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Jos atstovas grįžo aplankęs 
diktatorių Hitlerį

NUŽUDYTOJO LAVONAS 
SLAPTA PASIŲSTAS 

MASKVON

TURI DIDELES 
PAJAMAS

— T

VOKIETIJA NEPRISIDĖS PRIE RYTŲ i 
LOKARNO PAKTO

PARYŽIUS, saus. 28. — 
’rieš penkerius metus čia

SAI PILIEČIAI BALSUOTOJAI
KELETAS SVARBIŲ FAKTŲ APIE 

MIESTO RINKIMUS
Šiandien Cbicagoj regis- į Štai dar keletas faktų ry- 

truojasi piliečiai, kurie po šiuin su įvykstančia piliečių 
pereitų balsavimų yra pakei- registracija:
tę gyveninio vietas, taip put ■ Vasario mėn. 1 d. bus pir- 
visi nauji piliečiai, kurie iki moji diena įduoti peticijas 
šioliai dar nėra balsavę.

Šis piliečių registravima
sis vykdomas būsimiems al- 
dermonų rinkimams ir kandi
datų į miesto majorus skyri
mui (primary), kas įvyks va
sario mėn. 26 d.

Chicago majoro Kelly ir ki 
■tų pastangomis norėta panai
kinti šį registravimosi. Ta
čiau nesuspėta tai padaryti.
Valstybės legislatūros žemes
nieji rūmai pravedė atitinka
mų bilių. Senatas gi susivėŲ-

JOS PAJAMOS PADIDĖJO 
VYKDANT NAUJĄJĄ 

SANTVARKĄ
WASlllNGTbx, saus. 28.

LIETUVIAI YRA RAGINA-
ĮMI PASIKLAUSYTI SAKO

MOS ĮDOMIOS KALBOS

Šiandien 7 vai. vakare, Peo-
|
j plės Furniture Co. radijo va
landų iš stoties WGES, kal- 

- . ,. , : bės kun. J. Maciulionis, M.T -
lirTlllfi CIIPinfUlA IIICI LŠeviku priešas gen. x\leksan- — Organizuotiems darbiniu- j , . .LIETUVA SUSIDuMEJUol <lras Kutiepov. Visaip buvo kams nepalankūs gaivalai rnn; Brango ’ administrato-

staiga dingo rusų pabėgėlių' 
nionarkistu vadas, didis bol- !e ’ •

1

LONDONO KONFE
RENCIJA

aiškinamas jo dingimas. P i r- da, kad vykdant naujųjų san- mis. 
moję vietoje buvo kaltinami tvarkų Amerikos Darl.o fedę-• 
Rusijos bolševikų agentai. Ta racija yra tikrai praturtėju- 
eiau kaltininkai n. susekti ir

LONIX)XAS, saus. 28. —
Anglijos vyriausybė pasiren
gia konfereneijon, kuri įvyks 
šių savaitę su Prancūzijos 
premjeru Flandinu ir užsie
nio reikalų ministeriu Lava-
v KALNAS, saus. 28. — Liebu. . ’ ...

T„ At,. ... .v ’ . *• tuvos vvriausvbė labai susi-Is Vokietijos grizo specia-1
, , • i • •’ domėjusi busima šios savai-lus anglų vyriausybes pasiun J , . . , .

„ tė-s pabaigoj konferencija tinvs lordas Allen, kurs Ber- r b J
. x -• J/ondone. lon konfereneijonlyne turėjo pasitarimų su dik-1 .. .
. . . ■ įvyks Prancūzijos premjerastatorium Hitleriu ir kitais į • . . . .

. . .. , _ . . ir užsienio ministeris. Jie tarvokiečių vynausvbes nariais.; ....

. , . , ,t , • sis su Anglijos vvnausvbeLordas patyrė, kad vokie-
... Europos valstybių apsaugos tija turi taikingus pasiryžt- r .......

