prie kurio iškilmių darbštieji ciceriečlai 
jau pradeda rengtis. L.

ti savo sąjungininkus (sąjun 
ginęs valstybes), kad tuo bū 
du sužnybus Vokietiją, kuri1 
nesiskaito su tarptautinėmis, 
sutartimis. j

Jis toliau sakė, kad Pran
cūzija nieku būdu nepasiduos 
Vokietijai, kad ji galėtų vis
ką daryti, kas jai tinkama.

TVASHINGTON, kovo 22. 
— Kadangi daug kas įdoma
vo, koks U. S. nusistatymas 
Vokietijos atsiginklavimo kl
ausimu, tai valstybės sekre
torius Hull paskelbė pareiš
kimą.

Neminėdamas VokietijoR, 
ar kitos kurios valstybės var 
do, sekretorius sako, kad

VIENA, Austrija, kovo 22.'Amerika >ra «rirftai PrieS™ 
- Rumunijos vyriausybė pa-' ** tarptautinių sutartių lau-
skelbė, kad jei Vengrija pa
skelbtų privalomą kareiviavi
mą, tuojau turėtų karą. Ru
munijos kariuomenė įsiverž
tų Vengrijon. '

Rumunija taip pat grasina 
ir Bulgarijai. Mat, Rumunija

žymui
Tokia yra krašto vyriausv 

bės pozicija.

POLICMONAS NUŠOVĖ 
ŽUDIKĄ

River Grove miestelio po- 
turi pasisavinus didelius tųjictnonas A. Kckardt nušovė
valstybių plotus.

RENNES, Prancūzija, ko
vo 22. — Prancūzų didelis jū 
ros lėktuvas įkrito jūron 
liepsnodamas arti Brest. Žu
vo 6 asmenys. '

KAUNAS. - Lietuvos Ban 
ko aukso fondas S. m. kovo 
1 d. siekė 45.69 mil. lt.

žudiką Anthony Ignatius, 33 
m. amž., Elmwoode Parke. 
Pats policmonas pavojingai 
pašautas.

Su Ignatium važiavęs vog
tu automobiliu kitas nežino
mas žudikas pabėgo.

Policmonas vijosi plėšikus 
iš River Grove ir jos sučiu
po susidaužus jų automobi
liui.

RYTOJ LIETUVIU KATALIKŲ METINĖ 
KONFERENCIJA 1

" " '■w"—■ I -.... •
Visų draugijų atstovai renkasi 

j Sv. Antano par. salę
PAMALDOS 10:30 RYTE, KONFERENCIJA 

2:00 POPIET
Rytoj šv. Antano par., Ci- 

ceroj, turės daug svečių. Ne 
tik iš Culcagos, bet iš visų 
plačiųjų apylinkių suvažiuos 
draugijų ir organizacijų at
stovai, kati patįitarti svarbiais 
visuomenės reikalais.

10:30 vai. ryte bus iškil
minga suma, kurią celebruos 
šv. Antano par. klebonas kur.. 
Jeronimas Vaičiūnas. Jam 
asistuos kun. J. Kloris ir kun. 
Pr. Juškevičius. Parapijos 
choras, muz. A. Mondeikos 
diriguojamas, giedos gražias 
giesmes. Pamokslą apie kata
likų veikimo reikšmę pasa
kys misionierius kun. Mei
lys, S.J.

Tuoj po sumos bendri at
stovų pietūs.

Konferencija prasidės 2;00> 
p. m. Ją atidarys p. Anasta
zas Valančius, A.L.R.K. Fe-

ITALIJA PASIRENGUS 1 CHICAGOS KARDINOLAS ATSTOVU RŪMAI PRAVE- 
KARAR MINĖS SUKAKTUVES DĖ BONUSŲ BIL1Ų

ROMA, kovo 22. — Prem
jero (Muusolinio karo 'pasek
retorius F. Baistrocchi parei 
škė atstovų rūmuose, kad Ita
lijos militarinė mašina pil
nai užtaisyta ir Italija pasi
rengus karan.

1913 metų militarinė kla- 
sa, kuri yra tarnyboje, sakė 
pasekretorius, pasiliks ilgiau 
tarnyboje, nors 1914 m. kla- 
sa pradės tarnybą balandžio 
mėn. 1 d.

Kalbama, kad pasek roto
riaus pareiškimas yra taiko
mas Vokietijai, kuri įveda 
privalomą kareiviavimą.

VYSKUPO GRIFFINO 
KONSEKRACIJA

Jo Eksc. vyskupo elekto 
W. R. Griffino konsekracija 
įvyks gegužės m. 1 d. Švč. 
Vardo katedroje, Chicagoj. 
Jo Ęmin. Kardinolas Munde 
lein bus konsekratorium.

Vyskupas Griffin paskirtas 
vyskupu pagelbĮininku La 
Crosse vyskupijai.

Iš South Bend praneša, 
kad tenai mirė kunigas J. 
Cavanaugh, S.S.C., 64 m.
amž., buvęs Notre Dame uni
versiteto prezidentas.

MADRIDAS, kovo 22. — 
Jaen provincijoj policija su
sekusi naujų sukilimų sankal- 
bį. Areštuota daugiau kaip 
50 įtariamųjų.

Jo Emibencija Kardinolas 
Mundelein, Chicagos Arkivy
skupas, rytojaus dieną, kovo 
m. 24 d., minta vienuolikos 
metų sukaktuves, kaip paskir 
tas Kardinolų Kolegijos na
riu — kardinolu.

"SKIPITIS ATVYKSTA
AMERIKON*

KAUNAS, kovo 22. — R. 
Skipitis, išeivių lietuvių glo
bos sąjungos prezidentas, 
šiandien išvyko į Ameriką. 
Jis asmeniškai pakvies Ame
rikos lietuvius dalyvauti iš
eivių lietuvių kongrese, kurį 
Lietuvos vyriausybė čia ren
gia ateinančią vasarą.

VIENAS PLĖŠIKAS 
PAŠAUTAS

Penki plėšikai puolė Wil- 
son and Co. pakerių ofisą, 
4200 So. Ashland avė., kaip 
tik Brinks Ekpress kompani
jos troku atvežta apie 20,000 
dol. darbininkų apmokėjimui. 
Troko sargai vieną plėšiką 
sunkiai pašovė, o kiti keturi 
paspruko automobiliu.

ĮKALT1NTA 12 RIAU
ŠININKŲ

NEW YORK, kovo 22. — 
Dėl įvykusių riaušių Harle- 
jne grand jufy įkaitino dvy
liką radikalų riaušininkų.

WASHINGTONf kovo 22. 
— Kongreso žemesnieji rū
mai šiandien reikalinga bal
sų dauguma galutinai prave
dė Putmano bonusų bilių.

Šiuo bilium autorizuojama 
vyriausybė dolerio infliacijos Į 
keliu atspausdinti daugiau 
kaip du bilijonus dol. bank
notų ir jais išmokėti bonu- 
sus karo veteranams.

Vadinasi, bonusai turi būt 
išmokami ne specialiai išleis
tais vyriausybės kokiais nors 
bonais, bet dolerio infliaci
jos keliu.

Bilius pasiųstas senatui.
|Prezidentas ne vieną kartą 

yra pareiškęs, kad jis nepa
lankus bonusų išmokėjimui.

ILLINOISE MAŽIAU ŠEL
PIAMŲJŲ

PREZ. ROOSEVELTAS
REIKALAUJA NAUJO
MAISTUI ĮSTATYMO

TVASHINGTON, kovo 22. 
— Prezidentas Rooseveltas 
šiandien pasiuntė kongresui 
specialų pranešimą. Reikalau 
ja pravesti maistui ir vais
tams (food and drugs) regu
liuoti naują įstatymą.

Prezidentas nurodo, kad 
paskutinį kartą tos rūšies įs
tatymas buvo pravestas nėt 
1906 metais ir šiandien jis 
jau netinkamas.

deracijos apskričio pirm. Re
feratus skaitys: 1) “(Vysku
pas A. Baranauskas”- ark. 
M. Žaldokas; 2) “Katalikų 
veikimas ir spauda” — kun. 
Jonas Vosylius, M.I.C. Trum 
pas kalbeles pasakys: adv. 
J. Grišius apie p. Sinnetto 
(ateivių varžymo) bilių; L. 
Šimutis apie Europos politi
nį krizį ir Klaipėdą. Po 5 
minutes kalbės visų organiza 
jųjų apskričių pirmininkai. 
Visų dr-jų vardu kalbės fFede 
racijos apskr. pirmininkas. 
Tikimasi, kad į konferenciją, 
be organizacijų ir draugijų 
atstovų, gausingai suvažiuos 
dvasiškių ir pasauliečių inte
ligentų.

Dienraštis “Draugas” svet 
kiną šią svarbią konferenciją 
ir linki jai geriausio pasi
sekimo ! ■

PIRKIMO MOKESČIAI 
NETEISINGI .

Ačiū gubernatoriui Home
rui, panaikinti betarpiški mo
kesčiai valstybei už nekilno
jamas savastis ir vietoje jų 
skirti pirkimo 2 nuošimčių 
mokesčiai.

Dabar pasircdo, kad žmo
nės sumoka valstybei pirkimo 
mokesčiais net 122 nuošim
čiais daugiau, negu anais pa
naikintais. Didžiausia našta

Illinois Emergency Relief 
komisija randa, kad šį kovo 
mėnesį sumažėjo šelpiamųjų 
bedarbių skaičius. O kovo bmka Chicagai.
mėnesis visados buvo tas lai 
kotarpis, kada bedarbių dau
giausia.

Reikalinga sukelti /fondą 
bedarbių šelpimui. Legislatū- 
roje yra sumanymas pirkimo

ŽYDAI PUOLA KUN 
COUGHLIN^

ST. PAUL, Minn., kovo 22. 
— Žydų laikraštis America!) 
Jevish World puola kun. C. 
E. Coughliną, kad jis per ra
diją, kovodamas prieš tarp
tautinius bankininkus, išvar
dina didžiuosius žydus' banki
ninkus ir finansininkus.

American Jewish WorM 
nepatenkintas, kad kun. Co , 
ghlin nemini kitų rasių bau k i 
ninku. Girdi, tas nėra sot i 
lis teisingumas taip daryti.

RADIKALAS STRACHEY 
TEISINASI

Anglas radikalas Strachey, 
kurį vyriausybė nori i 
linti iš Amerikos kaipo n- i 
stiiįą asmenį, teisinasi, I i I 
jis yra komunistas dvasia, 
bet ne veikimu. Sakosi jis pa. 

| geidauja, kad šiandieninė k a 
'pitalistiška sistema būtų pu 
keista socializmo tvarka. ' i i r 
di, tada išnyktų visoki tarp 
žmonių smurtai — būtų « 
Jaukta “rojaus.”

Kol kas dar neišpręstas > 
deportavimo klausimas.

Kad taip, tai komisija spė- mokesčius padidinti iki 3 
ja, kad per balandžio mėnesį j nuošimčių. Šį kartą jau ką- 
dar daugiau sumažės šelpi- Hami griežti protestai prieš 
mui išlaidos. » tą sumanymą. Pirkimo mokės

Deja, Ulinoiso angliakasiai čiai labiausia spaudžia dar- 
nutrauks darbus balandžio bininkus ir daugeliui parduo

ŽENEVA, kovo 22. — Ita
lija nesutinka, kad T. S i il
ga kištųsi į Italijos Eti pij<>a 
reikalus.

4

m. 1 d., kadangi nepadaryta 
sutartis su kasyklų savinin-'no.
kais. Tad gal angliakasiai Į_________ ____
bus reikalingi šelpimo. PLADNKITE “DRAUOĄ’

tuvininkų duoda gražaus pel-

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien num 
mas prngiodn ialj
čian.
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sa tauta tari budėti. Nė mes, amerikiečiai, 
juk negalime nesirūpinti Lietuvos reikalais. 
Taigi, rytoj teks ne vien atskirai apie Klai
pėdą ir Vilnių kalbėti, bet ir apie Lietuva 
bendrai tartis ir rengtis, kad reikalo visi kai 
vienas galėtume stovėti tautos reikalų gyni- 

. me.
Kaip tyčia ir mums čia, Amerikoje, ren

giamus! laisvę suvaržyti. Plačiai kalbama ar 
pie ateivių nepaliečių registracijų. Konferen
cija turės išnešti griežtų protestų prieš tuos, 
kurie tokius nežmoniškus sumanymus įneša 
į valstybių legislotūras ir į kongresų.

Tai tokie, trumpai kalbant, reikalai iš
kils ryt dienos svarbioj lietuvių katalikų va
karinių valstybių konferencijoj, kuriai mes 
iš savo pusės linkime geriausio pasisekimo.

Vinis Kraštas - Uetmriskas Kraštas
Lenkų okupuotų Lietuvos te nebesusikūlba ir tenka kalbė- 

ritorijų su sostine Vilniumi, tis rusiškai. Mat, senesnieji 
mes paprastai vadiname Vii- lietuviai beveik visi moka ru-
niaus kraštus. Tačiau šis pa
vadinimas nėra visai tikslus, 
kadangi lenkai yra užgrobę ne 
tik Vilniaus kraštų, bet taipo-

siškai, o lenkiškai tiktai labai 
retas.

Švenčionių apskritys perdėm 
yra lietuviškas, išskyrus gal

CDIENOS KLAUSIMAI
KONFERENCIJAI SUSIRINKUS

Prieš keliolikų metų Chieagos lietuviai 
katalikai gražų dalykų sumano, Jie įvedė į 
paprotį šaukti ne tik Cbieagos, bet visų va
karinių valstybių (Illinois, Wisconsin ir In
diana) lietuvių katalikų metines konferenci
jas. Į tas konferencijas susirenka mūsų orga
nizacijų ir draugijų atstovai, kad pasitarti 
įvairiais aktualiais klausimais.

