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PASAULIO TRIDUUMO 
PROGRAMA LIURDE

Kitas santarvės pasitarimas 
įvyks bal. 11d.

ITALIJA MOBILIZUOJA 1911 METŲ 
ATSARGAS

PARYŽIUS, kovo 23. — 
Šiandien čia įvykusiuose san- 
tarvės valstybių — Anglijos, 
Prancūzijos ir Italijos, pasi
tarimuose nutarta, kad An
glijos užsienių reikalų sekre
toriaus Sir John Simono vi
zitas Berlyne bus tik “išty
rimo” karakterio. Būtent, se
kretorius asmeniškai patirs,

ROMA, kovo 23. — Itali
jos vyriausybė paskelbė 1911 
metų atsarginiams mobilizaci
jų. Girdi, tas yra vien “apsi
saugojimo tikslais.”

Šios atsargos Italijos ka
riuomenei duos apie 180,000 
vyrų ir tada Italija turės ap
ie 900,000 kareivių tarnyboje. 
Balandžio mėn. 1 d. apie 300,

kų Vokietija daro, ko ji no-(003 kareivių iš 1914 metų
ri ir ko siekia.

Pasibaigus jiasitarimams,
pradės tarnybų.

Kalbama, kad Italija tuo

LAPKRIČIO 15 D. SALOS 
SUSILAUKS SAVYVALDOS

AVASHINGTON, koko 23.
— Prez. Rooseveltas šiandie,!! 
pasirašė Filipinų salų konsti
tucijų.

Šiemet lapkričio m. 15 d, 
salos susilauks savyvaldos, o 
paskiau, , gal už keleto metų,
— nepriklausomybės.

PER ANKSTI KALBĖTI 
APIE NAUJUS MOKES

ČIUS

ATS1SAUK1A J KITUS DVA

TURBŪT NIEKO KEISTES- 
NIO NERASTUM PA

SAULY
SISKIUS, KAD APIE TAI ’| LONDONAS, kovo 23. - 

PAGALVOTŲ į Rusijos bolševikų raudonajai
LONDONĄ^ kovo 23. _|arn,ijai J™ ®«a‘aa ™"kve- 

Septyni ii 17 anglikonų dva- kurial" 80raS’,‘i V,8i,?Ų 
niftkių, kurie turi ,u,i.i,kiir...,' <i,^Tyr“1- Tarp Marta"' En‘ 
tn Nottingtamo katalikų vv- «*>•<>; lr kl‘<i M "did-
,kup« J. P. MacNulty dėl a„VyrH) . 5'ra lstatyt°8 ir P“'8** 
glikonų grįžimo Kataliku Baž "1,nta81s Tomas More, angina 
nyčion, pasiuntė laiškų visie-
ms anglikonų dvasiškiams 
Southwell diocezijoje. Jie ra
gina visus kitus anglikonus 
dvasiškius, kad Romon grįži
mo klausimų paduotų spręsti 
savo kongregacijoms. Laiškų

WASHINGT©N, kovo 23.
— Klausiamas apie naujų ko 
kių nors mokesčių skyrimų pasirašo ir pirmų kartų visi

kuriuose dalyvavo Prancūzi-‘būdu įspėja Hitlerį, kurs sku:pr€Ze Rooseveltas pareiškia, septyni tuo būdu iškelia vie- 
jos užs. reikalų sekr. Lavalis, biai atginkluoja Vokietijų. |kad p<>r anksti kalbėti tuo šumon savo pavardes. Kitų
Italijos užsien. reikahj pasek- 
retorius Suvich ir Anglijos 

reik. pasekretorius kap.

klausimu. Viskas bus žinomi! dešimties pavardės yra žino- 
' tik uždarius kongreso sesijų, mos tik vyskupui MacNulty.

uzs
Eden, paskelbtas oficialus ko-į savo keistu pasielgimu nieko 
munikatas. 'kita nesiekia, kaip tik milita-

Pažymima, kad santarvė nu' rizmo atgaivinimo ir pirmv-

PARYŽIUS, kovo 23. —
Čia aiškinama, kad Vokietija Į Prezidentas tačiau atsisako 

kų nors sakyti karo veteranų

sprendžius laikytis Vieningu
mo dėl sekr. Simono vizito 
Berlyne, kadangi tas vizitas

bes Europoje.
Aiškėja, kad Vokietija šian 

dien yraf pasirengus ne pra-
apribojamas tik i Vokietijos gyti, bet reikalauti, ne klausy

ti, bet diktuoti. Kitų valsty-“ištyrimu.” Kada kap. TCden 
baigs savo vizitas Maskvoj, 
Varšuvoj, o gal ir kitose vie
tose, santarvės atstovai susi
rinks konferencijon Stresą 
mieste, Italijoj, balandžio 
mėn. 11 d.

Po pasitarimų sekr. Lava
lis pareiškė, kad jis taip pat 
vyks Maskvon artimiausiomis 
dienomis ir tai veikiau, negu 
iš pradžių buvo planuojama.

bių reakcija išspręs Europos 
likimų.

KJį GALI T. SĄJUNGA 
PADARYTI VOKIETIJAI

kentėtojas, kuris šiemet bus 
kanonizuotas.

Pat More tan surašau įt

Jie pareiškia, tikį, kad pats 
Dievas reikalauja, kad angli 

bonusų reikalu. [konų bažnyčia grįžtų atgal
Seniau prezidentas yra pa- Romon, nuo ko valstybė at-

reiškęs, kad jis nepripažins 
pravesto bonusų btliauš. Bet 
jei kongresas to griežtai rei
kalaus, tai-jmį kongresas, tu
rės rasti ir šaltinių bonusų 
fondui, o tas reiškia naujus 
mokesčius. Jei nebus bonusų, 
nebus naujų mokesčių, sako 
prezidentas.

JAPONAI PRIEŠ DARVVINO 
TEORIJĄŽENEVA, kovo 23. —

Prancūzija kreipės T. Sųjun-
gon reikalaudama kę norą stoya8 gi toami j,BkįU

TOKIJO, kovo 23. —, At-

daryti su Vokietija, kuri at- testų parlamente, kad japonų

PARYŽIUS, kovo 22. — 
Tarbeseto Liurdo vyskupas 
Pierre Gerlier padavė žinių 
apie jvyksiantį Liurdo šven
tovėje triduumų (trijų parų 
bažnytinės iškilmės) balan-

tovėje uždarant Atpirkimo 
jubiliejų — Šventuosius Me
tus.”

Vyskupas sako, kad jis į 
šias iškilmes laiškais yra pa
kvietęs visus pasaulio vysku.-

džio m. 25 iki 28 d. Tai bus I pus, religinių ordenų ir kon-
viso pasaulio iškilmės, kurio
mis bus uždarytas žmonijos 
Atpirkimo 1900 metų sukak
tuvių jubiliejus.

gregacijos generolus. Dabar 
apturima visa eilė laiškų iš 
visų pasaulio dalių nuo kar
dinolų, arkivyskupų, vyskupų

Vyskupas Gerlier tarp kit- ir ordenij vyresniųjų. Daugu- 
ko pareiškia: ima jų pasižada asmeniškai

“Šešerius metus vyskupau- atvykti. Kiti pasiųs gausin-
ju Liurde. Teko matyti š&u-

rauktas dėl to, kad jis yraWŲ manifestacijų — Marijo-
1 Utopijos” autorius.

MIRĖ KUN. S. TAMU
LEVIČIUS

KAUNAS. — Vasario 25 
d. mirė a. a. Šakynos klebo
nas kun. Stanislovas Tamule
vičius. Velionis gimė Šiluvos 
parapijoje. Mokėsi Palangos 
progimnazijoje, Rygos giinna' 
zijoje ir Kaune kunigų semi
narijoje. Įšventintas kunigu 
1911 metais. Vikaravo Gau- 

į rėje, Nemakščiuose, Šatėse, 
Tirkšliuose, Subačiuje, Spira- 
liuose buvo kuratu; 1926 m. 
paskirtas Pievėnų klebonu ir 

VATIKANAS, kovo 23. — 1933 metais Šakynos klebonu.

skėlė smurto keliu praeityje.

-v-SAVAITĖ

nų kongreso pagarbai, 75 me
tų apsireiškimo sukaktuves 
minint, šv. Bernadetos kano
nizavimo iškilmes, karo vete
ranų maldininkijų, tačiau ne
teko matyti pasirengimo su 
tokiu dideliu entuziazmu il

gas maldininkijas. Be kitko, 
maldininkų grupės atvyks iŠ 
Kinijos, Japonijos, Indijos, 
Madagaskaro, Bolivijos, Ek- 
vadorio, Australijos ir -iš ki
tur. Gausingiausios maldinin
kų grupės, žinoma, bus iŠ Eu
ropos katalikiškų kraštų.

Anot vyskupo Gerlier, at-

ŽUVO GABUS LAKŪNAS 
C0LL1NS

I1ARMINGDALE, N. Y„ 
kovo 23. — Žuvo gabus lėk
tuvų išbandymų lakūnas Jim- 
my iCollins, kurs ilgų laikų iš 
bandydavo naujos konstrukci
jos karo laivyno lėktuvus.

Jis iškilo apie 20,000 pėdų

siginlduoja ir laužo Versalio mokyklo8C mtllton,d Uttr„,in0 
taikos sutartį ir k.tas tarp- Tai yra
tautines sutartis. , tvirtinti, kad japonai kilę iš

Prancūzija nenurodo, kokni
priemonių turėtų imtis Sų- I Nieko ypatinga j,;
jungos taryba. Ji palieka to „ ,iegh}

Šventasis Tėvas Popiežius Pi 
jus XI dalyvaus iškilmėse Di
dįjį Ketvirtadienį 'ir Penkta
dienį Siksto koplyčioje. Prisi
kėlimo gi sekmadienį pontifi
kuos šy. Petro bazilikoje. Po 
šv. Mišių iš balkono suteiks 
palaiminimų tikinčiųjų mi
nioms, y- <

Mirė sirgdamas cukrine liga.

iniciatyvų pačiai tarybai.
T. Sąjungos nuostatai nu

rodo, kad nusikaltusiai val
stybei gali būt taikoma eko
nominė ir. finansinė blokada, 
o kraštutiniausiam reikale —

aukštyn į dausas ir iŠ ten nė- militarinė ekspedicija.
re žemyn. Nunėręs apie 10,000 
jiėdų mėgino lėktuvų sulaiky
ti. Tuo laiku atplyšo nuo lėk
tuvo motoras ir viskas užsi
baigė.

