
IN TWO PARTS

I

DRAUGAS
VIENATINIS TAVTINfcŠ IR 

TIKYBINES MINTIES I.IE- 

Tr V II.I MĖNRAŠTIS AME- 

RIKOJE.

LITHUANIAN DAILY FRIĘND
“Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS PIRMADIENIS, BALANDŽIO-APRIL 1 D., 1935 3c A C 0 P Y

No. 77 ? 3c A C 0 P JY________ entered as second-class matter march ai. įois. at chicago, Illinois ender the act oe march 3. 1379 Telefonas: Cnnal 7790

DRAUGAS
THE MOST INI l.l'ENTIAL

I.ITI1I ’ AN.I AN CATIH •I.IO

DAILY IN AMERICA.

PART ONE

METAI-VOL. XIX

NACIAI GRASINA ŽUDYSIĄ LIETUVIUS

Sutraukia daugiau kariuome
nės į Klaipėdos pasienį

KAUNAS, kovo 31. — Šiandien čia jvvko demonstracijos 
prieš vokiečius. Vadovavo daugiausia studentai.

Žymi dalis demonstruotoji) paskiau pasuko Vokietijos pa
siuntinybės link. Policija iš anksto buvo numačius demons
truojančiu miniu tuos planus ir pasirengė žygiuojančius pas
veikinti su šaltu vandeniu. Tam tikslui įtaisyti ugniages u 
guminiai šmirkšliai.

Kai žandarai neįstengė gražiuoju stilaikytį minių, paleis
ta į jas vandens srovės. Permirkę žygiuotojo! turėjo atsisaky
ti nuo žygiavimo.

Nežiūrint to, policija apshpo kordonu Vokietijos pasiun
tinybę. ,

O Vokietijos namai per radijo stotis ir toliau puola ir 
šmeižia Lietuvi).

LONDONAS, kovo 31. — Žiniomis iš Berlyno, Vokieti
jos vyriausybė šaukia fiziškiems kvotimams apie 580,000 jau
nų vyrų, gimusių 1915 m. Iš jų bus parinkti naujokai karei
viavimui.

IŠVENGTA NEDARBO MINKŠTU 10 
ANGLIŲ KASYKLOSE

RYTOJ CHIEAGOS MAJO
M SĖJIMAI

AVASIIINGTON, kovo 31.— 
Krašto vyriausybės pastango
mis, angliakasių ir minkštųjų 
anglių kasyklų senoji sutartis 
pratęsta iki birželio mėti. 16 
d. Tad rytoj nebus nutraukti
darbai kasvklose.

NACiy POLICIJA PUOLA 
KATALIKŲ VIENUOLYNUS

Chicago Daily News laikraš į atgauti savo pozicijas anapus 
ty C. Binder plačiai rašo apie Nemuno — Baltijos juros pa-
Klaipėdą ir paduoda įdomių 
žinių apie vokiečių demons-

kraščiais. Nacių gaujos iš su
sirinkimo leidosi Lietuvos pa

lmei jas prieš Lietuvą Beri y- siuntinvbės link. Policija su- 
ne ir kituose, Vokietijos mies- laikė jas. Be to, Lietuvos pa- 
tuose ryšium su Klaipėdos na-'>iuntinyhė gavo grasinančių
cių išdaviku nubaudimu. laiškų, vienas jų su krauju

.Jis rašo, kad už Klaipėdos rašytas. Prašinama nužudyti* 
“atgavimą” kampanija veda- 'Vieną lietuvį valdininką už 
ma su karakteringu užside
gimu. Tokia kampanija tegali
ma tik koordinuotos diktatū-

kiekvieną nužudytą Klaipėdos 
nacį.

C. Binder pažymi, kad daug
ros krašte. Aną vakarą trinks- kas mano, kad Klaipėdos kraš 
mingai žvgiuodamos Berlyno |tas gali 1935 metais virsti an- 
ir kitų miestų gatvėmis nacių 'truoju Serajevu, dėl kurio 19- 
gaujos šaukė: “Tegul bus iš- J14 m. užsiliepsnojo'pasaulinis 
laisvinti mūsų broliai, arba įkąrąs.
mes sutriuškinsime lietuviu ! Kaune gauta žinių, kad .į* I
kaulus!” “Sunaikint; Lietuvą'Klaipėdos krašto pasienį sut- 
ir Judėją!” Naciai kalbėtojai, j raukiama daugiau vokiečių 
šaukė, kad Vokietija privalo .kariuomenės.

KAP. EDEN IŠVYKO 
Į VARŠUVĄ

Lenkija nusprendė laikytis
“didelės” valstybės pozicijos

MASKVA, kovo 31. — An
glijos atstovas kap. A. Eden 
apleido Maskvą, išvyko į Var 
šuvą. Sovietų laikraščiai pa
reiškia, kad turėtais čia pasi
tarimais, sov. Rusija susiarti
no su Anglija taikos palaiky
mui Europoje, tačiau nesutar
ta daryti bet kokia sutartis. 
Viskas priklausys nuo santar
vės valstybių konferencijos, 
kuri įvyks bal. 11 d. Stresą 
mieste, Italijoj.

Maskvos pasitarimuose 
daug stebėtasi, kad Amerika 
atsisako kištis į Europos rei
kalus ta'kos palaikymui. Ieš
kota priemonių, kaip Ameri
ką įtraukus į Europos kivir- 
čius.

Italijos karalius Viktoras Emanuelis (antrasis iš dešinės), lydimas sosto Įpėdinio Umberto 
ir karo pasekretoriaus gen. Baistrocchi, dalyvauja militarinės raitelių mokyklos Tor di 
Quinto kadetų nianievruose. (Acme Photo)

| Rytojaus dieną, bal. 2 d.,
1 Chicagoj įvyksta miesto ma
joro rinkimai. Podraug bus 

i renkami dar ir miesto iždiniuI
kas ir klerkas. Geistina, kad 
visi piliečiai dalyvautų šiuo
se rinkimuose.

Balsavimo vietos atidary- į ----------
tos nuo 6:00 ryto iki 5.:00 vak. i BERLYNAS, kovo- 30. —

Kandidatus stato trys par- .'Nacių politinė policija puolė 
ti.jos: demokratai, respublko- kai kuriuos katalikų vyrų ir 
nai ir trečioji partija. moterų vienuolynus įvairiose
i ---------------------------------------Vokietijos dalyse, darė kra-
SKANDINAVŲ PREMJERŲ | tas ir suėmė nežinomą skai-

Taip pat ji nepaseks Vokie- ! 
tijos, kad savo sienas praplės- j 
ti ir neleis Vokietijai tais pa- 1 
čiais tikslais pereit: Lenkijos ' 
teritorijas.

Toliau, Lenkija neturi pasi
ryžimo jungtis su Prancūzija, 
ar kitomis valstybėmis kad 
apsiautus Vokietiją.

Pagaliau, ji jaučiasi, kad ji 
gali pati viena rūpintis savo 
likimu be prisidėjimo prie 
tos, ar kitos Europos valsty
bių srovės. Įvykus krizini, 
Lenkija tikisi vaidinti spren
džiamąjį vaidmenį, kaip “di
džioji” valstybė.

VARŠUVA, kovo 31. — Be
kaukiant Anglijos aukštojo vi- 
zitorio kap. A. Edeno, lenkų 
vyriausybė padarė planus, ko
kios pozicijos ji turi laikytis.

Lenkija pasisako, kad ji 
šiandien turi “stipriosios” 
valstybės Europoje vaidmenį 
ir jos pareiga esanti balansuo
ti Europos žemyno ratus. Į tai 

j atsižvelgus, Lenkijos nauja vy 
r'ausybė rytoj štai ką praneš 
Anglijos atstovui, kap. A. E- 
denui:

Lenkija nieku būdu nepasi
rašys jokios su nieku sutar
ties, kuri leistų svetimų vals
tybių kariuomenei žygiuoti 
per Lenkijos teritorijas.

BERLYNAS, kovo 31. — 
Diktatorius Hitleris ima išsi
ginti kai kurių spaudoje pas
kelbtų savo reikalavimų, ko
kius padavė Anglijos užs. rei
kalų sekretoriui Simon.

Tarp kitko jis išsigina, kad 
būk sakęs, kad Vokietija dir
ba už Dancigo karidoriaus at
gavimą. Klaipėdos gi klausi
mu pažymi, kad nė jam pa
čiam nežinoma, kas gali įvyk
ti rytoj.

NACIAI PUOLA DANCIGO 
KOMISIONIERIU

DANCIGAS, kovo 30. — 
Šiame mieste įsigalėję naciai 
pradėjo pulti T. Sąjungos 
skirtą šiam miestui aukštąjį 
komisionieriu Sean Lester. 
“Šalin jį!” šaukia naciai. Jį 
puola pats miesto senato 
prezidentas nacis radikalas 
Gresier.

ORAS

TAUTŲ SĄJUNGA TURI 
TARTI ŽODĮ

LONDONAS (per 
— Airijos vyriausybės tary
bos prezidentas de Valera 
kitados buvo pasiūlęs T. Są 
jungai, kad ji paskeUntų pa
reiškimą apie žmogaus ma
žiausias teises, be kurių ne
galima gyventi, rašo laikra- į 
štiš The Universe. Tų tei- | 
šių tarpe turėtų būt ir reli- 1 
ginė teisė.

