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VOKIETIJA SIŪLO TAIKOS SUMANYMĄ

ŠĮ KflftTA PILSUDSKIS PADUOSIĄS 
KA NORS NAUJA

Lietuvos spauda svarsto prof. 
Pakšto sumanymą

DRAUDŽIA SPAUDAI SVARSTYTI 
PAKTŲ KLAUSIMĄ

KAI NAS, bal. 14. — Lie- ^siinas. Prof. Pakšto planas 
lavos ofieialėse sferose svars-, toks: Lietuva sutinka užnieg- 
tonias pranešimas iš Varšuvos, sti atvirus santykius su Len
kad lenku diktatorius marša
las Pilsudskis planuoja greitu

kija ta sąlyga, jei Lenkija iš
sižada Vilniaus krašto ir jo

laiku paduoti Lietuvos vyriau - suverenumą, paveda Lietuvai,
sybei planą Vilniaus klausi
mo išsprendimui. Spėjama, 
kad buvęs Lenkijos premjeras 
Aleksandras Prvstor, kurs ne-

o Lietuva sutinka jo gyvento
jams pripažinti autonomiją ir 
pačią Lietuvą pakeisti j. fede
racinę valstybę, kurią sudary-

seniai lankėsi Kaune tartis a- tu trys autonominės vienatos: 
pie lenką lietuviu santykius, ir Vilnius, Kaunas ir Klaipėda.
vėl greitu laiku atvyks Kau- į Lietuvos ofieialėse sferose Kokį laiką buvo kalbama, kad 
nan į naujus pasitarimus. Jis šaltai ats’nešama Į ši prof. Ą[eksįkos prezidentas T.azaro 
atvež čia ir maršalo Pilsudskio Pakšto sumanymą, kadangi Cardenas planuoja Įvesti ko
jinėtą planą. ilniaus kraštą apgyvena munizino santvarką krašte.

Kauno kontaktas su Varšu- daug gudą, žydą ir lenku ir to
dėl nebūtą galimybės ten lie
tuviams atsiekti reikalingą

y.t praeitu dvylikos mėnesiu 
laikotarpiu žymiai padidėjo 
lankantis pusoficialėms dele- j kontrolę.
gacijoms. Du lenku korespon-j Lietuvos, Latvijos ir Ksti- 
dentai dabar nuolatos gyvena jos spaudos cenzoriai uždrau- 
Kaune, o vienas lietuviu pas- dė bekraščiams svarstyti lai-
kirtas Varšuvon. Koresponden i kraščio Chieago Tribūne pas- jam daugiausia rūpi darbi- du. kol tos mergaites bus grą. |vk(iĮtį .lik;t(-.n rptai £pion,į radikalą tuščios pasakos uč
iai tačiau negali betarpiškai ikelbtą žinią, kad sov. Rusijos ninku ir valstiečiu reikalai. | ^ntos .jiems, kam priklauso. , skan(lalai g- vįPsU0sjUs dar. gali žmogaus padaryti lai
(tiesioginiai) susisiekti su sa- vyriausybė pasiūlė Pabaltijo Sako, jis dirbsiąs, kad page-į Djonnesai savo proteste de- bus buvo apmokami daug to- ubagu. Tik gyvas tikras tikė 
vo laikraščiais. Žinios siunčia- valstybėms daryti tarpusavės linus vieną ir kitą buitį. Bet da ištraukas iš Popiežiaus en1 kiu, kurie nedirbo. Kai kurie .!'mas duoda jam ramybę,
mos arba per Karaliaučių, ar- pagalbos paktus. Šią valstybių ne privačią darbo įstaigą ka> (.iklįkos, kad yra priešinga šelpiamieji darbininkai buvo Tas reiškia kt
ba per Rygą. užsieniu reikalą ministerijos tais. Sakosi jis remiąs darbi- • *

Lietuvos spauda pereita sa- atsisako paduoti kokią nors ži įlinką streikus, kuriais siekia-
vaitę gyvai svarstė prof. Pak-,nių apie Įvykusius čia ją pa- ma geresnės buities. Tacian 
što sumanymą, kokiu būdu tu-1 sitarimus, kada nutarta atidė- kovosiąs prieš visokį sabota-
ri būt išspręstas Vilniaus kinu Ii toliau atsakymą, s. Rusijai, žą ir ginsiąs privačias darbo p^Jj VYRIAUSYBĖ STA“

STRESĄ KONFEENCIJOJ 
PADARYTAS TAIKAI PLANAS
Šiandien Ženevoi svarstomas 

Vokietijos klausimas
STRESĄ, Italija, bal. 14.— planui.

Santarvės valstybės — Angli-1 Yra žinoma, kad Vokietija 
ja, Prancūzija ir Italija, va- į jau pareiškusi, kad ji “linku- 
kar uždarė trijų dieną konfe- si” daryti nepuolimo vienapu-Į
renciją. Sustatytas Europos 
taikai planas ir nutarta tą pla 
ną įduoti Vokietijai. Be kit
ko sutarta saugoti Austrijos 
nepriklausomybę, kad Vokieti 
ja nesikėsintą prieš ją.

Pats taikos planas vra sus
tatytas iš šešių posmą 
ra:

L Oro konvencija.
2. Dunojaus paktas.

MAS DARBININKŲ 
STREIKAS

tas paskelbė, kad krašto vy-

sius paktus tik su tinkamomis \YASH INGTON, bal. 14. — keliu visam krašte, kad apši
lau valstybėmis, kad tuo tar- Am. Darbo federacija atšaukė draudus Yiuo panašią nelai-

skurdą, jie priešingi, 
vargšai šelptą vargšus.

ad

pu santarve nori taip vadina- Į planuojamą darbininku strei- mių. Šiems darbams bus skjr-i ę|jjca os majoras Kellv 
mą daug apusių paktą, ty., su ką. automobilių guminių lanką ta apie 200 milijoną dol. kad legislatfna paški
visomis rytinėmis valstybėmis, fabrikuose, Akron, O. Sutarta-------------------- ir vK d n/krn

NACIAI PALEIDO 
AMERIKIETI

Be to, Vokietija yra ne kar
tą pareiškusi, kad ji grįš T. 

fie y- Sąjungon tik atgavusi visišką 
lygybę su kitomis valstvbė- 

i mis, o šiandien ji to dar netu
ri ir santarvės valstybės kol

3. Rytą garantijos paktas, kas atsisako formaliai pripa-
4. Ginklavimosi npribnvi-' žinti tą lygybę.

r , . .. ._. _ Pagaliau Vokietija pareiš-Vokietijos grįžimas T. , • , , , ..‘ kia, knd ji nedarys nepuolimo
!’;1"ni;°n'.,1 . . I pakto su Lietuva, kaip ilgai

G. Poro,»k,mas d« vianp,,. , ..ncpntv„rUytlls-
suj sutar uj. ! Kiaįp4,]w kraštas. Vokietijos

Tačiau nenutartn, kas bus vyriausybė nori, kad ne lietu-
daronja, jei Vokietija nepri- viai, bet vokiečiai, būtų Klai- 
lars šiam santarvės valstybių pėdos krašto valdovais.

I). Britanijos ambasadorius Phipps (kairėje) ir Vo- 
kiet’jos užsieniu reikalu ministeris von Neuratli. Sis 
pastarasis per Britanijos ambasadorių aną dieną prane
šė Stresą konferencijai, kad Vokietija sutinka daryti 
nepuolimo paktus su rytinėmis valstybėmis.

GARDENAS SAKOSI, KAD DIONNESAI REIKALAUJA 
NEPALANKUS KO- SAVO MERGAIČIŲ m*.

MUNIZMUI
M EN ICO CITY, bal. 13. —

TORONTO, Ont., Kanada, 
bal. 13. — Garsiąją penkinu- 
ki.ą mergaičių tėvai Dioniie- 
sai per laikrašti Catbolie Re- 
gister protestuoja prieš Ka- Tllinois Emcrgencv Relief 11HniL Vieną bažnyčią, kurioj tacijomis, altorių nurengimu, 
nados vyriausybę, kurios pa- komisija nusprendė kviesti L. paniekinimus davė kun. La- o ypatingai tuščiais taberna- 
stangomis penkinukės mergai- S. distrikto prokurorą Green, n,ru> ’ anQ vakarą atlan- kiliais. Bus laikomos prekon- 

A akar prezidentas paskelbė, fPS paduotos Anglijos kara- lllinoiso generalinį prokuro- >ke daugiau kaip 7,IMK) žmonių, se'kruotos Mišios. Kai kuriose
kad tos kalima yra pramany- ]įans globai, lyginai karališ-' ,ą Kerner ir Cooko apskrities , p; kaį kurj„ bažifcveii, 1)Pl. 
tos. .Jis nesmerkia komuniz- kojį savastis. Tuo būdu su-Valstybinį prokurorą Court- ra<iįją transliuojama’ pamal- 
mo, tik, kaip pasisako, jam skaidyta geįrna. ney, kad jie ištirtu šios komi- (hj f.iga ir painoks|ai. |)p5iin.
nereiškia savo palankumo. Tėvai pareiškia, kad jie ne- sijos nepaprastą išlaidumą — lys tūkstančiu žmonių to vi-

Prezidentas pasisako, kad paliaus protestavę ir dirbę fondu kaip į balą sklaidymą. sa klausosi ir įsitikimi kad

prigimties teisingumui nuo apmokami už dvigubą darbą. po]jtinill audrų Ispanija ap- 
tėvų atskirti vaikus be svar- Išlaidos buvo daromos viso- limsta ir iš naujo 
biosios priežasties. mis pusėmis, kur ir kaip pa-i katalikybės dvasia.

puolė. Norima rasti to viso ___________
smerktino darbo kaltininkai.

