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MIRTIES BAUSME GRESIA NACIAMS
PROKURORAS REIKALAUJA 
BIOS BAUSMĖS PENKIEMS

O 121 REIKALAUJA BAUSTI KALĖJIMU

MEKSIKOS ARKIVYSKU-
PAS APIE SAVO AREŠ

TAVIMU

KAUNAS, kovo 9. — Val
stybės prokuroras reikalauja 
mirties bausmės penkiems 
Klaipėdos krašto naciams te
roristams, kaltinamiems už 
.Jurgio Jesucio nužudymą.

Nacių grupės Klaipėdos 
krašte padarė sankalbi, kad 
atskėlus šį kraštą nuo' Lietu
vos ir prijungus Vokietijon. 
J. Jesutis, kaip sakoma kal
tinimo akte, sankalbininkus 
išdavė Lietuvos autoritetams. 
Už tai naciai jį ir nužudė.

Kitiems kaltinamiems -- I1
121 naciui, prokuroras reika
lauja kalėjimo bausmės.

Šių Klaipėdos nacių san- 
kalbininkų byla tęsiasi nuo 
pereito gruodžio mėnesio.

GRAIKAI GRUMIASI 
MAKEDONIJOJ

ATĖNAI, kovo 9. — Grai
kų vyriausybė paskelbė, kad 
jos kariuomenė šiandien pra
deda kovą prieš sukilėlius 
Makedonijoj — išilgai Stru
mos upės, kur sukilėliai yra 
pasidirbę apkasus. Karo mi- 
nisteris gen. Kondylis iš Salo 
niki} išvyko kovos laukan.

Kalbama, kad jei vyriąusy 
bės pajėgos pasirodys per- 
silpnos, tada sukilėliai užtels 
Salonikų link ir užims ši 
miestą.

Štai kodėl gen. Kondyiis 
stato prieš sukilėlius visas vy 
riausybės oro pajėgas ir vi
są artileriją, kad tik laimėjus 
šią kovą.

HITLERIS KVIEČIA SIMO
NU BERLYNAN

BERLYNAS, kovo 9. — Vo 
kietijos diktatorius Hitleris 
per Anglijos ambasadorių 
oficialiai pakvietė užsienio 
reikalų sekretorių Simoną, 
kad jis .atvyktų Berlynan su 
savo pasiūlymais Europos
taikos reikale. r

KO VERTA TOKIA 
“POLITIKA”

Cooko apskrities tarnautojų 
ir darbininkų daliai padidin
ti atlyginimai nuo iy2 iki 76 
nuoš. Tas pavadinta “išlygi
namuoju” atlyginimu.

Pasirodo, kad tas “išlygi
nimas” yra tik teorijoje. 
Praktikoje kae kita. Tie visi, 
kuriems daugiau buvo moka* 
ma, pripažinti didžiausi nuo
šimčiai, o darbininkams — 
ko mažiausi.

MENI C O CITY, kovo 9.- 
Paaiškėjo, kad Meksikos vy-z
riausybės agentai areštavo 
šio miesto arkivyskupą P. Di 
azą už “religinių įstatymų 
peržengimą.” “Peržengimas” 
gi yra tas, kad arkivyskupas 
pirmininkavęs pamaldose sve 
timame (ne savame) distrik- 
te. Už tai arkivyskupui pa
skirta 100 pesų bauda ir jis 
paleistas. Tas yra antrasis jo 
nubaudimas už savo pareigų 
ėjimą bažnyčioje.

Pats arkivyskupas apie sa
vo areštavimą štai ką pasa
koja;

“Aš su keturiais savo pa
lydovais ir šoferiu buvome 
paimti agentų automobiliu į 
atokią Chapultepee parko da
lį ir ten uždarytoj mašinoj 
buvom laikomi apie dvi va
landas. Iš tenai buvome nu
vežti j kitą vietą ir dar dvi 
valandas išlaikyti. /

“Apie 11:00 naktį atvažia
vo policijos patrolinis auto
mobilis. Paimti į šeštojo dis- 
trikto policijos stotį. Tenai 
išlaikyti per visą naktį sėdint 
kėdėse. Agentai daugiausia 
buvo mandagūs, bet mes ne
turėjome šiltų viršutinių dra
bužių ir nukentėjome nuo šal
čio. Per visą parą aš pats 
gavau išgerti lemonado, ka
vos puodelį ir mažą užkandį.

“Popiet pagaliau buvome 
paimti į vidaus reikalų mini
steriją, kur aš formaliai įkai
tintas ir buvome paleisti.”

Grįžęs į savo rezidenciją 
arkivyskupas susirgo ir pasi
davė gydytojo priežiūrai.

PALEIDŽIA KALTINA
MUOSIUS

Chicagos policija pakvietė 
sau talkon gatvėkarių konduk 
torius1 ir motormenus kovai 
prieš automobilininkus, kurie 
peržengia gatvėse miesto or- 
dinansus. Gatvėkarių darbi
ninkai užima šnipų rolę. Tuo 
būdu policija pašaukė pasi
teisinimui kelioliką automobi
lininkų. Tačiau juos paleido.

Chicago Motor klubas pei
kia šią policijos taktiką. Pa
žymi, kad patys gatvėkarių 
motormenai dažnai peržengia 
ordinansus. Policija neturėtu 
naudotis jų slaptais nuro
dymais.

RUSIJOS BEDIEVIAI RAN
DA, KAD NEGALI IŠNAI

KINTI RELIGIJOS
VISOS JŲ BJAURIAUSIOS 

PASTANGOS EINA 
NIEKAIS

BERLYNAS, kovo 9. — 
Rusijos bedievių organizaci
jos leidžiami laikraščiai šau
kia:

Mes daug dirbame, kad 
žmonių kartą pakeitus kovo
jančiais bedieviais. Deja, šian 
dien, po 17 metų komunizmo, 
negalime pasigirti, kad atsie 
kėmė tikslą. Daugelis bedie
viškųjų grupių labai mažai 
veikia. Naudoja neatitinka
mus ir nepakankamus meto
dus ir mūsų mokytojai neį
stengia veikti sėkmingai. Kai 
kuriose mokvklose visiškai na•/ J
neigtos priešreligiuės pamo
kos, kadangi vaikai neįdomau 
ja jomis. Ypač provincija y- 
ra nenugalima bedievybės 
naudai. ’ ’

Štai kokios bedievių sun
kaus darbo sėkmės! O juk jie 
daug dirba prieš Dievą ir 
prieš religiją. Sakosi, kad jų 
organizacija turi apie 5 mi
lijonus narių. Jie leidžia 10 
laikraščių ir 23 žurnalus ke
turiolika kalbų. 37 milijonai 
bedieviškų brošiūrų paskleis
ta, keli šimtai bedieviškų knv 
gų atspausdinta. Ir, štai, nė
ra reikiamos pažangos.

Jie ir nepasidžiaugs pažan
ga, kadangi nėra galimybės 
išnaikinti religiją, ypatingai 
krikščionišką.

STATYS DARBININKAMS 
STOVYKLAS

Įsakymu iš IVashingtono 
Illinois Emergency Relief ko 
misija nusprendė statyti de
vynias stovyklas viešųjų dar 
bų darbininkams įvairiose vai 
stybės dalyse.

Visų stovyklų pastatymas 
atsieis apie 168,000 dol.

CHICAGOS PILIEČI 
REGISTRAVIMAS!

Y
Kurie Chicagos piliečių dar 

neįsiregistravę, o norėtų da
lyvauti balandžio mėn. 2 d. 
rinkimuose, gali įsiregistruo
ti šiandien ir rytoj — pirma
dienį ir antradienį, rinkimų 
komisionierių boardo ofise, 
kambarys 308, City Hali.

RYMAS, kovo 9. — Italų 
Somalilando kolonijos, Afri
koj, civilinis gubernatorius 
pakeistas militariniu gubema 
torium. Juo yra gen. Rudolfo 
Graziani.

ATSISTATYDINO 
SAN FRANCISCO 
ARKIVYSKUPAS NACIAI PATRAUKĖ SAVO 

PUSĖN VOS MENKĄ
JO EKSCELENCIJA PASI- DAL* T£VŲ
TRAUKĘS DĖL SENATVĖS AMSTERDAMAS, kovo 9. 
— EINA 75 METUS AMŽ. — Apie dvi trečdalys visų tė 

vų Municho mieste, Bavari-SAN FRANCISCO, Cal., 
kovo 9. — Iš užimamos auk
štos arkivyskupo vietos pasi
traukia San Francisco arki-
vyskupas E. .1. Hanna, ku- propnvtanda, _ kad vaikai būt-,
riam šiemet liepos m. 21 d. 
sukaks 75 metai amžiaus.

Jo Ekscelencija atsistaty
dina dėl senatvės. Tuo reika
lu kreiptasi Vatikanan ir Sv 464 vai.kų .ir<'gistruota aPia 

66 nuošimčiai į religines mo
kyklas, o likusieji — Į vaisty 
bines. Tie 66 nuošimčius vai
kų sudaro katalikų ir protes 

Kol kas koadjutorius arki-, fantų vaikai. Yra ne mažas 
i vyskupas J. J. Mitty valdys protestantų tėvų skaičius, ku- 
arkivyskupiją. rie taip pat, kaip katalikai,

Arkivyskupas Hanna buvo atkakliai kovoja prieš nacių
nepaprastai veiklus ir civili- valstybines mokyklas, 
niame gyvenime. Jis yra sek

entasis Tėvas palinko 
arkivyskupo noro ir 
tvirtino jo prašymą.

prie
pa-

mingai sprendęs visą eilę 
streikų darbininkų naudai.

