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ĮSITRAUKIA AIPEDOS RNATORIUS
KITAS VOKIETIJOS NACIŲ 

TRIUKŠMAS PRIEŠ LIETUVĄ
Lietuva pasirengus aneksuoti 

Klaipėdos kraštą
VOKIETIJA GAUS LIETUVOS 

PROTESTĄ
KAUNAS, bal. 4. — Suži

nota, kad pasiryžo atsistaty
dinti Klaipėdos krašto guber
natorius Navakas.

KAUNAS, bal. 4. — Lietu
vos vyriausybė nusprendė pa
siųsti Vokietijai protestų dėl 
nacių vykdomų demonstraci
jų prieš T.ietuvų ir kerštin
gus grasinimus Lietuvai ir 
lietuviams ryšium su Klaipė
dos krašto nacių išdavikų nu
baudimu.

PRIEŠ KARINGUS KUR
STYMUS PER RADIJĄ
ŽENEVA, bal. 4. — T. Sų

junga siūlo savo nariams 
(valstybėms) perkratyti ir 
pripažinti Sąjungos pagamin
tų konvencijų, kad taikos pa
laikymui visuose kraštuose 
būtų uždrausti per radijų į- 
vairios rūšies karingi kursty
mai, arba provokacijos.

BERLYNAS, bal. 4. — Ne 
rimstančius ir triukšmaujan
čius vokiečius prieš Lietuva 
dėl Klaipėdos nacių išdavikų 
nubaudimo šiandien pagavo 
naujas dar didesnis pasėli 
mas. Šiandien laikraščiai pa
skelbė žinių iš užsienio, kad 
Lietuva pasirengus aneksuo
ti Klaipėdos kraštų.

I
Vokiečių laikraščiai didelė

mis antraštėmis paduoda ap
ie tai žinių daugiausia iš j 
Londono.

Pati vokiečių vyriausybė su j 
didžiausiu susidomėjimu iri 
susinervavimu laukia naujų 
įvykių Klaipėdos krašte.

ANGLŲ PASITARIMAI SU HITLERIU

. tAcme Photo.1

Kap. A. Eden (iš kairės) sekretorius Simori ir Hitleris. Atvaizduoti nesenai įvy- 
kusiųjų pasitarimų laiku Berlyne. Įsidėmėtinas jų veidų nepaprastas rimtumas. Ma
tyt, apkalbamas koks didžiai svarbus klau simas.

AMERIKA NEPRIEŠINGA 
VOKIETIJOS LAIVYNUI

KAP. EDEN TRUMPAI 
TARĖSI SU BENESU

PRAHA, bal. 4. — Angli
jos specialus emisaras kap. 
A. Eden šiandien išvyko į 
Londoną.

Jo pasitarimai su Čekoslo
vakijos užs. reikalų ministe- 
riu Benes buvo trumpi. Pasi
keitė vien politinėmis minti
mis. Kap. Eden papasakoji', 
kų jis girdėjo Berlyne, Mask
voj ir Varšuvoj, o Benes pra 
nešė svečiui apie “mažosios 
santarvės” ir Balkanų val
stybių sąjungos veiklų. Be

KAS PER VIENAS TAS 
CALLES

Patys meksikiečiai negali 
suprasti jo elgimosi-

1101 I ex. (per paš-ije pasireikštų nesutikimai,
tų). — Laikr. llouston Cbro-' jie tarpusaviai imtų skerstis. 
nicle korespondentas M. E. j Gailės buvo katalikas, bet 
\\ alter grįžo is Meksikos an- jis apleido Bažnyčių ir virto 
Irųkart aplankęs tų kraštų. į masonu. Vis gi jis tiek men- 
Jis rašo, kų ten matęs ir gir1
dėjęs.

.Jam ten teko kalbėti su 
vienu meksikiečiu masonu 
apie tikrąjį Meksikos valdo
vų Plutarco Cal les, aitriau
sių katalikų priešų. Tas mok
sikietis štai kų pasakojęs jam j 
apie Cal lesų:

Gailės yra Meksikos dikta
torius ir apie tai negali būt 

(klausimo. Visa jo nacionalė

kas masonas1, kiek ir kas ki
tas. Masonas turi tikėti Die
vų. .lis gi yra bedievis.

Išvykęs į U. S. gydytis, jis 
pasirinko katalikiškų ligoninę 

i ir reikalavo, kad seserys vie
nuolės juo rūpintųsi. Tuo 
tarpu Meksikoje jis išgriovė 
katalikiškas ligonines ir iš
naikino seserų kongregacijas.

Jo anūkas buvo krikštija-
----------------------| revoliucinė partija seka iį mas kataliku ir Calles buvoKRAŠTUI GRESIA FAŠIZ n I kaip avių būrys. Jei, sakysi- krikštatėviu. Tačiau jis išga.1-Mn DaklPA nie’ rytoj 'Gailės paimtų į ran vojo švietimo įstatymų, kad

IVlU DANIJA 'kas rožančių ir leistųsi mal- mokyklos būtu socialistiškos
————— I (liniuku į Guadalupe šventovę, ir visi vaikai būtų auklėjami

ASIIINŲTON, bal. 4. —(visi vyriausybės nariai pasek bedieviškai.
Buvusio NRA patikrinimo ' tų ji, nuduodami gilinusį pa-i Gailės yra vienas turtin- 

įboardo patarėjas jaunas ad- ■maldunių. glausiu Meksikoje — jis mili-
vokatas iŠ Chicagos Loveli j Gailės yra ypatingas. (Nle- jonininkas. Tačiau jis stovi 
Mason šiandien senato komi- kas negali žinoti, kodėl jis už socializmų ir pareiškia, 
tetui pareiškė, kad NRA kra- priešingas religijai. Gal jis'kad privati savastis yra blo- 
štų veda prie “žygiavimo Ro tai daro politiniais sumeti- gas dalykas.
mos link,” ty. fašizmo tvar- mais. Gal dėl to, kad savoj Jei taip, matyt, G’alleso 
kon. Anot jo, jau ima reik- partijų palaikius krūvoje. Nes galvoje yra revoliucija. Bet 

yra žinoma, kad jei partijo- jis valdo Meksika.

KAS BUS SIEKIAMA 
STRESĄ KONFE

RENCIJOJE. AVASTTINGTON, bal. 4. —
Karo laivyno sekretorius 

į Svanson pranešė, kad Ame- 
I rika nesipriešina Vokietijos 
i pasiryžimui sudaryti 450,000

LONDONAS, bal. 4. — Pa
tirta, kad Anglija yra pasi
ryžusi busimoj Stresą (Itali-

. joj) konferencijoj bal. 11 d.----------- tonu karo laivynų. Taip pat .
n,,13VV.c, 114 i- j x -G • • fletl Vlsas savo pastangas,BERiNAS, bal. 4. — \ o- pageidauja, kad ateitvje ir , ,, ..., j , , . kad visas Europos valstybes

Vokietija dalyvautų karo lai-j .... ' .4 * .. suliejus vienon saugumo sis-
vynų konferencijose.

Anglijos vyriausybė prita
ria Amerikos nusistatymui, 
bet Prancūzija pareiškia, kad 
yra per anksti kalbėti apie

VOKIETIJA NEPRISIDĖS 
PRIE JOKiy PAKTU

kietijos užsienių reikalų mi
nisterijos vienas aukštųjų vai 
dininkų šiandien pareiškė, 
kad Vokietija nieku būdu ne
prisidės prie generalės taikos 
komplikuotų paktų.

Anot jo

Anglija turi minty 
paneuropinį” planų, nu

kreiptų prieš užpuolimus. Tuo 
žvilgiu Anglija tikisi turėti

temon.
! ii

. .. . . , lemiama vaidmenį minėtoj
jei Vokietija ma-1 planuojamų Vokietijos laivy-Į konfevencijoj, jei nebus susi-

tylu kokios naudos iš tų pak- nų.
tų, vistiek būtų reikalinga tu-.-------------------
rėti visa eilė tarptautinių I MANDŽIUKO IMPERATO-
konferencijų, kol tautos va tas I 
Hitleris būtų įtikintas prisi

tikta su italų ir prancūzų ko 
kiais kitais sumanvmais.

štiš fašizmo banga ir netoli 
tas laikas, kada fašistai pa
kils žygiuoti AYashingtono 
link, kad įvedus krašte Mus- 
solinio tvarkų.

Šion tvarkon kraštų stu
mia NRA. Šis aktas yra nau
dingas tik stambioms pramo-

Anglijos plano pirmoje vie Inėms, kurios kaskart

REIKALAUJA ATŠAUKTI, NUSISKUNDIMAI CHICA- 
SOVIETU PRIPAŽINIMĄ GO MIESTO TEISMAIS

RIUS JAPONIJOJ
dėti prie tų paktų sistemos.

Vokietijos vyriausybė gal
voja, kad pakanka jai turėti 
su kiekviena gretima valsty
be atskirus trumpo laiko 
draugingus paktus.

Tas pat valdininkas parei
škia, kad (Vokietija nieko ne
daranti iš tų skleidžiamų už 
sieny bauginimų, kad ji bus

toje statoma kampanija, kad 
visam Europos žemyne panai
kinus šiandien plačiai siau
čiančią karo baimę. Kai iš-idijęs šiam senato komitetui
nyks baimė, rasis daugiau vi H -------------------

TOKIJO, bal. 4. — Man- 
džiuko imperatorius Kang 
Teh atvyko čia su pirtnaja 
vizitą. Nepaprastai iSkilmtn- ties ir <•«>»»’> vriklos taikos

American Intelligence są
jungos generalis manadžeris 

vis Harry Jung, kalbėdamas TTa-

24-ojo vardo aldermonas 
Avery žada, kad aldermonų 
tarybos vienas pakomiteti)

smarkiau spaudžia prie šie-Į milton klube pareiškė, kad j bus autorizuotas ištirti,* kas
nos mažuosius verslininkus. 

Taip ir Darrovas buvo liu
sov. Rusija sutrypė padary
tą su Amerika paktą ir todėl 
sov. vyriausybės* pripažini
mas turi būt atšauktas.

nes užtikrino kap. Edenų, kati apjuosta geležine rinke. Sa- 
Čekoslovakija visu nuoširdų- jko» kartų nusikračius taikos 
mu remia Anglijos visus žv-1 sutarties pančiais, z Vokietija 
gins, kuriais siekiama pašto- :pilnai pasitiki savimi. Ji pa-
vi taika Europai.

NEĮSILEIDŽIA ITALŲ 
LAIKRAŠČIO

laipsniui ginkluojasi, kad pri 
lygti kitoms valstybėms ir 
neigia visus grasinimus.

BERLYNAS, bal. 4. — Vo 
kietijos nacių vyriausybė nu
sprendė neįsileisti italų laik
raščio Gazetta dėl Popolo, ka 
dangi ji rašo prieš nacius.

Paskutiniam šio laikraščio 
leidiny pažymėta, kad Vokie
tija nori imtis Airijos vaid
mens — planuoja įsteigti ka-

PASKIRTAS POLICIJOS 
VYRESNIUOJU

Chicagos policijos kapito
nas Dan Oilbert, apskrities 
prokuroro Courtnev vyriau
sias tyrinėtojas, paskirtas vy 
riausiuoju kapitonu Chicagos 
policijoje.

palaikymui
Žiniomis iš Paryžiaus/ 

Prancūzijos vyriausybė dirba 
nuosavų planų, kurs bus 
įduotas Stresą konferencijai.

Konferencijai pirmininkaus 
Italijos premjeras Mussoli-

;----------  (nis. Yra Imimės, kad jis gali
PEORTA, III., bal. 4. —• pasiūlyti militarinius žygius 

Peoria, Danviile, Centralia1 prieš Vokietijų. Jei Prancū- 
ir Kast St. Louis miestuose jzija paremti) Mussolinio su
streikuoja Illinois Povver & manymą, niekais nueitų Ang- Į 
Ligbt Corporation keletas ]j jos planas. O Prancūzija y- 
šhntų darbininkų. Trukdoma ra linkusi griežtai pasakyti 
trafika ir gali pritrūkti gazo. Vokietijai, kad ji pildytų Ver

gai pasitiktas. 70 karo laivų 
lydėjo jį per Japonijos van
denius. Jis buvo .japonų im
peratoriaus veliaviniam laive.

STREIKUOJA “UTILITY” 
DARBININKAI

CHICAGO MAJORAS I 
VVASHINGTONĄ

Chicagos majoras Kelly, 
vakar prisiekdintas majoru 
ketverių metų terminui išvy
ko į AVashingtoną, kur rei
kalaus paskolos miestui.

AYASHINGTON, bal. 4. — 
Amerikos Darbo federacija 
priešinasi darbininkų “draf- 
tui” karo laiku.

DETROIT, Micb., bal. 4. 
— Kun. Cougblin dirba, kad

Visur pašaukta speciali poli-Įsalio taikos sutarties sąlygas. |klpkvwnn’. valstyb° ’ isto,gns 
(socialio teisingumo uniją.cija.

NUBAUSTAS MIRTIES 
BAUSME

Kaip patirta, Anglija ki
taip žiūri į visą situaciją Eu
ropoje
išvengus kokios nors kraštu- 
tiniausios akcijos, kad nesu-

ŽENEVA, bal. 4. — T. Šą
li dirba už tai, kad junga sutiko rūpintis Šnaro

SALONIKAI, Graikija, 
bal. 4. — Graikų karo teis- kėlus baimės mažosioms val-

Kai kas spėja, ar kartais mas nubaudė mirties bausme. Btybėms. 
ro laivyno bazes, kad kovojus į jis neužims policijos viršinin- graikų sukilėlių vadą karino 

i ko Allmano vietos. menės majorą Volanisą.prieš Angliją. PLATINKITE “DRAUGĄ*

yra negera su Chicago mies
to municipaliniais teismais ir 
rastus negerumus pašalinti, 
kad tas išeitų piliečių naudai.

Aid. Avery sako, kad dai/g 
advokatų ir piliečių nusiskim- 
džia, kad su municipaliniais 
teismais yra tas negerumas,

stų veikimas šiame krašte. 1 r. kad u£ patarnavimus imamas 
čiau, komunistų propagan-; pPr didelis atlyginimas ir ko
dą padidėjo apie penkis kar- kasdien po 2:30 P. M.

Komisaras Litvinovas laiš
ku žadėjo prez. Rooseveltui, 
kad bus nutrauktas komuni-

tus daugiau.