De Valeru savo pasiūlymą 
padarė ryšimu su įvykiais 
sov. Rusijoj ir Meksikoj, kur 
griaujama religija ir net ko
vojama prieš Dievą. Tuo 
tarpu tie kraštai priklauso 
T. Sąjungai ir jų atstovai 
bendrai su kitų kraštų at
stovais .vadovauja pasauliui 
politiniais ir kitais reikalais 
ir dirba už tai, kad žmonija 
jaustųsi laiminga.

ŠIANDIEN SLAPTA 
POPIEŽIAUS KONSIS

TORIJA
VATIKANAS, kovo 31. — 

Rytoj įvyksta slapta Popie
žiaus konsistorija — kardino
lų kolegijos susirinkimas. Po

cių vienuolių. .Tie kaltinami 
•“didelių” fondų “šmugeliavi- 
Įmu” į užsienius. Nacių iš
leistais įstatymais yra už
drausta išvežti iš "Vokietijos 
svetimų kraštų pinigus, arba 

rai antradienį čia turės mitin Svetimų kraštų pini
gą. Svarstys Vokietijos atsi- Sai turi būt pristatomi į val- 
ginklavimo klausimą. stybės banką ir pakeičiami

____________ markėmis. Girdi, kai kurio
vienuolynai to nepadarę.

Katalikų vadai pareiškia, 
be jokio reikalo 
puolimus. Vienas 

katalikų banko

MITINGAS
KOPEN HA G E N A S, Dan i- 

ja, kovo 30. — Norvegijos,
Švedijos ir Danijos premje- 

antradienį čia turės mitin 
Svarstys Vokietijos atsi- 

klausimą.

GRAIKAI SUKILĖLIAI 
NUBAUSTI KALĖTI

į kad naciai 
daro tuos 

į bankininkas,

piežius pasakys didžiai reikš
mingą kalbą apie pasaulio tiems skirtos lengvesnės baus- 
vį. Konsistorija patvirtins m^s, o 4 išteisinta, 
dviejų anglų palaimintųjų ka
nonizavimą ir arkivyskupų ir

ATENAT, kovo 31. — Grai 
kų karo teismas nubaudė kalė
jimu graikų kariuomenes su- į vedėjas, pabėgo į Olandiją ir 
kilėlius karininkus. 10 nubaii-j Įen perkėlė dideles bažnvti- 
sta ikį gyvos galvos kalėti, ki- neg sumas be indėlininkų ži- 
ti 10 po 20 metų. Dar ki- ;n;os Tarp tų sumų yra Vo

kietijoj surinkti “Petro ska-

vyskupų paskyrimus.

NACIAI PUOLA POPIEŽIŲ,

MUNICHAS, Bavarija, Vo
kietija, kovo 31. — Įvyko
prieškatalikiškas nacių susi- 

paskilbti pareiškimą (dėklą- j l inkimas. Pulta Katalikų Baž- 
raciją), kuriaja trumpai jrjnyčia ir Popiežius. A ienas su- 
vaizdžiai būtų pažymėtos žmo i Penėjęs nacių vadas šaukė:

Tad T. Sąjungos pareiga 
yra, sako minėtas laikraštis,

nių mažiausios teisės, įėmus “Mūsų aukščiausias idealas

Bal. 15 d. prasidės karo tei
smas karo laivyno sukilė
liams.

RUMUNŲ VALSTIEČIŲ 
PARTIJOS RIAUŠĖS

BUKAREŠTAS, kovo 30. 
— Ciuj mieste, Transylvani- 
joj, valstiečių partija suskilo 
į dvi sau priešingas sroves. 
Vakar tarp srovių įvyko riau 
šės už partijos klulx) valdy
mą. Daug sužeista.

Ine Kristus Karalius, bet ger
manu tauta.”

Neužmiršta ir Italijos, ku
ri 1915 m. “išdavus” Vokieti
ją, kas įvykę popiežiaus Be-

jų religines teises, nevaržo 
mą Dievo garbinimą, burima- 
si į religines organizacijas ir 
vaikų auklėjimą religinėje 
dvasioje. Visos priklausan
čios T. Sąjungai valstybės tulnedikto XV pastangomis.
retų pripažinti tas teises be | -------------------
jokio išsiteisinimo.

The Universe nurodo, kad 
dauguma T. Sąjungai pri
klausančių valstybių yra krikš 
čioniškos ir pačios Sąjungos 
gyvavimas priklauso daugiau-
šia nuo krikščionių paramos. 
Tad jei Rusijoj ir Meksikoj 

CHICAGO IR APALĮNK. vykdomi religiniai persekioji- 
— Šiandien numatomas 1 etus, mai ir prieškrikščioniška pro 
ar sniegas. pagunda, negalima sakyti,

NUTRAUKTOS ITALIJOS 
ETIOPIJOS DERYBOS

tikai” ir Vaikų Jėzaus dr- 
jos fondai. Už tai negalima 
kaltinti pačių indėlininkų.

Sakoma, kad naciai tuo bū
du atsako katalikams, kurie 
kovoja prieš jų pagonizmą.

MAŽOJI SANTARVĖ 
GRASINA PRANCŪZIJAI
PARYŽIUS, kovo 30. — 

Mažoji santarvė — Čekoslo
vakija, Rumunija ir Jugosla
vija, ima grasinti Prancūzi
jai. Reikalauja, kad prancū
zų užsienio reik. miniąteris 
Lavalis he jokio atidėliojimo

ADDTS, ABABA, kovo 31.-OT^ų Maskvon ir padaryti) 
Etiopijos imperatorius nutrau ! politinę sąjungą su sov. Rū
kė derybas su Italija dėl sie-pijn prieš Vokietiją.

[nų ir pasiuntė naują notą T. Mažoji santarvė spėja, kad 
Sąjungai. jei Prancūzija atidėlios. Sį

planą, Maskva gali susiartin
ti su Vokietija. Tokiam atsi
likime ir mažoji santarvė pa
siduotų Hitlerio vadovybei.

Prancūzija pranešė, kad 1a 
valis vyks Maskvon ir po
draug aplankys Varšuvą, kad 
savo pusėn patraukus lenkus, 
kurie nenori prisidėti prie 

I rytinio Lokarno pakto.

MADRTDAS, kovo 31.
Atsistatydinęs Ispanijos prem |-------------------
jeras Leroux iš naujo pakvies- GRĄŽINTI Į YVISCONSINĄ 

tas būti premjeru.
. _________ Chicagoj suimti trys Mau-

kad yra tų kraštų vidaus rei-ifiton, AVis., banko plėšikai, M. 
kalas. Jei paskiros valstybės Mončinski, T. Stopa ir E. Cu 
saugoja savo misionierius A f- decki, kurių vyriausias yra 
rikoj, tuo labiau religija tu- 22 ra. amž., grąžinti AViscon- 
ri būt gerbiama pas save — sino autoritetams. Tenai bus 
namie. apsidirbta su jais.
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A. A. KUN. SKRUODYS

Kovo 9 d. Vilniuje, universiteto kliniko
je, po sunkios operacijos mirė kunigas profe
sorius Skruodys. Jo netikėta mirtis liūdnai 
nuteikė ne tk Vilniaus krašto lietuvius, bet 
Nepriklausomos Lietuvos visuomenę, nes ve
lionis buvo žynius veikėjas ir rašytojas, lie
tuviu tautai labai daug nusipelnęs.

Kun. profes. J. Skruodys buvo Vilniaus 
kunigų seminarijos profesorius, Vikraus lie
tuvių Vytauto Didžiojo gimnazijos direkto
rius, daugelio lietuviškų organizacijų steigė
jas ir nuolatin’s jų bendradarbis. Bemoky
damas, velionis pastebėjo didelį lietuviškų 
mokslo knygų trūkumų, kurį ryžosi nors da
linai jį prašalinti. Jis parašė “Religijos mo
kymo metodiką”, “Etikų”. “Tikybų”, “Po
litinę ekonom'jų”, “Religijų istorijų”, “Tei
sės Filosofijų”.

Be mokslinio pobūdžio raštų, prof. J. 
Skruodys yra palikęs ir dailiosios literatū
ros kūrinių. Ypač jis mėgo padavimus, legen
das, pasakas, kurias savo raštam plačiai nau
dojo, apd rbinėdamas, jungdamas, sudaryda
mas ištisas apysakas. Iš jojo raštų didžiau
sias yra “Dievakis” ir “Atminimai”.

Velionis sirguliavo jau seniau. Paskuti- 
uiuoju laiku liga pasunkėjo ir nuo mirties 
jo neišgelbėjo net didžiausios gydytojų pas
tangos. Kun. prof. J. Skruodys mirė eidamas 
53 metus.

Į laidotuves susirinko visa Vilniaus lie
tuvių visuomenė. Paskutinės pagarbos atiduo
ti atvyko delegacijos net iš tolimiausių Vil
niaus krašto užkampių. Velionį palaidojo 

Vilniuje Rasų kapinėse, kur ilsisi Basana
vičius ir visa eilė kitų mūsų tautos darbi
ninkų.

