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GRIUVO PRANCŪZIJOS PASITARIMAI 
SU SOV. RUSIJA

Sunku pasakyti, ar jie bus 
atnaujinti

HITLERIS NEPRIPAŽĮSTA T. SĄJUN
GOS AUTORITETO

PARYŽIUS, bal. 20. — Iš BERLYNAS, bal. 20. — 
patikimų šaltinių patirta, kad, Vokietijos diktatorius TTitle- 
Irasi, sov. Rusija mėgins at- ris, šiandien minėdamas savo 
naujinti derybas su Praneūzi- 46 metų amžiaus sukaktuves, 
ja militarinio pakto reikalu, paskelbė trumpų pareiškimų, 
kada grįžęs Maskvon komisą- Jis nepripažįsta T. Sųjun- 
ras Litvinovas pasitars sn gos tarybos autoriteto. Sako, 
diktatorium Stalinu. kad ši taryba neturi teisės

----------------  —- | teisti Vokietijų. Ir griežtai at
PARYŽIUS, bal. 20. — Iš meta tarybos pravestų rezo- 

naujo pradėjo tirštėti karo de liucijų.
besys Europoje.

Politiniai įvykiai kitėja taip
smarkiai, kad vos suspėjama 
tai visa registruoti spaudoje.

Kas kiekviena valanda kin
ta valstybių pasitarimai dėl 
paktų. Kiekviena valstybė ver 
žiasi, kad laimėjus bet kokių 
pirmybę, kad užtikrinus sau 
laimingesnį rytojų.

Vakar čia džiuginančiai 
pranešta, kad sklandžiai eina 
Prancūzijos derybos su sov. 
Rusija, kad prancūzų mįnjste-p 
rių kabinetas reiškia palan
kumo militarinio pakto su 
Maskva idėjai, kad iš Ženevos 
laukiamas komisaras Litvino
vas, kad jo pagarbai- rengia
ma valstybinė puota, ir t. t.

Šiandien gi skelbiama, kad 
visiškai nutrukusios vedamos 
dėl to pakto derybos. Komisą 
ras Litvinovas iš Ženevos iš
vyko stačiai Maskvon ir at
šaukta jo priėmimui rengia
ma puota.

Nėra žinoma pasitarimų su^ 
irimo tikroji priežastis. Tik 
kalbama, kad jos yra dvi. 
Sov. Rusija spyrėsi, kad pak
te būtų įdėta sųlvga, kad pa
sitaikius užpuolimui, viena 
pusė kitai privalo automatiš
kai gelbėti, neatsiklausus T. 
.Sųjungos tarybos ir paneigus 
*jos nurodymus. Prancūzija su 
tokia idėja nesutinka. Ji rei
kalauja, kad nieko nebūtų da
roma be T. Sųjungos, kuri y- 
ra svarbiausiais taikos instru
mentas.

Kita, ir gi svarbi, priežas
tis tai ta, kad sov. Rusija at
sisakė garantuoti, kad komu
nistai nutrauktų priešvalsty
binę propagandų Prancūzijo
je.

Grįžęs iš Ženevos užs. rei
kalų ministeris Lavai pakto 
reikalu pasitarimus turėjo su 
sov. Rusijos ambasadorium 
Potiomkinu. Ambasadorius gi 
su komisaru Litvinovu Žene
voje susisiekė telefonu. Mini- 
steris Lavalis pagaliau pada
vė griežtų sąlygų, kurių Lit
vinovas taip pat griežtai at
metė. Lavalis norėjo asmenį* 
kai susisiekti su Litvinovu, 
bet ambasadorius pranešė,

Pareiškimo gale ji vis gi pa 
žymi, kad Vokietijos vyriausy 
bė rezervuoja sau teisę arti
moji ateityje pareikšti savo 
pažiūras rezoliucijoje padė
tais įvairiais klausimais.

MUSSflI INI TURĖSI SI) 
STAHERGU

ROMA, bal. 20. — Austri
jos vicekancleris princas Star 
<wn»berga8 šiandien apleido 
Romų. Jis čia tarėsi su prem
jeru Mussoliniu apie busimų
jų Padunojaus valstybių rei
kale konferencijų. Ši konferen 
cija įvyks Romoje gal ateinan 
tį mėnesį.

Be kitko, tartasi ir apie 
Austrijos atsiginklavimų.

NAU1A ŠELPIMUI 
KONTROLE

Illinois valstybės finansi
niai valdininkai netenka fede- 
ralinių fondų kontrolės Illi
nois Emergency Relief komi
sijoje. Visų kontrolę paims 
federaliniai valdininkai, ka
dangi federalinė vyriausybės 
skiriami fondai šelpimui su
daro žymesniųjų dalį.

NUSKRIDO I MEXICO 
CITY

DIDŽIOJO PENKTADIENIO PAMALDOSE

(Acme Photo.)

Jo Eminencija Kardinolas Mundelein, Chicagos 
Arkivyskupas (kairėje). Nuotrauka padaryta Švč. 
Vardo katedroje, Jo Eminencijai einant nuo altoriaus 
po pamaldų Didįjį Penktadienį.

ŠIURPIOS AUTOMOBILIŲ 
KATASTROFOS

R0CKF0RD, III., bal. 20.
- Trys automobiliai čia šian

dien susikūlė.
Žuvo dvi jaunos merginos, 

o vienos jų motina, Mrs. Ma
ry Griswoldį taip sunkiai su
žeista, kadj&ra vilties jai iš
gyti-

Be to, penki kiti asmenys 
sužeisti.

Pirmiausia susikūlė du au
tomobiliai ir neužilgo ant ab
iejų užlėkė trečiasis.

ŽUVO b PASIVAŽI
NĖTO JAI

SALISRURY, Md., bal. 20. 
— Su šešiais linksmais pasi- 
važinėtojais automobilis užlie- 
kė ant troko ir žuvo visi šeši.

Du iš jų žuvo katastrofos- 
vietoje, o kiti keturi mirė li
goninėje.

DIDELIS GAISRAS 
HARBINE

CHICAGOS KARDINOLAS 
MINĖS VARDINES

•To Eminencija Jurgis Kar
dinolas Mundelein, Chicagos 
Arkivyskupas minės savo glo- 

! bėjo šv. Jurgio dienų.
. Ši diena yra bal. m. 23 d., 
tačiau minėjimas atidedamas 
bal. m. 27 d., kas įvyks arki
vyskupijos seminarijoje — St.

I Mary of the Lake.j ' :
Kardinolas tų dienų šven

tins kunigais baigusius mok
slų seminarijos auklėtinius.

LAIKAS MOKESČIŲ 
MOKĖJIMUI

SPRINGFIELD, Ilk, bal. 
20. — Gubem,>Horneris pasi
rašė legislatūros pravestų bi
lių, kuriuo nustatomas lai
kas personalių ir real - estate 
mokesčių mokėjimui valstybė
je-.......

Sulyg biliaus, viena mokes
čių dalis be bausmės turi būt 
sumokėta iki birželio mėn. 1 
d., o antroji dalis — iki rug
sėjo m. 1 d.

RYTPRŪSIUOSE TERORI
ZUOJA LIETUVIUS

KETVIRTOJI LIET. DAINŲ 
ŠVENTĖ 1938 METAIS

POPIEŽIUS PER RADIJĄ LAIMINS 
LIURDO MALDININKUS

VATIKANAS, bal. 20. — 
Šventasis Tėvas Popiežius Pi
jus XI per radijų laimins mal
dininkus Liurde Inai. 28 d., ka
da ten baigsis trijų parų (tri- 
duumo) iškilmės, kuriomis bus 
užbaigti Šventieji Jubiliejaus 
Metai.

Be to, Šventasis Tėvas yra 
pasiryžęs ir pats prisidėti 
prie turimų Liurde ceremo
nijų. Popiežius dalyvaus ado
ravimo Šventoje Valandoje 
šv. Petro bazilikoje.

Be to į Liurdo iškilmes sa-
vo atstovu (legatu) siunčia 3:00 popiet.

valstybinį sekretorių Jo Emin. 
kardinolų Pacelli.

Liurdo triduume suvvks 
daug vyskupų, monsignorų ir 
kunigų, taip pat galybės mal
dininkų.

Triduumas prasidės bal. m. 
25 d. 3:00 popiet ir baigsis 
bal. m. 28 d. 3:00 popiet. Kas 
kiekvienų pusvalandį dienomis 
ir naktimis bus laikomos šv. 
Mišios.

Iškilmingos pontifikalės šv. 
Mišios kasdien bus laikomos

MEXTCO CITY, bal. 20. — 
Amerikietė lakūnė "Ameba 
Earbart šiandien čia atskrido 
iš Kalifornijos.

kad Litvinovas jau apleido 
Ženevą. Sakė, kad jis išvyko 
į Baselį, iš kur traukiniu vyk
siąs į Maskvą per Berlyną.