įstaigas.

Prieš porą dieną prez. Car
denas sakė, kad jis yra išti
kimas krašto konstitucijai ir AYASTT1NGTON, bal. 13.— 
grąsino streikuojantiems ei- Atsižvelgus į pastarąją ka- 
ektrjkininkams. tastrofą ant geležinkelio Ma-

---------------------rvlande, kurioje žuvo 14 mo-

TYS PATILČIUS CHICAGO MAJORAS NE
MANO PASIDUOTI

ATŠAUKTAS PLANUOJA- kiniu, prezidentas Roosevel-

kalu.

laukti darbo boardo nuospren- ŽUDIKAI ATĖMĖ IŠ KUNI- 
džio apie įvykusius tų darbi- į GO AUTOMOBILĮ 
ninku balsavimas unijos rei-, Rnn M Canning, Sv Ra_

rolio bažnyčios klebonas,
~~i ,. , , 7"7 i 2060 Roosevelt road, penkta-3 konferencijos dalyviai ! ...

dienio vakarą su automobiliu
Šios

išvyko į Ženevą, kur rytoj a- 
tidaromas T. Sąjungos tary
bos specialus posėdis svarsty
ti Vokietijos ntsiginklavimo 
klausimą.

Kalbama, kad Prancūzijos 
užs. reikalų ministeris Lavalis 
aplankęs Maskvą, rasi, aplan-

Jo Emin. Kardinolas Mun- 
užsuko į gazolino stotį, 1301 idelein, Cbicagos Arkivvsku- 
So. Western avė., ir ten su-!pas, paskyrė šiai vyskupijai 
sitiko sn dviem plėšikais, ku-Jdu naujus konsultorius,: Jo 
rie iš stoties tarnautojo jau Eksc. vyskupą pagelbininką
buvo aR*mę 20 doleriu. 

Žudikai privertė kunigą,
kad juos nuvežtą į 21 g. ir 
California avė. Tenai kunigą

kvs ir Berlyną, kad betarpis- pašalino iš jo automobilio ir.žo č‘a V. S. ambasadorius Bu
kai pasitariąs taikos reikalu, patys nuvažiavo. llitt.

,)i’ \l (: \s
tui: mušt ini i.i i:\ti a i. 
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Telefonas: Canal 7790

DARIAUS GIRĖNO 
PAMINKLUI PAMATU

DARBAS ‘

ĮSPŪDINGOS APEIGOS 
DIDŽIĄJĄ SAVAITĘ

..........o niurni sočia-
lėno pam nklo statymo komi
teto susirinkimas. Nutarta ge
gužės mėn. 5 d. padaryti pa
minklo pamatams žemės kasi
mo diena. Iškilmėse dalyvaus

Balandžio

lįstų propagandą
Didžiosios Savaitės jspūdin 

gos ceremonijos Įvyks visose 
Cbicagos arkivyskupijos baž
nyčiose. Tos ceremonijos pa
keičiamai reikš džiaugsmus ir 
skausmus. Daug džiaugsmo 
bus pareikšta Didįjį Ketvirta 
dieni, kada tikintieji atsimins 
Švč. Sakramento Įsteigimą ir 
vizituos savo Eukaristinį Ka
ralių, adoruodami ir reikšda
mi dėkingumo ir meilės. Išsta 
tytas adoravimui Švč. Sakra
mentas bus apsuptas gėlėmis

MADRIDAS, bal. 13. — 
Cbicagos lietuviu draugijos. Niekais virsta visa socialistą 
Bus ir lietuviams užsieny reni- propaganda, kurią jie vedė 
ti dr-jos pirmininkas p. Ski- Ruletų. metu prieš Kataliku 
pitis. Bažnyčią Ispanijoje. Visam

T*„ior>i i o i 4 • 4 kiaste šventos uavėnios lai-baland. 1.5 <1.. taip pat su- ,
4 - i t _ J<u katalikai nepaprastai gau-rengtos įsleistuves kap. Jurge- i i h

lai, kurs nusikelia gyventi ry
tuose. .Jam ir jo šeimai pa-

IŠTIRS ŠELPIMO DIDELĮ 
IŠLAIDUMA

singai lanko bažnyčias.

5 pač tas pasireiškimas yT ir degančiomis žvakėmis. Tai 
ra pažymėtinas Barcelonos svarbus objektas kiekvienai 
mieste, kurs skaitosi I span i- bažnyčiai, pradėjus katedra ir 
jos radikalą centru. Kaip ba- baigus menkiausia bažnytėle, 
zilikoje, taip kitose bažnyčio- Didįjį Penktadienį bus skali 
se tūkstančiai žmonių lanko- amų diena. Skausmai bus rei- 
si klausyti dvasišką pamoki- škiami pranašystėmis, lanien-

VOKIETIJOJ PLANUOJA 
MAS PLEBISCITAS

bažnyčiose bus pagerbtas kry 
žilis, Kryžiaus stotys ir įvyks 
'Trijų Valandą Merdėjimo 
(Tre Ore) pamaldos.

Didįjį šeštadienį iš naujo 
reikšis džiaugsmas. Tas bus 
Prisikėlimo žvilgiu. Per Mi
šią “Gloria" iš naujo suskam
bės Ketvirtadienį nutilę var
peliai ir varpai, taip pat var- 

kad po dideliu g„nų galingi balsai.
Jo Eminencija Kardinolas 

atgimsta Mundelein pirmininkaus tą 
dieną visose ceremonijose 
Švč. Vardo katedroje. Pamal
dose dalyvaus kai kurie arki
vyskupijos kunigu seminari
jos kunigai profesoriai ir tos 
seminarijos didysis koras.BERLYNAS, bal. 14. — Na

cionalsocialistą partija planuo 
|ja įvykdyti plebiscitą. Vokieti-,

Illinoiso gubernatorius Hor j(>j. Vyriausybė- atsiklaus gy- NUKENTĖJUSIEJI VALOSI 
nens karčiais žodžiais puola ventojų, ar .jie pritaria Vokie- NIIH Dili Kili
visus tuos legislatūros atsto- tįjOs atsiginklnviniui ir ar Vo- ^UU UULMU
vus, kurie pasipriešino didin- kieti-ja turi 1)rįk|anf5yti T. Są-

riausybė savo kaštais pasta- | ti pirkimo mokesčius. Girdi, 'jungai, 
tvs patilčius skersai geležin- i tie žmonės neigia bedarlrią ” _________ _

BERLYNAS, bal. 13.
susipras ir vis gi užkraus Nacių specialus teismas ištei- 
sunkesne naštą ant vargšu. sino amerikietį Richardą Rol- 

d< rer, kurs prieš dešimtį mė
nesių buvo suimtas Šveicari
jos pasienyje ir kaltinamas 
espionažu.

PASKIRTI DU VYSKUPI
JOS KONSULTORIAI

W. J). O’Brien ir Jo Mai. 
mons. M. Klasen.

MASKVA, bal. 14.

DAUGIAU FONDŲ NAMŲ 
MORGIČIŲ IŠPIRKIMUI

KANSAS CITY, Mo., bal. 
13. — Dulkiu — juodžemio su 
smėliu, viesulas pagaliau nu
truko vidurinių vakari} val
stybių pintuose. Iš čia pasu
ko į pietines valstybes ir nu
ūžė Meksikos įlankom Nuken
tėjusios valstyliės ima valy
tis. Atkasami ir pašalinami 
dulkią pusnynai. Prasideda 

! normalus susisiekimas, visur 
'atidarytos mokyklos ir j>nr- 
jduotnvės.

Laukuose padaryti prajo- 
vai. Užtroškę daug galvijų ir 
tūkstančiai traškių ir kitų 
žvėrelių. Tr derliams padary
ti milžiniški nuostoliai.

WAST1INGTON, bal. 13.— 
Tr senatas pripažino bilių, ku 
lino padidinami fondai Home 

i Owners’ T.oan korporacijai.
Orį- Fondai padidinti nuo 3 bi

lijoną iki 4 bilijoną 750 mili
joną doleriu.

ORAS
I CHTCAGO IR APVLINK..-i
Lietrs ir šalčiau.
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“DRAUGAS”
BkMblmų kalno* prlalunAiaiaoa v-arelkaiarus.
Bendradar blacua Ir korespondentams rastų neffrųilna, 

jei ueitraSoma lai padaryti Ir neprlsluaAuuna taia liks- 
j! palto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi B vai. popiet, 
uęiua aasaieu, te^ayrue •eiUnadleatua

r-KJSNbsuAiUATOS KAINA: J. Amerlkoa Valstybėse: 
gintam^ — į’UO., Pusei metų — |».5O; T rimą mėnesiams 
— |2.l»u; Vienam mėnesiui — <bc. Kitose valstybėse 
prenumerata; Metama — |7.BB; Pusef metų — 14.OB. 
Kopija — .ėže.

(Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

“DRAUGAS”
lA'hIL’ANIaN DAILY FBIEND

Publlsbed Daily, Bzoept Sunday. SUBSCRIH-homb: une žeur — »»••». fit< Montbs
-* tB.BB: Three Montbs — »».«•: One Montb 
Curope — One Tear — I7.BB; SU Montba — J4.BB: 
Oopy — .Mc.

