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MIRĖ MARŠALAS PILSUDSKIS
LAVALIS PASIŪLĖ LENKAMS 

PASIRAŠYTI DU PAKTUS
Bet lenkai dar daugiau

glaudžias prie Vokietijos
ATŠALĘ VARŠUVOS SANTYKIAI SU 

PARYŽIUM

VOKIEČIŲ VYRIAUSYBĖ (MIRĖ FUTBOLO ŽVAIGŽ-

KAIP RUSIJA GALI GELBĖTI 
PRANCŪZIJAI

VARŠUVA, geg. 12. — 
Prancūzijos užsienių ministe- 
ris Lavalis šiandien rytą iš čia 
specialiu traukiniu
Maskvą — pas bolševikus.

Čia būdamas min. Lavalis 
siūle Lenkijai, kad ji pasira
šytų du svarbesniuosius pak
tus.

ĮSIKAS ŽEMĖN
BERLYNAS, geg. 12. — 

Vokietijos vyriausybė nuspren 
dė ruimingus ofisus ministe- 
riams parengt giliai žemėj. Tie 
ofisai bus apdrausti nuo ori- 
nių bombų ir nuo nuodingųjų 
dujų. Įvykus karui, ant žemės 
pavaršiaus galės vykti naiki
nimas, tačiau vyriausybė fun- 
kcijuos požemiuose. Ji ten 
bus apsaugota ir iš ten eis rei
kalingi įsakymai ir nurody
mai.

Berlyno policijos viršinin
kas paskelbė, kad nuo šioliai 
prieš statant naujus namus, 
statytojai pirmiausia turi su-

Džiy TĖVAS
Staiga mirė W. P. Kraučiū- 

nas, 53 m. amžiaus, dviejų gar
sių atletų futbolininkų E. 
Krause ir F. Krause tėvas. E. 
Krause pagarsėjo būdamas 
Notre Dame universiteto fut- 
bolininkij kuopoje. Šiandien 
jis yra atletiniu instruktoriu
mi St-. Mary kolegijoje, Wi- 
nona, Minn. O F. Krause dar 
lanko De Paul universitetų.

NENORINTIEJI DIRBTI 
BEDARBIAI GALI PAKLIŪ

TI KALĖJIM AN
AVarren miestelio, Lake ap

skrities, 23 bedarbiams, — 
šeimų galvoms, andai praneš
ta, kad šelpimo fondas išsem
tas, kad šelpiamieji darbai 
nutraukti ir nė vienas jų ne
gali gauti jokios viešosios pa
ramos. Bet, štai, viena gele-

PARYŽIUS, geg. 12. —
Prancūzų spauda nusistačius 
prieš lenkus dėl jų pasiryži- 

išvvko j ' mo neigti prancūzų bolševikų 
padarytų ir pasirašytų milita
rinį paktų.

Prancūzai aiškina lenkams,
kad sovietai, norėdami gelbėti' naujovinius nuo bombų ir nuo
Prancūzijai prieš Vokietijų, 

Vienas tų paktų, tai rytinės 1 nereikalauja veržtis per Len
kijos teritorijas. Sovietų Ru
sija tai gali padaryti per Ru
munijų ir Čekoslovakiją. Tad 
Rusijos siemj susisiekimas su 
Vokietijos sienomis nėra rei
kalingas.

Europos valstybių taip vadi 
namas Lokarno paktas, o ki
tas — Padunojaus paktas, ku
rio pagrinde yra tas, kad nė 
viena valstybė nesikėsintų 
prieš Austrijos nepriklauso
mybę.

Lenkijos vyriausybė nežadė- VARŠUVA, geg. 11. — Pa-
jo pasirašyti nei vieno, nei ki- Rankamai šaltai pasitiktas va *
to. Sakė, kad pirmiau pasitars ’ kar vakarų čia atvykęs Pran
su Vokietija.

VARŠUVA, geg. 12. — Len 
kų spauda rašo, kad ministe- 
rio Lavalio vizitu neatsiekta 
tas, ko norėta atsiekti. O vi- 
supirma norėta kiek daugiau 
sustiprinti apirusius prancūzų 
lenkų santykius. Lenkai nega
li atsipeikėti po apturėto sau 
smūgio, kaip jie sakosi, pran- 
rūzams pasirašius paktų su 
sov. Rusij.a.

BERLYNAS, geg. 12. — 
Čia atvyko Lenkijos militari- 
nė misija, kurių sudaro penki 
aukštieji lenkų kariuomenės 
viršininkai. Misijos priešaky
je yra gen. Kutrzeba.

Vokietijos vyriausybė pak
vietė šių misijų, kuri .inspek
tuos vokiečių militarinius cen
trus.

Kalbama, kad tas padaryta 
ministerio Lavalio vizito Var
šuvoje paneigimui.

UŽDRAUDĖ VAIZDŲ 
RODYMĄ

sisiekti su oro apsaugos są
junga. Visi nauji namai turės kambarius nusislęūsdamas 

skauduliu pilve. Jis atgulė lo
dingųjų dujų apsaugotus rū-

žinkelio kompanija siūlo jiems
Miręs jų tėvas vedė valgo- ™“”S,.darb*.’_kad ,skar“i ge 

mųjų praduktų ir mėsos par
duotuvę, 4614 So. Paulina gat.
Šeštadienio rytmetį, kaip aiš
kina mirusiojo žmona, velio
nis atidarė parduotuvę ir ne
užilgo grįžo į užpakalinius

VARŠUVA, geg. 12. — Šiandien 
vakare mirė Lenkijos diktato
rius maršalas Juozas Pilsuds
kis.

Lenkų vyriausybė apie tai dar 
nepaskelbė oficialiai.

ANGLAI TARPININKAUS TARP 
LIETUVOS IR VOKIETUOS

ležinkelio einantį vieškelį nu-. _ . TTXT . ,
, • , v- • v. s. , KAUNAS. — Po Klaipėdosleidus bėgių apačion. Ši kom- ,, " , . ,, x v , 'sukilimo, 1924 metais buvo supanija moka 35 centus uz dar i , ’ .
i , , * darvtas Klaipėdos autononn-bo valandų, o dirbant viesuo-1 . * . . „ .■j , , _.x ims statutas, kuri pasirasė Ansius darbus yra mokama 50c. i‘guja, Prancūzija, Italija ir 

Kai kurie šių šelpiamųjų Japonija. Šios valstybės ir va- 
darbdninkų vargais negalais Einasi Klaipėdos statuto sig-

žygio Kaune, prancūzai sako, 
kad tai esanti Stresos konfe
rencijos pasėka. Mat, toje kon 
ferencijoje buvo plačiau ap
svarstytas ir Klaipėdos klau
simas. Prancūzijos ir Angli
jos atstovai prašę anglų už-

! sutiko dirbti už 35 centus, o notarais. Kai reikalas yra, sienių reikalų ministerį Simo-

sius.

cūzijos užsienio ministeris La 
valis, kuriam draugauja jo 
duktė ir 26 palydovai ir pran
cūzų laikraščių koresponden
tai.

Traukinio dalis, kuriaja vy
ko prancūzai, bfuvo atkabinta 
vienam Varšuvos priemiesty, 
kad apsaugojus ministerį nuo 
lenkii nepalankių demonstra
cijų čia geležinkelio stotyje. 
Tš to priemiesčio prancūzai 
su automobiliais pristatyti į 
skirtų jiems čia viešbutį. Tik 
keli aukštieji valdininkai pa
sitiko svečius.

Surengtos vakarienės laiku 
nesakyta jokių prakalbų. Šian 
dien Lavalis aiškins lenkams, 
kodėl Prancūzija pasirašius 
militarinį paktų su sov. Ru
sija. Rytoj rytų min. Lavalis 
apleidžia Varšuvą — vyksta 
Maskvon.

BALKANŲ VALSTYBĖS 
DIRIBA Už TAIKA

BUKAREŠTAS, geg. 12.— 
“Mažoji santarvė” bendrai su 
Graikja pagaliau nusprendė, 
kad nėra galimybės sulaikyti 
Vengrijos ir Bulgarijos atsi- 
ginklavimų. O kad taip, tai 
bus dedama pastangų tas abi 
valstybes patraukti savo pu
sėn, kad tuo būdu užtikrinus 
taikų Balkanuose.

NELEIDŽIA KLAUSYTI 
RADIJO

VILNIUS. — Vilniaus Ry
tojus rašo, kad Punsko pašto 
agentūra atėmė leidimus ra
dijo klausyti iš šių lietuvių 
gyventojų; iš Petro Uzdilos, 
Kreivėnų k. ir iš Daru. Pajau
jo, Ožkinių kaimo gvv. Tie gy
ventojai turėjo detektorinius 
radijo aparatus. Dėl kokios 
priežasties jiems draudžiama 
klausyti radijo jTašto viršinin
kas nesako.

