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7,000,000 BEDARBIŲ GAUS DARBJĮ, 
PAREISKIAPREflDENIAS

Automobilių darbininkų strei
kas gali ištikti Detroitą

IVASHTNGTON, bal. 24.— 
Prez. Rooseveltas šiandien 
spaudos konfereniijoje išaiš
kino, kaip ir kokiems viešie
siems darbams bus panaudo
ta 4,880,000,000 dolerių fon
dai. .

Prezidentas tiki, kad prie 
viešųjų darbų mažiausia 3,- 
500,000 Šiandien šelpiamųjų 
bedarbių gaus darbo. Šie gi 
darbai padidins veikimų) pri
vačiose pramonėse, kuriose 
taip pat apie toks pat bedar
bių skaičius gaus darbo.

Krašto vyriausybė privalo 
baigti bedarbių šelpimo žygį, 
sakė prezidentas, ir privalo 
bedarbiams duoti darbo, ku
riuo galėtų pasidaryti gyve
nimų.

Krašte yra galybės įvai
riausių viešųjų darbų. Tie 
darbai stačiai šaukiasi dar
bininkų. Vyriausybė turi ga
lybes projektų iš paskirų val
stybių, apskričių ir miestų. 
Žinoma, ne visi projektai ga
lės būt vykdomi. Bus išrink
ti naudingiausi ir būtiniausi, 
daugiausi savaime apsimo
kantieji, taip kad ateityje 
krašto vyriausybės šios išlai
dos būtų grąžintos su palū
kanų nuošimčiais.

Prezidentas mano, kad vi
si viešieji darbai bus paskir
styti j keletu atskirų divizijų.

Viešieji darbai bus vedami 
miestuose ir provincijose, y- 
pač žemės ūkių plotuose, ku
rie reikalingi tam tikrų ge
rinimų, kad iš žemės įdirbi
mo gavus daugiau naudos.

Pirmoje vietoje bus stato
mi vi adūktai skersai geležin
kelių visam krašte, kad su
mažinus automobilių katastro 
fas ant geležinkelių.

Nebus užmiršta elektrifikuo 
ti žemės ūkių plotų. Be to ir 
civiliniai konservacijos kor
pusai bus padidinti.

Prezidentas atskleidė spau
dos atstovams galybes dide
lių ir mažesnių projektų. Pa
sirodo, kad viešieji darbai 
apims net žmonių sveikumo 
klausimų, menų ir mokslo 
dalykus, taip pat mokyklas 
ir muzikų.

Ims keletu mėnesių viešuo
sius darbius išvystyti visame 
pilnume.

WASHINGTON, bal. 24. — 
Fr. J. Dillon, Amerikos dar
bo federacijos darbininkų or
ganizatorius automobilių pra
monėje, šiandien reiškė bai
mės, kad automobilių darbi
ninkų streikas iš Toledo, O., 
gali dar šių savaitę persime
sti į Detroito automobilių fab 
likus.

Anot jo, jei NRA automo
bilių darbo boardas nebus pa 
naikintas, arba jo procedūra 
drastiškai nepakeista, Detroi
to automobilių darbininkai, 
matyt, su streiku sieks geres
niųjų sau darbo sųlygų ir 
abelnos tvarkos, kurios šian
dien. trūksta šioje pramonėje 
darbininkų atžvilgiu.

Dillon pareiškia, kad auto
mobilių pramonės darbinin
kai reikalauja, kad darbo 
boardas būtų panaikintas, ka
dangi darbininkai patys nori 
turėti betarpiškus pasitari
mus su kompanijomis ir tuo 
keliu daug kas būtų laimėta.

PREZIDENTO PASKIRTAS

F. C. W ai ker,

buvęs demokratų partijos iž
dininkas, paskirtas aplikaci
jų priėmėju ryšium su 4,880,- 
000,000 dolerių fondu, skirtu 
viešiesiems darbams.

PRIEŠ LAIVYNO IŠLAIDU 
MAŽINIMĄ

WASHINGTON, bal. 24.— 
Taikininkų grupė kongrese 
dirba, kad sumažinus skiria
mas kar-o laivynui išlaidas.

Patriotinės organizacijos 
įspėja kongresų, kad jis ne
pasiduotų taikininkų įtakai.

Kraštas privalo turėti ati
tinkamų laivynų, kurs reika
lingas apsaugai ir taikos lai
ku, nekalbant jau apie karų. 
Pirmoje vietoje karo laivy
nas apdraudžia krašto preky
bų plačiosiose jūrose, kurias 
valdo svetimos valstybės. Ne
turint atitinkamo laivyno, ki
tos valstybės visur kenktų 
vedamai Amerikos prekybai.

Tad skiriamų laivynui išlai 
dų mažinimas yra stačiai pra 
žutingas kraštui.

PAŠTO ŽENKLAI KARA
LIAUS ŠVENTEI

SULAIKYTAS BEDARBIŲ 
ŠELPIMAS

Illinoiso dviejose apskrity
se sulaikytas bedarbių šelpi
mas, kadangi ikišiol legislatū
ra nepripažino reikalingų fon
dų. Tos apskritys yra: La- 
Salle ir Alexander. s.
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LENKIJOS PREZIDENTAS | GUB. HORNERIS ŠAUKIAS 
PASIRAŠĖ NAUJA I FONDO BEDARBIUS 

KONSTITUCIJA ŠELPTI
VARŠUVA, bal. 24. — Di

delė šventė šiandien įvyko 
Lenkijoj. Prezidentas Moscic- 
kis pasirašė naujų Lenkijos 
konstitucijų, kuri bus žinoma 
“1935 m. balandžio mėn. kon
stitucija.”

Svarbiausias konstitucijo
je pakeitimas skaitosi, kad ji 
pripažįsta platesnį autoritetų 
prezidentui.

Ministerių kabineto nariai 
seniau buvo pasirašę konsti
tucijų, o šiandien tai padarė 
pats prezidentas šaudant iš 
patrankų.

Lenkija trumpuoju laiku 
pergyveno jau du politinius

SPRTNGFIFLD, TU., bal. 
24. — Gubernatorius Horne- 
ris spaudžia legislatūros de
mokratus senatorius, kad jie 
būtinai dar šiandien praves
tų pirkimo mokesčių didini
mo bilių. Kalbama, kad šian
dien vėlai tas bus padaryta 
— senatoriai pasiduos guber
natoriui.

SPRINGFIELD, Ilk, bal. 
24. — Gubernatorius Horne- 
ris iš naujo kreipės legisla
tūron. Ragina atstovus, kad 
ko veikiau skirtų trijų milijo
nų dolerių fondų bedarbių šel-
pimui. Jei legislatūra nepa- 

perijodus. Pirmasis buvo iki į gkirs fondo į^į gegužgs mėn. 
maršalo Pilsudskio iškilimo } d., krašto vyriausybė nepri- 
1926 m., antrasis nuo tada siJg8 prie šio šelpimo ir tas

“DRAUGO” RADIJO AIDAI

Gerb. kun. dr. J. Končius sveiki
na “Draugą” ir Chieagos 

lietuvius
GRAŽIAI DAINUOJA SASNAUSKO 

VYRŲ CHORO DVIGUBAS KVARTETAS
Vakar Chicagon atvyko gramų serijų, sveikino visus 

gerb. kun. dr. J. Končius,; “Draugo” valandos klausy-
Mt. Carmel, Pa., Šv. Kry 
žiaus parap. klebonas. Pa 
kviestas jis sutiko 
radijo stotį per
programų ir pakalbėti į Chi
eagos lietuvius. Gerb. kun.

tojus.
Programos vokalinė dalis 

užeiti į buvo ypatingai graži ir įdo- 
“Draugo” j mi. Sasnausko Vyrų Choro 

dvigubas kvartetas puikiai pa 
si rodė. Jų dainelės buvo rink

daktaras kalbėjo. Sveikino į tinęs liaudies dainelės. Gra- 
“Draugo” administracijų ir žiai padainavo: “Kožnas vie- 
visus Chicago® lietuvius, pa-Į nas,” “Oi, broli, broli,” “Oi, 
žymėdamas, kad Chicago y-! džitum-džium,” “Koks puikus 
ra lietuvių centras Ameriko- vakarėlis,” ir kitas, 
je. į Solistas Kastas Sabonis,

Gerb. kun. J. Mačiulionis, AP™iz<los parapijos

PASKIRTAS VIENAS VIR
ŠININKŲ BILIJONŲ

DOL. FONDUI
WASHINGTON, bal. 24. — 

Prezidentas Rooseveltas pa
skyrė Fr&nk Wųlker, buvusį 
demokratų partijos iždininkų, 
savo vyriausiuoju patarėju 
panaudoti kongreso pripažin
tus 4,880,000,000 dolerių vie
šiesiems darbams.

Prezidentas paskelbė, kad 
Walker užims National Emer 
gency tairybos direktoriaus D. 
R. Richbergo vietų. Būdamas 
šioje policijoje jis priiminės 
valstybių, apskričių ir miestų 
prašymus viešiesiems dar
bams ir paskirstys reikalin
gus fondus.

Walker yra svarbus asmuo 
demokratų partijoje. Tad res
publikonų partijos vadai pa
reiškia, kad tuo būdu prezi
dentas pasirengia politinei 
kampanijai 1936 metais.

iki šių 1935 m., o dabar tre
čiasis prasideda su nauja 
konstitucija.

SOVIETAI PAVOJINGI 
VISAI EUROPAI

BERLYNAS, bal. 24. — 
Reichswehro ministerijos na
rys, pulk. lėit. baronas von 
Buelow, pareiškia, kad sov. 
Rusija su savo oro laivynu 
yra pavojinga visai Europai.

Šiandien bolševikai turi ap
ie 4,300 militarinių lėktuvų. 
Per kelerius metus jie pla
nuoja įsigyti dar apie 10,000 
oro mašinų. Na, ir kas čia 
gali jiems prilygti!

Štai ir priežastis, kodėl Vo 
kietįjų turi ginkluotis ir rū
pintis savo likimu.

bus nutraukta. Nukentės be
darbiai ir jų šeimos.

Gubernatorius šį kartų jau 
nereikalauja didinti pirkimo 
mokesčių, kad tuo keliu su
kėlus 36 milijonus dolerių. No 
ri tik trijų milijonų dol. ge
gužės mėnesiui, kad tuo būdu 
gavus krašto vyriausybės pa
ramų.

•Gubernatorius aukština Il
linois Emergency Relief ko
misijos darbus ir nori, kad ši 
komisija ir toliau rūpintųsi 
vargšais bedarbiais.

vargonininkas, palinksmino 
visus savo. gražiu balsu dai
nuodamas mėgiamas dainas. 

Žinių skyriaus vedėjui red. 
tunų tarp krikščioniškų ir ne i L šimučiui dėkojame už gra
krikščioniškų sveikinimų. Bailį,, pranešimų svarbesnių die- 
giant Gavėnios ir Velykų pro Į nos žinių. Rep.

M.I.C., “Draugo” admini
stratorius, paaiškino Velykų 
šventės prasmę ir nurodė skir

LONDONAS, bal. 24. - 
Anglijus karalius šiemet mi
nės 25 metų sukaktuves, kaip 
užitma sostų.

Anglijos vyriausybė nu
sprendė šių sukaktuvių atmi
nimui atspausdinti vienų bili
jonų specialių pašto ženklų.

ŽUVO DU KARIUOMENES 
LAKŪNAI

WATSONVTLLE, Cal., bal. 
24. — Du kariuomenės lakū
nai su lėktuvu įkrito Monte- 
rey įlankon. Dar nerasti jų 
lavonai.

JAPONAI DIDINS KARO 
LAIVYNĄ

TOKUO, bal. 24. — Japo
nų vyriausybė planuoja didin
ti karo laivynų, kad nieku bū
du neužsileddus Amerikai (U. 
S.). Bus dirbama daugiau di
džiųjų karo laivų.

FILIPINŲ MOTERYS DALY 
VAUS BALSAVIMUOSE
MANILA, Filipinai, bal. 

24. — Gegužės m. 14 dienų 
Filipinų salose įvyks plebis
citas salų konstitucijos reika
lu. Gyventojai savo balsais 
pasakys, ar konstitucija pri
imtina, ar atmestina. Ir mo
terys dalyvaus balsavimuose.

Vyriausybė paskelbė, kad 
jau suregistruota apie 300,000 
kvalifikuotų balsavimui mote 
rų ir tik apie 50,000 vyrų.

ANGLIJA PLANUOJA 
PERKASA

LONDONAS, bal. 24. — 
Anglija planuoja prakasti 
naujų perkasų artimuose ry
tuose, kad nusikračius pran
cūzų valdomu Suezo perkasu.

Naujas perkasas planuoja
mas iš EI Arish, Tarpžemių 
juroje, iki Akaba įlankos, 
Raudonojoje jūrojie.

