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MATYT. PERKRATYS BAUSMES SPRENDIMĄ
VYRIAUSYBE SAKO, KAD TEISMO 

SPRENDIMAS TEISINGAS
Tačiau bylos eigos dokumentų 

krūvos yra reikalingos ilges
nio laiko peržiūrėjimui prieš 
paskelbiant galutiną spren
dimą

KOVA PRIEŠ NACIUS IR KOMUNISTUS 
GRIEŽTAI BUS VEDAMA

KAUNAS, kovo 29. — Liet. vyriausybės sluoksniuose 
šiandien vakare svarstoma, kad gal vyriausias teisinas per
kratęs karo teismo paskelbti) sprendimų Klaipėdos naciams, 
apkaltintiems sankalbiavimu prieš Lietuvos valstybe.

Pati Lietuvos vyriausybė pripažįsta, kad karo teismo 1 
sprendimas yra teisingas, liet bylos laiku susidarė taip di
delės dokumentų krūvos, kad .jų patikrinimui reikalingas 
ilgesnis laikas prieš paskelbsiant apkaltintiesiems galutinų 
sprendimų.

Anot dabartinių planų, karo teismas trečiadienį ( ?) tu
rės galutinų posėdį ir paskelbs galutinų sprendimų.

Visi Lietuvos laikraščiai, įėrnus ir opozicijų, vienbalsiai 
pareiškia, kad karo teismo sprendimas yra teisingas. Dau
gelis pačių nubaustųjų nacių bylo laiku išpažino, kad jie 
savo vadu pripažįsta tik vienų Hitlerį.

Lietuvos vyriausybė paskel ■ .......
bė, kad ji yra pasiryžusi ir 1 tų žmones palygina su ne
toliau griežtai kovoti prieš Į kultūringais aziatais. v Girdi, 
nacių ir komunistų propagan “germanų rasė ir tauta turi 
dų Klaipėdos krašte ir visoj specialų misijų kultūrinti ger- 
Lietuvoj. į minizuojant PabaJtįji.”

LENKU DEMONSTRACIJOS IR 
RiAUSfSPRIES VOKIEČIUS

LITVINOV NORI KITO PAKTO

LONDONAS, kovo 29. — 
Sov. Rusijos komisaras Lit
vinovas pasiūlė Anglijai, kad 
visiškai izoliavus Vokietija.

LONDONAS, kovo 29. — 
Žiniomis iŠ Maskvos, komisa
ras Litvinovas pasiūlė Angli
jos vizitoriui kap. A. Edenui 
sudaryti tolimųjų Rytų pak
tų.

KATOVICAT, kovo 29. — 
Čia ir išilgai visu lenkų vo
kiečių pasieniu — nuo Lietu 
vos iki Čekoslovakijos, lenkai 
vykdo /demonstracijas prieš 
vokiečius ir kai kur pasireiš
kia riaušės.

Užmiršę “lenkų vokiečių 
draugingumų” vietos lenkai 
išdaužė vokiečiu laikraščio

Po nepas'sekusio sukilimo Graikijoj prieš vyriausybę, sukilėliai grąžino, vyriausybei di-, 
džiausiu graikų karo laivų Averovų. Šis laivas yra arti Atėnų uosto. Jūros pakrašty1P®^0 turėtų prisidėti visos 
kareiviai laukia laivo grįžimo, kad areštavus sukilėlius. (Aeme pboto.) interesuotos valstybės, bū

tent, Anglija, Amerika, sov. 
Rusija, Japonija, Kinija ir 
Prancūzija.

Paktas yra reikalingas tai
kos užtikrinimui Azijos ry-

kovo 29. į tuose ir tas daugiausia būtų

LIETUVA KREIPIAS 
TAUTŲ SĄJUNGON

AMERIKA SUSIRŪPINO 
KLAIPĖDOS KLAUSIMU

Lietuvių vadai griežtai nu
ginčija, kad prie karo teismo 
sprendimo būtų prisidėjusi 
bet kokia išorinė įtaka. O 
kad sprendimas paskelbtas 
tuo laiku, kada Berlyne lan
kėsi Anglijos užs. reikalų se
kretorius Šimeli, tas yra vien 
paprastas įvykių supuolimas.

Kaip lietuviai, taip latviai 
ir estai yra išjudu prieš vo
kiečius, kurie Pabaltijo tau-

Ofieialus laikraštis Lietu
vos Aidas pareiškia, kad Klai 
pėda yra Lietuvai plaučiai ir 
langas į vakarus, be ko kra
što vystymasis būtų sunkiai 
įmanomas.

Lietuvos vyriausybė pa
tenkinta, kad jai pavyko pa
daryti prekybos sutartį su 
Maskva. Eksportas į sov. Ru 

i sijų bus padvigubintas.

Protastuoja prieš nacių
akiplėšišką propagandą

KAUNAS, fioVo 29. — Lie--------------------------------------

SUSEKTA NACIU POUCI-
testu prieš Vokietijų, kuri ki
šasi į Lietuvos vidaus reika
lus.

Pasirodė, kad ilgiau nega
lima nepaisyti į Vokietijos 
nacių begalinį šėlimų dėl nu
baustųjų Klaipėdos nacių 
sankalbininkų. Dėl vedamos 
vokiečių atkaklios propagan
dos ir dėl skleidžiamų viso
kių šmeižtų ir pramanytų

JOS GUSTA PRAN
CŪZIJOJ

PARYŽIUS, kovo 29. — 
Prancūzijos policija, tyrinė
dama antinacių žurnalisto 
Berthold Jacob pagrobimų, 
susekė Vokietijos nacių slap
tos policijos lizdų Prancūzi
joje. Ši nacių policija rasta i ]-raįųa

NACIAI VARŽO KATALI-KATALIKU RADIJO PRO- 
KAMS VIEŠAS į GRAMOS MANDŽIUKE 

PASKAITAS Mandžiukas, 
- Iš šio mie-

_______ DATREN,
AMSTERDAMAS, Olanili-'<Wan<'žlIlr,ja)

- Žinion,» U 8,0 radij0 .stoties kar’
■tų sekmadieniais imta tran
sliuoti katalikiškos progra
mos. Tai daugiausia liturgi
nė muzika ir japonų ir an-

ja, kovo 29.
Vokietijos, Duesseldorfo, T’a- i 
reiny, politinė policija už
draudė dr. Karoliui Adam, ka

4VASHINGTON,
— Amerikos vyriausybė daug naudinga pačiai sov. Rusijai
susirūpinusi Klaipėdos klau- , -----------
simu. Vyriausybė bijo, kad
šis**Parisimas * nesudrumstų 
taikos Europoje, atsižvelgus 
į Vokietijos nacių šėlimą pr
ieš Lietuvų dėl keturių Klai
pėdos nacių mirties bausme 
nubaudimo.

Kattovitzer Zeitung spaustu- 
Anot Litvinovo, prie to vgs Jangus. Paskiau lenkai de 

monstruotojai mėgino per
laužti policijos kordonų ir 
pulti vokiečių konsulato na
mus.

Lenkai išjudo veikti prieš 
vokiečius, kada Beuthene, ne
tolimam mieste Vokietijos pu 
sėje, lenkų vidurinei mokyk
lai panikintos valstybės tei-

R. HAMILTON
HAZKLHL’RST, Miss.

AVashingtone aiškinama, 
kad krašto vyriausybė ignora
vo Hitlerio paskelbimų apie 
iVokietijos atsiginklavimų, ka 
dangi tas nebuvo pavojinga 
taikai.

Kas kita yra Klaipėdos 
dėl kurio naciai šian

sės ir tuo keliu sulaikyti mo
kiniams lenkams valstybiniai 
kvotimai.

Kaip tik apie tai žinia pa
siekė Lenkijos pusę, tarp len 

k°- |kų pasireiškė nepaprastas
vo 29. — Pagarsėjęs Texaso 'bruzdėjimas. Susibėgusios len 
žudikas plėšikas Kaymond įkij minios Katovieuose ėmė 
Hamilton su kitu savo sėbru Saukti, kad uždaryti visas vo 

kiečių mokyklas Lenkijoj. Pa 
skiau imta dainuoti priešvo-

žinių prieš Lietuvą, šios vai- ;Į81^’enusi mažam provmcia- dien taip daug sįelojasi.
... , . . , . .v. , bam miestely. Apie 60 naciu

stvbes gyventojai taip įsiudęi , - , ,, . , .x 'agentu nudavė, kad jie vra
prieš vokiečius, kad autonte-, „ , . , ,. . ,., . , . , ,. ... 'zvdais pabėgėliais is \ okie-tai turi sunkenybių palaikvti '
tvarkų. |Klos-

Visos Lietuvos policijos pa i Kad taip, tai Prancūzijos
jėgos yra sumobilizuotos, kad vyriausybė nusprendė is kra- 
bfltų galima juos greitai pa- ^to pašalinti visus įtariamus 
naudoti pasireiškus bet ko- svetimšalius. Daugeliui jau 

i pranešta, kad skirtu laiku iš
sinešdintų, jei nenori pakliū
ti kalėjiman. Ypač, imtasi 
griežtųjų priemonių, kad 
naikinus visus šnipus.

kiems sumišimams.
Vokiečiai veda smarkiau

sių savo propagandų prieš 
Lietuvų iŠ galingųjų savo ra
dijo stočių. Lietuvoje viskas 
girdima. Kol kas galingojitalikų teologijos profesoriui, .

turėti viešai paskaitų temoje a ; Klaipėdos radijo stotis sek-
“ Jėzus Kristus ir mūsų am- ,nos bažnyčiose. . mįngai nustelbia Berlyno ir
žiaus dvasia.” 1 Prisikėlimo dienų rengia-'Karaliaučiaus nacių stočių

Tas pat vra Įvykę Mnniche'ma Ogesnė programa ir bus transliavimus. Bet tas nepa- 
ir kitur, kur katalikai mok- Į paduodama staHai iš baliny- Įdaromais.vok,eėh) propagan- 
slininkai rengė viešąsias pa cios.

Visur įsikišo nacių 
ir paskelbti vnržy-

VOKIETYS GRAŽINO 
MEDALI LIETUVAI

vakar apiplėšė Prentiss,
Miss., bankų, pagrobė du as
menis ir paspruko, l’agrob- ; kiškos dainos, kurių viena 
tieji naktį paliego is plėšikų 'prasideda žodžiais “Lenkai 
sargybos, grįžo į Prentiss ir;spįaudo j vokiečius.”
apie visų įvykį pranešė šeri- Į _____________
fui.

Greitai sudaryta ginkluotų 
vyrų kuopa ir leistasi paskui 
plėšikus, kurie jau buvo pa
sprukę į Tennessee valstybės 
ribas.

Hamiltono sugavimui pa
šaukta dar ir valstybės ka-
riuomenė. Naudojami lėktu
vai ir kitos priemonės.

ŠTAI KAIP ATSIKERTA 
VAGILIUS

SUIMTI VISI TRYS

skaitas. 
policija
mai. Nėra kur apeliuoti, nė 
skundus paduoti. Yra žino
ma, kad policija neveikia sa
varankiai.

dai. Ypač Karaliaučiaus sto
tis seniai vra žinoma netei-

IŠ KATALIKŲ NAMŲ BUS sinK9 žinhl aPie Udnvų skel-
, bėja.

----------- I Lietuvos vyriausybė praplė
NEW YORK, kovo 29. — Jtė cenzūrų laikraščiams. Spau 

Fordham universiteto etikos 'dai uždrausta išleisti ekstra 
profesorius, kun. I. W. Cox, baidas ateinantį antradienį, 
S.J., pareiškia, kad netoli tas kada karo teismas smulkme-

PAŠALINTI

DRESDKNAS, Vokietija, 
kovo 29. — Išėjęs iš tarny
bos vokiečių kariuomenės gen. 
maj. Sohroeder, kurs 1919 
metais gelliėjo lietuvių karino 
menei kovoti prieš bolšekikus,

iš- Lietuvos prezidento buvo at
žymėtas medaliu.

■ Dabar šis generolas grąži
no Lietuvai įteiktų jam ine-

’ ' . . dalį. Jis pareiškia, kad dėl
Chicago j suimti visi tns nacių nubaudimo

pinikai, kurio paspruko pn,^ jlgia„ naudotis ,u„
„opasisokusm užpuolimo api- Lietllvo8 pažynliu.
plėšti bankų Mauston, M is. S ____________

ATSISTATYDINO ISPANŲ 
KABINETAS

GRAŽINAMAS 1931
KETU ATLYGINIMAS
4YASTTTNGTON, kovo 29. 

— Geležimkelii) kompanijos 
pirmadienį gruziną geležinke
lininkams 1931 metų atlygi
nimų. Sako,, per vienerius me 
tus kompanijos turės išleisti 
apie 80 milijonų dol. dau
giau.

Oak Parko policija per ke 
turias mylas vijosi du jau
nus automobilio vagius. Pa
galiau vienų nušovė, kitų su
žeidė. Nušautas yra R. Dueb- 
eue, 17 m. amž. Sužeistas — 
J. LaRocca, ]6 m.