SENATAS PRAVEDĖ VIE
ŠŲJŲ darbų bilių

WASHINGTON, kovo 23.
— Senatas šiandien 68 bal
sais prieš 16 pagaliau prave- f’avo 
dė vyriausybės viešųjų dar
bų bilių — 4,880,000,000 dol., 
dėl kurio tiek daug kovota.
Bilius pravestas su keliais 
priedais.

Kadangi žemesnieji rūmai 
jau seniau apsidirbo su šiuo 
bilium, tad dabar paduoda
mas abiejų rūmų konferenci
jai.

Kadangi Prancūzija nerei
kalauja nė vienos tų bausmių, 
manoma, kad T. Sąjungos 
taryba imsis taikirigų prie
monių, tuo labiau, kad Vokie
tija prisipažino kalta pasisa
kydama paneigusi Versalio 
taikos sutartį.

Kalbama, kad Prancūzija 
jausis patenkinta, jei Vokie
tija sutiks kiek tai apriboti 

kariuomenės didumų,
jei sutiks pasirašyti tuos ir 
kitus saugumo paktus ir jei 
grįš,T. Sųjungon..

MASON, Micb., kovo 23. — 
Didelis viesulas ištiko šių 
apylinkę ir padarė apie pusę 
milijono dolerių nuostolių. 
Sugriauta daug trobesių. Su
naikinti sodai.

žmones. Tačiau ji kliūdo ir 
patį imperatorių. To tad yra 
per daug.

Japonai gi yra įsitikinę, 
kad jų imperatorius yra “dan 
gaus” sūnus, o visi japonai 
sudaro jo šeimynų.

Švietimo ministeris sakėsi

PASTATYTA MILŽINIŠKA
KRISTAUS STOVYLA
MADRIDAS, kovo 23. — 

Šalia Barcelonos miesto ant 
1,647 pėdų aukšto kalno pa
statyta Svč. Jėzaus Širdies 
stovyla, kuri yra iš bronzo 26 
pėdų aukšta ir sveria apie 12 
tonų^

Barcelonos vyskupas pirmi
ninkavo stovylos pastatymo

KAUNAS. — Iš Lietuvos 
išvykę Palestinon žydai ruo
šiasi Tel Avive įsteigti užsie 
nip lietuviams remti skyrių 
ir per jį popularinti Lietu
vos vardų ir platinti šios dr
augijos narių rėmėjų bilietus.

— I ■!
KAUNAS. — Lietuvos žur

nalistų sąjunga išleido pirmų 
jį savo metraštį, kurį labai 
gražiai suredagavo redakto
riai V. Kemežys ir J. Palec
kis. Sąjunga dabar turi 135 
narius.

.. . ... , . . ,, iškilmėse. Dalyvavo apie, 15,-
,18 nėra girdėjęs, knd toki, ,ikMi j,, 
teorijų būtų mokoma riiokyk
lose. Jis žadėjo ištirti tų da
lykų.

TOBULINAMI LIETUVOS 
GELEŽINKELIAI

BOLŠEVIKAI PERDAVfi
GELEŽINKELI

TOKIJO, kovo 23. — Sovi
etų Rusija atsisveikino su ki
nų rytiniu geležinkelių, for
maliai perdavus Mandžiuko 
valstybei, iš kurios gavo 23,- 
333,600 yenų čekį (apie pus- 
septinto milijono dolerių).

Ši suma reprezentuoja vijū
nų trečdalį geležinkelio parda

uolumu, kaip Jcad pne iVvk- . , . . . .....
. v. . -J . 1 A- v>’ks kone ™ ordenų generosiancio tnduumo, balandžio , • , . . , ,

OK -1 • no J 1 J -o lal* 0 nakvynei vietų bus pa-25 iki 28 d., kada per 72 va-', . . * ,, , , , . , , ; ikankamai. Daug maldmld|iilandas be pertraukos bus lai i .. , _. v ' T • J v Itales gauti nakvynes apimlu,komos šv. Mišios Liurdo šven . T. , . , Aniuose Liurdo mustėRoėifta 
Bus pasirūpinta koįinkamiau- 
sia visais. Per triduuiųų yie- 
na diena bus skirta 
— mažiesiems maldinwhn»s, 
kurių dešimtys-tūkstančių su- 
vyks iš Pirenejų miestė^ų

Per triduumų, sako vyskfl- 
i pas, Liurde nebus invalidų, 
kadangi nebus galimumo juos 
tinkamai prižiūrėti suplfldus 
gausingoms minioms.

Šv. Mišios per t ridu i ir, ų 
bus laikomos kas kiekvienų 
pusvalandį, dienų ir naklj, 
pradėjus 3 vai. popiet, tai. 
25 d., ir baigus 3 vai, jMgĮtetj 
bal. 27 d. — sekmadienį, išė
mus keturias pontifikaKnea 
šv. Mišias, kurių kiekvienoms 
bus reikalinga viena valan
da. Tad per tris paras bus at 
atlaikyta 140 šv. Mišių. Tai 
bus pirmas toks įvykis vie
noje vietoje.

Yra daugelis norinčių, lųi- 
kyti tas šv. Mišias. Tarp Jų 
bus kardinolų, arkivyskupų, 
vyskupų ir ordenų generolų. 
Tačiau privilegijų turės ir 
paprasti misionieriai, kurie 
atvyks iš tolimųjų kraštų. Ir 
patys vyskupai pareiškia no
ro savo privilegijas perduoti 
tiems misionieriams.

NOLAS NUMATO 
KALIOMS

PER RAGUI - ,
NEW YORK, kovo 23. — 

Jo Eminencija kardinolas 
O’Connell, Bostono arkivysku 
pas, pareiškia kad radijui iš 
tikrųjų yra reikalinga bet 
kokia cenzūros forma.

Ir, be abejonės, ateis tas 
laikas, kad bus įvesta cenzū
ra, o tada bile kas negalės 
visuomenei skelbti tų visų 
savo idėjų, kokios jiems atei
na į galvas, nežiūrint to, kad 
tos idėjos būtų lyg kai koks 
pelų maišas.

Tos rūšies savo idėjų skel
bėjai neturėti) būt leidžiami 
naudotis radijo, sako kar
dinolas.

NEMUNAS UŽLIEJO
KLAIPĖDOS KRAŠTĄ

KAUNAS. — Kiekvieno di bas nutrauktas. Nuo Pagėgių
dėsnio potvynio metu Klaipė
dos krašto dalis, ypač vietos 
arčiau Nemuno ir jo intakos 
į Mares plačiai apsemiamos. 
Netikėtai staigiai kilus šio 
pavasario potvyniui, iš dau
gelio upių Nemunan subėgąs

iki pat Panemunėlės (prie 
Tilžės) viskas po vandeniu. 
Vanduo gyventojams pridarė 
už kelis šimtus tūkstančių li
tų nuostolių. Skubos keliu su
daryti nuken tėjusiems nuo po 
tvynio gelbėti ir šelpti komi-

vandeniui, Klaipėdos krašte tetai. Gyventojai, jau keleriūft 
pasireiškė nepaprastai didelis metus buvę laimingi, nesulati- 
potvynis. Lietuvos Keleivis kę tokio potvynio, šį potvynį 
praneša, kad Rusnės, Žalgirio1 sutikti vigai nebuvo prisiren- 
ir jų rajonuose viskas po van 1 gę, nesitikėjo, nes iki pasku- 
deniu. Didžiausi, neužmato- tinių dienų prieš potvynį,

KAUNAS. — Tobulinant 
Lietuvos geležinkelius, nuolat 
tenka stiprinti pylimus ir kei 
sti silpnesnius pabėgius (Špa- 
laa). Šių žiemų geležinkelia
ms pabėgių pagaminta 150,-[mai žemės plotai atrodo lyg kaip pamename, šalo 
000. ' jūra, tik tuo skirtumu, kad*

tos neužmatomos jūros daž
nose vietose kyšo namai ir 
medžiai. Apie 3,000 gyvento

KAUNAS. — Kovo 2 d. 
Klaipėdon buvo atvykę Jung 
tinių Amerikos Valstybių te
legramų ir žinių agentūros

vimo sumos. Kitus du trečdA. Associated Press du fotogra 
liūs Mandžiūkas atlygins se-jfai daryti Klaipėdoje ir kra- 

įvietoms prekėmis. (Cte įvairių nuotraukų.

Visas pasaulis mrbilizuojA- 
mas maldoms per triduuroų, 
sako vyskupas Gerlier.

RADIKALO STRACHEt
KLAUSIMAS

Anglų radikalo Strachi

Vięt<w žmonės tvirtina, kad ik|M™iėjimai baigės
tok, potvyni, tavo tik priež1 Į,rie‘,Por* di'”-5”

. |bus išspręstas jo dep'*'
80 metų. Daugelis gyventojų I klaugimafi

jų apsemti vandens ir vienin- turėjo su sbvo gyvuliais iŠ 
tėlė jų susisiekimo priemonė sikraustyti į aukštesnes vie- 
— laiveliai. Gyventojams ko- tas. Kaikur gyvulius teko iS- 
respondencijų laiškininkai pri- traukti pro stogų, nes durys 
stato valtimis. Mokyklose dar buvo apsemtos.

Strachey gi išvyko į 
nes valstybes, kur 
nuosprendžio.

