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ANTARVE DIRBA VOKIETIJOS NAUDAI
IŠ NAUJO ĮSPĖJA LIETUVA DĖL 

KLAIPĖDOS KRAŠTO
REIKALAUJA, KAD TEN NACIAI 

TURĖTŲ DAUGIAU TEISIŲ

Dėl Klaipėdos nutraukti Mas
kvos pasitarimai su Prancūzija

PRANCŪZIJAI NESINORI 
APDRAUSTI PABALTIJO

LONDONAS, bal. 22. — Visos trys valstybės — Angli
ja, Prancūzija ir Italija, kurios pereitą, savaitę Ženevoje 
vadovavo Vokietijos atsiginklavimo pasmerkime, šiandien 
nusisuko prieš Lietuvą Vokietijos naudai. Pasiuntė įspėji
mą Lietuvai, kad ji “teisingiau traktuotu ten vokiečių (na
cių) daugumą,” kad vokiečiai Klaipėdos krašto seimelyje 
turėtų “proporcionalę reprezentacijų,” bet ne taip, kaip 
yra šiandien.

Lietuvos vyriausybė pirmiau buvo išaiškinus, kad Lie
tuva kvietįė vokiečius, kad jie iš naujo įeitų Klaipėdos kraš
to d’rektorijon ir bendrai su lietuviais dirbtų valstybinį 
darbą krašto naudai. Tačiau naciai atmetė tą kvietimą. Jie 
nori viską pagrobti į savo rankas.

Santarvės valstybės ignoruoja šį Lietuvos vyriausybės 
išaiškinimą, tačiau daug paiso Hitlerio propagandos, kad 
Klaipėdą atplėšus nuo Lietuvos. Atrodo, kad, rasi, ateity
je Hitleris ir susilauks santarvės sankcijos, kad jis pultusi 
prieš Lietuvą.

MASKVA, bal. 22. — Čia patirta, kad prancūzų bolše
vikų derybos dėl rytinio pakto nutrūko svarbiausia dėl Klai
pėdos krašto klausimo.

Sakoma, Prancūzija atsisako garantuoti Klaipėdos kra
što neliečiamumą, lygiai ir Pabaltijo valstybių nepriklauso- 
mybę, už ką griežtai pasisako Maskva.

Spėjama, kad tai bus naujos nacių bičiulių lenkų intri
gos, kad nesuvaržius naciams laisvo veikimo rytuose.

ŽEMES DREBĖJIMAS IŠTIKO FORMOSA SALĄ

M

Čia atvaizduojama Taihoku miesto, 
bėjimo katastrofa neištiko šu\ miesto, 
mas įvyko tolėliau pietų link.

For moša saloje, svarbiausioji gatvė. Žemės dre- 
Jis stovi pačiam salos žieminiam gale. Drebėji

PER ŽEMES DREBĖJIMĄ FORMOSA SALOJE 
3,053 ASMENYS ŽUVO IR 5,260 SUŽEISTA; 
ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ ASMENŲ NETEKO PA
STOGĖS. BAISUS ŠIŲ ŽMONIŲ LIKIMAS, KA
DANGI IR BE TO VISI GYVENO VARGINGAI

kitur japonų karei-

POPIEŽIUS LAIMINA MINIAS 
BAZILIKOS AIKŠTĖJE

ROMA, bal. 22. — Vakar — 
Kristaus Prisikėlimo dieną, 
Europos tautos padėjo į šalį 
įvairius politinius ginčus dėl 
tautinių mažumų, sienų ir vi
sus kitus ir bendrai dalyvavo 
iškilmėse Šv. Petro bazilikoje, 
kur Šventasis Tėvas Popie
žius Pijus XI pontifikavo iš
kilmingą sumą ir po pamaldi] 
laimino tikinčiuosius ir visą 
pasaulį. Apie 30,000 tikinčių
jų buvo bazilikos viduje, o ap-

aikštėje.
Kaip 10:00 - iškilminga Po

piežiaus procesija įėjo bazili- 
kon. Procesijoje be kitų buvo 
13 kardinolų ir daugiau kaip 
20 arkivyskupų, vyskupų ir 
abatų. Paskiausia sekė Šven
tasis Tėvas. Kilnojamąjį sos
tą lydėjo šveicarų gvardija. 
Diplomatams ir kitiems auk
štos kilmės asmenims buvo re 
zervuotos vietos bazilikoje.

Trys kardinolai, Granito,
ie 50,000 — bazilikos aikštėje. ' Angelo Maria Dolci ir Sera- 

Prancūzų karo veteranai fini patarnavo Šventajam Tė-

PRANCŪZIJA NENORI BHARPISKŲ 
DERYBŲ SD BERLYNU

PARYŽIUS, bal. 22. — 
Prancūzijos vyriausybė atme
ta paduotą spaudoje sumany
mą, kad ji sutiktų turėti be
tarpiškas derybas su diktato
rium Hitleriu, kad tuo būdu 
palengvinus įtemptų situaci
ją Europoje. ,

Pareiškiama, kad Prancū
zijos vyriausybė ignoruoja 
propagandą už betarpiškus 
pasitarimus su Vokietija. Su
prantama, (Vokietija labai to 
pageidauja. Ji norėtų tuo ke
liu suskaldyti santarvės val
stybių — Prancūzijos, Angli
jos ir Italijos, vienybę ir už
imtą jų poziciją Stresą kon
ferencijoje ir T. Sąjungos ta
ryboje.

Visos trys valstybės ir to
liau dirbs bendrai, pareiškia 
prancūzų aukštieji antorite- 
tr.i.

Mrancnzų tautininkų spau
da aštriai kritikuoja vieną 
karo veteraną, prancūzų par
lamento narį, kurs neseniai 
ai lankė B rlyną ir padavė su- 
gistiją, kad abudu kraštai —

Prancūzija ir Vokietija, įvyk
dytų betarpiškus pasitarimus 
ir susiartintų be svetimos pa
galbos.

Prancūzų oficialėse sferose’ 
reiškiama vilties, kad galų ga 
le Prancūzija padarys paktą 
su sov. Rusija.

TAIHOKU, Formosa, bal. 22. 
— Baisus žemės drebėjimas 
vakar ištiko šią japonų val
domą salą. Žuvo daugiau kaip 
3,000 žmonių. Daugiau kaip 
15,000 sužeistųjų. Apie 250,- 
000 asmenų liko be pastogės.

Ši katastrofa Įvyko sekma
dienio anksti rytą žmonėms 
dar miegant. Griūvant gyve
namiems namams nebuvo pa
galbos. Nelaimę įvyko momen 
taliai. Paskiau pasikartojo 
lengvesni žemės supurtymai.

Didžiausias drebėjimas išti
ko salos centro dalį. Sugriauti 
miestai ir miesteliai Taiko, 
Kori, Taihu, Čikunan. Šuo ir 
kiti.

Katastrofos aukos — japo
nai ir kinai. Šie pastarieji la

biausia nukentėję, nes jų di
desnis skaičius gyvena uuken 
tėjusiose vietose. Iš daugelio 
šeimų nė vienas asmuo neiš
liko gyvas, arba sveikas.

Baisybės dėjosi vakar nu
kentėjusiose vietose. Žmonių 
pilni laukai ir pilni keliai. O 
vakarui atėjus nebuvo kur 
gauti bet kokios pastogės.

Salos gen. gubernatorius pa 
skelbė, kad japonų vyriausy
bė turi atsargos fondus pagal
bai ir bus galima gauti apie 
puspenkto milijonų dolerių.

Visur eina gelbėjimo dar
bas. Iš griuvėsių nešami nu
mirėliai ir sužeistieji į pa
skirtas vietas. Daugiur gelbė
jimo darbą veda Raudonasis

Kryžius, 
viai.

Žiniomis iš Tokijo, japonų 
vyriausybė pasiuntė karo lai
vus į nukentėjusią Formosą 
salą.

Praneša, kad žemės drebė
jimai atjausti Kinijos pieti
niais pakraščiais ir Alaskoj.

Formosa turi apie 5 milijo- 
| nūs gyventojų. Didžiausias 
miestas Taihoku turi apie 
187,000 gyventojų. Japonai 
valdo šią salą nuo 1895 metų. 
Prieš tai ji priklausė Kinijai. 
Japonai padirbdino eilę tvir
tovių salos pakraščiais. Pati 
sala yra dydžio Airijai ir ap
ie 100 mylių nuo Kinijos pa
kraščių. .

stovėjo greta su italų karei
viais bazilikos aikštėje. Ten 
buvo vokiečių katalikų sąjun
gos grupės iš Duesseldorfo, 
austrų smogikų kuopos, britų 
skautai iš John Wycliffe ko
legijos ir milžiniškos šiaip 
maldininkų minios.

Visi aikštės pakraščiai buvo 
papuošti Popiežiaus vėliavo
mis. Visur ant langų buvo nu
kabinti raudonojo damasko 
užlaidai. Fontonas aikštės cen 
tre sviedė aukštai oran brili- 
jantinio vandens srioves. Ita
lų reguliarė kariuomenė ir Va 
tikano gvardija tvarkė minias

vui prie sosto, o kardinolas 
Verde ir mons. Janasik — 
prie altoriaus.

Po Mišių Vatikano kanau
ninkai išstatė Nukryžiavimo 
relikvijas Veronikos balkone. 
Po keliolikos minutų Popie
žius nulydėtas į bazilikos cen 
tro logiją (išorinį balkoną) 
priešais didžiąją aikštę. Iš 
ten Popiežius laimino suplu- 
dusias minias, amžinąjį mies
tą ir visą pasaulį.

Visų pamaldų eiga buvo 
transliuojama per radiją vi
sam pasauliui, kur tik yra 
įvestos radijo sistemos. ,

PADUNOJAUS KONFE- PAKVAIŠĖLIS DU VAIKUS 
RENCIJA ATIDĖTA NUŽUDĖ

ROMA, bal. 22. — Italijos 
vyriausybė paskelbė, kad rem

Pakvaišėlis W. J. Gardner, 
56 m. amž., First National

giama Padunojaus konferen- banko, Chicagoj, klerkas, va-

LITVINOVAS SUGRĮŽO 
MASKVON

MASKVA, bal. 22. — Sov. 
Rusijos užsienio reikalų ko
misaras M. Litvinovas iš Že
nevos grįžo Maskvon. Jis iš
aiškins diktatoriui Stalinui ap 
ie nepavysimą padaryti mili 
tarinio pakto su Prancūzija.

Apie derybų su Prancūzija 
nutraukimą tik vakar bolše
vikų spauda paskelbė. Tas pa 
daryta be jokių komentarų. 
Ir net šiandien spauda susi
laiko apie tai tarti kokią nors 
svarbesnią mintį.

Kai kurie laikraščiai pažy
mi, kad netolimoj ateityje 
bus padarytas paktas.

VOKIEČIAI IR LENKAI UŽ
GINA SLAPTĮ SUTARTĮ
BERLYNAS, bal. 22. — 

Vokietijos vyriausybė nugin
čija prancūzų ir bolševikų 
laikraščių skleidžiamas žinias, 
kad Vokietija turi padarius 
slaptą militarinę sutartį su 
Lenkija. Pažymima, kad ne
turima tokios sutarties.

Vokiečių spauda tačiau pri
pažįsta^ kad pirmiau buvo 
planuojama sudaryti vokiečių 
lenkų sąjunga. Tačiau šį pla
ną sunaikino pastarasis lenkų 
netaktas Ženevoje, kada lenki] 
užs. reikalų ministeris balsa
vo už rezoliuciją prieš Vokie
tiją.

Lenkijos gi spauda pareiš
kia, kad skleidžiamos apie vo
kiečių lenkų Rlaptą sutartį ži
nios yra paprasta propagan
da.

VENGIA ŽEMĖS 
DREBĖJIMO

LONDONAS, i bal. 22. — 
Malta saloje ir Lipari salose, 
Tarpžemių jūroje, reiškiasi že 
mės drebėjimai.

Anglijos vyriausybės įsaky
mu, Anglijos karo laivai ap
leido salos pakraščius — iš
plaukė atviron jūron. Tas pa
daryta, kad laivus apsaugojus 
nuo galimos katastrofos — 
žemės drebėjimo.

Keturi plėšikai puolė mais
to produktų parduotuvę, 28 
W. Washington gat. Pagrobė 
nuo pinigų dėžę, kuri buvo 
tuščia.

Policijos patrolinis vežimas 
susidaužė su automobiliu 112 
place ir Loomis gat. skers
gatvy. Sunkiai! sužeistas vie
nas policmonas.

VYSKUPAS REMIA
KUN. COUGHLINĄ

DETROIT, Mich., bal. 22.
— Olympia sporto stadijume 
šio trečiadienio vakare įvyks 
pirmasis 
f ar Sočiai
susirinkimas

cija, kuri turėjo įvykti gegu
žės mėn. gale, nukelta į bir
želio mėnesį.

