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VOKIETIJOS KATALIKAI ĮSPĖJA
NACIUS, KAD GERBTŲ POPIEŽIŲ

KONKORDATU UŽTIKRINTOS KATA
LIKAMS TEISĖS VOKIETIJOS 

VALSTYBĖJE
BERLYNAS, geg. 17.

Naciai sukėlė naują prieška-|ir leidėjam
talikišką bangą Vokietijoje iš
leisdami ir skleisdami savo 
autorių knygas ir 
kuriomis, puolama 
Bažnyčia, kunigija, 
ir net Popiežius.

Vokietijos kataliką laikraš
tis “Katliolisclies Kirclien Bla 
tt” paskelbė įspėjimą na
ciams, kad jie liautųsi užpul- 
dinėję Bažnyčią, o ypač Po
piežių.

“Atkreipiame dėmesio tų

brošiūras,
Kataliką 

vyskupai

— knygą ir brošiūrą autoriams 
rašo kataliką 

laikraštis, “kad tarp Vatikano 
ir Vokietijos valstybės drau
gingus santykius palaiko pa
darytas konkordatas ir kad 
Popiežius, sulyg tos sutarties, 
turi būti gerbiamas. Kataliku 
Bažnyčia yra. inkorporuota 
Vokietijoje ir ji čia turi savo 
teises. Pavojus Vokietijos val
stybei gresia ne nuo popieži- 
jos, arba kataliką, bet nuo tą 
vyrą, kuriems nei bažnytiniai 
įžadai, nei religinis įtikinimas 
daugiau nėra šventi.”

‘MAUTO’’ SKERDYKLOS KAUNE

M

Lietuvos “Maisto” bendrovė turi penkis bekono apdirbimo fabrikus: Kaune, Pan vėžy 
Klaipėdoj, Šiauliuose ir Tauragėj.

MISIJŲ DARBAS UOLIAI REMIAMAS 
CHICAGOS ARKIVYSKUPIJOJE

Misiją reikalu direktorius - 
Ghicagos arkivyskupijoje mo
lis.. J. J. Horsburgh paskelbė 
•aportą už 1935 metus.

Namų ir užsienių misijų rei
kalams 1925 metais surinkta:

Metiniu ir kitą narių duok- 
I lėmis $79,639.94.

Amžinųjų narių sumokėta 
$8,933.53.

Dovanomis ir aukomis $13,- 
986.04.

j Misijų kolekta bažnyčiose 
į $66,671.73.

. Viso labo $206,678.30.
Misiją direktoriaus rapor

tas yra platus. Adresuotas Jo 
Emin. Kardinolui, Ją Eksc. 
vyskupams, kunigams, vienuo
liams ir pasauliečiams kjatali- 

I kams.
Pažymima, kad jau vienuo

likti metai, kaip puikios sek- 
1 mes apturimos organizuotu 
darbu misiją reikalams.

Prieš 11 metą taip nebūta, 
kadangi neturėta atitinkamos 
organizacijos.

Ponlėtiniu $20,610.30.
Palikimais $9,612.51,

Iš tą visą surinktą fondą 
viena dalis skiriama namą 
(čia Amerikoje) misijoms^ o 
kitą — užsieniu misijoms.

NAUJA LENKŲ VYRIAUSYBĖ 
YRA MILITARISTISKA

VARŠUVA, geg. 17. — Len (kad kabinetas imsis sparčiau 
Idjos prezidentas Moscickis įvykdyti ginklavimosi progra- 
patvirtino naują ministerių Imą. 
kabinetą, kurio priešakyje y- 
ra gen. Felician Slawoj-Skla- 
dowski. Naujas premjeras už
ėmė savo ofisą apsitaisęs ge
nerolo tini formoje.

“Uniforma,” pažymi laik
raštis ‘4 Kurjer Poramiy ’ ’

rainos simbolis.
Tas reiškia, kad kariška! 

dvasia vyrauja kabinete ir i Jas

Premjero vieton karys pas
tatytas dėlto, kad buvusi vy
riausybe buvo lėta, silpna ir 
be jokios karingosios energi
jos, pareiškia žymieji lenkai, 

j Kas kita. bus. esant vyriau- 
i sybės priešaky militarininkūi. 
‘ Bus daugiau drausmės ir sek- 
i m ingo darbo.

Naujas premjeras genero- 
yra pilsudskininkas.

CENZŪRUOJA PRISIUN
ČIAMAS POLITINES ŽI- |

NIAS

ŠERIFO ŽUDIKAS MURI
NAS NUŠAUTAS

--------- . į , GORDONąVILLE, Va.,
BUENOS AIRES, Brazdi- geg. 16. — Viena turtinga 

ja, geg. 16. — Brazilijos vy- žemvaldė nusiskundė p.cilicijai, 
riausybė uždraudė laikraš- kad murinas 
čiams dėti necenzūruotas iš ki- nuomininkas 
tą kraštų'prisiunčiamas ži-1 69 m. amž., 
nias apie politinius sąjūdžius,! ginklu netoli 
streikus ir tam panašias. Taip 
pat 
kad

įspėtos žinių agentūros, 
jos nesiųstų tos rūšies ži- 
braz.ilų spaudai.

H. SELASSIE APSISTOJO 
JERUZALĖJE

J E U l J Z AL Ė, Palesti] i a,
geg. 16. — Etiopijos impera
torius bėglys llaile Selassie 
ilgesniam laikui apsigyveno 
šiame mieste. Išsinuomavo na
mus ir įsikraustė su namiš
ki ai Si.

ANGLIJOS KATALIKAMS NEPAPRASTA NACIU 
REIKIA DAUGIAU PAŽIN

TI TIKĖJIMĄ
YEIDMAINYBĖ

AVilliam AVales, 
jai grasinęs su 
čia kapuose.

Šerifas mėgino senį muriną 
areštuoti. Jis nušovė šerifą ir 
pašovė keletą kitų asmenų, 
paskiau užsibarikadavo namu 
kuose kartu su savo seserimi.

LONDONAS. — Jo Eksc. 
W es t m i n ste r io arki vy sk ūpas 
A. Hinsley pirmininkavo. Ka
talikų Tiesoj draugijos meti
niam susirinkime.

Arkivyskupas tarp kitko 
pažymėjo, kad Anglijos ir Va- 
lijos katalikai yra reikalingi, 
kad giliau pažintų savo tikėji
mo tiesas, kadangi šiandien jų 
daugumas nepažįsta to visa.

“Kai vaikai apleidžia mo
kykla be. nuodugnaus, savo ti- 

| kojinio tiesą pažinimo”, sake 
arkivyskupas, 44jie greitu lai-, 
ku ima atšalti tikėjime ir pa- į 
sidaro širdį verianti nepaken-! 
čiama spraga. Kad šią spragą I 
užtaisius, yra. reikalingas visą į 
katalikišką su katalikiškomis 
doktrinomis draugiją susibū
rimas hendran darban.”

! Arkivyskupas sakė, kad i 
kaip vaikams, taip saugusiems j 
yra reikalingos tikėjimo tiesą 
painokos. Reikalingi kateke

. BERLYNAS. geg. 16. — 
Naciu autoritetai viešai pas
kelbė, kad visi įkalinti katali
kų kunigai bus paleisti ir po
licijai bus įsakyta, kad paleis-

du nebūtų varžoma.

Taip naciai skelbia viešai. 
B.t paslapčia ir toliau ka
talikų kunigai kiekvienam žin- 

varžomi ir sui- 
uždra usta

gsny sekami, 
įnami. Apie tai 
spaudoje skelbti.

OFICIALIAI PASKELBTA 
PRANCŪZŲ SOVIETŲ 

SUTARTIS

NACIAI PAŠALINA OLAN 
DĄ KATALIKU ŽURNA

LISTU
16. — 

Nacių autoritetai deportuoja 
iš Vokietijos olandų kataliką 
dienyaščio ‘‘Alassbode.” ko
respondentą Gaspėrd Ritter

£-eg.

metų Berlyne gyveno, l'ž tai, 
kad jis rašinėjo teisingas ži
nias apu nacius.

Austrai fašistai 
ginkluojasi

VIENA, Austrija, geg. 17.— 
Pašalintas iš austrų vyriausy
bės viršūnių austrų fašistų ar
mijos vadas princas Starhem- 
berg išvyko Romon, kad ga
vus Alusso’linio pagalbos. Tuo 
tarpu jo annijos provinciniai.

reiškia princui ištiki- 
ginkluojasi ir 'rengiasi 
su kanclerio Schusch- 

vy riausybė.
Žiniomis iš Romos, diktato

rius Mussoliui jau toliau ne- 
Įr.iškia princai Starliembergui 
savo palankumo. Sakoma, Mu- 
ssclini prisiuntė sveikinimu-- 
kancleriui.

I Jei tas teisybė, tai austrai * 
fašistai turės pasitenkinti tik 
nuosavomis pajėgomis, kad 
kovojus prieš vyriausybę.

Italija baigė Etiopi 
jos užgrobimą

vadai
mybę. 
kovon

NESINAUDOJĘ PERNYKŠ 
TEMIS ATOSTOGOMIS 
ŠIEMET GAUS DVEJAS

į KAUNAS. — Darant darbo
: inspekcijai Jonavos įmohią
I patikrinimą nustatyta, kad da- 
Jis įmotnią praeitais metais 
j nesuteikė darbininkams atos
togų su tuo išskaičiavimu, 

j kad šiemet jos nebus. įskaito- 
ku ! mos.