Advertlslng U •DRAUGAS** brlnga best resalta 
Adverttslng ratea on appUoatton. .

“DNAtlUAb” 2334 >. uaaiey Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

TIKRASIS TAIKOS NEŠĖJAS

Kur nepasisuksi, visur statoma klausi
mas, ar bus Europoje naujas karas, ar ne. 
Dauguma politikų ir šiaip jau spaudų sekan
čiųjų žmonių spėja, kad naujo karo sunkti 
bus išvengti.

Kas nežino, kad karo šmėkla yra baisiau- 
s a už viskų. Jis pražudo daug gyvybių, pa
lieka daug našlių ir našlaičių, kurių likimas 

‘nepavydėtinas. Nežiūrint to, yra žmonių, ku
rie mano, kad, karui kilus, pagerėtų laikai. 
Jie lyg nesupiauta, kad karas atneša naujas 
žmonėms nelaime.-, skurdų, sudemoralizuoja 
visuomenę. Jei dabar kiltų karas, sunku ir 
įsivaizduoti, kas įvyktų pasaulyje.

“Ar rūpinasi kas pašalinti karo šmėk
lų?” — klausia “Mūsų Laikraštis”, kuris 
pats šitaip į klausimų atsako:

Taip, rūpinasi. Garsūs pasaulio politikai 
šaukia suvažiavimus, veda pasitarimus, visais 
būdais stengiasi lopyti irstančių taikų. Ar 
jiems tas darbas vyksta.' Galima atsakyti, 
kad sunkiai vyksta, nors visi dar raminamės 
ir tikimės, kad greitu laiku karo dar nebus.

Tačiau išrauti i;:;ro pavojaus šaknis — 
reikia kiek kitaip pradėti. Daug žynį ’ų ūkio 
ir politikos gyvenimo vadų užmiršta, kad ka
ras pirmiausia prasideda pačiame žmoguje, 
žmogaus viduje, širdyje. Jei visas auklėj • 
mas, visas viešas ir asmeniškas žmonių gy
venimas plaukia tokia linkme, kad žmogų ne
šti į neapykantos balų, Į kūno geidulių paten
kinimų, Į apgaulingus turtų žibėjimus — v’s- 
vien žmogus daro.-i kitam žmogui priešu. Jei 
už viskų aukščiau statoma jėga, jei nuo pat 
vaikystės skiepijama žmogui kitų tautų ne
apykanta — išauga žmogių r?: vilkiškais pa
linkimai?.

Ar .-'k. brigas darbas kovoti su piktžo
lėmis ir naikinant jų šaknų.' Visvien piktžo
lės augs, kerėsis ir užguls visų dirvų. Tas 
pats ir su žmogumi. Jei j’s šiandienų ginklų 
ir padės, bet širdyje degs keršto jausmas, 
ryt vėl ginklas bus jo rankose.

Kas guli išrauti šilas žmogaus širdies 
piktžoles iš šaknų? Atsakymas tik t ienas: tų 
gali padaryti tik tikėj'mns, tik dievo ir ar
timo meilė. Žmonių tikėjimo ugdymus ir gai
vinimas turi būti pravestas visose gyvenime 
srityse. Neužtenka vien bažnyčios ir sakyk
los. Tikėjimo dvasia Dievo ir artimo meilės 
dvasia, turi būti visame viešame ir privatiš- 
kame žmonių gyvenime. Kr'stus turi viešpa
tauti, ir šeimose ir mokyklose, ir draugijose 
ir įstatymų leidimo Įstaigose ir visur kitur, 
j ada žmogus nuosaikiai bus ūgdomas meilei, 
ms'gailėjimui, o ne kerštui. Ir kitame žmo
guje jis matys brolį, o tie priešų, ir viena 
tauta kitų tautų skaitys draugais, o ne ne- 
pi ietelia's.

Visi tie nesusipratėliai, kurie kovoja 
prieš Kristaus viešpatavimų visame gyveni
me rengiu diivų karui. Jie yra pirmieji 
karo ugdytojui, v i i kiti ateini į jau priren
gtų dirvų.

Tad turėkime viltį Kristuje, prisid'•ki.nio 
visi, kus kuo galime, kad Kristus viešpatautų 
visame gyvenime, kad žmogus liūtų iigilo'nias 
' ievo ir artimo meilei. Jei visi žmonės, viso 
tautos tų padarys kuro šūiėkla išnyks ant 
v i sūdo..

VILNIAUS SPAUDOS BALSAI

Atėjusieji iš Vilniaus laikraščiai aprašo 
Lenkijos diktatoriaus Pilsudskio vardadien c 
minėjimo iškilmes ir ta pačia proga svarsto 
Vilniaus vaidmenį lenkiškosios kultūros kė
lime. “Gazeta” Polska” rašo:

“Visi sut'nkame, kad Vilnius turi būti 
lenku kultūros dideliu žibintu. Tačiauv
džiaugtumės, kad jis taptų atgimstan
čios gudų, lietuv ių ir latvių kultūros cen
tru, kad jaunį lietuviai ir latviai netik 
atvyktų į Vilnių studijuoti, bet kad iš
vežtų iš ten taip pat meilę prie savos 
kultūros ir praeities”.
Tas pats laikraštis pabrėžia, kad Vilniu

je esųs mielas Juozo Pilsudskio vaikas, atgi
męs Vilniaus universitetas, jis ir turėtų im
tis tos didžiosios miesto misijos. Vilnius tu
rėtų turėti atrakeinę jėgų.

Į tai lietuvių laikraštis “Vilniaus Ry
tojus” taip atsako:

Dar Apie Teismo Sprendimą 
Išdavikų Byloje

Paskutinis Susitikimas
APYSAKA

-------- =----- ; Kaz. Andrius s---------- -
Lietuvos kariuomenės teis- bai trumpai ir prašėsi išteisi 

mus jau baigė svarstyti vai-!namas
stybės išdavimo bylų. Pačioje Pagal Lietuvos įstatymus, į 
pabaigoje {įaskutinj žodį pa
sakė teisiamieji. Daugumos jų
akyse buvo matyti ašaros ir j skirtas nuo pasaulio - nega- sakydav o: 
gailestis dėl savo niekšingų1 li pasišalinti iš teisino iūiiiiJ — Ne ten, tėveli, mano tė-kl^k,b nkomi nduodamas 
darbų. Paskutiniame žodyje La1 Kadangi teismas dėl sprendi- viškė, ne ten ir mano motutė, i kniU t*nku,ua> sU tikiu pasmi
ltu prisipažino ir vienas J esu-'mo tarėsi kelias dienas, tai Juk pats, tėveli, žinai, kad jai k‘nn,» kandidatų. Atsakymų 
eio nužudymo dalyvis Evai- teisėjams nakvoti į teismo iii- rašėm net kelerius laiškus, betĮš’avo palankų: su noru priimu, 
das Polis. Jis pareiškė, kad mus buvo atgabentos lovos, negavom jokios žinios. Aš da. klk tt,u'**aus5 dai ' ienus

(Tęsinys) ryta išimtis ir priims į vie-
Kai jam užsimindavo apie' nuol> n<1* Rėžtai pasipriešino 

kariuomenės teismas, kol ne-j tėviškę, motutę, kuri jo taip 110 lu,o,nan‘'• 
padaro sprendimo, turi būti at išsiilgusi laukia jis greitai at-. Justinas tuo įeikulu

I vienuolyno viršininkui parašė

Maistas jiems taip pat buvo bar žinau, kad ji jau mirus jl ĮnH^U!' leiks palaukti. Alba, 
pristatomas į rūmus, tik danguje jų pamatysiu. Tik 1101 *nt Moti, gauti Kv.

Kovo 26 d. rytų 9 vai. teis- ten danguje, mano tėvynė, kur į. ^vo laidinių. Tas Stasiuko 
kad žmogžudyste nebūtų ap-j 1110 rūmuose pilna žmonių. Ga-■ gyvena mano mylimoji y|of|. j ne kiek nenuliftdino.il jis, pa
kaltinti nekalti žmonės. Jesn- tvėje taip pat gausiai grupito-111a Švč. Panelė Marija. Dėl te : ^>P’ass<2}’ Dievo palaimos, mo
čio lavonų įmesti į jūros upęijasi žmonės laukdami sprendi- drąsiai išsižadu žemiškos tė ibesl'
jam padėję dar keli nepažįsta, j 1110. Į teismo rūmus nuolat ska vvnės ir motinos, jei ji dar te- į ~ ' ĮJ> P,a>>J'llb ka 
lnieji. Jis pats Jesutį taip pat|iuba telefonai, klausdami by- bėra gyva, nes man labai pa- 111 Justinui, — gal pii-

ii dabar, o jei nepriims

kartu su kitu nepažįstamu as
meniu Opstain'uose pasmaugė 
Jesutį. Prisi pažįstus todėl,

“Atrodo, kad autorius truputi naiviai 
galvoja, lyg nežinodamas, kad kultūros | ™nor«‘^ « tiktai los pabaigos. Visų didžiausias tinka Kristaus kvietima i:

išgabenti per sienų. Bet atsi- nekantrumas; patys teisiamie- “Kiekvienas, kuris palieka na 
tikęs nelaimingas įvykis. Pra- ji taip pat nusiminę, mažai mus, ar brolius, ar seseris, ai 

kaip žinome yra tik vaivadijos centras; P6 teismų nubausti švelniai it, kalba, neramūs, tilūs... itėų, ar motinų... dėl mano va-„
Ir
turo 
tų būti

jų suolų, apsiverkė, o kiti Je- tydumu seka kiekvienų teismo 
šilčio nužudymu kaltinamieji pirmininko žingsnį. Pirminin-
dėkingai spaudų jam ranka, kas pulk. ltn. Leonas, L:etu-Įt,?į vįeI1 Dievo garins platini 
Tačiau šis jo prisipažinimas (vos Respublikos vardu, paske- |nui sįe|H išganymu. Ir jis

pasireiškia tik valstybių sostinėse, o 112 
eiliniuose provincijų miestuose. Vilnius,
kclip ZlIlOilK, Ilk v cl dili JOS Cvllimb. i | 7 < c
Lr kaip į tokį nieks neskubės semtis kul- kalėjime atsėdėtų lai | Pusiau dešimtų, pasigirdo ,rdo, gaus šimti
liros, nes Vilnius nėra tuo, kuo jis ture-gaidas BolkS I>o navo pri komanda: “Prašau stot, teis- įdės amžinąjį gų 
u Imti” Isipažin.mo grąžęs į kaltinamų- mas eina”. Visu didžiausiu a- 19, 29).