Tokia konferencija įvyksta ir rytoj, Šv. 
Antano parap. salėj, Ciceroj. Netenka abe
joti apie tai, kad ji bus gausinga, nes yra 
daug klausimų, kurie visiems lygiai rūpi, ku
riais reiks išsitarti ir nustatyti planus kai 
kuriems visuomenės darbams dirbti.

Vakarinių valstybių konferencijos inici
atoriai ir organizatoriai, tiesa, tik du pa
grindinius klausimus į dienotvarkę teįtrau- 
kė — didžiojo mūsų tautos poeto vysk. A. 
Baranausko gimimo 100 metų sukaktuvių pa
minėjimas ir Katalikų Akcijos bei spaudos 
reikalai, bet jų atsiras žymiai daugiau.

Ii Vyskupo Antano Baranausko sukaktu
vių paminėjimas yra svarbus dalykas. Mūsų 
tauta jam turi būti dėkinga. Jis, kaipo ne 
ginčijamų*
rodė mūsų
pakėlė savo tautiečių tautinę sąmonę. Rašė 
ir išleido ir kitokių raštų, kurie daug prisi
dėjo prie pakėlimo Lietuvos žmonių rengi
nio ir tautinio susipratimo. Be to, vysk. Ba
ranauskas vedė kovų dėl lietuvių spaudos lai
svės ir gynė lietuvių teises. Dėl to labai gra
ibi, kad A. L. R. K. Federacijos apskričio 
reikėjai į ryt dienos konferencijos progra
mų įtraukė ir to didžiojo mūsų tautos poeto 
sukaktuvių paminėjimų, kad nuodugniau su
pažindinti plačiųjų visuomenę su jo darbųis ir nuopelną's,
» Kitas pagrindinis konferencijai klausi
mas taip pat tinkamai ir tiksliai parinktas.

Kas turi akis, tas mato, kas turi ausis 
— g'rdi, kiek daug yra stengiamus! pasukti 
|Tisų lietuvių tautos gyvenimų tais keliais, 
kurie į prapultį jų gali nuvesti, kad prade
dama niekinti viskų, kas gera ir dora, kad 
kovojama ne tik Bažnyčia, bet ir prieš Dfe-

PARAMA NAMŲ SAVININKAMS

Šiais sunkiais laikais daug mūsų tautie
čių neteko namų, kuriuos buvo įsigiję savo 
sunkiu darbu ir bent senatvėje tikėjosi au

gi Naugardėlio, Gardino ir į vienų gminų, kuri yra tirščiau 
gerų buv. Suvalkijos dalį. ] 'apgyventa gudų. Š s apskritys 
visų teritorijų, kurių lenkai ’ant tiek jau yra lietuviškas, 
užgrobė e" na n t Rygos trakta- ikad jo ir patys-lenkai nedrį- 
tu, Lietuva ne pretenduoja,
nes kai kurie Vilniaus krašte 
apskritys yra grynai gudiški 
Lietuva reikalauja tiktai tų

sta savintis.
Braslaujos apskrity yra lie

tuvių, gudų ir nedidelis skal
čius latvių; lenkų čia susiras 

sričių, kurios išimtinai lietu- !ne danginu 1 nuoš.
vių apgyventos arba lietuviai 
sudaro žymių gyventojų did
žiumų.

Smurto keliu užgrobę apie
laukti lengvesnio ir patogesnio gyvenimo. Ta- pusę Lietuvos teritorijos, len
čiau skaudžiai apsivylė,

Prezidentas Riooseveltas, matydamas, 
kaip skaudu yra žmonėms atsiskirti su nuo 
savybėmis ir kaip sunku jas išlaikyti, nes 
pagkolų gavimas begalo apsunkintas, savo 
programoje, kuria gaivina krašto gerovę, ne- 
Įiamiršo ir namų savininkų vargų. Suorga
nizuota vadinama Federal Housing Adminis- 
tration (FHA), kuri dumia paskolas seniems 
namams taisyti, naujiems statytį ir rūpinasi

kai visų pasaulį įtikinėjo, kad 
Vilhiaus kraštas niekuomet nė 
ra buvęs lietnviškas ir kad 
čia bendrai lietuvių nesu. Nei 
patį Vilnių jie vadina nuo am
žių lenkišku miestu. Kas ne 
pažįsta Vilniaus krašto ir vi
sai nesusipažinęs su Lietuvos 
istorija, gali tiems lenkų ple
palams ir įtikėti. Tikrenybėje

užsibaigusių mOrgičių reikalais. Tai daroma ,1^’hai mažiausia turi pagrin 
lengvomis, darbininkams prieinamomis sąly
gomis.

Kiek girdisi, kitataučiai FHA planai? 
naudojasi ir yra patenkinti. Lietuviai, ku 
riems reikalinga .vienokios ar kitokios rūšies 
namams paskola, irgi turėtų naudotis val
džios parama.

Valdžia, teikdama lengvomis sąlygomis 
paskolas, tikrai protingai elgiasi. Kuomet 
žmonės pradės taisyti senus namus, statyti 
naujus, atsiras daugiau darbų ir tuo būdu

įA$-prisidėk prie laikų pagerėjimo, i

LIETUVA DAUGIAU SKAITO

Dysnos apskritys yra dau
giau gudiškas ir prie šio lie-

LIETUVOJE PASKIRTAS
KAINŲ KOMISARAS

\ L" " 1-1
Dėl ekonominių sunkumų tu 

rėjo žymiai nukristi žemės ū- 
kio gaminių kainos. Tačiau 
fabrikatų gaminių kainos nu
krito ne tiek daug, kiek žemę? 
ūkio. Be to, daugelis tos pa
čios srities fabrikų susijung
davo ir sudarydavo sindika
tus, kurie savo prekėmis su
darydavo kainas. Pirkėjas tu
rėjo mokėti tiek, kiek sindi
katas nustatydavo. Tai labai 
nenormalu, nes kai kurios vie
tinio darbo prekės buvo per 
nelyg brangios. Kai kurių fa-
brikatų gaminiai kaštuodavo 
7-15 kartų brangiau, negu pa

tuviai pretenzijų ne reiškia. |yg fabrikai moka už žaliavų, 
n ų ir čia labai maža. | &įam nenormalumui nukirs
Pastovų apskritys yra mai

šytas gudų ir lietuvių. Vilei
kos apskritys yra grynai gu
diškas ir lenkai yra čia tik 
atėjūnai.

do vadinti Vilniaus kraštų le 
nkišku, nes jų čia labai mažai 
nuo’ indis. Pats Vilniaus mie
stas ir prie lenkų vis dėlto 
išrodo daugiau žydiškas, negu 
lenkiškas.

Tačiau dabartinėse sąlygose 
Vilniaus miesto paviršutinė iš 
vaizda dar nieko nepasako 
Juk lenkai čia laiko ištisų ar
mijų valdininkų, policijos ii

Ašmenos apskritys yra pu
siau lietuviškas ir pusiau gu
diškas. Molodečnos apskritys 
daugiausia gudiškas, nors gy
ventojų pavardės yra gryniau- 
s:ai lietuviškos. Slaviškų pa
vardžių čia daug nesutinki. Ir 
šiose apskrityse lenkai suda
ro1 kokius 2 nuoš. Tiesa, pas
kutiniais metais lenkai stip
riai Molodečnos apskritį kolo
nizavo “poznanioka's”, bet 
tai juk nėra vietos gyvento
jai. Taip tai išrodo tikrasis 
Vilniaus kraštas tautybės at
žvilgiu.

Dabar jei paimsime Naugar-

ti kelių, Lietuvos valdžia nuo 
kovo 1 d. paskyrė kainų ko
misarų. Jis tikrins ir nusta
tys kiekvienai prekei kainas. 
Imantieji brangiau už prekes, 
galės būti baudžiami ligi 15,- 
000 litų. Vyriausiu kaliną ko
misaru skiriamas agr. V. Kar- 
kauskas. Paskyrus kainų ko
misarų,. suirs visi sindikatai 
ir jie nelupikans iš pirkėjų. 
Prieš sindikatus Lietuvoje jau 
seniai vedama kova.

kanuomenės. Bet juk žymi di (fpiį0 vaivadijų, tai ir didesnė 
džiuma šių lenkų yra atėjū- ^alis yra grynai lietuviš-

Talkos spaudos biuro žin'omis 1934 me 
tais Lietuveje išleista 993 įvairios knygos B 
viso 3,223,000 egzempliorių. 1933 metais bu 
vo išleista 958 knygos, bet jų bendras egzem 
pliorin skaičirs buvo dar ryškiau mažesn s. 
nes tiktai 2,370,000 egz. Dabar pradedama 
leisti knygų po daugiau egzempliorių, nes 
žmones pradeda labiau įsitraukti į skaitymų 
ir vis randasi naujų uolių skaitytojų iš pra- 
mokslintos jaunuomenės tarpo.

Taip pat pranešama, kad Lietuvoje ne 
turi pasisekimo apysakos ir eilėraščiai, c 
daugiau eina romanai, mokslo populiarizaci 
jos knygos ir ypač vadovėliai.,

Manoma, kad šiemet Lietuvos rašytojai 
sukurs geresnių kūrinių, nes už geresnius vei- ’

nai, daugiausia iš Galicijos, to 
dėl jie krašto lenkiškumo ne
gali liudyti.

ka. Šimtus kilometrų čia pra
važiuoji ir neišgirsti kitaip 

Jei laikysimės ka]kanĮ fcgjp lietuviškai. Lie 
tuviai čia gyvena net už Nau
gardėlio. Tiktai rytinė Nau 
gardelio vaivadijos dalis yra 
tirščiau gudų apgyventa. Len 
kų ir čia su žiburiu tenka ieš 
kbti.

šios logikos, taį turėsime pri
pažinti, kad Vilniuje daugiau
sia yra žydų, o antrų vietų 
užima lietuviai. Daug lietuvių 
inteligentijos iš Vilniaus išva
žiavo besikūriant N. Lietuvai, 
kiti buvo lenkų ištremti. Žy
mi dalis lietuvių amatnlnkų 
ar tarnų su savo tautybe sle
piasi, nes bijo netekti vietos 
ir duonos kąsnio. Kai niekas 
negirdi jie kalbasi tarp savęs 
lietuviškai ir net lietuvių lai
kraščius skaito, bet viešai su 
lietuvybe slepiasi.

. • „ .. . , , . •• z. • i žvmi dalis Vilniaus tarškalus jau yra paskirta keletas premijų: Švie- 1 , ...Uitųjų lenkų yra ne kas lutatinio ministerija paskyrė literatūros prerni- •
vų rankos pakel'amos. Dėl to gal būt seniai [ j01ns 5,900 litų, “Spaudos fondas” 2,000 litų sulenkinti Į«etuviai,

Apie Gardino sritį nesinori 
ir kalbėti, nes čia tiktai ak
las lietuviškumo negali maty
ti. Čia gyvena gryniausi lie
tuviai, kurie per tuo* kelioli
ka metų neišmoko lenkiškai’' 
keliolikos žodžių suklijuoti. 
Kadangi žemė čia prasta, dva 
rų maža, tai ir lenkus galimu 
suskaityti ant pirštų. Net Dm 
skininkų kurortas, kurį lenkai 
taip norėtų pavadinti lenkis 
ku, yra vienų lietuvių apgy
ventas. Ir dar tokių lietuvių,

Gerb. kun. H. J. Vaičūnas, 
kurio vadovaujamoj Sv. An
tano parapijoj įvyksta lietu
vių katalikų kcnferencija. Ko- 
nferenc'jos proga pats gerb. 
klebonas eelebruos iškilmingų 
sumų. Pamokslų sakys jėzui
tas misijonierius kun. Mešlys.

KAUNAS. — Šiemet Ne 
munas anksti apsivalė nuo 
ledų. Jau vasario 27 d. galė
jo prasidėti laivų plaukioji
mas. Bet laivai nebuvo baigę 
remuontuotis, todėl pilnas lai 
vų Nemunu plaukiojimas pra 
sidejo tiktai kovo 10 d.-.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Sveiki gyvi, mano kampelio 
tavjoršč'ai ir tavorškos! Štai, 
aš ir vėl su savo delnu, kaip 
Pilypas iš kanapių.

Plačiame svietą jau buvo 
prasidėję visokios apie mane 
šnekos. Vieni apgailestavo, 
kad, gal, mane kokia nesčestis 
apiponavojo, gal džėlon pate
kau, ba šiais čėsais tas labai 
izi; kiti manė, kad, gal, ma
nęs jau ant svieto nebėr ir 
Dievui rokundas duodu. Vie
ni apgailestavo, o kiti, ypač 
kurių galvose visokių lzmų 
gardžiai gieda, džiaugėsi, nes 
nebuvo kas juos švelniai glo
stytų. Ate, kaip matot, aš dar 
gyvas, ko ir jums veliju.

talavimo darbui. Dėl to konferencijos daly
viams teks pagalvoti, kaip sėkmingiau prisi
dėti prie Katalikų Akcijos ir spaudos savai- 
^čių, kurias rengti ragina mūsų veikimo cen
tras — A. L. R. K. Federacija.

Kunka būtų katalikiškąjį ir tautiškąjį 
Veikmių išplėsti, neįmanoma mūsų draugijas 
ir organizacijas išjudinti be spaudos pagal
bios. Jei norime savo veikimų išjudinti ir vi
sų gyvenimų pasukti į geras vėžes, sulaikyti 
Ašciv jos gilesnį klimpimų į indiferentizmo 
balas, turime rimtai susirūpinti katalikiškos 
•paudos rėmimu ir jos stiprinimu. Šis reika
lus jrs mus gerokai yra apleistas. Tat, ne be 
reikalo r mūsų spaudos klausimas į ryt die
tos konferencijos dienotvarkę yra įrašytas.