Dabar plinta Įvairiausios 
kalbos nutrukus deryboms su 
sov. Rusija. Sakoma, kad min. 
Lavalis vargiai jau vizituos

LONDONAS, bal. 20. — Ži
niomis iš Harbino, Mandžiu- 
ko, didelis) gaisras siautė to 
miesto ceųtrp.

Sudegė apie 30 namų. 5 as
menys žuvo ir apie 800 nete
ko pastogis. Žuvę yra visi 
vaikai.

KIBK Išveš bekonų 
ANGLIJON

KAUNAS. — Lietuva per 
šių metų pirmus keturius mė
nesius galės įvežti 54,373 dvi
gubų centn. bekono. Pernai 

Maskvą. O kaip jis lankys i per tą laikotarpį buvo įvežta
Varšuvą, tai užsuks dar ir 
Berlynan.

Taip pat kalbama, kad 
Prancūzijos derybų sn sov. 
Rusija suirimas yra lenkų 
darbas. Sakoma, vokiečiai

111,896 centn. Toks didelis su
mažėjimas sulyginus sn 1934 
metais pareina nuo to, kad 
pernai buvo įvežta daugiau 
negu kvota leido, kas įskaito
ma į šių metų kvotą. Lietu* 

šiais 
viso

įgraudinę lenkus, kad jie nie-' vos bekono eksportas 
ku būdu neleistų bolševikams 1 metais sudarys 2.95%
susiartinti su Prancūziją. Anglijos bekono importo.

Vokiečiai Rytprūsiuose vis 
tebegrasina Lietuvai ir lietu
viams dėl hitlerininkų bylos. 
Atmosfera ten tiek įtempta 
ir gyventojai sufanatizuoti, 
kad lietuviai Tilžėje ir k. mie
stuose bijo išeiti į gatvę, neno 
rėdami būti apkulti. Tai vo
kiečiams duoda nemaža pasi
tenkinimo, ir. dėl to džiaugia
si net jų spauda. Paskutinės 
“demonstracijos buvo Tilžė
je ir Elbinge.

KAUNAS. — 1938 mėtais 
Kaune bus ketvirtoji Lietu
vos dainų šventė. Jos ruo
šimu rūpinasi specialus komi
tetas, sudarytas iš muzikų, 
chorvedžių ir visuomenės vei
kėjų. Komitetas spausdina ir 
siuntinėja chorams dainas, ku 
rias dainų dienoje teks dai
nuoti. Chorai taip pat dirba 
išsijuosę, nes ši diena bus lie 
tuviškos dainos paradas. Li- 
gišiol dalyvauti dainų šventė
je jau pasižadėjo apie 300 
chorų su 10,500 dainininkų. 
Gal kai kurie chorai atvyks 
ir iš užriėūldU'Amerikos, Lat
vijos Anglijos ir kitų kraštų, 
kuriuose tik gyvena lietuvių. 
Manoma, kad ketvirtoje Lie
tuvos dainų šventėje dalyvaus 
apie 15,000 dainininkų, nes 
pasižadėjimai dalyvauti dai
nų dienoje dar tebeplaukia. 
Pirmoji Lietuvos dainų šven
tė buvo 1924 metais, antroji 
1928 metais ir trečioji 1930 
metais — Vytauto Didžiojo 
pagarbai.

DIDELIS KULTŪRINIO
DARBO IŠPLĖTIMAS 

LIETUVOJE
KAUNAS. — Paskutiniuo

ju laiku Lietuvoje ryškiai pa
stebimas didelis kultūrinio 
darbo išsiplėtimas. Visos or
ganizacijos savo veikimo ribo
se rengia taip vadinamas kul
tūros savaites. Pas jas žymūs 
apylinkių kultūros darbininkai 
skaito paskaitas, rengia dide
lius muzikos bei lietuviškos 
dainos vakarus. Žmonės juose 
taip gausiai dalyvauja, kad 
dažnai nesutelpa j sales.

Anksčiau panašių kultūros 
savaičių nebūdavo. Dabar ma
tyti, kad šios savaitės gana 
daug duoda. Tai, nelyginant, 
koki kursai suaugusiems žmo
nėms, kuriuose jie mokomi iš 
visų mokslo sričių. Be to, to
kios kultūros savaitės ir žmo
nes daugiau patraukia į vi- -----------
suomeninį darbą. Savaitei pra KAUNAS. — Balandžio 8 
ėjus, daug organizacijos na- d. Kaune pasimirė labai ge-

MINĖS VIENERIŲ METŲ 
VYSKUPAVIMO 
SUKAKTUVES

Jo Eksc. vyskupas W. D.
O’Brien, Chicagos vyskupas 
pagelbininkas, šio bal. m. 26 
d. minęs savo vieneriij metų 
vyskupavimo sukaktuves.

DR. M. BAGDONAS
_ _ CHICAGOJ

Vakar ryte atvyko į Chica- 
gų dr. M. Bagdonas, Lietuvos 
pasiuntinio AVashingtone pava 
duotoj as. Atvyko į svečius 
pas savo giminaitį kun. Ig. 
Albavičių.

MIRĖ ARTISTAS JUOZ. 
VAIČKUS

RASTA SUBADYTA 
MOTERIŠKE

Apartamentinių namų rūšy
je, 4718 No. Laverne avė., ra
sta su peiliu subadyta Mrs. 
Anna Mosny, 64 m. amž.

Ji mirė, kada nuvyko poli
cija ir rengėsi ją išklausinėti.

Kalbama, kad ji kur kitur 
buvus sužeista ir atvilkta į šią
rūsį.

SENIAUSIAS LIETUVOS 
GENEROLAS

KAUNAS. — Lietuvoje vei 
kia atgimimo draugija. Jos 
nariais, daugiausia yra žmo
nės, kurie dalyvavo Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo 
darbe dar prieškariniais lai
kais. Draugijos garbės pirmi
ninku visam amžiui yra iš
rinktas seniausias Lietuvos 
generolas Jonas Bulota. Ko
vo 30 d. Kaune buvo atgimi
mo draugijos metinis suvažia
vimas, kuriam 6 metams 
draugijos pirmininku išrink
tas buvęs Lietuvos atstovas 
Pietų Amerikai generolas Te
odoras Daukantas.

rių skaičius žymiai paauga. 
Pažymėtina, kad rengiant kul
tūros savaites, visos organiza
cijos dirba vieningai ir sutar
tinai, nes bendras kultūros 
darbas ir žmonių lavinimas 
visiems yra svarbu.

LENKAI TVARKO IR DAR
KO LIETUVOS PILIS

PAILGINA TARNYBĄ 
LAIVYNE

PARYŽIUS, bal. 20. — 
Prancūzijos vyriausybė nus
prendė pailginti tarnybą karo 
laivyne nno 24 iki 30 mėne
sių.

VIEKŠNIAI. — Mylių II 
k-ine J. Motuzaitė važiuoda
ma iš miško namo su malkų 
vežimu ir, matyt, nukritus už 
simušė.

Vakare arklys parėjo namo 
su malkų vežimu, bet mergai
tės nesulaukta.

Kitą dieną rasta rave prie 
medžio su labai sužalota gal
va ir krūtine.

KAUNAS. — Lenkai jau 
kelinti metai stiprina Gedimi
no pilies liekanas Vilniuje. 
Girdi, pilis baigia griūti. Pi
lies liekanų sustiprinimas y- 
ra geras dalykas, nes griuvė
siai laikui bėgant gali visai 
išnykti. Tačiau mačiusieji sti
prinimo darbus pasakoja, kad 
tie darbai labiau panašūs į 
pilies darkymą, negu į stipri
nimą. Dabar lenkų spauda 
praneša, kad lenkų senienų 
apsaugos komisija nutarė su
stiprinti ir Gedimino pilies 
liekanas Lydoje, nes griuvė
siai reikalingi skubaus remon 
to. Kaip Lydos griuvėsius 
lenkai atremontuos, žinių nė
ra, bet gali atremontuoti taip, 
kaip Gedimino pilį Vilniuje.

rai amerikiečiams pažįstamas, 
artistas Juozas Vaičkus. Mi
rė staiga, širdies liga. Velio
nis ruošėsi minėti bal. 16 d. 
savo amžiaus 50 m. .jubiliejų 
ir 30 metų scenos darbo su
kaktuves, kurių jau nebesu
laukė. A. a. J. Vaičkus buvo 
vadinamas Lietuvos teatro 
steigėju. Pastaruoju laiku rū
pinosi pirmosios lietuviškos 
filmos apie Kražių skerdynes 
pastatymu. Velionis iškilmin
gai palaidotas Kanno kapi
nėse.

NUOLAT TVIRTĖJA TAUP. 
KASOS

Liet. valst. taupom, kasos 
nuolat tvirtėja ir įgyja dau
giau pasitikėjimo. Operacijos 
iš 74,830,000 pernai pašoko li
gi 102,246,000 litų. 1934 m. 
pelno iš viso gauta 696,870 li
tų, indėlių turėjo 43,120 tūkst. 
(padidėjo apie 4 mil. litų). 
Indėlininkų skaičius išaugo 
ligi 16405.

