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PART ONE

METAI-VOL. XIX

10.000 MINIA IŠKILMĖSE MAROUETTE PARKE
W A ▼ -r^T A ŠVENTOJO TĖVO LEGATAS LIURDE -----------LENKAI PUOLA SOVIE

TUS, PRANCŪZIJĄ

MASKVA NELEIDŽIA LENKAMS 
PAVEIKTI LIETUVĄ

PILSUDSKĮ NENORI MATYTIS 
SU MIN. LAVALIU

Lenkija planuoja militarinę 
sutartį su Vokietija

VARŠUVA, geg. 5. — Len
kai pagaliau oficialiai puola 
Prancūziją dėl militarinio pa
kto su sovietų Rusija pasira
šymo. Pažymima, kad lenkams 
nė nesisapnavę, kad Prancū
zija darytii tokius glaudžius 
santykius su bolševikais, ku
rie yra Europos civilizacijos 
priešai ir dirba ne už taiką, 
liet už gyvuojančios tvarkos 
išgriovimą.

Sakoma, kad Prancūzijos 
užsienių reikalų ministeris 
Lavalis, vykdamas Maskvon, 
žada užsukti Varšuvon. Kad 
pareiškus jam nepasitenkini
mo, maršalas Pilsudskis pasi
ryžęs apleisti Varšuvą, kad 
nesimačius su Lavaliu.

Vyriausybės ofiziozas “Kn- 
rjer Poranny” atakuoja Pran
cūziją ir bolševikų diplomati
ją. Pažymi, kad sovietų vy
riausybė giriasi, kad ji dirban
ti už pasaulio taiką. O iš tik
rųjų gi savo provokuojančiais 
žygiais palaiko nesantaiką žie 
mių rytų Europos daly.

Laikraštis nurodo, kad, štai, 
ačiū, Maskvos paramai Lietu
va jau penkioliką metų palai
ko neoficialų karo stovį su 
Lenkija ir nepasiduoda pasta
rajai. Girdi, sovietų remiama 
Lietuva taip pat turi rimtą 
konfliktą su Vokietija dėl 
Klaipėdos. O šie nesutikimai 
dėl Klaipėdos aiškiai gręsia 
taikai žiemių rytų Europai.

Lenkijos vyriausybė stačiai 
nesupranta, kokiu būdu bolše
vikai gali gelbėti Prancūzijai, 
arba Lietuvai, jei savo sie
nomis nesusisiekia su tomis 
valstybėmis. Sako, sovietų ka
riuomenei nebūtų pigu veržtis 
per svetimas teritorijas, kad 
pasiekus Lietuvą ir Vokieti
jos pasienį.

PABALTIJO MINISTERiy
KONFERENCIJA KAUNE į

---------- ■ ,
KAUNAS. — Lietuvos, Lat j 

vijos ir Estijos užsienių mi- j 
nisteriai čia turės konferen
ciją.

Bus svarstomi Vokietijos 
atsiginklavimo ir Klaipėdos 
klausimai, taip pat bendrieji 
Pabaltijo reikalai.

ANGUJA GINKLUOJASI 
ORE II JŪROJE

Liurde, Prancūzijoj, pasitinkamas ir sveikinamas ten nuvykęs Popiežiaus Pi
jaus XI personalis atstovas (legatas), Jo Emin. kardinolas Pacelli, pasiųstas da
lyvauti trijų parų bažnytinėse iškilmėse, baigiant Šventuosius Jubiliejaus Metus.

ŽEME PRAKASTA DARIAUS GIRĖNO 
PAMINKLUI

BE LIETUVIŲ DALYVAVO ŽYMIEJI 
SVETIMŠALIAI

TIKĖJIMO PLATINIMO DRAUGUOS 
SUKAKTUVĖS CHICAGOJE

LONDONAS, gėg. 4. —
Kad nepasidavus Vokietijai,
Anglijos vyriausybė nuspren
dė šiemet išleisti apie 116 mi-1 Preparatorv seminarijoj ge- 
lijonų dolerių įsiginklavimui įgūžės mėn. 9 d. Bus minimos 
ore. Be to, didelės sumos bus 1 dešimties metų sukaktuvės 
panaudotos karo laivyno didi- kaip įkurta Tikėjimo. Platini- 
nimui. 'mo draugija Chieagos arkivy-

Vokietijai palikta visiška' skupijoje. 
laisvė jos ginklavimuisi. Ang-• 
lija atsisakė toliau palaikyti 
ir vykdyti /Versalio taikos su
tartį. Prasideda stropus gin- 
klavimasis, kad nedavus Vo
kietijai
rose.

Jo Eksc. vyskupas E. J. NEKULTŪRINGAS NACIU
Galvin, tituliarus Mvnna vy- ---------------- c
skupas, Hanvango, Kinijoj, 
apaštališkas delegatas, laikys 
pontifikales Mišias Quigley

ELGIMASIS

pirmvbės ore ir jū-

SUSIRIŠ DIPLOMA
TINIAIS SANTY

KIAIS

Po pamaldų įvyks pietūs, 
kurių laiku susirinkę draugi
jos direktoriai turės progos 
pasikalbėti apie nuveiktus dar 
bus ir pasitarti apie tolesnią
ją veiklą Bažnyčios gerovei.

Prieš dešimtį metų Chiea
gos arkivyskupijos katalikai 
nebuvo užsilikę nuo kitų vy
skupijų katalikų Tikėjimo Pla 
tinimo reikale. Tačiau neturė
jo pastovaus autoritetingo cen 
tro, kurs tą veiklą būtų vedęs
nuosekliu keliu. Pagaliau su- -------------------
kurtas tas centras ir nuo to IDiDiTn ¥ Al M AO VIDTH 
laiko viskas vykdoma pasek-1 """'•A I ll KALU A O VIKI U 
mingiau, ačiū Jo Eminencijos 
Kardinolo Mundeleino, Chiea
gos Arkivyskupo teikiamais 
nurodymais ir jo tėviškai glo
bai.

AMSTERDAM, Olandija, 
geg. 3. — Žiniomis iš Muni- 
cho, Bavarijos, naciai išdaužė 
kardinolo Faulhaberio, Muni- 
cho arkivyskupo rezidencijos 
koplyčios langą minint čia 
anądien supagonėjusio genero 
lo Ludendorffo 70 metų am
žiaus sukaktuves.

Šis piktas nacių darbas an
aiptol nebuvo paminėtas nė 
laikraščiuose, tarytum, lango 
išdaužvmo incidento visiškai 
nebūta.

NUŽUDYTAS LIETUVIS 
ALAUS_PIRKLYS

Pereitą šeštadienį pietinėje 
Chieagos dalyje smurtininkų 
užpultas ir stačiai gatvėje nu
šautas alaus pirklys Erank 
Young. J $

Policija iškėlė aikštėn, kad 
tas Young yra Antanas Zala
torius, turėjęs policinį rekor
dą ir buvęs baustas kalėjimu.

1916 m. A. Zalatorius su ki
tu savo sėbru sutaręs iš vie
no Chieagos banko klastingai 
išgavo 40,000 dol. ir dingo. 
Praėjus porai metų jis buvo 
susektas Montana valstybėje. 
Vežamas į Chicagą iššoko iš

Vakar Marąnette parke, 67 . 
bulv. ir California avenue, į- 
vyko Dariaus-Girėno pamink
lo pamatų kasimo iškilmės. 
Dalyvavo maždaug 10,000 žmo
nių. Jų tarpe buvo matyti dau 
gelis ir nelietuvių. Visi susi
rinko pagerbti mūsų tautos 
didvyrius.

Pradžioje iškilmių orlaivis 
pasirodė virš parinktos vietos 
ir paleido rožių vainikus. La
kūnas orlaivyje buvo James- 
Janušauskas. Orkestras grojo 
ir taip pat buvo giedota A- 
merikos ir Lietuvos himnai. 
Po muzikos sekė gautų laiškų 
ir telegramų skaitymas, ku
rias atsiuntė žymieji žmonės. 
Buvo laiškas nuo gubernato
riaus, kablegrama nuo majo
ro Kelly ir kiti laiškai nuo
aukštųjų valstybės vyrų.' •. , .. •»-Visi gailėjosi, kad jiems ne 
buvo galima dalyvauti šiose 
iškilmėse.