Apygardos inspektorius vi-į 
27 d. ir sukėlusi daug triukš-! siems darbininkams, kurie ne-1 
nio Vokietijoje.

PARYŽIUS, geg. 17. — Vy
riausybės žurnale oficialiai 
paskelbta ir įsigalioja pran
cūzą sovietų savitarpio sau
gumo ir gelbėjimo sutarti 
ri buvo pasirašyta kovo mėn. !

Valistybinė policija apgulė 
namuką. Kai jis nepasidavė, 
namukai padegti. Kiek palau
kus su seserimi pro langą nu
šauti ir liepsnos sunaikino a- 
biejų lavonus.

MOKINS KAIMO SOCIO
LOGIJOS

AVASHINGTON, geg. 16. — i 
Kataliką Kaimo Gyvenimo na- 
cionalės konferencijos pildo- 

jq I mojo komiteto patarimu, kele- 
tas katalikišku vasariniu mo- V 1 <1 c c
.kyklų pasiūlys kursus kaimo 
sociologijoje.

Tarp šią mokyklą pirmoji 
yra Švč. Širdies žemesnioji 

gai gi gali įsimesti pavojinga kolegija, AVichita, Kas. Mano- 
liga gerklėje. nia, kad šioje mokykloje mi-

Apie tai pranešta National nėtus kursus lankys nemažas 
Union for Sočiai Justice vi- 
siemsi viršininkams. tojauja parapiją mokyklose.

KUN. COUGHLINUI ĮSA- '
KYTA ATILSĖTI

DETROIT, Mieli., geg.
— Patirta, kad gydytojai 
nusprendę, kad kum C 
Coughlin iki spalio mėnesio 
atsisakytą nuo visokią prakal
bą ir ramiai atsilsėtą. Priešin-

BORTAIS IŠRINKTI KA- 
REIVAUTI JAUNUOLIAI

MANILA, Fili piną salos, 
geg. 16. — Čia jaunos mergai
tės su užrištomis akimis trau
kė burtus ir tuo keliu 
išrinko apie 40,000 jauną fili- 
piną, iš kurią bus sudaryta, 
salą pirmoji nacionalė karino- i ; mene.

KARDINOLO AUKA GE
ROVĖS FONDUI

NEW, YORK, geg. 16. — j 
iešos'ios gerovės privačios i 

Į grupės veda kampaniją, šiame ■ 
sinaudojo pernykštėmis atos- • mieste, kad surinkus 1,500,000 | 

! togomis-, šiai vasarai paskyrė Į 
| DAUGIAU JAPONŲ KARIŲ į dvejas: vienas pavasari, an- 
1 ŽIEMINĖJ KINIJOJ ' jtras — vasai-jj. Be to, buvo pa-: 

įduoti keli prašymai samdyti 
'mokinius. Ištirta mokiniu | j-on(pin 
samdymo reikalas, darbo sąly-1 
gos ir atlyginimas. Kur buvo ' 
mokama mažesnis atlygini-, 
mas, turės būti pakeltas. Iš
spręsta visa eilė kitą smulkes
niu reikalą.

ROMA, geg. 17. — Italijos 
senatas vakar patvirtino dik
tatoriaus Mussolinio sprendi
mą, kuriuo Etiopija prijun
giama Italijon, atstatoma Ro
mos imperija; ir? Italijos kara
liui pripažįstamas Etiopijos 
imperatoriaus tituias. ■■ '

Mussolinio sprendimą, sena
tui patiekė' senatorius G. Mar- 
coni, žinomas radijo tobulin- 
tojas. Kalbėdamas jis įspėjo 
pasaulį, kad niekas nesikėsin
tą prieš šį Italijos sprendimą, 
kadengi Italija visomis prie
menėmis griežtai saugos ir 

savo laimėjimą ryti
nė; e Afrikoje.

Dabar tik reikalingas kara- 
, liaus parašas šiems visiems 
Į sprendimo7 dokumentams ir ši 
į visa Etiopijos užgrobimo eiga 
i bus baigta.

Sudaryta bendrovė su 100 
milijoną lirą kapitalu viešie
siems darbams Etiopijoje.

dol. fondą.
ALDERMONAI NETURI

KAS VEIKTI

GRAŽI DOVANA PRANCIŠ
KONAMS

DENVER, Cokk, geg. 16. — 
Mrs. May Berryman aukojo 
150,000 dol Šv. Elzbietos baž
nyčios kunigams pranciško
nams.

Gauta žinia, kad staiga mi- 
seserą, kurios nioky- Į rė Len Small, buvęs Illinois 

gubernatorius.

TOKIJO, geg. 16. — Japo
nu vyriausybė paskelbė, kad 
ji siunčia daugiau kariuome
nės į žieminę Kiniją. Tas rei
kalinga, sako japonai, kadan
gi komunistai ir banditai gre
sia toms Kinijos dalims.

ITALAI SUŠAUDĖ 5
DITUS

BAN ŽUVO LIETUVIS SU
ŽMONA

Netoli Grayslake, Lake ap- 
a.ut omobi 1 i s susi dau-IO, i skrityje,

.Io Emin. kardinolas IIayeS| Chicagos aldermonai neturi 
ne vien pagytė šią kampanją, j<as vpįptį, ,ją 49 kreipės teis- 

aukojo 7.)0 doleriu' inan, j<a<| į* niiesj() atga- 
' vus iš jų algų atitrauktas su
mas, kai miestas per keleris 
paskutinius metusi, gyveno fi
nansinį krizį. Prie ją prisidė
jo keletas kitu miesto tarnau
toją.

Aišku, aldermonai yra rei
kalingi daugiau darbo su ma
žesniu atlyginimu.

Chicagoj nušautas tikietą 
pardavinėtojas rakieteris Le- 
onard Cavalieri, 30 m. amž.

Po demonas Lee Davis per- 
; šovė jį užpuolusi plėšiką.

BAR ASSOCIATION PRIEŠ 
TEISĖJUS

ĄDDTS ABABA, geg.
— Italų karo teismo nuos- į žė su troku. Žuvo automobiliu , 
prendžiu čia sušaudyta penki 
etiopai banditai.

ATSKRINDA HINDEN- 
BURGAS

NEW YORK, geg. 17. - - 
Antrąkart atskrinda vokiečiu 
dirižablis llindenburgas.su 41 
keleiviu ir pašta.

Chicago Bar assrn paskelbė, 
‘ važiavęs Charles Mainelis, 30 kad nepaisant visos eilės apy- 
im. amž., 3944 So. R.ockwcll I gardo-s ir vyresniojo teismų
i gal., Chicago', ir jo žmona teisėjų išėjimo iš šios advoka-
į Margaret, 25 m. amž. : tą sąjungos, sąjunga ir toliau 

Su jais važiavęs T. J. Ju- tirs teisėją politinį veikimą,
i cius (Jutchus),-22 m. amž., i kas yra priešinga juridinei
14348 So. Spaulding avė., leng- etikai, ir išdavas paduos vie- 
vai sužeistas. Be to, sužeistas 1 Šurnom

; ir troko’ vežėjas Roy Bolton 
iš Antioch.

Chicagos aldermonai neturi

NUŽUDYTA 10 
MEKSIKIEČIŲ

MENICO CITYT, geg.- 16. 
— Žiniomis iš Guanajuato, fe- 
deraliniai kareiviai ten “nu
kovė 10 sukilėlią. ”

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Ne- 

-------- ; pastovus oras; numatomas lie- 
“PLATINKITE “DRAUGĄ’ tus; vėsiau.

1

1

llindenburgas.su
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DRAUGAS ' 2334 S (Jaklev Avė.. Chicago 
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□ vai. popiet.
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Skelbimų kainos prisiunčiamus pareikalavus.
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Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks- 
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Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi & vai. popiet. 
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius
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— $2.00; Vienam menesiui — 7 5c. Kitose valstybėse 
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DIENOS KLAUSIMAI

KORPORATYVINĖS VALSTYBĖS 
PAGRINDAI

grupavimu. Tad jų galima pavadinti visuome
nine demokratija.

Kad šalia valstybės ir atskiro žmogaus 'l 
yra tokių susigrupavimų, su kuriais jau da- I 
bar valstybės skaitosi, tai nenaujiena. Ypač 1 
tvarkydama pairusį ūkio gyvenimų, valsty
bė ieško įvairių ūkiškų organizacijų para
mos savo tikslams įvykdyti. Tik .čia tos or-

Jaunoji Lietuvos katalikų inteligentija ■ 
pastaruoju laiku gyvai ėmė svarstyti korpo- ! 
ratyvinės valstybės pagrindus. Apie tai daug 
ir rimtai rašoma “N. Romuvos” žurnale. 
Su tuo klausimu norime bent trumpai supa- 1 
žindinti ir savo malonius skaitytojus, pasi
naudodami “Pav.” rašiniu.

Mūsų laikais visur pasaulyje iškilo vals- I 
tybės valdymo reformos. Tiesa, daug kur 
tos valstybės valdymo reformos jau ir pa
darytos. Vienur tai įvyko didžiausios prie
vartos ir žmonių išnaudojimo sųskaiton, ne
va dėl gražios tautos bei žmonijos ateities. 
Ryškiausiais čia pavyzdys buvusi carų Ru
sijos imperija, būtent, jos griuvėsiuose gi
męs sovietinis režimas, žinomas žmonėms bol
ševikų sovietų vardu. Didžiulė Rusija, dabar 
valdoma saujelės komunistų, prislėgusių kie
tesne ranka žmones, ne kaip caro laikais. 
Tačiau bolševikai tai vadina liaudies valdy
mu.

