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VOKIETIJA NEIGIA LIETUVOS PILIEČIUS
SU JAIS NESISKAITO. JUOS KALINA, 

ARBAŽUDO
Lietuva renka faktus apie

lietuvių šaudymą Vokietijoje
KAUNAS, bal. 33. — Lie-1 škia, kad Einikių nužudymas 

tuvos vyriausybė vakar pra- Į Vokietijos pasieny yra vienas 
dėjo tyrinėjimus dėl lietuvių iš daugelio tos rūšies įvykių, 
žudymo Vokietijos pasieny.
Naeių policija pereitų savaitę 
arti Narvvdij miestelio, Vokie 
tijos pusėje, nužudė nušauda
ma du Lietuvos piliečius, Au
gustų Einikį, 55 m. amž., ir 
jo sūnų Karolį, 16 m. amž. Tė
vas nušautas vietoje, o sūnus 
mirė Stalupėnų ligoninėje.

Jiedu Įėjo Vokietijon per 
Vištytį. Tėvas nešė parduoti 
žirnių maišiukų. Arti Narvy
dų, nacių 'policija paleido ke
letu šūvių į einančiuosius.

Lietuvos vyriausybės nariai 
nenori kų nors spręsti apie šį 
skaudų įvykį iki negaus dau
giau faktų. Jei nukentėjusie
ji užsiėmė šmugeliavimu, ar
ba policijos šaukiami sustoti 
neklausė, arba jei policijai pa 
sipriešino, tokiam atsitikime 
Lietuva atsargiai protestuos 
Berlynui. Priešingam gi atsiti 
kime Lietuvos protestas bus 
energingas ir griežtas.

Lietuvos valdininkai parei-

Vokiečių policija kalina ir žu
do lietuvius, o Vokietija nei
gia visus Lietuvos protestus.

Pačių vokiečių autoritetij 
tvirtinimu, vienas lietuvis, L. 
Šigaudas, ilgai kalinamas “pa 
sikorė” Karaliaučiaus kalėji
me. Kitas, Adomas Miecalis, 
Hanovery naciij policijos nu
šautas. Albinas Kuncaitis, a- 
reštnotas saus. m. 2 d., iki 
šiandien laikomas kalėjime. 
Tas pat yra su areštuotu ko
vo m. 30 d. Jonu Morkūnu,' 
'Andrius Springis nepaleidžia
mas, nors suimtas pereitų me
tų rugpiūčio m. 2 d.

Pasiteiriavus apie tuos ir ki
tus Vokietijoje įvykius, Lietu
vos vyriausybė pasiuntė notų 
Vokietijai dėl Miecalio nužu
dymo. Tačiau negauta paten
kinančiojo atsakymo. Tik pa
žymėta, kad Miecalis puolęs 
policininkų, tačiau pas nužu
dytąjį nerasta jokio ginklo.

GAUNA PERSHINGO DOVANĄ

(Acme Photo.)

Aleksandras Lawson iš Mount Olive, Ilk, kadetas Illi
nois universiteto, gauna gen. Persbingo medalį.

EUROPOJE PLINTA ŠOKIS: DAUGIAU 
KAREIVIŲ IR GINKLŲ

PLANUOJA SKUSTI LIETUVĄ 
T. SĄJUNGAI

VOKIETIJA IRTOLIAU LAUŽO 
TAIKOS SUTARTĮ

KAUNAS, bal. 9R. — Lietn- 
va gamina notų santarvei Klai 
pėdos klausimu. Energingai 
gins lietuvių tejses Klaipėdo
je. Pasakys, kad tos teisės ne
ginčijamos.

LONDONAS, bal. 27. — 
Iš patikimų šaltinių patirta, 
kad Anglija, Prancūzija ir 
Ittalija planuoja įnešti skun-' 
dų T. Sųjungon prieš Lietuvų, 
jei pastaroji nenorės prisitai
kinti prie šių valstybių nuro
dymų Klaipėdos krašto val
dymo reikale.

Šios valstybės pasiuntė no
tų Lietuvai tuo reikalu ir lau
kia greito atsakymo. Valstybės 
reikalauja, kad vokiečiai re
zidentai Klaipėdos krašte tu
ri gauti atitinkamų jiems kra
što valdyme reprezentacijų. 
Kol kas dar nėra žinoma, kaip 
greit Lietuva atsakys į val
stybės notų , ir koks bus tas 
jos atsakymas.

Lietuva, kaip žinoma, se
niau yra išaiškinusi toms vals 
Lybėms, kad vokiečiai buvo 
kviečiami Klaipėdos krašto

LONDONAS, bal. 28. — Ži
niomis iš Berlyno, Vokietijos 
vyriausybė formaliai paskelbė, 
kad ji nesiskaito ir su visomis 
kitomis Versalio taikos sutar
ties sąlygomis ir imasi didinti 
karo laivynų.

Paskelbta, kad Vokietija jau 
ima statyti nardančius laivus.

Šis įvykis nustebino Angli 
jų ir Prancūziją. Pastaroji lau 
kia Anglijos veikimo, o Ang
lijos ministerių kabinetas ry
toj sušaukiamas nepaprastan 
posėdin ir bus tariamasi, kas 
daryti su nepasitaisoma Vo
kietija, kuri viskų neigia ir 
pasirengus kovoti su visu pa
sauliu.

Vokietija pareiškia, kad ji 
privalo turėti karo laivynų ly
gų Prancūzijos laivynui.

aidėti su lietuviais, tvirtinda
mi, kad Klaipėdoje vokie
čiai sudaro gyventojų “dau
gumų” ir todėl jiems vie
niems, be lietuvių, priklauso 
krašto tvarkymas.

Kaip matosi, valstybės ig
noruoja šį Lietuvos išaiškini-

PARY2IUS, bal. 28. — Kuo 
ne visoje Europoje šiandien 
vyrauja šūkis: Daugiau karei
vių ir daugiau ginklų.

Tuo šūkiu remiantis visos 
valstybės galvatrūkčiais didi
na savo karo pajėgas ir gami
na ginklus.

Santarvės valstybės — Ang
lija, Prancūzija ir Italija, ba
ra Vokietijų dėl jos atsigink- 
lavimo ir podraug jai patai
kauja. Štai, tos valstybės siun
tinėja notas Lietuvai, kad 
Klaipėdos kraštas “teisingai” 
būtų valdomas, kad ten vokie
čių “dauguma” (jos nenori 
nieko žinoti apie vokiečių ma
žumų) turėtų atitinkamų rep
rezentacijų krašto valdyme. 
Tas verčia Lietuvų ypatingai 
budėti ir didinti karo pajė
gas.

Kitos Europos valstybės ir 
gi daug susirūpinusios savo li
kimu ir ginkluojasi.

NESISEKA DARYTI MILI- 
TARINĮ PAKTĄ

PARYŽIUS, bal. 28. — Sov. 
Rusijai nesiseka, daryti mili ta
rinį paktų su Prancūzija. Min. 
Lavalis vakar pakeitė kai ku
rias pakto teksto dalis ir iš 
naujo sutrukdyta galutina jam 
sankcija.

mų, jei jos, pataikaudamos na 
direktorijlon. Bet atsisakė su-| ciams, kimba prie Lietuvos.

LENKAI SUIMA VOKIE
ČIUS POZNANIUJE

KEMPEN, Lenkija, bal. 
27. — Lenkų policija Pozna- 
miuje (Posene) suėmė 10 vo
kiečių, priklausančių vokie
čių unijai. Ši organizacija dir 
ba prieš lenkų vyriausybę.

BELLEVILLE, III., bal. 28. 
— Illinois Press ass’n reika
lauja panaikinti šios valstybės 
šelpimo komisijų.

WASHlKGTON, bal. 28. — 
Prez. Rooseveltas paskyrė sa
vo sūnų Jamesų savo sekreto
rium Baltuose Rūmuose.

NACIAI NEPALEIDŽIA
SUIMTI! VIENUOLIŲ

BERLYNAS, bal. 28. — Na
ciai nepaleidžia iš kalėjimų 
prieš kokį laikų suimtų kata.- 
likų moterų ir vyrų vienuolių 
dėl tariamojo pinigų mainy- 
bos įstatymo peržengimo.

Nacių politinė policija pada
rė kratas vienuolynuose ir kai 
kur rado kiek tai svetimų kra- 
Štų pinigų, kas buvo įsakyta, 
kad tuos pinigus grųžinti val
stybės bankui.

Kai kurie suimtieji podraug 
kaltinami pinigų šmugeliavi
mu iš Vokietijos.

RŪMAI PRAVEDĖ LAIVY
NO Biuy

WASHINGTON, bal. 27. — 
Kongreso žemesnieji rūmai, 
pravedė bilių, kuriuo skiriama 
465 milijonai dolerių išlaidų 
karo laivynui.

Biliuje nurodyta, kad turi 
būt padidintas laivyno perso
nalas, pastatyta daugiau įvai
rios rūšies karo laivų ir lėk
tuvų ir vienas nedidelis diri
žablis 70,000 dol. kaštais. J. 
Valstybės neturi pasisekimo 
su dideliais dirižabliais.