Po to iškilmių vedėjas p. 
Kai pradėjo kviesti įvairius 
kalbėtojus. Kalbėjo šie: Majo
ro vardu teisėjas Hartigan; 
žemę dedikavo Dariaus-Girėno 
legijono vadas p. Pietkevi- 
čius; kun. J. Vaičiūnas; kun.
I. Albavičius; Lietuvos konsu 
las p. A. Kalvaitis; Simokai- 
tis; adv. Ol's; L. Šimutis; p. 
Vanagaitis; dail. Koncevičius; 
Dariaus sesuo p. Stulpinienė, 
Girėno brolis; Vaivada; aid.
J. Egan; senatorius Lee ir D. 
U. L. R. pirm. R. Skipitis. 
Skipičiui užbaigus kalbėti, vi
si svečiai nulipo nuo platfor
mos ir žemė buvo prakasta 
paminklui. Žemę prakasė Lie
tuvos atstovas R. Skipitis, tei
sėjas Hartigan ir konsulas 
Kalvaitis. Po jų sekė kiti sve- 
ZSiai.

Plačiau apie šias iškilmes 
bus parašyta rytoj.

PRAKALBOS McKINLEY 
PARKO SALEJE

PRŪSIJOJE VARŽOMI KA-i Pereitą šeštadienį popiet 
TALIKŲ LAIKRAŠČIAI įvyko prakalbos McKinley par 

ko salėje, 39 gat. ir Western 
bulv. Gausingam lietuvių su
sirinkime kalbėjo Draugijos 
užsienių lietuviams remti pir- 

ne-

BERLYNAS, geg. 4. — 
traukinio. Grįžo Cbieagon ir prūsijos vyriausybės įsakymu 
per pusmetį slapstėsi. Paga- uf4raustag katalikų vyskupiįų

Z?“8 - .n^aUStaS ka'' laikraščių leidimas dėl to, kad mininkas p. Rap. Skipitis, 
et! 19_ m. is kalėjimo pa ro- laikra^iai daug rūpinasi ka- senįaį atvykęs iš Lietuvos.

Policija, kaip paprastai,, veno Cbieagoj ir pastaruoju 
“nesurado” kaltininkų, kaip laiku užsiėmė alaus pirklyba

Jiuota^ Nuo to laiko jia gy- talik), jaunimo likimtt per va.
saros atostogas. Nariams ne-

ji nesurado prieš vienerius 
metus piktadario, kuris palei
do šūvį per langą į kardinolo 
rezidenciją.

UGNIAKALNIU

ŽINIŲ-ŽINELĖSVATIKANAS, geg. 5. — 
Pranešta, kad Vatikanas už
megs diplomatinius santykius 
su Japonija, kuri turės savo 
atstovą Vatikane, o Šventojo 
Sosto apaštališka delegatūra 
Tokijo mieste bus pakelta 
nuncijatūra.

Šiuo klausimu vedamos de
rybos ir yra vilties, kad arti
moj ateityje bus užbaigtos pa-

Pagaliau kalbama, kad Pran- tenkinamai.
cūzijos susibičiuliavimas su------------------
bolševikais gali pastumti Len-' SUŽEISTAS AKTORIUS 
kiją daryti militarinę sutartį COOGAN
su Vokietija. --------

_________ ___ SAN DIEGO, Cal., geg. 5.
SVETIMŠALIŲ REGISTRĄ- — Įvykusioj automobilio ka- 

CIJOS KLAUSIMAS 'tastrofoj iš važiavusių 5 as-
_______ menų 4 žuvo ir 1 sužeistas.

Cooko apskrities rūmuose - Šis pastarasis yra žymusis 
boardo kambariuose (penkta- aktorius Jackie Coogan. Žu- 
sis aukštas)'šiandien kaip 11: vo gi jo tėvas, du kiti akto- 
30 ryto bus vedami ifiklausinė- riai ir Cooganų ūkio vedėjas, 
jimai svetimšalių registravimo Nelaimė įvyko nusiritus nuo
reikalu. [vieškelio automobiliui.

SUŽEISTAS PRANCOZU 
PREMJERAS

ISTANBULAS, geg. 5. — 
Nepaprastai smarkūs žemės 
drebėjimai jau kelinta savai
tė pasikartoja įvairiose Tur

patinka, kad katalikai rūpiua- 
Kuo nors turėjo nusižengti j apdrausti jaunimą nuo pa- 

smurtininkų gaujoms, kurios , gonizmo įtakog>
greit apsidirba su savo prie- j ■__________
šais. Smurtininkai, sakoma,! 
norėję Zalatorių įsivaryti į sa
vo automobilį, bet jis pasi- , — jSjį vakarų Aušros Vartų
priešino. Tad nušautas ir pa-1 par ga|^j įvyksta Lietuvių R. 
liktas gatvėje priešaky 56- ję Susivienijimo Amerikoje 

apskrities svarbus susirinki
mas.

— Rytoj vakare šv. Anta
no par. salėj, Cicero, kalbės 
svečias iš Lietuvos adv. R

52 So. Seeley avė.

GAL JVYKS TAIKA

TOLEDO, O., geg. 5. ■
kijos dalyse. Tenka ir Persi- Kalbama, kad dauguma atr*1*-Į gkipįtįg 
jai. Visur daromas šiurpus iš- kuojančių darbininkų Chevro-1 — Vakar “dėl lietaus” neį-
griovimas. Žuvę šimtai žmo- loto fabrikuose nori taikos. Vyko so<.ialistų aviacijos die-

5.PARYŽIUS, geg 
Prancūzijos premjeras Flandi- 
nas su žmona sunkiai sužeisti

nių. Išmušta daug naminių gy
vulių. Išnaikintuose plotuose 
bijoma galimų pakilti epidemi
M *1

Dėl nuolatinių žemės drebė-

Jei taika įvyktų čia, tai ir ki
tuose miestuose būtų atnau
jinti darbai.

automobilio katastrofoje.
Premjero kairėji ranka į- jinių staiga prakiuro istorinis 

laužta, jo žmonai sužeista gal- • Ararato kalnas Armėnijoj.

RASTI VISI ŽUV$

na. Tai skamba panašiai, 
kaip pernai neįvykęs skridi
mas iš priežasties “blogų 
orų” Europoje.

— Šios savaitės pradžioje 
įvyks svarbus Federacijos cen

va ir kojos.

BELGRADAS, geg. 5. — 
Šiandien Jugoslavijoj vyksta 
rinkimai parlamentan.

I Baimės apimti aplinkiniai gy
ventojai apleidžia savo na
mus. B3ga kur toliau, kad ne
girdėjus požeminių dundėji
mų.

BERLYNAS, geg. 5. — Pr
ieš keturias dienas Cekoslova- tro valdybos susirinkimas.
kijos pasienyje dingo skridęs*. -------------------
vokiečių vyriausybės keleivinis į MASKVA, geg. 5. — So- 
lektuvas su 7 asmenimis. Da- vietų vyriausybė pasisako, 
bar rastas lėktuvas susikūlęs kad ji šiandien turinti apie 
ir visi skridusieji žuvę. ~ 3,000 militarinių lėktuvų.

A. L. R. K. federacijos pir- 
min. dr. A. Rakauskas atida
rė prakalbas ir svečią iš Lie
tuvos supažindino su susirin- 

i kusiais. Po to svečią trumpai 
i sveikino p. S. Simokaitis, 
“Draugo” red. p. L. Šimutis 
ir p. Vanagaitis.

P-no Rap. Skipičio prakal
ba buvo kiek ilga, tiek graži 
ir įdomi. Kalbėjo apie įvairiau 
sius Lietuvos klausimus. Pa
lietė ekonominius, politinius ir 
kultūrinius Lietuvos stovius, 
taip pat Vilniaus ir Klaipėdos 
gyvuosius reikalus. Podraug 
išaiškino D. U. L. R. svarbiau 
sius tikslus.

Susirinkusieji čikagiečiai 
klausėsi prakalbos nepapras
tai ramiai ir su giliu susido
mėjimu. Daug ko įdomaus ir 
naudingo išgirdo apie savo 
gimtąjį kraštą.

ORAS
CHICAGO TR APYLTNK.

— Šiandien debesuota ir šil
čiau; pietų vėjai.
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tikėtis, kad be darbo pasilikę žmonės neši
mui.kių iš narystės. Ištaikę tokį išmėginimų, 
užstojus geresniems laikams, fraternulės dr- 
gauizacijos, re.k tikėt, augs, kai ant mielių. 