MARCONI PASKIRTAS 
PROFESORIUM

MAŽINAMAS ŠELPIMO 
ŠTABAS

von ir neteko sąmonės. Pak- dauguma pareiškė, kad jie tu turi teisę kreiptis į Lietu- 
viestas gydytojas rado, kad jis ri gauti mažiausia 50c. už va- v.| ^ėl padėties Klaipėdoje, 
pašautas. Paimtas į ligoninę, landų, kitaip gi nedirbsią.
mirė. 'I Girdi, valsčius

Prieš mirsiant velionis pasi-; likimu, 
sakė savo dukteriai Harriette,
21 m. amž., kad jis pats ne
tyčiomis pasišovęs.

Policija rado revolverį par
duotuvėje. Keturios kulipkos

rūpinsis jų

Lake apskrities valstybinis 
prokuroras Mason, AVaukega- 
ne, randa, kad atsisakiusieji 
dirbti jiems siūlomų darbų

Balandžio 19 d. Anglijos, 
Prancūzijos ir Italijos atsto
vai Kaune Lietuvos vyriausy- 
bęi įteikė tų valstybių raštų, 
kuriame išdėsto anglų, pran
cūzų ir italų pažiūrų į Klaipė

nų, kad jis, anglų ambasado
riui Berlyne tarpininkaujant, 
išaiškintų Vokietijos planus 
dėl Lietuvos ir, ar Vokietija 
sutinka su Lietuva sudaryti 
nepuolimo paktų. Anglijos am 
basadorius mėginsiąs prikalbė
ti Vokietijų, kad ji sutvarky-

dos krašto padėtį. Signatarai tų savo įtemptus santykius su
vyrai gali būt patraukti tie-t kad sudarant dabartinę Lietuva

iš jo iššautos, o dvi pasiliku- ,gQn privalo išlaikyti savo į Bruvelaičio direktorijų, Lie-
sios. Tačiau pasirodo, kad yra 
iššautos seniau tos kulipkos.

Policija nusprendė nutrauk
ti pirštų antspaudus nuo re
volverio rankenos ir kitų jo 
dalių.

PENKI NAUJI VYSKUPAI 
ISPANIJAI

/VATIKANAS, geg. 11. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI pa
skyrė penkis naujus vyskupus 
Ispanijai. Tas reiškia, kad toj 
respublikoj palaipsniui gerė
ja religinės sąlygos.

šeimas. Prokuroras atrado įs
tatymų, kad kas turi progos 
gauti darbų ir ta proga nesi
naudoja, kad išlaikius savo* 
šeimas, gali būt patrauktas 
teisman ir nubaustas kalėti, 
arba pinigiška pabauda.

i Prokuroras planuoja trauk
ti tieson nenorinčius dirbti, 
kada jų šeimoms gręsia alkis.

tuva sutiko neabejotinų sun
kumų tiek iš Vokietijos tiek 
iš Klaipėdos krašto vokieti
ninkų pusės. Pabaigoje savo

Iš šių prancūzų atsiliepimų 
matyti, kad didžiosios Euro
pos valstybės yra susidomėju
sios Lietuvos ir Vokietijos 
santykiais. Daug kas mėgina

rašto, signatarai pataria Lie-1 išaiškinti, kad įtempti Lietu- 
tuvos vyriausybei sutvarkyti |vos ir Vokietijos santykiai 
Klaipėdos krašto direktorijos ! trukdo gerų Rytų Europos su 
ir siemelio santykius. gyvenimų ir dėl to šioje daly-

Dėl šio didžiųjų valstybių je sudaro pavojų taikai.

APIE 500 ŽMONIŲ SUŽEIF , 
TA LONDONE

DUBLINAS, geg. 11. - 
Sirijos vyriausybe uždraudė 
'Anglijos karaliaus valdovavi- 
mo sukaktuvių filmų rodymų ' 
Airijoje.

Illinois Emergency Relief 
komisija žymiai sumažino sa
vo tarnautojų skaičių, netekus 
reikalingų fondų. Anądien šios 
kompanijos centraliniam ofise 
buvo daugiau kaip 600 tamau 
tojų — moterų ir vyrų. Šian

ROMA, geg. 11. — Garsus 
išradėjas G. Marconi paskir
tas Romos universiteto profe
sorium. Universitete įsteigta 
nauja “elektro magnetinių 
bangų” katedra, kurių jis 
užims.

LONDONAS, geg. 12. — 
Didžiausios žmonių minios va
kar susirinko priešais kara
liaus rūmus, kada spauda pas
kelbė, kad karalius per šias 
savo 25 metų sukaktuves pas
kutinį kartų pasirodysiąs vie
šai žmonėms.

Žmonės užplūdo visas aikš-’ 
tęs ir gatves. Per šį susikimši
mų ir spūstį daugiau, kai 500 
asmenų sužeista. Keletas pavo 
jingai.

NUMATOMA TAIKA AU
TOMOBILIŲ PRAMONĖJE

TOLEDO, O., geg. 12. — 
Chevrolet autoipobilių fabri-’ 
kų streikuojančių darbininku 
vadų konferencijoje su kompa
nijos atstovais daroma pažan
ga ir numatoma taika. Apie 
tai praneša krašto vyriausy
bės atstovas, kurs tarp abiejų 
pusių tarpininkauja.

Jis neužtikrina, kad tikrai 
bus padaryta taika, tik pažy
mi, kad, jo nuomone, pasita
rimai baigsis teigiamai — 
duos gerų sėkmių.

SUIMTAS ĮTARIAMAS 
NUODINTOJAS

ORAS

dien ten belikę vos apie 150. 
Kiti visi atleisti. Nėra kas 
veikti.

DIDELIS LIETUS IŠTIKO 
CHICAGĄ

Nepaprastai didelis lietus iš 
tiko Chicagų sekmadienio ank
sti rytų. Jam draugavo nepap
rasti griausmai. Užlieta visi

Kai bus sudaryti bedarbių patilčiai ir daržai, o kai kur

IŠTEISINTI 7 T-N-T 
BYLOJE

Teisėjo Feinbergo rūmuose 
prisiekusieji teisėjai išteisino 
septynis kaltinamuosius san- 
kalby T-N-T (Trucking and 
Transportation eschange) by

NEW YORK, geg. 11. — 
Suimtas Frederikas Gross, 49 
Tn. amž. kaltinamas savo žmo
nos ir 4 savo vaikų nunuodi- 
jimu.

Visi jie mirė pastarųjų ke-
CTTTCAGG JR APYLTNK.— šelpimui nauji fondai, štabas ir namų rūsiai. Padaryta daug loję, kurios nagrinėjimas tę- 

Debosuota ir vėsu. iš naujo bus padidintas. nuostolių. i sės apie 6 savaites.

VYSKUPAS SHEIL MINĖS KATALIKŲ PARAPIJA 
SIDABRINĮ JUBILIEJŲ iMUNDELEIN MIESTELIUI
Jo Eksc. vyskupas B. J. Mundelein miestelis, kur y-

Sheil, Chicagos vyskupas pa-: ra Chicagos arkivyskupijos ku 
gelbininkas, šio gegužės mė-in*fšų seminarija St. Mary
nėšio 21 d. minės savo kuni
gystės sidabrinį jubiliejų.

!of tlie T>ake, susilaukė savo 
parapijos. Jo Emin. Kardino
las Mundelein, Chicagos Ar- 

Pamaldos tų dienų įvyks!kivygkupas, steigia šių para- 
Švč. Vardo katedroje, kurioje j pįją. Pradedama statyti baž- 
prieš 25 metus jis buvo išven- nyčia, kuri vadinsis Kardino
te tas kunigu. Patsai jubilia- ’1O Mundelein tituliarės baž-
tas laikys šv. Mišias ir jam 
patarnaus tie patys kunigai, 
kurie tarnavo jam per jo pri
micijas.

Vyskupas Sheil yra gimęs 
Chicagoj ir mokslus ėjo Šv. 
Viatoriaus kolegijoj ir semi
narijoj.

DAUGIAU SUAUKOTA 
MISIJOMS

VATIKANAS, geg. 11. — 
1934 metais misijų reikalams 
surinkta apie 40 milijonų li

nvčios vardu Santa Maria dėl 
Popolo.

Pirmuoju naujos parapijos 
klebonu paskirtas kun. T. J. 
Burke, kurs yra iš 10-ieg pir
mųjų St. Mary of th© Lake 
seminarijos auklėtinių, baigu
siųjų ten mokslus ir 1926 me
tais paties Kardinolo įšventin 
ti kunigais.