Sakoma, tas padaryta dėl 
to, kad gegužės mėn. gale T. 
Sąjungos taryba turės papra 
stą savo susirinkimą Ženevo
je-

Prem. Mussolini pirminin
kaus rengiamai konferencijai.

NĖRA PAVOJAUS 
SPAUDAI

“National Union 
Justine” masinis

Kun. C. E. Cougjilin su ra
dijo pagalba sudarė šią so- 
cialio teisingumo organizaci
ją ir jis pirmininkaus sušauk 
tajam susirinkime. Dalyvaus 
dvylikos valstybių delegatai.

Detroito vyskupas M. J. 
Gallagher vakar per radiją 
trumpai kalbėjo ir parėmė 
kun. Coughlino skelbiamą so- 
cialio teisingumo programą. 
Vyskupas pažymėjo, kad jo

WASHINGTON, bal. 22.— 
Vidaus reikalų sekretorius H. 
L. Ickes pareiškia, kad viso
kį pasakojimai, kad vyriausy
bė pasiryžusi suvaržyti spau
dą, yra vieni prasimanymai.

POPIERIO DIRBTUVĖJE 
GAISRAS

Gaisras ištiko Crane Paper 
Stock Co. dirbtuvę, 813-15 W. 
Cermak road. Padaryta apie 
25,f)OC dol. nuostolių.

kar anksti rytą du savo vai
kus nušovė ir vieną su/.sidė 
savo namuose. Jis norėjo, 
kaip sakosi, nužudyti dar ir 
savo žmoną ir patsai nusišau
ti. Tačiau negavo progos tai 
padaryti. Pašautas sūnus, 17 
m. amž., išginklavo tėvą ir pa 
šaukė policiją.

Ši šiurpi tragedija įvyko 
pakvaišėlio namuose, LaOran- 
ge Parke.

Jis pasakoja policijai, kad 
norėjo išžudyti visą šeimą, ku 
ri esanti ligota. Girdi, jo žmo
na turinti džiovą, o vaikai ir 
gi nusiskundę nesveikumais

Nušovė miegančius — duk
terį Ritą, 20 m. amž., steno- 
grafę tam pačiam banke, kur 
jis dirbo, ir sūnų Donaldą, 14 
m. amž. Kaip aukščiau saky
ta, kitas pašautas sūnus pa
jėgė išginkluoti tėvą.

NENUBALSUOTA
STREIKUOTI

ORAS
CHICAGO TR APYLTN-

skelbiama programa nėra|KĖS. — Tš dalies debesuota; 
priešinga Bažnyčios tiesoms, kiek šilčiau.

Buvo paskelbta, kad Live- 
stock Handlers unija, lokalia 
507, slapta nubalsavusi sukel
ti streiką. Unijos viršininkai 
tai užgina.
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ART. JUOZAS VAIČKUS

vietoje Vaičkaus skrajojančio teatro atsira
do lietuvių meno kūrėjų dr-jos dramos vaidy
kla. Pirmasis naujojo teatro vaid nimas įvy
ko 1920 m. gruodžio 19 d. Vėliau įvyko re- 
lorina: dran.oa pakviesta daugiau režisierių, 
o po kiek lau<o J. V aičkus iš šio teatro visai 
pasitraukė ir 1923 m. pabaigoje išvyko į A 
inerik-ą. Čia taip pat dirbo su teatru ir ap
lankė 75 lietuvių kolonijas. Naujorke ir Či
kagoje suorganizavo lietuvių teatro studijas.

Prieš kelerius metus grįžo iš Amer kos. 
Buvo si,organizavęs filmus studijų, tačiau dėl 
lėšų stokos turėjo užsidaryti. Nelabai seniai 
buvo gavęs pensijų iki gyvos galvos, tačiau 
neilgai šiam didž.am Lietuvos teatro pionie
riui tebuvo lemta aprūpintam gyventi.

ŠVEICARAI U2J3TOJA LIETUVĄ

Federalinis Lietuvos SMymas Ir 
Vilniaus Problema

Vilniaus problema tebėra pa tvės, o į Vilniaus kantonų 
ti svariausioji neišspręsta Antakalnis su priemiesčiais 
Lietuvos politinė problema, tarp Neries ir Vilnelės, t ;» 
Lenkijos oficialės sferos laikė rytinis priemiestis Vilnelės d -• 
Vilniaus klausimų jau išspręs- šiniajttine krašte.
tų, tuo tarpu Lietuva laiko jį 4. Kiekvienus kantonas ,u 
nebaigiu. Kiekviena pusė ma- lėtų savo atskirus įstatymua- 
no turinti nesugriaunamų ar
gumentų ir teisių į Vilnių, to
dėl ir mano, kad jokiems ko
mpromisams ir nuomonių su
derinimui nebėra vietos.

Daugelio neoficijalių lenkų 
nuomone, Lenkija be Vilniaus

ii' šveicarų spauda užstoja Lietuvų jos visai gerai galėtų apsieiti. Bet 
ginče su vokiečiais Klaipėdos klausiniu. Eil- . lenkai nesutiktų, kad lietuviai 
tos žiniomis, “Berner Tagwacht”, pasisakęs, darytų Vilniuje tai, kų jie pa- 
.•sąs bendrai mirties bausmių priešininkas, ■ Barė Kaune, t. y. lietuviškų gyventojų ska'čių, o senate

2. Kantonų ribas nustatom 
Įžiūrėta, kad į Kauno kantonų 
jkomužiuusia patektų lenkiškai 
įkalbančių ii- kad Vilniaus ka
ntone komažiausia liktų lietu

viškai kalbančių gyventojų. 
Šitaip nustačius jų ribas ma- 
žiaus'a būtų lingvistinių gin
ču, ardančių valstybės vieny- 
'!• . Kad užsieninė Kantonų 
pG-itikn bent dviejų didžiau
siųjų kaimynų atžvilgiu išsi
laikytų vieninga ir darn , rei-vystės organus, kuriems pri- kia kad vi|niaHS 

klausyti} visi žemės ūkio, Svie |)llS;ekt„ Vckietijlp „ Ka„.
timo, socijalinės globos, ben- čįc-od • •J & > no kantone — >SSR pasienį.
drosios administracijos, te siu 3 Gtogrąfiškai ir ekonolni§. 
gurno ir kantonalinių mokės- kai Viinkl, |iks vig 
čių reikalai. ,i„i „ vienetas, panašiai

5. Federalinis seimas ir se
natas posėdžiautų Vilniuje. Į 
seimų kiekvienas kantonas siu 
stų sa-vo atstovus pagal savo

Vakarykščiame numery trumpai prane
šėme apie mirtį artisto .Juozo Vaičkaus, ku
ris iškilmingai palaidotas balandžio 9 d.,' 
Kauno kapuose.

Apie velionį J. Vaičkų negalima praei
ti, nepaminėjus jo darbų, nes jo vardas yra 
glaudžiai surištas su mūsų tautos teatro at
siradimu.

Juozas Vaičkus gimė 1885 m. balandžio 
16 d. Tirkšlių valse. Zastauč'.ų km. Buvo bai
gęs Pemavos gimnazijų, Petrapilio univtrsi 
teto teisių fakultetų ir imperatoriškų dramos 
mokyklų Petrapilyje.

1905 m. birželio 29 d. Mažeikiuose suren
gė pirmų Kauno gubern. oficialų spektakli 
(“Vfeln'as spųstuose”). Iki 1907 m., kol te
bebuvo gimnazistas, dirbo tik Mažeikių apy
linkėje, o įstojęs į Petrapilio universitetų 
(1907 m.), visuomeniškam ir kūrybos darbui 
paaukojo visų savo energijų. Suorganizavo 
iš moksleivijos ir šiaip susipratusių lietuvių 
vasaros sezonui trupę, su kuria vasaros ir 
rudens metu šešis mėnesius važinėjo po vi
sus Žemaičių kampelius. Nuo 1907 iki 1914 
m. suvaidino 180 spektaklių ir aplankė dau
giau kaip 50 vietų. Tuo metu jo skrajojamo
jo teatro repertuare buvo šie veikalai: “Po 
nas ir mužikai”, “Ant bedugnės krašto”, 
“Pirmas dektindaris”, “Genovaitė”, “Švai 
kas ir milinė”, “Žmonės”, “Dumblynė 
“Kęstutis”, ir dar keli k'ti. Ši trupė sulauk
davo iš rusų valdžios ir skaudžių įvykių, ta
čiau visi, Juozo Vaičkaus raginami ir guo
džiami, tyliai kentėjo daromas skriaudas.

A. a. Juozo Vaičkus d'rbo ir Petrapilyje 
pabėgėlių tarpe. Lanko lietuvių prieglaudas, 
bendrabučius ir ieškojo asmenų, kurie galė
tų dirbti scenos kūrybinį darbų. Suorgani
zavo teatro studijų, mokė susirinkusius ne
mokamai, o kai kuriuos savo lėšomis ‘šiai 
kė. Šioje studijoje mokėsi Stanulis, Kuber
tavičius, Kurmytė, Dineika ir dar keli asme
nys. Tos studijos rezultatus - spektaklius pu
blika matydavo sekmadieniais Machovaja 33 
teatre. Tai buvo jau nuolatinis lietuvių teat
ras Petrapilyje, suorganizuotas vien iš jau
nimo. Ku jais Juozas Vaičkus pastatė apie 
50 spektaklių. Kilus revbliucijai, keletu sy
kių vaidino caraitės Olgos rūmuose. Petrapi
lyje jis pastatė Petro Vairumo pirmuosius 
veikalus “Krivoje Zerkalo” teatre (“Pražy
do nuvytosios gėlės”, o vėliau — “Aukos” 
pastatytos “Komedijos” teatre). Kilus rusų 
revoliucijai, Juozas Vaičkus išvyko į Vilnių 
teatro kurti. Čia vėl suorganizavo savo mo
kinius ir, dar vokiečiams Vilniuje viešpatau
jant, pradėjo vaidinti “Liutnės” salėje. Vo
kiečių spauda apie statomus spektaklius atsi
liepdavo gražiai, lenkai taip pat gyrė, o lie
tuviai nepaprastai džaugėsi susilaukę išsva
jotojo savo teatro. Čia vaidinant pasižymėjo 
Kubertavičius ir Stanulis. 1919 met. pava
sarį, kai lenkai išstūmė bolševikus iš Vil
niaus, beveik visi jo mokiniai atvyko į Kau
nu. Čia jis vėl suorganizavo skrajojantį- teat
rų. Nuo 1919 m. birželio m. iki 1920 m. pa
vasario jo vedamas teatras suvaidini 46 kar
tus ir davė 2ti premjeras, o 7 sjiektaklius su
vaidino mūsų kareiviams nemokamai. Tač au 
dėl įvairių priežasčių šis teatras toliau nebe
galėjo Vienas beišsilaikyti, todėl 1920 m. ru
denį J. Vaičkus paprašė valdžių teatrui sub
sidijos. Meno kūrėjų draug’ja ji paskyrė dra
mos vedėju ir vyriausiu režisierium. Taigi,

net pareiškia, kad hitlerininkų šūkaviinania Į niiestų, kuriame įsibrovusi le- 
.įeturėtų būti vietos. Klaipėdos vokietininkų nkiška įtaka suredukuota į 
nubaudimas grynai Lietuvos reikalas. Na
ciams ir murmėti turi būti atimta teisė. Anot 
to laikraščio, Vokietijoj baisesni dalykai da
rosi: birželio 30 d. įvykiai, reichstago gais
ras, šimtų skerdynės koncentracinėse stovyk
lose, kapojimas galvų moterims. Laikraštis 
toliau pareiškia:

“Mes nepaprastai sveikiname vis dėl to, 
kad betkur, nors ir deja, ne Šveicarijoje, 
pagaliau pradedama atsiskaityti su na
cionalsocialistų žudymo teroru ir šnipų 
metodais užsieniuose”.
iš to aišku, kad šveicarų spauda smer

kia vokiečių biaurius žygius Klaipėdos kraš
te ir pritaria Lietuvos teismo sprendimui 
Klaipėdos išdavikų byloje.

STUDENTŲ SEIMAS IR EKSKURSIJA

Jau paskelbta, kad birželio 27 ir 28 die
nomis bus Lietuvių Katalikų Studentų ir 
Profesijonalų metinis' seimas Marianapolio 
Kolegijoj, Thompson, Conn. Smagu pažymėti, 
kad ir Chieagoj tik kų susidariusi kuopa ga
lės savo atstovybę turėti, jei susidarys pa
kankamai pinigų atstovo lėšoms padengti. 
Būtų gerai, kad iš vakarų nuvyktų į seimų 
visas būrys studentų ir prof esi jonalų, kad 
prisidėti prie gražaus lietuvių katalikų stu
dentų judėjimo ir kad pamatyti gražiausių 
lietuvių įstaigų Amerikoje, būtent Mariana
polio Kolegijų.

