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HITLERININKAI IR TOLIAU PUOLA 
LIETUVA DĖL KLAIPĖDOS

Rytų Prūsijos gubernatoriaus 
žiopli tvirtinimai

KARALIAUČIUS, bal. 7.-- DANCKJAS, bal. G. — Vo- 
h’ytų Prūsijos gubernatorius kietijos diktatoriaus Hitlerio 
Fricb Kocli pareiškia, kad asmeniškas atstovas Rudolf 
Klaipėdos krašte gnbemato- Hess, vakar kalbėdamas rin- 
riaus pakeitimas nepakeičia ' kimų kampanijos susirinki- 
ten Lietuvos tvarkos vokie- me Zoppote, Dancige, be kit- 
čių gyventoju žvilgsniu. Anot į ko puolė Lietuvą, ir lietuvius 
jo, Klaipėdos kraštui reikalin
ga T. Sųjungos skirtas konri- 
sionierius. Kadangi tik šis tei
singai vvkdvtu statutu.

ryšium su Klaipėdos kraštu.
Pabrėždamas keturių Klai

pėdos nacių nubaudimą mir
ties bausme ir 87-ių kitų —•

Kocli nuginčija, kad Vokie- kaU,ti> 1[pfsg pareigkė/kad\ai 
tija geistų bet kurių Lietuvos kuriuose kraštuose su vokie-
teritorijų. Vokietija būtų pa
tenkinta, sako jis, jei Lietus a 
prisitaikintų statuto princi
pams Klaipėdoje.

Kocli žioplai tvirtina, kad 
Klaipėdos krašto gyventojus 
sudaro 95 nuošimčiai vokie
čių, kuriuos lietuviai norėtų 
“sulietuvinti” ir “iškultur- 
inti”.

.Jis nuginčija, kad Vokieti

čiais apsieinama lygiai kaip 
su kokiais laukiniais žvėrimis.

“Jūs žinote,” šaukė Hess, 
“kad keturi Klaipėdos vokie
čiai nubausti mirties bausme 
ir kiti ilgų terminų kalėti re
miantis neteisingais Įrody
mais, išgautais su kankinimo 
metodų pagalba. Mažosios vai 
stvbės gali taip elgtis su vo-

ja sutraukusį kariuomene Lie-, Mečiais, kadangi pati Vokie- 
luvos pasieny. Girdi, Vokieti-Įtija >’ra netekusi buvusio so
ja pageidauja draugingų san-!Ą° plataus prestižo. Niekas 
tykių' su Lietuva. Normalių taip daug ryškiai nekalba ap- 
santvkiu gražinimas priklau- nkietijos pasiaukojimą Lai 
so nuo pačios Lietuvos, ne kab kaįP kad &s įvykis, jei 
nuo Vokietijos, pareiškia gu-1 ^ok^eti ju, nepakyla akcijon
bernatorius.’ !":nti savo sfinib kaiP tai <la‘

Než’ūrint to visa, • situacija , r.vt,J -Anglija, Prancūzija, ar-
vra rimta, kadangi už Lietu-
vos nugaros stovi 
sako K och.

<ov. Rusija,

VOKIETIJA TURĖS 
1,800,000 KAREIVIŲ

PARYŽIUS, bal. 7. 
kraštis L’Intransigeant rašo, 
kad ateinančių vasarų Vokie-

BERLYNO NACIAI PROTESTUOJA FRIEš LIETUVA DĖL KLAIPĖDOS

, j

»V H J.” OF' *»'
j' v X *•

Štai kokias demonstracijas prieš Lietuvų sukėlė vokiečiai Bei lyne gavus žinių, kad Lietuvos karo teis
mas nubaudė mirt'es bausme keturis Klaipėdos krašto vokietininkus išdavikus. Demonstruotojai buvo žygiavę 
Lietuves pasiuntinybes link. Tačiau policija sulaikė juos. Žiniomis š \ okietijos, vokiečiu propaganda ir to
liau pašėlusiai vedama. (Acme Photo.)

ILLINOISE DIDINA 

PIRKIMO MOKESČIUS

Iš Wasbingtono grįžo Chi
cagos Majoras Kelly ir tuojau 

ba Italija panašiuose atsitiki- at,iko konferenejų su guber-
muose. Vokietija laikosi šio j ypatingo ir nepaprasto nuo 

, akcijos susiturėjimo tik su 
pasitikėjimu, kad Klaipėdos 

: statuto signatarai pagaliau

natorium llorneriu, kurs pa
sveiko po rinkimų.

Jiedu nusprendė, kad be
darbių šelpimo fondo sukeli-

NĖRA LAIKO TRUKDYTI 
VOKIETIJOS KLAUSIMO 

SPRENDIMĄ

PAPILDOMOSIOS
ŽINIOS APIE NA
CIU NUBAUDIMĄ

i KAUNAS. — Taręsis tris 
I paras, Lietuvos kariuomenės 
j teismas kovo 2G d. paskelbė
savo sprendimų dr. Neuman-I . y

i no, v. Sasso ir kitų byloje, 
i Nubausti: dr. Emst Neu- 
j mann ir VVilly Bertuleit po 12 
metų sunk. darbų kalėjimo;

Į Krust Rademaeher, Brokoph, 
Grau, Sclieschkewitz, Kwau- 
ka, Lappins ir dar keletas po 
10 metų; von Sass, v. d.'Ropp, 
v. Dressler, Dommasch ir ei
lė kitų po 8 metus; kiti ma
žesnėmis sunk. darbų kalėji
mo bausmėmis (po- G metus, 
po 4 metus iki 1 metų); ma
žiausia bausmė — 1 metai 
grasos kalėjimo; Molinnus nu 
baustas pusantrų metų ir 
Kubbutat — 1 metus sunk. 
darbų kalėjimo, bet teismas 
prašys valst. prezidentų pa
sigailėti ir juodu atleisti nuo 
bausmės; taip pat Sehwedei 
ir Medingai, kuriuodu nubau
dė po pusantrų metų sunk. 
darbų kalėjimo, teismas pra
šys valstybės prezidento ma
lonės, būtent, sumažinti- baus 
mę iki vienerių meti} ir nuo

ŠTAI KAIP RUS PANAU-TRANSFERIAI TARP BAT
UOTI BILIJONAI DOL. VĖKARIŲ IR VIRŠUTINIŲ

FONDAI GELEŽ. CHICAGOJ tos bausmės lygtinai atleisti,
----------- ----------- paskyrus 5 metus bandomojo

AVASHINGTON, bal. G. - Illinois prekybos komisija Įniko.
Štai kaip bus panaudoti kon-j pranešė, kad ji artimiausiomis i Iš visų nubaustų po kele- 
greso skirti viešiesiems dar- 'dienomis jiaskelbs gatvėkari-: Dus metus sunkiųjų darbų 
barus lomiai — 4,880,000,009 'a m s ir viršutiniams geležinke- i kalėjimu nutarė konfiskuoti 
dolerių: įliams Chicagoj suvienodintų (valstybės naudai jų turimų

transferių sistemų. Tas reiškia, Jurtų, 
kad su
riais bm

BOMA, bal. 16. — Aiškėja, 
kad Italijos premjeras Mus- 
snlinis yra griežtai nusistatęs
piies "Vokietijos atsiginklavi- ka bug pakcįsta viešaisais, . . .
mų. Jis reikalauja greitos ak-Jlarbais kuricms skirta apie1 v,,'ks<‘,ai 
cijos tuo reikalu. Sako, nėra 4)000,000,000 dol
laiko argumentuoti ir trukdv-

880,000,000 dol. betarpiš
kam bedarbių šelpimui kol vi
sa šiandieninio šelpimo tvar-

gatvėkarlų transte- Johaunų ir Emstų AValla- 
galima važ’uoti vir-Jus nubaudė iki gyvos galvos 

šutiniais geležinkeliais ir at- sunk. darbų kalėjimo ir iš 
Skirtumas bus tik (abiejų solidariai atiteisė W.

mui nieko daugiau . nelieka,
imsis pildyti savo1 prievoles.”įka P klk didinti pirkinio (jie 

sako “pardavimo”) mokes
čius iki 3 nuošimčių. Šiandien 
yra 2 nuoš.

Tačiau randama, kad šių i 
mokesčių padidinimo nepa
kaks. Tad bus surasta dar ki
tų šaltin ų mokesčiams.

Valstybėj reikalinga sukelti 
per metus 3G milijonai dol. j 
fondų, kitaip gi krašto vyriau 
svbė atsisako prisidėti prie 
bedarbių šelpimo.

Vadinasi, majoras ir guber
natorius nusprendė dar dau-

Po to Hess puolė sov. Bu- 
Lai-isbi{b O Dancigo klausimu jis 

sakė:
'Dancigas niekados neatski

tija tarnyboje turės 900,000(lo nuo reicho. Pasirodo, kad 
kareivių, o 9000,000 kitų bus (jis dar glaudžiau rišasi su rei- 
mankštinama. <’hu pripažindamas savo tvar-

Be to, pažynfma kad Vo- kai sistemų, kokia šiandien 
kietijos fabrikuose šiandien yra 'Vokietijoj. Gelbėdami na- 
dienomis ir naktimis intesyviai ( cionaJsocialistų (nacių) par- 
dirbami įvairios rūš'es gin-, tijai laimėti rinkimus Danci- 
klai. Kasdien pastatoma T5 ge, jūs ne tik praplėsite šios 
lėktuvų. ! partijos prestižų, bet išauk-

štinsite visų vokiečių tautų
IŠKILMINGAI PASITIKTAS pakulio akyvaizdoj.” 