Mundelein miestelis seniau 
buvo Libertyville miestelio da
lis. Vardas pakeistas kardino
lo pagarbai, kada ten pradėta 
statyti kunigų seminarija.rų (apie 3,600,000 dol.) visam 

Iių mėnesių laiku. Mirusiųjų I pasauly, arba apie 100,000 li- 
organuose susekami nuodai, rų daugiau kaip 1933 metais. PLATINKITE “DRAUGĄ*’
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Taip va ne tik Argentinoj, K-t ir pas 
mus, Dėtie,> Šamo žemėje. Daug lietuvių ne 
leidžia savo vaikų i lietuvių mokyklas, nes j 
jose mokytojauja vienuolės ar vienuoliai. Net 
ir inteligentų turime, kurie taip elg asi. Dėl 
to daugumoje jų vaikai nė žodžio lietuviškai j 
nemoka. Patys skaitosi neva pabijotai, nori, 
kad lietuviai juos remtų, tačiau su savo vai
kais elgiasi tikrai ne lietuviškai. Vaikui iš
auga ne tik religijos, bet ir lietuviškumo prie
šai. <6

VOKIEČIŲ PROPAGANDA

DIENOS KLAUSIMAI

ATEITININKŲ JUBILIEJINIS 
KONGRESAS

Pranešama, kad Lietuvos Ateitininkų Fe
deracijos vyriausia valdyba galutinai nutarė 
25 metų jubiliejinį Ateitininkų kongresų šau
kti Klaipėdoje šių metų liepos mėn. 13-14 die
nomis. Visi paruošiamieji darbai gyvai va
romi į priekį.

Labai svarbu, kad ši garbinga Lietuvos 
organizacija savo jubiliejinį kongresų šaukia 
į Klaipėdų. Ateitininkai moka į savo darbų 
įnešti daug tauraus tautinio entuziazmo, ku
riuo, gal būt, ne vienų klaipėdiškį uždegs. 
Šiuo momentu Klaipėdos kraštui tai labai 
reikalinga.

Ateitininkų kongrese bus ir Amerikos 
lietuvių studentų atstovybė. Kaip žinoma, 
Amerikos Lietuvių Katalikų Studentų ir Pro
fesionalų Organizacija rengia specialę į kon
gresų ekskursijų, kuri išplauks iš New Yorko 
liepos 3 d. švedų linijos laivu. Ekskursija 
nuplauks į Klaipėdų į pat laikų. Studentai 
turėtų susidomėti ir ta ekskursija ir savo 
vienminčių ateitininkų jubiliejiniu kongresu.

RAŠTAS VILNIAUS ARKIVYSKUPUI

Vilniaus krašto lietuviai visokiais būdais 
yra skriaudžiami ir persekiojami. Jų bažny
čiose jų teisės yra siaurinamos, draudžiama 
lietuvių kalba. Dėl to šiomis dienomis Vil
niaus krašto lietuviai įteikė arkivyskupui Jal- 
bžikovskiui raštų, kuriame prašo lietuvių ka
lba pamaldų mišriose parapijose. Jie pasisa
ko gerbiu kitas kalbas, bet reikalauja, kad

3. Tomkus

ORGANIZACIJA
Labai svarbiu dalyku, kuris bulelyje to popieriaus, kuria- 

sutelktinėmis žmonių pustau- me yra surašyti draugijos ar 
gomis laiduoja darnų bei sek- sujungęs instatai, nustatų jos
mingų veikimų, yra organiza
cija. Šiandien, berods, visiems 
aišku, kad ’oe geros organiza
cijos, vadinasi, be tikslingo 
jėgų paskirstymo ir jų subū
rimo pagal didžiausios ekono-

., i •, .... i..,i u a-m niijos bei lankstumo reikala-►Savo laiku mes raseme, kad vokiečiai ve- i
da dalele spaudoje propagandų prieš Lietu
vų. Pasirodo, kad jiems toji propaganda la- 
’-aį daug kainuoja. Londono laikraštis “Mor
ning l’ost’ rajm, kad

lytį (formų), pobūdį (karinė, 
kultūrinė, politinė organizaci
ja ir t.t.), jos tikslus, bet 
tuose gyvuose žmonėse, kurie 
organizacijos tikslus vykdo. 
Kada klausiama, kas svarbiau 
organizacijai: pavyzdingi in-

viinus, negali būti kalbos dėl' statai ar geri veikėjai, geri

Vokietija leidžia milijonus prieš Lietuvi] 
nukreiptai propagandai ir verste užver
čia pasaulinę spaudų priešlietuviška pro
paganda.
Tas pats laikraštis pažymi, kad Lietuva 

neturinti pinigų išleisti kontrpropagandai ir
net savo bylos (Klaipėdos krašto išdavikų) gumas, tuo labiau mokėjimas 
pusei išaiškinti. Be to, “M. P.” koresponden-' tapti valingu vienetu kovoje

sekinės veiklioje ir galutinio žmonės turėti, tai aiškus da- 
laiinėjimo. Visur ir visada,; 1 lykas, atsakymas kris tai or- 
kur sutinkame sutelktinių jė- ganizacijos daliai, kuri yra 
gų (derinimo ir būrimo uždą ^.augusi su gyva s žmonėmis
vinį, randame organizacijos kad ir pavyzdingiausi būtų 
reikalų, kaip neišvengiamų bū instatai, išmintingiausiai su- 
tenybę, ypač mūsų laikais. Ti- rašyti, vis dėlto, be žmonių, 
ksliai sudarytoje organizaci- ar blogų žmonių rankose, jie

Pirmadienis, gegužės 13, 19.35

Pabėgėliai nuteisti mirti. — Buvęs G rėki jos premieras 
Venizelos (kairėj) ilgų laikų skaitomas Grekijos didvy
riu, ir gen. Plastiras karo teismo nuteisti mirti. Jie buvo 
vadai neseniai invykusio Grekijoj sukilimo. Abu šiandie 
randasi Prancūzijoj.

joje nemaža dalimi gludi kiek
vieno žmonių sambūrio pajo

tas apie Lietuvų taip sako:
“Aš pažįstu kraštų gerai ir negalėjau 
surasti nei vienos pamatuotos Klaipėdos 
gyventojų vokiečių skriaudos. Jie, kiek 
galima spręsti, traktuojami kaip visi ki- , 
ti. Tikrai neįsivaizduotina, kad augštai 
civilizuota ir nuoširdžiai krikščioniška , 
tauta galėtų būti paminta po geležine 
kulnimi šalies (Vokietijos), kuri grįžta 
prie barbarizmo ir prie Votano ir seno
viškų dievų garbinimo.
Įveikia tik stebėtis, kad milžinas Vokieti-

dėl pasistatytų tikslų ingyve- 
ndinimo. Kariuomenė tol sti
pri, koL gerai organizuota. 
Draugija tol gerai veikia, kol 
turi po kojom tvirtai sudary
tos organ'zacijos pamatus. Va

greičiau bus nebylė raidė, ne
gu kuriamasis veiksnys. Tas 
veiksnys yra žmogus. Štai ko 
dėl lengvai randame pavyzdi
ngų organizacijų su silpnai iš
reikštais instatais (Anglijos 
valstybinė santvarka) ir men
kų (silpnų) organizacijų, nors 
jų instatai yra gana gražiai 
surašyti (Pietų Amerikos val-

nkūmų atpuola. Ši aplinkybė ^blogai. Mokslo kalba tariant
tai funkcionaliais (priešingai 
organiškajam) susirgimas, ku 
ris ne mažiau pavojingas yra 
organizacijos gyvybei nei pi
rmasis. šių dienų medicinos 
mokslas, * pavyzdžiui aiškina, 
kad žmonės miršta ne tiek dėl 

,to, kad paskiros žmogaus kū-

itin yra svarbi toms pilieti
nėms organizacijoms, kur va
do arba, geriau pasakius, va
dovavimo principas yra neiš
vengiamai suaugęs su visuo
meniškumo darbe gilesniu nu
vokimu ir reikalingu .pasinio 
žinių visuomeniškai veiklai.dinasi, čia eina kalba ne apie stybės). Tai sakant, mažiau

sia norima neigti ar mažinti 
teisinė (statutinė) organizaci-' 
jos reikšmė bei formos vaid- > 
niuo organizacijos gyvenime, 
jpač, kada jos pagalba in at
gyvenusias organizacijos lytis 
norima inlieti naujo tempo, 
pagyvinančio organizacijos vei 
kimų. Tuo norima sąmonin
gai pabrėžti, kad organizaci
jos kūnas, mechanizmas, jei 
taip galima išsireikšti, yra la
bai sudėtingas ir jos dalys 
(žmonės, instatai ir kiti daly
kai) yra gana reikšmingos ir 
svarbios organizacijos veikio
je ir gyvenime.

Negana, kad organizacija 
negali būti be žmonių. Bet ji 
vra reikalinga tam tikrų žmo
nių, jeigu, ji nori būti organi
zacija tikra to žodžio prasme.

