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LIETUVA IGNORUOJA NACIU TRIUKŠMĄ
KLAIPĖDOS KRAŠTO PROBLEMOS 

YRA LIETUVOS VIDAUS REIKALAS
Lietuvos karo teismas antradie

nį turės dar vieną sesiją
LIETUVOS KONSULAS MUNICHE SU 

VOKIEČIAIS

KAUNAS, kovo 28. — An
ot vyriausybės valdininkų, 
Lietuvos vyriausybė nepaiso 
Vokietijos nacių demonstraci
jų ir protestų prieš Lietuvą 
dėl keturių Klaipėdos nacių 
sankalbinnkų mirties bausme 
nubaudimo. Sako, naciai sa
vo protestais nepaveiks Lie
tuvę dėl to įvykio, kadangi 
Klaipėdos krašto problemos 
yra Lietuvos vidaus reikalai 
ir Vokietija neturi teisės 
kištis Į šiuos reikalus.

Keturiems mirties bausme

PARYŽIUS, kovo 28. — 
Gauta nepatvirtinta žinia, 
būk Lietuva žadėjusi Berly
nui, kad nubaustiems mir
ties bausme keturiems Klai
pėdos naciams bus paskelb
tas pasigailėjimas.

NUMATOMAS MILIJONO 
DARBININKŲ STREIKAS

c —------ —.....

Jis apims keturias svarbiausias 
krašto pramones

BERLYNAS, kovo 28. — 
Naciai ir toliau triukšmauja 
prieš Lietuvą. Šiandien pa
sikartojo jų demonstracijos 
įvairiose Vokietijos dalyse.

Naciai reikalauja, kad Vo 
kietija tuojau pultusi ir už- 

uuhaustieius atsakyta ( !) teisė grob,M Klaipėdos kraštą.
kreiptis į Lietuvos preziden- !Dauž kas vokieil« žaukia- 

kad imtų veikti pats Hitle
ris.

Žiniomis iš Klaipėdos, ten ! 
Lietuvos autoritetai budi,) 
kad nesukiltų Klaipėdos 
krašto vokietininkai.

tą dėl pasigailėjimo. Šiandien 
visam Kaune tik ir kalbama 
apie mirties bausmės vykdy
mą.

Ateinantį antradienį karo. 
teismas turės galutiną sesiją 
šiuo klausimu. Bus skaitomas 
nuosprendis su visomis smulk 
menomis.

ANGLU KAP. A. EDEN 
MASKVOJE

MASKVA, kovo 28. — An
glijos atstovas kap. A. Eden 
šiandien popiet turėjo pasi- 
1 arimus su sovietų užsienio 
reikalų komisaru Litvinovų. 
Rytoj pasitarimai bus pakar
toti ir paskiau kap. Eden 
matysis su diktatorium Sta
linu.

Sf,vietų vyriausybė be galo 
rimtai svarsto Vokietijos at- 
siginklavimo klausimą ir 
griežtai stovi už tai, kati Vo
kietiją kaip nors privertus 
prisijungti prie rytinio Ixi- 
karno pakto. Jei Vokietija ir 
gi griežtai pasipriešintų, ta
da reikia rasti priemonių Vo
kietijos laisvės suvaržymui. 
Kadangi ji, būdama laisva, 
kaip bematant, pradės verž
tis rytų link prieš

BERLYNAS, kovo 28. — 
Vakar nacitj demonstracijos 
prieš Lietuvą įvyko ne tik 
Berlyne, bet Karaliaučiuje ir 
kitose Vokietijos dalyse... Vi
sur naciai savo argumentams 
panaudojo prieš Lietuvą tik 
koliojimus ir šmeižtus.

Lietuvos gen. konsulas 
Odeiidabl Muniche, Bavarijo
je, prisijungė prie nacių pro
testo prieš Lietuvą dėl Klai
pėdos nacių nubaudimo. Kon
sulas atsistatydino ir nuo 
konsulato namų priešakio pa
šalino Lietuvos gerbę (ženk
lą).

BANKO PLĖŠIKAI DINGĘ

Klaipėdos kraštas šiomis dienomis pasidarė pasaulio spaudos sensacija ir Europos 
politikų kalbų ir ginčų objektu. Spauda skelbia, kad tai “parako statinė,” kuri ek- 
spliodavusi gali uždegti karo liepsnomis visą Europą, čia matote vaizdą iš Klai
pėdos miesto.

“ELTOS” PRANEŠIMAS ATSISTATYDINO LENKU VOKIETIJA NEDALYVAUS 
APIE KARO TEISMO NUO- M1NISTERIU KABINETAS SANTARVĖS KO N FE- 

SPRENDI KAUNE
AVASHINGTON. 

vos pasiuntinybės).
iš Kauno praneša apie - 

sekantį kariuomenės teismo 
sprendimą: Dėl Jesučio nu-

Trys plėšikai užvakar puo
lė banką Mauston, Wis. Nie
ko nepešę pašovė kasininką ir 
paspruko automobiliu.

Imta juos vytis. Nudumė 
Chieagos link ir nežinia kur 
dingo. Bėgdami sudaužė kelis 
nuo pravažiuojančių žmonių
užgrobtus automobilius. Pa- 

Rusiją, J skutinį automobilį jie užgro- 
pirmiau įsigalėjus Pabaltijy. ' bė netoliausia Rockfordo su 

dviem vvrais ir dviem mote-
VATIKANO MISIJA 

ANGLIJON
riškėmis.

Nerandami nei plėšikai, nei 
pagrobti keturi asmenys.

VARŠUVA, kovo 28. —
(17 T ietu se’mas šiandien nu-

‘ ", traukė sesiją ir todėl atsista
Kl- . tydino ministeriu kabinetas.

RENCIJOJE

CHICAGO MAJORAS
ŽADA DAUGDARBO

Chicago mąjoras Kelly skel 
bia, kad jis turi padaręs pla
nus, kad sukėlus daug viešų
jų darbų mieste. Jo apskai
čiavimu, darbams bus reika
linga apie 229 milijonai do- ' 
lerių. Apie 77,000 darbininkų j 

‘turės darbo per vienerius me 1 
|tus dirbdami po 30 valandų 
j per savaitę. Iš jų žymi dalis 
i paskiau turės nuolatinius dar 
bus.

Majoras sako, kad minėti

TYASHINGTON, kovo 28. 
— Darbininkų streikai gręsia 
keturiose krašto pagrindinė
se pramonėse. Naujosios san
tvarkos vykdytojai daug susi 
rūpinę tuo. NRA pirmininkas 
Donald Richberg imasi visų 
galimų priemonių, kad sulai
kius numatomus streikus.

Numatomi streikai yra šie: 
minkštųjų anglių kasyklose, 
medvilnės audiminėse, auto
mobilių guminių lankų ir au
tomobilių pramonėse.

Šiose visose keturiose pra
monėse dirba apie 1,220,000

VATIKANAS, kovo 28. — 
Popiežius Pijus XI pasiųs 
specialų bažnytinę misiją į 
Angliją dalyvauti Anglijos 
karaliaus 25 metų karūnavi
mo sukaktuvių iškilmėse ge
gužės m. 6 d.

ta iš Kauno _ ...Prezidentas Moscickis pa
kvietė buvusį Irinisterį pirini-

v , i. t ninką pulk. W. Slaiveką su-zudvmo Pness, Boll, Leppa , L . , , . , ea . . darvti naują kabinetu,ir vvannagat nuteisti mirties ,
bausme ir konfiskuoti jų tur- j Atsistatydinusiam kabine
tą. Johanu, Ernst ir Wallat,,tui pirmininkavo L. Kozlovv- mažai ką gakė> pažymgdanias> 

kad įvykę pasitarimai buvokurie kėsinosi prieš Loopą iriais 
jį pašovė, nuteisti kalėti iki 
gyvos galvos. Neumann ir jo 
pavaduotojas — 12 metų ir 
konfiskuoti turtą. Savog ap
skričių vadai — 10 metų ir 
konfiskuoti turtą; Von Dress 
ler — 8 metus. Von Sass,
Ropp ir keli kiti Sasso parti
jos vadai — 8 metus,
teisiamąjį) nuteisti kalėti 
bendrai viso 61 metus. Ketu
riems leista prašyti preziden 
tą pasigailėti. Trisdešimta 
penki teisiamieji išteisinti. 
Keturiems užskaitytas iškalė
tas laikas.

. darbininkų.
LONDONAS, kovo 28. —imilijonai doleriu bus gauti iš ta r>- ii, ...’ ‘ | D. Richberg pirmiausia

Užsienio reikalą sekretorius Į kraite vyriausybės. Tai bus jmasi taikinf[ ang|iakagins 
Sir John Simou šiandien par j paskola. Majoras nepasako. kasyW)! ved5jaia Jie 
lamente pranešė, kad Vokie- ! kuo ir kaip miestas garan- kiami į„nt„pncijon ir tas
tija nedalyvaus santarvės tuos tą paskolą. Suprantama, pakiaustit delko, ikišiol „epą 
valstybių konferencijoje Stre kad piliečių mokesčiais, dau- 
sa, Italijoje, bial. 11 d. giausia specialiais.

Apie savo vizitą Berlyne

25,000,000 BEDARBIU 
PASAULY

ŽENEVA, kovo 28. —
Tarptautinis darbo biuras
skelbia, kad visam pasaulyje

Eilė yra apie 25,000,000 bedarbių 
iki 25 metų amžiaus.

slapti. Jei kas paaiškės, tai 
tik per santarvės konferen
ciją Italijoje. Šį kartą parla
mentas privalo pasitenkinti 
tik spaudos paduodamomis 
žiniomis.

Sekr. Simon pareiškė,
jo vizitą Berlyne buvo vien 
.Vokietijos nusistatymo ištyri 
mas, daugiau nieko.

NUBAUSTAS 199 ME
TAMS KALĖTI

darę naujos sutarties, jei 
i šiandieninė,s sutarties galia 
baigias bal. 1 d. .lis reikalau- 

j ja, kad prieš bal. 1 d. būtų 
I padaryta nauja sutartis.

Paskiau D. Richberg ims 
dirbti už taiką kitose aukš-Cooko apskrities kriminali-

• a • - „„(čiau minėtose pramonėse., moi teismo vyresnysis teisėjas j 1

BUS IŠBANDYTAS NAU
JAS AUTOCIRO

LENKIJA PERKA KARO 
LAIVUS

D. E. Sullivan nubaudė 199 
metams kalėti jaunuoli Zig- 

kad'muntą Dryjanskį, 1338 W. 49 
place.

Nubaustasis teisme prisipa
žino kaltu. Pernai jis užpuo
lė ir nužudė vargšę moteriš
kę Mrs. Anna Urbanek,. 52 

amž., grįžtančią vėlai va-

NE KA GERA LEMIA 
MIESTUI

m.

NUMATOMAS KRIZ1S 
STRESĄ KONFE

RENCIJOJE l

LONDONAS, kovo 28. —

AVASHTNGTON, kovo 28 
— Prekybos departamentas 
nupirko pagerintą lėktuvą 
autogiro, kurs bus nuodug
niai išbandytas.

Šis lėktuvas yra be jokiu

VARŠUVA, kovo 28. — 
Lenkija užsakė Anglijoj pa
dirbdinti du karo laivus po 
2,000 tonų. Neseniai Prancū
zijoje lenkams padirbdinta 
du nedideli naikintojai ir trys

Čia pat Chicago miesto ma 
joro rinkimai, o nėra jokios 
politinės kampanijos. Respub
likonai yra susiskaldę ir jie 
nepaiso savo kelių kandida- 

™ ’ vienas 
majoras Kelly, 

demokratas, daug dirba už 
! save. Bet tas nėra jokia po
litinė kampanija.

Chicago neturėjo panašių 
laikų. O tas ne ką gera le-

karą iš darbo, žmogžudys ra ,n j majorus Tad 
dęs tik 80 centų pas „užu-' siandieainia 
dytąją.

DANCIGE SUIMTI SOCIA
LISTAI KANDIDATAI

VARŠUVA, kovo 28. —
sparnų ir įtaisytas taip, tad torpadiniai laivai. „ po kar0 Įsigalėję Dancige naciai suė- mia 
juo galima skrisli ir vieske- i,enkaį gavo vieną vokiečių'mė visus to miesto socialia- i

Numatomas krizis santarvė,,lin ,va*iu°tt kai a±moMli”’; kruizerį ir keletą torpedini, ’ tuz kandidatus i Baueigo, MSVARSTVS BALTIJOS
.... , „ ... . suglaudus ir paguldžius roto', .valstybių konferencijoje, ku- i , .. ... i laivų.rus (horizontalį propelerį).

“volkstagą.” Sakoma, tas pa į 
daryta, kari juos apsaugojus

TEISININKŲ KONFE
RENCIJA

UŽ SANKALBĮ PRIEŠ 
MUSSGLINI

PRANCŪZIJA PANAUJINS nuo užpuolimų.
ORO PAJĖGAS

ri įvyks Stresą mieste, Itali
joje, bal. 11 d. Bus svarstomi 
Vokietijos reikalavimai.

Prancūzija yra griežtai nu- Į
sistačius nieku būdu nepasi- ; ROMA, kovo 28. — Specia- 

; duoti Hitlerio reikalavimams. (lus tribunolas nubaudė kalė
ki norės, kad būtų sutarta ti 8 ir 4 mPtus du sankalbi-

STRESĄ, Italija, kovo 27. 
— Šiame mieste įvyks santar 
vės valstybių konferencija Vo 
kietijos klausimu. Italijos vy
riausybės įsakymu pagražina
mas miestas.

blokuoti Vokietiją.

ORAS
CHTCAOO TR APYLIN-

KfiS. — Šiandien yra saulė- 
•

ta; maža temperatūros at-
I
maina.

ninkus, kurie planavo kėsin
tis prieš premjerą Mussolinj.

MIRĖ KUN. J. J. 
MORRISSEY

Aleksijonų Brolių ligoninė
je mirė kun. J. J. Morrissey, 
I 70 m. amž., buvęs Švč. Sak
ramento bažnyčios rektorius.

PARYŽIUS, kovo 28 
Prancūzijos vyriausybė nu
sprendė panaujinti oro paję 
gas. Norima, kad parlamen 
tas skirtų naujus fondus.

Rinkimai įvyks bal. 
I Tuo būdu naciai tikisi 

— mėti.

TALINAS. — Šių metų ko 
įaj vo 29-30 d.d. Taline įvyks Bal 

jtijos valstybių teisininkų kon- 
iferencija. Tš estų pusės kon
ferencijai siūloma tokia die

d.

DEL KARO SEKRETO
RIAUS NIEKINIMO notvarkė: vekselių ir čekių 

koordinavimas, imant pagrin-
PHTLADRLPHIA, Pa., ko du atitinkamų Ženevos kon-

vo 28. - Čia karo ginklų i r,' varžytynių įstatymų
koordinavimas ir tai pusavio 
civilinių ir kriminalinių bylų 
sprendimas.

Konferencijoje Lietuvai at- 
3, Latvijai — 4 ir 

9 teisininkai.