Konferencija, be abejojimo, negalės pra
eiti pro šalį ir kitų svarbių tautos ir visuo
menės reikalų.

Šiomis dienomis Europa gyvena didelį 
l.rizj. Karo J ieva tis ir vėl piktai rodo dari 
tio, grasindamas uždegti jos padangę karo 
tfaprcctnis. Ir Lietuvai yra daug pavojų. Vi-

preimjos
mes kasmet. Tai Lietuvos literatūros kūrė
jams jau geras akstiną^ rūpestingiau paruoš
ti savo veikalus, o iš čia pere's ir bendi»., 
Lietuvos literatūros kilimas.

* * •
Jungtinių Valstybių vyriausybės - šulai 

skelbia, kad šis kraštas nebesikiš į Europos 
reikalus, tačiau jie akylai seka dabar kilu
sio krizio eigų, kelia geresnio lipsi gnk Javi
nio klausinių.

Jau ir iš to aišku, kad visiškai nesikišti 
į kitų kontinentų tarptautin'us reikalus ne
galės, nes su jais turj visokiausių interesų. 
Jungtinės Valstybės turi būti pasiruošusios, 
jei ne kitais, tai bent apsigynimo sumetimais.

J«*i Europoje kils karas, jis bus didelis 
baisus. Karo kaltininkai bus diktatoriai, 

kurie serga m litarizmo ir imperializmo bia-. 
riomis ligomis. Dėl t© vietoje garbinti dik
tatorius reikėtų juos smerkti. Iššaukę karų. 
jie užtrauks pasauliai didesnių nelaimių, ne
gu Pasaulin o Karo kaltininkai.

ir

Vakar užėjo pas r,tane so- 
siedas, ščyras lietuvis, ir atsi
nešė drukavotų grdmatų nuo 

kurie visai nesupranta lenkt-'įkumpanės, kuri jau antri me
škai. tai kai inučijasi su skridimu

Lietuviškas Suvalkijos st- Per mares- Aromato j kumpa, 
tis lenkai priskyre prie Ba: >nė« Purius ^o, kad jokių 
stogės vaivadijos ir stengia*, įdubėlių skridimui jau neb- 
žflt būt padaryti lenkiškomis ra- durniai Juropcj r.usispa. 
Bet tai jienta nelabai sekasi, ka.i'jv, aroplanas moksliškai
kadangi jau čia žmones prieš'«« 1WO dalių (Jurgutėliaul) 

aibėti netuyisKa. ae. Uutižka, instrajytas, guvermanas savo
Vilniaus mieste lenkų I awdpif|tę Bendrai oku |pečėti prispaudęs, aroplančikų 

nepcnlaugiausia, tai Vilniaus grU yid įig vlcų pusių apčiupinėjęs ir
visa, nin Pemažįau lietuviSkog, kaip, .uždėjęs 0. K., kad rėdį 16,000

pav. Šakių ar Marianipolės a- ]^ftl‘U runyti ir t.t. Ale, ot, sa- 
pskrity*. iko» 5iort dar H»500 kėš. Pra-

jšo doneišino $5. Sako, atsių- 
Taigi, kiekvienas letnvis t d |pime reaitę> kurię galgsi j rg

kinirrio politika per bažnyčia 
ir tai negalėj nepalikti pasė
kų. Bet ir ši ė nevadina savęs 
lenkai:, jie sakosi esą “vie
tiniai”. Kas savo laiku Vil
nių buvo užėmę lietuviai, visi 
tie tariamieji lenkai staiga iš
moko kalbėti lietuviškai. Jei 
pačiam

krašto sodžiuje jų visai ma 
žas nuošimtis. Krašte lenkų 
elementų sudaro tiktai dvari 
ninkaį ir vienas kitas šlėkte
lė; bet šių yra visai maža ir 
jų tenka ieškoti su žiburiu.

Vilnim*? Trakų apskrities 
didžiuma valsčių yra grynai 
lietuviški, o kiti pusiau lie
tuviški ir gudiški. Lenkai čia 
tiktai neskaitlingi dvarįpin- 
kni. Patys lenkų valdininkai 
prisipažįsta, kad lenkiškai*čia

ri nepamiršti, kari po klaslin- ,lnug jr pįkgerjo vietoj
go laiko oknpacijos letena m- /fruntro;my ant sienoa jaikyti 
nriasi arši milijonas mūsų tau- ’

— Ko« reik, tai reik, — sa 
ko kaimynas. — Pavasaris, 
mat, klinimosį čėsas. Per žie-

tiečių, kurių Lietuva neturi Į 
teisės išsižadėti ir nieknomet 
negali pamiršti Tsb

BIZNIERIAI, GARSINKrreS 
“DRAUGE”

mų aroplanas nubluko, visoa 
moksliškos rialys aprūdijo; rei 
kia čv.^tyti, pentuoti, .gryzuoti,

ba, sako, Mojaus mėnesį jau 
lėks į Niu Jorkų (vis arčiau 
L'ctuvos), o šėm būtų, jei jį 
išleistume be tinkamo apipert- 
tavimo ir išgryzavimo. Jau, 
sako, buvau beimąs žmonos 
paketbukų, ale užmačius ji 
paklausė:

— Ko ten lendi?
— $5 antram per mares skri 

dimui.
— Kų, ir vėl kolektuoja? Ir 

sarmatos neturi tie žmonės. 
Kibą j e ėda tuos pinigus!

— Reikia, širdele, reikia. A- 
roplanas reikia perpentuoti, 
išgryzuoti...

— Serap! Iš razumo išvarys 
mus tas skridimas. Pernai tie
sioginiai ir per visokias die
nas bei vakarienes tiek pfni- 
gų snkišom tam skridiniui. Re 
syčių pilna komoda! Už tris-l 
dešimts tūkstančių galėjo nu
skristi ir atgal parskristi. Da
bar, nespėjo pavasaris užstoti 
ir vėl prasidėjo kolekšinas. Ti 
kri besarmačiai 1

— Ko reikia, tai reikia...
— Greičiau padėk man pa- 

ketbukų! Išvarysiu aš tau iš 
galvos skridimo sumų. Ganu 
to cicilikiško biznio!

— Tai duok tiek, kad Mo- 
jnus mėnesį galėtų nors į Niu 
Jorkų nuskristi, sakau žmonai* 
nes o je tu mano, kaip aš esu 
Ščyras skridimo per mares rė- 
nėjas.

— Kai Augusto mėnesį bus 
surengta aroplano palydėjimo 
diena, gal, .vėl į garadžių, „ 
ne į Lietuvą, taria abu važiuo
sime; bvfs proga nors papik- 
nikauti. O dabar kieno val
domi tie trys riesėtkai tūks
tančių dol., tegu tie a- 
roplanų pentuoja ir gryzuoja
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VOKIETININKŲ BYLŪS EIGA
GYNYBOS LIUDYTOJAS PATVIRTINO 

KARIŠKŲ PRATIMŲ FAKTĄ,

Neumanninkams Nemalonus Žemėlapis
Kovo 1 d., 52-jų posėdžio turi — Sovogo Vingės raitelių

dienų Lietuvos kariuomenės 
teismas dr. Neumanno, v. Sas- 
so ir kitų byloje apklausė pa - 

. skutimus 29 gynybos liudyto
jus (dar yra likęs dėl silpnos 
sveikatos neapklaustas gyny
bos liudytojas Viktoras Zubo
vas); Viso (kaltinimo ir ky- 
nybos) liudytojų yra buvę 425. 
Be to, teisme rebabilitavosi 
sausio 28 d. melagingų paro
dymų kariuomenės teismui da
vęs kaltinimo liudytojas Mar
tin Burkandt, bandęs iš mūsų 
kariuomenės pabėgtį į Vokie
tijų. Posėdyje nedalyvavo in- 
fluenza susirgęs teisiamasis

f

BULOTA: O tos mankštos 
— ar tai buvo kariški prati
mai Y

RAT>SCHWILL: Aš nežinau, 
nes nesu buvęs kariuomenėje.

Trečias Loscho liudytojas — 
Helmut Niekei, buvęs Sovogo 
ir paties Loscho būrio narys, 
taip pat parodė, kad Loscho 
būrys darydavo pasisukinėji- 
mus dešinėn ir kairėn ir ki- 

Heimbso (jį gina iš susitari- -tokius panašius pratimus, 
mo adv. Tomau); du — ka- •' Heimbso liudytojų buvo 

ir viena mergina — Herta 
Klein (ypatingai judri, stačiai

smog. būrio vado, Rademache- 
rio dvaro ūkvedžio, teisiam.

riškus apkasus kasusio Vieš
vilės Sovogo smog. būrio vado 
pavaduotojo, teisiam. Hircsh- 
becko (jį gina iš susitarimo 
adv. Zarinas); vienas — ma
nevriniam žygiui į Bajorų ir 
Kretingalės apylinkės vado
vavusio Sovogo Klaipėdos 
miesto smog. būrio vado, tei
siam. Nogato (šį gina iš susi
tarimo adv. Engleris); trys — 
Sovogo patikimųjų, teisiamųjų 
mokytojų (šiuos iš susitarimo

triukšmadarė, teisme nemažai 
pralinksminusi visus teisia
muosius ir koketavusi su Hei- 
mbsu, nors šis vengė ir pa
žvelgti į ų), buvusi Sovogo
nariu ir pasisakiusi taip pat njj kart^ teisme melavai? 
mokiusis pas Heimbsų jodine

tų išklausti. Už melagingų pa
rodymų po priesaikos ir už 
bandymų pabėgti iš kariuome
nės Burkandt yra areštuotas. 
Atvestas į teismų, Burkandt 
stovėjo prieš teisėjus, stačiai 
neturėdamas kur akių dėti. Jo 
pasirodymas teisme nepapras
tai sunervino teisiamuosius, y- 
pač dr. keumannų.

PIRMININKAS: Kų nori 
pasakyti teismui?

BURKANDT.: Pereitų kar
tų kariuomenės teisme buvau 
neteisingai parodęs. ' 

PIRMININKAS: Tai kur 
teisingai parodei?

BURKANDT: Teisingai pa
rodžiau pas teismo tardytojų. 

GEN. VIMERIS: Dėl ko a-

pily Bertuleit; jis prašė, kol gina adv. Bataitis).
asveiks, svarstyti bylų be jo. 
Teismas prijungė prie bylos 

teisiamiesiems neumanninkams 
nemalonų Klaipėdos krašto že
mėlapį, kuriame specialiai su
žymėti Sovogo apskričių vadi? 
ir grupių vadų rajonai. Žemė
lapį teįsmui pateikė ir prašė 
prijungti prokuroras Monsta- 
vičius. Jo klausiamas, teisia
masis iMolinnus patvirtino, 
kad tas žemėlapis kabojo So
vogo centro biure - kambary
je, kur dirbo Molinnus, ir pa
aiškino, kad tų žemėlapį į So
vogo biurų atnešė teisiamasis
Gronenberg. Teisiamieji Gro- 
nenberg ir dr. Neumann (abu 
labai susinervinę) pareiškė 
teismui visai nepažįstų to že
mėlapio; Gronenberg patvirti
no atnešęs į Sovogo biu’uų že
mėlapį, bet jo atneštasis bu
vęs mažesnis. Molinnus po to 
dar kartų patvirtino, kad kaip 
tik šis žemėlapis tikrai kabo
jęs ant sienos jo darbo kam
baryje; tų žemėlapį ten kabant 
matę daug žmonių, kurie lan
kėsi tame kambaryje, o ir pats 
dr. Neumann, Molinnus nuo
mone, taip pat turįs tų žemė
lapį žinoti; tiesa, sako Molin
nus, Gronenberg atnešęs į So
vogo biurų ir kitų tokį, bet 
mažesnį žemėlapį, kuris kabo
jęs dr. Neumanno darbo kabi-

Kikillaus liudytojas Willy 
Gudat, pats buvęs Sovogo na
rys, parodė, kad Šilutės aps
krityje tarp Neumanno ir Sas- 
so partijų narių buvę geri sa
ntykiai. (Vadinasi, pačios gy
nybos liudytojas sugriovė tei
siam. Kikillaus aiškinimų, kad 
buvęs Sasso partijos narys Be- 
rtulies ir Sasso partijos Šilu
tės apskr. vado pavaduotojas 
Aschpurvies surašė protokolų 
dėl Kikillaus prasitarimo a- 
p’.e laukiamų SA dalių įsiver
žimų neva iš keršto Neuman
no partijai).

Loscho liudytojas (taigi, 
taip pat gynybos) Salamonas 
Karalius kategoriškai patvir
tino, kad Loscho jaunimo gru
pė Vilkiškiuose 1933 m. rude
nį*“ darė kariškus pratifnus ir 
turėjo uniformų.

BULOTA: O pats ar matei 
tos grupės pratimus?

KARALIUS: Esu ir pats 
matęs, kai darė.

BULOTA: Kur matei?
KARALIUS: Pas Loschų.
BULOTA: Ar nėlošdavo ten 

futbolų?
KARALIUS: Girdėjau, kad

ti — net voltus darydavusi... 
Tuo tarpu Heimbso liudytojas 
senukas Georg Buttkereit, taip 
pat buvęs Sovogo narys, pa
rodė, kad Jeimbso raitelių bū
ryje, sudarytame iš apylinkės

BURKANDT: Pats buvau 
sugalvojęs teisme meluoti...