Suezo perkasas, Anglija 
randa, naudojasi Anglijos pre 
kybą, o naudos iš to neturi
ma. Viskas tenka prancūzams.

PADEGĖJAS NESU
SEKAMAS

NEKULTŪRINGI SULEN
KĖJUSIŲJŲ DARBAI

VILNIUS. — Švenčionė
liuose pernai buvo pastatyti 
gana erdvūs lietuvių liaudies 
namai. Tuose namuose vietos 
lietuviai retkarčiais rengdavo 
vakarėlius, paskaitas. Ten 
pat yra ir didelė skaitykla, 
kur galima rasti knygų ir 
laikraščių. Vietos šlėktelėms 
tas lietuviškas kultūros žibu
rėlis labai nepatinka ir jie 
stengiasi visomis priemonė
mis jam pakenkti* Šalia įvai
rių pasityčiojimų, kaip rašo 
Viln. Ryt., tie lenkeliai kar
tais pasielgia visai negražiai, 
nekultūringai. Pav., š. m. va
sario 25 d. jie ištepė derva 
skaityklos duris, o vasario 
27 d. išdaužė to namo langus. 
Labai dažnai namo palangė
mis slankioja kažkokie typai. 
kurie klausosi ir akiplėšiškai 
pro langus žiūrinėja, kas de
dasi viduje.

ORGANIZUOJAMA DIDE
LĖ UŽSIENIŲ LIETUVIŲ 

SPAUŪŪSPARŪDA
KAUNAS. — Viso pasau

lio lietuviij kongreso metu 
bus didelė užsienių lietuvių 
spaudos paroda. Joje bus 
vaizduojama periodinė ir ne
periodinė užsienių lietuvių 
spauda, lietuvių veikalai rašy
ti svetimomis kalbomis. Taip 
pat parodoje bus veikalai, 
knygos, leidiniai, kurie vaiz
duoja užsienių lietuvių gyve
nimų, darbus įvairiose srity
se: moksle, mene, ekonomijo
je, politikoje ir t. t. Toje pa
rodoje bus didelis skyrius/ 
kuriame bus pavaizduota, ką 
yra davę Lietuvai užsienyje 
gyvenų žymesnieji lietuviai. 
Draugija užsienių lietuviams 
remti šios parodos vyr. or
ganizatorium pakvietė “Lai
ko Žodžio” redaktorių J. Pa
leckį.

SUŠAUDYTIDU
GENEROLAI

MALARIJOS AUKOS 
CEILONE

ATĖNAI, Graikija, bal. 24. 
— Šiandien rytų sušaudyti 
du graikų generolai, karo 
teismo nubausti mirties baus
me už dalyvavimų sukilime. 
Jie yra: Papoulas ir Kimiais.

APIPLESE PASTĄ
WARRBN, O., bal. 24. — 

Trya plėšikai čia sulaikė paš 
to trokų ir paspruko su 72,- 
000 dol. grobiu.

COLOMBO, Ceilonas, bal. 
24. — Nuo 1934 m. lapkr. m. 
iki 1935 metų kovo m. 113,- 
811 asmenų mirė nuo malari- 
joa epidemijos, kuri dar ne- 
nuslopinta.

Kol kas nesusekamas na
mų padegėjas Rogers Parke, 
nors šimtai poliemonų ir 
šiaip žmonių jo ieško.

Rogeirs Parko prekybos rū 
rai paskyrė 1,000 dol. dova
nų už piktadario susekimų ir 
suėmimų.

PARAMOUNT KRONIKOS 
FILMUOTOJAS

DR. BALTRUŠAIČIO VEI
KALAS PAŽYMĖTAS 

PREMIJA

PARYŽIUS. — “L’Acade- 
mie Francaise de suseription 
et dės belles letres” yra pažy 
mėjus dr. Jurgio Baltrušai
čio, Vytauto Didžiojo Univer 
siteto docento, veikalų “Etu- 
des sur l’art medieval en Ar
menie et en 'Georgie” Borlin 
premija, t y., antrojo laip
snio akademijoe premija.

PADUNOJAUS KON
FERENCIJA

ROMA, bal. 24. — Patirta, 
kad čia įvyksianti Paduno- 
jaug konferencija apstribuos 
tik Austrijos reikalų svar
stymais.

KAUNAS. — Klaipėdon at 
vyko garsiosios Amerikos 
“Paramount” filmos operato
rius J. Dorei. Jis nufilmavo 
Klaipėdos uostų, miestų, cha
rakteringas krašto vietas, ūki 
ninku gyvenimų ir mūsų pa
jūrį.

ATIDARYTAS ORU 
SUSISIEKIMAS

VILNIUS. — Nuo balan
džio 1 d. atidaryta oru susi
siekimo linija Varšuva - Vil
nius - Ryga - Talinas. Skrai
do lenkų oro susisiekimo ben 
drovės “Lot” lėktuvai.

ST. ŠIMKAUS JUBILIEJUS

KAUNAS. — Šiemet suei
na 30 metų, kai komp. St. 
Šimkus pradėjo savo vaišin
gų darbų lietuviškoR dainos 
bei muzikos srity. Kaune įsi
kūrė komitetas šioms reikš
mingoms sukaktuvėms minėti. 
Komitetas numato minėjimų 
suruošti šitokia programa:

Gegužės 4 d. Kaune, Val
stybės Teatre, bus suruoštas 
iškilmingas komp. St. Šim
kaus kūrinių koncertas, paties 
jubiliato diriguojamas.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Nepastovus oras; n n 
matomas lietus; šilčiau.
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Iš šitų visų mokyklų tik keliolikoj buvo 
dėstomoji lietuvių kalba, o visose k-tose bu
vo dėstoma vokiečių kalba, pagal svetimo
sios valstybės mokyklų programų, iš užsie
nio importuotų vadovėlių ir vokiškame dva
sioj.

Lietuviškai Reizglo direktorijai ištyrus 
pasirodė, kad daugumas Klaipėdos krašto 
mokyklų mokinių yra lietuviškos kilmės ir 
namie kalba lietuviškai. Tokiu būdu daugu
moj Klaipėdos krašto pradžios mokyklų dė
stomoji kalba dabar yra lietuvių kalba.

GERIAUSIA IŠEITISjuro
popy — .08o.

Advertising in “DRAUGAS" brings best results. 
Advert|sing ra tęs on Application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., C. icago

APIE KLAIPĖDOS MOKYKLAS

“Tsb.” rašo: Mokykla ir tautinis susi
pratimus yra tampriuose ryšiuose. TįeĮc visa 
tauta, tiek ir jos kuri nors dalis gali taųtiš- 
kąi arba stiprėti arba silpnėti, atsižvelg ant 
į jqs mokyklose varoma politika- Todėl nebe 
pagrindo eina visa laika kova dėl mokyklos 
tarp įvairių tautinių ir socialinių aspiracijų 
atstovų.

Lietuvių tautai, kaip ir daugeliui kitų 
tautų, norinčiai išlaikyti savo tautiškuipų, te
ko praeityje ir dabay iš dalies susidurti su 
stipriais priešais kovoje dėl mokyklos. Ru
sa^ lenkai ir kiti stengėsi lietuvius nutau
tinti per mokyklas. Lenkai šiandien varo nu
tautinimo darbų okupuotoj Lietuvoj taip pat 
daugiausia per mokyklas. Tas pats yra dalo
ma ir Rytprūsiuose.

Nors tai ir skaudu, bet kadangi šis lie
tuvių nutautinimas eina už Nepr. Lietuvos 
valstybės sienų, tai sunku čia kų nors padė
ti. Tačiau, kad lietuviai būtų nutautinami 
per mokyklų Lietuvoj, tai tokio dalyko pa- 
Įsysiti negalima.

Kaip žinome dabartinio Klaipėdos krašto 
gyventojai nuo nebeatmenamų laikų buvo 
lietuviai. Tryliktame šimtmetyje juos užka
riavo kryžeivių ir kalavijuočių ordinai. Sep
tynis šimtus metų jie išbuvę svetimųjų val
džioje nepamiršo nei savo tautinės — lietu
viškos kalbos, nei tautinių papročių, ir išlai
kę savo tautinį - lietuviškų chamkterj, po 
Didžiojo kuro vėl prisišliejo prie Didžiosios 
Lietuvos.

lylaipėiLeciai, būdami septynis šimtus 
pietų svetimųjų valdžioje, nors ir nepamatė 
savo lietuviškumo, bet vis dėlto įgijo ir spe
cifinių ar tai kultūriniu ar kurių kitų žymių; 
todėl jiems buvo duotą taip vadinamą auto
nomiją.

Prisišliejus Klaipėdos lietuviams prie Di
džiosios Lietuvos, sykiu pateko Lietuvon ir 
daugelis vokiečių arba ateivių arba lietuvių 
sų vokietėj usių, taip vadinamų vokietininkų, 
kurįe esant palankioms apystovoms Klaipė
dos Krašto autonomijų sumanė išnaudoti 
klaipėdiečių vokietinimui. Šiam savo tikslui 
jie vartojo visas prieiųamas ir galimas prie 
ipoųes, tarp kurių svarbiausioji priemonė bū
vu mokykla.

Vokietininkai mokyklinį darbų laikė pas- 
iaptvj, Centro valdžios teisėtos kontrolės jo- 
kįų būdų nenorėjo įsįleistį. Ęet vis dėlto 
pavyko sužinoti vokietininkų darbų Klaipė
dos krašto vokiškosios direktorijos užlaiko
mose mokyklose.

Mokyklose vartojami vadovėliai perdėm 
buvo persunkti vokiško patriotizmo ir neapy
kantos Lietuvai ir kitoms tautoms, Lietuvai 
draugingoms. Net aritmetikos uždaviniai ti ri 
propqgandos; pavyzdžiui, svetimos valstybės 
gaivus gimimo ir į kąru įstojimo metai, var
tojami uždavininuose prppogandine forma.

Tokių mokyklų vokietininkai turėjo ir 
turi peųiąžai, nežiūrint. Rąd daugumas klai
pėdiečių yrą lietuviai ir namie kalba lietu- 
yiškąi.

|’-egal |93J m. gegužės mėn. 15 d. sta
tistikų Klaipėdos krašte yra 260 mokyklos 
su 21,44)4 mokiniais: 10,779 berniukais ir 10,- 
625 mergaitėm s. Mokytojų iš viso dilba šį'*- 
se mokyklose 597,473 vyrai ir 124 moterys. 
Be šių 266 mokyklų, pernai buvo 4*r 23 to
liau lavinimosi mokyklos; — šioge mokyklų 
še buvo 431 mokinys.

Nvaprasti Atšvaitai Kinijoje
Rrieš keletu savaičių į 0- Dabar krikščionių ten yra 25 

inalių buvo atvykęs vyskupas tūkstančiai. Be to. yra dar 24 
Edvardus J. Calvin iš llan- J tūkstančiaį katechumeuų, tai

Illinois valstybės apdraudos departamen
tas pradėjo daryti didelį spaudimų į taip va
dinamas pašalpinės draugijas, kad jos prisi
taikintų prie įstatymų. Jau kelios ir lietuvių 
draug jos gavo laiškus, raginančius persi
tvarkyti. Jei to pepadarys, jos turėsiančios 
likviduotis.

1927 metais legislatūroj priimtas bilius, 
sulig kuriuo pašalpinė draugija negali egzis
tuoti, jei neturi penkių šimtų narių ir taip 
pąt jei negali visiems nariams garantuoti 
pomirtinių išpiokėjimų.

Tų reikalavimų išpildyti negalės,nė vie
na lokalinė pašalpinė draugija. Vargu kų pa
dės ir susijungimas į krūvų kelių draugijų. 
Reikalaujamų narių skaičių kelioms susijun
giant į vienų būtų galima sudaryti, bet su
daryti tokį kapitalų, kuris užtikrintų, kad 
kiekvienam nariui bus išmokėta įstatymu nu
statyta pomirtinė suma, kažin ar pasiseks. 
Reikėtų pustatyti mokesčių lentelę sulig am
žiaus. Tai bus nelengva padaryti, nes beveik 
visų mūsų draugijų narių dauguma jau penk
tųjų ar šeštųjų dešimtį- gyvena. Ret vią dėl
to, draugijų valdybos turėtų kų nors daryti 
ir stengtis kaip nors taikintis prie įstaty
mų, nes kitaip jų dienos bus suskaitytos. Jei 
taip įvyktų, būt padaryta didelis nuostolis 
ne tik draugijų nariams, bet visai mūsų vi
suomenei. Juk pašalpinės draugijos daug gra
žių darbų yra nudirbusios tautai, daug au
kojusios ir Lietuvos visokiems reikalams ir 
bažnyčių bei mokyklų statymui įr užlųįky- 
mui. Dėl to dabar, kuomet draugijas valdžia 
pradėjo spausti, reikia joms gelbėti, ieškant 
kelių, kuriais būtų galima jas išvesti iš ne
pavydėtinos padėties.