Šis pastarasis štai kaip 
arogantiškai pareiškia: “Mes 
pavogėm automobilį, gerai. 
Bet tai padarėm tik pasiva
žinėjimui, bet ne plėšimams.”

Atrodo, kad jie turėtų tei
sę vogti automobilius. Kai 
kas ir mano, kad jauni, tai 
ir paiki. Policija neturėtų jų 
šaudvti.

vie.ių atsisakyti profesūros 
(katedros) universitete. Šis 
profesorius gynė kaltinamuo
sius nacius bylos laiku. Kai 
kurie profesoriai pareiškė,
kad prof. Stankevičius “ne- . x . ., _ . . x. ,, TT- , . .Ietį tų visų radikalų, kurie
vertas mokytojauti. Užraki-', , ‘ ... ,... buvo nubausti mirties bausme kambarį ir

MADRTDAS, kovo 29. —. 
Ispanijos parlamentas dangų 
ma balsų nusprendė pasigai-

SMERKIA NEVEIKLĄ MEK 
SIKOS KLAUSIMU

5 plėšikai apiplėšė Wiebol-
dt parduotuvę, 
kee avė.

1279 Mihvau-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ORAS
CITTCAGO TR APYLIN- 

KEIS. — šiandien debesuotą;
vasarinę laščiai, kurie teršia krikščio-! Vytauto universiteto profe-į traliuoti gatves šalimais uni- sistatydino ministerių kabi- vyriausybė ignoruotų gyven- numatomas lietus, arba snie- 

i-:*i~-------i— —ci-A,-. ----- (ojų reikalavimus. šalčiau

no jo katedrosVATIKANAS, kovo 29.
Kalbama, kad Popiežius Pi- laikas, kada iš katalikų namų1 niškai paskelbs sprendimų mt nusprendė jį boikotuoti. Pa
jus XI šiemet anksčiau vyks bus pašalinti kai kurie laik- baustiems Klaipėdos badams. Įšauktos policijos atsargos pa-j Dėl šio įvykio tuojau 
atostogosna į savo 
Gandolfo vilų.

i už per itų metų sukilimus.

TYASTTTNGTON, kovo 29. 
— Baltimorės arkivyskupas 
Curlev smerkia šio krašto vy 
riausybės tylėjimų dėl religi
nių persekiojimų Meksikoje,

at- Tai negirdėtas daiktas, kad

niškų gyvenimų .šoriai privertė prof. Slankė- versiteto rūmų lietas. gas; šalčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI

VOKIEČIŲ* TRIUKŠMO REIKŠMĖ

Pasaulio spauda vis dar daug rašo apie 
Lietuvos ir Vokietijos konfliktų, kilusį dėl 
Klaipėdos vokietininkų išdavikų nubaudimo. 
Apie tų įvykį tiek daug buvo rašoma, kad, 
rodos, tuojau turėjo kilti Europoje karas. 
Tačiau karas nekįlo ir, kaip mes pačioj kon
flikto pradžioj pabrėžėm, tuo tarpu nekils, 
nes Europos valstybės nėra prie jo prisiren
gusios. Iš kitos pusės imant, Anglijos poli
tikai padarė, kų tik jie galėjo, kad bent lai
kinai nustumti karo pavojų. Simono ir Edeno 
kelionės į Berlynu, Maskvų ir kitas Europos 
valstybių sostines daug teigiamos įtakos pa
darė taikos naudai. Nors Vokietija nesutiko 
sustabdyti ginklavimosi eigos, tačiau nusira
mino ir pažadėjo derėtis susidariusios padė
ties klausima’s. Dėl to tuo tarpu nėra ko bi
jotis ir Klaipėdos krašto saugumu. Vokiečiai 
tik tada būt ji užpuolę, jei jau būt pasirengę 
uždegti visų Europą karo liepsnomis.

Lietuvos karo teismas, nubaudęs Klaipė
dos vokietin’nkus užpelnytomis bausmėmis, 
žinojo kų daro. Jis išpildė, jei taip galima 
pasakyti, valstybiškų pareigų. Nors vokie
čiai sukėlė didžiausio triukšmo, grųsino, šmei
žė ir jų šimtai tūkstančių demonstravo prieš 
mūsų tautų Vokietijos miestuose, Lietuva ne
nusigando. Ji stipriai laikėsi ir, tikimės, lai' 
kysis savo pozicijoje, nes Lietuvos politikai 
gerai nusimano, kad vokiečiai hitlerininkai 
būtiį tr’uksmavę ir tada, jei išdavikams ir 
jokios bausmės teismas nebūt uždėjęs. Vo
kiečiams nusileisti, reikštų ne tiek jos pa
būgti, kiek silpninti Lietuvos pozicijų Klai
pėdos krašte.

Hitleris jau a akiai pasisakė, kad jo tiks
las yra ne tik Klaipėdos kraštų užgrobti, bet 
siekti atsiėmimo visų teritorijų, kurias Ve 
kieti ja karo metu prarado. Kad tų tikslą at
siekti, reikės paliesti didesnę Europos pusę. 
Del to greičiau Vokietija neteks ir to, kų da
bar turi, negu jr . atsiims, kų savo laiku yra 
praradusi. Paprastai tie, kurie nori per daug 
apžiotu galų sau gauna. Juk ir kaizeris, 1914 
metais pradėjęs karų, manė pasidaryti pasau
lio viešpačiu, bet sosto neteko ir ištrėmime 
atsidūrė. Su Hitleriu dar blogiau galį atsi
likti.

Juk tai yra mūsų vieninteli• kelias išaugin
ti savo jėgas, išplėsti tautiškų ir katalikiškų 
veikimų, kad išlaikyti šio krašto lietuvių re
ligines ir tautines brangenybes, kurioms, 
kaip visi žinome, pavojų yra iš visų pusių.

Vakrrinių valstybių lietuviams dabar y 
patingu būdu reiktų susidomėti Liet. R. K. 
Sus-mu, nes čia tos organizacijos kuopos dar 
negausingos, jaunimas apie jų kaip ir neži
no. (iaila. Čia dirva Sus-niui, rodos, labai 
plati. Tik ligšiol kažkodėl mažai kas į tai 
dėmesio tekreipė.

Kadangi dabar eina šios didžiulės mūsų 
organizacijos naujų narių prirašinėjimo va- 
jus, dėl to padirbėkime ir visi, kas tik dar 
galime, prisirašykime.

Savo gyvastį Lietuvių Katalikų Susivie- 
nyme galime apdrausti ant šių sumų: $150, 
$250, $750, $1000, $2000. Vaikus galime ap
drausti nuo vienų metų amžiaus ant įvair ų 
sumų. Yra skyrius, vadinamas “20 Yeat 
Endovvment”. Pašalpų ligoje Susivienvmas 
moka nuo $3.50 iki $12.00 savaitėje. Taigi, 
šioj organizacijoj galime apsidrausti ka'p 
bite apdraudos kompanijoj su žymiai mažes
niais mokesčiais. Per šį naujų narių prira
šinėjimo vajų įstojimo mokesčių nereikia mo
kėti. Susivienymo kuopos yra visose lietuvių 
parapijose. Norintieji prisirašyti, kreipkitės 
į kuopų sekretorius, į “Draugo” redakc’jų 
ar tiesiog į centrų — 73 East South Street, 
AVilkes Barre, Pa.

1936 m. Chicago je bus LRKSA seimas. 
Tai bus jubiliejinis seimas, nes kitais metais 
šiai organizacijai sueis 50 metų nuo jos įsi- 
steigimo. Dėl to iš anksto reikia pradėti ren
gtis prie šio svarbaus įvykio. Chieagos ir 
apylinkių kuopos savo narių skaičių ligi tam 
laikui bent dvigubai turėtų išauginti. Ir iš
augins, jei tik kuopų veikėjai daugiau pasi
darbuos.

DU PASAULIAI
(Pabaiga) prutusį mechaniškai mąstyti,

Palyginkime keletu šilu, »l;u jlaip "tsi,lav"sį išlaukinės 
ldžiai pavaizduotu ano pago- “uiuikos dėsniams 
niškojo pasaulio bruožų su
mūsų dienomis. Koks panašu- „ . 
mas! Ir jei dar randamo skir- sltle Mv'al "žraki"« juose pa 
luinu, tai deja, .langelis ja by- iklydus: a;10g,J nuo žl"°“il! *»’ 
loja mūsų dienų gėdai. Tam vldaus
tikrais atžvilgiais anie pago
nys buvo daug arčiau Kris-

, kini Kris
taus dinamika yra jam visai 
nesuprantamas pasauli^. Visi

tikrovių.

Kai senovės pasaulis vis ue-
taus. Tai pasigėrėtinas tų žmo !to vertino ir dvasines žmo
nių savotiškas nuoseklumas, a- įgaus galias, tai mūsų laika, 
tvirumas, tiesumas — dalykų įtempė visas jėgas užkariauti 
ir daiktų vadinamas savais tik išorės pasaulį. Kai anas 
varda s. Kilnus pagonis Pla- pasaulis vis dėlto ilgėjosi ir 
tonas savo .kūryboj nekarta dvasios pasaulių tikrovės, tai 
skundžiasi neatpirktosios šie- šiandie š uo atžvilgiu “teno- 
los vargais, nuoširdžiai kalba rimą vieno: atsikratyti sun- 
apie dvasinio skurdo alkį, apie kiomis vidaus kliūtimis, dėl 
puolusio žmogaus nedalių ir smalsumo norima įžvelgti j 
apie tai, kad “ateis kas nors lig šiolei uždarus pasaulius —
ir mus išmokys, kaip turime 
gyventi, koki turi būti mūsų 
santykiai su Dievybe ir žmo
nėmis; tiktai vienas Dievas te
gali mus apšviesti”.. Nuodėmė 
buvo laikoma nuodėme. Kilne
snės prigimtys galingai ilgė
josi išsiveržti iš jos pančių. 
Smunkančioj senovėj nepapra 
štai aktualus buvo valymosi 
kultas, kas rodė, kad būta gy-

tikro
sielų tėra maža” (Foersteris), 
Vadinamieji civilizacijos lai
mėjimai gali itin klaidinti. 
Mat, esama dvejopos kultū
ros.: tariamosios kultūros, ku

AUGINKIME LRK3A

Nt;setiia: matėme savo dienraštyje ir gir
dėjome per radio, kad Lietuvių Katalikų Su- 
Mvienymas Amerikoj' yra stipri organizaci
ja, Jos visi skyriai yra gerame stovyje. Su- 
nugusiųjų aĮslraudos fonde yra apie milijo
nas du š nitui tūkstam-ių dolerių. \'aikų sky- 
lius turi netoli' dvis-lešimties tūkstančių Uo
li rių. Pašalpos skyrius taip pat jau turi už
tektinai kapitalo. Ilabdarybės fonde irgi yra 
keletas tnkstan’ių. Narių LUKŠA turi 11,030 
s.-.uugtisių, vajių.

Iš šių sKaitmenų matome, kad Lietuvių 
Katalikų Sus-m<rs yra stipri ir gausinga or- 
gatuziicija. Bet ji galėtų būti žymiai gau- 
s inges nė' nariais. Kaip anuo kart rašėme, j: 
lengvuti galėtų užaugti ligi penkiasdešimties 
tūkstančių nariu, L: lietuvių katalikų visuo- 
i lenė rimčiau ja sns'domėtų.

Rtu’os, jau laikas liūtų- :• įprasti, kaip 
i• variui yri lietuviams katalikam* būti gerai 
organizuotais, apsidrarsti savoj (lietuviškoj 
ir LfttgLkiškoj) fruteruabnėj orgaa’zacijoj.

stengimosi nugrviiinti

šeštadienis kovo 30 d., 19.f

Britų tiii n įsi c ii.-, pirinlninktLa Ratn- 
•y Va r>on->!(l, susirūpinęs sulaiky

tu Naujo Karo, kuris šiomis dieno
mis gręsii). Kuropai.

I Avne Photo. 1
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____ ~ žalojimais, net ir mirtimi. Štai, skaito tam tikrų sekundžių
irtra“ n?'daugiai," kaip’pi>n.|I ud ir bokso ™>gtynės. Gau-'skaičių, nepaisant, kad nuga- 
tūra, lakas, apmušalas, nu-“iai iluJstruotl 'henrašė,ai smu lėtasis bevek jau miršta.