MANDŽIUKO IMPE
RATORIUS

TOKIJO, bal. G. — Pats 
japonų imperatorius ITirohi1- 
to asmeniškai pasitiko ir svei 
kino geležinkelio stotyje at
vykusį čia su vizitą Mandžių- 
ko imperatorių

KATALIKŲ STUDENTAI 
PEIKIA VYRIAUSYBĖS 

NUSISTATYMĄ
AVASHINGTON, bal. 6. — 

Kang Toli. šio miesto katalikų akademi- 
Buvo surengtos nepaprastos j jų ir kolegijų studentų soda- 
priėmimo iškilmės. (bei jos kuopos turėtam posė-

-------------------- įdyje išnešė protestų prieš
j Meksikos vyriausybę dėl žiau 
raus katalikų persekiojimo.

Be to, susirinkusieji aš-

NACIAI LAIMĖJO 
RINKIMUS

(tame, kad norintieji važ’uoti 
'viršutiniais geležinkeliais prie 

Viešieji gi darbai yra nu-Į gatvėkarių transferių turės pri 
matyti: vieškelių tiesimas ir pnok,»tį tris centus. O turint 
viaduktų statymas skersai ge (viršutin’ų geležinkelių trans-

jimo išsiveržęs kalinys. Kiek- lakelių —800 milijonų dol.;'ferius, gatvėkariais bus gali-1Evaldų Bollį, Emilį Lepų, 
vienam grasina, kas tik drįs- žemės ūkio patvarkymai, van „įa važiuoti be jokio primo- Valterį Priessų ir Heinrichų 
tų jį iš naujo suimti ir apkft- denų konservacija, drėkinimo kėjimo. {AVannagatų nubaudė, mirties
linti. ' ] sistemos ir reklamacija — 500 i komig.ja gako, kftd bausme sušaudant. Iš jų visjl

Italijos premjeras reiškia ’ad'jomj dol.; gyvenamų aa-'»j tvarka bus paduota viene- keturių solidariai atiteisė Je- 
baimės, kad trijų valstybių :in' statybai — 450 milijonui išbandymui. Gatvė-IRėdiniams 34,260 litų
konferencijoj Stresą, Italijoj, dol.; parama švietimo ir Pr°-,karhj kon,panijŲ viršininkai civik ieškinio. Iš buvusių ki
bai. m. 11 d. Anglija, rasį JPsijų asmenims — 300 m,‘l-ipraneSa> kad jįe krPipsis teis-ihl Jesučio nužudymo kalti-

tnan ir kovos prieš tokių tvar- ,iamųjų F ritz Horn ( ir
Kurt Gottscbalk nubausti po 
4 metus sunk. darbų kalėji-

ti galutinų sprendimų, kas tu
ri būt daroma su Vokietija, 
kuri šiandien vra kai iš kalė-

Loopui 500 litų gydymosi iš
laidų ir po 378 litus per me
tus, pradedant 1934-V-14 iki 
gyvos galvos eivil. ieškinio. 

Keturis Jesučio žudikus —

rasi frau1! asmenims — 300 mili-
giau pasunkinti buitį varg- paRtangų, kad jjokia akci- jornJ dok; civiliniams konser-......................
šams. O kas tie vargšų:! Tai ja prįPj Vokietijų nebūtų pii-!vanjos korpusams — 600 nn-jk^ 
darbininkai. pažinta. Tačiau jis tikisi, kad k.ionlI dolerių; paskolos vai- |rans

jo pažiūros supuls su Pran- ^stybėms, teritorijoms ii pose 
cūzijos pažiūromis ir Anglija rijoms — 900 mil. dol., po 
tuo keliu bus nusverta.

J šia transferių sistemų rei-
kia atsinešti labai kritiškai. !m" 1,4 kit,'» '■«sikaltimns, o

NERANDAMAS VAIKIUKAS

Ketvirta d’ena jau kaip ne
žinia kur dingo R M. Perrot, 
4 m. amž., 4100 N. Maplevvood 
Avė. Spėjama, kad jis bus pa
grobtas, o gal ir nužudytas.

Vakar popiet ir vakare Cbi-' prisirengti naujiems imperin- 
cago ištiko didelis sniegas ir listiniams žygiams.

Premjerų .Mussolinį į Stre
są konferencijų lydės 30 pa
lydovų

tvynių kontrolei, uostams ir
Anot Musolinio, pasitikėti projektams

gražiais Hitlerio žodžiais ir) milijonų dol.

žadėjmais yra pavojinga. Tas šie visi fondai bus paskir- 
reikštų duoti visiškų (Vokieti- styti ir išleisti sulvg paties 
jai laisvę ir atitinkamų laikų, prezidento nuožiūros, 
kad ji galėtų pasitvarkyti ir

Žmonės laukia 5 centų grųži- Fritz Jakstat išteisintas.
nimo už važinėjimų gatvėka- Į Išteisinta viso 34 — dalis, 
riais, o čia štai naujais pla- neradus sudėties jiems pareik 
nais vien dumiamos akys.

lietus.

Gubom. Hofneris iš Cbica-

MALARIJA KERTA 
ŽMONES

10 ŽUVO, 50 SUŽEISTA

MELOMB, Miss., bal. 7. — 
Tornado (viesulas) ištiko a- 
pvlinkę. 10 asmenų žuvo, 50 
sužeista.

COLOMBO, Ceilonas, bal. 
jo patarėjų ir poli- 6. — Nuo pereito lapkričio 

tinių ekspertų. Šių palydo\ų mėnesio šioje saloje siaučia
ORASDANČIGAS, bal. 7. — fiio triais žodžiais peikė U. S. vy 

miesto “Volkstagan” rinkimų riausybę, kuri nieko neveikia gos išvyko į Springfieldų 
rezultatai dar nežinomi. Ta- šiuo klausimu ir toliau palai- Šiandien jis kreipsis legisla- priešakyje bus užsienio reika- šiurpi malarijos epidemija,! CHICAGO TR AP"\LTN-

štiems kaltinimams, o dalis 
rastų nekaltais; be to, dar 4 
atleisti nuo bausmės, užskai
čius jau sėdėtų kalėjime lai
kų ; keletui lengviau nubaustų 
jų, taip pat užskaičius sėdėtų 
laikų, liko tik po kelis mėne
sius kalėti.

Teismo išlaidas nutarta ieš 
koti solidariai iš visi; nubau
stųjų.

Galutinas teismo sprendi-
čiau nacini šaukia, kad jie ko draugingus ryšius su Mek tūron, kad padidinus pirkimo lų pasekretorius F. Suvicli ir kuri ikižiol jau 54,000 asme- KĖS. šiandien debesuota ir mas Įiaskclbtas Kaune š. m. 
laimėję. taikos vyriausybe. mokesčius. 'baronas Pompeo Aloizi. nų nuvarė į kapus. šalta. balandžio 3 d.
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Į DIENOS KLAUSIMAI

PAVOJUS AKYVAIZDOJE

Iš Lietuvos atėjusių laikraščių pastebi
me, kad Lietuvos visuomenė dėl vokiečių grą- 
sinimų nenusiminė, bet susirūpino, kad neiš
sigando, bet pasirengus virusiai sutikti pavo
jų. “Žemaičių Prietelis”, kuris su šių metų 
12 nr. minėjo savo gyvavimo 10 metų sukak
ti, apie pavojų iš vokiečių pusės taip rašot

“Nereikia nrgdyt save, kad pavo
jus nors ir baisus, gal negreit jvyks — 
jis grėsė seniai iš tos tautos, tebėra ir 
liks. Užtat visiškai realiai turim į jį žiū
rėti. Mes neturim ugdyti vokiečių tau
tai neapykantų, mes pripažįstam jų di
delius nuopelnus pasaulio civilizacijai, 
bet mes turim suprasti savo padėtį; mei
lę, pagarbų vokiečiams reikšti negalime. 
L’etuvis nereikš niekuomet pagarbos 
tiems, kas stengiasi jį pavergti, nuslo
pinti. Tas pavojus mus turi suburti į 
krūvų, turim būti vieningi iki vieno žmo
gaus; tas pavojus lemia mums mirtį, o 
mirti n ekas nenori. Tik vienybėj tarpu
savy ir su savo kaimynais draugais, išsi- 
laikysiin. Tauta atgimusi gyventi, turi 
gyventi. Tam “Drangui” užstos kelių an
tras Žalgiris. J’s mūsų rankose, mes ko
vosime. Mūsų kartai teko didelė laime 
nepriklausomybę šalies laimėti, jai ten
ka ir atsakomybė jų išsaugot. Tat mūsų 
pareiga, būsimoms kartoms, mūsų ai- 
niunts”.
Šaulių Sujungus laikraštyje “Trimite” 

randame tokį paraginimų rengtis:
“Šiandien iabiau r.ei kuriuo kitu lai

ku turime padažninti savo karo prati
mus, lavintis šaudyboje, griebtis sporto 
mankštos, dauginti skaičių šaulių, pa
traukdami į savo eiles pačias gyvąsias, 
ištikimąsias ir patvariąsias krašto jė
gas. Turime taip pat labiau susirūpinti 
priešdujine, priešlėktuvine ir kitokia mu
sų gyvenamų vidų apsauga, nes būsima- 
jam kare didžiausias pavojus gali grėsti 
ramiems gyventojams net toli esantiems 
nuo pasienio. Krašto saugumo ie:Lalus 
turime aiškinti taip pat nešauliam.-, nes 
juk mūsų pareiga ne lik šaulius, bet vi
są tuntą g.nii ir saugoti nuo pavojaus’’.