Bet Susivienymo veikėjai ir priedeliai pri

Prof. M. Biržiška Apsigyvena Vilniuje
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Kovo pabaigoje iš savo pa- - Deja, gerai žinome, kad 
reigų ir bendrai iš visuoniem ir pasitraukęs iš VYS ir kitų 

valo ir dabar nesnausti. Mus į darbų ragina nes veiklos pasitraukė ilgame-• organizacijų ir galbūt net iš- 
miisų artimo meilė, mūsų tautiniai idealai. vilniui vaduoti sųjungos | vykęs kitur nesiliaus dirbęs, 
\ isur tik girdisi aimanavimai, kad lietuvystė i pnmininkas prof. Mykolas Bi- profesorius ir toliau bus tas 
šioj šaly silpsta, jaunuomenė nyksta svetini-, ržiška. Dėl jo pasitraukimo pals žilabarzdis jaunuolis, ar- 
taučių bangose. Aimanavimais nieko nepadė- Į Lietuvoje ėjo visokiausių kai- tiinas visiems judriems jau
sime. Reik imtis darbo. Kuo anksčiau įtrauk 
siute jaunuosius į lietuviškas organizacijas,

bų ir spėliojimų. Vieni sakė, niems energingiems žmonėms, 
kad tai įvyko dėl nesutarimų I ta p pat bus naudingas Lietu-

tuo geriau. Ar mes nežinome, kiek čia augu- ^jungoje, kiti kalbėjo vėl a- vai ir Lietuvos reikalams,

DIENOS KLAUSIMAI

SVARBUS MŪSŲ TAUTOS VAIDMUO

sios kartos laikosi prie lietuviškų organiza
cijų, didžiuojasi savo lietuviškumu. Tai yra 
nuopelnas jų tėvų, jų auklėtojų ir visuome
nės vadų, kad pasistengė juos tokiais pri
versti. Jau sunku kų nors sulipdyti iš to
li os jaunuomenės, kurios visi idealai nusi
trynė ant kampų, kuriai nei lietuviški nei 
amerikoniški idealai jokios reikšmės neturi.

pie įvairias priežastis. Tačiau nors ir nė VVSK-eilėse pimn- 
“ Talkos” spaudos biuras iš j ninkaudamas, nors ir VVS na- 
visai patikimų šaltinių paty- Į riu nebūdamas. Jis ir pasi- 
rė, kad prof. Mykolas Biržiš- Į traukęs iš mūsų eilių nebus 
ka pasitraukė ne dėl kokių 1 mums svetimas, jo dvasia mu- 
nors nesutarimų (nes jokių myse palikusi mus vos tais 

pačiais keliais, kuriais ėjome

Žemaičių laikraštis “Ž. P.” rašo, kad 
mes nesam palaida katalikų masė, bet suda
rome katalikų tikybinę bendruomenę, Katali
kų Bažnyčių. Kaip kiekvienos bendruomenės 
nariai, taip ir Katalikų Bažnyčios, turi savo 
bendruomenei tam tikrų pareigų. Penki Baž
nyčios įsakymai tai ir yra Bažnyčios narių 
pareigų santrauka, kurias kiekvienas Kata
likų Bažnyčios narys ir privalo pildyti, o už 
jų nepildymų jis nustoja Bažnyčios nario va
rdo. Ir čia katalikui nėra pasirinkimo, kati 
jei man patinka, tai aš būnu Bažnyčios na
rys, o jei nepatinka — nebūnu. Palaidu nuo 
Bažnyčios kataliku negalima būti. Atskiras 
asmuo negali turėti tų priemonių, kurios rei
kalingos asmens ištobulinimui, sielos išgany
mui ir antgamtiškam gyvenimui. Jas turi 
tik Bažnyčia, taigi privalu likti Bažnyčioi 
nariu, jos uždedamas pareigas pildyti. Be to, 
kaip kiekvienos draugijos, taip ir Bažnyčios 
nariai privalo rūpintis savo draugijos gero
ve. Bažnyčios laimėjimai ir tinkamos gyve
nimo sąlygos negali būti mums abejingi da
lykai. Viso pasaulio katalikai sudarome vie 
nų šventų, visuotinę Katalikų Bažnyčių sto 
vinčių aukščiau visų tautų ir amžių, todėl 
mes turime rūpintis ne tik savo krašto ka
talikų gyvenimu, bet mums turi rūpėti visos 
Bažnyčios gyvenimas. U kaip Lietuvos kata
likai mes turime suprasti kokių pareigų Baž- imtųjų tarpe be kitų yra Hildesheimo genera- 
nyčios atžvilgiu atlikti. Mes esam paskutinis linis sekretorius Dr. Legge (Miunsterio vys- 
katalikų kraštas į rytus. Toliau eina bolše- kupo brolis).

DEL katalikų persekiojimo 
VOKIETIJOJ

Pirmadienis, gegužes G d. 1935
——t

(Avine 1'uulu. j

IŠ CHICAGOS I NEW YORKĄ PER 17 VALANDŲ
Vėlįausias konstrukcijos New York Central trau

kinys Cominodore Vanderbilt, kuris per 17 valandų 
iš Chicagos pasiekė Xew Yorkų.

prof. M. Biržiškos mokinys, draskyta ir praryta. Kiekvie-

nesutarimų Vilniui vaduoti 
Sąjungoje nebuvo ir nėra), 
bet dėl to, kad jis nori atsi
dėti vien mokslo darbui. Prof. 
Mykolas Biržiška balandžio 
mėnesį išvažiavo į Vilnių, kur

Vokiečių visuomenę neseniai nustebino lietuvių Mokslo Draugijoje ty 
žinia, jog katalikų sluogsniuose esą susekta Į rinės surinktų medžiagų apie 
didelių machinacijų su valiuta. Ryšium su ' lietuvių literatūrų. Jis ir nuo- 
tuo vienuolynuose ir ordinų būstinėse buvę j lat°s gyvens Vilniuje, 
suimta visa eilė žmonių. * “Talkos” spaudos biurų dėl

Dėl savotiško šios žinios pobūdžio iš pra- Pr°f- M. Biržiškos pasitrauki- 
tižių nenorėta tuo nė tikėti. Tačiau dabar,
kada gauta smulkesnių pranešimų, paaiškė
ja, jog įvairiose trečiojo reicho vietose per Į JunS0S Centro Komitete gavo 
vienuolynus perėjo tikra audra. Lucernos ' pareiškimų:

mo is visuomeninio gyvenimo 
darbo, iš Vilniui Vaduoti Sų-

“ Vaterland” praneša, jo^ visuose vienuoly
nuose įvyko kratos ir areštai. Patirta, nuos
tabiai žiaurių smulkmenų: Be Gestapo (krim. 
policijos) agentų seserys vienuolės negalėjo 
pačios vienos išeiti nė mažiausiu reikalu; vie
nuolyno gyventojai net pietauti tegalėdavo 
tik policijos prižiūrimi; vienuoliai buvo areš
tuojami net klausyklose; buvo velkamos į 
kalėjimus senyvos ordinų viršininkės, viena 
jų bevedama gavo širdies priepuolį ir mirė;

— Kas pažįsta arčiau prof. 
M. Bii'žiškų, tas nė kiek' ne
abejoja, kad jis visuomet ėjo 
ir tebeina tik tiesiu keliu, kad 
jo pareiškimai yra tikri, kad 
jis tikrai pasitraukė ne dėl

ligi šiol, kurie yra nužymėti | 
VVS įstatuose, kurie yra pa- j 
galiau paskelbti skaitlinguose 
prof. M. Biržiškos raštuose, 
kurie yra pagaliau paskelbti 
skaitlinguose prof. M. Biržiš
kos raštuose, knygose, brošiū
rose, straipsniuose “Mūsų Vi
lniuje'* paskelbtose mintyse 
per paskaitas Kaune ir visuo
se Lietuvos kampeliuose, pa
galiau ne kartų skelbtose ir iš 
radio Kauno ir net Ameriko
je, kur taip pat jo pasėta sėk
la šiandien jau duoda vaisių 
ir toliau ta idėja plečiasi.

d- Viso pasaulio lietuviai 
turėdami prieš akis pasitrau
kusio iš VVS tarpo pirminin
ko didžius nuopelnus, privalo 
negaudyti kitų skleidžiamas

to, kad V. V. Sųjungoje būtų sensacijas ar gandus, bet rim- 
atsiradę nesutarimų, kad V. i tai dirbti toliau pradėtųjį Vil- 
V. S. manytų keisti savo vei- I niaus vadavimo darbų. Niekas

Vilniaus gimnazijų baigęs ir 
nuo Vilniaus niekuomet nenu
tolęs jaunas, energingas vy
ras, dr. -J. Juška, kuris neno
rės apvilti savo mokytoją .r 
nenuves organizacijos kita 
kryptimi, negu ji ėjo lig šiol.