Dabar Burkandt patvirtino 
1933 m. vasaęų išėjęs Kara
liaučiuje SA pionierių ir ka
riško rengimo kursus, patvir-

ūkininkaičių (antras būrys bu tino, kad tada Karaliaučiuje 
vo sudarytas iš Vingės dvaro ’r Tilžėje SA nariai nuolat 
darbininkų), dalyvavo du jo dainuodavę žygiuosiu į Klai- 
sūnūs — vienas 28 metų, o pėdos kraštų ir kalbėdavę iš- 
antrasis 26 metų. Heimbso liu- vysiu iš Klaipėdos krašto Rė
dytoju teisme stojo ir vienas 
tų Buttkereičio sūnų — Willy

tuvius, patvirtino, kad grįžu
sį į Klaipėdų jį vienas Sovogo

Buttkereit, buvęs Sovogo pa- (“unterfuehreris” nusivedęs į 
reigūnas (Obmann). Sovogo centro biurų pamoky-

Hoyerio liudytoja - jo žmo'*1 Sovo-'> -iaunim»kariHn! <la' 
na, Marija Hoyerienė patvir
tino, kad Hoyerio būrys tik- ris 
rai turėjo specialių dainų apie 
savo žygius į Gudus, “vaka
ro saulei siunčiant paskuti
nius savo aukso spindulius”.

'lykų ir kad tas “ unterfuehre- 
i” jam sakęs, kad ir Klai

pėdos krašto jaunimas organi
zuojamas ir kariškai moko
mas kaip Vokietijos SA.

kariškiems pratimams priden
gti.

Ir antras Loscho liudytojas 
— Otto Radschwill, pats bu- 

nete. (Po Molinnaus šio parei- :vęs Sovogo narys, parodė, kad
škimo dr. Neumann daugiau Loscho grupė darydavo mank-

Siu Metu Lietuvos Valstybes Biudžetas
Jau baigiamas ruošti šių ilk (1934 m. 21.44 mil. 1L), f 

metų Lietuvos valstybės biu-Į Žemės ūkio minister. 2^39 
džetas (visų metų valstybės mil. lt. (1934 m. 21.49 mil. lt.) 
pajamų ir išlaidų sųmata). Jis j Švietimo minister. 35.90 mil. 
numatytas* 267 milijonų litų lt. (1934 m. 36.36 mil. lt.), 
sumai (pernai apie 257 mil. li
tų). Paprastų pajamų iš viso

Neumanninkij gynėjai iš su
liktai Hoyerienė sako, kad ta sitarimo, ypač Tornau ėmė at-
daina atsiradusi tik tada, kai 
jos vyras grįžęs už ekscesus 
Guduose iš Bajorų kalėjimo...

Buvo numatytas apklausti 
ir trisdešimtas gynybos — Lo
scho liudytojas — Hermann 
Barkowsky, bet jis nusilaužęs 
kojų ir į teismų neatvyko.

Baigus apklausti gynybos 
liudytojus, teismo pirmininkas 
pik. ltn. S. Leonas paskelbė, 
kad yra atsiuntęs teismui raš-

kakliai Burkandtų klausinėti 
įvairių smulkmenų. Tornau 
klausinėjamas, Burkandt pa
pasakojo ir tai, kųip jis vienų 
kartų mokė Sovogo jaunimų 
Sovogo centro biure kariškos 
rikiuotės ir kaip slėptis nuo 
lėktuvų; nors tik vienų kartų 
buvęs Sovogo c. biure, Bur
kandt vis dėlto papasakojo ir 
to biuro kambarių padėtį. Je- 
sučio Aužudymo kaltinamųjų

tą .Martin Burkandt, pareikš- l«yIl5ias is susitarimo adv. 14-
damas sausio 28 d. kariuome-

futbolų lošdavo tik daromiems I nės teisme davęs melagingų

nebepraše balso...).
Kovo 1 d. apklaustieji liu

dytojai buvo: du — 1933 m. 
rugsėjo 27 d. manevriniame 
žygyje į Bajorų ir Kretinga
lės apylinkes dalyvavusio So
vogo Klaipėdos miesto smog. 
būrio nario, teisiam. Sawad- 
dos; penki — Sovogo patiki
mojo, kuris Bertuliui prasita
rė, kad pernai sąusio 18 d. 
turėjusios įsiveržti į Klaipė
dos kraštų SA dalys, teisiam. 
Kikillaus; du — Sovogo pa
tikimojo, pasižymėjusio ypa
tinga lietuvių neapykanta, tei
siamojo Schmelingo; vienas — 
Sovogo patikimojo, teisiamojo 
Gawehno (šiuos 4 teisiamuo
sius gina iš paskyrimo adv. 
dr. Raulinaitis); penki — So
vogo Vilkiškių grupės ir smo
giamojo būrio vado, teisiam. 
Loscho; keturi — ekscesais 
prieš pasienio palicijų Guduo
se ir Montvilaičiuose pasižy
mėjusio Sovogo Pagėgių smog. 
būrio vado, teisiamojo Hoye
rio (pastaruosius abu gina iš 
susitarimo adv. Bulota); ke-

štas.
BULOTA:

bolų?
Ar lošdavo fut-

parodymų (kaip žinome, Bur
kandt ir tada neneigė viskų 
parodęs per parengiamųjų ta
rdymų taip, kaip surašyta pro
tokoluose, tik sakė, kad visa 
tai esu jo prasimanyta) ir pra
šydamas leisti atitaisyti tai. 
Prokurorui gen. Vimeriui pri
tarus, kadangi teismo tardy-

RADSCHWILL: Futbolų lo mas dar nebaigtas, teismas nu

chtenšteinas ir tai neiškentė 
nepaklausęs Burkandto, ar šis 
nėra buvęs mažamečių prie
žiūros namuose... Burkandt 
pasisakė buvęs dvejus metus 
tokiuose namuose, kai mirė jo 
motina, o tėvas nenorėjo, kad 
jis mažas valkiotųsi.

Kariuomenės teismas nutarė 
panaikinti savo nutarimų dėl 
Burkandto patraukimo atsa
komybėn už neteisingų paro

siant nesu matęs. tarė liud. Burkandtų dar kar- dymų teismui po priesaikos.

numatyta 225 mil. lt. (pernai 
235 mil. lt.) ir nepaprastų —
41 mil. lt. (pernai 22 mil. lt.). 
Paprastų pajamų 'didžiausias 
sumas sudaro:

Tiesioginiai moksčiai 37,78 
mil. lt. (1934 m. 39.22 mil. lt.).

Žemės mokesčių 15. mil. lt. 
(1934 m. 18.45 mil. lt.).

Asmens verslo 2.55 mil. lt. 
(1934 m. 2.53 mil. lt.).

, Akcizo mokesčių 24.45 mil. 
Įlt. (1934 m. 19.49 mil. lt.).

Muitų 45 mil. lt. (1934 m. 
53.06 mil. lt.).

Monopolių 25.73 mil. lt. 
(1934 m. 25.95 mil. lt.).

Valstybės įmonių 45.50 mil. 
lt. (1934 m. 46.25 mil. lt,.).

Turto ir kapitalo pajamų 
22.18 mil. lt. (1934 m. 24.5* 
mil. lt.)

Žemės mokesčių šiemet val
stybės iždas numato mažiau 
gauti, nes jis dabar Lietuvoje 
yra sumažintas 10 nuoš. Bei 
laukiama akcizo mokesčių pa
didėjimo, uty nuo šių metų ra 
dens pradės veikti antrasis cu 
kraais fabrikas Paveldėję.

Naujame biudžete nepapra 
sta's valstybės iždo pajamas 
sudarys: iš valdininkų atlygi-Z
nimo išskaitymai 22.80 mil. lt. 
ir vidaus paskola 18 mil. lt 

Biudžete paprastų išlaidų nu. 
matoma 206.92 mil. lt. (pernai 
buvo 207.32 mil. lt. ir nepa
prastų — 60.28 mil. lt. (buvo 
46.99 mil. lt.). Atskiroms įstai i 
goms paskirtos tokios sumos.

Prezidentui 0.28 mil. lt. 
(1934 m. C.23 mil. lt.).

Seimui 0.15 mil. lt. (1934 m. 
0.17 mil. lt.).

Ministerių kabinetui 3.82 
mil. lt. (1934 m. 4.15 mil. lt,)

Valstybės tarybai 0.27 mil. 
lt. (1934 m. 0.25 mil. lt.). 
Klaipėdos kr. gubernatoriui Į 
0.27 mil. lt. (1934 m. 0.28 mil. 
lt.).

Valstybės kontrolei 1.19 mil. 
lt. (1934 m. 1.05 mil. lt.).

Krašto apsaugos minister 
44.43 mil. lt. (1934 m. 40.47 
mil. lt.).

Vidaus reikalų 23.89 m’.l. lt. 
(1934 m. 24.32 mil. lt.).

L Finansų minister. 21.96 mil.

litų (buvo 10.87 mil. lt.) ir fi
nansų ministerijai — 8.18 mil, 
lt.) .buvo 2.31 mil. lt. (Kitoms 
įstaigoms paskirta maždaug 
tiek pat, kiek ir pernai. Pa
prastų išlaidų sųmata, nors 
įstaigų sųmatos buvo karpo
mos ir anksčiau ir daugelio 

Teisingumo minister. 9.86 J U buvo ir šiaip gana kuklios, 
mil. lt. (1934 m. 9.84 mil. lt.), Siemet dar sumažinama apie

Susisiekimo ministerijai 40.- 
56 mil. lt. (1934 m. 42.93 mil. 
lt.).

0.4 mil. litų. Nepaprastos iš
laidos turi didėti ne tik dėl 
ekonominės krizės ir pasauli-

Užsienių reikalų ministeri- (n®s porinės padėties nepa- 
jai 3.97 mil. lt. (1934 m. 4.34 Stovumo, bet ir dėl to, kad 
mil. lt.).

Nepaprastų išlaidų šiemet 
tenka daugiausia krašto ap
saugos reikalams — 25 mil.

šiais metais sueina terminas 
išpirkti Lietuvos laisvės pas
kolų, kas šių metų valstybės 

(Tęsinys ant 4 pusi.)

SIUNTINIAI VELYKOMS
Nepraleiskite nepasiuntę Pinigų savo pažįstamiems ir giminėms 
senųjam krašte, kad nuvyktų aUt laiko.

Nelaukite paskutinės minutės. Ateikite ir atlikite šį reikalų 
dabar.

Foreign Exchange Departamentas

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank

Street and Ashland Avenue 
CHICAGO

%

Bankininkavimo Valandos:
Kasdieną nu© 9 vai. ryt© iki 3 vai. po pietų, 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

—

DIB2IAIISIAS PAVASARINIS 
IŠPARDAVIMAS!

z

%

PAVASARIUI ATĖJUS,
ROOSEVELT FURNITURE CO.

kaip ir visos kitos prekybos įmones, daro didelį išparda
vimų visų užsilikusių pernykščių daiktų.

Visos prekės turi būti parduotos; neatsižvelgiant jų 
kokybės, už žemiausias kainas, V;

Čia taip pat rasite didžiaUšpįpąsirinkimų ir vėliau
sios mados rakandų. ' ■

EMIL DENEMARK iū
Tik Pagalvokite:

2 dalių Parlor Setas — $65.00 ver- .00
tės dabar ...................................... sss

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

OCDEN 
ENUE

2 dalių Parlor Setas 
tės dabar ..............

$95.00 ver-

Aplaikėme didelį atakų kaurų Qg
(Rūgs), kuriuos 9x12 dydžio per- I
duodame nuo

aukštyn
Kaurus gausite visokiansių spalvų. 
Linoleumai — 9x12 didžio............. $3.95

Bargenlnčs kainos ant skalbiamųjų mašinų, elektri
nių valytuvų, pečių ir t t.

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

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEJey 8760. ( hlcatfo, III.
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KAIP RUSIJOS CARAS 
GELBĖJO KAUNA 
NUO POTVYNIU

Prieš 100 metų dar nebuvo 
gerų techniškų priemonių re
guliuoti upių vagas. Todėl Ne 
jaunas užliedavo dabartinį se
namiesčio plotų. Kaunas pa
mažu vis auga. Jau ftuo 1800 
m. pasidarė žymesniu miestu, 
nes pro jį ėjo kelias iš Petra
pilio į Berlynu. Rusijos carai, 
vykdami užsien'n sustodavo 
Kaune, kur dabartinės miesto 
rotušės rūmuose jiems būda
vo paruošti specialūs kamba
riai.

*1850 m. pavasarį caras Ni- 
kalojus I ruošėsi vykti Ber
lynan. Tuojau buvo išsiųstas 
įsakymas Kauno apygardos m- '

ar bus galima persikelti fei ,per visų pasaulį, Kati nepra 
valkijos pusėn. Caras skubiau rastų tautiškos sąmonės, atsi
šiai pakvietė inžinierių Lampe 
ik jam davė tokį įsakymų: 
‘Kuo gięičiausiaj sudaryti pro 

jektų Nemuno ir Neries kran- 
tų sustiprinimui su tiksliu šių 
upių krantų profiliu. Atkrei
pti dėmesio į Kauno miesto 
apsaugojimų nuo potvynių, o 
ypač sustiprinti Prančiškonų 
gatvės dešinę pusę. Tarp Ne
muno ir Neries sudaryti aukš
tas daubas, ten pilant žemes. 
Prie šių aukštumų reikia pri
skirti ir pilies griuvėsius. Kad 
šios daubos būtų vandens ne
išplaunamos, reikia vandens 
srovę pakreipti kita vaga”.

Nikalojus I, davęs tokį grie 
žtų įsakymų, išvyko į Berly-

dūię svetimųjų tarpe, ir kad 
nepakriktų būdami palaidi 
jie telkiami draugėn tautinės 
kultūros pagrindu ir palaiko
mi kuo galint. Juk svarbu tau
tai, kad jos žmonės daugėtų 
ar kad bent jos prieauglis, 
svetur išėjęs, galutinai nedin 
gtų. Ir mums lietuviams, ne 
gausingiems esant, dar labiau 
nekaip kitiems, pravartu do 
mėtis savo tautiečiais, atski 
rtais nuo laisvos Lietuvos ai 
šiaip kur toli nuo jos likimo 
numestais. Ta:gi didelį darbų 
dirba toji mūsų draugija, ku
ri, sudariusi nemažų talkų, dvs 
šinėmis ir materialinėmis prk 
monėmis eina pagalbon užsie 
nio lietuviams. Mes jai 'turi

ir kitur. Paliesti emigracijos 
ir kolonizacijos klausimai, nu 
šviestas pats draugijos gyve 
nimas, viso pasaulio lietuvių 
Dariaus ?.r Girėno diena, eks 
kursijos, lietuvių organizaci 
jos užsieny, duota plačių in 
formacijų jr t.t. Gale knygos 
įdėti DULR įstatai. Knyga 
gausiai iliustruota.