Kelių metų ‘bėgyje Vilniaus krašto lie
tuviai neteko visos eilės žymių tautos vei
kėjų. Reiktų stipriai paremti okupuotojo kra
što mokyklas, kad mirusiųjų lietuvių vadų 
vietas užimti išaugtų jų verti jaunesnieji ir 
toliau varytų lietuvybės išlaikymo sunkų, bec 
tautai išganingų darbų.

HITLERIZMO PAVOJAI

Hitleris ne tik imperializmo liga serga 
ir nori užgrobti Vokietijai nepriklausančių 
teritorijų, bet jis veda griežtų kovų su reli
gija. Vra pavojų ne vien Vokietijos kaimy
nams, bet ir Katalikų Dažnyčiai. “P. B.” 
tuo klausiniu taip kito ko taip rašo:

Kova su Katalikų Bažnvč:a Vokietijoje 
jau prasidėjo, Baldur von Kcliiraeh išleistoj 
savo knygoj pasmerkė katalikų juunimo or
ganizacijas. Bavarijoje nacionalsocialistai 
nori iš katalikų mokyklų atimti 10,000 moks
leivių, katalikų mokytojų institutai uždaro
mi. Prieš tai visu grieštumu stojo garsus 
Muencbeno kardinolas Faulliaberis. Jis š. m. 
vasario mėn. 10 <1. šv. Mykolo bužnyčioje pa
sakė pamokslų, kuriame pasmerkė nucijonal- 
soc’alirių puolimus prieš Bužnv-’ių, kululikis- 
kas jaun ino organizacijas, kvicsdunius kata
likus— tėvus ginti savo ka’ulikiškiis prin
cipus, savo mokyklas ir savo vaikų katali
kiškų auklėjimų.

Nucij malsocializiiia- yra aiškus i? rys 
I ns įrodymas, prie ko prieina nei Tintas na 
cijoiialsocializmns. Savo tuntų, savo tėvynę 
reikia mylėti - tai prigimties ir Dievo įsa
kyme', bet noreikia pamiršti, kad Dievas yra

pasaulio ir visų tautų Kūrėjas, kad pirm rei
kia atlikti pareigas Dievui, o vėliau tautai.
Juo labiau, kad tauta gali būti tik sveika 
gaivi, jei jinai yra pagrįsta Dievo apreikšta 
religija ir Dievo nustatytomis etinėmis nor
momis. Mūsų tauta katalikiška, tat mūsų tau
tos pagrindas turi būti katalikybė. Mūsų tau- su Ainer.kos lietuvių jau-
toje turi užimti pirmas vietas katalikiškos 
mokyklos, katalikiška spauda. Lietuvoje lie-

Morkus Klaipėdos Sukilimui iau Buvo Bemušanti 
! Dvylikta Valanda

Lietuvos kariuomenės teis- jis pirmas nacionalsocialistas 
me valstybės išdavimo byloje Klaipėdos krašte. Dabar mums 
šiuo metu einu kaltinimo ir darosi aišku, kad sukilime pa
gynimo kalbos. Labai svar- ,vojus Klaipėdos krašte buvo

------------- bias, krašto padėtį ir ab eių ddelis. Jam j.au buvo prade
\ ienų, kitų kartų, rodos, la- nacionalsocialistinių partijų jusi mušti 12 valanda. Jei ne- 

bai labai gerai atrodo. Betgi, į darbus bei dvasių nušviečian-! būtų susigriebta, gal sukili-

IŠ PO MANO BALANOS
Daugiau kai trisdešimt me-inuolės vien tuo išrokavimu la

ngių ne tiek lietuviškus, kiek 
kta t a u t i šk us progra n lėlius,
kad tuo neva daugiau svetim
taučius užinteresuoti.

nimu. o ypač mažyčiais, besi
ūtaitrinarių teko pastebėti

tuvių nacijonalsocialistų, bent viešai, nešima- įkas- 
to; bet kraštutin's nacionalizmas gali virsti' 
nacijonalsocializniu.

Jaunimas yra tautos žiedas, tautos atei
ti, jį globoti ir auklėti nori visi. Sovietuose

Anų laikų ėiaginiusį lietu
vio vaikų išmokinti lietuvių 
kalbos ir skaitymo būdavo kui'žiūrėk, kas pasidaro paskui!

jaunimo auklėjimas yra komunistų nionopo-' ^as sunk.au, negu šių laikų. | Tieji patys svetimtaučiai su
lis, Vokietijoje to paties tikslo siekia naci- 
jonalsocialistai. Lietuvoje, katalikiškame kra
šte, jaunimas turi būti katalikiškai auklėja
mas. J. E. Panevėžio Vyskupas — Lietuvos 
Faulliaberis, savo 60 m. amžiaus jubiliejuje 
yra pasakęs, kad mano noras yra sulaukti 
laisvo katalikiško jaunimo, atseit ateitininkų 
moksleivių, veikimo, kuriam visas savo jė
gas paaukojęs. Aišku, Vyskupas, giliai su
prasdamas tėvynės meilę, ragina spiestis ka
talikiškose organizacijose, jaunimų auklėti 
katalikiškai ir leisti jam laisvai burtis, la
vintis ir stiprėti savo ideologinėse katalikiš
kose organizacijose, nes mūsų tautai palaimų 
ir šviesių ateitį gali duoti tik stipri katali
kybė.

Kada Kauno hitlerininkų byla aiškiai į- 
rodė nacijonalsocialistų norus ir geismus, jų 
aiškų “Drang nacb Osten”, pavojuje yra ne 
tik mūsų tautybė, bet ir mūsų katalikybė. 
Tat kova su svastika, su neribotu nacijonaliz- 
mu dėl Kristaus karalystės. Ne liakenkreu- 
cas — svastika, bet Kristaus Kryžius turi 
viešpatauti Lietuvoje.

NEZALIEŽNINKU” ORGANAS

Nors, gal, ne vienam taip ne
atrodo. Kitadcs, mat, lietuvio 
vaikas, apart namų, niekur ki
tur savo dvasios vaiko nesu
tikdavo. Kaip tik per duris, 
tuojau svetimų tarpan. Savų
jų da visai mažai būta.

Daug lengviau šiaud e. Nors 
ir tikras amerikietis, taį ta
čiau svetimų tarpan skverbtis

rengia da geresnį dalykų ir 
visus lietuvius, kai šluota įsi- 
šluoja. Paskui, rengk kų nori; 
daryk kų nedaręs, viskas per 
niek; ten visuomet pilna, o 
čia visuomet tuščia. -

nemato reikalo. Net ir viešoje 
mokykloje, tik žiūrėk, vienur kus ir šalies pažinti

čias kalbas teisme pasakė kai- mas seniau būtų įvykęs’’ 
tinimo advokatai: Mykolą*
Sleževičius ir Z. Toliušis. Adv.
Sleževičius sako, kad Neuma-

Nupiešdamas priešvalstybi
nių Neumanno ir Zaso parti-

. jų dvasių ir darbus antrasis
nno ir Zaso partijos, prisiden- , ... . j r * «•, , , , . kaltinimo advokatas Zigmas
gusios nekaltybės skraiste, vi v. , , , . .__° . . : , , . , . (lol.usis sako, kad dviveidiŠ-somis jėgomis skleidė mintis ,__ . . ..., , v. , kūmas, priešlietuviškumas u
kad Klaipėdos kraštas būtu i . „ , . , ,‘ pr :3valstybiškumas buvo pa 
prijungtas prie Vok etijos. Pa;.. . . ...1 .. ® \ . čios svarbiausios teisiamųjų
linų tiksliu siekti nereikejo- ...partijų symes.

Ne tik tiek. Galutinai ii 
t «ji patys vaikučiai, daugiau daug ginklų, nes sukilimo va- 
tarbelėn įsidėję, tiesiai sveti- dai buvo įsitikinę, kad jie y- 
mų mokyklon kiūtina. Gerai, ra laimėtojai, i,?s anapus Ne- 
pasak jų ir savo dūšios daly-! inuno stovėjo taikstančiai vo-

. Gi tuo piečių smogikų, kurie ”»»'-• iKiainėdos
kuopuojasi airiuka’, kitur ita- Itarpu klebonas ir seserys plau pasįrengę sukilėliams padėti. 'Te-H 
lai, kitur lietuviai. Ir visi jie 'kus raujasi ir neišmano, kas j Adv. Sleževičius smulkiai
pamatiniai skirstosi. Nežiūrint į pasidarė! 
į tai, visi anglų kalbų varto 
ja ir tuos pačius žaislus žai 

’džia.

Vadinasi, jau jie patys sau 
lietuvių kalbai ir sųmonei di
rvų aria ir akėja. Ko da rei

buvo

Neumanninkai 
ir zasininkai tiesiog visko ne
kentė, niekino kas lietuviška. 
Rengdamiesi sukilimui, jie po 
rsekiojo, skriaudė ir kankino

įvardijo visus dr. Neumanno 
| neištikimumus ir, kaip jis,

Lyginai šio nusistatymo mo- I dviveidiškai veikdamas, visų 
kyklos jau pradeda žemėn Ii- jaįi<a stengėsi įrodyti esųs iš- 
nkti. Linksta, taip; ir neužil- tikimas Lietuvos pilietis. “Nie
go ir visai, nulinks. Ko, ko. 
betgi anglų kalbos gerai išmo 
kti, kad ir tikro lietuvio vai

kia, taj atsakančio ir sųžinin i kas, o betgi lietuvių niokyk-
go sėjiko.