—■ Mes visi parėmėme prof. 
M. Biržiškos testamentų ir jj 
vykdysime, nes prof. M. Bir- 

1 ž’ška yra pasakęs:
—“Lietuva tol bus gyva, kol 
ji eis Vilniaus keliu; Vilniaus 
išsižadėjusi, niekam ji nebus 
reikalinga — nei mums nei 
pasauliui, ir bus kaimynų iš-

nų, kuris išsižada Vilniaus, iš
mesčiau iš lietuvių tautos, 
kaip numirėlį”.

Į Vilniui vaduoti Sąjungos 
Komitetą, vietoje vakuojan
čios prof. M. Biržiškos v ietos, 
kaip komiteto narys įėjo ži
nomas Lietuvos ekonomistas, 
Pieno Centro: Pirmininkas Jo
nas Gleinža. Kaip žinome, pro 

i fes. M, Biržiška buvo ir Drau
gijos užsienio lietuviams re
mti pirmininko pavaduotoju. 
Jo vieton į DULR valdybų, 
greičiausia, įeis Petras Rusec-
kas. Tsb

kimo gaires, kad būtų išsiža-
Breslave uždarytas pranciškonų vienuolynas, I dama Vilniaus akcijos, Vil
nes buvo areštuoti veik visi tėvai. Tokie po
licijos veiksmai vyko visur — ir Reino kraš
te, ir' Vestfalijoj, ir Silezijoj, ir Berlyne. A- 
reštuotųjų skaičiaus tiksliai nežinoma, tačiau 
manoma, kad jų gali būti bent 50—60. Su

maus laisvės siekimo.

gairių nekeičia, niekas nesiū
lo ir nesiūlys atsižadėti savo 
sostinės ir pavergtų brolių,

— Tiesa, visi mes, kurie pa- VVS frontas ir juo labiau Vi- 
žinome arčiau prof. M. Bir- • lniaus laisvės frontas nelūžo 
žišką kaip darbininką, visi,' ir negali lūžti.
kuriems teko drauge su juo 
ilgiau ar trumpiau padirbėti, 

kad
liau

Prof. M. Biržiška paga- 
kad ir buvo nuolatinis

Katalikiškos Akcijos Sus-mas
MT. CARMEJL, PA. — Ka-1 a. Tam nutarta išrinkti ko- 

talikiškos Akcijos susirinki- misiją trijų asmenų. Kvietimų, 
mas buvo 28 d. balandžio, Šv. ir referatų komisija susideda

vikinė Rusija. Kitkart mūsų protėviai apgy
nė krikščionybę ir krikščionių kultūrą nuo 
laukinių totorių užkirsdami jiems kelią tol au 
žygiuoti. Dabar mums Apvaizda paskyrė nau
jų uždavinį — užtvenkti kelių bolševizmo 
bangai ir apginti nuo jo pasikėsinimų Baž
nyčių. Viso pasaulio katalikai žiūri į mus 
ir mumyse deda daug vilčių. Todėl mes pri
valome jų neužvilti ir tvirtai kovoti su bol
ševizmu.

DIDŽIAUSIOJI MŪSŲ ORGANIZACIJA

Lietuvių R. K. Susivicnymo Amerikoje 
vajus tebeina. Jis baigsis tik birželio 30 d. 
Dėl to dar yra pakankamai laiko šiai k iniai 
organizacijai pasidarbuoti, pritraukti kuo- 
daugiausia naujų narių.

Tos organizacijos organas “Garsas” 
mums primena keletą svarbių dalykų, į ku
riuos turime kreipti rimto dėmesio. Jis rašo:

Kadangi Susivienymas teikia matcriales 
naudas — pašalpų ir pomirtinių formose — 
už prieinamesnes sąlygas, už mažesnes duok
les, negu daugelis kitų svetimtaučių komer
cinių ir fraternalių organizacijų; kadangi Su
sivienymas yra mūsų ir tautinė organizacija

Pats reikalas atrodo šitaip. Daugelio vo
kiečių kongregacijų ir ordinų centrai dar Bis
marko laikais dėl kultūrkampfo Vokietijoj 
buvo įsikūrę Olandijoj. Tie centrai turi dide
lių sunkumų dėl vokiečių piniginių įstatymų, 
kurie, kaip žinoma, yra tokie painūs, kad 
juose susivokti reikia specijalių studijų. Vo
kiečių katalikų misijonieriai, nežiūrint pas
tangų gauti lengvatų, dėl to negauna pakan
kamai pinigų. Miunstery buvo bankas, kuris 
ypatingai gerai orijentavosi devizų įstatym- 1 
davystėj. Na, buvo paleista gandų, kad tasai 
Miunsterio Universum bankas padaręs dide
lių nusižengimų devizų įstatymams. Reikia 
pastebėti, kad dideli koncernai jokiu būdu 
neišvengia šiokių tokių suklydimų, ir dėl to 
n’ekas nieko nesako. Tačiau dabar tuos ne
reikšmingus ir neišvengiamus techniškus su- 
1 likimus Hitlerio valdžia panaudojo tam, kad

visi gerai jaučiame, Kart jo yyg centro pirmininkas, kad 
pasitraukimas mums, \ ilniaug jr |)UVO vįso yyg darbo vai- 
fronto darbininkams, yra ne- 1 ruotojas ir įkvėpėjas, kad ir 
paprastai skaudus, kad mes buvo mums visiems pavyzdžiu 
draug su juo nustojame savo savo g.ra£įu darbu ir kilnia 
organizacijoje rimčiausio šulo dvasia> tačįau VVS sudarė ne 
ir vado, kad buvo čia mums J jįg vįena3 Tiesa, labai daug 
nepavaduojamas jėgų stiprin- Į pareįna nuo organizacijos va- 
tojas, tačiau klaidinga būtų do, tiesa, kad koks vadas to- 
reikalauti iš to žmogaus viso, kift ir visuomeng> Dažnai taįp

būna, tačiau VVS tokia plati 
organizacija, jos pastatytieji 

— Kam teko matyti jo di-! tikslai tokie rimti ir dideli, 
džius darbus iš arti, kam teko kad vienas ir geriausias dar- 
matyti jo nemiegotas naktis bininkas ir vadas nieko nega-

net to, ko jis pats nebepajė
gia, ko jis pats negali.

ir virpančių, neramių, išvar
gusią širdį dienos metu, kam 
teko nuolat jį matyti prie da
rbo, nuolat susirūpinusį, tas 
negalėjo nepatarti jam mesti 
visus darbus ir bent kiek at

letų padaryti. Apie nepamai
nomų mūsų pirmininkų išaugo 
visas būrys jo pasekėjų, jo 
mokinių, kurie visų dešimtme
tį sekė jo veiklų VVSųjungo- 
je, kurie iš jo mokėsi ir dar-

įsibrauti į vienuolynų vidaus gyvenimą ir leisti jėgas, sustiprinti jas ir bo, ir takto, ir pasiaukojimo,
nužeminti visuomenės akyse visų gerbiamus 
vienuolius ir kunigus.

LENKŲ VOKIEC6IŲ DRAUGIŽKUMAS

leisti pasilsėti suvargusiai si- atsidavimo ir Vilniaus meilės.
rdžiai.

Daug ramiau mums, arti jį 
pažinusienis, su juo susigyve
nusiems, skirtis su juo iš be-

Tat išaugo naujų jėgų, išaugo 
naujų darbininkų taip ]>at su 
Vilnium susijusių, iš Vilniaus 
kilusių ar bent per Vilnių ir

“I kin. žiniomis lenką s|>auda rašo, kad indro Vilniaus darbo vienoje ilniaus mokyklų perėjusią 
nėra jokio galimumo taikiu būdu priversti organizacijoje, negu būtą te-l^’e s^°s į darbų ne kaip nau 

rišanti mūsą išeiviją j krūvą, rūpinasi mūsą j Vokietijų atsisakyti nuo jos užimamos pozi- l<ę mums matyti savo mylimų
dvasiniais ir kultūrinais reikalais, už tai jis 
kiekvieno lietuvio turėtą būt statomas pii- i 
moję vietoje. Čia turėtą apsidraust tėvai, mo
tinos ir ją vaikai, čia turėtą apsidraust pa
vieniai. Kuomet Susiv. yra po valdžios prie
žiūra, išpildo visus jos reikalavimus, jis yra 
lygiai saugus, kaip ir Gile didžiausios apdrau- 
dos kompanijos ir fraiernulė- o: ganizacijos.