Kiti laikrašč'ai taip pat daro drąsius 
pareiškimus ir ragina Lietuvos visuomenę ne 
nusiminti, bet rengtis. Taip pat daro vyriau
sybės ir visuomenės vadai.

būtu laiku supratę spaudos reikšmę kovoje 
su Bažnyčios priešais. Argi Prancūzijos ka 
talikai būtų netekę Combes ir Waldeek — 
Rousseau la kais miliardinių turtų, jeį laiku 
būtų paaukoję bent 50 milijonų frankų suor- Į 
ganižuoti gerai katal. spaudai?!

Todėl Bažnyčios Galvos jau seniai ėmė 
gyvai' rūpintis katalikiškosios spaudos augi-

Europos Suirutė ir Lietuva
(žymesnieji Lietuvos visuo
menės ir politikos veikėjai 

apie vokiečių agresijų)

P. Prof. Čepinskis, buv.' 
Švietimo Ministeris ir buv. Į 
Unto Rektorius sako:

— Mokslo ir kultūros atžvi ! 
lgiu vokiečių tautu turi didi - i 
kų nuopelnų, o organizuotu
mu ji yra pavyzdinga. Lietu-i

Klaipėdos krašto nacių vel
niu ir stiprėjimu. Pijus X, dar tebebūdamas |Lla, sas.ninku ir neuniaiiinin- 
Venecijos patriarchu, paaukojo katal. laik- k9 kėslai, kuriuos dabar aiš-
raščiui “Difesa” savo pektoralą jo kritiška- kinn kariuomenės teismas, ofi- . v . .. t .
nie momento' ir pats ėmėsi jo prenumeratos įgalių Vokietijos veikėjų grų-Į'j a 'J'1*“1 ,
rinkimo darbo. Ir dabar nuolat kartojami jo. ginantieji ir kurstantieji pa-neaj>' an.°\\ Ul,,>
jau kaipo Bažnyčios Galvos, reikšmingi žo- reišk.mai Lietuvos adresu, nuo ^au^01.n ' 'n°'1

met ir kitiems kaimynams, y 
pač rytuose. Jie pavojingi tiek

site
pastangos
ku nelaikysite spaudos kaipo puolamojo n ,z^o varžymas, laužant pasira
apsiginamojo ginklo”. jšytas sutartis ir daugelis ki .

. , . . m , .Jokių nedraugingų ir tarpia,. ,1 *r latvlanis Ir cstams “
Ir dabartinis Sv. Tėvas Pijus XI kart fnSs

kurtėmis primena katei spaudos reikšmę. O nų veiksmų iš vokiečių pusės

SPAUDOS PAŽANGA

Gpaud'i nuo 19 šimtmeč’o pradžios yra 
]-a<1ari,isi didžiausių iierversinų žmonių gv- 
viniinc. Deja. kfcip teisingai rašo “Pan. B- 
sas”, katalikai iš pradžių pir mažai dėmesio 
kreipė i š'ų galingųjų švietimo, auklėjimo ir 
projNigandos pi iemonę, todėl Bažnyčia dėl 
Čdo katalikų apsileidimo yra turėjusi daug 
rn.ustolių. l'ngu-ų spaudos apaštalas T. Aviai 
Im tas Bangiai ,J. šiuo klausimu yra pa
sakęs lokius skaudžius žodžius: Mes, katali
kai, dvasios kultūros darbe 00 nuoš. pašven- 
č'ttiue s i lų ganymui, 20 nuoš. auklėjimui ir 
luokvi.nii, 15 neoš. Inb<1nrvbei ir socialinei 
globai ir lik 1 nuoš. spaudos npaštalavimui 
tu atsižvelgiant i lai. kad spurda — lai b<*ga- 
lini1 jėga

Ištikrųjų, vi.:' kultūrkampiai nebūtų Bu- 
žny-.Lu tuk y nuostolių padarę, jei katalike:

Pirmadienis, baland. 8, 1935

Adv. Rapolas Skipitis, Draugijos Užsie
nių Lietuviams Remti pirmininkas, šiomis 
dienomis atvykęs į Amerikų pasitarti su 
lietuvių organizacijų vadais dėl šaukiamo 
Kaune viso pasaulio lietuvių kongreso.

net rusams. I
Kas kaltas, kad vokiečiai iš-Į 

drįsta daryti tokius žygius, 
kaip tie, kurie dabar sukėlė 
tokį didelį susijaudinimą Ei-1 
ropoję? Aišku, tie, kurie lui 
do jiems ligi to prieiti ir ne 

[sudraudė jų apetitų pačioje

ateinančiaisiais metais nuo balandžio 1 iki nilojatos keĮįa 
spalių 31 d. Vatikano rūmuose Pijus XI ren
gia didelę katal. spaudos parodų, kurios tiks
las — nušviesti, dokumentuoti ir parodyti
katalikų veiklumų kasdieninės ir perijod'nės |tulžy„|as Versa|io sntarties į. 
spaudos srityje. Ji turi suteikti įtikinant, |Vedan, visuotin? karillf pri 
vaizdų, kaip eina katalikų spaudos darbas, į yoIę (1.u. labiau pa\uain0 tų Pra(lžl(,.b\ k’ada tai galima bu- 
kokia toji spauda svarbi ir būtina Į neriiną. Todėl šiandieną visue'vo padaryti daug lengviau.
Bažnyčių nuo priešų bei platinanti krikščio-lmen_/ ypatingaį aktualuf5 ta [Svarbiausias karo pavojus y 

po klausimas, ar negręsia mu 1 a ^aiP Eu.djos '' Japonijos 
ms pavojus iš mūsų Vakaru 
kahnyno? Ar šitas kaimynas, 

inuolatos skelbiąs ‘‘Drang nach 
!()sten” šūkius, atvirai propa

aiškų mintį ir dorovę pasaulyje.
- ----T-------------- .------

PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESO 
PROGRAMA

musų visuome
nėje nerimų ir susirūpinimų 
ateitimi. Gį paskutinieji Vo
kietijos veiksmai — įžūlūs su-

kuris, manau, gali būti neiš 
vengiamas. (Va svarbių rolę 
vaidina Vokietija ir Lenkija

Mes stovime Vokietijos ke

/

Imi karą. Manau, kad 4 — G Dr. L. Bistras, buv. Minis- 
metus karo nebus, bet ją in- toris ir Krikščioniu Demokra- 
spiruotas sukilimas Klaipėdos tu partijos lyderis pareiškė:
je visada labai galimas. Jei Kad vokiečiai grasina
dabar suradome toki širšių Ii- taikai — v’sienis aišku. O pa
ndą. tai reikia manyti, kad tas skubinieji įvykiai rodo, kad 
galima ir ateityje. jie nesiskaito su niekuo. O

T\.:i-:.. • i • ,iei jie nesiskaito su didžiosioneikia tik mažo erųiiderio. .
„ , , . . mis valstybėmis, tai mums išo is užsienio nedelstų pasių- : J ’

sti pagalbų. Iri jie išdrįso i*» gallma tiWtis visko' Bct 
laužyti Versalio sutartį, kuria ne vUn KlaiPWa Y» -i'! tik- 
pasirašė tokie galiūnai san- la’' J'» tUislas visa “ 
tarvininkai, aišku gali drįsti ierdv5” lr 1 erdvę ’ie kada
kėsintis ir į Klaipėdos kraš- nOrs trauk\ f:in0"'a- tada P»’
in ™.- • • -- keliui bus if Klaipėda. Jie- “ i, i , , i lQ. pisiuengę vietiniais puei- , 1

niekas negali. Pranašauti nors ka’1 l’e’’ t{l 10 met’l daugelis Ua}s, gaiima jaukti vij?. pradės, bet tai tik tada, kada

Šių metų rugpiūč.o 11 17 dienomis :guoj^g plėtimų savo sienų sil- tokio karo at-
Kaune bus viso pasaulio lietin ių kongresas, 'pnesniųjų kaimynų suskaite, ?is F»u“ ar ““ *» 
kurį organizuoja draugija užsienių lietuviams lir taip irusiai sulaužęs Ver-jnortsime ar rr- 
remti. Rengėjai jau pranešė spaudai, kad į^aRo sutarti nepasikėsins į Savaime aišku, kad lenkai 

su vokiečiais buvo ir liks prie
šai. Bet sudarydami sutarti su 
vokiečiais lenkai vis tik tikė-

kongresų organizaę. turinčios iki 1«« benil,.a; j
siunčia vienų atstovų, o toliau nuo kiekvie-1 _ , . , . ,, . , , ,musu valstybes nepriklausom vno tūkstančio po vienų atstovų.