1VASHINOTON, kovo 23.
— Atvykę čia Chieagos įmo- kariškojo išrengimo demon 
nininkų atstovai sielojas’, stracijoje areštuoti du jauni 
kad kongresas nepravestų jo radikalai, kurie nepridera- 
kių darbininkams naudingų mals šauksmais niekino ka-
įstaitymų. Girdi, tuo keliu bū ro sekretorių Dern, dalyvavu stovaus 
tų pakirstas biznis. 1 sį demonstracijoje. Estijai
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čiais dėl Kla’pėdos pasidaro lengvesnė. Hitle
ris, tat, ir nesiskubina ginklu pulti Klaipė
dos kraštą, nes žino, kad Klaipėda ištikrųjų 
yra “parako statinė”, kuri ekspliodavusi už
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VOKIEČIŲ ŠĖLIMAS

Visai neseniai Hitlerio valdžia sušaudė 
du šnipus, kuriuos susekė dirbant Vokietijos 
nenaudai. Pernai vasarų visų eilę žymių žino-’ 
nių išžudė, nes jie buvo pasikėsinę nuversti 
Hitlerio vyriausybę. Pasaulis tuo nors ir la
bai piktinosi, tačiau Vokietijai negrųsino, 
nes skaitė, kad tai yra jos vidaus reikalas. 
Jei, sakysim, hitlerininkai Tilžėje ir Kara
liaučiuje susektų žmogų, dirbantį prieš Vo
kietijų, ir norinti tuos kraštus prijungti prie 
.Lietuvos, jie jį griežtai nubaustų. Tai aišku.

Hitlerininkai visai kitaip elgiasi Klaipė-; 
įlos išdavikų atžvilgiu.

Lietuvos karo teismas nubaudė keturis 
Klaipėdos krašto išdavikus mirties bausme, 
kurie ne tik ryžosi ir slaptai rengė sukilimų, 
kad Klaipėdų atplėšti nuo Lietuvos, bet dar 
ir žmogų užmušė, vokiečiai šėlsta, grųs'ina 
Lietuvai, jų šmeižia, prieš jų demonstruoja. 
Tai yra aiškus noras kištis į svetimos val
stybės vidaus reikalus. Lietuvos karo teismo 
sprendimas vokietininkų byloje, tai nėra koks 
persekiojimas Vokietijai palankių žmonių, 
bet uždedama visai užpelnyta bausmė valsty
bės išdavikams ir dargi žmogžudžiams. Ne
jaugi vokiečiuose nė fiek nebeliko žmoniš
kumo, kad jie pasiryžo išdavikus ir žmog
žudžius užstoti.

Klaipėdos vokietininkų bylos eigoje pa
aiškėjo, kad sukilimo momentas Klaipėdos 
krašte jau visai buvo arti. Neumanno ir Zaso 
partijos, prisidengę gražiais tikslais, visomis 
išgalėmis stengėsi surengti sukilimų, išžudy
ti ten gyvenančius lietuviško nusbtatvmo 
žmones ir kraštų, po šio teroro, perduoti Vo
kietijai. Tos partijos visų Klaipėdos kraštų 
buvo pavertusios priešvalstybinio veikimo 
lauku. Jei Lietuva laiku būt neapsižiūrėjus, 
sukilimas būt įvykęs, jame šimtai, gal ir 
<ūksiančiai, žmonių būt žuvę. Nejaugi Vo
kie t i,įa stovi už tokias žudynes ’ Taip išrodo, 
nes, joms neįvykus ir kaltininkus nubaudus, 
ji iš kailio neriasi.

(•alinamomis žiniomis, Lietuva Vokiečių 
Jtuugiuimų nepaiso, nes aiškiai žino, kad ji 
turi pilniausių teisę bausti savo krašto išda
vikus.

HITLERIO REIKALAVIMAI

Vakar šio,įc vietoje buvo parašyta, kari 
Hitleris nepasitenkintų Klaipėdos kraštu, jei 
jam luitų leista jį išimti. Jis reikalautų visų 
Pasuui riiame Kare prarastų teritorijų. Taip 
ir yra. Iš Jyrndono pranešama, kad' Hitleris, 
besikalbėdamas su Anglijos užsienių reikalų 
miiiirteriii Jobu Kiiuons, pareikalavo ne tik 
lygytes ap^iginklavin.o atžvilgiu, bet grųži- 
irimo Klaijiėdos, dalies Čekoslovakijos, eko
nominės unijos su Austrija ir kitų dalykų. 
Davo pranešta, kari reikalauja panaikinti le
nkų (Dancigo) koridorių, tačiau taį atšauk
ia, nes tuo tarpu, matyt, vokiečiai nenori 
susipykti su lenka s, su kuriais pernai pada- 
i yputijigų draiigiMgumo sutartį. Tačiau Hi- 
1 oriui nieko nekainuos ir tų sutartį sulau
žyti, kaip jis sulaužo kitas, daug svarbesnes 
sutartis.

T ic būdu Hitleris dar aiškinu jiarmlė sa
vo ■tųperiulistiniiis siekius ir dar griežčiau 
niistidė kaimynus prieš save. Tai Vokietijai 
neišeis į sveikatų. Ji pasidaro daug priešų. 
Dėl to ir L’etivos pozicija ginče su vokie-

DU PASAULIAI kuriam vienam privilegijuota- lyti tikrą stoikų! Bet jūs lie
jam vergaudavo 10—20,000 galite man parodyti nė vieno,

____________ ! žmonių. Apskritai, antikinis- galiausia užbaigto. Tai parv
Ar istorija kartojusi* Jei jokio kito džiaugsmo”. “Tu, 1110 Pa*auly paskiro žmogaus j dyk ite man bent tokį, kuris 

griežta prasme atsakytumėm kuris dar gyven', valgyk, gerk. tl‘lsl nebuvo gerbiama. Žino- dar tebesilavina, kuris rimtai 
neigiamai, tai vis dėlto teisiu- žaisk ir ateik pas mane”, tly- A'us — tik įrankis valdant'ems yru pasirinkt s šią linkmę. Pū
ga pastebėti, kad žmonijos bū- venimiškųjį idealų tn.mpuį įg. :ir. valstybei. .Jei jis dar turi darykite man tų malonę, ne- 
įties tęsinyje yra nuostabiai ta-į reiškia šūkiai: aristokratų — 'teisių, tai tiek, kiek valstybė pavydėkite man, senam žmo

gui, reginio, kur'.o ligi šiolei 
dar nesu matęs... Tegu kas

patingų epochų, labai bendrų naudokis diena, liaudies — įduoda. Valstybės viršininkų 
Esame gu\ę lakai įdomų įaslą, kariame laiko ženklų. Dvidešimtame a-'duonos ir žaidimų. Žinoma, ši iuieks nesaisto — visoms žmo- 

Lieluvos Aero Klubo tikrieji nariai, c vili-Įiay, a je plačiai kalbama apie taip nusitekusia visuomenę l«aus galioms jie absol’ūtūs nors jūrų parodo man žmogų, 
niai lakūnai ir skiaidytojai, kurie jJėmidi ,naUjų pagonybę ir naujus sta-J maitino kajsus ištvirkimas, į valdovai. Kiekviena sąžinė, kuris tikrai nori būti pripil- 
stebėję jo daibus, negalėję nepastebėti, kad jjjn^Įjįius. šitos suvolios mų-įmaišytas net į dievų garbini- ,i*uo lilosolo iki tamsuolio, pri- domus dieviškos d\asios jf m>.

valėjo smilkyti. Stipresnis pa- bežeidžia nei Dievo, nei žmo- 
vergriavo silpnesnį, tiek pas- n'ų. Žmogų, kuris trokšta ta-

------u-, .i- ------- , -“o"- .,-, j----------- , --— uuąeiuzius. ©uos suvokos mų-unaisvias nei į dievų garhim-
susidariusi Lietuvos Aero Klūbo aplinka yra ritantį grąžina iki antikinio 'mų../Šeimų pakrikiinas, kūdi- 
nesveika ii nenoimali. lame įaste iškeliami pasaulio vaizdo, kuris akyvai- k ų žudymas, moters panieki-
penki klausimai:

L. A. K. Valdyba su pirmininku prof,
zdoje visai naujos jėgos — nimas ėjo taip toli, kad rim- |k*rU *1H°gU, tiek visų tautų, pti Dievu ir, šiame negyvame 
krikščionybės, rodėsi, visai pa tai susirūpinti privertė net pa- ^’-nigas, jėga, valstybė — štai (kūne būdamas, mušto apie vie

Žemaičiu priešaky jau tris metus iš eilės laidotas senovės Atėnuose ir čia valstybe. Juk neatsitikti-
patiekdavo miglotas tikrumo atžvilgiu 
apyskaitas.

L. A. K. Valdyba iš visų loterijų pi
nigų dar nėra viešai atsiskaičiusi.

L. A. K. "Valdyba su pirm. prof. Že-pikiai charakteringi prieškrik- 
maiciu priešaky, sąmoningai spietė ta- ščioniškojo žmogaus dvasiniai 
riamai imumimainomus pareigomis, kurių bruožai?
dauguma politin’ai išsišokėliai. Kai ku
rie jų, kaip paskutinių dienų įvykiai pa- 
3 odė, gal būt, pragaištingai veiklai nau
dojosi klūbo patalpomis.

Ryme. Tai argi iš tikrųjų įma
noma paralelė tarp anos pa
gonybės ir mūsų laikų* Argi 
moderniškojo žmogaus sielai

nai buvo išleistas įstatymas, 
pagal kurį neturintieji vaikų 
ar negyvenantys moterystėje 
turėjo mokėti tam tikrų mo-

visagalė pagoniškojo pasaulio nybę su Dievu. Parodykite 
trijulė, Jai viskas, prieš jų nie- man jį. Bet jūs negalite...
ko Paskiros filosofų mokyklos 

Nebuvo žmogus. Senasis gini tarp savęs ginči josi, kol atsi-
kų ir rymėnų pasaulis turėjo dūrė visiškame skepticizme. Ir 

kesčių. Bent trijų vaikų tėvai įfiio^b'ų, poetų, arbitektorių, įtirip: iš viso to antikinės knis 
albėtojų, gimnastų, bet stigo jtūros žibėjimo ir galingumo^

jam tobulai taurių asmenybių, prasivcižė nenumaldaujain^^^
jau gaudavo iš valstybės tam 
tikrų lengvatų — būdavo ut-

Kas antikinės kultūros auk-i1“1'1*“"11 kai kur'"-' vai' 
ščiausian, iškili,nai cbarakte-jrfyblnl«
ringą, taj pasauližvalginės mif Prabangos ir bedieviškumo

Nei L. A. Klubo Valdvba. nei klūbo nties Pakrikb»‘as-

V:enur kitur švystelėjo ryš
kesni charakteriai, kilnesnės 
prigimtys, nuoširdesni tiesos

aiškus sielos skurdas bei išvi
dinis jėgų išsekimas. O seno 
sios kultūros spinduliams ges

svaigulys ypač neig amai vei- [ieškotojai, tačiau tirštos mo- tant, is m škų jau tvkojo bar
pirmin'nkas prof. Žemaitis nekreipė dė
mesio į teisėtus tikrųjų narių pareiški
mus ir reikalavimus ir palaikydavo tarp 
narių intrygas ir ncsvgyvenimų.

L. A. K. Valdyba daugely atsitiki
mų varžydavo narių iniciatyvų, kuri 
Lietuvos Aeoro Klūbo įstatų ribose ga
lėjo būti naudinga Lietuvos civilės avia- rėjo tos kilninančios pozityvrųi'
cijos plėtotei.
Po šiuo raštu pasirašo šimtas Aero Klū

bo narių. Išskaičiavę nenori imlumus klūbo 
valdybos veikloje, jie padaro tokį nutarimų:

“Lietuves Aero Klūbo pirmininkui 
prof. Žemaičiui pireikšti pilietiškų drą
są, ir iš savo pareigų atsistatydinti, ir 
Lietuvos Aero Klūbo Valdybai reiškiame 
v'iešą, nepasitikėjimą”.

Religijoje rinktiniai protai kė moterį. Ji jau nebuvo namų įrjKines tamsos slegiami, nebe-įkarai: hunai, vandalai, gotai.
nors šviesiau nusivokė, bent Įžidinio vaidilutė, bet vergavo jausdami gelbstinčių jėgų, sa- 
miglotai -rasdavo vieno Dievo (kūniškumui.. Net pažymima, |vo kely neturėdami stiprios 
idėjų, tai minios š;ųo atžvil-!kad da,nos savu metus skaitė atramos, taip ir negalėdavo 
gili skendo tamsioj stabmeldy- |jau. ue pagal konsulus, o pa-

ral meilužiu skaičių. Išdyka-
suki.rti pilnutinio gyvenimo. 
4‘Viskas pasi Ii ko mozaika, —bėj, burtuose ir prietaruose, j1

Sužmoginti dievai jau nebetn jv?,"V pasigidusiai visuomenei Įtniko gyvos vienybės, kurioje 
įdorybiniai idealai atrodė nu- įimtų atsvertas kiekvienas vie- 

a’vyzdžių galios. Stabmeldžio įblukę. Užtat ypač puslanki ji npusiškurnas jr viskas per au- 
va:zduotės sukurti dievai ne-lbavo smagumams, net labai įksc ausiu' tiesų būtų gavę sa- 

žiauriems. Juk tikrai gi lau vo ^aikų ir rūbų”. Todėl se
kinė psichologija dvellria iš jnelis Epiktetas ir rezignavo: 
nuliu atrų programos, kurios Parodykit gi man, dėl die- 
geriansiais numeriais buvo lai jvų, norėčiau nors kartų palna-
koma gladijatorių rungtynės, r
gyvų žmonių aukojimas išal 
kintiems žvėrinis ir nan. Ž’au

pavy 
va:zc
buvo laisvi nuo žmogiškų silp
nybių. O jei dievuose, stabmel
džio supratimu, esama aistrų 
painiavos, tai žmogaus gyve
nime jau viskas pateisinama. 
Toks tikėjimas nepajėgė kelti
aukštyn ne: proto, nei širdies,

inei valios. Dorinimo galia su-riausios pramogos buvo ren 
giainos valstybės lėšomis r 
trukdavo kartais ištisus niėm

Jau seniai bu\o jaučiama, kad to klubo gyvuoju gyvenimu nesusietas, 
viršūnėse ne viskas tvarkoje. Ten įsistiprinę neį,)llV0 kain nors nei ^r. 
radikališkivji elementai, kaip paprastai lie- įdies i<raujas, nei stiprinimosi 

'tuviai sako, “eieilikuojantieji”. Sakoma, kad !(lllona. «('>e al)ejo> bfltų tikra 
ten atsiradę ir priešvalstybinio judėjimo. Dėl I jpi kas sakytlj ni>.
to nesistebime, jei to Lietuvos Aero Klūlio įjjs Jupiterį” (Aristotelis). Jizinū jėga, apsukruma s ce- 
\ aldyba suėjo į artimų kontaktų su Ameri-ipuĮkįa šventvklų kertėse sto-izar'11* pataikavimas niekšus

sius. Minioje populiaresnis bu
vo tas cezaris, kuris leisdavo Į 
daua'au kruvinų žaidimų. Kai

kos lietuviais soeial'stais, jei jų organizuo- 'vjij() sta))ai, žmogaus sielai k„- įkeldavo į garbės ir praba,-.- Visiems mūsų g. 
jamam transatlantiniam skridimui prisiųsta !rtūs ir žiaurūs, reikalingi smi- viršūnes, didvyriai buvo rns ir gerbiamosioi 
apie porų tūkstančių dolerių ir dar daugiau ikvino net nuodėmės kaina! Jų «'z"iiršti. “Vynui, jaunystei, ir ai,įponavojo ^sai:
žadama prisiųsti.