Ikmeniškai aprašo, kaip viena.-; Ieškokite pagaliau bendru- 
augančios kultūros. Pastaroji savo sukruvino kito mo tarp mūsų laikų ir cezari:.
šveistas paviršius, ir iš vidaus 
mgančies kultūros. Pastaroj 
;alį kilti labai aukštai pavir

vos apie savo nuodėmingumų šium neimponuodama. Jei ku- 
nuovokos. Buvo pagonių, tev.- jltūra netrykšta iš vidaus, iš 
rie visų savo gyvenimų nepa- i pat šaknų, tai žmogus vis la- 
liaujamai ieškojo t:esos. Nepa- įbiau ir labiau grimsta į 
jėgdami įgyvendinti dorinių 'čius žemiausius ir prašmat-

Tat, auginkime LUKŠA, nes 
bai svarbi mūsų organizacija.

ta: -via la

idealų, jie daug kentėjo. Jie 
ir mirė pasilgę Dievo. Pasku
tinė jų mintis buvo išgelbėj'-

niausius savo instinktų paten- 
kin’mus. Ir tada beveik nėra 
jokio skirtumo tarp eilinio a-

ino šauksmas. Ir iš mirusiųjų ntikos stabmeldžio, ir mūsų 
prisikėlęs Kristus aplankė juos klienų europiečio, kuris su ci-

veidų, o šis anų vos gyvų pa
dėjo žemėn. Ir tų “didvyrį” 
sveikino 80,000 žmonių, laik
raščiai ir visuomenė vadino jį Snus atremia į kruvinų dikta- 

pa-?autos Sarbe- u-ž savo hiimė. (turų, laisvos asmenybės neigi- 
Jiinus jis gavo per 250,000 do- įmų. savotiškų vergiją. Bolše- 
ier'.ų. Toks bokso žiaurumas Ivikų spauda ir radijo savc po- 
yra, be abejo, žiauresnis nei litinius priešus vadina buvu- 
senovėj. Tada boksininkai sau 'siais žmonėmis, kurie esą vi- 
gojo veidų, rankas ir nelaukė, (sai ne vertintini. Nacijonalsoci- 
kol bejėgį arba užmuštų prie- jjalizmo vadai mano net, kad

gadynės ir valstybės stabų ga
rbinime. Ir bolševizmas ir na- 
ci įonalsoei jalizmas savo reži-

SUTVARKYTINAS REIKALAS

Tuoj po karo suorganizuotos Amerikos

Į pirmuosius ir jų ilgėjimąsi pa-'i vilizacijos laimėjimais nepaly !S;l an^ žemes, kaip jų partijos priešo nužudymas
įtenkino gausiais laimės spin- ginamai aukščiau už pirmąjį daioa.i dabar, jvt.’ teisėja (Tęsinys ant 3 pusi.)
Į dūliais. pašoko. Technikinės kultūros ..... • ■ ..........* ■ .................. 11

skubus augimas žmogų ne t i ii įlietuvių bendrovės beveik visos nuėjo nie- Ras daugeliu atvejų Kris-
kais, nunešdamos kelis milijonus žmonių pi- šviesai paliko akli, tai , . . . v .. ................... d u v. •(prirydamas prie paviršutiniomgų. lai pakirto lietuvių pasitikėjimų lie- rasto žinovai : sukti sotis-1 . . . ...
tuvių bendrovėmis ir. bendraį pakenkė betu
riu ekonominiam sustiprėjimui.

Kuriose bendrovėse dar ir liko šiek tiek 
gyvybės ir joms užkirsta kelias ats gauti.

tai,
nepažinę, ra:dės įsikibę iš,vi
dūs fariziejai. Tie, savim pa
tenkinti ponai, visiems laika
ms paliko įžūlių Kristaus prie

gyvojo gyvenimo vargų 
raidė;

klaidina, jo psichines galias 
prirydamas prie paviišutinic 
gyvenimo stulpo, bet kenks

►Sakysim, tokia Lietuvos Atstatymo Bendro-, , su klasiški pavvzdzia'. ls psi-ve su centru Ne\v j.orke jau daug metų kai I Č , • ■ , ' •, ... » , . , ® * ekologinių patvnmų vnebepajegia sušaukti legalisko šėrinmkų su
sirinkimo ir legališkų vaidybų išrinkti. Šėrininkai taip buvo apvilti, kad į jokius atsi
šaukimus dėmesio nebekreipia.

ma

mingas dargi ir dėl savo ypač 
nervingo tempo. Ąnlikiniartu. 
pasauly tiesiog sunku rasti fa
ktų, kur civilizacijos įvairiu 
veiksn ai — XX amžiuje j-, 
yra žymiai daugiau — butui

r--. v . " “7 (taip aktyviai naudojami šie, kad pabundanti siela Kri- ..
, ra zir.o-

stuį kelių į save rengti prade
da pirmų pirmiausia dideliu 
išgąsčiu dėl savo skurdo, nuu- 

Nežiflr.nt visų nusivylimų, šėrininkai tu- llankumui dėl savo aliarmuo-
lėtų atkreipti dėmesį į savo Irendrovės rei
kalus, susiorganizuoti, sudaryti tinkamų val

dančio putlumo, gailesčiu dėl 
dažnų vingių į šunkelius. Ki

dykų ir jų gaivinti. Lietuvos Atstatymo Ben- (tokiam išvidiniam pabudimui,
drevės šėrininkų seimas, kaip praneša jos se
kretorius, bus šia:s metais gegužės mėn. 2(1 
d. Xc\\ Yorke. Turintieji tos bendrovės šorų, 
turėtų atkreipti į tai dėmesio, ar patys su-,(dvasios pasaulį, reikia tam ti- 
sirinkime dalyvauti, ar kų kitų“ Įgalioti u? ikrų gyvenimiškų patyrimų ir 
juos kalbėti. Susitvarkiusi bendrovė galėtų iš viso to teisių išvadų pasida-
bent š’ek tiek naudos atnešti ir imtiems šė- 
lininkams ir Lietuvai.

be Dievo malonės iš savo pu
sės reik:a nuoširdaus susikau
pimo, žvilgio į tamsųjį savo

rymo. B<>t ka’p izraelitas fa
riziejus ir graikas sofistas pa
sirodė esą tolimi krikščiony- 

Liktidiežuviai kalba, kad socialistai, ant- bei, tuip juo labinu mūsų lai- 
rojo transatlantinio skridimo organ’zatoriai, ikų peisimokęs laisvamaniškas 
tyčia nustatę didelę sumų, kurios trūkstą lėk-!krikščionis tolimas tikrajam 
tuvo įtaisymui, kad ii šiemet tas skridimus į Kristui. Reikalavimas išvirsi- 
dar neįvyktų. Esu, kaip skrisi, jei nesudėta ;nfs švaros, pasak Foersterio. 
užtektinai pili gų lėktuvui įtaisyti. Mat, al>e- !pas šios gadynės žmogų yra
jojama, ar siKdabstums pasiseks fienkį tūks
tančiai besurinkti (t> to, kai jie |>ernai visuo
menę binuriai apvyiė. Bijoma, kad ir š’emet 
tokį pat šposą fcciabstai galį iškirsti.

J ii

labai aukštas, ’bet reikalavi
mas nusivalyti savo sielų — 
beveik visai atbukęs. Čia tu
rime vienpusį intelektualistų. 
kuris knygose Imskęsdamas 

Vokicčia’ visur savo purvinų snapų kišu. neteko gabumo pažinti gyve-s

Kiek čėso atgal, nacaa Hit- paskelbtų, kad to karalystė 
lų žalojimui, kaip yra šiandie. ierįs užsimanė džermanų naro- laimėjo vainų ir 65 nuošimtį 
Nervingumo drugy s krečia ino vįsaįs galais sveiku ir ra- admišino. Tai būtų moderniš- 
derniškojo žmogaus smegeni? 2unmu pa,jaryti, įvedant pri-La vfcina ir dar pelno, ne nuo- 
i jausmus, tocel jam gi eit vi- verstinų sterelizaci jų. Stet ebza į stolį, duotų. Ba iki šiol vaje- 

skas apkarsta. Visur aplinkui sterelizavo ir, veizėk, vi-ivotasi vis senoviškai: šaudy- 
matoine, lodos, labai įtemptų ,sįš|iaį atbulon pusėn nustėro- įdavo vieni kitus ne tie, kurie 
dailių, bet taip pat ištižimų l,jzav() y.(,ioį sveikatos ir ra-'tų vainų norėdavo, 
ir nepatvarumų. Yra apsčiai zunK) diženuanŲ naro(,U3 (iul,
reiškinių, rodančių žmonių ge- na gaĮviJ gayo ir (la,)aj hvie. 
rbflvį esant žymiai netolygų1^ rodos n(>ga!i du(ltL
c’vibzacijos iškilimui. A'pa- _____
r į • • . v _ , “ f kės dar vienus padotkus —didmiesčiuose, kur žmones dau - .................................. 1

giau sotiriasi Ltdvasės kultū- ( 
ros vaisiais, rvšus

Vilniaus šlėktų gazietos ra
šo, kad netrukus vilniečiai m|^

Šnekant api * sterelizacijų, ju^ pįkčorių ėmimųsi. Neapsi-
Jei mano delnas būtų strošnas gaukit; Mokgs tik |:etuviai, 

gyvenimo i|įktatorius, aš padaryčiau ki- 
smukimas. Moderniškų pato-

-..........................................................- ..................... ngumų centruose daugiau kaip 
kur kitur statoma kalėjimu

gudai, ukrainiečiai ir kiti. Vi- 
tokių sterelizacijų, būtent gai- tnijos smaugikaį nesiims pik-
vose visų tų, kurie vainos kar- 
šc’u dega. Pirmiausiai, žino

čerių, kud nepatektų į juodų 
kolekcijų, kai Vilnius grįš Lie
tuvai.įgomn ų ir neproi ių naiiių juia, pasiguklyčiau didelį nacų

Antai buvo pranešta, kad Če !_ jjjt|(.,j 
koslovakiju pastatė net lok; 
psichiškiems ligoninis namų, 
kuris talpina 1200 žmonių. I*a , . . . , ■ -•
«al tvri, d»vi„ins. ,C„ rey".': tHda na užs,dengei u žu,„-

ko įnešimų.: apznairmncian vai na gali nieko negirdėti.

ti jei tokia sterelizacijų ne-

■
Raidai, sakau, kam tu, kal

bėdamas per telefonų su žmo-

giausia patenka aukos, persi 
sot'nusios miesčioniškos aplin
kos įvairiais erzinančiais vei
ksniais, kaip moderniškais šo
kiais, kino, bulvarine spauda, jy

nų, kuri būtų didelė žmonijos ; 
šventė; parinkę,’au didelį sta- ' Negaliu kitaip, prof., žmo 
iliunų »n įžanga ir muzika,"žuo8ti- kad 5na',s0 

kaip luina Spanijoj per bulit, |”etlau'
ainų, ar Ainerike l**r boksi-

— Mūsų akademijoj praėju
le ir t.t. Kili nublukusį kh,.’Rin^ žtat^ian L' du j ”•» "availe buv,> '■“'““''imui, 
gyvenimu baigiu suvižudyla. j;likt,(orills> lninst„iuSj gi kuri iū visu mergaičių yra 

mins, su maudymosi kelnai-' £rtt**aus*u-

. r i i-• -ni-- . . .i . . , .. prabanga, skurdu, laisvąja linu L- bl‘, .. e .' j ’nepalieku ramybėje ne Belgijos, kuriai minų ir save. Antras tipas y- , n , . (ninku laitų uz svieto eempijo-
po karo teko Kupen - Melmedy kraštas, se- ra gamtamokslio žmogaus, 
niau t'okietijaį priklausęs. Šiomis dienomis taip įstrigęs į išlaukinio gr.
tame krašte belgų vyriausybė suėmė 30 vo- uitos valdymo ta:syklės, karį
kiet'ninkų, He’matbiindo ir kitų antibelgiš- visiškai nemoka prieiti pri? Charakteringas ir .-porto is lėni ir ginkluotus basliais. Na,
kų organizacijų narių ir juos ištrėmė. Taigi, virbus pasaulio tiesų. Paga- sigiminias. Cird'-jome prašina- ir tegul vajevotųsi po pusę vu-
l.itterininkų išdavikų ir kitos valstybės, :aa- iliau turime didžiausios pra tniausins rekordus, dažnai pa-(landos, ar valandų. Kuris dik- 
tyli, neglosto. įmonės mašinžmogį, taip pa-^baigiančius sunkiais kūno su totorius išliktų gyva®, referi

mis.

— Na, ir kokie buvo rezul
tatai ?

— Jokių. Kiekviena mer
gaitė gavo po vienų balsų.
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S. Lukas GRIGAITIS 1 TAIKĄ jVadinasi, Grigaitis rodo užuo
jautą tiems hitlerininkams.

DU PASAULIAI

PLĖŠIKAI HITLERIUI drąsina Lietuvai netik llitle- (Tęsinys nuo 2 pusi.)

('Tikras atsitikimas 1925 m. Aukštdvario apylinkėse)

(Pabaiga)

Suradę vadą vadiname na
mo. Jis sako dar truputį pa
laukim. Aš sakau, mes nelauk
siu), norime eiti namo.

— Gerai, — sako vadas, — 
jei norit, galit eiti. Netrukus 
ir mes eisim.

Mes išėjome. Graži naktis. 
Mėnuo labai šviečia. Aplinkui 
visur toli matyti, kaip dieną. 
Buvo jau kokia antra valan
da nakties, kai apleidom kai
mą. Mes su Petreliu sau eida
mi šnekučiuojamės ir apie ba
nditus mums nė negalvoj. Ne
trukus mes pasiekėme ir mi
šką. Vos tik Įėjus miškan, ke
lias tuoj eina pakalnėn. Žiū
rim, priešais mus už kokio ži
ndo metrų miške skersai ke- 

iš kairės dešinėn pusėn ke- 
no perėjo du nemaži vyrai, 
trumpais švarkais, diržais ap
sijuosę ir su šautuvais ranko
se. Jie, perėję kelią, .įeina į 
esančią netoli kelio,tankynę.