Skubėkim darbuotis, kad 
bent ką gera padarytnmėm 
šiame gyvenime.
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APIE KLAIPĖDOS GUBERNATORIŲ

Kaip jau buvo pranešta, Klaipėdos gu
bernatorius dr. Navakas atsistatydino ir jo 
v etų nuo balandžio 4 d. užėmė VI. Kurkaus- 
kas, apie kurį čia paduodame šiek tiek žinių.

Gimė 1895 m. Taškento mieste (Turkes
tane). Pi ketvertų metų su motina grįžo į 
uietuvų. Gyveno Vilniuje ir Šiaulių apskri
tyje. 1906 m. įstojo į Polocko kadetų korpu
sų, kurį baigė 1913 m., o 1917 m. jis baigė 
aukštąjį elektrų - teclin kos karininkų mo
kyklų Petrapilyje. Tų pačių metų rudenį iš
vyko šiaurės frontan. 1918 m. grįžo vėl j 
Lietuvų ir Šiauliuose buvo miesto mokyklos 
mokytoju. Taip pat jis buvo elekhas stočių 
vedėju. 1919 m. įstojo į Lietuvos kariuome
nę. Buvo Šiaulių karo komendanto padėjėju. 
Vėliau buvo pašauktas į generalinį štabu su-

Kaip Klaipėdos Hitlerininkai Gyvena 
Katėjimo

Kauno sunkiųjų darbų kūlė- merų iki kokios 12 vai. nak- 
jime yra apie 170 kamerų. \ a- ties, Zassas su Roppu ant na-
dinauių vienučių, kuriose kali rų susėdę vis dar tebesišnib- ____,__________ ___ ,__ c
daugiausia po 4 žmones, yra žila apie bylų, o dvarininkas Vaclovas sakė, jis galėsiųs to- Gausiai iš čia giįžti į Lietu 
apie 40. Kitose kamerose kali ltademaclieris pasakoja Neu- lei gyventi, kolei jam patiks.

Paskutinis Susitikimas
APYSAKA 

—~ — Kaz. Andriušis
Įėję. Norom nenorom prižadė-

■ • . i • • jo nieko jiems priešais nesa-Jie sustojo viename dviejų , . , , 1
. i -* - a i - kyt:, kad tik gulėtų ko urei-•mkstų muro name. Čia, kaip / ’. . „. 6 ., . ®

(Tęsinys)

paprastai nuo 15 ikį 25 žmo
nių. Iš viso šiuo laiku yra a- 
pie 1200 kalinių, jų tarpe ir 
neseniai nuteistieji hitlerinin
kai.

Neumanno ir Zasso partijos

malinti i anekdotus.
xt<i-ip jaučias mirti nu

teistieji

Tų dienų, rodos tyčia, pas 
juos atėjo dar daugiau vaikų, 
teisingiau sakant, “vyrų”, nes 
keturiolikos ar šešiolikos me
tų jau dauguma yra susituo
lius- ų Atėjo ir mergaičių. Tė
vams ir Vaclovui anksti rytų 
išėjus, užsirakino duris, kad

DIENOS KLAUSIMAI i _____________________________ i

A. A. V. MATULAITIS

Mirtis mūsų tautos senosios laidos veikė
jų tarpe tebesisukinėja. Štai ir vėl ji nukir
po gyvybės siūlų žymiam lietuvių tautos vei
kėjui a. a. Vincui Matulaičiui, apie kurio ! 
mirtį trumpai pranešėme šeštadienyje. Lietu
vos laikraščiai rašo, kad velionis apie pen
kias savaites sirgo plaučių uždegimu. Prieš 
mirtį iš savo draugo prel. Grigaičio priėmė 
Šv. Sakramentus. Paliko žmonų, dvi dukte
ris (dainininkę Gražinu Matulaitytę ir p. Lo 
zoraitienę) ir du sūnus.

Velionis baigė 74-uosius metus. Buvo gi
męs Marijampolės apskrityje, netoli Šunskų, 
Domeikiuose. Buvo baigęs Marijampolės gi
mnazijų ir Petrapilyje matematikos fizikos’ 
fakultetų. Baigęs mokslus, tarnavo Petrapi
lyje valstybės kontrolėje. Viso ten išbuvo net 
30 metų, iki pat grįžimo į Nepriklausomų sie
tuvų. Lietuvoje ligi 1926 m. buvo kredito in
spekcijos vyr. inspektoriumi, vėliau žemės 
banko direktoriumi ir nuo 1928 m. gegužės 
7 d. iki 1934 m. birželio 12 d. valsty oės kon
trolieriumi. Paskutiniu laiku buvo pensijoje.

Velionis buvo žinomas ir kaip žymus vi
suomenės veikėjas. Būdamas Petrapilyje, 25 
metus buvo lietuvių žemaičių labdarybės 
draugijos pirmininku. Buvo vienas žymiųjų 
Rusijoje lietuvių. Nemaža pasidarbavo ir prie 

' spaudos atgavimo. Lietuvoje buvo Vytauto 
Didžiojo komiteto narys, Gedmino ordino ta
rybos pirmininkas, lietuvių tautininkų valdy
bos kurį laikų narys ir net pirmininkas ir 
garbės teisino narys. Buvo taikos delegaci
joje su SSSR. Per paskutin’us savivaldybių 
rinkimus išrinktas Kauno miesto tarybos na
riu. Už nuopelnus apdovanotas Gedimino I
ir II laipsnių ordinais. ,

sisiek mo ir ryšių skyrių organizuoti. 1920 i kad vienas perdaug išplepėję- 
m. liepos mėn. buvo paskirtas Vilniaus ko- tardytojui, kitas teisme nemo- 
uvndantu ir išbuvo ligi išformavimo. 1921 kėjęs atsakinėti. Jie beveik 
■t. buvo komandiruotas Tautų S-gos kariš- i visi mokosi lietuvių kalbos, 
kon kontrolės-komisijon. Po to buvo lekto- | Pastorius Zassas pačių pirmų 

> ii karo mokykloje ir aukštuosiuose kar -
nimių kursuose. 1923 m. jis, išėjęs atsurgon, 
pradėjo dirbti' ekonominėje srityje. Organi
zavo pienines, buvo žemės ūkio rūmų pirmi-

Šeima, kuri juos priėmė, bu
vo gana gausi: abu tėvai ir 
septynetas vaikų. Vieni jų jau 
geroki pu Asiniai ir pusmer- 

N uteistieji mirti Jesučio žu- kiti mažesni. Iš vi-
dikai Prieš, Boll, Liep. VV a- sa k0 matyti, kad gyvena ne

nariai kali bendrose kamero- Oiagat nuo kitų atskirti. Jie visai jau taip prastai; mat,
se. Tarp savęs pasiginčija, s^i 3-čiain aukšte vienutėje, šeimininkas buvo vietinės če-

kur kadais kalėjo pralotas K. kos narys ir rekvizitoriaus pa neišbėgtų Stasiukas, ir tada
Alšauskas, amerikietis Roma- dėjėjas. Taigi jie nekentė to- i Prasidėjo tikras pragaras...
nas, garsusis komunistas Sta- kio bado, kaip kiti miesto gy- ®et Stasiukas sukandęs lūpas

dienų paprašė kalėjimo admi
nistracijos .duoti jam šventųjį 
Raštų lietuvių kalba.

— Aš visų Bibliją mintinai
ninku ir kt. Iki paskyrimo gubernatoriumi moku, — pareiškė jis, — tai
buvo kaimų tvarkytoju.

Uz pasižymėji’’ ių karo tarnyboje apdo
vanotas Vyties Kryžiumi, 1 rūšies IU-ju lai
psniu.

PROF. PAKŠTO PLANAS “ŽIDINYJE”

netrukus išmoksiu ir lietuviš
kai.

Neumanno padėjėjas Bertu- 
leit taip pat mokina savo va
dų lietuviškai. Ir darbas esu 
sparčiai eina priekin. Didžiau
sias bet gi lietuvių kalbos mo-

t i.-- .<*-.• • „ kt o kytojas yra baronas Roppas.Jau atem Židinio Nr. 3. Šiame nume- _ , - . . irO U . 11 T * t Žmogus, kuris turėjo Lietuvojry rašo: G. S. Huber, Adomas Lastas, prof. , , v- , .
., „ . v, T , z, ii dvarus ir anksčiau sakėsi esųsIv. Pakštas, Juozas Keliuotis, Paul Glaudei, .... . , . . 1

T - r r> t il etuvis, visko nustojo ir da-kazys Jankauskas, K. Jasenas J. Žilevičius,' . •
. 7 , v, ... v . . , • bar kali drauge su visais, proJ. Jakštas ir J. vingius. Pažymėtina kad1 ° v._ .
šiame numeryje dr. K. Pakštas toliau rašo! angų žiūrė a-
apie Vilniaus problemų. Jis išdėsto savo pia-' “ ėjimo įernų. Is kar
nų apie kantoninį Lietuvos pertvarkymų (Vi-1 
Iniaus, Kauno ir Klaipėdos kantonus), apie 
kurį anų dienų rašė Chicago Tribūne kores
pondentas, Donald Day. Planas yra tikrai 
Įdomus ir su juo turėtų susipažinti kiekvienas 
lietuvis veikėjas.