Pirmiausia organizacija rei
kalinga giliai idėjinių žmonių. 
Ne pasipūtėlių menkadvasių, 
gaudančių blizgučius ir garbė
troškų žmonių, bet idėjos ug
dytojų, brangintoji] ir kovo
tojų dėl jos inkūnijinio. Ko
votojų ligi visiško savęs išsi
žadėjimo bendram organizaci
jos labui. Idėja organizacijai 
yra jos gyvybinės galios ro
diklis, atskleidžiąs narių pri
sirišimų darbui, jų pasiauko
jimo laipsnį, o savanorišku pa 
grindų inkurtose organizacijo
se, kaip Šaulių Sąjunga, pa
vyzdžiui, jos narių susiklau
symų, drausmę, savo ir orga
nizacijos garbės supratimų, at
sparumų nepasisekimų metu 
ir t.t.

kokių atskirų organizacijų 
bet linksniuojant žodį “orga 
nizacija”, turima prieš akis 
ta bendra sutelktinė, v Aklos 
taisyklė, kad ji, ats eit ta vei
kla, vykdoma palaidai, baigia-

To negana. Ir statutas, ii no dalys, sakysime, sugenda ir 
žmonės, ir idėjos, drausmė, va jos atsisako toliau veikti, kiek

dėl to, kad pakrinka taišyk 
1 ingos medžiagos 'apykaitos

ja mato reikalo milijonus leisti, kad pašau- j sį paprastai niekais, tuo taf- 
lio spaudoje niekinti ir šmeižti negausingų 1 pU> }<aį gerai organizuoti žmo- 
lietuvių tautų. Matyt, Lietuva nebijo vokie- nįų vienetai pasiekia neregė-
čių grųsinimu ir tvirtai stovi jiems ant ke
lio vykinti savo šūkį — joti į rytus.

tų laimėjimų. Taikant šaulių 
gyvenimui šį dėsnį, savaime

Malonu matyti, kad anglų spauda su- ■ prieinama išvada, kad tol, kol 
pranta vokiečių tikslus ir Lietuvai rodo daug pauliškoji veikla nesusilauks 
palankumo. tinkamai priderintos organi-

____________ i zacijos, tol neišvengiamas bus
trepsėjimo pavojus be žymes
nio šuolio plačiai supranta
mos pažangos linkui. Tačiau 

nėra

TEISINGI ŽODŽIAI

Balandžio mėn. 25 d. Kaune įvykusio, 
pirmojoj priešlėktuvinėj parodoj, krašto ap- organizacijos reikalas 
saugos ministeris P. Šniukšta pasakė įspū- diek jau lengvas it papi aslas,
dingų kalbų. “Tsb.” praneša, kad krašto ap kaip kam gali atrodyti. Or-
saugos ministeris gen. P. Šniukšta pareiškė, ganizacijos dalykas sudaro ne 

ir lietuvių kalba būtų gerbiama. Bet kitko kad jam ypač malonu atidengti pirmųjų Lie- mažų uždavinį mokslui, kuris, 
cheminis karas kruopščiai tyrinėdamas orga-

ilai, garbės dalykai, būdami 
sudėtinėmis kiekvienos orga
nizacijos dalimis, jei ne visįš- darbas, padarąs liguistų ne 
kai, tai bent žymia dalimi ne- J vienų kurį organų, bet visų 
atvaizduoja kito organizacijos !žmogaus oiganizmų. Vadinasi, 
griaučiuose dalyko, be kurio organizacijos gerovė reikalau
ji būtų sustingęs kūnas, bū- ja didelio sarguhio iš jos na- 
tent jos veiklos laiptų ir ap- j rių ir jos vadovybės, didelių 
dairos (orijentacijoš) taškų. 0 j gabumų ir didelio pasišventi- 
tat sudaro organizacijos vei- 'mo, kad nenueitų niekais dar- 

kimo planas. Be plano ji pa , bas ir taurumo kupinos pas- 
naši yra in keleivį, kuris br- tangos.
kompaso leidžiasi in tolimų ir ---- —
nežinoma kelionę. Kaip toks į rjz 
keleivis kiekvienų valandų ri
zikuoja lengvai paklysti ir pa
tekti in sunkiai, o, gal ir in 
v isiškai neišbrendamus suii- Į 
kimius, taip lygiai ir organi-
zacija, gyvenanti be tiksliai I A-: 
nustatyto plano, kenčia pavo
jų kiekvienu metu patekti in 
tuos sunkumus, kuriuos ji ga
li lengvai apgalėti tik turė
dama planą. Pianas yra vei
kimo programa, padalinta pa
gal organizacijos ratų ratelius 
inpareigojant juos atitinkamai 
sukti plano nustatytus veik
los punktus. Juo daugiau or
ganizacija turį vienetų (sky
rių, būrių) tuo lankstesnis ir 
gyvenimiskesnis turi būt or
ganizacijos planas, surašytas 
pagal .svarbiausius einamojo 
momento reikalavimus.

Organizacija yra ne tik vi
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MARGOJO PASAULIO 
ĮVAIRENYBĖS

Rašo P. J. Vitkus
CICERO, ILLINOIS

%

prašo, kad lietuviškose kunigams būtų leista 
darbuotis lietuviškose parapijose. Prašyme y- 
ra įrodyta, kad lietuvių reikalavimai yra pa
remti teisybe ir tikisi, kad arkivyskupas jį 
išklausys.

Spaudos pranešimu, ligšiol mišriose pa
rapijose pamaldos buvo laikomos tik lenkų 
kalboje. Į grynai lietuviškas parapijas buvo 
siunčiami lenkai kunigai, o lietuviai grūda
mi ten, kv.r lietuvių visai nėr. Tokiu būdu 
nukenčia no tik tautiniai lietuvių reikalai, 
bet ir religiniai. Dėl to, jei Vilniaus arki
vyskupas patenkintų lietuvių prašymų, būtų 
daug laimėta. Tačiau tai ne nuo vien dva
siškos vyriausybės pareina. Lenkijos vyriau
sybė, norėdama Vilniaus kraštų lenkinti daž
nai įsikiša ten, kur nereikėtų jai kištis.

X UTISKUMO IŠDAVIKAI

Bedievybė dažnai tai}) apakina žmogų, 
kad jis ne tik jau prieš tikybų kovoja, bet 
pasidaro ir savo tėvų kalbos ir tautybės iš
daviku. Argentinos lietuviai laisvamaniai sa
vo spaudoje pasisako neleidžiu savo vaikų 
į lietuviškų mokyklų, nes jai vadovauja lie
tuvis kunigas. Jie net didžiuojasi vaikus siu
nčiu į viešąsias mokyklas. “Šaltinis” dėl to 
padaro teisingų pastabų:

“Reiškia, verčiau atsižadėti ir lietuviš
kos kalbos ir tautybės, negu leisti in to
kių mokyklų, kur vedėju yra kunigas. 
Ar gali būti didesnis apakimas ir pries- 
religinis fanatizmas, jeigu jau ir savo 
lietuviškumo užsigina? Nereikia nė sa
kyti, kas liktų iš mūsų išeivijos, jei im
tų klausyti tokių išdavikiškų laisvama
nių patarimų”.

tuvoje tokių parodų. Nors 
yra pasmerktas, bet kitos tautos ginkluoja- nizavimosi priemones, budus 
si ir rengiasi pavartoti šį ginklų. Lietuva nie- bei galimumus, šiandien turi 
ko nemano pulti, bet gintis mes turime būti net tam tikrų šakų. 
pasirengę. Štai dėl ko tenka remti visuonie- Organizacija, tesiškai žibi
nes pastangas ir rūpesčius apsiginti nuo oro pint, yra tam tikras statutas, 
pavojaus. Apsigynimo darbas nuo cheminio instatai, valstybinėje santvar- 
ginklo visose šalyse šiandienų vykdomas. Pas koje — konstitucija, taisyk- 
inus taip pat šis tas daroma. Šiomis dieno- žodžiu, visa tai, kas nu- 
mis vyriausybė paskelbė įstatymų apsisau- stato draugijos ar sųjungos 
goti nuo pavojaus iš lėktuvų. Dabar tenka narių teises ir pareigas, vado- 
jį įgyvendinti. Šiame darbe yra būtinas glau- vaujamus organus, jų sudėtį, 
dus bendradarbiavimas tarp karo vadovybės jų veikimo plotų (kompeten- 
ir visuomenės. Tad sveikindamas parodos re- ei jų), tų organų sudarymo bū- 
ngėjus už jų gerų iniciatyvų ir darbų, kraš- (j.ų narių santykius su jais ir 
to apsaugos ministeris priminė, kad visos t.t. Kad teisinė organizacijos 
mūsų pastangos turi būti nukreiptos Lietu- būtis sudaro jai labai svarbų 
vos Tėvynės labui. , dalykui yra daugiau nei aiš-

------------------- ; ku. Kad be puolio neišvirsi
barščių, be indo nepasemsi va-KffYGA APIE KLAIPĖDĄ
ndens — niekam nesudaro nau 
jienos. Tokiu nelyginant indu 
sutelktinei žmonių veiklai y- 
ra organizacijos forma, orga
nizacijos tikslai bei priemo
nės. Visa tat, šalia kitos me
džiagos, randame organizaci-

Sftaiidos žiniomis, buvęs Klaipėdos kraš
to gubernatorius dr. Navakas yra numatęs 
išleisti specialę knygų, kurioj plačiai būsią 
nušviesti Klaipėdos krašto reikalai. Knygoj 
taip pat nuodugniai bus išnagrinėtos ir cha
rakterizuotos visos visuomenės ir politinė?
organizacijos ir jų veikėjai. Šioji įdomi kny- Hos ūi.'tatuose arba statutuo- 
ga būsianti užbaigta per pusę metų. Be abe- įs0? ^ur*e sudaro organizacijai 
jojimo, lietuvių visuomenė jos lauks su fam ^e’s*ni rūbą (formų) ir o 
tikru nekantrumu, nes dr. Navakas Klaipė
dos krašto visus reikalus gerai pažįsta.