Ta pačia proga norime priminti, kad L. 
K. S. ir P. organizacija rengia ekskursijų į 
Lietuvų švedų linijos laivu, kuris išplauks 
is New Yorko liepos mėn. 3 d. Ekskursijai 
vadovaus šios organizacijos pirm. stud. Jo
nas C. Morkūnas. Būt gerai, kad šis mūsų 
studenlijos užsimojimas pavyktų. Pasiturin
tieji tėvai neturėtų gailėtis vienos kitos šim
tinės aukštesnius mokslus esantiems vai
kams aplankyti Lietuvų. Tai jiems bus la
bai naudinga.

mažai jaučiamų minimumų.

Visi Amerikos lietuvių katalikų laikraš
čiai išleido Velykoms padidintas ir pagrą- 
žintas laidas, duodami savo skaitytojams 
daug gražių religinių pasiskaitymų ir sukel
dami tikrų garbingosios šventės nuotaikų ka- 
'tal'kų visuomenėje. Bedieviškoji spauda sa
vo skaitytojus sveikino tik su “pavasario 
pradžia”, nė neparašydami apie tikrųjų Ve
lykų prasmę. Kai kurie bedievių laikraščiai 
pasijuokė i?. Velykų, užgaudami tikinčiųjų 
žmonių jausmus.

* * *
Spaudos pranešimu, Lenkijoj tam tikras 

įstatymams suvienodinti komitetas buvo su
daręs civilinių jungtuvių įvedimo projektų 
su didelėm išsiskyrimo lengvatom. Prieš tokį 
Įstatymų užprotestavo visu griežtumu Lenki
jos vyskupą’ ir katalikiškoji visuomenė. Da
bar tas nelemtas įstatymo sumanymas visai 
atšauktas.

• » k
Didžiuliai šio krašto dienraščiai iškelia 

“baisiai didelę” problemų. Jiems parūpo iš
tirti ar žinomoji art:stė Mae West buvo kuo
met nors ištekėjusi, ar ne! Matot, prie ko
kių nesąmonių prieinama.

— vįsi kantonai turėtų po ly
gų atstovų skaičių. Federali
nė sostinė, panašiai kaip Va-

Suprantania, kad jei Lenki- šingtonas, seime ir senate ne
Ja rastų būdų atsisakyti savo 
politinio suverenumo Vilniaus 
krašte, o Lietuva — surastų 
pakankamai įtikinančių prie
monių, apsaugančių lenkų ka
lbos ir kultūros status quo 
Vilnijoje, tada durys kompro
misui kiek prasivertų.

Visas sunkumas, žinoma, y- 
ra tas,'koki galėtų būti rėmai 
tokiam kompromisui. Daugu
mas lietuvių yra autonomistai 
iki šiol savo nusistatymo dar 
nėra aiškiau formulavę. Bet 
pas mus yra ir federalistų, 
kurie teigdami, kad aukščiau
sių gerovę ir veiklumo laips
nį kaip tik pasieks federalinė? 
ar bent regijonalinės valsty 
bės, bet ne centralizuotos, d 1 
to siūlo ir Lietūvai federalinį 
persitvarkymų, kuris paleng
vintų ir Vilniaus nroblemos 
sprendimų.

Prof. K. Pakštas “Židiny” 
2 ir 3 nr., svarstydamas Vil
niaus problemų, duoda tokio 
federalistinio Lietuvos persi
tvarkymo kontūrus.

L Riba tarp Lietuvos ir Le
nkijos turėtų eitį į pietus nuo 
Augustavo, Štabino, Sidros, 
Kuznicos ir Svisločės žemupį, 
paskiau Nemuno tekine į ry
tus iki Sulos žiočių, pagaliau 
Sula ir Volk upeliu iki Gudi
jos ribos.

2. Nepriklausoma federalino 
Lietuva turėtų tris kantonus: 
Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus. 
Klaipėdos kantonas apimtų va 
karinę Lietuvų su 25,(XX) km., 
Kauno kantonui tektų Lietu
vos vidurys su 45,000 km. ir 
Vilniaus kantonui — Rytų Lie 
tuva su 33,(XX) km. Riba tarp 
Vilniaus ir Kauno kantonų e 
tų truputį į pietiis nuo Vyžai 
n'o, Punsko, Smalėnų ir Sei
nų, pro Gibus ir nuo šios vie
tos beveik tiesiai į Juodosios 
Ančios santakų su Nemunu. 
Nuo čia į Pariečės stotį, į Be 
rštus, paskiau pro Rodunę, A’ 
šiškės, Rūdininkus į Vilniaus 
vakarinį priemiestį Žak retų; 
iš čia Nerimi žemyn beveik iki 
Kernavės, nuo kur ji eitų da
bartine detnarklinija iki Jo
niškio, paskiau pro Pabradę, 
Svyrius, Kabilininkus ir Do- 
kšycas iki Gudijos ribos

3. Vilnius, kaipo federalinė 
sostinė, sudarytų autonomini 
vienetų su plačiomis savaran
kiškumo teisėmis. Į Kauno ka
ntono ribas įeitų vakarini 
priemiestis iki Arkangelo ga

vi en ne
dalomas 
kaip Didysis Naujorkas, pe
reidamas į New Jersey štatų, 
arba kaip prieškarinis Kau-y 
nas, savo Aleksotu turėdamas 
Suvalkų gubernijoj. Tačiau' 
politiniu atžv’lgiu jis sudary
tų tris administracinius vie
netus: rytinis priemiestis lik 
tų vien lenkiškas, centras bū
tų mišrus, bet iš esmės vis 
dėlto labiau lenk:škas, o va- 

(Pa baiga 4-tajam pusi.)

Gerb. kun. Jurgis Paškaus- 
kas, Visų Šventų parap. kle
bonas ir Kunigų Vienybės 
Chicagos Provincijos pirmini
nkas, kuris šiandien mini sa
vo vardo dienų. Ilgiausių me
telių!

dalyvautų
6. Federalinei valdžiai pri

klausytų tik keturios ministe
rijos: užsienio reikalų, krašto 
apsaugos, muitų bei užsieninės 
pre,kybos ir didžiųjų kelių 
(plentų, geležinkelių ir tele’ 
grafo)

7. Respublikos prezidentų 
rinktų federalinis seimas ir se
natas bendrame posėdy. Kan
didates statytų paeiliui kiek
vieno kantono seimelio daugiu 
ma.

8. Kiekvienas kantonas nu
statys kalbų vartojimo taisy
kles savo ribose. Federalinės 
sostinės ribose lietuvių ir len
kų kalbos bus lygios ir ofici- 
jalinės bei mokomos lygiomis 
visose sostinės mokyklose.

9. Keturių federalinių rni- 
nisteriių valdininkai turės mo 
keti abi kalbi; tačiau lietuviš
kuose kantonuose dirbu šių 
ministerijų vaidininkai gerai
kalbėti ir rašyti mokės tik ,.nw $: - i u .. .... , , . v. .v. . ... l)as buožes dienos darbo, nu- minti milijonų dolerių šventai
lietuviška., o lenkiška. - t.k , ėjan „„ tuvorščiij 
snsik-albRi; ir atbula., V.l- pypkPg pal.nkyti ' Ant stalo
niaus kantono valdininkai len- „ h-....... . .... v ,v. . ęazietos, tarp jų ir navynos. i lėtų tikėti tokiam pasakymui.kiška. tyręs mokėt, zodz.u ,r Veiziu, ogi colWln |
ę®1“’°. letuvlSka‘ bent su‘ drukavota: “Marijonai ir bro- žino, kad visos Marijonams 
Sl* 1 1- • • liukai lietuvių katalikų neprie duodamos aukos eina statymui

10. Keturių federalinių m.- teliai”. Skaitau ir raustu, kiek ir palaikymui įstaigų lietuvių
materijų valdininkai būtų pri-1 ten primehiota. Marijonai, bro > vaikams auklėti ir katalikiš- 
imami jš visų kantonų ir fe- iįuka', popiežius ir visi kata- į kai spaudai remti. Jeigu jau 
deralinės sostinės maždaug pri jįkai j durnius paversti! Jei : prikišama Marijonams iš kul- 
silaikant jų gyventojų propor- tos ,nc|agyStės būtų bent ko- (no išlaužti darbai, tai kųgi be 
Cl30s’ * kiu čainišku aliejum pateptos, i sakyti apie visiems virožną

11. Kilus tarp kan.onų bet dar pus(-, jjgdos. Ale da- i mūsų, eicil’stų, lietuvių, sykiu 
kokiems ginčams ar nosusipra- Par |ajp nu0gOS, kad skaitant į ir katalikų, išnaudojimų su 
timanus, bylas spręstų taip- n(,į fe darosį Būdamas ščyras : tuo skrajum per mares? Pieni- 
kantoninis treciųjų teismas, gįcįiįstas, senas Griga čio sū-yUga karvutė tas skrajus, ar 
savo sprendimuose labiau pa- nūs, matydamas tokius aiškius ne? Pono mūsų navynų radzi-

LJ L bJ uJ

GRIGAITI, KĄ PADAREI? i jie taip aprabina lietuvius ka-
---------- Į talikus, kad lietuvių parapi-

(Taip užvadinęs savo gro-1 jos jau greit nebeturės iš ko 
matų vienas ščyras cicilistas, Į žyvytis.O juk visį žino, kad ne 
Grigaičio partijos — nei peno katalikai, tik mes, cicilistai, 
Lietuvai — narys atsiuntė ! rūpinamės parapijų griovimu, 
man gromatų prašydamas, kau Į Toliau eina: Visos aukos ma- 
aš jų išdrukuociau savo mae- rijonams eina ant prapulties
nam kampt'ly. Kad jau žmo
gus prašo, reikia pasigailėti).

lietuvių narodui. Marijonams 
dabar pop'ežius įsakė sukolek-

Anų vakarų, po sunkaus i 1 inti iš lietuvių katalikų de-

vainai prieš Rusiją. Durnių 
šiais čėsais jau nėra, kad ga-

si remdamas Šveicarijos pavyz
džiais.

12. Kariuomenę tvarkytų be 
ndra vadovybė. Kekrutaviinas 
ir vienetų sudarymas vyktų 
pagal regi jonai i nį arba kan
toninį principą.

Metmenis tokiam federali
nės Lietuvos sutvarkymui 
prof. K. Pakštas taip aiškina.

1. Siūlomoji tarp Lietuvos 
ir Lenkijos riba apima ir vi
sų p erinę Suvalkiją, kuri yra 
gal jau seniai tapuM lenkiška 
laijigi Gardino apylinkė, Dvs 
nos ir Vileikos apskričiu*, kur 
vyrauja gudiškas elementas 
šilų kraštų ne visi lietuviai 
reikalauja ir jų atžvilgiu iŠ 
viso nėra kokio labai griežto 
nusistatymo. Tačiau šienų ha
rmoningas apvalumas ir labai 
svarūs ekonominiai interesai 
verčia tuos kraštus palikti 
prie Lietuvos.

musų navynų
melus, kuriuos net tamsiau- Į batorio net su tiu bai for ne
rias navynietis gali suprasti, numuštum nuo jos spenio.
man galvoje kįla mintis, bėgu 
žmogus ant senatvės jau iš 
razumo kraustosi.

Mes, kaipo cicilistai, turime 
katalikus šmeižti, apmeluoti ir 
mulkinti, nes tam ir esam ci
cilistai. Bet neturime taip ai
škiai meluot, kaip dabar pri
meluota. Tu maČ jau, sakau 
sau. Čia ne tik mes, susipra
tę, bet tamsiausi laisvi mul
kiai supras, kad perdaug per
sūdyta.

“Jeigu Rusija remia Lietu
vų, tai Lietuva turės remti Ru 
sijų. Marijonai tokiu būdu pa
sidarys lietuvių tautos pardft- 
vikais”, padrukuota. O,juk vi 
si, gerai žino, kad nekatalikai, 
tik mes, cicilistai, tautybės ne- 
pripažįstam ir jų griaunant. 
Kam gi mūsų tikslai jiems me
sti- Ten pat padrukavota, kad

Tam pačiam navynų nume
ry, žiūriu, įdėtas ir Biblijos 
tluniocijinias. Čia tai, sakau, 
nialadiec pons radzibatoriau. 
Čia nors aiškūs melai, ale mes, 
cicilistai žinom, kad tamsūs 
katalikai mėgsta šmeižtus ant 
kunigų, popiežiaus, “Draugo” 
ir kitų katalikiškų gazietų ir 
knygų. Taį mūsų, taip šne
kant, meškerė.

Dar žemiau padrukavota: 
jei ne Lietuvos cicijaldemokra
tai, tai lietuviškas drukuotas 
žodis dar ilgai nebūtų pradė
jęs pasiekti Lietuvos miestų 
liaudį.. Būtų avietę, organiza
vę ir į lenkus vertę i*mkų a- 
gitatoriai ir sulenkėję lietuvių 
kunigai.