... . i ir taikos reikalais ir pirmojemus, tačiau griežtai stovi u::.
, , • • - a i vietoje — rvtinių valstybiųIvgvbę ginklavimosi. Šio Jor- d * ..
j .. • * Lokarno pakto klausimu. Sisdo pranešimu remiantis, An- , , ,. . ....... ... .. klausimas labiausia ir rupiglija konferencijoje su Pran-1

, , Lietuvai. Jei rvtų Lokarnocuzija iškels sumanymų, kad
.. “ x x- pakto sumanymas bus teigtais \ ersalio taikos sutarties 1
... , x • , mai išspręstas konterencijo-ishraukus straipsni, kuriuo L ‘ , ,
., x a- i - *••’. x • • je, tada Lietuva nieku būdu uždraustas \ okietijai atsigirt- d ’

, , . , -ir i • I nekeis savo nusistatymo a irklavimas. J ada, sako, Vokie-, . .
... .p f? " *•’ ‘žvilgiu Jx*nkijos ir \ okieti-tija grjžtų f, Sųjungon ir. b . . J

. , i-x , 'jos. Bet jei bus išspręstas neiviskas butu gražu ir malo- ' ’ -* >
tada Lietuvos vvriau-nu > f

Prancūzija tačiau yra prie
šinga tokiam sumanymui. Sa
ko, kad negalima pasitikėsi 
Vokietijos gražiais norais. 
Prancūzija nori, kad Vokieti
ja pirmiau turėtų prisidėti 
prie rytų Lokarno pakto, o 
tik paskui ji susilauktų nusi- 
lei^brfmL

Tačiau patirta, kad Vokie
tija griežtai atsisako prisidė
ti prie to j>akto. Štai, kaip

viskas pasiliko paslaptis. -

Dabar laikrašty Le Jour 
rusas laikraštininkas Buree- 
vas atidengia to generolo din- 

| giino paslaptį.
' Sovietų diktatorius Stalin
as įsakė čekai, kad gen. Ku- 

itiepov būtų gyvas pristatytas 
Maskvon. 1931) m. sausio m. i 
26 d. gen. Kutiepov buvo vi- 
liugingai pakviestas su kuo 
tai pasimatyti netoli savo na
mų Paryžiuje. Jis nuėjo, bu
vo paimtas j automobilį ir 
užchlorot'ormuotas, kad tuo 
būdu jį miegantį išvežus iš:
Prancūzijos. Pagrobėjai ve
žant jį pastebėjo, kad jis ne
gyvas. Matyt, generolas tu
rėjo širdies ligų, kuri neatsi- Pangbornui ir-\Viley Postui, 
laikė prieš chloroformų. Tad Iš moterų žymiausioji lakūnė 

\inelia Earhart.

tik rai
si. Pereitais metais jos iždan 
sumokėta 1,070,400 dol. 1932 
metais gi turėjus lik 437,933 
dol. pajamų. Didelės alg.,s 
mokamos centro valdybos na
riams. Brangiai
organizatoriai.

DOOUTTLE YRA ŽYMIAU 
SIAS LAKŪNAS

GREEN KOVOJA PRIEŠ 
APDRAODOS PLANĄ

AVASHINGTON, saus. 23. 
— Senato finansų komiteto 

atlyginami susirinkime x\merikos Darbo 
federacijos prezidentas Greeu 
nupeikė vyriausybės socialės 
apdraudė* sumanymus — pen 
sijų senatvėje ir bedarbių ap 
d rauda.

giamai
sybė
ieškoti kokių nors 
su savo
gojus krašto nepriklausomy 
bę.

Patirta, kad lenkų vyriau- • 
sybė rytų Lokarno paktui 
pirmoje vietoje priešinasi dėl, 
to, kad ji nesutinka garantuo i 
t i šiandieninio “status quo”j

dar nepaskelbtų kandidatų į 
miesto majorus, miesto iždi
ninkų ir miesto klerkų.

| Vas. 2 — registracijos są
rašų revizija.

j Vas. 6 — paskutinė diena j 
ištraukti kandidatūras į ai
de rmonus.

i Vas. 26 — Majoro “pri
mary” ir aldermonų rinki
mai.

j Kovo m. 1 iki 13 d. imtinai 
i registracija neįsiregistravu- 
: siu balsuotojų. Ši registraci
ja įvyks miesto rūmuose pas 
rinkimų komisionierių boar- . 