FAŠISTy VALDŽIA 
ARGENTINOS 
PROVINCIJOJE

BUENOS AIRES,-kovo 9. 
— Didžiausioj ir turtingiau
sioj Argentinos provincijoj 
Buenos Aires įsteigta fašisti
nė tvarka ir valdžia. Provin
cijos vyriausiam mieste La 
Plata sudarytas naujas kabi
netas, kurs padarė eilę svar
bių rezoliucijij įvairių pozici
jų konsolidavimui.

Apie trys šimtai atsitarna
vusiųjų kariuomenės ir laivy
no karininkų paskirti polici
jos viršininkais provincijoje, 
kiti paskirti civilinės admini
stracijos autoritetais. Neišti
kimų naujai tvarkai daugyliė 
tarnautojų pakeista.

Argentinos centro vyriausv 
bė nusprendė nekliudyti tai 
provincijai jos žygiuose. Už
ims lūkeriavimo poziciją.

BAŽNYTKAIMIS MINĖS 
400 M. JUBILIEJŲ

KAUNAS. — 1535 m. ka
ralienės Bonos įkurtas’ Rude- 
sų bažnytkaimis, drauge su 
Inturkės parapiją, šiemet mi
nės 400 metų jubiliejų. Iškil
mės bus vasarą, per didžiuo
sius atlaidus.

Rudesai.yra už kokių 7 ki
lom. nuo Malėtų, į rytus. Ne-

* J

toli jų yra j įdomūs Baltųjų 
ir Juodųjų Lakajų ežerai su 
gražiais žemėvaizdžiais.

BAVARIJOS KATALIKAI
VRA GRIEŽTI PRIEŠ 
NACIU MOKYKLAS

joje, įregistravo savo vaikus 
i religines mokyklas. Per il
gas savaites nacių vedama

įregistruoti į valstybines mo
kyklas, nedavė jiems reika
lingų sėkmių.

Iš visų Municho mieste 36,-

Reikia pripažinti, kad na- 
čių propaganda taip pat pa
darė daug įtakos. Jie gudriai 
tai darė, vaduodamies šauk- 

| smu: “viena tauta, vienas 
švietimas, viena mokykla.” 
Be kitko jie žadėjo, kad val- 

į stybinėse mokyklose vaikams 
ir gi bus duodamos religinės 
pamokos.

RAUDONIEJI YRA SUDA
RI SAVASJJNIJ AS

AVASHINGTON, kovo 9.— 
Amerikos Darbo federacijos 
prezidentas IVilliam Green 
liudijo kongreso žemesniųjų 
rūmų komitetui, kad komunis
tams jau pavyko įdiegti rau
donosios propagandos daigus 
Amerikos Darbo federacijoje 
ir kai kuriais atvejais jie tu
ri įgiję kontrolės. Taip pat 
nurodė, kad komunistai yra 
sudarę visą eile nuosavų dar
bininkų unijų ir krašto pra
monėje. Vis tai įžengiamieji 
pasirengimai į generalį strei
ką ir tt vcliuciją.

Nežiūrint nuolatinio įtemp
to budėjimo, kad į unijas ne- 
įsileįdus komunistų, pereitais 
metais jiems pasisekė prisių
sti savo atstovus Amerikos 
Darbo federacijos suvažiavi- 
man San Francisco mieste. 
Jie kontroliuoja brangiųjų 
kailiukų darbininkų uniją 
New Yorke, o ši unija pri
klauso Am. Darbo federaci
jai. Jie daug dirbo per dar
bininkų streiką Pacifiko uos- 
tuose ir dėjo pastangų sukel
ti revoliuciją.

Iš kitų šaltinių komitetas 
patyrė, kad komdnistai ir ki-

POLICIJA IEŠKO KELLY'D TIKROM 
TESTAMENTO

Vienam banke Kelly paimta 
dėžė rasta tuščia

KEMIKUI PAVESTA IŠTIRTI LAVONO 
ORGANUS

Penktadienį iškasus Kelly 
lavoną įvyko tyrinėjimai, kad 
jį identifikavus, ar tikrai tas 
Kelly lavonas. Gydytojas Hu- 
rwiitz, kurs lankė Kelly jam 
sergant, negalėjo prisiekti, kad 
tikrai yra Kelly lavonas. Bet 
atsirado mirusiojo pažįstamas, 
kurs Kelly pažinojo per 20 m. 
ir rinko jam nuomas per tą 

j laiką. Tai George AV. Lacev, 
5736 So. La Šalie Sitreet, Re- 
al Estate agentas. Jis tvirti
no, kad atkastas lavonas yra 
Kelly lavonas. Policijos at
vežta Butrimienė (Mrs. But- 
man) patvirtino Lacev iden
tifikavimą.

Įsikiša kita lietuvė 
Darant lovono identifika

vimą, į County Morgue atėjo 
lietuvė moteris, Mae Thomas, 
apie 32 metų amž. (lietuviš
kos pavardės neteko sužino
ti), su savo sūnum ir advo
katu. Ji tvirtino, kad tai Ke
lly lavonas ir tas Kelly buvęs

TIKRIEJI LENKŲ SIEKI-KUBOS SALOJE SMUR- 
MAI BALTIJOS VALST. TAS IR TERORAS
KAUNAS. — Pabaltijo vai 

stybese sukėlė nemaža triuk
šmo neseniai iš spaudos pasi
rodžiusi lenkų publicisto Stud 
niekio knyga, kuria parodo
mi tikrieji lenkų planai Pa
baltijo valstybėse.

Joje Studnickis gana atvi
rai pasisako apie lenkų pla
nus ir aspiracijas ir parodo, 
kokiu būdu Lenkija, veikda
ma išvien su Vokietija, gali 
išplėsti savo teritorijos ribas 
į rytus ir į šiaurę. Pirmoj 
eilėj Jta gennanofiliškai leu 
kiška ekspansija siekianti sau 
Liepojos uosto ir Klaipėdos, 
per kurią galima valdyti visą 
Nemuno baseiną. Vokietija gfi 
linti paspausti Lietuvą, kad 
ši būtų nuolaidesnė, o bendro 
mis jėgomis galima būsią iš
sikovoti, kad Rusija nedomi 
nuotų Baltijos jūroje.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

tose unijose smarkiai veikia, 
be to, visur užsiima teroru, 
sabotažu ir kitokiais piktais 
darbais. Komitetas turės ras
ti bet kokių priemonių, kad 
sulaikius komunistų įsigalė
jimą.

jos. vyras. Jack Rubens, po
licijos tyrinėtojas, klausė jos, 
kaip ji galėtų įrodyti, kad tai 
teisybė. Ji atsakė, kad jos vy
ras turėjo nulaužtą kojos pir 
štą. Rubens tuojau numovė 
batus nuo lavono kojų ir pa- 

‘ daryta egzaminacija. Deja, nė 
vienas lavono kojų pirštas ne
buvo nulaužtas. PaklaususI
Įjos kitų įrodymų ji sakė, kad 
ji su Kelly apsivedė 1908 me
tais. Vėl nepataikė. Mat, Ke
lly buvo Jolieto kalėjime nuo 
1903 — iki 1912 metų.

Apie lavono batus
Šeštadienį anglų laikraščiai 

ir net Naujienos rašė, kad. at
kastas lavonas neturėjo batų. 
Čia šiek tiek apsirikta. Štai 
kas įvyko. Kuomet Mae Tho
mas atėjo ir norėjo identifi- 

"kuoti Kelly lavoną, kaipo sa
vo vyrą, tyrinėtojas numovė 
lavonui batus ir padėjo juos 

’į šalį.
(Tąsa 6-jam pusi.)

HAVANA, Kuba, kovo 9. 
— Kubos vyriausybė pradėjo 
mobilizuoti militarines atsar
gas prieš pasireiškiantį gene
ralį revoliucinį streiką. Tar
nybon pašaukti visi buvę po

licininkai, ugniagesiai, priva
čiai sargai ir kiti civiliniai, 
kurių dauguma vyriausybės 
apmokami.

Vyriausyliė suspendavo kon 
stituciją, reiškia, paskelbė ka 
ro stovį, ir pasiryžo atkakliai 
kovoti prieš 400,000 streiki
ninkų.

/Grąžinta mirties bausmė to 
roristams, o vyriausybės tar 
nautojains pripažinta teisė 
žudyti streikininkus, jei šio 
darytų puolimus.

Havana provincijai ir ki
toms paskirti militeriniai gn 
bernatoriai.

Savo keliu teroristai ir 
smurtininkai trankosi po mie 
stus ir visur sprogdina bom
bas. Streikininkai grasinu 
viską išgriauti ir sunaikinti, 
Visur tik teroras.isjp

KAUNAS. - Sausio mė
nesį Lietuvoj eksportuota už 
12,5 milijono lt., importuoja 
nž — 9,4 mik lt.
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DIENOS KLAUSIMAI

I tm vien švehtiertis Kristaus Bažnyčios atsto
vams, bet it Visiems, be utodftirO» j jų Asme
nines silpnybes bei ydas. Čia svarbu ne as
mens kokybė, bet jo pareigos, jo mandatas.

Nuodėmingi Bažnyčios tarnai, tarytum, 
panašūs į tokius žmones, Kurie purvinom ra
nkom sodina dangiško gražumo gėles, nes 
Kristaus mokslas ir Jo sakramentai, iš esmės 
imant, nenukenčia dėl to, kad dažnai juos ad
ministruoja nuodėmingi Bažnyčios įgalioti
niui. Dieviškoji tiesa nekinta dėl to, kad ji 
eina į visuomenę per nuodėmingų žmonių lū
pas. Žmonių silpnybės negali atimti grožio 
Dieviškajai Tiesai ir sumažinti galios Dievo 
įsteigtiems sakramentams. Kaip mediko ne
sveikumas nemažina jo duodamų ligoniui vai
stų galios, taip silpno bei ydingo kunigo tei
kiami sakramentai nepraranda savo galios 
dėl to, kad jų teikėjo tankos nešvarios.