— Tai jie, — pa tylom-s ta
rė Petrelis.

— Aš ir taip manau, — at
sakiau Petreliui.

'Pik ūmai pasigirsta šūviai 
ir kulkos krenta šalia mūsų 
sniegan paliai kojas. Mes greit 
nuvirstam į griovį sniegan ir 
paleidžiam po du šūvius į 
juos, ir po du į viršų, many
dami, kad, išgirdę šūvius, tuoj 
atbėgs iš kaimo šauliai. Gu-

,'kodėl mane vakar vakare toks 
pabaisys paėmė. Gal tai buvo 
koks nors paslaptingas manęs 
nuo nelaimės persergėjimas, 
-r pamaniau aš sau vienas, — 
nes aš, esant tokiam dalykų 
stoviui, būčiau pats pirmuti
nis su Taniu ir Petreliu ėję:; 
namo, ir gal būčiau buvęs nu
šautas ar sužeistas.

DEL 4 NACIŲ SUŠAU
DYMO

L’etuvos karo teismo nuos
prendis — mirties bausmė 4 
naciams Vokietiją taip supur
tė, lig būtų perkūnas trenkęs 
iš giedro dangaus.

Visas pasaulis susidomėjo

Netmkus ateina pas mus iro.a “Lithuan;a”
šaulių vadas, nuovados virši
ninkas, miestelio policininkas 
iv dar heli šauliai. Prisirenka 
pilnas kambarys.

I Nuovados viršininkas klau
sinė ja Tanią su Petreliu, apie. 
nuotikį. Jie visą papasakoja, 
o jis užsirašo. Paskui jam pa
rodo dar ir peršautą šautuvą, 
kurį viršininkas apžiūrėjęs 
juokdamasis tyčiomis sako: 
“Tai gal jūs vienas iškėlėt 
šaiUuvą kotą į viršų, o kitas 
šovėt kaip į taikinį.

— Ne, ne, ponas viršinin
kas! Ar jau mes tokie kvai
liai, kad gadinti šautuvą. Tai
kiniams yra užtektinai medžių 
ir stulpų prie kelio, — sako 
Tanias.

— Aš žinau, jūs visokių špo 
sų mokat padaryti, — šypso
damas pasakė viršininkas.

— Mes to nedarėm. Aš tau 
sakiau, kad banditai mums ke
lią pastojo ir mus apšaudė.

— Aš tam tikiu, — rimtai 
tarė viršininkas, o šaulių va
das tik juokiasi klausydamas

rio organai, bet ir Grigaitis 
per savo socialistų organą 
“Naujienas”. Sako, Lietuvai 
nelaimė būsią už sušaudvma tu 
4 nacių.

nesami jokia nuodėmė. Mažas 
nepritarimas Stalino nr Hitle
rio skelbiamoms pažiūrom! 
siekta besmilkinant diktato
rių įgeidžiams, ir kaip kai ku-

Mat, Klaipėdos naciai did- riose šalyse užgniaužta žmo
gaus vertė, byloja šiurpūs fa
ktai. Antai, Sov. Rusijoj iš-

žiuma yra socialistai; jie no
rėjo Klaipėdoje sukelti pučą 
už pinigus. Klaipėdoje socia
listai virto naciais, o Vokieti-

Lietuva dėl to nuosprendžio. Įjos hitlerininkai iš užpakalio 
Chicagos anglų spauda tik mi- Įrėmė. Dėlto ir Grigaitis ban-

Mes, kaipo1 lietuviai, dau
giau dėmesio kreipiam į lietu
višką spaudą, kuri mums yra 
arčiau širdies, ir musų, lietu- 
\ ių reikalai pirmoj vietoj sta
tomi.

Mūsų lietuviškoji spauda 
dėl tų 4 nacių skilo į dvi da
lis. “Draugas” ne tik nušvie
tė teismo eigą, ir komplikuotą 
padėtį tarp Lietuvos ir Vokie
tijos, bet ir editorialu “Ar bus 
Lietuvos Vokietijos karas?” 
pažymėjo, kad Lietuvai nėra 
ko bijotis Vokietijos.

Grigaitis su Hitleriu susirū
pino tais 4 naciais, kurie suo
kalbį darė prieš Lietuvą. Gri
gaitis bando juos išteisinti 
“Naujienų” editoriale ve ką 
sako:

“Vistiek būtų geriau, kad 
m’rties bausmė tiems sąmoks
lininkams nebūtu vvkinama”.

luose. “Nuostabųjį” darbą at Įkaitėmis ilgėjosi išganymo.
jie dar turėjo iš- 'Nukrikšcionėjęs žmogus padu- 

didelius girių plotus, 'rė stebuklus gamtoje, bet snū
di 

k i rs l i
per blogas vietas išvesti pb-n- 
tą ir padarytį 2G pilimus. So
vietų vadovai negirdėtu užsi
mojimu norėjo pralenkti vis
ką, kas pasauly kada nors ka 
nalų kasimo srity buvo pnriu-

biai sužalojo savo ir savo h»»»- 
lio siidą. Nežiūrint išorinio ;- 
vaiiiopo blizgėjimo, pats p< 
pateko į didelę tamsą, į alku 
muoįauU chaosą i mirties še-•I k i »
šėlį. “A-tis’

ryta. Tą savo garbėtrošką jie 
kastas kanalas, jungiąs Lenin- jlias°Lno tic.ios piliečių syy- 
gradą su Baltosiomis jūromis.
22G kilometrų ilgio kanalas iš
kastas per pusantrų metų. Vi

do švelniu tonu reikalauti, kad Įsą darbą atliko 150,000 trem- 
Lietuvos valdžia nenubaustų [Ordų, Iš jų gyvų paliko tik 
tų 4 nacių. 110,(00, kiti 140,000 dėl žmog

Aleksandra A. žalpis žudiško jo darbo sunkume a-

l»e. O Leninui komponuojamo- 
n ,t maldos ir jo garbei pasta

Be Dievo meilės irsta vv 
suomenės tvarka. Pamilk Dio 
vą, o rasi sau ir tėvynei n»

tytas švytintis muzeleujuma:-?.. nykstamą turtą. Kur Dievas. 
Prieškrikščioniškasis žino-'ten ir palaima.

Pavasariui Atėjus Namams 
Reikalingiausi Daiktai Yra

SKALBIMO MAŠINOS 
DULKIŲ VALYTUVAI

Be šių daiktų, nei viena mylinti švarą šeimininkė, negali 
apsieiti.

lirų dar apie kokias penkias 
minutes, bet šaulių ateinant .IV kalbos, 
nesimato. I asižiurau į šautu- Į ]<įek pasikalbėjus, svečiai 
vą, ugi mano šautuvo kotas jgejn£le 0 jnes, likę vieni, dali- 
Į^eršautas. Petrelis randa, kad
jo kelinės peršautos, čia ne 
juokai, pamaniau sau ir dui 
bėgti atgal abudu į kaimą. A t 
bėgę žiūrim, visi mūsų drau
gai sau tik ūžia ir linksmina 
si. Suradę vadą, pasakom jam | 
apie mūsų nuotikį ir parodom 
peršautą šautuvą ir kelines. 
Vadas tuoj liepė pašaukti šau
lius, o pats su keliais šauliais, 
peršokęs tvorą, nežinia kui’ 
tarp trobų dingo.

Susirinkę šauliai ieško va
de. Vado nėra. Mes visi pasi
leidom bėgti į girią. Vos tik 
pasiekėm girią, žiūrim ir mūs 
vadas ateina iš kitos pusės gi
ria. Slapstomės už medžių, ti- 
kėdamės, kad banditai mūs 
laukia. Aš vadui parodžiau ta
nkynę, iš kur mus apšaudė. 
Tą vi"tą mes tuoj iš visų pu- 
tui apsupome ratu. Klausome. 
Tankynėj girdėti braškėjimas 
Norime suvokti maždaug ku 
rioj vietoj ir mesti ten gr-ana 
tą, bet braškėjimas tuom tar
pu aptyla. Vadinasi jie n utį 

,1c ir iyko ..
Apl’nkui čia klonyje tarp 

aukšlę, medžių labai tamsu. Už 
-kelių minučių pamatome luot 

pačius vyrus, kuriuos mes ma tūli su Petreliu, pereinant ske 
rsai kelią, einančius tarp re
tų ir aukštų medžių į kaina. 
Paleidom į juos kelis šūvius 
ir pradėjom vytis, bet jie di 
ngo girioje anapus kalno di
delėse bankmėse, o mes grįžo
me atgal ir ėjome namo.

Kaį parėjoni namo, jau bu 
vo ketvirta valanda ryto. Me< 
dar esame be miego. Po pus 
ryčių reiks eiti kiek pamie
goti.

— Pake.? aš tik supratau,

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint; 

DIDĮ STIPfeUMĄ su GREITO 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jns atsinešti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Excbange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

EKSKURSIJOS

o pieš.
jamės ką tik pergyventais į- 
spūdžiais.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
TIESIOG J KLAIPĖDĄ
MotorlaJviu “Gripsholm”

išplaukia iš New Yorko
GEGUŽES 25 D. 1935 M.

Antra ekskursija išplauks
Liepos 3 d., 1935

Tuo pačiu motorlaiviu 
(Per Gothenburgą-Stockholm)
New York — Klaipėda 

Rengiamos:
Riet. laivakorčių Agentų Sąjungos 
Am.

Kiti išplaukimai iš New Yorko
Drottningholm Balandžio 20,
Kungsholm---- -- Gegužės 2,
Kungsbolm - - - - Birželio 4, 
Drottningholm - - Birželio 12,
Informacijų ir laivakorčių kretpkitšs 
į bet kurį Sąjungos narj, autorizuotą 
vletinj laivakorčių agentą, arba } bet 
kurią mūsų raštinę. Tarp Švedijos ir 
Klaipėdos plaukioja naujas moderniš
kas laivas "MARIEHOLM".

SWEDISH AMERICAN IJNF,
ĮSI N. Midiigan avc., . Chicago, 111.

----

Štai auksinė proga: 
Šeimininkių pripažinto
ji geriausia skalbimo 
mašina “HOTPOINT” 
dabar parsiduoda už

*69.00
ir su kiekviena mašina 

gaunate

DOVANAI
“HOTPOINT” elek- 
trikinė prosijimo maši

na

“HOTPOINT” yra produktai visiems žinomos GENE
RAL ELECTRIC C0.

* * *
Elektriniai dulkių valytuvai dabar žymiai numuštomis 
kainomis: Perstatyti (relniilt)vuz
Nauji už ...$23.50 *9.50
Jūs daug esate girdėję garsinantį kad Midget Radio par
siduoda už $S.OO — $10.00. — Bet niekad negirdėjote, kad 
General Electric išdirbystės. Midget Radio parsiduotų už 
mažiau negu $24.50.
Vienok dabartinio išpardavimo metu pas mus gausite 
General Electric Midget Radio už $ 14.50

Tai yra didelis pirkimas ir visi juo pasinaudokite.

ĮVERTINDAMI

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

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

CHICAGOS taksu numažinimą 

CHICAGOS kredito atsteigimą 

CHICAGOS mokyklų išgelbėjimą 

CHICAGOS gero vardo pataisymą 

CHICAGOS biznio išplėtojimą 

CHICAGOS saugumo dabojimą

EMIL DENEMARK E

t

BALSUOKITE UŽ

Edward J. Kelly
Į MAJORUS

I

PETER J. BRADY
Į Miesto Klerkus

GUSTAV BRAND
Į Miesto Iždininkus

RINKIMAI: Balandžio 2,1935



DRATGAS Šeštadienis, kovo 30 d., 1935

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS VIETINĖS ŽINIOS
MISIJŲ BAIGI IR BAŽ

NYČIŲ LANKYMAS
įvėnios pamaldų, Šv. Vardo dr- 
Jja turės kauliukais žaidimo ir 
kortomis lošimo pramogų pa 

j rupijos svetainėj, pačios drau
gijos naudai.»si sekmadieni, lygia: 3 vai. 

popiet Šv. Antano bažnyčioje 
Įvyksta Misijų baiga. Suaugę ! Lmprovement klfibas jau vėl 
ir jaunimas labai uoliai ir skai e*na l)l le gražios tvarkos. Lie- 
tlingai naudojosi misijomis. Į tuviai jau supranta, kad tik 
Š os parapijos jaunimas ypa- v.envbėje dirbant galima kų 
tingai gražiai pasirodė. Garbė nors gero nuveikti ir laimėti.
jums, kad suprantate savo šie- -----------
los svarbų. Šį sekmadienį Kat. Federa-

Sekmadienį 3 vai. popiet mi cijos 12 skyrius laikys susiri- 
sijonierius tėvas A. Mešlis pa-,“kimų 1 valandų popiet. Vi- 
sakys svarbų pamokslų, padės'^1 draugijų atstovai pribūki- 
atnaujinti krikšto įžadus, .'-u- !
teiks atlaidus ir Šv. Tėvo pa
laiminimų. . Holstrvčio “gazietos” lei-