U tikro, kuomet lenkai okupavo Vilnių, 
jis neteko tos reikšmės, kokių jis pirmiau 
turėjo. Dabar jis yra paprastas užkampis. 
Miestas smunka visais žvilgsniais, o gyven
tojai skursta. Kuomet visi didesni pasaulio 
miestai daro pažangų, Vilnius eina žemyn. 
Taip bus tol, kol Vilniaus kraštas negrįš 
tam, kam jis priklauso, būtent — Lietuvai.

SPAUDOS BALSAI

me
-r~ palauksiu metus. Gal da^^ 
rasiu gyvų motutę, jų aplan^^ 
kyšiu, o jei mirus, taį nors’ 

s Kmtefiopai ir pavelė imp«oSiu jos kap). Aplanky.
(Mat S1U kal,n.vbus, gimines ir ne 

• nepastebėsiu, kaip prabėgs me
.... . , . v ... I toliai. Tada, jei Dievas leis,Tokia įau Dievo pasauktųjų , . , . ........ .v . . po kiek metų vėl grisiu prieualis, kad visa pamiršę rupiu-A. , . ,'šio taip kilnaus, nors ir sun

kaus, darbo.
Išsiruošė. Sužinoję, kada 

plauks į Europų laivas, abu 
nuėjo už kelių dešimčių kilo
metrų į uostų. Atsisveikinda
mas tėvas dar kalbėjo:

— Alano broli, tu išvažiuo-

vvemmų

vargiai kų įtikino, nes tardv*- lbė tokį teismo sprendimų; Jo
nio daviniai ir liudininkų pa- sučio žudikus — Prysų, Vana- 
lodymai aiškiai nustatė, kad gatų, Bolį ir Liepų nubausti 'to> jįs v|av labai norėjo būti
Jesučio nužudyme dalyvavo vi mirties bausme sušaudant, 

Lopo žudikus abu Valatus —si penki teisiamieji. Jokių ne
pažįstamų ten negalėjo būti
ir nebuvo. Matyti, Evaldas Bo gyvos galvos; Savogo vadų dr. 
'lis vienas nori prisiimti baus-įNeumannų ir jo padėjėjų Vi

pie Lietuvos kariuomenės teismo sprendimų.
Talkos spaudos biuras sutraukoje paduoda,, . . , ....
. .. i 1 „ - -,1- • i • • t, 1111010 Adonio Molinaus pasku-kad anglų, prancūzų, italų ir vidurines Eu- . ... v ./

buvo užsidegęs apaštalavimu 
juodukų sielų išganymu. Be

kunigu - vienuoliu. Tai vie
nintelė priežastis, kuri jį tran

sunkiųjų darbų kalėjimu ligi ;kte traukė į gimtinę, kad 1< 
galėtų stoti į vienuolynų, mo
kytis kunigu ir vėl grįžti pas

j ji pradėti naujų gyvenimų, 
ruoštis kilniausiam darbui, ku

\ iso pasaulio spauda plačiai rašė a- |nię ug Jesučio žudikus. ,lių Bertulaitj — po 12 metų imyliiuuosius juoilulcus.-Bet da Į J’j -’au esl ikl dul'
, v ...... sunkiųjų darbu kalėjimo; Sas-\ erta dar pažymėti teisia- 11 į 1 ■’ ’

sų, Roppų, Dreslerį ir kitus po
bar dar per jaunas. Tėvas Ju- ; 
stinas tvirtino, kad į vienuo- i

žiausių kartumų, liet jis kar
tu ir malonus, lengvas, saldus.

I šešiolika metų. Taigi jam rei-
pradžioje save pripazi 

no kaltu. Gruodžio mėn. jis 
teisme papasakojo viskų, kas 
tik surišta su jo nusikaltimu. 

1’a.hallijo ir skandinavų spauda rašo, |'z pii jį adv. Tornau Įiavad - 
l.ad Lietuvos kariuomenes teismo sprendimas no žemu, neištikimu žmogumi. 
\alstybės išdavimo byloje nėra nelauktas. Tai nenaujiena. “Vokiečių lai- 
Yadinasi blaiviau žiūrėdamas į reikalų, už
sienis pamatė, kad Klaipėdos naciai visai 
teisingai ir užtarnautai sulaukė šio sprendi
mo.

lietuvių, kurie uit ku gyvu savo kilme nėra 
vokiečiai, bei tie patys lieluviai, tik gyveno 
kaizerio, o nė carų valdži<,'.o.

Tarp jų konfiskuotas buvus'o
Klaipėdos krašto seimelio p!r- Įkf.j0 ja,. ilH>kls kįtlls palaukti. ! 
miiiinko dvaras 20IM) ha, Ku- 
dciiiaclierio 7<H) ha, Roppo 121 Kokia la:mA, koks džiaut

jaunuoliui. Tikiu, kad ir tu ge 
rai supratai tų misijų, pas - 
aukojimų artimo sielos išga
nymui, tavęs išsižadėjimų ir

ha ir kitų dvarus bei visokį 
kitų turtų. Be to, jiems atim- 1

mas; vienuolis, kunigas, ini-| troškinių būti tikra Dievui 
sijonierius! Kaip kilnu plikai- meilės auka. Telaimina Visa- 
ti save prie kryžiaus trimis «>alis tavo kilnius norus, te-• zapžadų vinimis: klusnumo, duoda tvirtybės ir drųsos iš

tos turto ir pilietinės teisės. 
Nuteistieji čia’ pat teisino

salėje buvo areštuoti ir nuve 
žti į kalėjimų.

kraščiai — kalbėjo Molinus.
— tik bylui prasidėjus mane 
taip vadino. Jeigu Tornau sa
ko, kad aš buvau agentas ir 
šnipas, tai būtų gėda jo gina
miesiems, nes jie riteriai - dva 
rininkai, o aš, mažas žmoge
lis, apvogęs tokius didelius rr 
ponus... ftųipu Molinų apšaukė 
tada, kai jis tardytojui nušvie
tė jam žinomų Savogo ve’k i 
mų”. Prisiklausiau visokių 
grųsinimų ir šmeižtų. Vadina
ma Vokietijos slaptoji polįei

skaistybės ir neturto, ir dirb
ti vien tik savo ir kitų sielo- 
išganymui. Tai kilniausias pa 

Minių minios žmonių pus- 'šaukimas, tai dovana, kuri pt 
dienį lūkuriavo ties teismo rū- ;krįkšto sakramento yra did- 
mais, laukdami sprendimo. !zįaui,ia. Ir jis jautė savyje tų
Jarp jų, daug buvo atvožia- įDievo dovanų, jautė šaukimų į nto pašaukimo ir neuždary- 
vusių ir iš Klaipėdos krašto, jvienuolinį luomų. O neklausv-' tum širdies Dievo malonių 
Paskelbus teismo sprendinių, jį negalėjo, nes kiekviename gausumui, kurias teikia kar
inėjau buvo į darbų paleistas žingsnyje jautė Galingosios tu su pašaukimu. Kristaus va 
teismo minuose, spaudui įren- ]{ankos globų ir ne kartų pa>'rdu laiminu tave, mano broli, f
glas telegiafas, kuris šių žinių tyrė, kaip gera pasiduoti Die- _  Vardan Dievo Tėvo,
aki,nirksn‘a ^n(,sk’.io po visų'vo valiai. Tad ar dubar, kada‘nmis jr Svertosios Dvasios^ 

Šiomis dienomis Lietuvos Katalikų Vei- ja prikalbinėjo mane važiuoti'pasaulį. Tsb, jį |)įevas šaukia į kilniausių'a

Vienas laikraštis steldsi, kad šio krašto 
Aukščiausias Teismas nėra gavęs jokio pa
siūlymo važinėti po teatrus ir pasirodyti 
žmonėms. Tuo pajuokiama I lauptnianmi 
“grand jury” Lindberglio kūdikio nužudy
mo byloje, kuri toki pasiūlymų buvo gavusi. 
Matyt, Aukščiausiojo Teismo teisėjai nėra 
taip populiarūs.