Pastarąją kelią metą sunkus <.konom’nis 
gyvenimas parodė, kad fraternah' sistema \rn 
stipriausia sistema, f’er tą krizės laikotarpį 
susmuko daugybė milijoninių korporaciją, 
komercinių apdraudos kompanijų, bet nesu- 
smuko nei viėna fraternalė organizacija. Tie
sa, daugelis jų sumažėjo nariais, nes sunka

eijos. Todėl iŠ to reikia daryti sveikas pra k- pirmininkų galutinai sunyko 
t iškas išvadas. Reikia rūpintis išplėsti savo sį, nebetinkantį nei VVS-gai, 
pajėgas ir susijungti su tomis valstybėmis, nei kitoms organizacijoms, nei 
kurioms, iš Vokietijos pusės taip pat gresia pagaliau žmonėms, net jo ar- 
pavojus. Ūmiesiems.

Europos diplomatija dar tebeina klaidin
gu keliu. Ji bando organizuoti saugumą, gal- 

į voja api< naujus paktus ir spaudžia Vokie
tijų. kad ji ,uplės>t(,s sutarties lapukus pa
keistų kita sutartimi, Jei dabartiniu metu 
Europoj pastebiaina įkaitusi padėtis, tai, sva
rbiausia, dėl to, kad Didžiajam Kare laimė-

jokai, bet kaip patyrę darbi
ninkai ilgai dirbę greta savo 
•pirmininko arti ar toliau nuo 
jo gyvendami.

— Dabar Vilniui Variuoti 
Sųjungos vadovavimų paėmė

Kryžiaus parapijos salėje. Į 
susirinkimų atvyko atstovai iš 
Ne\v Pbila., Minersville, Haz
leton ir iš Mt. Carinei. Susi
rinkimų atidarė malda kun. 
Nenorta iš Hazleton. Toliau 
susirinkimų vedė pirm. Vin
cas Lukošius. Susirinkimų ve
dė sulig dienotvarkių, kuris 
buvo prirengtas organizatorių 
ir paskelbtas laikraščiuose. Se 
ka klausimai ir paaiškinimai.

1. Kada ir kame Katalikiš
kos Akcijos seimelį šįmet re
ngti?

a. Kadangi buvo jau nutar
ta, kad šiuos susirinkimus kas 
met laikyti kitoje vietoje, tat 
dabar visi sutiko seimelį lai
kyti Minersville. Pirmas bu
vo New Phila., o antras Gi- 
rardville.

b. Šis seimas bus birželio 2 
d., 3 vai. popiet. Pasivėlinu
sių nebus laukiama.

c. Diena labaį patogi, nes 
tų dienų Šv. Kazimiero aka- 
demikės iš Vilią St. Joseph 
Marie, Newton, rengia vaidi
nimų Pottsville, airių svetai
nėje. Patartina seimo delega
tams nuvykti pažiūrėti veika
lo.

is šių asmenų: kun. J. B. Kon
čiaus, Mt. Carinei, kun. J. Ka 
raliaus, Shenandoah ir V. Lu
košiaus, Minersville. Komisija 
susirinkusi nutars ir kvies ka
lbėtojus šiam seimui ir susi
tars apie referatų skaitymą. 
Suvažiavę delegatai patarė se 
kančius referatus: 1. Katali
kiška akcija, 2. Jaunimo klau 
simas, 3. Rerum Novarum iš
aiškinimas, 4. Quadragesima 
Anno.

3. Kokios rezoliucijos mūsų 
apylinkės ir bendros Ameri
kos lietuvių reikalams bus pa
tiektos seimui priimti?

a. Kun. Nenorta, Hazleton, 
ir Petras Narjauskas, New 
Pbila., apsvarstys šį klausi
mų; tuomet jie sueis su pir
mąją komisija ir visi penki 
nariai nutars rezoliucijas.

4. Klausimai ir sumanymai, 
a. Lietuvoj yra įsteigta Lie

tuvių Užsienių Draugija. Ji 
yra valdžios proteguojama. 
Neseniai susidarė centraiinė 
valdyba, ši draugija kviečia 

1 viso jaisaulio lietuvius j kon
gresų, kurį jie rengia šį rude
nį, Kaune. Nutarta j šį susi
rinkimų kviesti dr-jos atstovų 
adv. Skipitį ir j mūsų seimą,

2. Kokie referatai bus skai- kad paaiškintų savo misiją, 
totui ir kurio kalbėtojai bus Rast., Alberta Dambrauskaitė
kviesti? ----- ,------------

TOKTJO, geg. 2. — Žinio
mis iš Mandžiuko, plėšikai 
puolė vienų traukinį. Nukau
ta 18 plėšikų.

Versalio taikos sutartimi, dabartiniu metu 
liko tik teritorijalės prievolės. Iš visų kitą 
pri- vo’ ii Vokietija sugebėjo i-silai-vinti vien 
tik dėlto, kati vedė apčiuopiamos naudos sie
kiančių politikų.

Jei iš Vokietijos norima atimti revan- 
jusios valstybės nesupranta Vokietijos karo 1 šo galimumų, tai reikia mesti šalin visų da-
dvasios ir nepažįsta vokiečių politinių meto
dų. Nuo prievolių, kurias turėjo Vokietija

hartinę politinę sistemų Ir griebtis prieškari
nės sistemos, t. y. sudaryti ir sustiprinti ka

riškųsas sąjungas. Tik tie, kas nežino geo
grafijos ir istorijos gali mąstyti, kad kritiš
ku rm m niu I • akija ir Vokietija bosiančios 
vienam liogeryje. Kam pažįstami vokiamą 
siekimai, tas žino, kad nėra ir nebus tokio Kiekvieno kataliko yra prie-
fakto, kuris priverstų Vokietijų atsisakyti 'dermė remti ir platinti kata-
nuo pagrindinių jos politikos linijų. Tai gal: 
padaryti tik pajėga ir valstybių susitarimas,
kurioms gręsia Vokietijos pavojus.

ūkiškų spaudų. Katalikiška 
spauda nurodo žmogui išga
nymo kelių į amžinastį.
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merikoje. Rėmėjos didžiuojasi 
Į savo pirmininke.

Rytinė sesija prasidės 10 vai 
ir tęsis iki 12. Popietinė sesi
ja 2 vai.

PADIDINA TĖVAMS 
ATLYGINIMĄ

prie Šv. Komunijos mot nų in- k’ų, kuris bus Four-anon Ball- 
tencija. Kiekviena eidama j ,100111, 47 Ashland Avė., geg. 
bažnyčią ( gaus po rožę. , IS d. Sodalietės visus nuošir-

lo sv. Mišią naujoms soda- |(|y,'mį kviečia sykiu pasilinks-
iietėius dvasios vadas kun. J. 
Statkus uždės Panelės Šv. me
dalius.

Popiet 1 vai. susirinkimas.
Tą pačią dieną 4:30 vai. į,. 

p. bus motinoms pagerbti va
karas Dav's Square park sve
tainėje. Pirm. C. Bartkaitė sn 
darbščia komisija darbuojasi, 
kad viskas kuo geriausiai pa
vyktų.

Narė S. Jesulaitč nete
ko savo mylimo tėvelio, o J. 
Karčiauskaitė mylimos moti
nėlės. Te Augščiausias sutei
kia jiems amžiną ramybę!

minti.

Vice pirm. V. Lokomskaitė 
buvo susirgus influenza. Be
lankydamas sodalietės ją veik 
pagydė.

ATENAI, geg. 5. — Grai
kijos užsienio reikalu ininis- 
teriu paskirtas 1). Masintos.

Omega GARSINKITĖS “DRAUGE"

KETURIŲ METŲ SUKAKTUVES
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CHICAGOJE
AKAD. RĖMĖJŲ CENTRO 

ŽINIOS
Bai. 23 d. Akad. Rėmėją

Centras turėjo regularį sus
iną. Skyrių raportai buvo įdo 
mūs. Sėkmingi vajai jau užsi
baigė, išskyrus West Pulhna- 
ną. Ten vajaus vakaras bus 
gegužės 12 d., parap. salėj.

Šauniai ruošiamos prie me
tinio linksmybių vakaro — šo-

A. Nausėdienė Lietuvos va
ldžios atžymėta Gedimino or
dinu už ilgų metų darbą lie
tuvių tarpe išeivijoj. Tasai 
Lietuvos valdžios ženklas su
teiktas pirmai lietuvaitei A-

Akademijoj susiorganizavo 
didelis rėmėjų skyrius, kurį 
vadiname Akademijos sky
rium. Susirašė 50 akademikių 
ir išrinko valdybą. Pirminin
kės vietą užėmė Pauliūtė, ži
nomos Elzbietos Pautienės du
ktė iš Brigliton Park.