PLATINKITE “ORAI
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ir katalikų frakcijos atstovų Gegužės 12 
d., 1934 m., bet Grigaitis užsidegė pa
vydu ir prie to uedasileido. Jo akys net 
iš kaktos iššoko; gi liežuvis vos apsiver
tė iš greito aiškinimo man kad Savickas 
esąs ne “košer”. Tada ir tuo žygiu skri
dimas 1934 metais žlugo. Aš gerai žino-

Ki Sieke Berly»as Varšuvoje

Pirmadienis, kovo 25 abitas
Dr. A. Pakalniškis lenkų visuomenei, bent josios 

daliai. Taigi ir pacituotuose 
žodžiuose tik atsispindi tie 
irracijonaliosius politikos lū
kesčiai, kurie, matyt, nepai
sant visų lenkams istorijos

LIETUVIUOS DŽIUNG
LĖS IR T ROPIŽKI 

VAIZDAI

'‘DRAUGAS”
UltfDANlAH DAILY FNBtD

Pvbllaked Daily. Kuopi sunday.

■ !ę-K*4»A»
ta "DRAUGAI’" MM ramttf.

HWUUGA8” 3884 St (Mttey Ava-, Chicago

Į DIENOS KLAUSIMAI

KAMPANIJA PRIEŠ ATEIVIUS

Prūsijos ministerio pirmini- kiniai svarbiais Rytų pakto, 
nko Goeringo atsilankymas | lenkų - prancūzų santykių iri*?“*

jau kad be vleuotiaoe katalikų paramo.IV “rkUV0Je lr į° prašomo. pakto klauounm. buvai j. .
skr.dhnas nebus galima įvykdyti. \aew'i “«lf der5'l»l ^vakarė- labai sukti; ji, vengė bet kų S

“Skridimas neįvyko pernai, o šįmet į80 ne be P««rmdo atkreipė aiškaus ir naujo pasakyti, bei Žinoma, Vokietijai nieko ne- , _____ _____
nei tiek nepavyks. Pavydas kad katuli- EuroPos Politikų dėmesį. to, kas jau buvo žinoma. Jo j kainoje svetimon (šiuo atvfi- ba|os su krakodiliais, smaug-
kai Įtartais negautų šiek tiek kredito už j Kad Prūsij°8 pirmininkas y. politinis pranešimas senate - ju Pabaltijo valstybių ir Ru- puriomis žuvimis, mi-
rėinimų to skridimo sugadino visų dar- ;ra didelis Egėjas medžioti ir .tai ištisos panegirikos vokie- sijos) sąskaiton duodamais pa, ^jardais uodų ir įvairiausių 
ba Todėl, p. diktatoriau, nėra reikalo ,kad tai ^odafnas Lenkijos ,čių lenkų paktui ir bičiulys- X 1 * “
mesti bėdų kur kitur“. prezidentas pakvietė jį į kas- ,tei. Tokia jo taktika sukėlė

Įmet daromų Lenkijoje oficija- smarkią Opozicijos kritikų se-
lš šių Janušausko žodžių labiau paaiški, ijį^ medžioklę —- tai nieko ste- nate įr spėliojimų bangų už-

kodėl Grigaitis nesiskaitė su katalikų atsto- jfoetino, juk tarp Vokietijos ir sieny. Spauda ir politikai pa-
' vais ALZPASS komitete ir kodėl jis Savickui ^Lenkijos dabar geri kaimyni- 'dari* iš to vienų išvadų, kad , . ___ >.r.nr. ...... _____
neleido vykti drauge su lakūnu į kitas lie- nįaį santykiai. Bet paprastos Lenkijos politika ena, bent (Reicho akcija Klaipėdos kra- })Ot Kopgalio Užmaryje,
tuvių kolonijas. Viena, jam rūpėjo, kad, ginK kartuazijos .pareiškimas kar- 'tuo tarpu, Berlyno politikos šte, Latvijoje ir Estijoje; tai toli Klaipėdos miesto. Lietu-
Dieve, neišsprūstų iš jo rankų antrojo skri- tais siekia ir politinių tikslų.

Mūsų vaizduotėje su tropi
kų gamtos stebuklais r'šamas 
nepereinamų girių ir džiung
lių vardas. Tai nedžiūstančios

žadais gaivinti lenkuose š to- kitokių vabzdžių, susipinusių 
kias politines iliuzijas. Juoba, 'medžių tankumynuose. Pana- 
kad vokiečių ekspansijos no- sausų džiunglių, tik be 
ras į Pabaltijo valstybių ir smauglių ir krakodilių, yra ir 
Rusijos pusę yra visad gyvas Lietuvoje. Jos yra ne kuriamo 
ir aktyvus. Tai rodo treč ojo nors apleistame užkampyje, 

ne-

JftU kelinti metai, kaip Jungtinių Val- 
•tybhl kongresas yra raginamas dar labiau 
?sw?fcWtyti imigracijų ir įvesti priverstinų atei
vių registracijų. Atskirose valstybėse tas 
Jclfttųdiuas taip pat dažniau ir dažniau yra 
keliautas. Kaip jau keletu kartų rašėme, p. 
Biaįlfett yra įnešęs į Illinois legislatūrų labai 

bilių, kurį priėmus, po 10 dienų Visi 
turėtų užsiregistruoti. Jiems bfl- 

apsunkinimų gauti darbo ir reikale pa-
MBįK

t’anašūs sumanymai keliami ir kitose 
|te.

lytimis dienomis valdžios šelpimo organi- 
zącixi«pradėjo nuošimčiais skaičiuoti, kiek 
jRŠflųpų išduodama piliečiams ir kiek nepi- 

Viso krašto laikraščiai plačiai rašė 
•0ie “baisų dalykų”, kad New Yorke, šešių 
ktilljonų gyventojų mieste, valdžios pašalpe 
{pMufct apie du šimtai tūkstančių ateivių — 
|W«fių. Vakar iškeltas kitas “baisus“ klau- 
ftOMa, kųd Illinois valstybėj 75,000 atetvių 
Minos (apie 270,000 asmenų) iš valdžios pa, Mpą ima.

Amerikonų spauda tokiems dalykams ne- 
sikklli v Letos, kuomet ateivių nuopelnams ei- 

| lutės gailisi. Tuo būdu ji lyg nori sukurstyti
Amerikos visuomenę prieš ateivius.

Ta pačia proga norime pranešti apie tai, 
kukį planų turi p. W, S. Reynolds, Illinois 
Kftiergency Relįef komisijonierius. Jis yra 
padaręs tokį pareiškimų:

“Pirmoje vietoje yra reikalinga su
reguliuoti įėjimo vartai. Mes turime pa
daryti labiau griežtus įvažiavimo reika
lavimus ir pasirūpinti, kad jei ateivis, at
vykęs į šį kraštų, po metų laiko nepa
daro pirmų Žingsnių tapti piliečiu, toks 
automatiškai deportuojamas“.
Tai yrą tiesiog nežmoniški reikalavimai.

iet Šiam kraštui buvo reikalingi ateivių 
nys gelžkeliants tiesti, dirbtuvėms, ka- 

s ir kitiems sunkiausiems darbams di- 
omot ateiviai buvo tvarkoje. "Bet da- 

į- Mada siaučia nedarbas ir darbininkai,
Įtž alkio algų, nebeturi darbo ir atsi- 

mlnkioje padėtyje, norima jų laisvę sn- 
’'i pašalpų nebeduoti, o gal dar ir ki-

bftdais persekioti. • 
idėjus šiai kampanijai prieš ateivius, 
nepll ečiai neturėtų snausti. Jie tuo

kiu pradėti rūpintis pilietybės popierų 
u. Tuo būdu apsisaugotų nuo dides- 

tytgų, kokie galėtų kilti iš priežasties
ių ateivių nepiliečlų suvaržymų.

AJM DIKTATORIAUS PAVYDAS

įžodis sako, kad kuo giliau į miškų, 
fiau medžių. Taip ir su tuo nelaimi- 

įtruoju transatlantin'u skridimu. Kuo 
f tuo labiau išaiškina priežastis dėl ko 
hė lakūnai ir dėl ko skridimas neįvy

li. Viena iš tų priežasčių buvo pn-
•0i« km į lakūną* danas - Ja nušaus 

f&Ml’MNrvos“ 12 nr. taip toto:
“Grigaiti* rašo ilgų straipsnį apie 

pdrjrdų lakūnų tarpo. Tegul ji* pažvel
i veidrodį, ten pamatys ne tik didj 

ri*Wo bet ir nesumonrmą. Taw jo
ir nesumaiiumaM apak no jį tadn iMhkaŠ pareiškiau norų vežti* su savim 

į rytų kolonijas u alpo Altass

dimo organizavimo diktatūra, o antra — bi
jojo, kad ir katalikai nepradėtų savintis kre
dito dėl kapitalo sukėlimo ir skridimo įvyk- (užsienio reikalų ministerių, jo 
dymo. įigai užtrukęs pasikalbėjimas

Mes vis dėlto nemanėme, kad socialistų 
diktatorius būtų tiek daug pavydus ir no
rėtų vienas viską apžioti.

tVEDAI PRIE* VOKIEČIUS

Skandinavų tautos yra draugingos Lie
tuvai. Ypač švedai dažnai parodo nuoširdaus 
prietelingumo mūsų tautai.

Neseniai vienas švedų rašytojas išleido 
knygą apie švedų santykius su vokiečiais.
Jis biaurisi Vokietijos nacionalsocialistų už- įje medžioklės priedanga. Len- 
mačiomls, ragina savo tautiečius nutraukti įkijos telegramų agentūros par .■

I

Goeringo pasitarimai, jam 
atvykus į Varšuvą, su lenkų

su Pilsudskiu sako, jog šį kar
tą medžioklei buvo skirta at
likti pridengiančios tikruosius 
vizito tikslus skraistės vaid
muo. Prisidengdamas nekalta 
proga Goeringąs jau nekartų 
yra atlikinėjęs oficijalias mi
sijas: Italijoje pas Mussolini, 
Belgrade, užmuštojo karaliaus 
Aleksandro laidotuvių proga, 
Vengrijoje ir dabar Varšuvo-

biČiulystės santykius su vokiečiais ir gy\ai 
pasipriešinti jų imperialistiniams siekimam*. 
Švedai esą gotų ne germanų tauta, dėl to 
taip turėtų i ir vadintis.