Ar tik nebūta c a plano per tų klūbo įklaikumų, kas morališkai dar 
valdybų sudaryti Lietuvos ir Amerikos “kai- 'sunkiau slėgė. Nuosekliai tad 
riųjų frontų” kovai prieš dešiniuosius ir, jr išsilavinę mąstytojai ir mi
tinome, prieš religijų? įnia turėjo pripažinti blogio

SVEČIO IŠ LIETUVOS BELAUKIANT

Kito menesio pradžioje į Jungtines Val
stybes atvy ksta p. Kupolas Skipitis, Užsienių 
Lietuviams Remti Draugijos pirmininkas. A-

(Daugiau bus)

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI 

IR GAVĖNIOS GIESMES 
Atspausdinta B maldakny
gės “Ramybė jums.’*

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

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

Chicago, Illinois.

gerbiamiesie- Tikrai čia, matomai, jo pas
aloms, kuriuos | tangos padėjo,

daug šne- Nes rustas jau, kur reikia, nu-
garbintojai jautė ir pomirtinę me>lei ’ jssekus, net filosofai k^^ o nįeko neveikt; ant kitų j riedėjo.

pataraavo: žiūrėk, durys atvi- <bosaut, o patiems nei rankos ;— Opa! Opa! Čia pildosi jo 
ros, kelini i laisvę trumpas. Ir, nepridėt; kitus kritikuot, net ■ norai.
nevienas, kaip Rymo Petroni ,įkį įšnevožijimo, o apie juos Keliauja jis toliau. Visur jis 
•ins’ ard rožių persipiaudavii .gerap — nei žodeliu prasižiot, darbininkų 

visagalybę, neišaiškinamų ir sau .Mylias ar, kaip Lraikijo.- apieravoju V. Eerrea’s para- Prie įvairių darbų sutinka! 
neišvengiamų kažkokį fataliz-I1Uo uolos šokdavo į ju- šytų pasakėčių. (Kam patiks, — Ovviau, opa, opa! Ale kai 
mų. Ir gaubė senųjį pasaulį r9- įgali net atmintinai išmokti).! tik
rūstus pesimizmas. Rezignuo- Kocijalinb gyvenimas, aiš- l&tui jK Darban įkinko skatintojų pa-
dami rymėnai vieni pagaliau Im, atat’ko religinį ir dorinį'Kažin koksai rėksnys pamėgo j tį...
ėmė garbinti cezarį — jo gar-'susiimkinių. To gyvenimo pa- sunkų darbų. lAh, kur (laimi* jo balsas dingo

pie jo atvyk’mų spaudoje randame daug ži- btd .ian b'n'o statomi aukurai, mate buvo vergija, sunkiau-Į J’sai ir šen ir ten klajojo lr ko jo išvaizda taip rūp^ 
nių ir dėl to visuomenė yra gerokai sūdo-J“ kd’ visiškai netikęjo. D šia prasme. Net toki dvasingi j !•' savo balsui teikė d džių sva- ; tinga ? 

j minta. (Iraikijoj Sokratas skelbė, esu pagonys, kaip Platonas ir A-J rb}b įGal būt, jisai pamate,
Kokiu tikslu R. Skipitis čia atvyksta? dievus,nieko negalima ži- iristotelis, jų pateisino. Kilnu- !B“iit manė,'kad sunku visiems Kad dirbt ir rėkaut — reiškia
Apie vykimų į Anierikų tikslų R. Skipi-įnoli ’r >'»‘į|<ių palaukti, koringųjų h omo užgaidoms pate-' apseit be jojo! 

tis Tsb. atstovui la’p kalbėjo,: |>ats Dievas žmonėms save ap- tikinti peinil’g didelė proie- D, kad jo svarbų taip visi su-
“Nuvažiavęs j Anierikų, turiu tikslo ir(,|k^- Di<l graikai jmstatė u u- ta rija t o dauguma buvo priver-! prastų.

HĮJunkyti keliusdcšimts mūsų tautiečių Ikurų Nežinomam Dievui. sta vergaut;, ntiiimnt iš jo- |Čia žmonės triūsia apie rąst us,
kolonijų. Jose teks kalbėti ir tartis dėl i Antikine dorove savotiškai vdsas Luses. Kultūros istori- ;Tuoj mūs rėksnys ir prisistato
viso pasaulio lietuvių kongreso, kuris! |)asako kud ir tokie senų ant- kui’ lygindami senovės vergi j Jr stipiina visų sveikatų.
tllimu I/hiiul. .. .. 1.1 ? I.’______ V‘ J __ _ —1 _ • •_ _____ i Zk. T x. • • rnumatomas sušaukti Kaune šių metų mg- kaj,H, parašui: “Tu, kuris tai Ė1 su vėlesniais laikais, mano!- Opa, opa... 
piūčio mėnesį. Kreta to, Amerikoje teks limitai, brolau, naudokis gy- ikad negrų kentėjimai tiki kį!
isspręsti klausimą ir dėl Amerikos lic-j veniniu, nes po mirties nėpa ,aša-s jūroj prieš Rymo vergi-1Rankomis skėrėčio.jas, rodos,
tuviu atstovavimo pasauliniame kongre
se. Be to, 1-e'kės nustatyti kaip šis atsto
vavimas turės būti suorganizuotas ir su
tvarkytas.

Busimo |Hisaiilinio lietuvių kongre i

ne tų patį!..

Užėjau anų dien į drugštorį. 
Ateina Elzė IMynienė ir sako 
drugštorninkui:

Drųsiau! f prie- Į — Prašau duoti man kų nors 
gera dėl kandžių?

nei sųmojaus, nei juoko, nei jų. Ir tokiomis sųlygomis kai [ dangų siekia.

sienio lietuvių sportininkai, o gal ir me 
nininkai su jų menu bei kūryba”.
Apie pasaulio lietuvių kongreso tikslą

s-o programų dabar svarsto draugijos už-Į pus mus atvykstantis svečias vra pusakęs: 
sienio lietuviams remti centro valdvba. “Šiuo kongresu pirmiausia nerii,aldyba.
Netrukus jos pro.p'klas bus jau galutinai 
|wmoš!as. Sulig dabartiniu projektu, ko- 
n-rreso programoj numatoma sporto olim 
r ado. spaudos, meno pamdos, paskaitęs 
iv.iiriais klausimai: referate! ir t.t. To 
dol Amerikoj teks aiškintis, kiek ir ku
riuo būdu kongrese galės dalyvauti už-

fiiuo kongresu pirmiausia nerimą 
pasiekti viso pasaulio lietuvių vieningos

Duodamas jai pak<*lį drug- 
štorininkas sako:

nimu ir vieni su kitais užincgstų kur į ^u<> ;id|J Pd’’i, misiuk, 
glaudžiausius santykius. Jr š:e santykiu,' 'dsos kandys nusprogs, 
bei glaudesnis benrirariai įdavimas vienų _ (), no, no, — atsako Bly- 
: u kitais po kongreso turės plačiai ir „ienė. — AŠ, sako, noriu tokių 
nenutraukiamai išsivystyti”. ipįhų, kurios kandims patik-
Musų veikimo centras — A. L. R. K. jtų. Jau sejityni metai, kai sa

vo furkotį dėviu. Šįmet iiorė-organizacijos. Be to, kongreso dalyviams į Eederac ja savo žodžio busimojo pasaulio Iii 
norima duoti progos susipažinti su Lie- Į tuvių kongreso reikalu viešai dar netarė, ta- 
tuvu, joj gyveniniu ir visų sričių laimė- čiau teko patilti, kad principūliai kongreso
jiimiis, Norima, kad ir Lietuvos lietuviai, 
šio kongreso proga arčiau pažintų savo 
užjūrio brolius, susipažintų su jų gyve

ibite

šaukimo mintį remia, o <lėt pačios kongreso 
Įirogramos ir atstovybės tarsis su atvykstan
čiu iš Lietuvos svečiu.

čiau pirkti naujų, alc vyras 
barasi: durna, sako, boba ir 
tiek; furkotis taip gražiai at
rodo, kad geras bus da ir ki
tai žiemai. .,
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S. Lukas

PLĖŠIKAI Asmenine Hygiena ir Sveikata
(Tikrais atsitikimas 1925 m. 

(Tęsinys)

— Koks tavo amatas?
— Toks pat, kaip ir tavo. 
— Kur gyveni?
— Čia pat miškuose.
— Tu, vadinasi, esi plėši-'

kas.
• — Taip. Esu plėšikas, kaip 

ir tu pats.
— Kaip tu čia atsiradai? 
Drobė čia Bendarui papa

sakojo, kaip ir kuriuo tikslu 
jis čia atke ‘avo.

— Turi draugų, — klausia 
Bendaras.

— Neturiu. Aš tik vienas. 
Tu turi kiek draugų?

-— Ne. Aš irgi tik vienas.

Aukštdvario apylinkėse)
— Ne. Tik penkiasdešimtis 

litų.
-- Kodėl tiek nedaug?
— Žinai, mokytoja tik iš al

gos gyvena. Tad ir jai pinigai 
irgi reikalingi.

Lakai daug visokių nuoti- 
kių ten žmonės apie juos pa
pasakoja. Mane dabar, kai ė- 
jau namo, ties Broida užpuolė 
kokie du vyraį ir norėjo, ma
tyt, atimti šautuvų. Vos ne vos 
apsigyniau.

— Stebėtinas dalykas. Ne
pažinai nė vieno? — paklausė 
Kazys.

— Nepažinau, d ei nebūčiau

Rašo Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto Svei

katos Komisijonierius
Gerai sveikatai palaikyti 

viena svarbiausių užduočių — 
kūno švara, kaip iš lauko, taip 
ir iš vidaus. Daug ligų prilim-

nūs daug geriau atlieka savo 
užduotis.

Nelabai seniai daugelis žmo 
nių tik pabaigoje savaitės kū
nų plaudavo. Šiandien beveik 
kiekvienas namas turi mau
dynę ir lengva kas rytų nusi-

AUKOJO LIETUVIŲ KAM
BARIUI PITTSBURGHE

Tš Detroit, Mieli.: Brazis ir 
J. Tamašiūnas po 5 dol., Dr. 
J. Jonikaitis 4 dol., J. Prizą* 
3 dol.; po 2 dol.: D. Arman, 
Dr. J. N. Burke, P. Daroške
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ŠV. JURGIO PARAPIJA

pa susidūrimu su žmogum. Jos 
perduodamos rankomis, bučia
vimu, čiupinėjimu visokių dai 
ktų, ypatingai pridedant ran
kas prie durų ir diržų gatvė- 
kariuose ir kitose viešose vie
tose. Viena ranka kitai gali 
perduoti gemalus, o nuo ran
kos tuoj j burnų. Pirmos sva
rbos yra numazgojimas rankų 
prieš kiekvienų valgį, ir daž
nus numazgojimas per visų 
dienų.

plauti. Daugelis žmonių gali

stiprus buvęs, tai kažin kaip,
Vienam po gi- būt buvę. Aš manau tik ar ne- j Šiandien žmonės jau kasdien 

rias nelabai smagu trankytis, bus kokie nors plėšikai, kurių maudosi, kas teikia didesnio
— Tai getai.Kbar
u

gal'm būti mes drau- nes prašalina kūno 
Kur kūnas švariai

— Gerai. Galim draugauti, 
bet kaipgi mes sueisim. Tu 
turi rankoj revolverį ir aš tu
riu.

— Tai niekis. Aš metu savo 
revolverį žemėn, o tu mesk 
savo ir sueisim. Sutinki?

— Sutinku.
Kaip pasakė, taip padarė ir, 

metę žemėn revolverius, suėjo, 
pasisveikino, apsikabino ir dar

čia pilnos apylinkės privisę, saugumo,
Gana jau bus kalbėtis. Vėlus prakaitų, 
la ikas. Reikia eit miegoti. La-j užlaikomas, jis yra liuosas nuo 
bų nakt. ‘bakterijų ir netąip greitai jį

— Labų nakt, — atsako užkrečia visokios ligos. Kas-
draugai ir aš išeinu į savo ka
mbarį.

Nusirėdau ir nuvargęs kie
tai užmiegu.

Rytas.
Laikrodis girdžiu muša se

ptynias.
Aš keliuosi. Tarno dar nėra.

dieninis maudymųsis teikia
Kuosų odos kvėpavimų, nesĮnų iš lauko ir vidaus, 
skylutės būna atdaros ir kū-

vartoti šaltų vandenį. Tas viel'ls, M. Cibulskis, J. Pliauskas, 
nas pigiausių kūno stiprinimų.

Kasdieninis vidurių išsituš
tinimas yra visiems pageidau
jamas. Gerkite užtektinai va
ndens kasdien, sakykime, nuo 
2 iki 3 kvortų į dienų. Valgy
kite daug vaisių, arba gerki
te vaisių sunkos. Papraskite 
eiti į reikiavietę regnlariu lai
ku kasdien ir išsėdėti nors pe
nkiolika minutų, jeigu reikia.
Trumpu laiku galėsite sutva
rkyti savo vidurius taip, kad 
jie veiks regulariai, be varto
jimo visokių vaistų. Geriau
sias laikas yra po pusryčių.
Gal reikės atsikelti truputį an
ksčiau, bet užsimokės taip da
ryti. Švariai laikyk savo kli

šį sekmadienį Šv. Pranciš
kaus Rėm. dr-ja rengia vaka

vimus, P. Karpslis, V. Karps- rieD?.su Pr0Srama> Pa™P- ši

M r. ir Mrs. Uznir, Vitkaus
kas, A. Zubovienė; po 1 do'..
25c.: Kazlauskai, Keblaičiai, ^u^ai

lainėje, G vai. vakare.
| Programas bus gražus ir į- 
ivairus; dalyvaus mokyklos vai 

dainuos S. Bukšaitė ir 
A. Juodsnukaitė, kalbės kleb. 
kun. J. Č’žauskas.

M. Mazūras; po 1 dol.: J. Am
bras, Arman, Baikštienė, K.
J. Cižauskas, A. G lis, P. Kaz- ' Visų priedermė atsilankyti 
lauskas, P. Kučinskas, A. Kei į šį vakarų; paremsime mūsų

FLIS

KAS TIE “SPARNUOTI LIETUVIAI DARIUS 
IR GIRĖNAS”?