PRIEŠ SVETIMŠALIUS 
ADVOKATUS

PARYŽIUS, bal. 4. — Tei
sių studentai prancūzai pra
dėjo kampaniją prieš svetim
šalius advokatus. Reikalauja, 
kad vyriausybė suvaržytų 
šiems advokatams praktika
vimą.

ORASkrašto pabėgėlių likimu.

Nuo 1926 m. iki dabar Mek < CHICAGO IR APVLIN- 
sikoje nužudyta 300 kunigų ir, KĖS. Nepastovus oras; nu- 
apic penki tūkstančiai šiaip matomas lietus popiet, nr vn- 
katalikų. kare; šilčiau.

vargiai rasi teismuose kurį 
teisėjų, nors tai būtų svar
biausias reikalas. Randama, 
kad teisėjai teismuose dirba ' 
per trumpas valandas.

Jis nurodo, kad šie teismai 
prieš 25 metus įsteigti svar
biausia vargšų žmonių nau
dai ir parankumams. Šis kil
nus tikslas paneigtas.

Chicago turi 36 municipali
nius teisėjus. Jie rėnkami še- 
šeriems metams po 10,000 
dol. metinės algos kiekvienam.

Jų priešakyje yra vyresny
sis teisėjas, kurs taip pat 
renkamas tokiam pačiam ter
minui su 15,000 dol. metinės 
aloros.
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PER DAUG BAIMĖS

Amerikos lietuviuose atsirado daugiau 
baimės dėt Vokietijos naciui grųsinimų Klai
pėdos užgrobimu, negu pačioje Lietuvoje,

Tūkstančiai Lietuvos studentijos nebijo
jo demonstruoti ir protestuoti prieš vokiečių 
imperializmų, Karo Teismas drįso nubausti 
vokietininkus išdavikus, Lietuvos vyriausy
bė nepabūgo reikalauti Klaipėdos autonomi
jos panaikinimo ir visiško jos prijungimo 
prie Lietuvos, kuomet mes čia, Amerikoje, 
keliame visokiu abejonių dėl L:ėtuvos liki
mo, pradedame reikšti baimės, ar galima be- 
išdrįsti šiemet vykti į Lietuvų savųjų ap
lankyti, statoma klausimas, kas atsitiks su 
Lietuvos paskolos lakštais (bonais).

Mes aiškiai savo laiku esame pabrėžę, 
kad mūsų tauta, tokiam kriziui iškilus, turi 
rūpintis, bet, gnk Dieve, nenusiminti, nepa
būgti. Kaip matome, ji nenusimena ir nebi
jo. Tik mes, toliau nuo Lietuvos gyvenan
tieji, prisiskaitę sensacingų laikraščių pra- 
nešnuf, paprastai daromų skaitytojų skai
čiaus padidinimui, pradedame abejoti ir net 
baukštytis. Tai yra nesveikas reiškinys. Mes, 
kaip tik priešingai, tokiuose momentuose tu
rėtume būti drąsūs, ištvermingi. Ne Lietu
vos žmonės turėtų mus laminti., ar drąsinti, 
bet mes juos.

Kiekvienam pavojui iškilus, Amerikos
lietuviai kaip ir seniau kad darydavo, turi 
padidnti savo tautinį veikimu, gt*rai susi
organizuoti ir būti prisirengusiais, kad rei
kale galėtų būti stipria Lietuvos parama.

Negalima užginčyti to fakto, kad šian
dien mūsų tautai yra pavojų iš vokiečių pu
sės, Dėl to reikia susirūpinti ir budėti. Ta
čiau baimei dėl Lietuvos likimo neturi būti 
vietos. Lietuva nėra be draugų. Jei karas 
ir kiltų, vokiečiai atsidurtų keblcsnėj pozici
joj, negu IX) Pasaulinio Karo.

Mūsų pozicija Lietuves atžvilgiu yra 
aiški. Laikytis vieningai ir drąsiai. Šio kra
što gyventojai turi pajusti mūsų ištvermę ir 
drąsų, bet ne baimę ir lepšiškumų. Lietuvų 
turime remti labiau negu kuomet nors pir
miau. Tai mūsų šventa tautinė pareiga.

Šia proga mes turime pareikšti lyg ir 
apsivyliuų, kad, berods, nė viena Amerikos 
lietuvių kolonija nesuorganizavo masinio su
sirinkimo, kini pareikšti griežtų protestų 
prieš Vokietijos r.acių imperialistinius sie
kimus ir pabrė/t; savo nusistatymų. Tai pa
darė tik Chicagos lietuviui katalikai vaka
rinių valstybių konferencijoj, buvusioj kovo 
24 d., Ciceroj. Kų veikia l itų kolonijų vei
kėjai, jei taip svarbiais mūsų tautos gyvi1- *' • • ' mino momentais nesušaukia lietuvių susirin- 
k mų ir netaria savo žodžio, kuris, be abe
jojimo, turi didelę reikšmę. Ar čia yra bai
mė, ar paprastas apsileidimas, iš kurių ne
vieno jokiu būdu nėra galima pateisinti.

SUROPOS SKOLOS DĖDEI ŠAMUI

Mio mėnesio p'niicj Jungiiniy Valstybių 
v;, riausybė |.;'sl:elbė, kad Europa skolinga 
I eilei Kainui suvirs trylika tūkstančių mi- 
Ii jonų dolerių.

Skolininkėmis yra devyniolika valstybių. 
Jų skola .lungt. Va? tyriėius yra $13,438,703,- 
G7I.0I. Savo skolas moka tik Suomija. Kitos 
valstybė. I .Tirii metai (Msiteukina pareiški-
mu, ..ar •-pajėgia atsilyginti.

Šio krašto žmonėms keistai išrodo, i kad 
Europos valstybės turi pinigų šlaikyti ir ap
ginkluoti didžiausias armijas, daryti viso-
klausius išradimus žmonių žudymui, rengtis I Toks obaki„ siandien^ūnTtTfūInsi.U įstaigas; paskui 
naujiems karams, tae.au netar. istekhaus i8-|ba v;su|„ Jfci plaukia,ju ripintia r5
lyginti skolas. Dėl to smnd.en ir keliamas or„ bullL,o„lis. ;; L,a|ilua , „y ge|;.keliuis> j,.,,,airi,v-

MoMznltit ir AtmjiAit Sara Namas Medvėgalis - Žemaičių Pilis

klausimas, kokioj padėty atsirastų Europa, 
jei naujas karas ten kiltų/ Apie tai baisu 
ir pagalvoti.

KO SUSILAUKS: VILNIUS?

Nekartų jau buvo rašyta spaudoje, kad 
ir patys lenkai arba sulenkėję lietuviai sti- 
priai pajuto, kad Lenkijos okupuotas Vil
nius visais atžvilgiais smunka žemyn. Vil
niaus krašto okupavimu lenkai manė pagle
mžti visų Lietuvų, tačiau dabar mato, kad
iii svajonės nesipildo. “M. V.” įdėjo idomtl;Federal Namu Adminietraeija, 
laiškų iš Okupuotos Lietuvos, kuriame tarp kurios jul.isdikdjo„ yra pave.

oro bangomis, jį
stebėti laikraščiuose ir įvai-Įste, bedarbiais, o namų pade 
riose viešose įstaigose. Kų-gi 
tai reiškia mūsų žmonėms?
Pasiteiraukime.

Praeitais meta s kongresas 
pravedė taip vadinamų “Na
tional Ilousing Act”, kurį 
prezidentas Rooseveltas patvi
rtino. Tasai aktas padalintas 
į tris skyrius: “Title I, Title 
II ir Title UI”. Tuo Naciona- 
liu Namų Aktu tapo sutverta

kito ko rašo
“Užgrobę Vilniaus kraštų, lenkai 

nustebusius krašto gyventojus visaip ra
mino ir nesiga’lėjo visokių pažadų. Esu, 
dabar turėsite ne tik duonos, bet ir vis
ko: cukraus, druskos, anglies, geležies, 
žibalo, ir t.t., nes viso to Lenkijoj devy
nios galvbės. Kadangi Lietuva su Len-

sta visį trys to akto skyriai. 
Pirmojo skyriaus užduotis

yra parūpinti programų atimu 
jinimui ir modernizavimui e- 
samų namų trumpo termino 
sąlygomis; o antrojo ir trečio
jo skyrių užduotys parūpinti 
ilgo termino programų visam

ki ja nepanorėjo dėtis nė į unijų, nė fede- namo finansavimui.
rt'.otis, ir kadangi lenkams nepavyko Lie
tuvų paglemžti ginklu, tai jie pradėjo 
save raminti, esą: mums nėra reikalo li- 
tvomanų atžvilgiu vartoti prievartos, nes 
jie ir taip neišsilaikys ir neprae’s ii 
penki metai, kai Lietuva patį paprašy
sianti lenkų artimesnių santykių (su
prask unijos). Kaipo argumentų lenkai 
visuomet vartojo kvailų pasakų, kad 
Lietuva esanti mužikų šalis, neturinti 
jokių gamtos turtų ir todėl negalinti vie
na, neatsirėmusi į didesnę valstybę, iš
silaikyti. Nuo to laiko praėjo jau 15 me- 
tų ir, kaip matome, lenkų pranašavimai

timi susirūpino paskiausia, lig 
tai būtų menkiuus os svarbos 
dalykas. O juk namai yra vie
nas iŠ trijų svarbiausiųjų žirni 
nių gyvenimui reikmenų.

Tauragės apskr. tarp Naru- vėgalio pilies vadu buvo ga- 
žiškių ir Kunigiškių kaimų ir lingus žemaitis Bučus. Prast- 
vienkieniių yra aukščiausias 'dėjo baisus mūšis. Tris die- 
žemaičių kalnas Medvėgalis, jo nas tris naktis be Įialiovos 
aukštis nuo jūros vandens pa- mušėsi atkaklūs žemaičiai, 
virš aus 234 metr. Kaip žmo- Prašė dievų pagalbos, kad at- 
nių sakoma nuo Medvėgalio 1 silaikytų prieš daug skaitlin- 
geromis akimis galima maty- gesnius priešus. Sunku buvo 
įti 14 aplinkinių bažnyčių. Per gint s žemaičiams iš visų pu. 
i žiūronų esą matoma ir Rygos šių apsiaustiems daugybės

Taigi, ar galima nepaiki’imiesio bokštai. Tolumoje T>rie5 priežij.
namų reikalo* Ne. Neilgai žmo lftu.b, žiba ež 0. m -k i . . ,
nes <yalėtu irvventi be* pusto i • -» *i . * i IiuHiKp ii nulis.o ji įiL*\-nes Oaioių oyvenii ne pasu, | viršūnes rūkas mėlynuoki Ša-’, .. -v .... ,
o*Au kp TiPiPP’bi IčMil it* bn L • • v* . I lll« IlUSltOO lieti SUlS ZeljėJLCulj K -XgvS, no prieglaudos, kad ir bu trijos, Girgždutės ir Baltinin- ' • • , ... , ..
tu sotus ir ii i , • ▲ «• t riui^ neDe^Hieio sulaikyti nuo*ių sotus ir apsirėdę. kų kalnai. Aplink Medvėgalį , . . . .. .. • .. . , . . . 1 latos besiveržiant- ų priešu,

nnrga v.enk.e.mai, kaimai, Pt„. k,.Qvas ,avon„ susigrūdo 
dvarclia,, lauka p.evos, a,«-■ ikU bonis. Nužud6
uai, keliai ir keleliai. ' ... ,pilies vauų Bucų, suėmė 3000 

Gediminui valdant Lietuvų, žmonių. Vokiečiai visus suim-
Lietuva tiek buvo sustiprėju- tuosius norėjo išžudyti, bet

Tai žinodama, Federalė Atl- 
i ministracija ir ėmė rūpintis 
rinitai gyvenamųjų namų pa
dėtimi; ne vien dėlto, kad at
gaivinus statybų, bet kad ap

Federalės Namų Adminis 
tracijos tikslas yra gaivinti Ir 
drąsinti namų taisymo ir pa
gerinimo akcijų; parūpinti si
stemų savitarpinei užstatų ap
saugai ir kitų sąryšy esančių 
dalykų. Ir dabar jau yra per- 
tvaikyta visos pamatinės na
mų statybos ir finansavimą 
struktūrų reformos. Tos refo
rmos yra nepaprastos; dar to
kių nėra buvę šio krašto gy
venime. Taigi, ir mes, lietu
viai, turėtumėm veikiai su

saugojus nuo bran
gaus gyventojų turto. Tai yra kati daugeli kiyzuocių uz- įceku kalulius neleidęs liepęs 
rimtas ir išmintingas Federa- ;'akl\tų sa\o zeniKi atgal at-iapsikiikst; ti. Medvėgalį uze- 

Administraėijos pasirvži- ls l“nK” *r daug kartų smarkiai; mus užėjo dideli šalčiai, o že- 
' ‘ inaičiai priešus pajutę, iš an

ksto aplink pilį buvo sunaiki
nę visus trobesius. Tuo tarpu

lės
galingus Lietuvos primas; pirmiau rūpint’s atimu- l-suniuse 

jinimu ir modernizavimu esą- SUs* K’yžiue -rai matydami di- 
mųjų namų, o paskui naujų Lietuvos galybę, sten-
nainų statymu
sos statybos indus! 
atlieka apie 40 nuošimčių v"-1 Kryžiuočių valdovas \erner 
so krašto produktyvio darbo, j n nuvyko Įias čekų kara- 
Aišku, kų lai reikštų visos ša-j^1-1 donų piašvtį į talkų karui 
lies gyventojams, jei statybos l)Iies pagoniškų Lietuvą, ža-

ir bendrai prisitraukti sau taikiniu- čekų karalius sus'rgo ir atė-
įdustrijos, kurii^1! visos Vakarų Europos, jo žinia, kad į prūsus įsibrio-

industrija pradėtų normaiiai 
veikti. Suprantama, depresija

dėdamas pavesti jam užimtas 
žemes ir išplėštus turtus. Su-

pranyktų; bedarbių šelpimas i si.rink- apie vynl vo’
nebebūtų reikalingas. Tuo ta 
rpu gaivinkime savo viltis ir 
pasitikėjimą ateitimi, ir dary
kime kas yra galima ir verta 
daryti

kiečių ir čekų jungtinės ka 
riuomenės ties Raga:nės mie
stu persikėlė per Nemuną ir 
įžengė į Žemaičius. 1329 me-

vė lenkai. Todėl toliau skverb
tis į Žemaitiją neį čekai nei 
vokiečiai nebegalėjo. Ėmė 
trauktis iš užimto krašto. Pa
imtieji nelaisvėn žemaičiai jxjr 
girias bevarant išbėgiojo ir 
dar puldinėjo besitraukiančius 
atėjūnus. Taip tas didelis ka
ras niekais išėjo. Medvėgaliu 
tvirtuma, matyt, pasinaudota 
ir vėlesniais karais, kaip šved-

tais vasario 1 d. pasiekė Med- i karių metu apie tai yra žmo
neišsipildė: Lietuva ne tik išsilaikė be' .jomis susipažinti, kadangi iri ‘ . vėgalio pili. Žemaičiai paiuie; įdomių padavimų. Žmo-. I . , ' j . . I kadangi bederales Namui ?. * ■ . v . , .. . . ; .ramsčių, nepaprašė Lenkijos glaudesnių mūsų tarpe randasi daug na-
santykių, bet, ir nesirengia prašyti. Lie- mų savininkų, kuriems, gal 
tuva išaugo ir sustiprėjo, ,o tariamasi? ibūt, nemažiau yra reikalinga 
“ramstis” sulinko”. pagalba namų apsaugojimui
,... . , v. ... . .... ir išlaik vmui, negu kitiems\ Ūmaus krašto gyventojai nebeturi vii- v... .. ... ,v. . _ - , , , S1° krašto gyventojams,ties susilaukti medžiagines geroves kol len

kai iš ten nepasitrauks. Lenkija nusivylė, 
kad jai nepavyko atsiekti savo politinių tiks
lų, pasotinti savo imperializmų, o vilirečiai 
buvo prigauti lenkų pažadais ir į ekonominį 
skurdų pateko.