Vienintelis kelias, mūsų manymų, yra 
draugijoms dėtis prie Liet. R. K. Susivieni
jimo Amerikoj. Jei kurios draugijos negalė
tų pereiti į Sus-mų su visais savo nariais, 
tai kad bent jaunesnieji rašytus į šių lietu
vių katalikų fraternalę organizaciją kad jos 
kuopos didėtų ir kad jos galėtų visame mūsų 
veikime vaidinti tokį vaidmenį, kokį vaidi
na lokalinės pašalpinės draugijos. Dabar tam 
gera proga, nes vajaus metu nauji nariai į 
L. R. K. S. A. priimami be įstojimo mokes
čių.

yang, Kinijoj, kur 1918 m. jis 
įsteigė Kinų misijonierių dr- 
gijų. 1917 tokia pati draugija 
jo buvo įsteigta ir Irlandijo- 
je-

Viename susirinkime jis pa
sakojo apie didelius ir nepa
prastus kinų atsivertimus į 
katalikų Bažnyčių.

Nuo 1926 iki 1931 jo vys
kupystė buvo bolševikų ran
kose. Bažnyčios tada buvo de
ginamos ir kunigai žudomi. 
Jo paties du kunigai buvo bo
lševikų nužudyti. įmonės bu
vo baisiai prispausti ir skur
de gyveno.

Pasitaikė, kad 1931 metais 
bolševikai buv.o išvaryti. Vi
sas kraštas atsigavo ir gyve
ntojai pradėjo rodyti nepapra 
sto prielankumo Katalikų Ba
žnyčiai. Mat, pagonys įsitiki
no kunigų gerumu ir noru 
jiems padėti medžiaginiai ir 
dvasiniai.

Hanyang mieste yra 300,000 
gyventojų. Kai vyskupas ten 
pradėjo misijonieriauti 1921 
m., buvo tik keli krikščionys.

mai yra šioje šalyje leidžia- matters in which all the į>ta- 
mif) tęs are interested. (Kongre-

Ats. — Laws are made by sas leidžia įstatymus, liečian- 
the people themselves. (Įsta- čius visas valstybes), 
tymus leidžia patys įmonės). į Galįluu b-t h. daugiau pa.

klausimų, kurie galiKl. WLat are city la.ws
yra pagonų, kurie mokinasi 
šv. tikėjimo ir nori būti ka
talikais. Per paskutinius du 
metus 7,000 žmonių perėjo j 
katalikus.

Dabar pagonys atsiverčia, 
ne pavieniui, bet ištisomis šei 
mynomis. Nekartų pasitaiko, 
kad atsiverčia net visas so 
džius.

Vyskupas turi 40 kunigų.
Bet jų neužtenka. Turi keletu 
šimtų katechetų. Tie mokyto-. luf^ 48 valstybėse?)

called? (Kaip vadinasi mies- pastatyti pilietines popie- 
to įstatymai?) rag išsiimant. Bet šiuo sykiu

Ats. lliey are called city pasitenkinsime kas viršuje pa-
ordinances.

Kl. — Who makes the laws 
m cities? (Kas leidžia miestų 
įstatymus ?)

Ats. — By City Couneil or 
( ity Commission.

Kl. — llow are laws made 
n each of our forty - eight 

States? (Kaip leidžiami įsta

jauja mokyklose. Dienų jie 
mokina mažus vaikus, o va
kare suaugusius.

Gyvenimas Kinijoje yra la
bai pigus. Vienas žmogus le
ngvai gali gyventi visų mė
nesį tik už $2.00. Tai yra dėl 
to, kad valgomi daiktai, kol 
žmogus pradeda jais naudo
tis, nereikalauja didelės išdir- j 
bystės.

Kinijos inisijonieriai išsilai- į 
ko leisdami laikraštį “Field 
Afar” anglų kalba. Vien tik l 
Amerikoje tas laikraštis turi i 
45,000 skaitytojų. Anglijoje ir i 
Islandijoje turi dar daugiau. 

Kun. Juozas Jusevičius
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Dabar tūkstančiai Amerikos I Ats. — Because of unjust
lietuvių susirūpinę pilietiškų 
popierų gavimu. Tas rūpestis 
kilo, kai valdžia pabaugino a-

taxatįon which caused the Co- 
lonists to revolt in 1775. (To
dėl kad Anglija kolonistus ap-

Ats. — Laws are made for 
eacli State b y tlie State Legis- 
latures and approved by the 
(lovernor. (įstatymus kiekvie
nai valstybei leidžia valsty
bių legislatūros ir gubernato 
riai juos patvirtina).

Kl. Wliat are the three cliief 
law - making bodies in our 
country? (Kokios trys žymiau 
sios įstatynnj leidimo įstaigos 
yra šioje šalyje?)

Ats. — The Congress, the 
State Legislature and City 
Couneil, or Commission. (Ko
ngresas, Valstybės Legislatū- 
ra ir Miesto Taryba arba Ko
misija).

Kl. — What powers of Iaw- 
making has the Congress of 
the United States? (Kokių ga
lybę įstatymų le’dime turi Ju
ngtinių Valstybių Kongre
sas?)

Ats. — Congress has power 
to pass laws which relate to

temimu pašalpos nepiliečiams krovė neteisingais mokesčiais,
bedarbiams ir kitais nepiliečių 
suvaržymais. Kad išvengti bė 
dų ne piliečiai lietuviai— vy
rai ir moterys — sujudo, kad 
įsipilietinti.

Seniau įsipiiietinimas buvo 
lengvesnis, negu dabar. Da
bar daugiau reikalaujama ži 
noti apie šios šalies surėdymų, 
negu seniau. Užtad dabar lie
tuviai, gyvenę po 20 ar dau
giau metų šioje šalyje pusėti
nai susipažinę su šios šalies 
tvarka ir pamatiniais įstaty
mais. It kalboje yra šiek tiek 
prasiląųžę. Todėl lietuviams 
dabar įsipilietinti nėra jau 
toks baisus daiktas.

Klausimai, kurie statomi iš
siimant pilietiškas popieras, y- 
ra daug maž vienodi. Todėl 
juos išmokus drųsiai galima 
stoti į kvotimus. Patys svar-

“Catholic Daily Tribūne” įdėjo ilgų ra
šinį apie Klaipėdos kraštų, Klaipėdos įr prez.
Smetonos atvaizdų. Rašinys yra palankus Lie
tuvai. Statistiniąis daviniais yra įrpdpma, blausieji klausimai, kurie rei- 
kaip didelę pažangų Klaipėdą ir jos uostas ketų išmokti atsakyti yra šie:
padarė, kuomet sugrįžo prie Lietuvos. Įdėta 
daug įvairiausių pataisymų, pagilintus uos
tąs, pramonė ir prekyba pagyvėjo. Tame 
pąčiąjue rašinyje paduodama ir Klaipėdos

* ♦ ♦
Lietuva, kaip vakar ir užvakar rašėme, 

ir vėl gavo santarvininkų įspėjimų “nevar
žyti” Klaipėdos krašto vokiečių teisių”, Tai 
ne pirinas ir ne pąsbutįflis įspėjimas. ^ie 
įspėjimai daromi greičiausia ąp dėl to, kad 
vokiečiams pątąikauįi, bet tai daro tam tik
rais politiniais sumetimais.

* * ♦
Bioiųis dienomis j New Yoikų snvąžįą. . 

Amerikos laikraščių reilaktpriai pranašavo, 
kad netrukus sulauksime geresnių laikų. Be 
abejojimo, vįsi palinkės, kad tas redaktorių 
pranašavimas išsipildytų.

Klausimas — In what coun
try do you live? (Kurioje ša
lyje Tankia gyveni ?)

Atsakymas — In the United 
States of America. (Jungtinė
se Amerikcis Valstybėse).

Kl. — When was America 
discoveredf (Kada Amerika 
atrasta ?)

Ats. — ln 1492.
Kl. — Who discovered A- 

merica? (Kas jų atrado?) 
j Ats. — Cbristopher Colum- 
pus.

Kl. — What Ruropean cou 
ntry finally gained control o- 
ver all tlie Colonies along the 
Atlantic Coųgt? (Kuri Euro
pos sulįs ėmė viršų ant vįsų 
kolonijų palei Atlantikų?)

Ats. — England.
Kl. — Wby did England 

lose control of the ęolonies?

Gegužės įpėfl- 5 d. Chicągos lietuviu vi
suomenės gyvenime bus atmintina diena. Tų 
dienų būti pradėtą kasti pąmataį Bartkūs - Gį- 
rėno paminklui, kuris statomus Mftrųųettp 

j, parke, C h. eagoj. Be abejojimo, lietuvių vį-■ (Kodėl Angina neteko tų ko 
suomepė toj iškilmėj gausingai dalyvaus. lonijų?)

duota. Pilietybės pamokos da 
Par raudasi veik visose Chi- 
cagos lietuvių kolonijose. No
rintieji popieras gauti priva
lo jas lankyti ir ten visi rei
kalingi dalykai bus išaiškina 

Plačiai aiškinama šiosmi.
šalies surėdymas, istorija ir 
geografija. Pilietis

SUSITAIKĖ KLAIPĖDOS 
VOKIETININKAI

Nuteistieji valstybės išdav^^ 
mo byloje neumanninkai ir 
sassininkai visų laiki^ tvirti
no, kad jie vieni su kitais nie
ko bendro returi, nes jų pro 
grama yre "kirtinga. Net vie 
nas advokatas, gindamas Neu 
maunu pasakė, kad šias abi 
partijas sujungė tik kaltina
masis sųpias Bet pasirodė, 
kad tiek Neųuiąnnas, tiek Sas- 
sas priklausė nuo Berlyno, 
nes prieš pasibaigiant bylai 
paslaptingu keliu atėjo Neu- 
mannui įsakymas susitaikinti 
su Sassu. Prieš galutinio ka- 
riuomėnės tėismo sprendimo 
paskelbimų balandžio 3 d. tei
smo salėn Sassas įėjo po ra
nka taikydamas dr. Neuman 
nų Tsb

kas ir paskatino juos prie su
kilimo 1775 metais).

Kl. — What famous docu- 
nient was signed July 4, 1776? 
(Koks svarbus dokumentas bu 
vo pasirašytas liepos 4, 177C 
metais?)

Ats. — The Declaration o) 
lndependence declaring the 
Colonies free and independent 
States. (Nepriguhnybės Dek
laracija, paskelbianti, kad ko
lonijos tampa laisvos ir nepri- 
gulmingos valstybės).

Kl. — What is the Consti- 
tution of the United States? 
(Kas tai yra Jungtinių Val
stybių Konstitucija?)

Ats. — lt is the fundamen
tai law under which the coun
try s is govemed. (Yra tai pa
grindiniai įstatymai, kuriąis 
valdosi ši šalis).

Štai, vėl gromata smutno ei- ųžmarįnuok, kąd visi į pašis-
cilistėlio, kurioj iškelia labai tus nepąrūnytų, kad 
vožniiĮ trivogų. jųors vienus payydalas gryno

Vožnas propesoriau! lietuviško cicilikėlio, kurį ga-
Vėl mane apniko smutkai Illma Padgti. Į slauniUi 

ir rūpesčiai dėl cicilikiško na- i dr‘ Ra^kaug muziejų ? 
rodo. Smūtnas cicilikėlis.

Mat, pagal cicilikiškų mok
slų, ščyrai ir vieniai tikiu, 
kad cicilistai išrūnijo iš mun- 
kės. O kad cicilistai vis dar 
rūnija, tų ir pats ponas pro
pesorius matai. Iš munkės iš-

Kl. — What forui of govern 
ment was establishėd by the 
Constitution! (Koki» vaidžiot tr“ Bonas propesoriau

Sulig tamstos, Smūtnas ci- 
cilikėli, gromatos, rokuojas, 
aš turiu siųsti trivogų į Pa
ryžių anam slaunam daktarui 
Varanovui ir iššaukti jį Či- 

! kagon, kad visų cicilikišk^^
.unija cicilistai, ii cicilistų drakarn6i kiu ir krSs|^ 
runija pasistai. O kas toliau

formų Konstitucija nustatė?)
Ats. — A represeritative de- 

mocracy. (Atstoviąė demokra
tija).

Kl — What is a demooracy1 
(Kas tai yrą demokratija?)

Ats. -p- A democracy is a 
fonų (ff government in wbich 
the people make their own 
laws and eonduet their own 
affąirs. (Demokratija yra tai 
valdžios forma kada žmonės 
leidžia sau įstatymus ir patys 
veda savo reikalus).

|\l. — Wbat are laws? (Kas 
tąi yrą įstatymai?)