“Liet. A-das” praneša, kad kongreso
metu be kitų įvairiais klausimais praneš inu 
bus skaitoma šios paskaitos:

nepi
be? Žinoma, atsakyti į tokius
•opius klausimus ’ tiesioginiai PCsi kai kQ la'mėti. Jie manė,

artimiausių ateitį taip pat ne- 
“ Lietuvių tautos paskirtis”; “Eko-Įdera. Bet vis tik tokie įvykiai 

nominio užsienių lietuvių bendradarb’a- prašosi vienokių ar kitokių iš- 
viino būdai su Lietuva”; “Lietuvių tau-.vadų. Todėl su šiuo klausima

opių Klausinių gali 
ti, pasidaryti išsprendžiamais 
taikiu būdu. Bet paskutinis 
vokiečių žygis labai sujaudi-

susvelne- ko. Bet, kad jie kėsintųsi j '1ausis Paka®ka»'ai sliPrSs ė 
Lietuves nepriklausomybe _ pykdyti visus savo planus, nu- 
sunku-tikėti, nes tai reikštu n,atytus “Mein K«mPf” kn>’’

. , , . . . ... karų. ir, gal būt, ne tik sa Liel Biundicn,i jie dar 1“ra
tos menas”: “Užsienių lietuvių ir Lietu- “Sekmadienio” bendradarbis no Ir lenkus ir jų simpatijos tuya feet gu kaimy_ toki stiprūs, kad galėtą tai
vos kolonijos klausimas”; “Užsienių lie- kreipėsi į visų eilę žymių po- ,lakai atšalo. Klaipėdos klau- naig pradėti. Dėl vien Klaipėdos
tuvių švietimo reikalai”; “Pasaulio lie- litikų ir visuomenės veikėjų., sinias llgra 1IH'ISU vienų klau-j vargu ar jie išdrįstą pradėti
tuvių sųjunga”; “Užsienių lietuvių jau- kurie šilo klausiniu makūiė-Įsinias-Vokiečiai taį gerai žino; Anksčiau, skaitydamas pra- tokį “žaidimą”, kuris gali
nuomonė ir lietuvių tautos siekimai”; !jo pareikšti savo nuomonę. Čia 'r vargu ar ji<* ryžtųsi šį klau-;n< IIZ,1 Imki asm as, kur buvo pareikalauti tiek, kiek ir vi-

1 ’ ............................ ‘iskelbiamas slaptas“Dvasiniai ir medžiaginiai išeivių-ryšiai Įįr talpiname tu žymesniųjų 
su Lietuva”. mūsų visuomenės veikėjų mu- i
Teoret'niu atžvilgiu pasaulio lietuvių ko

ngreso idėja labai gražiai skamba. Kiek ta
me kongrese praktiško darbo bus galima nu
veikti, tuo tarpu sunku yra pasakyti. Ame
rikos lietuvių katalikų organizacijų centrai 
iš esmės kongresų remia, tačiau dėl progra
mos ir atstovybės, kaip jau buvo rašyta, tar
sis su atvykusiu į Amerikų užsienių lietu
viams remti draugijos pirmininku.

SUSIRŪPINIMAS JAUNIMU

-imu spręsti ginklo keliu. Ta vokiečių Są rytą erdvės siekimą vyk
laryti .jie gali pasiryžti tik '<iLiginklu\ima:', aš m tikėjau dygias. Bet visai netenka ste

las pareikštas nuomones. tada, kai bes pasiruošę vyk-^uo- Let i žja-rnai keliaudamas Rėtis Hitlerio veiksmais. Tai
. Jyt* visus savo planus. Gi da-jP° Eurcpų as tuo įsitik nau. ■ kų dabar daro Hitleris, anks-

ro . . ceme bar jie toįdų žygių vargu ar -'kt' *au’ ka|p i* Olandijos į ėiau darė Štrezemanas, Eber-
galėtų imt s, nes iš to gali ki- p okietijų d’.crų naktį buvo ga tas, Briuningas ir visi kiti,
lti visai netikėtų išdavų. Ir j Genama karo medžiaga. Sjo nes pirmiausia jie visi buvo ir
ne tik vokiečiai, šiuo metu ka- 'ao°aai paskui vagonus ir da- vra vokiečiai. Todėl kitos va'-
ro nenori ir bijo visi, todėl, E liniukai dirbo pasikeisdam: stybės ir turėjo su jais skai-

pie visuotinės karinės prievo-Įinano m,on)0nc? metų įiStlSi? Par;h Aišku, tai turėjo lytis, kaip su vokiečiais, bet
les įvedimų yra didelis smu- bėgyje karo pavojaus nerei-: uinlyti ir tie, kurie pasirašė ne kaip su simpat:škais asme-
gis tai plaut niam ir tarptauti- J<ėtų lauki i. Tik vieni italai i ersakl° nutartį. Kodėl jų ne- nimis. Visi buvusieji prieš Ki
nių sutarčių sistemai bemlrai. I(lr.1siau k,.!))a api(l karQ> bet [sudraudė? Seniau kitos vaisty 'Kerį ruošė kelių jam ir visam 

Irąsunias labai įtartinas. iže stį atskirų An- tam, kas šiandienų vyksta.

tauto Didžiojo Un-to Rekto
rius pareiškė:

— Tarptautinė teisės atžvil
giu Vokietijos paskelbimas a-

.Savaime aišku, kad šitas vei ir .14 d 
ksnys sudaro didelį pavoją Eu ! Klaipėda neri toks didelis gli.jos pilietį, o dabar? Laužo- Versalio sutartį vokiečiai pra-

Nerasi šianylien tautos, kuri nesirūpintu į - . - . .. . į -----r..... ............ . Inos ųl,tflrtv< i...,.:.. , .
savo jaunina, „akloji,,,,,. Ypatingo ,«ė objektas, dėl kurio šiuo metu pari,,i •'Hl n dl? T'at^
, jaunimu kreipia faėiriai ir komunistai. Vi- 0 tU0 »“*“ » Lle,UVa'- V»kia«ja »»»» ! pravartu iš<„u",„i T ‘ p^'«at“ka:.Iaazfi
sakiais būdais jie mėgina pavergti jaunimo liet bendrai Versalio s,dar- vo likimu, nes laba: patikim,,! ; , . - Dri'' ,, ' “,k?’ b<'t nv‘Anb’"Ja, ""L

. . 1 o -i ............... __”___ *„_i ;. et it i u 11 i<is pintim prie pasta- Pranciizna nenorcio tai matv-
dvasių. Kaip fašistai, taip ir komunistai jau-[ties sulaužymas Klaipėdos rei 

kalo neliečia. Lietuva \ < rsa-n'nių auklėja priešivligiškoje dvasioje.
Kitaip elgiasi Austrijos vyriausybė. Vi *-

j name Austrijos .jaunimo vadų susirinkime
i dr. Perner, švietimo ministerijos sekretorius,

ku įliedamas apie ta:, kad Austrijos jaunimas
I dabar būsiųs auklėjamas jaunosios Austrijos
) dvasioje, pabrėžė, kad tai neliečia katalikų
jaunimo organizacijų, nes jos esančios pačios

, . . iniėje Klaipėdos krašto klai:kurios savo nar us 1 1

prie pasta- Prancūzija nenorėjo tai matv- 
.. ,rųjų įvykių, jis vokiec us pa- ti. Dabar jie tai mato ir su-

■ - • i, """ Vi‘ada l,,,i."l,’!!'ka«"a vis daugiau ir |ir„„tu, kad vokiečiai tais pa-
Iro sutartu.: imsi ras,-. Klai-jblldeli. Savu „rpriklarsoniyi,,.': dnjsiau. Aišku, Austrijos jie (-.„is metodais sieks ir dau-
pėdos kraštas jai buvo sau- mes atgavome didžiųjų denio-! ncišdris naliosti i; i„i>u; • * 1-1 •, ■ . m i. tu|> puinsii, nes ji lanai ginu, todėl jie jau yra priver-
tarve:; valstybių perduotas at- kraliskų valstybių padedami, i brangi Prancūzijai, bet KDi- stiv,ieškcti būdų apsidrausti 

todėl ir dabar turėtume į ja;: pėdos kraštui visada yra di- nno galiri:u pavoją iš vokie- 
onentuot.s ir jonus paskl.au- delig pavojus ir dėl jos mes pusč.s. Jei kiti vokiečiais

ski ra sutartimi, kurios negali 
pakeisti nei patys signatarai, 
tuo labiau Vokietija. Todėl 
ipastarusis Vokietijos žygis es-

pirmosios organizacijos, 
jau nuo seniai auklėjančios tikroje Austrijos 
dvasioje.

Keikia pasakyti, kati katalikų jaunimo 
organizacijos visuomet savo narius auklėja 
grynai tautiškoje ir valstybiškoje dvasioje. 
Bei to rimtį valstybių vaitai, dirbu ne dėl 
savo garbės, bet valstybės gerovei joms pa
deda.

išimo nepakeitė. Priešinga1, jis, 
gal būt, dar labiau sustiprino 
mūsų pozicijas, nes dabar net 
Vokietijos simpatikai pamatė, 
kud vokiečių silkiniai yra ne- 
te'sėti ir neleistini ir pavojin
gi Europos taikai.