“Tėvynės”, SLA organo 19 nr. išėjo G 
puslapių vietoje astuonių. Laikraštis suma
žintas ekonominiais sumetimais. Redakcija 
tikisi, kad tas sumažinimas bu;S tik laikinas. 
Tai dar vienas socialistų “nuopelnas” lais
vamanių organizacijai.

muilinį jos gyvenimo pngrin 
da. Mat, kad betkokia orga
nizacija insikurtų, ji turi gau
ti valstybės pripažinimų, ku
ris be statuto yra neinmano- 
mas. Kitaip organizacija būtų 
nelegali.

Tačiau organizacijos jėga, 
aiškus dalykas, glūdi ne ga

Bet organizacija gyvena ne 
tik savo narių darbais. Ji tu
ri turėti vadovybę. Vadai — 
štai nauja organizacijos dalis 
(elementas), kurio svarbumas 
ir yra matuojamas organiza
cijos pasisekimu darbe ir už 
jojo ribų. Koks vadas, tokia 
ir kuopa. Geriausia kuopa be 
vado gali lengvai pavirsti i n 
avinų bandą, tuo tarpu avinų 
banda su geru vadu gali ne
mažus darbus nudirbti. Vado 
ir vadovybės parinkimo rei
kalas organizacijoje yra vie
nas labui reikšmingų ir, žino
ma, ne lengvų uždavinių, nuo 
kurio tačiau tinkamo išspren
dimo geroka dalis visokių su-

LAISVES STOVYLA
4

Daug mūsų ir po šiai die
nai nežino, kas ją ten pasta
tė ir ką ji reiškia?I

Tą “liūosybės” stovylą pa
statė prancūzai, kaipo dovaną 
J. Am. Valstijoms, ant mažos 
Bedloc salos.

Stovyla turi vienų rankų iš
kėlusi aukštyn su liepsnojan
čiu žibintu, o kitoj rankoj lai
ko lentų (tohlyčių). Stovyla 
atidengta spalių 23 d., 1886 m.

Stovylos siunanytoju buvo 
prancūzas vardu Laboulayc. 
Po nuvertimo karalių, kuomet

su tai, kas buvo anksčiau pa- Prancūzijoje tapo įsteigta res- 
sakyta, bet ir tradicija, pad- publika, atminčiai pirmosios 
šventimas ir aukos, gyvai vy-'valstybės (J. A. V.), kurios 
kstaučio Sielos, proto ir va
lios jėgų bruzdėjimo eiga, ne
nutraukiamai tęsiama, užsi
brėžtiems tikslams inkūnyti.

Organizacija, kaip ir žino 
gų, gali ištikti liga. Organiza
cija galį lengvai ar sunkiai 
susirgti ir gali žūti, žiūrint 
to, kiek turi savyje jėgų ligo? 
reiškiniams nugalėti. Tuo tar
pu, kaip žmogaus, taip ir or
ganizacijų susirgimų yra to
kių, kurie reiškiasi vienos ku
rios kūno dalies (vieno kurie 
crgnno): širdies, plaučių (or
ganizacijoje — jos vadovybės 
bendro susitvarkymo) pakri
kimu, kada kiekviena dalių 
skyrium imama atrodo svei
ka, bet organizacija veikia

iškovojo sau laisvę, iš Pran
cūzijos senato gauta užtekti
nai pinigų, vįrš $600,000. Vie
nas pamatas tos stovylos kai
navo $350,000, o pati stovyla 
$250,000.

Ir nėra nuostabu, kad Pra
ncūzija nemoka Amerikai sko 
los.

Stovyla sveria 225 tonus. 
Vien vario jon supilta 200,000 
svarų. Jos galvoje sutelpa 40 
žmonių, gi skersai stovylos su
telpa 12 žmonių. Yra 403 lai
ptai. Nuo pamato iki žibinto 
viršaus yra 305 pėdos ir G co
liai. Ranka 1G pėdų ir 5 colių, 
nagas 10 iki 12 colių ilgumo 
Galvos ilgumas 17 pėdų ir 3 
coliai. Tai bent stovyla,

z

vulstyb.se
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PAGERBS KOMPOZITORIŲ JUOZĄ ŽILEVIČIŲ
BKOOKLYN, N. Y. — Numatoma turėti daug gra-i 

J vertinant p. Žilevičiaus ku- žios, inteligentinės publikos, 
ribos darbą muzikos srityje, Bilietai sparčiai parduodami.

Komitetą sudaro: J. Brun- 
dza — Brooklyn, N. Y., B. 
Brundzienė — Brooklyn, N.

didžiojo Nevv Yorko ir Nevv 
Jersey valstijos muzikos mylė 
tojai bei rėmėjai savo susirin
kime aptarė reikal;) rengti iš
kilmingi), bankieti) jam pagerb 
ti.

nos parapijos darže. Kadangi 
toji vieta yra arti kapinių, tat 
gera proga bus kiekvienam 
aplankyti ir kapus, nes tai bus 
kapų puošimo diena.

Springvalietis

Y., J. Budreekas — Elizabetb, 
N. J., P. Dulkė — Maspeth, 
L. L, J. Garšvienė — Glen- 

Lietuvos valstybė J. Žile-'dale, L. I., Kun. N. Pakalnis 
vičių apdovanojo Gedimino — Brooklyn, N. Y., Kun. J. 
ordenu III laipsnio, kuris bus Simonaitis
įteiktas per bankietų.

- Elizabetb, N.
! J., A. Stanšauskas — Nevv- 
i v.ark, N. J., X. Strumskis — 
Brooklyn, N. Y., J. Tamošai- 

Ša, kad pagerbimo bankietas , tis — Maspeth, L. I., S. Tre- 
įvvks sekmadienį, gegužės 26 eiokas — Nevvark, N. J., S.

Brooklyn, N. Y.,

Peikiančioji komisija rūpi 
naši savo pareigomis. Prane

d., dideliame “Victoria” vieš
butyje, Nevv Yorke. Be kalbų, 
bus ir muzikalis programas, 
kurį sudarys komp. J. Žilevi
čiaus kuriniai. Po bankieto šo
kiai.

Vitaitis —
S. Vitaitienė 
Y.

Trečias iš 
susirinkimas
Brundzos namuose.

Brooklyn, N.

eilės komiteto 
16 d., 

b. m. v.

Iš MŪSŲ PADANGĖS
SPR1NG VALLEY, ILL. — 

Ketai kada tenka matyti laik
raščiuose žinių iš mūsų apy
linkės, nors gyvumo ir įvai
rumų netrūksta.

Balandžio 16 d. buvo niies- 
+elio valdininkų rinkimai. 4 
lietuviai buvo kandidatai į al- 
dermonus. Vienas jų liko iš
rinktas.

Balandžio 25 d. moterį) dr- 
gija buvo surengus pramogų 
(card party). Parapijai pada
rė nemaža pelno.

Balandžio 27 d. Andrius ir 
Magdelena Martinaičiai iškil
mingai minėjo 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Ryto 
kleb. kun. A. Rupšys atlaiae 
Mišias šv. jubiliatų intencija 
ir suteikė palaiminimų.

gai sulaukti auksinio jubilie
jaus. Ant galo patys jubilia
tai dėkojo svečiams už atsila
nkymų. Po viskam linksminta
si.

Martinaičiai yra pavyzdingi 
žmonės. A. Martinaitis jau 10 
metų, kaip darbuojas parapi
jos komitete ir taip pat 10 me
tų, kaip yra pirm. L. R. K. S. 
A. 146 kuopos. Jo žmona taip
gi gražiai darbuojasi draugi
jose, ypatingai bažnyčios rei
kaluose. Išaugino 4 sūnus, ku
rių vyriausias Kazimieras y- 
ra jau vedęs; kitas sūnus Pe
tras baigęs Šv. Bedo kolegijų, 
Peru, ilk Visi gyvena su tė
vais. Sūnūs ir surengė tėvams 
iškilmes. Taip vaikai gerbia 
savo tėvus.

Balandžio 28 d. mūsų baž
nyčioj buvo užbaigimas Šv. 
Metų. Vakare atvyko svečias, 
kun. S. Rakauskas, kuris at
laikė iškilmingus mišparus.

Gegužės 30 d. L. R. K. S. A.

LA1ŠKASREDAKC1JAI
Gerbiamieji:

Šiuomi širdingai tariu ačiū 
Tėvams Marijonams, dienraš
čio “Draugo” leidėjams už 
tobulinimų dienraščio, kuris 
kas kartas darosi įdomesniu, 
nes kasdien eina paveiksluo
tas ir žiniomis turiningas.

Man labiausiai patinka šiaip 
pasiskaitymai; už vis myliu 
skaityti “Paskutinis Susitiki
mas”, apysakų apie misijonie- 
rių Stasiuku.

Linkiu kiekvienam lietuviui 
užsiprenumeruoti dienraštį 
“Draugų”.