Ats. — I^aus are rules 
hieb govern people in their 

relątions to each qther. (Įsta
tymai yra taisyklės nustaty
mui saniykių žmonių tarpe).

Kl. — How are laws made
in thi 8countryl (Kaip įstaty-Į

>ijau .r pamislyti. Viena tik 
žinau, kad grynas cicilikiškas 
narodas strošniai smarkiai ru 
nijasi.

Štaį, apriliaųs 19 d. smūtke- 
lis Pijus išsiuntė trivogų ci
cilistų centrui, brenčiams ir 
visiems lietuviškiems cicilikė- 
liąms, kad surūnytų į ciciliki
škų drūkarnę, kur randasi <<>s 
tik šešios k rasės (ir ant tų ne 
visų tegalima sėdėti, nes jos 
taip suslabnėjusios, kaip ir 
pati cicilikiška vier& cicilikiš
ko je drūkarnėje). Tai, sakąu, 
užėjo siųutni ččsai, kąd visam 
cicilikiskąui nąrodui jau už
tenka tik šešių krasių. Man 
baisiu net pamislyti 1

Ar ponas propesoriau neži
nai kokių nors liekarstų cici- 
likiškam narodui atrūnyti ? 
Arba tų pustuzinį kaip nors

įčiepytų nuo visiško pąruniji- 
mo į pašistus, arba pabildinti 
l'ekterį cicįlikų ir jų drūkar- 
nės užmarinavojiinui? Jei jau 
priseis, ne kų dalysi, reikės 
paisiturbaciti. Tik, tavorščiau, 
turėsi padėti man inkorporuo
ti ir runyti fundų, koks dabar 
yra rūnijamas to nesčeslyvo 
skrajaus, kai galėčiau fekte- 
rį pabildinti ir bačkas su vi- 
pigeriu ir visomis moksliško
mis dalimis instrąjyti.

MOKYTOJA:— Kodėl va
kar nebuvai mokykloj?

Jonukas tylį.
MOKYTOJA:— Sakyk, aš 

turiu žinoti.
JONUKAS.-— Vakar mano 

rpąmų labai sumųšo tėvelį kai 
po pėdės parėjo namo girtas. 
Paskui kai tėvelis rodės jau 
negyvas, aš turėjau Bėglį ir 
pašaukti daktarų.
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Paskutinis Susitikimas
APYSAKA

— Kaz. Andriušis ......
(Tęsinys)

Pagaliau priėjo prie to di
džiojo namo. Sugirgždėjo sun
kūs geležiniai vartai, pro ku
riuos, rodos, visi turėjo suei
ti j vidų, — taip manė Sta
siukas. Kilo dar didesnis triu
kšmas ir klegesys. Minia pry- 

- šakyje persiskyrė į dvi puses, 
o Stasys su keliolika žmonių, 
kareiviais apsuptų, pasijuto 
bestovįs prieš pat vartus. Tik 
dabar suprato, kur pakliuvo. 
Suprato, kad ta keliolika nu
liūdusiais veidais vyrų buvo 
iš teismo rūmų varomi į kalė
jimų, o jų tarpe ir jis pats. 
Greitai spruko iš vidurio, bet 
nepavyko — kareiviu durtu
vai pastojo kelią. Tada jis me- 

į kitų pusę — smarkus
Wmitnvo buože smūgis į krū
tinę privertė pasilikti vieto
je. Mat, girti kareiviai nepa
žino suimtąjį) ir nepastebėjo, 
kaip Stasiukas čia pateko. .Tie

sai nekaltas ir kad tik per 
klaidą čia patekęs. Tas jam 
atsakė:

— Ir mes visi nekaltai pa
tekę, bet ką tas gelbės, kad 
mes skųsimės, vaitosim. Rau

LIETUVOJE DU MOKY
TOJI! INSTITUTAI

kyklos. Kur tie institutai bus juos norėjo patikrintį keli

per akmenis nuvilko i tol*. donmar5|(inis t„isvMs 
jimo kiemą. Vėl sugirgždėjo 
vartai ir Stasiukas su kitais 
suimtaisiais buvo nuvarytas j 
kalėjimą.

— Į mirties kamerą! — su
šuko suimtųjų palydovas ka
lėjimo prižiūrėtojui.

Sis, nuvaręs juos į tamsų 
dvokiantį požemį, uždarė į 
vieną kamerą. Uždarė ir pali
ko laukti mirties. Rytoj ar 
poryt visiems bus įvykdyta 
teismo sprendimas — bus su
šaudyti. Kameroj viešpatauja

įsteigti, dar nežinia. Manoma, 
kad vienas jų bus Kaune, o 
antras — Klaipėdoje.

— Praeitais metais Lietu
voje buvo pasklidę gandai,

— Lietuvoje tinkamesniems 
pradžios mokyklų mokytojams

. paruošti nuo ateinančio ru- į kad Klaipėdos krašto guber-
Jam engviau nušauti žmogus,1 (lens bns jsteigtį Ju mokyto- natorius paleido krašto sei- 
negu kitam šuo. Mirsim visi, į„ institutai. Tai bus dar dvi mėlį. Tie gandai buvo tikras 

naujos, beveik aukštosios nio- prasimanymas.mirsim nekaltai — už tikėji-! 
mą, — baigė vyras ir vėl ka
pų tyla.

Tamsios, kaip tėvažudžio 
sąžinė, mintys plaukė per Iš
vargusią Stasiuko galvą. Pri
siminė tėvelius — jie jau se
niai mirę. Paskui tėvą Justi
ną... Kiek ten puikių atsimi
nimų. žavinčių jausmų, kilnių 
pasiryžimų... Dabar viskam

Kauno žurnalistai. Bet tuo
jau jie buvo patraukti teis
man ir jiems gręsė kalėjimas. 
Tačiau teisinas jų apkaltini
mus paneigė ir visus žurnalis
tus išteisino. Šia byla visi Lie
tuvos spaudos darbininkai la
bai įdoraavosi, nes ji buvo pri-

Pimiiausiai1 neipinio pobūdžio. Tsb.

i paskutinį kurtą turi pasakyti 
niūri tyla, tik Stasiukas dar “sudie”. Kaip baisu ir šiur- ! 
ilgai tyliai vaitoja, atsisėdęs puj Prisiminė vakarykščią die ! 
kampe ant betoninių grindų n;j . jr V(ų ašarų srovė nuplo- 

labai jam skauda sužeistą vė jo veidus. Jis mirs su nuo
koją. Kartu jį ima ir baimė, 
kad tuoj turės mirti. Dar nie-

dėme. Tas, kuris buvo pasi
ryžęs gelbėti stabmeldžius iš

kuomet jis taip nebijojo mir- amžinosios ugnies, pats savęs 
ties kaip dabar. Gal dėl to, dabar negali išsigelbėti.. Pats
kad jautėsi esąs nusidėjęs, o 
gal dėl to, kad turės mirti

bejėgis, sužeistas, kaip kontre. 
voliueijonierius, laukia mir-

visai nekaltai, tik dėl savo ties. O ji čia pat — rytui iš-
bemiuką manė esant tikrąjį snialsuTno ir kvanUmo. Kiti auSus.
kaltininką.

— Ponai, aš čia netikėtai 
patekau... Aš nekaltas... — 
dar mėgino teisintis Stasys.

— Cha, cha, cha T Jis nekal
tas! — juokėsi kareiviai. — 
Pats esi didžiausias buržujus, 
buožė! Žiūrėk, koks šitų apsi
rengimas, o koks tavo.

— Bet aš... — v*ėl prabilo 
Stasiukas.

— Molč, vaike! — griaus
mingai sušuko vienas karei
vis, smarkiai suduodamas į 
veidą.

Stasiukas tik pasverdėjo, 
bet negriuvo. Matydarnš,srPTfd 
geruoju nesusikalbės, dar kar
tą smarkiu šuoliu šoko pro 
kareivius. Deja. Vienas karei
vis durtuvu smarkiai perdū
rė koją ir berniukas krito ant

kaliniai taip pat, matyti, bu
vo tokios nuotaikos, kad nė 
vienas nieko-nekalbėjo, — ka
mera atrodė mirusiųjų, o ne 
gyvų žmonių. Tylėjo ir Sta
siukas, nenorėjo savo nusisku-

Praslinko naktis, išaušo ry 
tas. Charkovo čekos viršinin
kas Sajenko, ūžęs per kiaurą 
naktį, šėlo pykčiu. Alkolis ir 
kokainas valdė jo protą. Bla-

ndimais drumsti kapų tylos ir škėsi, it dan+į geliamas, iš
žadinti gyvus lavonus is jų 
miego. Neturėjo kam atverti 
savo širdies skausmo, neturė
jo kam pasiguosti, nes niekas 
nebūtų jo supratęs, — kiek
vienas galvojo ir rūpinosi tik 
savimi.

Pamažu slinko laikas, arti
nosi vakaras. Kaliniai skaitė 
paskutines savo gyvenimo va
landas, — rytoj šiuo laiku ti
kriausiai kai kurie bus sušau
dyti, kiti — poryt. Pagaliau, 
neiškentęs Stasiukas pasisakė 
vienam senam netoli jo sėdė- 

žemės. Kiti, paėmę už rankų, gūsiam vyrui, kad jis esąs vi-

vienos vietos į kitą, keikėsi, 
plūdo kaip pamišęs, bet tas 
nieko jam nepadėjo. Pagaliau 
atsigulė, tačiau ramybės ne
rado: galva svaigo, sukosi, a- 
kyse velniukai šokinėjo. Atsi
kėlė. Pasiėmė šautuvą, šovi 
nių, pasivadino kelis čekistus 
ir išėjo į kalėjimą.

— Eik ir atvesk čia penkio
lika buržujų! — griežtai įsa
kė Sajenko kalėjimo prižiūrė
tojui. — Klausyk! — penkio
lika! Jei vieno truks, pats pa 
dėsi savo galvą!

(.Daugiau bus)

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė remti ir platinti kata
likišką spaudą. Katalikiška 
spauda nurodo žmogui išga
nymo kelią į amžinastį.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

BIZNIERIAI. GARSINK1TES 
“DRAUGE”

8,271 vyrai ir moterys 
aplankė Chesterfield 

fabrikus laike perei

tų metų . . .

• Jūs žinote kaip nepatogu kuomet nėra užtekti
nai karšto vandens jei jis šildomas per centralinę 
šildymo sistemą. Jūs žinote kiek darbo ir vargo 
yra vandenį sušildyti senovišku būdu. Nereikia 
tai kęsti. Jūs galite turėti patogumą turėdami 
daug karšto vandens, įsitaisydami nebrangų ga- 
zinį vandens šildytuvą.

Jūsų arčiausia Public Service Krautuvė siūlo 
įtaisyti gazinį vandens šildytuvą jūsų namuose 
įmokėjus tiktai $1, balansą išmokant mažais mo
kesčiais ant jūsų gazo bilos. Aplankykite savo 
Public Service Store šiandien. Pasiteiraukite apie 
šį liberališką planą.

F# nt^traliat ttitb

Public Service Company
OP NORTHKRN ILLINOIS

Baigkite Vandens Šildymo Nepatogumus

GAZINIS
vandens šildytuvas

$1 ĮMOKĖTI
12 mėnesių išmokėjimui

Ta įtvtr iattmt aadttktr tattt, a t tarnu bal bigbtr 
fritt u cbargtd ftr tppUaactt 10IJ na Jtftrrtd 
pajnatati. Tt Ibaprtm tutini ta taradvartisnatatt, 
tad atarhtd ta tar aitrchaaditt, tubttautiall) 2% ii 
lt bt addtd ta attaaat tf addiliaaal tau txpaau.

_ v
Žmogus, kuris aplankė Chesterfield

fabriką nesenei, sakė: “Dabar kuomet aš 
mačiau kaip gamina Chesterfields, aš ge- 
riaus suprantu kodėl žmonės sako, jog Ches
terfields yra lengvesni ir turi geresnį skonį.”

Jeigu jūs irgi galėtumėte aplankyti musų fabrikus 
pamatytume švarias vėdintas aplinkybes; darbininkus 
savo švariose uniformose ir moderninę cigaretų pada
rymo mašineriją.

Jūs galėtumėte patėmyti kaip atsargiai kiekvienas 
Chesterfield cigaretas peržiūrėtas ir matyti, kad Ches
terfields prie žmoniškų rankų neprileidžiami.

Kuomet jūs esate Richmond, Va., Durham, N. C., 
arba San Francisco, California, mes kviečiame aplan
kyti Liggett & Myers įsteigas, ir pamatyti kaip Chester
fields yra gaminami.

) 1935, Liggbtt & Myehs Tobacco Co.

EMU DENEMARKĮnT
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PITTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa.