Idnri Centro pirmininkas, kankinys vysku-jį KaraVaučių. Užuot ten va- tarnybų, neklausys to šauki-

tesėti gerame ligi galo, kad 
dėl žemiškų gėrybių, kurios 
tuoj pavirs vėjo sklaidomomis 
dulkėmis, dėl tuščios pasaulio 
garbės, {nueinančios kaip na
kties rūkas, neišsižadėtum sve

Su skausmu širdyse ir a^a* 
notomis akimis atsisveikino <lu 
broliai Kristuje ir persiskyrė. 
Vienas grįžo prie savo pamė
gtojo misijų darbo, antras į 

’save tėvynių, ruoštis tam kil- 
in am {lašaukinmi. Abiejų tik
slas vienok.:.I - ,

Dar stovėdamas krante, tė*
' \ as Justinas jiamojavo skry
bėle beišplaukiančiam jauna

I as Teofilius Matulionis lanko Serantono di- jžiavęs, nuvykau pas teismo j Tikėkit ar ne, Lietuvoj vra ,i10į |.,j pųf,, j)ei-,mug
( cezijos lietuvių parapijas. “Garsas” piane-Itardytojų ir davįau jam savo 'daugiau kaip du kart žydų. skaudu! Tai priešinmtasis D’e- 
ša, kad Jo Ekscelencijos atsilankymas visur 1 parodymus, “Kai tik buvo iš- 'kiek jų yra žydų žemėje l’a- vo vtiliai ir Jo malonei. Ir ip 
palieka gilaus įspūdžio ir sustiprina tikiu- dalintas kaltinamasis akta<, lestinojm Žydu skaičius Pale (vi.tai pasiryžo klausvti Ga 
čiųįii dvasių. buvo visaip mėginama elgtis, st irioje yra 100,909, Lietuvoje liųgojo Balso, nors tas kaž-

« į kad tik Molinus nestotų į tei- 'gi žylių yra 250,000. Visame kjek kiiinotų. Milijonieriam?
Si.A centro valdyba, kurių sudaro žymūs smų. Atrėždamas adv. {Stanke- pasaulyje yra penkiolika ir pu- darbo sunkuma įau žinojo, bet 

' socialistui šulai, išleido “proklemacijų”, ku- vičiui, Adomas'Molinus purei- Įsė milijonų žydų. Daugiausia (as j0 lu- kįck negąsdino, 
r'oj ragina tos organizacijos narius aukoti škė, kad jeigu jis būtų buvęs Ukrainoj ir Lenkijoj — ,:o
Socialistų organizuojamam antrajam trans- šhip«s, tai tikrai Savogo by- 3,300,000. Jungtinėse Valstybė 
n!buitiniam skridimui. Mat, kokiais sumeti- los 1933 m. būtų {lakdavusios se žydų yra virš trys milijc- Stasiukas jau penkiolikos jam misijonieiiui ir giįžo na
mais socialistai veržėsi į SLA viršūnes. Da- nė į vokiečių konsulatų, o kur nai.
bar Kus-mn jie gali tempti ten, kur Vk jie 
nori.

kitur. Baigdamas A. Molinus*
metų. Tai liesas, geltonplau- ' mo. Stasiukas, pilnas i.eapsa 
kis, jiagal amžių aukštas her komo išvidinio džiaugsmo, ii-

apgailestavo savo veikimų, Ia- Nicaragua valst. r/ųialariki niūkus. Visų laikų buvęs drau- gai dar žiūrėjo į tolstančius 
čia n vnlstyliės išdavinio dar-; lėktuvų skrablymui, nes temti ge su tėvu Justinu, dabar pa-: Afrikos krantus, kur po kelių 

l’i f š porų dienų raginome studentiją ir Jių dirbti jį privertusios {laša- kas mėnuo įvyksta dideli lie- siryžo skirtis. Ne visai skir- įlietų vėl turės sugrįžti pus
lūs, kurie labai pavojingi oro lis, bet tik vykti j tėvynę ir numylėtuosius juoilukus. Bet
pusto lėktuvams. stoti j vienuolynų. Tiesa, tė- ar ras tada tėvų Justinų.’ —

----------  vas Justinus -užtikrino, kad vienas Diuvas tik žino. Gal

prolcsijonali s organizuotis į Metuvių Kutą- |jn(\s jėgos. Prašė tei-mų jum 
likų Studentų .ir Profesijonalų Qrganiweijų ,ms*ltaisvtj
ir nusistebėjome, ka<l tas sąjūdis nežinoma*
Chicngoje, tuoj išdygo los organizacijos kuo- Visi su dideliu nekantrumu........... ... , , Čikagos miesto ilgiausia ga- penkiolikos melų amžiaus dar jau seniai bus nubalę kaule*
on “didžiaus’aiiie lietuvių mieste pasaulyje”. ,ir įtempimu laukė dr. Neit- Jvė yra \Vestern alėja (avė- nepriims, bet jis vis dėlto Ii-! liai, (laliesti kerštingos negro 
".i tikrai greitas darbas. Taip p«t jiasirodo, munno paskutiniojo žodžio, une). Jį turį 23 ir pusę mylię ko nepelnai bailias ir t ikėda-'rankos ar plėšriojo laukinio
l ud mūsų straipsniai rašomi ne be reikalo. Tačiau Neumannas kalbėjo la- Ugio. masis, kad jam gal bus padu-1 žvėrier. (Daugiau bus)

nenuliftdino.il
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Muzikas Emil. Mlynarskis
Bal. a d. Varšuvoje mirė žy

mus muzikas bei kompozito- 
lius, buvęs Philndci phijos 0- 
peros direktorius ir Gintis M u 
z:kos Instituto profesorius 
Emil. Mlynarskis, turėdamas 
65 m. amžiaus.

Gimęs jis Kykai tuose, Li • 
tu'.re. Gimnazijom mokslus ė 
,10 Peterburge, smuiko grieži
nį?) studijavo Peterburgo Ko
nservatorijoje prie mokytojo 
Leopoldo A nerio. Savo gimti
niame miestely, 1889 m., atli
ko muzikali debiutu ir tais pa
čiais metais jiirmą kart?) vie- 
š<ii pasirodė' ljoiulono publikai.

Nuo 1894 iki 1897 m. buvo 
vedėju ir smuiko mokytoju 
Imperialinės Muz.T.alės drau
gijos, Odesoje, gi keturiais 
sekančiais buvo Varšuvos Li
pe r« s direktoriumi, kame 1901 
m. įkūrė Varšuvos Philanno- 
r.ų draugiją.

19 -7 m. Mlynarskis apsigy
veno Londone. Anglijoje, ei 
damas direktoriaus pareigas 
Glasgo'v chorų bei orkestru 
unijos; be to, keletu metu ve
dė Škotu Simfonijos orkestrą.

Varšuvon jis grįžo 1914 m.,

kame ajiėmė sėdėjo pareigas
Philarmoniškos orkestrus.

I
Amer.kon pirm;) kurtą jis 

atvyko rudeny 1929 m. vesti 
i'uitis Muzikaliu Instituto or
kestrus ir Pliiladelphijos G ra
mi Opiuos.

I
Lietuvoje .Mlynarskis buvo 

plačiai žinomas, kadangi į žmo
nos tėviški* ■uvos dvarą

jis dažnai vasaros metu at
silankydavo.

Mlynarskio plačiai žinomais 
kūriniais; SiiUiikui in P minor 
kuri laimėjo dovaną Leipcige 

11898 m.; Smuikui mazurka, Si
mfonija in P major, opera 
“Vasaros Naktyj" ir daugelis 
dainą.

Lietuvai jis buvo palankus 
ir mėgo joje lankytis’.

Sulyginus su .Jungtinėmis 
Valstybėmis, Lietuva žemės 

■ turį tiek, kiek sykiu sudėtos 
Connecticut, Massachusetts ir 
Vermont valstybės. Lietuvos 
žmonių skaičius lygus tam, 
kiek sudėjus kartu yra Maine. 
Xew 1 lampsliire, Vermont ir 
Rhode Island valstybėse.

ATSTATYMO BENDR, 
ŠĖRININKAMS

Lieluvos Atstatymo Bendro 
{ves seimas laivo šauktas šiais 
i metais, sausio mėn. 27 d. Sei
nais neįvyko, nes kvorumui 
sudaryti trūko virš 1000 bal- 

isą.
■ Saukiau šeiniau susirinkę 
seriiiinka:, išklausę direktorių 
raportą ir pastebėję, kad Be
ndrovė ne gerėja, bet blogėja, 
nutarė pamėginti dar kartą 
jos teisėtą seimą sušaukti. 
I'ain seimui laikas nustatytas 

' Šių metą gegužės mėn. 21 d.
Visi Atstatymo Bendrovės 

šeriuinkai, kurie seime daly
vauti nemano ir įgaliojimą 
dar nėra niekam davę, pata
riami įgaliotinius pasiskirti 
ir l>ent paskutiniuosius savo 
Bendrovės trupinius apsaugo
ti.

Jeigu numatytam gegužės 
j mėi:. 21 d. seime kvorumo ne
bus, tai teks pasiūlyti planą 

i bendrovę likviduoti ne Karini
nku nubaisavimu, bet itstatv- 

Imu numatytu keliu.

Neveikliesiems šerini ūkams 
tinka priminti, kad bendrovę 

1 likviduojant, neatsiliepusieji

EMIL DEHEMARK Įū
PONTIAC IK

t*

BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848*60 OGDEN 
AVENUE

ORIGINALUS

BIUDŽETU MOKĖJIMO
PLANAS
ANT GARSIŲJŲ

Goodrich Tires ir 
Goodrich Baterijų

Tiesa! Šis lengvas mokėjimo planas visiems... jis 
yra pritaikintas kiekv:eno išgalėms. Kam laukti? 
paisykite savo karą su Goodrich Safety S'ilver- 
touris su Life-Saver Golden Ply, arba su galinga 
Electro-Pak Baterija. Jums prašius — mūsą pla
nas bus J ūsą.