“VISI ŽMONĖS” KVIEČIA 
VISUS ŽMONES

Dįevo Apvaizdos purap. sa
lėje rytoj vakarų įvyks vaidi 
nimas dramos - misterijos ‘Vi
si Žmonės’. Šis veikalas buvo 
parašytas vidurin'ais amžiais 
lotynų kalba ir dabar vra iš-

Per vicas tris dienas rytais 
ir vakarais buvo sakomi gra
žus pamokslai, klausoma išpa- 
ž učių ir teikiama palaimini
mas Šv. Sakramentu. Žmonių

ikodami saugios vietos, mes. , mo po 2 mėnesių gydymosi Šv. 
pagalios, radome saugiausių Kryžiaus ligoninėj. Prieš pora 
vietų savo pinigams investuo- j savaičių jai padaryta sekini 
Ii- nga operacija ir dabar prade

jo eiti savo pareigas, norsŠiandie galima p ikti Chi
vagos ir Rockfordo vyskupijų į turbūt, negreit galės užimsi 
notas, už kurias atsakominga mokytojos vietų mokykloje, 
yra visa vyskupija. Mokama į Sesuo M. Alfreda jau treti 

matėsi net iš kitų kolonijų. a nuošimtis. Norėdami j metai, kai Aušros Vartuose
Kartais matėsi ir atšalėlių, ku daugiau sužinoti apie šias no įeina namo vyresnėsės parei 
rie jau ilgas laikas kaip lenkė ^as’ telefonuokite Boulevard j gas. Jį turi mokytojavimo ma
kelius prieš savo Sufv'rėjų. j-bOO, arba užeikte į Dislrict 

Man, tikiuosj ir v ••m.-, la- National Bank, 1110 M est 3«>tli 
verstas į daug kitų kalbų. Į hai patiko piur.&u'.er.io vaka- Stieet
lietuvių kalbų jį išvertė Lie- re sakytas kun. Katausko pa- 
tuvos V. Teatro artistas J. mokslas, kuriame vaizdžiai m 
Sutkus ir pastatė Kaune. Ar- piešė išpažinties reikalingumų 
tistas J. Olšauskas partraukė į:r Svarbumų.

VAJAUS VAKARIENĖ

te.
jį į Amerika ir pirmų sykį su
ruošė jo vaidinimų Nevv Bri- 
įtain, Conn. Dabar J. Olšaus
kui apsigyvenus Čikagoje nn-

i’er visas tris dienas buvo
kunigų.

žesniig skyrių talentų, bet prie 
to ji ajalovanota ir viršininkės 
gabumais.

Liga vra nemalonus dalykas

ŠIS - TAS Iš Mūšy 
PADANGĖS

VVESTVJLLF, ILL. — Ka
syklose iki šiol dirbo gerai. 
Bet nuo 1 d. balandžio pasi
baigia sutartis darb ninku su 
kompanijomis. Nežinia ar su
sitaikys. Gal pr išeit į ir pa
silsėti.

Mirtis slankioja ir po mūsų 
miestelį. Keletas ir lietuvių 
persikėlė anapus gyvenimo.

dėjams ir “Šv. Jurgio parapi- rimą ir čikagiečius supažindi 
onui’’ (o gal “parapijonkai”)
Ciceros katalikai pataria rau
donas apykakles sau ir toliau 

ir

MEST S1DE. — šv. Kazi
miero Akad. Rėmėjų 10 sky
rius rengia vajaus vakarienę 
su programų sektu., kovo 31 
d., (5 vai. vak., parapijos sve
tainėj. Visi kviečiami dalyvav

(St-ug svečių
Paskutinį vakarų iškilmin

gus mišparus laikė kun. Alba- 
vičius, o >rnžų pamokslų apie

nti su šiuo įspūdingu veikalu į*P-mdų pasakė kun. A. Valau-,.. ,, .
Pastatymui reikalinga daug,clus- Suruošta įspuonga pro- v , ■. .’ . T ° .. 1 Vakaro programas susidės it
artistiškų jėgų, kostiumų jr įcesija. dainų
scenerijų. Tas viskas yra pa-! Atlaidų užbaigime dalyvavo i 
rup nta, ir tikimasi geriausio ^vese, aį vargonininkai, kurie į 
pasisekimo. Y7aidinimų režisuo davėjo gražiu giedojimu. Pir- i 
ja ir svarbiausių rolę atliks nui kartų mūsų choras giedo- ,
J. Olšauskas, kitas roles Sa- įJ° gražius ir melodingus nau- 
beniai, c. Pavilionis, K. Šilu- 3US komp. Žilevičiaus mišpa-

Po miirilų apeigų eisime la
nkytį bažnyčių, kad įgijus Kri 
„staus Kančios Jubiliejaus Me
tų, bei Šventų Metų, atlaidus. į

pasilaikyti. Patrijotizmo
Nuoširdžiai raginu visus.šios Tetuvybės klausime jūsų pa-

kolon jos lietuvius katalikus ga||(OS nereikalaujame, nes jūs 
susirinkti 3 vai. į bažnyčių ir, įtų žymių patys niekuomet ne- 
Po misijų baigos, eiti lankyti turėjot/ įr neturite. Cicerie- 
bažnyeių. Gal nei vienas iš jf.įaį nenorėtų manyti, kad “Šv. 
musų kitos tokios progos no- į Jurgio parapijonas” tikreny- kus, ir
sulauksime. Naudokimės Die- jiM\je būtų Šv. Jurgio parapi-| Dievo Apvaizdos parap. clio-S Lietuviai didžiuojasi tr.rėda
ao malon ui pioga. 'jonų eilėse. Alums rodosi, kad ro. Tikrai verta čikagieAiams į,ni kompozitorių savo tautie-

Kun. H. J. Vaičūnas,

Kibūs jaunuoliai iš 'rus-

muzikos ir kalbų. 
Vakaro tikietus uoliai pla

tina vajaus komisija: F. Šlio 
gerienė, M. Stumbrienė, O. 
Dočiolienė, Kaz. Šliogerienė. 
Visas vakarienės pelnas e's 
Šv. Kazimiero vienuolynui.

Pasitaiko ir Bacho auku. Ne- 
pafiam ligoniui, bet kada liga sl,Iliai ,KS dievaitis 
trūklio visuomenė veikėjos dvi na„,;n5s mylėtojas, (lėda 
dailu}, tada ta nelaimė atjau- sakv,^ 1<)4,| ne vyrai, bet 1110- 
ėiama .tar skaudžiau. Taigi t(.rSjf„ Teisingai priežodis sa- 
ir Aušros Vartų žmonės, at- ko. koks gvveni|liaSi tokia ir 
jausdami mokyklos vedėjos Ii- „lirtis buV(> |a|)ai pra .
g,, kreipės malda į Dievų yip,atillus aa|,|in6 sunka u. 
prašydami jai svediatos. Ačiū Hradub tikraį degtinei> l)i>k, 
Dievui, ši malda buvo lėkiau- 'sul,laž6i„. S,.„'au lengviau br,‘.
s-^a- Ra,p. davo ir išsisukti. Dabar su-

mainė teisėjus. Iš Danvillėjaiu. 
įkėlė į St. Louis, o iš tS^į 
iDanvillę. Tat dabar ir mela
giai nebeišsimeluoja. Vienų, 
moterėlę jau nuteisė 3 mėn. 
poilsiu:. Be to, dar ir kainavo. 

Mūsų jaunimas Vvčiai dar

RĖMĖJUPRAMOGA
MABŲFFTTE PARK. — 

Šv. Kazimiero Akademijos llė 
mėjų 8 skyrius reng’a pramo
gų (card ir bunco partv), ba

‘bonas

Praeitų sekmadienį mūsų 
parapijoj įvyko Vakarinių Va-

tik Jurgių parapijonas-(ka) 
tokį nonsensų gali rašyti. Šv. 
Jurgio parapi jonai, žinome, 
laikosi teisybės ir Kristaus E- 
vangelijos dėsnių. Tik Jurgiai,

■^įsidomėti šituo vaidinimu.

Istijų Katalikų Federacijos Ko ]0 ne parapijonai katalikai, ra- 
nferencija. Iš visų kolonijų 
delegatų skaitlingai dalyvavo.
Ciceriškiams dar daugiau ūpo 
pridavė darbuotas Katalikų A- 
kcijos — Veikimo darbe. Ko
nferencija buvo tikrai sėkmi
nga.

šo į Holstrvčio gazietų ir tik 
Jurgiaį tokioms gazietoms ti
ki. Nusimauk savo kaukę.

C. Z

ĮSPŪDŽIAI IŠ 40 VAL. 
ATLAIDŲ

NOKTI T SIDE. — Mūsų bac I
žnyč'oje kovo 24, 25 ir 26 dd į 
buvo 40 vai. atlaidai, per ku i 
įriuos katalikai skaitlingaį ar i 
finos prie Dievo stalo.

tį, asmenyje Žilevičiaus, kurio 
skambios kompozicijos prade
da užkariauti pasaulį.

, Lietuvytis

SVARBI ŽINIA

Antradienį 
mai. Cicero 
puikiai pasirodyti.
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Parodykime joms savo širdį landžio ? d , 2;30 valandą po. Įbuojasį parapijai. Dabar nu
piet, parapijos svetainėje. Pe- ; 
rkant tikietų iš anksto (gail
ina gauti pas kiekvienų rėmė
jų), kaina 25c; prie durų par- Į 
siduos }m> 30c. Bus gražių do
vanų ir “door prizes’^Po žai 
d’ino bus užkandis.

Nepraleiskite progos. Nusi
pirkite tikietų iš anksto. At
silankę nesigailėsite. Rėmėja

rnus vienų sykį į metus. \v;iU i>,, darė kas mėnuo eiti in corpo-
re prie Dievo stalo. Girtina.

Ne sųjungietč

Visi širdingai prašomi pa
remti vakarų.

M. Dobrovalskienė, pirm

SUGRĮŽO sesuo m. 
ALFREDA

Per paskutinius kelis metusi SIDE. Kovo 28 d
žuvo- didelės musu
pinigų sumos. JJaugei s sian- | 
įdie lieja graudžias ašaras, nes 

Kueienė, p0 sun- Iper ilgus metus kruvinu pra !
__ _  i\e>ne. (neitu laiku mano su-^kios operacijos, padarytos dr. įkaitu uždirbtas skatikas, pei 1
į\C-.sta baisa vi-1 l}1’e savo daih°- (Simonaičio, jaučiasi daug svei neapsižiūrėjimų, žuvo ir pasi j
lietuviai žada i Kovo 24 <1. pakrikštytas sū-ikesn,’‘- Ji <^koja, kaip dr. Si- turinčius paliko beturčiais. :

tautiečių |3esuo Alfreda, Aušros V’a 
rtų niokjklc’ vedėja, grįžo na- PLATINKITE “DRAUGĄ”

Trečiadienio \ akiirc

M. Kančienė jau daug svei- į Barbora 
Greitu laiku mano

n.t-: P Mikola’nio (Micliels). juonuič ui, hiip jau ir Šv. Kry Skauriž’u pamokymu išniokin-
( Krikšto tėvais buvo: A. Ado-
'mskis ir Mockevičienė.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Noriu pranešti, kad mano studentė ir lietuvių žymi daini
ninkė ELENA BAKTL’SH laimėjo pirmų vietų didžiu
liam Konteste, kurį surengė Society of American Musi- 
cians. Sveikinu!

ALEXANDER NAKUTIN
Muzikos ir Balso Mokytojas 

(Narys Society of American Musicians)
3’el. V’ebster 7369 — Kimball Bldg. ----- 9 .Aukštis
3C3 So. Watasli Avenue Chieago, III.
--------------------- -....................- ............................... ............. ......................V

Senoji Tėvynė Jūs Laukia
Aplankykite savo

gimtinį kraštą
*

Greičiausia Kelionė 
į Lietuvą,

BREMEN 
EUROPA

fe

i:ks|ii-csiniM traukinys laukiu prie 
Itiivo llri-iiii-ihtivcnc Ir užtikrina 
patogi; novykinu; į KLAIPĖDĄ

Arba kelm.ikite pupuliarinls 
ckspre-sinlals laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
PatoKtU* siisi-leklnias ueltžiuke- 

liais iš llanihui'Ko

lul'iiimiaciju klauskite ,|Nis \ li llu) 
Agiiitu arba

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

130 W. Raudolph St7 Cliicago

ziaus ligonines slaugėms 
gerų patarnavimų.

už ti, dįibar nū s nenorime nei re
mto dėti j nesaugių vietų. leš-

Čikagos ir Rockfordo 
Vyskupijų

Penkių Metų Notas

Dabar galite pirkti per mus
Notos Moka 4 ir 5 

Nuošimtį

IMSTRIGT NATIONAL 
BANKA

1110 West 35 Street 
Telefonas Boulevard 2600

LEONARD A. GREETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

Apdraudžiant 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.
J

INSURANCE

NOTARV

PUBLIC

>ĄPlETKIEWICZ<S(g‘C

XMORTGA£E BA1

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEBT 47th STREET Tel. LAFayettt 1083

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

TeL TARDS 0»«8

VTaoaa AlinŽM 

Ifotaal Trlją 

feraig idži« 

Keatnekr

GERIAUSI

R E F R I G E R A T O R į
rasite

peopl.es krautuvėse
Pasrinkimui

General Motors Frigidaire VVestinghouse Norge 
Orunow Sparton Leonard 

Croslev Gibson ir kitu PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS 
KNYGVEDYSTĖS 
STENOGRAFIJOS

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 Iš ryto iki 3 po pietų, Ii 
nuo 7 Iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIU
MOKYKLA

3KM! So. Halsted., Chieago, III.