PAGALIAU SUSEKĖ 
PRIEŽASTĮ

LIURDE IŠKILMES BAIGĖS SU POPIE
ŽIAUS LAIMINIMU

New Yorko kardinolas smerkia 
Bažnyčios priešus

TURTUOLIAI BIJO SAVO 
TURTŲ MAŽINIMO

WASHTNGTON, bal. 27. 
— Šio krašto turtuoliai sukė
lė nepaprastų triukšmų paty
rę, kad prez. Roosevelto vy-'.( 
riausybė siekia paimti dalis 
lotbirj iš tų, kurie per daug tu
ri, ir paskirstyti tiems, kurie 
nieko neturi.

Tas norima atsiekti skiria-d 
nt didelius mokesčius už mili
joninius palikimus ir valdo
mas dideles savastis.

Turtuoliai aiškina šį vy
riausybės pasiryžimų taip, 
kad vyriausybė norinti užkrau 
ti ant jų keleriopai didesnius 
mokesčius ir tuo būdu priver
sti juos likviduotis.

Tuo tarpu tiesa yra ta, kad 
vyriausybė siekia tik sumažin
ti jiems lobius. Nes jei ji to 
nepadarys, ateis laikas, kada 
išalkusios žmonių minios vis
kų atims iš jų.

Tai gi vyriausybė nori ne 
skriausti turtuolių, bet juos 
apsaugoti nuo visko praradi
mo. Nebus naikinami, bet ma
žinami jų turtai

RYGA, bal. 27. — Sovietų 
vyriausybė pagaliau susekė 
priežastį, dėl ko taip dažnai 
įvyksta didelės katastrofos 
ant Rusijos geležinkelių.

Rado, kad dauguma gėle 
žinkelir.inkų nėra susipažinę 
su savo pareigomis, daugelis 
neturi nė mažiausio supra
timo apie geležinkelių tvarką.

Bolševikų vyriausybė nus
prendė tuojau steigti visiems 
geležinkelininkams privalomus 
kursus.

NACIAI NUŽUDĖ SOCIA
LISTŲ VADĄ

BERLYNAS, bal. 27. — 
Propagandos ministerija pri
pažino, kad buvęs Rubro an
tracito kasyklų darbininkų va 
das socialistas Fritz Huse- 
mann nušautas, kada jis bu
vo siunčiamas koncentracijos 
stovvklon ir kėsinosi pabėg
ti

Vokietijos socialistai pabė
gėliai Čekoslovakijoje iškėlė 
aikštėn savo vado nužudymų.

NEW YORK, bal. 27. — 
Jo Emin. kardinolo Hayes, 
New Yorko arkivyskupo, iš
leistam ir vakar paskelbtam 
Velykų ganytojiškam laiške 
pažymima, kad yra numato
mas Katalikų Bažnyčios neiš
vengiamas ir nulemiantis susi
kirtimas su komunistais.

Kardinolas pareiškia, kad 
ilgais amžiais ateistų, agnosti
kų ir racionalistų destruktv- 
vės filosofijos objektas visa
dos buvo krikščionybė, o yp
ač Katalikij Bažnyčia, prieš 
kurių buvo nukreipiamos jų 
visos atakos.

Kaip būta seniau, taip yra 
r.Jir šiandien, kadangi Katalikų 

Bažnyčios pozicija neįveikia
ma, kadangi yra neginčijamas 
faktas, kad ji pasitiki Dievu 
ir Dievas yra su ja, kadangi 
ji laikosi nekeičiamų tiesų ir 
gyvena Kristaus meilės gyve
nimu.

Kaip būta seniau, taip Šian 
dien nulemiantis susikirtimas 
turi įvykti tarp krikščionybės 
ir komunizmo. Komunizmas iš 
savo prigimties neapkenčia 
Bažnyčios dėl jos skelbiamos 
Dievo ir artimo meilės evan
gelijos.

Našlės skatikas, paduotas 
vandens puodukas Dievo var
du, išmaldų davimas, varg
šų ir paliegusiųjų globoji
mas, artimo meilė, atleidimas 
kaltininkams yra galingesnė 
žmonijai palaima, džiaugsmas 
žemėje, o paskiau amžinatvė
je, negu ginklų kalimas, kurs 
sukelia neapykantą, godumų, 
neteisingumų ir žmonių gyvas 
čių masinį naikinimų, pareiš
kia Jo Eminencija.

PREZIDENTAS KALBĖJO 
PER RADIJĄ

WASHINGTON, bal. 28. — 
Prez. Rooseveltas šiandien va
kare kalbėjo per radijų apie 
krašto gaivinimo pažangų.

LIURDAS, Prancūzija, bal. 
28. — Šiandien popiet baigės 
“triduumas” — iškilmingo
sios trijų parų pamaldos, su
rengtos Šventųjų Jubiliejaus 
Metų užbaigimui ir taikos ir 
ramybės išmeldimui.

Per tris paras kas pusvalan 
dį laikytos šv. Mišios (išėmus 
kasdien vienų valandų pontifi- 
kalėnis Mišioms). Tš viso atlai 
kyta 140 šv. Mišių.

Šventojo Tėvo legatas kar
dinolas Pacelli šiandien popiet 
laikė paskutines ‘triduumo” 
aukštąsias šv. Mišias. Po šių 
Mišių Popiežius per radijų su
teikė apaštališkų laiminimų vi
siems šių tarptautinių iškil
mių dalyviams.

Apie 300,000 maldininkų bu
vo suplūdę šion stebuklingon 
vieton paskutinę “triduumo” 
dienų.

RAGINA DĖKOTI 
HITLERIUI

BERLYNAS, btol. 27. — 
Naciai rengia dideles demon
stracijas gegužės m. 1 d., kad 
tuo keliu pareiškus dėkingumo 
diktatoriui Hitleriui, kurs grą
žino Vokietijai privalomąjį 
kareiviavimų ir atstato ga
lingųjų kariuomenę.

Propagandos ministeris dr. 
Goebbels paskelbė atsišauki
mų. Jia ragina visų kraštų pri 
sidėti prie to dėkingumo reiš
kimo reicho ir tautos vyriau
siajam vadui Hitleriui.

MEKSIKOJ PASKELBTAS 
BANKŲ MORATORIUMAS

WASHTNGTON, bal. 28. — 
Meksiką ištiko finansinis kri- 
zis, kurs žymiai atsiliepė į vi
sus turinčius sidabrų kraštus.

Meksikos vyriausybės spren 
dimu paskelbtas bankams po
ros dienų moratoriumas ir si
dabro pinigų ištraukimas iš a- 
pyvartos. Sidabriniai pinigai 
pakeičiami banknotais. Meksi
kos bankas kontroliuos bank
notų (popierinių pinigų) apy
vartų. Ištraukti iš apyvartos 
sidabriniai pinigai bus padėti 
atsargom Uždrausta sidabru 
spekuliacija, taip pat sidabro 
išvežimas.

U. S. vyriausybė paskelbė, 
kad kol kas nebus didinama 
kaina sidabrui.

NAUIOS SLAUGES 
PENKINUKEMS

NORTH BAY, Ont., Kana
da, bal. 27. — Dionne pen- 
kinnkės {penkios sesutės mer
gaitės) greit susilauks naujų 
slaugių- Tkišiol jas slangino 
dvi pasaulinės slaugės. Jų vie 
tų užims paskirtos Pilkosios 
seserys vienuolės iš Pembro- 
ke vyskupijos. Mergaičių tėvai 
patenkinti tuo.

VTENA, Austrija, bal. 27.
__________  - Austrijos vyriausybė įveda

WASHINGTON, bal. 28. — į mokyklas privalomus nuodln 
Illinois valstybei OCC kvota, gųjų dujų ir oro apsaugos 
bus padidinta iki 38,000 vyrų., kursus. *
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ANTIREIAgINĖ AKCIJA RUSIJOJ 
MAŽĖJA

“Osservatore Romano” praneša apie Le- ; 
dit. paskaitų, kurią jis skaitė popiežiaus Rytų 1 
Institute ir kurios tema buvo “Rusijos be
dievių sąjūdžio evoliucija praeitais metais”.

prelegentas daugiausia kalbėjo apie JSSS 
R antireliginę spaudų. Jis konstatavo, kad 
“JJezbožnik”, rusų bedievių sujungus orga
nas, 1930 m. išeidavęs šešis kartus į mėnesi 
po 8 puslapius ir turėjęs 326,000 egz. tiražų, 
1934 m. tepasirodė tik tris kartus į mėnesį 
ir tai jau tik po 4 puslapius numeris. Pažy
mėtina, kad tais metais laikraščio tiražas jau 
nebebuvo paduotas. Nuo 1935 m. sausio m.
1 d. laikraštis nė karto nepasirodė. Tuo pat 
“Bezbožniko” vardu leidžiamas mėnesinis 
laikraštis 1931 m. turėjo 199,500 egz. tiražo, 
kuris 1935 m. sausio m. besiekė tik 100,000. 
Šitas bedievių laikraščių tiražo sumažėjimas 
įsidėmėtinas dar ir dėlto, kad 1934 m. pra
nyko visa eilė ir kitų antireliginių laikraš
tuku. Mėnesinis laikraštis “Antireligioznik” 
1931 m. buvo leidžiafnas 31,500 egz. tiražu, 
vienas jo numeris turėjo 128 puslapius. Da
bar jis jau dvimėnesinis, vienas numeris be
turi 48 puslapius ir jo tespausdinama 12,000 
ęgzempliorių.