KUSI'AN TAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, t. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Uemlock 2204

FEDERACIJOS APSKRI
ČIO SUSIRINKIMAS

Balandžio 16 d. buvo Fede
racijos apskričio valdybos su
sirinkimas. Svarstyta, kaip ti
nkamai pasitikti ir paruošti 
kalbų vakarų adv. R. Skipi
čiui, kuris atvyko į Amerikų, 
kad šį-tų papasakoti apie 
Klaipėdos ir Vilniaus likimų 
ir supažindinti su busimojo vi
so pasaulio lietuvių kongreso 
idėja. Kongresas įvyks šių va
sarų Kaune. I

Federacijos apskričio valdy-

vo bažnytėlę nusilenkti prieš/ 
Tų, kurio pasiaukojimu liko 
nugalėta mirtis ir parodyta 
taip daug meilės menkam su
tvėrimui. Šeštų valandų ryto 
prasideda Prisikėlimo apei
gos. “Linksma diena mums 
nušvito’* skardžiai veržiasi iš 
krūtinės jauno ir metelių krū
vos prislėgto šios žemės vai
ko. Iškilmingoje procesijoje 
keliauja tris sykius apie baž
nyčių Kristus, prisikėlęs iš

DĖDĖS BALTRAUS SKYRIUS
Labai pakalniai dėkavoju i Oktobrio 29 d. atsikėliau a- 

Pittsburgho Žinių redaktoriui, | nksti, nusiprausiau, nuėjęs į 
kad man užleido nors mažų I savo bažnyčių išklausiau šv. 
kumpelį. Jame bandysiu šį-tų Mišių ir tų pačių dienų pasta- 

navijau aplankyti nezaliežnų 
bažnyčių. Eidamas razumniai 
sumislinau, kad įėjus nereikia 
klauptis, nes nezaliežninkų ba 
žnyčioj nėra Kristaus.

Įėjęs apsidairiau. Nors alto
riai, stacijos ir choras su var
gonais yra, bet kas iš to, kad 
jie atsiskyrę nuo Kristaus Ba
žnyčios, taigi nors panaši į 
bažnyčių, bet Kristaus nėra. 

Pasidairęs patėmijau, kad ir 
tie patys nezaliežninkai, ku
rių buvo apie trisdešimts asa- 
bų, sėdynėse susėdę ir kojų 
ant kojos susidėję, kaip kar- 
čiamoje.

Bežiopsant, nagį išeina ir 
nezaliežninkų pryčeris, apsitai 
sęs pamaldų drabužiais. Pra
dėjo savotiškas pamaldas, ku
rias neva mišiomis vadina. 
Bet taip štyvnai ir kreivai lai 
kė. Atlaikęs tas savo pamal
das, paskaitė evangelijų ir 
pradėjo pamokslų. Barė savo 
nezaliežninkus, kad jie orga
nizuoja nezaliežnas parapijas, 
bet į pamaldas visai mažai la
nkosi. Kaingi jūs, sako, orga
nizuojate tas nezaliežnas; ge
riau būtų jų neorganizuoti.

parašyti.
Esu Dėdė Baltrus. Luike po 

navojimo caro Mykalojaus, 
Lietuvoj buvau labai pavėžė
tas ir šenavotas, nes sliedo- 
vateho, arba kaip kitį vadi
na launiko, cinų turėdavau. 
Daugel provų užvesdavau • ir 
daug suprovodavau; daugeliui 
savo brolių lietuvių skriau
džiamų prigelbėdavau.

Bet, pasibaigus caro, pona- 
vojimui, ir mano darbas Lie
tuvoj sumažėjo. Tat, sužinojęs 
mano anūkas, parašė gromatų 
ir prisiuntė “šifkortę”, kad 
atvažiuočiau į Amerikų. Pa-karsto. Pilnas Dievo namas 

susijaudinusių žmonių. Visų klausiau ir, pavandravojęs po- 
mintys ir širdys perimtos svietų, atvažiavau į Amerikų,
džiaugsmo ir padėkos jausmo

ba pilnai pritaria ir vienbal- * savajam Atpirkėjui. Prie gra
siai sutinka paruošti kalbų žiai iliuminuoto ir gyvom gė-
vakarų adv. R. Skipičiui ge
gužės 21 d., 7:30 vakare, Šv. 
Kazimiero svetainėje. Taipgi 
vienbalsiai pritaria į šį kalbų 
vakarų kviesti visus Pittsbur- 
glio ir apylinkės lietuvius, ne
atsižiūrint įsitikinimų. Be kai- narnus 
bų, bus padainuota.

Nepamirškite, kad gegužės 
21 d., 7:30 vakare, įvyks adv.
R. Skipičio kalbos Šv. Kazi
miero svetainėje. Maloniai vi
si Pittsburgho ir apylinkės 
lietuviai kviečiami atsilankyti. 

Pittsburgho Žinių Red.

lėm papuošto didžiojo alto
riaus atnašaujama nekruvina 
Auka. Choras sutartinai gie
da mišias ir iškilmei pritai
kintas giesmes. Užsibaigia pa
maldos. Žmonelės skirstosi po 

ragauti Velykų mar
gučio. Duok Dieve, kad per
gyventi gražūs įspūdžiai ilgai 
užsiliktų mūsų atmintyje. V.

Anūkas mane pasitiko širdin
gai ir parsivežęs į savo namų, 
davė didelį, gražų kambarį, 
supirko reikalingus drabužius 
ir pasakė: gyvenk ir jauskis 
kaip namie.

Pagyvenęs čionai keletu die 
nų, sutikau savo pažįstamų še- 
duviečių, rozolimiečių ir susi
pažinau su daugeliu iš kitų 
vietų. Susipažindamas sutikau 
visokio štamo lietuvių, net ir 
tokių, kurie pasisakė priklau

somai praktikuojama moralių 
bankrutų strategija.

Kad Pittsburgho ‘svirpliai 
baisiai kamuojasi dėlei Kiku 
asmens identifikacijos. Vienas 
čirškia — Kikas vietinis “pra 
basčius”, kitas — apylinkės 
klebonas, trečias — Mayview 
“dūšelių” ganytojas. Kikas 
gardžiai sau juokiasi iš įky
rių “vabalų” naiviško spėlio
jimo ir stebisi jų nesugebėji
mu pataikyti į taškų...

Kad “kočėlais” apsikars
čiusi northsidiškė “Magdė”, 
lyg ta “munšainės” prisila
kusi bobelka, grųsina ir įspė
ja Kikų, kad ‘uesibrostvintų’ 
į “senuko” vietų. Poor mama, 
ar neplyš jos “gailestinga” 
širdis iš taip didelio susirū
pinimo savos “stalyčios” vai
kais... Patartume bešlebiai 
“poniutei” nekišti savo “do- 
rtino” snapo į' katalikų rei
kalus. Turi savųjų kirkužę ir: 
skambančias dūdas, ir ko dau
giau benori 1 Pasiėmusi cici- 
listų kantičkas “spiewaj du- 
szo” saviškiams...

Kad žmogus be aukštesnių 
idealų vergauja savo kūnui ii 
veda beprasmį gyvenimų.

Kikas

SUCH 1S LIFE—

VELYKOS BRIDGEVILLĖJ

ŠIS TAS Iš WEST END
PITTSBURGHO PA

DANGĖS

sų prie nezaiiežnos parapijos*.
Na, miglinu sau, koks taip.: ■ Išbaręs nezaliežninkus paša

paukštis, ta nezaliežna para- &ė, kad pralaimėjome šūdų, 
i pija, nes Lietuvoj apie tokias nes airy s advokatas, būdamas
neteko girdėti.

Beklausinėjant man jie pa
sakė, kad nezaliežna parapi 

Šv. "V incento parapijos lie- ja, tai tas pats, kaip ir Romos 
tuviai yra labai dėkingi sese- Katalikų Bažnyčia. Nagi, mi- 

slinu, galgonai, tuojau sužino
siu.

rims Šv. Pranciškaus, kad tei
kės taip gražiai papuošti baž
nyčios altorius Didžiajam Ke
tvirtadieny ir Velykų dienų. 
Jštikrųjų, altoriai artistiškai 
buvo papuošti, net malonu da
rėsi žiūrint. Procesija vaiku
čių mokyklos D. Ketvirtadie
nį ir Velykų dienų taipgi bu
vo labai įspūdinga.

Velykų dienų čionykščiai
lietuviai katalikai labai ra
miai ir pavyzdingai praleido. 
Nebuvo girdėt jokių riksmų 
ir šūkavimų. Tas rodo, kad 
mūsų lietuviai moka rimtai 
ir pavyzdingai šventes pralei
sti.

Bažnytėlė buvo kimšte pri
kimšta, kad net grindys braš
kėjo, nes kiekvienas norėjo re- 
zurekcijos iškilmėje dalyvau
ti. Draugijos Velykų dienų su 
sirinkimų nelaikė.

Dirbtuvės, kaip girdėt, ža

kataliku, ir stūmė prie to, kad 
pralaimėjus. Bet, apie šūdų pa 
sikalbėsime svetainėje.

Taigi kitame Pittsburgho 
Žinių numeryje papasakosiu 
apie pralaimėtų šūdų.

Dėdė Baltrus

da daugiau darbų. Tat ir žino dovavo kun. Carlo Rtossini
nių ūpas giedrėja.

Visi šios kolonijos korespo
ndentai užsiėmę margučiais, 
tat ir žinelių parankioti nėra
laiko. Cibukas

IŠ EAST VANDERGRIFT

Velykos, Velykos, kis jūsų 
nelaukia! Visais amžiais ir 
visais laikais krikščionys di
deliu dvasios pakilimu patik
davo tų metinę šventę. Kris
tus kėlėsi, Aleliuja! — veržia
si iš krūtinės jauno ir pagy
venusio Velykų rytų. — Link
sminkitės ir džiaugkitės Vie
špatyje — skamba paragini
mo žodžiai katalikiškose baž
nyčiose Dievo Sūnaus iš nu
mirusių prisikėlimo dienų.

Džiaugsmo kupinom širdim 
sutikome ir mes šv. Velykas. 
Švelnios, žvaigždėtos nakties 
glamonėjami skubėjome į sa-

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

PIRMUJy KRIKŠČIONIŲ 
PERSEKIOJIMAI

CIESORIAUS DIOKLEOIJONO 
LAIKAIS

Atėję j Šiuos pnveislus pamatysite, 
kaip pirmieji krikščionys guldė sa
vo galvas už Kristų eidami į areną, Į 
kur juos liūtai draskė. Pamatysite 
kaip Šv. Agnietei nukerta galvą, Šv. 
Sabestijoną sušaudo vilyčiomis, Šv. 
Ceciliją ir kitus akmenimis užmuša.

Į šiuos paveikslus atėjęs nevienas 
braukia per skruostus riedančias a- 
šaras. Ateikite visi. Nesigailėsite!

Paveikslus rodys ir aiškins 
A. PELDŽIUS sekančiose vietose:

Ketverge, Bal. 25 d., par. salėje, 
Maizville, Pa.

Pėtnyčioje, Bal. 26 d., par. salėj, 
Sugnr Notėti, Pa.

Nedėliojo ir Panedėlyje, Bul. 28 
ir 29 d. Wilkee-Barre, Pa.

Utarninke, Bal. 30 d. par. salėje, 
Hanover, Pa.

Ketverge, Gegužės 2 d. par. sa
lėje, Wanamie, Pa.

Pėtnyčioje, Gegužės 3 d. par. sa
lėje, New Phila, Pa.

Nedėlioję, Gegužės 5 d. Mahanoy 
City, Pa.

Panedėlyje, Gegužės 6 d. par. sa
lėje, Girardville, Pa.

Šaradoje, Gegužės 8 d. Airių par. 
salėje, Shenandoah, Pa.

Ketverte, Gegužės 9 d. par. sa
lėje, Tamaqua, Pa.

Pėtnyčioje, Gegužės 10 d. Dureya, 
Pa. parap. aalėj<-

.♦anga 9fto, veiksme 10o.
_ Vietų pr&dši* 7iM rak vak.

Bal. 17 — 21 dienomis lie
tuviai katalikai bažnyčioj nau 
dojos Dievo malonėmis.

Velykose prieš išstatytų Šv. 
Sakramentų buvo laikomos iš
kilmingos giedotos Mišios su 
asista. Procesijoje dalyvavo 
Šv. Marijos ir Saldž. V. Jė
zaus draugijos.

Balandžio 16 d. klebonas, 
varg. ir keletas choristų buvo 
nuvažiavę pittsburghan į Ca- 
rnegie Music Hali pasiklausy
ti gražaus programo apie Kri
staus Kančių. Programe daly
vavo apie 124 choristai. Va-

varg. Pittsburgho katedros.
Bal. 26 d. Šv. Marijos Vai

kelių dr-ja rengia vakarienę, 
kurioje dalyvaus ir visos na
rių motinos. Taip jos pagerbs 
savo motinėles -už jų gerada
rybes.