Akademijos Rėmėją 16 sei
mas įvyks gegužės 19 d., Ma
rijos Gimimo parapijos sve
tainėj. Rėmėjos nusitarė šįmet 
turėti rytinę sesiją, nes per 
daug darbo, per daug reikalų, 
kad atlikus į keletą valandų. 
Gi skubotas seimo varymas 
visus vargina. Šv. Mišios vie
nuolyno koplyčioj bus 9 vai.

Budrik Furniture Mart
3345 ir 3347 S. Halsted St.

CHICAGO
Pečiai, Lovos, Springsai, Matrasai. Ypatingai didelis 

pasirinkimas gražių Parlor Setų po $49,00
M00.00.

Graži lempa ir 26 šmotą sidabro setas dykai.

AUŠROS VARTŲ PARAP. 
BAŽNYČIOJ 40 VAL. 

ATLAIDAI

Vakar per Sumą Aušros 
Vartų bažnyčioje prasidėjo 40 vo 
vai. Atlaidai. Sumą laikė gerb. mėnesį, 
kleb. kun. J. Mačiulionis, M. 1 
I. C. Pamokslą pasakė kun.
P. Biskis, M. L C.

Vakare iškilmingus mišpa
rus laikė kun. H. J. Vaičiū
nas, asistuojant kun. Galiū
nui ir kun. Biskiui, M. I. C. 
Pamokslą sakė kun. Martin- 
kus.

NORTH BAY, Oiit., Kana
da, geg. 4. — Dionne penki
nukių mergaičių globėjai 11 u- 
sprendė mergaičių tėvams mo
kėti po 1<H> dol. kas mėnesį iš 
penkinukių fondo. Ikišiol bu- 

mokania tik 75 dol. per

Paskutiuį prieš seimą susi
rinkimą turėsime antradienį, 
gegužės 14 d. akademijoj, 7:30 
vai. vakare. Rep.

TOWN OF LAKE ŽINELĖS

A ' - ‘ -II

JOHN P. EWAI.D
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street- 1 .., 
TELEFONAS: YARds 2VČ0 arba 2791 .

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VĖS
RAŠTAI* ihU*' '■ .

SMURTININKŲ AUKA

%

Antanas Zalatorius alias 
Frank Young

Sodaliečių veikla
Pastarame sus-me sodalici- 

jon įsirašė naujos narės: J.Į 
Kirkitskaitė ir A. Eidmitaitė.

Geg. 12 d. ‘Motinos Diena’. 
Mergaitės - sodalietės aukos 
šv. Mišias ir eis in corpore

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

. Jeigu jūsų organai silpni Ir lūs 
įjauėiatės senu, priimkit NUGA-TONE 
Į— tą pastebėtiną vaistą, kuris padū
rę stebuklus dėl milijono moterų ir 
vyrų per paskutinius 45 metus. NU
GA-TONE priduoda naujos sveikatos i 
ir sustiprina nusilpnėjusius organus. '

Nl'GA-TONE yra vaistas, kurj kie- • 
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as- I 
inuo turėtų vartoti. Jie padarys klek- i 
vieną sveiku Ir tvirtu. Parsiduoda 
visose vaistinyčiose. Nepriimkite pa 
vaduotojų, nes joks kitas vaistas ne- ' 

' pavaduos NUGA-TONE.
Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 

;— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir , 
i 50c. _________________________

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

ONA JASINSKIENĖ
(po tėvais Janušauskaite)

mirė gegužes 3 d. 1935 m. 4 
vai. popiet, sulaukus apie 63 
metų amžiaus. Kilo iš Suvalki
jos, Griškabūdžio Parap. Ame
rikoje išgyveno 42 metus.

Paliko dideliame tris sūnus: 
Jonų, Andriejų ir Eduardą, 
penkias dukteris; Oną, Juozjt- 
piną, Marijoną, Teodorą ir Va
leriją ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6821 So. 
Talman Avė. Laidotuvės įvyks 
antradienį, gegužes 7 d. Iš na
mų 8:30 vai. bus atlydėta į 
Gimimo Šv. Pan. Mar. Parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-es ir pažysta- 
mus-mas dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, Dukterys, ir 
Gimines.

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Telefonas Cicero 2109.

JUZEFINOS KARPIŪTĖ3
Prasl’nko keturi meteliai, kaip mūsą mylima dukre

lė a. a. Juzėfiria persiskyrė su šiuo pasauliu. Mirė ge
gužės S d., 1931 ui., vos sulaukus 16 m. amžiaus.

Paliko nius, tėvus ir brolį, labai dideliame nuliūdi
me. Praleidome šiuos keturis metelius labai dideliame 
nuliūdime, ir kolei Gailestingasis Dievas mus užlai
kys ant šio pasaulio, be tavęs, mūsą mylimoji dukrele, 
nuliūdimas bus su mumis. O Gailestingiausias Dieve, 
prašome mes tavęs, priimki mūsų maldas už mūsų du
krelės sielą, kad amžinoji šviesa jai šviestų per am
žių amžius.

Rengiant šį keturių metų mirties paminėjimą, yra 
užprašytos gedulingos šv. Mišios už a. a. Juzefinos 
sielą antradienį, gegužės 7 d., 1935 m., 7:45 vai. ryto, 
Šv. Antano parapijos bąžnyč’o.je, Ciceroj.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines ir pažystamus 
atsilankyti į pamaldas ir pasimelsti už a. a. Juzefinos 
sielą. Nuliūdusi

J. Karpių šeimyna

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

' m $' ;

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Išdirbėjai ankstesnės rūšies pamink
lą ir Grabnamių

---------o---------
Didžiausia paminklą dirbtuvė 

Ohicacoj

Suvirš 50 metą prityrimo
---- ---- o---------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnią Chicagos Lietuvių.

527 N, WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

1

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SPECIALI* IŠPARDAVIMAS da
bar iki V ainikų Dienos. 2oG XI <»- 
LAIDA ant visų Slock Paminklų, 
Mažų ir Didelių. Nors turime di
delį šlaką, patariame rinktis anks
ti jei norite dė. Vainikų Dienos.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1. F. Radzius 
S. M. Skuto

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUlevanl 5203

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

LachawiGz ir Suims 2314 VVest 23rd Plaee 
Phone G'ANal 2515 Cicero 5927|

1. Liulevičius 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė.
Phone Y A This 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ ■ 
YARds 1741-1742 1

________ J. F. EUDEIKIS |

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vkiias Itokas į rylas lino 
didžiųjų vartų



8
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“Draugo” Piknikui Talkon
BRIDGEPORT. — “Drau

go” pikniko komisija pakvie
tė Bridgepovto veikėjas pasi
darbuoti “Draugo” piknike, 
būsiančiame sekmadienį, gegu 
žės 12 d. Vytauto Parke. Vei
kėjos pakvietimą mielai priė
mė ir apsiėmė darbus resto
rane. Organizatore apsiėmė 
būti Juzefą Šaltenienė, o vy
liausia virėja (eliief eook) — 
Teklė Ručienė, plačiai žinoma 
kaipo gabi valgių gamintoja.

Toliau yra apsiėmusios da
rbuotis restorane šios veikė
jos: Voverienė, Ežerskienė, 
Martinkienė, Rutavičienė, Pa- 
leliūnienė, Sekleekienė, Budre 
vičiai ir Vaičiekauskienė.

Kad šitokis štabas darbuo
sis pikniko restorane, tai aiš
ku, kad visi svečiai ir vieš
nios viskuo bus ko pilniausia

JUOZAPAI VAKARAVO
SO. CHICAGO. — šv. Juo

zapo . patupi jos svetainėje ba
landžio 28 d. įvyko gražus 
Juozapų vakaras, parapijos 
naudai. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Vakarienę paruošė 
darbščiosios šios parapijos mo 
terėlės ir merginos, vadovau
jant Poeevičienei. Prie stalų 
tarnavo gražiomis uniformo
mis pasipuošę jaunikaičiai, vi
si parapijos choro nariai.

Vakaro vedėju buvo pats 
kleb. kun. Pr. Vaitukaitis. Pro 
gramų išpildė choristės: M. 
Kniškaitė, M. Ramanauskaitė 
(griežė akordinu), S. Griga- 
laitė. Pianu abiem daininin
kėm akompanavo varg. K. 
Gaubis. Kalbėtojais buvo kle
bonas ir Juozapas Pocevičius.