Skaitytojas, P. Venskus, 
Kenosha, Wis.

Lietuvos dabartinė žemė ski 
rstosi į tokias dalis: — aria
mos žemės 49 nuošimtis; pie
vų ir ganyklų 25 nuoš.; miš
kų 17 nuoš.; pelkių ir durpių 
laukų 8 nuoš.; ežerų bei upių 
1 nuošimtis.

Lietuvos miškuose randasi 
227 įvairių rūšių paukščių, 35 
rūšių laukinių gyvulių — kiš
kių, lapių, vilkų, briedžių, kiau 
'niu ir t.t.

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

A. t A.
Vakare parapijos svetainėj 

surengtas bankietas, į kurį su 
sirinko svečių virš šimtas. Ne-1 
mažai buvo ir iš kitur: Keva- ,146 kuopa rengia piknikų. Vi- 
nės, III., ir Chicagos. Dalyva-J si lietuviai iš visų apylinkės 
vo klebonas. Jubiliatams su- miestelių kviečiami atsilanky- 
dėta daug linkėjimų laimin- ti. Piknikas rengiamas Šv. O-

JOHN P. EWALD
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 BŪOAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

ANTANAS 
AMBROZAITIS

Mirų gegužės 10 d., 1935 m., 
9:30 vai. vakaro, sulausęs pu--| 
sus amžiaus. Kuo iš Radeimų 
apskričio, Jurbarko valse., Ski
rsnemunės parap., Rotulių kai
mo. Amerikoje išgyveno 3 3 mu
lus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną, po tėvais Krasau
skaitę iš Jurbarko parap., Sau
kų kaimo, sūnų Antanų, mar
čių Dorotliy, 4 dukteris: Anta
niną Seliuitz, žentų Edwarūą, 
Oną Daujotienę, žentą Mykolų, 
Adelę ir Eleną; 6 anūkus, bro
lį Silvestrų, pusbrolius, pusse
seres ir gimines; o Lietuvoj se
serį Marijoną ir gimines.

Kūnas pašarvotas Petkaus ko 
plyčioj, 1410 S. 49th Ct„ Cice
ro. Laidotuvės įvyks antradie
nį, gegužės 14 d., iš koplyčios 
8 vai. bus atlydėtas j Šv. An
tano parap. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame vėsūs 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tatrnis-nias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Du
kterys. .Marti, Žentai, Anūkai 
ir Giminės.

Laidotuvių direktorius A. Pe
tkus. Telefonas Cicero 2109.

TAUPYTI PINIGUS
1

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 mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė atdara kas dieną.
'A’

0AĮJKĄNT67/ 2242 WEST 23rd PLACE
FederalSavings phone CANa, 88g-

AND LOAN ASSOCIATION 
or CHICAGO

Ben J. Kazanauskaa, raštininkas

n W Ą U o A s

kad turi S. Piežą, kuris, bū-VIETINES ŽINIOS
GRYNI LIETUVIAI

Brighton Parko parapija y- 
ra lietuviška pilnoje to žodžio 
prasmėje. Bažnyčioje visai ne
girdėt anglų kalbos. Klebonas 
kun. A. Briška sako: šių baž
nytėlę pasistatė lietuviai, kad 
galėtų lietuviškai Dievų gar
binti. Jie pasistatė mokyklų, 
kad ir savo vaikučius išmo
kytų Dievulį garbinti lietuvių 
kalba. Ir todėl, kol aš būsiu

j damas ‘Chieago American’ re
dakcijos nariu dažnai prime- 

Valančius, kurio pamokslų vie na amerikonams apie lietu- 
tinis jaunimas klauso dideliu
pamėgimu, nors pamokslai sa
komi tik lietuvių kalboje. Tie
sa, kun. A. Valančius yra ne
paprastų gabumų pamokslini
nkas, bet taipgi tiesa, kad 
Brighton Park katalikiškas lie 
tuvių .jaunimas myli "savo tė
velius ir gerbia lietuvių gra
žių kalbų.

Vargonininkauja šioje para

vius.

ir studijavimui lietuvių istori
jos liekanų, ypatingai senų 
lietuviškų monetų. Jo senovės 
lietuvių monetų kolekcija yra 
žinoma kaipo didžiausia pa-

Daug laurų galima sukloti i šaulyje. Nors dar nesenas žmo 
dideliam ir nuoširdžiam vei- . gus, o jau Amerikos ir Eiuro- 
kėjui K. Žaromskiui, be kurio ’ pos numizmatų tarpe yra žino- 
pagalbos, tur būt, nei vienas mas kaipo autoritetas lietuvių 
didelis lietuvybės darbas šio-J numizmatikoje. Jis parašė ir 
je kolonijoje nebuvo atliktas.1 išleido knygą “Guthones”, ku 

Nemažai prisideda prie vei-! rių labai entuzijastiškai prie-v
kimo mūsų parapijoje senas i mė Austrijos, Anglijos ir Vo-
veikėjas Vaičikauskas. Kur 
tik jam yra galima, jis dirba

pijoje buvęs Lietuvos operos su didžiausiu pasišventimu.
dainininkas J. Kudirka. Ga-

šios parapijos klebonas, baž- bmJ cborvedys ir labai švei.
nyčiojo evangelijos ir pamoks 
lai bus tik lietuviški. Brigh
ton Parko lietuviai didžiuoja
si tokiu savo klebono nusista
tymu. Tikimės, kad ateityje 
bus tinkamai invertintas jojo 
lietuviškumo palaikymas mū
sų išeivijos tarpe.

Jaunimo labai mėgiamas 
Vyčių dvasios vadas kun. A.

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu jūsų organai silpni lr jūs 
jaučiatės senu, priimkit NUGA-TONE
— tų pastebėtinų vaistų, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų ir 
vyrų per paskutinius 45 metus. NU
GA-TONE priduoda naujos sveikatos 
ir sustiprina nusilpnėjusius organus.

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

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

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

DEEUIKIS
in

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
B3M 80. KJtDZII AVk

naus būdo žmogus; jis sėkmi
ngai veda didžiuli būrį vieti
nio jaunimo, kuris susibūręs 
in parapijos chorą.

Taipgi Brighton Park gy- ’ 
vena Amerikos lietuvių tarpe 
plačiai žinomas gydytojas ir 
didis lietuvių pabijotas dr. 
Al. M. Kačkus. Savo studen- 

• taviino laikais pagarsėjęs kai-

kietijos istorijos mokslininkai.
Taigi, Brighton Park lietu

vių kolonija yra turtinga dva
siniu, mėgo ir mokslo atžvil
giais.

Didvyrių Garbintojas

MARIJAMPOLĖ. — Iš Ma 
rijampolės miesto arešto na

šioje parapijoje išauklėtas po kalbėtojas ir visuomeninin- mų pabėgo komunistas Jasu-
ir dabar čionai gyvenus žy
mus lietuvis žurnalistas S. Pie 
ža, dažnai rašinėja amerikonų 
spaudoje apie Lietuvą ir lie
tuvius. Lietuviai džiaugias:

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink

lų ir Orabnamių
------------ o------------

Didžiausia paminklų dirbtuvė
Chicagoj

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

--------- o--------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigus
Q. .............................

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

Telefonas

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

SEEIey 6103
Chieago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS da
bar iki Vainikų Dienos. 25% NUO
LAIDA ant visų Stock Paminklų, 
Mažų ir Didelių. Nors turime di
delį šlakų, patariame rinktis anks
ti jei norite dėl Vainikų Dienos.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas i rytus nuo 
didžiųjų varių

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai: *

Ilez. PENSACOLA BOK 
I1ELMONT 34»f>

Ofrioe: HILLSIDE SM5
Alfred Roselli, prea. Vlnccnt Roselli, secr.

kas, dabartiniais laikais pasi- tis, kuris etapu buvo grąžina- 
traukęs iš viešojo veikimo, at-j nias ištrėmimo vieton. Jasu- 
liekamą laiką nuo medicinos i tis kartą jau buvo pabėgęs į 
praktikos pašvenčia rinkimui Lenkiją.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. M. Skudas 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1.1. Zolp
l.F.

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

Ladmicz ir Šuns 2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 Cicero 59271

J.
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
J. F. Radžius

4092 Archer Avė.
Phone LAFayctte 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F.EUDEIKIS
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VIETINES ŽINIOS
ĮSPŪDŽIAI Iš JUBILIE

JAUS VAKARO
Šv. Mykolo parap. choro 30

Pirmiausia choro raštininkė jęs savo sūnelį, ar dukrelę, ne rodysim, kad mes esame kvie-
Daugirdaitė. perskaitė telegra į pamiršta jų, dažnai atlanko jų 
mus - sveikinimus. Toliau taip Įkapę, aplaisto gailiomis aša-

čiai, o ne kūkaliai. Juozas
PranešimaiS4JUNGIEČIŲ PRAMOGA

MARQUETTE PARK. — 
Vietinės sųjungietės rengia 
šaunių kauliukais žaidimo pra 
mogų pas F. Burbienę, 6940 
So. Artesian Avė. Girdėt, tu
rės gražių dovanų. Visos ža
da pramogų paremti.