Kaip žinoma, “Židinys” yra literatūros, 
mokslo, visuomenės ir akademinio gyvenimo 
mėnesinis žurnalas, kurį turėtų skaityti kiek
vienas šviesesnis lietuvis, nežiūrint kur jis 
gyvena: Lietuvoj, Amerikoj ar kur kitur.

KELETAS KLAUSIMU ALTASS 
VALDYBAI

DARIAUS • GIRĖNO PAMINKLO 
REIKALU

Patrijotiškoji Amerikos lietuvių visuo
mene, be abejojimo, džiaugiasi, kad Dariaus- 
G rėno paminklo Chicagoje projektas jau pri 
imtas it kad netrukus prasidės statytes dar
bas. Kas matė projekto braižinį ir ypatingai 
jo mažytį modelį, tas juo yra patenkintas. 
.Jis yra originalus ir panašaus paminklo nie
kur kitur nėra. Lietuviškų žymių prie panrn- 
klo bus galima tiek pridėti, kiek jo fondas 
išneš. Sekmadienį, gegužės mėn. 5 <1, ren
giamos pamatų kasimo iškilmės, kuriose, im i p 
jau buvo pranešta dalyvaus ir svečias š 
Lietuvos adv. R. Skipitis, buvęs Lietuvos vi
daus reikalų ministeris.

Kaip žinoma, Darium ir Girėno pamin
klas bus statomas “lietuviškame parke” -- 
Marquette parke, kur o apylinkėse daug lie
tuvių gyvena, kur yra Šv. Kazimiero Seserų 
vedamoji akademija, Šv. Kryžiaus ligoninė, 
Gimimo parap. bažnyčia ir mokykla. Lietu
viai tų parkų galės savotiškai pakrikštyti — 
jį galec vadinti Dariaus - Girėno parku.

'Beje, paminklo pastatymui dar trūksta 
kelių liksiančių dolerių. Reiktų pasirūpinti 
tų su t greitu laiku sukelti, kad nesusitruk- 
dytų statybos darbai* Turėtų tuojau ateiti į 
tc'kų organizacijos, draugijos ir pavieniai 
rtsmens. Paminklų norima pastatyti ligi lie
pos 17 d. t y. dviejų metų sukaktuvėms nuo 
tragingosios didvyrių mirties. Tad, padirbę 
kūne.

Lakūnas James - Janušauskas Lietuvių 
Tribūnoj (“Dirvos” priede) stato kelelų 
klausimų ALTASS valdybai. Jis reikalauja 
atskaitų iš aviacijos dienos, surengtos 1933 
m. rugsėjo mėn. “N-nose” buvę paskelbta, 
kad dalyvavę 20,000 žmonių. Įžanga buvus 
po 25c., tačiau atskaitoje įeigų teparodoma 
$700.00. Laiškai pervežimui lėktuvu per At- 
lantikų buvę pardavinėjami po $2.50 už vie
nų. James klausia, kas atsitiko su tais pini
gais. “Krikštynų” dienoje bal. 28 d., 1934 
ru., anot “N-nų” aprašymų, buvę 20,000 žmo
nių, bet atskaitoje teparodvta $650.00 įeigų. 
1934 m. rngpiūčio 26 d. buvęs suorganizuo

to jis buvo nuo Zasso, savo 
vado, išskirtas, bet dabar esu 
jiedu vėl drauge. Ir visi, radę 
progos su Roppu susitikti, duo 
da patikrinti jam savo lietu
vių kalbos pamokas, klausi
nėja nesuprantamų nDidžiosios 
Lietuvos retesnių žodžių, nes 
Klaipėdiškų tarmę lietuviškai 
jie, kaip pasirodo veik visi 
moka.

Dressleris siūlo milijonų 
Buvęs Klaipėdos seimelio 

pirmininkas turtingiausiai, 
dvarininkas Lietuvoje (dva
ras apie 2000 ha), von Dresle 
ris mažai su kuo bendrauja. 
Po literį visi hitlerininkai iŠ 
ryto gauna juodos kavos, 20C 
gr. juodos duonos ir cukraus. 
Valgo visi drauge, pasiskani- 
ntlami savo maistu, kurio ap
sčiai gauna iš laisvės. Dresie
ris, kad ir drauge sėdi prie 
stalo, tačiau retai su kuo kal
ba, susirūpinęs. Per savo ad-

siulis, eks-kunigas Adomaus- 
kas ir kiti. Pro jos langų ma
tyti galas kalėjimo gatvės. 
Jie gauna tų patį maistų, tik 
jų kameroj šviesa visų naktį 
dega, kad sargai kurie budi 
kieme ir koridoriuje, galėtų 
matyti kiekvienų jų siikrutėji- 
mų. Pasivaikščioti juos taip 
pat leidžia.

iš visų keturių labiausiai 
nusiminę Boll ir Wanagat. Iš 
pradžų jiedu ilgai rymodavo 
ant lango, o dabar siuva ir 
siuva po kamerų. Dažnai esu 
galima pastebėti, kaip jie kaž
ko plūsta Priešų, kuris išrau
dęs prieš juos aiškinasi.

Be ko kita, hitlerininkai 
gauna dar kas savaitę knygų.
Į pirtį leidžiami kas savaitę 
ir gali maudytis, kiek nori. 
Einant bibliotekon ar į pirtį, 
dažnai Zassas su Neumannu 
susikerta į žodžių kovų.

— Jūs džiaugkitės, kad aš 
nieko teisme nesakiau, — at
sikerta dažnai Zassas.

Paskutiniu laiku nuteistieji 
hitlerininkai pradėjo smarkiai!

ventojai ar kaimiečiai tylėjo, nors širdis degė skaus-
Seimininkai sutiko gana .na mu> «irdint tai? koneve,k 

lomai. Jie Sta-iukę vaišino, I dvas.mnkus ir net
kalbino, klausinėjo kaip iki TTU“ •ty
šiolei sekėsi ir pan. Nors Sta-1 'zlnoJ°’ kad del ,™no zodzl<W
siukas jau buvo šiek tiek pa
miršęs rusų kalbos, bet susi
kalbėjo neblogai. Būdamas ma 
žas, kai dar gyveno su tėvais, 
rusiškai kalbėjo gana gerai, j

įgali čia likti amžinai. Jei nie
ko nesakvs/tikėjosi rytoj grį 
žti į Lietuvą.

Bet to dar neužteko. Kai 
kurie ateidami atsinešė kelis

mat namie dažniausiai kalbė- i butelius vyno. Prasidėjo puo- 
davosi rusiškai, bet toliai, kai! ta. Stasius varu buvo privers- 
nuo tėvų buvo atskirtas, šiek į t&s išgerti. Sakė jai negers, 
tiek pamiršo. Šiaip, rodos, bū- tuoj nužudys. Ne juokais su- 

augesnieji net išsitraukė ilgus 
medžiakočius peilius. Berniu
kas pabūgo. Juk prievarta iš
gerti nėra nuodėmės, o mirti 
dėl mažo dalyko lyg per bai
su. Taigi ir išgėrė. Jau pir
sai kitaip. Mat, vynas buvo 
sumaišytas su spiritu. Paskui 
dar išgėrė antrų, trečių ir dar 
kelis. Protas jau buvo apsvai
gęs, tai beveik nė nesiprieši-

tij linksma ten gyventi, tačiau 
Stasiukas jautėsi sunkiai pri
slėgtas. Bedieviška atmosfera 
dvelkė kiekviename žingsnyje. 
Nuolat grasė neišvengiami pa
vojai angeliškai jo skaistybei, 
dorai ir tikėjimui. Nors lai
kėsi tvirtai ir nuolat maldavo 
Marijų išmelsti iš Dievo jam 
stiprybės, bet pagundos buvo 
perdaug stiprios, kad galėtų
joms atsispirti. Kelis kartus ' no. O jiems visaip pliauškiant, 
prašė Vaclovų leisti važiuoti net pats pritardavo juoku ar 
į tėvynę bet šis vis išsikalbi- j vienu kitu. žodžiu. Anie tik 

džiaugėsi iš apsvaigusio Sta
siuko, kad jis dabar jau tik
rai bus jų draugas, komuniz

nėjo:
— Stasiuk, na ir ko taip ne-

tarp savęs bartis ir skirsty-! ri^ti? Juk gyvename abu ka
tis. Prieš tuos, kurie buvo pri- rtu; jei man nieko nekenkia, m o skleidėjas. Tačiau jie k’>

do. Vynas tik laikinai apkvai
tino berniuko protų, bet ne-

ant tx»pe, taip pat esą ne pr- į Dabar dar "Š™ P»lenM valios i W°sa'
ran.aį rreikalų. O antra, manai, kadį Naktį išbudo išpiltas gau-

.- man Čia malonu būti — ir man ' saus prakaito. Jau buvo išsi-

atpažinę, veliama griežta Uo. ; ™k™ks nė tau. Dar turėk tru- 
va. tVallatui, pasikėsintojui j Put’ ka"t>'yW'«, tuoj grįšime.