Reikia tikėtis, kad ne vie
nas šios knygos turėtojas, įsi
gilinęs į šio svarbaus dalyko 
— užsienio lietuvių rėmimo — 
esmę ir prasmę, supras, kiek 
mes esame skolingi savo bro
liams, įvairiais keliais išėju 
siems į platųjį pasaulį. Drau 
gijos Užsienio Lietuviams Re

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
asuos jaHujįi

Šį sekmadjenį, vakare, 7:30 
vai. baigiasi vyrų ir moterų 
misijų savaitė. Misijas veda 
iškalbingi pamokslininkai ku
nigai Aukštikalnis ir ędešlis; 
abu Jėzuitų draugijos nariai, 
Bostono provincijoj.

naudosis gausiomis Dievo ma
lonėmis, ypač dabar, kuomet 
baigias Kristaus Kančios Ju
biliejaus laikas — metai.

Kovo 25 d., pirmadienio va
kare, prasidės jaunimui misi
jos. Nuoširdžiai raginu šios 
kolonijos jaunimų naudotis mi 
sijų proga. Nemaža "yra tokių,

žiniernii Cetver.kovui, kad Sis Nemu“° ir Neries kral,‘5 stl;

nų, o gijžęs pamate, kad jo . . . .. . . , , ,.. . .me visi padėti. Telktmemifįsakymas jau vykdomas, Visi, , ..pajėgomis eiekšime, kad tu

lankosi. Kasdieną daugybė die 
votų žmonių eina prie Dievo 
stata.

Baigiant vyrų ir moterų mi
sijoms, misijonieriaį suteiks 

mti Valdyba dėl to širdingai 'Visuotinus atlaidus ir šv. Tė- 
kviečia nebūti šaltiems viso iVQ P*l*ūninittių. laip pat at-

Žmonės į misijas skaitlingai kurie' yra vedę ne lietuvaitę,

kuoskubiausiai sudarytų pla
nų, kaip apsaugoti Kauno mie 
stų nuo potvynio, kur susi
grūda ledai ir kliudo susisie
kimų su Suvalkija. Savo įsa
kyme caras nurodo inžinieriui, 
kad reikia ypatingo dėmesio 
kreipti į dešinįjį Nemuno kra-

prinimo darbai buvo atiduoti 
žymiausiam tų laikų rangovui 
Kaune Kapeliui ir Gelpernui. 
Visiems šiems darbams buvo 
išleista daugiau apie pusę mi
lijono rublių. Caras buvo, šiam 
reikalui paskyręs milijonų ru
blių; pusė pinigų dingo car

nta, nes Ha daugiausia turi- isftky™ vykdytojų rankose
ma nuostolių. Inžinierius ilgai 
planavo, bet netrukus pradė
jo Nemunu eiti ledai ir jo pro
jektas liko tik popieryje. Vi
sa laimė, kad tais metais bu
vo ankstyvas pavasaris ir at
vykęs Nikalojus I į Kaunu, po
tvynio jau nerado.

J851-1853 m. tas pats inži
nierius Četverikovas šiek tiek 
įvykdė caro įsakymų ir kai 
kur sustiprino Nemuno dešinį
jį krantų. 1855 m. Kaunu iš
tiko didžiausi potvyniai. Bė
dai susigrūdo Nemuno - Ne
ries santakoje. Didžiausi le
dų kalnai buvo užvertę Vy
tauto bažnyčų. Kauno gyven
tojai nusigando, nežinodami 
kaip savo turtų gelbėti nuo 
vandens. Šiuo metu į Kaunu 
antrų kartų atvažiavo Nikalo
jus I. Caras nė nesustojo jam 
skirtuose rūmuose, bet tuojau 
nuvyko prie Nemuno ištirti.

o Nemuno krantai buvo gerai 
sustiprinti tik popieriuje. Po 
dviejų metų pavasarį pasikar
tojęs Nemuno potvynis visus 
sustiprinimus sunaikino.

Dabar Nemuno krantai yra 
sustiprinti ties senamiesčiu, 
kur žmonės kasmet daugiau
sia kenčia nuo potvynių. Tie 
potvyniai kartais būna didel’ 
ir užsemia nemažų miesto da
lį. Šiemet vasario pabaigoje 
Nemuno ledai išėjo be jokie 
triukšmo ir Kaune potvynio 
išvengta. Tsb.

pasaulio lietuvių reikaluose, 
bet ne vien šių knygų įsigyti, 
bet ir pagausinti dar gana re
tokas nmsų išeivijos rūpinto

jų eiles. Šį knyga, be abejo,

mūsiškių, kuriems buvo lėni 
ta palikti savo tėvynę, nenu 
trlktų sąmonės gijų su save 
tautos kamienu. Pasirašė A. ,anl hk bus kelrod^' 
Smetona’’.

J naujinsime Krikšto įžadus.
Turiu tikros vilties, kad vi

si Ciceros lietuviai katalikai

ne lietuvį ir tokių, kurie bei 
kurios lietuvių kalbų mažai 
supranta, todėl kitų savaitę 
misijų pamokslai vakarais bus 
sakomi anglų kalba. Rytais, 
sulig reikalo, lietuvių kalba.

Dar kartų raginu visus nau
dotis Jubiliejaus Misijomis.

Kun. J. J. Vaičūnas,
Klebonas

Tėvu Marijonu 
Majos:

Kovo 25 -r- 31 dd. — King- 
įton, Pa. (Kun. J. .T. Jakaitis, 
M. I. C.),

Kovo 27 ~ 31 dd. -— 6vč. 
Pan. Marijos Gimimo bažny
čioje — kun. P. Biskis, M. I. 
C. ir kun. J. Vosylius, M. I. C..

Balandžio 1 r- 7 dd. — šv. 
Pranciškaus parapijoj, IVilkes 
Barre, Fa. (Kur., A. Būblys, 
M. I. C.).

Balandžio 8 -r- 14 dd. — Su- 
gar Notch, Pa. (Kun. Jonas 
i. Jakaitis, M. I, C.).

Balandžio H r- 14 dd. — 
Coaldale, Pa. (Kun A. Bub
nys, M. J. C ).

i Balandžio 15 — 21 dd. — 
Girardvilie, Pa. (Kuli. A. Bub
nys, M. I. C.).

“Pasaulio Lietuvių” knygų 
yra didžiule, netoli 400 pui 
lapių. Kas jų vartys, tas sv 
sidarys gražų vaizdų apie iju» 
sų brolius išeivius ir jų rūpės 
čius bei pagalvos, kad 40%

VAJAUS VAKARIENĖ
, ROSKLAND, ILL. — Kovo 
24 d., 7 vai. vak., Visų Šv. pa
rapijos svetajnėj įvyks vaka-
rięnė su gražių programų, ku- 

mūsų tautos, atsidūrusios įs , rj ruošia seserys - mokytojos.
eivijoje nereikti) užmiršti ii 
atiduoti jaukta likimo prara 
jų. O toje “Pasaulio Įlietu 
vių” knygoje daug kas paša 
kyta apie Žiemių ir Pietų A- 
merikos lietuvius, gyvenančius 
brolius Pabaltijo kraštuose 
Vakarų Europoje, Afrikoje, 
Eurazijoje, Okeanijoje, Azijoje

gyventi ir apsirengti. Šio, va
jaus vakarienės visas pelnas 
eis Šv. Kazimiero vienuolynui.

Parodykime joms gerų šir
dį, nors vienų sykį į metus, 
ypač kurie negali mokėti uz 
mokslų.

Žiūrėkime, kaip kitataučiai 
įvertina savo vienuolynus. Ka
da būna jų parengimai vienuo
lynų reikalams, svetainės pri- 
sikemša žmonių ir padaro ne
maža pelno.

Supraskime, kad šioj šaly

Be to, bus žymių svečių dai
nininkų. Visi širdingai prašo
mi paremti vakarų.

Šiais laikais nedateklius vi- m®s patys palaikysime, tų
sus palietė, o labiausiai vie
nuolynus. Tėvai neturi iš ko

ir turėsime.
Įvertinkime vienuolių dar-

užsimokėti už mokyklų, bet: bus ir pasiaukojimų mūsų tau-

EKSKURSIJOS
* g &

ŠVEDU AMERiraSLINIJA I
TIESIOG I KLAIPĖDĄ

Motorlaiviu “Gripsholm”
Išplaukia* Iš New Yorko

GEGUŽES 25 D. 1935 M.
Antra ekskursija išplauks

Liepce 3 d-, 1935
Tuo pačiu motorlaiviu 

(Per Gothenburgą-Stockholm) 
New York — Klaipėda 

Rengiamos:
Liet. Laivakorčių Agentų Sąjungos

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiama jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir sava 
BIZNĮ čionai

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

seselės vis tik mokina, o ir 
jos taip pat žmonės. Reikia

■■"■■I t

JAU IŠĖJO “PASAULIO 
LIETUVIAI”

Draugija Užsienio Lietuvia
ms Remti jau išleido' žadėtu 
metraštį — knygų vardu “Pa-\ 
šaulio Lietuviai ’ Redagavo 
dr-jos narys Petras Ruseckas. 
Knygos pirmoje vietoje Res
publikos Prezidento Antano 
Smetonos atvaizdas ir jo io- 
dįs. Prezidentas rašo: “Tau 
tqs suskato šiuo metu itin rū 
pintis savaisiais, pasklidusiais

ėU-- G B KIAUSI t

REFRIGERATORĮ
rasite

PEOPLES KRAUTUVĖSE
Rasrinkimui* * ė • ■■ -

General Motors Frigidaire VVestinghouse Norge 
- Grunow Sparton Leonard

Crosley Gibson ir kitų *

tai ir Bažnyčiai^
Kuo mes pasižymėtumėm

svetimtaučių akyse, jeigu ne
turėtumėm seserų vienuolių. 
Dabar net pirmoj vietoj 
atsistoja lietuvaitės akademi- 
kės viešuose parengimuose. 
Garbė mūsų tautai. Taigi d’d- 
žiuokimės mes jas remdami.

Roselandietis

Am.
Kiti išplaukimai iš New Yorko

Drottningholm Balandžio 20, 
Kungsholm - - - - Gegužes 2, 
Kungshiolm - - - - Birželio 4, 
Drottningholm. - - Birželio 12,
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į bet kurį Sąjungos narį, autorizuotą 
vietinį laivakorčių agentą, arba Į bet 
kurią mūsų raštinę. Tarp Švedijos ir 
Klaipėdos plaukioja naujas moderniš
kas laivas "MAIllEHOLM”.

SHEDISH AMERICAN LINE 
IMI N. Michigan avė., . Chicago, III.

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS 
KNYGVEDYSTfcS 
STENOGRAFIJOS

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo O Iš ryto Iki S po pietų, Ii 
nuo T iki t v*L vakare.

AMERIKOS LIETUVIU
MOKYKLA

31M 8o. Halsted., Chicago, IU.

PAVEIKSLAI!
Pamatykite

ŠVC. PANELIS
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
-LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų 
LIURDĄ, kur 1858 metais 
Švenč. Panelė apsireiškė Šv.
Bernadetai. Tenai suvažiuoja 
iš viso pasaulio ligoniai nepa 
gydomomis ligomis sergantie
ji, kad gauti stebuklingų per 
Švenč. Panelės užtarymų išgy
dymų.

Be to dar pamatysite i
1) Istoriškus paveikslus iŠ 

Lietuvos,
2) Dariaus ir Girėno išskri 

dimo ir žuvimo vietų — Sol 
dino miškų,

3) Pasaulinę Parodų (World?
Fair),

4) Komedijų, kur dalyvauja 
Ohatrlie Chaplin.

Paveikslus rodys A. PEL 
D&IUS sekančiose viotosej

Nedėlioję, Kovo 24 d. par. 
salėje, Laivrenee, Maus.

Nedėlioję, Kovo 24 d. 2 vai.
.po p:etų So. Boston. Mas.s.

Utarninke, Kovo 26 d. par. 
šulėje, Brockton, Mas*.
Visur pradžia 7:30 vai. vak.

Mo Vaitams MoĮįį,f0 pereik, ypei šiais En-

————- ropoję neramiais laikais. Tuo
Užsisakant šiuos judamuo- labiau, kad Lietuva jau veda 

siuh paveikslus reikia adresno- Į neginkluota kara su Vokieti-
ti: A Peidšius. 7035 B. Fair 1 4 v<e

. ii*

csifc i

LEONARD A. GREETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

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

Pirmadienius įr Ketvirtądienius — iki 6 v. v. 
--------------------------------------- . . , -

fiald avė., Chicago, UL

4IŲ MBTŲ LIETUVOS V AL 
STYBfca BIUDŽĖTAS

(Tęsinys nuo 3 pusi.)
biudžete sudaro gana stambių 
sumų. Jai padengti ir yra 
didinamos nepaprastos valsty
bės pajamos. Šių pajamų žy
mių dalį šiemet sudaro vai-' 
stybinė vidaus paskola 18 mi
lijonų litų, kurios įvedimų ne
galima laikyti Lietuvos finan
sinio ūkio nusilpimo pažymiu.

Kaip anksčiau nurodyta, šių 
metų Lietuvos valstybės biu
džete didesnės sumos skiria
mos valstybės saugumo reika
lams. Savaime aišku, kai ki
tos valstybės šiems reikalams 
skiria net pusę viso valstybė! 