Tarptautiniai Triukšmai Del 

Klaipėdos
PRIEŠ DVYLIKĄ METŲ IR DABAR

Klaipėdos kraštas, su 150,- dinamų “freištata”
000 gyventojų ir nuskurdintu 
uostų, dabar jau Lietuvos iš
tobulintu, antrų kartų yra su
kėlęs turpautinį susidomėjimų 
ir kai kurių valstybių net di
delį susirūpinimų. Taip atsi- Isutarty numatyta, tai yra, pri
tinka todėl, kad Lietuva savo Jungti jį prie Lietuvos.

laisvų
valstybę, lenkų globojamų. 
Gruodžio mėn. sužinoma, kad 
santarvės valstybės tikrai nė-

didumas yra suprantamas tik džiusi, visa tauta /ra daug 
tai prisiminus ano meto Lie- viėningesnė, apsišvietusi bei 
tuvos vidaus ir tarptautinę susipratusi. Užsieniuose turi- 

’ padėti. Lietuva po didžiojo me daug draugų, net tikrų 
karo ir nepriklausomybės ku- sųjungininkų; didžiosios vaJ- 

: rų, dar buvo vos pradėjusi stybės Klaipėdos klausime da 
! iš juodojo skurdo ir griuvo- bar jau yra Lietuvos pusėje. 
I šių, Dar 1922 metų gero der- j Vokietija nors palyginti su

teisę nepriklausomai gyventi, 
savo vienintelį Klaipėdos uo-

BAŽNYČIOS ŠVENTUMAS IR ŽMONIŲ 
SILPNYBES

BRANGINKIME LlBTŪVlšKUMĄ

J. G s. “P. B.” taip rašo:
Bažnyčia, kaipo istorijos faktorius, yra 

žmonių organizacija; Jos nariai paprastai 
yra žmonės silpni, nuodėmingi, jų tarpe atsi
randa ir baisių nusikaltėliij, o vis dėlto Baž
nyčia yta šventa. J i šventa dėl to, kad paties 
Dievo įkurta, kad Jos mokslas yra Dievo 
mokslas, kurs be paliovos ragina žmones šve
ntėti, tobulėti, veržtis iš gyvenimo šiukšlių 
ir purvų į šviesų ir amžinų tiesų.

Tarp silpnų ir nuouėmihgų Bažnyčios 
narių niekuomet netrūksta ir herojiškų asme
ninio švehtumo atstovų, kurie ssvo pavyz
džiu parodo, kad Bažnyčios mokslas galimas 
realiztioti asmeniniame gyvenime ir tai visoj 
jo pilnumoj. Nė viena “šio pasaulio” orga
nizacija ar doktrina negali paruošti tikro 
šventumo atstovų. Tik Katalikų Bažnyčia tai 
gali ir be paliovos tai daro, nes Ji ir Jos 
mokslas yra šventi, nors Jos narių daugumas 
nėra šventi ir skiriasi nuo nekrikščionių tik 
tuo, kad geibia šventumų ir ilgisi jo.

jei matomam Bažnyčios gyvenimui va
dovautų angelai, tai nebūtų nuostabu, kad 
Bažnyčia per 19 šimtmečių pakėlė tokių dau
gybę baisiausių audrų ir persekiojimų ir vi
suomet išeidavo iš jų sveika ir dar sustiprė
jusi. Švento asmens gyvenimas yra didelė so
cialinė jėga. Tik žmonės, turį savyje' daug 
velniškumo, savo širdyje neturį pagarbos šve
ntumui. Šiaip, eilinius nusidėjėlius visada 
šventumas žavi, ir jų širdies gilumoj jis ger
biamas.

Bet žemėje kovojančių Bažnyčiai papras
tai Vadovauja žmonės, kuriems labai trūksta 
angeliško šventumo ir kuriems nesvetimos be 
n d r ai žmoniškos silpnybės. Ir štai, tokie žmo
nės, stovėdami Šv. Petro ir kitų apaštalų 
sostuose, vis dėlto išveda Bažnyčios laivų iš 
l»av ojingiausių audrų ir bemaž su tokiu pat 
sėkmingumu, kaip kad šventieji tai padary 
tų. Tas nuostabus Bažnyčios istorijos faktas 
rodo, kad Bažnyčioje, kaipo žmonių organi- 
eacijoj, veikia ne vien žmoniškoji, bet Dieviš
koji Valia, — veikia Šv. Dvasia ir Jį padeda

“M. L.”, pasiskundęs, kad ir Lietuvoje 
nebcbranginama to, kas sava, lietuviška, bet 
puolama prie importuotų dalykų, tarp kitko 
sako:

Mano Keliones 
Įspūdžiai

RhSč Ktln. Jufgi3 G. M. česna

(Tęsinys)
Žydai taip pat labai neapkenčia Hit

lerio <lėl lo, kad daugelį Jų išvarė iš Vo
kietijos. Bet kiti vokiečiai džiaugėsi, ne« 
žydai buvo įgiję didelę jėgų Vokietijoje. 
Daugiausiai valdininkų buvo žydai. Žydas 
turėjo geresnę progų kų nors iš valdžios 
išprašyti kaip vokietis. Įvairiose profesi
jose apie 90 hUoš. buvo žydai. Po karo 
J Vokietijų privažiavo Imisiai daug žydų; 
tarp jų buvo daug ir blogo elemento. Žy
liai turėjo pinigų, jie laimi daug jaunimo 
iš kelio išvedė. Viehas kunigas pasakojo,z
kad vienoj vietoj buvo tokių nedorų Šy
dų, jog IH‘r katalikų šventes rengdavo va
karėlius jai niniui ir jais išjuokdavo baž
nyčią ir jos upeigrts. Vienas tokių žydų, 
sako, nuvyko j Ameriką ir daliar Holly- 
woode gamina nepadorias filmas.

liaus didelę dalį buvo atida- j Lietuva yra didelė ir gaila
vusi dovanai vokiečiams už ga valstybė, bet jį aplinkui 
jų beverčius popiergalius-ost beturi vien priešus. Klaipėdos 

linkusios spręsti Klaipėdos markes. Lietuvos pinigai-litat kraštas svarbia tarptaa- 
klausimų taip, kaip Versalės įvesti pavėluotai tiktai nuo tinę sutartimi ir net pa- 

1922 metų spalių 1 d. (Apy- čios Vokietijos parašu yra ir 
vartoje bebuvo apie Gi) mili- juridiškai tvirtai prijungtus 
jonų litų.) Krašte buvo įsivy- prie Liėtuvos. Tiesa, gal būti 
ravę tarp-partiniai įkarščiai, j dabar turime daugiau būkš- 

Medžiaginiai krašto ištek- taujančių prieš vokiečių grų- 
liai buvo menki, kariškos jė- sinimus, lies jau primirŠome, 
gos silpnos, užsieniuose stip- kaip reikia dideliuose pava
ldų draugų nebuvo, Europos juose už savo teises kovoti, 
galiūnų tarpe vyravo Lietu- Prisiminimas, kokiomis aplin 
vai priešinga lenkų įtaka, Ši
tokiomis tai aplinkybėmis Lie 
tuvai teko susidurti su Eu
ropos galybėmis ir, ir laimėti, 
laimėti sumaniu, atkakliu sa
vo teisių gynimu, tautos vie-

Tada, išsekus kantrybei, 
1923 m. sausio 10 d. įvyksta

stų atkakliai gina, o besočiai Klaipėdos krašte sukilimas ir 
pietų ir vakarų kaimynai, len per 5 dienas visas kraštas su

“Tikrai apsišvietę žmonės labai aukštai 
vertina tuos nuostabiausius mūsų moterėlių 
ir mergaičių audinius, tų liaudies menų. Tr 
kaip neVėrtins, juk tuose audinių raštuose 
sudėtos mūsų mergaičių svajonės, pasielgi
mas grožio, čia perkeltas ir tulpės žiesb švel
numas, ir lelijos lapų gražumas ir tiildiUgas 
dangaus žvaigždžių mirgėjimas. Čia jaučiamas ria 
gyvas žmogus čia jaučiama žmogaus kūryba.
O čia jau yra tikras grožis, tikras menas.

Iš tikrijjų,-jei paklausime, iš ko pasireiš
kia lietuvių savita dvasia, kas gali išrodyt! 
lietuvių būtlo, lietuvių jausmų, svajonių, sko
nio ypatybes ir skirtumų nuo kitų tautų žmo
nių? Gal manote, kad miesto rūmai, gal ma
note, kad fabrikų pagaminti blizgučiai? Ne, 
anaiptol ne! Tų gali išrodyti tiktai mūsų 
liaudies dainos, tiktai kryžkelėse berymų Rū
pintojėliai, tiktai sodybas besaugų nuosta
baus grožio kryžiai^ tiktai mūsų sesučių mar
garaščiai audiniai ir mezginiai. Čįa tiktai 
tūno lietuviška dvasia, čia ji byloja apie lie
tuvio sielos gelmes.

kai ir vokiečiai, bandė ir te
bebando jį pagrobti. Ta
čiau labai skirtingose aplin
kybėse įvyksta šie tarptauti
niai klaipėdiški triukšmai.

Prieš 12 metų Lenkija, At
stačiusi savo nepriklausomybę 
dėdamosi Europos žandaru- 
gelbėtoju nuo bolševizmo pa
vojaus, prisigrobusi kaimyni
nių tautų žemių, tiesia savo 
nagus į Klaipėdą ir visų ne- 
pr. Lietuvų. Prancūzija, no
rėdama su lenkų pagelba iš 
rytų Vokietijų apsupti, pritu

ri- remia didelės Lenki
jos sukūrimų. Lenkų klaidi
nami ir savais opiais reika
lais užimti, prancūzai neįsi
gilina ir nepažįsta kitų rytų 
Europos tautų siekimų ‘bei 
politikos, kaip tada dar jie 
nepažinojo net pačių lenkų (da 
bar jau geriau pažįsta). Len-

uostu atsiduria sukilėlių ran
kose, kurie reikalauja prijun
gimo prie Lietuvos.