Antra valstybės valdymo reforma pra
vesta žinomo fašizmo vardu, kurį Musolinį 
įvedė Italijoj. Tai irgi kieta valdžios forma, 
nemaža be reikalo varžanti žiiu. 
gyveninių. Tačiau fašizmas turi

ntų Vilniuje kovo 9 d. už lie
tuvių kalbos viešą vartojimą). 
Visa tai prieštarauja taip pat 
ir paties Kosci'alkovskio skelb
tiems pilietinių laisvių patik 
rinimams.

Memorandume toliau su.mi 
nėti lietuvių veikėjų trėmimai 
į tolimus miestelius, net į Le- 
inkiją ar į N. Lietuvą, ekono- 
! minių organizacijų varžymai, 
spaudos konfiskavimai, susi 
rinkimų sunkumai. Net paštas 

j atsisako lietuviams patarnau 
ti lygiomis su kitais piliečiais 
teisėmis ir ne tik provincijoj?, 
bet ir pačiame Vilniuje buvo 
atsisakoma priimti telegramas 
lietuvių kalba (“rašykite pra 
ncūziškai, lenkiškai, japoniš
kai, tik lotynų šriftu ir tik ne 
lietuviškai!”). Visa tai suda
ro tiek slegiančio įspūdžio, 

j kad lietuviai nenori su lenkais 
Tik pažymėsime,!n,?t kalMtis- Juo labian>

jog Lenkija negalėjo pasirink J sunku tikStis’ kad nau> Vl1’ 
ti tam “reguliavimui” mažiau 
tinkamo momento, kaip dabar, 
kada pačioje Lenkijoje prasi 
deda kuone revoliucija: dar 
bininkų šaudymas, streikai, 
trėmimai ir masiniai areštai.

u■ (Viename Lvove 13 užmuštų,' 
120 sužeistų, 1000 suimtų!) Ilia^ iro(lytų lakių akivaizdoje 
Tačiau visos lenku skriaudos klausimas: kaip į tai tu- 
Vilniaus krašto lietuviams ir,rinti Laisvai Lietuva reaguo 

ištirpsta žed- lietuvybei turi būti plačiai Lai tautinė valstybė nega
biuos; j ir jei nori ką įvykdyti svosios Lietuvos skaitytojams leisti, kad čia pat, už kelių 
Ž-R iš anksto nesakyk niekam/žinomos. Vilniečiai jas savaipį

Valgu bau galima šį dėsnį1 sugrupavo' ir nusiuntė Varsų-1 tm\išk.umo diegai, kad kentė- 
ČKi .'von memorandumo pavidalu, r1-1 beginklis 

rėk-|Jis buvo įteiktas nnnisteriui

Vilsaus Byla Naujose Vėžese
Yra toks netikęs būdas kai- įlyti nemano atitaisyti Lenki 

bėtis su vaikais: — Ar myli įjos Lietuvai padarytos skriau- 
ibet kas kartas sugalvo- 

i žeidi-
niaiiią, o ką daugiau myli. -
lėlę ar mamų, iš kur turi i o- J ja naujų mūsų garbė

ganizacijos nėra pastoviai įtrauktos į valsty- kias &ra^a« rankutes? —• Ra- liejimų ir privedė galiausiai 
bes darbų, o pašaukiamos pagal iškilusį rei- našiai ir politikoje yra visa prie to, kad tenka konstatuo- 
kalų. Dažnai jos valstybės reikaluose neturi 
sprendžiamo balso, o tik patariamąjį.

Tada korporatyvizmo (korp. santvarkos) 
esmė glūdi štai kur: valstybė, atsižiūrėdama 
šaly esančių verslų arba profesijų, organi
zuoja jų korporacijas. Vienos iš jų gali būti 
organizuojamos atstovauti šalies bei ūkio 
prekybos, pramonės darbininkų reikalams.

eilė klausimų, posakių ir nei ti, jog visa Vilniaus byla yra 
i tvirtinimų, kurie stebina mus atsidūrusi naujose, daug žiau

resnėse negu anksčiau, 
se.

Apsidirbę su vokiečiai 
teikę kai kuriems ukrainiečių 
vadams, artėjančios-karo ant
ros akivaizdoje, jie nutarė 
vienaip ar kitaip sureguliuoti 
ar bent išaiškinti savo san
tykius su čekais ir lietuviais. 
Vadinas: su jais ar prieš juos? i 
Pereitame Trimito numeryje | 
minėjome čekų - lenkų santy- { 
kių painiavų. Plačiau jų ne
gvildensime.

savo naivumu, nuo per dažno 
Ivartojimo yra nustoję savoj 
I prasmės, o vis dėlto visi juos 
■kartoja ir laiko juos gero iš- 
1 auklėjimo pažymiu. Prie io 
kių išdilusių pasisakymų gali-

kitos — protinio darbo bei mokslo dalykams, i • i • 4- i i-\ -• •~ L. . . .......................... J Lina priskirti daugeli kasdieni
nio vartojimo sakinių, kurių 
tarpan pakliuvo ir kelios sa
kramentalinės formulės Vil
niaus vadavimo reikalu. Iš da 
lies tai gerai, nes rodo, kiek 
giliai šios mintys yra visuo
menėje įstrigusios, bet daug?- 
liui jos pradeda įgristi ir kar
tojamos vien lūpomis, nei šir
džiai, nei galvai nedalyvau
jant. Gal tą. trafaretines kai
nos žalingumą turėjo galvoje 
išminčius, tvirtindamas: žmo 
nės daug ką padaro ir gerai 
padaro rankomis, protu vė 
pataiso ir liežuviu... pagadina. 

| Tikri vyrai — veikėjai mažai 
! tešneka. Tūlas jų net pasako, 
kad veikimas

mus. Jis gerokai, aptvarkė Italijos pokarinį 
gyvenimų. Pagaliau, jau kelinti metai mūsų 
Vakarų kaimynas — Vokietija perėjo į vad. 
nacionalsocijalistinį režimų. Tai yra savotiš
ka bolševikų ir fašistinio valdymo kombina
cija, nors to valdymo formos dar labai ne
aiškios.

Tai vis jau įvykę valstybės valdymo pa
sikeitimai. Be tų, įvykusių valdymo būdo 
pakeitimų proto žmonės nagrinėja dar kitus, 
tobulesnius valstybės valdžios sutvarkymo 
būdus. Šiais metais ir mūsų krašte pradėta • 
plačiau nagrinėti vad. organiškosios valstybės 
santvarka. Tai yra ne kas kita, kaip auto
nomiškų korporacijų pagrindais sudarytos 
valdžios valdoma valstybė.

Atgimusioje. Lietuvoje iš karto buvo į- 
vesta demokratijos forma, vadinama indivi
dualistine. Mat, joje tik atskiras žmogus tu
ri reikšmės politiniame valstybės gyveninie. 
Tiesa, jis gali priklausyti bet kuriai parti
jai ir balsuoti, kaip jos narys. Tačiau iš to 
priklausymo partijai čia nedaroma skirtumo: 
vis tiek žmogaus balsas, paduotas rinkimų 
metu, skaitomas, kaip visai atskiro piliečio 
balsas, o ne kurios partijos nario. Tuo būdu 
išrenkamas seimas susidaro iš tokių žmonių, 
kurie gauna daugiausia balsų, nežiūrint, kas 
už juos balsavo.

Bet visuomenės gyveninie įvyko daug pa
sikeitimų nuo to laiko, kai buvo paskelbta 
individualistinė demokratija. Pasirodo, kad 
be atskirų žmonių valstybėje yra visa eilė 
žmonių susigrupavimų, jų susibūrimų. Jei 
duodama atskiram žmogui pagal įstatymus 
reikštis valstybės valdžių sudarant, tai kyla 
klausimas: kodėl to neduoti įvairiems žmo
nių susibūrimams, pav., ūkio organizacijoms, 
prekybos, mokslo ir 1.1. Juk kiekvieno kraš
to konstitucijos idealas yra, kad ji. ko la
biausiai atitiktų tos šalies visuomenės sudėtį. 
Kitais žodžiais tariant, politine šalies kons
titucija turi atitikti jos socialinę konstituci
jų. Tuomet sėkmingiausiai vyksta valstybės 
gyvenimas ir nekyla pavojus perversmams.

Tad korporatyvinės valstybės santvarka 
ir numato įtraukti į valstybės valdžios suda
rymų bei jos vykdymų ne tik atskirus žmo
nes, bet ir jų susigrupavimus pagal prakti
kuojamų vaisių, protinį darbų ar einamas 
šeimos pareigas. Tai būtų ne kas kita, kaip 
demokratija paremta tikru visuomenės susi-

ir t.t. Žodžiu, valstybė žiūri jau ir šiaip esan-
joje įvairių ūkiškų, profesinių, mokslinių 

susigrupavimų iE iš to sprendžia, kokios kor
poracijos būtinos. Mat, valstybė, norėdama 
tautai gerovės, negali užmesti žmonėms-ne
reikalingų organizacijų, nes teisingai sako
ma, jog “valstybė korporacijų nekuria, bet 
jas tik organizuoja, nes valstybė nekuria 
profesijų:” (293 p. “N. Roin.”). Tat tokios 
viešosios teisės būdu sutvarkytos pagal pro
fesijas organizacijos ir vadinasi korporaci
jomis.