Ir bedievių s-gos narių skaičius nuo 1932 
m. vidurio iki 1934 m. pabaigos nėkiek ne
prailgo; pagal oficijaiius davinius jų dabar 
yra 5,673,000. Šitokio bedievių sąjūdžio silp
nėjimo priežastys, Ledit nuomone, esančios 
šios: pirma, nuolat didėjųs rusų tautos, ken
čiančios netikusiose gyvenimo ir darbo sų- 
lygose, abejingumas ir apatija; antra, Sta
lino nepasitenkinimas bedievių sųjūdžiu, ku
ris sovietų užsienių politikai sudaro didelių 
sunkumų ir iššaukia užsieny nuolatinius pro
testus; pagaliau, trečia, Stalino susikirtimas 
su kovojančių bedievių s-gos pirmininku Ja- 
roslavskiu, kuris jau 1931 m. gruodžio m., 
pateko į Stalino nemalonę, šiam suabejojus

“Draugas atskiria valdžių nuo valstybės 
ir ne visus, kurie priešinasi dabartinei Lietu
vos vyriausybei, vadina išdavikais visai ki
tokiais sumetimais. Jie ne tik visoms buvu
sioms Lietuvoje valdžioms buvo priešingi, 
bet iš pagrindų buvo ir tebėra priešingi Lie
tuvos nepriklausomybei. Kad taip yra, įro
dymų netrūksta.

Tur būt nieks, gal ir “K-vio” redakto
rius, neabejoja, kad jei lietuvių bolševikų šu
lui Kapsukui anais metais būt pavykę su pa
galba rusų armijos užgrobti Lietuvų, jis būt 
pasmaugęs jos nepiiklausomybę ir jų prijun- 
stato klausimų, kus yra išdavikas ir ta pačia 
jei ir 1926 m. ar kitu kartu bolševikams būt 
pasisekę nuversti Lietuvos valdžių. Jei kas 
bolševikų pavergtoj - Lietuvoj būt pasiprieši
nęs jų valdžiai, būt sušaudę arba badu išma
rinę, kaip atsitiko su jų priešais Ukrainoj ir 
kitur.

Lietuviškieji bolševikai savo nusistaty
mo ir dabar nėra pakeitę. Jie nekovoja prieš 
Lietuvos valdžių, bet kovoja prieš pačių val
stybę, norėdami jų sugriauti ir prijungti prie 
Rusijos. Dėl to mes ir vadiname išdavikais 
tuos lietuvius, kurie dirba savo tautos pia- dėl Kristaus pakentėti tiktai 
žūčiai ir kitų valstybių naudai. Jei ‘ K-vio j žmonių pašaipų ar pajuokų, 
redaktorius juos gina, reiškia, kad ir jis bol
ševikų nusistatymo laikosi. Jis gina savo 
vakarykščius draugus.

LAKŪNŲ ŽUVIMO PRIEŽASČIŲ 
TYRINĖJIMAS

jo “ištikimybe tikrajam marksizmui”.
Lygiagretus tam dalykų reiškinys yra

atkaklus religinių jausmų atgijimas rusų tau
toj. Tam pavaizduoti Ledit nurodė šiokius 
pavyzdžius: komunistiškų mokyklų mokiniai 
dalyvauja rinkliavose kunigams, organizuoti 
kolchozų ūkininkai reikalauja, kad dvasinin
kai pašventintų jų derlių. 1934 m. balandžio 
m. Maskvai bu,vo paskirtas naujas metropo
litas; jo celebruojamose iškilmingose mišiose 
kaip koncelebrantui dalyvavo 20 vyskupų, 
44 kunigai ir 15 dijakonų. Maskvos “Metro
polijos laikraštis” leidžiamas 3000 egz. ti
ražu. — Žinoma, būtų klaidinga manyti, l<aa 
bedievių sųjūdis anksčiau ar vėliau visai liau
sis veikęs. Karts nuo karto, pažymėjo Ledit, 
atsiranda naujų akstinų ir bedievių sąjūdžiui 
paskatinti.

GINA SAVO DRAUGUS

Usvanaaill Stipyte Yra Iki 
Bailume

LIETUVOJE PRADEDAMAS DIDELIS (MO- 
VMffi APSAUGOS DAUBAS

- Ryšiai tarp motinos ir vai-. Eleazurus buvo labai senas 
kų, žmonos ir vyro yra sti-1 žmogus. Tikėjimo persekioto- 
prūs, bet tikėjime dar stip- jai grasino jam mirtimi liep-
resni. - žmonės be princi- dumi valgyti tikėjimo uidrau- į^'į'į’uauie kare didžiau- 
pų nėra Jo mokytiniai. — stų valgį. Jo šalininkai jam 
Bet ir tikėjimo nuslėpimas sakė pakišiu leistinųjų valgių, 
nevisuomet yra smerktinas, kad tik jis apsimestų tarsi
Nėra Kristaus mokytinis ir 

neturi teisės' vadintis katalikų 
žmogus, nedrįstus prisipažin
ti, kad tiki į Jėzų ir Jo pa
skelbtų mokslų. Piktųjai dva
siai kartkartėmis daugiau ar 
mažiau vis pasiseka sukelti 
Kristuį priešingų srovių, ku
riose katalikams Kristaus iš
pažinimas sudaro nuostolių. 
Kartais tie nuostoliai būva la
bai maži, jei, sakysim, reikia

valgus uždraustuosius. Bet E- 
leazaras, eidamas 90-tus me
tus jau ir taip nesitikėjo il
gai gyventi, taigi dėl keleto 
metų nenorėjo suteršti savo 
rimtybės. Jis tarė: “Nedera 
mūs amžiai apsimestu Juk 
daugelis jaunesnių manydami, 
kad devynių dešimčių metų 
F.leaaaras perėjo į stabmeld
žių gyvenimų, dėl mano ap

Bet kartais nuostoliai būva žy 
mesni, kada tenka turėti nuos
tolių turte, arba susidaro kliu 
čių aukštesnei tarnybai gauti, 
Y’ra buvę ir tokių atvejų, kad 
už Kristaus ir Jo tiesos išpa
žinimų reikėdavo visų turtų 
netekti, kankinimus kentėti ir 
net gyvybės prastoti.

V. Jėzus pasakė: Kas nori 
išsaugoti savo gyvybę, praras 
jų; kas gi prapuldytų savo 
gyvybę dėlei manęs, atras jų 
(Mt. 16, 25). Kitaip sakant: 
“Jeigu tu, norėdamas išsau
goti savo gyvybę išsižadėsi ti
kėjimo, tai prarasi abu: ir ti
kėjimų ir gyvybę. O jei tu tu
rėsi drųsos gyvybę prarasti, 
kad tikėjimų išlaikytum, tai 
nė tikėjimo neprastosi ir gy
vybė tau grįš geresnė negu

Kongres i nonas A. Sabath ir šiemet, va
sario 6 d., per Jungtinių Valstybių Teisin
gumo Departamentų reikalavo ištirti mūsų 
tautos didvyrių Dariau^ ir Girėno tragingo 
žuvimo priežastį Soldino miškuose. Tų rei
kalavimų teisingumo departamentas perdavė 
State Departamentui. Coideil liuli, valsty
bių sekretorius, atsakydamas p. Sabathui, 
pažymėjo, kad nesu jokio reikalo vestį inves
tigacijų dėl lakūnų mirties, nes specialinė 
Lietuvos komisija ištyrus ir raporte paskel
bus, kad nesu pagrindo manyti, jog lakūnai 
buvo nušauti. Prie p. Hull laiško pridėtas 

į Lietuvos komisijos raportas anglų kalboje.
Apie šiuos naujus kongr. Sabatlio žygius

ištirti didvyrių mirties priežastį, sužinojome j buvus”.
iš adv. K. Česnulio, kuris yra gavęs iš kon- Išganytojas mus mokina vi- 
gresmono laiškų kopijas. sus žemės malonumus ir bra-

lš kongr. Sabatlio reikalavimų paaiškė- ilgumus statyti žemiau už tik- 
jo, kad pati šio krašto vyriausybė Dariaus rųjį tikėjimų, nes šis yra didi 
ir Girėno mirties priežasčių netyrinėjo, bet antgamtinė brangenybė. Jis sa 
rėmėsi Lietuvos komisijos pranešimais. Dėl

i to mūsų didvyrių žuvimo priežastis pasilie- 
Į ka neištirtos nuodugniai. Kadangi Darius ir 

Girėnas buvo Jungtinių Valstybių piliečiai, 
dėl to vyriausybė pati turėjo daryti investi
gacijų. Tais sumetimais kongr. Sabath ir rei
kalavo, kad tas reikalas būtų nuodugniai iš
aiškintas.