Viskas žmonėms patiko, nes 
gausus delnų plojimas tai liu
dijo.

A . j* A

VINCENTAS AŽUKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu geg-. 
4 d. 1935, 4 vai. po pietų, su
laukęs pusės amžiaus, gimęs 
Kalvarijos paviete. Ramanavos 
kaime, Krosnos parap.

Amerikoje išgyveno 40 metų 
Paliko dideliame nuliūdime 

moter) Katarinų po tėvais Kor
sakaitė, 2 sūnų Walter, mar
čių Helen \Villiam, marčių El- 
leen. dukte.rj Jennie Bagdonas, 
brolį Simonų, 3 anūkus ir gi
mines, O Lietuvoje brolį Jonų.

Kūnas pašarvotas randasi 
Hart koplyčioje, 8608 South 
Summit avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, 
Geg. 8 d., 8:30 vai. ryte iš 
koplyčios bus nulydėtas į Sv. 
Killian parap. bažnyčių, 87 st. 
ir Aberdeen, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas , 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Ažuko gi
minės, draugai! ir pažystami e- 
sate nuoširdžiai kviečiami' da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame. Moteris, Kū
nai, Duktė ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja Dire
ktorius S. P. Mažeika. Tel. 
YARds 113 8.

JAPONIJA TAIP PAT 
GINKLUOJASI

TOKIJO, geg. 4.' — Japo
nijos vyriausybė nusprendė 
savo oro pajėgas dvigubai pa
didinti

Ofiso Tel. CICERO 4$
Rez. Tel. CICERO 895$

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

katos Komistjoniertus. Yra reral Ct- 
cerlečlams žinomas. Praktikuoja jau 
28 metus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Hheomatlzmų, Plau
čių ir Širdies Ilgas.

Valandos-
Nuo 10 iki 12 vai. ryto: nuo S Iki 4 

vai. popiet ir 7 iki 8 vai. vak *re; 
Šventadieniais pagal susitarimų

4930 West 13th Street
CICERO, ILL.

patenkinti, tai yra ir valgių 
gardumu ir patarnavimu ir 
kainomis.

Minėtos veikėjos nelaukia 
pikniko kad pasidarbuoti 
“Draugo” pavasarinio pikni
ko pasisekimui. Jos jau lanko 
savo pažįstamus, draugus ir 
kaimynus ir kviečia atsilan
kyti į ‘-Draugo” piknikų. įju
nko žymesniuosius lietuvius ir 
kalbina prisidėti dovanomis. 
Jau suteikė dovanas šie: Juo
zapas Gurinskas, St. Daugėla, 
Obelienius, B. Jucius, B. Za
latorienė ir kiti.

Vienu žodžiu bridgeportie- 
čių pritarimas “Draugo” pi
knikui aiškus ir mūsų koloni
jos lietuviai ten šauniai pasi
rodys ir darbais ir skaičiumi 
ir dovanomis ir biznio dary
mu. Rap

Po programo visi gražiai pa 
silinksmino prie geros muzi
kos.

Vakarui daugiausiai pasida
rbavo Juozas Pocevičius ir 
Juozas Songaila. Reporteris

IŠ DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS

Daug šios parapijos lietuvių 
atsimins šio mėnesio 7 d., kad 
sueina lygiai du metai, kaip 
iš jų tarpo atsiskyrė a. a. Ba
rbora Garbašauskienė, palik
dama našlaičiais sūnų Antanų, 
ir dukterį Elzbietą, kurie tas 
sukaktuves minės gegužės .7 d.

Liūdnų sukaktuviij proga, 
Elzbietai Garbašauskaitei ski
riu šias eilutes:
Jau sukanka du meteliai 
Nuo dienelės, nuo liūdnos, 
Kaip supylė naujų kapų 
Dėl močiutės, dėl brangios. 

Stovi kapas, šventas kryžius, 
Parašytas vardas jos,
Kur dukrelė našlaitėlė 

, Jį aplanko nuolatos.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETITVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaud«jlmo, 
Tvalįįimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų aklų karStį. atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spėriais atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Vajandos nuo 10 Iki 8 v 
NedBlloJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimu akys atitaisomas be akinio. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7689

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. .Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phone CANal 0523

Lanko kapą, ramin* širdį, 
Bet iš jo balso negirdi; 
Nesigirdi nei dusniai,
Nes nutilęs amžinai.

Kariūnė

JtOSELAND. —- Suvienytas 
Lietuvių Am. Politinis klubas 

f laikė mėnesinį susirinkimų. 
ĮSus-mai būna kas mėnesį pa
skutinį antradienį.

Prieš kelis mėnesius klubas 
nutarė duoti tris dovanas už 
prirašymų naujų narių į klfl- 
bų. Šiame susirinkime dova
nos buvo išdalintos. Pirmų ga 
vo Z. Kalis, antrų — V. Mik- 

jnevičius, trečių — Al. Kums- 
kis.

Klubo korespondentu laiki
nai išrinktas V. Miknevičius.

Klubas rūpinas bedarbiais 
nariais; visi bedarbiai kvie
čiami užsiregistruoti pas ra

TAUPYTI PIKIGUS
A

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 nauji] namų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė atdara kas dieną.

2242 VVEST 23rd PUČE
ederal Savings

AND LOAN ASSOCIATION PllOllC CAJNcll 88o7 
OP CHICAGO

Ben J. Kazanauskas, raštininkas

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspeet 1028 2359 So. TxMivltt St.

CANal 07A8

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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 Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak._ 
Nedėliomla pagal sutart)

Ofiso telef. BOVlevard 7820 
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. BOUlcvard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb 8treel 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakar,
Seredoj pagal sutart)

Ofiso Tel.: PROspeet 637®
Rez. Tel.: HEMIock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietnvia Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir 8:SO iki 8:80 
Seredomis Ir nedSllomia pagal sutartj 
Rez. 2515 W. Stth St. Pagal sutart).

Tel. Ofiso BOUlcvard 5818—14 
Rea. VICtory 8848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 4:80-8:89

756 West 35th Street

ĮTAIKO* DAKTAKKI

DR. CHARLES SEGAL
___ OFISAM
4729 8o. Ashland Avė

. _8 lubos
CHICAGO. ILL

OFISO VALANDOS 
Nuo 19 Iki 18 vai. ryte, nuo 8 iki 4 

▼nl. po pietų Ir nuo 7 iki 8:88 vai 
vakaro Nedėliomla nuo 19 Iki 1$ 

valandai dienų 
Telefonas MXDway 9KM

itininką V. Krištopaitį, o dir
bantieji klūbo nariai, jei pa
sitaikytų kam gauti darbo, 
prašomi pranešti klūbo pirm. 
B. Petkui, arba raštininkui.

Klubas nutarė rengti meti- 
nį piknikų, birželio 16 d., prie 
127 ir Wentworth Avė.

Klubo valdyba kviečia vi
sus tų dienų atsilankyti. Tai 
bus Lietuvių Devinto Wardo 
Politikierių piknikas.

Prez. Bruno Petkus 
Koresp. V. Miknevičius

PADĖKA

OAK FOREST, III. — Mes, 
šios prieglaudos lietuviai se
neliai ir invalidai, šiuo dėko 
jam Moterų Sąjungos 21 kuo
pai, iš Town of Lake, už ska 
nius lietuviškus pietus ir do
vanas, kuriuos gavom balau

Tel. CANal 0957
Res. PROspeet SSfttt

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1881 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8800 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto iki 8 popiet 
• Iki I v. vakaro

lel. CANal 8181

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 .ryto 
Nuo 1 iki S vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 8188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 tr 7—8 vak 

Seredomis tr Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 00341 

Ofiso vai.: 8—4 Ir 4—4 p. m 
Nedėliomts pagal sutarti

DR. J. E SIEDLINSKIS
Gydytolas ir Chirurgas

DR. V. E SIEDLINSKIS
Dentlstas 

Gas X-Ray
4143 ARCHER AVĖ., Cor. Fmnriseo 
Tei. Office 1-a.f. 8860; res Virg. 0869

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Re*.: Tel PLAaa $400 
Valandoe:

Nuo 1**1$ y. ryte: 8-8 Ir T-t ▼. ▼. 
Nedėldlenlate nuo 19 Iki lt diena

džio 28 d.
Be skanių pietų, dar dova

nojo mums po 30c pinigais, po 
pakelį cigaretų ir degtukų.