Valstybė, suorganizavusi korporacijas, 
išleidžia jų veikimui bei pareigoms tvarkyti 
įstatymus. Tų įstatymų ribose korporacijos 
tvarkosi autonomiškai, t. y., pagal savo nu
tarimus, o ne kieno paliepimais. Valstybė vy
kdo tik korporacijos darbų kontrolę bei prie
žiūrą, kad jos neišeitų iš joms įstatymais1 
pavestų uždavinių. Taip pat valstybė žiūri,1 
kad tarp atskirų korporacijų nebūtų nerei
kalingų kovų, o viskas, eitų darbo pasidali
nimo pagrindais.

Tokioms korporacijoms valstybė gali pa- i 
vesti gana, plačius valstybinio darbo uždavi-į pritaikyti politikoje. Juk

i uitis. Juk dabartinės valstybės darbo plotai | agitacija, propaganda ir 
tiek išsiplėtė, jog ji viena, be žalos žmonių1 lama yra viskas 
geiovei bei laisvei, negali reikiamai atlikti Jaroma tiek‘reikalinga bet ku

riam žygiui dauguma ir vadi 
narnoj i visuomenės opinija. 
Tačiau ir šiuo ųtveju, ypač 
kur liečiamos ja , Diosios žmo
nių įsitikinimų ir prisirišimų

niaus vaivada, buvęs karo mo
kyklos viršininkas, poznanie
tis, gen. Bocianski daro tai sa

Matyt, tokia 
nustatyta iš

vo atsakingumu, 
pikta linija yra 
viršaus.

i Ir štai visu tų nesugriauna-

kilometrų, butų novijami lie-

tai pa- 
Ar b us 
ar Kau- 
kuo jie 
aikštėje

tuo būdu tapsime jų įnorių 
vykdytojais ?

Bet šiame ginče yra dar tre
čia dalyvaujanti pusė, 
tys skriaudžiamieji, 
tai Vilniaus lietuviai, 
no lenkuojantieji — 
kalti, kad Lietuvos
susikirto dviejų valstybių in
teresai, kad varžosi dėl žemių, 
jos turtų ir dėl žmonių sielų 
dvi gana skirtingos kultūros 
— begėdiškai karingų lenkų 
ir ramių, paslankių lietuvių.

Lenkai, spausdami vilnie
čius lietuvius, nori pagreitin- 

bylos galutinį iŠ- 
Tam tikslui jie 

paskutinį jų ran- 
švitalų. Mums 
jų pavyzdžiu

ne- 
ir 

k a
su-

; lietuvis kaimie
tis, lietuvis studentas, lietuvis 

L Be jų nesu- pirmininkui Koscialkovskiai inteligentas. Nejau nei \axd- 
žios, nei visuomenės galioje 
nesiras priemonių, kurios: 1) 
būtų kultūriškos, 2) būtų pa 
kankamai įtikinančios ir' 3) 
nepąiniotų ir be* to painių tau 
tų santykių.

| Pasakojama, jog kadaise Ba

ir... liko be jokių vaisių. Maža, 
to. J o perspausdinimas buvo 
uždraustas ne tik lietuvių, bet; 
ir lenkų spaudai. Pav., Vii-j 
niaus Slovo buvo nėt už jį ko '

gyvenimo statomų uždavinių. Čia turi 
jį pasikliauti jos kontroliuojamomis korpora
cijomis ir pavesti joms specialias darbo sri
tis. Tuo būdu laimi valstybė ir atskiri žmo
nes. Korporacijos, būdahios tarp valstybės. ....... . .v. .... . jf . .
n. .i-; , 4 • ' niu įsitikinimu ir prisirisimų nfiskuotas.n atskirų žmonių tarpines organizacijos, ge-, *- *- Č v 1 f. . N
riausiai gali patenkinti tiek valstybės, tiek ^38°*, smarkus žodžiai tm.t , \ diliaus lietuviai savo me- 
atskirų žmonių reikalus. Tuomet negali kilti pKiti saikingai vartojami Re- niorandume sumini daugelį da 

-------- x t x__i - 1 i*- įr tiksliai. Ne pro šalį taip ngaus pagiežos šaukiančių ta
pai kartkartėmis paleisti apy- ktų ir nurodo datas, vietas ir 
varton naujų šūkių, šviežių dalyvius. Nepraslinko nė mė- 
minčių, joms reikšti ar ginti nuo, o jau daugelis tų faktų 
— pastatyti naujų asmenų, lyra nustelbti šviežesnių, žiau- 
Tos priemonės atgaivina pra^ 
dedantį atbukti visuomenes de 
snį, vėl verčia žmones susi
kaupti ir senai žinomus daly
kus naujai perkratyti, pažvel
gus į juos iš kitos kertės.

Kaip tik toks- reikalas da
bar kyla Vilniaus byloje. Mes 
su ja esame puikiai apsipratę 
ir netikime, kad kas nors šiuo

to priešingumo tarp valstybės valdžios ir at
skirų žmonių, kurs šiaip dažnai reiškiasi sla
ptu veikimu.

Korporacijų pagalba būtų,lengviau ir ge
riau sudaryti tautos atstovybę. Šalia visuo
tinio atskirų piliečiui balsavimo', galėtų būti 
duodama rinkti atstovus ir atskiroms kor
poracijoms. Tuo būdu sudaryta tautos at
stovybė galėtų sėkmingiau dirbti, nes joje 
būtų atstovaujama visos tautos įvairūs rei- 

| kalai. To dažnai trūksta vien visuotiniu bal
savimu rinkimais pravestoje atstovybėje, nes 
ten patenka kartais visai atsitiktiniai žmo
nės, o ne kurių sričių atstovai.

Taigi, taip suprastas korporatyvizmas y- 
ra ne kas kita, kaip organizuota visuomeni
ne demokratija, statant priešais buvusią in-'metu galėtų pasakyti joje ką

• nors naujo. “Lietuva be Vil- 
| niaus taip kaip be vieno spar
am paukštis, sustabdytas savo 
polėkyje į aukštį, į ateitį”1 - 
galima būtų, kiek papildžius, 
pacituoti gražų mūsų Prezi
dento pasakymą. Ir visi žino 
me, kodėl taip yra ir kas tuo 
norėta pasakyti. Tačiau len
kai, kad ir sakosi norį su mu
mis turėti gerų santykių, bet

dividualistinę demokratiją.

APIE SPAUDOS REIKALUS

J. Keliuotis, rašydamas apie “Valstybę ; 
ir spaudą”, gan plačiai atvaizduoja spaudos 
norą būti laisvai įvairiose šalyse nuo XV 
amžiaus. Tarp kitko rašo: “Prancūzijoj 1848 
revoliucija iššaukia ištisą eilę naujų laikraš
čių... Bet prasidėjusi reakcija vėl suvaržė 
spaudą. Ji apdedama mokesčiais... Laikraš
čiui leisti reikalinga gauti leidimas. Įveda
ma įspėjimų sistema: laikraštis du kartu į 
spėtas ir dar kartai nusikaltęs, automatiškai j 
uždaromas. Tuo patys redaktoriai verčiami j 
savo laikraščius cenzūruoti ir žiūrėti, kad į 
juos nepatektų nepalankių vyriausybės ži
nių. Šis prancūzų išradimas labai patinka 
visiems autoritetiniams režimams ir jų visų 
sekamas. Aleksandras II jį įveda į Rusiją, o 
Bismarkas jį pritaiko Vokietijai. Ir šiandie 
ši represijų priemonė yra atgijusi ir gan 
plačiai vartojama. Politinės aktualijos išnyk
sta iš politines spaudos. Prasideda karštos 
idėjinės kovos, kurių talentingiausiu veikėju 
yra aštrus- katalikybės gynėjas Louis Veūil- 
lot. Pati, vyriausybė kuria savo oficijozinę 
spaudą.” Toliau vėl rašoma: “1881 m. Pran
cūzijoj išleidžiamas spaustuvių įstatymas, ku- 

| ris prancūzų spaudai suteikia visišką politi- 
J nę laisvę, kuria ji ir dabar tebegyvena”.

resnių, keliančių dar didesnį 
lietuvių pasipiktinimą lenkų į 
klastingumu tiek šioj, tiek a- 
noj administracijos linijos pu
sėj. Lietuviškos skaityklos su 
radio priimtuvu ir šiokiu to
kiu knygynėliu Vilniaus kraš 
to kaimiečiams yra lyg retos 
poilsio oazės, kur galima be 
šnipų budrios akies pasilsėti 
ir pasitarti bendruomenės rei
kalais. Dabar tos skaityklos 
lenkų negailestingai ir siste- 
matingai ardomos. Greit jų 
neliks nė; vienos. Panašiai lik
viduojami Šv. Kazimiero drau 
gijos skyriai. Jų likvidavimo 
ir iš- viso persekiojimo moty
vai yra kartais vaikiški (“sky 
riaus nariai dažnai grasino ki
to kaimo jaunimui ir žadint' 
jame neramumą!”), o karta:s

i- j musų teisių, juoba jausmų de i aiškiai prieštarauja lenkų ko- 
’dasi nesuprantu ir ne tik ma- i irsti tucijai (sumušimas stu.de-