Administracijos skvriai yra !
suorganizuoti viso«) valstijų-'būr;us nuMs° į piii'K“’
so (Illinois valstijoje F. N. A. ir'e įspėjo į pdj, tai likosi 
skyrius randasi Chieagoje) įr j priešų pulti iš užpakalio. Med 
dabar vai o plačių kampanijų, Į1 ——————
organzuodami lokalius sky-

Jau nuo praeito rudens yra Irius visuose miesteliuose, Ch: 
varoma smarki agitacija at-jeagos priemiesty ir atskiros! 
į'aivinii.iui statybos, prade- ^kolonijose varymui intensyvės 

akcijos atnaujinimo ir nioder-

prisiartinant priešus, surinkę ; ni'4 pasakojimai ir padavimai
sako, kad Medvėgalėj senovė," 
buvo kūrenama šventoji ugnis. 

(Tęsinys ant 3 pusi.)

To krašto žmonių būv:> 
met, kuomet Vilnius sugrįš prie Lietuvos.

nagelės tik tuo-

AR DIRBAM?

Mūsų Ja i k ramčiuose daug garsinamas ka
talikiškojo veikimo ir spaudos vajus, kuriam 
yra skirtas gavėnios laikas. Būtų įdomu ži- 
poti, ar daug mūsų veikėjų pasirūpino prak-
tišku būdu pad’rbėti, kad išplatinti katuli

dant atnaujinimu senųjų na
mų, paskui statymu naujų. Ir,
sulig Federalės Namų Adnri- pr aš esu suinteresuotas tuo 
nistracijos statistikos, jau už sąjūdžiu ir skatinamas dėtis 
šimtų milijonų dolerių rėmo- prie varomos kampanijos, no- 
deliavimo ir modernizavimo riu sužinoti, kų mūsų žmonės 
darbų padaryta ar baigiama mano apie tai; ar jie įdomau- 
daryti. Čia veržiasi klausimas. ja tuo sąjūdžiu ir ar norėtu 
kiek lietuvių pataisė savo žiu- turėti savo skyrių, kur galė-

nizavimo esamų namų. Taigi

PROF.

gančius namus tuo tarpu? 
Išėmus keletą tavernų ir ug

nies pažeidimo darbų, tai be

tų gauti teisingų ir kompeten-

Na, dėkudie, pagalios, skri
dimas per mares for šiur rik
iuojamas. Sako, nio.jaus 6 d. 
jau gud Imi bus Čikagai, ku-j

LĖKŠININIAI CICEROS 
DZINDZILIUKAI

Koks taį airiais norėjo
tingų, patarnavimų reikale at-Jrįoj t ek daug buvo procevo-Įnam lietuvninkui akuliorius 
naujinimo ar reniodeliavimo Įta ir mučvtasi ant to skridi- j pat'iksinti. Vietoj akuliorų, pa

■ t . ve'k nieko. O juk lietuviai dau namų, taip pat ir finansavimoįKUuvJnmukų spaudų, gauti lietuvių katalikų orgamza-Į . . ... .. ,, , * . ;"10- r^Ktavimas
rijoms naujų narių, suorganizuoti Federaci
jos skyrius, kur jų nėra, ir sutraukti į juos

Įgiausiai prisipirko senų namų, 
kurių pataisymas ir reinodo-

ci na visais
sulig Federalės Namų Adini- luptais. Jį galima šitaip ištlu-

ar daug

nistracijos plano. Jau e.n kal- 
liavimas yra būtinai reikalin- ibėjęs su F. N. A. atstovu, adv. 
gi, jei norima juos apsaugoti Česnuliu, apie tai ir jis sake. 
jnuo galutino žlugimo. Net ir ,kad reikėtų lietuviams turėti 
'tie namai, kurie buvo spėkų- .savo skyrių, kur jie galėt;; | 
liautų statyti taip vadinamais įgauti geresnį ir teisingesnį na

tarnavimų, negu kur kitui

I visas katalikiškas draugijas, lic to, 
kolonijų jau surengė prakalbas ar jiaska'- 
tas, išaiškinant žmonėms, kas tai via šių die- 
nų naujasis judėjimas, vadinamas Katalikų 
Akcija ir* kodėl mums reikia stiprinti savųjų 
katalik škųjų sjuiųęlų/ Ar daug kur suorga
nizuoti spaudos platinimo rateliai? ,taisų, laistymo, dažymo, gul ir 

Kažin, ar daug ka^ teigiamai galėtų at- (pamatų sustiprinimo, ir kito- 
sakyti į čia paduotus klausimus jkių dalykų, kurie jmilaiko na-

l.n.ikas nesulaikomai bėga pirmyn. N?!“10 l,as^ovurnų ii jo vertę, 
nepujusunė, ka p užsibaigs vajui paskirta? |. Nors nun"l ‘Savininkų ūpas 
laikas. Bus negražu, jei gavėnios laiku nic- |tlabar že,nai nuPuolV«» nes j‘° 
ko natri ingo nenuveiksime. Tat, atkreipkime (lauK*uu negu kas kitas nesą 
daugiau dėmesio į mūsų veikimo centro —
A. L. Ii, K. Federacijos. raginimus ir v'si, 
kiek kas galėdami, padirbėkime, kad sustip ,nazai na’“U savininkų neteko Tamoš us Varnagis įsivedė j 
rinti lietuvių religinį ir tautinį veikimų, kai net viso 'av,° S>’vcni'no s,,|<u ’ianių telefonų. Cž kiek laiko 
praplat nti mūsų spaudų. turte; jie buvo paskuti- suėjęs savo drangų sako:

« » • į niai susilaukti viešos para-
Kocialislų įl enruščio leduktorius kitus Vienok ir’ •iie,,!s *i“n Pra'

akiplėšomis vadina, tačiau jis pamiršta !<le<la ai,5ti auSrel6 
žvelgt, į savo ir savo bendradarbių raštui !<benC,Ps5 tau if. 1ik5n,u Pra" 
kuriuose lyg kokiame veidrodyje pamatytų ;,b,<’ama inpmtis.
akiplėšos veidų p'dna to žodžio prasme. Ki
to akyje j s krislelį pamato, savoj rusto ne
pastebi.

fik.sino akį. Pasidarė dvigubas 
utrotka>

“booming” laikais, jau dau
guma jų reikalauja stogo pa-

depresijos sunkenybių, dau
giausia nukentėjo dėl jos; ne 
mažai namų savininkų neteko 
net viso savo gyvenimo seku-

Dabartinė Kederulė Admi
nistracija, užėmus valdžios vie 
tų, pirmiausiai ėmėsi tvarky-

Todėl, visi | ietuviai, intm 
suo.įantis ta:s dalykais, prašu 
mi atsiliepti per laikraščiu- 
arba parašyti atvirutę ir pa
siųsti žemiau paduotu adresu.

■ M. E. Žaldckas, arkitektas 
1908 AV. Division St., 

Chicago, III.

— Prašau man kai Raila pa
telefonuoti.

Kų? Tu įsivedei telefo

močyti.
Jurgis prapelerj drožia,
Antanėlis laiko ožį 
O mūkelė prie sparnų,
Šaukia: “duokite aukų!”
Artans' eitvarčlį trina,
Justas jam ant komo mina.! išdribsojo. 
Sako, “gan tau citvurėlis

trink;
Reik poezija rašyt!”
Gauta jau ir telegramas.
Kad Europoj oras geras.
Tat skridimas turi kilt,
Nes orai gali sušilti 
Vableininiit, mūka sako,
Matai, aukų dar neužteko.
Dar reik sunkiai padflsaut,
Dolierukų daugiau gaut!
Sako, rūpestis mane taip i- 

ma.
Nes išleidus šį skridimą.
Aukoms gauti čenčius žus,
Visa laimė mums pražus!

Kaip visur, taip ir Ciceroj 
netrūksta rupūžinių ašarų. Vie 
nas obivalelius taip tomis aša- 
ronrs apsiašarojo, kad įkritęs 
į beismeatų visų naktį jame

Po lčkšino viena širdžių ra
minimo vietelė, užsistciiavo 
“nekaltų” panelių Sodomos
“rojui”*

Darbe niekuomet nereikia 
ginčytis, kad nepasidarytų 
toks įspūdis kaip vienam Cbi- 
cagos cviekų fabrike.

Du darbininku labai smar
kiai susiginčijo. Pagalios vie 
nas suko:

— Tu esi didžiausias asi
las, kokį aš esu kada sutikės.

nų ?

— Tui tu dar nežinojai? 
Matyt, neskaitai telefonų knv- 
£4-

Kas kų nori tegu! kailio, . ,
Mas skridimu tebcvahiom. 1tor>™ |ctatt fa,>ril!0 *»• 
A, kad šturmai vėl iškiltų,
Jis dar metams mums pa

liktą.

sas ir sako:

— Sei feles, 
kad aš Čia esu.

neužmirškite,
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Pasaulinė Katalikų Spaudos 

Paroda Vatikane 1936 m.

PARODOS TIKSLAS

Nušviesti, dokumentuoti ir 
parodyti katalikų veiklumas 
kasdieninės ir perijodinės 
spaudos srityje, — toks yra 
šios parodos tikslas. Ji turi su
teikti Įtikinantį va’zdų, kaip 
eina katalikų spaudos darbas, 
kokia toji spauda svarbi ir 
būtina einant Bažnyčių nuo

niu technikos srityje, kaip ji 
stiprėjo ir darė Įtakos soeija- 
liniame gyvenime, šiame sky
riuje galima bus pamatyti vi
so pasaulio dabartinė katalikų 
spauda, ir ypačiai bus nušvie
stos čia religijos, doros ir so- 
cijalės problemos, kurios yra 
pavestos gvildenti spaudai.

Lankytojai galės čia gauti 
supratimo, kaip veikia spaus-

priešų bei platinant krikščio-jtuvė, dienraštį gamindama: 
niškąją mintį ir dorovę pašau- kaip perduodamos žinios ir 
lyje. in ormacijos, kaip koresponde-

Parodoje turės progų pasi- neijos ruošiamos, kaip atrodo 
rodyt ir dokumentuotis spau- redakcijos ir bendradarbių vei 
dos techniška pažanga ir jos kūnas įvairiose srityse (poli- 
istorija. Čia galės taip pat pa- tikoje, ekonomijoje, mene, li- 
sireikšti spausdinto žodžio eti
ke.- problemos, kiek jos įsike- 

ir perijodinės

teratūroje, sporte, maldose, 
kronikoje, publ’cistikoje ir 
kt.); čia bus galima susipaži- 

laudos gaires ir kiek jos, su- nti su laikraščio administraci- 
iję su žmogaus gyvybiniais jos technika.

reikalais, mus gali ir turi do- Tuo būdu paaiškės aplinky- 
minti. Toji gi kasdieninė ir bės (intelektualės, technikinės 
perijodinė spauda mums ypa-

^^iau(
žurnalu

ri gali nustatyti katalikų vei
kimų spaudoje; c) visokia 

(spaudoje inicijatyva, nors ii 
kukli, bet reikalavusi triūso 
ir sumanumo; d) katalikų 
spaudos nuopelnai Bažnyčiai 
ir katalikiškam gyvenimui, 
kiek tie nuopelnai liečia pro
to, doros ir kultūros pažangą 
tautoje.
Tautoms skirtose vietose bus, 

žinonia, išstatyti dienraščių ir 
laikraščių egzemplioriai ir ki
ti perijodiniai leidiniai, išeinu 
šalyje, jei jiė prisidės prie 
spaudos išsivystymo toje ša
lyje istorinio vaizdo. Šiame 
skyriuje bus taip pat vietų, 
skirti} bet kuriam dideliam 
žurnalistikos ar publicistikos 
užsimojimui ir nepaprastos 
reikšmės spausdiniu ' įstaigo
ms.

Trečiasis skyrius. Čia pasi
reikš spausdiniai tam tikro
mis kategorijomis, atsižvel-

tingai įdomi: ji duos mums a- 
kstinų ir įrankį veikti; ji dar 

f bus mums dabartinio katalikų 
Veikimo veidrodis.

giant į jų turinį ir mažiau į 
kilmę.

Visi misijų leid'niai, kurie 
yra pasirodę Europoje ir A- 
merikoje, bus surinkti ir su- 

ir ekonominės), kuriose tenka dėti atskiroje vietoje, vadina-

PREZIDENTIENĖ KONCERTE ŠEIMYNOS DAKTARAS
Rašo DR. M. STRIKOLIS

daugelis lietuvių nui kenkia, jums 
5ys.

Neturintieji

Kadangi 
neturi sau pasiskyrę nuolati
nio daktaro ir kadangi dide
liuose miestuose, kaip Chica- 
ga, vra tiek daug įvairins rū
šies daktarų, kad mūsų visuo
menei* sunku yra atskirti tik
rų gydytojų ir chirurgų nuo 
apgaviko ir šarlatano, matau 
nemažai svarbos kalbėti apie 
reikalų šeimyniško, arba šei
mos, daktaro, jo geras ypaty
bes ir kvalifikacijas.