Santarvės valstybės, kaltin
damos Lietuvų sukilimo parė
mimu, jaučiasi labai įžeistos.
Lenkai siūlosi sudrausti Lie
tuvų, ginklu. 5 prancūzų karo 
laivai ir vienas anglų šarvuo
tis skuba į Klaipėdą. Atvyk- ’dngu žūtbūtinei pasiryžimu 

lr su rimtu pagrindu buvo 
galima bažnyčiose giedoti:

sta ypatingoji Santarvės komi
sija, kuri reikalauja, kad su
kilėliai apleistų miestų, grą- 
sindaina jūroje išrikiuotų lai
vų arnotomis.

Sukilėliai nepasiduoda, karo 
laivai suplaukia į uostų ii 
prasideda derybos. Tarp suki
lėlių ir komisijos tarpininkau
ja Lietuvos valdžios įgalioti
nis Ant. Smetona, dabartinis 
Valstybės Prezidentas, San
tarvės valstybės, — Pran
cūzija, Anglija ir Italija, ra

kai, per prancūzus ir kitais bū- I sario 2 d. įteikia Lietuvai ai
dais, ilgai vilkino Lietuvos j timatumų (griežtų reikalavi-

kybėmis ir kaip kovojome už 
Klaipėdą prieš dvyliką metų, 
turi ir šiandien padrąsinti.

Tsb.

Mūsų liaudis yra gilios dvasios žmonės, 
turį savo aukštų grožio pajautimų, tūrį savo 
Hienų, turi savo turtingų dvasios gyveninių.

Tad branginkitn savo grožybes, pucški- 
ine jomis savo namus ir savo sodybas, puoš
iame jais save; veskime į parodas, rodykime 
miestiečiams, rodykime svetimtaučiams, ne? 

tai yra mūsų lietuviško savitumo puikūs žie
dai. Kurkime, gaminkime, pasitikėkime savo 
jėgomis, pasitikėkime savimi kaip lietuviais 
branginkime savo lietuviškumų, nes čia sle
piasi ir mūsų tautinės stiprybės dvasia.”

pripažinimų de jure ir tuo 
atitolino Klaipėdos krašto, pa 
gal Versalės sutartį, prijungi
mų prie Lietuvos. 1922 metų 
antroj pusėj, pirmiau Ameri
kos Jungtinės Valstybės, pa
skui ir Santarvės valstybės 
(Prancūzija, Anglija, Italija, 
Japonija) pripažįsta Lietuvos 
Respublikų de jure. Vadinas, 
atkrinta paskutinė kliūtis a- 
tidūoti Lietuvai Klaipėdos 
kraštą, kurį tuo tarpu valdė; 
santarvės valstybių vardu, 
prancūzų komisaras Petisnė 
su prancūzų batalionais. Pran 
eūzų, Vokiečių ir net lenkų 
spekuliantų grupės jau yra 
Klaipėdoje susikūrusios šiltus

VIsjs lietuvių kolonijos Gavėnios metu lizdus, verčiasi kontrabanda, 
turi surengti katalikiškojo veikimo ir kata- alina kraštų ir nenori, žino- 
Ūkiškos spaudos savaites. Katalikų veikėjai Ima, jį apleisti. Iškyla sunia- 
bus neveikėjai, jei te nepadarys. nymas įkurti Klaipėdoje var

Municb įdomus miestas. Žodis Mūeh- 
eben reiškia vienuolis. Taigi Munich bu
vo vienuolių miestas. Ir dabar jų nema
žai yra. Prieš kiek šimtmečių miestas bu
vo mūru aptvertas. Dabar už miesto ant 
visų gatvių yra liekanos tos sienos, bū
tent durys, pro kūlius išvažiuojama iš 
miesto. Municbe yra nemaža labai senų, 
bet gražių bažnyčių. Katedra nepaprasto 
stiliaus statyta 13 šimtmety raudonų ply
tų. Ji turi aukštus 320 pėdų bokštus. Vie
noj bažnyčioj rūsyje mačiau labai daug 
karstų su karališkų šeimynų lavonais iš 
14 šimtmečio.

Munich randas gražūs karališki rū
mai. Iki pasaulinio kuro Vokietijų buvo 
jasidnlihusi į įvairias provincijas. Kiek- 
Viena jų turėjo savo valdovų, kuris gyve
no toj provincijoj ir turėjo savo rūmus, 
atskirų valdžių. Dabar Hitleris sujungė 
visų Vokietijų. Municb karališkuose rū
muose rundusi labai įdomių dalykų. Ka
mbarini labui gražiui išpuošti, upuuksao- 
ti; juose ramia: i brangių rakandų, divo- 
nų, piešinių, salių žaidimui ir baliams.

mų) pašalinti per 7 dienas 
sukilėlius iš Klaipėdos, bet..., 
neleidžia į kraštų įvesti Lie
tuvos kariuomenę. O geruo
ju sukilėliai nepasiduoda. Taip 
tragikomiškoj padėty ilgai tę
siasi derybos, iš abiejų' pu
sių padaroma kai kurių nu
sileidimų. Sutariama tani tik 
romis sąlygomis Klaipėdos 
kraštų prijungti prie Lietu
vos. Vasario 19 dienų Klai
pėdoje iškeliama Lietuvos val
stybinė vėliava, tų pačių die
nų įeina į miestų ir kraštų 
Lietuvos kariuomenė, o San
tarvės karo laivai apleidžia 
Klaipėdos vandenis... Neapsa
komas džiaugsmas apima vi-

“ Todėl nesibijosime nors ir 
žemė drebėtų”, o salėse ir 
aikštėse: — “Lietiiva Tėvynė 
mūsų—tu didvyrių žemė....”

Tada viso pasaulio spauda 
daugybę prirašė apie Lietu
vų ir Klaipėdų; nestiinteresuo 
ti laikraščiai reiškė daug si
mpatijų, užuojautos ir linkė
jimų Mažai Lietuvai, didvy
riškai giliančiai teisę ir tei
singumų.

Praslinko lygiai 12 metų. 
Ir vėl tarptautinis susidomė
jimas ir susirūpinimas Lietu
va ir Klaipėda. Šį kartų jart 
visai kitokios to susidomėji
mo priežastys ir aplinkybės. 
Dabar jau nacionalistinė Vo
kietija, nuplikusi plėšikiškus 
nagus Austrijoje, smurtiškai

MARGOJO PASAULIO 
ĮVAIRENYBĖS

Rašo P* J. Vitkus
VICE.KO, ILLINOIS

GILIAUSIAS PASAULY 
EŽERAS

4*

Pietinėje Oregono valst. da
lyje, Kaskad kalnuose, yra 
giliausias pasauly ežeras, va
rdu “Paskendęs ežeras”. Tas 
ežeras yra labai gilus. Jo pa
kraščiai turi 2,000 pėdų gilu
mo. Jis yra tarpe aukštų kal
nų, lig kad kas jį būtų apka
sęs aplink. Ir ežero vardas 
nuo to paeina. Ežero pavir
šius yra taip ramus, kad ir di
džiausias vėjas vandens nesu
judina ir, žiūrint iš tolo, at
rodo apdengtas storu stiklu.
Dar nesurandama tam tikrų 

u sinosi lietuviškąjį kraštų pa įrankių, kad išmietavus
grobti. Kariuomenės teismo 
svarstomoje Klaipėdos prieš
valstybinių gaivalų byloje į 
atidengiami skarfdalingi daly- Į 
kai. Viso pasaulio spauda vėl j 
pilna rašinių apie Lietuvų, 
vėl visi bešališkieji laikraščiai 
reiškia Lietuvai daug simpa
tijos, užuojautos ir linkėjimų 
išeiti laimėtoja nelygioje ko
voje. Ir išeisime.

ežero
i luinų.

AMįfcŲ VARTAI

Persijos jūros užlaja, kuri 
įsilieja į Raudonųjų jūrų, vie
tinių arabų yra vadinama: ‘A- 
šarų vartais’. Užlaja yra apie 
20 mylių platumo ir kai ku
riose vietose negili, bei uolota

Rūmai dabar paversti muziejum.
Munich yra dvi labai įdomios pa veik

slų galerijos, kur randasi apie du tūks
tančiai gražių ir vertų paveikslų. Viena 
moteris paklausė užvaizdos: “Kodėl mes 
neturime dabar žmonių, kurie pieštų to
kias paveiksltts!” Užvaizdą jai atsakė: 
“Seniau piešėjai paveikslus piešdavo dėl 
garbės, dabar gi žmonės tuos darbus dir
ba dėl pihigo”.

Kiekvienas kraštas ir, rodos, kiek
vienas miestas turi pastatęs paminklų 
Buvusiems per pasaulinį karų. Municli tu
ri visai paprastų. Jis užima apie ket- 
virtdalį bloko ir a t rodo kaip pamatas — 
niūras dideliam namai. Jeigu kas nežino
tų, tai manytų, jog Čionai norėta statyti 
koks nors namus. Laiptui veda į rūsį. Anl 
to mūro surašyti vantai kareivių, kurie 
žuvo; pažymėta ir dienos ir vietos, kur 
žuvo. Rūsyje guli bronrinis kareivis.

Municbe yra nepaprastas muziejus, 
kuriam labui daug įvairių miniatūrinių 
mašinų. Jas galima paleisti paspaudžiant 
migtukų. Parodoma, kaip tos mašinos vei
kia. Yra ir planet^fium, kur parodoma

taip, kad laivų plaukimui yra 
sų lietuvių tautų, žūt ar būt ; Dabar Lietuva viduje yra dabai p&vojinga ir daug žmo- 
pasiryžirnu pasiekus šito dL j nepalyginti geriau susitvarldu nių toj vietoj yra nuskendu- 
džiulio laimėjimo. 'si, medžiagiškai sustiprėjusi,!šių. Nuo to paeina ir tas ypt-

To laimėjimo ir džiaugsmo , savo ginkluotas pajėgas išug- itingas “Ašarų vartai” vaidas.