Chicagos socialistų dienraštis, kaip jau 
esame rašę, virto vadinamųjų “nezaliežnin- ° 
kų” parapijų organu. Tas dienraštis ne vien 
tik “nezaliežninku” pianešimus deda, bet 
sistematingai agituoja už juos ir giria jų 
veikimų. Savo 75 nr. “N-nos” įdėjo straips
nį tokia antrašte:

• Lietuviu Tautinė šv. Jurgio para
pija dirba lietuviškų visuomeninį darbų”.
Toji “tautinė šv. Jurgio parapija”, tai 

nezaliežninku kirkužė Pittsburghe, kuri su
organizuota kurstymui žmonių prieš katalikų

Kitaip sakant, tos visos pa
skalos, kurias jau ir gaidžiai

lon neis, kaip sau nori.

Šiame nematytame ir 
šiol negirdėtame suirime

kas netiki Neumanno žodžiais 
— sako Sleževičius, — Jr pa
galiau nenori, kad jis meluo
tų. Visi supranta, kad jis, 
kaip nacionalsocialistas, nebus 
lojalus Lietuvos valstybei. It 

teisinas nereikalauja, kad d r. 
Neumannas ateitų čia ir kal
bėtų netiesų. Tegini nemano

krašto lietuvius, 
iamųjų partijų nariai val

stybės išdavimo darbuį buvo 
skubiai, bet lanksčiai pasiruo
šę. Teisiamųjų gynimasis, kad 
jie sukilimui nesirengia, nieko 
neįtikina. Byloje esančiuose 
dokumentuose pasakyta, kad 
Neumanno ir Zaso partijos y- 
ra Hitlerio įgaliotiniai Klai
pėdos krašte ir, kad jos vyk
do vokiečių rytų politikų. Adv. 
Toliušis prašė, kad teismas iš 
visų septynių Jesučio nužudy
mo dalyvių Jesutienės naudai 
atiteistų 54,260 litų.pėda, kad, štai, ve, nūdienos jkam, tai klebonui nekartų ga 

amerikiečio vaiko lietuviškai j lvų apsisuka, kų daryti ir kaip dr. Neumannas. kad L'etuva ! Advokatų M. Sleževičiaus ir
išauklėt! negalima, yra tik pa
skala ir daugiau nieko.

Kas tik ausis turi ir nugir
sti nori, ant tų pėdų atsakys 
jog nūdienos .jaunimas kur kas 
geriau Ii?:uvių kalbų vartoja 
ir jų' suplauta, negu kitados.

tikrai būtų Azija, kuri nesu- T oliušio kaltinimo kalbos 
pranta jo gudrumų ir negali 1)UVO ne tik teisiamiesiems; 

gunda kniečia ypatingų prie- (įvertinti, kur yra ištikimumas, buvo gynimas Lietuvos ir 
monių tvertis. Kaip? Vaigi, o kur nusikaltimas. Lietuvos kaltinimas imperialistinės, hi- 
apart savos kalbos, dar ir sve- žmonės supranta ir karinome, tler.škosios Vokietijos. Tai bu 
tirnų įvesti, kad. tuo labiau nes teismas gerai Įvertins j..» jvo Lietuves valstybės, lietuvių 
juos prie savų pakreipti. jtuos veiksmus”*— pabrėžė taut<>s advokatų žodžiai, ku- 

------------ • 'adv. Sleževičius, žvelgdamas j jaučia nacių pavojų Lietu-

savo parapijos laivelį nuo pa
vojaus išsukti. Kai matai pa

l’irmieji bandymai gerai at
rodo. Daugiau žmonių ateina....... r , i • i Taip kad tiejį visi užsikirparap.jas ,r kun,gus. J,j pala,ko la.sva- km| .|a._ susirink; a)jkij sūm<.la )(

faG * 'mėlius jau būtinai reikia kitų jau, sako, negal būt geriau, 
lai būna ir taip. Prieš vėją 
nepapūsi.

maniai ir socialistai, kad jiems geriau
tus kova prieš Katalikų Bažnyčių ir bedie- j . ., . , . i- i , • kalba vesti, kad daugiau lan-vvbes platinimas lietuvių tarpe. Kad taip .. o . v ,. . mmo pritraukti; kad 1 etuviuyra, vargu kas galėtų užginčyti, nes sočia- ‘
listų ir bedievių dienraštyje, išgyrus “neza- 
liežninkų parapijų” ir jos bemokslį kunigu- 
žį, aiškiai pasakyta:

“Todėl būkime bešališki ir atiduo
kime Tautinei parapijai ir jos kunigui 
Žukauskui atatinkamų kreditų, nežiūrint 
į tai, jog Romos gizeliai pila pamazgas”.
Tokia tai socialistų dienraščio ir kitų 

bedieviškų la:kraščių taktika. Jie paremia 
kiekvienų, kas t k eina prieš Katalikų Baž
nyčių ir ardo lietuvių katalikų parapijas. Tai I,ariasa 
yra žemas ir ne tik nekrikščioniškas, bot ir 
nelietuviškas darbas, kurį padorioji lietuvių ,aP^'urb aPSalv°jb niekas ki- 
visuomenė turėtų griežčiaus:a pasmerkti. Ja, o tik to paties tinginio da

spaudų jau būtinai reikia ir 
kitų kalba atskiesti, jei nori 
daugiau skaitytojų įsigyti, ne 
obalsis jaunimo, o tik v'eno- 
kito pinčiuko, sumaniusio per argi atliks ir lietuviaiEina 

ir jie. E’na tik pasižiūrėti. Te
kia mintis, o gal, jie ten ir

Tik, štai, ve visai netikėtai, 
netolimas kaimynas surengė 
Imisijas. Jeigu eina visi, xtai

šių mažytę spragelę į padan
ges iškilti...

vai ir, kurie šiuo audringu 
metu. išėjo ginti lietuvių tau
tos nuo gruoboniškos Vokieti
jos užsimojimų.

Kovo 12 d. pradėjo kalba.) 
teisiamųjų advokatai. Po to
kių skaudžių ir griežtų valsty
bės išdavikams kaltinimų, su
prantama, kad gynimo advo
katų pozicija labai susiaurėjo.

Tsb.

vietoje nebeini sėdint į teisiamą 
jį dr. Neumannų.

“Suprantama, — toliau ka
lbėjo Sleževičius, — dabar 
jiems parūpo. Jie patraukti 
tieson. Jiems ir jų dvarams 
gręsia pavojus. Ir tas vyriau
sias Klaipėdos krašto proku
roras von der Ropp, vyriau
sias teisėtumo gynėjas, kūr's 
pirmas visus juos turėjo pa
traukti atsakomybėn ir paso
dinti į kaltinamųjų suolų, —• A. * 'įstrigs, (

Bent šių straipsnelių vedė- |kol kas jiems nei į galvų ne 
jui taip atrodo. Visur, kur tik i užeina. Eina...

iki amžiaus

“stebuklai” pas'gar- i

Nors mes žinojome, kad socialistų laik- 
laščiai yra lyg ir išmatų vieta, kur bilc kų 
gali mesti, tačiau nezaliežninku atžvilgiu j’e.

mi

sina, kai tik nueini, pamatai. Misijos jau pasibaigė, o bet- 
;i kai kurie lietuviai ir dai

riiii, tai Dievo duota. O už tat,) 
kui už pačių gyvybę visi kai j 
vienas stokim ir kovokim!

viena šmėkla.

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI 

IR GAVĖNIOS GIESMES
Atspausdinta .18 maldakny
gės “Ramybė Jums.”