Apie vokiečių siekimus : Klaipėdą, taa 
pat® švedų rašytojas taip sake :M

“Vokiečiai siekia pagrobti Klaipėdą,
>o švedų interesas, kad Klaipėda liktų
Lietuves žūnioje. Vokietija neturi joktae 
teisės siekti Klaipėdos krašto, nes jis 
lietuvių gyvenamas. Pats Gustavas Adol
fas (švedų karalius), jei dabar gyventų, 
eitų ginti Lietuvos teisių Klaipėdoje, ka 
rias šiandien palaiko visa Europa. Vo
kietija turį aiškiai žinoti, kad Lietuva 
nėra viena savo teisių sargyboje“.

Toks švedų rašytojo nusistatymas tikrai 
yra džiuginantis. Tai reiškia, kad mūsų tau
ta turi nuoširdžių bičiulių, kurie šiame kri
tiškame Europos politikos momente ją už
taria- Nėra abejonės, kad Švedija ir kitos 
Skandinavų valstybės visuomet palaikys drau 
gingus santykius su Lietuva. Turint galvoj 
tų faktą, kad dabar ir pačios Pabaltijo val
stybės pradėjo nuoširdesnį bendradarbiavimų 
ir su Skandinavų bičiulyste, vokiečių sieki
mai į Klaipėdos kraštą pasidaro ne taip pa
vojingi.

RIMČIAUSIAS ŽURNALAS LIETUVOJE

Jau susilaukėme ir šių metų 2 nr. te 
žurnalo, kurį užsiprenumeruoti mes dažnai 
paraginame kiekvieną lietuvį inteligentą. Ka
lbame apie mėnesinį, ateitininkų leidžiamą ir 
prol. St. Šalkausko redaguojamą mėnesin; 
žurnalų “Židinį“. Šiame numeryje rašo: dr. 
K. Pakštas, J. Tomkus, A. Šapoka, A. Vai- 
ciulait s, prof. V. Čepinskis, B. Brazdžionis, 
K. Jankauskas, V. Calderon, J. Kassu - Alek
sandravičius, V. Mykolaitis, P. Butėnas.

1 »
Mes neabejojame, kad kiekvienam švie

sesniam lietuviui bu* įdomu susipažinti su 
V ilniaus problema, kurią gvildena mums, a- 
mer ’k jočiam*, gerai pažįstamas prof. K. Pa
kštas. z

“Ž-hys“ yra rimčiausia* žurnalas Lietu
voje, be kurio, rodo*, negalėtų 'apeieiti nfi 
vieniu inteligentas, ar .jis bu* dvarininkas, 
n r pasaulin ink a*.

♦ ♦ »
šiomis dienom * iš Lietuvos į Sovietų 

Rusiją išvežama daug kiaulių. Įdomu, kaip 
komunistai pasielgs *u jomis, nes jos Lietu
vos “buržujų“ arba, sulig jų, “kulakų“ au- 
ginioa. ,

neigimas laukiamo Goeringo 
vizito vos keliomis dienomis 
prieš įvykstant faktui, rodo, 
jog Goeringo vizitą ir pati 
Varšuva laike politinės svar
bos aktu, taigi, matyti, ir 
svyravo dėl jo tinkamumo Le
nkijos užsienio politikai.

Šis politinio pobūdžio vizi
tas daroma vos kalioms die
noms praėjus po Becko pasi
matymo su Lavaliu Genevoje 
ir išvakarėse prancūzų anglų 
derybų Londone. Be abejo, Be- 
ckaS’ turėjo parsivežęs iš Ge- 
nevos nemaža medžiagos, ku
ria galėjo pasidalinti su Ber
lynu per G oeringą; Berlyną* 
gi buvo prieš tai gavęs pran
cūzų platų memorandumą Ry
tų pakto reikalu ir galėjo tu
rėti reikalo pasitarti dėl ben
dros taktikos šiuo klausimu. 
Nemenką rolę šio vizito mo
tyvuose galėjo suvaidinti ir 
Vokietijos noras parodyti Lo
ndonui ten vykstančių dery
bų metu, kad ji, Vokietija, nė
ra visiškai izoliuota, kati ir 
ji turinti draugų. Ar šitas Be
rlyno sumetimas paveikti tuo 
būdu anglus pasiteisins, paro
dys artimiausiojįi ateitis, at
seit, Londono derybų rezulta
tai.

Bet visį šie spėliojimai apie 
tikruosius Goęringo kelionės į 
Varšuvą tikslus nepatenkina 
nei politikų nei spaudos: visi 
statosi klausimą, kokie bbvo 
tikri konkretūs siekimai, ku
rių dėliai Goeringąs vyko į 
Varšuvą!

Spėliojimas, kad šis Goerin
go pasimatymas su atsakoml- 
ngais Lenkijos politikais tu
rėjęs slaptų konkrečių tikslų, 
dalinai davė pagrindo ir Be
cko politinis pranešimas sena
to užsienio komisijoje, kurį 
jis |>adarė praeitą penktadie
nį ir kurio taip laukė ir len
kų polit'kai ir užsienis. Dėja. 
ministerio Becko pranešimas 
nieko naujo, be pakartojimų 
jau nekartą pareikštų minčių,

vaga.
Kiek toks manymas yra pa

grįstas — neturint davinių y- 
ra itin sunku pasakyti. Bet 
tokiam manymui daug pagri
ndo duoda ir pilnas vokiečių 
lenki) polit'kos sutapimas tam 
tikrais klausimais. Nors, svei
kai galvojant, tiesiog negali
ma suprasti, kaip Lenkija il
gainiui galės suderinti savo 
didžiosios valstybės savaran
kiškumo puikybę ir savo ne
priklausomumo ' išsaugojimo 
norus su milžinišku Vokieti
jos atsiginklavimų ir jos no
ru prasiskverbti per Pabalti^ 
jo valstybių lavonus į Rusijos 
teritorijas, taį vis tik lieka 
faktas, jog Romos bei Rytų 
paktų ir ginklavimosi klausi
mais Varšuva eina greta Ber
lyno. Jei tai ir būtų tik poli
tinės taktikos sumetimais da
roma, tai ir tuomet Lenkija 
daug rizikuoja.

Neteikdami per didelės rei
kšmės ir nelaikydami tai ofi
cialiosios Lenkijos politikos 
rodyklių, negalim bet gį nepa
minėti, kokie sumanymai oi*

pasako ir visi oficijalns Ber- voje yra jr vandens džiunglių, 
lyno tariamai taikingi pareis- ipaį visoki baigiantieji nykti 
k.mai, kuriuose žadant taiką į ežerai, apleisti upių ruožai. IŠ 
Vakarams dar nekartą nepa- ypaž paminėtinas didžiulis, 
sakyta nė vieno taikingo žod
žio Artimųjų Rytų tautoms.
Vadinasi, vokiečiai siekdami 
šių kraštų ieškojo sau talki
ninko lenkuose, nesigailėdami 
pažadų kitų sąskaitom

Kati vokiečiai to rori ir ne
labai tesislėpdami to siekia 
— tai suprantama. Bet kokiu 
būdu Lenkija, prisidėdama 
prie dabartinės Berlyno poli
tikos mano apginti savo in
teresus — tai nesuprantama.
Juk jei taip yra kaip ne be 
tam tikro pagrindo spėjama, 
jei tikra, kaip rašo “Daily 
Mail“, kad Varšuva sutinka; 
nti paremti Goeringo atvežtą
jį iš Berlyno pasiūlymą suda
ryti anksčiau minėtą Centro 
Europos bloką ir visa, kas iš

užaugęs ežeras Nemuno žioty
se. Tai Krabų Lanka, kurios 
paviršiuje susipina įvairūs va
ndens augalai. Šiame ežere su
nku valtimi prie kranto prisi
iria, o plaukti visai neįmano
ma. Krakų Lanka seniau bu
vo Kuršių marių dalis. Nemu
no atneštas smėlis ją atskyrė 
nuo marių. Ežeras jungiasi su 
didžiausia Nemuno šaka At
mata. Bet smėlis iš Nemuno 
į ežerą dabar beveik nepaten
ka. Tuo žeru dabar naudojasi 
•žvejai ir ūkininkai: ežeras nuo 
muojamas Švendrams šienauti, 
išdžiūvę Švendrai vartojami, 
kaip šiaudai, stogams dengti, 
vietoje balanų sienas tinkuo
jant, ir tvoroms. Krakų Lan- 
kon kratais patenka garlaivis,

tokios politikos natūraliai bei Į ^ur^s įklimsta į švendrų krfl- 
savaime sektų, tai kaip Len-1mus> Jūrininkai turi daug su
ki jos politikai mano išsaugo-lakaus vargo, kol garlaivį 
ti Lenkijos savarankiškumą, veda e^ero-
eventualiai josios nepriklauso
mumą, jei Vokietija iš tikrų

kuliuoja šių dienų Lenkijoje. ;jų bus visur laimėtoja! Ar 
Kad ir privatūs būdami, jie (vakarykštis, palyginti, silpnos 
vis dėlto rodo, kiek politinio izoliuotos Vokietijos draugas,
naivumo esama net žymiuose 
lenkų veikėjuose. Buvęs lenkų 
valstybės tarybos narys Sud-

Lenkija, netaps kariškai stip
rios, politiniai galingos Vokie
tijos vergu! Atsakymą diktuo-

nickas “Daily Mail“ praneši- į ja ne taip jau tolimos praei-
mu, parašęs straipsnį, kuria
me įrodinėjęs, jog “karas tarp 
Lenkijos ir Vokietijos pasibai
gtų, be abejo, visišku Lenki-

ties istorija. Jei gi pradėtoji

Lietuvoje taip pat nesunku 
rasti “nelietuviškų vaizdų“. 
Kai kurie jų panašūs į Afri
kos juodųjų negrų kampelį, 
tik be negrų. Kiti vaizdai tai 
gražių ežerų didžiulės įlankos 
su švendrų krūmais ir balto
mis plaukiojančiomis gulbė
mis. Paskutinįjį vaizdą gali
me labai dažnai matyti gra
žiajame Platelių ežere.