Bal. 27 d. Šv. Gertrūdos di 
ja rengia vakarų. Pusė pelno 
eis bažnyčios reikalams.

Bal. 28 d. sodalicija rengia 
kortomis lošimų (Bridge, 500j 
ir kauliukais beį bingo žaidi
mų, vakare, Šv. Kazimiero sve 
tainėje. Koresp

VOKIEČIŲ RINKĄ LIE
TUVAI ATSTOS Kl- 

TOS RINKOS
1 Vokietijos ekonominius 

spaudimus Lietuvos atžvilgiu 
yra atkreipusios savo dėmesį 
kelios valstybės. Ryšium su 
tuo jau artimiausiu laiku lau-' 
kiama žyniaus Lietuvos pre
kybos santykių praplėtimo su 
Prancūzija, Belgija ir Čeko
slovakija. Gegužės mėnesio 
pradžioje į Lietuvą žada atva
žiuoti tų trijų valstybių at
stovai, kurie vietoje susipa
žins su Lietuvos ekonominiu 
gyvenimu ir užsienio preky
ba. Tsb.

Y°u were wrong M H.. Smith, when you told that boy wo fired 
Hm ™On»hh thiat hC would never have another job. I met 
th™u.° the 8treet yesterd*>r aud he’a had eeven Jobu since

ČICMCT I ICTIlVniC DCD pertvarkymu ir mokslo ly SltMtl LltlUVUJt ltn“ gio pakėlimu yra labai paten
kinti. Po paminėtų pertvarky
mų, kai valdžios mokyklose 
mokslas bus išeinamas per še
šerius metus, visi Lietuvos 

KALNAS. — Ligsiol Lie- j gyventojai bus išėję kaip ir. 
tuvos pradžios mokyklose! vidurinį mokslų. f
mokslas būdavo, išeinamas, iier i ________———————
ketverius metus. Keliolikost U.4
anetų praktika parodė, kad vai

TVARKOMA PRADŽIOS 
MOKYKLOS

kai per tokį laikų negali gau
ti pakankamo pagrindinio iš
silavinimo. Dėl to Lietuvos 
švietimo ministerija nutarė vi 
sas pradžios mokyklas per
tvarkyti, drauge pakeliant 
mokslo lygį. Ateinančiais me
tais 150 mokyklų bus įvesti 
penktieji pradžios mokyklų 
skyriai. Vėliau pradžios mo
kyklose mokslas bus išeina
mas per šešerius metus. Pir 
miausia mokyklos bus pertvai 
kytos Kaune, paskui apskri
čių miestuose ir kai kuriuose 
valsčiuose.

Lietuvos gyventojai moky-

DIDZIŲJV LYGŲ 
SVIEDINIO 
REZULTATAI

Vakarykščių žaidimų rezul.
AMERICAN LEAGUE.

Chicago, 10..........Detroit, 4
Washington, 3 .... Phila., 2 
Cleveland, 3 .... St. Louis, 2 

Kiti žaidimai atidėti.
NATIONAL LEAGUE.

Chicago, 7 .... St. Louis, 6 
New York, 3 .... Boston, 1
Brooklyn, 4.............Phila., 1
Pittsburgh, 5 . . Cincinnati, 2

AR ŽINAI?
Kad mūsų cicilikaį užsiim- 

dinėja nešvaria provokacija 
Patys rašinėja anonimius, grų 
sinančius laiškus ir patys pa
skui rėkia iš visos kakarinės, 
būk katalikai tų darų. Tai

Gerkit ir Reikalaukit

Robert Oordon $witz, ame
rikietis, Paryžiuje buvo suim
tas dėl šnipinėjimo svetimos 
valstybės naudai. Mėnesį išbu
vęs kalėjime paleistas ir vy
riausybės įsakyta tuojau ap
leisti Prancūziją.

f į //
(/

./ \ Jp
/

' ' '

Mutual LiquorCo.am 8. Halsted St

JOHN P. 1- WALD
LOAN S and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

84V West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintj 

DIDĮ STIPRUMĄ >u GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir sava 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

191h PI. and Halsted St

TAUPYTI PINIGUS
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe

deralinė,) įstaigoj. Galima pradėti taupyti nuo 50c į 
mėnesį ir aukščiau.

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000 per Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation, Washing- 
ton, D. C.

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

Raštinė atdara kas dienų.

SUGRĄŽINKITE JAU» 
STBS DIENAS W

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėt ligonių ir silpnų žmonių. Po 
to kaip jūs jj vartosite vienų savaitę, 
jūs pastebėsite abelnų pagerėjimų ir 
Jeigu ir tolinus vartosite, jūs atgau
site savo normalių sveikatų ir spėkų.

Jokie kiti vaistai neturi tokių pa
stebėtinų istorijų kaip NUGA-TONE. 
Per 45 metus Jo gyvavimo milijonai 
moterų ir vyrų atgavo savo sveikatų 
ir spėkas. NUGA-TONE parduodamas 
visose vaistinyčiose. Žiūrėkite kad 
gautumėte tikrų NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, nes jie yra bever
tės.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotojų vidurių 25c ir 
60c.

Preferred by millions 

to mayonnaise..
Rinktinė me 
džiaga suplak
ta i nepaprastų 
grietinės | 
dalų Kraft 
Miracle 
Whi’p ma
šinoje.

>AUKAN
ederalSavincs

and loan auociation 
C CHICAGO

2242 WEST 23rd PLACE
Phone CANal 8887

ISs
Ben J. Kazanauskas, raštininkas
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BRONĖS VENCEVIČIŪTĖS«BRUNDZIENĖS VEIKIMO 
, 20 METŲ JUBILIEJUS

Daug kas yra svetimtaučių To dėka yra sudariusi svetim- 
pastebtėję, kad lietuvių tauta taučių tarpe daug rimtų pa
yra labai kukli. Jei į tai pa-jžinčių aukštesnės inteligenti- 
žiūrėsime arčiau, tų kiekvie- jos tarpe ir visuomet garbin- 
nąs pastebės. Toks reiškinys gai atstovauja lietuvius dailiu 
labai daug kliudo mūsų veiki- mis prie kiekvienos progos 
Ule, nes žmonės šlepių savo pas i puošdama lietuvišku rūbu. 
veikimų praeityje, dažnai per Štai kad ir nesenai įvykusia- 
jaunesniųjų narių, ar pažį- me Brooklyno muziejuje kon- 
stamųjų nežinojimų, negauna certe jos vyro surengtame, 
viešuosiuose darbuose tinka- dainuoja eilę dainų solo, daro 
mo autoriteto. Pirmieji veikė- gražų vertimų dainų angių 
jai, kurie veikė išimtinai idė- j kalbon ir anglų spaudai, tais 
jos tikslais, nesitikėdami už dalykais suinteresuotai, patie-

I

admirolu, kapitonas džiaugia- — su Zose, kapitonas — su

tai jokios platesnės padėkos, 
ypatingai mūsų išeivijoje, y- 
ra pageidautini ir begalo 
brangintini. Jie savo patyri
mais, sugebėjimais ir ilgamete 
praktika teigiamai veikia pra 
dedančius veikti. Iš praeities 
darbų mes mokinamės. Todėl 
mes į tokius asmenis turime, 
nieko nelaukdami, kai tik pro 
ga pasitaiko, atkreipti ypatin
gų dėmesį, kad paskatinus 
juos dar daugiau veikti, bet

kia įdomių žinių apie lietuvių 
muzikų; net New York Times 
buvo į jos rašinį pažymėjęs.

Kuomet šv. Jurgio parapi
joje tampa organizuota Vai
kelio Jėzaus draugija, ji iš
renkama pirmininke, kur sėk
mingai jai vadovauja. 193' 
m. šv. Jurgio parap. jaunuo
lių choras stato veikalų “Ve- 
nite Adoremus,” kuriame da
lyvauja virš 100 jaunuolių; ji 
tų veikalų pati režisuoja (pro

* s M »» -
TYRINĖJA PAKVAIŠĖLIO NAMŲ PADEGIMUS

Šiaurinėj Chicago daly prieš porų dienų pamišėlis padegė dešimts namų, sukelda
mas gaisrų, kuriam viena moteris žuvo, o kita apdegė. Apklausinėjami namų savi
ninkai.

si.

Ade it. i ir Liudui besiren
giant apleisti laivų ir ieškoti 
kunigo, kuris juodu sujung
tų, Juodakis viskų kapitonui 
praneša. Liudu: tampa suim
tas ir pasodintus į kaiėjiur

Mažoji Kūtelė iškelia aik - 
ten, kad j kadaise buvo vai
kų prižiūrėtoja ir kad sumai
nius du vaikus. Vienas buvo 
pono, o kitas mužiko. Ir da- 

i bar ponas yra tasai jūrinin
kas, o mužikas — kapitonas.

Išgirdęs tai admirolas pa
reiškia, kad dėlto jis jok'u 
būdu ir ., ud vesti kapitono du
kters. Veikimas baigiasi tri
gubomis vestuvėmis: /ulelė su 
situokia su Liudu, aGmirolas

Maža ja Kūtele. /į
Yaid niim vyriausiose rolė

se dulyvau Piežienė (Ade
lė), Tenzis (jūrių. Liudas), 0- 
verlingas (kapitonas), (Hobis 
(admirolus), Šaulienė (Mažo
ji Kūteiė), Norkus, Jasnaus- 
kaitė ir kiti, taip gi visas di
di ulįs L. V. “Dainos“ cho
ras. Operetę mokina iy rezi 
suoja pats “Pinafore“ vertė
jas komp. J. Sauris. Operetei 
akompanuos orkestrą.

Vaidinimas prasidės 6 vai. 
vakaro (liauju laiku). Po vai
dinimo — šokiai. Bilietų kai
nas: apačioj 73c. r 1 dol.; ba
lkono — 5()c. Šokiams 5Qę.

Pupa

PLATINKITE “DRAUGĄ’

VIETINES ŽINIOS

nesišalinti nuo viešojo veiki-; gramoje nepanorėjo to pažy- 
mo. Šiame rašinyje kai tik ir:mg|.į, pažymėta režiserium jos 
noriu pakalbėti apie tokį kuk- Vyrasj} pagamina vaidinto- 
lu veikėjų, bet jau 20 metų jamg rūbus ir visJi taį kas 
veikiantį, Bronę Vencevičiūtę- )reikalinga veikalo pastatymui.

Vėliau taip pat režisuoja vei
kalų “Piloto Duktė’’ ir pati 
ima jame svarbių rolę. Per 
20 m. dalyvauja visoje eilėje 
koncertų, parengimų, teatra
linių pastatymų. Prieš 10 m. 
Brokiyne nebuvo didesnio vei

Brundzienę.
J

Ji atvyko su tėveliais į Šj 
kraštų 1913 m. maža mergai
te. Iš prigimties būdama lin
kusi prie veikimo, dar tik į 
mokyklos suolų atsisėdusi, pra 
deda dalyvauti mažųjų chore.
Nuo čia ji savo veikimų pra- kimo, kur jaunutė Bronė, vie- 
deda skleisti visomis kripti- i nu ar kitokiu būdu, nebūtų 
mis. Tai deklamuoja, tai solo j dalyvavusi. Katalikiškasis jau 
•ar duetuose pasirodo vakaruo nimas gerai jų žinojo tuolaik 
se. 1918 m. prisirašo prie Vy ir garbingai vertina dabar.
čių 49 kuopos ir 1919-1925 m. 
buvo tos kuopos sekretorė ir 
korespondentė. 1931 m. vėl 
išrenkama sekretore. Tame 
laikotarpyje jų randame cho
re aktyvia, tai parengimuose, 
tai vahlinant, tai solo dainuo 
jaut, tai sjHiudoje aprašinė
jant kolonijos veikimų, tai' 
veikalus režisuojant. 1926 m. 
išteka už muziko J. Brundzos 
ir tuomet pradeda platesnėje 
dirvoje veikti. •

Turėjo didelį norų solo dai
nuoti, o pastebėjusi štokų pa
sirengimo, nuo 1928-1932 la
vinasi dainavime pas N. As- 
ianovų, žinomų rusų pedago
gę ir solistę. Nuo 1932 m. per
ėjo į School of Musicianship 
for Singers, New York, kurių 
vadovavo A. Ziegler. Išsikė
lus šiai mokyklai į Kanadų, 
perėjo pas Aleksander Zla- 
tolf Alirsky. Tokiu būdu rim
tai studijuoja muzikų ir tęsia 
vienur-kitur lietuviškos dai
nos parodymus svetimtaučių 
tarpe. Pav., 1933 m. dalyvau
ja Astor viešbuty tarptauti
niam'parengime, kurį buvo 
surengusi švedų meno, muzi
kos ir literatūros draugija. 
Jos paveikslas su kitų tautų 
kostiumuotomis dainininkėmis 
buvo patalpintas po visų di
džiųjų Amerikos spaudų. 1932 
m. The Folk Festival Councd 
of New York ji dalyvauja ke
letu kartų tai su dainomis, 
tai su šokiais, tai su paskaitė
lėmis apie lietuvius ir jos kul
tūrų svetimtaučių susirinki
muose ir savybės vakarėliuo
se. Taip ji tebeveikia, visai 
nes igars modama ir dabar, tik 
daugiau svetimtaučių tarpe.