Viena knygelė 10c. Imant
į ten ųžeidinėja. Jųjų kunigai į Kol kas mūsų jaunimas du j 25 egzcmplorius, ar (Įaugau 
tokių tik ir laukia. Kui matai {mus gerbia. Jei taip, atsimo- nulcidžiame 25%. 
sus'ųiažįsta. Švelniai pakalbu. Ikėkin; jam už tat tuo pačiu

laimės |^au£ Pakcti/iu. Na o lietuvi: saiku. Kiekvienas gudrus kleVeik kasdien turui
yra rūpestingesni, nes vilto jų organais ir matyti ir sueiti su skaityto- jJ1’^ minkštus. Kas jį glosto, 
dėl to “nezaliežninku jmrapijas” ir jų kum- jais, kurie gauna neva lietu- j^ani 4,s rankų laižo. Kai ma- 
gužius giria, reni u ir už juos agituoja, nes, 'vių spaudų, svetima kalba ap- vienus paskui kitų jau ir Jus katalikų lietuvių spaudo? 
kaip anuo kart esame pasakę, jie padeda sjiiaiKlytų. (Jrynai lietuvių ka-Į^en* i rėmėjas ir garbintojas tegul
skleisti bedievybę ir ardyti lietuviams taip Ibos puslapį skaito ir ploniau-1 ----------- jkuodaugiaus ai Maldų Knvge-
labai reikalingų vienybę. ja, kas gero jame galėtų būti;, dabar apsižiūri lie-

gi rūš'es anos puslapiu vis tik ,tuvis klebonas negudriai jia

boną*, 
vas ar

kiekvienas budrus' tė- 'I
iiamytė, kiekvienas no- j

2334 So. Oakley Avc. 
Chicago, Illinois.

cigareto pelenus nužarsto. Jo-i(larVs’ b<,t 4«11 I**rvėlu. Dabar 
kios, mažiausios pagarbos jui,Gk tylėk ir Dievų mylėk. Jei 
neparodo. Tai yra, taip sa-jne’ žinai kų gausi.
kant, mergos vaikas, kurio ti-Į ------------

šiame numeryje rašo: J. N., J<ras ir atsakantis jaunimo bū-i Ne! Da nėra taip blogai. Ir 
J. K., Jonas Vabalnitis, V. K. Budrevičiūtė, jrelis vengiu. ^niekas mūs skriausti ne‘5drys,
J. P. P., Ant. Miciūnas. Be to, įdėta įdomi Į " j<*i mes patys sau kailio neiti-
apž’ alga ir daug Studentų Katalikų Orga- į Šiuose bado laikuose ne ka- psim. Gal būt mūsų kalba ii 
niz icijos žinių. Tenka ilžiaugtis, kad stmlen- rtų tenka už labai nerimtų
ių žurnalas daro pažangų ir kad katalikų pr'cinciiių nusitverti, norint da

NAUJI RASTAI
“Siu lentų Žodis” tikrui didelę pažangų 

duio šute punktualumu. Tikėsit, nr ne, bet 
redukcijoj ant siūlo turime jo 4 nr. už ba-
land/.io menesį. 

1,

slmlenta: rinitai organizuojasi. Mūsų profe-jvienų grašį kokiam nors tiks- 
sionalui turėtų studentams padėti ir medžią-'lui prisikalbinti. Vienur pa
gintai ir moraliai. tys klebonai, kitur sesęrys vie

sųnionė šičionai iki amžių ga
lui neužsiliks. Bet tegu apie 
tai galvoja mūsų priešą*. Gi 
mes, kol da čia, ginkimės iki 
paskutiniam grioviui. Kų tū

lių mūsų jaunimui rnnkosna 
įdeda. Kol jis su mumis ir mū 
sų kalboje skaitys Mišių Mal
das, giedos Stacijas ir Grau
džius Verksmus, tol bus mū
sų. Jei ne, tai ne jo, bet bus 
kaltė mūsų. O kad jaunimas, 
kuris da myli lietuviškų mal 
daknvgę, myli ir savo kalbų 
ir savo tėvų būdų, tai ne as
menis pareiškimas, o tik gry
na ir vieša teisybė. Šio būtie 
jaunimas, kų skaito mūsų spaii 
<lų, dabina mūsų sueigas ir 
v rities vėliavų iškėlęs laiko.

Balandžio 1 — 7 dd. — Šv. 
Pranciškaus parapijoj, V/ilkei 
Bari1, Fa. (Kur.. A. Būbly.^ 
M. I, C.).

Balandžio 8 — 14 dd. — Su- 
gar Notch, Pa. (Kun. Jonaę 
f. Jakaitis, M. I. C.).

Balandžio 8 — 14 dd. — 
Coaldale, Ta. (Kun A. Būb- 
/ys, M. I. C ).

Bulandžio 15 —- 21 dd. —• 
Girardville, Pa. (Kun. A. Būb- 
’vs. M. I. C.L

/

sunk.au
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“AUŠROS - VARPO”
DAINIUS JUOZAS 
MILIAUSKAS-MI

GLOVARA

neilgai teko būti. Besimokant leidimo.
ketvirtoje klasėje, užėjo 1IS33 i Išėjus 1883 metais pirmam 
meti} sukilimas.' Miliauskas, “Aušros” numeriui, Miliau*- 
drauge su kitais moksleiviais, i kas tuojau stojo jo aktingu 
meta mokslus ir išeina į apv- Ibendradarbiu, medžiaginiu re- 
linkės sukilėlių vado Jablanau jmėju ir net uoliu platintoju.

EMIL DENEMARK'Iii
Kovo 12 d. Lietuvoje buvo 

paminėtos vieno seiliaus'ų ir 
žymiausių “Aušros - Varpo” 
laikų dainiaus Juozo Miliaus
ko - Miglovaros 90 metų su
kaktuvės. Šia proga, nors tru
mpai susipažinkime su šio mū 
sų tautos veterano gyvenimu 
bei darbais.

Miliauskas gimė 1845 ra. ko
vo 12 d. Tauragės apskr. Vai
nuto valse. Išėjęs Vainuto pra 
džios mokyklų, jis įstojo j 
Šiaulių gimnazijų. Bet čia jam

Iskio būrius. Dalyvavo trijuo
se mūšiuose su rusų kazokais, 
jpo sukilimo, keliavo iš dvaro 
į dvarų, kuriuose mokė bajo- 

irų vaikus ir pats mokės1. Nuo 
1872 ligi 1885 metų tarnavo’ 
Rygos policijoje. Nors buvo

Maždaug tuo pačiu laiku Mi
glovaras slapivardžiu jis pra
dėjo ir eiles rašyti, kurių bu
vo pilni tuolaikiniai “Auš
ros ” numeriai. 1884 meta s jis 
"išleido pirmų savo eilėraščiu 
rinkinį. Tai darydamas, Mig-

pavojinga tarnyba, tačiau Mi- jlovara prieš akis turėjo du ti- 
liauskas čia varė platų lietu- jkslu* lietuvių kalbos gražumų
visko darbo barų. Jis suorga
nizavo pirmų lietuviškų “Au
šros” chorų, drauge su kitais 
l'etuviais norėjo leisti pirmų 
lietuvišką laikraštį “Aušri
nę”, bet rusų valdžia nedavė

A.
JUOZAPAS SATKAUSKAS

Mirė kovo 29 d., 1935 m., 3:30 vai. pop et, 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: Eleną Nedvarienę ir 
Sopliie Bagdonas, 2 žentus Jonų Nedvar ir Vincų Ba
gdonų, brolį ir brolienę Stanislovų ir Elzbietą Sta- 
kauskus, s.eserį ir švogerį Emilija ir Juozapų Petru- 
čius, 3 anūkes, 2 pusbrolius, pusseserę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 10605 So. State St. Roselande. 
'Telefonas PULlman 6495. Laidotuvės įvyks antradie
nį, balandžio 2 d., iš namų 8 vai. bus atlydėtas į Visų 
Šventų parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuošivdž'ai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

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

Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika, Telefonas 
YARds 1138.

ir tėvynės meilę. Ir iš tiesų, 
jo eilėraščiai pilni gilios Lie
tuvos meilės. Suspausta širdi
mi jis pasakoja apie anuos va
rgingus Lietuvos laikus, bot 
kartu ir tiki, kad ateis laikas, 
kai Lietuva atgaus savo lais
vę. šių mintį Milauskas - Mi
glovara uoliai skleidė ir sti
prino. Sustojus “Aušrai”, Mi
liauskas daug rašė dr. Kudir
kos redaguotame “Varpe”.

Nuo 1885 metų ligi šio lai
ko Miglovara gyvena šiauliuo
se. Gauna valstybės nedidelę

l'ADŽKA
.t

Elektrikines Ledaunės 
Refrigeratoriai

Su elektros pagelba padaro ledų. Užlaiko maistų šaltai, 
vienodai ledaunėse. Maistas nesugenda. Sutaupo šeiminin
kei virš $10.00 į mėnesį ant maisto.

ANTANAS ANDUlšllNAS
Mirė kovo 17 d., 1985 m., 2:30 
vai. ryte. Tapo palaidotas kovo 
20 d., šv. Kazimiero kapinyne 
po bažnytinių apeigų šv. Jur
gio parap. bažnyčioje.

šiuomi reiškiu širdingiausi 
padėkos žodj visiems mano 
prieteliams, kas tik kuom nors 
prisidėjo prie paskutinio patar
navimo mano myliniam brole
liui ir suraminimo manęs jioj 
liūdesio valdandoj

Dėkoju laidotuvių direktoriui 
S. P. Mažeikai už mandagų ir 
greitų patarnavimų. Taip pat 
dėkoju mano prieteliams, po
nams Aieliūnams už rūpestingų 
prižiūrėjimų laike mano brole
lio ligos, o paskui visame kame 
už didelę pagelbų man laidotu
vių laike, suteikiant ja'm pasku- 
tinj patarnavimų. Dėkoju mano 
prieteliams už šv. Mišių aukas, 
už gėlių vainikus, už lankymų 
namuose per visas dienas ir bu
dėjimų per naktis prie karsto. 
Širdingai dėkoju mano drau
gams grabnešiains; kun. Petrau
skui už atlaikymų gedulingų 
šv. Mišių.

Visiems palydėjusiems j ka
pines. Dar kartų priimkit ma
no šlrdingiausj padėkos jausmų 
visi mano prietelini. kas tik 
kuom nors prisidėjote prie ma
no brolelio paskutinio patarna
vimo palydint jj j amžino atil
sio vietų. Tegul Dievas atlygi
na jums už jūsų gražias širdis. 
Gi mano broliuko Antanuko 
siela tebūna atnžina linksmybe 
pas Dievų. Jonas Andrišiiinas.