(biudžeto ir ginkluojasi net len- 
ktyniaudarnos, Lietuva nega
lį rankų sudėti įr būti rami 
Krašto gynimo reikalų stipri
nimas yra kiekvieno doro pi

ja UŽ Klaipėdą. Tsb

r//■

INSURANCE

NOTARY

PURLIO

PERKAM

LIETUVIŠ

KUS BONUS

Nervuotas —- Susierzinęs? 
štai Greita Pagelba

Kam būti nervuotu ar susierzinusiu T 
NUGA-TONE suteiks greitą pageibą. 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
ir vsikla akstinu visai nervu siste
mai. Nervingumas daro imonee er- 
zlais ir nemaloniais. Suvaldykit savo 
nervus su NUGA-TONE Ir greitai 
užmiršit bedas. NUGA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje ir lengvas priimti. Pafmklt vi
so mšneslo trytmentą už Vieną Do
lerį. Jei rezultatai nepatenkins, jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda ir 
garantuoja visi aptiekoriai. NeatidS- 
liokit—gaukit bonką šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU
GA-TONE.

Nuo užkletšjlmo imkit—UGA-8OL 
—Idealų LiuoauotoJa vidurių 25c Ir 
20c.

« ■ M ■ R ■ • ■ ■ ■

Atvaizdą Naujo 1935 Frigidaire Pilnai parceliuotas iš vi
daus ir iš oro pusės — didesnes mtaros — kaina $184 50 

Pasirinkimas visų minėtų išdirbys- $nnso 
čių 1935 M. Mados Kainos nuo ..

ir aukščiau

$£AS0Demonstratoriai arba Floor Sam- 
ples pasirinkimas nuo ................ 69

f ir aukščiau
I engvūs išmokėjimai pritaikomi pagal išgalę. Dide
lę nuolaidų ui senoviškas ledaunės.

4170-83 ARCHER AVĖ.
T*! Laiayelte 3171

C O M P A N V <

♦♦♦ 2536-40 W. 63rd ST.
Tel. H'-mlock S40O

BEAL ESTATE - SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 
LAIVAKOBOIŲ AGENTŪRĄ 

Prisirašykite į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47tb STREET Tel. LAFayette 1083

Gerkit ir Reikalaukit

REUMATIZMAI 
SAUSGELfi Z

Nesikankyklte savęs skaug- ■ 
mals, Reumatizmu, Saųsgšla, M 
Kaulų Gėlimu, arba Mššlun- ■ 
giu — raumenų suakumd: nes ■ 
skaudėjimai naikina kūno gy- 
vybę is dažnai ant patalo pa- ■ 
guldo a

CAPSIOO COMPOUND mos- " 
tls lengvąi prašalina vi riminė- ■ 
tas ligas; mums Šiandie dau- 
gybė žmonių siunčia padėko- ■ 
nes pasveikę. Kaina 20c, per H 
paštą 65c, arba dvi ui 21.05. 
Knyga: “BALTINIS SVEIKA- » 
TOS“ augalais gydytis, kaina 
10 centu. "

Justin Kulis ■
3269 SO. HALSTED ST. ■ 

Chicago, IK ■
!«■■■•■■■■■■■
10 PIECE COSMETIC 

SĖT $1,97
This Is a Famous Vlranl Sėt and ta. 

tludea *»<•« po*<ter. il.90; Rnns*. Itc, 
Tlmua Cream 11.00, Dapllatory 11-99 
reniai a«trle<eat ii.9*. Beta MM 1.99. 
Vollat Wator »!.»«. P.rfuma »2.T». Brfl- 
IlMtlna »9c. Bltin Wb(t««ar Ti«. Tetai 
Valu* I11.9O. Sparlal prtre. |t.*, ,or »» 
les piooM te tairmbioe thla ilge.

Vąržhbs
Adranee ............ ..................... ..
Siunčiam, per paštą COO 

Finis ei grąšiaaaL Jei
sepaleoktntąą.

^99 > m Alenus, Y«*



fteStadieni.., kovo 23 <1., 1333

VIETINES ŽINIOS
GRAŽUS PAGERBIMO 

VAKARAS
NORTH SIDE. — Kovo 17 

d. northsidiečiai pagerbė savo 
mylimu kleb. kun. Juozapą

įkalbų, linkėjimų, kuriuos au
klėjo visi mūsų parap. draugi
jų pirmininkai. Be to kalbėjo 
svečias atnd. Stulga,,ark. Ža- 
ldokas, dantistas B. Nausėda 
ir kiti. Solo žavinčiai dainavo 
čiapas. Vakaro puošmena ir 
pasididžiavimas buvo parap.

racijos. Dabartiniu laiku su- 
s’rgo irgi buvęs biznierius ir 
senas parapi jonas P. Beržins 
kas. Visiems linkime sveika 
tos.

Svirską jo vardo dienos pro
ga. Žmonių prisir ūko daug ir Jodysią choras, kuris galingai
visi sveikino savo dvasios va
dų, linkėdami ilgiausių metų 
darbuotis mūsų tarpe ir vesti 
mus doros keliais. Pral. M. 
Krušas taip pat atvyko sudė
ti linkėjimų klebonui ir papa
sakoti atsiminimus." Dėkingi 
pral. Krušui už atsilankymų.

Po skanios vakarienės pra

traukė “Ilgiausių metų’’, 
“Mes broliai, sesutės’’ ir ‘Mū
sų daina’. Garbė varg. N. Ku
liui, kad sugeba chorų pasta
tyti tokioje aukštumoje.

Priešpaskutinę kalbų buvo 
northsidiečių mylimo svečio 
kun. Paškausko. Paskutinis ka 
Ibėjo pats kun. J. Svirskas;

Mūsų parapijos jaunimas 
pradėjo darbuotis. Vyčių kuo
pa ir mergaičių draugijėlė į- 
vairiais "parengimais didina 
savo kasas, kad, reikalui pri- 
sėjus, būt galima kų sušelpti 
bei paremti. Taip ir reikia.

Jaunime, su atgimstančiu 
pavasariu, su artėjančiomis 
šventėmis padvigubink savo 
veikimų, trauk prie savęs ne
organizuotų jaunimų.

Lfetavytis

“MINDAUGAS” CHI- 
- - GAGOJE -

Daug buvo Chicagoj lošta 
įvairių operečių. Bet niekam 
dar neteko matyti “Mindau
go”.

Balandžio 28 d. Lietuvių au
ditorijoj, Vyčių “Dainos“ cho 
ras statys scenoje naujų ope-

BRIGHTON PARK PARSI- 
KVIEČIA BAIDYKLES

Jau du metai prailgo, kaip 
baidyklės slankiojo Brighton 
Parkės apylinkėje. Žemaičių 
juodžiui, Raštui, su šerifo pa
galba pasisekė jas išvaikyti. 
Tame dviejų metų tarpe brigh
tonparkiečiai baidykles užmir-

retę “Mindaugas”. Kad davus išo ir, nebeturėdami kas juos 
visiems progos pamatyti nau- įbaugintų, trupučiukų apmirė, 
jų operetę, choras įžangos bi- Štai, kun. A. Valančius kad

sidėjo programas. Pirmiausiai nuoširdžiai dėkojo rengėjams
mokyklos vaikučių-choras gra 
žiai, su gestais, padainavo gra 
žiu, iškilmėms pritaikintų, 
dainų. Chorui akompanavo va
rgom N. Kulys. Be dainų, vai
kučiai dar deklemavo klebo
nui gražių linkėjimų ir įteikė 
dovanai: vienų nuo savęs, o 
kitų nuo parapijos.

Paskui dainavo aukštesnės 
mokyklos vaikinų kvartetas. 
J9ainų tarpuose buvo gražių

ir dalyviams, taipgi svečiams, 
kurie te'kėsį atsilankyti ir jį 
pagerbti jo vardo dienos pro
ga.

Vakarų sumaniai vedė V.

SEKMADIENĮ BAIGIAS 
SEZONAS

DU TYMAI KOVOS UŽ 
CEMPIJONATĄ

Lietuvos Vyčių Chicagos a-
Rėkus. Skanių vakarienę pri- pskričio basketball sezonas
rengė šniaukštienė, Kizelevi
čienė, Sutkienė, Kišonienė ir 
Čepaitienė. Svetainę graž’ai iš 
puošė Kizelevičiūtė ir Vilei- 
kiūtė. Ncrthsidietis

ŠIĄ SAVAITĘ

PROGRESS
t Krautuvė

Siūlo
D.’džiausus

Ateinantį sekmadienį mūsų 
bažnyčioje įvyksta 40 valandų 
atlaidai, prie kurių kaip drau 
gijos, taip ir pavieniai jau re
ngiasi. Draugijos aukoja an- 
kų altoriams papuošti, daro nu 
tarimus in corpore eiti prie 
šv. Komunijos. '

<

BARGENUS
Keletas 

Pavyzdžių 1

Parap. choras visu smarku
mu rengiasi prie savo Šven
tojo koncerto, kuris įvyks Ve
rbų sekmadienį. Daro prakti
kus- kelis sykius į- savaitę at
skirai vyrai ir mergaitės; yra 
sus i mokinę- labai gražių gie^ 
m’ų. Northsidiečiai, ruoškitės 
į ta .rimtų koncertų. Nepraleis
kite progos.

baigsis sekmadienį, kovo 24 d., 
Šv. Pilypo gimn., Jackson blv. 
ir Kedzie avė.

Dalyvaus rinktiniausi tymai 
Chicagos apskrity. Pirnrausia 
žais Providence prieš Nortl) 
Side. Šie tymai, po kelių me
lų lygoje, tik dabar pasiekė 
aukštas vietas ir, manome, 
kad dar aukščiau gali pakilt 
laimėjus. Paskutiniam žadi- 
įhe loš Cicero prieš Marąuette 
už čempijonatų.

Tat, visi į Šv. Pilypo gimn. 
sekmadienį, kovo 24 d., 3 vai 
popiet. J. G

i

lietus padarė įvairių kainų: po 
50c; 75c ir $1.00. Be to, po 
operetės bus šokiai.

Tikietai jau pardavinėjami. 
Visi prašomi iš anksto įsigy
ti. Dainininką?

TŪWN Of LAKE ŽINELĖS
PASVEIKINO JUOZAPĄ

Pas Juozapų Gedvilų, gyv. 
4639 So. Hermitage Avė., ko
vo 18 d. susirinko būrelis sve
čių, kad pasveikinus jį vardo 
dienos proga,

Juozapas ir jo žmona Elena 
yra nenuilstanti veikėjai drau 
gijose ir parapijoj, taip irai 
gausūs aukotojai.

Linkime Gedvilams ir toliau 
taip darbuotis Dievo garbei i? 
visuomenės naudai. ?

Šis naujamadingas aukštos 
rūšies tapestry seklyčiai se
tas kitur reikėtų mokėti du 
sykiu tiek, bet Progress 
Furniture Krautuvė siūlija 
tik už — t

$32.50

Naujos mados springsiniai 
mat rasai verti $18.00, po —

$8.95
Garantuoti Coil Lovom 

Springsai —

$3.95
PIRKITE ČIA DABAR 
TAUPYKITE PtNIGUS

3222-26 S. Halsted St 
Tel. VlCtoiy 4226 

Vedėjas t. Kalėdinsk&s

Leidžiame gražius radio 
progr&mus kas neriėlia, 11 
vai. prieš pi et, iš stoties 
WGES, 1360 kiloc.

Neseniai mirė ir iškilmingai 
palaidotas Šv. Kazimiero ka 
puošė žymus parapijos ir dr 
gijų darbuotojas J. Unikaus 
kas. North Side draugijos ne 
teko veikėjo. Be to, jau gan 
ilgas laikas, kaip serga senas 
Šios kolonijos veikėjas ir biz 
nierius V. Nausėda. Keliais 
atvėjais buvo nuvestas į ligo 
ninę, kur padaryta kelios ope-

t
TRU8KAUSKAS

ANTANAS(TRUST)
mlrS kovo 22 d., 1936 m. 11:3# 
vai. ryto, ąulaukęa 38 metų am- 
tluua. Kilo M Raseinių Apskri
čio Viduklės Parap. Kenuirto- 
ntų Kaimo.

Amerikoje Iifyvėno 21 metus
Paliko dldeitamu nuliūdime 

moterį Virginijų, po tėvais Shls- 
powlcr. 8 Sūnus: Edmund • 
metų, Arthur 3 metų Ir Eugene 
16 mėnesių; dukterj Christln* 
6 mėty, seeerj ir švogerį Anas- 
tasljų Ir donų Alekslūnua dėdę 
ir tetų Pranciškų ir Magdelenų 
Trasi, uošvį Simonų Hblepowic- 
ilų; o Lietuvoj 2 bi olios: Petrų 
tr Jonų. seserf Bronlstovų Ir gi
mines. Ir dntig kitų giminių.

Kūnas paAarvotns 3231 W 
66th. PI. Tel HEMlock 853T 
Lttdotovga Jvyks antradieni, ko
vo X* d. U namų > vaL bus at
lydėtas J fltmlmo Panelės ė*č. 
Mas. parap. balnyčių, kurioj 
Jv/ks gedulingos pamaldos už 
vėlionlo sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Iv. Kaslmlero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine*, draugris-es Ir paėjsta- 
mus-mas dalyvauti Moae laido
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Vaikai, kę
sim. ftvogcrls, Dėdė, Teta, Loš
ti* i*

leido 
tateiki

du Direktorius S. . P.
relefonas YAKds 1118

pakėlė lietuvių vardą, porody- * Sliwa 
darni, kad lietuviai yra gabūs * Draus 
ne vien moksle, bet ir sporte.

Ed. Vyšniauskas žaidimuo
se padarė daugiausiai taškų 
tarp abiejų Kelly lligh scbool 
tymų. Jis žaidžia su lengvojo 
svorio tymu ir buvo tymo ka
pitonas.