Pasaulį savonet pasibučiavo. Paskui pasi- Jis negrįžo. Vadinasi, kas nors , 
ėmė savo revolverius ir pasi- tokio atsitiko, kad jis nesugrį- į nustebino ir Atlanto pergalę 
liko geriausi draugai.

Jie dabar turi kokius

Paveikslai gražūs ir visiems 
įdomūs. Žmonių susirinko 
daug.

Spaudos Rėm. dr-jos rengia
mam vakarui, įžangos tikie- 
tai iš kalno parduodami. Pe
reitų šeštadienį per judomus 
paveikslus svetainėje kleb. 
kup. J. č'ižauskas išpardavė 
virš 35 tikietus.

Manoma, kati vakaras duos 
gražaus pelno.

stutis, J. Ijaukonis, Dr. J. Siu- 
rbis, P. Padolskis, K. Pocevi- 
čia, A. Povilaįtienė, Dr. Ryd- 
zauskas, B. Smailienė, Dr. J 
J. Sims, A. Staknis, Varnec- 
kienė, L. Zubovienė.

Iš Chicagos: Cogh’ll Marė 
(baliaus pelnas) $60.65. 

Martinkus P. 1.50, 
Pečeliūnus Pa. 1.00.
Poczulp N. G. 5.00.
Iš Pittsburgho: N. Grajaus

kienė (kaldros laimėjimo pel
nas) 173.10.

Laurinaitis Jonas 1.00.
Liet. Vaizbos Butas (kon

certo pelnas) 70.(50.
Matulaitis Jonas 1.00.
Viso $375.10.

Spaudos Komisija

seseris mokytojas.

Kovo 23 <1. į šių kolonijų 
buvo atvykęs A. D. Kaulakis 
su kalbamais ir judamais pa
veikslais.

Grįždama iš AVisconsino ke
lioms dienoms buvo sustojus 
Motina Baptistą ir sesuo Do- 
lores (Vaškevičių dukrelė).

Paviešėjusios kelias dienas 
išvyko į Pittsburglių.

kraščius ir daro gėdų visiems 
katalikams. Bet žinome, kad 
bedievis nesimels už mirusį 
katalikų, tik pasijuoks. Kata
likai tai gerai žino.

Neseniai pas mus, Marąue- 
tte Parke, mirus vienam kata
likui jis buvo labai išgarsin
tas. Atlydėjus į bažnyčių, ti
kintieji suėjo pasimelsti, o 
bedieviai per pamaldas prie
šais bažnyčių rūko sau ir juo
kus krečia.

Mirusio žmona ir vaikai 
graudžias ašaras lieja ir mel
džias, o bedieviai sustoję tarp 
dury žiūri ir juokiasi iš kata
likų apeigų.’

Katalikai, ar ne laikas nu
sikratyti bedievių ? Katalikai 
turi reikalauti, kad graborai 
negarsintų katalikij mirusių 
bediev i škuose 1 a ik rašei uose.
(Gėda ir nereikalingos išlaidos.
I
( Katalikai turi savo laikraš
čius ir juose tesigarsina.

Katalikas

įbes National Banke $2,270.43.
B - Komiteto globoje Poli- 

tliania State Banke $96.38.
Viso — $2,366.81.
Apyskaita gauta vasario 26 

d. Iki to laiko suplaukė nau
jų sumų. Komiteto susirinki
mo vasario 28 d. protokole į- 
rašyta: “Visas Fondas grynais 
pinigais $2,521.57”.

L. K. F. Komitetas lėšų - iš
laidų sumos nepridavė Uni
versitetui. Išlaidos mažos; jos 
savu laiku bus apyskaitoje.

Aukas reikia siųsti finansų 
sekretoriui: V. Zamblauskas, 
31 Minooka St. Pittsburgh 
(10), Pa. Čekius, money orde
rius rašyti: Lithuanian Merni- 
rial Room Fund.

Spaudos Komis., sekr.
J. Baltrušaitis

herojiškumu įsisųmoninti, ar tai buvo tik 
du nuotykių avantiūrų) ieško
tojai ar kilnesnio tikslo siekė
jai. Tikrai, 1933 m. liepos m. 
lietuvių tautų ir net pasaulį

z •/ --C7 t |
žta, o gal kartais pas draugus ;Lietuvai liulėjo du amerikie 
nakvoja.

APYSKAITA
čiai lietuviai Darius ir Girė
nas. Šių didvyrių asmenybes
ir garbingų jų praeitį mums, 'giliai sujaudino daugiausia tik 
štai, nušvietė amerikiečiai. Ka-[Dariaus ir Girėno drųsa, pa- 
pitonas Petras Jurgėla parašė siryžimas nepaprastam žygiui 
ištisų veikalų' “Sparnuoti Lie1- ir labiausiai pats tragiškas jų 

pagyvena daugiau-yos tįk sp_.Q -2engti prQ tuviai Darius ir Girėnas”. Jį žuvimas jau nugalėjus audrin- 
būdu: sužirto kur tuoj pra|)įi(> į mane. (išleido,- rizikuodama stambio-Įgųjį Atlantu. Autoriaus sūrin
iai pasiturinčiai gy- — Laimingas esi? kad vakar ,mis klaidomis, Dariaus sesuo ------

Konstancija - Kotryna Juciū-

ar penkis pagelbininkus, 
nedaugiau.

tris
bet

— Kaip jie. pragyvena? — 
klausia mano draugas.

— Jie pragyvena daugiau- 
tokiu&ia

Po pusryčių sužinosim, kur 
jis įandasi.

Dar nespėjom pavalgyti, žiū 
rim, įeina kambarin Tarnas, 
Petrelis ir dar du šauliai. Ta-

žmogus labai pa
vena ateina pas jį ir n-ja; Nekurinos kiek
3.“m ‘ tikėję namo parvesti.

— Kas atsitiko?

gy- 
liepia

dar pagrųsina, kad jei pasi
skųs ar pasakys policijai, tai 
jį kaip nors jie nubaus. Žmo
gus bijo ir tyli. Kartais, kaip 
važiuoja į Kaunu turtingi žy
dai prekių nusipirkti, jie pa
stoja jiems girioj kelių ir pa
siima iš jų tiek pinigų, kiek 
nekuriam laikui reikalinga 
jiems pragyventi. Visų pini
gų neatimų. Gavę pinigų, sau 
maistų tada pas žmones ar kiu 
miestelyje nusiperka ir tiems, 
pas kuriuos veltui valgė, už
moka.

Pernai rudenį viena moky
toja grįžo 'dviračiu iš Kaišia
dorių ir vežėsi su savim tris 
imtus litų. Bevažiuojant per 
erkiškių girių, išėjo ant ke

lio plėšikas Drobė ir liepė jai 
sustoti. Ji, pamačius vyrų, ku
ris liepė jai sustoti, išsigan
dus kuo tik nuo dviračio ne
nukrito. Jis, priėjęs prie jos,

— Ar nematai? — tarė Ta
nias, rodydamas man savo šau 
tuvų.

žiūriu, išplėšta kulkos ske
rsai. visų šautuvo kotų didelė 
skylė.

— Mus apšaudė plėšikai. 
Man peršovė šautuvų, o Pet
reliui aukščiau kulnelio keli
nes.

tė - Stulpinienė. Knygos pus
lapius sustatė Vyčių spaustu
vė. Knygai viršelį piešė daili
ninkas Mikas Šileikis. Visi 
čikagiečiai. Knygų spausdino 
ir Lituanikos lėktuvo spalvos 
tvirtus gražius apdarus uždė
jo viena iš didžiausių ir ge
riausių Amerikoje spaustuvių 
Cuneo, kurioje spausdinamos 
gražios amerikonų (angliškos) 
knygos ir populiariausi Ame-

Pittsburgho Universiteto a- 
pvskaita iki gruodžio 31 d., 
1934 m. (University of Pitts
burgh, Office of the Auditor. 
Financial Report of the Lith- 
uanian Room Fund the Ca- 
tliedral of Leaming).,.

A - Universiteto globoje B 
K. Balutis $10.00.

Lietuvių Kambario Komite
tas $2,045.66.

Lietuvių Studentų Komite
tas $14.34. 1

Pelnas kortų lošimo (gru

ktieji faktai ir dokumentai 
sudaro visų Dariaus ir Girė
no istorijų. Gausi medžiaga ir 
brėžiniai (planai) aiškiai ro
do, kokio masto lakūnai buvo 
šie du mūsų tautiečiai, kiek
populiarūs jiedu buvo Ameri- „__
i • . i , v. . , i • pės Baltimorėje, Md.) $130.09.koje ir konkrečiai kokios sva- 1 *

Palukis nuo banko balansų 
$70.43.

SKAITYTOJI! BALSAI
KATALIKAMS PAPIK

TINIMAIS

Mirus katalikui graborius 
skelbia jį per bedieviškus lai-

BIZNIEIUAT. GARSINKI
“DRAUGE”

- Gerai, kad jums nepatai- Įr^os magazinai. Dėl to pati 
kė. knyga labai gražiai, švariai ir

meniškai pagaminta. Tai yra 
bene pirma Amerikos lietuvių 
išleista tokia daili knyga.

Minėti amerikiečiai patiekė 
mums platų, gausiai paveiks
luotų veikalų apie nepapras-

— Mūsų laimė, kad spėjom 
greitai šalia kelio į sniegų nu
virsti.

— Papasakokit, kaip tas at
sitiko, — prašo mano draugai.

— Mes ėjome į Akmenę. Iš
ėję iš girios, išsiskirstėm ir iš tus didvyrius, kuriuos mes da 
tolo pamažu apsupome kaimų, i bar galėsim arčiau pažinti. Iš 
iŠkrėtėme, bet banditų nėra- tikrųjų: patyrę įdomų Dariaus 
dorne. Nieko neradę, vieni li
kome lauke, sergėti ar kartais 
kur per laukus nepamatysim

rbos jų didysis žygis turi ae
ronautikos mokslui. Lietuvos 
Prezidento, aukštų valstybės 
vyrų, karininkų, dvasininkų, 
visuomenės veikėjų, žymių pa 
šaulio lakūnų ir kai kurių A- 
merikos valdžios atstovų tru
mpi pareiškimai nušviečia Da 
riaus ir Girėno nuopelnus lie- 
tuviij tautai ir net žmonijai.

Tokių kitygų perskaičius ir 
įsigilinus į visų jos gražų' tu
rinį, kiekvienam bus aišku, au-

Viso $2,270.43.
B - Komiteto iždininko glo

boje $96.38.
Viso — $2,366.81.

Pinigai sudėti 
A - Universiteto globoje Fo-

toriaus žodžiais, ko mes prieš 
2 metus netekome ir kų laimė
jome. Dėl to viso ši įdorni kny 
ga turėtų būti plačiai skaito
ma.

Jau Galima Įsigyti Nauja
toldaknyge Ir Pamaldi! Vadovėlis

fei nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusk, gražiai 
leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietu vii) Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO” KNYGYNAS

1S-

mandagiai tarė: — Nesigųs- einant banditų, o kiti suėjom
dink, panele. Ar daug turi pi
nigų?

' —Tris šimtus litų, — atsa
kė drebėdama iš baimės mo
kytoja.

— Duok man juos.
Ji atidavė.

vidun, pasižiūrėti, kaip vestu-

ir Girėno gyvenimų, karo tar
nybų, skraidymus, darbus bei 
nuopelnus mūsų tautai ir A- 
merikai, sunkų ir ilgų rengi- 
mųsi istoriniam žygiui ir iš

minkai linksminasi. Vos tikįskridimo aplinkybes, — be a- 
įžengėm vidun, tuoj šeiminin- ibejonės, pradėsime dar dau
bas visus gerai pavaišina vai- giau tuos du mūsų didvyrius
stybine ir patyloms mums sa
ko: “Vyručiai, mes čia šian
dien laukiame ir Bendaro su

Jis, paėmęs pinigus, pavar-,Drobe ateinant. Jie žadėjo bu
te, pasižiūrėjo į mokytojų ir ,ti. Būkit atsargūs. Jie čia ga- 
pasiėmęs tik penkiasdešimtis Ii kiekvienų minutę pribūti”, 
litų, kitus atidavė atgal, šaky

gerbti. Knygoje paskelbta dau 
gybė faktų iš abiejų darbščių 
vyrų gyvenimo, o Dariaus lai
škai, rašyti atsiminimai ir 
dienoraščiai nušvies didžiąją 
jo dvasių bei asmenybę. Jei

2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

EMIL ŪENEMARK EI

<lamas, užteks man. Gali da
bar sau važiuoti.

Sugrįžus Drobei į tankumy
nų, Bendaras paklausė jį: — 
Ar daug pinigų turėjo?

— Tris šimtus litų.
— Visus paėmei?

- Reiškia, tas, kurs mama než;„ai t„ Tisq fabtl)i nega|i 
vakar pranešė, — sako vadas,
— kad jie čia bus, nemelavo.
Dabar vyrai sergėkite.

Nekurie šaulaį įšsigėrę pa
siėmė po merginų ir išėjo šo
kti, o kiti prie durų žiopsojo.

Kiek palaukus, matydamas,

kad ten nieko nebus, pasivadi
nęs Petrelį, sakau, pasakykim 
vadui, tegu surenka, išsisklai
džiusius po kaimų šaulius, 
eisim namo.

(Bus daugiau)

ir

v*
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P R Ą p e i s Penktadienis, kovo 29 d., 1935

Vak. Valst. 12 Konferencijos Hansai įkas, S. Kučiuts, A. Kintietis. ! Marijpnų Koleg. Rėm. kp.: 
Apaštalystės Maldos dr-ja: atst. — M. Varkalienė, B. Ne-

Kovo 21 d., šv. Antano pa
rap. salėj, Cicero, J11., 12-tos 
konferencijos renginio komisi
jos pirm. A. Valančius atida
rė konferencijų ir pakviečia 
kun. II. J. Vaičūniį atkalbėti 
malda.

latst. — V. Petrauskienė, M. 
Laišku— Juozas Lapinskas.'CesienS’ E* Mikolainienė, J.
Pinnsadžiui paaitraukua, jo fUiikus- J- U'auinsuf. Aukų 

$2.00.
Šv. Vardo dr-ju: atst.

vietų užima A. Sutkus, kuris 
kviečia ark. Žaldokų skaityti 
referatų, apie vyskupų Bara
nauskų, jo darbus ir nuopel
nus lietuvių tautai. Prelegen

te

North Side ($v. Mykolo 
parap.)

Liet. Vyčių 5 kp.: atst. - 
A. Slauta, J. Lebežinskas, F. 
Andr i uške vičiūtė.

Šv. Cecilijos dr-ja: atst. — 
A. Rauskinas, P. Maskolaitis 
J. Gedvtll, O. šniaukštienė, V 
Diržis.

Šv. Kaz. A kati. Rėm. 3 sk.1 
atst. — K. Kišonienė, V. Dau

SUCH IS LIFE-
n&rtonis, A. Jonaitienė.

Viso 19 atstovų; aukų $4.00.