Kaina 6 pėdų didumo už........................$ 145.00
Mažesnio didumo.............^99.00 ’r '^69.00
Galima pirkti ant meter plano po 15 centų į dienų, ma
žiau negu ledas kainuotų.

Budrikas užlaiko didelį pasirinkimų visų žinomų iš- 
dirbysčių Elęktrikinių Ledaunių.

Lietuviai esate kviečiami pamatyti.

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

Telefonai: BOUlevard 4705 8167

EVA STRAUZ
(po tėvais Zalkaitė)

mirė kovo 28 d.. 1935 m. 3:25 
vai. po pietų, sulaukus 24 me
lų amžluus.

A. a. Eva buvo gimus Ci 
ccro, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Jonų, sūnų. Jonų, molinų 
Onų Zalkus. 5 brolius: Adol
fų, Jonų, Jnrg), James ir Po
vilų, 3 sėst ris: Helen, Mary ir 
Francis ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1410 So 
49th Ct., Cicero, III.

Ijiidoluvės Įvyks anlradienj, 
balandžio 2 d. iŠ koplyčios 8 
vai. bus atlydėta j šv. Antano 
parap. bažnyčių, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta | šv. Kazimiero kapines, 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vytas, Sūnus, Moti
na, Broliai. Seserys ir Giminės.

I-aidotuvių ain-klorius A. 
Peikus. Telefonas Cicero 2103

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eideikis
m

Ievas
\Y(T'L, 970 kil. Lietuvių Radio programai nuo 1 iki 1:39 
p<> pietų kas Nedėklicnj.

4

pensijų. Bet dar ir dabar jis 
nenustoja dirbęs. Dar jis kai 
kų rašo iš profesijos. Turi 
susidaręs savotiškų lietuvių 
kalbos gramatikų ir rašybų. 
Nors Miglovara jau turi gra
žiai, turiningai išgyventų am
žių, bet dar tikisi sulaukti to 
laiko, kada bus atvaduotas Vi
lniaus žem?s, kad senojo ko
votojo akys galėtų pasidžiau 
gti visišku mūsų tėvynės lais
vės laimėjimu.

PRIDUODA NAUJOS
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
Žmonės, kurie dėl senatvės arba ki

tokios priežasties jaučiasi silpni ir 
nesveikus, atgauna savo jėgas, svei
katų-ir pasidaro stipresni ir gyvesni 
po to kaip jie vartoja Nl'GA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų ir vyrų, kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro juos svei- 
kesniafe, tvirtesniais ir priduoda jiems 
naujų spėkų darbui. Jeigu jūs esate 
senas arba silpnas, pamėginkite NU
GA-TONE. Po keletu dienų jūs pa
stebėsite dideli pagerinimu.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinvėlose. Nepriimkite pamėgdžio
jimų. Niekas kitas jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—-UGA-ROE 
— Idealų Liuosuotojų vidurių 25c ir 
50c.

MARGOJO PASAULIO 
ĮVAIRENYBĖS

Rašo P. J. Vitkus
CTCEJtO, ILLINOIS

*
TIBETAS IR JO GYVEN

TOJAI

Nėra pasauly krašto, taip 
atskilto nuo kitų valstybių, 
kaip Tibetas. Jis yra apsup
tas aukštų kalnų, kurių plokš
tumoje, turinčioj apie 500,000 
kvadratinių mylių yra 2,000,- 
000 gyventojų. Jų pradžia nė
ra žinoma, tik priskaitomį prie 
mongolų rases.

Per tūkstančius metų Tibe
tas buvo žinomas kaipo nepri
einamas kraštas. Išskyrus ke
letą tyrinėtojų ir misijonierių, 
civilizuotas pasaulis nieko a- 
pie tų kraštų nežinojo.

1904 metais Anglijos mili- 
tarei ekspedicijai pasisekė Į-

VENETIAN MONUMENT CO., INC
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių
------------ o------------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo

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 DIRBĖJAI

MkaUnM tr Udlrbi-

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

me darbe per ieėias kartaa.
Venkite paminklų reikalu. 

a*a| mi pačiais Išdirbėjai*.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

bloką* | rytui aao 
IMMHuUa

HlLLSIDE, ILLINOIS
Rea. PKMSACOLA MII 

BBLMONT MM
Orricei HILMIDR 

Vii

eiti į “uždraustų miestų” Kuomet Lama miršta, į jo vit 
Lhasų, bet kaip greit įėjo, taip tų tų pačių valandų gimęs be- 
greit ir išėjo, ir Tibetas pa- liniukas išrenkamas, nes, jų 
siliko tolimas, neprieinamas Į manymu, mirusio Lamos sic* 
civilizacijai kraštas. la pareina į tn«. i gimusio ber

Paskutiniu laiku apie Tibe
tą ir jo gyventojus daug raš3 
vienas Michigan universiteto 
profesorius, kuris tūlų laikų1 
gyveno tarpe ypatingų to kra
što žmonių. Sakomas profeso
rius to krašto gyventojus sta
to pavyzdžiu civilizuotiems 
žmonėms. Jis sako, kad to kra 
što gyventojai yra labai links- 
maus būdo žmonės; jų tarpe 
nėra nei mažiausio pavydo. Vi 
suose luomuose jis nematė to 
mūsų tarpe taip įsigalėjusio 
išdidumo; aštrių žodžių bei 
išsireiškimų jų tarpe visai nė
ra., To krašto gyventojus pro
fesorius priskaito prie labiau- 

i šiai tikinčių visame pasauly, 
įtik gaila, kad jie garbina Bu- 
ddų. Jų vadas, bei valdovas, 
yra vyriausias kunigas Lama.

niuko sielų. Dabartinis Lama 
yra jau 4 metų amžiaus.

Nepaisant kad viena septi
nta gyventoįti dalis gyvena 
vienuolynuose, bet jie mėgsta 
pasilink-iiiiii!! > u, Įvairius iš 
pinigų iešiim s, lanko arklių 
bėgimo vietas ir teatrus. Mėg
sta arbatų; kiekvienas išgeria 
apie 50 stiklų į dienų ne su ci
trina, ar su smetona, tik su 
sviestu ir druska.

Tibete yra neseniai pastaty
tas Šv. Bernardo vienuolynas, 
į kurį gyventojai su pagarba 
žiūri. Su to vienuolyno pagal
ba, gal, pasiseks tibetiečius ii 
atversti į tikrąjį tikėjimų.

BIZNIERIAI. GARSINKI
“DRAUGE”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvini 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Ladnz ir Senos 2314 AVest 23rd Place 
I’hone CANal 2515 Cicero 5927|

J. Liolens 4092 Archer Avė.
Phone LAFavette 3572

S. P.
A. Masalskis
A. Petkus
1. F. Raižius
S. M. Stulas
Clias. Syrewicze
I. J. Zolp

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 AVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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VIETINES ŽINIOS .kartais kas nors netikėtai už- 
Įimti jų vietų, tada būtų juo 
iko.

IŠ LIETUVIU PILIEČIU
DARBININKO PAŠEL- 

PINIO KLŪBO
WEST SIDE. — Mėnesinis 

klubo susirinkimas įvyko 24 
d. kovo. Neatvykus pirm. Pui
šiui, viee pirm. V. Duoba ati
darė susirinkimų. Viee pirm. 
šiam sus-muKšrinktas M. Ka- 
dziauskas.

CICEROS ŽINIOS 1 Nors nominacijų, ir teisimi 
; sprendinių laimėjo demokra- 

’ i tai, bet niekas nesirūpina iš-
PIRKITE PAS SAVUOSIUS,va|y|į užpakalinių gatvaiėių
.----------- (allIv 's). Kad ir patys pricink- lros Paukščių

Dabar visi savo namus gra- f(J i'.oni'tetai: lipa per dideles 
krūvas pelenų, bet nieko ne

LIETUVOJE ORGANIZUO- inkinti gyvulius ir naikinti ne-iraudoni, žali ir geltoni kaspi-
■ *>>* v v... kenksmingus paukščius. Retų uiti — mūsų tanios vėliavos

I

spalvos.
Dalyvių tarpe buvo galima 

matyti sekantys asmenys: kun. 
J. Mačiulionis, M. T. C., Auš-

JAM A PAUKŠČIŲ 
GYVULIŲ GLOBA

žvėrių (briedžių, eJnių), med- 
ž/ojimas griežtai baudžiamas.