Visi mes žinom, kad mūsų 
ščyras cicilistas Kapsukas ve-

(Pabaiga 3-čiajam puri.)
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Paskutinis Susitikimas
APYSAlKA

Kaz. Andriušis
(Tęsinys)

Pakilo kiek nusiraminęs ir 
sustiprėjęs, tačiau sąžinė dar 
nebuvo nurimus, dai- vis skau
džiai prikaišiojo nuodėmę.

— Argi liks amžinai suter
šta mano siela! — klausė pats 
savęs, keldamas į dangų ran
kas. — Kaip ji dabar bjauri, 
žaizduota ir niekuomet neuž
gis? Tai baisų, labai baisu! 
Bet..

Staiga atsiklaupė ir ėmė 
šaukti atgailaujančio Dovydo

••"O
— Jau nėra tavo busimojo 

padėjėjo — šiandien rytų, pa
likęs man raštelį, išėjo ir dar 
negrįžo, — sakė šeimininkė, 
paduodama jam laiškelį.

Vadovui lyg kas suspaudė 
širdį. Paėmęs laiškelį skaito:

<“Ponas Vadovai, dėkoju už 
prieglaudos suteikimų, bet. il
giau jūsų malone naudotis ne
galiu — per daug sužeistu sa
vo sielų ir neteksiu pašauki
mo. Todėl, norėdamas to išve
ngti ir išsisaugoti iš gręsian-

žodžiais: “Pasigailėk manęs, cl° rnan pavojaus, apleidžiu
Dieve, dėl didžio savo gailės- namus ir einu pats nežinoda- 
tingumo. Ir dėl savo daugiam- i mas kur. Jei Dievas leis, ma- 
po gerumo išdildvk mano ne- \ nan dar pasibastyti po mies- 
dorunių... Nes aš pažinau ma- i Tų. ° miegoti eisiu ten po til- 
no nuodėmę ir mano nuodėmė j tu, ties tuo didžiuoju iš pra- 

feisuomet yra prieš mane’’... | garo atneštu akmeniu. Tikiuo-

Sukalbėjęs tų atgailos psal
me, prie Viešpaties kojų su
dėjo naujų pasiryžimų — ge 
riau mirti, negu sunkiai nusi
dėti. Tačiau pažinęs savo silp
nybę, kad dar nepajėgia atsi
spirti stipresnei pagundai, nu
tarė šį rytų palikti šiuos na
mus. Skubiai parašė Vaclovui 
mažų laiškutį ir po pusryčių, 
nieko nelaukdamas, matyt, bi
jojo, kad nebūtų taip kaip va

ši, kad jūs manęs neapvilsite 
ir grąžinsite į Lietuvų. šių gal 
ir kitų naktį mane rasite po 
tuo tiltu. Prašau, dėl Dievo 
meilės, ateikit ir pagelbėkit 
man. Tačiau jei jūsų širdis to 
nenorėtų ir aš mirčiau, kaip 
bado ir vargo kankinys, tai 
nors tada, maldauju, nepaliki
te čia mano kūno išalkusiems 
žmonėms maistui, bet parvež
kite į Lietuvų... Mane gyvų ar 
mirusj rasite po aukščiau mi-kar, padavė jį šeimininkei, ., .... T , . „. netu tiltu. Laukiu uisn gelbi I . r,prašydamas įteikti Vaclovui, 

o pats greitai išsinešdino į 
laukų, neketindamas niekuo
met grįžti.

Jo laimė, kad pasiskubino 
išeiti, — po valandėlės vėl 
atėjo būrelis vaikų, bet Sta
siuko nerado. Nesulaukdami 
grįžtant išėjo ieškoti, bet vel
tui — nesurado.

— Ot paršas! — murmėjo 
vaikai. — Kur jis galėtų bū
ti. Vistiek surasime, o suradę 
nedovanosime — prievarta tu
rės atsižadėti Dievo.

Po pietų grįžo ir Vaclovas. 
Jis buvo kažkokiais reikalais 
vakar rytų išėjęs ir grįžo tik 
dabar.

— Jau, Vaciau, tavo buož
galvis pabėgo! — šaukė šei- 
mininkų duktė Varusė, vos šis 
įėjo į kambarį. — Vakar mes 
jį gerokai palamdėme, šian
dien ir išbėgo.

— Pabėgo? Tikrai?

stinčios rankos.
Nežinioms Stasys”

Perskaitęs sudrebėjo visu 
kūnu ir sunkiai susmuko į 
kėdę. Ji paėmė gailestis ir 
sielvartas.

— Vaciau, ko taip pasikei
tei? — nustebusi paklausė šei
mininkė. — Didelio čia daikto, 
kad jis pabėgo. Jeigu taip bū
tų padaręs didis tautos vyras, 
visuomenės veikėjas, būtų ga
lima ir nuliūsti, o dabar, koks 
snarglius.

— Ne tas man rūpi, — tru
mpai atsakė Vacius.

— Tai kas? Gal įvyko ko
kia nelaimė? — vėl klausė šei
mininkė.

Vacius tik papurtė galvų ir 
pasirėmė ant stalo abiem ran-I
kom. Jo akyse vaizdavosi Sta
siuko likimas. Jei jis negel
bės, berniukas tikriausiai mirs 
badu. J tėvynę pats vienas pa-

Del InfermaclĮy krelpkllit |:
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS 
Iki Grand St., Brooklyn. N. Y.

A. S. TREČIOKAS
197 Adoma St., Noarork, N. J.

JOHN SEKYS
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193 Grand St.. Brooklyn. N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Varnon St., Worcottnr, Mm,

ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
K. SIDABRAS. Prop.
30S W. B'aroy. So. Booton, Mou.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 N. Moin St., MontoBo. Mou.

PAUL MOLIS
1730—24th St.. Detroit. Miela.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Holotod St., Chleopo. IB.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH 
ING CO. DIRVA 

K. S. KARPIUS 
6120 Superior Avo.,

Clovolond, Ohio
C. J. WOSHNER

j 200 Coraon St.. Pittaburgh, Po.
A. VAltViU'

2l( r*.? Noiiuna Oonk Buildin^ 
1230 Canon SI., Pithburųk, Pa

I&Dideli
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LIETUVĄ
Rengia Ir prlllurl 

Lietuviu Laivakorčių Agentif 
Sąjunga Amerikoje

l
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ŽEMĖS DREBĖJIMAS FORMOSA SALOJE
Velykų dienų Japonijos saloje Formosa ištiko žemės 

drebėjimas, kuris apėmė visų plotų pažymėtų brūkšniais. 
Katastrofoj žuvo arti 3000 žmonių. Smarkiausias drebė
jimas įvyko 15 mylių nuo Taichu, kur daugiausiai žuvo 
žmonių. Kaimai ir miesteliai paversti griuvėsiais. Taiko 
mieste kįlęs gaisras prisidėjo pr’e nelaimės padidinimo. 
Iš miestų labiausiai nukentėjo Chikunan.

GRIGAITI, KĄ PADAREI?

(Tęsinvs nuo 2-trojo pusi.)

dė ruskius balšavikus Lietu
vai libertv atimti. Katalikai 
gi Kapsukų ir jo ruskių armi
jų išgrūdo iš Lietuvos. Taigi I 
katalikai teisingai vadina mus 
ir mūsų vaikus cicijaldemokra 
tus ir balšavikus lietuvių tau
tos pardavikais ar mes nori
me, ar ne!

Baigdamas savo gromatų aš 
noriu dar tiek patlumočyti, 
kad labai durnai atrodo, kuo
met žmogus savo darbus, ko- { 
kius jisai nuo seniai runija, i 
nori užmesti ant kitų. Tokie 1 
darbai, kaip mulkinimas žmo- į 
nių, pinigavimasis prisidengus 
skrajais per mares, laikyma
sis partijos — nei peno Lietu
vai ir d rbimas lietuvių naro- 
do pražūčiai yra nuo senų čė- 
sų mūsų cicilistų užpetentuoti 
ir ponas navvnų radzibatorian, 
plyš, nemėtyk jų kitiems.

tekti negalės, o jeigu mėgins 
eiti, tai pasienio policija su
čiups ir, įtarusi esant šnipą, 
sušaudys. Pagailo jam vargšo 
berniuko ir pasiryžo būtinai 
surasti ir grąžinti į tėvynę. 
Nors jis žinojo, kad Stasiukas 
vistiek liko tikintis, kaip ir 
pirma, nors žinojo, kad jį gel
bėdamas paduoda rankų savo 
priešui, bet nesuprantama jė
ga stūmė gelbėti. Bendrai, jį 
Stasiukas kažkaip žavėjo, trau 
kė, švelnino žiaurų jo būdų ir 
vienų su antru jungė nežino
ma galinga jėga. Ir kai jis 
ruošė berniukui naujus pražu 
dymo planus, aiškiai jautė, 
kad eina prieš sąžinę, prieš 
išvidinį jausmų, tuo tarpu ki
tus su pasigėrėjimu traukda
vo į raudonąjį liūnų.

Nekantriai laukė vakaro. 
Saulei besileidžiant jau žings
niavo laiškelyje nurodyton vie 
ton. ftjo pamažu, dairydama
sis į šalis, bet, Stasiuko nesi
matė. Išėjo iš miesto, štai jau 
ir tiltas, po kuriuo ras ber
niukų. Tačiau širdis, lyg nu
jausdama kų baisaus, pradėjo 
vis smarkiau plakti, nerimti. 
Lyg kas sakė, kad čia jo ne
ras. Tad dar labiau paskubino 
žingsnius, kad tik greičiau pa
siektų tiltų.

(Daugiau bus.)

LIETUVOS VISUOMENĖ
REMIA PASAULINIO
LETUVIĮI KONGRESO 

SUŠAUKIMĄ
Lietuvoje jau labai domi- 

imasi būsimu pasauliniu lietu- 
įvių kongresu. Šis susidomėji 
mas žymiai padidėjo po to, kai 
kongreso reikalais draugijos 
užsienio lietuviams remti pir
mininkas adv. Rapolas Rkipi- 
tis išvyko į Jungtines Ameri 
kos Valstybes. Kongresu do- 
m'masi ne vien žodžiais. Lie

tuvos visuomenė kongreso or
ganizatoriams darbu ir pini
gais eina pagalbon.

šiomis dienomis kai kurie 
šaulių būriai, Vilniui vaduoti 
sųjungos skyriai ir kitos or
ganizacijos j>er savo susirin
kimus nutarė paaukoti dides
nes pinigų sumas kongreso rei 
kalams. Panašius nutarimus 
padarė kai kurie bankai ir ki-

Į

tos piniginės įstaigos. Kauno 
miesto savivaldvbė būsimo ko- 

1 ngreso reikalais irgi susirū
pino. Ji jau ruošia patalpas 
visiems užsienio lietuviams, 
kurie dalyvaus kongrese, pe

to, savivaldybė, kiek pajėgda
ma, stengsis, kad kongreso da 
Ivviai būtų vispusiškai supa
žindinti su laikinąja Lietuvos 
sostine. Kongreso dalyviams 
savivaldybė rengia ir daugiau 
visokių patogumų bei malonu

mų. Panašiai rengiasi ir kitų 
miestų bei valsčių savivaldy
bės, kur kongreso dalyviai la
nkysis, susipažindami su Lle- 

j tuvos gyvenimu ir jos žymes- 
į nėmis bei istorinėmis vieto- 
' mis.

BIZNIERIAI. GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

LIETUVOJE SMARKIAI
BRUZDA PRIEŠ VAL

STYBĖS IŠDAVIKU
GYNĖJUS

Lietuvos kariuomenės teis
me pasibaigus valstybės išda
vimo bylai, prieš išdavikų gy
nėjus pradedama vis smarkinu 
bruzdėti. Mat, jie gindami na
cionalsocialistas, savo kalbo
mis skaudžiai įžeidinėjo Lie
tuvos valstybę ir žemino lie
tuvių tautų tuo patarnaudami 
Vokietijos naciij siekimams. 
Ypač gyvai pradėjo bruzdėti 
Vytauto Didžiojo universiteto 
studentai. Adv. Stankevičius, 
karštai gynęs nutęstųjų vadą 
dr. Neumannų, kartu yra uni
versiteto valstybinės teisės pro 
fesorius. Studentai dabar at
sisako jo paskaitų klausyti ir 
reikalauja, kad Stankevičius 
būtų iš universiteto pašalin
tas. Adv. Bataitis buvo kelių 
garbingų lietuviškų organiza
cijų narys. Dabar jį manoma 
iš visu organizacijų pašal'uti. 
Adv. Zarinas (atsar. genero
las) ir adv. Engleris (atsargos 
pulkininkas) dabar gauna ne
mažas valstvbės pensiias. Vi
suomenė reikalauia, kad jiems 
pensijų mokėjimas būtų nu
trauktas, nes, trirdi, iiems už
tenka iš Hitlerio gantų stam
bių pinigu. Tsb

Ifyiruki/kit Old Jisr

dėlnaiyųununciu
Gyvenimas prasideda 8:40 valandą ryto su pirmu jūsų “po pusryti- 
nių” Old Gold. Beveik kiekvienas Old Gold rūkytojas pasakys jums 
ką mes tuo norime pasakyti. Jo pirmas Old Gold pagelbsti jam pra
dėti dieną su geru ūpu ir jausmu ... ir naujomis idėjomis. Tas paeina 
nuo išskirtino Old Gold tabako lengvumo ir švelnumo.