Pavojus iš vokiečią pusės
Lietuvoje veikia ateitiifTikai ir navas“ mums yra ir visados buvo, bet

liniukai, kurie, deja, susidm'.a su kliūtimis, 
nes dabartinei vyriausybei, pantėgdžiojanr’ni 
fašistus, grynai katalikiškas (žinoma, ir Įau

draugu ji neturi.

t i. turime ypatingai budėti. Iš negali pasitikėti, tai ir mes 
Mein Kampf autorią ir ga- negalime jai3 tikėti. Iš ją pu- 

rbintoją galima laukti visko. sg3 pavojus mums visada grę- 
Adv. M. Sleževičius, buv. sįa> jjet artimiausiu laiku vo-

Prof. P. Leonas, buv. Tei
singumo Ministeris ir vienas 
žymesnią advokatą pareiškia:

Kas skaitė Hitlerio ‘Mein [Ministeris Pirmininkas ir Liau 
Kampf”, tas ž/tio ko vokie- partijos lyderis atsa-
eiui siekia. Tai yra jų “credo” 
ir to jie visada sieks. Kol sil-

kiečiai vargu ar išdrįs kartoti 
1914 metus, nes jie dar nėra 

kė labai trumpai: tokie stiprūs, kaip 1914 m., o
— Neturėdamas tiesioginių šiandieną tai daryti jiems lei

pui, aišku, jie nesiryš vykdyti [davinių, negaliu griežtai pa- kėtą dar daugiau jėgą.
“Mein Kampf” idėjų, bet j«i- sakyti taip ar ne. Tik viena
kankninai sustiprėję, be abe 
jo, tai vykdys. Ar tai jiems

gai u pabrėžti, kad šiandienų 
mes gyvename labai pnvojin-

tas pavojus yra nedidesnis, pavyks — reikia abejoti. Aš gų laikotarpį. Pavojai taikai 
kaip buvo anksčiau, ir jis lie- manau, kad j:e nėra pakanka
čia ne mus vienus, bet visus mai stiprūs, kad galėtų kelt pa

tiškus) jaunimo auklėjimas, matyti, nepake- ivienodaž, kurie siekia išlaiky- saulinį karų, o karas, kad ir
i liui. ti taiką.

4
dėl Klaipėdos, reikštų pašau- Jdnusornybės sargyboje.

i

VYRAS:— Po velnių! Kas 
galėjo pagadinti mano skus
tuvų ?

ŽMONA:— Nežinau. Va
kar, kai piauečiau kojų pirš-

yra labai dideli, ir visa lietu
vių tauta turi susitelkti ir v- 
patingai lindėti savo nepri- tų nagus, jis dar buvo tvar-

ko j.

niUMba.it
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Paskutinis Susitikimas
A P Y S A' K A

-------------- Kaz. Andrius s ----

(Tęsinys)
Jūra visai nurimo, tik ma

žutės bangos, taitum žaisda- 
mos, palengva supo laiveli. 
Stasiukas, nuvargęs ir sušalęs 
nuo peršlapusių rūbų, susisu
ko į apsiaustų ir. prisiglaudęs 
prie tėvo, užmigo. Sakiu jam 
buvo miegoti po iškentėtos bai 
mės ir nuovargio. Oras kiek 
atšilo. .Jūros paviršių, nors la
ba! pamažu, ėmė traukti rū
kais. Taip po valandėlės ]>cr 
kelis žingsnius pirmyn nieko 
negalėjai matyti. Tėvas vis 
tebegalvojo. Paskui pasilenkęs 
pabučiavo sūnų ir lyg abejo
damas paėmė irklus. Bar va
landėlę mąstė, tartum norėda
mas kų prisiminti, paskui ne
skubėdamas pasuko laiveli at
gal ir tyliai pradėjo irtis, kaip 
jam rodėsi, tiesiai į krantų. 
Pamažu, neskubėdamas, kad 
visai nenuvargtų ir nepažadi
ntų sūnaus, yrėsi visų naktį, 
bet kranto vis nesimatė.

— Argi taip toli galėjom

nuplaukti, — klausė pats sa
vęs, — kad vis dar niekur ne
matyti krašto. O gal... gal aš 
paklydau... gal iriuosi ne į kra 
štų, liet j vidurį t — Bet ne, 
taip negali būti. Visų laikų, 
bangų nešami, plaukėme į vie
nų pusę, o atgal pasukau tie
siai priešinga kryptimi. Išauš 
rytas, išsisklaidys rūkai, ta
da tikrai kur netoli pamaty
siu žemę, — ramino patį save.

Ilgai ilgai jis dar irklavo, 
bet klasto vis nesimatė. Apsi
dairė. Viename dangaus skliau 
te, kur jam rodėsi esu vaka
rai, pradėjo švitėti. Toliau vis 
labiau ir labiau.

— Tai aušra, — mųstė sau 
tėvas. — Bet... kas gi, juk ten 
vakarai, o iš kur ta aušrai 
Argi aš esu paklydęs?... Die
ve, visą naktį yriausi tolyn 
nuo krašto. Dabar...

Nusiminęs tėvas paleido ir
klus ir apkabino bemiegantį 
sūnelį. Taip jis tikėjosi, kad 
sūnus išbudęs pamatys kran-

Namams Reikmenys
Elektrikinės Ledaunės po ••...................... ^59.00
Gasiniai Pečiai po ......... $29.00
Gražus Parlor Setai ....-• 38.00
9x12 Karpetai ...... x-| g,QO iki *95,00
Elektrikiniai Dulkių Valytuvai po ..........  $0,05
12 Tūbų Radios po .. • •............. ...........$00 -OO
Jr daugelis kitų nannun’s dalykų: Klejonkų, matrasų, 
springsų, stalelių — už numažintas kainas.

|lų, o dabar... tik’Dievas ž'no,, 
į ar bus kada nors lemta išvy 1 
'sti brangiųjų gimtinę. Vieniu 
jtėlė viltis — pamatyti beplau
kiantį laivų. Bet ar greitai jis 
atplauks — Dievas žino. O č u 
kiekvienų valandėlę gali kilti 
audra ir juos paskandinti. Ir
tis atgal į krantų — jėgų jai 
neturėjo. Beliko tik pasiduoti 
likimui.

Pabudo ir sūnus.
— Tėte, ar mes dar ne na 

inie? — buvo piripas jo klau
simas.

— Ne, sūneli, dar ne...' Bet 
gal būt, jau tuoj būsime, — 
ramino tėvas.

— O aš sapnavau, kad mes 
jlaimingai pasiekėme namelius 
; Motutė taip meiliai mus pasi 
tiko... Bet žiūrėk, kas ten, tė- 

,veli! Jau .aule teka.
— Taip, sūneli, jau teka.
— Kaip ji dabar toli...
Jis lyg ko susimąstęs nuti

lo. Tylėjo ir tėvas.
Ūkancs pamažu įšsisklaidė 

ir pirmieji saulės spinduliai 
gražiai žaidė mažutėse jūros 
bangelėse. Aplinkui — kur tik 
žvelgsi akimis — vanduo ir 
dangus. Žemės nesimatė nie
kur. Be žodžių pažvelgė vie
nas į antrų, ir baisus skaus
mas suspaudė jų širdis. Sta
siukas tik prisiglaudė prie tė
vo ir vėl pravirko. Per daug 
jam buvo aiškus tėvo skaus
mas. Jis mintimis nuolat kar- 

i tojo:
— Sudie, brangioji motute, 

gal niekuomet jau tavęs ne- 
matysini. Gal niekuomet nepri- 
■glausi manęs prie savo širdies. 
Gal jūra mane priglaus...

TOLYN NUO TĖVYNĖS

EMIL DENEMARK S

MANGU Al supro- 
sija drapanas greitai 
be jokio sunkumo.

po

*39.50
iki

*94.50

Skalbiamos mašinos su pil
na 5 metų garancijų

P”

*39.50.
"'*69.50

iki

*99.50
Parsiduoda po 75c į savai

tę.

Vasaros rytų kampe pasi
rodė lyg koks taškas. Tėvas 
pradėjo jį sekti. Taškas kas
kart vis didėjo, bet daugiau 
suko vakarų kryptim.

— Tai laivas! — nudžiugo 
tėvas. — Jei Dievas leis, gal 
tuoj būsim išgelbėti.

— Pagaliau pasirodė ir stie- j 
bai. Tėvas, nuraminęs sūnelj, 
yrėsi į tų pusę, lyg norėdamas 
užbėgti prieš laivų, nes jis 

j daugiau suko į vakarus, neg u 
l į pietus, kur buvo nelaimin
gieji keleiviai. Bet kur tau, 
laivus eina visu smarkumu, 
argi nuvargęs žmogus, išse
kusiomis jėgomis galės jį pa
vyti? Tada jis ėmė mosuoti 
rankomis, šaukti, bet veltui — 
laivas buvo toli ir niekas jų 
nematė. Dar kartų paėmė ir
klus ir, sukaupęs paskutines 
jėgas, yrėsi pirmyn. Laivas 

! vis tolinosi. Tėvo jėgos maže-
i jo. Vėl ėmė šaukti, mosuoti —I
i veltui, niekas nepastebėjo. Tik 
laivas kažko pasuko lyg į pie
tus. Tada dar kartų tėvas už
kabinęs ant irklo apsiaustų 
pradėjo mosuoti. Pamatė. Lai
vas apsisuko ir sunkiai pūš

kuodamas plaukė į juos. Tuoj 
jie bus išgelbėti.

— Garbė Viešpačiui galy
bių! — sušuko tėvas pakelda 
mas į dangų rankas. — Vieš
pats išklausė mūsų maldų ir 
neleis pražūti savo tarnams.