:,dų.-
į Balandžio mėn. 2 d,, rinki
niai majoro, iždininko ir kler 
ko, taip pat perrinkimai al- 

1 dermonų tuose varduose, ku-
Visuose precinktuose šiau- riuose kandidatai negaus rei- 

dien galima registruotis nuo kalingo daugumo balsų per 
8:00 ryto iki 9:00 vakaro. vasario 26 <1. rinkimus.

no. Sakoma, senatas tai pada
Green siūlo, kad pensijai 

būtu nustatyta mažiausia 30
rysiųs .šių savaitę.
norėta sutaupyti Chicagai 

Taip vadinamo Gas-Craft klu^p per mėnesį ir mokėjimas daugjau kaip 400,000 dolerių 
bo, kuriam priklauso buvę. prasįdėtų su 60 m

NEW YORK, saus. 28.
Tuo keliu

karo, komercijos ir privačiai į Bedarbių gi apdraudos fon 
lakūnai, 40 narų nubalsavo,1 ,]aį turėtų būt sudaryti vien 
kad maj. J. Dg. '.Lile šiandien
yra žymiausius lakūnas.

Antroji vieta tenka Clyde

ar tik nebus priversta . , . ,
. . . jo lavonas pnstatvtas stačiai v ra santykiu . . . :

... . , " ‘ • sovietų pasiuntinybėm Parv-pnesais, kad apsau- . . . . , . '
žiuje. Iš pasiuntinybės gi pa- 

Tam tiksluisiųsta^ Maskvon 
panaudota dėžė su sovietų 
diplomatiniu antspaudu. Ma
skvoje gautas lavonas buvo 
sudegintas.

Burcevas tai visa patyrė iš

TERORAS SU BOMBO
MIS KUBOJE

SANTIAGO, Kuba, saus. 
28. — Naktį prieš sausio m.
26

a,llziull,i. išlaidų, kurios reikalingos 
gistravimosi pravediinui.

darlnlavių lėšomis ir parem
ti federalinėmis subsidijomis.

MASKVA GAUNA KRE
DITĄ VOKIETIJOJE

MASKVA, saus. 28. — Vo-
1 'kietija politikos atžvilgiu bai

siai nesutinka su sov. Rusi-
ja, bet biznio — tai kas kita.

Bolševikų vyriausybė gauna 
naujų 200 milijonų markių ko

d. šiame mieste susprogdin • m^rcjnį LrediUj. Vokietijoj

ŠREIBERIS IR JO SĖBRAI 
TRAUKIAMI TIESON

MEKSIKOS VALDOVAI 
SUSEĘ "SANKALBĮ"

KAUNAS. — Nekartų ra-1 MEXIC0 CITY, saus. 23. 
šėme, kad buvusioji Klaipė- Kada U. S. katalikai ir kita
dos krašto direktorija, vado- tikiai pradėjo protestuoti pr- 
vaujama dr. Šreiberio, p ridi r- ieš Meksikos vyriausybę dėl 
bo daug neteisėtumų. Basi- katalikų persekiojimo, vvrian- 
naudodama savo valdžia, Šrei sybė dabar nusisuko prieš sa

___ _ ______ _____ , . . . . _ bėrio direktorija pati varė vo vidaus priešus.
rytiniu vaistybių „tovio. 8U,aMis- Maskva P^vabtyMnį .tarb, ir j.asWbta> kai, ..susekta.

Estų ir latvių spauda pa-
tik Lordas Allen apleido Ber skelbė sugestijų, kad Lietuva
lynų, Prūsijos premjeras G.,e 
ring išvyko Varšuvon.

turėtų kaip nors baigti kon
fliktų su Lenkija dėl Vil-

Kalbama, kad jei Praneši- j niaus. Lietuvos spauda igno-
zija neturės pasisekimo Lon
dono konferencijoje, ji mė
gins iKtarpiškai susisiekti su 
Berlvnu.

60ERIN6AS SU MOSCIG- 
KIU MEDŽIOJA

moja tas sugestijas.

Pereitų savaitę Lietuvos vv 
riausybė turėjo nepasiseku
sius slaptus pasitarimus su 
Vokietija dėl nutraukimo pro 
kybos karo tarp Lietuvos ir 
Vokietijos.