Lietuviams šios prieglaudos 
būna maloni valandėlė, kada 
jaučiasi gyvenų tarp savųjų 
ir turi brangių šelpėjų.

Iš gilumos širdies tariam ši- 
rdingiausį ačiū kuopos narė
ms ir visiems geraširdžiams 
aukotojams.

Buvo ir programas iš dainų 
ir muzikos. Programų atidarė 
J. Čepulienė ir pasakė įspū- 

I dingų kalbų. Dainavo O. Nor- 
jkienė, A. Juozapaitis, o smui
ką labai gražiai griežė Bikus. 
Visiems akompanavo varg. V. 
Daukša. Taigi ačiū ir visiems 
programo dalyviams.

Jonas Rusteika,
Inst. Wanl 52.

Pranešimai
WEST' SIDE. — Lietuvių

LIETUVIAI ADVOKATAI;

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 iki 9
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPnblle 9600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago
Telephone BOVlevard 2 800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS lr PATARĖJAS 

4831 S. ASHLAND AVĖ.
Res. 8515 S. Rockwell St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rez.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SO. 49th CT., CICERO. ILL. 
Utar.. Ketv., tr P«tn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. ir Sugat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMloęk 4848 
Res. Tel. GROvelSll 0617

7017 S FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFajette 5798 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 7850

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAH

4140 Archer Avenne
Vai.- 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. CANal O4O2

Tel. LAFayette 8057

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3061 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedale, 
Valandoe: nuo S Iki t vai. vakaro 

Seredomis lr nedėllomfs 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 3 popiet — 8 iki 8:80 vakare. 
Nedėliomla nuo 11 ryto iki 1 p.p

ftijthadieftijs, gegufės G d. 1935
Namų Savininkų susirinkimas 
įvyks pirmadienį, gegužės G 
d., 8 vai. vakare, Barausko 
svet., 2244* W. 23 PI.

Komitetas

DIDŽIŲJŲ LYGŲ 
SVIEDINIO 
REZULTATAI 

AMERICAN LEAGUE
šeštadienio bal. 3, 1935.

Chicago, 5 .... AVashington, 4 
Pbila., 12 ...... Cleveland, 1
Detroit, 5 ............. Boston, 2

Kiti žaidimai atidėti.

DODGE — 1932, 5 pasaž. Coupe, Tan, CADILLAC — '31 — V-12, 5 pasaž.
6 mediniai ratai. Išvaizda, stovis 
ir tajerai visi geri. Pulkus karas, 
gerai prižiūrėtas lr žemai apkai
nuotas ............................................. $395

Tovn Sedan, wlth real trunk. 6 
dr.it ratai, with white side walis. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus ir iš 
lauko Maroori paint ................ $095

oy.pe 8— 1933, 4 durų Sedan, Blue 
su gold trim, 5 Steel ratai. Labai 
gražus vėliausio modelio karas, an
kštai tobulam stovy ................. $515

CHEVROT.ET — 1933, Sport eoune 
su rumble seat. Maroon. 5 drat. 
ratai, bot wnter heater. 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

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Bus
iness Coupe. 5 drat. ratai, geri ta
jerai. žema mileage. Nerasite ge
resnį business coupe .................$305

BUICK — 1932, Victoria Coupe, 5 
pasaž. Maroon, 6 drat. ratai, Finish 
kaip naujas, vienas iš puikiausiu 
Buiekij mūsų dideliam stake $445

BUTCK '31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 8 drat. ratai, geri tajeriai, 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

LA SALLE — 1930, 5 pasaž. Sedan.
Juodas. 8 drat. ratai. Sis Ta Saite 
puikiai išrodo lr yra pirmos rūšies
visame ........................................ $375

B’S. V, ĮiĮė'Siįįto.Vlr
* «S. I SSS^S&SS'USS. V ' ’

IR daugelis kitu
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 

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

Cnawford 4100
PARDAVIMUI BIZNIAI

Krautuvė pardavimui. Geroj 
vietoj. Kampas So. Leavitt St. 
ir 23-čios — 2325 So. Leavitt
St. Priežastis, turiu dvi krau
tuves nedaliu apsidirbti. Gera 
protui lietuviui.

REIKALINGA DARBTNTNKAI

Reikalingas apvseuis žmogus 
nrie namu darbo. Pragyveni
mas ir mažas atlvginimas.
,Atsišaukite: Bar 27,

“DRAUGAS"
22.34 So. Oakley Are.

FARMOS RENPON

Rendon gera 90 akerų farma 
netoli Chicagos. Atsišaukite:

1607 S o. Craivford Are.

OKtS PARDAVIMUI

Greitam Pardavimai.
Parsiduoda ūkė pilnai įrengta. 77 
skersi žemės, 4 karvės 3 melža- 
mos, 30 viStų, ir maži įrankiai. Ge
ra žemė. 3 mylės iki miesto. Geri 
keliai. Yra užtektinai sodų, graži 
vieta geram žmogui. Priežastis par
davimo: senatvė ir prie to, esn 
našlė. Viską parduosiu už 25 Šim
tus dol. Dėl platesnių žinių kreip
kitės antrašu:

MRS. A. SLEGAITIS,
lt. 2.

White Cloud, Mieh.

KONTRAKTORIAI

ŽELVIS BUILDING CO. 
Kontraktoriai

Statom naujus lr talsom senus na
mus. Mflro, cemento, medžio Ir stog- 
dengystės. Lengvi išmokesčlai arba 
cash. Gaisro apkainavlmas — stale
mentai — ant narnų Ir rakandų.

335S R. LITUANICA AVĖ.
Tel. BOI levard 8327

5“AUL_
Vakarykščių žaidimų rezult.:
Chicago, 4.............. Wasn., 0

Kiti žaidimai atidėti.

NATIONAL LEAGUE.

Šeštadienio bal. 3, 1935.
Pittsburgh, 1 .... Brooklvn, 0
St. Louis, 3 . .........Boston, 0

Kiti žaidimai atidėti. 

Vakarykščių žaidimu rezuil.:
St. Louis, 7.............Boston, Ū
New York, 2 .... Cincinnati, 2 
Pittsburgh, 9 .... Brooklyn, 2 

Kiti žeidinmai atidėti.

CADILLAC ’28 — V-8 5 Sedan. Mė
lynas, C drat. ratai, trunk .raek, 
whipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ligai tarnaus ............ $195

BUICK — 1934, Model 57. 5 pasaž. 
Sedan. Juodas. 5 ratai. Puikus ka
ras. vėlaus modelio, vartotas tik 
kelis mėnesius Garantuotas SS95

PONTIAC — 1934, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas, 5 d.rat. ratai, seat covers, 
vėlaus modelio, kaip naujas, ga
rantuotas ..................................... $895

PONTTAC — 1934, 2 dun, Sedan, 5 
pasaž. Žalias, 5 drat. ratai, labai 
tobulam stovy, garantuotas $595

CHEVROLET — 1934. Business cou
pe, Juodas, 5 drat. ratai, kaip nau
jas, garantuotas.......................... $495

CHEVROT.ET — 1931, 5 pasaž. Co
upe, su trunk. Juodas. 5 drat. ra
tai, puikus karas, išrodo kaip nau
jas ir apkainuotas paradvimui $235

ESSEX — 1932, 5 pasaž. Sedan. Juo
das, 5 drat. ratai, trunk, gražiai 
išrodantis mažas sedan .... $325

BUICK — 1935, Jūs galite sutaupy
ti kelis šimtus dolerių ant dviejų 
1935 Buick sedans, vienas su trunk. 
kurie buvo vartoti tik trumpų lai
ką ir yra garantuojami kaip nauji.

BTTTCK — VTSTT MODELIŲ. Maty- .... —.rfai

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant jūsų morgi

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

J. NAMON C0MPANY
6755 South Western Ąvenue

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM
PINIGUS J 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

PARSIDUODA NAMAI 
PAIMTI UŽ SKOLAS

6 kamb. cottage, cemento base- 
mentas, Fumace šildomas 41st ir 
Cambell Avė. Prekė $1850.00

Mflmis 5 kamb. bnngalow, Fur- 
naee šildomas, Brighton Parke.

Prekė $3200.00.

Mūrinis fi flatų po 4-ris kamb. 
namas ant 30th ir Emerald Avė.

Kaina $5950.00

4 kamb. Cottage $1200.00. Brigh
ton Park arti Archer Avė.

AUGUSI SALDUKAS
4038 ARCHER AVĖ. 

Tel. LAFayette 6719

r