Atvaizdu Naujo 1935 Frigidaire Pilnai parceliuotas iš vi
daus ir iš oro pusės —didesnės mieros — kaina $184.50$AA50Pasirinkimas visų minėtų išdirbys- 

čių 1935 M. Mados Kainos nuo ..

Nervuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba

Kam būlt nervuotu ar susierzinunlu? 
NVGA-TONE suteiks greitą, pajj 
Tai yra tiesus nervų tinklui to 
ir veikia akstinu visai nervų 
mat. Nervingumas daro žmones er- 
ziais Ir nemaloniais. Suvaldykit savo 
nervua su NUGA-TONE ir greitai 
užmiršit IjCilas. NUGA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje ir lengvas priimti. Paimkit vi- 
so mSnesio trytmentą už Vieną 1)0- 
lerj. Jei rezultatai nepatenkins, jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda iP 
garantuoja visi aptiokorial. NeatidS- 
liokit—gaukit bonką Šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU
GA-TONE.

Nuo užkietSjlrno imkit—UGA-SOL 
—Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir 
50c.

ir aukščiau

$AA50
« ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Dcinonstratoriai arba Kloor Sam- 

plcs išsirinkimas nuo ................
ir aukščiau

Lengvus išmokėjimai pritaikomi pagal išgalę. Dide
lę nuolaidą už senoviškas ledaunčs.

MAN UFACTUOINQ COMPAMV

4179-83 ARCHER AVĖ. *** 2536-40 W. 63rd ST.
Tel. Lal’ayette 3171 Tel. Heiulock 8400

■TI

REUMATIZMAS
SAUSGEL6

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

CAPSICO COMPOUND ruoš
tis lengvai praSalIna vlrSmlnfi- 
tas Ilgas; mums Šiandie dau
gybe žmonių siunčia padSko- B 
nes pasveikę. Kaina 60c, per 
paAtą 65c, arba dvi už 11.05. 
Knyga; “ŠALTINIS SVEIKA
TOS" augalais gydytis, kaina 
60 centų.

Justin Kulis ■
3259 80. HALSTED ST. B

Cliiesgo, III. I

7

V 7 J
.-..-a.,..

peopl.es


I

ŠeStadienis, kovo 30 d., 1935 n R TTTGIS «

VIETINES ŽINIOS svarbų susirinkimų, kur buąnio, kuris bus kovo 31 d.^ nininkai padainuos gražių dali 
stambių fabrikantų atstovas ' Prašomi visi draugijų atsto- nelių. Taipgi išgirsite naadin i

LRKSA VEIKĖJAI REN
KASI TARTIS SVAR

BIAIS REIKALAIS

ir kalbėtojas. Bus aiškinama, |vai ir pavien ai veikėjai suai- 
žavinčiai giedojo naujus komp.|kaiP mes esame skriaudžiami [rinkti. Yra svarbių praneši- 

:Žilevičiaus mišparus. Vargo- |ko,“Petitorill ir kaiP galima |inų. Ta pgi reiks pasitart apie
nais grojo prol'. A. Pocius. (la- įatitais)t: groseinių biznį. Su

sirinkime, be to, bus nurody
ta vieta l'niversal (Iroeery Co. 
vėrauzės ir kiek kainuos meta-

Draugo” vajų. Valdyba
jrliė varg. Kut ui už gražų cho- 
iia išlavinimų. .Jo choras pir- 
I mas Cliicagoje giedojo naujus

Bytoj įvyksta labai svarbus komp. Žilevičiaus mišparus. 
Liet. R. K. Susivienymo Am. Po iškilmių, varg. Kulys vi- 
Chieagos apskrities susirinki- SUs vargonininkus ir svečius 
mas. Kuopų atstovai ir tos pasikvietė į savo stud jų, kur 
organizacijos veikėjai susiren- kuvo Mondeikienė prirengus 
ka 2 vai. po pietų į Gimimo Į protQ>
parap., Marąuette parke, mo
kyklos kambarį. Šiame susi
rinkime bus

Po vakarienės, varg. Daukša 
pakvietė varg. (ilemžų (iš In- 

orgamzuojama j]iana Harbor) vakarui vado

ms nuoma; bus svarstoma ir 
kitokie klausimai, su kuriais 
susiduria kiekvienas groserni- 
nkas.

Direktoriai ir organizatoriai
Frank Bragiel ir 
J. Buczinski

RADIO

gų piunešmių iš biznio eigos i 
Budriko krautuvėje.

Šis radio programas Jos. F. 
Budriko nulio ir rakandų 
krautuvės adresu 1517 H. llal- 
sted st. Chicagoje. V.

DAR APIE KATALIKO VAK. VALST. KONFERENCIJĄ
Referatai

Pranešimaiprie apskričio moterų sekc'ja.! vauti. Kalbėjo varg. Žilis, iš
dėl to kviečiamos moterys ir \Vaukegano, varg. Brazaitis, 1 . ~~
merginos atvykti. Po svarbaus : varg. Mondeika, varg. Janu- i J)al',aU:< * Gireno P«sto No.

. „ . . . 271 Moterų Auxiliarv susirin-Ig. Sakalas iri . .kulias įvyks pirmadienį, bala-

Kas norite turėti linksmą 
valandėlę, nepamirškite užsi- 
statyti savo radio rytoj 11 va
landų prieš piet ant stoties 
WGES. Kaip ir visuomet, lei
dėjai, Progress Furniture krau 
tuvė, prisirengus su turinin
gu programų. Kep. S. P.

Konferencija įvyko kovo 24 
d. Ciceroj. I konferencijų at
vykau 9 vai. ryto. Ta proga 
teko būti bažnyčioj per jauni
mui skiltas šv. Mišias. Erdvi 
bažnyčia pilnutėlė gražaus jau 
nimo. Jaunųjų choras iš vie
tos mokyklos vaikučių skait
lingas ir gerai išlavintas; cho
rų veda muz. A. Mondeika.

PABALIUOS STUDENTŲ
KONGRESASKAUNE

KAUNAS. — Lietuvos, La t 
vijos, Estijos ir Suomijos 
studentai nuo 1923 metų turi 

1 savo bendrų organizacijų, va
dinamų SELL. Kasmet šios lo- Čia vėl vaizdas jaudinan-

100 metų vyskupo Antano 
Baranausko sukakties proga, 
referatų skaitė ark. M. Saldo
kas. Jo referatų papildė kun. 
Ig. Albavičius ir K. Račkienė.

Kun. J. Vosylius, M. I. C., 
skaitė kitų referatų. Prelegen
tas dar jaunas, vos pirmus me
tus kunigauja, bet daug ža-

Giedojimą, primena tėvynę ir dan(is Bažav6iai ir ,autaj 
daro jaudinantį įspūdį.

susirinkimo atstovai bus pa-|šauskas red. 
vaišinti kavute-ir užkandžiais. Į pro f \ p0(.įu Ant galo varg.

GRAŽ! PUOTA PAS 
VARG.KULI

Kovo 26 d., Šv. Mykolo baž-

,T ,, , v ..... . ndžio 1 d., Hollywood svetN. Kulys sird ngai dėkojo vi 
sietus už atsilankymų.

Po vakarienės pasišneku
čiuota. (ii varg. Janušauskas ) 
visus pakvietė pas save per 
4!) vai. atlaidus, kurie prasi-

• v, -i • • į ... ... dės sekimui., kovo 31 d. ir bai-įskilmingai baigėsi 40, . ’nytioje 
vai. atlaidai.

Choras, vadovaujant varg. 
Kulio, lx?i padedant Chicagos 
Provincijos vargonininkams,

gsis baland. 2 d.

Ieva Lukošiūtė

ŠIĄ SAVAITĘ

PROGRESS
Krautuvė

Siūlo
D’džiausus

BARGENUS
i u(Keletąs

Pavyzdžių

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

$32.50

Naujos mados springsiniai 
matrasai verti $18.00, po —

$8.95
Garantuoti Coil Lovom 

Springsai —

$3.95
PIRKITE ČIA DABAR 
TAUPYKITE PINIGUS

3222-26 S. Halsted St 
Tel. VICtory 4226 

Vedėjas J. Kalėdinskas

Leidžiame gražius radio 
programus kas nedėlia, 11 
vai. prieš piet, iš stoties 
WGES, 1360 kiloc.

............................................. .............. ■■ III . !»'

DIDELIS GROSERNINKŲ 
MITINGAS

(Universal Groosry Co., Ine.)

Sekmad., kovo 31 d., 2 va
landų popiet, Pulaski salėje, 
1715 So. Ashland Avė., visi 
Chicagos ir apylinkės groser- 
ninkai kviečiami atsilankvti i

1’ A D K K O X K

V KRONIKA 
PI LEI KIENĖ

Mirė kovo 20, 1935, o po iš
kilmingų pamaldų šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje palaidota š'. 
Ke- imiero kapinėseVkovo 25 d.

šiuomi reiškiame gilios padė
kos žodžius kunigams J. fiiu- 
lindkui, S, Petrauskui ir Pran- 
ėiškonui A. Kazlauskui už pa
maldas bažnyėiojių ir kun. .1. 
šaulinskui už pritaikintą. pa
moksta bažnyčioje. Komp. A. 
Pociui ir A. Stulgai už giedo
jimą per pamaldas bažnyčioje.

Toliau dėkojame visiems gi
minėms, kaimynams ir drau
gams už lankymą velionės na
muose per ligą ,o po mirties 
už lankymą pašarvotą velionę 
ir pareikštus mums užuojau
tos žodžius. Dėkojame už šv. 
Mišias, gėles ir grabnešiams. 
Dar dėkojame visiems dalyva
vusiems gedulingose pamaldose 
bažnyčioje ir skaitlingai lyde- 
juslems į kapines.

Pagailos reiškiame širdingą 
padėką grali. A. Masalskiui už 
sumanų ir rūpestingą patarna
vimą ir tvarkingą laidotuvių su
rengimą.

O tau,'mūsų mylima mote
rėle ir motinėle, po ilgų kan
čių šiame pasaulyje lai Gailes
tingas Dievas suteikia amžiną 
atilsį.

Nuliūdę Vyras ir Augintinė 
Aiitaiii*.i ir Kazimiera Puleikinl

2417 VY. 43rd St., 8 vai. vak. 
Narės ta’pgi nepamirškite at
sivesti savo vaikus dėl “East- 
er Party”, kurs įvyks tuoj po 
susirinkimo.

T0WN OF LAKE. — Lab
daringos Sų jungos 1 kuopos 
susirinkimas įvyks kovo 31 d., 
I valandų popiet, mokyklos ka 
mbary. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti. Yra svarbių rei
kalų svarstymui. Valdyba

BRIGHTON PARK. — Dr- 
ja Nekalto Prasidėjimo Š. M. 
P. susirinkimų laikys sekmad., 
kovo 31 d., tuojau po sumos, 
mokyklos kambaryj. Malonė
kite narės pribūti laiku ir už- 
Isimokėti mėnesiu us ir pomir
tinius mokesčius. Reikės pasi
tarti ir apie dr-jos šeimyniš
kų išvažiavimų gegužės 26 d., 
M. Beigos darže. M. P.

BRIGHTON PARK. — Fe
deracijos 19 skyriaus sus-mas 
jįvvks balandžio 1 <1., 7:30 vai 
vak. Susirinkimas įierkeltas į 
pirmadienį iš priežasties J u 
biliejiiiią Metų apvaikščioji

organizacijos kongresai vyk
sta iš eilės kiekvienoje val
stybėje. Šiemet eilinė SELL 
konferencija bus Kaune. Lie
tuvos studentai laukia daug 
svečių iš trijų draugingų Pa-

Ryt dienų vėl išgirsime gra
žų radio programų iš didžiu
lės VVCFL radio stoties nuo 
1 iki 1:30 popiet. Kiekvienam 
bus malonu pasiklausyti bar-1 baltijo valstybių, 
moningos muzikos, dainų, ( ' 
ypatngai Makalų šeimynos — 
jų džiaugsmų ir rūpesčių. Dai BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 

“DRAUGE”

A.
JUOZAPAS SATKAUSKA3

^lirė kovo 29 d., 1933 m., 3:30 vai. popiet, sulaukęs 
pusės amžiaus. Kilo iš Telšių apskričio, Alsėdžių pa
rap., Lazdėnų kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Uršulę, po tė
vais Gedgaudaitė, 2 dukteris: Elenų Nedvarienę ir 
Sophie Bagdonas, 2 žentus Jonų Nedvar ir Vincų Ba
gdonų, brolį ir brolienę Stanislovų ir Elzbietą Sta- 
kauskutt, seserį ir švogerį Emilijų ir Juozapų Petru- 
čius, 3 anūkes, 2 pusbrolius, pusseserę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 10605 So. State St. Roselande. 
Telefonas PULlman (1495. Laidotuvės įvyks antradie
nį, balandžio 2 'd., iš namų 8 vai. bus atlydėtas į Visų 
Šventų parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos vž velionio sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdž'ai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-maš dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę.: Moteris. Dukterys, žentai. Brolis, Sesuo, 
Brolienė švegėriai, Anūkės, Pusbroliai, Pusseserės ir 
Giminės.