© P. Lorillard Co., Ine.

£Umuliuoja ... bet niekados ne erzina

i- EMIL DENEMARK iHi
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

1848 60 OGPEN
AVENUE
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FEDERALINIS LIETUVOS 
SUTVARKYMAS IR VIL

NIAUS PROBLEMA

(Tęsinys iš 2-trojo pusi.) 
karinis priemiestis sudarytų 
lietuviškų branduolį. Kodėl gi 
siūloma sostinę taip sutvarky

mus, normalinėmis sąlygomis 
negali būti staigiai pakeistas. 
Simplistinis ir naivus optimi
zmas čia nedaug tepadės... 
Visos problemos sprendimas 
eventualiai bene galėtų būti 
padalintas į tris etapus.

Lenkų politikai dabartinius 
lietuvių—lenkų santykius va-ti? Pastarųjų keliolikos metų 

istorija rodo, kad naeijonall- dina barbariškais. Jie buvo
niai momentai darosi vis ga 
lingesni ir tautinės aistros vis j 
opesnės. Jei kelioliką metų er
zintus dviejų skirtingų kalbų 
ir nusistatymų tautiečius su- 
leisime į tų patį administra
cinį vienetų, taį galime tikė
tis, kad vieni pareikalaus, kad 
viskas ten būtų lietuviškai, ki
ti gi — lenkiškai...

pradėti 1920 m. spalių 9 d. 
Lietuviai to barbariškumo ne
vengia, nes jis apribuotas net 
labai kultūringo Tarptautinio 
Tribunolo Haagoje...

Lietuva tvirtai laikosi prin
cipo, kad per demarklinijų ne 
gali eiti normalus prekių, žmo 
nių ir pašto susisiekimas. Ir 
rodos, kad tokio nusistatymo

4. Visiems trims kantonams mes jar labai ilgai laikysimės, 
ir federalinei, sostinei palieka- nes įr nematome jam aiškios 
mos plačiausios teisės ir pil- pabaigos. Lieka tik pajudinti 
na vidujinė laisvė, kuri yra rįj)ų klausimas. Šis klausimas 
tikriausioji valstybingumo mo Į juo sunkesnis, juo arčiau pa- 
kytoja. Geriausias bizūnas ne- lįečiame ginčo centrų — Vil- 
padarys tiek gero valstybei, nįų. () pe jokių santykių sun- 
kiek politinės laisvės ir pado- kjaį įmanomi ir kokie esmę 
rus tolerantiškumas; nors ši- liečiu pasitarimai ir pasinio-
tos tautos auklėjimo priemo
nės daug reikalauja laiko ir 
subtilesnių pastangų, bet už
tat atneša tikresnius ir gerai 
subrendusius vaisius.

5 ir 6. Todėl federalinei val
džiai paliekama minimum in
stitucijų, būtinai reikalingų 
valstybės vieningumui išlaiky
ti. Atstovų skaičius į seimų 
bei senatų būtų renkamas iš 
dalies pagal amerikietiškas 
normas: į seimų proporcijona- 
liai gyventojų skaičiui, į sena
tų — lygiai nuo kiekvieno su- 
vereniško vieneto arba kanto
no.

7. Kandidatus į prezidentus 
statyti) visi kantonai paeiliui, 
kad visi būtų lygiai pagerb
ti, kaip tai daroma Šveicari
joj. Tai auklėtų visoje res
publikoje platesnių sluogsnių 
pasitikėjimų savo valdžiai ir 
pasididžiavimų savo valstybi
ne institucija,

8 ir 9. Kalbų klausimai sprę 
sti paliekami atskiriems kan
tonams, kad didžiausioje lai
svėje platesnės gyventojų da
lys savo noru susilietų į vie
nų dvikalbę ar trikalbę naci
jų. Būtų auklėjamas valsty
bingumas, atremtas ne vien }

š'mai. Tad verta pasidaryti, 
ar nėra kur f»a sienv tokios 
vietos, kur galėtų būti prave-

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
M AR1ANAP0LI0 ŽINIOS

Kunigai: Morkūnas ir Vaš
kas, ir klierikas Andrulionis, 
buvo nuvykę į Bostonų asis
tuoti gerb. kun. Virmauskiul 
per keturdešimtę. Atlaidų pir
mos dienos vakare kun. Vaš
kas pasakė pamokslų.

Peldžiuus apsilankymas Ma 
liana poly davė progos studen
tams save lavinti rašyboje ir 
taip pat užsidirbti 10 dol. už 
geriausiai parašytų raštų apie 
judamuosius paveikslus. Spre- 
ndejum paskirtas lietuvių ka
lbos mokytojas J. Pilipauskas. 
Kaštas tilps balandžio mėne
sio žurnale “Studentų Žodis”.

gų jau paruošta. Metraštis bus 
labaį įdomus.

Negaliu praeiti nepareiškęs 
džiaugsmo, kad kas sekmadie
nį įvairiose Naujos Anglijos

ltijos kraštų ir manom, kad 
tie debesys neužilgo gali pra
pliupti ir padaryti mūsų bro
liams didžiausių nelaimių. To
dėl mes planuojam, rengiamės 
gelbėti mūsų motinos kraštų 
nuo priešų.

Mes, vašingtoniečiai, esam 
pasiryžę veikti Lietuvos labui. 
Norim sutraukti visus šios a- 
pylinkės lietuvius į tvirtų dr-

SUCH IS LIFE—

kolonijose prisirenka daug pu 
blikos, kad pamatyti mūsų Įgijų. Bet, neturėdami visų ad- 
veikalų, ypač, kad parėmus resų, atsišaukiam į visus kvie-
Amerikos lietuvių kolegijų. 

Visiems prieteliams studen
tų vardu nuoširdžiausias lie
tuviškas ačiū.

Šio mėnesio 3 d. kolegijų 
aplankė atvykęs iš Lietuvos 
adv. R. Skipitis, kurio kelio
nės tikslas buvo plačiai apra
šomas lietuvių • laikraščiuose. 
Laiko verčiamas svečias ga-

sta tikra riba, kur lietuviai Įėjo Marianapoly svečiuotis ti
su lenkais mažiausiai susimai- ! ktai vienų dienų.
šę, kur kalbos linija aiškiau
sia ir kuri vis dėlto dar ne- 
Iiečiai paties Vilniaus, Suval
kų ir Augustavo apylinkės — 
tai lenkiškiausia Lietuvos da
lis, į kurių lingvistinė Lietuva 
neturi labai stiprių pretenzi
jų; gal būt tik Vilniaus kan
tonas, lenkiškai kalbančiam e- 
lementui sustiprinti, tvirčiau 
sau reikalautų tos srities. Tai
gi atrodo, kad kairiajame Ne
muno krante ribos galima bū
tų sureguliuoti, perleidžiant 
Lietuvąi tik apie 800 km. pail
gų pasienio juostų, kurioje gy
vena apie 17,000 lietuvių, ke
li tūkstančiai žydų ir beveik 
tiek pat lenkų, viso apie 25,- 
000 gyventojų su pasienio ma
steliais Vyžainiu, Punsku, Sei
nais. Išvedus čia abiejų pusių

Kolegijos studentams sve
čias atpasakojo savo nusiste
bėjimų bei džiaugsmų Ameri
kos lietuvių kolegija. Taipogi 
reiškė vilties, kad prieš išvy
ks ant į Lietuvą dar kartų ap
lankys kolegijų. I •

“Ketvirtas metas” stropiai 
dirba, kad kito mėnesio pra
džioj išleistų metraštį. Medžią

tenka patirti, kad ir jie sun
kiai vaizduojąs Lietuvą be 
Vilniaus. Sunormalinus santy
kius, gal būt, galima pradėt; 
derybas ir dėl pačio Vilniaus 
ir jo juridinės padėties Lietu 
voje. Tai būtų jau trečias ir 
gal paskutinis problemos eta
pas. Jis būt galima tik atsta

lietuvių kalbų, bet į lietuvių j zervuotos jau sunkesnės pro- 
rasę, kilmę ir plačias morali-; jblemos: sugrąžinimas lietuviš-

čius Lietuvoje pasitikėjimų 
pi i pažintų ribų jau galima Lenkija ir Lenkijai atsisakant 
butų jų ir atidaryti prekių, nuo imperializmo Lietuvoje.
žmonių ir pašto judėjimui n ___________________ ______
užmegsti kokius susiaurintos
prasmės konsuliarinius santy
kius. Tai būtų pirmasai eta
pas. Antrajam etapui būtų re-

nes vertybes, ugdančias aukš
tesnį žmoniškumų. Šitų tikslų 
siekia 10, 11 ir 12 paragrata.

Nurodęs savo projekto mei 
nienis prof. Pakštas pažymi, 
kad esu galime sau sukons
truoti ir gražiausių planų Vil
niaus problemai spręsti, ta
čiau vienu užsimojimu 2 mili-

kai kalbančio Marcinkonių — 
Vilkaviškio. — Trakų ruožo 
ir Švenčionių — Pastovių — 
Breslaujos krašto, t. y. bai
giant vesti ribų tarp busimų
jų Kauno ir Vilniaus kantonų 
atidarant visas sienas laisvam 
susisiekimui ir užmezgant su 
Lenkija normalinius diploma-

jonų gyventojų likimas įsprau tinius santykius. Geruoju su' 
stas į stambios valstybės rė-< nuosaikesniais lenkais kalbant

Gerkit ir Reikalaukit

Sporto tvarkytojas Jonas 
Rakauskas gavo kolegijos vy
riausybės leidimų turėti dar 
keturis žaidimus. Kaip buvo 
pirmiau paskelbta, buvo gali
ma turėti tik aštuonis žaidi
mus. Dabar bus dvylika.

Oponentų netrūksta, reikia 
tik laiko.

Ratelis sparčiai formuoja
mas. Ir jeigu naujai atvyku
sieji studentai “žvaigždės” 
taip loš tikruose žaidimuose 
kaip dabar lošia lavinimosi 
metu, blogai bus kolegijos o 
ponentanis.

Ypatingai tvarkytojas Ra
kauskas didžiuojasi savo me
tiku Juozu Stononiu, kuris ir 
pradėtų futbolo sezonų gražiai 
pasižymėjo.

A. Bambalas (L. K.)

sdami pasiųsti mums vardus 
ir adresus pažįstamų lietuvių 
gyvenančių Wasliingtone ir a- 
pylinkėje.

Lithuanian Society of 
Washington,

601 6th St., S. W. 
Washington, D. C.

Vm. Vaškas, spaudos direkt.
P. S. Lietuviai, gyvenantieji 

šioj apylinkėje, galį telefonuo- 
ti: Metropolitan 0491.

PAS ŠARKIO TĖVUS
BINGHAMTON, N. Y. — 

Binghamton randasi gražioje 
apylinkėje. Gyventojų yra 
1(X),000. Jų tarpe yra virš 500 
ir lietuvių šeimynų. Čia lietu
vių parapija susiorganizavo 
1916 metais, kurios pirmu kle-

r?

O”

Boy Scout Fiah—I’ll oy this is a good turiu /

bonu buvo kun. P. Vanagas. 
Paskui buvo kun. Ambrozai- 
tis (Dabar gyvena Lietuvoje)
t

ir dabartiniu klebonu yra ma
lonaus būdo ir labai svetingas 
kun. Kazimieras Skrypka. Ka- 

(Tęsinys 5-tajain pusi.)

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

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

WASHINGIONO LIETU-
Viy ATSIŠAUKIMAS

Šių dienų Europos padėji
mas įpainioja ir Lietuvos val
stybę į tokias kilpas, kad su
judinu visus tikrus lietuvius - 
amerikonus ir verčia sukrusti, 
jungtis į krūvas ir gelbėti šio
kiu ar tokiu būdu tėvų kraš
tų šiame svarbiam momente.