Dievo Apvaizdos parap.
Šv. Vaido dr-ja: atst. — A.

A. Vitartas, E, Čepokis, A. A- 
laburda, V. Saboękis, J. Paš
kevičius, A. Lapinskas.

Tretininkų dr-ja: atst. — Al. 
Jonikaitė, A. čepulionyte, 
Kėkštas.

Apaštalystės M. dr-ja: atst. 
— T. Stašinskienė, U. Tama
šauskienė, U. Klusnienė.

Sus-ino Brolių ir Seserų dr- 
ja: atst. — J. Kilkis, P. Šlubu- 
ras, A. (.'ajųuskienė, P. Lupe
lis.

Fed. 15 skyr.: atst. — J. K į, 
las, M. Kavaliūnaitė, O. Au 
gaitė, K. Vičiūtė.

Sus-mo L. R. K. A. 101 kp.: 
atst. — 1. Kazlauskis, O. Zda- 
neVičiūtėj P. Kybartus, J. Gri
sius.

Šv. Jono Evangelisto dr-ja: 
atst. — A. Grisius, A. Metri- 
kis, P. Cickus.

Kaz. Akad. Rėm. skyr.: 
F. Ivanauskienė, O.

J.
Vilčauskas, E. Misiąs, J. Ka
rpus. Aukų $2.00.

Motinos Dievo Sop. dr-ja,; 
atst. — M. Kvedarienė, K. Žvi 
bieiiė, B. Grigaliūnienė, B. 
Jančauskienė, A. Spranaitienė, 
P. Pocienė.

Amžinojo Ražančiaus dr-ja:
amas u (Kelio tautos darbi- ~ X Oginttonū, A. Stul- 
ninko gyvenimo. !8insk"s’ J' Mitkienė, M. Am-

i, .... --i- tui baigus referatų, kun.Rengimo komisija pasiūlė . .
Albavičius siūlo, kad kasmet 
reikėtų minėto vysk. Baranau
sko metines. K. Katkienė dė-

konferencijos prezidiumui 
šiuos asmenis:, pirm. adv. J. 
Grisių, vice pirm. — A. J. Sut
kų ir K. Katkienę, rašt. Pr. 
J. Vitkų ir E. Valančiūtę; re
zoliucijų kom. L. Šimutį, A. 
J. Žvirblį, ir kun. 1. Albavi- 
čių; mandatų kom.: B. Kal- 
vaitę ir A. Bacevičių.

Pasiūlymas vienbalsiai pri
imtas.

Pirm. J. Grisius, užėmęs vie 
tų, po įžangos žodžio, pakvie
tė L. Šimutį, kuris pranešė 
konferencijos dienotvarkę.

Sveikinimai žodžiu išklausy 
ti šių draugijų atstovų bei pa
vienių asmenų: •

Kun. J. Paškausko 
Kunigų Vienybės.

K. Račkienės — Moterų Sų- 
gos Chicagos apskr.

L. Šimučio — S. L. R. K. A. 
centro valdybos.

B. Akramaitės — Šv. Kazi
miero Akuti. Rėmėjų.

P. Vaicekauskienės — šv. 
Pranciškaus Vien. Rėmėjų.

A. Bacevičiaus — Tėvų Ma
rijonų Koleg. Itėni.

B. Nenartonio — Labd. Sų- 
gos Centro.

M. Vaičiūnienės — Moterų 
Sų-gos centro valdybos.

J. Poškos — Vyčių Chica
gos apsk r. • <

Miekeliūno — Susi vien vmo

koja prelegentui už patiektas

Seka kun. J. Vosyliaus re
feratas apie Katalikų Akcijų.

hrozaitienė,
Aukų $1.00.

Gyvojo Ražančiaus

E. Rakauskienė.

dr-ju:
Prelegentas reiškia, kad atsto- atKt _ L Tamošauskaitė, O. 
vai, grįžę į savo kolonijas, pa- Šileikienė, M. Andrijauskienė, 
įvežtų nutarimų, jog kiekvie- ’c LiUK,įkįcuė, J. Juzienė. Ali

noje kolonijoje būtų įsteigta j<u $100.
dienraščio ‘ Draugo” platink | Tretininkų dr-ja: atst.: - 
mo kuopelė, kurios užduotis įjoz< Valančienė, Ot Kojųnie-
būtų platinti katalikiškų spau 
dų, taip pat rašyti įvairias ži
nias iš savo kolonijos; remda
mi katalikiškų spaudų sekmi-

varduln8^flU galėsime kovoti prieš 
bedievybę.

Adv. J

girdienė.

Z

nė, A. Rakauskienė, A. Mila- 
šauskienė, V. Kasulaitienė.

Labd. Sų-gos 3 kp.: atst. — 
Tekorius, Česas, Misiąs, Moc- 
kaitis, Misienė.

Moterų Sų-gos 2 kp.: atst. 
Grisius savo refe- — B. Palubinskienė, K. Sriu-

rate nušvietė apie bilių įneštų pienė, A. Jaukšienė, M. Šnėi- Zdanevičiūtė, A. Vardauskas
į Illinois valstybės legislatūrų, iderienė, J. Stankienė. 
kati suvuržyti ateivius nepilie- j Viso iš Ciceros 16 draug jų 
čius. Po referato priimta pro- «u 74 atstovais ir $8.00 aukų.
testo rezoliucija. (Rezoliucija 
jau tilpo “D.”).

L. Šimutis kalba apie tarp
tautinę politikų ir Lietuvos 
stovį ir komplikuotus santy
kius tarp Europos valstybių. 

Dėl Užsienio Lietuviams
Remti draugijos atstovo atsi
lankymo, patariamu tėmyti 
dienraštį “Draugų”, nes dar 
nėra žinios, kokia bus dieno
tvarkė to viso pasaulio lietu-

Q. Augaitė, M. Kavaliūnaitė. 
Šv. Onos dr-ja,: atst. — O.

Julevičienė, E. Jokūbauskie- 
nė, O. Urbonienė, A. Urbonie

kp.: atst. — 
Glebauskas,

L. R. K. A. Cliic. apskr. Pra- vių seimo Kaune.
nešė taip pat, kad apskr ruo-į Kuri. 11. J. Vaičiūnas dėko
siąs prie Susino jubiliejinio !ja visiems draugijų atstovams 
(50 m.) seimo, kuris įvyks Chi !Uz. skaitlingų atsilankymų, 
vagoje 1936 m. Į K. Katkienė uždaro konfe-

A. Manstavičia-Uf? — Vyčių 
Cento.

Sakalicnčs — “Moterų Dir
vos” red.

Kun. J. Mačiulionio -— Tė
vų Marijonų Kongregacijos. 
Pažymėjo, kad lietuviai turi 
ne tik aukštesnę mokyklų, bet

rencijų, kun. H. J. Vaičūnas 
atkalba maldų.

Aukų surinkta $44.00 pade
ngimui konferencijos išlaidų.

Konferencija nufotografuo
ta. Kas nori įgyti konferenci
jos paveikslų, gali užsisakyti 
pas fotografų A. Bartus, 1435

jau ir seminarijų, kurioj mo- [&,. 4Dth Ct., Cicero, III.
(Sekančios draugijos atsto

vautos 12 konferencijoj:
Cicero. III. (žv. Antano 

parapija)

ldnasi 9 klierikai, kurie grei
tu laiku bus įševntinti į ku
nigus.

K. Sriubienės — Ciceros dr-

AVaukegan lie
gi.m-

J. Jakučio 
tuvių draugijų.

A. Valančiaus — Kedenu*K
jos Chicagos apskr.

O. Pužauskaitės — Nekalto

West Side (Aušros Vartų 
parap.)

Labd. Sų-gos 7 
L. J usevičia, A.
T. Zaura.

Susivienymo L. li. K. A. 190 
kp.: atst. — R. Baliauskas, J. 
Petraitis.

Aušros Vartų vyrų ir mote
rų dr-ju: atst. — A. Bartkus. 
D. Jankevičių, J. Simonavičia.

Moterų Sų-gos 55 kp.: atst 
— S. Sakalienė, O. Budrikio- 
nė.

Viso 19 atstovų.
Roseland (Visų šventų 

parapija)
Susivienymo L. R. K. A. 33 

kp.: atst. — J. Zikas, P: Ged
vilas, M. Urchins, J, Žukaus
kas, J. Samulionis.

Brolių ir sės. Kalvarijos dr- 
ja: atst. — P. Gedvilas, B. Ra- 
davičienė, O. Sanienė, K. Ju
lijonas, K. Rubinas.

Liet. Vyčių 8 kp.: atst. — 
!S. Kernagis, G. Smulkis.

Viso 12 atstovų.
Marąųette Park (Gaminio P. 

Šv. parapija)

nė, P. Vaškienė.

Labdaringos Sų-gos 4 kp.: 
atst. — E. Kekštaitė, A. Šal
čius, A. Grikšienė, P. Valuc- 
kis, M. česnavičiuš.

Viso 47 atstovai.

Brighton Park (Nekalto 
Prus. P. šv. parap.)

Sodalicija: atst. — Simonui- 
tė, Rūdaitė, Paukštaitė, Kum-, 
skaitė, Tolušaitė, Konat.

Trefninkų dr-ja: atst. — 
Girdvainienė, Petkienė, Žylic- 
nė, Baranauskienė, Sadauskie- 
lė, LoŽickįenė.

Marijonų Kol. Rėm. 35 kp.: 
atst. — S. Gedminas, O. Bam- 
balienė. T. Atroškicnė, F. Vai- 
čekauskis.

Sus-mo L, R. K. A. 169 kp.: 
atst. — A. šrupša, A. Kaz
lauskas.

Labd. Sų-gos 8 kp.: atst. — 
O. Kulikauskienė, B. Steponą-.

Kuli-

Federacijos skvr.: atst. — 
A’. Rėkus, P. Tamasevičius, H 
Rutkauskaitė.

Šv. Ražančiaus dr-ja: atst. 
-- M. Kilikevičienė, P. Dumb
liauskienė, P. Latvinienė, A. 
Rėkienė, O. Kiztlevičienė.

Šv. Mykolo dr-ja: atst. —- 
A. Bacevičius, F. Mačys, K. 
Lukošaitis.

Ariso 2'J atstovų.
TwW» of Lake (šv. Kry

žiaus parap.)

Moterų Są-gos 21 kp.: atst. 
— M. Sudeikienė, J. Čepulie- į 
nė, C. Bartkaitė, A. Norkiene, 
M. Martišienė, O. Vaznienė.

Labd. Sų-gos 1 kpz. atst. — 
P. Dorša, AI. Sudeikienė, M. 
Martišienė.

Šv. Kaz. Akad. Rėm. 1 sk.: 
atst. — E. Gedvilienė, B. Kal
vaiti, S. Šimkienė, P. Turs- 
kienė, F. Ogintienė, N. Mažei- 
kiem . Aukų $2.00.

Šv. Pranciškos Rymietės dr- 
ja: atst. — S. Kanapeckienė, 
J. Lukošienė, O. Norbutienė, 
E. Novickienė, J. Jesulaitienė. 
Aukų $5.00.

Šv. Pranciškaus Vien. Rvm. 
atst. — Sudeikienė, E. 

Gedvilienė, B. Kalvaiti.
A’iso 23 atst. Aukų $7.00.

West Pullman, III. (šv. 
Petro ir P. parap.)

Šv. Kryžiaus dr-ja: atst. —

3 sk

vicienč

GIRLS YOU CANT FORGET
Yoor husbąnd’s n«w stenographcr whom h* deacribed m “plaia 

and good.”

Centralinių organizacijų 
atstovai:

i Lietuvos Vyčių Centro: kun. 
A. Valanč.’us, K. Savickas, A. 
Valonis, Al. Manstavičius.

Liet. Vyčių apskričio: kun. 
P. Lukošius, S. Šimulis, I. Sa
kalas, J. Juozaitis, J. Poška, 
A. Siuntas.

Marijonų Koleg. Rėmėjų ap
skričio: J. Šliogeris.

Lietuvių lt. .K. Sus ino Am. 
apskričio: J. A. Mickeliūnas,
A. J. Žvirblis.

Labdaringos Sų-gos Centro:
B. Nenartonis, J. Gedvilas, P. 
Fabijonai! i s.

Šv. Kazimiero Akad. Rėm, 
Centro: B. Aksomaitė, Sr Jur
gaiti, E. Ogintienė, E. Prose- 
vičiūtė, S. Naruševičiūtė.

Nekalto Prasidėj’mo P. Šv.

JSIGYKIE
Gavėnai būtiną knygelę:

LSMOYNE — Palaiminta
sis Kunigas J. Basko, jo as^ 
muo, darbai ir auklyba. Dide
lio fermatų, gražus spaudos 
darbas, 707 pusi. 64 paveiks
lai, 2 žemėlapiu. Kaina $2.59, 
labai gražūs skaitymai, patai-* 
tina visiems įsigyti.

“DRAUGAS” PUB. CO., 

2334 So. Oakiey Avė., 

Chicago, III.

Sv. Antano dr-ja: atst. — A.
Pocius, A. Zakaras, Pr. J. Vit
kus, J. Šileikis, J. Pocius. — ]j. Andreliūnas,

Šv. Kazimiero Ak. Rčmi. 9 daitė, S. Stanulis.
skyriaus: atst. — B. Krasuus-

l’rus’d. P. Šv. sotlalicijos Chio. kieno, S. Bartkaitė, Salukienė, 
apsk. ĮLukauskienė, U. Griciūtė; au-

Kun. Aukštikalnio — Bos- ka $2.00.
tono lietuvių. '

Kun. Briškos — Brighton
Park lietuvių.

Kun. I. Albavičiaus — 18-
tos gatvės lietuvių.

Kun. If. J. Vaičiūno — L'i-
coros lietuvių.

Telegrama sveikino Šv. Ka
zimiero Seserų Vienuolyno j>o- 
rdėtinė sesuo Marija.

Visų Šventų dr-ja: atst.

Labd. Sų-gos 23 kp.: atst.
A. Remi-

Sus-mo L. R. K. A. 163 kp.: 
atst. — S. Abromavičiūtei, P. 
Gailius, J. Rusteika, L. Šimu
tis, M. Varkalieųė.

J. Klimas, A’, 
kauskas, J. Bertašienė.

Gvardijos No. 1 Div. šv. Ka
ziui. Kar. dr-ja: atst. — J. 
Valskis, B. Novickis, A. Ei- 
čius, ?i. Barščius, V. Baliūnas.

Moterų Sų-gos 20 kp.: atst. 
— K. llačkienė, U. Rasteinie- 
nė, M. šriųiša.

Šv. Prane škuus Vien. Rėm 
2 sj<yrius: atst. — V. Gečie
nė, O. Ivinskaitė, P. Vaicekau
skienė, N. Novickienė, »S. Vai
čekauskaitė, O. Kazragienė. 