Fehner, kurs gyveno Berly-
1 ne ir dalyvavo generolo pa- nyčios, penkios katalikij mo- 
grobime. -Generolo grobėjai' kyklos, Nova Scotia bankas 
grįžo Maskvon ir, Stalino įsa (šaka) ir skrybėlių fabrikas, 
kymu, jie buvo nužudyti, kad '
uždengus pagrobimų. Fehner 
pasiliko Berlyne ir išliko gj’- 
vas. Tačiau Burcevas sako,

bų nukentėjo 6 katalikų baž-

ŠEN. LONG ŽNYBIA 
LA. VALSTYBĘ

pasižada Šį kreditų atmokėti liai rėmė kitus to darbo vyk
dalimis per penkerius metus. dytojus. Šreiberis valdžios pi

prieš vyriausybę sankalbis.” 
Keletas “sankalbininkų” jau

kad ir šis jau dingęs. Ma 
tyt, čekos agentai ir jį 
varė į kapus.

IEŠKOMAS ŽUDIKAS

VARŠUVA, saus. 28. — 
Čia atvyko Prūsijos premje
ras ir Vokietijos oro ministe- 
ris Goeringas. Su prezidentu 
Moscickiu išvažiavo medžioti 
į Bialoviežų. — okupuotoj Lie
tuvoj.

KUN. COUGHLIN PRIEŠ 
TARPT. TEISMĄ

6 ASMENYS ŽUVO 
GAISRE

GRFJENW00D LAKE, N. 
Y., saus. 28. — Sudegė Beat- 
tie šeimynos garadžius, ant 
kurio buvo įtaisyti keli kam
bariai ir juose miegojo 6 as
menys, įėmus du vaikus. Visi 
žuvo.

DETROTT, Micb., saus. 28. ’ PAŠALINAMI SVETIMŠA-
— Kun. Coughlin vakar per 
mdijų kalbėjo apie tarptauti
nį teismų. Ragino klausovus, 
kad jie protestuotų prieš norė-

LIAI DARBININKAI

COCO SOLO, Panamos per 
kaso ruožas, saus. 28. — Jsn-

Šeštadienio vakarų rasta 
nužudyta Mrs. Urbanek, 32 
m. amnž., Šv. Jono katalikų 
mokyklos gatvaitėje. Stock- 
vardų policija energingai ieš
ko žudiko.

BATON ROLTGE, La., sau 
nu- šio 28- — Senatorius Huev | 

I Long ir toliau žnybia šių vai' 
stvbę, kovodamas su savo 
priešais. Prieš įsisteigusių jo’ 
priešų politinę organizacijų 
“Square Deal” jis panaudo
ja valstybės kariuomenę. Čia 
paskelbtas karo stovis. Už
drausti visoki susirinkimai. 
Cenzūruojami laikraščiai.

Šen. Long yra \Yashingto- 
ne. Tomis dienomis jis žada

NEPALEIS IŠTREMTŲJŲ 
ŪKININKŲ

MASKVA, saus. 28. — So
vietų vyriausvhė nusprendė, 
kad nubausti ištrėmimu di
desniųjų ūkių savininkai (ku- 
lakai) ir toliau paliekami sa
vo ištrėmimo vietose.

MONTEMDEO, Urugva
jus, saus. 28. — Susektas ir 
sukoneveiktas sankalhis prieš 
Urugvajaus vyriausybę.

Trys plėšikai pagrobė apie
.... . 200 dol. iš vaistinės, 173 Y*’,

grįžti ir asmeniškai pasitvar- , , ,. . ,, .1 . Randolphh gat., sekmadienio
HAVANA, Kuba, saus. 28.

— Plėšikai apiplėšė Havana - kyti, kad dar daugiau susti- 
Guines traukinio keleivius. Iš'prinns savo diktatūrų, 
vieno žmogaus atimta 5,000; ----------------------
dol. i 7 NUBAUSTI KALĖTI

LIETUVOJE YRA APIE 102 
MIL. LITŲ APYVARTOJE

PETRAPILIS, saus. 28. — 
Už traukinių susidaužymų ties 
Forbino stotimi teismas pri-

KAUNAS. — Pereitų me-,pažino kaltais septynis gele- 
įimų kraštų įtraukti tan Haa- kymn iš TVashingfono, iš šio <tų lapkričio mėn. visojo Lie- žinkelininkus ir nubaudė ka-
gps teisman, kad paskui Ame-(ruožo atleidžiami svetimša- Į tuvoje apyvartoje buvo 101,- lėti nuo 3 iki 10 metų ternrti- 
rika turėtų įsivelti į Europos liai darbininkai. Tas daroma 
reikalus. 1 krašto saugumo- sumetimais.