Washine;touo lietuviai visuo 
met teikė medžiaginės ir mo
ralinės paramos savo gimtam 
kraštui. Šiandien mes matom 
tamsius karo debesis virš Ba-

BUDRIKO VELYKINISy .' ,

PASIŪLYMAS
Halsted Exchange 

National Bank 
19th PI. and Halsted St

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

■HMM■■■■■■į

TAUPYTI PINIGUS
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe- 

deralinėj įstaigoj. Galima pradėti taupyti nuo 50c į 
menesį 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, at,mokėjimui 
morgičių, pataisymui namų ir pastatymui naujų namų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė atdara kas dienų.
'N

SmhW 2242 WEST 23ra PLACI
lSavings „ A KI, ooo„

Phone CANal 8887AND LOAN AStOCIATION 
or CHICAGO

MutualLiquorCo
<707 S. Halsted St

Tdt TARDS Mtt
Ben J. Kazanauskas, raštininkas

SKALBIAMA MASINA ir PROSIJIMO
MAŠINA už .......................................  $6 9 >50

Jums apsimokės pirkti abi sykiu, nes viena*
Prosijimo mašina parsiduoda už....... $5O>OO

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
Žmonės, kurie dėl senatvės arba ki

tokios priežasties jaučiasi silpni ir 
nesveikas, atgauna savo jėgas, svei
katą, ir pasidaro stipresni ir gyvesni 
po to kaip jie vartoja NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų ir vyrų, kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro juos svei- 
kesniais, tvirtesniais ir priduoda jiems 
naujų spėkų darbui. Jeigu jūs esate 
senas arba silpnas, pamėginkite NU
GA-TONE. Po keletą dienų jūs pa
stebėsite didelį pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyčiose. Nepriimkite pamėgdžio
jimų. Niekas kitas jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—TTGA-SOU 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 2 5c ir 
50 c.

TOLOSEFAT
Mis, M. Kstner of Brooklyn, !». T. 

vrites: “Hsvo used Krutohsn for tho 
paat 4 montha and hsve not only to.t 3d 
pounds būt foel so much better in every 
way. Bven for peopie who don't care to 
rednee, Krusehen la vonderful to keep 
the ayatem healthy. I belng » nors© 
ahonld knoe for I’re tried to many 
thinga bot only Kruschen ansvered all 
purposes.” (May 12, 1932).

TO loae /at 8AFELY and HARMLB8S- 
LY, take a half teaspoonful of Kruschen 
Balta ln a glass of hot water ln the 
mornlng before breakfast—don’t misa a 
mornlng—a bottle that laats 4 weeka 
eosta būt a trtflo—got Kruschen Balts at 
any drugstore ln America. If not Joy- 
fully satlsfled after the flrst bottle— 
money beck.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This Is r Famous Vlvanl Sėt and In- 
cludea facc powder, $1.00; Rotlge, 75c, 
Tįsau© Cream $1.00, Depllatory $1.00, 
Faclal Astrlngent $1.75, Bath Salt t.00, 
Tollet Water $1.25. Perfumo $2.75. Brll- 
llantlne 75c, Skln TVhltener 75c. Totai 
Value $12.00. Spectal price, $1.97 for all 
ten pleces to lntroduce thla line.

V&rd&a ........ ..
▲d tomui ..................
Siunčiama p«r pafttą COC»

Pinigai grąžinami. Jai 
nepatenkinto.

B«a Van 580-5th Avenue, New York
Nauji Gasiniai Pečiai.........  <39.60
Nauji Parlor Setai po........  <49.50
Fedelco Dulkių Valytojai po .... $9.5O
Hoover Factory Padaryti po ... $19.95

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

tlrynan," ^rllmnas Žemo sustabdo 
nleZėJimg odos I penkias sekundas
__ Ir pagelblngas prie Kerėm os,
puėkų. dedervinės. Ir lėbėrlmų Že
mo beveik stebuklingai praėallna 
visokias odos Irltarljas, kadangi 
lo gydymo ypatybės retai randa
mos kitose gyduolėse. Visos valstl- 
nyėios ullalko—35c, 40c, 41, Ypa
tingai tvirtas Žemo, Du syk ge
resni reaultatal 11,11,

Pasiklausykite svarbaus programo Velykų dienoje 
WCFL nuo 1 iki 1:30 po pietų

n—r---- tir------------r-»r-rr
lemor

I ron c r iri ipnihnTiOMS,
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NAUJOSIOS ANGLIJOS 
ŽINIOS

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
tališkųjų draug jų yra 6. Jos 
visos darbuojasi su klebonu 
labai vieningai.

Beveik visi miestai kenčia 
depresiją, bet Bingliamtone 
darbai gerai

Turi didelį regtoraną. Viskas 
įrengta pirma klesa. Paprasti 
pietūs kainuoja $2.00.

Žvalgadtis

TIKRA LIETUVIŲ 
KOLONIJA

BROCKTON, MASS. — Bro 
ekton ir Montello beveik taseina ir žmones

sako, kad depresijos jie. neina-' 1^.miestas- čia Yra 66 tūk«- 
tė. Č a darbai — tai čeverykų Į tančia,i gyventojų. Jų tarpe y- 

ra netoli 5000 ir lietuvių. Lie
tini gražią salę, tuv*ai

išdirbystės
Lietuviai savo parapiją susior-

bet gaila, kad toji salė yra, ganizavo prieš 37 įlietus. Šio-
valdoma raudoninusių bolševi- j® Para-pijoje klebonauja didė
tų lis pamokslininkas, didelis ka

Parapija turi puikiai išla- lukiškos spaudos rėmėjas ir 
vintą chorą, kuriam vadovau- organizacijos pirm. kun.
ja K. Vincūtė. J- ^vagždys. Asistentu yra e-

nergingas kun. J. Petrauskas.
Pas Šarkio tėvus

Būdamas Bingliamtone, už
sukau aplankyti buvusio A- 
nierikos kumštininkų čenipijo- 
no tėvus — Žukauskus. Gyve
na paprastame mediniame na
me, kaip ir kiti lietuviai. Ba
dau tik Žukauskienę. Ji labai 
simpatiška moteris. Žukauskai 
abu atvykę iš Lietuvos prieš 
33 metus. Panevėžiečiai. Jų' 
šeimoje yra du, kumštininkas 
Juozas ir duktė Marijona po 
vyru Cesonienė. Gyvena Du 
Bois, Pa.

Kuo dabar užsiima Jack 
Šarkis?

Būdamas Bostone užsukau

Katalikiškų draugijų yra 
ir visos veiklios.

10

Čia tas yra įdomu, kad vi
si lietuviai gyvena vienoje vie 
toje. Čia kitaip sunku ir su
sikalbėti kaip tik lietuviškai. 
Tai tikra lietuvių kolonija.

Neseniai įtaisytas bažnyčio
je naujas altorius už $3,000. 
Girdėjau, neužilgo rengsis sta 
tyti gražią salę. Salės staty
mu pavesta rūpintis kun. J. 
Petrauskui.

Lietuviai politikoje gana a- 
ktyvūs. Julė Jokubonytė yra 
išrinkta turtų įkainuotoja. Y- 
ra ir daugiau lietuvių užima-

DANTIS VOS NEPAKIRTO GYVYBĖS
Ponia Charles P. Brown, Čikagietė, atlanko ligoninėj 

savo dukterį šokikę, kurią gydytojai vos išgelbėjo nuo 
mirties. Priežastis — infekcija danty. (Aeme Photo)

-T

I

Katalikiškos Akcijos Seimelis

CICERO LIETUVIU ŽINIOS
Pradžia r mta, užbai

G,. iRIUnSMlNGA

bes
nis

ir pas Jack Šarkį. Turi didelį nčių aukštas politikoje vietas, 
ir gražų saliūną. Saliūnas u- Darbai — čeverykų dirbtuvės, 
žinia visą nedidelį bloką. Ba
ras eina per visą bloką. Tai 
sako didžiausias saliūne ba
ras visoje Amerikoje. Šarkio 
sal imas papuoštas įvairiais 
sportininkų paveikslais. Sako, 
kad už bam “bizės” laiku di
rba ap c 40 patarnautojų. Ma
tyti, biznis puikiai eina.

Būdamas New Yorke buvau 
užsukęs pažiūrėti ir jo biznio
Pas kumštininką Dempsey

DIDŽIŲJŲ LYGŲ 
SVIEDINIO 
REZULTATAI

Kovo 26 d. mūsų klebonas 
buvo pakvietęs čikagietį A. 
Peldžių su judamais paveiks
lais. Žmonių prisirinko pilna 
salė. Paveikslai visiems labai 
patiko. Vietinis

AMERICAN LEAGUE.

Sekmadienio Bal. 21, 1935

DIDŽIAUSIA RYTŲ LIE
TUVIU KOLONIJA

VVATERBURY, CONN. — 
Waterbury yra 104 tūkstan
tiai gyventojų. Lietuvių yra 
I virš 7,000. Šiame mieste lie
tuviai yra apsigyvenę gana se
niai. Lietuviai katalikai para
piją įsteigė prieš virš 40 me- 

! tų. Pirmutiniu klebonu buvo

Schuykill, Northumberland, 
Readingo ir llazleton apylin
kių lietuvių katalikų parapi
jų ir organizacijų delegatų su
važiavimas kviečiamas balan
džio 23 d. Mt. Carmelyj, Sv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos 
mokyklos salėje, 2 valandą po 
piet.

Tos apylinkes lietuvių pa
rapijų gero. klebonai ir jų pa
rinkti delegatai susirinkę sva
rstys:

1. Kada ir kame Katalikų 
Akcijos seimelis šįmet rengti.

2. Kokie referatai bus skai
tomi ir kurie kalbėtojai bus

' pakviesti.
3. Kokias rezoliucijas musų 

apylinkės, ir bendrai Ameri
kos lietuvių kutai,kų reika

lais, bus patiektos šeiniuį pri
imti.

4. Klausimai ir sumanymai.
Kviečia Organizacijos K-ja

J. Ui <1., Lietuvių Liuosy- 
i .užoj salėj įvyko menes.- 
Iniprovement klūbo susi- 

rinkinu^. Narių prisirinko pi
lna svctain“. Matyt, namų sa
vininkai supranta, kad be or
ganizacijos nieko gera negali- 

I ma atsiekt i, dėl to visi v eni- 
j jas j taip galingą, rimtą ir 
į seną organizaciją, kaip į Die 
tuvių Iniprovement klūbas. * 

Pirm. A. Pociui atidarius 
susir,nkii.ią, rast. A. Tuniav - 
čius perskaitė nutarimus pra 
eito susirinkimo. Toliau buvo 

i raportai veikiančios komisi
jos. Visi raportai pri’rnti be 
diskusijų. Matyt, veikiančio!’ 
komisija ištikimai darbuojasi 
klūbo gerovei, negaudama jo
kio ai''ginimo. O la ko, kiek 
žinome, danu pašvenčia; kai.

; kada net išlaidų pasidaro. Už 
tai visi klūbo nariai turėtų 
būti dėkingi veikiančiai kom - 
sijai už jų uoli} pasišventimą 
klūbo gerovei.

Toliau komisija raportavo 
kas link rengiamo vakaro, ku
ris įvyks tąi. 27 d., Liuosybės 
salėj, paminėjimui 30 metų su
kakties iri? klūbo susitveri 
mo. Iš raporto paaiškėjo, ka« 
viskas yra tvarkoj. Tikietai"

jau padaryti ir platinami. Žino 
nūs noriai persą. Matyt, bu 
geros sėkmės. Tikietai visai 
p gūs. Kas išanksto perka, 
moka tik 25c ir priede dar sa
lėj gaus...

Darbininkai taipgi išrinkti; 
reikėjo apie 211.

Iš visako matyt, kad balanų. 
27 d. vakare Lietuvių Li; o- 
sybės svetainė susilauks tiek 
publikos, k'ek dar niekad nė- 

mačius.
Ant galo priėjo skundų ra

portai. Mat, klūbas visados 
priima ir išklauso visokius 
skundus, kas liečiai klūbo na
rius, kad nariai nebūtu skriau 
džiarni vienokiu ar kitokiu bū 
du.

Neminėsiu čion visų skundu, 
kurie buvo patiekti susirinki
mui. Tai užimtų daug vietos. 
Bet vieno negaliu praleisti

Ve kiančioji komisija norėjo 
apskųsti pirmininką ir pa- 
.uuusti, uau jis pasiaiškintų, 
u- ū r Je* m šmeižia ir vi
saip Imlioja per spaudą vei
kiančią komisiją, kuri jaučia-

.1 ... i užsipelniusi. Ką pi 
iinininka* rašė* Žinoma, pir
mininko šalininkai nenorėjo, 
kad pirmininkas būtų apkal
tintas. Venas įnešė, kad su
sirinkimas būtų uždarytas, ki
tas parėmė įr susirinkimas bu
co uždarytas. Skundai buvo 
neišklausyti. Kai kurie nariai 
tuo buvo nepatenkinti.

Kas įvyko uždarius susirin- 
k'nią, nemalonu rašyti į ‘Drau 
gą’. Toks įvykis mums garbės 
nedaro; jis žemina svetimtau
čių akyse. Būtų labai gerai, 
kad toks įvykis būtų pirma?
r paskutinis.