Gal niekur nėra tiek daug baisikelių 
(dviračių), kaip Vokietijoje. Važiuoja vy
rai, moterys, vaikai; važiuoja sunkūs ir 
lengvį žmonės. Kaip paleidžia policistas 
judėjimų skersai gatvę, tai juokas ima 
mutant tiek daug baisikejuj. Kaip musių, 
visur jų yra ir visur važiuoja.

Municb yra vienas gražiausių Vokie
tijos miestų. Yra mokslo ir meno centras. 

Oberammerg&u — Kristaus Kančios

saulės, mėnulio, žvaigždžių judėjimas. To
kio muziejaus aš dar nebuvau matęs, nei 
girdėjęs. >■

Gyventojai suko, kad kas nėra ma
tęs jų Hochbrauliaus (alaus gėrimo vie
tos) nėra matęs Muenclieno. Toji gėrimo 
vieta yra trijų aukštų ir kiekviename di
delės salės, kuriose sustatyti stulai ir prie 
kurių žmonės sėdi ir geria alų. Susiren
ka j)o kelis šimtus žmonių. Geria vyrai, 
moterys ir vaikai. Europoje visi žmonės 
geria alų, vynų it kitus gėrimus, bet gil
tų nematyti. (Tik amerikonai atvažiavę 
į EtiroiMj imsigeria). Aš itgi nemačiau gi
rtų, o Kerinčių vyrų ir motetų mačiau 
dulig. Jie geria palengva. Yra žmonių, 
kutie visiškai vundens negeria. Jie sako, 
kad vanduo yta nusiprausimui, arba skal
bimui, bet ne gėrimui. Municbe sužinojau 
(o gal taip yra ir visoje Vokietijoje), kad 
kai restorane žmogus visko nesuvalgo, 
kas ,jam imduola, tai jis gali nesuvalgytų 
dalį duoti kitam žmogui arba paprašyti 
tarnaitės, kad surištų į popierų ir ga
lėtų namo parsinešti.

Vaidinimas
Pereiti metai buvo jubiliejiniai — 300 

m. kulp Oberammergau gyventojai pirmų 
kartų vaidino Kristaus Kančių, kad pa
dėkojus Dievui už išgelbėjimų nuo maro 
ligos, kuri siautė po visų Vokietijų.

Marui pradėjus plisti po Vokietijų, 
Oberuuimergait gyventojai, kad apsisau
goti nuo tos ligos, unt visų kelių pastatė 
sargus, kurie dienų ir naktį nieko neįlei
do į miestų. Bet vienų naktį slaptu būdu 
kareivis, kuris jau buvo užsikrėtęs liga, 
atvyko aplankyti savųjų ir atnešė tų bai
sių ligų. Taigi, buvo užkrėstas ir Obera- 
nimergau. (Bu« daugiau)
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ŠUNKELIAI, PURVAS, SKURDAS ■ 
VAIZDAI Iš LIETUVOS

0 S R

TOKIE PAVEIKSIMAI ŽE
MINA LIETUVĄ

BINGHAMTON, N. Y. — 
Vasario 23 <1. bingLamtonie- 
čiai lietuviai gavo progos bent 
filiuose pamatytį savo numy
lėtųjų tėvynę Lietuvų J. .Janu
škevičius, kuris pereitų vasa
lų lankėsi Lietuvoj, nufilma
vo keletu Lietuvos vaizdų ir 
mums juos parodė.

Parodyta Darius ir Girėnas 
karstuose, Jūros šventė Klai
pėdoje, Lietuvos kariuomenė, 
“Saulės” namai Kaune, taip 
pat buvo nufilmuota gana 
daug praščiausių Lietuvos vie
tų: kaž kokių šunkelių, kur

ne tik autobusui, ar vežimui 
įimtų pavojaus važiuoti, bet ir
I pėsčiam žmogui eiti.

Bet, turbūt, Januškevičius 
nematė, klek daug Lietuvoje 
yra naujų tiltų, kurie ir tobu 
luino ir gražumo atžvilgiu pri
lygsta amerikoniškiems* tilta
ms. Aš neabejoju, kad ir A 
merikoj dar randasi tokių šun 
kelių ir tiltų, kokius Januške-

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS 17 METU 

MINĖJIMAS
NEVVARK, N. J. — Vasa

rio 16 d., Šv. Trejybės bažny
čioje buvo iškilmingos pamai 
dos už žuvusius Lietuvos ne
priklausomybės kovotojus. Pa
maldas laikė kun. Ignas Kel
melis. Dalyvavo labai skaitliu 

jga minia žmonių.
Vasario 17 d. Šv. Jurgio dr

jos salėje įvyko nepriklauso-
vičius rodos Lietuvoj ir nufil-! lnin6jin,oa dainonli6 „
nia'0, kalbomis. Programų atidarė

Iš daugelio lietuvių lūpų, kn j rengimo komitetas pirm. P. 
rie daugiau kaip dvidešimts Elseika, perstatydamas Šv. 
metų nematę Lietuvos, teko : Cecilijos chorų, ved. muz. A. 
išgirsti, kad, esu, Lietuva da- Stanišausko, kuris padainavo 
bar daug blogiau atrodanti, Lietuvos himnų, “Palaukėj,
negu rusų priespaudos laikais, palankoj” (Pociaus),negali nei vežimai, nei “ame 

rikoniškas” automobilis išva
žiuoti, ir pora prasčiausių baž
nytkaimių.

Įdomu kodėl Januškevičius 
stengėsi nufilmuoti tik pras
čiausias Lietuvos vietas? Ar 
tai norėdamas Amerikos lieti 
vių akyse pažeminti dabartinę 
Lietuvos kultūrų ir gamtų, ar 
visai nematė gražesnių vietų 
Jei nebūčiau pati tik dabar iš 
Lietuvos atvažiavusi, tikrai
pamanyčiau, kad Lietuvoj dau Nufilmuota ir keletas Vii-1 
giau nieko nėra, kaip tik di-j nįaus krašto vaizdų, kurie ke- 
džiausias skurdas ir purvynas, j iįaįs atžvilgiais atrodė net gra- 

Jeigu Januškevičius į važia- Lįįesni už nepriklausomos Lie- 
vęs į kaž kokį šunkelį įklimpo, į tuvos.
tai nereiškia, kad visi Lietu- I 
vos keliai tokie. Yra kelių, ple 
ntų, kurie pilnai prilygsta 
resniems
autobusams ar automobiliams 
važinėti labai geri.

Taip pat Januškevičius pa- j 
rodė lietuviška tiltų, kuriuo

Nors aš tų laikų neuamen 
bet mano jaunas protelis tik- 
,?aa, kad tai yra didžiausias 
apsurdas. Nors nepriklausoma 
Lietuva savo amžiumi yra tik 
kūdikis, o kūdikis kokių mil
žiniški} darbų nuveikti negali,

“Tas ne 
“Ar tubrolis”, “Vilnius” ir 

žinai mano brolį” (Vanaigai 
čio).

Įžanginę kalbų pasakė vieti
nis klebonas kun. Ignas Kel
melis.

Po to smuikininkas A. Bra-
bet niekas neabejoja, kad jau- zauskas, akomp. panelei M. 
nojį Lietuva kas met kultūrė- j Urban, sugriežė keletu klasiš- 
ja ir jokiu būdu dabar negali j kų kūrinių.
atrodyti blogiau, negu prieš j Kalbėjo miesto majoro Įga- 
20 metų. I liūtinis E. Thomson, pagirda-

mas lietuvius, kad neužmiršta
i savo tautos.

Dainuoja buvęs Lietuvos o- 
peros dainininkas K. Kriau
čiūnas “Oi greičiau, greičiau” 
(Šimkaus), “Gale sodo ryma- 
vo” ir “Švint aušrelė” (Po-

EMU DENEMARKiūi

Griestai protestuojame prleLliui, kuris dykai atlaikė pa
lenki} brutaiiškunių jr reika- Į maldas, Šv. Jurgio dr-jai ir JUOZAPU POKYLIS

SO. CHICAGO. — šios ko 
lonijos Juozapai rengiasi prie 

[didelio pokylio. Praeitų rude
lių vii i š'cs parapijos Pranciš
kai buvo surengę parapijos la
bui gražių puotų. Taigi dabar 
visi Juozai organizuojasi ir 
sako: “Jeigu Pranai galėjo tai 
padaryti .. Juozai ir galės iš
kilminga pokyb suruošti, nes 
Juozų čia yra ūm.giau negu 
Pranų”.

Šis pokylis įvyks tuoj po- 
Velykų pirmų sekmadienį. Pa
rapijos komitetai eina Juo- 

izams į pagalbų, nes ir komi
teto grupėj yra keletas Juozų. 
Iš Juozapų •organizuotos dar
buotės galima tikėtis ir gra
žaus dclvko.

Be Dievo meilės irBta vi 
suomenės tvarka. Pamilk Dla 
vų, o rasi sau ir 'tėvynei ne 
nykstamų turtų. Kur Dievas, 
ten ir puiaimn.

iaujam, kad didžiosios valsty
bės į tai įsikištų ir už Lietu
vų tartų savo galingų žodį ir, 
vardan teisybės, vardan žmo
niškumo, kad darytų žygius, 
jog didelė Lietuvai padaryta 
skriauda būtų kuo greičiausiai 
atitaisyta.