Mūsų tėvynėje yra labai 
daug gamtos egzotiškų vaizdų. 
Turistams, apsilankiusiems 
Lietuvoje, jie rodomi. Turis
tai, sako, kad lietuviškos džiu
nglės ir tropikų vaizdai yra 
kiek panašūs į natūralią šiltų 
kraštų aplinkumą. Tsb.

už šio plano realizaciją kam
paniją Vokietiją galų gale vis 
dėlto pralaimės, tai kas mokės 

jos pralaimėjimu ir dėl to, e- į visas pralaimėjimo išlaidas? 
są, būtų naudinga sudaryti są- Įžinorna, kad silpnesnė talki- 
jungą su Vokietija, kad būtų ninkė, Lenkija, nes šiaip ar 
galima praplėsti Lenkijos šie taip stipresnė Vokietija liks 
nas, o josios įtaka kad siektų j kaip buvus valstybė. Vokieti- 
iki. Juodųjų jūrų, sudarant įjos adjutantas didžiajame ka
imu nepriklausomą Ukrainos įre Austrijos - Vengrijos im-
valstybę“. perija žlugo, karui pasibaigus lenkams siūlo Rusijos terito-

Tas pats Sudnickas manąs. Vokietijos nenaudai, o Vokie- rijų (Ukrainoje), o patys rei-
kad prancūzų - rusų - čekosl*^ 
vakų santarvė esąs jau įvykęs 
faktas ir kad dėl to Lenkijai 
esą svarbu, kad prie* ją būtų 
pastatyta* vidurinės Europos 
blokas iš Vokietijos, Austri
jos ir Vengrijos, o Čekoslova
kiją išbraukus iš Europos že-

tija liko ir baigia atsigriebti. 
Žinomas prancūzų politikas

kalauja sau Klaipėdos krašto. 
“Bet pakanka mesti vieną žvi-

•žurnali«la» DouUiųu, reiškia mko “Ordre” - į Po-
meranijos žemėlapį, kad su
prastume, jog kai tik Vokie
tija įsigalės Lietuvoje, tai tuoj 
'bus galas ir Lenkijai bei jo-

“La Republ.“ skiltyse nuo
monę, kad Varšuvoje Goeiin- 
gui atsilankius tikrai kalbėta 
apie pokarių sutarčių reviziją, . ...
ir naujų teritorijų įsigijimą s'os Polit’^a‘ •

Tarptautinė situacija kris
talizuojasi, po Londono dery-

mėlapio. Prie šitokio Centro T • ± zt i i ,t, , , ' ;Lietuvos, Čekoslovakijos irEuropos bloko galėtų eventu
aliai prisidėti Rumunija, Pie-
tųslavija, Graikija, Turkija ir 
Pabaltijo valstybės (sic!). Tru 
m pa i, tai tik atgaivinimas se
nos vokiečių “Mitteleuropa“ 
idėjos, kuri sugriuvo 'vokie- 
čiams karą pralaimėjus.

Nežinant žmonių, galėtum 
žmogus pamanyti, jog nesvei
ko protė žmogus kalba, bet 
svajonės apie didelę iki Juo
dųjų jūrų Lenkiją — kad ir 
kaip nesveikos jos kam atro-

Sovietų sąskaiton ir mano, kad 
su šitokia politika “Lenkija 
artinasi prie bedugnės“. Pri
minęs Austrijos - Vengrijos, 
kaip Vokietijos satelitų liki
mą, jis baigia: “Taip karto* 
josi Fausto ir Mefistofelio is-

’bų ji dar labiau paaiškės. Da
bar matome du lageriu: vie
name Vokietiją su Lenkija, ki
tame beveik visas kitas Euro
pos valstybes su Prancūzija 
priešaky. Rungtynės tarp šių

torija. Velnias nieko neturi, ką Jdviejų lagerių darosi vis grie- 
galėtų pralošti. Šitos neaiškios žtesnės ir atrodo, jog nebeto-
sąjungos galutiname rezultate 
lenkiškasis Faustas gkli pra
žūti“. Kitas politikas ‘Ordre’ 
laikrašty pareiškia, kad Len
kija gali susigundyti Didž;o-

nepasakė. Daugiau, jo pareiš- Įdytų — nėra visai gretimos sios Lenkijos idėja. Vokiečiai

Ii tas laikas, kai Vokietijos - 
Lenk i jo* santykiai bei jų tik
rieji planai turės paaiškėti. Po 
litinė situacija šiuo metu yra 
ir komplikuota ir nepaprastai 
įtempta. ,
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NAMAI IR PASKOLOS
Klausimai įr atsakymai reikale paskolos gavimo su 

pagalba Federal Houa'jig Administration

KJj. Turiu du namus po du nėra išsibaigęs, galima refina- 
fletua, ant kurių yra #3,000.00 nsuotį mokėjimui kas mėnesį 
niorgičio. Dar metai ir pusė, per dvidešimt metų. Vienok- 
kol paskola pasibaigs. Kokis pirmiau negu būtų galima: at- 
nuoiimtis yra ant tokios pa- j sakyti, ši arba kita nuosavy- 
skolos ir ar tikrai paskola duo be kvalifikuosis refinansavi- 
dama 20 metų. Tokia paskola mui, reikėtų priduoti daugiau
padarius, ar galima būtų na
mą parduoti kitam T

Jeigu negalėtum paskolos iš 
mokėti, kas atsitiktų, ar for- 
klozuotų, kaip dabar yra da
roma, ar kitaip?

Realestatininkas neišduoda 
niorgičių savininko, lvą gali
ma daryti? RoaelandietisI

ATS. Pagal taisykles Fede
ral Housng Administracijos, 
paskolos, kurių laikas dar

M Anui

ĮVAIRENYBĖS
Rašo P. J. Vitkus

CICERO. ILLINOIS

SV. TREJYBES BASVNY- 
, ČIOg TURTAS

16113 m. Evaldus Bogarduy 
susituokė su viena našle, var- 
du A. Jans. Našlė pb pirmu 
vyru turėjo 62 akrų ūkį toj 
vietoj, kur dabar randasi New 
Yorko miesto centras.

Jaunavedžiai pragyvenę a- 
pie 11 metų šiam ūky, grįžo 
atgal į Olandiją. Laivas, km ; 
riuo jie plaukė, nuskendo Bri- 
stolo kanale ir Bagardai buvo

informacijos apie pačią nuo
savybę. Patartina atsikreipti j 
Federal Housing adminigtraci- 
jos ofisą, 134 N. La Šalie St. 
Room 1800.

Nuoš’mtis ant tokios pasko
los yra 5^. )

Paskolą padarius namą par
duoti galima.

Nemokant paskolos, savini
nkas morgičio gali forklozuo- 
ti pagal valstijos teises.

0. V. 0h8snul

į knygą, kaipo žuvu
sieji, o jų įpėdiniai nesistengė 
paveldėti ūkio.

Po kiek laiko pasirodė, kad 
tas ūkis jau yra Anglijos ka
raliaus. Ir 1705 m. žemė buvo 
pavesta Šv. Trejybės bažny
čiai.

Sužinoję apie tai ainiai tuoj 
kreipėsi į teisiną prašydami, 
kad jiems būtų užrašyti to 
ūkio raštai. Bet teismas ke
liais atvejais pranešė, kad ka
rališkoji dovana bažnyčiai ne
galima permainyti ir jie ne
gaus nei sklypelio tos žemės.

YPATINGAS KAIMAS

ANTANAS (TRUST) 
TRUSKAUSKAS i

mlrč kovo 22 d.. 1935 m. 11:30 
vai. ryto, sulaukęs 38 metų am
žiaus. Kilo iš Raseinių Apskri
čio Viduklė* Parap. Netnaršo* 
nių Kaimo,

Amerikoje išgyveno 21 metu*.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Virginijų, po tėvaia Shle- 
peuiez. 3 Sfinus: Edmund 9 
metų, Arthur 3 metų ir Eugene 
1< nišnesių; dukterį Chrlstinų 
t metų, seaerj ir švogerj Anas
taziją. ir Jonų Aleksiūnus, dėdę 
ir tetų Pranciškų ir Magdelenų 
Tru*t, uošvj Simonų Shlepowic- 
žlų; o Lietuvoj 2 brolius: Petrų 
ir Jonų, seserj Bronislovų ir gi
mines, ir daug kilų giminių.

* Kūnas pašarvotas 3231 W. 
68th. PI. Tel HEMloek 8537 
laidotuves Įvyks antradieni, ko
vo 28 d. Iš namų 8 vai. bus at
lydėtas t Gimimo Paneles ftyč.. 
M ar. parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos u* 
velionio sielų. Po pamaldų bu* 
nulydėtas 1 Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visu* 
gimines, draugus-e* ir pažįsta
mų*- rnss daly vauU šiose ialdo-
tuvšse.

Nuliūdę: Motelis, Valkai, Se
suo, Kvogcris, Dėdė, Totą, Uoš
vis ir Giin

laidotuvių Direktorius 8- P. 
Mažeika. Telefonas YAltds 1138

BAIGĖSI PAŠTO ŽENKLU 
KLASTOJIMO BYLA

MM Įll'l >ll)»

Vasario 26 d. Kauno apy
gardos teisme. pasibaigė did
žioji milijoninė pašto ženklų 
byla. Kaip jau buvo praneš
ta, šioje byloje kaltinamaisia s 
buvo patraukti: buvęs Lietu
vos paštų valdybos direkto
rius A. Sruoga, buv. Klaipė
dos pašto viršininkas Augū- 
nas, buvę Kauno ir Klaipėdos 
krašto pašto valdininkai • 
Vasiliauskas, Jurkšaitis ir Ši
manskis. Keturi pirmieji tėk
mė neprisipažino kaltais ii 
prašė išteisinti. Tik Šimansk:t> 
save kaltu pripažino ir prašė 
jo nepasigailėti. Visi teisia
mieji, kad jie yra buvusio jų 
viršininko Sruogos aukos, pa
tys iš tos pašto ženklų aferos 
nepasipelnę. Taip pat prašė 
visus šiaja afera padarytus 
valstybei nuostolius, —r 2,860,- 
500 litų, — atiteisti tik 
Sruogos.