KAUNAS. — Lietuvos pa
gražinimo draugija kasmet 
rengia medžių sodinimo šven
tes. Šios draugijos centro val
dyba nutarė šįmet visoje Lie
tuvoje sodinti Klaipėdos me
dį. Tai buvo daroma nuo ba
landžio 29 d. ligi gegužės 5 d.

Antradienį, gegužės 14 d. 8 
vai. vakare, Aušros Vartų pa
rapijos salėje įvyks duet. Vy
lių Chicagos apskr. susirinki
mas. Susirinkime J. Poška 
Skaitys paskaitų tema “Naujo 
ji Lietuva”.

romis, taip lietuviij tauta ne
pamirš tų jaunuolių.

Visa Marąuette parko ko
lonija buvo prisidengusi liū
desiu. Rodos niekas namuose 
nebegyveno, nesimatė žmonių 
vaikščiojant gatvėse, viskas 
visur buvo tyku.

Marąuette parkas pilnas 
žmonių. Kaip platus Lietuvos 
laukas banguoja kviečiais, 
taip bangavo minios žmonių 
po platųjį parkų.

Toj pačioj vietoj Dariaus - 
Girėno Paminklo Statymo Ko
mitetas birželio 2 d. rengia 
piknikų paminklo statymui. 
Būkime visi! Pasirodykime,

choristų pasirodė mažytė Ma- 
čukonytė, kuri savo maloniais 
žodeliais padeklemavo “Per 
trisdešimts metų”. Po to cho
ras įspūdingai padainavo tuos 
pačius žodžius, kuriuos para
šė choristai ir visų žinomas 

A. S. Pocius. .Ju sveikinimai i ra?ytoJas V- RZ‘kus (Lietuvy-

nė gražiai dainavo “Giannina* 
Mia” — Friml ir “Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka’’, akom
panuojant varg. N. Kuliui. 

Paskui kviestas kalbėti Chi-
nietų jubiliejus, praėjusį sek- eunos Vargonininkų Provinci- 
madieni, parapijos svetainėje, jos pirm. varg. Daukša ir prof. 
visais atžvilgiais buvo sėkmi
ngas. Be abejo, visi nortbsi- 
diečiai tikėjosi, kad choro ju
biliejaus vakaras bus nepapra 
stas, gražus, įspūdingas, ma
lonus, kuo geriausiai sureng
tas. Taip ir buvo.

5 valandų, parapijos svetai
nėn jau pradėjo rinktis būriai 
parapijonų. Gabiosios choris
tės paskubomis triūsėsi; sta
lus taisė ir puošė. Svetainė at
rodė, kaip ii* ne ta pati, nes 
buvo gražiai išpuošta. Stalai 
gėlėmis apstatyti, gardumy
nais apdėti.

Apie G valandų stalai jau 
buvo apsėsti, o žmonės vis 
dar eina ir eina. Visi links- 
mūs, visi šneka, juokauja. Pu
blikos tarpe matosi svečias, p.
Pocius iš AVaukegano, buvęs 
varg. Prakalti s, muz. J. Sau- 
ris su žmona, prof. Pocius, 
varg. Kudirka, Gaubis, Dauk
ša, Piežai, ir buvęs “Vyčio” 
red. Lapinskas, dabart. “Vy
čio” red. adv. Savickas, adv.
Petraitis, dr. Nausėda ir kiti 
North Sidės biznieriai ir pro- 
fesi jonai ai.

Pasirodo visų gerb. klebo
nas, kun. Svirskas ir kun. Ba
ltutis'su trimis choro organi
zatoriais: Brunza, Brunzienė 
ir Vaškūnu. Publika delnų plo 
jimu lydi prie garbės stalo.

Žinomas veikėjas, A. Bace
vičius, atidaro vakarų ir per
stata gerb. klebonų, kuris ske 
lbia vakarienės pradžią ir kvie 
čia visus prie maldos.

Pavalgius A. Pauža, užėmė 
vakaro vedėjo vieta ir pradė
jo programų.

Pirmiausia kalbėjo gerb ku
nigas A. Baltutis, sveikinda
mas chorų ir linkėdamas il
giausių metų nenuilstančiai 
darbuotis bažnvčios labui. Te

buvo gražūs. Dain. V. Civin- 
sko “Karvelėlis” — Sasnau
sko buvo gražiai sudainuotas.

Pirmieji choro nariai: Brun- 
zai ir Vaškūnas savo kalbose 
reiškė džiaugsmo turėdami 
progos dalyvauti choro jubi
liejuje. Paskui sekė dain. M. 
Malonės solo “In The Garden 
of My Heart” — E. R. Bali. 
Po jos buvo iššaukimas choro 
veteranu Maskolaičio, Masko- 
laitienės, Bacevičiaus, Lebežin 
sko ir garbės nario A. Rugie
niams, kuriam kun. Svirskas, 
choro vardu, suteikė dovanų 
už neapleidimų repeticijų per 
25 metus.

Toliau scenoje pasirodo dai- 
nink. P. Meleckas, dainuoda
mas “Kur bakūžė samanota” 
— Šimkaus ir “Godelės” Va
nagaičio; pianu akompanavo 
varg. A. Mondeika. Po daina
vimo, buvo perstatytas žino
mas rašytojas, Stasys Pieža; 
jo kalba apie dainų tikrai jau
dino publikų.

Žymi dain. ir viešnia iš Ke- 
noshos G. Klevickaitė sužavė
jo publikų dainuodama “Sod
no žydinčių gėlių” — Platin- 
kos, “Mano sieloj šiandien šve 
ntė” — Tallat Kelpšos ir “Ma 
no rožė” Kačanausko, akom
panuojant prof. A. S. Pociui. 
Publikos raukų plojimas iš
šaukė kartoti. Po gražaus so
lo, pakviestas varg. N. Kulys, 
kuris savo gražia kalba suįdo- 
mavo klausytojus.

Ant galo scenoje pasirodo, 
visų laukiamas didžiulis para
pijos choras su savo vadu va-’ 
rgon. N. Kuliu pryšakvje. Vi
sos choristės kuo puikiausiai 
pasipuošusios, o choristai bal 
tais kalnieriais. tikrai sudarė 
gražų vaizdų. Čia spindėjo en-

tis), o muzikų pritaikė komp. 
J. Žilevičius. Taipgi choras 
dainavo “Sužadink jausmus” 
— Gounod ir “Pasakyk mer
gele” — Žilevičiaus. Baigiant 
dainuojant chorvedis paskelbė 
kad varg. Daukša parašė svei 
kinimo dainų' ‘Užtraukime bro 
liai’, kurių choras labai gra
žiai išpildė. Chorui akompa
navo F. Andruškevičiūtė.

Po programo klebonas kurt. 
Svirskas sveikino savo chorų 
'ir tikrai džiaugėsi, kad pir
mas Chicagoje toks jubiliejus 
įvyko Šv. Mykolo parapijoje.

Po gražaus programo prasi
dėjo šokiai.

Ieva Lukošiūtė

DAR APIE IŠKILMES
MARQUETTEPARKE

Gegužės 5 d. Marąuette pa- 
rkan suplaukė tlkstantinės mi 
nios žmonių, į pralaužimų že
mės Dariaus - Girėno pamin 
kini statyti iškilmes.

Žmonėse nebuvo matyt šv-< 
psojimo, juokavimo. Visų vei
dai buvo rimti, liūdesiu pri 
dengti. Prieš visų akis stovė
jo didvyrių paveikslai su iŠ 
keltomis rankomis, kada pas
kutinį kartų jie tarė sudiev, 
lietuviai amerikiečiai. Tai bu
vo paskutinis mums ir visam 
pasauliui sudiev!

Kaip motina tėvas palaido-

liau dainininkė F. Plančiūnie- tuziastingas pasiryžimas.

Budrik Furniture Mart
3345 ir 3347 S. Halsted St. 

KITA NAUJA BUDRIKO KRAUTUVĖ
MOTINOS DIENOS

Išpardavimas

Parlor Setai po $39.50
GRAŽI LEMPA DYKAI 

Didžiausias pasirinkimas gražių Parlor Retų
Chicagoje nuo .... $29*00 $200^

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

AKIŲ GYDYTOJAI:

Nėra abejonės, kad ši pra
moga duos gražaus pelno. Pra 
nioga bus geg. 14 d., 7:31) vai.

Kuopa pirma buvo trpučiu- 
kų apsnūdus. Bet išrinkus nau 
jų darbščių valdyba, pradėta 
darbuotis.