Laidotuvių direktor.us S. P. Mažeika, Telefonas 
YARIs 1138.

VENETIAN MONIffllENI CO., INC.

EVA STKAl'Z 
(po tėvais Zalkaitė)

mirė kovo 28 d.. 1 935 rn. 3:25 
vai. po pietą, sulaukus 24 me
tą amžiaus.

A. a. Eva buvo gimus Ci 
cero. III.

Paliko dideliame nuliūdime, 
vyrą Joną, sūną Joną. motiną 
Oną ZalkUH, 5 brolius: Adol
fą. Joną, Jurgį, James ir Po
vilą. 3 seseris: Helen, Mary Ir 
Francis tr gimines.

Kūnas pašarvotas 1410 So 
491h Ct., Cicero, III.

laiidotuvės įvyks antradienį, 
balandžio 2 <1. Iš koplyčios 3 
vai. bus atlydėta ) S/. Antano 
pu rap. bažnyčią, kurioje įvyk.* 
gedulingos pamaldos už veilo- 
nės sielą. Pu pamaldą bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visut 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
lamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. •

Nnllū'’o Vyras, sūnus, .Moti-
na, Broliai. Seserys Ir Gliiifnė-.

O£A LEV1NSKIENĖ
(po ĮZvais Žilaitikė)

mirė kovo 28 d., 1935 m.
vai. vakare, sulaukus 72 melą 
amžiaus. Kilo iš Kauno Itėd. 
Raseinių Apskr., Jurbarko 
miestelio. Amerikoje išgyveno 
14 metą.

I'aliko dideliame nuliūdime 
vyrą Jurgį, 2 dukteris: Marijo
ną, Kadelskit nė ir Marcelę, sū
ną Juozapą, marčią Oną, žentą 
Ignacą Kadelsk), anūkę Joaną 
l.evinskaitę ir gimines Lietu
voje.

Kūnas pašarvotas 0945 Ko. 
California Avė.

Ixii<lotu\ės įvyks pirmadienį, 
lialandžio 1 <1. Iš namą 7:30
vai. bus atlydėta j Gimimo Pa
nelės Marijos parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldą Ims nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pažys- 
tatnus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę ' yrąs. Vaikai, Z -n- 
taa, Marti, Anūkė ir Giminės.

I^iidotuvlą direktorius A. Pet
kus. Telefonas Gieero 2109.

ATĖJUS LIŪDĖSIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas

laldeluvią direktorius A. 
tkus. '•Telefonas Cicero 2103

HM

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublie 8340
5340 §0- KEDZIE AVĖ-

Adv. J. Grisius referuoja 
priruoštų protestų pr’eš Sineto 
(ateivių varžymo) bilių. Pro
testas vienbalsiai užgirtas.

Kalba L. Šimutis apie Eu
ropos politinį krizį, Klaipėdų, 
Lietuvą ir visų Pabaltės kraš
tų. Pasauliui būtų didelė ne
laimė, jei Europoje kiltų ka
ras. Bet kalbėtojas sakė yra 

eis ,r pat, laikė Mišią, viltiee> kad dar it karas ne.

Per Mišias šv. mokyklos vai 
kučiiv, o po jo didžiuma jauni 
mo pakįla eiti prie Dievo Sta-

tis.
Kon-cijos intencija šv. Mišios

16:30 vai. didelį atstovų bū
rį kun. Va:čūnas su procesija 
iš svetainės atlydėjo į bažny-

asista. Skaitlingas choras, ved.
Įinuz. A. Mondeikos, žavi gra
žiomis giesmėmis. Rodos, žmo- neįvyktų 
gų neša st&ciaį j dangų. <

Rc??!i"sijcs

Inž. A. Žvii.bis perskaitė re- 
x zoliucijas, ki.iios jau tilpo 

spaudoje.

Po Ališių palaiminimas Šv. 
Sakramentu. Pritaikintų pa 

.mokslų pasakė misijonierius 
!kun. A. Mešlis, jėzuitas.

Po šv. Mišių gerb. kleb. kun. 
Vaičiūnas visus utstovns-es už
prašė į svetainę pietums.

Konferencija

2 vai. popiet Federacijos 
Uhicagos ajiskričio pirm. A. 
Valančius atidarė konferenci
jų. Kun. J. Vaičiūnas atkalbė
jo maldų. Pirm. A. Valančius 
iš anksto numatytus asmenis 
perstatė į prezidiumą, rezoliu
cijų komisijų ir mandatų ko
misijų. Visi vienbals’ai užgir- 
ti.

Po trumpos įžanginės adv. 
jj. Grišiaus kalbos, seka orga- 
jnizacijų atstovų sveikinimai su 
'trumpais pranešimais apie tų 
I or-jų veiklų.

įvyk?, nes visa Europa jo bi
jo. Dieve duok, kad niekados

Konferencjų 
adv. J. Grisius 
bėjo kun. Ii. J.

baigė pirm. 
maldų atkal- 

Vn ičūBas.
Visi 4alyviai-ės skirstėsi, ku 

pini malonaus džiaugsmo, gra 
žios nuotaikc • dėl konferenci
jos pasisekimo. J. Š., kor.

STACSJOS
GRAUDUS VERKSMAI

IR GAVĖNIŲ S GIESMĖS
Atspausdinta .13 maldakny
gės “Ramybė Jums.”

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

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

Chicago, Illinois.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

-------- o---------
Didžiausia paminklų dirbtuvė

Chicago]

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir
taupykite pinigus

-------- o---------
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N, WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBtJAI

■petaaUMU Ukallme Ir UdlrM- 
■ne rtaoldą pamlnkhl Ir gm-

MOni Šeimyna apectaltanoje Ka
me darbe per M1m kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais lidlrbčjals.

AllPM

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Mokau | ryma nao 
dldilnlla vartą

HILLSIDE, ILLINOIS
Trya telefonai!

Rm. PEKRACOUA MII 
BKRMOMT S4M 

Offlcet HIIAAODIC SMB
▼tapant Smaili,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

2314 AVest 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 5927hdiauicz ir Šunis

J. Liulevičius
$. P. Mažeika

A. Petkus
1. F. Radaus
$. M. Skudas
Ctas. SyruNiczu
1.1. Zulp
I. F. Eudeikis

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Plione BOUlevard 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 Avc., Cicero 
Plione Cicero 294

1646 VVest 46th Street 
Phone BOL’levaitl 5203

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742 T

J. F. EUDEIKIS
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KUR STATYS PAMINKLĄ DARIUI IR GIRĖNUI MAJORAS E. KELLY SU MOTINA , flerims mėn. mokestis tik 5c. ^IfAITYTnilI RAILAI P‘mai’ savo draugų,
VISU.

MŪSŲ MOTERĖLĖSBuvęs Dur nus - Girėno skri sti jų žygi bei auką. Jsigyda- 
diino rėmėjų vyr. komitetas 'mi šią knygą, mūsų tautiečiai 
1933 m. liepos pabaigoj suma-J kartu parmuš ir svarbų ilti
nė pastatyti Chieagoj gražų minklą.
didingą paminklą mūsų did- { J. Bačiūnus paaukojo I)a- 
vyriams, Atlanto nugalėtoja- riaus - Girėno paminklo fon
ais. Per pusantrų metų jau su-[dui 300 egz. savo išleistos di- 
darytas fondas iš $7500. Dar dėlės knygos “A. Olšauskas 
trūksta $2500. Chicagos mies-!ir Lietuva”. Kas nori paauko
to valdžia leidžia paminklą ti (it) centų ir už šių auką gau- 
statytį Manpiette Parke, t. y. ti tą knygą, tegu kreipiasi 
gražiausios ir naujausios lie- šiuo adresu: ‘‘Margutis”, 6812 
tuvių kolonijos parke. Painin-So. Western Avė., Chieago, 111. 
klo projektas, galutinai išrin- [Laiške reikia nurodyti, kad 
ktas, bus netrukus paskelbtasi prašoma tos knygos su Pa
spaudėje. Projektui gaminti'riaus - Girėno paminklo fon- 
lmvo pakviesti tik lietuvių ar-!do antspaudu.
kitokiai ir skulptoriai. Komi-j Patrijotiškoji visuomene! a- ngiausį turtą laisvę, kuri vi-'nereikalauti iš

Nelinktas iki šiol Chieago majoras Ed. Kelly, da
bar demokratų partijos nominuotas j majorus seka
mam terminui. Rinkimai įvyksta antradienį, bal. 2 d.

tetas yra nusistatęs paminklą teik į bendrą talka ir padėk siems kainavo nemažai gyvy
pastatyti šių metų liepos 17 komitetui ateinančią vasarą ibių ir kraujo; kada ir mūsų
d. — per liūdnas 2 metų su-1 pastatyti tą paminklą, kuris'krašte kas kart vis didesnės te pro<ra j p.ir)<jvkite kad esą
kaktuves nuo didvyrių žuvi- ilgus amžius stovės ir neleis [vilnys pradeda siausti; kada
mo. 4 į užmiršti Lituanikos žygio, o'Spr.ngfielde jau net Įneštas

Fondas via ugdomas įvai-l^'P P«‘ Kahil!’ <,r«si,i t0 >™anynlas suvaržyti ateivi,; 
riais būdais: iš draugijų ir vykdytojų. Didis pamink- laisvę, juos registruojant, ku 
atskirų asmenų aukų, iš vie-

Lietuvių Demokratų Lygos 
svarbus susirinkimas Įvyks 
baland. 31 d., Lietuvių Audi 
torijoj 2 vai. popiet.

Virš 20 klubų ir organiza
cijų atstovų susirinks svarsty
ti įeikalus. Klubai, kurie dar 'gu įr pažįstamu

Daugelis mūsų n.olmėlių y- 
ra labai pamėgusios apkalbė
jimą. Tenka girdėti tas jų ka
lbas. Tos kalbos sukelia ne
apykantą tarp g'miniu, drau-

iki šiol neprisidėję prie sios 
organizacijos, kviečiami ats’lį
sti atstovus. Koresp.

} Yra senų žmonių priežodis:
Dvi moterys ir žydas, tai jnn 
didelis turgus. Ką mes eida
mi vasaros laiku šalygatviais 

kalbant jas. Susėdu-

veda prie ašarų ir širdies ginu 
žimo.

Kurios motery:- turi kokį 
nors užsiėmimą, tos neturi lai 
ko kalboms.

Yra Moterų Sąjunga; gal 
ne visos žinote. Priklausyt jai 
-— nedaug kainuoja. Yra Mo
terų Sąjungos leidžiamas lai 
krašt’s; yra jame gražių pas 
skaitymų. Duodama painoku, 
ranku darbui.MARQIJETTE PK. — Lie

tuvių Pil'ečių klubas laikys ...
______________________________________ i mėnesini susirinkimą sektnad., įSIOS lauko pusėj duodama pamokos, kaip tapt':

Dabar, kada visam pasauly nieks neklauso. Dėl tos prie-[kovo 31 <1., 2 vai. popiet. ’lant treP‘h n,ažai apsulengu- pilietėmis. Kodėl nesimaudo!! 
barškinama ginklais, rengia- žasties, klūbo sus-me nutartai Bus išduoti raportai iŠ įvy.;*'os, basom s kojomis, ir tos|HUOSJ> gėKems tikslams,
mąsi vieni kitiems išplėšti bra | kviesti visus senus narius ir kusios bunco party ir iš Cook!<lar .)uo<loS kiekvieną praeivi, Matosi Lietuvos dienraščiuo 

užsilikusių Coųnty Civic Council. Į šį su- d'Pkalba.
sirinkimą žadėjo ats’lankyti Lelko esame vadinami luir»

................. . . ..........._..... Dėlto, kad mes, moteli
Nortbsidiečiai, ( pasinaudoki-

mokesčiu.