Liet. Vyčių 36 kp.: atst. —

Nuo Gėlimų ir 
Skausmų
naudokite

ANCHOB
PAIN-EXPELLERl 
Pain-Expelleri« visuomet 

palengvina »kan»wus

Šv. Barboros dr-ju: atst. —
O. šlekienė, M. Dilienė, Kure- į M. (Skrebienė, A. RaAtut ienė
okiei^ A. Virbučituskas, V. M. StrakaJuitienė. Aukų $4.09 įt. Gritis, K. Globis, J. Urbik 
Grigaliūnas. | ,šv. Vincento dr-ju: atst. — 1. Pukeltis.

Am. Liet. Kat. Dukterų klū ,D. Picinis, V. Birgelis. Į A’iso 41 atstovus,
bas: atst. — O. Atkočiūnienė,
O. Jurevičienė, O- Sajn^onaitS,
Muraškienė, P. Pocienė.

Šv. Grigaliaus choras: atst.
— V. Vanagaitė, J. Klimas,
F. Jankaitis, A. Jurgelaikė, N?
Bernotas.

Federacijos 12 skyr.: atst.
— J. Vilkas, B. Kuzlauskas,
J. Motekaitis, L. Hemetulskis,
L. Aeputienė.

Susivienymo L. tt. K. A.:
48 k p.: atst. — J. Mikolainis,
A. Lazduuskas, O. Deveikienė.

Nekalto Prus. P. šv. margai
čių dr-ja: atst. -*• J. Stauči-

Dfaestible oa mllk itselfl

... this cheese Food 
wid» deJiciausly 
miid Cbtddar fleavor

Duokite Seimai S) maistingą sūrio 
valgi tankiui... sandlvičtuose, casse- 
role (liftėse Ir sullrplntą. kaipo Sve- . 
Iną duži'nj dėl klausinių, ar guvias.

J. Amljuska, Perednu, J. Dra- C’hicagos apskr.: O. Pužaus- 
kaitė, A'. Budžiūtė, O. Ivins- 
kaitė, I. Fakeltytė.

Viso atstovauta 4 apskri
čiai, 3 centrai. Ariso atstovų 
288. Beveik kita tiek buvo sve

zdauskus.

Waukegan, 111. (šv. Bal
tramiejaus parap.)

Šv. Antano dr-ja: atst.
A. Kybartas, T. Podžiūnas, V.
M. Petruška, K. Burba, V. J.
Jakutis. Aukų $1.00. Stembesnias aukas aukojo

šie asmenys: po $1.00: kun. J.
Šv. Juozapo dr-ja: atst. — Mačiulionis, Žaldokas, kun. J.

B. Mačiulis, P. Jurgaitis, P. , Vaičiūnas, dr. Atkočiūnas, M.
Leonaitie. ĮBerayna, J. Kuklia, B. Kelp-

Sus-mo L. R. K. A. kp.: atst. ša.
— A. J. Sutkus, K. Burba. 

Viso 19 atstovų. Aukų $1.90.
L. Šimutis $1.50.
A, Manstavičius 50c.

- LE6NARD A, 6REETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

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

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.

INSURANCE
NOTARY

PUBLIC

PRRKAM
LIETUVIt-

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS f LIETUVĄ 
'LAIVAKOBCIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WBST 47th STREET TeL LAFayette 1083

uaa

JUR .
Ivrite for Pree Eye Book

Nlght and Maraing
Promote a Clean, Healthy Condttion
Jei akys suerzintos vėjo, dulkių nr 
saulės, vartokite kelis lažus Murini*. 
Palengvina, stiprina lr atnuujina vie
nu syitlu.

Sale for Infant or Adujt. At ajl Druzgui* 
Murinę Compauy, Dept. H. S., Chicago

Čikagos ir Rockfordo 
Vyskupijų

Penkių Metų Notas

Dabar gulite pirkti per mus
Notos Moka 4 ir 5 

Nuošimtį

DISTR1CT NATIONAL 
BANKA

1110 West 35 Street 
Telefonas Boulevard 2600

Nemailmas Įveiktas —
* Dabar Valgo Viską

P-nas j. K. 15 Montreal, Canuda, ra- 
fto.kad jam daug pagelbėjo NL'OA- 
TONE. Turi daugiau gyvumo lr ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamas liūdymas, jis buvo atsiųs
tas lluosa jo valia. Daug kitų pra
neša panagius rezultatus. NUGA- 
TONE vartojama metų metais kaip 
pagelba maliipo sistenąai. ’Čai yra 
daktaro receptas Ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei jūsų apetitas prastas arba 
turi vargo su nemalimu — 
ginkite NUGA-TONE. Pajusite 
J keletą, dienų. Mes žiųpme, kad pa. 
tarsit ir kitam. Mčnesto trytmentaa 
už Vieną Dolcrj. Parduoda vist ap- 
Uekoriai su garantija grąžinti pini
gus, Jei būsit nepatenkinu. Nepri
imkite pamainu.

Nuo užkietėjimo imkit—VOA-SOL 
— Jdoalų Liuosuotoją vidurių 2bo 
Ir BOc.

%

©A1NS 25% LBS. 
IN TW0 MONTHS

COD LIVER Oll__Once ą,
Punlshtmnt—Now a Treat

Stoptryingtoforceyourchildren totakenanty- 
tasting, fishy fluvorrd cod livcr oils. Givc thcm 
Coco Cod—tbe cod liver oil with a delicious 
chocolate taute—and watch their bodies pmr 
daily with vigoroui, athlclic strcngthl Mra. 
Mcrder oi Mtlwaukce says:

"Peftre mv ckiM tonk 
CocaCodtlumlyuhiheit 
89 18s. Nnw, tn tuo 
mrnlhs' timr, siu surinkt 
105 įi lis. and sk* kas 
not bern iii tinet."
Ot her cod liver oįja ha ve 
only Vitaminą A and II, 
būt Coco Cod i« also 
rirh in Vitamin B—the 
appctite and grogth 
pcomoting viurtun. 
Start your children with 
Coco Cod today. Al aU 
druĮ storis.

GOGO COD
MiaCndUvarOIlThatTaatasLikaChocolata

GARSINKITES
“0BAD6E”



t I t l

Penktadienis, kovo 29 tl., 1935 n p X TT n T H

VIETINES ŽINIOS
MAROUETfZ PARK 

ŽINUTĖS
Lietuviai, kurie dar nepilie 

eini, turi gerų progų, nes pa-( 
mokos apie pilietybę bus duo-1 
dainos dykai penktadienio va
kare, tuoj po pamaldų. Susi
rinkite Į svetauię užsirašyti.

i vardu, veikėja E. Strazdienė, 
įreiškia širdingų ačiū Bimbalus 
Čir Stukains už davimų saliukės 
dykai ir už begalo nuoširdų 
vaišingumų.

CICEROS MS
VAKARAS PARAPIJOS 

NUJOJU

niu priėmė raportų ir dėkojo 8M narės kviečiamos susirin- 
žaidėjams: V. Balsiui, F. Zu- kti j parap'jos svetainę; iš čia 

ikai, T. Vallensui, F. Stankui, Risime į bažnyčių išklausyti 
Seiitečrui, Balčiui, J. Žukui, Sv. Mišių ir priimti šv. Konm- 
Arbiruį ir Voveriui. Ypat'n- nijų. Valdyba
kai F. Žukui, kur per 8 metus
nepraleido nei vieno besket ho
lo žaidimo. Nutarta suruošti

šjinet mūsų šv. Antano pa- ,-.enll,ijonalllli.
rup. mini 25 m. jubiliejų. Del- ** Vakarinil( Vals,

RADIO

Dikšitį, M. Jonaičiui, Soliner, O. Kalėdai, A. Kazakauskui, 
Beek’s Dept. Store, F. Woida- New Process Bakery, Jos. A- 
tui, Mačienei, O. Nedvarienei, leksai, T. Bučienei, M. Tania- 
M. Bertash Mkt_, F. Jotkui, nauskienei, Bačanskiui, OfSčiil 

kienei, V. Žiogienei, .J. Mačiu
kui, B. 1). Baliui, K. Kasper, 
Kanajiei, .J. Dauėūnui, Kairie
nei, Miknienei, Grigonieae",

W. B. Bučui, P. Dambrauskui, 
A. .Jurkui, Jg. Badaviėiui, A. 
Budriui, Cibulskiui, Malelai, 
S. Daugeliai, S. Mieliniui, J.
Petrauskui, Jligli Roek l)ist. AVodmanui, Urbienei, A. Chu- 

Ar klausėtės praeitą sekma- įCo., P. Knabarui, Ramošienei. Įrui, Ribilienei, Petraitienei,Bąlanti. 7 tl., parap. svetai
nėje Mot. Sų-gos 7 k p. rengia 
šaunų vakarų parap:jos nau
dai. Bus gražus programas, 
kuri išpildys Aušros Vartų

. y 7 v J parap. artistai atvaidindami
Misijos jaunimui musų baž-1 .a£ų įr gavėniai tinkamų vei- 

nyrioi prasidėjo 28 d. ir bais- kala .,Mažoji G51els _ gv Te. 
sis SO d. Vakarais pamokslai resė‘,. ]>j(. prograule >la)v. 
„komi angliška,, o rytais, po ■ Jain. JanuSauskienė

antrųjų Mišių, lietuviškai.

Kovo 31 d. prasideda 40 
vai. atlaidai.

to kiekvienos diaute jjs pne |<onferencįjos išdavė B. R'ni- d*ewj Pregress Fumitune krau Varnagiriui, P. Virbickui.'Kaktienei, K. Beinarauskui, F. 
tLinu su\.c i s e. u v ii .Sekmad., kovo 30 d. na- tnvės radio pre>rren»o* Man kerne? and Sons, Roverie Ljacui, Šultvnienei, J. Kavaliau
mgų parapijos rt!Ernams. 

Sų-tės irgi nenori atsilikti
nuo kitų draugijų. Jos, gal, 
negalės prilygti skaitlingesnė- 
nis draugijoms, vienok tiki
mės, kad visuomenė mus pa
rems atsilankydama Į vakarų 
kovo 31 d. Programų išpildys

ir Mot. Sų-gos centro rast. M. į^Įaskolaičių artistų grupė iš 
Vaičūnienė. Pradžia 7 vai. va- ‘North skk> Veikalas “Tautos 
jkare. Įžangos bTietų iš anksto sfinf,s ir į§gtull08»> pamokina- 
'perkant gulima gauti už 40c; ,ltįs Kviečiame skaitlingai ir 
prie durų 50c. Ilaiku susirinkti; prdgramų pra

Visus kviečiame susirinkti, įdėsime lygiai 7:30 vai. vak.
------------ : a. s.

riai-ės eis velykinės išpažin
ties, sekmadienį, 7:30 Mišiose 
prie šv. Komunijos. Bronė

PADĖKA
Dr-ja Dievo Motinos Sopu

lingos kovo 24 d. laikytam su- 
sir'nkime pareiškė padėkos 
adv. Joseph J. Grisk, nes jo 
pastangomis atgauta dalis mū
sų dr-jos turto, kuris tikėjo
mės jau buvo žuvęs. Taigi, už Praeito antradienio vakart 
teisingų ir mandagų jo patar- 'radio klausytojai tikrai gere 
navimų širdingiausiai ačiū.

labai patiko J. Sarasevičiaus 
dainavimas. Jis turi tikrų ly
riško tenoro balsų ir, jeigu 
rimtai padirbės, tikrai ištobu
lins ir ateityje lietuviai turės 
kuo didžiuotis. Naujos Gady
nės kvartetas labai vykusiai 
padainavo keletu gražių dai
nelių. Mergaičių trio taipgi 
gražiai skambėjo. Jostra

nei, Adomaitienei, Petraitie- 
neį, Jurevičienei, Jonikienei, 
M. Janašoniui, Abromavičie
nei, Clias. Obelenui, Z. Kau
nienei, Lement Dairy Co., M. 
Bundzai, Dressels Bake shop.

skui, Lustigs Dept. Store, O. 
Sutkienei, Win. J. Kareivai, 
Balčier.ti, Petraitienei, Budre- 
vičienei, Čeikauskienei, Lovi- 
eks Flower Shop, Urba Flow- 
er Shop, Baliui.

Kovo 31 d., Šv. Kazimiero1 
Karalaičio draugija eis in co- 
rpore prie šv. Komunijos. Vi- Mh,-> j šaučiūnas. Kovo 27 
si nai iai susii.nks į svetainę. Ij-su hažnytnėmis pamaldomis 
I o Mišių bus bendii pusrv- jpaĮaj(lotas gV- Kazimiero ka-

O. Rimkienė, pirm. 
B. Bružas, rašt.

eiai ir programas. j puošė.
KONTESTO NEBUS

Kristaus Kančios 1900 m. 
jubiliejaus atlaidus bus gali
ma pelnyti kovo 31 d. 2 vai. 
popiet Ims lankomos bažny
čios. Procesija vyks automobi
liais. Turintieji automobilius 
prašomi , patarnauti neturin
tiems.

WEST PULLMANO

Verbų sekmadienio vakare 
mūsų bažnyčioje pras’dės tri
jų dienų rekolekcijos. Pamok
slus rytais ir vakarais sakvs 
kun. A. Valančius.

“Drauge'

josi dainom, muzika, kalbom 
ir pranešimais, nes programo 
dalyvavo seniai per radio gir
dėtos G. šidiškiūtė (Giedrai
tienė), A. Ančiūtė ir A. Čia- 
pas. Be to. dr. T. Dundulis

SPAUDOS SAVAITES 
TVARKA

Aušros Vartų par. nuo kovo 27 d. iki balandžio 3 d.
Sv. P. M. Nekalto Prasidėjimo par. nuo bal. 3 d. iki 10 d. 
Sv. Kryžiaus par. nuo balandžio 10 d. iki 17 d.

Visi katalikiškos spaudos platintojai kviečiami šiuo 
parapijoms skirtu laiku kuodaugiausiai pasidarbuoti sa
vo kolonijose. Visų katalikiškų laikraščių agentai tegul 
eina per šeimas ir užrašinėja prenumeratas. Federacijos 
skyriai taip pat rengs prakalbas spaudos reikalams.

Mūsų j ta ra pija auga. Prieš 
Iporų savaičių atvykę iš Wau- 
kegano pas mus apsigyveno .J. 
Levickai. Žmonės jauni ir, 
reikia tikėtis, bus geri para
pijos rėmėjai.

Kovo 31 d., parapios svetai
nėje mūsų choras, kuriam va
dovauja varg. S. Raila rengia 
vakarų. Bus atvaidinta pen-j žaidimo pramogų. Rengėjos tu 
'kių veiksmų juokinga komedi- ri daug gerų dovanų. Rep. 
ja “Bajoras Gaidys’’. Vaidi
nime dalyvauja žymūs vaidv- 
los ir seniau daug scenoje pa
sižymėjęs J. Sc.okas. Choras 
su savo vadu širdingai kvie
čia kitų parapijų chorus ir 
svečius atvykti. Pradžia lygai 
7 vai. vak. Įžanga 35c., vai
kams 15c.