Šeimos daktaras yra reika
lingesnis 
bet koki

ir naudingesnis už /. 
nežinomų, bet kur

pasigavusį daktarų dėl to, 
ikad pirmasis yra nuodugniau
susipažinęs 
mos narių 
ir todėl lengviau gali surasti 
ligų ir greičiau sergantiems 
pagelbų suteikti.

Šeimos daktaras vra reika-

nepa ra-

šeimos dakta
ro, šaukia daug daktnrų sy
kiu. Daktarai gi, žinodami, 
kad tik pirmas atvykęs te
gaus užmokėti, dažnai nei vie 
nas neatvažiuoja arba neretai 
visi ant syk suvažiuoja ir 
visi reikalauja užmokėti, arba 
visi, viens po kitam suvažia- 

i vę rašo tuos pačius vaistus — 
Įtik kitokioje formoje. O ligo
nis turi netik daktarui, bet 
ir aptiekoriui už tuos pačius 
vaistus du sykiu mokėti. Li
goniai turintieji šeimynos dak

nuostoliu

veiktį mūs dienų katalikui žu
rnalistui ir publicistui. Be to,

moję “Pontificia opera della 
Propagazione della Fide”. Rv-

iš statistikos davinių, grafikos įų apeigų katalikų spaudiniai, 
(braižinių, fotografijų ir iš iš- jkurių esama ne maža, bus pi- 

Kitais žodžiais sakant, dve- statytų daiktų turės susidary- 'nnQ kartų parodyti šioje pa-
jopas yra Vatikano Parodos 
tikslas.

Pirmasis sušaukti į Tėvo na
mų katalikų laikraštininkus ir 
knygų leidėjus, kad parodytų 
kų išleido; padaryti tų leidi
nių katalogų, į kurį būtų įtrau 
kta visokia

t i įspūdingas ir pamokinantis rodoje. 
vaizdas, nušviečiųs katalikų 
spaudos problemų visose jos 
smulkmenose ir svarbume.

Bažnyčia visada turėjo tik-

zymesne įnicija-b . , _ . ,. ..... • .(karių rankose. Todėl šio sky-tvva ir laimėjimai, naudingi1 J
progresui ir gerai nuotaikai 
dabar ir ateity. Antrasis tik
slas — atgaivinti katalikų pa
stangas neapsakomai svarbio
je jų veikimo srityje, spaudo
je.

Dalyvauja parodoje: visokių 
katalikiškų raštų leidėjai, re
daktoriai ir bendradaribai, ka-

f *

talikų spaudai leisti ir remti 
įstaigos, draugijos, bendrovės, 
organizacijos. Parodoje bus 
išstatyti dienraščiai, apžval
gos, perijodiniai spausdiniai, 
jei tik jie skleidžia Bažnyčios 
mintį ir jei kovoja už .Tos eti
kų, ir Jos vadovaujantį auto
ritetų.

Leidimų dalyvauti Parodoje

su visomis sm
ilgomis praeity

kenčia.

Ponia Franklin D. Roosevelt su Bernard Barneli, 
(kurį kun. Coughlin minėjo savo kalboje ginčuose su 
geri. Jobnsonu) artimu prezidento draugu, all - Ameri
can koncerte Ne\v Yorke, suruoštam Bedarbių Mergini} 
Klūbo, New Yorke, naudai. (Acme Photo)

Šeimynos daktaras turi tu-
J reti M. D., — tai yra laipsnį
Medicinos ir Chirurgijos Dak 
taro. Be tokio laipsnio jis
yra koks nors bemokslis — 

i jr neį;Urį
(teisės gydyti' ligas.

liūgas ir dėl to, kad jis tam
pa savo nuolatinių ligonių į imitacijos daktaras ir 
draugu ir niekuomet neatsi
sako teikti jiems medikalę pa į 
geibų. Ar liga ištiktų vidur
nakty ar lijant ar sningant, 
kuomet nepažįstamas dakta-

džiais, sugretinant reformato-itus, nes paroda atidaroma 1U33 ras manydamas, kad negaus 
rių .ir katalikų spaudos ekspo-|m. balandžio 1 d., o uždaroma nebėgs taip greitai

Be" to, pasirodys kataliku'natas- tanta s,ovi va-^pnlil) 31 d. Tokiai ruošai, rei-1 sergantiems tokię pagelių su
veikimo oficijalūs perijodiniai karV ir ryt'' kultfln» sl«’ks-|kia P“sakyt tiesę, ne perdaug tciktk
spaudiniai: mokyki, ir prie- ‘y* T!ylai nor5-i“ Pasiirti

čia pirmyn vakarų kultūrosšaky — Katalikų Universite-
lieka laiko.

Kun. J. Narjauskas
rų nuovokų apie tai, kokis ga- religinės globos leidiniai, 
lingas ginklas spauda Kristaus ~ parapijų spauda; perijodi

niai teologiško, filosofiško, is-
riaus bendras pranešimas pri- toriško mokslo, meniško ir ki-
mins, kų yra padarę ar paša- loki<) pobūdžio spaudiniai, taip
kę spaudos reikalu popiežiai, 
vyskupai ir kitį įžymieji ka
talikų veikėjai. Tam tikri stu- 
dijozai jau ruošia medžiagą, 
be to, Vykd. Komitetas daro

pat ir bendros kultūros ir pa
žangos raštai, galį pagauti mo 
kslo žmonių dėmesį.

Šiame trečiame skyriuje tu
rės specijalę vietų vienuolijų

suskaitom Turėjom lietuviškų 
knygų, spausdintų graždanka 
ir žūtbūtinėje kovoje už kata
likybę ir vakarų civilizacijų 
apgynėme save, ir išlaikėme 
š:ų teritorijų/Rymvi. Sugretin
ti parodoje abi lietuviškas ma

“NEMUNO DUKTĖS” 
ADRESU

Ištikus gi sunkesnei ligai 
i arba reikalui operacijos, šei
mos daktaras mažesnį užmo- 

Įkestį nuo jūsų paims. Ir jei-

Be M. T)., svarbu yra žinot, 
ar jūsų Šeimynos daktaras 
priklauso prie Amerikos Me- 
dikalės Associacijos, ar jis 
priklauso prie medikaiių drau 
gijų tos valstijos, to miesto ar 
ba to pavieto, kuriame jis gy
vena, nes tarpe nepriklausan 
čių prie tokių draugijų yra. 
visokių daktarų. Yra kiek ir 
teisingi}, bet daugelis ir ne
etiškų ir sukčių — didžiuma

ldaknvges, graždanka ir loty-i raštais. “Drauge” kaip tik

pastangų surinkti žinias apie/1’ kongregacijų perijodinė 
spaudų, ypač. katalikiškųjų, vi ,sPauda nušviesti kiekvienos 
sose pasaulio šalyse. Reikia |tokios bažnytinės įstaigos sa- 
spėti, kad surinktoji medžią- gotiškam veikimui, 
ga bus visai nauja ir labai į- visi trečiojo skyriaus raštai
domi.

Antrasis skyrius. Kiekviena •, 
tauta turės Parodoje savo ži
nioje jaj skirtų vietų, tvarko
mų iš centro, susidariusio ati
tinkamoje šalyje. Tautiniai ce
ntrai, prisilaikydami bendrų

dienraščiams, laikraščiams iri Parodos dėsnių, turi laisvę ri-
bet kuriai kitai spaudos me
džiagai dalins “Tvarkomasis 
Pasaulinės Katalikų Parodos 
Komitetas” Vatikane. 

Geresnieji eksponatai 
£ premijų.

Programa
Paroda turės tris skyrius. 
Pirmasis skyrius — rūpin

sis perijodinės spaudos augi-

MEDVĖGALIS — ŽEMAI
ČIŲ PILIS

nkti Parodai medžiagų. Tvark. 
Komitetas vis dėlto

bus taip sudėstyti, kad su jais 
lankytojams galima būtų 
arti susipažinti.

Tvarkomąjį Parodos Komi
tetų sudaro gr. Della Torre, 
— “Osservatore Romano” re- 
jdaktorius, gr. Franco Rattų 
Įinž. Leone Castelli, prof. Bar- 
Itolomeo Nogara ir mons. Gili

v.'seppe Monti. Komiteto buvei- paruošė _ • . . ,.
“Nuostatus”, kuriais tauti- i* “ <?““ V“ “° V'“ 
niai centrai besivadovaudami de,la TlP<*raf:a- Par°dos ?

gaus lengviau pasieks savo tikslų; 
iš jų pageidaujamoji medžia
ga yra tokia: a) tautinės ka-

•?

gu jūs parodysite savo gera kurie parazitiškai gyvena iš 
norų mokėti po kelius dęle- žmonių, ypač iš svetimšalių, 

kaip mūsų brolių lietuvių.rius kas savaitė arba kas mė- 
nesis, jis greičiau jums pati-Sve.kinu ir linkiu dažniau

i puošti mūsų “Draugų” savo |kgg> negu koks nežinomas gy-

nu raidėmis spausdintas, pa-, ir jautį stoką moteriškojo sko- 
dėti greta nevartotų kantičkų nį0 
ištrintas, Tilžėje spausdintas, 
kantičkas, bruktąjį katekizmų

dytojas ar chirurgas. Be to 
gi, jis jūsų šeimynai per daug į 
metų tarnavęs, jausdamasis 

Alotorų rastuose, n irs jie ir i draugiškas, veikiau duos tei-

mūsų brangintojo, —
juk tai neapsakomaį įdomūs 
visiems, kas tik atvyks į pa
rodų dalykas, vertas gal būt 

j v (premijos dėl savo originalumo. 
Ne mažiau įdomi bus mūsų 
perijodinė spauda, pasirodžiu
si draudžiamuoju laikotarpiu 
ir, galutinai, neturėsime, man 
rodos, gėdos už katalikiškus 
savo raštus spaudų atgavus, 
ir ypač už nepriklausomos Lie 
tuvos laikų leidinius. Tad rei-

efdvusis Vatikano rū
mų kiemas — della Pigra. 

Lietuva turi Vatikano pa-

įimėiausi būtų, bet reiškiasi 
savotiškai švelnus moterišku
mas, kurį t'k mes, moterys, ir 
tesuprantame. Užtai ypatingo 
malonumo jaučiu juos skaity
dama. Ona Valatkienė

Todėl aš sakau, kad laikas 
mūsų žmonėms susiprasti ir 
nusikratyti nuo apgavikų, 
įvairių šarlatanų — žmonių 
engėjų ir pasirinkti sau tei
singų ir draugingų šeimyniš-

negu! kų daktarų ir nešiotis jo kor-I singesnį patarnavimų,
bet koks pas jus užkliuvęs 
nežinomas daktaras.

Be to, šeimos daktaras, 
prie kurio jūsų vaikučiai yra

GRĮŽO LIET. BALETAS

KAUNAS. Kovo 39 d., po 
sėkmingų gastrolių Londone 
grįžo Lietuvos valstybės ba
letas. Jį pasitiko stotyje val-
stvbės teatro direktorius V. 

kia ruoštis j Vatikano pašau- ža,leika> artiatai> žar],aUstai 
iinę parodę. Kpiskopatas jau jr kk Kiek pailsėjęs po gas- 
vra gavęs pakvietimų. įtaiko i trolių, baletas statys spėk 
ruoštis turime vienerius me-'taklį.

talik'iškos spaudos progresy- saulinėje parodoje dalyvauti 
.vus augimas ir dokumentali-'jau dėl to, kad mūsų tauta ir 
(niai įrodymai pirmųjų kovų ^valstybė yra žymi katalikiš- 
spaudoje už Bažnyčios teises kojo pasaulio dahs ir turi ne- 
ir jos įstaigas, šeimas, moky-j paprastai įdomių savo spau- 
klas, socijalinę tvarkų ir kt.; dos istorijų. Mūsų spauda gi- 
b) dabartinė katalikų spaudos mė kovoje katalikybės su re- 
(būklė šalyje, tos spaudos tik- formacija. Reikia pademons- 
ra ir relatyvinė statistika, ku- truoti tų kovų gyvais pavyz-

(Tęsinys nuo 2 pusi.)
Tų patvirtina ir gausiai ran 
damos kalne anglys. Kalne ra
ndama ir daugiau įvairių iš
kasenų bei senienų. Kaltinė
nų valsčiaus savivaldybei lie
piant buvo imamas iš Medvė
galio žvyras keliams; tuomet 
buvo randama daug žmonių 
kaulų, žalvario apyrankių, žie 
dų, senovės ginklų ir įvairių 
papuošalų. Čia gyvenantieji 
žmonės sako į kalnų įeiti bu
vusios geležinės durys ir vie- (odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu: 
la nurodo kur jos yra, be

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldn Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusk, gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c;

bai esančios užgriuvusios. “DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

telę su prierašu: “Laike li
gos arba susižeidimo pašau
kite man mano šeimos dakta
rų arba nuveškite mane į to-

pripratę, gilės' įneš nuodug- ki» ar toki» U«°nin« ir tada 
pašaukite man mano daktarų, 
kurio vardas yra toks ir 
toks.” Tų darant, ne tik bus

niau išagzaminuoti ir tokiu 
būdu geresnę ir tinkamesnę 
pagelbų greičiau duoti.

Y’ra tokių vaistų, kurie 
nors pasekmingai veikia ant1 
daugumos ligonių, vienok ne 
tik nieko gero nedaro, bet 
dar ir pakenkia nekuriems 
sergantiems. Šeimos daktaras 
turėjęs geresnę progų sura- 

! sti, kurie tų vaistų jūsų kū-

galima palengvinti daug ser
gančių, bet išgelbėti ir daug 
mirštančių.

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti ir platinh 
katalikiškų spaudų. Katalikių 
ka spauda nurodo žmogui ik 
ganymo kelius i arnžinastį.