1 girdime Yra moterų piliečių klubas:

. . . I . . .lo sumanymas jau baigiamas pis’ .i(,|M'u praeis, labai atsilieps 
Sos aukų rinkliavos 1933 m., iš vykdyti. Tautiečiai ir draugi-jir i lietuvius, mūsų politikos

aviacijos švenčių, gegužinių, 
vakarų ir komiteto, išleistų 
Dariaus - Girėno fotografijų,

jos, organ’zaeijos! jsigykit ku- įklubas, paskutiniame susirin- 
rią nors aukščiau minėtą knv- k me nutarė stoti į didelį dar-
gą arba šiaip siųskit aukas

parduoda „'n, po 50c. Tos fo- ;!»t"dnkln finansų sekretoriui:
tografijos platinta kai kurio
se kolonijose, kurios prašomos

" 1 Į O
greičiau galutinai atsilyginti. ‘ ’ 

iiiDar aus sesuo K. .Tuciūtė-Stu- 
lpinienė rizikavo savo lėšomis 
išleisti knygą “Sparnuoti Lie
tuviai Darius ir Girėnas” ir 
pelno skirti paminklu1. Tačiau 
tokia graži jos auka panūs 
nuo vjsuonienls valios. Susi
pratę lietuviai turėtu susido-

bą, būtent stipriai susiorgani
zuoti, nes tik organizuotai ga-

zmicjo
Į i r nldermonas. Visi [įrašomi nais-' 
'atsilankvti. Rnšt. A. S

se, kad Lietuvoje už apkalbė
jau), ir garr.ės plėšimą, teis
mas baudžia kalėjimu. Tas

te susipratę ir norite būti sti
priai organizuot:. Ateikite i 
klūbo sus-mą, kuris įvyks 1 d. 
baland., parap. svetainėj. Vėl 
būkite klūbo nariais. O jei ku
rie nebuvote, Įsirašykite. Mo-

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

les, nesielgiau! taip kaip turi j pats yra ir čionai, bet lietuviai 
būti. Eidamos ’aukan, pakvė- kantrūs, nenori po teismus 
puoti šviežiu Vv. ęros oru, ap-[vaikščioti.
si'\."-ruime ka’p reikia, kadi Praeity esame daug klaidų 
nieks :š mūsų nesijuoktų. Vai-į padarę, daugelį privarę prie j 
kštant, nors gražiose lietuviu ašarų. Stcngkiim's nebeatkar- 
kolonijose, vis matos tokiai 1 toti tų klaidų. Pradėk’megra-
reginių. Tos kalbos, apkalbę- žiai gyventi. Juoziene

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikvme akiniu dėl viso-lėsime sulaikyti tokius įneši

mus, kaip šis paskutinis prieš Į U akių. Ekspertas tyrimo a- 
Erancisco Avė., Chieago,'ateivaj registravimą. Mūsų ri- I *r P’Baiknno akinių 

P. Jurgėla, k-to sekr. [ūktieji atstovai turės pildyti
______________ .mūsų norus, tik, žinoma, turi

me būti organizuoti. Pavienio

Mr. J. Ceikauskas, Darius 
Girėnas Mem oriai Fund, 6640

iš Politikos Lanko
'/<

LIETUVIS
OI’TOMETKICALI.Y AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
-ivaigimo, akių aptemimo. nervuotn-Č. 
mo, skaudama aklų karštj. atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos ano 10 iki 8 v. 
NedSlioj nuo 10 iki 12. Daugely al- 

i įsitikimų akys atitaisomos be akinių.
Į Kainos pigiau kaip pirmiau.

CLASSIFIED
aftdmgbii.es AI .TOMORII.ES

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai—~

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
IMatt Bldg., kanip. 18 st.

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas

Yalandos nuo 9:30 rvto :ki 
12 v. Popiet ubo 1:30 iki 8:00 

v"2_ .1r. 7 ,kl 8 Vfl' vnka-«: !val. vakaro. Nedėliomis nėra
4930 West 13th Street isk,rt,l va|andų. Rootn 8. 

cicero. n,i, 1 Phone CANal 0523

Ofiso Tel. CICERO 19 
! Itez. Tel. CICERO 3656

JOS. SHINGLMAN, M. D.NOKTI L SIDE. — Vietinis 
politikos klubas pradeda at-
, ,. . . . , • -i • ! Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei-busti ii' padv gubintl veikimą. Įkafos Komlsijonierius. Yra gerai Cf- 

mėti D-iri-mu i.. f'irūnn X- ■ . .- , ,-v • „ , ' cerieėiams žinomas. Praktikuoja jaumen ujimus u (iiieno piaei- iNorima padaryti klubą vieną melus, specializavo užsieny-Pa
tim: ir stengtis gerinu supra-1 didžiausių šioje apylinkėje.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589 i

PONTTAC '33. 4 durt) Sedan, 5 (NASH '32 — 8cyl. 5 pasaž. Coune.
Juodas, 6 drat. ratai, geri ta ierai, 
t.runk rack. whipcord trim. Če^-.į 
ras karas žema kaina ..... S325

drat. ratai, Mohair Tritn. Gerai iS- 
rodo ir tobulam stovy. Garantuo
tas ............................:.................. .. . S175

Jr

sėkmingai gydo Itheuinatizmų, Plau
čių ir širdies ligas.

Valandos;
įSnn 10 iki 12 vai ryto; nuo t Iki 4

LIETUVIAI DAKTARAI

Elektrikinės Ledaunes 
Refigeratoriai

Su elektros pngeihą padaro ledą. Cžlaiko maistą šaltai, 
vienodai lednunėse. Maistas nesugenda. Sutaupo šeiminin
kei virš ST.0.00 į mėnesį ant maisto.

r

i I

Kaina 6 pėdu didumo už........................ $ 145.00
99.00 ” *69.00

Galima pirkti ant meter plano po 15 centų į dieną, ma
žiau negu ledas kainuotų.

Budrikas užlaiko didelį pasirinkimą visų žinomų iš- 
dirbvsčių Elektrikinių Ledaunių.

Lietuviai esate kviečiami pamatyti.

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

Telefonai: BOUlevard 4705—8167

WCUL, 970 kil. Lietuvių Radio programai nuo 1 iki 1:39 
po pietų kas Nedėldienj.

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Orflce Tel. lIE.M.’o.-k 4H4S 
Kės. Tel. GUTvebiil 01117

7017 S. FAIRFIEI.D AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. »IAKQUETTF. ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

PONTIAC -— '34 — 2 doer Taurine 
Seda n, witb built-in trunk juodus, 
5 drnt. ratai, radio ir karSt - van
deninis šildytuvas. Neatskiriamas 
nuo nauio karo Garantuotas... DI
DIS TAUPYMAS.

RT’tGK '31 — Modai 91. 5 Sedan.
Juodas, C drat. ratai, geri tajeral. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... 8375

CHEVROLET '34. — 2 Doo.r Sedan, 
Tamsiai žalias. 5 eream drat. ratai, 

„ tik trumpų laikų vartotas. iSrodo
FORD 8, —- 32, 2 pasaž. Cnnvertib'e kaip naujas. Garant. BARGENAS. 

Coune, Tan paint, 6 .raudoni drat.j _________
ratai, rimine seat Puikus nin»aslCA DILT.AC '30 — V-8. 5 Sedan. Juo- 
eoupe tobulam mekoniftknm "to- das, mediniais ratais, spare tire 
vy ..................................................... 8295 | už.pakaly. whipcord trim. I-uhai ge

ras karas žema kaina ............. 8375
Pl.YvMOT’TH '3 3. pasaž. Oon- I

Office Phone
PRO.pect 1028

lies. and Office 
2359 So. I.eavtlt St. 

CAMal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chieago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos.-

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

Ofiso telef. ItOlIrvaid 7820 
Namų Ttl. PROspeet 1930

rei. DOFlcv.nl 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.; nuo 9 iki 8 vakare
8eredoJ pagal sutarti

J?

Tel. CANal 0257
lies. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

Dienomis Tei. TAFayette 5793 
Naktimis Te. CANal 0 402

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

Nedėlioję pagal sutarti

drat. ratai, rutab'e sent. Vė’iau"*o 
modelio coupe švelniai bėgan’ut 
motoru ............................................ $115

JTUCK A "33 Model 57 5 pasaž
Sedan, Juodas, šeši drat. ratai, 
trunk rack. šis mažas Buick sedan 
išrodo kairi nnuias, nerasite tam 
panašaus. Garantuotas ............ $765

BUTCK — '32 — Model 97. 5 Sedan. 
tamsiai mėlynas, 6 drat. ratai, spot 
light, spėriai pilot ray light, wbip- 
cord trim. laibai gražus, erdvus, 
jaukus, vėliausio modelio Bui- 
ckas . ........................................ -. . . $565

BUICK '30 — Model 46S. 2 pasaž. 
coupe su rumblo seat, French blue. 
6 drat. ratai, labai gražus co-">e 
tobulam stovy .......................... $295

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1JJ21 bGUTH HAI.STED STREET 
Itezidcneija 6600 So. Arlesian Avė.

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

Į Tel. CANal 6122

i DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nup 9 Iki 12 .ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

SeredoJ pagal sutarti

Tel. LAFayette 76 50

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

PONTTAC — '30 — 4 door Touving 
Sedan. juodas, 6 drat. ratai. Eko
nomiškas šešių cilinderių karas, to
buloj padėty .............................. $275

FORD 8. — '35. kuone naujas. 1935 
Ford DeI.uze 2 durti Sedan. Grav 
I’.iint, su Radio, Hot Water Heat- 
er i,r white side \vall tajerais. Tik
tai kelias dienas vartotas ir garan
tuotas ka'o naujas DIDELIS SF- 
TAFPYMAS.

CADILLAC — '31 — V-12. 5 pasaž. 
Town Sedan, wlth rear trunk. 6 
drat. ratai with white side walls. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus i.r iš 
lauko Maroon paint ................. $695

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

PACKARD '28 — 8 cyl. 7 Sedan. 6 
drat. ratai trunk rack ........... ««•'»

Ofiso Tel.: PROspoct 6370 
Itez. Tek: HEMIock 6141

DR. J. RUSSEL
Lietuvis Gydytojai ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 iki 4 ir 6:30 Iki 8:30 
Seredomls ir nedaliomis pagal sutari j 
Rez. 2lktli W. 69th St. Pūgai sutarti.

i Tei. CAN.I 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

8eredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telef onaa R E Public 7868

Ofiso: Tel. l.AFayetle 4017
Rez.: Tel. UEMloCk 6286

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

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2653 W. 69tli Si.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 *nl. vak. 
Seredomls ir Nedėliomis pagal sutarti

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49lli OT., CIFF.RO, II.I,.
Utar., Ketv., ir Pėtn. 4 0—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
l'aned , Sfred. Ir Suhat. 2 — 9 vai

LaSAT.LE — '30 — -2 door, 5 pasaž. 
Coupe, juodas. 5 drat. ratai, rear 
luggage compartment. Labai gra
žus bei populiarus LaSalle mode
lis ......................................... -. . . $365

BUICKS — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos pu'kų 
atakų garantuotu vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotą Buick, kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

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

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

Crawford 4100
LIETUVIAI ADVOKATAI K O N T R AKTORIAI

Tol. Ofiso BOi'losard 5913—14 
Re. VICtory 2343

DR. A, J. BERTASH
Ofiso vsl. nuo 1-3: nuo 6:30-8:30

756 West 35th Street

i DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE

Tel. LAFayette »O57

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

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

Seredomls ir nedėlicsni's pagal 
sutarti

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pitono ARMilage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suito 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chieago

ŽELVIS BFILDING CO. 
Kontraktorlal

Stntom naujus ir talsom senus na
mus. Mūro, cemento, medžio ir stog- 
dengystės. 4,engvi išmokeseiai arba 
cash. Gaisro apkainavlmas ant namą 
Ir rakandų.

3358 S. ITTFANICA AVĖ.
Tel. BOI levanl 6327

Tel. VTRglnla 1MKMI 
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 ri

Nedėliomis pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luhoi

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDO8 

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

valandai dieną 
Telefonas MII)way 2880

m.

OR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVI
Tel. YARds 0991 

Rez.: Tel. PLAza 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v, ryto: 2-8 Ir 7-8 v. » 
Nadėldionlala nuo 10 Iki 12 diena

Ofiso Tel.; LAFayette 8650
Res. Tel.: VTRglnla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

G A 8 X - R A Y
4148 ARCHER AVENUE 

Kampas Francisco Avė

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

vakarais 6 Iki 9. 
Telefonas CANal 1175

BRUNO SHI'KIS A- CO. 
KONTRAKTORIAI

Statome nnnlus namus. Apdengiant 
gonkas (porėtus arba viša medini na
mu popiera arba cementiniu asbestos. 
Taip pat parūpinant paskolas narnu 
patnlsymul. Ttname darbus visoj Clti- 
engoj, kolonija nesvarbi.

4131 So. Fr»neis«i Avenu • 
Telefonai LAFayette 5821 — 8351

PARDAVIMUI BIZNIAI
Parsiduoda bučemė ir gro- 

sernė. Pigiai. Priežastis liga. 
Pagyvenimui kambariai ir vi-

9AMAI: 6459 S. Rodnvell Sti’1 ""gg. 45th St.

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 Iki 8:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 p.p

Telefonas REPublic 9600

Telephone BOUIevard 2890

Joseph J. Grish
ADVOKATAS 2r PATARĖJAS

46711 S. ASHT.AND AVĖ.
Res. 6515 S. Rockwell St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

Telefonas Lafayėtte 6705
REIKALINGI DARBININKAI

i Reikalingas žmogus dėl darbo ant 
i formos. Geram žmogui darbas ant 
| visados Ir atlyginimas 20 dolerių j 
i mėnes|. K-elp'-”-’- •

J. ZUBRISKI
Goodman, Wls.

aftdmgbii.es
TOMORII.ES
DOFlcv.nl
CIFF.RO