Stasiukas iš džiaugsmo net 
šokinėjo, smarkiai plodamas 
mažais delniukais. Laivas pri
siartino — tai buvo prekinis. 
Jis plaukė į tolimų šalį. Ten 
pardavęs savąsias ir prisipir
kęs naujų prekių po mėnesio 
ar daugiau laiko turėjo grįžti 
atgal. Nelaiminguosius kelei
vius jie priėmė, nors plaukė į 
priešinga puse nuo tėvynės ir 
nuo Anglijos. Jie tikėjosi, kad 
sutiks beplaukiant kokį laivų 
jų tėvynės link ir tada jie per
lipę į anų laimingai sugrįš 
namo. Bet jie apsivylė. Visą 
tų. dienų ir naktį nesutiko ir 
net nematė jokio laivo. Tėvas 
pradėjo nerimti, kad jie n?

už tokių ilgų kelionę juk rei-, ilgas, laivų pakelėje nesutin 
kės nemaža užmokėti. Iš kui i kame, tad jums plaukti kartu 
jis, vargšas, neturtingas žve- su mumis nėra jokio reikalo; 
jys gaus tiek pinigų? 'nes, viena, kelias ten ir atgal

Taip praėjo ir antra diena.,daug kaštuos, antra, argi ver- 
Jokio laivo. Trečių dienų apie’ta be jokio reikalo save var- 
pietus jie pamatė žemę. Tai Įgirti. Aš Vilkėdamas jums ge- 
buvo netoli Afrikos nedidelė,ro, pataria išlipti šioje saloje, 
stabmeldžių gyvenama sala. į Nieko nuostabaus čia nėra. Ši 
Laivo kapitonas pasuko laivų i sala, ir ten toliau keletas kitų,
ta tinkinę ir, pasišaukęs tėvų 
su sūnumi, sako:

— Žinot kų. Mūs kelias dar

yra mūsų valdomos, kaip ko 
lonijos. Tiesa, žmonės tamsūs, 
stabmeldžiai, bet jie europie
čius labai gerbia, ne tai iš 
meilės, tik daugiau iš baimės 
Bet aš tikras esu, kad jums 
nieko bloga neatsitiks ir jūs

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

Telefonai: BOUIevard 4705—8167

\YCtiL, 97d k. Lietuvių programas Nedėk nuo 1 iki tl:30 
p<>. piet.
\YA.\P, 929 k. kasdieną 5 vai. Vakare.
\Y lll’C, 1429 k. ketvergais nuo 8. vai. vakare.

ATĖJUS LIŪDĖSIUI
Pasiteiraukite!!

Laidotuvių Direktoriai

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

T £ V A S
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 SO. KEDZIE AVĖ.

grįš į tėvynę; o antra 1

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO

žmonės, kurie de. senatvės arba ki-Į busite patenkinti ,|U globa. Čia
tokios piiežasties ” ’/1mes plaukdami dažnai susto-nesveikus, atgauna sa\ o jėgas, svei j t'
kata ir pasida.ro stipresni ir gyvesni 
po to kaip jie vartoja NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų ir vyrų, kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro juos svei- 
kesniais, tvirtesniais ir priduoda jiems 
naujų spėkų darbui. Jeigu jus esate parveglnle 
senas arba šilimas, pamėginkite NL-ll 
GA-TONE. Po keletu dienų jūs pa
stebėsite dideli pagerinimą.

Nl'GA-TONE parduodamas visose 
vaistinvėiose. Nepriimkite pamėgdžio
jimų. Niekas kitas jums nepagelbes 
taip kaip NUGA-TONE. T.,, , crir

Nuo užkietėjimo imkit—I GA-BOb 
— Idealų Liuosuotojų vidurių 2 5c ir 
50c.

jame ir jų būdas mums gana 
gerai pažįstamas. O grįždami 
atgal į čia užsuksime ir jus

Tėvas sutikdamas linktelėjo 
galvų.

Prie kranto gulėjo keletas 
pusplikių vyių, toliau meške

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių
--------- o---------

Didžiausia paminklų dirbtuvė
Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo

F

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

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

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

f#

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

■padalintai Ukallme h- Ifidlrbl- 
me »l»oklų rflAių paminklą Ir gra- 
hnamhj.

lfOnų ietmyna npedaltamoja Ua- 
darbe per iešian kartas.

Veskite paminklu reikalus Ge
dai nu pačiais lidlrbėjais.

kirrvd Rnmili, 

II|.WWJIIIIIII I š

MOUNT CARMEL 
, KAPINĖSE

Vienas btokan | ryma nao 
OidMiilių «nrtq

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai t
PBMHAOOLA MII 

B1LMOIT MM
Office: B1LLSIDB »MB 

Vlncent RnselU. sere.

riojo būrelis paaugusių vaikų. 
Pamatę atplaukiant laivų jA. 
kiek sumišo. Vienį pasislėpė 
krūmuose, kiti nubėgo Į gilu 
mų, kur ur.tė<i kelios žemo* 
palapinės ir rąstų sukrautos 
lūšnos. Lai;ui sustojus netoli 
kranto, kapitonas davė ženk
lų, kad jie pis ji atplauktų 
Tada išėjo d n augaloti, stare 
bių kaulų, bro t.tii/ai saule n»! 
degę vyrai ii, Įsėdę į laivelį, 
prisiyrė. Pats kapitonas nuli
po nuo denio Į jų valtelę, kaž
ką pasakęs padavė raštelį ir, 
dar pagrųsinęs vėl vikriai už
kopė aukštyn. Tėvui pasakė, 
kati galįs be jokios baimės čųi 
pasilikti ir atsisveikindamas 
pridėjo, kad tii?:’:ti sugrįždami 
čia sustos ir juos paims.

\
(Daugiau bus)

GARSINKlT ĖS 
“DRAUGE”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chieagos, Cieeros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. LiiMcius
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
J. F. Radžius
S. M. Skudas
Ckas. Syrenicze
1.1. Zolp
I. F. Eudeikis

4092 Archer Avė.
Plione LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Plione YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Plione BOUIevard 4139

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

G68 West 18th Street 
Plione CANal G174

718 West 18tli Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 West 46th Street 
Plione BOUIevard 5203

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

Lacfiamicz ir Sūnūs 2314. AVest 23rd Place 
Pilono CANal 2515 Cicero 5927

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

f A

pasida.ro
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Katalikų Padėtis Bavarijoj

Kardinolas Kaulliaberis (Irų, Šis milingas buvo tarsi at- 
s ai gina Bažnyčios reikalus. Įsakymas j Faulhaberio pamo-

Pagal konkordatu. kuris kslą, kur kardinolas nepralei- 
1933 iii. buvo pasirašytas tarpjdo nepasakęs tiesos žodžių pe- 
Berlyno vyriausybės ir Vilti-'įdėtam ir bedieviškam tautiš

kumui, nacionalizmui.
I

Mit’ngierius Raueris pakar- 
ilodamas kai kurias pamokslo 
vietas akiplėšiškai rėkė: “Mes 
nesuprantame, kodėl b 
kėtojas nebuvo perduotas sla-

baigti įrengimo darbas. Šiam oficialus svečių perstatytojas,
įrengimo darbui kun. P. Jurasllke Ifoover.. ipadėjo daim energijos ir triū
so.

Knygoj aprašoma .J. A. V. 
prezidentai, jų papročiai, blo
gos ir geros ypatybės. Vienus 

rš 20 įvairių draugijų, kurios ij s giria, į kitus, nelabai ge- 
daug prisideda savo darbu pa- rai atsineša.
rupijų remti. Prezidentų "VVilsonų negiria.

Kun. Pr. .M. Juro triūsu ir Jo administracijos metu buvo 
pastangomis draugijos išlavin daug paikumo, o labiausiai jo

Šioje parapijoje gyvuoja vi-

kano, Vokietijos vyriausybė- į- 
sipareigojo garantuoti katali
kiškoms mokykloms laisvę. Pa 
bar gi pastebimas tai vienur, i
lai kitur to konkordato nesi-ĮVH‘laS *P'***.sK»i reK,:: -‘lues pinnjJ 8ekmadienį eina Apaš- į ves godus, puikybės pilnas. 
l-li]-vina • nesuprantame, kodėl toks kai- taJystės/ir Vaiku dr-ja, antrų Kalbėdamas su savo draugais,
' Biivjuijos krabas vra k„t,.-|"•“'T **?*|—Vy.» SvK. Vardo dr-ja, trc

len kataliku yra 7ft,11l»da įjai. hie Tiaueno s(,|;lll„dienį eina Trctinm- 
pasak)mas jo klausytojuose ka p>10|įja) o ketvirtų — So- 
rado didžiausio pritarimo. Sa- Įdnlietės ir .Jaunimo dr-ja.

„ ivo kalboje Raueris dar dau-
(9 esamu kataliku mokyki i1 . .... ... ...*,gmi išliejo pykčio prieš kata- 2u mokyklas suvalstybinti, da- ... ,nA .. . • . • . .likus H0 -90 proc. jam plojo
bortinius mokvtoius atb* sti, o ..... ... ,ir saukė, kitiems nebuvo- ga

tos in corpore eiti kiekvienų 
mėnesį prie šv. Sakramentų.

kelionės į Europą metu. 
Prezidentas llardingas, bu-

uk įska:
nuoš. Rot paskutiniuoju laiku 
vokiečiu naciai vra sumanė is

I

bedugnės, kaip tat padarė da
bartinis prez. F. KocseveltasJ

ANGLAS, JUODODŽIŲ 
KUNIGAIKŠTIS

j's duodavęs jiems suprasti, 
kad visi ji turi vadinti “ponu 
prezidentu“. Jis turėjęs san 
už didelę garbę būti šio kras-

Burneo, sala randasi rytų 
vandenyne. Sala didžiumoje a- 
pgvventa jnododžiuis. šiauri
nės salos dalies valdovu betgi 
yra baltodis: Charles V. Rroo- 
kie. Jo dinastija s'ekia vienų 
šimtmetį.