EMIL ŪENEMARK EI
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Ateivių Problemos
Tūkstančiams ateivių, jų at- (valdiškuose rekorduose. Vien 

važiavimas Į ,J. A. Valstybes tik Imigracijos ir Naturaliza- 
vis pasilieka viena iš jspūdin-Įvijos darbininkai gali egzami- 
giausių dienų jų gyvenime ir nuoti tuos rekordus, 
dėl to, vėliau mažai kas atis-' Bet FLIS organizacija, ii 
mena apie tos dienos įvykius.' panašios organizacijos, gali 
Jie nepamena, kaip išvyko iš pagelbėti imigrantui surast , 
Europos, iš kur ir kitas smul- kaip ir kada jis atvyko Į J. 
kmeniškas informacijas apie A. Valstybes. Tai atlieka se-
kelionę. Tų lengva suprasti, 
kuomet atsimename, kad dau
gelis ateivių savo šalyse dir-

kančiai. Jeigu pats ateivis ga
li pranešti, iš kurio uosto iš- 
važ avo, mėnesį ir metus arbr

bo ant ūkių ir retai kitur nuo jeigu jis gali pristatyti kitas 
ka ino išvykdavo; jie mažai kų informacijas, kurios yra svar- 
žinojo apie pasaulį, arba jos bios, kaip kiek dienų ant lai- 
geografija. ' '*o išbuvo, ar atvažiavo prieš

. kokių šventę, ir t.t., tai yra 
galimas daiktas gauti jam rei
kalingas informacijas nuo lai
vų pranešimų, kurie atspaus
dinti New Yorko miesto laik-

Daugelis jų turėjo keliauti 
per įvairias Europos dalis kol 
pasiekė vokiškų, angliškų, pra
ncūziškų arba kitų uostų, kur 
laivai laukė, kad pervežus 
žmones per Atlantu. Jiems vi
sai ant minties neužėjo tomis 
dienomis užsirašyt kokias nors 
informacijas apie kelionę, a- 
pie vardų laive arba dieną, 
kada laivas išplaukė ir kada 
jie pasiekė kelionės galų.

Tos informacijos yra labai 
svarbios ateiviui, kuomet jis 
norį imti pirmų žingsnį, kad 
tapti Amerikos piliečiu. Nes 
ir po šiai dienai legalis įleidi
mas ateivio nuolatiniam gy
venimui turį būtį patikrintas 
prieš duosiant teisę paduoti 
Intencijos Deklaracijų.

Foreign Language Informa
tion Service, 222 Fourth Ave
nue, Ne\v York City, kasdien 
gauna šimtus laiškų nuo atei
vių, kurie ieško informacijų a-

PAKASUS Į DIKTATORIŲ

Gen. Tėra Ziokovicz, dabai 
tinis Jugo-Slavijos karo min' 
steris.

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
^v±.pirm* *1 40 VALANDŲ ATLAIDAI

ŠV. ANTANO PARAPIJA

rašeiuose tuo laiku. Nors tos 
informac’jos negali būti abso- j 
liūčiai teisingos, kartais rei- 1US tikslams. Jis vertinamas 
kia kelis kartus peržiūrėti vi-1 
sas informacijas ir laikraščius,
bet tūkstančiai ateivių galėjo 
surasti legali atvažiavimų ir
•auti ‘pirmas popieras

Vyč'ų 102 kp. Eucharistinė 
sekcija gražų pavy/dį rodo.

Į Kovo 31 d. per pirmas šv. 
Mišias in corpore ėjo prie šv. 

i Komunijos net 32 nariai. Po 
pamaldų turėjo bendrus pus
ryčius, kuriuose dalyvavo ir 
dvasios vadas, kun. 1. F. Bo- 
reišis. Savo kalboje gražiai iš
dėstė svarbų eucliarist'nės se
kei jos. \\čiai to papročio lai
kysis visados ir kas mėnuo, 
Įtaskutinį sekmadienį, per šv. 
M išias 8 valandų ryto eis i n 
corpore prie Dievo stalo, o 
imi pamaldų turės užkandį bei 
pasitarimų mokykloj.

kun. 1. F. Borcišis, Dr. ,J. P. 
Siurbis, kun. V. Mascvičius, 
kun. J. č'ižauskas, kun. Lap
kus, Grand Papuls, Mieli., kilu. 
Vaišnoruitis, Scottville, Mieli., 
ir keletas veikėjų, yra pasi* 
žadėję re kalni prisėjus dur

Siu u c L'ity, loua. — Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Įvyko 
40-čių valandų atlaidai kovo 

Veikalas begalo juokingas, pi-' 24, 25 ir 26. Kun. Juozas Ju- 
rmų kurtų bus vaidinamas De- I sevičius iš Omaha, Nebraska, 
Iro te. Svarbesnes roles loš: S. J atvyko mūsų klebonui padėti 
Bukšaitė, A. Juodsnukaitė, M. tose iškilmėse. Kun. Jusevi- 
Aukščiūnienė, F. Valutkevi- čio pamokslui labai patiko 
čius, A. Širvaitis. žmonėms ir džiaugiasi, kad

Veikalą statys Liet. Uukkni!sveaas Ul“'"n6j» ■“““ "l'ku-

tas
Veikalo “Gražuolių Kontcs 

’’ pamokos jau prasidėjo.

buotis. Sis politikos *«ąrl>as|dr jtt .r; ekjimd v<; .kyti. ir patarnauti. Didelis
bus naudingas keliais atžvil
giais. Lietuviai galės laimėti 
keletu vietų valdžioj. Tik or
ganizuotu būdu bus tas atsie
kta.

S. Vasiliauskas, Ciiamber-i z
ilain Bakery, kostumeriams da
ilina gražius Dariaus - Girėno 
kalendorius. Cluunberlain Bu

nkery kepa tai]) pat ir skanius 
riestainius.

skaičius žmonių pasinaudojo 
i atlaidų proga.

Mūsų vargonininkė p-lė Fl 
eanora Grakauskiutė atsisakė 
nuo savo pareigiu Dabar jos 
vietoje bus Ona Stakiutė, kuri 

įves chorų ir gros vargonais 
1 cieitų sekmad., šv. Pran-sun,.jt Per ankstyvąsias 

ciškaus Kėni. dr-ja surengė va gv< MiSias vargonininkaus 
kanenę seserų naudai. Prog- Br<>ne6 Petroniutė, kuri šįmet 
ramų išpildė dainininkės S. ĮJ)aig? High Sell()(tl kursf| ir 
Bukšaitė ir A. Juodsnukaitė.
dialogų sulošė K. Jesbutis ir

lykų.

ŠV. PRANCIŠKAUS R]jM. 
DR JOS VAKARAS 

PAVYKO

kiek laiko mokinosi vargonais 
groti. Per daug metų ji lav^fc 
uosi muzikoje. Rudenį ji va-

Kaulakio judamųjų ir kal
bamųjų paveikslų jiamatyti pu

Mikalauskaitė. Vakaro vedė-
Praeita sekmadienį Šv. Ra- 

blikos atsilankė gana daug. jaučiaus dr-ja, parapijos mo- 
Mat, lietuvio širdis vis trau- kykloj buvo suruošus kauliu- 
i<iu pamatyti kų nors is savo 1 kais žaidimo pramogėlę. Pulūi- 

Brangiausis stiklas yra: žiu Į gimtinės. Kiek teko matyti tų kos buvo daug.
rovinis, kuris vartojamas aki pave kslų, tai beveik visi vie
niams, teleskopams, mi ki osko-, aoxjį Kad ir geriausiam tėvv-

sulig to; kiek ima dariai ir lai 
ko jam jiadirbti bei kokiai; 
tikslui d’ibamas.

LIETUVOJE ĮSTEIGTAS 
STATUTINIS TEISMAS

jum buvo geib. kleb. kun. J. įjuos į kolegiją.
C.žauskas. Kai liejo vienas po- 
liti!’:

Ona Stakiutė šimet bau
Kienus. antrų kursą Brier Cliff kole-

Per vakarienę sesutės suko | gijoj. Rudenį žada važiuoti į 
{universitetų. Ji ne tik pasižy-

ŠV. JURGIO PARAPIJA
SPAUDOS RĖM. DR-JOS 

VAKARAS

lektavo $46.20.
Aukojo šie: $5.00 kleb. kun. trai moksle, bet labai gabi mu-/ 

J. Cižauskas, $3.00 Jonas Ūso- zikoje ir scenos veikime. M o-' 
kykloje ji yra pirmininkė at
letikoje. Kovo 28, 29 ir 30 dd. 
Chicagoje įvyko sporto (mer
ginų) kongresas. J tų kongre-

Įiams ir t.t.; plotinis ir tas,, j rainiui, kantrybės pritrūksta, 
tas. Spalvuojama metaliniu bežiūrint į tuos pačius vaizde- 
oksidu (oxi<l'?), L’tsraL tju<s,

*----- ■ Yra net keletas tos rūšies
iūznierių. Jiems reikėtų sus’-

l tarti, sukelti didesnį kapitalų, Šį sekmadienį, G vai. vaka 
I išsitaisytį tinkama:- mašinas.;re, Šv. Jurgo parap. svetai-

----------- į -Jei filmos kalbamos, kad ir 'nėję, Spaudos Rėm. Dr-ja re-
Yokiečiai savo agitacijojebūtų kalbama, o ne ūžimas, ngia “buneo“. Bus gražių do- 

prieš Lietuvų visur skelbia, Į Va žalus reikėtų tvarkingiau ir ,vanų. Visi kviečiami dalyvau- 
kad Lietuva nesilaiko Klaipė- įvairinus filmuoti. Smulkūs paiti.

rašai, greitai varant, negali- Į ----------
ma perskaityti, o aiškintojai

rius; po $1.00: Barzda, (laba- 
bene, Jasbutis, Žižis, Eizonas. 

jSieiunas, Karpšlvs, Tariaus- 
Įkienė, Jurėnas, Petrauskas. 
iRollins, Degutis, Pankus, Va- 
latkevic :us, Barštienė, Gedmi
nienė.

dos krašto statuto, jį laužo, 
leisdama statutui pr’ešingus į- 
statvmus.. Iš tiesų tokie gan 
dai yra tik vokiečių prasima
nymai ir jų agitacijos išdava.

Reikia atsiminti, kad FLIS 
negali duoti jokių informaci
jų ateiviui, kuris pats nepame 
na ir nepristato iš kurio uosto 
jis išvažiavo, mėnesį ir metus.
Negalimas daiktas duoti pa
galbos ateiviams, kurie atvy
ko į Kanadą ir iš ten atvažia
vo į, šitų šalį traukiniu arba 
kitu būdu. Toliau, FLIS ne
gali pristatyti informacijų a- 
pie ateivio senumų, kuomet jis 
atvažiavo, arba kaip jo var
das užrašytas rekorduose, ar-

pie savo atvažiavimą j šį kra-'ba kokias informacijas jis 
štų ir vardų laivo, ant kurio pats davė imigracijos viršini- 
atvažiavo. Daugelis prašo Fo- Įiikams, kuomet atvažiavo, a-
reign Language Information j pie gimimo vietų, tėvų vardus Lietuva nelaužo Klaipėdos kra
Service egzaminuoti valdžios ir t.t. gfo statuto bet pj visados gi-j minama ir nufilmuoti įvykiai.

Kadangi klausimai apie at- ’’ « n« fc-i’o valstybės ne- 
vykimą reikalauja pašventimą Jieciamybę. L.eiuva r.e tik ne, 
daug laiko, tai FLIS prašo, laužo’ dar ap ,augo riue 
kad tie korespondentai, kurie blogos valios Klaipėdos kiaš 
dirba ir gali atlyginti su pra-Į^° ’datutų. lai patvirtina ii 

ji negali prieiti prie valdiškų Įšyniu pasiųsti vieną dolerį. Į Lietuvoje naujo statutinio tei 
imigracijos rekordų ir negali Taip darantį FLIS gali teikti j bll^° įsteigimas.

patarnavimų dykai tiems žmo-

imigracijos rekordus, surasti 
kaip buvo užrekonluotas atei
vio vardas.

Nesykį ši organizacija pra
nešė, ir dabar vėl kartoja, kad

Šiam teismui pavedamos iš 
spręsti visos bylos ir persvar 

FLISi8^’^ abejotini įstatymai dol 
Klaipėdce krašto. Teismui pa 

i Visoj vartojamoj medžiagoj vedama išaiškinti, ar esamieji 
neturi rastis geležies, vario Klaipėdos krašto ar D užiosios 
arba kitų nereikalingų daly-(Lietuvos įstatymai nepriešta- 

Stiklas yra kieta, trupi Į ų,. yįsa dirbimui me-;rauja Klaipėdos krašto statu

tikrai surasti, kada imigran
tas atvažiavo, ant kurio lai- nėms, kurie neturi iš ko mo
vė ir kaip jo vardas užrašytas keti.

STIKLAS

... , Parapijos choras vedamas
oe prisirengimo, be iškalbos, L.,,,• .\ .v . ’ ’ naujo varg. Au,mūs, mokina-
kad ir aiškina, bet nesupran- • . >’ 1 si naujas misiąs Velvkoms.
taniai, laip esant publika ne
pasitenkina, o tro pačiu že- Sį sekmadienį, baland. 7 d.,

5 vai. pAi»., Lietuvių svetainėj, 
Žmonės JM,lamus paveikslus o,jr V(,rnor IIighway> į.

vyk.- Lietuvių Gollb klubo su
sirinkimas. Kurie mėgsta šį 
sportų, prašomi dalyvauti su
sirinkime.

lanko ir lankytų, o dar atves
tus iš Lietuvos, ne vienų, bet 
kei s vakarus, jei rodytojai tu 
retų kų nors naujesnio, svar
besnio.

Antanų ir Onų Dambrauskus 
garnys apdovaųojo sveika mė
lynake dukrele.

'Mykolų ir Elcnų Adomai
čius tvirtu, sveiku sūneliu.

Šios šeimos yra geros para- 
pijes rėmėjos; visada, kada 
tik reikėjo, parapijų darbu ii

Šį sekmadienį, 8 vai. ryto, 
sodalieija eis in corpore prie 
šv. Komunijos.