SPECIALIAI PER 10 DIENŲ

NIEKO įmokėti

nustos savo teisią — nieko iš 
likučiu negaus, o atsiliepusią
ją proporcijos bus padidin
tos.

Įgaliojimus galima duoti 
bet kuriam pasirinktam asme
niui, kuris bendrovės seime 
muilo dalyvauti, arba žemiau 
sužymėtiems kvorumui suda
ryti komisijos nariams, bū
tent: J. Ambraziejus, 1(58
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Dr. B. K. A'encius, 499 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

I’. Daužvardis, c-o Consu
late' General of Lithuania, 11. 
\Yaverly Place, East New
York Citv..

- . . , • IKvorumui Sudaryti Komis. Į

Žemė, sukdamosi aplink sau | 
Ję, labai greitai bėga. Į • vieną I 
sekundą eina 18 ir pu.-ę myliu 
arba 1110 myliu į vieną minu
tę. Per visą dieną žemė pra
lekia daugiau kaip milijoną ir 
pusę mylią. Mes, tačiau, visai 
to nejaučiame.

SAGOJE
TĖVU DRAUGIJA

Pageidautina, kad į tą dr- 
.ją įsirašytą visi tėvai, kurią 
mergaitės kinko Šv. Kazimie- 

j ro akademiją. Mėnesinis dr- 
i jos susirinkimas įvyks gegu- 
jžės 1 d., 8 vai. vakare, akade- 

Ka mijoj.

CHORO VAKARAS PA
RAPIJOS NAUDAI

Spalią 2 d., 1934 m., Šv 
zimiero sesers, Eleonoros ini- mijoj.
eiatyva, suorganizuota drau- ši naujai suorganizuota dr 
gija is tėvą tą studenčių, ku- ja trumpu laiku jau sukėl 
rios lanko Šv. Kazimiero aka-į virš tūkstančio doleriu.
demiją. I)r-jos tikslas — pa
dėti visoms mergaitėms, ku
rios nori įstoti į seserų veda
mą aukštesnę mokyklą; ne 
tik lietuviu mergaitėms, bet, 
taip pat, ir visoms apylinkės 
kitataučiu mergaitėms.

Balandžio 20 <1.. dr-ja ren- 
įsiii pasilinksminimo vakarą, 
Nekalto Prasid. P, Šv. para- 
pijos svetainėje, Apart šokiu 
bus kauliukais ir kortomis lo
šimas. Manoma sutraukti tū- 

; kstantinę žmonių minią.
šie;

SCRANTGN, PA. - Ba
landžio 22 d. Šv. Juozapo pa
rapijos svetainėj bus mergi
nu choro v-o!;iii vakaras. Grieš 
gera ork. . G a. Vakaro pelnas 
eis jiaranijos naudai. Visus 
kviečiai :o atšilai.k ; ti. Įžanga 

Komitetas35c

Mat, seserų vedama moky-į J)r^s P™šaky yra 
kla vra populari ne tik tarpe j PP- ^unaback, Blosky, Shea. 
lietuviu, bet ir tarpe svetini-ĮCIark’ Gafllc-v’ dilius, Bur
iančią. Šįmet tą mokyklą Jan-|įa’ ^>'ren’ AHHer,. Smetana, 
ko jau 100 svetimtaučiu mer
gaičią. Todėlei ir m nuostabu, 
kad toj Tėvu draugijoj daug 
yra svetimtaučiu. Jie dirba Į 
svkiu su lietuviais.

Kramer, NiecholT, Juliau, A- 
leksiunas, Moroney ir daug 
kitu. K. J. V.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

LAnDO TUVIŲ 
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 SO. KEDZIE AVĖ.

VENETIAN MONUMENT CO., INC. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

BE TRUKDIMŲ { 
BE LAUKIMO ’

Tik parodykit mums j 
savo licciitsi- id<-,itl-j 
1'iknciją. JS'f-ra ne-| 
ginuffntnų ir visas i 
biznis yru konlidc- 
dcvijulus.

ISsirinki t .1 iinis

V MI

GREITAS PA- 2 NĖRA SUNKU- 
TARNAVIMASJ MŲ

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

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

Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

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

reikia ir pasakykit y,- 
imi ms kaip galite ' 
•mokėti. Ima tik ke- [ 
lėta lulnuėli, alldu- 
ry 11 t,tjskail<j..

PIRKITE VISK^ KAS REIKALINGA 
MOKĖKITE KOL VAŽINĖJATE

BOHNETT TIRE CO.
3843 S. Halsted St. Tel. BOUL. 4800

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBA JAI

■pedaliatal Iškalime Ir lėrilrM- 
■ne visokių rllAlų paminklų Ir <ra- 
koemlų.

Mflsų Šeimyna apectallsuoja Sia
me darbe per ftcSlaa kartaa.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Išdlrbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | ryma aao 
didžiulių rartų

C 4 U

Alfred Rosellt ores.

-J
Trys telefonai t

Rei. PEKHAOOIiA >011 
BEliMOMT S4M 

o r rice: hiulhiok imi
Vinoent Roaelll.

■n

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis
A. Petkas 
LF. Radaus 
S. M. Skalias
Chas. $yrewicze
I. J. Zolp
J. F. Eudeikis

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

608 AVest 18th Street 
Phone CANal 6174

718 AVest ISth Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 Mest 46th Street 
I’hone BOLTevanl 5203

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

Lachawicz ir Sūnūs 2314 AYest 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

J. Liulevičius 
S. P. Mažeika

4092 Archer Avė. 
Phone LAFuyette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YAIJds 1138

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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VIEDNES ŽINIOS loliau svarstomas ir įvykdin- 
, las por kitą susirinkimą, bal.

ward .1. Kelly antram fermi-,sus protestantus dvasininkus, 
uui. i kurie kovoja prieš aaeiii vy- Į “C►raugo” Radio Valanda

*»
• Ie

21 WARD0 LIETUVIU 
UŽSIMOJIMAI ‘

MAKALUOS /VYKS /Lili AI’S K O SALĖJ Tarp lietuviu, mūsų koloni
------------ Į .joje, yra nemažas būrelis, kil

pas lietuvius Amerikoj yra į ris iki šiol dar nepasirūpino

AMER. LIET. MOTINŲ 
IR DUKTERŲ BALSUO

TOJŲ LYGOS SUSI
RINKIMAS

16 d., 7:30 vai. vak., Barnus
(ko mažoje svetainėje. Visos 
j pilietės ir nepilietės prašomos 
i atsilankyti. Po susirinkimo 
Jais žaidžiama kauliukais 
skanūs užkandžiai.

Pasmsti protestą (’itv 
Couneil prieš uždėjimą ant 
gatvėkarių konduktorių ir mo 
tonnonų policmonų pareigų, 

ii 4. Pasiųsti protesto laišką 
j Springl'ield prieš uždėjimą

riausybę. Sako, visi jie ligi 
vieno turi pasiduoti rcielio vy
skupo Muellerio diktatūrai.

Nutarta neklausančius dva
sininkus paimti j koncentraci
jos stovyklas ir juos ten lai
kytį su apskustomis galvomis

TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 
Iš WEDC (1210 kilocykles)

taksų ant algų.
5. Pranešta, kad paimtas ' iki reikš noro pasiduot i.j daržas (M. lleigos) piknikui i --------------------

MARŲUETTE PARK. — ig d. birž. i KAUNAS. — Kiaulių su-
l’arko Lietuviu

Rašt. Jiilia M nikus

prašomo tėvų neleisti savo 
vaikų lankyti vietų, kur jau
nimas gali rasti sau paveju. 

BRIDGEPORT. — Šv. Ju L^ikrmame, kad jaunimas 
rgio parapijos t’YO rengia 11™ mus gerai ir dorai galės 

praleisti laika.

VELYKŲ VAKARI 
ŠOKIAI

įsigyvenęs pavvdumas ir ne-, tapti J. A. \ als. piliečiais. ’ . ”• U1,z- ...... , ‘ ‘ linkiu vakaru naraniios nau- PraJp,stl lnil<a- I »remkime ka
i • ... . • 4 »• -ii , i m Alaruuette Parko Lietuviu G Sekanti susirinkimą l«i. I pirkinėjimas netrukus numa- i * 'imaią paiapijos nau . ...paisvmas naudotis pibetybes Pajutus si reikalą, A. L. -Mo- 1 , ‘ oeKanU susmukimą iai i . . .. . , vn|-ni-i ;()S talikisko.jo jaunimo darban-

.;.... 1 .. . L- • ,4 ,, , . • ! Demokratų klubas 15 vardo kvti balandžio d naran 1 to,nas pradėti didesn u mas- <liU 'O|>M 'akaių, paiapijos •»teisėmis. A įsu r mus, šios ša- tmų ir Dukterų Balsuotojų _. . . . . ' nuiunuzio -■* u., paiap i ’svetninėie Grieš C.irev 1 viii. fę. Lauksime jūsų atsilanky-
lurejo menesiių susirinkimą svetainėje 7’ S U tu. Galimas daiktas, kad nuo J

'balandžio 1 bus supirkinėja-<X’ B' C' <‘rk<*tra- Vlsi PraSo , .
------—- --------- Juos bekoninės kiaulės ir be ::;i ntsiJankyti, pasilinksminti Čikagoj,

PRIEŠ PROTESTANTUS korteli,,.

lies gyvenimo dalykuose, lai- Lyga apsiėmė pagelbėti sa 
kyta užkampyj ir valdininkai
mažai dėmesio tekreipė.

i
Tr nenuostabu. Iki šiol dau- j 

gelis lietuvių, atvykusių i ši 
kraštą prieš 29 ar 40 metų, 
dar neįgijo nei pirmų popie- ; 
rų. Retai kur girdėjosi, kad 
lietuviai rimtai rūpintųsi šios j 
šalies politiniu gyvenimu.