nigais šelpdavo, priešvalstybi-į guimta Taį esjj gpn Antonį(> 
nius gaivalus, dabar teisia- VWareal> ,)uv karididato 1
mus Lietuvos kariuomenės prezidentus> šalininkai. Gir- 
teisme. Tos direktorijos na- ()i> jie ,)us gtatomi teisman :r
ns Žvgaudas priklausė kaj4inand išdavikiškumu. Pats,
lai Savogo organizacijai, ku
ri ruošėsi ginkluotu sukilimu yalstybėse.
atplėšti Klaipėdos kraštų nuo i "___
Lietuvos. z ' .

Dabar, išaiškinus čia sumi-' 
nėtus ir jau anksčiau praneš
tus Šreiberio direktorijos ne
teisėtumus, keliama byla.
Teisme atsakomybėn patrauk
ti: buvęs direktorijos pirmi
ninkas dr. Šreiberis, ir tos 
direktorijos nariai Žygaudas 
ir Valganas.

Šios naujos bylos visos Kl
aipėdos kraštas laukia sų di-

gen. Yillareal, matyt, yra Jj

SUDEGĖ MILWAUKEES 
KATEDRA

MILTVAUKEE, Wis., sau
sio 28. — Pereitų naktį sude
gė katalikų Šv. Jono katedra. 

. Viskas viduje sunaikinta. Be
liko tik aprūkusios sienos ir 

į bokštas. Katedra buvo pradė- 
, ta statvti 1847 m.

; vakar,. ------------------ džiausiu susidomėjimu. Tai KAUNAS. — Draugija u?.-

•KAUNAS. — Sausio 15 d. dar viena nauja sensacija }iipnilJ ]įetuvįams rPmtį jgra. 
daugelis didž. Lietuvos ir Kl- Klaipėdos krašte. Tiesa, ji go nŽ8įenių lietuvių staityk- 
aipėdos krašto organizacijų nėra nelaukta; Klaipėdoje j loms u? ],000 lįtų Lietuvos
iškilmingai paminėjo Klaipė- jau daug kas kalbėjo, kad iaj|<ra.c/.j,| 
dos atvadavimo 12 metų su 
kaktuves.

Šreiberiui ir jo sėbrams, už 
perdidelės valdžios pasisnvi-

KAUNAS. — Lietuvos ae- 
rok.lūl>as steigia civilinę oro

----  nimų teks atsakyti teisme. ORAS
I

CHTCAOO T R APYLIN-
828,000 litų.-(1933 m. tuo pat nais. Minėtoj katastrofoj žu-' eskadrilę, kuri būsianti pava-iLiet. karininkų organas Km* KĖS. — Pytų numatomas 
laiku — 104,815,000 lt). vo 20 asmenų. dinta Dariaus-Girėno vardu. 'das minėje 10 metų gyv. suk. lengvas sniegas; šalčiau.

KAUNAS. — Sausio 15 d.
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"DRAUGAS”
Melną kudlea, lAAyrui eekmadleaiua

PRBNUKL UATO8 KAINA.: J. Amerikos Valei? Mm: 
Metakn.s — VO. Puael metų fl.SO; Trluts įnėuMlanti 
— It.Vk; Vienom mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse 
»«**« saerata: Metanu — *7.00: P ūse t meta — 54.44. 
Kopija — .tie.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus,
PmdrBdarbhtnu Ir koreoDoadeatanui ndUu amht<JUik. 

Jai neprašomo tai padaryti Ir neprialuadlama tam tik*, 
lul pakto tankių.

Badaktorfus priima — nuo 11:40 Iki 11:0* vai.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

greičiau pasaulis susilauks naujų kraujo pra
liejimų, greičiau ir pačios Jungtinės Valstv- 
hės įsiveltų į karų.

Prez. Rooseve/tas, rekomenduodamas ko- 
ngiVsui užgirti įėjimų į Tarptautinį Teismų, 
žino kų jis daro. Jo žingsnis turėtų būti pa
remtas.