I’o M:šių įvyks susirinki
mas. Visos narės kviečiamos

džiaga. Jis yra standus, žilwtn- (^įaga SUpi|ai,ia į didelį k*-|tui. Jeigu pasirodys; kad yra aukomis rėmė. Te sve'ki auga 
lis, titnaginis n greit sudau-, Į<Urjs kaitinamas dnleliuo (Statutui priešingų įstatymų, jaunieji Žiedeliai ir seka tėvų
zomas- se pečiuose unt karštos ugnies.' jie bus pakeisti. Bylas slatu- 

Stiklo išdirbystė labai sena. j;oį vįsĮ-as viduj sutirpsta. Pa- tiniame teisme galės kelti tik 
Senovės egiptiečiai jau dirbo L^į jt^tojĮ masa persunkia- Klaifiėdos direktorijos pirmi- 
diklų. Mokslininkai net sako, - ]na tikslti, kati atskyrus visus ninkas, krašto gulM inatoriu-

pavyzrlžius.

jog egiptiečiai ir išgalvojo sti-|jojo esamus netyrumus. Po lo, 
t Į jaį esant minkštame stovyje, 

Žymesnes stiklo rūšys yru Į padirbama įvairios bonkos, in- 
aįoi-U langiniai stiklai, j kurių dai, langinis stiklas ir t.t. Tu-
rūšį įeina plotinis ir tiesinis 
stiklas; karūninis stiklas (ero- 
wn glass); bohemiškas kriš
tolinis stiklas; titnaginis sti-

rimą įvairiausių lomių.
Kai kur pečiuose nevarto

jami katilai. Žalia medžiaga 
supilama tiesiog į pečių ir tiri

klas ir bonkinis stiklas. Šios panama. Kada sutirpsta, niasa 
rūšys dar padalintos į žiūro-J išbėga per vanadžius, kuriuo- 
vinį enamelinį (ennamel) sti- Be yra koštuvai, kad pasilik-
klų. Pastarieji dirbami mažo
mis kiekybėmis, kadangi yra 
labai brangus.

tų nešvarumai.
Formos visokiems indams y

ra įdirbtos iš misingio arba

ir teisingumo ministeris. Sta 
tiltinio teismo sprendimai yru 
galutinai ir niekam daugiau 
nuskundžiami.

Stikle randasi šį medžiaga: geležies. Jos atsidaro ir nžsb Į1 
titnagžemė, sinilč'ų pavydale, Įdaro sprenžinos veikimu. Ka
akmeninis krištolus, kalkės, 
kreida, sparo (šviesus krišto-

i>tasis stiklas, paimamas pu
čiamu vamZilžiu ir pučiama’

linis mineralas) ir stiklo-nuo- jį formą. Pučiamasi.- vamz/lii’ 
yra ilga geležinė dūda. Padir
bti stikliniai dalykai dar kar

trupes, jiotašio, perlpelenai 
(polašio netyras angliarflgš- 
tis), potaši<t sierfigštė d:uskn.
mineralinė šarminė druska ir istipresni.

tą dedamį į pečių, kad liūtų

godos rūgštis.
r Stiklas vartojamas į\aiiie-

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI 

IR GAVĖNIOS GIESMES 

‘DRAUGAS PUB. 00., 

2334 So. Oakley Avc., 

Chicago, IMnols.

Seserys taria nuoširdžių pa
dėkų visiems aukotojams. Y- 

įpač dėkoja gerb. kleb. kun. J. 
Čižauskui, visai Šv. Pranciš
kaus Rėm. draugijai, komisi
jai Škulienei, Vaškevičienei, V- 
šoriui, visoms darbininkėms^ 
ams ir visiems kurie tik pri
sidėjo prie šio vakaro.

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsij or

ganizme paeina nuo to, kad jisai ga
nėtinai neišsivilo ir todėl praplatina 
bakterijas kurios užkrečia jus ligo
mis. susilpnina jūsŲ organizmą Ir 
jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo ir Lt.

NUGA-TONE išvaro visus nuodus 
iš jūsų sistemas. Yra milijonai mote
rų ir vyrų, kurie atgavo savo spėkas 
ir pataisė savo sveikatą su šiuo pa
stebėtinu vaistu. Jeigu jūs jaučiatčs 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodamas visose atsakomingose

dalyvauti, kad plačiau apkal- va?rtlnyč'i?v--. - i m i-m * ’ 1 a Kuo užkietėjimo imkit—l UA-SOL
Idealų Eiuosuotoją vidurių 25c irbėjus sodalicijos iškilmes, ku-

ltai. 1 <1. balsavimuos visu 
frontu laimėjo respublikonui. 
Jie turėjo' suorganizavę stip
rių kamjianijij, daugiau p lū
gų, daugiau publikacijos, tat

Tsb. ir išėjo laimėtojais.
—— Lietuviai irgi pradeda dau-

igiau kištis į polit'kų. Organi 
zuojama galinga lietuvių griv^ 
pė visoj Miebigano valst. Jei
lik lauitlras darbas bus gerai’•
vedamas, galima tikėtis, kati 
lietuvių vartius padarys reikš
mingu. Pradžia padaryta. Dr. 
A. G. Sack, adv. J. P. Uvick,
■i-.—... , n i.i—i — —

INSURANCE

MOTABY 

PUBLIC

PERKAM
LI1TUVM- 

KU8 BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM PINIGUS { LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WBOT 47th STREET Tel. LAFayette 1083

50c.

Pavasaris - Vaanjam i Lietuva!
Pavasaris jau čia. Kur ie mano šiemet aplankyti Lie

tuvą, laikas rengtis kelionei. Prašome atvykti į dienraš
čio “Draugo" laivakorčių agentūrų ir pasitarti. “Drau
gas'’ parduoda laivakortes visų linijų, visais laivais, 
'l’aip pat išrūpina visus kelionei reikalingus dokumen
tus.

Kelionės į Lietuvų reikalais kreipkitės į

*1: J'

sų mūsų panelė buvo siųsta 
kaipo mokyklok atstovė. Lin
kime joms kuogeriausio pasi
sekimo vargonininkavime. Lai 
jos suorganizuoja du gerus 
chorus. Vakarais po pamaldų 
įvyks praktikos. Pageidauja- 

(Tęsinys 5-tajam pusi.)

WEAKANDSK!NN¥ 
MEN, VVOMEN

ANO CHILDREN
Saved by new Vilamini of Cod Liver 

Oil in tasteleia tabiet*.
Pounds of firm hcslthy flosh inst-ad of 

baro Bcragcy bont-s! Nm vigor, vim nn-1 
energy instead of tired H3tle«3ni’S3 1 Steady 
nuiet nerves! That is what tbousands of 
people are yettine through scicntista’ latest 
discovery—the Vitamins of Cod I.h-er Oil 
concentrated in lrttle sutrar coated tablets 
without any of its horrid, fishy taste or amrll

P?* Liver Oil Tablets. they’ro 
called ! Cod Liver Oil in Tablets”, and they 
aimply work wondrra. A littlo boy of S aeri- 
ously siek. got well and gained 10X Ibs. in 
Just one month. A giri of thirteen after the 

®ra**s*. aained 3 lbs. the first week andZ lbs. each week after. A young mother who 
rould not eat or sleep after bohy eame got 
all her health back and eained 10 lbs. in Ie38 
then a month.

You simply iriist try McCoy’s ftt oner. 
Remomber If you don’t pain nt bust 3 of 
nvm healthy flesh In h month got your money 
bacK. bemand and get McCoy’H-the or įpina I 

and penuine Cod Liver 0:1 T»bleta 
Z approved by Good Housekeeping 
Institute. Refuse all subatitutes— 
insist on the original McCoy’a—
there are Bone better.

Buy gloves whh what 
it savas

Nerelk mokėti EOe. ui 
dantų mostj. Llsterin* To- 
oth Paat« raunama po Sfio. 
Tėmjrk. kaip <eral ji vai. 
kia. Jų varto ta d a p«r 
molui sutaupai |( M.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25*
TIRED, W0RN OUT,

NO AMBITION
H O W many 

w o m e n are 
just dragging them- 

sclves around, all 
tired out with peri. 
odic weakness and 
pain? They should 
know that Lydia 
E. Pinkham’g Tab
lets ręlieve peri- 
odic pains and dis.

eotnfort. Stnall size only 25 cetus.
Mrs. Dorsic Williams of Danville, 

Illinois, says, “I had no amhttion 
and was terribly nervous. Your Tab
lets helped my periodą and built me 
up.‘‘ Try thcm next month.

TAIkiTS
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CICEROS ŽINIOS
T tt cj t m

(i. Kliudą laimėjo politinę 
vietelę miesto valdyme. Gaila, s

/‘Tautos sūnūs ir išgamos” ge 
rai pavyko. Publikos, kaip vi
sada, galėjo būti daug a u. Aui- 
skolaičių artistų trupė atvyko 
gerai prisirengus ir veikalų

kad ne lietuvis. Žinoma, lietu
viams čekai darbų neduos, jei 
mes patys prie jų nepr.eisime. 
Lietuviams duoda tokius dar
belius, kur žmogus turi dirbti 
be atlyginimo, t. y. viešojo 
inygyno direktorių (.laibų.

J. Parutka padarė daug 
skriaudos demokratų partijai, 
atimdamas nuo jos daug balsų.

M. Karkauskas su draugu 
Kviečia j

sulošė tinkamai, ypatingai Ma- 
skolaitienė -— Rožės rolėje ir 
P. Sulinkus — Baltraus rolėj 

I prijuokino publikų. Veikalas 
patrijotiškas, pilnas gražių mi 

■učių apie Lietuvų. Geistina, 
kad mūsų šeimoje dažniau bū
tų panašių veikalų, nes jie 
daug ka mums primena.

Moterų Sų-gos 2 kp. taria 
nuoširdų ačiū nortlisidiečiains 
už išpildymų taip įdomaus pro 
gramo, be jokio atlyginimo.

vėl atidarė užeigų, 
“grand opening’

Pelno parap. liks. A. S

J. Ziginonta' ičia jau grižo 
iš Ploridor. Sako, turėjęs ge-į Dienraščio 
rus laiku.-. Itytoiai

IŠ OAK FORESL ILL.
>raugo 7 sk;j 

jau žino, kad Moterų j
----------- įSųjungos 21 kp., To\vn of La- *

P. Juknis pardavė savo ūkį. ke, rengia šios prieglaudos lie • 
Petras dūkais vra seniausias tuviams seneliams ir invalida- 
Cieerojė biznierius. Jis remia „is pietus Tam tikslui buvo
visus gerus darbus.

Mūsų politikieriai pradėjo 
leisti iš darbo visus lietuvius, 
o į jų vietas dėti kitataučius. 
Čia yra ko pasvarstyti pilie
čiu klūbams.

Šv. Antano draugija šį sek
madienį eis prie Šv. Sakrame
nto. Ir susirinkimas įvyksta 
tų pačių dienų. Rap.

Sų-čių vakaras, įvykęs kovo 
31 d., kuriame buvo sulošta

paimtu ,-alė. kovo 31 d. Bet 
komisija, patyrus, kad dabar 
prieglaudoj randas apie 150 
lietuvių, nutarė dar padirbėti, 
kad galėtų tinkama: sušelpti 
tokį būrį vargšų. Kovo «2S d. 
buvo pas mus atvažiavusios 
komisijos narės J. Stagienė i 
J. Čepulienė ir parengimų nu
kėlė į balandžio 28 d.

Mes, šios prieglaudos varg
šai lietuviai, kreipiamės per 
dienraštį “Draugų” į geraš- 
į džius tautiečius, profesijonft- 
lūs ir biznierius, kas kiek ga
li, paaukoti šiam kilniam dr-

’fjos darbui ir padėti jai sušel
pti vargšus, kuriems labai rei
kalinga parama.

PAVOJINGAS AUTOMOBILISTAMS KAMPAS

.Vakar “Drauge” buvo trumpa žinutė apie automobilių katastrofų prie Archer 
ir 55 gatvių. Čia yra toji vieta ir žemiau katastrofos vaizdas. Kairėj llanna Doen’t- 
z’ienė tapo užmušta, o dešinėj Comelia Meisner’ienė sužeista.

CHICAGOIE 40 VALANDŲ ATLAIDAI

(Tęsinys nuo 4 pusi.)
ba vienų ir kitų darbų atlikti. 
Mūsų parapijos pirmininkas 

Aušros Vartų parap. choro p. Kazimieras Petronis nori

PRAMOGĖLĖ

bunco party su arbatėle įvyk
sta šį vakarų, balandžio 5 d.,

pasidarbuoti ir sutinka para
pijų aprūpinti tais dalykais.

parap. svet., West Sidėj. • Pra-1 Reikia džiaugtis, kati turime 
džia 8:15 vai. vakare, tuoj darbščių žmonių. Lauksime
po vakarinių pamaldų. Įžanga 
nebrangi, tiktai 30c.

Rengimo komisija širdingai 
kviečia visus atsilankyti.

RA RSIN KITĖS 
“DRAUGE”

nutarimų. Koresp.

IEŠKOMAS AUTOMOBILIS 
SU LAVONAIS

FLORENCeTs. C., bai. 4. 
— Netoli čia Lynch upėn įsi
rito automobilis, kuriuo va
žiavo keturi asmenys. Polici
ja ieško automobilio ir žuvu
siųjų.

lt.
AIA

JUSTINAS BULAWAS

TRUPUTIS STATISTIKOS
CAMBR1DGE, MASS. —

Cainbridge yra 130,000 gyven-; va](J2įOc
tojų. Lietuvių yra artį 2,000
asmenų. Čia yra virš 400 įvai- i ..... . klebonauti puikiai pradėjo klenu dirbtuvių. Daugiausiai uir-1 . / 1 "

stėti kaip idėjinės taip ir pa
laipinės draugijos. Jų yra a- 
pie 20.

Čia yra nemažai ir biznio- j 
rių. Smilgius su kitais dviem ■ 
turi minkštųjų gėrimų fabn-j 
kų. Kaip girdėti, biznis eina 
neblogai. Nors Smilgius užim
tas savo darbais bet jis neina-

įsteigta nuolatinė mokykla, ku 
rioje mokytojauja Jėzaus Nu- 

!kryžiuotojo sesutės. Mokykla 
puikiai vedama ir ji pripažin

Kun. Pr. Juškaičiui atvykus

ba knygas, saldainius, gumi 
n’.us ir elektros išdirbinius.

Prieš 50 metų čia lietuviai 
pradėjo apsigyventi. Nors jų 
nemažas skaičius čia buvo, bet

Žiūrovams paveikslai labai pa 
tiko. Paveikslus aiškino mūsų 
klebonas kun. Pr. Juškaitis, 
lies jis buvo Liurde ir žino vi 
sas Liurdo vietas. Vietinis ■

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
ir

SPAUDOS SAVAITĖS 
TVARKA

Šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo par. nuo bai. 3 d. iki 10 d. 
Šv. Kryžiaus par. nuo balandžio 10 d. iki 17 d.

Visi katabkiškos spaudos- platintojai kviečiami šiuo 
parapijoms skirtu laiku kuodaugiausiai pasidarbuoti sa
vo kolonijose. Visų katalikiškų laikraščių agentai tegul 
eina per šeimas ir užrašinėja prenumeratas. Federacijos 
skyriai taip pat rengs prakalbas spaudos reikalams. 
“Draugas” savo radijo valandas skiria viršminėtoms pa
rapijoms ir kolonijoms.