— Perdaug tu išsiplepėjai, 
—• grūmoja jam Grau ir kiti 
aršesnieji aovogistai. Tsb.

nemalonu. Taigi kenčiame a- 
bu.

prakaito, 
pagiriojęs, nors dar labai skau 
dėjo galvų. Staiga atbudo sų-

LIETUVOJE NEDARBAS 
ŽYMIAI SUMAŽĖJO čios jūros vilnys, nepaliauna

mai mušėsi į vis dar tvirtai 
stovintį Stasiaus dorovingu- 

KAUNAS. — Šiais metais mo pastatų. Tėvai dienos me- 
Lietuvoje buvo nemažas gal- tu kur išeidavo — likdavo tik 
vosukis nedarbui sumažinti, vieni vaikai. Laimė, jei Sta-

vokatų jis pareiškė užstaty- Buvo imtasi visų galimų prie siukas spėdavo pasprukti į lau 
nas. kad ir miliiona. kad tik monin Vorlnirhm sumažinti kų ir kur pasislėpti, o jei ne

Nedori, tvirkinanti pavyzd- j žinė, prisiminė praėjusių die
niai, bjaurios kalbos, burnoji- i nų, įvykius ir... nuodėmę. Lyg 
mai prieš Dievų, kaip šėlstan- sųžinės balsas išmėtinėjančiai

jį išleistų laisvėn, kol vyrau
tas “atsisveikinimo” bankietas ir po dviejų tribunolas apsvarstys ka

sacijos skundų, kurį jie pada
vė.

Po pusryčių dažniausiai hi
tlerininkus išleidžia į kiemų 
pasivaikščioti. Jie vaikščioja 
visų valandų po du, sukdami

liem] “atsisveikinbno aviacijos diena”, ta 
čiau tų parengimų įeigos, anot Janušausko, 
dar ligšiol nepaskelbtos. Visų metų buvę par
davinėjama spilkutės nuo 25 centų ligi $25.(K), 
bet dar nepaskelbta kiek spilkučių užsakyta 
ir kiek jų parduota. Be to, Janušauskas sa
ko. kad algoms ir $32,000 surinkimui kainavę Iratų. Paskui gauna pietus, po 
virš $13.000. Anot Janušausko, visas skridi- literį karštų žirnių kruopų, 
Inas būt galėjęs būti prirengtas nedaugiau, kai kada kopūstų, sriubos. Į 
kaip už $20,000. Bet socialistai su Grigaičiu sriubų dedama 30 gr. riebalų 
priešakyje taip “gerai” šeimin’nkavo, kad ir 150 gr. mėsos kiekvienam
antrasis skridimas ne tik neįvykdintas 1934 
m., bet jis kainuoja dvigubai, ar net trigu
bai daugiau negu turėtų kainuoti.,

» • •
Liet. R. K. Susivienymo Amerikoje piid«»- 

mo.jo Komiteto nutarimuose skaitome:
“Ramti Dariaus - Girėno Paminklo Fon
dų. raginant narius, kuopas ir apskritis 
visokeriopai prisidėti prie to prakilnaus 
tikslo”.
Ši garbinga mūsų organizacija visada

gausingai paremia svarbius tautos reikalus.

kaliniui. Sakoma, kad imtys 
hitlerininkai stebisi tokiu so
čiu Lietuvos kalėjimų maiti
nimu. Vakarienei duodama vėl 
sriuba ir 200 gr. duonos. Tas 
l>ats duonos kiekis duodama^ 
ir pietums.

Pusiau devintų vakare visi 
kalin aį turi miegoti. Miego

ti i. Miega hitlerininkai, tik, ži
noma, ne visi. Dresieris vie
nas patamsy vaikščioja po ka

ino nių. Nedarbui 
pirmiausia susirūpino savival 
dybės ir valstybė.

Buvo suorganizuoti Kaune 
ir provincijoje platesni vie
šieji darbai; tai akmenų skal 
dyino, žvyro pristatymo, miš
kų kirtimo, kelių, geležinke
lių taisymo ir kiti darbai. 
Prie viešųjų darbų darbo ga
vo apie 6,600 darbininkų. Pe' 
dienų jie uždirlio 3-6 litus. 
Dabar Lietuvoje dar yra ap 
ie 2,000 bedarbių. Tačiau i: 
jų skaičius netrukus labai su 
mažės arba ir visai išnyks 
nes nuo lialandžio vidurio 
14,000 Lietuvos darbininkų 
gaus darlm imis Latvijos ūki 
ninkus. Be to, nuo pavasa
rio pradės veikti kelios nau

-- baisu ir nusakyti kas ten 
dėdavosi. Dangų maišydavo su' 
žeme, keiksmai, nešvarios kal
bos, tvirkinanti vaizdai vieš
pataudavo visų dienų. Tyčio
josi iš Stasiuko maldingumo, 
išjuokdavo Dievų... Tačiau 
Stasiukas niekuomet netylėda
vo: tiesų gindavo žodžiu ir bu
vo pasiryžęs aukoti net gyvy
bę. Dėl savo įsitikinimų mirti 
jis niekuomet nebijojo.

Ketvirtų nuo Rusijon atvy
kimo d enų Vaclovas, pasišau
kęs Stasiuku, pasakė, kad jei
rytoj jis nesipriešys jų kai- veidų ir kietai užsikniaubęs į

pakartojo Kristaus zodz.us: 
Kas ne su manim, tas prieš 
mane...

— O Viešpatie, Viešpatie! 
argi jau žūsiu amžinai! — su
vaitojo iš širdies gilumos. —
Ir kas sugniuždė mano pasiry
žimų — geriau mirti, negu nug 
gidėti! Juk aš nusidėjau TauJ 
geriausias Viešpatie! As, ku
ris pasivadinau tavuoju ir gy
riausi Tave mylįs, Tau nusidė
jau. Aš negyriau Tavo Var
do, kai Jį tie bedieviai drab
stė purvais ir niekino... Net 
pats prie jų prisidėjau... O 
Viešpatie, koks aš silpnas ir 
kvailas, kad nenumaniau, jog 
išgerdamas vyno pasigersiu ir ► 
nusidėsiu...

Iš jo akių išsiveržė karšta 
ašarų srovė ir jis ilgai, ilgai 
verkė, užsidengęs rankomis

boms ir negins tikėjimo, tai 
gal poryt galės išvažiuoti na
mo. Bet jei elgsis taip, kaip 
ligi šiolei, tai Vaclovas jį čia 

jos Lietuvos pramonės įmo- patiksiąs, o pats grįšiąs į Lie-
nės-fabrikai, kurie duos dar
bo 1,500 žmonių.

PLATINKITE “DRAUGĄ'

tuvų.
Kartu džiaugsmas ir skaus

mas, paguodimas ir grųsini- 
mas susipynė berniuko torele-

priegalvę. Paskui svyruoda
mas išlipo iš lovos ir atsigulė 
kryžium ant grindų. Taip iš
gulėjo ligi švitimo. Tada už
sirakino savo kambarėlio du
ris ir paskendo karštoje mal
doje. 0 stambios gailesčio aša
ros smarkiai riedėjo per vei
dus. Jis atgailojo.

9
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BARBORA TAMOŠAITIENE

Mirė Balandžiu 1» d , 1985 m. 5:50 vai. vak., mi laukus pusės am
žiaus. Gimus Lietuvoje, Anykščių pur., Kiškelių kaimo. Ameri
koje išgyveno 28 m.

Paliko dideliame nuliūdime vyrų. Kazimierų, du broliu: Danie
lių ir Pranų slėnius; dvi seseris: Martinų Varkalienę ir jos duk
teris; Elenų, Eugenijų ir Lucijų. Elzbietų Gečienę ir jos sūnų Vi
limų; pusbrolius Jonų. Mateušų, Danielių ir jo moterj Bagdo
nu.; Jonų; Jokūbų ir jų moteris Karvelius; Mateušų kr jo moterj 
Slėnius; o Lietuvoje Tėvų, motinų, brolį Jonų, jo moterj ir jų 
šeimynų slėnius; ir seserį Uršulę Milevičia, jos vyrų ir jų šei
mynų.

Kūnas pašarvotas namuose, 1800 W. «3rd St.
Laidotuvės įvyks Antradienyje, iš namų 8 vai. rytų bus atly

dėtu į švenč. I’an. Gimimo parapijos bažnyčių, 68-tos ir Wash- 
tenaiv Avė., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lų. i'o pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiafrne visus gimines, draugus-ges ir pažįsta
mus mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę pasilieka:
Vyras, ttro iai ir Seserys.

laiidotuvėms patarnauja Direktorius A. Masalskis, Telefonas 
BOUlevard 4139.

w Prancūzų karalius Liudvi
kas XII drebėjo dėl sosto 
prieš Karolį V-tą. Juokdarys 
Tribuletas kartę įbėgo pas 
karalių ir sako:

Jūsų šviesybė, dabar aš jau 
nebevienas kvailys esu Pran-

- cūzijoj, aš žinau iš viso tris. 
— Na, kur gi jie? paklausė!