EMIL DENEMARK iNi

laiku tos pašalpos yra 
sumažintos arba visai neduo
damos. Už tai dalis Vokieii- 

Teismo sprendimo išgirsti į įjos piliečių iš Klaipėdos kr*

vardįs. Tipas tikro lietuvia 
Visi p*.veikslai atgabenti iŠ 
Europos. Piešėjas Frans Hale

apygardos teismo rūmus prisi- lato turėjo išvykti į Vokietiją, gyvena Olandijoj, 
kimšo žmonių, kaip silkių į !j>e ten dirba darbo stovyklo- Ona Aksomaltienė

Per karą Rusijos su Turki
ja, M. Rešetnikoff įsižiūrėjęs, 
kad rusai rekrutai esą labai 
mažo ūgio ir silpnos išvaizdos. 
Būdamas turtingas, jis suma
nė tą ydą pagerinti. Sulig jo 
sumanymo, rinktiniai jaunokai 
čiai galėjo vesti sau žmonas iš
rinktas tam tikro komiteto, 
Šveikas, aukšto ūgio ir t.t.

Sumanymui vykintį jis pa
skyrė 10,000 rublių į metus. 
Kiekvienas jaunikaitis, priim
tas į dvarą, kaipo darbininkas 
turėjo būti aukšto ūgio r 
sveikas, o vedęs gaudavo tam 
tikrą sklypą žemės ir kiekvie
nam gimusiam vaikui skirda 
vo po 50 rublių į motus 
auklėjimui.

Nenor’ntieji prisitaikyti prie 
tų formalumų, turėdavo pasi
traukti iš dvaro.

bačką. Teismas paskelbė spre
ndimą, kuriuo A. Sruoga nu 
baudžiamas 15 melų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, Augūnas — 5 
in. r, d. kak, Vasiliauskas — 
3 m. s. d. kai., Jurkšaitis — 
2 m. s. d. kai. ir Šimanskis — 
sąlyginiai pusę metą kalėjimo 
(nuo bausmės atleistas, jeigu 
per tris metus nenusikals). 
Valstybei padaryti nuostoliai 
2,860,500 litų atiteisti iš visų 
keturių nuteistųjų lygiateisiai. 
Iš Šimanskio jų nepriteista.

Lietuvos gyventojai jau dve 
jus metus laukė kuo pasibaigs 
ši, viena stambiausių krimina
linių bylų. Išgirdę tokį griež
tą teismo sprendimą, visi sa
ko, kad jie nubausti tinkamai 
A. Sruoga yra savotiškas Lie
tuvoje “čempionas”: jis pa
darė didžiausią išeikvojimą ir 
gavo už valstybės lėšų išeik
vojimą didžiausią bausmę.

Tsb.

se tik už maistą. Apie 1000 
svetimšalių yra aptantai (vo
kiečiai priėmę Lietuvos pilie
tybę). <

APLANKIUS MENO 
PARODU

Per keturias savaites Det- 
roit Institute of Arts, Frans 
Hale buvo išstatęs parodai a- 
pie 50 paveikslų, kurių vertė 
siekia milijono dolerių. Pavei
kslai 300 metų senumo. Piešė
jas Frans,Hale yra vienas ge
riausių. Parodos metu ėjo bal
savimas (rink;mas) geriausio 
ir gražiausio paveikslo. Išrin
kta Petrus Sciverius, Prūsijos 
istorikas ir poetas, ir jo žmo-

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti ir platink 
katalikė ką spaudą. Katalikė 
ka spauda nurodo žmogui ii 
ganymo ketina į ainlinastį.

GARSINKITES “DRAUGE”

AIA
ANTANAS AITUTIS

perelskyrė su šiuo pasauliu Kovo 28čių dienų, 6:15 valandų ryte 
1935 m.. sulaukęs 56 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Tauragės 
apskr.. Girdiškės parap . Kuolių Kaime.

Amerikoje išgyveno 34 metus. Priklausė prie Lietuvių Pilie
čių Darbininku Pašei pinto Kliubo. %

Paliko dideliame nuliūdime meterę Marcelę <po tėvais Raz
maitė), dukterę Irens, brelj Petrų ir brolienę Marlottų, sesers 
dukteres, Stanislavų Mieltnienę ir Kasimierų Aučienkenę, seserų 
sūnus: Jonų Legeikų ir Pranų Tautkų, brolių sūnus: Edvardų ir 
Antanų, brolio dukterę Emilijų, švogerius: J-onų ir Rozaliją Ma- 
ziliauskius ir Povilų Vllčiauskų, švogerkų Domicėlę Lekienę Ir 
daugeli kitų giminių Amerikoj. Lietuvoj, 2 seseres, brolj ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2203 W. Cermak Road.
Laidotuvės Įvyks Trečiadieni, Kovo 27tų dienų, Stų vai. iš 

ryto iŠ namų J Aušros Vartų parapijos bažnyčių, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos ui velionio sielų, o- Iš ton bus nulydėtas 1 
Šv. Kaztjnlero kapines.

Visi a. a. Antano Altučio giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame: Moteris, Duktė, Brolis, Brolienė, .švogertat ir giminės.
Laidotuvės* patarnauja graborius A. I'hillips. Tel. Blvd. 4139.

levu Marijona

Kovo 25 —- 31 <<d. — King- 
tton, Pa. (Kun. J. J. Jakaiti^ 
H. I. C.).

Kovo 27 — 31 d’J. — Bvč. 
Pan. Marijos Gimimo bažny
čioje — kun. P. Biskis, M. I. 
C. ir kun. J. Vosylius, M. I. C.

Balandžio 1 — 7 dd. — Šv. 
Pranciškaus parapijoj, YVilkes 
Barre, Fa. (Kur.. A. Būblys, 
M. I. C.).

Balandžio S — 14 dd.— Su- 
gar Notcli, Pa. ^Kun. Jonas 
f. Jakaitis, M. L C.).

Balandžio 8 — 14 dd. — 
Coaldale, Fa. (Kun A. Būb- 
iys, M. I. C.).

Balandžio 16 — 21 dd. — 
Girardvilie, Pa. (Kun. A. Būb- 
’.ysį M. I. C.).

KLAIPĖDOS KRAŠTE YRA 
DAR 4000 SVETIM

ŠALĮ
Dabar Klaipėdos krašte yra

’š virio 4044 svetimšaliai. Per
nai tuo pačiu laiku jų buvo 
4625. Tiek pernai, tiek šiais 
metais žymią jų daugumą ru- 
daro Vokietijos piliečiai. lra-

Praslinkus keletui metų to- -žymėtina, kad dar ir ligšiol 
ji ypatinga kolonija susilaukė Klaipirios krašte Vokietijos pi 
virš 100 vaikų, kurie pasiro- į
dė esą daug sveikesni, aukš
tesni negu, bendrai imant, kiti

Didesne jėga Nervuotlems
Susilpnėjusiems Vyrams 

ir Moterim?
NUGA-TOKB yra turtinga.* Zlnku- 
PosCoidu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforų, t y. elementų labai 
reikalingų tvirtiems, galingiems nar
vam*. Medikallškų fosforų parašo 
daktarai, kad sušvelninti Ir nura- 
minti sujaudintus, svyruojančius, 
•kaudandlu* nervus. Jis yra brangu* 
nervų suirutAan, kurio* pagimdo 
‘'nusidšvšjtmo'' jausmų.

Tas šaunu* receptas turi tam'tik
rų formų gsleCtea, raudono kraujo 

reikalingo būdavojumul tvirtesnių
ir sveikesnių raumenų ir sugrąžini 
mui spalvas Ir pilnumo išblyšku
siam*. ploniem* veldama. Be to, 
NUGA-TONB turi šešta* kita* bran 
gi a* gyduole*. Pradėklt imt NLTGA- 
TONE šiandien Ir tšmyktte kaip 
.Stipris! f. Parduoda visi aptlekorlat 
■u garantija grąžinti pinigus. Tik 
Viena* Doleris mėnesio tryim*utul

Nno užktetšjlmo Imkit—ŪGA-SOt 
— Idealų Liuoeuotojų vidurių 3 R 
If b oc.

rusų vaikai.

Rusų galdžia gyrė M. Rešet- 
nikoffo sumanymą. Po kiek 
laiko dvaras virto dideliu kai
mu, kuris buvo vadinamas: 
‘‘Gražiuoju kaimu”.

liečiai turi aukštas vietas: dva 
sininkai, inžinieriai, gydyto
jai, komersantai ir t.t. Tiesa, 
kai kurie smulkesni Vokieti
jos piliečiai darbo negauna. 
Jie iš Vokietijos generalinio 
konsulato gauna tam tikras 
pašalpas, bet paskutiniuoju'

PAIN ElPLlLER

KILIS PAIN

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Heilas
Ir

Ievas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

6340 00. KSDZIS AVB.

2314 VVest 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

VENCT1AN MONUMENT CO., INC
Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink

lų ir Orabnamių
...... —s ■ . .

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Ohicagoj 

.............. ... o ■

Suvirš 60 metų prityrimo
---------o—------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

--------------------- o~--------- --—-

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. VVESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ MRBSJŠI

■ tat Oldlrbš-
» P»

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

riaaas blokas | rytai aea

HILLSIDE, ILLINOIS

Atfred įtosen*. pr

Bsa. FBirsAOOLA MII 
BKLMOKT I4H

OCflest HIIAAIIDB

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 VVest 18th Street 
Phone CANal 6174

S. M. Skuta 718 VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50tli Avė., Cicero 
Phone Cioero 294

1646 AVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741-1742 |

J. F. EUDEIKIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių| 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

LaMcz ir Sons

Ckas. Syren
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VIRINES 3NI0S
MIRĖ t. AITUTIS Velioni?, njMirt kitų draugi

jų, priklausųs American Le- 
gion, Dariaus - Girėno posto 
271, ir žymiai prisidės prie 
papuošimo laidotuvių militari- 
nėm apeigom.