DARIAUS-GIRĖNO PAMIN
KLO KOMITETO SUS-MAS

Šį vakarų 8 vai., “Margu
čio” patalpose, 6812 So. AVest 
ern avė., įvyks Dariaus-Girė
no Paminklo Komiteto susi
rinkimas. Visi komiteto na-

vakare. Sųjungiečių Rėmėja: riai prašomi atkykti. K.sekr.DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, a.kiy aptemimo, nervuotu-

kad mumyse vra vienybė. Su- Raudamą akių karst), atitaiso 
J J J -rumparegystę ir toliregystę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
NedSlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaLsomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

važiuokime visk! Visi, kiek 
buvo gegužės 5 d. Tada pasi-

ANTANAS BARTUŠIS
mirė Gegužės 10. 1935. 9:15
vai. vak., 51 metų amžiaus 

Kilo iš Tauragės apskr., Tau
ragės narap.. I.ižlu kaimo. 
Amerikoje išgvveno 27 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moteri Elzbieta, po tėvais — 
šimkaitė, 2 dukteris Juozanina 
ir Florenciją, 3 sūnus — F.rs.n- 
ciškų, Antaną ir Juozapa Gi
mines Lietuvoje ir Amerikoje.

Kūnas pašarvotas 2020 So. 
lTnion Avė.

laidotuvės iįny-ks Antradieni, 
Gegužės 14. 8 vai. rvte iš na
mu bus atlydėtos į Dievo An- 
veizdos par bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Sv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę Moteris. Duktė, Sū
nai ir G’j-ntnės.

Laidotuvėms patarnauja Di
rektorius S M. Skudas. Tel. 
MONroe 3377.

25 METU 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 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 CANai 0523 
LIETUVIAI DAKTARAI

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone 
PROspeet 102R

Res. and Office 
235# Ro. Leavitt St.

C*W<»1 omu
DR. J. J. KOWARSKAS

PHYSTCTAN and SURGEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFTCE HOTTRS 

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

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. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. nOTUm-ard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

- 4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Ofiso Tel.:' PROspeet 8378 
Rez. Te, : HEMloclr (U 41

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir A:SO Iki 0:30 
Seredomis ir nedaliomis pagal sutarti 
Rez. 2515 W. 8#th St. Pagal sutart).

Tel. Ofiso BOUIevard 59 U 
Ree. VTCtorr 8848

-14

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

756 West 35th Street

CLASSIFIED
AUTOMOBILES AIITOMOBIT.ES

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai-

BTTICK — 1 934. Model 41. Club Se- 
dan, 5 pasaž. su built-in trunk 
Tamsiai mėlynas. 5 ratai 
naujas ir garantuotas ....

Kain
$745

OLDS 8— 1 933, 4 durų Sodan, Riue 
su gold trim. 5 Steel ratai. Labai 
gražus vėliausio modelio karas, au
kštai (obi’lam stovy ................. $515

CHEVROLET - 1932, 5 pasaž. Se
dan, Tamsiai žalias, 6 drat. ratai, 
trunk rack. Labai gražus mažas 
karas tobulam stovy ............ $315

DODGE - 1 932, 5 pasaž. Sedan, Ma
roon. 6 drat. ratai, tobulas mažas 
karas ............................................. $445

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Bus
iness Coupe, 5 drat. ratai, geri ta
jerai, žema mileage. Nerasite ge
resni business coupe .................$395

BITICK — 1932, Victoria Coune. 5 
pasaž. Maroon, 6 drat. ratai. Finish 
kaip naujas, vienas iš puikiausiu 
Buickų mūsų dideliam stake $445

BTTTCK '31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri tajeriai, 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

LA SALLE — 1930, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas. 6 drat. ratai, šis La Šalie 
puikiai išrodo ir yra pirmos rūšies 
visame ..............  ............................ $375

Tel. CANai 0257
Bes. PROspeet 885#

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

įsai SOUTH HALSTED STREET 
Reridendia #800 Ro Artesian Avė

Valandos: 11 rvto Iki 8 popiet 
• iki 8 v. vakaro

Tel. CANai «1S1

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Oermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti

Tel. CANai 8128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėliomis nagai sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7888

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rez : Tei. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2558 W 69th St.
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutart,

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SO. 49th CT.. CICERO. ILL. 
Utar., Ketv., Ir PStn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST.. CHTCAGO 
Paned., Sered. Ir Sugat. 2—9 vai.

BUICK ‘30 — Model 46S. 2 pasaž. 
coupe su rumble seat. French glue 
6 drat. ratai labai gražus coune 

tobulam stovy ............................... $295

CADILLAC — ’31 — V-12, 6 pasaž. 
Town Sedan, with real trunk « 
drat ratai, with white side walls. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus ir iš 
lauko Maroon paint ................ $095

CADILLAC ‘28 — V-8 5 Sedan, Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk .raek, 
whipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus ............ $195

BUICK — 1934, Model 57, 5 pasaž. 
Sedan, Juodas, 5 ratai. Puikus ka
ras. vėlaus modelio, vartotas tik 
kelis mėnesius Garantuotas $895

PONTTAC — 1934, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas, 5 d.rat. ratai, seat covers, 
vėlaus modelio, kaip naujas, ga
rantuotas ..................................... $095

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

OAKT.AND - 1931, 5 pasaž. Sedan, 
iuodas. Labai gražus katas že<ma 
kaina ........................................... $195

CHRYSLER - 1931, 2 pasaž. Con- 
vertible Coupe, Rumble seat, Tan, 
6 d.rat. ratai. Gražiai išrodantis 
coupe tobulam stovy ............ $395

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

BTTICK - 1935. Jūs galite sutaupyti 
kelis šimtus dolerių ant 1935 Buick 
sedan, kuris labai mažai tevarto- 
tas ir garantuotas kaip naujas.

BTTICK — VTSTT MODELIU. Maty
kite mūsų didi staka pertaisytų Ir 
garantuotų Buick karu. Visi, mo
deliu. visokiom kainom.

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite 

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

Cravvford 41 OO
Bučemė ir Grosernė

ant romios arba mainysiu. 
4456 So. California Avė.

Tel. LAFayette 2952

PAR DAVIMUI FIXTURES

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla OfltiM 

Ofiso vai.: S—4 ir 4-—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gvdytotas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentlstas 

Gas X-Ray
4148 ARCHER AVF,., Cor. Franciam 
Tel. Office Laf. 8650: res Virg. 0669

IVA1BO4 DIITIIII:

DR. CHARLES SEGAL
____ OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

S labos
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 1# Iki 18 vai. ryte. bm S Iki 4 

vai. po pietų tr nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 1# Iki 18 

valandai dlen*
OMefonM lUDvay MM —’

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARda 0994 

Re®.: Tol PLAza 8400 
Valandos:

Nuo 18-11 ▼. ryto; 8-8 Ir 7-8 V. T. 
NedAldloiUala nuo lt iki 18 diaoa

Office Tei. HEMlock 4848 
Res. Tel. GROvehill 0617

7017 S FATRFTELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQTTETTE ROAD 
OYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Dienomis Tel. LAFayette 8798 
Naktimis Tel. CANai 0402

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

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 7650

DR. F. c. wnts
Vai.. 2—4 ir 7—9 vai vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. CANai 0402

Tel. LAFayette 8057

DR, A, RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
3061 West 43rd Street

fPrle Archer Avė. netoli Kedaie) 
Valandos: nuo S iki 8 vai. vakaro 

Seredomis tr nedėtictnfti pagal 
sutarti

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 — 6 Iki 8:80 vakare.

nuo 11 ryla, tfcl 3. ir o.

Priverstas paaukoti srrosemės ir bu
ce,-nūs fixtures. Butelier Bov Ice 
Box 18x101. 3 enndv eases, 3 eonn- 
ters. etc.. ir Packard Sedan. Viską 
paaukosiu n? 95 dolerius.

2639 W. 69th St.

KONTRAKTORIAI

2EĮ.VTS BUILDING CO. 
Kontraktoriai •

Statom nauius i,r taisom senus na
mus. Mūro, cemento, medžio ir stog- 
dengystės. Lengvi išmokesčial arba 
cash. Gaisro apkainavimas — state- 
mentai — ant namu ir rakandų

3358 S. TTTTTANTCA AVF..'
Tel. BOUIevard 6327

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKlAf AS 

2201, W. Cermak Roffd į į ,ii
22nd Rt.Fr

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėllo. Seredos ir Pėtnyčlos

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANai 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas RFPnhlie 9000

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
TJKTTTVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago
Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAU 

4881 g. ASHLAND A73.
Ttea. 6 515 R. Roekyreli et 

JEfcoaa RSFutoHo >725

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant jūsų morgl- 

čių, bonų, algos Ir namų. Taipogi pe- 
rkam, parduodam — mainom morgi- 
čtus, bonus, namus, ūkės ir biznius. 
Turim apdraudos departamentą. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue
PARDAVIMUI AR MAINYMUI 

NAMAI IR BIZNIAI
Parsiduoda arba mainysiu 4 kam

barių medini cottnsr.
1520 So. 48th Ct.

Cicero, UI.

PARDAVIMUI Lietuvos mieste 2 
pagvvenimų namas ir kiti bttdinkai 
sų žeme, arba mainysiu ant RunĮjn- 
lotv ar mažos formos Ameriko,.

T. CHAPAUSKA
12314 So. Green St. Chicago, III.

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA1

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

Tel. LAFayette 1083

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
iJ a “DRAUGE” i

AIITOMOBIT.ES
Rt.Fr