Mirė balandžio 4 d., 1935 rr , 
S vai. ryto, sulaukęs 49 metų 
amžiaus. įšilo iš Kž.erėnų aps
kričio, Duksli) parap., l’aizeiui- 
škii.i kaimo. Amerikoje išgyve
no 23 mitu*.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimą brolį Jurgį, bro
lienę Marijoną, pusbrolį Joną. 
Cirnauskj ir jo šeimyną, ir 
gimines; o Lietuvoj motinėle 
Marcelę. 2 brolius: Petrą., Ka
zimierą ir jo šeimyną, 2 sese
ris: Domicėlę ir Malviną ir 
gimines. *

Kūnas pašarvotas 4695 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės J- 
Vyks piunadienj, balandžio 8 
d., iš J. 1-’. Eudeikio koplyčios 
8 vai. bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčia, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų Ims 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Broli-, Brolienė,
Pusbrolis Ir Giminė-.

Laidot uvių direktorius J. !•'. 
Eudeikts. Telefonas YAilds 
1741.

savo parapijos jie dar noturė- 
Balandžio 28 d. kas tik gali. j jo. Jie priklausė prie So. Bos- 

kad sykiu su kuopos narėm:.--, tono lietuvių parapijos. 1908
atvažiuotų pas mus į svečius. -0^* Pradėjo iup ntis oiga- darbuojasi c draugijose. 
Juo daug svečių, tuo Unksme- gužuoti savo parapijų. Kun. J. Kovo 21 d. mūsų parap. sa- 

Krasnickui atvykus iš Penn
sylvanijos 1010 m. bažnyčios

liti. Toki v valandų visi jaučias statymo reikalai pakitėjo. 1911 j_^,,_

snis būna parengimas ir dides
nis suraminimas vargšu sene-

Įėję A. Peldžius rodė judamus 
paveikslus ‘Liurdo Stebuklai’

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos
REPublic 8340

5340 SO. KEDZIE AVĖ.

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinųs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me
tams. $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Sv, Juozapo Darbininkų Sųjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 360 W. Brcad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

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

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

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, Marianapolis College, Thompson, Conn. Me
tams $2.00.

‘MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sųjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, I1L, Me
tams $2.00.

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

I “AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Un:Versalis Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Bicoklyu, N. Y.

KAROLINA
JURŠIENĖ

(Po tėvais Zabela tė)
Mirė balandžio 4 d., 1935 m., 

4 vai. ryto, -ulaukiiH puoėa utn- 
žIuuk. Kilo iš Butėnų ap-kričln, 
Ancikių parap., Bičuinių kalino. 
Zinerikyje Mffyvrno 23 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyra Io»aną, dukterį Elena. tė. 
va ir motina Juoaupa ir Mari
jona Zabelua. brolį Juozapą, 2 
nešeria: Moniką ir Domicėlė. 2 
dėd<s Ir gimine-: o Uetuvoj 
2 dėdes, brolienes tr švogerius 
Ir gimines.

Kfinus paiki rvotaa 10629 
Edgebrook Avė.. Ito-u-l.inde Lai 
dot.uvėa įvyks SeSludlenj, tinlan- 
džio 6 d., Iš namų 10 vai. bua 
nulydėta į šv. Kazimiero ki- 
pinett.

N uošlidžiai kviečiame viii- 
gimine-, dra ugus-gen ir pu'v<- 
tumu--miuu dalyvauti šlo-e lai- 
dotuvė-e.

Nuliūdę: Vyru-. Duk'ė. Tė
vai. lindi-, Ni-M-ry.s, Dėdė- ir 
(.įminė-.

Dildei uvių direktorių.- J. E. 
Eiidelkl-. Telefonas YAItds 
1741.

rtarp savųjų ir mato kad turi 
'žmonių, kurie juos atjaučia, 
-Mes, vargšai iš kalno tariam 
širdingų ačiū, sųjungiečių 2l 
.kuopai ir visiems, kas tik kuo 
I prisidės prie šio parengimo. 
[Ačiū ir “Draugui” už skelbi- 
[ mus.

Jonas Rusteika, Tnst. \Varti 
52, Oak Korest, III.

Be Dievo meilės irsta vi 
suomenės tvarka. Paruilk Dk 
vų, o rasi sau ir tėvynei he 
nykstamų turtų. Kur Dievas 
ten ir palaima.

iii. vasario 22 d. jau buvo pa
statyta nauja bažnyčia.

Kun. J. Krasnickas čia kle
bonavo 8 metus. Paskui pas
kirtas darbštus ir energinga? 
kun. Pr. Juškaitis. Su kun. J, 
Krasnicku parapijonai nela 
bai sutiko, tai veikimas buvo 
apmiręs. Kun. Juškaičiui pra
dėjus klebonauti, parapijos vei 
kimus labai atgijo. Klebonui 
kun. Pr. Juškaičiui padeda da
rbuotis ir dabartinis vikaras 
kun. J. Plevokas.

Kun. Pr. Juškuičio rūpesčiu

VINCENTAS ZELENIAKAS (3ELENAK)
Mirė balandžio 3 d.. 1935 nu, 5:30 vai. ryto. sulaukęs 31 melų 

amžiau-. A. a. Vincentas gimė VVaukegan, III.
Paliko dideliai.>e nuliūdime žmoną Bemice, po tėvais Kubili

us, sūnų Vincenta 15 mėnesių, 3 seseris; Mrs Margarel Uuitkus, 
Mrs. Mary Kyl-art, Mrs. Anne Baron; 2 brolius, Charles ir I.eo; 
uošviu- Williain ir Auna Kubaiėius; Svogeriiis: John IJuilku.t, 
Adolph KyIširi, Krank Baron, Dantei Itrevv, Edtvnrd Ir Androtr 
Kub iltls; Svog> rlais Mrs. Nettle Helenak, Mrs. Anna Drew, Allce, 
Francis ir Carol Kubai.ll-; brolių ir se-erų valkus: YVilliil n, 
Charles Ir Thotnu- Bultkus. Bernice, Kitnik Ir Graco Baron, 
Charles Ir Allei Helenak Ir Ituymond Kyburt. Dėdes, tetas ir 
dutig kitų giminių ir draugų.

Kūli is pašarvota- 842 Lcnox Avė., WttUkcgun, III.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio’ 6 d., iš namų 8:30 vai. 

ryti tais dvieju divizijų policijos atlydėtas į šv. Baltramiejaus 
parapijos bažnyčią, Waukegane, kur 9 vai. ryto įvyks iškilmin
gos gedulingos pamaldos už velionio, ai dą. I’o pamaldų ims nu
lydi las J švč. Marijos kapines, Waukrgiitie.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pužystu- 
inus-enas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona. Soi-ry-, Broliai, t ošilai, šiogerlal, fivogt-i-kos, 
įkalė-, Tolo- Ir Giminė-.

Laido! uvių direktorius J. 
2««7.

l’etrirf'ius. Telefonas North Chicago

J.

VENETIAN MONUMENT CO., INC. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

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

Chieagoj 
------------ o

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

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

Telefonas

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Spedallstai Ukalime Ir lidirbl- 
■ae visokiu riUUa paminklu tr fra-

Alfred

. Z"M»04
' S

M Ašy Šeimyna spedallauoja Sto
ma darbe per BeSias kartaa.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Išdirbėjai*.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Virgos blokas | rjnns mo 
didžlulig varty

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai!
FEMSACOIiA BOll 

BKLMOMT S4U 
orrioat hj ibiams m«s 

Vinaent Uoaelll. saer.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkus 
1. F. Radztns 
S. M. Skujas 
Ckas. Syremiczc
1.1. Zolp
1. F. Eateikis_ _
hekamiez ir Sumiš

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

G68 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 "VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 West 46th Street 
Phone BO Ule va iii 5203

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

2314 Wcst 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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VETINĖS ŽINIOS
š. K. A. R. PRAMOGA

“Draugo” Radio Valanda

"PAULISTy" CHORAS 
BRIDGEPORTE

BIUIHJEPORT. — Verbų
dienu, šv. .Jurgio choras ren- 'J . ,, .... kais .losimo pramoga, parapi-gm nepaprasta bažnytini kon- . . . .., . įjos svetainėje. Pramoga ren-eertn. Jame dalyvaus m* vien

MARQUKTTB PARK. — 
I Balandžio 7 <1., 2:30 vai. lai
piot įvyks kortomis ir kauliu-

PRAŠAUATYOOS!
Praeitą trečiadienį man te

ko antru kartu klausytis ‘Brau 
go’ radio programo. (Mat tre
čiadienį retai tenka būti ka
binete). Sasnausko vyrų dio

dai neteko bažnyčios, kurios 
vietą, ilgainiui, užėmė sinago
ga - mokykla. Talmudas — 
mokslo knyga paliko tautui

,piet. Narės kviečiamos kuo- 
skaitlingiausini atsilankyti ii 
nauju nariu atsivesti.

Valdyba

jUCH IS LIFE—

* ' i i < i. • j u 111' ( iu i > i u u,3 m i n II . » , » . . . . .. t<t i n i
, , i 4 • ir gia Hv. I\nzuniero Akademijos ro (prof. A. Poc aus vedamas)tik didysis choras, bet ir Ma- 1 lingie. • į,., i- • , Jveinejij S skyrais vienuolyno ir artisto Justo Kudirkos bar- ,įsosios Lėlelės mergaičių cho-1 . , koneenaudai.ras.

tai Si pakaita laidavo skait
inis tautos nariams su-
ntruoti tiek daug turto? 

moningas gavėnios giesmių 1Svada?j

T0WN OP LAKE. — Mo
terą Sąjungos 21. kuopos mė 

kelrodžiu. Iš esmės čia noriu nosinis susirinkimas Įvyks se- 
neįvardinto kalbėtojo atsiklau 'kmadienį, 7 d. bulandžio, 1 
sti ar galimas dalykas, kad Į vai. popiet. Visos narės prašo 

mos susirinkti. Valdyba

Vienas didž'ausių “surpri- Be gražių dovanų, kurias 1 interpretavimas darė gražaus, 
laimės kortomis arba kauliu-1 liūdnai - išdidaus įspūdžio. La9 9 * • 1 i 1 • » V, a tu ut' ivumi ll j I lltllivll “ 1 o VI Ivlcl I n I i ll VI Zj IU. IJtlzu šio koncerto bus parapi- , ...... . . , . . I . 1 1• ‘ , kais los? ai, bus vienas lamu- bai man patiko neįvardintojos ‘‘Pamištų ’ choras, kuris • . • . , ■ . 1 1• .. ,... , • nJ?V.Ų» kuriam teks gražus asmens (kun. prof. J. Vaitkesusuks is uO bernaičiu, kurie,,.. , .... . . 1. . . ‘ , t pnze . Ant galo bus vienus — “Dr.” red.) kalbspasipuoš? Kumžomis, sankjua- 

riume giedos Įžymius bažny
tinius kūrin’us. Tokio įvykio 
lietuviu tarpe dar nėra buvę.

Dalyvaus parapijos vyrų cho 
ras ir mergaičių Antiphoninis 
choras. Taipogi Genovaitė (lie 
draitienė savo maloniu balse- 
l’u pakels visų širdis į padan
gei.

Programas bus turiningas, 
nes visi kūriniai yra didžiau
sių kompozitorių, kaip tai: 
Possinio, AVitto, Hallero, Stra 
zdelio ir kun. Č’žausko naujai 
parašyta giesmė “Malda”.

Kviečiame visus atvykti Ve
rbų dienų į Šv. Jurgio bažny
čių, 7:30 v. v. Naštų1. S

užkandis.

BRIDGEBORT. — Simam,!
'Daukanto draugija laikys mė

Gražia kalba dabartiniu Lie nešini susirinkimų sekmadienį.
tavai ir mums svarbiu klausi- balandžio 7 d., 12 vai. dienų,
mu pasakė L. Šimutis. Chicagos Lietuvių Auditorijoj

Deja! Kelių krautuvininkų Nariai visi kviečiami pribūti
. 'prekes skelbiant, tuo pačiu nes turime svarstyti svarbius apie istoriška zvdu tauta ir ... , . ... , .• . ../ . . i laiku, naudota artisto Juozo klausimus.

) kalba' ? ,' prek

Skyrius nuos.r.lz,a, ky„.,- a jos r,ūks,„u t,k,..„„u, e,goja Wll„s ir,.kor(hlota
v,sus alsiliinkvti. Kvieslys vpa.-, paminėjimas lakto, ka.l .......„ „„...... .

BRIDGEPORTIEČIŲ 
, DĖMESIUI

Šv. Pranciškaus Seserų Vie
nuolyno Rėmėjų 1 skyrius ren
gia kauliukais žaidimo pramo
gų sekmad., balandžio 7 d., 4 
vai. popiet, parapijos svetai
nėj. įžanga 25c.

Bus gražių dovanų ypatin
gai rankų darbo. Pelnas ski
riamas Šv. Pranciškaus sese
rų vienuolynui. Visus kviečia-; 
me atsilankyti. A. J.

žydų tauta jau nuo žilos seno
vės tiki į vienų Dievų. (Teko 
vienų kart girdėti žydų rad’o 
programe iš New Yorko rabi
no kalbų, kurioje jis nuosek 
liai dėstė žydų tikėjimo ir tau
tos pasauliniai civilizacija’ 
nuopelnus. Kas man įsmigo 

’inintin, tai jo pareiškimas, kao 
nuo karaliaus Salamono baž
nyčios .Jeruzolime sugriovimo 
laiko, iš dvasinio tikėjimo ir 
dvasiškių ministracijos, žydai 
perėjo į tautinį mokslingumų 
ir mokslininkų - rabinų moky
tojavimų. Rabinai liko liau
dies vadovai. Nuo to laiko žv.

na" Plaukia sau laivelis”. Ku 
rtais girdėjosi skelbimas, kur 
tais reikšmingi dainos žodžiu’ 
ir muzika. Tokia kombinacija, 
man rodos, jokio tikslo nepa
siekiama. Užpakaly skelbimų 
nedera statyti mūsų dainų ir 
art’stus. Tam tikslui yra in- 
strumentalė muzika.

Brangindami tautinį menų 
ir aukštai įkainuodami Juozo 
Babravičiaus tarptautinėje sce 
noje Lietuvos kultūrai nuopel
nus stengkimės tokių kombi
nacijų vengti.

Dr. K. Draugelis,
2403 W. G3rd St.

Taip pat prašomi atsivest. 
naujų narių, ypač jaunuolių 
nuo 18 iki 30 metu. Jiems i-* t
stojimas dykai. P. K. sekr.