1840 m., kuomet jūrų plėši
kai buvo įsigalėję, ir kuomet 
tuometini.' Burneo sultonas 
buvo tų plėšikų kankinamas, 
James Brooke plaukė pakraš-

kilnybės pareikšti savo protes
to. Ir kai kalbėtojas primin
davo kardin. Faulhaberio var
dų, netolerantiška minia tuoj 
pradėdavo švilpti ir šūkauti. 
Buvo g’rdėtis balsu: “Pakart

jti vieton pastatyti savus. Tai
gi užsimojimai begėdiškai di
deli, kad m t trečdalį kataliki
škų mokyklų nori pakeisti ra- 
sis stinėm, hitleriškom. Tr už 
tai varo agitaciją.

Vasario mėn. kardin. Faul-
liaber drąsiai ir rimtai įspėjo ‘

Ta diena vakare sklido gan-;, .... ......., ... buvo pasikvietęs A. Peldzių su• (lai, kad kataliku kardinolas ; . , . , . - . •privatinių mo- , _ judamais paveikslais. Žmoniųsuarestuotas, tačiau paaiske- ....... r., . . prisikunso pilna sale. Paveik-o kad netiesa. Ruvo suimta
40 asmenų, daugiausia žurna
listų ir korespondentų, kurie

tėvus katalikus, kurie 
savo vaikus iš
kyklų ir atidavė jas viešosio
ms - valstybinėms su stabmel
diška programa.

Nepatiko u.i naciams ir jie
»- ... i ten dalyvavo. Sako. jie buvęsumose .Miunchene mitingų; • . , ‘

. v , , - • v , suimti, kr.'i .lieko neparašytu iprieš katalikus ir prieš kar- . vv. " ‘
.. . laikrašč.us dėl tokio protes-dinolų. . . , .v. tautų nacionalistu nedraugus- Kct-

kuino ir užsipuolimų.
Kalbėjo judėjimo prieš 

tulikus vadas J. Raueris.

Pianesimas CICERUS ŽINIOSI
NORTH SIDE CHORO

NARIAMS VIEŠA PADĖKA

Širdingiausiai tarai ačiū dr. 
J. J. Simonaičiui už sėkminga, 
jperaeijų, Šv. Kryžiaus ligo
ninės seselėms ir slaugėms už 
taip malonių priežiūra; kun. 
II. J. Yu'čūnui už aplankymų 
ir maldas, taipgi vietinėms šv. 
Kazimiero seselėms už malda. ; 
giminėms, Dievo Motinos So
pulingos draugijos narėms '••• 
visiems lankytojams vž dv - 

metų Jubiliejus bus minėja" *’inos ‘tvanas, gėles, dovanas 
mas gegužės 5 d., 1935 m., Į 1 nu'sU>-

svetainė- į Dėkoju tau, mano sesute, ir 
tavo vo keliams už laikymų ir 

tarnavimų jūsų na- 
B. Kučius

Pirmadienyje įvyks svarbi 
praktika vieniems vyrams. 
7:30 v. v.

Ketvirtadienį bus prakti
kas su solistais ir visas cho 
ras 8:00 v. v.

Verbų sekmadienį choras 
imsis paveikslų Seboll Studio, 
1553 MiKvaukee Avė., 4 vai. 
po pietų. A’isi nariai prašo
me laiku susirinkti. Choro

to prezidentu. 5 ra žinoma, kad ’čjais savo privačioj jachtoj, 
daugelis laikraštininkų, neži- Užklaustas, ar negalėtų suito-, 
įlodami, kaip turi pageibti nuj pagelbėti apsiginti nuo pi- 
prez. . Ifardingų, apleisdavo ratų> niidai sutiko J() ja(.h(o 
Wasliingtona neatsieke tikslo.

Prez. Coolidge, buvęs geras

Rūtų laba: gražu, kad ir ki
tų parapijų draugijos pasektų 
ši gražų pavyzdį. Tuomet ka
talikybė žydėto žydėtų. Kada 
vyrų eilės eina prie Dievo sta
lo daro labaį didelį įspūdį.
Nekartų ir atšalėlis pamatęs aktorius, ir noriai leisdavos 
kaip šimtai vyrų eina in cor- i laikraštininkams traukti jo pa 
pore prie šv. Komunijos, ir Įveiksiu. Labai mėgo žvejoti, 
j's atkunta tikėjime.

! Kovo 24 d. kun. P. Juras

slais publika labai gėrėjosi ir 
kvietė, kad ir kitų. kartų at
vyktų. Rap.

Mykolo parap. 
jo, 1644 AV.ityansia Avė.

vo kalboje jis pareiškė, kad Rytojaus dienų įvyko dar 
katalikų priešinimųsis dėl mo- vienas susirėmimas. Faulliabe-
kyklų suvaistybinimo esąs nie
kas kitas, kaip kova prieš 
hacionalsoeializmą ir dėlto ga
lįs privesti prie smarkių .ko
vų.

rio sekretorius buvo kelių jau 
nų žmonių suimtas ir nežiū
rint protestų pristatytas poli
cijai, kur jis buvo išlaikytas 
daugiau kaip porų valandų.

MARGOJO PASAULIO 
ĮVAIRENYBĖS

Rašo P. J. Vitkus
CICERO, ‘ILLINOIS

APIE A. J. V. PREZI
DENTUS

DUODA 
PAVYZDI

Už visus kitus prezidentus tu
rėjęs daugiausiaį drabužių. Pa 
žymėta, kad prez. Coolidge ne
buvęs prielankus svetimtau
čiams ir kitų šalių diploma
tams.

Prez. IT. ITooverio adminis- 
trae'jos metu, Raituose Rū
muose buvo vien liūdėsi o va- 
landos. Visas jo personalas n<*- 
ra girdėjęs g. ro žodžio. Ruvo 
sakoma, kad prez. Ifooverio 

i veidas buvęs sušalęs, nes nieks 
AVasliingtone nėra matęs ant 
jo veido šypsenos. Taip pat ne

buvo gerokai apginkluota, to 
dėl nesunku buvo jam išvai 
kvti jūrų plėšikus. I

Dėkingas už tai sultonas, do , 
kumentaliai užrašė jam 50,000 
kvadr. mylių šiaurinės dalies 
Burneo, kurioj dabar gyvens 
000,000 gyventojų.

Duodamas dovanų ’ James 
Rrooke’ui, sultonas pripažino j 
jam ir kunigaikščio titulų. Da ' 
kartiniu tos dalies valdovu y- 1 
ra C. V. Brooke, Jis gyvena 
didybėje ir yra po Anglijos 
diktatūra, su tokiomis pat tei
sėmis, kaip ir Tndijos princai; 
jie yra atsakomimri Anglijos 
karaliui. Jo sostinė randasi 
Kuching mieste, kuriame lak 
sto įvairių kraštų išdirbvsčių

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

.V. Kuli/x. malonų p 
niuose.

MORTGAGE BAMKERS

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

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

CLASSIFIED
ALTOMOBILES ALTOMOBILES

4* buvo Amerikos žmonėse švpse- automobiliai; apsuptas naujau
nos, nes taip bešeimininkauda sios mados telefono tinklu ir

Neseniai išleista gana įdo
mi knyga “Keturios-dešimtys 

(du metai Raituose Rūmuose“.tas. skiepas buvo lapkr. 22 d.
1922 m. Išsibaigus bažnyčios Knyga parašė Raitųjų Rūmui taip greitai šalies išvilkęs i

Imas krašte, būtų privedęs jį f-t-
Į prie bado. J Prieš keletu metų kunig. C.

Tr jeigu toks pats klaiku* įv- Brooke Anglijos karalijai
prezidentas būtų buvęs į.šrin-Į ^ovanoi° 
ktas 1932 metais, tai nebūtų

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai

PONTTAC — ’33, 4 durų Sedan, 5 BUICK '31 — Model 91. 5 Sedan.
drat. ratai, Mohair Trim. Gerai iŠ-1 
rodo ir tobulam stovy. Garantuo
tas ...............................................

Juodas, 6 drat. ratai, geri tajeral. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... 8375

•tatvmo fondui, įrengimo dar
bas buvo atidėtas tol mesniam 
laikui. 1929 m. kun. P. Vir- 
mauskį iškėlus į So. Bostonų,

m LIETUVIAI DAKTARAI

OI.DS S — 1933, 4 durį, Sedan, Blue 
su gold trini, 5 Steel ratai. Labai 
grabus vėliausio *moilėlio karas, au
kštai tobulam stovv ................ #515

I,A SĄLLE — 1 930, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas, fi drat. ratai, šis La, Sal’e 
puikiai iSrodo ir yra pirmos rūšies 
visame ............................................ #415

LAWRENCE, MASS. — Šia 
me mieste lietuviai pradėjo 
rganizuoli parapijų jau 1891 'nauju klebonu paskirtas kun. 
in. Parap jai organizavimo pra p, Juras, kuriam ir teko už-
džių davė Šv. Lauryno dr-ja. _________________________
1993 m. lietuviai nuperka U| 
protestantų kukt’Ą* už $4 <li)0 
ir geg. 30 d. kirkažė pašven 
tinanio į katnlihii bažnyčių.