Klūbo narys

PLATINKITE “DRAUGĄ’

a. a. J. Žebrys, kurį Montvy- 
St. Louis, 9 .... Chicago, 4 das su Kiaulėnu New Britain,
New York. 3 .........  Phila., 1 Conn. pasipelnimo tikslais nu-
Boston, 4.... YVashington, 0:žuda- Antruoju klebonu buvo 
Cleveland, 2 .... Detroit, 1 a- a- didelis blaivybės apaš

talas P. Saurusaitis, Prie kun.
Suurusaičio pastatyta bažny-

Chicago, 6......... Št. Louis 5 į čia, senoji mokykla, klebonija.
New York, 4 ..........Phila., 3 Nuo 1919 metų klebonauja
Detroit 3......... Cleveland, 2 malonaūs būdo ir visų para-

Kiti žaidimai atidėti. , 'pi j iečių mylimas kun. J. J.
Valantiejus. Jo pastangomis

prisirinko kupina salė. Pavei
kslais žmonės labaį džiaugėsi, 
nes labai gražūs ir pamokina
nti. Berželis

’i rniadienio Bal. 22, 193.)

NORAGO!), MASS. — Nc- 
rwood nedidelis miestukas su 
15,000 gyventųjų. Čia nemaža.“ 
skaičius yrsi lietuvių. Katali
kai turi bažnyčių ir po bažny
čia salė. Klebonauja kun. S. 
Kneižys.

Antradienio Bal. 23, 1935

St. Louis, 6..........Chicago, 5 į ir erdvi didelė salė su inoder-

Čia netikėtai teko susitikti 
chicagiečiams gerai žinomą 

pastatyta milžiniška mokykla | varg. Anicetą šlapelį. Jis va

Cleveland, 5 ..........Detroit, 0
Boston, 4 .... VYashington, 2

Kiti žaidimai atidėti.

NATIONAL LEAGUE.

Sekmadienio Bal. 21, 1935 
Chicago, 4 .... Cincinuati, 3

niškiausiais įrengimais. Apa
čioje salės yra įrengta didelė 
“Bowling Alley”, kuri neša 
parapijai didelį pelną. Moky
kloje šiais metais yra virš 800 
vaikų. Kitais metais būdavę 
iki 1200. Mokykla valdžios pri 
pažinta. Mokytojauja Šv. Dva

St. Louis, 4 . .. .Pittsburgh, 1 sios vienuolyno seserys. Šįmet
Boston, 7......... Brooklyn, 1197 mokiniai baigs 8 skyrių.
New Y'o r k, 6......... Phila., 4; Kun. J. J. Valantiejaus pa

stangomis parapija turi savo 
našlaitnamį, kur randasi apiePirmadienio Bal. 22, 1935

Cincinuati, 8 .... Chicago, 4
Brooklyn, 8............. Boston, |l
St. Louis, 6 .. Pittsburgh, 1
New York, 4.............Phila., 4

Antradienio Bal. 23, 1935

York, 8 ........Phila., 1
Kįti žaidimai atidėti.

25 našlaičiai. Našlaitynas už
laikomas parapijos lėšomis. 
Parapijos visas luitas įkainuo 
tas 825 tūkstančiais dolerių. 
Čia yra 32 katalikiškos drau
gijos.

Kovo 28 d. A. Peldžius rodė
judamus paveikslus. Žmonių

rgonininkaujn ir turi atsidarę* 
gražią konservatoriją, kurią 
lanko nemažai mokinių.

Su darbais žmonės nesisku
ndžia, nes beveik visi dirbu. 
Darbai daugiausiai knygų 
spaustuvės. Mikutis

LAIDO TUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
6340 80. KEDZIK AVI.

GARBINGASSVEČIAS
PITTSTON, PA. — Mūsų 

parapijai tenka nepaprastos 
garbės, kad pas mūsų gerb. 
kleboną kun. J. Kasakaitį kai 
kuriam laikui apsigyveno Ru
sijos kankinys J. E. vyskupas 
T. Matulionis. Dabar Eksce
lencija lanko apylinkės lietu
vių parapijas.

Bal. J ir 10 d. A. Peldžius 
mūsų parapijos salėje rodė ju 
darnus paveikslus apie pirmų
jų krikščionių persekiojimus 
ciesoriaus Dioklecijono lai
kais. Šių paveikslų pamatyti 
buvo atėjęs ir J. E. vyskupas 
Matulionis. Ekscelencijai pa
veikslai labai patiko.

Pittstone darbai labai silp
nai eina. Daugelis nedirba. 
Kurie U dirba, mažai teuždir
ba. Grikis

VENETIAN MONUMENT u)., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Orabnamių
1» ——

Didšiansla paminklų dirbtuve - 
Ohicagoj
—-o- ---------

Suvirš 50 metų prityrime
«» ----

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

---------o---- -----
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuviu

527 N. WESTERN AVĖ.
___________________ arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
, Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLU DIRBĖJAI

■pndaliRtal Ir lArlirtn
ar vbrokta HMim pamink m •• «■»■•
kmamto

Hnau -pneialHimi* <Wk
ar darbe p*t ArAlaa karta*

Veskite paminklų reikalu-
.tai mu pačiais lėdlrbėjala.

MOUNT CARMEl
(APINĖSF

.ink. i ryt..-
dldMtilių «artų

AltMd BmmUL

<LSIOE. ILLINOI’
try* >«*lefnaai

tea PKNHAOOLA 
BKLMORT 14 8 B 

Ofricet HILLMDI IM'
Vlnnetu ttormil. ar 

— *1 . ■

$25,000.00 MAIŠE SALE
J

Per 4 dienas turi būt išparduota milžiniškas stakas:
Rakandų, Radio, Skalbiamų Mašinų, Parlor Setų, Mat- 
rasų, Lovų, Springsų — už negirdėtai žemas kainas.
Skalbiamos Mašinos po ................. $ 19.00 ir up

Parlor Setai po ...............................$28 .OO ir up

Radios po ...................................................... OO
Radios gražiuose kabinetuose po ................ $9.50

Family Furniture Mari
3345 ir 3347 S. Halsted St.

CHICAGO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių! 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Petkus
J. F. Radijus
S. M. Skudas
Ckas. Sfrroicze
I. J. Zolp
I. F. Eudeikis

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 "VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

Lachavricz ir Sūnūs

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203 

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

2314 AVest 23rd Place z 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

1. Liuteris
S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

I
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7 LIETUVIU TEISMAS 
ATIDĖTAS

Septynių lietuvių teismas 
dėl Kelly testamento suklus- 
tavinio atidėtas iki balandžio 
29 d. ryto. Priežastis atidėji
mo yra, kad advokatai savai
tės bėgyje tyrinės naujus klau 
simus, liečiančius Kely bylų.

“PINAFORE” IŠTRAUKOS 
ORO BANGOMIS

DAINUOS L. V. “DAINOS” 
CHORAIS

ŠAUNIOS VELYKOS
Seniai čbieagiečiai turėjo 

taip saun as Velykas oro at
žvilgiu, kaip šiemet. Visa die
na saulėta, pavasariška. Dėl 
to ir nuotaika susidarė tikrai 
velvkiška, smagi. Bažnyčios, 
visos be išimties, prisipildė 
žmonėmis. Visose lietuvių ba
žnyčiose per rezurekcijų ne tik 
viduje, bet prieangiuose neli
ko vietos. Gražios iškilmės, tu 
riningi pamokslai tų garbingo 
sios šventės nuotaika <}ar la
biau pakėlė.

Dienos metu keliai prisipil
dė automobiliais, parkai išė
jusiais pasivaikščiot/, gražes
niosios gatvės parodavimu tų, 
kurie turėjo iš ko naujausio
mis '.'.odomis pasipuošti.

Šiandie 7 valandų vakare 
iš WGES stoties bus leidžia 
mas ypatingai gražus, linksnio 
turinio radio programas, ku
ri išpildys L. V. Dainos cho 
io dainininkai, vadovaujant 
muz:kui .Juozui Sauriui. Dai
nuos ištraukas iš operetės ‘Pi- 
nafore’, kuria choras statys 
scenoj balandžio 28 d., Lietu
vių Auditorijoj. Be to, bus ža- 
vėjančios muzikos, pranešimų 
iš visuomeninio judėjimo. Ne- 
paniįiškite pasiklausyti. Rap.

Spektaklį sutvarkė pats 
I “Margučio” red. A. Vanagai
tis, programų vedė A. Lapin
skas, chorų — M. Juozavitas, 
orkestrų — A. 01 is.

Beje, buvo svečių ir iš ki
tų miestų. Jų tarpe ir dr. M. 
Bagdonas, Lietuvos pasiunti
nio Vašingtone pavaduotojas.

Pranešimai

MARGAS “MARGUTIŠ- 
KAS" VAKARAS

Miesto teatrų rūmai dar nė- j 
ra matę tiek daug lietuvių, ' 
k'ek sekmadienyje suvažiavę Į ' 
Chicago Civic Operų, “Mar
gučio” 'surengtų muzikos va- ' 
karų. Keli tūkstančiai žmoni ;, 
gėrėjosi puošnia teatru ii si 
kė .besimainančias programos 
scenas. Gražios dekoracijos, 
iliumir.ac’jų įvairumas, kostiu 
mų margumas nedavė žmonė 
ms nuobodžiauti, pats prog 
rainos išpildymas ėjo gvva-i 
be di le;-nių pertraukų. Į žiū- ' 
rovus darė neblogo įspūdžio ' 
tas faktas, kad kaip solistai 
taip ir visas choras buvo ir 
kostiumuoti ir atmintinai dai
navo 'liesa, kostiumai nelie
tuvišku bet vis jau kitokie, ne 
kasdieniniai. Lietuviškai puo
šėsi tik mažytės mergaitės, 
gražai padainavusios ir pašo
kusios ir taip pat “Jaunosios 
Birutės Šešiukė”. Ypatingo į- 
ppūdžio padarė mažytė mer-

T0WN OF LAKE. — Lie
tuvių Namų savininkų susivie 
nijimas (Lithuanian Tmprove- 
ment Ass’n) laikys mėnesinį 
susirinkimų ketvirtadienį, ba
landžio 25 d. parapijos svetai
nėj, S vakare.

Raštininkas

Moterų Pilieči 1 Lygos susi
rinkimas įvyks trečiad’enį, ba
landžio 24 d., Feliov Sliip 
House, 831 W. 33rd PI. 7:30 
vai. vakare. Visos narės kvio- 
< iamos atsilankyti.

Raštininke

BIZN1LRIAI, GARSINKITE 
‘DRAUGE”

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OP'IOMETRICALLY AKIO 
SPECIALISTAS

l'ai.-ngvina aklų Įtempimą, kuris 
sti priežastimi galvos skaudSjimo,

gaitė Jean Frost, padainavusi i'„ig'oT»',.aakių aP‘e,n,'T''2; n,*rvuofu n ’ 1 “O. skaudamą aklų karšt). atitais<
ir pašokusi ‘ Baby take a bow\ 

Margučio choras geriausia 
sudainavo “Karvelėlį”, “Tu
ir Aš” ir “Saulėleidžio gies
mę”. Solo dalis išpildė A. Ka
minskas, A. Kirstukaitė, B. 
Tverijonaitė ir P. Stogis.

Gan juokingų incidentų bu
vo ‘Margučio M-Perijos palo- 
ciuose” ir “Bėdytės ir Tėty
tis” (A. Vanagaitis ir L. Ži
levičiūtė) dialoge.

Programa baigta kanklinin
ko .T. Olšausko deklemacija 
“Toli, toli nuo Lietuvos” ir 
choro dainavimu “Lietuviais
esame mes gimę i >

Ofiso Tel. CICERO 49 
Rez. Tel. CICERO 8856

IOS SHINRI MAN. M D

DRĄSUS VYRAS SU -ŠIKŠNOSPARNIO” SPARNAIS
Clem Sohn, parautininkas, nufotografuotas Curtiss - 

Reynolds airporte prieš lėktuvui pakilsiant 10,(MM) pėdų 
aukštumon iš kur šoko žemėn su “šikšnosparnio” spar
nais. Iššokęs 5,000 pėdų jis krito žemyn, paskui atidarė 
parašutų ir laimingai nusileido. Tai buvo pavojinga de
monstracija.

VIDURAMŽIU MISTERIJA 
“VISI ŽMONĖS”

(Morality Play)
Tokiu pavadinimu Verbų se 

kmadienį Dievo Apvaizdos pa 
rapijos svet. teko matyti ir 
gilių įspūdžių pergyventi vai
dinamų (ir šiems laikams re
tų) nrsterijų. Ji jau bene tre
čiu sykiu buvo statyta Chi-j 
cagoje šių gavėnių. Už pasta-

atitaiso
rumparegystę Ir tollregąstę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal- 

I das. SpedalS atyda atkreipiama Į 
j mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valūnuos nuo 10 iki 8 v. 
NedSlioJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitiktinų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ 

Phone Boulevard 7589

kad ir perspėjamas maldingos 
motinos, nieko nepaiso, jog iš 
visų pergyventų valandų ir 
darbų reiks atsiskaityti prieš' 
Visagalį ir tai labaį greitai, 
įetikėtai...