BRIGHTON PARK. — Su
sirinkimas L. R. K. A. S. 1 GO 
kuopos bus baland 7 d., tuo
jau po pamaldų, mokyklos ka 
mbary. Katrie turite išpildo 
aplikacijas, prašomi grųžinti į 
šį susirinkimų, nes vajaus lai
kas greit prabėgs. Valdyba

GRAIKŲ DEMONSTRACI
JOS PRIEŠ VYRIAUSYBĘ

SPRING SHOWEkj*

Atėniečiai reikalauja, kad 
pasitraukti) premjeras P. 
Tsaldaris. Podraug monarki- 
stai šūkauja, kad jie 
monarkijos.

KLAIPĖDA. — Šiuo laiku 
Klaipėdoje steigiasi lietuviš
ka opera.

norl Į Gailestis — būtina pasitai- 
įšvino ir gerėjimo sąlyga.

CLASSIFIED

“LIETUVOS” BUNCO 
PARTY

Pranešimai
ATENAJ, Graikija, bai. 4. 

— Vietos gyventojų dalis de
monstracijomis prieš vyriau
sybę pareiškia savo nepasi-

Al TOMOBIl.ES Al'TOMOBIl.ES
ir tikietus va,jau? vakarienės 
turite, prašomos grąžinti. Po
sus'rinkimo bris užkandis. , ,. . , , . ,.tenkinimų, kad vyriausybeT0WN OF LAKE. — šv.

Kazimiero Akad. Rėmėjų 1 sk. 
susirinkimas įvyks balandž o
7 d., 1:30 vai. popiet, mokyk- TOVvN OF LAKE. — Drau- 
los kambary. Prašomos visos ]SDa ^v- Agotos moterų ir me

rgaičių laikys mėnesinį susi-

Elena Gedvilienė

DABAR GERA PROGA
M arket park iečiai, lietuviai, 

nepiliečiai, raudokitės dykai
pamokomis, kaip tapti šio kra i ^OAVN OF LAKE. — Te
sto piliečiu. Pamokos duoda- įjtrališkas klflbas “Lietuva” 
mos parapijos mokyklos kam- jrengįa bunco ir card partv se- 
bary (Room 205). Valandos: ■knia,|iehj? balandžio 7 d. '7 v. 

dieniais ir treč'adieniais; nuo ,w> 43hl st.‘įžanga 25c. Atsi-' ‘ nkytl ,r nauJV na- 'rinkiiną balandžio 7
1 v ak iki .» a ak popiet antra- . laukusiems žadama daug do- 
dieniais ir penktadieniais ir vanu.
nuo 7:30 iki 9:30 vakare. Kap. j j,

DUODA PATARIMUS

mmisiĮon įeina:
Par- 

Komis’ja
1 Kareivienė. Vezelienė ir Par-I ‘
; kel ionė.

Kovo 31 d. Marąųette Par- ; 
ko Am. Lietuvių P liečiu klū- ' 
bo susirinkiman atsilankė ži
nomas veikėjas adv. J. Gri
sius ir kalbėjo apie įneštus į 
valst. legislatūrų sumanymus 
— suvaržyti nepiliečius. Ragi
no nepikečius išsiimti nors pi
rmas popieras, nes nepiliečiai 
gali būti iš darbo atleisti ir 
pašalpa sula’kyta; be to, rei
kės registruotis šeiifo ofise.

Pil'etybės reikalu kiekvie
nam patartina pasitarti su 
adv. J. Grišium, kuris suteiks 

\daug naudingų patarimų.
“Drauge” rasit jo ofiso ir 

rezidencijos adresus.
Stud2n‘as

BlZ\ 1ERTAT. GARSINKI 
‘DRAUGE”

AKIŲ GYDYTOJAI:

SODALIEČIU DĖMESIUI!
MARQUETTE PARK. -

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICAIjEV AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Jtemplmą, kuria 
eatl priežastimi galvos skaudėjimo, 
ivalglitio, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karžt). atitaiso 
rumparegystę Ir toliregystę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodanCia mažiausias klai
das. Rpeciaie atyda atkreipiama ) 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki g v. 
Nedeiio.1 nuo 10 iki 12. Daugely at
silikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METįl PRITYRIMO
Pritaikvme akiniu dėl viso-Nekalto Prasidėjimo Panelės I

Šv. mergaičių sodalicija eis' kių akių. Ekspertas tyrimo n- 
prie.šv. Komunijos in eorpore kių ir pritaikymo akinių 
sekmadienį, balandžio 7 d., 8 .
vai. šv. M šiose. Kviečiamos , 
susirinkti į parapijos svetai
nę 7:30 v. rvtcr. Pirm.

\

DI. JONI SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 s. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 at.

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki
Muo 10 Iki i2VvL‘n,1r7to: nuo t iki 4 112 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 

vai. popiet ir 7 iki 8 vai vakar*: vai. vakaro. Nedėliomis nėra
grentadfentala paa-sl suottarlmg. J,, o4930 West 13th Street sk,rtlJ valan(”l- Ro°™ 8. 

cicero, ill. I Phone CANaI 0523

Ofiso Tel. CICERU 4»
Rez. Tel. CICERO 3858

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svel. 

katoe KornisIJonierius. Yra gerai C|. 
eeriečlams žinomas. Praktikuoja jau 
28 metus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Rhcumatlzmų, Plau
čių ir Alrdics ligas.

rių atsivesti. Kurios knygutes d., parap. sveta'nėj, 2 vai. t»o-
_ _________________________________ ________ _____________________ _______ . ___ ; . 'i ________________

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Offiee Phone Res. and «.rf!ee 
PRC-peet 1028 235» So. Ireavltt St.

CANaI 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOITRS 

2 to 4 and 7 to # P. TU. 
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos:

Nuo 2 iki 4 ir nuo ti iki 8 vak. 
Nedėllomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOCIevard 7820 
Namų Tel. PROspect 1030

Tel. BOCIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
8eredoJ pagal sutarti

Tel. CANaI O2S7
Res. PROspect «l#5»

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOCTH HALSTED STREET 
Rezklendla MUO Ho. Arteslan Avė.

Valandos: tl ryto Iki 2 popiet 
< Iki 8 ♦. vakaro

Tel. ČANal <lSt

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.)

Valandos; Nuo 9 Iki 12 .ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

nereikalauja teismuose aštrių 
bausmių sukilėliams ir todėl 
teismai taiko lengvas baus
mes.
“lietuviai daktarai 't -• / »

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTTSTAS

1448 SO. 4»th CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv.. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HAIJiTED ST.. CHICAGO 
Paned.. Sered. ir Subat. 2—9 vai.

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai -

PONTIAC — ’33. 4 durų Sedan. 5 BUICK ’31 — Model 91. 5 Sedan. 
drat. ratai, Mohair Trim. Gerai IS-! Juodas, 6 drat. ratai, geri taierai.
rodo ir tobulam stovy. Garantuo
tas ......................................................... $475

OI.DS 8 — 1933, 4 durų Sedan. Rlue 
su gold trim, 5 Steel .ratai. Ijibat 
grabus vėliausio •modelio karas, au
kštai tobulam stovv ................. $515

CHEVROLET — 1933, Sport coupe 
su rumble seat. Maroon. 5 drat. 
ratai, hot water heater. Puikus ma
žas coupe, kaip naujas .... S3B5

Tei. CANaI 8122

DR. S. BIEŽIS I

mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buiek geram stovy .... $375

LASALLE — 1930, 5 pa-až. Sedan. 
Jupdas. 6 drat. ratai, šis T.a Sal'e 
puikiai išrodo ir yra pirmos rūšies 
visame ............................................ $415

CAdII.LAC ’SO — V-8. 5 Sedan. Juo
da*. mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, whipcord trim. Laba' 
ras karas žema kaina ............ $375

PLYMOUTH — ’33. 2 pasaž. Con-
vertih'e Goupe. Juodas, 5 raudoni ’ bt'ICK — 1929, Model 48 Coupe. 4 

■ i.. i paRaž. Juodus, 5 mediniai ratai.drat. ratai, rumble sent. Vėliausio 
, modelio coupe švelniai bėganėlu 
motoru ......................... ...................... $415

Gražus coupe, geram stovy $2’5

Ofiso Tel.: PROspect 6370 
Rez. Tel.: HEMlock.6141

DR. J, RUSSEL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St.
Ofiao vai.: 2 Iki 4 Ir ft:3O Iki 8:30 
Seredomls ir r.edfillomls pagal sutari)
Rez. 2515 W. 8»lh St. Pagal sutari). ------
---------------------------------------------------- - Ofiao Tel.
Tel. Ofiso BOUIraard 5913—14 
Rea. VTCto.y 1845

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-5; nuo 8:80-8:80

756 West 35th Street

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomls Ir Nedaliomis nagui sutarė 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublie 7M«8

Office Tel. IILMlock 4848 
Res. Tel. CLOvehlll 01117

7017 8. FAIRFIELD AVĖ.

DR, J. J. SIMONAITIS
2123 W. ilARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2-4 lr 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedaliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 5753 
Naktimis Te . CANaI 0402

DR. A. J. J AVOIŠ
Office: 2€43 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet. 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 7650

DR, F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.- 2—4 l,r 7—9 vai. vakare

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

DODGE — 1933, Sport coupe sn ru
mble seat. Juodas. 5 mediniai ra
tai numaliavoti Ivory. Išrodo gerai 
ir tobulam mekaniškam stovy $425

PONTIAC — ’30 — 4 door Tburipg 
Sedan. juodas, 6 drat. ratai. Eko
nomiškas šešių clllnderių karas, to
buloj padėty ................................ $275

CHEVROLET — 1933. Coach. 2 da
ru 5 pasaž. Juodas. 5 drat. ratai. 
Gražus, mažas karas lr žemai nn- 
kalnuotas ............... ......................... $345

PI.YMOUTH — 1933. 4 duru Sedan, 
Mėlynas 5 drat. ratai. Šis Plymouth 
buvo gerai prižiūrinas ir yra to
bulam stovy ................................ $445

CHEVROLET — 1 933, Master Coach, 
Juodas, 5 drat. ratai. Ypatingai 
gražus karas, viskas geram sto
vy ........................................................ $395

. OAD’LLAC — 1931, 5 pasaž. Coupe. 
; Juodas, Wblpcord trim, 5 drat. rn- 
i tai. Puikus karas dėl nužiflrtnėto
I

BUICK — 1931, tyįodel 86 Vlctoria
Coupe, 5 pasaž. Juodas, 5 mediniai
ratai. Didelius, erdvus karas gra
žiam stovy   $375

BUICK ‘30 — Model 46S. 2 pasaž. 
coupe su rumble seat, French biiie. 
6 drat. ratai, labai gražus coi"-e 
tobulam stovy .......................... $295

CADILLAC — ’31 — V-12. 5 pasaž. 
Town Sedan, with rear trunk. 6 
drat. ratai with whlte side walls. 
Išrodo kaip naujas Iš vidaus lr iš 
lauko Maroon palnt ................ $695

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

CHEVROLET — 1931, Coach. 5 pa
saž. Maroon, 5 drat. ratai. Žemai 

į apkainuotas karas. Duos gera pa
tarnavimų ................................... $245

pirkėjo ..........i'. . i. . . $8»5 BUICKS — Visų modelių — Mes vi
suomet turime ant vietos puikų 
atakų garantuotų vartotų Buiek ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerų vartotų Buiek, kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

DR. T, DDNDDLIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUHOAS

4157 ARGHZR AVENUE
Tel. VTRglnln 00341 

Ofiso vai.: 2—»4 Ir 8—R p. m. 
Nedėllomis pagal sutarti

I
LAFayette 1660 
Rea. Tel.: VtRglnla 0668

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

OA8 X - R A T
4148 ARCHER AVENl'E 
Kampas Franclseo A v*

Į V i 11 O I D i 11 1 1 i 1

DR. CHARLES SE6AL
OFISAI

4729 Bo. Ashland Ava.
2 lubos

CHICAOO. ILL.
OFISO VALANDOS 

Nuo 10 Iki 12 ral. ryte. nuo 2 Iki 4 
▼ai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:20 vai. 
vakaro. Nedėllomis nuo 10 Iki 12 

valandai dien*
Telefonas MIDvray 25&O

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ 
Tel. YARds 0994 

Rea.: Tel. PLAsa 2400 
Valandos:

Nuo 19-12 v. ryto: 2-2 Ir 7-1 v. v. 
Nedėldleniala nuo 10 Iki 12 (liana

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMlock 9288

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

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. Į 
Rezidencijos Ofisas: 2«5i3 W. 0»lh M.

Valandos: 18-12 Ir 8-2 *al. vak. 
Seredomls Ir NedSHonils pagal juitnrtl

Tel. LAf'ayette 3057

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Arcber Ava. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 8 Iki I vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėllosnfs pagal
•utart)

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 3 popiet — 8 Iki 8:30 vakare. 
Nedėllomis nuo 11 ryto Iki 1 p p

P.T'ICK — 1932, Victoria Coune. 5
pasnž. Ma.roon, 6 drr-t ratai. Flnlsh 
kaip naujas, vienas (š puikiausiu 
Uulckų mūsų dideliam stake. $44$

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

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
3848-60 Ogden Ave> - Chicago 
________ Crawford 4-100_______

LIETTTVTTT ADVOKATAI

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 059(

FERDINAND PETRAITIS
LTETTTVTS 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 B. 
PanedSlto, Seredos lr Pėtnyėlos 

vakarais 6 Iki 9.
Telefonas CANaI 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St
Telefonas REPuMIe 9800

Telephone BOCIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS lr PATARĖJAS

4®31 R. ARHT.AND AVĖ.
Res. 6616 S. Itockwell St.

Pbone REPublie 9723 CHICAGO

KONTRARTORIAI

ZF.LVIH DPYLDINO CO. 
Kontrak toriai

Statom naujus lr talsom senus na
mus. Mūro, cetnento. medžio Ir atog- 
dengystės. Lengvi Išmokesėlai arba 

■ ash. Gaisro apkalnavlmas ant namų 
Ir rakandų.

3358 S. l.rrVANICA AVĖ.
Tel. DOCtovard 6327

BRUNO SNUKIS & CO. 
KONTRARTORIAI

Statome naujus namus. Apdengtam 
gonkas (porėtus arba visa medini na
mų popiera arba cementiniu asheatos. 
Taip pat parūplnam paskolas namų 
pataisymui. Imame darbus visoj Chl- 
eagoj, kolonija nesvarbi.

4131 So. Franelseo Avenue 
Telefonai LAFayette 5821 — 8351

TOMOBIl.ES
TOMOBIl.ES