NEDARBAS LENKIJOJ

Lenkų laikraščiai Express ir W. Dz. 
Nar. rašo, kad šiuo metu A'aršuvoje yra apie 
100,000 bedarbių. Iš viso Lenkijoje iš esamų I 
darbininkų apie 52 procentai yra bedarbių. 
Vadinasi, daugiau kaip pusė žmonių anksčiau 
buvusių įvairių fabrikų ir įmonių darbiniu- |

dei 
tai

nei
ar

ti Vilniaus 
sprendimų. 
panaudojo1 
ko j buvusį 
dera sekti
pradėti smaugti lenkiškai 
Ibančius, lenkų agitacijos 
klaidintus savo tautiečius. Bet 
jų kiršintojus, jų iš svetur at- 

.siunčiamus vadus, jų “netikrų 
Lenkų pinigų” kalėjus mes 
galime ir privalome sutvar
kyti! Lietuvos visuomenė nie
kuomet taip klausimo' nesta
tytų ir nevaržytų kad ir atė
jūnų laisvės, bet patys lenkai 
mus verčia savo senus įsitiki
nimus perkratyti ir "iš naujo 
nusistatyti: kas daryt su vi
sais tais lenkais ar “lenkais”, 
kurie žmoniško žodžio nesu
pranta ir atkakliai varo savo 
išdavikiškų, darbų? Jei jie 
to šauks, teatsidėkpja už 
vaivadai Bocianskiui. Nes 
nepripažįsta nei teisinių, 
istorinių, nei ekonominių
gumentų, o tik tuos, kurie jam 
pačiam yra prieinami, būtent 
— kumščio!

Lietuviai yra žmonės kant 
rūs ir ramūs. Bet ir vienas ir 
antras ypatumas turi savo ri
bas. Negi galime vergiškai ke- 
'.liaklūpščiauti ir visų laikų 
■tik prie svetimų taikintis? Juk 
lenkas svetimo mandagumo ne 
supranta, kiekvienų, nuolaidu 
mų laiko silpnumo ir bailumo 
ženklu, visur nori ponauti. Jie 
vis nebagali pamiršti baudžia
vos laikų, nesutaria su lietu
viais, ir ne su vienais lietu
viais okupuotuose kraštuose; 
nesutaria ir mūsų krašte. Pri
mygtinai jie stato tautų san
tykių klausimų naujoje mums 
neįprastoje plotmėje. Na, ką 
gi? Mums lieka iššaukimas 
priimti. Tačiau ir šiuo atveju,

. esame 
' neišeis

ir ras 
užstoti

Ikanų pusiausalyje bulgarai 
išniekino turkų kapines. Ry
tojaus dieną turkai surengė 
milžinišką mitingą, kuris de
monstruodamas nuvyko į bul
garų kapines ir... papuošė juos 
gėlėmis. Tai buvo labai kul
tūriška, kilnu ir toks “kerš- 

, „ls” ilgam žmonių atminty 
liko ir tinkamai išgėdino pro
vokatorius. Bet ar šis pavyz
dys mūsų santykiams pritai 
komas'? Negi siusime sveiki
nimų Pochodnei dėl to, kad 
mūsų Rytas baigiamas naiki 
nti? Nei Pochodnė, nei lenkai

l to nesupras. Jie pamanys, kad 
lietuviai išsigando ir patys 
skuba atsiprašyti, kad vargi
no poniškas kumštis...

Yra karštuolių, kurie neno- jų skriaudėjus bei tų ponų į- 
rėtų lenkams jų ibiauriame en įkvėpėjus. A. R. “Tr.”
gimo darbe nusileisti ir siūlo 1

i grįžti prie Mozės- moralės: a- 
kis už akį, dantis už dantį ir 
■dar toliau: už vieną, tremtinį 
— du, nes mūsų veikėjai bran
gesni — ir t.t. — Bet kažin, 
gal lenkai kaip tik to iš mūsų 
ir laukia, gal to ir nori, gal

Priežodis sako, kad viena bėda — ne 
būda. Be nedarbo, Lenkija turi daug bėdų 
vidaus ir užsienių politikoj. Taigi, sėdintieji 
valdžios priešakyje žmonės, dabar gerai turi 
laužyti savo galvas. Jų padėtis tikrai nepa
vydėtina. *

tikri, mūsų visuomenė 
iš humaniškumo ribų 
kultūriškų priemonių 
vilniečius ir pamokyti

Nesitikėkime patraukti žmo
nes prie Bažnyčios nusilei
džiant prieš klaidingas jų nuo 
mones ir net joms pritariant 
ar net pataikaujant sugedu- 
siems žmonių įgeidžiams. Mes 
tegalime prie Dievo atversti 
žmones tik pilnai jiems rody
dami idealus visoje skaistu- ’ 
moję, tik skelbdami pilnų E- 
vangelijos tiesų visoje pilny
bėje, taip kaip ji yra garsių 
Bažnyčios mokytojų išreikšta.

Arkiv. Jurgis Matulevičius

Austrijos būklė nepavydėtina. Ją nori 
kų yra šiandieną bedarbiai. Oficialūs statis-1 pavergti Vokietija, ją į savo pusę tempia 
tikos tuo reikalu nėra išleista. i Italija. Ir kitos valstybes ten turi savotiškų

Ne kas kitas, o tie bedarbiai ir sukūlė į 
ne taip seniai sumišimą Krokuvoj, Lvove ir (tikrinti jai laisvą a v v f . .v . .
Poznaniuj. Krokuvoj per bedarbių susirėmi- Į jamos vienybės pas juos nėra. Ten nemaža^1111 81įžti ii būti teisėju (ju- 
nią su policija buvo užmušta 13 žmonės, o . priviso Hitlerio šalininkų, kurie drumsčia J? )• Lėktinu is Kalifornijos 
Lv«ve iki šiol to susirėmimo jau palaidota: austrų vienybę ir jų valstybę išsiatj į pa- j parlėkė. Kainavo $20,0.00. Tei- 

1 :,5 aukų. . ’ vojų. snie jam teužmokėta tik $7.50.

Adenas Hazletono, Pa., 
kierius ramiai sau leido 
togas Kalifornijoj. Tik,

bau- 
atos- 
štai,interesų. Tik austrų vieningumas galėtų už-'

ateitį. Deja, tos pageidau- J«auna namų žinių, kad jis

2
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Pirmadienis, gegužes IŠ, 19S6

Ar Mano Ateitis Guli Amerikoje? silikti
metus

Pirmų klausimų, kuri kiek
vienas ateivis, kuris tik svar
sto Amerikos, pilietybes klau
simų, turi savęs užklausti: ar 
aš ketinu pasilikti Ameriko
je? Ar nutariau nuolat gy
venti J. A. 
Jr aš tikiu, 
ateitis yra, 
m e krašte?

Valstybėse? Arba,

galų gale, sena-

Paprastas imigrantas atvyk 
sta į J. A. Valstybes be jokios 
aiškios intencijos arba noro 
čia pasilikti, ilgam laikui. Jis 
palieka Europoje savo žmonų 
ir vaikus. Gal ten jis turi kiek 
žemės, kurios morgičių, arba 
kitus mokesčius, turi apmo
kėti ir vėl norėtų sugrįžti. Gal 
jis tiki, kad viskas tėviškėje 
atsimainys, pagerės ir kad 
jam geriau patiks ten vėl gy
venti, senatvę praleisti. Bet 
iš kiekvieno dešimts atsitiki
mų, septyni, čionai pasilieka. 
Jam visai netėmijant, jis jau 
įgijo amerikiečių papročius: 
jis rėdosi, gyvena, dirba ir 
linksminasi kaip ir kiti. Jis į 
dalykus pradeda žiūrėti per 
amerikiečio akis. Jau į šių ša
lį jis parsitraukia savo žmo
nų. ir vaikus. Savo vaikus siu
nčia į Amerikos mokyklas ir

amerikoniško būdo ir papro
čių — gerų ir blogų.

Jei ateivis nevedęs, tai kar
tais čionais ir apsiveda. Jis 
randa tautietę ir taip prasi
deda jo amerikoniška šeimyna. 
Metams bėgant jis mažiau ir 

: mažiau rūpinasi apie senų kra- 
I štų, nors meilė vis dega, taip 
jo širdyje. Jo darbas Ameri
koje , jo vaikai čia. užaugę, jo 
kasdieniniai, praktiški intere
sai čia konpentruojasi.

Jis niekad neužmiršta savo 
šalies, bet jo noras ten sugrį- 

i šti vis silpnesnis ir, kartais, 
visai nei nenori grįžti. Jis ne
realizuoja, bet, yra faktas, jei
gu ne įstatymas, kad jis jau 
amerikietis. Išsižadėsi senų 
vilčių nėr lengvas dalykas. Bet 
į tų turime aiškiai ir teisingai 
žiūrėti, kuomet svarstome pi- kad jis ketina šičia nuolat gy- 

lietybės klausimų.
Bet jei ryšiai su senuoju 

kraštu vis stiprūs ir imigran
tas tikrai ketina grįžti į savo 
šalį. ■ Tokiame atsitikime jis

gimtajam krašte tik 2 jų “tubes”. Nuvyko į krau- 
ir 5 metus kitam sve- tuvę ir nusipirko. Tačiau lie

timam krašte. Kuomet ateivis paisant, kaip jis triūsė, radio 
tampa Amerikos piliečiu, 1 jis negalėjo pataisyti. Už dienos 
turi atsižadėti savo krašto ir jis turėjo pripažinti nieko a- 
būti klusniu Bile valstybei, ku- pie ji nežinųs.
riai jis priklausė paduodamas 
pilietybės aplikacijų. Jis tam
pa dalis Amerikos tautos. Jis 
priima, sykiu su pilietybės pri 
vilegijomis, atsakomumų dė
jo šios šalies ateities.