Edvardas pirmuose trijuose 
žaidimuose Lietuvos Vyčių ly
goje buvo kapitonu 13 kuo
poj, kurios tymas daug bai
mės darė Marąuette Pk., Bri
ghton Pk. ir Providence ty
mams.

Stasys Zack (Žukauskas) pa 
sižymėjo sunkiojo svorio Kei-

sujudinus šių garsių lietuvių 
kolonijų susirašė su baidyklė
mis ir praneša, kad jos kovo 
24 d. atvyks į 20 metų jubi
liejaus užbaigtuvių vakarienę ly H’gh Scbool tyme 
Neišsigąskite! Rastas ir šeri 
fas vėl bandys jas surakinti 
ir išgrumti į Pipirų žemę.

Neužmirškite! Balandžio 24 ’ * 
dienų, 6 valandų, Nekalto Pra
sid. P. Šv. paiap. salėje, ant 
44 ir California Avė. gard; Į 
vakarienė it Baidyklių Paro
da. Įžanga 50c.

Baidykles pažįstąs

(LIETUVIAI PASIŽYMI 
SPORTE

Kelly lligh Scbool Brighton
Parko lietuviai studentai, bai- 
g’ant basketball sezoną, gavo 
pagyrimą nuo mokytojų ir

Lengvojo svorio tymas
F.G. F.T. T.P. 

49 43 141Vyšniauskas 
Kass 
Gvalda 

* Anderson 
Kinder 
Hamzvik

23
20
13
13

7

17
18 
16
4
6

63
58
42
30
2U

7 6 20
4 2 10

Kancelskis 3 Į
139 113 391 

Sunkiojo svorio
F.G. F.T. T.P
43 16 102
38 20 9fl 
19 24 
22 16 60 
11 11 33
9 5 23
4 4 12
4 19

150 97 397
* Svetimtaučiai, visi kiti lit 

tuviai. Sportininką.

Zuck
Yagmin
Kibartas
Rudukas

* McDermott 
Vizgirdas 
Duokas

* Ploshav

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI 

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

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

Chicago, Illinois.

PADEkONE

A.

VERONIKA
PULEIKIENĖ

(Po tėvais Zemuntaiuskaltė)
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

kovo 20 d., 2:30 vai. po pietų, 
1935 m... sulaukus 44 metų am
žiaus, Himus Lietuvoj, Suvalkų 
rėdyboj, Virbalio parap., Stan
kaičių kaime. Amerikoj Išgy
veno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Antanų, augintine Kazlmie 
rų, seserį Onų Ir švogerį Emil 
Granleklus, pusseserę Onų Kun
cevičienę. pusbrolį Jonų Puniš- 
ltį, 2 krikšto dukteris Onų Rū
daitę Ir Stefanljų Mockaltę ir 
daugeli kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
8355 S. Union Avė. Laidotuvės 
Jvyks pirmadieni, kovo 25 d., 
8 vai. IS ryto Iš namu i Sv. 
Jurgio parapijos bainyča. ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielų, o iš ten 
bus nulydėta J flv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Veronikos Putei
kienės giminės, draugai ir pa- 
« vatam i esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti Jai paskutinj patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę 'tekamo: Vyras, Po
dukra. Hesttu, Psssraesė, Pus
brolis Ir Gtntatėa.

Laidotuvėse patarnauja dire
ktorius A. Mas<ilsk>j. Telefonas 
BOŲIevard 4139. -

Veikėja M. Laurinskaitė ko
vo 19 d. minėjo giminio die
ną. Ta proga susirinkę jo* 
draugės, draugui sudėjo Ma
riutei daug linkėjimą.

M. Laurinska'.tę yra viena 
veikliu mergaičių. Priklauso 
daugeliui idėjinių draugiją ii 

i jose darbuojasi. Į^aąisąkipięl, 
jai ir toliau darbuotis.

Reporteris

PLATINKITE^DRAUGĄ”
GARSIKFITĖS'DRAUGE’'

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

6340 SO. KEDZIE AVE.

JURGIS ANDZIULIS (ANGELUS)
kuris mirė kovo 11 d., 1935 m. ir tapo palaidojis*kozo 16 d., 
1^35 m., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinė e nm • aai nuti
lęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam .pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo į tą neišvengiamą amžinybės 
vietą. -

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mu
št} tarpo dėkojame mūsų dvasiškam tėvui Kun. kleb. Vai- 
čūnui, kunigams Vaitukaičiui, Kloriui, Jankaičiui ir Kvečina- 

, kui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jq sielą ir pasakė 
-pritaikintus pamokslus.

' Dėkojame šv. Mišių aukotojams, gėlių aukotojams, varg. 
Mondeikai, dainininkėms Florenoe Butner ir Victoria Wal- 
ters, grabnešams ir kapų užvaizdai J. Krušui už gerą tvarką.

Dėkojame laidotuvių direktoriui S. P. Mažeikai ir grabo- 
riui I. J. Zolp, kurie savo geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį j amžinastį, o mums palengvino per- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams ir. vi
siems, kurie paguodė nms mūsų nuliūdimo valandoje ir pa
galios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse; o tau„ 
a. a. Jurgi, Lai Dievas snteikia amžiną atilsį.

Nuliūdę lieka Moteris, Sūnus, Dukterys, Žentai, Marčios, 
Anūkai ir ({iminės.

ANTANAS JUCIUS
mirė Kovo' 21 d., 1835 ih. 1* 
vai. vakaro, sulaukęs puačs am
žiaus. Kilo iš Telšių Apskričio 
Žarčnų Parap.. Kimsta učių Kai
mo.

Amerikoje išgyveno apie 2S 
motus.

Paliko dideliame nuliūdime 
broij Aleksandra, broliene Ur
šulę, brolsflnlus: Jonų tr Anta
nų ir kitus (Iminės Amerikoje 
ir Lietuvoj.

Kūnas paršarvolas 123 Ken- 
nliigton Avė.. Roslande. 
Latdotuvčs Jvyks pirmadien), 
kovo 26 d. Iš namų 8 vai. bus 
atlydŠtos J Visų Šventų parapi
jos bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingo* pamaldos u* valion to 

lulydd-Po pamaldų bus
«■ ) flv. Kaslmlrrl 0 tu

Kuušlriillal kvim
gimines. i tr
nuii-niA/i dslyvkutl lute

JNuMOdi r- .i.
1 ' • • ■ 1 I M H t. ■ 11 > 11 •r<•

lAldSt' iviy fileelV'f Avit.
HM n<tas. Tule fono s M

Rrollen

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. F. Eriokis 4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

Lattamcz ir Sms 2314> West 23rd Place 
Phontr CANal 2515 Cicero 5t27

J. UntendiK
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas 
J. F. kadžius 
S. M. Skudas
Chas. Syrewicze 
1.1. Zolp

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOŲIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50th Avė., 
Phone Cicero 294

1646 West 46th StcM 
Phone BOL levau i • J3

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NA1 
YARds R41-rt2

J F EUDEIKIS



e •ssr AeSiadjeius, kove 23 d., 1935

Kataliku V. V. Seimo Konferencija
PRASIDĖS 10:30 VAL. 

RYTO — PAMALDOMIS
į bažnyčių išklausyti šv. Mi- 

•šių. Po Mišių bus užkandis 
[parapijos svetainėje. • - 

Konferencijos posėdis prasi
dės lygiai antrų vai. popiet. 
Visi draugijų atstovai su įga
liojimais pribūkite laiku.

Nuoširdžiai kviečiame visų 
Chicagos lietuvių dvasiškijų: 
klebonus ir visus klebonų pa- 
gelbininkus, visus katalikus 

i
konferencijų. Daug yra labai 
svarbių klaus'mų ir reikalų, 
kuriuos reikia visiems žinoti

Sį sekmadienį, 10:30 vai. ry
to per sumą Šv. Antano lie
tuvių bažnyčioje prasidės Ka
talikų Vakarinių Valstijų ko
nferencija. Šv. Mišias laikys 
gerb. kun. H. J. Vaičūnas, k- 
si-tuos kunigai: Jonas B. Klo- 
ris ir klierikas marijonas. Ce
remonijų magistru bus kun !veikėjus ir profesijonalvs 
Juškevičius.

landų atlaidų. Gerb. Seserys 
Atsi kreipė į visas draugijas, 
prašydamos aukų gėlėms. La
bai gražu, kad visos draugi 
jos atjautė šitų reikalų, todėl 
bažnyčia bus gražiai papuoš
ta šitai iškilmei.

llalsted Street. Programų at-1 Lietuvų be persėdimo, įsėdus 
liks geri dainininkai ir nue p. laivų New Yorke ir iš to pa- 
zikai. Mųlonėkite pasiklausy- ties laivo išlipama Klaipėdoj!
ti Rep. J.

Kurie mylite pasiklausyti 
geros muzikos, nepraleiskite

, » .. radio programo sekmadienįĮ paskutiniąsias Federac.jo, w
paskaitas žmonės susirinko ga 
na skaitlingai. Įdomias kalbas 
pAtiekė P. Gudas ir adv. J.
Savickus. Šitiems gerb. kalbe 
tojams ir praėjusių paskaitų 
aštuoniol’kiečiai labai dėkin
gi. K.

Pamokslų pritaikintų progai
sakys kun. A. Mcšlis, jėzuitas.,,

Visi Chicagos ir apylinkės llr Jtus B®"-1™'
'kiant, daug daugiau naudin-

Pranešimai

kolonijų atstovai ir veikėjai 
prašomi susirinkti į Šv. An
tano parap. svetainę 10:15 se
kmadienio rytų; iš čia visi eis

popiet. Budrikę instrumentą- 
lis trio: smuiką, piano ir akor 
d onas yra pasirengę visus pa
linksminti, o Makalai taipgi 
sudarys malonų vaizdelį. Be 
to, išgirsite keletu, svarbių ir 
naudingų pranešimų iš preky

I ja i vas yra nepaprastai šva
rus, dideli kambariai, gera ve
ntiliacija, moderniškai įreng
tas. Švedų virtuvė, plačiai iš
garsėjusi valgių racionališku- 
mu ir gausumu. Mandagus pa
tarnavimas, neatsižvelgiant k u 
rioje klasėje keleivis keliau
ja, visada rūpinamasi, kad bū
tų savo kelione patenkintas. 
Kasdieniniai muzikaliai kon
certai, vakarai, šokiai, denio 
sportas, žaidimai ir įvairūs pa 
silinksminimai laive. Rędomos

S. A. antra ekskursija. New 
York — Klaipėda, per Gotben 
burgu — Stoekholmų, iš t,n 
naujuoju laivu “Mariehohn-* 
iesiog į Klaipėdą.

Išplauks iš New Yorko lie
pos 3 d. tuo pačiu motorlaiviu 
•‘Gripsholm”. Platesnių infor
macijų, laivakorčių, prirengy 
mai reikalingų dokumentų ke- 
lionų ir ekskursijų brošiūrėlės,

E. E. P. afternoon classes 
in Gregg shorthand, typewrit- 
ing, aviation, and ainerican so
čiai and eeonomic h'story are 
also in session at Tilden high 
(ichool, 4747 S. Union. Other 
E. E. P. classes are being- held 
at various plaees in Kelly and 
Lindblom - Harper distriets.

Ali these classes, taught by 
able and sympatbetic teacb-

malonėkite kreiptis į bet kurįjers, are frec to persons over 
L. L. A. S. A. narį, autorizno-|sixteen.
ta vietinį laivakorčių agentų. Persons infc-restel may re- 

gister by mai), with the teacb- 
er, or with the E. E. P. coun- 
selors of h's distriet. These 
counselors are Dr. E. G. Pun
kay, Tilden high school; Dr. 
R. A. Kissling, Kelly, high 
school 42 and Califomia; and 
E. D. Sanderson, Harper high 
school, 65 and S. Wood.

E. G. Punkay,
WEP Regionai Counselor, 

Southwest Region

EMERGENCY EDUCATIO- 
NAL FORMERLY CWES

bos srities, šiuos programus 
kas sekmadienį leidž a Jos. F. j įdomios šviesogarsinės filmos 
Budriko radio ir rakandų krau (Talking Pictures), kelis kar- 
tuvų, 3417 S. Halsted st. Cbi- 'tus laike kelionės, tas paįva:- 
cagoje. Smuikorius rina muzikalius ir kitus pasi-

Lietuvių Piliečių Darbinin
kų Pašelpinio klūbo mėnes'pis

„ susirinkimas įvyks kovo 24 d.
Kun. H. J. Vaičunas, , tuu-vai. popiet, buv. Meldazu. 

salėje. Primenu, kad klūba- 
nutarė, jog kiekvienas .narys 
už paskutinio baliaus tikiolua 
užmokėtų ne mažiau kaip 50c i 

Mart. Kadžiausaas, koresp.

Įgesnio darbo padarysime.

Fed. Cibo. Apskr. Dvasios 
• Vadas

PRANEŠIMAS VYKSTAN
TIEMS Į LIETUVĄ!

Afternoon and even'ng clas- 
linksminimus. Kelionėje liudė- ses in eooking’ sewing’ chorUi1’

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINUTĖS

,. -7?* . * -•*«••
Bes'artinant V. V. K. kon

ferencijai, visos kąt. draugi
jos išrinko savo atstovus, ku
rie sekmadienį vyks į Cicero. 
Tikimės, kad mūsų kolonija 
bus skaitlingai atstovaujama.

Šv. Vardo draug. nutarė į- 
rengti parap. jaunimui klūbų, 
kur galėtų praleisti savo l'uo-v 
sų laikų. Tani tiksluį gerb. 
klebonas pavedė senų salę. Ko

vakaras buvo gražus. Vaka
rienė buvo rūpest’ngai prire
ngta ir puikus vaikučių pro
gramas. Nemažai buvo svečių 
iš kitų kolonijų, bet savi žmo 
nės turėjo daug ekaitlingiau 
pasirodyti.