Jos buvo pilna visur ir visur 
nuo širdies veikdavo.

"PINAFORE" 700 SYKIU
■-- • /

Ši komiška operetė, pirmų 
syk buvo statyta scenoje ge
gužės 28 d., 18718 m., Londone, 
lkišiol ji kartota 700 sykių. 
L. V. “Dainos’’ choras stato 
scenoj sekmad., balandžio 28 
d., Lietuvių Auditorijoj.

Veikimas dedasį ant laivo 
“Pinafore“ Prasideda taip. 
Jūrininkai užimti įvairiais da
rbais: grindų valymu, atramų 
šveitimu ir t.t. Tuo tarpu pa
sirodo “Mažoji Rūtelė“, link
sma, apsukri ponia, kuri pa 
sako, kad po tuo linksmu pa 
viršiu slepiasi kirminas. Jų se
ka Juodakis, kuris visa kuo 
nepatenkintas. Paskui pasiro
do jaunas jūreivis, Liudas Vai

P. Bielskio laikuose tania- ris» kuris myJi Ade1?’ kaPito‘ 
vo Lietuvos konsulate. Ten no duk^eri-
gavo progos arčiau susipažin
ti su Lietuvos reikalais, lie
tuvių kalba ir literatūra. Tas 
jos gyvenime padarė gilų pa
likimų, nes ji iš įsitikinimo li
ko karšta lietuvė patriotė ir

nui skundžiasi, kad, nežiūrint 
, kaip jis jo dukterei peršasi, i 
ji jam neduoda galutino at- 

raminti. Ji pasisako mylinti I sakymo. Kapitonas aiškina, 
kapitonų, kuris betgi jai pa- kilmės atžvilgiu Adelė jaučia- 
re'škia, kad luomo skirtumo neverta būti jo žmona, 
atžvilgiu, .jis .jai tegali būt , Toks pareiškimas admirolui 
tiktai geras draugas. Mažoji ! patinka. Kuomet Adelė įeiną
Rūtelė jaučiasi užgauta ir 
pasako jam, kad ji gali įspėti 
jo ateitį ir kad įvyks didelė 
atmaina jo gyvenime.

Ateina admirolas ir kapito-

[ susirupinus apie jūreivi Liu
dą, admirolas jai dainuoja , 

Tik nepaisyk kam ir kodėl; 
meilė lvgi visiems“. Manyda
mas, kad ji sutinka tekėti už

Šv. Kazimiero Ak. Alumniečių
ŠOKIAI

įvyks
SEKMADIENĮ,

Balandžio - April 28 d., 1935
CELTIC ROOM

Medinah Club of Chicagę
MUZIKA KOVA L EDDY’S ORCHESTRA

ĮŽANGA SEPTYNIAS DEŠIMT PENKI CENTAI 
PRADŽIA 8:30 VALANDA VAKARE

Bet kapitono kitokia miii 
tis.. Jis nori, kad jo duktė te
kėtų už laivyno viršininke, 
admirolo Bulaičio. Bet Adelė 
jo nemyli. Ji pasisako tėvui, 
kad myli paprastų jūrininkų.

su dideliu pamėgimu, kiek lei-j Atvyksta admirolas pirštis 
džia aplinkybės, dalyvauja lie- {kapitono dukterei. Adelė pa- 
tuvių spaudoje korespondenci , sisako, kad jo meilė jų tik er-
jonus, recenzijomis ir šiaip 
rašiniais, retkarčiai ir svetim
taučių spaudoje. (Gaila kad 
nevartoja vieno kokio nors 
pseudonimo, šiandien ji būtų 
čia užsipelniusi taipgi plačių 
visuomenės pagarbų).

Džiaugsmas mums, Brook- 
lyniečiains, yra savo tarpe tu
rėti tokių išlavintų ir inteli
gentingų moterį asmenyje

Pavasaris - Važiuojam i Lietuva!
Pavasaris jau čia. Kurie mano šiemet aplankyti Lie

tuvų, laikas rengtis kelioųei. Prašome atvykti į dienraš
čio “Draugo“ laivakorčių agentūrų ir pasitarti. “Drau
gas“ parduoda laivakortes visų linijų, visais laivais. 
Taip pat išrūpina visus kelionei reikalingus dokumen
tus.

Kelionės į Lietuvų reikalais kreipkitės į

AChicago lig

VENETIAN MONUMENT U), INC. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

zina. Bet ir tikrų meilę jūri
ninkui ji slep’a. Ir savo myli
mam Liudui liepia ieškotis 
sau lygios, paprastos kaimie
tės. Vėliau betgi Adelė prisi
pažįsta mylinti Liudų. Abu 
planuoja pabėgt. Bet Juoda- 1 
kis viskų sužino ir sulaikomas 
jų pabėgimas.

Antram veiksme kapitonas 1 
užsimąstęs dainuoja į menu- i

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink 
lų ir Grabnamių

«o •
Didžiausia paminklų dirbtuve 

Ohicagoj
O ---

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

o———

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chieagos Lietuvių

Bronės Brundzienės. Todėl, iš H- -lis atrodo labai neramus.
priežasties 20 metų jos pra
kilnaus visuomeninio veikimo, 
kuris sutampa balandžio 28 
d., linkime jai sėkmingos dar
buotės, sveikatos ir toliau ne 
nustojant veikti Bažnyčios, 
tautos ir tėvynės labui. Ypa
tingai tų mes vertiname, kuo
met išeivijos tarpe lietuvių 
veikėjai pradeda eiti mažyn.

M

Mažoji Rūtelė“ mėgina

527 N. WESTERN AVĖ.
____________________ arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

MOKINYS NUŠOVĖ 
DIREKTORIŲ

Balandžio 7 d. Kėdainių 
Kultūrteclinikos mokyklos mo 
kinys, kuris vienoj klasėj iš 
buvo jau 2-jus metus, nušovė
mokyklos direktorių inž. Mo- 6340 80. KEDZIE AVI.

/

Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Petkus 
I. F. Radžius
S.M. Skudas

1410 Bo. 49tb Ct., Ciceru 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Pbone CANal 6174

718 VVesl 18th Street 
Plione MONroe 3377

nkevičių ir pats nusišovė. Abu 
jau mirė.

Inž. Monkevičius buvo la
bai ramus ir teisingas žmo
gus, neseniai mokslus baigęs 
Praboje. Tsb.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

(IIGK* | "f
4ldžJullq cartg

HILLSIDE. ILLINOIS
Trve telefonai,

•U* t'KUtiAt’UMi *«> 
BKLMOBT am 

Otriom H1EI.NIDB imi
yineenl tįnaaelIL

r

te. Syrewira 1344 So. 50th Avė., Cicero 
Pbone Cicero 294

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLU DIRBtJAI

•p«waallf>r*i lAkaltiw M 
m vmnfcn. o*mlnk.ų »

Masu «einiriia -peotal1»IOJ* ««»
km- darbe p--r W<an karta*

Venkite paminklų reikalai- Ma
dai *u paaMai. iMlrbėJals.

MOUNT CARMEI 
(APINĖSF
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Svečio Iš Lietuvos Belaukiant
Draugijos Užsienių Lietu- per radio iš WHFC (Margu 

viams Remti pirm. R. Skipi-čio vai.) 9:45 p. m.
tis atvyksta į Chieagų gegu
žės mėn. 3 d. A. L. R. K. Fe- 
derucijos apskričio vadovybė

Sekmadienį, geg. 5 d., 1 vai. 
po pietų, Dariaus ir Girėno 
paminklo pamatų kasimo iš-

drauge su kitoms tautiškoms kilmės Marąuette Parke.
Antradienio vakare, geg. 7 

d. masinis susirinkimas Sv. 
Antano parap. salėj, Cicero. 

Penktadienį, geg. 3 d. pasi-1 Ketvirtadienį, geg. 9 d., po 
tikimas stotyje ir pietūs Pal- pietų S v. Kazimiero Akademi- 
mer viešbuty apie 1 vai. diena.

grupėms jo pasitikimui suda 
rė tokių programų:

šeštadienį, geg. 4 d., 4 vai. 
po pietų, visų lietuvių masinis

Sekmadienį, geg. 12 dienų 
“Draugo'’ piknike.

Antradienyje, geg. 14 d. Vi- 
susirinkimas McKinley parke. Sų gventų parap. salėj, Rose- 

Seštadienį, geg. 4 d., kalba landė masinis susirinkimas.

IŠ ŠALIES ŽIŪRINT Į
"MDZIKAJĮUZIKA"
“Margutis” pereitų sekma

dienį minėjo savo 7 metų gy
vavimo sukaktuves. Tuo tiks
lu jis pastatė Chicago Civie 
Operos scenoje veikalų “Mu
zika - Muzika”.

Į Pasibaigus programai, šokiu.,
Į mylinti publika sugūžėjo sce- 
non, ir čia kur vos kelios sa
vaitės atgal, dainavo Lavvren- 
ce Tibett, Tito Schipa, Šaliapi- 
nas ir kit., dabar lietuviai ir 
lietuvaitės šoko “Noriu mie
go” ir kitus lietuviškus šo
kius.

J. P.

“Muzika - Muzika” — ne
buvo didelis meno dalykas.

Uždangai pasikėlus scenoje 
- - karališki rūmai vaizduoja
nti “Margučio” imperijų M- 
perijų sulig “Margučio” žo
dyno). Margučio choras, ap
rengtas Amerikos lietuvio a- 
kiai nepriprastais rūbais — į- 
vairių operų garbu, sudarė tos 
taip vadinamos imperijos pilie 
čius. Bendras vaizdas atrodė 
neblogai ir net žadantis. Bet 
programa “Muzika - muzika’’ 
išėjo tik eiliniu vodeviliu. Ne
žiūrint, kad vakaras garsin
tas kaipo “The tops in Litlj- 
uanian musie and songs”, to 
“tops” niekur nesimatė.

Choras, kuris programoj u- 
žėmė svarbiausiųjų vietų, dai
navo šiaip sau. Svarbiausia 
solistas buvo A. Kaminskas, I 
bet jis neprilygo savo pirmyk
štės formos dainavime. Jo bal
sas buvo šiurkštus ir trūkinė
jantis, kas itin pastebėta dai
nuojant per mikrofonų.

Stogis taip pat solo daina
vo, net jo kritikuoti negali 
me, nes savo sėdynėj negalė
jome girdėti jo dainuojant.

Iš įvairių šokių ir šokikų — 
geriausiai užsirekomendavo 
Vytautas Belajus su savo šo
kimo partnere ‘Klumpakojy’.

Kiti “Muzika - Muzika” a- 
ktai kaip tai akrobatika, ma- 
gikas ir “tap” šokimas, ne
turėjo nieko bendra su “Lith
uanian Song and Music Fest- 
ival”.

Tokius “aktus” galime ma
tyti kasdien už 25 centus, by 
kuriam, vodevili turinčiam, 
kine.

Įdomu, visgi, kaip lietuviai 
^pagaliau “įsibriovė” į pui
kiausius teatrinio meno na
mus pasauly — Civie, Operų.

Ofiso Tel. CICERO 4#
Res. Tel. CICERO 8656

JOS. SHINGLMAN. M. D.
Buvę*. Cicero miestelio pirmu Svei- 

katoe Komis,Jonlerlua. Yra gerai Ci- 
'•erlefilama žinomas. Praktikuoja Jau 
J8 metus. Rpeclellsavc užaieny. Pa
ari, iningal gydo Rhcuniatlztną, Plati- 
Mp lr Širdies ligas.

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

vai. popiet lr 7 Iki 8 vai vakare; 
Šventadieniai* pagal susitarimą, 

4930 West 13t.h Street
CICERO, Uli..

siems atsilankiusiems žada 
smagų pasilinksminimų.

‘Draugo” raš ė jas

DĖKOJAM
Draugija Dievo Motinos So 

pūlingos širdingai dėkoja kun. 
Mačiulioniui už atvykimų su 
artistais į mūsų kolonijų ir 
perstatymų “Šv. Teresė” 4 
aktų dramos. Draugija taipgi 
dėkoja komisijai už pasidar
bavimų ir išplatinimų tikietų.