Tačiau, pastaruoju laiku 
ir lietuviai pradėjo po biski 
susiprasti; ir jie pamatė, kad 
šiam krašte politikoj yra 
skriaudžiami. Pradėta steigti 
piliečių klubus ir veikti.

Štai, ir \Yest Side ir 18 ko
lonijos, kurios randasi 21. va
rde, irgi atbudo. Šiomis die
nomis keletas susipratusių vie 
tos gyventojų paskleidė min
tį apie įsteigimą lietuvių po
litinės organizacijos 21 var
de, kurios tikslas bus auklėti 
21 vardo lietuviuose pilietinį 
susipratimą ir rūpintis jų gt - 

rovė. Trumpu laiku sutverta 
21 vardo Lietuvių Piliečių 
Sąjunga. Parteris (Nr. . 2818) 
iš .Springl'ieldo gautas balau- į 
džio 2 d. Parterį pasirašė: 
Frank L. Savickas, Peter Ga- 
siunas, F. C. Tautli, Klein

kovo 29 d. Įsirašė 27 nauji na
va tautietėms ir priimti į pi-, ,-įai. Padaryta keletas naudi- 
liečių skaičių, šis dalykas bus ngu nutarimu,
----------------------------------------— L Dalyvauti Dariaus-Girėno

paminklo statymo naudai va
karėlyje, kuris rengiamas Li 
tuanian American Citizen klū 
bo.

ir sykiu paremti parapijų.

mo. Kviečiame jaunimą iŠ vi- 
lieagos.
Še. Jui'fi'io ('Y O imri/s

DVASININKUS

1AIA
AUGUSTINAS POCIUS

Mirė Irti. 13 <1., 1935 m. 6:30 
vai. ryti-, pusamžio meti,. Kilo 
iš Tauragės upskr., I’ažrrūmj 
parap. Raže.rūnų kaimo. Ame
rikoje išgyveno 27 metus.

I’i'iliko (tideliiine nuliūdime 
moteri Anelę po pirmu vyru 
l.eikienė, dukterį Oną, du ,K>- 
sūfiiu Antaną ir Juozapų, žen
tą Albertą Schmtarder ir An
taną I.lvlinn, seseri Marijoną 
Skalanilžiūnienę, Svoge.rj Igna
cą ir šeimyną ir daug giminią, 
o Lietuvoje brolį ir seserį.

Kūnas pašarvotus 3212 \V.
3S1li Rlace. Tel. Luf. 0427.

Laidotuvės ivyks Trečiadienį, 
bal. 17 d. iš nSmą 8:30 vai. 
bus atlydėtas į šv. Agnės baž
nyčią, 391 Ii ,<• \Vashtenaw Avė. 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pa
maldi, bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystiftnus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Duktė-, Po
sūniai ir Giminė-.

Laidotuvėms p- I:niauja dire
ktorius J. F. EuUeikis. Yanls 
1741.

MUNICHAS, bal. 14. — Na- j 
cių departamentų susirinkę' 
vadai nusprendė panaudoti į 

2. lndorsuoti majoras Ed- geležinį kumštį prieš tuos vi-'

TAUPYTI PINIGUS
Pradekite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe- 

deralinėj įstaigoj. Galima pradėti taupyti nuo 50c į 
mėnesį ir aukščiau.

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000 per Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation, AYasliing- 
ton, D. C.

Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokėjimui 
morgičių, pataisymui namų ir pastatymui naujų namų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė atdara kas diena.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO

SILPNIEMS
Žmonės, kurie dėl senatvės arba ki-

Norkus, Steve Maezes, |onn. o.ki.-s idi.žasti.s jaučiasi silpni n 
’ ’ nesveikus, atgauna savo jogas, svpi-

tins Alkis, Frank J. Barvitz. i k!"? i);IHi,la-ro Pi'ipro”Pi..i.r ,.^'vrni 
Peter F. Kasky, Joseph 
Judickas, Ai.tliony P. 
ka ir Anton P. Jaukas.

-M.

Narių jau įsirašė virš 
Mokestis tik 2.5c n etatus

riŠSS 22,2 WEST 23"PL,eE
AN d loan AssociATioN Phone CANal 8887

Of CHICAGO

Ben J. Ramanauskas, raštininkas

ELEKTRIKINĖS
LEDAUNĖS

Perdirbtos — Garantuotos 
('OPELI AND 4y2 Pėdų už

$45.00
Majestie Porcelain 4x/2 ped.

.oo
Lconard vartotas 3 savait.

$69.00
Servel TTermet'ie už

$69.00
AYestinghouso už

$78.00
Žemos kainos ant nauju 

Refrigeratorių ir Lengvūs 
išmokėjimai per 3 metus

Jos. F. Biidrik, Ine.
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulv. 4705

LIETUVIAI DAKTARAI

CLASSIFIED
AUTO.MOBILES AL'TOMOBII.ES

EMIL DENEMARK INC
- - - —Vartotą Karų Bargenai- ~

PONTTAC — ’33, 4 durą Sodan. 5 
drnt. ratai, Mohair Trim. Gerai iš
rodo ir tobulam stovy. Garantuo
tas .....................................................

OT.TTS 8 — 1933, 4 durų Sodan, Blue 
su gobi trini, 5 Steel ratai. Labai 

' gražus vėliausio >modelio karas, au
kštai tobulam stovv ................ S5I5

CHEVROLET — 1933. Sport coupe 
su rumble seat. Maroon. 5 drat. 
ratai, hot water heater. Puikus ma
žas coupe, kaip naujas .... $39!>

PLYMOFTH — ’33. 2 pasaž. Con- 
vertibie Coupe, Juodas. 5 raudoni 
drat. ratai, rumble seat. Vėliausio 

modelio coupe švelniai bėgančiu 
motoru ..................................... $415

TtOnGTC — 1933, Sport coupe su ru
mble seat, Juodas, 5 meiliniai ra
tai numaliavoti Tv-ory. Išrodo gerai 
ir tobulam niekaniškam stovy $12.5

CHEVROLET — 1 933. Coaeh, 2 du
rų 5 pasaž. Juodas. 5 drat. ratai. 
Gražus, mažas karas ir žemai a p- 
kainuotas .............................. $345

BUICK ’31 — Model 91. 5 Sodan.
Juodas, 6 drat. ratai, geri taierak 
mohair trim. Didelis, erdvos, sma
gus Buick geram stovy .... $375

LA SAT.I.E — 1930, 5 pasaž. Sodan. 
Juodas, 6 drat. ratai. Šis La Sabe 
puikiai išrodo ir yra pirmos rūšies 
visame ........................................... $375

CAOTLLAC ’30 — V-8. 5 Sedan. Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly. whipcord trim. Labai ge
ras karas žema kaina ........... $375

BT'ICK — 1 929, Model 48 Coupe, 4 
pasaž. Juodas, 5 mediniai ratai. 
Gražus coupe, geram stovy .. $225

Bl’TCK —. 1931, Mmlel 8G Vicloria 
Coupe, 5 pasaž. Juodas, 5 mediniai 
ratai. Didelius, erdvus karas gra- 

........................... $375žiam stovy

BTTICK •SO — Model 4«S. 2 pn.saž. 
coupe su rumble seat, Krench blue, 
6 drat. ratai, labai gražus coone 
tobulam stovy ......................... $205

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

BUICK — 1 935, kaip jums paliktu 
.sutaupyti kelis šimtus doleriu ant 
kuone naujo 1 935 Buick? čionai 
yra du — vienas i 935 5 pasaž.
Club Sedan. su trunk, juodas, var
totas tik 3000 mylią; taipgi 1935 
5 pasaž. Sodan, dar mažiau išva
žinėtas. Abu garantuojant kaip 
nauji ir apkainuoti mažiau ne
gu $900.

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

CHEVROLET — 1931, Coaeh. 5 pa
saž. Maroon, 5 drat. ratai. Žemai 
apkainuotns karas. Duos gera t>a- 
taniavimą .................................. $24.»

BUICK — 1 930, Model 47. 5 pasaž.
Sedai), juodas, 5 ratai, šis yra vie
nas iš mažesniu Buick’ą, ekono
miškas operu-oti. Geram stoVy ir
žemai apkainuotns ..................... $30(1 BIITCKR — Visų modelių — Mes G-

suomet turime ant vietos pinką 
šlaką garantuotų vartoti) Buick ka
rą. Negalima gerinu pirkti negu 
gerą vartotą Buick, kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

NI'ttA-TONE yra pastebėtinus vai
stas dėl moterį,i ir vyrą, kurie susi- 

S.-(.t į_ I laukė senatvės. Jis padaro juos svei- 
* kesniais, tvirtesniais ir priduoda jiems

naują spėką darbui. Jeigu jūs esate 
senas arba silpnas, pamėginkite \'l'- 
GA-TONE. I'o keletą dienų Jūs pa-i ,
st> besite dideli pagerinimu. I *fiso lione

Nl G A -T< >N E parduodamas visose I’KO-.pect 102$ 
vai. t in\ėiose. Nepriimkite parnėgdži >- 
iimi.i. Niekas kitas jums nepagelbės ' 
lain kaip N.’GA-TONE.