Moterų Piliečių Lygos su
sirinkimas įvyks kovo 27 d.

ti ar nuobodauti r.ėra kada! 
Ekskursija Klaipėdoje bus iš
kilmingai sutikta atatinkamo 
komiteto, "pagerbimui svečių 
iš Amerikos.

Motorlaivis * “Gripsholm’’

Didelė ekskursija tiesiog į 
Klaipėdų be persėdimo į kitų 
laivų išplaukia iš New Yorko 
moderniškuoju baltu motorlai- j pasieks Klaipėdų birželio 6 d.
viu “GRIPSHOLM”, gegužės1

Fellowship House, 831 West 25 d., 1935 m. 3 vai. p. p. Tten-

woodwork, and citizensbip are 
now in session at tbe Fellow- 
ship House, 831 W. 33'Place 
ųnder the sponsorsbip of Mrs. 
Alice M. Mauck, bead presid- 
ent.

Artimiausias parengimas 
parap. salėje įvyks sekmad., 
kovo 31 d. Bus statomas be 
galo gražus veikalas “Visi 
žmonės”. Šita viduramžio mi
sterija gerb. art. J. Olšausko 
pastangomis Čikagoje pirmų 
sykį bus vaidinama. Parapi
jos choras su K. Saboniu rfl-misija rūpinasi įsigyti reika

lingus baldus ir visokių spor- 'pinasi, kad šitas vakaras bfl-
tų sėkmingiausias.

33rd PI., 7 vai. vak. Visos na 
rėš malonėkite pribūti. Daug

giama Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Sųjungos Amerikoje.

Vėliausiam į Lietuvų kelia
vimui yra rengiama L. L. A.

CLASSIFIED

dalykų turime svarstyti. Ku- ‘ Lietuvių keleivių patogumui 
rios turėjote tikietus vakaro, §Vedų Amerikos Linija ir šia's 
kovo 3 d., malonėkite grųžin- metais yra nusprendusi leisti 
ti pinigus arba neparduotus savo modemiškų baltų motor-

Atmainos Valandiee
AUTOMGBILE8 t AITOMOBII.ES

tikietus. v
Stella Wodman, rašt.

RADIO
Gražios dainos, muzika ir 

Kazimiero Ak. Rėmėjų Praėjusį pirmadienį įvyko .Įdomios kalbos bei pranešimai

to įrankių.

'škilmingos laidotuvės a* a. rytoj 11 valandų prieš piet 
Jurgio Staselio. Žmonių daly- (bus transliuojami reguliariam 
vavo pilna bažnyčia. Mat, ve- nedėldienio radio programe, 
lionis'buvo -senas mūsų para- pastangomis Progresę Furn*- 
pijos ir geras ir susipratęs ka- ture Co. krautuvės, 3224 So. 
tulikas. Priklausė prie kelių
draugijų ir jose uoliaį darba
vosi. Nulūdusiai šeimynai rei
škiame/ užuojautos žodžius.

Jau už poros savaičių Inu 
kiame mūsų bažnyčioje 40 v s-

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0PT.
LIETUVIS

OPT0METRICALLY akiu 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kurta 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
tvalglnio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karšt), atitaiso 
rumparegystę Ir tollregystę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas darsmas au 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpeclalS atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos skys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėl|oj nuo 10 Iki 12. Dangei? *1- 
idtlki.nų akys atitaisomos be aktaiu. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589'

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl vis 

kių akių. Ekspertas tyrimo 
kių ir pritaikymo akinių -

ezKi

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Paatebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v.’Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8. 

Phone CANal 0523

laivį U
Dr. Oonstance O’Britis pra- 

G ripsholm” tiesiog į 'neša visuomenei apie atmainų

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

Klaipėdą.
Kaip malonu yra keliauti į

Ofiso Tel. CI( KR< 
Rez. Tel. CK

JOS.
ICERft
(GERO

. M. D.
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei

katos Komlsijonierlus. Yra gerai Cl- 
eerlečlams žinomą^ Praktikuoja jau 
28 melus. Specializavo užaleny. Pa-
sėkmingai rfydo Rhcumstizma, Plau
čių ir Širdies ligas.
Nuo t« iw ii 
vsl nnniel Ir krenta gfrols'

'savo ofis</ valandose. Dabar 
jos valandos yra nuo 2 iki 4 
popiet ir nuo 6 iki 8 kas va
karų.

LIETUVIAI DAKTARAI

CHEVROLET 1934
rime keletą 1934 Chevrolets, Se- 
dans Ir 2 durų Sedans. visi kuone 
nauji lr apkainuotl taip, kad jums 
duodamas DIDELIS SUTAUPYMAS

PONTIAO — '34 — 2 door Tourlng 
Sedan, with butlt-ln trunk. juodas. 
5 drat. ratai, radio lr karfit - van
deninis šildytuvas. Neatskiriamas 
nuo naujo karo. Garantuotas... DI
DIS TAUPMAS.

Dabar ,tu- NASH ’82 — 8eyl. 5 pasaž. Coupe.
Juodas, 8 drat. ratai, geri talerai, 
t.runk rack, whipcord trim. Gerui 
atrodantis Nash geram stovy 3395

to: nuo s iki 4 
8r vsi. vsksrs:
1 snsltarlma.

Street
n.r.

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone Res. and Office
PRO pect 1028 2353 So. Leavttt St.

CANal 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
I’HYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8

S to 4 and 7 to 8 P. M.
• Sunday by Appolntment

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1881 SOUTH HALSTED STREET
Rezidenciją 8000 No. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet
8 -Iki 8 V. vakaro

DR. STRDCOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė;
Ofiso Valandos;

Nuo 2 Iki 4 lr nuo 8 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOUlevard 7880
Namą Ttl. PROspect <880

Tel. CANal flM ,

DR. 6.1. BLOŽIS
PENTISTAS

2201 W. (fermak Rpad
(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 .ryto
Nuo 1 Iki 8 vikaro

SeredoJ pagal sutartiTel. BOL'levard 7O4Z ,

DR. G. Z. VEZEL1S
DENTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8treet

Vai.: nuo 8 Iki t vakare
SeredoJ pagal sutarti

TeL CANM 8133 *

DI. L BIEŽIS
GYPYTOJAS lt CHIRURGAS

2201 W. Oermak Road
Valandos 1—8 ir 7—8 vak. 

Sersdotoi* tr Nedėtomis pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. Caiifornia Avė.
, ' Telefonas JtEC^blIc 78«S

Ofiso Tel.: PROspect 6376
Rcz. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSEL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: S Iki 4 Ir 3:30 Iki 3:30 
Seredomls ir nedėliomis pagal sutari) 
Res. 2515 W. 83th St. Pagal sutari.).

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VlRglnla 0(«e

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

Tel. Ofiso HOUlo ard 5013—14
Res. VICtory 3848

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

756 West 35th Street

ĮVAIBOa D A g ? $ > A I!

Offk« Tel. IIi:šI!o<-k 4848 
Re*. Tel. CROvehill O«17

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
MM W. MAH0CETTE ROAD
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2-4 lr 7-9 vak. i
Ketv. ir Nedėlionrts susitarus

Dienomis Tel. I.AFaycttc 5793 
Naktimis Te . CANal 0403 u .

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 7850

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenne
Vai.- 2—4 tr 7—9 vai. vnkare

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

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea.: Tel. HEMbM-k «2M

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

Ofiso valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2«5» W. 8»ih bt.

Valandos: i0-12 Ir 8-9 *al. vak. 
Seredomls lr NadBUomla pagbl sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8

1443 80. 4»«i CT.. CICERO, ILL.
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10—9 vai. 

8147 80. HAIJBTED ST.. CHICAGO
Paned.. Hered. ir Subat. 2—9 vai. 

DR. CHARLES SE6AL
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė
2 lubos

CHICAGO, ILL 
OFISO VALANDOS 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte. nu* S iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 18 

valandai diena 
Telefoaaa MUMray MM

DR. MAURICE KAHN
8TDTTOJA8 Ir CHIRURGAS

♦631 80 ASHLAND AVĖ 
TeL YARdfl 0334

Ke«.l M. PLAza 8400
Valandos:

Nuo 10-18 v. ryto; S-S ir 7-8 v. v 
Nodėldlenlaia nuo 10 iki 18 diena

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

FORD — ’3t — 2 doof 5 posaž. eoups. 
juodas su 3 drat. ratais. Gerame 
stovyje .......... . .......................... 82:55

BlTICtC ’31 — Modei 91. 5 Sedan. 
Juodas, 8 drat. ratai, geri taieral. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Bulck geram stovy .... 8375

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

CADILLAC ’30 — V-8. 5 Sedan. Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, whlpcord trim. Labai ge
ras karas žentą kaina........... 8375

PONTTAC — ’34 — 4 door Tourlng BUICK — ’32 — Model 97 S R«4an.
Sedan. wltb buPt-in trunk. juodas, 
5 drat. ratai. Vėliausio modelio, 
mažai vartotas, garantuotas, knip 
naujas ....................................... 8845

BITICK — '33, Model 57, 5 pasaž. 
Sedan, Juodas, šeši drat. ratai, 
trunk rack. Sis mažas Bulck sedan 
išrodo kaip naujas, nerasite iam 
panašaus. Garantuotas............ 8735

PONTTAC — '30 — 4 door Touring 
Sedan, juodas, 6 drat. ratai. Eko
nomiškas šešių ctlinderių karas, to
buloj padėty .......................... .. 8275

STUDEBAKER — '32. 6 pasaž. coupe 
su bu,!t-in trunk. Juodas, šeši drat. 
ratai. Labai pulklakn stovy lr Išrodo 
kaip naujas. Garantuotas .. 84311

FORD ’33 — 2 pasaž. Convertlble 
Coupe, V-8, Juodas su Geltonais 
ratais tr gerais tajerata. Atrodo 
kaip naujas Ir labai geram 
stovy ........ ......................

tamsiai mėlynas, 6 drat. ratai, snot 
ltght, special pllot ray llght. whip- 
cord trim. Ijftbal gražus, erdvus, 
jaukus, vėliausio modelio Bul- 
ckas -........................................... 8585

BUICK ’80 — Model 488. 2 pasaž. 
coupe sp rumble sėst, French blue. 
I drat. ratai, labai gražus ro-^ę 
tobulam stovy ............ 8235

CADILLAC — ’Sl — V-12. 5 pasaž. 
Town Sedan, witb rear trunk. 6 
drat. ratai with wklte aide walls. 
Išrodo kaip naujas Iš vidaus lr Iš 
lauko Maroon palnt ■ v    ......... 8335

CADILLAC *28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lyna*. 8 drat. ratĄl, trunk rack. 
wblpeord trim. Pulkus karas. i<''- 
rls dar Ilgai tarnaus..................8135

PACKARD ’28 — 8 cyl. 7 Sedan 8 
drat. ratai trunk rack ........... 395

BUICKB — Visų modelių. — Mes vi- 
suonret turime ant vietos pulkų 
ataką garantuotų vartotų Bulck ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gera vartota Bulck. kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
3848-60 Ogden Avė. - Chicago 
‘Crawfond 4100

LaSALLE — ’SO — 2 door. 5 pasaž. 
Coupe, juodas. 5 drat. ratai, rear 
luggage compartment. Labai gra
žus bet populiarus LaSalle mede 
Ils ............................................... 3135

LIETUVIAI ADVOKATAI K O N T RAKTORIAI

T«l. IiAFayette 305%

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

. 3051 West 43rd Street
fT»rie Archer A v*, netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki S vai. vakaro 

Šaradomis tr nedėllcanfr pagal 
sutarti

Ofiso Tel ; LAFayetts 8880
Res. Tel.: VlRglnla 0888

DR. V. E. SiEDUNSKIS
DBNTISTAS

O A S X - R A T
4148 ARCHER AVENUE 
Narnose Frsncleco A v*

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo I iki B. 
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais 8 iki 3.
Trtcfonss CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPublic 9800»............................. ........

Telephone BOtTIsvard 8800

Joseph J. Gnlsh
ADVOKATAS lr PATARĖJAS 

4C8I S. ASHI.AND AVĖ.
Res. 8515 R. Rockwell St.

Phone REPublic 9721 CHICAGO

ŽELVTS BUILDING CO. 
Kontrsk tortai

Statom naujus Ir talsom senus na- 
mua MOro, cemento, medžio Ir stog- 
depgystėa Lengvi lšmokesčtat arba 
cash. Gaisro apkainavlmas ant namų 
lr rakandų.

SSM 8. I.ITVANK'A AVĖ.
Tel. BOL'levard 0887

REIKALINGA DARBI- 
________ NTNKAI_________

Reikalinga vedusi pora pri
žiūrėti namų. 3 kambarių pa 
gyvenimas veltui. Arti Doug- 
laa Park.

“DRAUGAS B0X 241 
2334 So. Oakley Avė. 

CAHal 7790
PARDAVIMUI BIZNIAI

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MAN1KAS
Gydytojas ir Chirurgas

ofisas ir rez,
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 8 popiet — 8 iki 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 PP-

Rez. 1460 No., Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W Randolph St.

Chicago

Parsiduoda pigiai namas, 
kepykla. Atsišaukite.:

Boz 29 A 
"Drangas"

2334 So. Oakley. Avė.,
• Chicago. IH.

anglys

RU

BIZNIERIAI, GARSINKITfiS 
“DRAUGE”

Du lig šilumos - matai pelenų; gerai, 
užvaduotojas dėl Pooahontan; Black 
Oold, lump arba egg. 88.00; Mine ra n, 
lt.71: scrėenlngs 14.7B.

ORUNDY MINING OOMPANY 
Cedarrreat 1181

o

AITOMOBII.ES