Liudvikas.
— Vienas, tai Karolis V- 

tas, kuris nori tapti Prancū
zijos karalium, antras, tai 
tamsta, kuris jo nesuimi, o 
trečias tai aš, kad išdrįstu 
apie tai tamstai į akis pasa
kyti. J. K.

BUDRIKO VELYKINIS 
PASIŪLYMAS

SKALBIAMA MAŠINA ir PROSIJIMO 
MAŠINA už ........................................ $

Ji uis apsimokės pirkti abi sykiu, nes viena 
Prosijinio mašina parsiduoda už...........$5OiOO

Nauji Basiniai Pečiai ............................... .
Nauji Parlor Setai po ................................ $49.50
Fedeleo Dulkių Valytojai po .... J9.5O• *
lloover Factory Padaryti po ....................  $1 9 J

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 S. Halsted St.

Pasiklausykite svarbaus programo Velykų dienoje 
WCFL nuo 1 iki 1:30 po pietų

MARGOJO PASAULIO 
ĮVAIRENYBĖS

Rašo P. J. Vitkus
CICERO, ILLINOIS

V&LYkOo ROMOJ

Nėra 1 nksmesnių ir tiek 
daug džiaugsmo nesančių šven 
eių, Katalikiškam Pasauliui, 
kaip šv. Velykos.

Užtat viso tikinčiojo pasau
lio mintys ir širdys yra nu
kreiptos į Amžinąjį Miestą, į 
kurį suplaukia 100,000 iš visų 
pasaulio kraštų, pradedant 
nuo šiaurinio ir baigiant pie
tiniu žemgaliu.

Keliauninkams besiartinant 
prie to Amžinojo miesto, juos 
apgaubia koks tai neapsako
mas džiaugsmas, ypač kuomet 
pasimato aukštai į dangų iš
kilęs šv. Petro bažnyčios bok
štas.

Keliauninkai gerai žino, kad 
toj puošnioj bažnyčioj, šv. Ve
lykų rytą, pats Šv. Tėvas, pa
sipuošęs specialiais rūbais, su • 
brangakmeniui is papuošta mi
tra laikys Išganytojaus prisi
kėlimo pamaldas, į kurias su
sirenka apie 50,000 žmonių.

Ir mūsų širdys trokšta būti 
liudininkais tų visų bažnyti
nių pamaldų. Taip pat nore 
tusi pamatyti šv. Petro baž
nyčią, kuri yra aksominiai pu
rpurinės spalvos liūdesio dan
gčiais apsidengusi, kurią 326 
metais šv. Silvestras pašven
tino. Juk tai toji patį bažny
čia, Konstantino Didžiojo pa
statyta, ant Šv. Petro kapo, 
kur prieš tai yra buvusi Ne- 
rono žaismavietė. Taip, keliau
ninkai, atvykę tik šv. Vely
koms, pasilieka Romoj ištisus 
mėnesius, o apleisdami dau
gelis sako: “Nors praleidau 3 
mėnesius Romoj, bet sugrįžę, 
namo sakysiu, kad išbuvau tik 
3 dienas, bet visko negalėjau 
pamatyti’

MIRTIES SPINDULIAI

EMIL DENEMARK B

l

LIETUVOS SAVANORIAI
SUSIRŪPINĘ KRAŠTO 

GYNIMU
1918 metų pačioje pabaigo

je, kai vos atgimusią Lietuvą 
ėmė iš užsienio ir iš vidaus 
naikinti įvairūs priešai, atsi
rado gyvybinis klausimas su
daryti Lietuvos kariuomenę. 
Bet kaip, jeigu tuo laiko bu
vo tik kelį karininkaį ir ke- 
liasdešimts kareivių, grįžusii; 
iš kitų kraštų kariuomenių po 
Didžiojo karo. Tuometinė val
džia kreipėsi į visus Lietuvos 
gyventojus, mylinčius sava 
kraštą ir jo žmones savu no
ru, o ne prievarta, stoti į kra
što gynėjų eiles. Susipratusių, 
tėvynę mylinčių daugiau negu 
savo gyvybę, atsirado kelioli
ka tūkstančių. Iš tų narsių vy
rų buvo sudaryti pirmieji ne
priklausomos Lietuvos karina 
menės pulkai.

Apgynus nors dalinai, Lie -tuvos gynėjų uždavinį. Pana 
tuvos laisvę ir nuskambėjus ' š ų komitetų kitose valstybe 
paskutiniam anuotų trenks- j se jau seniai yra. Ir Lietuvos 
mui, Lietuvos savanoriai pa- visuomenė noriai pritaria kra
sitraukė iš kariuomenės eilių, 
jausdami, kad savo didžiausią 
ir svarbiausią uždavinį jau į- dingiems darbams. Be to, Lie- 
vykdė — bent dalinai apgynė tuvos savanoriai vėl kelia klau 
Lietuvos laisvę. Į simą dėl savanorių kongreso

Visi savanoriai 1927 metais ‘ sušaukimo. Per jį norima vi
sus: organizavo į vieną “Lie- šoje Lietuvoje vėl atgaivinti 
tuvos kariuomenės kūrėjų - sa j 1916-1920 metų savanorišką 
vanorių sąjungą”. Dabar ji dvasią. Per kongresą Lietuvos 
turi apie 10,000 narių, kurie , savanoriai pasisakys taip pa- 

Į visi dalyvavo Lietuvos karino-| Vilniaus ir Klaipėdos klausi- 
menės kūrimo darbe. Savano- niaįs> 
riams vadovauja ats. pik., adv.
Petras Gužas

Paskutiniuoju metu savano
riai iškėlė labai svarbų klau 
simą: sudaryti iš visuomenės 
organizacijų tam tikrą komi
tetą ginkluotoms krašto paįė- «a-tc>NE priduoda naujos sveikatos r ~ i o ir sustiprina nusilpnejusjus organus,
goms remti. Šis komitetas Lie
tuvos visuomenėje kels gyvą 
reikalą — aukoti lėšų karo 
pabūklams pirkti, tuo pare
miant atsakingą ir sunkų Lio

što gynimo komiteto suorgani
zavimui ir jo būsimiems nau-

Be Dievo meilės irsta vi
suomenės tvarka. Pamilk Die
vą, o rasi sau ir tėvynei ne- 
nykstamą turtą. Kur Dievas, 
ten ir palaima.

Kas mėgsta pavojų ,žūna 
nuo jo. Neįsilėisk į blogas 
kalbas, nes jos atšaldo tikė
jimą ir gadina gerus įpročius.

Kas palink 
lestingumr

ęs yra prie gai
lius palaimintas.

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS.

Jeigu- jūsų organai silpni ir jūs 
jaučiatės senu, priimkit NUGA-TONE 
— tų pastebėtinų vaistų, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų ir 
vyrų per paskutinius 45 metus. NU-

VENETIAN MONUMENT UI., INC.

NL’GA-TONE yra vaistas, kurį kie
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turėtų vartoti. Jie padarys kiek
vienų sveiku Lr tvirtu. Parsiduoda 
visose vaistinyčiose. Nepriimkite pa
vaduotojų, nes joks kitas vaistas ne
pavaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotojų vidurių 25c ii 
50c.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ

Anglijos radiologijos insti 
tute išrasti spinduliai, kurių 
pagalba galima pagydyti daug 
ligų; taip pat tais pačiais spi
nduliais užmušti žmogų. Šis 

į naujas išradimas bus varto
jamas ateinančiuose karuose.

Išradimas labai saugoja
mas. Ir veikimo tos mirti ne
šamos mašinos nieks nėra ma 
tęs. Vienas išradėjų yra tik 
tiek pabrėžęs:

i “Darant bandymus su tais 
I mirties spinduliais, reikia jų 
saugotis. Kad ir atsargiau el- 
gianties jaučiama smarkus 
galvos skaudėjimas. Tie mir- < 

i ties spinduliai siaiga užmuša 
J žmogų, nežiūrint ar jis bus 
arti, ar toli. Spindulius su tam 
tikrais mechanizmo prietaisai^ 
galima perduoti trumpomis 
bangomis greitai kad ir to
liausiai. Jėga jų pasibaisėti-

Tedirbėjai aukštesnes rūšies pamink 
Ių ir Grabnamių

Dirtiiansia paminklu dirbtuve 
Chicagoj

— ---- o-------
Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

-o

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ UIRBtJA)

na M

Amerikiečiai labai mėgsta 
šaltą košę (ice cream). Kas 
asmuo per metus suvalgo du 
galionus tos košės.

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė remti ir platinti kata
likišką spaudą. Katalikiška 
spauda nurodo žmogui išga
nymo kelią į amžinastį.