Šios rezoliucijos kopijas nu
tarta nusiųsti Amerikos Jung-

jos menedžeriui Makareckui už 
suteikimų dykai salės,

Šiam vakarui daugiausia pa 
ddarbavo šie asmenys: J. Yo- 
ciūtė, J. Demskiūtė, M. Sake- 
vičiūtė, E. Elseikienė, O. Vo- 
lukoniūtė, B. Palešiūtė, choro 
ved. A. Stanišauskas, K. Bal
čiūnas, Z. Stankus, P. Kilda, 

I S. Pocius, J. Ponelis, Jr., P. Nuo Neuralgiškų 
Skausmų
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

tinių Valstybių vyriausybei, Elseika iv A. Sakevičius.
Tik apgailestaujame, kad 

nebuvo kai kurių seno komi
teto narių, kurie seniau dar
bavosi tautos reikalais.

Nevvark, N. J. Lietuvių 
Bendro Komiteto Valdyba:
Pirmininkas P. Elseika 
Raštininkas J. Ponelis, Jr. 
Iždininkas P. Kilda

Lietuvos vyriausybei ir Tau
tų Sųjungai.

Vilniaus reikalams aukojos 
IV. Bcreika $4.<)0, S. T. Gooilis 
i (Gudas) $3.00, Katilius $2.0to.

vietoj pamatyti tik- 
dabartinės Lietuvos vei-

Taigi,
rų.ll cinus). Dainos labai įspūdin

, ., '/V. ida, daugelis lietuvių savo sų-j o-aįAmenkos keliams ir J „ ....... TT.nionėj susikūrė kaz kokių prie j<ap)a Vilniaus reikalais į- Su smulkiomis aukomis ir Vi- 
škarinę ^įvargusių, nukankin- gaHotinis J. Steponaitis. Po jo Iniaus pasais įėjo $44.55. Pa 

kalbos išplatinta daug Vii-langus išlaidas $21.40, Vil
niaus pasų ir ženklelių. niaus reikalais įgaliotiniui J.

Dainuoja vyrų asamblis Steponaičiui priduota $23.15.

tų Lietuvų.
Julia Petrauskaitė

“Nors audros ūžia” ir “Vil
niaus kalneliai”.

Dėkojame programo daly
viams dainininkams ir kalbė-

Al A
IEVA DAPKIENĖ

Mirė kovo S d., 1935 m., 7:45 vai. ryto, sulaukus 
pusės amžiaus. Kilo iš Raseinių apskričio, Kirkėnų 
parap., Kalėdinų kaimo. Amerikoje išgyveno 34 met.

Paliko dideliame nuliūdime dukterį Onų Kumpikie- 
nę, žentų Jonų, 3 sūnus: Stanislovų, Antanų, Teodorų 
ir marčių Marcelę, brolį Pranciškų, brolienę Marci- 
jonų ir anūkus ir gimines.

Velionė priklausė prie Rymo Katalikų Susivieny- 
mo, Apaštalystės Maldos, Gyvojo Ražančiaus ir Aka
demijos Rėmėjų draugijų. •

Kūnas pašarvotas 4610 So. VVells St. Laidotuvės 
Į- įvyks antradienį, kovo 12 d., iš namų 8:30 vai. bus 

atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pttžystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Sūnai, žentas, Marti, Brolis, Bro
lienė, Anūkai ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja graboriūs Juozas Eudeikis 
ir Tėvas. Telefonas REPublic 8340. —

Kalba adv, K. Paulauskas tojams, taipgi ir aukotojams, j 
l į labai įspūdingai lietuvių ir Dėkojame kun. Ignui Kelme-1 
jungių kalba.------------------------ - . ., j 8 -- *--------------- ------- —---------

J. Demskiūtė ir J. Yociūtė 
dainavo “Ilgu, ilgu” ir “(Jie- !
Idu dainelę”. Mažų mergaičių 
asamblis padainavo “Kur ba- 

| nguoja Nemunėlis”, 
i Dainuoja K. Kriaučiūnas, 1 
“Kada gi lietuvi” ir “Žinai

GARSINKITĖS 
“G RAUGE”

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

Šv. Kazin:.er o Akudemijos 
[12 skvriaus vakarienė įvyks 
131 d. ž'O mėnesio su gražiu pro 
gramu. Kuopos narės platina 

j bilietus ir ruošiasi prie gami
nimo skairų valgių. Rap.

Nemadmas peiktas ■— 
Datnr Valgo Viską

P-nas J. K. 15 Mornreal. Canada ra
šo, kad Jani daug pagelbėjo NUGA- 
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamas liūdymas, jis buvo atsiųs
tas liuosa jo valia. Daug kitų pra
neša panašius rezultatus. NUGA- 
TONE vartojama metų metais kaip 
pagalba malimo sistemai. Tai yra 
daktaro receptas ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei jūsų apetitas prastas arba 
turi vargo su neniallmu — pamė
ginkite NUGA-TONE. Pajusite naudi) 
J keletą dienų. Mes žinome, kad pa
tarsi t. ir kitam. Menesio trytmentas 
už Vieną Dolerj. Parduoda vist aP- 
tiekoriai su garantija grąžinti pini
gus, Jei būsit nepatehkliitl. Nepri
imkite pamainų.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių ubo 
Ir 60c.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOTAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dietię ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

F. EUDEIKIS
Laidotuviy Direktorius per 30 Mėty 

4605-07 So. Hermitage Avenue

mano širdį” (Žilevičiaus).
Kalba Lietuvos vice konsu

lus P. Daužvardis. Jo kalba 
ilgai užtruko, nes apibudino 
Lietuvos ir Vilniaus klausi- 

I mus.
Gražiai deklamavo maža me 

rgaitė D. žiugždaitė.
Priimta ši rezoliucija:

j Mes, Newarko ir visos apy 
linkės lietuviai, susirinkę t 
'masinį susirinkimų Lietuvių 
salėje, 1180 New York Avė., pa 
minėti Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuves, vienbalsiai 
priėmėm šių i. žolinei jų.

Kadangi lenkai, pasirašyda
mi su lietuviais Suvalkų su
tartį, didžiųjų valstybių atsto
vų nkyvaizdoje iškilmingai pa 
sižadėjo tų sutartį pildyti, ne
peržengiant Lietuvos tuomet 
nustatytų ribų, kame buvo ai
škiai pažymėta, kad Vilnius 
yra Lietuvos sostinė, o ant ry
tojaus lenkai jau puolė Vil
nių ir, sulaužę savo pasirašy
tų sutartį, jėga jį užėmė;

kadangi lenkai Vilnių, Lie
tuvos sostinę dar Ir šiandien 
turi užgrobę, persekioja lietu
vius ir pūdo kalėjimuose Vil
niaus lietuvių veikėjus.

- .yt'A e -4-J t s «• š I
t ■ • ■ ' Y ■ .; -“H

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

------------o_---------
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj
--------- o--------

Suvirs 50 metų prityrimo

GRABORIAIi

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

---------e--------
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Ukalline fa> lAdirbi 
visokių rililų paminklų Ir gi*-

bnamlų.
MBsų ielmyna specializuoja Ma

ine darbe per tešlas kartas.
Veskite paminklų reikalus tie

siai su pačiais Išdirbėjai*.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

RlfreU Roaelli.

blokas | rytus 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai i

Res. PKIfSAOOEA »011 
BELMONT 8485 

Office t HJLUIIOB 8855
Vlncent MoseUi.

LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopiglansia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganSdintl 

Tel. CANal 2515 arba 2518
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, III.
Tel. CICERO 5927

Tel. LAFayette 8578

J. Liulevlčius
G ra bortus 

Ir
Balsam Artojas

Patarnauja Chlca 
goję ir apylinkėje.

Biilelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

4083 Archer Avė.

I. J. Z 0 L P
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDfiJAS
1646 West 46th Street
Tel. BOTJIevard 5808—5418

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

6340 S0. KBDZIE AVĖ.

Telefonai TASdf 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIŪS

Turiu automobilius visokieuu 
reikalams. Kaina prieinama 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, HL

ANTANAS PETKUS
GRABORIŪS 

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIŪS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4138

SIMON M. SUIMS
ORABORIUS lt BALSAMUOTO^ie 

Patarnavimas geras Ir nebrangias 
718 West I8th Street

Telefonas MOMroe 88T7

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ ORABORIUS 

Palaidoja už 125.00 Ir aukMlAa
Moderniška koplyčia dykai 

868 W. 18th St. Tel. CANal 8174 
Chicago, III.

Laidojame ant lengvų išrnoMJfiB®

J. J. BAGDONAS
Rep. 3100 arba Pul. 4151 

2506 W. 63rd St 
10734 S. Mlchigan Avė.

N. RADIS, clų
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VIETINES ŽINIOS
LIETUVOS MENO KORINIAI ŠV. KAZIMIERO 

SESERĮ) VENUOLYNE
Grįždamos iš Lietuvos, gerb. i Iš tų rankdarbių matome, 

Motina Maria ir sesuo M. Vi- kad Lietuva myli ir sugeba 
noenta parsivežė nemaža ir gražiai, meniškai suvartoti vi- 
lietuviškų išdirbinių, kuriais Į skų, kų’ jai Dievas skyrė: me- 
Lietuvos kaimiečiai ir seselės «lj, linus, vilnas, šiaudus, įr 1.1 
jas apdovanojo. < Senieji dailės motyvai paro

do nemaža ir modemiškumo. 
Reikia pasakyti, kad Lietu-

JAUNOJI ATGIMUSI 
LIETUVA

KALBAMOSE FILMOSE

tyti J. Lapinsko išradimų, ga
li bilę kada kreiptis prie jo.