Pirmuoju sies parapijos kit 
bonu buvo kun. J., šešlokas. 
antruoju — kun. A. JrsaLis, 
trečiuoju — kuri. Pr. A. Vii- 
mauskis r dukart,niu klcboni 
nuo P’29 metą y:a darbštus 
ir f.«.~f,.uijcLU labai 
kun. Pranas M. Juras.

1922 m. !<!«;<liaujant kur.
Pr. Virimu skini pradėta sta

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

i,
Office Phone Les. and i.ffice 

PROspeet 1028 2358 So. Leavitt St.
CANal 070#

DR. J. J, KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chieago
OFFICE HOURS 

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

LIETUVIS
OPTOMETRICALLY AKIU 

s | SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

invlimas I 'stl PUežastimi galvos skaudėjimo, Į 
tvaiglmo, akių aptemimo, nervuotu- Į 
mo, skaudamą akių karštj. atitaiso

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

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

Ofiso telef. UOCIcvard 7820 
Namų Tel. PROspeet 1930

rumparegystę Ir toliregystę. Priren- Tel. BOL'levard 704a 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- I
Kiniuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodanėta mažiausias klal-1

j*- • .v »• v ..../i t rta’- Speciaie atyda atkreipiama j
IVtl nallja bažnyčia liz $.W),- mokyklos valkus. Kreivos akys atl-

779.00. Pastatyta bažnyčios šie 
nos, užlietas stogas ir įreng-
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taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedSlioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
K ai. kis pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

DR, P. ATKOČIŪNAS
CHEVROLET — 1933. Sport eoup» 

su rumbie sent. Maroon. 5 drat. 
ratai, bot vvater heater. Puikus ma
žas coupe, kaip naujas .... #305

DENTISTAS
1446 SO. 48th CT., CICERO, ILL. 

Tel. CANal 0257 į Utar., Ketv., ir Pėtn. 10—9 vai.
Res. PROspeet 6659 8147 SO. HALSU I) ST.. CHICAGO 

Paned., Stred. Ir Subat. 2—9 vai.

CADTI.T.AC '30 — V-8. 5 Sedan. Juo
das. mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, whipcord trim. Labai ge
ras karas žema kaina ............ $375

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1M21 SOĮ'TH HALSTED STREET 
Rezidencija 660(1 So. Arteslan Avė.

Valandos; 11 ryto Iki 2 popiet 
6 Iki 8 ▼. vakaro

rbYMOUTH — '33. 2 pasaž. Con- 
vertible Coupe, Juodos. 5 raudoni 

drat. ratai, ruaible seat. Vėliausio 
modelio coupe Švelniai bėganėiu 
motoru ..............  ............................ 8415

Tel. CANal 8128

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valar.do«: Nuo 9 iki 12 .ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Office Tel. ’IEAEoek 4#4#
Res. Tel. GKOvehlll 9617

7017 S. FAIRFIEI.D AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2123 W. MARQl’ETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DODGE — 1933, Sport coupe su ru- 
mble seat. Juodas. 5 mediniai ra
tai numaliavoti Ivnry. Išrodo gerai 
ir tobulam mekaniškam stovy #125

PONTTAC — '30 — 4 door Touring 
Sedan. juodas, (> drat. ratai. Eko
nomiškas šešių cilinderių karas, to
buloj padėty .............................. 8275

CHEVROLET — 1933. Coach, 2 eili
ni 3 pasaž. Juodas. 5 drat. rotai. 
Gražus, mažas karas ir žemai nn- 
kainuotas ....................................... 8345

BUICK — 1929, Model 48 Coupe, 4 
pasaž. Juodas, 5 mediniai ratai. 
Gražus coupe, geram stovy . . #225

BUTCK — 1931, Model 8G Victoria 
Coupe, 5 pasaž. Juodas. 5 mediniai 
ratai. Didelius, erdvus karas gra
žiam stovy .................................... #375

BUTCK '30 — Model 4fiS. 2 pasaž. 
coupe su rumblo sėst, French blue. 
6 drat. ratai, labai gražus co’"e 
tobulam stovy .......................... $295

Tel. CANal <122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomls Ir Nedėliomis nagai sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7S6M

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
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

n.YMOT'TH — 1933. 4 durų Sedan, 
Mėlynos 5 drnt. ratai, šis Plymonth 
buvo gerai prižiūrimas ir yra to
bulam stovy .............................. $445

CHEVROLET — 1933, Master Coach, 
Juodas, 5 drat. ratai. Ypatingai 
gražus karas, viskas geram sto
vy ..................................................... 8395

CADILLAC — '31 — V-12. 5 pasaž. 
Town Sedan, with rear trunk, 6 
drat. ratai with vvhite side watls. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus ir iš 
lauko Maroon paint ................. $695

Tel. LAFayette 78G0

DR. F. C. WtNSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

’ CADTI.LAC — 1931, 5 pasaž. C-oupe, 
| Juodas, Whipcord t.rlm, 5 drat. ra

tai. Puikus karas dėl nužlflrlnėio
1 pirkėjo ....................................... $695

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

CHEVROLET — 1931, Coach. 5 pa
saž. Maroon. 5 drat. ratai. Žemai 
apkalnuotas karas. Duos gerų pa
tarnavimą ................................... $245

BUICKS — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos puikų 
staką garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotą Buick, kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

BT’ICK — 1 932, Victoria Coime. R 
pasaž. Mn.roon, G drnt. ratili. Flnish 
kaip naujas, vienas iš puikiausl-i 
llulckų mūsų dideliam stake. $44$

IR DAUGELIS KITŲ '
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
3848-60 Ogden Avė. - Chieago 
________Cnawfopd 4100_______

LTETUVTU ADVOKATAI

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

DR. J, RUSSEL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St
<ių akiu. Fkspertas tvrimo a- ?flR? ,2 ,k*1f ,r. *:3° }kl ./ .- Seredomls Ir nedeilomls pagal sutari)

Rez. 2515 W. 69th St. Pagal sutart).

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso-

GARY, INI). — Šv. Kazi
miero parap. bažnyčioj 151 b ir 
Lincoln Sis., įvyksta 40 vai. 
atlaidai belandž’o 12-13 ir 14 ; kių ir pritaikymo akinių 
dd. Kun. Vencius, klebonas. » 
kviečia parapijonų skaitlingai > f 
dalyvauti ir naudotis šia at- Į Z \l
laidų proga.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 0036 

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

Ofiso Tel. CICERO 49 
Kės. Tel. CICERO 3656

DR. JOHN SMETANA

Tel. Ofiso HOUIes-ąrd 5913—14 
Kės. VTCtory 9343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 6:30-8:10

756 West 35th Street

i
Ofiso Tel.; LAFayette $450

Re«. Tel.: VTRglnla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A 8 X - R A T
4148 ARCHER AVF.NUE 
Kampas FrsJielseo Ava

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

katos Komlsijonierius Yra gerai Cl 
eeriečlams žinomas. Praktikuoja jau 
28 melus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Rhetimatlzmą, Plau- 
člų ir šlnlh-.M ligai.

Valandos:
Kuo 10 Iki 12 vai ryto: nuo

vai. popiet Ir 7 Iki 8 vai vaka-e 
tventsdfenlals pagal susitarimą.

4930 West 13th Street
CICERO, n,L

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE

Plntt Bldg., kamp. 18 at.
2 aukšta#

Pastebėk it mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

i iki < 12 vfc Popiet nro 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro
skirtų valandų. Itooni 8.

i Phone CANal 0523

ĮVAI10I OAKTABAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS-

Nedėliomis? nėra,Nu° 10 ,k' 12 Vftt ryte..nuo i iki < vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
^fcaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

valandai dieną
Telefonas MIDwar 26R0

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS .Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0991 

Ke*.: Tel ri.Aza 2400 
Valandos:

Nuo 18-18 ▼. ryto: 8-8 Ir 7-8 ▼. v 
NadėldlenlsJa nuo 16 iki 12 dlana

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Re*.: Tel. HEMbs-k 6286

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

Ofiso valandos: 2-4 Ir 0-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2653 W. 69tli ht 

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 
Seredomls Ir Nedalomi* pagal sutarti 

Tel. LAFayette 3057

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

(Prie Archer Ava. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 2 Iki -8 vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėllcsnlb pagal 
sutarti

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pilono ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 —'FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chieago

Telephond BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS

46»l R. ASHT.AND AVF,.
Res. 6515 S. Roekwell St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

KONTRAKTORIAI

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 16 rytais — 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:30 vakare 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Rank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5. 
Panedšllo, Seredos ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9669

ZEI.VIS BVH.DING CO.
Kantraktortai *

Statom naujus Ir talsom senus na
mus. Mūro, cetnento, medžio ir stog- 
dengystės. Lengvi Išmokesčial a.rba 
iash. Gaisro apkainavlmas ant namų 
Ir rakandų.

3356 S. I.ITI ANICA AVF,.
Tel. noUlcvard 6327

URENO SHI’KIS * CO. 
KONTRAKTORIAI

Statome nnnhis namus. Apdengtam 
gonkas (porėtus arba visa medlnj na
rna popiera arba cementiniu asbestos. 
Taip pat parflptnnm paskolas namų 
pataisymui. Imame darbus visoj Chl- 
cagoj. kolonija nesvarbi.

4131 So. Fmnelsro Avenue 
Telefonai LAFayette 5624 — 6351