)*k*ll<
rlMOklo rAMa 

*m<untv
Mnav —**< u p .u. -ptwaall*..i>i* •** 

<n» ilsrhe p**’ AtAIma karta*

Višakiu- paminklų reikalu- tie 
-lai Ml pačiais Išdirbėjai*.

MOUNT GARMEt 
(APINĖSF

'••"Ma. <>hk» i
4ldftflnllq rartq

HILLSIDE. ILLINOIS
TTy» telefonai

Rea PKNHAOOIiA Mi.
BBLMOKT MSB 

Office! HIMAilDK 8M»
Ttnorat

Iq Ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Petkus
J. F. Radzius
S. M. Skudas
Cbas. Syrewicze
1.1. Zulp

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

IREudeikis 
Lackavicz ir Sūnūs

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUlevanl 5203

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

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

J.Li
S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
' YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

1
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VIETINES ŽINIOS
BAŽNYTINIS KONCER

TAS PAVYKO
foninis mergaičių choras, ku
ris išpildė “O Dievo Tėve”. 
Komp. A. Pocius pritarė su

seniai gyvuoja ir dirba kilnų 
tautos darbų.

Minimo legijono tikslai kil
nūs ir naudingi, kaip šiam kra 
štūi, taip ir mūsų brangiai tė
vynei Lietuvai, dėl kurios vi-

---------- “chemes”. Šis numeris buvo kariavo, ar tai būdami Lie-
BRTDGEPORT. — Verbų pavestas a. a. Z. LeSčauskie-'tuvos» ar Amenkos karinome- 

dienų šv. Jurgio bažnyčioje net in?j- Amerikos lietuviai kariai
susirinko apie 400 svečių pa- Toliau sekė “Malda” kun. ^j° kariauti uz mažųjų tautų 
siklausyti koncerto, kuris bu- J. Čižausko. Šį numerį išpil-
vo įdomus ir gerai atliktas. dė didysis choras, o solo dalį

T, .... giedo jo tenoras )A. Zamb. Nu-Programas prasidėjo vargo. . r
mens buvo pavestas a. a. B.
Leščauskiui,

Visus vakaro laurus užsi-

nų solo “Pilgrim’s Chorus”, 
kurį išpildė komp. A. Pocius.

60 bernai- , .I pelnė bernaičių choras, kuris 
kaip tik “Paulistų” choras 
saldžiai giedojo dvi giesmes

Grojant šį kūrinį
cių įsmarsavo pasipuošę 
mžornis ir baltais kalnieriais 
ir užėmė vietas sanktuariuino. 
Vaizdas buvo labai įspūdin
gas.

Parapijos choras programų 
pradėjo su “Veni Sancte Spi
ritus” — Singenbergerio. To
liau sekė “Inflammatus” — 
Rossinio. G. Giedraitienė sa
vo švelniu balsu atliko solo. 
Abu numeriu choras girtinai j 
išpildė.

Mažosios Gėlelės mergaičių 
choras angeliškai pagiedojo 

Pociaus, — “Alyvų Daržely” 
su smuikų obligato.

Vėl didysis choras gražiai 
išpildė “The Day of Judge- 
ment” — Arkhangelskv.

Dvi jaunos smuikininkės J. 
Reška ir A. Dorr artistiška

- “Marija, Marija” ir “Kry 
žiaus Medi”.

Programų užbaigė didysis 
choras “Regne Terrae”, o 
solo giedojo G. Giedraitienė.

Po to sekė palaiminimas 
Šv. Sakramentu. Svetys

laisvę, kurių tarpe buvo ir 
Lietuva. Gi Lietuvos kariai 
tiesioginiai kariavo už Lietu
vos laisvę ir jos nepriklauso
mybę. Kovų laimėjimais da
bar visi lietuviai, kur jie ne
būtų, džiaugiasi ir didžiuoja
si.

Daugelis, gal, pasakys, kad 
jau yra Amerikos lietuvių le
gijono Dariaus - Girėno pos
tas, bet aš čia turiu pasakyti, 
kad minimo posto yra skirtin- 
gesni tikslai, negu š:o, kuriam

Apie Federacijos buv. vak. 
vai. konferencijų pranešimų da 
rė P. Vaičkauskienė, o apie 
rengiamų vakarų V. Gečienė, 
kad viskas rengiama kuoge- 
riausiai. Bus gražus progra
mas ir šokiai. Vakaras įvyks 
gegužės 5 d., parap. svetainėj.

Visas pelnas eis parapijos 
naudai. Įžanga 35c.

Į skyrių įsirašė dvi narės 
A. Gavaldaito ir S. Montvilie
nė.

Prašomos narės pasidarbuo
ti tam vakarui, paremti para- ti. 
pijos reikalus. Koresp.

teiti ir prisidėti prie protesto 
prieš projektuojamus suvaržy
mus Illinois valst. ir reikalau
ti lygių teisių lietuviams 21 
warde. Įžanga dykai. Kalbė
tojais bus adv. Jonas B. Bor- 
den (Bagdžiūnas), kuris nese
niai lankėsi Springfielde apie 
ateivių reikalus ir yra labai 
gerai apsipažinęs su šiuo klau 
simu. Taipgi kalbės Juozas 
Kuzmickas, Juozas Rudoms, 
kis ir kiti. Muzikalę programą 

| išpildys Kastas Sabonis ir ki- 
Pilietis

ŠV. JURGIO ŠVENTE 
BRIDGEPORTE

Antradienį, balandžio m. 23 
diena, yra Šv. Jurgio parapi
jos parapijinė šventė. Bridge- 
portiečiai stropiausiai ruošia
si tai dienai. Ryte Mišios ir 
pamokslas. 7:31) vakare miš
parai ir pamokslas.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

griežė “The Rosary”.

Vyrų cnoras harmoniškai 
giedojo “Jėzau Kristaus nia- 
loniausis”. Po to sekė Anti-
5

Iš Politinis Lauko

galės priklausyti ne tik tama- , _.A . «
.... .. . . _. 21wardoLietuviųPilieeiųSa-vusieji Amerikos kariuomenėj ‘ . . * '

21-MO WARD0 LIETUVIŲ 
MASS MITINGAS

PLATINKITE “DRAUGĄ”

AKIŲ GYDYTOJAI:

Antradienį, balandžio 23 d

LIETUVOS IR AMERIKOS 
KARIAI ATBUNDA

Tarp Chicagoje gyvenančių 
Lietuvos karių savanoriij. kū
rėjų, šaulių - partizanu ir ki
tokių kariškų bei pusiau ka-

bet ir Lietuvos kariai, šau
liai, partizanai, taipgi visi ta 
mavusieji Aliantų valstybių 
kariuomenėse. Posto veikimas 
bus daugiau kreipiamas Lietu
vos gerovei. Taigi, buvusieji 
ginklo draugai! Stokime vėl i 
garbingas karių eiles, nors ne 
po kariuomenės vėliava. Jung- 
kimės po garbinga Amerikos

junga rengia didelį protesto 
mass mitingų Barausko sve
tainėje, 2242 W. 23rd Place. 
7:30 vai. vak.

Visi lietuviai kviečiami a-

rišku organizacijų buvusių na- T. , . T .. . __ ,. Lietuviu Legijono 3 Vytautonų, taipgi tarp tautos myle- , ..., . 1 •• x , . . , P^to vėliava,tojų patnjotų, buvusių ir da-,
bar esamų Amerikos karo ve
teranų, kįla mintis organizuo
tis į Amerikos Lietuvių Legi
jono postus. Rytinėse valsty 
bėse keletas tokių postų jau

Lietuvytls

RĖMĖJOS GRAŽIAI 
VEIKIA

HAVANA, Kuba, bal. 20. 
— Susektas ir sužnybtas san
kabas, kad nužudžius Kubos 
kariuomenės vadų F. Batistų.

Būkite tobuli, kaip ir jūsų 
Dangiškasis Tėvas. Būsi to
bulas, tik su gerais raštais
draugaudamas.

Nėra ko bijot daryt tai, kas 
užtikrina amžinų laimę.

JOHN P. EWAI.D
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

TAUPYTI PINIGUS
BRTGHTON PARK. — šv. 

Pranciškaus Rėmėjų 2 skyr. 
sus-mas įvyko balandžio 14 d., 
2 vai. popiet, parap. mokyk
los kambary. Sus-mų atidarė 
malda pirm. V. Gečienė.