Rap

A. D. Kaulakis atkartos pa
veikslus vaizduojančius da
bartinę Lietuvų ir jos gyven
tojus kovo (Mareli) 11 d., Gi
mimo Pan. Švč. parap., (iStli 
ir Wasbtena\v Avė. Pradžia

KAIP AMERIKONAI 
KARIAVO EUROPOJE

19*7 metais Amerika įsivė
lė į didįjį karų, kuris pražudė 
kelias dešimtis milijonų gy- 

7:30 vai. vak. Visi, kurie ne-!vyhi0> 0 tarp jų daugiau kaip

Pimądienis, kovo 11 d., 1935
'Z ij .ja ____L

Randasi: audimų, 
mezginių, drožiniu jr įvairiau- 
šių Lietuvos kaimo meno kii-'vos menas yra «™žos- Idomu- 
vinių. Sic rankdarbiai senovė ka<1 tle yra ranklJ *>•
škais, lietuviškais

neriniii,
matėte ir tie, kurie norite an
tru kart matyti ateikite, nes 
bus paskutiniu kart rodomas

100,000 lietuvių. Kodėl ir už 
kų? Į tų klausimų dar niekas 
tiksliai ir įtikinamai neatsakė.

šioj apylinkėj šįmet. Bus dar tiktai įvairiai paspėliojo ir
kitas reikaliukas pridėtas.

motyvais rbas PaPrast9 kaimiečių. Dau 
gelis rankdarbių yra ir Lietu-

tuvius, bet ir kitataučius. ISjvos Sv- KazimiCT° K,'si'lh!- 
tų darbų pasirodo, kad mūsų Amerikietės seselės taip į- 
broliai ir sesės anapus jūrų vertina Lietuvbs menų, kad 
aukštai brangina savotišką vienuolyno vieškanibaryje ati- 
jiems menų ir jį tobulindami j darė specialų parodų, idant vi- 
sugeba kaskart dailesnių, įdo- i si, kurie atsilankys, pasidžian- 
mesnių tikrai naudingų ir puo gtų Lietuvos meno kūriniais, 
šnių daiktų pagaminti. Šv. Kazimiero Seserys

POLICIJA lESKOKELLY’O TIKROJO 
TESTAMENTO

(Pabaiga iš 1-mojo pusi.) Ponios Budrimienės laiko-
Kelly neturėjo vėžio ligcs raam “flopbouse” visi tar- 
Lavono tyrinėjimai parodė/ nauto3ai })UV0 areštuoti. Kita

kad Kelly visai neturėjo vė- ž,nia’kad j°s 7vras mirė Ka’ 
žio ligos. Mirtis parėjo nuo, lif°rni.j°je prieš 1.) metų, 
vidurių ligos “pancreas.” Tos kuomet jis ten nuvyko dviem Į savo, kaipo katalikų pareigas, 
ligos priežastį, kol kas tirta. savaitėm atostogų.
Dar nėra žinoma, ar tas j- Policija pradėjo tyrinėjimą 
vyko dėl blogo maisto, ar ki- apie kitų mirusį vyrų Budri- 
tos kokios vidurių ligos. Svar- i mienės išlaikomame “flop- 
biausi kūno organai pavesti bouse.”

stebina čia visus, ne tik lie-t VIEŠA PADĖKA
BRIGHTON PARK. — šiuo 

mi reiškiu širdingų padėkų 
mūsų parapijos L. Vyčių 36 
kp. už surengtų vakarų kovo 
|5 d., kuris puikiai pasisekė ir 
į parapijai davė gražaus pelno

L. Gritis dalį to vakaro pi
nigų jau įteikė man, o liku 
sius, sakė, įduos po susirinki
mo ir pranešė, kad parapija 
iš vakaro turės $75.00 gryno 
pelno.

Buvo tai Užgavėnių vaka
ras; jaunimas tinkamai pasi
linksmino po savo pastoge. T,r 
jam daugiau per gavėnių ne
reikės ieškoti linksmybių, ne? 
jis supranta savo užduotį ir

r

venimo dėsniu. Kraštutinian 
sius fronto įvykius pasakodu 
mas, jis yra gana šaltas, pa 
prastas. Visa tai neatrodo jam 
baisybes ir moralais ta proga 
žmonijos nedilgina. Pačiu fro 
nto gyvenimu jis nesiskund
žia, kaip kiti tos rūšies roma-

tiek*. Kelerienis metams praė
jus, eilė knygų vaizdavo ri 
karų ir jo baisybes, kurios dar 
ligi šiol neužmirštos. Nežiū-

kojų turėjo roller-skeitus. I įleistus Brown ir Dreyer. Na, 
Po kiek laiko abu vaikai!dabar tai jau manė apsidirbs, 

sugrįžo be skeitų, nešdami ap j Bet apsiriko. Nei su polieistų
dengtų pintinę.

Padėję pintinę, vaikui išbė
go iš krautuvės. Pudzevelis
atidengė Tik Ir iš
pintinės išskrido koks 100 al-

nų rašytojai. Autorius netrak-į|-nnų žvirblių, kurie apniko
tuoju kareivius kautynėse kaip ,p. pasileido sulesti viskų krau-
sužvėrėjusius gyvius, bet kaip tuv(-j. Jg krauluV(,s priėjo ir
paprastus, tuos pačius žmones. L gvvPnailuls kambnrius užpa.
Scanlono kariaujantieji žino- ka|v
nės neapanka mirties baimės i* • t • • •1 Pudzevelis veltui bėgiojo po
gaivališkume. Vietomis jie y- , * ,” v. . j krautuve vaikydamas zvir-

!ra jaudinančiai humaniški.

pagalba neapsidarbo su žvir
blių armija. Pavargę, polieis-” 
tai ir Pudzevelis apleido ne
lygaus karo laukų. Pudzevelis 
apdangstė viskų krautuvėj ir 
ėjo gultų.

šeštadienio ryte atsikėlęs, 
pasilsėjęs Pudzevelis leidosi 
darban ir užbaigė kovų, su- 
gaudamas ar išvaikydamas li
kusius žvirblius, kurie buvo

įblius. Nedaug ko nuveikė. Tuo ramiai pernakvoję jo namuose
Veikalo vertimas gana ge-'• , ... I. , ,. met pasisaukė j pagalbų jx> ir krautuvėje.ras. Vykusiai išlaikytas sti 

linus paprastumas ir sklandu
mas leidžia knyga skaityti su

rint to, kai kurios valstybės pasigėrėjimu .
Europoj tebežvangina gink-1 Šį vertimų, an gražiais tvir- 
lais ir verčia nedideles tautas ',tais apdarais, 400 pusk. skai- 
susirūpinti savo saugumu. tvtojas gali įsigyti Draugo

kemikui ištirti.
Ieško tikro testamento

Betyrinėjant Kelly paliktus 
turtus, policija susekė, kad 
šių metų vasario mėnesį Kel
ly buvo paėmęs stipriųjų dė
žę Midwest Trust and Savm- 
gs banke. Ta dėžė buvo pa-

Kai kurie prisipažino
Sakoma, kad šeštadienį ry

te kaltais prisipažino Wait- 
clies ir Budrimienė. Policija 

į per kiaurų dienų juos kvotė 
norėdama rasti teisybę ir su- 

! žinoti, kas iš tikrųjų galėjo 
įvykti. Visame dalyke yra

Kuopa auga. Iki šiol jau tu
ri 91 narį. Susirinkimai veda 
m i gryna lietuvių kalba. Kuo
poje randasi ir stambesniųjų 
Brighton Parko biznierių sū
nūs ir dukterys. Telaimina

Ne visi žmonės patyrė did
žiojo karo žiaurumų ir baisy
bes. Užtat visuomenei pravar
tu ners iš įdomių to karo ap
rašymų patirtį tų Dievo rykš
tę, kuri dar gali skaudžiai pa
liesti kai kurias tautas arba 
ir visų žmonijų. Amerikonas 
W. T. Scanlonas bene geriau
siai Amerikoje ir vaizdžiai ap
rašė tų karų savo knygoje 
“God, have mercy on us” fDL- 
ve, pasigailėk mūsų!), šių kny 
gų Petras ir Kastas Jurgėlos 
išvertė lietuvių kalbon.

Autorius pasakoja išimtinai 
fronto gyvenimų. Čia nėra ei 
viliško gyvenimo sentimentų, 
banalaus pasakojimo, kaip ka
reiviai išsiilgsta namų, mote
rų. Viskas yra pagrįsta kariš
ka nuotaika. Autorius į karo

ir Mrs. Bella B. 
kad ši moteris buvo Budri
mienė. Policija tuojau nuėjo 
j minėtų bankų. Atsirakinę 
dėžę jie rado' jų tuščių. Poli
cijos nuomone, ši moteris vis 
kų paėmė iš tos dėžės. Be ki
tų daiktų, rasi, paimtas ir 
tikras testamentas.

Iki šiol buvo klausimas, iŠ 
kur naujo testamento rašyto
jai sužinojo, kiek Kelly turė
jo turto ir kur tas turtas 
buvo? Dabar yra sprendžia
ma, kad įtariamieji pasiėmė 
tikrų testamentų ir, perbrai
žę Kelly pavardę ant kito 
blanko, įrašė visai kitas pa
vardes.

Kur dingo tikras testanien 
tas? Šį klausinių policija ste.n 
giasi kogreičiausia išspręsti.

Rasta dar viena dėžė
Policija surado banke dar 

ir trečių dėžę, kuri yra paim
ta James T. Kelly vardu. 
Gauta teismo leidimas jų ati
daryti. Dėžė bus atidaryta 
pirmadienį.

Spėjama, ku žinoti, kas čia teisybė ir 
kas ne.

AKIU GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OITOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvina akių j tempimą, kuris 
esti priežastimi galvon skaudėjimo, 
tvalgimo, akių aptemimo, nervuolu- 
mo, skaudama Jiklų karšt), atitaiso 
rumparegystę Ir toliregystę. Priren

giu teisingai akinius. Visuose atsltl- 
klinuose egzaminavimas daromas su 
elektra parodančia mažiausias klai
das. SpeclalS atyda atkreipiama j 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedflloj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be aktnlų. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso 

kių akių. Ekspertą? tyrimo * 
kių ir pritaikymo akinių.