Pereitų savaitę 
tilpo žinutė, kad Cicero Lie
tuvių Improvement klubas sa- | 
vo 30 m. jubiliejaus apvaikš- 1 
čiojime, kur s bus balandžio 27 j 
d., turės auklėtinių kontestų.;

Iškiliu nesusipratimams ta
lpi1 rengimo komiteto ir pa
šalinių žmonių, komitetas, ra
mybės dėliai, nutarė pirmų nu 
s’skitymų atšaukti. Reiškia, 
'auklėtinių konteoto nebus;
I Kurios panelės esat užsire-. 
gistravusios, atleiskit už su- ! 
vvlima.C. Y. O. mergaičių klubas, 

baland. 14 d., 2 vai. popiet,-1 Vietoj auklėtinių kontesto,
paiap. svet. turės kauliukais ,pns iiiuzįi<aiįs koncertas, kurį 

atliks klūbo auklėtiniai, Mor
ton lligb Scliocl orkestrą (a- 
pie 50 muzikantų).

Todėl, visi kviečiami reng
tis prie klūbo 30 m. jubilie
jus. Išgirsit klūbo auklėtinių

BAŽNYTINIS KONCER
TAS BRUJGEPORTE

orkestrą.

CICERO. — Šiuonri reiškia
me širdingų padėkų dr. J. J. „ .............
Simonaičiui už gerų priežiūrų Įpotiekė naudingų iš sveikatos / Draugas savo radijo valandas skiria virsmmetoms pa- 
ir sėkmingų išgydymų mūsų sritk>s, pranešimų iš J rapiioms ir kolonijoms.

draugijų veikimo bei jmtari-uuiaus ir brolio Kazimiero, ku draugijų veikimo
mų prekybos srity. Tuos gie
žius programas jau šešti me
tai nuolat leidžia Peoples ra
kandų išdirbystės kompanijos 
krautuvės. Dainius

ris sirgo per dvi savaites.
A. F. Bružas ir šeima

Pranešimai
Amerikos Lietuvių Daktarų 

draugijos mėnesinis susiiink’- 
mas ivvks kovo 29, 9 vač vak., 
iadr. {R)41 S. West(*ni Avė.

Bus rodomi įdomūs jndamie 
ji paveikslai: “The Physiolo 
gy of Fertilization in tbe Hu 
man Female”. Po to bus dis- 
kusijos.

Dr. J. J. Kowarskas, rašt.

BRIDGKPORT

PADĖKA

BR1DGEPORT. — Šv. Ka-
zimiero Akademijos Rėmėjų 
dr-jos 2 sk. dėkoja mūsų ge
radariams biznieriams ir rė
mėjoms, kurie taip nuošird
žiai duosnumu parėmė vajaus 
vakarienę, kovo 3 d.: B. Nau- 
jokienei, A. Nausėdienei, B.

Gyvojo [Bytautienei, K. Garuckaitei, 
P. Giržaitienei, M. Malinaus 
kienei, Pu šienei, U. Gudienei, 
V. Baturienei, J. Rižienei, F.

Ražančiaus draugija eis išpa
žinties kovo 30 <1., o s'ekniadie- 
ni, kovo 31 d., 7 valandų vi-

SKAITYKITE
“DRAUGAS'’, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien

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

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

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

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

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentui organizacijos žur
nalas, Marianapolis Oollege, Thoinp.:cn, Conn. Me-

__ tams $2.00.
^MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sųjungos mėnesi

nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me
tams $2.00.

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

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

Pereitų savaitę bažnyčios de 
koravimo fondan aukojo seka
nčiai: Apašt. Maldos dr-ja 35 
dol., B. Jurijonicnė 25 dol., 
M. Konstantinavičius 5 dol. 
Vadinasi, fondas žymiai auga.

Kaip kas met, taip ir šįmet, 
Verbų dienų, baland. 14 d., Šv. 
Jurgio j)arapijc< choras ren
gia bažnytinį koncertų.

Prof. Antanas Pocius viso
mis pastangomis lavina cho
ristus naujų bažnytin ę kuri
nių.

Rengimo Komitetas

Šiaud e vakare, po pamaldų, 
įvyks mėnesinis susirinkimas 
L. A. Citiezn Club, parap. sa
lėj. Visi klūbo nariai dalyvau
kite, nes yra pagaminti įsta- 
itai. kurie bus skaitomi susi-

VENETIAN MONUMENT CD„ INC. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Kovo 12 d., P,nubos sabukėj, 
Mot. Sų-gos 7 kp. turėjo pra
mogėlę - Inineo, kuri pavyk«. 
Padaryta pelno 26 dol. 7 kp.

Koncertas bus toks, kokio [rinkime. Nariaį kai kuriuos ' 
dar lietuvių tarpe nebuvo. Ko [punktus turės priimti arba 
neerte dalyvaus žymūs Solis- atmesti. Dėl to svarbu, kad 
tai, keli chorai; bus ir duetų, visi būtų susirinkime.

Kviečiame visus dalyvauti [ Taipgi atsiveskite ir savo 
šiame bažnytiniame koncerte, .draugus įrašymui į klubų. Lai- 

“Tat-'Ta” J<as ^'Tuns, li(',tuviams, vieny-
____________ Itis politikoj. Klūbo nary3

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lą ir Grabnamių

---------o---------
Didžiausia parniūkiu dirbtuvė

Obicagej

Suvirš 50 metų prityrimo
———io---------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir
taupykite pinigus

------------- o-------------
Mes atlikome darbą daugeliai 
žymesnių Ckicagos Lietuvių.

TH.

AIA
JONAS GAPSIS

Mirė kovo 27 d., 1935
9:40 vai. ryto, NiiluukęH punėK 
amžiaus. Kilo lft Kaimo rėdv- 
bos, Uascitiit, apskričio. Oerk- 
luinlo parapijos, l’abcbirvlo kai
mo. Amerikoje išgyveno 37 me
tus.

J’allko dideliu* m nullfulime 
moterj Monika, po tėvais ,lo- 
cike, du sūnus: l’o\ilų ir Joną, 
broli Viktoro Ir Kiminas.

Kūnas* pašarvotas 4511 s'o. 
Washtenaw Avė. Ealdotuvėu |- 
vyks SeStadteii), kovo 30 d..
1935. ift puma *:30 vai. bus 
atlydėtas i Nekalto Prasldėli- 
mo PanelėH Šventinusios para
pijos bažnyčią, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sieli).. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Sv. Kazimiero kapi
nes.

NuoftlrdSiat kviečiame vluis 
gimines, draugus-ges Ir paft>">- 
lnnius-mas dalyvauti Šiose lai
do! uvėse.

Nuliūdę: Moteris. Kilnfts. Bro
li- ir (oiiiuės.

Laidotuvių direktoriai I u- 
ehawi<r. Ir Hfinūs. Telefonas 
CANai 2S1B.

J, G. B. V. M. BUNGO
MEST SIDE. — Nekalto 

Prasidėjimo mergaitės rengia 
bunco ir kortomis žaidimų ko
vo 29 d., IS vai. vakare, para
pijos svetainėj. Įžanga 25c.

' Mergaitės pridirbo įvairių 
rankdarbių, kad patenkinus vi

Lietuvos Vyčių 14 kuopa 
laikė susirinkimą kovo 25 <1/ 
b’. Petkevičius išdavė raportų 
iš apskričio, pranešė apie bu
vusių įspūdingų dvasinę puo 
tų ir t.t.

Apie besketbolą raportavo 
Prank Žukas, kapitonas mūsų 
tymo, kad (Jcero laimėjo ee-

Telefonas

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

sas mot nas ir moteris, kurios nipijonatų. Kuopa su aziaugs- 
atsilankys į šių bunco party.

Visas pelnas skiriamas Šv.
Teivsės stovvlos fondan, N.

SAUGUMO DIENA 
CHICAGOJ

Chicago majoras paskyrė 
ateinanlį šeštadienį, kaipo 
saugumo dienų Cbieagos gat
vėse, kur <lang žmonių žūsta 
dėl automobilių.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

ATĖJUS LIŪDĖSIUI 
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 S0. KEDZIE AVĖ.

■peolalfataJ Ukaltme kr tfdlrhi- 
le vlaoUų rMh| g—Ir *»-

M0m ieimyna 
■e darbe per ėrllea

Veskite paminklų rr įkaltu tie
siai bu pačlalu lidlrbėjala.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Tlaaoa bloku | ryvee ueo 
MkUAuMa varta

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys teleCeaali

Bea. PESSAOOU MII 
BKLMONT *4M 

orricet hiUjSIDK imi
Ttnamt Roeem,

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Latbauicz ir Suims 2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 Cicero 5927

J. liultn
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Puikus
I. F. Radžius
S. M. Skudas
Clias. Syrauicze
LLB
I. F. Eudeikis

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2199

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1646 VVest 461 b Street 
Pilone BOL’levanl 5293

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARtls 1741—1742

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

d. F. EUDEIKIS



fl BRJCTTGTS

KELLY - LIETUVIŲ NELAIMĖ I Iš Politikos Lanko naudingais Cliicagai darbais, l^enkartas, A. Vyšniauskas, O. viai tuojau atidarė savo head- tas

Peni ridi»-ni
± t

kovo 29 d.. 1935

turtėt atnešė sau ir savo šei
moms skausmo ir ašarų. 

Nuo jų iš kalėjimo daug

Per pereitas dvi dienas ra- lietuviai ButmanienS, Wait- 
šėme Įvairius aitsitikimus Ke- eiles, Bagdonas, Zahmkus, 
lly gyvenime ir jo karakterio Dailydė, Badys ir Tanias But- 
ypatingumą. Kelly kaip buvo, manas savo noru greit pra- 
taip ir visuomet liks nesupran
tanias žmogus. Kiek teko su
žinoti apie jį, tai jis savo gy
venime teturėjo vieną papro-Į įdomių faktų gužinotta. fttai 
ti, kuris turėjo gailestingumo sužinota, kad Bagdonas laivo 
žymę. Tas vienintelis papro- apskundęs policijai Edvardą 
tys jam tesuteikdavo malonu- Stodolny ir .Juozą urovich. Jis 
mo. Kelly, Kalėdų metu, nuei-: sakė, kad jie rugp. m. • 1933 
davo į kepyklas ir nupirkdavo metais buvo jį suėmę ir vežę 
sulaužytus pyragus (pieš), ku- jį 'kurtai, bet jis matydamas, 
riuos jis išdalindavo našiai- kad jiems reikės pravažiuoti 
ėių namams. Tas apiplyšęs policijos stotį iššoko iš auto- 
“vargšas” turtuolis turėjo vie mobilio palikdamas vieną lia
ną draugą ,kuris buvo jam ar-
timesnis negu kiti Butmanie- 
nės “1‘lophouse” gyventojai. 
Jis tą jaunuolį pasirinko, nes 
jis kilęs iš to paties miesto, 
kuri ir jis pats gimė, Boston.

tą jame ir įbėgo apskųsti kal
tininkus policijai. Policija mė
gino kaltininkus sugauti, bet 
nepasisekė. 1934 metais teis
mas abu apkaltintuosius ištei
sino. Toki ir kiti panašūs at-

Visai retas žmogus gerai pa-l sutikimai žmogaus gyvenime,
žinojo Kelly, bet yra manoma,1 
kad Butmanienė jį labai gerai 
pažinojusi. Tiesa, ji to nepri
sipažįsta, bet policija mano, 
kad prieš teisiną prisipažino.

Žinoma, Butmanienė, suži
notus faktus perdavė kai ku
riems iš josios bendradarbių 
testamento suklastavime. Šian 
dien už tą žinojimą jie visi 
sėdi Cook Counfy kalėjime,
laukdami teismo dienos. Šie Į 22 dieną.

pav., kad esi arba esi buvęs 
butlegeris visuomet išeina ai- 
kšėn, kuomet žmogus pakliū
va i policijos rankas.

Apkalti n tų j ų advokatai 
stengiasi gauti teismo leidi
mą paliuosuoti juos, bet kol 
kas leidimas nebuvo duotas. 
Jų teismas įvyks teisėjo Bro
thers teismo kambariuose an
trą Velykų dieną balandžio

MUŠTYNĖS CCC STO
VYKLOJE

Smarkios muštynės ir riau 
Sės vakar pasireiškė CCC 
(mi
je
Warsa\v, Ind

Stovyklos darbininkai se
nai buvo pasiskirstę į dvi ki- (‘s"Plonažu

SUOMIJOJ TEISIAMAS 
RAUDONASIS GENE

ROLAS

MAJORAS ED. J. KELLY 
BUS IŠRINKTAS BEVEIK 

BE OPOZICIJOS

'Jis išgelbėjo Chicagos mokyk 
las gavęs $22,500,(XK) pasko
los mokytojų algoms atmokė
ti. Jis pakėlė nupuolusį Chi
cagos vardų. Jis prisidėjo prie 
biznio sutvirtinimo. Jis pir
mas nuoširdžiai pradėjo rūpi
ntis žmonių saugumu ir auto
mobilių nelaimių sumažinimu.

Bet tai tik dar pradžia jo 
darbų. Jis ketina dar daugiau 
padaryti Ch'cagos žmonių nau 
dai. Tarp jo didelių projektų 
yra į: teigimas nuolatinės Chi
cagos parodos, pastatymas mo 
finoms ligoninės, tiesimas mil
žiniškų virš - vieškeliu ir daug

Juozaitis ir E. Judytė. 
Kviečiame visus atsilankyti.

įžangos nebus.
Jonas Juozaitis

(piarters ir atsisakė pripažin , 
ti Jurgelionį.

i
Lietuvis Demokratas

labai svarbių pranešimų.
I .aikinojį valdyba r

Steve Maezes, pirm.
J. A. Pikiel, ižd.
Frank L. Savickas, rašt.

13 WARD0 KLUBAS 
SPARČIAI AUGA

Pereitam klūbo susir’nkime 
)«Įsirašė 37 nauji nariai asi-

rodo, mūsų kolonijos lietuviai 
pradeda daugiau domėtis po
litišku veikimu. z

Dabartiniu laiku daugel's 
lietuvių nori gauti pilietybės 
popieras. Visa klūbo valdyba

21 wardo Lietuvių Piliečių 
Sąjungos si’sirinkimas įvyks 
kovo 29 d., Dievo Apvaizdos 
parap. svet., 1.3 gat. ir Union 
Avė., lygiai 3 vai. vak. Visi 
|lietuviai - vyrai ir moterys, 
'gyvenantieji West Side ar 18

SUSTABDĖ KARO ME
DŽIAGOS IŠVEŽIMĄ

PARYŽIUS, kovo 27. — 
Prancūzijos vyriausybė už
draudė iš krašto eksportuoti 
visokią žaliavą, kuri yra tin-

apylinkėj yra kviečiami atsi- karna karo medžiagai.
lankyti ir prisirašyti. Mokės-.------------------- -
tis tik 25c į metus. Ibis kele- PLATINKITE “DRAUGĄ’

užimta pildymu blankų. Ne- 
,k‘tų viešųjų darbų, kurie duos į mažai klūbo narių turi
{tūkstančiams žmonių darbo. ! tiškus darbus. Be to I I ’j Nestebėtina todėl, kad ha- įvt-1 klflbas, per savo precinkto 
landžio 2 dieną visa Chicagos kapitonus, yra gavęs gaha 
žmonija eis balsuoti už majo- daug aplkacijų dėl “Civil 
ra Ed\vardą Kelly ir už jo du Service”. Norintieji gali gau- 

Ch'cagos miesto majoro, kle pagelbininkus: Peter J. Brady ti tas blankas pas klūbo sekre- 
rko ir iždininko rinkimai bus į miesto klerkus ir flustav -torių, 6822 So. Bockvvell St. 
už kelių dienų — balandžio 2 Brand į miesto iždininkus. į Klflbas savo susirinkimus 
dieną. Į Demokratas laiko kas trečią sekmadienį,

13 WARD0 DEMOKRATŲ 
MASS-MITINGAS IR 

MINSTREL

poli-
dil.ar

Jr

-kiekvieno mėn. Sekantis susi- 
įrinkinias įvyks balandžio 21 d., 
'parap. salėj. Koresp.