Naujas ištikimumas nereiš
kia, kad jis turi užmiršti šalį 
kur gimė, užmiršti savų kalbų 
ir tradicijas. Amerikos istori
ja. ir tradicijos yra jaunos. A 
teivio didžiausia auka Ameri
kai yra perkėlimas jo gimti
nės kultūros į naujų šalį. Na
tūrai izavimas reiškia, kad a- 
teivis pripažįsta faktų, jog jo 
ir jo vaikų ateitis guli Ame
rikoje. Prašydamas Amerikos 
pilietybės, ateivis prisiekia,

venti. Imdamas ištikimumo 
priesaikų, jis sako, kad jis gins 
J. A. Valstybes nuo svetimų 
užpuolimo ir kad visados rems 
jos konstitucijų ir šalies įsta- 

negali tapti piliečiu, nes Ame- žynius.
rikos pilietybė visų pirmiau
sia reikalauja, kad pilietis tu
rėtų noro čia nuolat gyventi. 
Net ir teisė naturalizuoto pi
liečio aplankyti svetimas ša-

jie dar greičiau pripranta prie1 lis yra apribota — jis gali pa-

SLA PILDOMOSIOS
TARYBOS RINKIMįį

DAVINIAI

UDraugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IŠ STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

SLA prezidento F. J. Bago-j. Vinikas — 3,394; P. Jurge- 
čiaus paskirta Pildomosios Ta lipte — 2,466; W. J. Morris - 
rybos rinkinių balsams suskai- 2'37.
tyti komisija, gegužės 12 die-!

Kaimynui teko kreiptis prie 
“radio daktaro”. Jis atvyko 
su krepšiuku, su visokiais dai
kteliais.
į darbų, bandydamas ir tėmy- I10S P°pietyje baigė balsus su- • ,

skaityti. Komisijų sudarė SLA k_ 2,717.
Kontrolės Komisijos narys S.' iždo Globėjų Urėdui — S. , .
A. Cibulskas ir SLA 38 kuo- Mockus — 3,442; E. Mikužiu-; 

tų pataisė radio. Nereikėjo, P°» “ariai J- Valaitis ir V.;tė — 3,170; A. Zalatorius - °PC1!J- 
nei nauju “tubes”. Už darbą'Kalvelis. Pilnas komisijos ra-,9,150; J. Miliauskas — 2,669;
pareikalavo $2.50. I portas tilps sekamos savaitės K. Preytis — 328.

m..; o, p»- “Trynės” num., o šia proga! Daktaro Kvotėjo Urėdui -lai tiek apie aparatų, -bei , „ . ... ... , ,
v,..> 1 mm? K„n .Paskelbia»le tlk galutinas bal ])r. j. Staneslow — 3,406; Dr.Kaip yia su mus Kunuf ivuo- , .... , • . > • ,... , Įsu skaitlines, kiek kuris kan-met viduriai neveikia, kuomet J . , . .

' 1 /•h/'lofen 11 o I cm it/n

širdį 
sopa,

Jis metodiškai stojo

darnas visas radio dalis.
dešimts miliutų rado kame du 
lykas ir už penkiolikos minu- 

radio.
tubes’ ’

Sure

spaudžia, kuomet galva 
ar seki kaimyno patari- 
perki bonkų “Bonkums 
Cure”, ar kreipiesi prie

gydytojo, kad jis rastų kame 
dalykas?

Palikite visokias pataisas 
ekspertui, o sveikatų paves
kite gydytojui.

jdidatas balsų gavo.
Prezidento Urėdui — F. E. 

Bagočius — 3,669; N. Raste
nis — 2,227; J. A. Čepanonis 
— 251.

Vice Prezidento Urėdui
J. K. Mažukna — 3,432;
O. Šalna — 2,659.

Sekretoriaus Urėdui — M.

Iždininko Urėdui ■— K. P. 
įgis — 3,374; J. S. Lopatto

kis. Jis padainavo eilę lietu
vių kompozitorių dainų ir ke
lias suomių kompozitorių dai
gias.

į Kalbama, jog galimas daik- 
>. Levickis bus pa- 
lielsinkio Suomijos

; A. J. Valibus — 655; Dr. M. 
i Mikolainis — 1,922.

S. E. Vitaitis

LIETUVIŲ DAINŲ KON
CERTAS HELSINKY

KAUNAS. — Suomijos ra
diofone Helsinkyje koncertavo 
lietuvių dainininkas) B. Levie-

į Nervuotas — Susierzinęs?. 
Štai Greita Pagelba

Kam būti nervuotu ar susierzinusiu? 
NLGA-TONE suteiks greitą, pagelbą. 
i’a.i yra tiesus nervų tinklui tonikas 

■ ir velkio, akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 

Iziais ir nemaloniais. Suvaldykit savo 
.nervus su Nb'GA-TONE ir greitai 
Į užmiršit bedas. NUGA-TONE neturi 
| prasto skonio. Jis yra plokštelių for- 
I moję ir lengvas priimti. Paimkit vi
so mėnesio trytmentą, už Vieną, Do
lerį. Jei rezultatai nepatenkins, jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda ir 
garantuoja visi aptiekoriai. Neatide- 
liokit—gaukit bonką šiandien. Ven
kit pamainu. Reikalaukit tkro NU
GA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
—Jdealų Liuosuctoją vidurkį 26c ir

Taigi, ateivis, kuris svarsto 
Amerikos pilietybės klausimų, 
visų pirmiausia turi užklausti 
ir atsakyti į sekantį klausi
mų: “Ar aš ketinu nuolat gy- [ 
venti J. A. Valstybėse?” i

FLIS |

Nereikia įmokėti Pinigų — Po 
To Tik Po $1 .OO j Savaitę

VENETIANMONUMENT CO, INC
Išdirbėjai aukštesnes rūšies pamink

lų ir Grabnamių 
------------b---- -------  

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj 

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

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

taupykite pinigus 
------------o----------- - 

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTiERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Palik Ekspertams IRVieny Mėty Mirties Sukaktuvės

JONAS KANAPA

Tel. BOUlevard 4705

ANTANINA BALTUTIENE
"• (po tėvais Stasytaite)
Mirė gegužės 19 d., 1935 m., 10 vai. ry

to sulaukus 39 mėty amžiaus. Kilo iš Tū
binio miestelio, Šilalės parapijos. Ameri
koje išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime vyry Jony, 
3 sūnus: Aleksandry, Jony ir Edvardy, ku
ris lanko kolegijy, 2 seseris: Juozapiny Ka- 
žukauskienę ir Petrokienę, švogerius kun. 
A. Baltutį ir Povily Baltutį, pusbrolį kun. 
Junkerį, brolsūnį Petry Stirbį ir jo žmonų, 
ir kitas gimines.

Atminčiai a. a. Antaninos sielai yra už
prašytos šv. Misos antradienį, gegužės 19 
d., Gimimo Panelės Švč. Marijos parapi
jos bažnyčioje, Marguette Parke, 7:45 vai.

I Rašo Dr. John L. Rice, New 
York Miesto, Sveikatos 

Komisijonierius
Mano kaimynas turi radio. 

Jo dvidešimts metų amžiaus 
sūnus labai gabus vaikinas ii 
viską moka namuose patai
syti. Jei kranui reikia naujos 
rinkes, jei elektrikinis skani 
būtis neveikia arba automo
biliui ko trūksta bei žiburys, 

j nedega, jis tuoj pataiso.
Neseniai kaimyno visiškai 

sugedo radio. Vaikinas ėmės 
taisymo. Bet dabar jokiu bū
du jis* negalėjo rasti sugedi
mo priežasties. Po kelių va
landų įsitikino, kad reikia nau

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, 
draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti 
šiose pamaldose.

Po pamaldų kviečiame gimines ir arti
mus pažystamus nuvykti į namus po nu
meriu 2439 West 70th Street.

Mirė gegužės 15 d., 19'36 m., 
2:00 vai. ryto sulaukęs pusės 
amžiaus.

Kilo iš Aleksandravos pavie
tės, Čiedasių apskr., Joniškiu 
parap., Jenarališkių kaimo.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

yno te r į Pauliną, po tėvais Kaz
lauskaitė, sūnų Joną, 2 dukte
ris: Amiliją Kup.rienę ir žen
tą Adolfą, ir Oną, broij Juo
zapą, brolienę ir gimines; o 
Lietuvoje brolius, seseris, ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 2348 Up- 
ton St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gegužės 18 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Mykolo parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks _ " " _ 
velionįo sielą. Po pamaldų bus 
i y “ _ ; 
pines.

Nuoširdžiai 
gimines, < 
stamus-as 
dotuvėse.

Nuliūdę
Duktery 
lienė ir

įtduling'os pamaldos

nulydėtas į šv. Kazimiero i-

kviečiame visus 
draugus-ges ir pažy- 

. dalyvauti šiose lai-

Moteris, Sūnus, 
žentas, Brolis, Bi,o- 

Giminės.
Laidotuvių direktorius La- 

chawicz ir Sūnai. Tai. CANal

v

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Seserys, Pus
brolis, Brolsūnis ir Giminės.