.Mūsų visuomenė, be abejojimo, yra dė
kinga p. Sabathui, kad jis rūpinasi mums 

i svarbiu klausiniu, nes pati šio krašto vy
riausybė, kaip matome, beveik nė piršto ne
pajudino, kad sužinoti mūsų didvyrių tragin
go žuvimo priežastis. Jį turėtų žinoti, kad 
lietuviai to įvykio neužmirš. Kad taip bus, 
aišku iš to, kad yra statomas Dariui ir Gi
rėnui paminklas G'hicagoje, kurio pamatų ka
simo iškilmės įvyks gegužės mėn. 5 d., Mar- 
ouette parke. Tas paminklas primins ne tik 
lakūnų žygio svarbų, bet ir jų žuvimų, Kurio 
ištyrimu tiek mažai tesirūpinta.

ko: Jei kas pas mane ateina 
ir nelaiko neapykantoje savo 
tėvo, motinos, pačios, vaikų, 
brolių ir seserų, dar — gi ir 
savo gyvybės, tas negalį būti 
mano mokytinis (Lk. 14, 26). 
Tie žodž'ai reiškia, kad tikė
jimų turipie statyti aukščiau 
už gražiuosius ir kilniuosius 
giminystės jausmus.

Jei nedora yru užsiginti ti
kėjimo dėl giminių meilės, ar
ba dėl gyvybes išgelbėjimo iš

gaulės ir dėl

PAVYDO VĖŽYS

Dabar Europoje visi smar- nisterijos yra organizuojama 
kiai kalba, rašo apie būsimų tarpžinybinė komisija, suside- 
karų. Jam visos valstybės ruo- daruti iš krašto apsaugos, vi

kiek tik pajėgdamos. 
Svarbiausia nurodoma į tai,
siasi, daus reikalų, švietimo ir su

sisiekimo ministerijų atstovų. 
Apskričių miestuose ir apskri-

šių vaidmenį suvaidins dujos tyse priešlėktuvinės apsaugos 
ir aviacija. Todėl smarkiai va organizavimu rūp nsis specia- 
ronia agitacija, kad kiekvie- lūs komitetai.
nos valstybės gyventojai tin
kamai pasiruoštų priešdujinei 
ir priešlėktuvin«į apsaugai. 

Kai visi ruošiasi karui. Lie-

Pirmiausia čia paminėtos 
priešlėktuvinės Įr priešdujinės 
apsaugos įstaigos stengsis Lie
tuvos gyventojus aprūpinti du 

tuva negali būti rami ir nuo Jo, bu8 gamina.
kitų atsilikti. Lietuva yra me- mos Uetuvoje. dujo.
za valstybė. Todėl j. pirmoji kaukįy apr0pinimo klausilllu 
su nieku kariauti nepradės. yra 8varstomas ir slėptuvių į. 
Bet kilus karui, ji turės rū- rengim0 reikalas. yisi nanly

, ™____ pinti8 SaV° “ Žawnilf | savininkai netrukus skiepuose
ų, uuuiu ap- apsaugojimu. Štai dėl ko Lie- . , -. •
tZPnHn.nAi/v« rrvvv. . . . .................................. ItUles Rengti slėptuvės »UO
gsuuauiAuo »j i tuvme trvventoiai rainnanu . • , e • » -w . .

bes trumpa laiko galėtų apsi
gauti (2 Mak. 6, 24. 25).

Jam kankiniu žuvus ir sep
tyni jauni Makabiejai skaud
žiai kankinami už tikėjimų 
galvas paguldė.

Niekad neleistina yra žmo
gui užsiginti tikėjimo nė žo
džiu, nė veiksmu. Bet tačiau 
persekiojimų metu valia kie
kvienam krikščioniui nelįsti su 
savo tikėjimo pareiškimu. Tas 
eina iš Kristaus žodžių: “Kuo 
met gi jie persekios jus vie
nam mieste, bėkite į kitų” 
(Mt. 10. 23).

Buvo išbėgęs iš Kartaginos 
ir šv. Kiprijonas ir slapstėsi, 
kol galėjo. Bet pareigoms pa
reikalavus grįžti, jis grįžo ir 
gaivų padėjo už Kristų. Šv, 
Atanazas 100 metų vėliau taip 
pat bėgo nuo persekiojančių

tuvoje gyventojai raginami 
vis daugiau ruoštis priešduji
nei ir priešlėktuvinei apsau
gai.

Tiesa, Lietuvoje priešdujinė 
ir priešlėktuvinė apsauga pra
dėta rūpintis dar visai nese
niai. Pirmuosius žingsnius šio
je srityje padarė šaulių sąjun
ga ir aero klūbas. Tačiau tie 
žygiai, daugiausia, buvo tik 
agitacinio turinio. Praktiškas 
priešdujinės ir priešlėktuvinės 
apsaugos darbas yra pradeda
mas dirbti tik dabar. Šiuo me
tu prie krašto apsaugos nu-J 
nisterijos yra organizuojamas 
priešlėktuvinės apsaugos šta
bas, kuris rūpinsis Lietuvos 
žemių apsauga nuo užpuolimų 
iš oro. Šįs štabas, daugiausia, 
dirbs aktyvų apsaugos darbų, 
ruoš priemones įsiveržusiems 
priešo lėktuvams sutikti ir at-

jį eretikų. Tik šiam šventa-. remti. Pasyviau apsaugos da 
jam neteko pasiduoti į perse- rbui prie krašto apsaugos mi- 
kiotojų rankas, nes persekio
jimai baigėsi.

Nors niekad nevalia išsig’n- bei admirolų, Japonijos užsie- 
ti savo tikėjimo, bet valia jį nių reikalų ministeris, aukš- 
kartais nuslėpti, ypač kai'tųjų rūmų pirmininkas ir ki
biausia tas, kas neturi teisės 
mus tardyti. Yra įvairių būdų 
tokiais atvejais, kaip išveng
ti melo ir neišsiduoti su savo 
tiesa. Taip vienų kartų rusų 
policijantas sutikęs jėzuitų 
klausė jo: “Ar tamsta nesi jė
zuitus?” Užklaustasis atsakė 
irgi klausimu: “Ar tamsta ne 
si girtuoklis ir kyšininkas?”

Prieš kiek laiko mes rašėme apie viso 
pasaulio lietuvių kongreso reikalus ir tarp 
kįtko užsiminėme, kad taiųe kongrese bolše
vikams neturėtų būti vietos, nes jie yra mūsų 
tautos išdavikai. Socialistų laikraštis ‘K-vis’ 
gęs prie Sovietų Rusijos. Taip būt atsitikę, 
proga visomis keturiomis gina savo vakaryk
ščius draugus bolševikus. Tas laikraštis ra
šo, kari vadinti bolševikus išdavikais, yra 
pikti ir neapgalvoti žodžiai. Esą “Draugas” 
neatskiria valdžios nuo valstybės.

Ne tik pas mus lietuvius Amerikoje, bet, 
matyt, ir Lietuvoje visuomenės gyvenime y- 
ra įsigalėjęs blogas reiškinys — pavydas. 
“Verslo” numeryje p. Prūsas tarp kitko ra
šo:

“ Vienas kitas iš lietuvių pradėjo geriau 
gyventi, geriau jiems sekėsi. Vienok ra
dosi tokių kaimynų, kurie, pykčio, kerš-

dujų, kad priešas neišžudyti 
nekaltų žmonių. Norėdami Lit 
tuvos gyventojams palodyti, 
koks pavojus karo metu gali 
gręsti iš lėktuvų ir kaip jo 
išvengti, greitu laiku bus pra
dėti bandomieji aviacijos puo 
limai. Pavojaus metu gyven
tojai apie priešo lėktuvų ar
tėjimų bus perspėjami. Tam 
tikslui reikia prityrusių žmo
nių sekėjų. Lietuvoje tokių 
priešų lėktuvų sekėjų paruo
šimui irgi jau Rūpinasi. Jiems 
paruošti visame krašte bus 
steigiami specialūs kursai. Pa
našūs kursai bus ruošiami ir 
visiems Lietuvos gyventojams. 
Didelį propogandos ir gyven
tojų paruošimo priešlėktuvinei 
bei priešdujinei apsaugai da
rbų turės nudirbti priešlėktu
vinės apsaugos sąjunga. Jų 
dabar organizuoja Lietuvos 
aero klubas Tsb.

rių tarpe yra daug generolų žius ir įsteigė užsieny penkis

ti oficijalūs asmenys. Tuo bū
du įgalinamas sąjungos tiks
lų suderinimas su Japonijos 
valstybės reikalais. Sąjungos 
statutas sako, jog ji siekia į- 
kvėpti Japonijos piliečiams 
“azijatiškos dvasios”, nurodą 
ti jiems jų pareigas kitų Azi
jos tautų atžvilgiu, plėsti A- 
zijoj japonų civilizacijų ir stu