Visi ekskareiviai, Dariaus - 
Girėno posto nariai, kviečia
mi imti dalyvumų laidotuvėse 
savo mirusio nario utarninko 
rytų iš nartu; į Gimimo Pane-

WEST SIDE. — Kovo 23 
d. rytų aprūpintas paskuti
niais Šv. Sakramentais Šv.
Kryžiaus ligoninėj mirė a. a.
A,.'Aitutis. - ,

Velionis buvo senas West
Sido gyventojas, biznierius
(barzdaskutys), visuomet re-
mdavo parapiją, lietuvybės ir!:.'"'1 i •• •, , ’ w. dės Švč. Mar. bažnyčia. Pla-draugųų veiklų. Buvo nuosir-». . . „ .. : ,j . . * .. tesmų informacijų deliai eks-dus jaunimo bičiulis, nuolati- , . . . v >
ms. parap., Vyčių ypač L. V. . T? .
„TVal,,! - - A Įmander Wm. Kareiva “Dainos” choro rėmėjas. (Irę-. ,-oo,. ,...... . . . Boulevard 1389, arba Past Co-na Aitutyte nuo seniai pri-1 . _ ’ „ . ... , . . , . mmander, B. Pietkievicz, Lakmuso toms jaunimo dr-joms
ir jose nuoširdžiai darbuojasi; 
abi su motina priklauso ir M.
S. 55 kp.). <

Amžinų atilsį duok jo sie
lai Viešpatie. Kaimynas

ifavette 1083.
Wm. J. Kareiva

MIRĖ DIDŽIOJO KARO 
VETERANAS

Staiga mirė Didžiojo Karo 
veteranas, plačiai žinomas bi
znierius Antanas Trust, 3231
W. 66 PI.

, Rytų, kaip ir visada, išva
žiavo su savo bizniu, vadina
mu “Wholesale Smoked Meat 
Dealer”; aplankęs keletu sa
vo kostumerių, atvažiavęs prie 
35 ir Lowe Avė., įėjęs į krau
tuvę staiga krito negyvas 
Nors buvo gydytojų ir ugnia
gesių dedamos pastangos at
gaivinti, bet viskas buvo vel
tui.

**WII| I ' »'....... ■

ELEKTRIKINĖS
LEDAINĖS

Žeminusios Kainos 
Chicagoje.

Nuo

ir aukščiau

Pasirinkimas didelis.
Al’HX, NORGE, 

LEONARD, WESTING- 
HOUSE, CROSLEY. 
Lengvi išmokėjimai

los. F. fiudrik, Ine.
3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulv. 4705

tojus, o paskuį eiti prie Chi
cagos. . .

Vienas kongresmonas, netu
rėdamas ko įnešti kongresan, 
įnešė sumanymų, kad būtų už
drausta svetimoms valstybė
ms už pasižymėjimų dekoruo
ti Amerikos žmones. Kitaip 
sakant, kad kitos valstybės ne
gerbtų amerikiečių ir nesegtų 
medalių. Geriau būtų, kad tas 
kongresmonas rūpintus beda* 
Iriais ir jų šeimomis.

BAŽNYTINIS KON
CERTAS ►

BRIGHTON PK. — N. P. 
P. Š. parapijos choras rengia
si prie bažnytinio koncerto, 
kuris įvyks Verbų sekmadie
nį. Bus giedama naujos negir
dėtos giesmės. Be choro, bus 
solo, diletų, trio, kvartetų, taip 
pat vyrų ir merginų -chorai 
Bus ir sveč’ų solistų ir muzi
kų. Giesmininkas

----- ~ ■ ■ ...

KEISTA,JET TEISYBĖ
Chicagos automobilistai yra 

daug geresni važiuotojai, negu 
mažųjų miestelių. Tokį prane
šimų padarė Nacionalio Sau 
gurno Komisija.

Nors Chicagos policija laba’

Rudienei, M. Svenciškienei, O.

DARIAUS GIRĖNO POSTO 
, NARIŲ DOMEI

Svarbus susirinkimas su pro 
gramu įvyks pirmadienį, kovo 
25 d., 8 vai. vak., Hollywood 
svetainėj, 2417 ty. 43rd St. Po 
susirinkimo bus rodoma kas 
tokio nepaprasto. Telefono -ko 
mpanija turės tikrų svichbord 
ir visiems bus žingeidu pama
tyti, kaip operuojama kuomet 
mes telefonuojame. Kviečiami 
visi lietuviai, ekskareiviai su 
šeimynomis būtinai atsilanky
ti į šį nepaprastų vakarų ir 
pamatyti kų nors naujo, nepa
prasto. Įžanga visiems dykai.

F. Krasauskis

Girdžienei, J. B&rtašienei, E. 
Pnuliertei, B. Rokaitienėi.

Šie aukojo po dolerį: kurt. 
A. Valančius, J. Paulius, B 
Rupšlaukis, Girdvainienė, Zo- 
brienė, B. Rudakienė, B. Ro- 
kaitienė, T. Atroškienė, M. 
Rudis, Prosevičienė, Anuž’enė; 
po $2.00: B. Lindžienė ir N. 
N. aukojo $5.00. Kiti smui 
kesniais. Viso surinkta $82.88 
Nuoširdžiai dėkojame visiem* 
kad ir mažiausiai aukojusio 
ms, nes žinomo kad tos aukos 
paėjo iš širdžių, atjaučiančių 
seserų reikalus ir norinčių da
lintis savo paskutiniuoju kųs- 
neliu šiuo depresijos la’ku.

Daug dėkingumo sukėlė mfi

a. -e-
jKritiadienis, {foro 25 d., 1935

Buvo taip. Šunų varofnas zui
kis šoko per tvorų, prie ku
rios medžiotojas buvo jiasta 
tęs savo šautuvų. Zuikis šok
damas su koja užkabino gai
dukų, šautuvas .iššovė ir šū
vis pataikė medžiotojui į krū
tinę, jį vietoj nušaudamas.

“M. L.”

ŠIANDIEN PRASIDEDA 
ŠV. MISIJOS VISU 
ŠVENTŲJŲ PARAP.

Šiandien,/ ROSELAND. 
t. y. kovo 25 d., Visų Šven- 
tųjų bažnyčioj prasideda šv. 
Misijos, - kurias duos Tėvus'

sų širdyse, kuomet tos pačios Jėzuitas Aukštikalnis. Pa- 
dienos vakare'(kovo 10 d.), mokslai bus sakomi rytais 9 
parengtame vaikučių progra- Vai-, o vakarais 7:30. Misijos 
me geraširdžiai brightonpar- baigsis sekmadienį, kovo 31

PADĖKA '

Reiškiame nuoširdų dėkin
gumų didžiai gerb. kun. A. 
Brišltai už leidimų rėmėjoms 
rinkti aukas pr’e bažnyčios, 
davimų svetainės vakarui, rė 
minių ir kitų paraginimų re 
mti kilnų darbų. Dėkojame ir 
kunigams A. Valančiui ir S. 
Joneliui už pagarsinimus.

Daug dėkingumo reiškiame 
sekančioms Rėmėjoms už pasi
aukojimų rinkirtie aukų: K.

d., 7.-30 vakare.
Šitos Misijos bus paskuti

nės Šventųjų Didžiojo Jubilie 
jaus Metų. Visi katalikai be 
jokio išsikalbinėjimo privalo 
šiomis Misijomis naudotis. 
Yra kviečiami ir visi tie, ku
rie jau daugel metų yra ap
leidę bažnyčių ir savo tikybi
nes pareigas, kad per Didžio
jo Jubiliejaus Metus susitai-

__ . kintų su Dievu.' Vaikučiams
Prancūzijoj, St. Nazere, at Misijos lps dūodamos tro-ia.

“idi«v3 ™!- p» pie‘«-

Visus širdingai kviečiu -nau

kiečiai skaitlingu atsilankymu 
prip'ldė didelę svetainę. Visų 
tų labai įvertiname ir užtik
riname, kad Šv. Kazimiero se
serys stengsis atsilyginti savo 
maldomis.

Sv. K. A. Rėmėjų 6 skyrius

ZUIKIS NUŠOVĖ ME
DŽIOTOJĄ

medžiotojas zuikį nušovė,’ bei 
zuikis nušovė patį medžiotojų

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

B WEDC (1210 kilocykles)
NAUJA KNYGA

KAUNAS. — Gydytojas 
Garmus neseniai užbaigė ra
šyti knygų apie 1905 metų 
rusų revoliucijos pasekmes 
Lietuvoj. Autorius, kilus ru
sų revoliucijai, gyveno Su vai 
kijo j ir smulkiai užrašinėjo 
įvykius. Dabar daktaras Gar 
mus iš savo dienyno parašė

nemažų, knygų. Kadangi šie
met sukanka 30 metų nuo tos 
revoliucijos, tai minima kny
ga bus išleista dar šiemet.

SAGRAMENTO, ( ak, ko
vo 23. — Buv. prezidentas 
Ilooveris atsišaukia į jaunuo
sius ręspublikonus, kad jie 
atstatytų partijų ir “gelbė
tų” kraštų.

LEONARD A. GREETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

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

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.
■ ■ ...................... ....... ■ ■ « &

INSURANCE

NOTARY

PUBLIO

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

REAL ESTATE — STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47th STREET TeL LAFayette 1083

norėjo, kad paprasti gatvėka- 
rių darbininkai galėtų už ne- ,M. Anužienei, E.
saugų automobilisto važiavi
mų arešto korčiukę Išrašyti, 
bet tas nepavyko. Sumanymui 
pasipriešino ne tik visuomenė, 
bet ir spauda. Spauda dar pa
geidavo, kad pirma reikia iš
mokyti mažų miestelių važiuo-

Ofiso TH. CICERO 49
Res. Tel. CICERO MSI

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Cicero mįeęteHo pirmas Svei

katos Komis!jenlfeHus. V.ra gerai Cl- 
ceriečiams žinomas. Praktikuoja Jau 
28 metus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Rhcmnatlziną, Plau
čių Ir Širdies Įtaps.
Nuo II Iki lt vfcL*i7to: nuo s Iki 4 
vat popiet Ik'l ikt -r V*i. vakare; 

l«*ola«Mpi<alz samti ėnsttsHmg.
4990 W«įpL3th Street

..ttu.i n*

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone 
PROspect 1028

Rea and Office Tel. CANal 
8859 So. IieavtU St.