Tsb

žiną iš vidaus ir lauko pusės 
Lietuviai, nepamirškite, kad .i...., 
A. Lutkus ir St. Bukauskas, i 
mūsų geri parapijonai, užlai-’ 
ko geriausia maliavų ir kitus 
dalykus, ko tik reikia pagra-

Visame kultūringame pašau 
lyje jau seniai veikia tam tik- 

ir gyvulių glo
bos draugijos. Jų rūpesčiu tuo 
se kraštuose yra išleisti net 
atskiri įstatymai, drnudžian-

_____ . (tieji kankinti gyvulius ir ne-
Lietuvės moterys suorgani- Ha*ku šaudyti paukščius, 

žuvo kokį tai klūbų. Prieš ri- I Lietuvoje gyvulių ir paukš-

VAKARIENĖ ŠAUNIAI

nkimus atsiranda visokiu klū- * Sl°ha anksčiau mažai kas1,1.1 .. . • •• - tll^iiuuuu tinimu^ nur
klubų prun.ta naujos na-j Mnimui namų. Jei per visų bH ,.inUimains pra<- jUs vg| rūpinosi. Iš rusų laikų buvo 

res: M. Ivanauskienė, F. Ian-j žiemų mes jų neaplenkėme su vjs-( j£nvj<sĮa užsilikęs biaurus papratimas
goniene, O. Oksiene ir M. Bal-; visokiom kolektom, ir jei jie
nien^- (niekad neatsisako nuo aukų,

Komitetai sergančių narių Ijeį visados duoda geriems ti-
lankynmi išdavė raportų, ku- (kslams, tai ir mes neturime
ris priimta ir nutarta pašalpa jų užmiršti dabar ir visados
išrdokėti, pagal klubo įstatus. į pirkime tik pas savus biznie-

Veikimo komisija pranešė, irius, o ne kur kitur.
kad klūbo nariams žiedu įtei i

v ,. . , , Apie A. Lutku ir St. Bukimo švente įvyks sekmad. lie
kauskų’ nėra reikalo daug ra

gyvulius smarkiai mušti, spa- 
Į Vakarinių Vai. konforen- kankint, o laukinius

cijos pamokina suvažiavo virš paukščius naikinti šaudyti k k 
300 žmonių. Pamaldos
čioje buvo iškilmingos

Vakar vakare Aušros Var
tų parap. svetainėje, šv. Kaz. 
Akad. Rėm. lOtas skyr. buvo 
suruošęs vajaus vakarienę su 
programa. Žmonių prisirinko 
gan daug. Vakarienės metu 
graži nuotaika viešpatavo, nes 
dėkui vakaro rengėjoms, vis
kas buvo gražiai priruošta.

Ugi, balti, gražūs stalai bū

ANGLŲ RADIKALAS AP
LEIDO AMERIKĄ

AVASHUINAiTON, kovo 30. 
— Kaip tik darbo departa
mentas nusprendė nieko ne
veikti anglų radikalo prele
gento Stracbey deportavimo 
reikalu, Stracbey tuojau sava 
noriai apleido Ameriką. Gar
laiviu Berengaria išvyko i

tos Vartų par. klebonas, kun.
Urba, Šv. Kazimiero Seserų 
kapelionas, ‘‘Draugo” red. p.
L. Šimutis, Dr. Bložis ir žino 
na ir kiti politikieriai Jack
lliggins, Mykolas Kucbins- Anglija, 
kas, B. Dinford; poliemonas 

[Ant. Urban ir iš Bridgeporto 
atsilankė p-lė Monika Gurins- 
kaitė.

Programų išpildė parapijos 
mokyklos vaikai, p-nia A. Ska

PLATINKITE “DRAUGĄ’

marauskiene, mergaičių kvar Į 
tetas ir Jonas Šatkauskas. (• . e I

Vakariene atidarė Aušros
s bažnv kvienu laiku. Del to Lietuvoje |vo gražiai gėlėmis papuošti ir ,, , ,,, ,s oaz.ny , .„ . 1 Vartu parap. klebonas gerb.

(buvo išnaikinta gana daug re- .per istisų stalų buvo ištiesta . ‘r .• . ,r ,,..... .... . . I------ ----------------- kun. J. Mačiulionis, M. L (..tų žvėrių ir paukščių. Jau iš ! ,

pos 14 d., Dambrausko darže.
Bus ir naujų narių vajus ii 
išdalinimas dovanų nariams, 
neėmusioms iš klūbo pašalpos 
ligoje per 10 metų. Programas 
bus patiektas sekančiam susi
rinkime.

Nut. sekr. pranešė, kad t>->- 
staruoju laiku mirė du klūbo n^varo 
nariai: J. Lekavičius ir A. Ai- 
tutis. Pašalpa ir pomirtinė nu
tarta išmokėti, pagal klūbo į- 
status.

Klūbo kasin. V. Ivanauskas

į Syti. Visi ciceriečiai žino, kad 
I jie vra teisingi ir duosnūs bi- 
įznieriai visiems geriems tiks-i 
lams. Rap. I

Baland. 2 d. įvyksta rinki
mai. Politikieriai kažin kas 

smarkios agitacijos. 
Kas kita buvo vasario 12 d., 
kada buvo “primary”. Tada 
nesigailėta nei darbo, nei p - 
nigų. Visi bruzdėjo ir veikė. 
Nesnaudė ir lietuviai; jie irgi

Musų totogiafas A. Baitusb seniau Lietuvoje yra sus orga- 
puikiai ištaisė savo įstaiga, jnįzavusi tam tikra gyvulių gl(, 

(bos draugija. Ji visame kraš 
į te varo propogandų, kad gy
vuliai nebūtų bereikalo muša 

’ mi, kankinami. Paukščiai ga- 
Ko-'lima šaudyti tik tuo metu ka:

DĖKOJAM
BRIGHTON PARK.

|vo 24 d. įvyko 20 metų jubi
liejaus baigtuvių vakarienė.

pasibaigia jų perėjimo laikas 
ir užauga nauja karta. Gyvu-

AlA
JUOZAPAS

PETR0VICH

NE\V VOK K, kovo 29. -■ 
(Du Amerikos kardinolui, Jo 
(Eniin. Haves, New ,Yorko ar
kivyskupas, ir Jo Emin. 
0’C‘onncll, Bostono arkivysku 
pas, grįžo iš Bubama salų.

Čikagos ir Rockfordo 
Vyskupijų

Penkių Metų Notas
Dabai- galite pirkti per mus

Notos Moka 4 ir 5 
Nuošimtį

DISTRICT NATIONAL 
BANKA

1110 West 35 Street 
Telefonas Boulevard 2600

Ačiū visiems prograino da-'Jių globos draugijos rūpesčiu 
bei pastangomis dabar ir Lie- ! 
tuvoje vra išleisti tani tikri

pranešė, kad klūbo kasoj ga- Pes(Ssi tarp savVs- Bėt už kų 
tavais pinigais randasi $10,-J1’ ^°- Demokratai dabar
126 76 j jaučiasi labai tvirti; esu nieko

Narių, neėmusių pašalpos Ii- n(1paiso, bet bemiegant 
goję per 10 metų dovanoms

gali

nupirkti išrinkta komitetas is Or,so TH- cicero 49 
„ , . , „ . , , ._ Rez. Tel. CICERO 3656M. Kadziausko, K. Aleksiuno 

ir J. Balnio.
Kaęl davus progos moterims 

ir merginoms įstoti į klūba 
nutarta per 3 mėnesius (iki 
28 d. liepos) nuo 25 iki 35 me
tų .amžiaus priimti dykai, b 
įstojimo.

Mart. Kadziauskas, koresp.

lyviams, aukotojams, prisidė 
jusiems prie vakarienės: M,
Bludienei, J. Zimontui, G. En-(įstatymai, kurie draudžia ka-
čeriui, Kvietkienei, Girdvai- — —----- -- -----------------
nienei, Jurkmonienei, Prata- I parapijonams, bet ir svečiams 
pienei, Lindžienei, Paulienei,
Anužienei, Vabalienei, Vkanie 
nei, Kazrag’enei, Žilienei, No
rbutienei, Nasakaitienei,’ Bei- 
giui, Janušauskui ir M. Pau
kštienei; sodalietėms už patar
navimų: kleb. kun. A. Briškai 
už gražių kalbų, kun. A. Va
lančiui, kuris ir dovani} davė 

:ir daugiausiai darbavos; atsi-

iš kitų kolonijų; bilietų pla 
t:ntojams, šeimininkėms: T 
Norbutienei, A. Norbutaitei. 
Anužienei, Paulienei, Jorkmo- 
nienei, Žilienei, Ukanienei, M. 
Bludienei, O. Kazragienei. žo
džiu, visiems ir visoms prisi
dėjusioms.

Kurie buvot paėmę bilietus 
to vakaro, prašom grąžinti bi-JOS. SHINGLMAN, M. D.

Buvęs Cicero miestelio pirmas Svel- .1__ •_ . ... . .
katos komisijonierius. y.ra gerai ei-, Jaukusiems ne tik vietiniams lietus ar pinigus. Komisija 
ceriečiams žinomas. Praktikuoja jau 1 - J
28 metus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Rhcumatizmų, Plau
čių Ir širdies ligas.

Valandos:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto; nuo 1 iki 4 

vai popiet ir 7 iki 8 vai. vakare; 
fiventadlanlala pagal susitarimų.

4930 (Vest 13th Street
CICERO, n,I«.

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone 
PROspeet 1028

AKIŲ GYDYTOJAI: ( 25 METŲ PRITYRIMO
į Pritaikyme akinių dėl viso- 
;kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
(kių ir pritaikymo akinių

Res. and Office 
2350 So. Leavitt St. 

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURC.EON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOURS 

J to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

Tel. CANal 0257 
Res. PROspeet N659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOITH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.