Policijantas suriko: “Tamsta dijuoti Japonijos prekybos iš

skynus. Vienas svarbiausių y- 
ra “Jaunosios Azijos” susi 
v’enijimasj sušaukęs Tokio p. 
rmų savo kongresų. Posėdžiuo 
se daly va/o atstovai iš Indi
jos, Buriuos, Afganistano, Tu- 
'rkijos, Persijos, Sijamo, Indo- 
kinijos ir Kinijos, taip pat še
ši dabartinio Japonijos minis
terių kabineto nariai, imperi- 
jalistai gen. Araki ir kiti ofi
cijalūs asmenys. Visi kalbė
tojai smarkiai kaltino europie
čius ir reikalavo Azijos tau-

mane užgaulioji!” Jėzuitas at- plėtimo net pryšakinėj Azijoj. | toms senosios laisvės. Vienas
sakė: “Tamsta pirma mane galimybes, Pirmajame sąjun-
užgavai!” Juodu persiskyrė £os metiniame pranešime pa- 

pavojaus, tai daug didesne ne- geruoju Mat Ru«įjoj j^uito žymima, kad Mandžu valsty- 
JĮJĮ UJ vardas buvo užgaulingas žo- bės įsteigimas yra pirmas žin-

dis.
Vysk. P. P. Būčys

mo iš baimės, kad kas nepa
juoktų. Nepatogu būti pajuo
kiamam, bet tai mažmožis su
lyginus su išsižadėjimu gimi
nių, arba su gyvybės neteki
mu. Gaila, kad išminties žmo
nėse maža.

Tikėjimo persekiojimai įsi
gali tose katalikų šalyse, ku-' Mandžu valstybės proklama 
riose įsivyrauja ir praplinta j vimo metinės šventės proga 
tikėjimo balumas, kurs slap-! praeitais metais Tokio, Japo- 
stosi nuo pašiepiančių. Jei ne-jnijoj, buvo įsteigta “Great

JAPONU PRETENZIJOS 
i AZIJA

dalyvis iš Indijos prašė Japo
nijos pagalbos išvaduoti jo tė
vynę iš anglų valdžios. Pabai
gos žodį tarė vienas japon^^ 

gsnis į pasaulinę revoliuciją, generolas; jis tvirtino, jog v™ 
kuri savo jėga ir padariniais si Japonijos vedami karai kv 

lą iš troškimo iškovoti Azijai 
teisingumų.

būtų tikinčiųjų bailumo, tai 
pašiepėjai nestiprėtų ir nega
lėtų virsti persekiotojais. Tai
gi kas išmintingas tas yra drą 
sus, nesiduoda įbauginamas 
pašiepėjams. Jei daug būtų tųto ar nesąmoningo pavydo jausmo veda

mi, ėmė akėtvirbalius kaišioti, stabdyda- J išmintingųjų drąsuolių, nie- 
mi taip gražiai išjudintų ekonominį ve- k,ul nebūtų persekiotojų. Bū 
žinių; ėmė skleisti įvairius gandus. Daug
kas tai išgirdęs, tokį pat pavydo jausmų 
turįs, kurio anksčiau nedrįso į viešumą 
kelti, dabar jau sukruto ir dedas į tų 
nešvarių kompanijų”.
Iš to, kas čia pasakyta, atrodo, kad pra 

uionė bei prekyba verstis tik kitataučiams

Rime tad mes drąsūs ir išmi
ntingi.

Asiatic Society” (Didžioji A- 
zijos Sąjunga, japoniškai — 
Dai Ajia Kiokay). Sąjungos 
priešaky stovi 10 narių admi
nistracinė taryba, prie kurios 
priskirta priežiūros taryba iš 
17 narių ir 19 sekretorių. Vi
si šie žmonės yra japonai, nors 
sąjungos pagrindan padėta 
Panazijos idėja. Tarybos pa

busianti pranašesnė net už pra 
ncūzų ir rusų revoliucijas. Be 
Mandžu dar reikėsią įsteigti 
visų eilę kitų Japonijos vasa
linių valstybių. Tokios politi
kos tikslas esųs išstumti Azi
jos europiečius ir, sujungus 
Azijos tautas, paimti vadovau 
jamų vaidmenį. Pasaulio liki
mų ateity nustatysiančįos ne 
nacijonalinės valstybės, o di
dieji kontinentaliniai jungi
niai — Paneuropa, Panazija, 
Panrusija, paoanglosaksų sri
tys.

Sąjunga išvystė aktingų vei 
kinių. Per trumpų savo egzis
tavimo laikų ji suruošė pen
kis gausiai lankomus posėd-

DUJOS TURI APSJAUTU- 
SJQS PLANETAS

WASHINGTON, baL 26. - 
Astronomai patyrė, kad sprog 
s taniosios ir nuodingos dujos, 
žinomos vardu “metbane,” 
tirštai apsiautė keturias pla
netas: Jupiterį, Saturnų, Kr
anų ir Neptūnų.

Tos dujos yra tų planetų 
atmosferoj. Ir jų galybės — 
sudaro apie 820. kvadrilijonų 
tonų svorį.

leleistina. pasirodo, kad pavydas, lyg kokia kymo, reikia įsąmoninti visuomenę, kad lie- 
vėžio liga, yra apėmęs visų mūsų tautų. Kam tuvis pramonininkas, prekybininkas bei aroa- 
rūpi mūsų tautos gerovė, su ta liga iš visų tininkas geresnį rytojų kuria ne tik sau, bet 
jėgų turi kovoti. Anot teisingo “V.” paaa- ir viaai tautai.

Šventųjų paveikslas primins 
tau galųtinįjį gyvenimo tik
slų ir paragins dorai gyventi.

Graži kalba yra ženklas to
bulos sielos. Tad gpųiinkim 
savo kalbų!



KIEK AMERIKOJ PADIRBAMA CIGARETŲ IR KIEK PASAULY 25 MILIJONAI 
KOMPANIJOS TURI PELNO BEDARBIU

J. A. V. agrikultūros depar
tamento ir Federalės Pirkly- 
bos Komisijos pranešimu iš 
1928 m., tabako augintojai vi
sam krašte pardavė tabako už 
66 milijonus dolerių.

Tabako išdirbėjai padarė pe 
Ino 148 milijonus dol.

1919 m. kompanijos išmokė
jo cigaretų darbininkams $85,- 
300.00.

1931 m. darbininkams algos 
sumušėjo $72,700.00.

1933 m. algos dar nukrito 
$6,130.00.

1919 m. 24,474 darbininkai i 
padirbo 53 bilijonus cigaretų, į 

o 1931 m. 20,146 darb. padir- j 
bo 117 bilijonų cigaretų. Va
dinas su mažiau darbininkų 
atlikta daugiau darbo. Biznis 
pakilo iki 120 nuošimčių, o 
algos pakeltos tik 30 nuoš. Iš 
viso 1933 m. algomis išmokė
ta 13 milijonų dol., o darbi
ninkai cigaretų padirbo ir iš

parduota už 637 milijonus do- 1 
lerių. Apskaitoma, kad darbi
ninkui išdirba tabako į metus 
už $6,339.00, o cigaretų padu-| 
ro į metus už $37,526.00.

Tabako monopolio “Big 
Four” išdirbėjai: Lucky Stri
ke, Camels, Chesterfield ir 
Old Gold kasmet išleidžia nuo 
10 iki 15 milijonų dol. garsi
nimams. Visi cigaretų darbi
ninkai nėra organizuoti.

1931 m. Geo. W. llill, pre
zidentas American Tobacco 
Co. išdirbėjai Lucky Strike ci
garetų, algos formoj, special j 
bonus ir stako kredito paėmė 
sau viso $2,220,910.00, maž 
daug trisdešimt sykių daugiau 
gavo algos, negu Jungt. Am. 
Valstybių prezidentas.

llill ir 510 jo draugų, iš 
American Tobacco Co., 1931 
metais, dar išėmė sau $6,436,-
127.00. Juozas

Jf

TAUPYTI PINIGUS
1

Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe- 
deralinėj įstaigoj. Galima pradėti taupyti nuo 50c j 
mėnesį ir aukščiau.

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000 per Federal 
Sa\ings and Loan Insurance Corporation, Washing- 
ton, I). C.

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

Raštinė atdara kas dienų.

So.pAUt^NTO// 2242 WEST 23rd PLACE
Phone CANal 8887

Žeueve. IV. 3. l'l. Laikraš
čių pranešimu, tarptautinio 
darbo biuro žiniomis, visame 
pasaulyje dabar esama apie 2.) 
mil. bedarbių, jų tarpe 6- / 
mil. jaunų žmonių, jaunesni ą 
kaip 25 imtų amžiaus. Vokie 
tijoje 1933 metų b iželio mėn 
26,1 nuoš. bedarbių buvo jau 
nesni kaip 24 metų amžiau.- 
1934 metų birželio mėn. toki.y 
bedarbių Vokietijoje buvo 18,
8 nuoš. Jungtinėse Valstybe 
se 1930 metų balandžio mėn. 
buvo 27,6 nuoš. bedarbių nuo 
15 iki 24 metų amžiaus. Aid-' 
žiojoje Britanijoje 1931 metų 
b'rželio mėn. buvo 30,2 nuoš. 
bedarbių nuo 15 iki 24 metų 
amžiaus. Italijoje 1932 metais 
buvo 41,5 nuoš. jaunų bedar 
bių nuo 15 iki 25 metų am 
žiaus. Šveicarijoje 1934 metų 
liepos mėn. buvo 15 nuoš. be
darbių jaunesnių kaip 24 me
tų amžiaus. Čekoslovakijoje 
1933 m. vasario mėn. buvo 
22,8 nuoš. bedarbių nuo 14 iki 
24 metų amžiaus.