GARI, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnautoja 
Phone 8000 620 W.

Laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
iREPublic 8340

THOR 
SKALBYKLOS

MANGLIAI

Pamatykite nau
jas THOR skal
byklas ir prosiji- 
mo mašinas pas 
BUDRIKĄ. Dy
kai pamokysime 
prosyti ir dykai

demonstruo 
jame jūsų 
namuose.

nuo $39.50 
ir aukščiau.

JOS. F. SUDRIK, INC
3417 S. Halsted St.

Klausykite BUDRIKO gražaus programų kasdienų — 
7 vai. vakare AVAAF, 920 kil. — Nedėtomis 7 vai. va
kare AVCjFL 970 kil.

DIDELIS PAMINKLŲ 
IŠPARDAVIMAS

Geriausias naminis ir importuotas 
granitas paminklams parsiduoda už 
žemiausias kainas, kurias galima jį 
parduoti. Ateikite palyginkite mū
šy kainas su Lile kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūšy kainos ma- 
zcsucs.

MBS. ANNA BiniN'S MONUMENT WOBKS
3958 W. lllth St., prie Crawford Avė. BEVerly 0005 

(Skersai šv. Kazimiero Kapinių)
Šis didelis išpardavimas įvyksta dėlto, kad aš nepajiegiu užlaikyti 

dviejų biznių. MBS. ANNA BITTIN

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Avė.

S. C. Lachavricz 42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2'515

J. Liolevičius 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

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

J. F. Radžius 668 West 18tli Street 
Phone CANal 6174

S. M. Skudas 718 AVest llSth Street
Phone MONroe 3377

1. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

Ezerskis ir Sūnūs 10734 S. Mlchigan Avė.
Tel. PULlman 5703

Eachawicz ir Simai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
Yards 1741-1742___________

3
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VIETINIS ŽINIOS
PAVASARININKy MARŠ-1 

RUTAS^
CHORO SUSIRINKIMAS

West Side gegužes 19 d

NORTH SIDE. — Gegužės 
d. Šv. Mykolo parap. che 

susirinkimą.

Parapijos Piknikas

8
ras laikė metinį
kuriame dalyvavo ir gerb. kle

Įbonas kun. J. Šaulinskas.
Choras, aptaręs visus reik.

AUKSINIO JUBILIEJAUS 
ŠOKIAI IR ATSTOVU 
SUSIPAŽINIMO VA

KARAS
Šiais metais Chicagoje įvyks 

Lietuvių R. K. Susivienymo 
Amerikoj Auksinio Jubiliejaus

BRTDGEPORT. — šv. Jut 
gio parapijos darbuotojai ir 
darbuotojos uoliai rengiasi, 
prie savo parapijos pikniko,

- į seimas. Seimo rengimo komi- 
lus, išklausęs įvairių raportų I tetas 
iš ištisų metų veikimo, išrin- į 
ko valdybą, dvasios vadu - - 
gerb. kun. J. Šaulinskąi, pirm.
choro vedėją N. Kulį, vice pi-
rmin. - - Ant. Paužą, rast 
Eleną Sutkiūtę, ižd. — J. 
bežinska, maršalka — V.

Le

doje šiltos dienos, tai tikima-' vinską, kori sp. — Oną Pamo
si ii piknikui gražaus oro. a-, škiūtę ir Vincą Rūkų.
tsirado žmonėse pakilaus ūpo

Lapijos pramogą. Pikniko ti
ki et u i šaukšto galima nusipi
rkti Gudų krautuvėj, 901 W 
33 st. Rap

KAI GREIT, NEATSARGIAI 
ARBA GIRTAS VAŽIUOJI, 
VAŽIUOJI Į KALĖJIMĄ

North Side Žineles

Seniai laukiami Pavasarini
nkai pas mus atsilankys pir
madienio vakarą, geg. 18 d. 
Parap. svet. 
vakarėli. Bus 
t u vos atvežti

turėsime gražų 
rodomi iš Lie- 
rankdarbiai ir

Guminiai batai

Pradžia 7:30 vai. vak. Lau
kiame daug publikos. F-s.

VAŠKŪNŲ PAGERBIMAS

Saugumo ir trafikos teis
mai Chicagoje dabar nerodo 
pasigailėjimo greit važiuojan
tiems, neatsargiems arba gir
tiems automobilistams. Sugau
tus baudžia piniginėmis baus
mėmis arba sodina į kalėjimą 
mėnesiui, dviem arba ir dau
giau. Vadinas, automobilistai, 
kurie važiuoja greitai, neat
sargiai arba gėrę, važiuoja į 
kalėjimą. Taigi automobilistai

stropiai ruošiasi prie į- 
ivairių pramogų. Seimas pra
sidės birželio 29 d. ir tęsis iki 
liepos 2 d.

Šiuo noriu pranešti lietuvių 
visuomenei, kad sekmadienio 
vakare, birželio' 28 d. rengia
ma Auksinio Jubiliejaus prieš 
šeiminiai šokiai ir atstovų su
sipažinimo vakaras, Morrison 
viešbutyje, Walnut Room, Chi 
cagos vidurmiestyje.

Malonėkite rezervuoti tą die 
■ną ir rengtis prie gražaus va
karo, kuriame bus kuo gra
žiausiai priimami atvykusieji 
seimo atstovai. Lukošiūtė,

Rengimo Komisijos

PADĖKA

pirm.

Primint ina, 
nuo 7 vai. iš 
920 k. išgirsit 
nų ir muzike 

karėlį. Jie šventė 25 metu ve-l!11^’ 'e’

Geg. 9 d., parap. svet.' turė
jome čia žinomiems Vašku-' 
nams pagerbti šeimynišką va

dyhinio gyvenimo

tą surpryzą. Pasakyta kalbu, 
linkėjimų.

Atsilankiusieji vakarėliui 
darbavos ir aukojo, nes žino, 
kad Vaškūnai visuomet remia 
naudingus parengimus. Beje, 
Vaškūnas yra parap. komite
to narys ir spulk'os dirėkto

Linkime Vaškūnui kuogrei-

su mumis dalyvauti.

Kas skaito ir rėrnia katali
kišką. spaudą, tas platina čia 
ant žemės Dievo karalystę.

Jei nori laimėti vardą gar
bingo veikėjo, pats dirbk, o 
nesisavink darbų pranokėjo.

Kuri lietuvių meliodija, jūsų 
nuomonėj, geiiausiai tiktų kaipo 
tema atidarymui naujos Altbach 
ir Reinhart lietuvių radijo va
landos pirmadienio vakarais? 
Kuri meliodija jums patinka? 
Siųskite savo mėgiamiausios me- 
liodijos vardą, ir savo vardą ir

ALTBACH & REINHART
/ Ine.
3525 West 26th St.

CHICAGO, ILL,

Tas arba toji, kurio prisiųs
toji meliodija bus išrinkta kaipo 
tema šiai programai, gaus pen
kis dolerius ($5.00) dovanų.

Visi, išskiriant Altbach ir Rein
hart darbininkai, ir jų šeimynų 
nariai, gali stoti i ši kontestą.

Kontcsto teisėjais bus Kastas
LonginasSabonis, Ona Pieža ir 

Labanauskas.
Altbach ir Reinhart 

radijo valanda Įvyksta 
madionio vakarų nuo 8 iki 9 vai., 
iš stoties WSBC, .1210 kil.

lietuvių 
kas pir-

rėmėjų sk. $5.00, Susivienymo 
160 kuopa $7.00, Apaštalystės 
Maldos dr-ja $6.85, Moterų S- 
gos kp. $3.00, Marijonų K. ir 
S. rėmėjų 35 skyrius $5 00, 
Tretininkų draugija $5.00. Šv. 
Teresės draugija $5.00, J. Lw- 
kartas $5.00, V. Navickas $3.

Po $1.00: P. Vaičikauskas, 
Vingeiiauskienė, M. Linkras- 
kienė, J. Raudis, Norbutienė, 
Simonavičienė, R. Audreli li
nas, Ziemeskienė, J. Keruiis, 
Pr. Puodzukas, Norkienė, Bal
sių šeimyna, Ei. Martinaitienė,

BRTGHTON PARK. — La
bdarių 8 kuopa dėkoja žemiau 
išvardintom draugijom ir bi
znieriams, kurie prisidėjo au
komis prie suruošimo pietų 
seneliams Oak Forest bal. .19 
d. Taip pat dėkojam ir Benui 
“Lietuva”, kuris griežė pietų 
metu.

Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus dr-ja $5.00, Šv. Kazimie
ro Karalaičio dr-ja $3.00, šv. 
Pranciškaus seserį] rėmėjų sk. 
$2.00, Šv. Kazimiero

M. Stulgihskienė, J. Lozuškic- j stosi
F. Laurinskienė, Zologe-ne, 

vičienė, Nokesaitienė, M. Kli- 
dienė, J. Nikšis, St. Pieža, M. 
Jurevičia, A. Alekna, M. Ga į 
j.auskienė, S. Pangonis, P. Ve
lička, J. Gerčis, P. Kiselis, M. 
Vertelka. Smulkių aukų $4.69.

Visiems širdingai ačiū.
Bgi, Gribas

PADĖKA IR ATSISVEIKI
NIMO ŽODIS

atsilanktįsiems ir prisidėjusio- 
ms; dėkojam už gražią ’ 
ną.