A
f/

\

Ofiso Tel. OCEho 49
Re*. Tel. CICERO 3656

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

katos Komlsijonierlus. Yra gerai UI 
cerlečlams žinomas. Praktikuoja Jau 
28 metus Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Rbcumatlzmą, Plau
čių ir Širdies Ilgas.

Valandos;
Nuo 10 Iki 18 vai ryto; nuo t Ik, 4 

vai. popiet ir 7 iki 8 vai. vakare: 
tventadfenlals pagal susitarimą

4930 West 13th Street
CICERO. ILL

OR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTA8

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

2 aukštas
Pastehėkit mano iškabas 

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

PHONE CANAL 0523

Dievas mūsų jaunimų ir stip 
rina įų jėgas, kad išaugtų ga
rbingais mūsų tautos nariais.

Kuri. A. Briška

veiksmus žiūrį labai objekty
viai. Matyt, karų jis laiko ne
išvengiamų blogybe, su kuria 
reikia skaitytis, kaip su gy

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone Res. and Office
PROvpcct 1028 2359 So. I.eavitt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOURS 

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

Tel. CANal 0257' .
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
1

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS j
,821 SOUTH HALSTED STREET i
Rezidencija 6600 So. Artcsian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet
6 iki 8 v. vakaro

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ,r CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
|

Ofiso Valandos;
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutarti
Oftso telef. UOUIevard 7820

Namų Tel. PROspcet ,030

Tcf. CANal 0122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.)

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

Seredoj pagal sutartiTel. BOI'levard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

k 4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tei. CANal 4122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 8. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel.: PROspect 6376 
i Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR, J. RUSSEL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2300 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 0:30 iki 8:30 
Seredomls Ir nedaliomis pagal sutari) 
Res. 2515 W. 69th St. Pagal autart). flfl ▼ MIRIVRIII IA
Te,. Ofiso BOUIevard 8913—14
Res. VtOtory 2343

i DR. A. J. BERTASH
. Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 4:80-8:10

756 West 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ,r CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 04KM

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

ĮVAIRŪS daktarai?

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
8 lubos

CHICAGO, ILL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 lkl 18 vai. ryte. nuo 8 ikl 4 
va,, po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 18 
valandai dieną

Telefonas MIDway 3830

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVI
Tel. YARds 0994

Res.: Tel. PLAsa 3400 
Valandos:

Nuo 16-18 v. ryto: 8-8 Ir 7-8 v. v. 
Nedėldienlais nuo 10 Iki 11 dieną

redakcijoje už vienų dolerį (su 
persiuntimu).

Kova Su Žvir
bliais

Jonas Pudzevelis praėjusį 
penktadienį neįleido dviejų 
vaikų į savo krautuvę po num. 
2650 W. 69th St., nes jie aut |

REIKALINGAS
VARGONININKAS

Ieškau vargonininkų, kuris 
moka vesti chorų. Sąlygos ge
ros. Kreipkitės tuojau laišku 
šiuo adresu:

REV. M. DAUMANTAS,
St. Vincent’s Rectory,

Girardville. Pa.______
LIETUVIAI DAKTARAI

Office Tel. HEMlock 4848 
Rca. Tel. GROvehill 0617

70,7 S. FAIRFIELD AVĖ.

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

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

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.- 2—4 Ir 7—9 vėl. vakare

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

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMlock 6266

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

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vnk.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 v-u. vak. 
Seredomls Ir NedSliomis pagal sutarti

DR, P, ATKOČIŪNAS

LEONARD A. GREETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

Apdraudžiam namus, rakandus — automobilius ir langus. 
Norint pirkti, parduoti ar mainyti namų atsišaukite:
4425 So. Falrfleld Avė. LAF. 6618
Valandos: — Kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakaro, išskyrus 

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC cM0RTGA6E RAHKERS;

PERKAM
LIETUVIS 

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

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

Al.TOMOBILES AUTOMOBII.ES

EMIL DENEMARK INC
-Vartotų Karų Bargenai--------

CHEVROLET — 1934 — Dabar tu- 
" rime keletą 1934 Chevrolets, Sė

daus ir 2 durų Sedans, visi kuone 
nauji ir apkainuoti taip, kad jums 
duodamas DIDELIS SUTAUI’YMAS

PONTIAC — '34 — 4 durų sedan. 
Juodas, 5 drat. ratai. Išrodo ir vei
kla kaip naujas, vienas iš puikiau
siu karu mūsų stabe. garantuotas, 
DIDELIS SUTAUI’YMAS.

FORD — '34, 2 durų Sedan, Mėlv- 
nas, kuone naujas vėliausio mode
lio Ford, garantuotas Ir ank ilnuo- 
tas SUTAUPYTI JUMS PINIGU.

RT’IUK — '33. Model 86-S, 2 pasaž. 
coupe su Rumbie seat. Juodas, šeši 
drat. ratai, trunk raek. Prik’ausė 
turtuoliui ir labai mažai vartotas. 
Puikiai išrodo, tobulam stovy. Ga
ri ntuotas ............... ....................... >7«r»

riUTUK — '33. Model 57. 5 pasaž.
Sedan, Juodas, šeši drat. ratai, 
trunk raek. šis mažas Buick sedan 
išrodo kaip naujas, nerasite ’am 
panašaus. Garantuotas . . . ... »7«5

DODGE — '33. 4 durų Sedan. Juo
das, 5 medln'ai ratai, šis Dodge 6 
yra ekonomiškas operuoti Ir pui
kiam stovy. Geriausias karas maž-d 
šeimynai. Garantuotas ............ 3525

DENTISTAS
1446 SO. 40tii CT., CICERO. ILL

Utar.. Ketv., ir Pėtn. 10—9 vai.
3,47 80. HALSTED ST.. CHICAGO FORr>

Paned Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

i STITDEBAKER — '32. 5 pasaž. coupe 
su bui’t !n trunk. Juodas, šeši drst.

I ratai. I,abnl pu'kigtn stovy Ir išrado 
kaip naujas. Garantuotas . . 3495

'33 —

NASH '32 — 8cyl. 5 pasaž. Coupe. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri talerai. 
trunk rack. whlpcord trim. Geraj 
atrodantis Nash geram stovy 3395

BUICK '31 — Model 91. 5 Sedan.
Juodas, 6 drat. ratai, geri tajeral. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... 3375

CHEVROLET '34, — 2 Doar Sedan. 
Tamsiai žalias, 5 cream drat. ratai, 
tik trumpą laiką vartotas, išrodo 
kaip naujas. Garant. BARGENA8.

CADILLAC '30 — V-8. 5 Sedan. Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, whlpcord trim. I^abai ge
ras karas žema kaina ............ 3375

NASH *32 — T.tght 8, 5 Sedan. Ma- 
roon. 5 mediniai ratai, geri tajeral. 
Ištikimas, ekonomiškas mažas ka
ras, atrodo ir bėga gerai .... 3325

BUICK '30 — Model 46S, 2 pe.saž. 
coupe su rumbie seat, Freneh btue. 
6 drat. ratai, laitai gražus roiMM) 
tobulam stovy .......................... 3195

PLYMOUTH '33, — 4 Door Sedan, 
Juodas. 5 cream drat. ratai, geri 
tajeral, labai puikus mažas karas. 
Garant ....................................... »475

Dienomis Tci. LAFayette 5793 
! Naktimis To.. CANal 0402

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

______ Nedėlioję pagal sutartį
Tel. LAFayette 3057

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

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 1 lkl 8 vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėllanfi pagal 
sutarti

Ofiso Tel.; LAFayette 8660
Rea. Tel.: VIRglnla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A S X - R A T
4143 ARCHER AVENUE 

Karūnas Franelaeo Avė

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — , 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

2 pn-až. Conveirtlhie 
Uoune, V-8. Juodas nu Geltonais 
ratais Ir gerais tajerals. Atrodo 
kaip naujas Ir labai geram 
stovy ................................................. 334)5

PONTIAC STX — '32, 4 durų Sedan. 
Juodeut su raudonu strlplng Ir 5 
raudonais drat. ratais. Geras mažas 
karas už mažai pinigų. Gerai iš
rodo Ir geram stovy ................ 3395

CADILLAC '28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lyna®, 6 drat. ratai, trunk rack. 
whipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus.................3195

BITTCK — '28. Model 57. 5 Sedan,
gražus mažas karas, kuris gerai 
važiuoja, žemai apkainuotas. tik
ta, ..................................................... 995

PACKARD '28 — 8 cyl. 7 Sedan 6 
drat. ratai trunk rack ............ »»»

BUICKS — Visų modelių. — Mes yi- 
guOTTiet turime ant vietos puikų 
staką garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirklį negu 
gerą vartotą Buick. kuris buvo tin
kama, pertaisytas.

IR DAUGELIS KITŲ
• Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite, 

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

Crawford 4>1OO
LIETUVIŲ ADVOKATAI

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Telephone BOI'levard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

463, S. ASHLAND AVĖ.
Res. 6515 S. P.ockwell St.

l’bone REPublic 9723 CHICAGO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name, 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6. 
Paned6llo, Sered os ,r Pėtnyėlos 

vakarais 6 Iki 8.
Telefonas CANal i ,75

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Ti-iefonas RF.IbibBc 9600

ANGLYS

ANGLYSI Tūkstančiai namų vartoj* 
ekonomiškas, be suodžių Troplealr 
anglis. Garantuota voga Ir illuma.

Trys Telefonai:
Screenlng*—14.75 Republlc 0800
Mine Run—6. 7-5 iAwndal« 78(6
Lump arba egg—6.00 Merrftnac 8624 

NORTHERN COAL CO., 
Ijinmdale 7366 Merrlmar 3524

AUTOMOBII.ES