Tai padėčiai pagerinti kai 
kurios valstybės ėmėsi įvairių 
priemonių, kurias tarptautinis 
darbo biuras paminėjo save 
pranešime, kuris eis kitos da
rbo biuro konferencijos dis
kusijų pagrindu. Savo prane
šime tarptautinis darbo biu
ras siūlo: 1) nustatyti priva
lomų mokyklos laikymo, bai
gimo įr darbo pradžios am-

RUOŠIAMASI SUTIKTI IR PRIIMTI UŽSIENIO 
LIETUVIŲ EKSKURSIJAS

ederalSavings
AND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO

Ben J. Kazanauskas, raštininkas

r/-
•■F

BE SURE IT IS A
GENUINE

HOOVER Z

Kasmet, ypač vasaromis, iš 
už jūrų - marių, iš už vande-* 
nynų atvyksta šimtai užsienio 
lietuvių pabuvoti savo tėvy
nėje, pasidžiaugti jos laisvu 
gyvenimu, jos pažanga ir lai
mėjimais, aplankyti savo gim
tines, gimines ir artimuosius. 
Visados užsienio lietuviai sa
vo tėvynėje, savo gimtoje že
mėje, kuo nuoširdžiausiai ir 
gražiausiai sutinkami bei pri
imami. Lietuvoje jau prany
ko “dolerinė liga”, kurta an-

žių — 15 metų; 2) rengti pro
fesines mokyklas; 3) steigti 
profesinius patarimo biufus 
darbo biržose ar ryšium su 
jomis; 4') steigti darbininkams 
poilsio vietas, skaityklas ir 
mankštyklas, kur jaunieji dar
bininkai galėtų praleisti nuo 
darbo nuliekamų laikų.

ksčiau žmonės taip sirgdavo 
Dabar Lietuvoje į kiekvienų j 
apsilankantį ir grįžtantį iš 
Amerikos žiūrima ne per pi
nigo akimis, bet jau tiesiama 
broliška ranka ir atveriama 
lietuviška š'rdis. Čia nenori jo 
išnaudoti, stengiasi, kad mie
lam svečiui s&’>o gimtoje že-r 
niėje būtų jauku, gražu ir ge
ra.

Ypač užsienio lietuvių su
tikimu ir priėmimu dabar sma 
rkiai rūpinasi Lietuvos orga 
nizacijos. Jų atstovai atvyks 
tančias ekskursijas sutinka 
Klaipėdos uoste, pasienio ge- 
ležinkelhj stotyse ir kitur, j 
Kaune ir Klaipėdoje dabar su
sidarė n<‘t atskiri komitetai ir' 
užsienio lietuvių ekskursijoms 
sutikti, priimti ir palydėti. 
Komitetams vadovauja Užsie
nio lietuv'ams remti draugija

ir šaulių sųjunga. Šios abi or
ganizacijos savo skyriams - 
būriams davė paraginimus, 
kad ir jie kuodaugiausia pri
sidėtų prie atvykstančių už
sienio lietuvių supažinidinimo 
su Lietuvos gyvenimu, jos gra 
žesnėmis bei istorinėmis vie
tomis, kovomis, laimėjimais ir 
pažanga. Žodžiu, kad Lietuve 
je apsilankęs užsienio Jietuv’s 
gautų tikrų, teisingų vaizdą 
apie savo senųjų tėvynę.

Šiemet, sųryšyje su būsimi, 
viso pasaulio lietuvių kongre

su, L ėtu voje laukiama kur 
kas daugiau atvykstančių už
sienio lietuvių, negu jų atvyk
davo kitais metais. Taip pat 
laukiama ir gausių ekskursi
jų, kurių sutikimo bei priėmi
mo programos jau dabar stro
piai ruošiamos. Turimomis ži
niomis, pirmoji Šiaurės Ame
rikos lietuvių ekskursija į Lie 
tuvų atvyks gegužės mėn. pra 
džioje. TšS

BIZNlLRIAI, GARSINKITE 
“DRAUGE”

JOHN P. 1AVAI I)
LOAN 3 and INSURANCE

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

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE . ' -

rrarloaa nedalą 
■ecoMtraated at Hootm Urtory.

PjOCtL
■C

THIS
MONTH ONLT 

HOOVER SPECIAL 
MODEL 103 

OMLT

199-1
!CIAL L

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Kiekvienas Hoo- 
ver Special turi Hoo- 
ver garancijos tagutę, 
kas užtikrina, kad valytu
vas. kurj pirkaite, buvo per
dirbtas pačios Hoover Kompa
nijos. Už jos stovi — neat
sakanti, nežinoma firma — bet 
garbė, išdidumas ir darbas di
delės kompanijos. Yra gerai ir 
visiškai perstatytus pačios Hoo
ver dirbtuvės išlavintų eksper
tų. Naujos dalys sudėtos vie

toj senų — 
ne pigios da

lys — bet tikros, naujos
Hoover dalys. Dėl to: stebė

tinas Hoover veikimas ir tar
navimas yra garantuojamas 
VIENIEMS PILNIEMS ME
TAMS.

Hoover Special Model 105 
galima nupirkti, tiktai šj mė- 
nesj, stebėtinai žema kaina 
$19,95, žemiausioji kaina Hoo
ver kada nustatė. Naudokitės 
šia proga dabar.

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

LIETUVIŲ PROGRAMAI: 
Nedėliomis WAAF, 920 k. nuo 5 iki 5:30 po pietų. 
Kebvergais WHFC, 1420 k. nuo 8 iki 8:45 vak. 
Kasdiena angliškai WAAF 5 vai. po pietų.

8BZB J

Charles Edison, sūnus 
žinomo išradėjo Edisono, 
prez. Roosevelto paskir
tas nacijonalio atgaivini
mo bordan.

iNUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu jūsų organai silpni lr jūs 
jaučiatės senu. priimkit NCGA-TONE
— tą pastebėtiną vaistą, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų ir 
vyrų per paskutinius 45 metus. NU- 
GA-TONE priduoda naujos sveikatos 
lr sustiprina nusllpnėjusius organus.

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

Nuo užkietėjimo imkit—UOA-SOL
— Idealų Lluosuotoją viduriu 25c ir 
50c.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublie 8340
6340 SO. KEDZIS AVS.

Išdirbėjai aukštesnę rūšies pamink 
Ių ii Grahnamių

f

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrime
—O------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ii 
taupykite pinigus

———io----------
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuviu

527 N. WESTERN AVE.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois,

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Alfred Rnaelli, pres.

Specialistai iškalime Ir Išdirlii- 
mc visokių rūšių paminklų Ir gia- 
bnamių.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Venkite paminklų relkahis tie
siai su plačiais išdlrbėjais.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas l»okas į rytun nuo 
didžiųjų vartų

HULSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PKNsACOJjA MII 
HE1..MG5T 3-185 

Office: HJI,1*1JDE MM 
Vineent Ruseli!, aeer.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvii 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Petkus
J. F. Rate
S. M. Skilias
Clias. SyrewiczB
LIZA

I. F. Eadeikis

1410 Ko 19tb CL. Cicero 

l’liorn- Cicero 2109

668 AVest 18th Street 
Pbone CANal 6174

718 West ISth Streel 
I’hone MONroe 3377

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

1646 West 46tb Street 
Pbone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hennitage Avė. 
Pbone YAItds 1741—1742

Lacbawicz ir Šonus 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 5927

I. Liutevnis
S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Pbone YARds 113$

3307 Lituanica Avė. 
Pbone BOUIevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J.F.EUDEIKIS
• ..v JSLi



VIETINES ŽINIOS
SIMONAITIS SU LESČIAU- 

SKAITE

Simonaitis, žinomas Brigh
ton Parke kaip “Saminy’’ ge
gužės 5 d. susituoks su Sofija 
Lesėiuuskaite, dukterimi žy
mios Bridgeporto šeimynos.

‘•Saminy” yra Brighton Pa 
rko parapijos choro ir L. Vy
čių 35 kuopos nurys, žynius 
veikėjas, scenos artistas.

Vestuvės Ims Šv. Jurgio ba
žnyčioj. Mišiose per Ofertori- 
nni giesmėj Regna Terrae so
lo g'edos 0. Piežienė; be to, 
giedos ir Schuherto “Avė Ma
ria”, akompanuojant vargo
nais A. Pociui.