O, kaip mano širdis 
sugra u d i nta pam ač i u s 
svetainę publikos su klebonu 
priešaky. Iš džiaugsmo tą va
karą negalėjau nei žodžioi iš
tarti, atsisveikinti. Tat nors 
šiandien su savo dukrele O-iChex Plan departamentą, ku- 
nute tariu laikino' atsisveiki- jriuo būdu galima turėti die
ninio žodelius. Sudie brangūs! jeking sąskaitą be minimo ba- 
Spaudžiu jūsų ranką. Iki pa
simatymo.

Jei Dievas duos sugrįšti vėl 
im į darbą, ir dirbsim visi 

kartu.
Jonas ir Onutė Kupčiūnai

dova-

buvo 
pilną!

ŠĮ VAKARĄ LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

siomis dienomis A. A. Goyer 
įbuvo paskirtas Kasieriaus A- 
I sistentu.
I p. Goyer turi šešiolikos me- 
itų prityrimą bankininkavime, 
ir dirbo šiam banke nuo ati
darymo du metu atgal. Ban
kas nesenai atkreipė visų a- 
tydą atidarydamas naują

lansų ir be mėnesinių mokes
čių. Popui iariškumas šio nau
jo Chex Plano, sako p. Wa- 
sbburne, nurodo, kad keli tū
kstančiai naujų sąskaitų bus 
atidaryta iki šių metų pabai
gos.

MUZIKOS SAVAITĖ

NORI PRAPLĖSTI KUROR
TO RIBAS

BIRŠTONAS; — Birštono 
kurortui plečiantis, daug nau
jų vilų yra pristatyta kairėje 
Nemuno pusėje, kur susidarė 
naujas kurorto rajonas. Tas 
rajonas dabar priklauso prie 
Prienų valsčiaus.

Birštono gyventojai pagei
dauja, kad kairioji Nemuno 
pusė būtų prijungta prie Birš 
tono ir kad jos gyventojai bū
tu apdė'ti mokesčiais Birštono 
savivaldybės naudai, kas pa
lengvintų ne tik savivaldybės 
medžiaginę padėti, bet būtų 
naudinga ir pačiam kurortui.

NORTH SIDEi. — Brangus 
klebone, parapijos komitete, 
giminės, draugai ir prieteliai. 
Aš su Onute širdingai dėko
jam už surengtas mums išlei
stuves į Lietuvą.

Dėkojam Ramoškams, Ra- 
moškiūtei, parapijos komite
tui, V. Dargužiui, B. Kizele- 
vičiui ir kitiems; šeimininkė- 

jins: Ramoškienei, Maskolaitie-

Nuo 8 iki 9 vai. šį vakarą, 
iš stoties WSBC, 1210 kilocy- 
cl.es, bus girdėti gražios lietu

viškos dainos ir rinktinės mu
zikos. Altbach ir Reinhart, rū
bų krautuvė po num. 3525 W. 
26th St., leidžia šiuos prog- 
ramus.

Programoj dalyvauja visų 
žinomi dainininkai Kastas- Sa
bonis ir Ona Pieža. Rad.

NAUJAS BANKO ŠTABO
NARYS

Clarke Wasliburrie, District 
National Banko, 1110 W. 35th

nei ir Tamoševičienei; visiems jSt., prezidentas, praneša, kad

Malonumu prie visų savęs
Federalinė muzikos progra- Į “pasmerksi, o šiurkštų™ ne 

ma, kuri buvo surengta, pa- l“^- tik save aP^rgsi- 
minėti Muzikos Savaitę, nuo 
gegužės 3 d. iki gegužės 10 d., 
labai gerai pasisekė. Svarbiau 
šią programos dalį išpildė Illi
nois Symphonv orkestrą po 
padovyste Dr. Frederick Sto- 
ck. Ši orkestrą davė koncer
tą Orchestra Hali. Apart Or
chestra Hali koncerto buvo 
kiti koncertai visose miesto 
dalyse. Šią muzikos šventę 
Chicagos apylinkėj suruošė A- 
leksandras Savine, gabus mu
zikos rašytojas ir žymus or
kestrų vedėjas.

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Penedėlio, Seredos ir Petnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPnblic 9600

ŠĮ

BUDRIK FURNITURE MARI

• rakandu krau-

SKAITYKITE IR PLATIN
KITĘ “ŪRAUGA"

VAKARĄ BUDRIKO 
PROGRAMA

3347 S. Halsted St.
VISKAS DĖL NAMŲ UŽ ŽEMAS KAINAS

Tel. CANal 7790 Tel. BOUlevard 4705

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ
PETER’S BUFFET

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais.

Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL. Sav.

6334 So. Westem Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago, III.

ftR VAŽIUOJI Į LIETUVA ?
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio 

“Draugo” laivakorčių skyrius aprūpins visus 
Tamstos kelionės1 reikalus, išgaus reikalingus 
dokumentus, išrašys laivakortę geriausiais ir 
patogiausiais laivais. Per “Draugo” agentūrą 
bile kada galite važiuoti į Lietuvą.

Tiesiog į Lietuvę Laivu 
“GRIPSHOLM”

Gegužes-May 29 dieną 
o — 0 — o

“DRAUGO” Ekskursijos

Birželio-June 17 d., 1936
c c

Liepos-July 1 d., 1936
Pradėkite ruoštis iš ankšto ir dėl visokių 

informacijų kreipkitės į

Jos. F. Budrik, Ino
3417-21 So. Halsted St

DIDELIS SARGINAS
PARDUODAMAS gražus 2 flatų 
namas. Tvirtai pastatytas. 4 kam
barių flatai. Nauja šildymo sis
tema ir nauji vandens prietaisai. 
Apdengti porcini. 2 karų garadžius. 
Turi parduoti už labai žemą, kainą. 
Patogus susisiekimas. Kreipkitės: 

12307 S. Kirkianti Avė., netoli 22 
gatvės, Chicagoj.

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723

| REIKALINGA DARBININKĖ

STAte 4690 PROspect 1012

KAL & ZARETSKY
ADVOKATAI

W. Randolph 
6322

188

REIKALINGA mergina generali
niam namų darbui. Nereikia virti. 
Nėra vaiku. Kreipkitės: CRAwford 
0075.

Va i a n dos: 
9:00 iki 3:00

St.
S. Western Avė.

Valandos:
8:30 vai. vakare

Subatoj: 12:00 iki 
3:30 popiet

EMIL DENEMARK INC-
Autorizuoti Pardavėjai

BUICK - CADILLAC - LA SALLE
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI

Mūsų stakas atsakančių vartotų karų šiuo laiku yra 
kuopilniausias, ir kainos sumažintos taip, kad šiuos 
karus greit išpurdavus. Ateikite šiandien ir išsirin
kite sau karą.

BUICK '35, — 5 Sedan, Radio kaip naujas ...............
i BUICK '34, — 5 Club Sedan, tobulas ..................................
BUICK ’33, — 5 Sedan, tobulas .................................................

j BUICK ’SO, — 5 Sedan, gerai bėgantis..................................
CADILUAC ’34, — 5 Sedan, puikiai išrodo ....................
CADILLAC ’31, — 5 Town Sedan .......................................
CADILLAC ’29, — 5 Town Sedan ............................................
CHEVROLET ’33, — 2 Door Sedan, geroj tvarkoj

I CHEVROLET ’30, — 5 Sedan, bėga O. K.........................
i FORD ’3 5, — 2 Coupe, kaip naujas ..................................
FORD ’30, — 2 Durų Sedan..........................................................
FORD ’30, — 2 Coupe, gerai bėgantis .........................
LA SALL7 '34, Coupe labai puikus, kaip naujas ..........
LA SALLE ’34, — 5 ~ ’ *
LA SALLE ’31, — 
LA SALLE *30, — 7 
LINCOLN ’33, — 7 
LINCOLN ’31 
LINCOLN ’30, 
OLDS ’31, — 
PACKARD 120 ’35, 5 Sedan, mažas 8, kaip naujas ...........................
PACKARD ’29, — 7 Sedan ......................................................................................
PIERCE ’33, — 7 Sedan, labai puikus .......................................... ..............
PLYMOUTH ’34, 5 Sedan, tobulam stovy ...............................................
PONTIAC ’35, 2 Coupe, «kaip naujas, garant...............................................
REO ’31, — 2 Coupe, labai švarus ..................................................................
STUDEBAKER ’34, 5 Sedan, labai švarus, 6 cyl...............'....................
STUDEBAKER ’34, 2 Coupe, tobulas, 8 cyl...............................................
TERRAPLANE ’34, 5 Sedan, puikus mažas karas ...........................

Įmainykite savo seną karą liberališkom sąlygom, ant 
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite išmokėti leng
vais išmokėjimais, initnant pilną apdraudą, vartojant 
mažai kainuojant} G. M. A. C. planą.

2 Coupe, gerai bėgantis

Sedan, labai gražus ......................
5 Sedan, puikiam stovy ...... 
Sedan .........................................................

Sedan, tobulam stovy ..................
— Sport Phaeton, kaip naujas . . . .
- 7 Town Car, labai švarus karas . .

2 Coupe, gražus mažas karas ............

795.
795.
545.
225.

1295.
395.
145.
345.
195.
475.
145.
145.
895.
875.
350.
345.

1395.
595.
395.
295.
375.
145.
695.
475.
695.
295.
495.
475.

3860 Ogden Avė* - Chicago 
Cravvford 4100

JOHN P. EV/ALD 
LOANS and INSURANCE 

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

840 W ėst 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2751

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS

4

4
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