Valandos- 11 ryto 1H 2 popiet 
( iki 8 v. vakaro

DR. VAITUSH.
LIETUVIS

OPTOMETRICALI.V AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų jlernplmą. kuris 
ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu-J 
mo, skaudama akių karfttj. atitaiso 
trumparegystę ir toliregvstę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsitU 
Kimuose egzaminnvimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spėriais atyda atkreipiama Į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo m iki 8 v. 
NedSlioj nuo 10 iki 12. Dangei* at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE.

DR. JOHN SMETANA

Phone Boulevard 7589

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st.
2 aukštas

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki I 

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:(X) 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 

iškirtų valandų. Room 8.
Phone CANal 0523

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. BOŲIevard 7820 
Namų Tel. PROspeet 1030

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampus Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 .ryto
Nuo 1 iki 8 vnkai-n 

Seredoj pagal sutarti

LEONARD A, GREETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

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

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.
J

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC tMORTCAGE

PERKAM
LIETUVIB-

KUS B0NU8

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS { LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spnlką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WKST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

Tel. BOL’levard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.; nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandoa 1—> Ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel.: PROspeet 6376 
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSEL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.; 2 Iki 4 Ir 6:30 Iki 8:30 
Seredomia ir nedaliomis pagal atitari) 
Rc2. 2515 W. 6»th SI. Pagal autartj.

Tel. Ofiso ROFlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343

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

756 West 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
TH. VTRglnln 0030

Ofiso vai.; 2—4 Ir 6—R P m. 
Nedėliomis pagal atitarti

Oflao Tai.; LAFayette 8659
Rea. Tel.: VIRginla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A 8 X - R A T
4143 ARCHER AVENUE 

KamDaa Franelseo Avė

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland* Avė.
2 lubom

CHICAGO, TLL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo t Iki 4 
ral. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 

▼akaro. Nedėliomia-nuo 10 iki 12 
valandai dienų 

Telefonas MJDway 28SO

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE 
Tel. YAR<1« 0094 

Rea.i Tel. PLAsa 2400 
Valandoa:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-2 Ir 7-8 v. ▼ 
Nedėldleniaia nuo 10 Iki 12 diena

mirė kovo 30 d., 1935 ,n.. 7:00 
vai vakare, 09 metų utnžiaus. 
Kilo ift Raseinių Apskr.. Rasei
nių pa.rap. Raseinių miesto. A- 
merikoje Išgyveno 3 8 metus.

Paliko dideliame nu'iūdime 
moterj Onų Juliam, Kkrodenienę 
ir gimines, o l.ieruvoje gim nes 

Kūnas pašarvotas Direkto
riaus S. M. Kkudo koplyčioje,
718 W. 18th St.

laidotuvės jvyks Nerodote.
Balandžio 3 <1. Ift kopbčios 8:00 
vai bus nulydėta j Dievo A p- 
veizdos parap. bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos nž 
velionės sieln. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kvieieame visus 
gimines, draugus-ges i,r pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Poduki-ė, 
švogeris ir Giminės.,

Laidotuvėms patarnauja Di
rektorius S. AI. Skudas. Telef. 
MONroe 3377

LIETUVIAI DAKTARAI
orrice Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. GROvehilI 0617

7017 S. FAIREIEI.D AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2123 W. »IARQCETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Te.. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKDNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Res.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS'
4142 ARCHER AVE.

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 
Rraideneijos Ofisas: 26S$ W. 691h bt.

Valandos: 10-12 ir 8-9 Kll. vak. 
Seredomis Ir NedSliomis pagal sutarti

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO
1' %—9 V!l 1

Tel. LAFayette 3057

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

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 va.1. vakaro 

Seredomis ir nedėllomifc pagal 
sutarti

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OF'KAR 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 pp

CLASSIFIED
Al TDMt.RII.ES AITOMGBILES

EMIL DENEMARK INC
--"-^Vartotų Karų Bargenai

PONTTAC — ’33. 4 durų Sedan. 5 
drat. ratni, Mohalr Trim. Gerai iš
rodo ir tobulam stovy. Garantuo
tas .................................................... $175

PONTTAC -— '34 — 2 door Touring 
Sedan, with bui’t-in trunk juodas, 
5 drat. ratili, radio ir karšt - van
deninis šildytuvas. Neatskiriamas 
nuo nulio karo Garantuotas... DI
DIS TAUPYMAS.

FORD 8, — '32, 2 pasaž. Convertibte 
Coune, Tan paint, 6 raudoni drat. 
ratai, rumhle seat. Puikus mažas 
coupe tobulam mėkaniškam sto
vy ............................................... 8205

PLYMOT’TH — ’33. 2 pasaž. Cou- 
vertible Coupe. Juodas, 5 raudoni 
drnt. ratai, rufcihtp sėst. Vėliausio 

modelio coupe švelniai bėgan"'., 
motoru ....... ........................... $415

ril-Tfir — '33. Model R7 S pasaž 
Sedan. Juodas, ftešt drat. ratai, 
trunk rack. šis mažas Ridėk sedan 
Išrodo ka'n pautas, nerasite <"ro 
panašaus. Garantuotas............ $765

PONTTAC — '30 — 4 door Tou»-'ng 
S<-dnn. juodas, 6 dral. ratai. Eko
nomiškas šešių cillnderlų karas t< - 
bulo.i padėty ............................. $275

FOKU R. — '35. kuone nanias. 1935 
Ford DeT.exe 2 durų Sedan, Omv 
Paint. pu Radio, Bet Vater Hent- 
er Ir \vhite side wall tajerais. Tik
tai kelios dienas vartotos i>- garan
tuoto® koto naujas DIDELIS SV- 
TAIPA’MAS..

LaSALLE — '30 — 2 door. 5 pnsaž. 
Coupe, juodas. 5 drat. ratai, rear 
luggnge eompartment. laibai gra
žus bei popuiia.rus LaSalle mode
lis .................................................... $365

NASH '32 — 8eyl. 5 pasaž. Coupe. 
Juodus. 8 drat. ratai., geri ta jerai, 
trunk rnek. whipcord trim. C.er-i 
ras karas žema kaina .........  $325

BUICK '31 — Model 91. 5 Sedan.
Juodas, 6 drat. ratai, geri taierai. 
mohnir trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

CHEVROLET '3 4. — 2 Door Sedan, 
Tamsiai žalias, 5 cream drat. ratili, 
tik trumpų laikų vartotas, išrodo 
kaip naujas. Garant. BARGENAS.

CADILLAC '30 — V-8. 5 Sedan. Juo, 
das. mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, whipcord trim. I,abai ge
ras karas žema kaina ............ $375

BUTCK — '32 — Model 97, 5 Sedan, 
tamsiai mčlvnas, G drat. ratai, spot 
light, spėriai pilot rav light, whin- 
eord trim. laibai gražus, erdvus, 
jaukus, vėliausio modelio P.ui- 
ckas ............................................ .. • $565

BUICK '30 — Model 4 6S, 2 po.saž. 
coupe su rumble seat, French biue. 
6 drat. ratai, labai gražus couue 
tobulam stovy .......................... $295

CADILLAC — '31 — V-12. 5 pasaž. 
Town Sedan, with rear trunk. 6 
drat. ratai with white side walls. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus ir 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 ........... $#>»

BITTCKS — Visų modeliu. — Mes vi
suomet turime ant vietos puikų 
stakų garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerų vartotų Buick, kuris buvo tln- 
knmil pertaisytas.

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 

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

Cravvford 4100
LIETUVIAI ADVOKATAI K O N T RA K T O R I A I

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbono ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
IJETUVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

vakarais 6 Iki 9. ,
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPublic 9600

Telephone BOŲIevard 2890

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS

4631 S. A8HT.AND AVE.
Res. 6515 S. Rockwell St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

ZELVIS BUILDING CO. 
Kontrak toriai

Statom naujus ir tnisom senus nn- 
mus. Mūro, eetnento. medžio ir Rtog- 
dengystės. Lengvi iftmokesčlat arba 
eash. Gaisro apkainavirnas ant namų 
ir rakandų.

3358 S. I.ITI’ANICA AVE.
Tel. BOUInvard 6327

BRUNO MHI’KIS & CO. 
KONTRAKTORIAI 

Statome nutijus namus. Apdengiant 
gonkas (porėtus arba visa medin) na
mu poplera arba cementiniu asbeslos. 
Taip pat parūpinant paskolas namų 
pn’ulsymnl. Imame darbus visoj Clti-
cagoj, kolonija nesvarbi.

4131 So. Pranclsei Avenue
Telefonai LAFayette 5M2I — H35I

PARDAVIMUI BIZNIAI
Parsiduoda bučemė ir gro- 

sernė. Pigiai. Priežastis liga. 
Pagyvenimui kambariai ir vi
si patogumai.

2500 W. 45th St.
Telefonas Lafayette 6705

REIKALINGI DARBININKAI
Reikalingas žmogus dėl darbo ant 
fartnos. Gernm žmogui darbas ant 
visados ir atlyginimas 20 dolerių j 
mėnesį. Kreipkitės ras:

j. ZUBRISKI
Goodman, WIs.

CICF.RO
TDMt.RII.ES