O vestuvių puota bus tų pa
čių dienų Šv. Ritos K. of C. 
salėje, 6048 S. Fairfield g.

lėlius

kančio Marianapolio kolegiją, 
Thonipsone, naudai.

Šiuomi dėkojam grab. A. Pe 
tkui už paskolinimų kėdžių ir 
dovanų, taip pat M. Balsienei, 
Ivalanauskienei, Kulpšai, Ba 
ranauskams, Urnežaitei, Sa 
moškienei, Steponavičienei, Si 
liūnui, Mikučiui, Mičiūnienei, 
Vahalienei, Kiudžiuį ir visie
ms kitiems už tikietų platini
mų, dovanas ir pasidarbavimų, 
taipgi visiems atsilankusiems 
ir parėmusiems pramogų.

Bambalų šeima

CHICAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

įKO?Ši

■■■■■

VĖLIAUSI GROŽĖS 
ĮRENGIMĄ1-

BRIGHTON PARK. — Su
lig vėliausių išradimu Jovai- 
šaitės yra įrengusios grožio 
salonų adr. 4449 So. Califor
nia av. P-lės Jovaišaitės yra 
plačiai susipažinusios su gro
žio mokslu. Jos net Paryžiu
je lankėsi, kad pastudijuoti ir 
palyginti Amerikos technikų 
su Prancūzijos. Tokie Įvykiai 
lietuvių tarpe yra labai reti.

Brightonparkietės moterys 
ir mergaitės, kurios supranta 
ir įvertina aukšto laipsnio gro j 
žio technikų ir nori pasinau
doti vėliausiais išradimais, te
gu kreipiasi į O. ir U. Jovai- 
šaičių Beauty Sliop. K. R.

Mūši) bažnyčioj Kristaus 
prisikėlimo šventė minėta la
bai iškilmingai. Net ilgi} me
tų Cliic. Heights gyventojai 
sako, kad pirmų kartų ši pa
rapija taip didingai, taip iš
kilmingai Velykas šventė.

PADĖKA

BRTGHTON PARK. — Ko
vo 3 d. buvo sureng 
kais žaidimo pramoga netur
tingo stud. A. Bambalo, lan-

SPURTAS

BKSTTggB

BjjBB

- $.

Pirnindioni’i Hnlnnd 00 ■*

,w

(Acrw> Photo.)

Pamatai ir ramščiai $1,446,090 tilto tarp Moline, III., ir Bettendorf, Ta. 800 
pėdų aukščiau Rock Tsland arsenalo. Tiltas pradėtas statyti praėjusių metų bir
želio mėn. Bus užbaigtas rugpiūty, š. m.

šia buvo, kuomet bemaž visa Inytojų pasitikti. Procesijoj pi- 
bažnyčia sukilo eiti prie šv. imliausiai ėjo 125 nariai Šv. 
Komunijos. Vardo draugijos, gražiuose a-

psiaustuose, prisisegę draugi-
| Bal. 25 d. įvyko card par- jos ženklelius. Paskui ėjo ma- 

Šv. Kazimiero seserys ne ty ir šokiai, parap. svetainėj žyčiai bernaičiai, nešini bal-
vien talentuotos mokytojos, 
bet sykiu artistės, dekoratės. 
Kristaus kalėjimas, karstas ir 
didysis altorius Velykų rytui 
buvo gražiai įrengti, išpuošti. 
Gėlėms buvo sukolektuota 
$30.00.

Susidaręs būrys giesmininkų 
giedojo ištisų naktį. “Ame
rican Legion” ėjo sargybos 
pareigas prie Išganytojo kars- 

I to.
Šeštadienio vakare ir Vely

kų rytų kleb. kun. A. C. Mar- 
tinkus pasakė labai gražius 
pamokslus.

Rczurekcija buvo 5 vai. A- 
bu chorai, didžiųjų, vedamas 
IT. Zarankaitės, ir mokyklos 
mergaičių mokinamas seselių, 

kauliu- stebėtinai gražiai giedojo.
Žmonių priėjo ir iš kitų 

miestelių privažiavo pilnutėf 
bažnyčia, net vietų trūko. Iš
kilmingos apeigos visiems da
rė nepaprastų įspūdį. Gražiau-

ir parapijos naudai. Vakaruotas lelijas, taipgi tarnautojai 
rengė moterys nuo Portland Į ir mergaitės Nekalto Prasidė- 
gatvės: Uršulė Sobutienė, Ci
ną Norvilienė ir Elzbieta Dau-

jimo P. Šv. draugijos, kurios 
dėvėjo baltas sukneles ir gel- 

kšienė. Bilietų jos išpardavė , tonus bei baltus kaspinėlius
apie du šimtus. Rap.

AUKŠTAS SVEČIAS 
SCRANTONE

Šv. Juozapo parapijos žmo
nėms buvo laimės turėti savo 
tarpe J. E. vyskupų Matulio
nį. Verbų sekmadienį buvo 
jaučiama kaž kas nepaprasto. 
Vaikučių procesija 10 vai. nu
ėjo prie klebonijos svečių ga-

plaukuose. Tvarkos žiūrėjo 
Šv. Vardo dr-jos vyrai ir po
licija.

Ekscelencija atlaikė šv. Mi
šias ir šventino verbas, o Šv 
Vardo draugijos vyrai išdali
no žmonėms. Kunigai, tarnau
tojai ir seserys verbas priėmė

DIDŽIŲJŲ LYGŲ j AKIŲ gydytojai: 
SVIEDINIO
REZULTATAI

AMERICAN LEAGUF
Šeštadienio žaidimo Rezul. 

Chicago, 16 .... St. Louis, 3
Cleveland, 9......... Detroit, 2
New York, 9...............Phila.. 8
Washington, 8 .... Boston, c 
Šios dienos žaidimai rezultatai
Chicago, 6......... St. Louis, 4
New York, 7 ......... Phila., 5
Wasbington, 5 .... Boston, 3
Detroit, 5.......... Cleveland, 3

NATIONAL LEAGUE.
Šeštadienio žaidimo Rezul.

Cincinnati, 2....... Chicago, 1
Phila., 5......... New York, 4
Boston, 4.........  Brooklvn, 2
Pittsburgh, S .... St. Louis, 5 
Šios dienos žaidimai rezultatai
Cb;cago, 4............ Cincinnati 1
Boston, 5.........  Brooklvn, 3
New York, 3 ......... Phila., 0
Pittsburgh, 3 .... St. Louis, 2

Ofiso Tel. CICERO 49
Rez. Tel. CICERO 3959

I0S SHINRI MAN. M. n.
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei

katos KomPtJonlerlus. Trn gerai Cl- 
cerieėtama žinomas. Praktikuoja Jau 
28 metus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Rticumatlzms. Plati- 
ėiti Ir ftlrtlles Ilgas.

Valandos;
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto: nuo 3 Iki 4 

vai. popiet lr 7 Iki 8 vai. vakare: 
Šventadieniais pagal aualtarlmę

4930 West 13th Street 
CICERO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

<H*TOMETRICALLY AKIE . 
SPECIALISTAS

I Palengvina aklų Jtemplmą., kuria 
i « ttl priežastimi galvos skaud«Jlmo, 
i ivalgtmo, akių aptemimo, nervuotu- 

mo skaudama ūkių karšt), atitaiso 
• rumparegvstę Ir tollregystę. Priren
gti teisingai akinius Visuose atslti- 
KltnuoM. egzaminavimas daromas su 
ebktra parodančia mažiausias klat- 
das. SpecialS atyda atkreipiama ) 
mokyklos vaikus. Kreivos akys atl- 

, taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
NedSIloJ nuo lo 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. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

4? '/'/

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas
Pastehėkit mano iškabas 

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

Phone CANal 0523

KAUNAS. — Centrajinio 
statistikos biuro duomenimis, 
šiemet per pirmus du mėne
sius iš Lietuvos emigravo iš 
viso 327 (1934 m. 253, 1933

FLETAIRENDON

galėjo tylomis praeiti ir Lie
tuvoje. Jos Lietuvoje iššaukė 
didžiausių pasipiktinimų. Pir
miausiai į jas atsakė Kauno 
studentai. Tris dienas studen
tija universitete ir pačiame m. 205) žmonės, 
mieste demonstravo reikalau
dama Lietuvai nieko neboti 
vokiečių grasinimų ir ragin
dama valdžios žmones
drąsiems ir vokiečiams nė 
per plaukų nenusileisti. Prie 
studentijos prisidėjo ir di
džiausios žmonių minios. Ba
landžio 2 d. demonstracijose 

.dalyvavo visas Kaunas

Puikūs 3-5 ir G kambarių 
fletai. Wed Baidės apielinkėj. 

būti Renda pigi. Atsišaukite;
2358 So. Oakley Avė, 
arba Tel. CANal 0936

REIKALINGA 
DARBININKAI

Lietuvoje šios demonstracijos 
praėjo labai kultūringai, be 
plūstamu žodžių ir smurto 
veiksmų. Tai gražus pavyz
dys vokiečiams, kad galima 
apseiti be tokių niekšingų} žo*

1 džių ir grasinimų, kurie Lie- 
’ tuvos adresu taip dažnai gir- 
įdimi iš vokiečių pusės.

ir pasakė gražų pamokslėlį, • 
ragindamas visus praktikuoti 
savo tikėjimų, auklėti vaikus 
katalikiškai, skaityti lietuviš
kus katalikiškus laikraščius ir 
dorai, gražiai gyventi.