KUOMET ALKIS APIMA JUMIS UŽEIKITE Į
MAROZAS RESTAURANT

2343 South Leavitt Street
Čionai gausite sveikiausį, šviežiausi ir skaniausi valgį

ŠEŠTADIENĮ, KOVO 30 D. ĮVYKSTA

GRAND OPENING
naujai įrengto baro, kur galite gauti gardžiausius gėri
mus, ir gero šalto alučio. Šiame iškilmingame atidaryme 
bus visokių specialiai priruoštu valgių.
2343 So. Leavitt St. Tel. CANal 4873

KAROLIS MAROZAS, sav.

Demokratų kandidatui ma
jorui Edvardui Kelly prita
ria beveik visi žmonės. Toko 
vienodo žmonių nusistatymo, 
tur būt, dar niekad nėra buvę
visoj Chicagos istorijoj. Prieš Kovo 29 d. vakare, parapi- 
majorą Kelly, rods, eina res- jOs sap-j reng'ama “Minstrel 
publikonų kandidatas, bet dau Qpow”
gumas žmonių net jo vardo 
nežino. Išrodo, kad respubli
konų kandidatūra yra t’k dėl 
formos.

LIETUVIAI DEMOKRATAI 
KRATOSI JURGELIONIO

Atidarytam Demokratų Fo- 
reign groups headąuarters, 
Ashland Building, A. J. Sa

ru Kitchen Band (orkest- jhath paskvrė lietuvių grupės 
ra), kuriai vadovauja p. Ag- |vadu ,Įurgelionį. Matyt, nori- 
nes Carrol. Minstrel show jma jr į0]įau pu lietuviais tri- 
d i rektorium bus Geoige Mil- ,j<sus daryti. Pamate tai lietu-

CLASSIFIED
Programą išpildys 13 vardo 

regularės organizacijos mote- Al TO.MGBII.ES ai.tomobii.es

Majoras Kelly buvo paskir
tas eiti Chicagos majoro pa
reigas po to, kaip mirė majo- hm, buvęs vaudęville artistas, 

'ras A. Cermakas. Dabar pa- iVakare dalvvaus Michael J.

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai

LIETUVIAI DAKTARAI
;s vakar pasireiske ut ... tvs žmonės turi progos pasi- Flynn, Michael Kennv, John ----------------------------------
mskų (lai įmunku) stovyklo- ’ išakyti, ar jie pritaria Kelly Egan ir Ann AVilliams. Mies- rm. t«i. chovehm o«u
' ties Wawasee ežeru, arti po įrašinėjo a i ' wajoraviinui Ir jau anksto> fo niajoratJ taipgi bus atsto- 70,7 "• faibpiei.o avė.
čj»r«nw Tml generolui majorui lolvo, __ . ,_ i j jgenerolui majorui 

Antikainen, kurs kaltinamas 
sovietų naudai.

ta kitai priešingas dalis. Ne- Prokuroras kaltina jį dar ir 
draugingumas didėjo ir va- žmogžudyste, 
kar viskas trūko. Kilo muš
tynės ir riaušės. Du darbinin
kai pavojingai sužeisti.

matyt, kaip jie pasisakys. vaujarnas.
Majoras Kelly užs'pelnė I Rengimu šio vakaro daug

žmonių pasitikėjimo daugeliu dirba precinkto kapitonai: J.

i .i
.PONTTAC — '33, 4 durų Sodan. 5 

drat. ratai. Mohair Trim. Gerui iš
rodo ir tobulam stovy. Garantuo
tas ............................................... $475

NASH '32 — 8eyl. 5 pasaž. Coune. 
Juodas. 6 drat. ratai, geri tajeroi, 
t.runk raek. whipcord trim. Ger-j 
ras karas žema kaina ......... S325

34- - 2 donr Tonring nr;TCK ~ Model 91. 5 Sedan.
Juodas, 6 drat. ratai, geri ta tėra t. 
mohair trim. Didelis, ferdvus, sma
gus Guick geram stovy .... *375

Kovo 25 — oi <id. — Kiną 
tton, Pa (Kun J. J. .Takaiu- 
M. I. C.).

Kovo 27 — 31 (M. — švč 
Pan. Marijos Gimimo bažnv 
čioje — kun. P. Birkis, M. 1 
C. ir kun. J. Vosy’ius, M. I. C.

Kaltinamasis neprisipažį
sta kaltu ir pareiškia, kad 
suomių vyriausybė neturi tei
sės jį teisti dėl to, kad ji yra 
kapitalistiška.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, n.-rvuotu-

BaJnndžio 1 " i a,°’ 8kaudan,» ak'i karSti- ntiiaiso
IjaJHIHI/.lO l — - . '1(1. ---- « V , rumparegystę Ir tollregystę. Prlren-

Prnnpiškmu n-m-nUni VJUl-is 1 *la tel,ln8al akinius. Visuose atsttl- rran< 1SI\«1U P>*^*Pb|OJ, »» .ll\v ; Rimuose egzaminavimas daromas su
Itnlilv- I el’ ktra. parodančia mažiausius klal- 

• 'das. SpeclalS atyda atkreipiama Į 
M. I. C ) ' mokykl°8 va*kus. Kąelvos akys ati

taisomos. Valandos nuo in iki 8 v. 
Balandžio S — 1-1 dd. — Bv I Nežiloj nuo 10 Iki 12. Daugely at- 

1 sitlkimų akys atitaisomos be akinių, 
gar Notch, l’-l. (Kun. Jonru , Ka..n«»s pigiau kaip pirmiau.

Barre, Pa. (Kur.

f. Jakaitis, M. L C.)
Balandžio 3 — 14 dd. — 

Coaldale, Pa. (Kun Būb 
iys, M. T C)

Balandžio 15 — 21 dd. - 
Girardville. Pa. (Kun A. Būb 
’ys, M. I. C.).

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

GARSINKITE 
“f? R A U G E"

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikvme akiniu dėl viso-

Ofiso Tel. CICKIUj B» 
Rez. Tel. CICERO MM

JOS. SHINGLMAN, M. D
DR. JOHN SMETANA

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE 

Platt Bldg., kamp. 18 st.
2 aukštas

Pastehėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei
katos Koinlstjnnierlue Yra gerai CI 
certečinnis žinomas Praktikuoja jau 
28 metus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Ulictitnatl/mą, Plau
čių Ir filnlk*s Ilgas.

♦ Valandos;
Nuo 10 Iki 12 vai ryto; nuo t Iki 4 

vai. popiet Ir 7 Iki 8 vai vakare: 
tvent»4/-ntnls nevnl su«ltsrlmą

4930 IVest 13th Street 1
cicicno. ill. • Phone CANal 0523

[skirtų valandų. Room 8.

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone Res. and Office .
PROspcct 1028 2359 Ko. Leavltt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 81JRGE(Sn

* 2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANal 6257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTEl) STREET
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
6 tkl 8 ▼. vakaro

DR. STRIKOL’IS 1
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiao Valanuos;

Nuo 2 iki 4 4r nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso teler. UOLIevard 7820
Namu Ttl. PROspcct 1930

Tel. CANal *122

DR. G. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Ka m pas Leavltt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 rvto
Nuo 1 Iki 8 vakaro

Seredoj pagal su’artiTel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagul sutarti

rei. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas RKPublic 7868

nn t nuliniu m

Ofiao Tel.: PROspect 6376
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J, RUSSEL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 tkl 4 Ir 6:30 Iki 8:30

1 Seredomls ir nedėliomis pagal autart)
Rez. 2513 W. 69tli Kt. Pagal sutartj.
Tel. Oflao BOIIcsard 5913—14
Re*. VICtoy 3343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:80-8:30

756 West 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHBR AVENUE
Tel. VIRgtnlu 0(W6

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

ĮVAIB08 DAKTARAI-

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė
2 lubos

CHICAGO, TLL.
OFISO VALANDOS

Nuo 16 Iki 12 vai ryte. nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir. nuo 7 Iki 8:80 vai. 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną

Telefoną* MII)wav 28*0

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS tr CHIRUROAS

<631 80. ASHLAND AVĖ
Tel. YARds 0994

Re*.: Tel. PLAza 2400
Valandos:

Į Nuo 10-11 v. ryto: 2-8 Ir 7-8 v. » 
Nedėldleniala nuo 10 Iki 18 diena

2423 W. MARQI’ETTE ROAD
GYDYTOJAS IR CHIP.UTiGAS 

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

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis To . CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 pepiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WtNSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

PONTIAC
Sedan, witb bui't-in trunk juodus, 
r. dr-U. retai radio ir karšt - van
deninis šildytuvas. N°atskiriam'>s 
nuo nnuio karo Garantuotas... DI
DIS TAUPYMAS. CHEVROLET '34. — 2 Door Sedan, 

Taansiai žalias. 5 cream drat. ratai, 
tik trumpą laiką vartotas, išrodo 
kaip naujas. Garant. BARGENAS.j FORD 8, — '32, 2 pasaž. Convertib'e 

Coune, Tai paini, 6 .raudoni drat. i 
ratai, rumble seat. Puikus mažas CADILLAC '30 — V-8. 5 Sedan. Juo- 
eoupe tobulam mekaniškam sto- į das, mediniais ratais, spare tire
yy ................................. '•.................... 8295 | užpakaly, whipcord trim. Labai ge-

------------- ' ras karus žema kaina ............ S375
PLYATOFTH — '33. 2 pasaž. Con- I „ --------------

ve-tib'e Coupe Juodas, 5 raudoni BI ICK 
drat. ratai, rtivibte seat. Vė’iau"io 

modelio coupe švelniai bėgan'-iu 
motoru ........................................... 8115

riUTCK — '33. Model 57. 5 pasaž 
Sedan, Juodas, šeši drat. ratai, 
trunk raek. šis mažas Ridėk sedan 
išrodo kai” nnuias. nerasite t-'tn 
panašaus. Garantuotas ........... 8765

PONTTAC — '30 — 4 door Totming 
Sedan. juodas, *C dral. ratai. Eko
nomiškas šešių eilinderlų karas, to
buloj .padėty .............................. $275

Ofiso: Tel. LAF*yet,te 4017
Res.: Tel. HEMI<M-k 62H6

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

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak 
Rezidencijos Ofisas: 26»S W. 69th St. ,

Valandos: 10-12 Ir 8-9 »"ll. vak. I 
Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti

FORD 8. — '35. kuone naujas. 1935 
Ford DeLuxe 2 durų Sedan. Grav 
Paini, su Radio, Hot Water Heat- 
er ir white slJe wa!l tujerais. Tik
tai kelias dienas Airtotus ir garan
tuotas kito naujus DIDELIS ŠU
TAI PYMAS.

'32 — Model 97, 5 Sedan. 
tamsiai mčlvnns, 6 drat. ratai, spot 
light, spėriai pilot ray light. whip- 
cord trim. laibai gražus, erdvus, 
jaukus, vėliausio modelio B,ti
ekas . . . .......................................... $565

BUICK '30 — Model 46S, 2 pasaž. 
coupe su rumble sėst, French blue, 
6 drat. ratai, labai gražus co-e.e 
tobulam stovy .......................... *295

CADILLAC — '31 — V-12. 5 pasaž. 
Town Sedan, with rear trunk. 6 
drat. ratai with wbite side wails. 
Tšrodo ktiip naujas Iš vidaus i.r iš 
lauko Maroon paint ................ $695

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

PACKARD '28 — 8 cvl. 7 Sedan. 6 
drat. ratai trunk raek ............ $95

BUTCKS — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos puiki) 
ataką garantuotų vartotų Ruick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotų Bulck. kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

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

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

Cravvford 4100

laiSALLE — '30 — 2 door, 5 pasaž. 
Coupe, juodas, 5 drat. ratai, rear 
luggage compartment. laibai gra
žus bet populiarus LaSalle mode
lis ...................... .. ........................... $365

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 80. 49Ui CT., CICF.RO, ILL.
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 80. HALSTED ST.. CHICAGO 
IbuTPĮF^Sfred—tT—Suhat. 2—9 vai.

Tel. LAFayette 3057

, DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 WeSt 43rd Street

fPrle Archer Avė netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomls ir nedėllonfa pagal 
autart)

Ofiso Tel.; LAFayette 1656
Re«. Tel.:’ VIRglnls (1669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A S X - R A Y
4143 ARCHER AVENUE 

Karnose Frsncleco *»»

Tel. LAFayette 3051

DR. A, J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OF’SAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 3 popiet — 6 tkl 8:36 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 p.p.

LIETUVIAI ADVOKATAI PARDAVIMUI BIZNIAI
Rez. 1469 No. Paulina St. Parsiduoda hučemė ir gro-

Plione ARMilage 0590 sernė. Pigiai. Priežastis liga.
Pagyvenimui kambariai ir vi
si patogumai.

2500 W. 45th St. 
Telefonas Lafayette 6705

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — I'TtAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago_________

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

KONTRAKTORIAI

4EI.VTS BUILDING CO. 
Kontrak tortai

Statom naujus ir talsom senus na
mus. Mtlro, celncnto. medžio ir stog- 
dengystės. Lengvi išmokesėiai n.rba 
cash. Gaisro apkninftvimns ant namų 
Ir rakandų.

3356 S. I.ITUANICA AVĖ.
Tol. BOUlovard 6327

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5. 
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčloa 

vakarais 6 Iki 9. 
Telefonas CANal 1173

Apdengtam gonkaa (porėius) arba 
vDa medini namą ooniera arba ce
mentiniu asbestos. Taln pat narflpl-

--------- -------- nam paskolaa namai pataisymui. Tma-
NAMAI: 6459 S. Rockwell St. me darbus visoj Chleagoj, kolonija

Telefonas RF.I’ublic «6AO

Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

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

Phone REPtihllc 9723 CHTCAGO

nesvarbi.
BRUNO SHUKIN A- CO. 

41*1 Ko F'uncfnro Avenue
TelcfoiMil I.AI'ayeSte 5824—8351

BIZNIERIAI. GARSINKITCS 
“DRAUGE”

<

TO.MGBII.ES
ai.tomobii.es
CICF.RO