CANal 970*

dotis šv. Misijomis.
Kun. J. PaSkauskas, klcb.

LIETUVIAI DAKTARAI

CLASSIFIED
AUTOMGBILES ALTOMOBILE8

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE MOtrrtS 

S to 4 and 7 to | P. M. 
Sunday by Appointment

J FttOspert MM

DR. P. Z. ZALATORIS
gydytojas ir chirurgas 

IMI fiiOUTB HALSTED STREET 
Restdeaolj* MOO So. Artesian Avė.

Valandos; 11 ryto Iki 2 popiet 
'I iki I v. vakaro

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAI

Palengvins akly (tempimą, kuris 
esti prletastlml galvos skaud«Jlmo, 
-svaigimo, akly aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akly karžtĮ, atitaiso 
rumparegystę Ir toliregystę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclal* atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos Skys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki t v, 
NedSlloj nuo 10 iki 12. Daugely at- 
slOMmy akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard f589

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 4 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlcvard 7810 
Ramti Tel. PROspect HM

Tel. BOUlcvard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

.4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 8 Iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 8lM *

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2901 W. Cermak Road
(Kampoj Leavltt St.) 

Valandos: Nuo t Iki 12 rvto
Nuo 1 Iki 8 vakaro « 

Seredoj pagal sutarti

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. CROvehlll 0017

7017 S. FAIRFIEI.D AVĖ.

DR. J. SIMONAITIS
2428 V. MARQUETTE ROAD
OTDTTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedfillomta susitarus

Dienomis TcL LAFayette S703 
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 74S0

DR. F. C. WINSKUNAS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGĄ8

4140 Archer Avenue
Vai.;

Res
Ir 7—• vai. vakare

2136 W. 24th St.
Tel. CANsl 0402

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai

CHEVROLET — 1984 — Dabar tu
rime keletu 1934 Chevrolets, Se
dans ir 2 durų Sedans. visi kuone 
nauji ir apkalnuotl taip. kad jums 
duodamas DIDELIS SUTAUPTMAR

NAStt — 8cy1. B pasaž. Coupe.
Juodas, S drat. ratai, geri tajerai, 
trunk raek, wbipcord' trim. Oeral 
atrodantis Nash geram stovy 8395

PONTIAC — '34 —- 2 hoor Touring 
Sedan, with built-ln trunk, juodas, 
5 drat. .ratai, radio ir karftt - van
deninis Šildytuvas. Neatskiriamas 
nuo naujo karo. Garantuotas... DI
DIS TAUPMAS.

FORD — '34, 2 dury Sedan, Mėly
nas. kuone naujas vėliausio mode
lio Ford. garantuotas ir ankainuo- 
tas SUTAUPTTl JUMS PINIGU.

FORD —'31 ~ 2 door 5 pasaž. eoupe. 
juodas su 5 drat. ratais. Gerame 
stovyje ......................................... *885

PONTIAC — '84 — 4 door Tourlng 
Sedan, wlth built-ln trunk. juodas, 
5 drat. ratai. Vėliausio modelio, 
mažai vartotas, garantuotas, kaip 
naujas ......................................... *045

BT’TCK '81 — Model 91. B Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri tajerai. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... 8375

CHEVROLET '34. — 2 Door Sedan. 
Tamsiai žalias, 5 cream drat. ratai, 
tik trumpą laiką vartotas, ižrodo 
kaip naujas. Oarant. BAftGENAS.

CADILI.AC '80 — V-8. 5 Sedan. Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly. whlpcord trim. Laba, ge
ras karas žema kaina ........... 8375

BUICK — '32 — Model 97. 5 Sedan. 
tamsiai mėlynas, 6 drat. ratai, spot 
llght, spėriai p,lot ray light. whip- 
eord trim. lAbai gražus, erdvus, 
jaukus, vėliausio modelio Bul- 
ckas ............................................... 8585

Ofiso Tek: PROspect 6370 
Rez. Tel.: HEMlock 0141

. DR. J, RUSSEL
Lietuvis Gydytoju ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St 
kių akių. Ekspertas tyrimo a-' orio© vai.: s iki 4 ir 8:«o *i *:8« 
kių ir pritaikymo akinių

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso-i

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phone CANal 0523

Seredomis Ir nedaliomis pagal sutari) __
Res. 8815 W. 80th Ht. Pagal sutart).

Tei. CARAI «1M

DR. S. BIEŽIS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandoe 1—t Ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedaliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Oalifornia Avė.
REPublic 7808

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Res.: Trt. HEMku-k O8K«

DR, A. 6. RAKAUSKAS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos; t- 4 Ir 8-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 205» W. OIMh bt 

Valandos: 10-18 Ir 8-8 nl. vak. 
Seredomis Ir Ned6Homts pagal sutarti

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8

144* 80. 49Ui CT., CICERO, n,L.
Utar., Ketv.. Ir Pėtn. 10—9 vai.. 

8147 80. HAlJfTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 3—9 vai.

BUICK — '33. Model 57, 5 pasaž. 
Sedan, Juodas, žežl drat. ratai, 
trunk raek. Sis mažas Buiek sedan 
Ižrodo kaip naujas, nerasite Jam 
panašaus. Garantuotas ...........*795

PONTIAC — '30 — 4 door Touring 
Sedan, juodas. 6 drat. ratai. EkA- 
nomižkas žežlų ciiinderly karas, to
buloj padėty ............................ *275

STUDEBAKER — '82. B pasaž. eoupe 
su bul!t-ln trunk. Juodas, žežl drat. 
rūtai. I.ahal puikiam stovy Ir Ižrodo 
kaip naujas. Garantuotas .. *495

FORD ’SS — 2 ps«až. Convertlhie 
Coupe, V-8, Juodas su Geltonais 
ratais Ir .gerais tajerais. Atrodo 
kaip naujas Ir labai geram 
atovy ............................................. *805

LaSALLE — '30 — 2 door, 6 pasai. 
Coupe, juodas, 5 drat. ratai, rear 
luggage rompartment. lAbat gra
žus be, populiarus LaSalIe mode
lis ................................................. *895

BUTCK '30 — Model 4«S. 2 pa»až. 
coupe su rumble seat, Freneh blue, 
8 drat ratai, iaba, gražus 
tobulam atovy ....................... *895

CADILLAC — ’31 — V-12, 5 pasaž. 
Town Sedan, with rear trunk, 6 
drat. ratai wlth white side wa,1s. 
Ižrodo kaip naujas iž vidaus Ir IŽ 
lauko MaroOn paint ...............

CADILLAC '28 — V-8, 5 Sedan. Mė
lynas, 8 drat. rato,, trunk raek, 
vrhipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ligai tarnaus............... 8,95

PACKARD '28 — 8 eyi. 7 Sedan « 
drat. ratai trunk raek ........... 895

BUICKS — Visų modelių. — Mea vi
suomet turime ant vietos puikų 
ataką garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkt, negu 
gerą vartotą Buiek, kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

Tel. Ofiso BOUlcvard 5018—14 
Rea. VICtory 8848

DR. A. J. RERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; ntio l;Sfl»8:S5

756 West 35th Street

DR. T, DUNDULIS
GTbTTOJAa Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRginla MKM 

Ofiso Vai.: X—4 Ir 4—8 p. m. 
Nedėliomis pagal nutarti

Tel. LAFayette 8057

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

(Prie Archer Avė. netoli Kedsie) 
Valandoe; nno 8 Iki S vai. vakaro 

Seredomis Ir nedėlleanto pagal 
autart)

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinj karų mainais ir balansą išmokėkite, 

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
3848-60 Ogden Avė. - Chicago 
_________CrawfoR»d 41 OO

LIETUVIU ADVOKATAI

l T A I 1 0 S DitTiUI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
i lubos

CHICAGO. FLL.
OFISO VALANDOS- 

Nuo 10 Iki 1S vai. ryte, nuo | iki 4 
vai. po piety ir nuo 7 Iki 1:84 vai. 

vakaro. Nsdėtiomia nuo 16 Iki 18 
valandai diena 

Tetofoeas MIDsrar 88M

DR. MAURICE KAHN
OTDTTOJAS Ir CJHIRUROA8 

4631 SO. ASHLAND AVI
TH. TARds AM4 

R»ti Tek PLAsa 8400 
Valandos:

Nuo 10-18 v. ryto: 8-8 Ir 7-8 v. v. 
Nsdėldtenials nuo 10 tkt 18 diena

‘Dfiao Tel.: LAFayette 8850
Rea. Tel.: VlRglnla 9649

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A S X - R A T
4148 ARCHER AVENUE 

Kampas Franeteeo A”

I

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J, MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos; Nuo 9 iki to ryta.,a — 1 
Iki 2 popiet -— 4 Iki 8:89 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nno 9 Iki 5. 
Paned*,lo. Seredos Ir Pėtnydloe 

vakarais 8 Iki 9.
Telefonas CANal 117*

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPnbUc 9000

Telephone BOUlcvard 2809

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

49SI *. ASHLAND AVR.
Rea. 6815 S. Roekweli St.

Phone REPublic 9728 CHICAOO

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.
, Chicago

KONTRAKTORIAI

. ZELVIS BtTLDING CO.
K on trak, oriai

Statom naujus Ir talaom aenue na
mus M Oro. cemento, medžio ir atog- 
dengystėe. Lengvi tžmokeaėlai arba 
cash. Gaisro apkalnavlmas ant namų 
Ir rakandų.

SARA S. LITUANICA AVĖ.
Tel. ROI’levard 9327