Nutarimai pereito 
skaityti ir priimti

sus-mo

25 METU PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tvrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMFTRIOALLY AKIF 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
“stl priežastimi galvos skaudėjimo i 
Tvaigimo, akių aptemimo, nervuotu- ! 
mo. skaudama akių karštj. atitaiso 
rumparegystę ir tolireavstę. Priren

gia teisingai akinius1. Visuose atsiti- i 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpeeialB atyda atkreipiama Į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugdly at
sitikimą akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kain pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

CLASSIFIED
AITOMOBUES altomobii.es

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai-

DOPflE — 1 932, 5 pasaž. Coupe, Tan. 
fi mediniai ratai. Išvaizda, stovis 
ir tajerai visi geri. Puikus karas, 
gerai prižiūrėtas ir žemai apkai 
nuotas ............................................ $305

BUICK — 1932, Vietoria Coupe. 5 
pasaž. Maroon, fi drat. ratai. Finish 
kaip naujas, vienas iŠ puikiausiu 
Buickų mūsų dideliam stake $445

DR. JOHN SMETAM
OPTOMETRISTAS ""

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phone CANal 0523

Ofiso Tel. CICERO 4#
Rez Tel. CICERO 3«5«

I0S. SHINGLMAN. M. D.
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei

katos Koml«iionierius. Yra gerai Ci 
eeriečiamg žinoma, Praktikuoja iau 
28 metus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Rheumatizmų, Plau
čių ir širdies ligas.

Valandos;
Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo 3 iki 4 

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

4930 West 13th Street
CICERO. ILL.

OT/PS 8 — 1933, 4 duru Sedan, Pine 
su gold trim. 5 Steel ratai. Lab” 
g-nžiis vėlinusio kuodelio karna, au 

'kštai tobulam stovv ................ g-. <•

CHEVROT/ET — 1933. Sport coune 
«„ rumble sent. Maroon R dra* 
ratai bot water beater Puikus ma
žas coupe, kaip naujas .... $395

PLYMOUTH — *33. 2 pasaž. Con- 
vertible Coupe. Juodas. 5 raudoni 

drat. ratai, rumble seat. Vėliausio 
modelio coupe Švelniai bėgančiu 
motoru ............................................ $415

LIETUVIAI DAKTARAI
DODGE — 1933. Sport coūpp su ru

mble seat. Juodas, 5 mediniai ra
tai numaliavoti Tvorv. TSrodo gero. 
ir tobulam mekaniSkam stovy $125

BTTTCK *31 — Model 91. 5 Sedan 
Juodas. fi drat. ratai, geri taip-ai 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

LASALLE — 1930, 5 pasaž. Sedan 
Juodas, 6 drat. ratai. Sis La Sal’e 
puikiai išrodo ir yra pirmos rūšies 
visame ............................... ............. S375

BTTTCK — 1931. Model 8fi Vietoria 
Coupe, 5 pasaž. Juodas, 5 mediniai 
ratai. Didelius, erdvus karas gra
žiam stovy ................... .. ............. $375

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

BTTTCK *80 — Model 48S. 2 pasaž 
coupe su rumble seat, French blue 
< drat. ratai, labai gražus co 
tobulam stovy ................ $295

Pradėkite 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, Washing- 
ton, D. C.

Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokėjimui 
morgičių, pataisymui namų ir pastatymui naujų namų, 
lengvais mėni'siniais išmokėjimais.

Raštinė atdara kas dienų.

1242 WEST 23“ PUČE
"and loan association Phone CANal 8887ANO LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO

Ben J. Kazamauskas, raštininkas

$25,000.00 WAREHOIISE SALE
» Per 4 dienas turi būt išparduota milžiniškas stakas: 
Rakandų, Radio, Skalbiamų Mašinų, Parlor Setų, Mat
rosų, Lovų, Springsų — už negirdėtai žemas kainas. 
Skalbiamos Mašinos po .. M 9.00 ir up

Parlor Setai po ....... <28.00 ir up

Radios po .............  ........................................<5.00
Radios gražiuose kabinetuose po . . <9.50

Family Furniture Mart
3345 ir 3347 S. Halsted St.

CHTCAGO

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI* 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028 2359 So. Leavitt St.

CANal 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSTCIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANal 0267 ...
Res. PROspect 0059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 00OO So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
8 Iki 8 v. vakaro

Tel. CANal 0122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 .rvto
Nuo 1 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti

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. BOL'levard 7820
Namų Tcl. PROspect 1930

rel. CANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Seredomls le Nedėliomis nagai sutarti 
REZIDENCIJA

0031 S. Oalifbrnia Avė.
Telefonas REPublic 7808

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland. Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
8eredoj pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 6376
Rez. Tel.: HEMIoek 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 0:30 Iki 8:30 
Seredomls lr ned6llomts pagal sutart) 
Rez. 2M5 W. 09th St. Pagal sutart).

DR. T. DUNDULIS .
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Td. VTRglnla 0080

Ofiso vai.: 2—4 ir t—8 p. m 
Nedėliomis pairai sutarti

Ofiso Tel.; LAPayette 8880
Rez. Tel.: VTRglnla 0689

DR. V. E. SIEDUNSKIS
DENTISTAS

GAS X - R A T
4148 ARCHER AVENUE 

Kampas Franclsco Ava

Tel. Ofiso BOUIes-ard 5918—14
Res. VICtory 2X48

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

756 Weat 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Are.
2 lubos

CHICAGO. ILL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo t Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:20 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki lt 

valandai diena
Telefonas MIDway 3800•

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS <r CHIRURGAS

4031 BO. ASHLAND AVĖ.
Tel. VARds 0994

Rez.: Tel PLAza 2400
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-8 ir 7-8 v. v. 
Nadėldienlaia nuo 10 Iki 18 diena

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1440 SO. 49th OT.. CICERO, ILL.
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10—9 vai. 

8147 SO. HALSTED SfT.. CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

CHEVROT.ET — 1933, 2 pasaž. Bus
iness Coupe, 5 drat. ratai, geri ta
jerai, žema mileage. Nerasite ge
resni business coupe ............ $BD.>

CADILLAC — *31 — V-12, 5 pasaž 
Town Sedan, wlth ,rear trunk. 5 
drat. ratai with white side wa1ls 
TSrodo kaip naujas Iš vidaus ir iš 
lauko Maroon paint................ $«95

Office Tel. HEMIoek 4848 
Res. Tel. GROvehlIl 0017

7017 S. FAIRFTELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dienomis Tel. LAFayette 8798 
Naktimis Teil. OANal 0409

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. I-AFayette 7550

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai • 2—4 lr 7—9 vai vnkare

Res. 2138 W. 24th St.
Tel. OANal 0402

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rez.: Tel. HEMIoek 0288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 Ir «-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 205» W. 09th Ki

Valandos: 10-12 Ir 8-9 ml. vak. 
Seredomls ir Nerišliomis pagal sutarti

Tel. LAFayette 8057

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

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

Reredomia tr nedėllotnta pagal 
sutart)

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

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

BUICK — 1935, kaip Jums patiktu 
sutaupyti kelis Šimtus doleriu ant 
kuone naujo 1935 Buick? •Čionai 
yra du — vienas 1935 5 pasaž
Club Sodan, au trunk, juodas, var
totas tik 3000 mvlin: taipgi 1935 
5 pasaž. Sedan. dar mažiau išva
žinėtas. Abu garantuoiakni kaip 
nanii Ir apkainuotl mažiau ne
gu $900.

CADILLAC *28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas, « drat. ratai, trunk rack 
whlpeord trim. Pulkus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus ................

BTTTCKS — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos puiku 
staka garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerų. vartota Bulck. kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 

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

Cravvford 4100
______________ fJF.TUVTTT ADVOKATAI_____________

LIETUVIAI ADVOKATAI

IRHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

TMctronolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5. 
PanedSiio. Seredos- Ir Pėtnvčlos

vakarais 8 iki 9 
V-dcfon-o CAN>1 1178

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonai RFPublIc flflOO 
I" 1,1 '

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FFRniNAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

T.-lcnhcnc BOUIevard 23eo

Joseph J- Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

4031 R. ASHLAND AVĖ.
Rc« 8515 S. Bockwc” St. _

Pbone REPuhlte 9723 CHTCAGO

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant jūsų morgi- 

čių, bonų, algos ir namų. Taipogi pe- 
rkam, parduodam — mainom morgri- 
ėius. bonus, namus, ūkės tr biznius. 
Turim apdraudos departamentų.. Vie
šas Notaras.

J. NAMON C0MPANY
6755 South W estem Avenne

KONTRAKTORIAI

2ELVT8 BTTLDING CO. 
Kontrak toriai

Statom naujus lr talsom senus na
ru us. Mūro, estnento. medžio ir stog
dengy at ės. Lengvi lMmokesčiai arba 
rash. Gaisro apkainavlmas ant namu 
Ir rakandų.

3358 S. TTTI’ANTCA AVĖ.
Tel. BOtlevard 0827

BRUNO SKITUS A CO. 
KONTRAKTORIAI 

Statome naujus namus. Apdengtam 
gonkas (porčlus arba visa medin) na
mų popiera arba cementiniu ashestos. 
Tnln pat parflplnam paskolas namų 
pataisymui. Imame darbus visoj Chl-
cagoj, kolonija nesvarbi.

4181 So. Franciam Avenue
Telefonai LAFayette 5834 — 8351

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
cash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marąuette Park.
2608 WEST 47th STREET 

Tel. LAFayette 1083

altomobii.es