N"f, užki-'tė imo iml ’t T'G A-SOL 
•— Idealą Liuosuotoją viduriu 25c ir 
50c. _______

150
Nu

riais gali būti wr;.i ir moti
rys.Valdylion išrinkta laikinei 
pirm. S. Alaczcs, vicc pi m.. 
Ad. Alalmrda, ižd. J. A. I’i- 
kiel, rašt. Frank L. Savickas. 
20-37 Canalport Avė., maršai 
ka Vincas Taraška.

Balandžio 23 d., 7:30 vai 
vak., rengiama \\'<st Side li. 
tuvių masinis susirinkimas 
Barausko (buvusio Meldažio) 
svetainėj, kad išnešus protes
tą prieš projektuojamą lakai 
žiaurų ateivių nepilicčiu su
varžymą ir registraciją. Ife-

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0PT
LIETUVIS '

OI 'TOM KTItICA LI, Y AKIŲ 
NI’ECIAI.ISTAS

Palengvins akią įtempimą, kuris i 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, ] 
tvuigimo, akią aptemimo, nervuotu- < 
mo, skaudamą akią karšt), atitaiso 
runiparegystę ir tolireffistę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI- 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ros. and Office
2359 So. Leavitt St. 

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYRTCIAN and RTTROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valanaos;

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

Ofiso telef. BOL'lcvard 7820 
Namų Trl. I’BOspes-t 1930

1<-1. BOl'levai-d 7042

Tel. CANal 0257
Ros. PROspect 6059

DR. P. Z. ZALATORIS į
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS | 

1821 SOITIJ HALSTED STREET į 
Re/i.leiielja 6600 So. Arteslan Avė. i 

i Valandos: 11 ryto iki 2 popiet I
C 11,1 8 v. vakaro

..... ... . . , eb-ktra, parodančia mažiausias klal-ZOlllTCljų komisija susideda 1S <las. SpecialS atyda atkreipiama Ji 
, . ... ... . mokyklos valkus. Kreivos akys atl-’kun. IglT.) .Aloaviciaus, .Jos ‘taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. I 
TT,-,-. l. id I u t. r I Nfi,,Sltoj nuo 10 iki 12. Ilaugel.v ai-I 
JVUZi.lieko, I . I j. citit ICkt), .1. siiikiinų akys atitaisomos be akinių. I

A. Pikielio, S. Miežio.

Advokatas John B. Bordcn, 
kuris buvo Springfielde šiuo 
klausimu, paaiškins pilnai a- 
apie šį projektuojamą šuva*' 
žymą. Kalbės Juozas Kuziui 
ckas, J. Iladomskis ir kiti. 
Bus puikus programas.

Įžanga dykai. Visi lietuviai 
21. vardo kviečiami atsilanky 
ti. Pilietis

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Sere doj pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROapect 6376 
Kez. Tek: IIEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St.
iii akiu. Fkspcrtas tvj-imo a-[ L?fl"0. vol : 2 *k* f lr 6:30 Įk* *:3<*. ‘ i • Seredomla Ir nedaliomis pagal sutartj

i ltez. 2515 W. 69th SI. Pagal sutart).
Į Tel. Ofiso BOUIeaard 5913—14 
i Kės. VTCtory 234$

DR. A. J. BERTASH
į Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

756 West 35th Street

Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ 

Phone Boulevard 7589

25 METĮĮ PRITYRIMO
Pritaikvme akiniu dėl viso-

k.., ....
kili ir pritaikymo akinių

Ofiso Tel. C1 ER<> 49
Re«. Tel. CICERO 3656

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

katos Komlsljonlerius. Yra gerui Cl- 
cerlečlams žinoma". Praktikuoja Jau 
28 metus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gyilo Itliciimatlzmą, Plau
čių ir Alrdies ligas.

Valandos;
Nuo 10 Iki 12 vai ryto; nuo t Iki 4 
vai. popiet Ir 7 Iki 8 vai. vaka -e: 

lvantadfsnlnis pagal susitarimą
<939 IVest 131,h Street

CICERO. ILL

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Flatt Bldg., kmnp. 18 st.

2 aukštas
Pastehėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00

Tel. CANal 8122

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

Te.. CANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Seredomia Ir Nedaliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas .REPnblic 7868

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49tli trr., CICERO, ILL.
Utar., Ke.tv., ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Rered. ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMloek 4848
Res. Tel. GKOtetiill 0617

7017 S. EAIREIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQI'ETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. lr NedSHomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 6462

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

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 76 50

: DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 6402

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 6636 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutart'

Ofiso Tel.; LAFayette 2660

I Ofiso: Tel. LAFayette 4617 
I Rez.: Tel. HEMloek 6286

! DR, A. 6. RAKAUSKAS
Į GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
' Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2653 W. 691h bt. 

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak.
Re.. Tel.: VTRglnla 0669 Seredomis Ir Ned6ilomis pagal sutarti

DR. Y. E. SIEDLINSKIS ~
DENTISTAS

O A 8 X - R A T
4142 ARCHER AVENUE 
Kampas Francteco Avė

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, TLL.
OFISO VALANDOS

vai. vakaro. Nedėliomis nėra Nu3 10 ,k’ ,12 ,val ryt/1,nu? * nd.4... i i o ! val- P° Ir nuo 7 Iki 8:30 vai.skirtų Valandų, nooill 8. ; vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12
Phone CANal 0523 I Teier^" 2«$o

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 30. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Re«.: Tel PI.Aza 2406 
Valandoa:

Nuo 10-18 v. ryto: 2-8 Ir 7^8 v. v. 
Nodėldlenlala nuo 10 Iki 12 diena

Tel. LAPayetle 8057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Ava. netoli Kedale) 
Valandoa: nuo S Iki 8 vai. vakaro 

Seredomla lr nedėllaanfe pagal 
sutarti

BUICK — 1 932, Victorla Coupe. 5 
pasaž. Ma.roon, 0 drat. ratai. Einish 
kaip naujas, vienas iš puikiausiu 
ltuicką mūsą dideliam stake $445

IR DAUGELIS KITŲ
Įauokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 

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

Crawfor»d 41 OO
LTETUVTIT ADVOKATAI

PRANEŠIMAS
Cicero IJetnviu Kooperatyvcs

Krautuvės Valgomu daiktą Bend
rovės šėrininkams-kėms. Direktoriui 
nutarė mokėti dividendus, užtai svar
bu, kad visi šėrininkai-kės priduo
tų savo teisingus antrašus, nes ne
tolimoj ateityje bus šaukiamas vi
suotinas Sėrininkų susirinkimas. An
trašus priduokite krautuvės mene
džeriui Gustui Stašaičiui, 491 t W. 
14lli St., Cicero. III.

Walt. Strumila. Pirm. 
Joseph Balnkas. Sek:-.

REAL ESTATE

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN D. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5.
PanedSUo, Seredos lr Pėtnyčloa 

vakarais 6 iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPnblic 9666

Telephone BOUlevard 2800 , sko]inanl pinigus ant jūs,, morgi-.1 t boną. algos i,r namą. Taipogi pc-
UU^vSUll Va W lOII rkam. parduodam — mainom morgi-

____ _  pius. bonus, namus, ūkės ir biznius.
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS Turim apdraudos departamentą. Vie- 

46&1 S. ASU L AND AVĖ. - NotaraiRes. 6515 S. Rockwell St. Notaras.
Phone REPtibllc 9723 CHICAGO J. NAMON COMPANY 

6755 South Westem Avenue
i Rez. 1460 No. Paulina St.

Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
i LIETUVIS ADVOKATAS 
įSuite 1009 — FRAnkltn 6990

188 W. Randolph St.
Chicago

KONTRAKTORIAI

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandoa: Nuo 9 Iki 10 rytais -
Iki 3 popiet — 6 iki 8:30 vakare. ....................... ..............
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 p.p 1 Telefonai I.AŪayctte 5831 — 8351

ŠELVIS BUILDING CO.
Kontraktorlal

Statom naujua Ir talsom ecntm na- REAL ĖST ATE -- STFNf’TAM 
rau«. Mūro, cetnento, medžio Ir utog- 1 “1J 11 •'1 1J
dengystėa. lengvi Išmokcačlal arba

Gaisro apkainavlmas ant namų 
.Ir rakandų.
I 3358 S. f.ITl'ANICA AVĖ.

Tel. BOUIevard 6327

PINIGUS J LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Reikalaujam HM) namų už, 

rasit 2 fl. — 4 knnib., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir

BRUNO SHUKIS & CO.
KONTRAKTORIAI

Statome nnujua namus. Apdengtam 
gonkaa (porėtus arba visa medin) na
mą poplcra arba cementiniu aabeatos. .. .. n .
Taip pat parūpinant paskolas namų ’ Mar(]UPIIG * 8FK. 
pataisymui. Imame darbus visoj Chl- 

1 ' eagoj, kolonija nesvarbi.
4131 So. UranclM-o Avenue

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

TOMOBII.ES