Korespondentė

9ADI0
PAKVAIŠĖLIO DARBO AUKOS

.Julia Goldberg’ienė žuvo gaisre vienam apartamente, 
kurį padegė pakvaišėlis. Dešinėj Valerija Winnick, kuri 
pavojingai apdegė. (Acme Photo)

CICEROS ŽINIOS
GARNIO DOVANA

Velykų dienų Antanų ir Ma
rijonų Gerdžiūnus, gyvenan
čius 1437 So. 48th Court, gar
nys apdovanojo ityn brangin- 

Dr. M. Bagdonas, Lietuvos j tinu “margučiu”, palikdamas 
pasiuntinio Vašingtone pava- j jiems sveikų, gražių dukrelę.

IŠVYKO IWASHINGTONĄ

duotojas, paviešėjęs porų die
nų pas savo giminaitį kun. Ig. 
Albavičių, vakar išvyko atgal 
į Vašingtonu.

ATVYKO KUN. DR. J. 
KONČIUS

Vakar atvyko į Chicagų 
kun. dr. Juozapas Končius, 
Šv. Kryžiaus parap. klebonas 
iš Mt. Carinei, Pa. Gerb. sve-.l 
čias yra Kunigų Vienybės vice Į 
pirmininkas, “Motinėlės” pi- 
rmin., žymus rašytojas ir vi
suomenės veikėjas.

Dukrelės priimtuvės įvyko Šv. 
Kryžiaus ligoninėj, patarnau
jant Dr. Rakauskui.

A. ir M. Geidžiūnai augina 
tris sūnus ir visi trys lanko 
Šv. Antano parap. mokyklų. 
Taip pat smagu pažymėti, kad 
per pastaruosius du metu Ge- 
rdžiūnienė ėjo Moterų Sų-gos 
2-ros kuopos pirmininkės pa
reigas, gi šiais metais yra tos 
kuopos finansų raštininkė.

Šiuo Gerdžiūnn džiaugsmu

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karšt,. atitaiso 
.rumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atslti- 
Klmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spėriais atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valanuos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo lo iki 12. Daugely at
silikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METy PRITYRIMO
•Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Z/
<0

\

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE 

Platt Bldg., kamp. 18 st.
2 aukštas ' 

Pastebėkit 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 CANaI 0523

L. V. “DAINOS” CHORO 
GRUPĖ ŠAUNIAI DAINAVO

begalo malonu pasidalinti su 
visais ciceriečiais, o ypač se
sutėmis sųjungietėmis, palin
kint jų jaunutei dukrelei svei- i žus. L. V
kai augti ir stiprėti.

Sujungiate

Gegužės 5 d. Raudonos Ro
žės jaunimo skyrius rengia ko
ncertą ir šokius, Lietuvių Liuo 
sybės svetainėje.

Programas prasidės lygiai 
6:30 valandų. Po prograino 
bus šokiai; grieš žinomos The 
Silver Crescents orkestrą.

Parengimui komitetas pada
rė bilietus tokius, kad risi ga
lėtų nusipirkti — tiktai po 
T 5c.

Progress Furniture krautu- draugijos mėnesinis susirinki- 
vės Velykų radio programas mas įvyks balandžio 26 d., 9 
buvo turiningas ir įdomus. L. vai. vak., adr. 6641 So. West- 
K. M. vyrų choras padainavo ern Avė. Bus ir judamieji pa

veikslai “Local Anesthesia”.
Diskusuos dr. M. Strikolis, 

d r. S. Biežis, d r. V. B. Milas 
ir kiti. Valdyba prašo nesivė- 
laoti.

Dr. J. J. Kowarskas, rašt.

gružių ištraukų iš operetės 
“Laima”. Dainavo ir Prog
ress Furniture krautuvės mi
šrus kvartetas. Jostra

Pranešimai
BR1DGEP0RT. — Bučerni- 

nkų ir Groserninkų Sųjungos

CICERO. — Bal. 26 d., 7:30 
vai. vakare, parapijos svet. į- 
vvks susirinkimas L. A. Cit i-

mfnesinis susirinkimus įvyks, Turjm((
bal. 25 <1., 7:30 vai. vak., Lie-1 |vltl, aptart1. visi nariai Wlki.
tuvių Auditorijoj. Visi nariai į 
prašomi atsilankyti. Kurie dar' 
nepriklausote Sųjungai, kvie
čiami įsirašyti. Šis susirinki
mas bus labai svarbus; daug 
dalyku bus svarstoma.

Praeitų antradienį Peoples 
krautuvių radio programas i? 
stoties WGES tikiu patikt 
klausytojams. Nuo pradžios 
iki pabaigai buvo įdomus, gra 

“Dainos” choro
grupė sutartinai dainavo eilę 
gražių dainų iš operetės “Pi 
nąfore”, kurių L.'V. Dainos1, 
choras statys scenoj bal. 28 d., 
Lietuvių Auditorijoj. Dainų’ 
tarpuose buvo įdomių kalbų 
Kalbėjo dr. Zuzana Šlekis iš 
sveikatos sritie” T. Mackevi-f 
čius apie valdiškas paskolas 
ant namų ir kur jas gauti. Pro 
gramo vedėjas J. A. Kmkas 
patiekė eilę įvairių pranešimų 
kų veikia mūsų draugijos bei 
organizacijos ir įdomių žinių 
iš prekybos srities, nurodyda 
mas geriausius būdus įsigiji
mui reikalingų namams daly-Pro,gramas bus įvairus, gra

žus, juokingas. Visų programų 1<U- Daugiau tokių programų, 
išpildys jaunimas.

M
Programo direktoriai: B.

Marcinkus ir V. Vaisnor vi-

B. T.

LIETUVIAI DAKTARAI

te ir naujų atsiveskite.
Klūbietis

PARDAVIMUI BIZNIAI

Bučernė ir grosemė parda
vimui. Labai prieinama kaina. 

Valdyba Su arba be namo.
_______ 2953 W. 59th St.

Amerikos Lietuvių Daktarų Phone: REPublic 8931

DODGE — 1932, 6 pasaž. Coupe, Tan, 
6 mediniai ratai, išvaizda, stovis 
lr tajerai visi geri. Puikus karas, 
gerai pri?.,Orėtas ir žemai apkai
nuotas ... f................................... 2805

BUICK — 1932, Victoria Coupe. 6 
pasaž. Maroon, 6 drat. ratai. Flnisb 
kaip naujas, vienas iŠ puikiausiu 
Buickų mūsų dideliam stake 8445

OI.DS 9 — 1933, 4 durų Sedan. Blue 
su gold trim. 5 Steel .ratai. Lah-> 
gražus vėliausio "modelio karas, au
kštai tobulam stovv ................. 85''

CHEVROT.ET — 1933. Sport coupe 
su rumble seat. Maroon. 5 drat 
ratai, hot water heater. Puikus ma
žas coupe, kaip naujas .... 8395

PLYMOVTH — ’33. 2 pasaž. Con- 
vertible Coupe. Juodas. 5 raudoni 
drat. ratai, riitnhlr seat. Vėliausio 

modelio coupe Švelniai bėgančiu 
įpotoru ............................................ 2415

DODGE — 1933, Sport coupe su ru
mble seat. Juodas. 5 mediniai ra
tai numaliavotl Ivnrv. ISrodo ger-i 
Ir tobulam mekaniSkam stovy 8,125

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI- 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2859 So. Leavltt St.

CANaI O7O«

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų Tel. PROspect 1980

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTI8TAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 6378 
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RDSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 iki 4 ir 6:30 Iki 8:80 
Seredomls lr nedaliomis pagal sutartį 
Rez. 2818 W. 69,h St. Pagal sutartj.

Tel. Ofiso BOUIevard 8918—14 
Res. VICtory 2848

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

756 West 35th Street

BUICK ’31 — Model 91. 5 Sedan 
Juodas. 6 drat. ratai, geri taie’al 
mohair trim Didelis, erdvus. 
gus Buick geram stovy .... 8375

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

BUTCK — 1931, Model 86 Victoria 
Coupe, 5 pasaž. Juodas, 5 mediniai 
ratai. Didelius, erdvus karas gra
žiam stovy ................................... 8375

BUTCK — 1929, Model 48 Coupe. 4 
pasaž. Juodas, 5 mediniai ratai. 
Gražus coupe, geram stovy . . 8225

BUICK ’30 — Model 46S. 2 paša* 
coupe su rumble seat, French b’ue 
6 drat. ratai, laba, gražus co 
tobulam stovy .......................... 820'

Tel. CANaI 0287
Res. PROspect 8089

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6800 So. Arteslan Avė.

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

DR- P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 80. 49th OT.. CICERO, ILL.
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10—9 vai. 

8147 80. ' HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Bus
iness Coupe, 5 drat. ratai, geri ta
jerai. žema mileage. Nerasite ge
resni business coupe ............ S3B5

Tel. CANaI 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj paga, sutarti

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. GROvehllI 0617

7017 S. FAIRFTELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

CADILLAC — ’31 — V-12, 5 pasaž 
Town Sedan, w,th rear trunk. 6 
drat. ratai with whlte side wa,ls 
Išrodo kaip naujas Iš vidaus ,.r ,š 
lauko Maroon paint ................ 8695

CADILLAC ’28 — V-8, 5 Sedan. Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk raek 
vvhipeord trim. Puikus karas ku
ria dar ligai tarnaus................. 8,95

BITICKS — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos puikų 
ataką garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotą Buick. kuris buvo tin
kama, pertaisytas.

Tel. C A Nai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomis Ir Nedėliomis nagai sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Dienomis Tel. LAFayette 8792 
Naktimis Te,. C A Nai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet. 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAEayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai - 2—4 lr 7—9 vai. vakare

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRUROAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0086 

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

Oflao Tel.; LAEayette 28>6
Rea Tai.: VIRglnla 0668

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

GAS X - R A Y
4142 ARCHER AVENUE 
Kampas Franclsco Ava

J V A I R Ū B DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė
2 lubos

CHICAOO, rLL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ik, 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:20 vai. 

vakaro Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
valandai dieną 

Telefonai. MlDway 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Rea.: Tel PLAaa 2400 
Valandos:

Nuo 16-12 v. ryto; 2-2 Ir 7-8 v. v. 
Nedėldleniala nuo 10 Iki 12 diena

Ofiso: Tel. LAFayetle 4017 
Rez.: Tel. HEMlock 6286

DR, A. 6. RAKADSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRUROAS
4142 ARCHER AVĖ.

Oflao valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2682 W. 69th St 

Valandos: 10-11 Ir 2-9 vai. vak. 
Seredomls ir NedSliomis pagal sutarti 

Tel. LAFayette 2057

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3051 Wegt 43rd Street

(Prie Arohsr Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 1 Iki 2 vai. vakaro 

Seredomis Ir nedėliomfz paga, 
sutartj

BUICK — 1935, kaip Jums patiktu 
sutaupyti kelis šimtus doleriu ant 
kuone naujo 198 5 Buick? Čionai 
yra du — vienas 1935 5 pasaž.
Club Sedan. su trunk, juodas, var
totas tik 3000 mylių: taipgi 1935 
5 pasaž. Sedan, dar mažiau išva
žinėtas. Abu garantuo.iakni kaip 
nnu.1, ir apkainuotl mažiau ne
gu $900. _____

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite 

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

Cravvford 4100
LTETUVTTT ADVOKATAI 

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5. 
PanedSlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais 6 Ik, 9.
Telefonas CANaI 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas RF.Pnbiic 9600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETTTVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

KONTRAKTORIAI

ŽELVTH BUILDING CO.
Kon traktoriai

Statom naujus lr talaom senus na
mus. Mflro, cetnento, medžio tr stog- 
dengyatėa. Lengvi tšmokesčla, arba 
eash. Gaisro apkalnavlmas ant namu 
,r rakandų.

8858 8. I.ITUANICA AVĖ.
Tel. BOUIevard 6827Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 ik, 10 rytais — 1 
ik, 3 popiet — 6 iki 2:30 vakare.
Nedėliomis nuo 11 ryto tkl 1 p.p. 1 Telefonai LAFayette 8824 — 8381

BRUNO SNUKIS A OO. 
KONTRAKTORIAI 

Statome naujus namus. Apdengtam 
gonkas (porčius arba visa medin) na
mą poplera arba cementiniu asbesto*. 
Taip pat parūpinant paskolaa namų 
pataisymui. Imame darbas visoj Chi
cagoj, kolonija nesvarbi.

4181 So. Franclsco Avenue

Telephone BOUIevard 2800

Joseph Ji Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

4031 S. ASHLAND AVĖ.
Res. 6515 S. Rockwell St.

Phone REPublic 9723 CHTCAGO

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant jūsų morgl- 

člų, bonų, algos 4r najnų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgi- 
ėtus, bonus, namus, flkes ,r biznius. 
Turim apdraudos departamentą. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South W estem Avenue

MORTGAGE BAMKERS

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS
, BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

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

Tel. LAFayette 1083