Pasirodžius Mirčiai ir įspė
tas, kad greit reiks su ja su
sitikti, jis puola prie draugų, 
□rie turtų, prašydamas, mal- 
laudamas būti juos palydy

tai irgi buvo geri, o vargonė
lių muzika sykiu su pritaikin
tomis dainomis ir giesmėmis 
darė misterijų labai efektingą. 

Vaidinusieji asmenys 
“Žmogus” — Juozas Olšau

skas tų sunkių rolę išpildė gi
liu jausmu, rimtai perdavė pu
blikai, kaip tik ta “message”, 
kurių jo rolė reikalavo. Rim
tai lošiantį kokių partijų, rei-

vais į amžinastį... Deja, drau- 'kaljnga didelio susikaupimo ir 
gai ir meilužė nusisuka nuo 
jo, giminės taip pat...

Labai nuosekliai atvaidinta
scena su “mamona”. Kuomet 
“žmogus” mano rasiųs pagal
bų ir pagarbų savo turtuos, 
ir nori turtų gabentis su sa
vim, ir mirdamas, sako: “Tu 
mano visuomet buvai. Tu bu
vai mano vergas”.

isganymu...
“Mylimoji” — D. Kamin

skienė labai gera — tikra 
“liglit of love”. Kuomet ne
bėr kuo naudotis, nebėr tiks
lo ir mylėti...

Nina.
(Pabaiga bus.)

PARDAVIMUI BIZNIAI

Bučernė ir grosernė parda- 
supratimo savo rolės dvasios, vimui. Labai prieinama kaina. 
J. Olšauskas negalėjo, rodos. Su arba be namo.
geriau jos ir atlikti. Tr bal
sas ir gestai visa buvo tikro 
artisto.

“Sėbras” — Pavdonis, tin
kamas ir impartial, kaip “sele
nu ” ir priklauso būti.

“Motina” — L. Sabonienė

2953 W. 59th St.
Phone: REPublic 8931

REIKALINGA
DARBININKAI

Reikia prityrusio pardavėjo 
(salesmano). Conmiission ir al
ga.

B0X 19. “DRAUGAS”
‘Mamona’ tvčiodamosi jam buvo tikra motina, lindinti, 2334 s. Oakley Avė. Chicago 

atsako: “Ne, tu mano rankų_____ ________________________________ _____________

šį įspūdingų veikalų. Yra ja
me gražių religinių dainų, o 
ypač gili mintis, kalbanti ir 
šaukianti ‘visus žmones’ prie 
apmųstymo amžinasties, paki
limo aukščiau visų žemės tu
štybių ir atminimų “momento 
nori,” kurį visi žmonės anks
čiau ar vėliau susilauks...

žaislas. Tu tik tuo ir gyvenai, 
kų aš tau įsakydavau. Ne tu 
mane valdei, bet aš globojau 
tavo dvasia. Auksas ir bran- 
gnrnynai tau duoti laikinai. 
Dabar eik vienas, vienas kęsk 
apnuogintas ir plikas. Eik pli
kas į kapus kaip gimęs...”

Tr taip visas veikalas. Ga
lop “žmogus”, susipratęs lai
kai, pajutęs sąžinės balsų, pa
daręs atgailų — miršta lydi
mas Tikėjimo ir Gerų Darbų, 
tardamas paskutinius žodžius: 
“Tn manus tuas Domine, co- 
mendo spiritum meum”...

CLASSIFIED
AUTOMOBILES avtomobii.es

EMIL DENEMARK INC
— Vartotų Karų Bargenar

DODGE — 1982. 5 pasaž. Coupe, Tan, 
6 mediniai ratai. TSvaizda, stovis 
Ir tajerai visi geri. Puikus karas, 
gerai prižiūrėtas ir žemai apkai- 
nuotas ............................................ $39."

OT.DS 8 — 1933, 4 daru Sodan. Rlue 
su gold trim, 5 Steel ratai. Lahn 
gražus vėliausio nuodelio karas, au 
kStnl tobulam stovy ................ $**'

BUICK — 1932, Victoria Coupe. 5 
pasaž. Maroon, 6 drat. ratai. Flnish 
kaip naujas, vienas iš puikiausiu 
Bulckų mūsų dideliam stake $445

BITTCK ’31 — Model 91. 5 Sedan
Juodas, 6 drat. ratai, geri tale'ai 
inohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... 8375

Misterija neilga ir nenuo
bodi. Du aktai. Atsižvelgiant 
į tai, kad mūsų parapijų sce-

CHEVROT.ET — 1933. Sport coupe 
su rumble seat. Maroou. 5 drat 
ratai bot water benter. Puikus ma
žas coupe, kaip naujas .... 8398

LA SALI.E — 1930, 5 pasaž. Sedhn 
Juodas, R drat. ratai. Šis T,a Šalie 
puikiai išrodo ir yra pirmos rūšies 
visame ............................................. $375

Misterijos turinį labai aiš
kiai išdėstė skaitlingai publi
kai kleb. kun. I. Albavičius.
Publikoje buvo ir svečių iš 

tymų ir vaidintojų prirengimų Beverlv Hills, Bridgeport, Ma-1 n°s nėra patogios didesniems
dėkingi esame J. Olšauskui, rųuette Pk. ir kitur. lošimams, visgi J. Olšausko

Negaliu įsivaizdinti nieko Veikalo turinys pasidarbavimu, matėm veikalų
Unkamosrūo scenoje, vpač ga- Veikalo turinys, maž daug, 
ven os ar advento metu, kaip toks: Jauims turtuolis, lebau-

PLYMOUTH — *33. 2 pasaž Con- 
vertiblp Coupe. Juodas. 5 raudoni 

drat ratai, rumble seat. Vėliausio 
modelio coupe švelniai bėgan’in 
motoru ... ......................... .. 8418

BTTTCK — 1931, Model Rfi Victoria 
Coupe, 5 pasaž. Juodas, 5 mediniai 
ratai. Didelius, erdvus karas gra
žiam stovy $37

BITTCK — 1929, Model 4S Coupe. 4 
pasaž.- Juodas, 5 mediniai ratai 
Gražus coupe, geram stovy . . $225

LIETUVIAI DAKTARAI
DODGE — 1933. Sport coupe su ru- 

mhle seat. Juodas. 5 mediniai ra
tai oumallavotl Tvorv Išrodo ge—' 
Ir tobulam meknniškam stovy 812*

BUICK '30 — Model 46S. 2 peša' 
coupe su rumble seat. French b'u< 
6 drat. ratai, laitai gražus 
tobulam stovy ........................ $29’

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI* 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office 
PRO«ipect 1028 2359 So. Leavitt St.

CANal 0700

DR. J. J, KDWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOTTRS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak 
Nedaliomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOL'levard 7820 
Namų Ttl. PROspeet 1930

Tel. BOUlevard 7Q4z

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 0287
Res. PROspeet 8089

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.

Valąndoa: 11 ryto iki 2 popiet 
• Iki 8 v. vakaro

re|. CANal 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandr-": Nuo 9 iki 12 .ryto 
Nuo 1 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

O CANal 8122

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak 

Seredomls Ir Nedaliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Caljfornia Avė.
Telefonas REPublic 7888

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo ti
kiu ir pritaikyVho akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas t
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 rvto iki

Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei
katos Komisijonierius. Y.ra gerai Cl- 
eeriečlams žinomas. Praktikuoja Jau 
28 metus Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gvdo Rheumatl/.mą. Plau- 
*tu Ir Širdies Ilgas.

Nuo 10 iki 12Vvn*n<rvto: nuo 8 Iki 4 |12 V. Popiet UUO 1:30 iki 8:00 
vai. popiet ir 7 iki 8 vai. vakare; Val. vakaro. Nedėliomis nėra

fiventadleniais pagal susitarimą
4930 West 13th Street

CICERO, ILL.
skirtų valandų. Room 8.

Phone CANal 0523

nu p ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th 'CT.. CICERO, ILL. 
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10—9 vai

3147 SO. HATjSTED 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 ............ 8131)5

CADILLAC — *31 — V-12, 5 pasaž 
Town Sedan, with rear trunk. R 
drat. ratai witb white side walls 
Išrodo kaip naujas iš vidaus ir Iš 
lauko Maroon patnt ................ $««5»

CADILLAC *28 — V-8. 5 Sedan Mė- 
lynas. « drat. ratai, trunk rack 
whipcord trim. Puikus karas, ku 
ris dar ilgai tarnaus ................ $H*?

Office Tel. HEMloek 4848 
Res. Tel. GROvehlll 0817

7017 8. FAIRFTELD AVĖ.

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

Vai. 2-4 ir 7-9 vak. 
Ketv. Ir Nedeilomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette S793 
Naktimis Tei. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutarti

Tel LAFayette 76 50

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenne
Vai - 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

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

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

DR. J. RUSSELL
Lietuvis (lydytojas ir Cfhirargas 

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 iki 4 ir 0:30 Iki 8:30 
Seredomls Ir nedaliomis pagal sutart) 
Rez. 2818 W. 69th 8t. Pagal sutartj.

rei. Ofiso BOIlevard 5913—14 
Res. VTCtory 2343

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

756 West 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla (HMtA 

Ofiso vai.: 1—4 Ir 8—8 p. m
Nedėllomts pagal sutarti

Ofiso Tel.; LAFayette $860
Rea. Tel.: VTRglnla 0««»

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

G A S X - R A Y
4148 ARCHER AVENUE 
Kampas Francisco Avs

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė '
I lubos

CHICAGO. ILL.
OFI8O VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo t iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:10 vai 
vakaro. Nedėliomls nuo 10 iki 11 

valandai dieną 
Telefonas M1Dway 2880

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel PLAz* 2490 
Valandos:

Nuo 1#-11 v. ryto; 1-1 Ir 7-1 v. v. 
Nedėldlenlale nuo 10 Iki 11 diena

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Res.: Tel. HEMloek 8286

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

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak 
Rezidencijos Ofisas: 26SS W. 69th St 

Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 
Seredomls Ir NedSHomls pagal sutarti

* Tel. LAFayette 3057

DR. A, RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo > Iki I vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėllcznfti pagal 
autartj

SITICK — 1935, kaip Jums patiktu 
sutaupyti kelis šimtus doleri” ant 
kuone naujo 1935 Buick? Čionai 
yra du — vienas 1935 5 pa°až
Club Sedan. su trunk. juodas, var
totas tik 3000 mvllu: taipgi 1935 
5 pasaž. Sedan, dar mažiau Išva
žinėtas. Abu garantuoiabai kaip 
nauli Ir apkainuott mažiau ne
gu $900. _____

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite 

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

Cravvford 41OO
fJETTTVTTT ADVOKATAI 

BTTICKS — Visų modelių. — Mes vi 
suomet turime ant vietos puiku 
ataka garantuotų vartotų Buick ka 
ru. Negalima geriau pirkti negu 

.gera vartotą Buick. kuris buvo tln 
karnai pertaisytas.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

IOHN R. BRRDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 ,kl 5. 
PanedSlio, Šarados ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 iki 9 
Talefoesa CANal 117R

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9600

Rez. 1460 No. Paulina St.
PboTie ARMitacre 0590

FFRniNAND PETRAITIS
TJF.TTTVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 0990
188 W. Randolph St.

Chicago

KONTRAKTORIAI

ŽELVYS BITLDTNG CO. 
Kontraktoriai

Statom naujus Ir taiso m senus na
mus Mūro, cehianto, medžio Ir stog- 
dengystės. Lengvi tšmokfiedlal arbs 
casb. Gaisro apkalnavlmas ant namu 
Ir rakandų.

3358 S. LITUANICA AVĖ.
Tel. BOUevard 6827Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:30 vakare. ..... .........
Nedėllomts nuo 11 ryto Iki 1 p.p. 1 Telefonai LAFayette 5824 — 8351

BRUNO SHUKIS A CO. 
KONTRAKTORIAI 

Statoma naujus namus. Apdengtam 
gonkas (pordlus arba visa medin) na
rna popiera arba cementiniu ashestoa. 
Taip pat parflplnam paskolas namų 
pataisymui. Imame darbūs visoj Cbi- 
cagoj, kolonija nesvarbi.

4131 So. Francisco Avenue

T«>1enhone ROT’levard 2890

Joseph Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

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

Pbone REPuhllC 9723 CHICAGO

REAL ESTATE
Skollnam pinigus ant jūsų morgi- 

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

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

INSURANCE 
N0TARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LATVAKORČTŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
cash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marquette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

avtomobii.es