Pirmadienio vakarų Eksce
lencija kalbėjo mokyklos sve 
tainėje. Laimute

KAUNE BUVO DIDELĖS
DEMONSTRACIJOS
PRIEŠVOKIEČIUS

KAUNAS. — Šlykščios Vo
kietijos demonstracijos prieš

prie altoriaus iš vyskupo ran- Lietuvą, kurios buvo Berlyne, 
Karaliaučiuje, Hamburge, Til

~ tt i žėje ir kituose miestuose, ue-Popiet ‘Graudus Verksmai, 
o po jų Ekscelencija suteikė 
palaiminimų Šv. Sakramento LIETUVIAI DAKTARAI

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone 
PROspect 1028

Peš. and Office 
2S59 So. T/eavitt St.

CšNnl OtOt

DR, J. J. KOWARSK AS
PHYSICTAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE KOI'RS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo G iki 8 vak 
Nedėliomis pagal atitarti

Ofiso telef. BOl’levard 7820 
Namų tel. .PROspeel 1930

Tel. ROUlevard 704-/

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

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

DR. J. RUSSELL
Lietuvis (lydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 9:30 Iki 8:30 
Seredomis tr nedaliomis pagal sutart) 
Rez. 2515 W. 99th St. Pagal sutart).

Tel. Ofiso BOUIevard 5218—14 
Rez. VTCtory 9348

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 6:80-8:10

756 West 35th Street

Tel. CANal 0257
Res. PROspect. 9959

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 9990 Bo. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Ik* 1 popiet 
9 Iki 8 v. vakaro

DR- P- ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1449 SO. 49th OT.. CICERO. ILL.
TTtar.. Ketv., Ir Pėtn. 10—9 vai. 

8147 80. HATiSTED 8T.. CHICAGO 
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMloek 4848 
Res. Tel. GROvehllI 0917

7017 S. FAIRFTELD AVĖ.

Reikia prityrusio pardavėjo 
(salesniano). Commission ir al-
°*n.

B0X 19, “DRAUGAS” 
2334 S. Oakley Avė. Chicago 

PARDAVIMUI BIZNIAI

Parsiduoda čevervkų taisy
mo šapa. Renda nebrangi. Biz
nis išdirbtas per 17 metų. Ne
vedusiam yra 2 kambariai pra 
gyvenimui. Mašinos geros. Ne
mokantį galėsiu išmokinti.

2309 South Hoyne Avė.

CLASSIFIED
AITOMOBILES AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INO
Vartotų Karų Bargenai— "

DODOE — 1932, 5 pasaž. Coupe, Tan, 
G mediniai ratai. Išvaizda, stovis 
ir tajerai visi peri. Puikus karas, 
gerai prižiūrėtas ir žemai apkai- 
nuotas ........................................... $3 95

OLD9 8— 1933, 4 durų Sedan. Blue 
SU gold trim, 5 Steel ratai. Ijibai 
gražus vėliausio modelio karas, an
kstai lobi-lam stovy ................. $515

CHEVROLET — 1933, Sport coupe 
su rumble seat. Maroon. 5 drat. 
ratai, bot water heater. Puikus ma
žas coupe, kaip naujas .... $395

PLYMOUTH — ‘33, 2 pasaž. Con- 
vcrtible Coupe. Juodas, 5 raudoni 
drat. ratai, rumble seat. Vėliausio 
modelio coupe švelniai bėgančiu 
motoru ............ ................................ $415,

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

BUICK — 1932. Victoria Coupe, 5 
pasaž. Maroon. G drat. ratai, Finlsh 
kaip naujas, vienas iš puikiausiu 
Bulckų mūsų dideliam stake $415

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

LA SALLE — 1930. 5 pasaž. Sedan. 
Juodas K drat. ratai. Sis La Šalie 
puikiai išrodo Ir yra pirmos rūšies 
visame ............................................. $375

CADILLAC — ’31 — V-12. 6 pasaž. 
Town Sedan, wlth real trunk. 6 
dr.it ratai, with white side vvalls. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus ir iš 
lauko Matomi paint ................ $695

CADILLAC ’28 — V-8 5 Sedan, Mė
lynas, G drnt. ratai, trunk rack, 
vvhipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus ........... $195

BT'ICK — 1934, Model 57, 5 pasaž. 
Sedan, Juodas. 5 nitai. Puikus ka
ras. vėlaus modelio, vartotas lik 
kelis mėneaius Garantuotas $895

PONTTAC — 1934, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas, 5 drat. ratai, seat covers, 
vėlaus modelio, kaip naujas, ga
rantuotas ..................................... $995

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

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

CHEVROLET — 1931, 5 pasaž. Co
upe, su trunk, Juodas, 5 drat. ra
tai, puikus karas, išrodo kaip nau
jas ir apkainuotas paradvimui $2W5

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

BT'ICK — 1935, Jūs galite sutaupy
ti kelis šimtus dolerių ant dvleiu 
1935 Buick sedans. vienas su trunk. 
kurte buvo vartoti tik trumpa lai
ka Ir yra garantuojami kaip natiji.

l'el. CANal 9122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti

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

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

BUTCK — VTSU MODELIŲ. Maty
kite mūsų didi staka pertaisytu ir 
garantuotu Buick karti. Visų mo
deliu. visokiom kainom.

Cnt. CANal 9122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutArtl 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ava.
Telefonas REPublic 7898

Dienomis Tel. LAFayette 5708 
Naktimis Tel. CANal Oto*>

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

Nedėlioję pagal sutarti

Tel T^AFayette 7650

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
• 2—A Ir 7—9 vai vn^are

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. OANal 9402

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 0(189 

Ofiso vai.: t—4 Ir 6—8 p. m 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Tel.; LAFayette 1680
Rez. Tai.: VTRglnla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

G A S X - R ▲ Y4148 ARCHER AVENUE 
Kampas Francteco Avė

I V AIBOI DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
S lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4 
▼ai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki lt 
valandai dleng 

Telefonas MlDway 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0884 

Rez.: Tel PLAza 9400 
Valandoa:

Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-8 Ir 7-8 ▼. ▼. 
Nadė,dieniai* nuo 18 Iki 18 diena

Ofiso: Tel. LAFayette 4917 
Rez.: Tel. HEMloek 9289

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

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak.
Rezidencijos Ofisas: 295» W. 99»h St 

Valandos: 10-12 lr 8-0 vai. vak. 
Seredomis lr Nedgllomls pastai sutarti 

Tel. LAFayette 8057

DR. A, RAČKDS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3061 West 43rd Street

(Prie Archer Ava. netoli Kedale) 
Valandos: nuo I Iki 8 vai. vakaro 

Seredomis lr nedėllotnfs pagal
sutart)

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFTSAS TR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 8 popiet — 6 Iki 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

BUTCK ‘30 — Model 46S, 2 pasaž. 
coupe su rumble seat, French gine 
6 drnt. ratai labai gražus cottne 

tobulam stovy ............................... ' $295
IR DAUGELIS KITŲ

Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite 
patogiais mėnesiniais mokesčiais.

3848-60 Ogden Avė. - Chicago 
Cnavvford 41 OO

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kaadien nuo 9 Iki 5 
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčias 

vakarais 6 iki 9
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPnblic 9990

Tolephone BOT’levard ŽRi'b

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 1 

4031 R. ASHLAND AVĖ.
Res 6515 S. Rockwe” St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

REAL ESTATE

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
TJETTTVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Skolinam pinigus ant jflsn morgl- 
Slų. bonų. algos l,r namų. Taipogi pe 
rkam, parduodam — mainom morgi- 
fius. bonus, namus, ūkės lr biznius. 
Turim apdraudos departamentų.. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

KONTRAKTORIAI

ŽELVTR BITILDINO OO. 
Kontraktorlal

Statom naujus lr talsom senus na
mus. Mūro, cemento, medžio lr stog
dengy st ės Lengvi tšmokesčlal arba 
casb. Gaisro apkainavlmas ant namu 
Ir rakandų.

8358 S. LITTTANTCA AVĖ.
Tel. ROUlervard 9827

BRUNO SHUKIS A OO. 
KONTRAKTORIAI 

Statome naujus namus. Apdengtam 
gonkaa (porčlus arba visa medin) na
mų poplera arba cementiniu aabeatos. 
Taip pat parflplnam paskolas namų 
pataisymui. Imame darbūs visoj Cbl-
cagoj, kolonija nesvarbi.

4181 So. Fmnclsco Avenue
Telefonai LAFayette 5824 — 8351

.MORTCAfiE BAMKERS,

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORfTŲ 
AGENTŪRA

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

Tel. KAFayette 1083