Pabaltijys Progresuoja
PROF. K. PAKETAS APIE 

SAVO KELIONĘ

LENINAS IR DILLINGERiS

/“DRAUGAS”
L1THUANIAN DAILY FRIEND 

Publlsbed Daily, Zzoept Sunday.
BUB8CRJPTION8: Ona Tsar — 55.00; 81n Montbs 

— 55.50: Tbree Montba — 51.10; Oae Mantk — 75a 
■orope — One Tear — 57-40; t)lx Montba — 54.00; 
Oopy — .08c.

Advartlslnp ta ‘DRAUGAS** brln«s best resulta.
▲dvertislng ratee on appllcatlon.

"“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

— GINČAI DEL TARPTAUTINIO TEISMO

Prezidento pasiūlytas kongresui apsvars
tyti Jungtinių Valstybių įėjimų j Tarptautinį 
Teismų, sukėlė daug karštų ginčų. Prieš tų 
sumanymų išėjo ne tik respublikonai, bet ir 
žymi dalis demokratų partijos žmonių. Spau
da visokiais būdais ėmė bombarduoti admi
nistracijų ir Įauginti žmones. Dauguma laik
raščių taip baisiai piešia šio krašto įėjimų 
į Tarptautinį Teismų, kad, rodos, jei tai bus 
padaryta, pasaulis visai sugrius. Prie tos 
kampanijos prisidėjo ir kun. Cli. Coughlin, 
garsusis radijo kalbėtojas, kuri* “sukėlė ant 
kojų” milijonus žmonių. Telegramomis ir 
luįškais apipilta senatoriui ir kongresmenai, 
įeikalaujant, kad jie balsuotų prieš Tarp
tautinį Teismų.

Mūsų manymu, tas viras triukšmas yra 
keliamas be jokio veikalo. Tai demagogų da
lims. Prisidėjimas prie Pasaulinio Teismo A- 
nierikai nė kiek nepakenks. Bet už tat ji ga
lėtų daug naudos padaryti pasaulio taikai. 
Tarptautinio Teismo priešininkai šaukia, kad 
prisidėjimas prie tos tarptautinės įstaigos 
gali šį kraštų įvelti į Europos bėdas, intry- 
gas ir pagaliau į karų, jei toks kuomet nors 
iškiltų. | tokius užmetimus atsakyti nėra 
sunku. Prieš Pasuuliuį Karų Jungtinės Val
stybės nebuvo susirišusius su tarptautinėmis 
įstaigomis, tačiau 1917 iii. jos įstojo į karų. 
Mes čia tiekai Imsime, ar jos tada gerai pu- 
darė, ar ne, bet faktas, kad daug žmonių 
kare pažudė, milžiniškas pinigų sumas į ka
ro dievaičio nasrus sukišo. Tai, rodos, turo 
tų paskatinti vyriausybę, kongresų ir visuo
menę bendromis jėgomis veikti, kad vykinti 
pasaulyje taika, dedantis prie visų tarptau
tinių organizacijų, per kurias galima padų- 
kyt-i reikalingos įtakos taikos palaikymo rei
kale. Jei toks Įtakingus kraštas, kaip Jung
tinės Valstybės, laikysis nuošaliui Tautų Są
jungos ir Tarptautinio Teismo, suprantamo, 
kad silpniau sek-'. palaikyti taikę ii daua

J. Drungaitė

SKEVELDROS
(Tęsinys)

Nebuvo ištikimo peties, nebuvo ištikimo, 
prityrusio kardo.

— Hm, — pradėjo galvoti llja Vet- 
▼evas buvęs imperijos diplomatas. — Ru
sijos klausimas, visos žmonijos klausi
mus. Turime du idėjinės kovos ašigalius, i 
Viename komunizmu*, kitame fašizmas. - 
Tos dvi jėgos grumiasi... ,

Kuri nugalės, tamsta manai? —

nutraukė jį kniazius.
— Aišku, fašizmas, — atsakė buvęs ’ 

diplomatas. ,
Giliausiame šešėly, jiasieriy sėdėjo ži

nomas Rusijos emigrantų organizatorius 
Eugenij Kadrov. Jis būtų atsakęs į visus 
čia iškeltus klausimus ir rasit teisingai. 
Rasit, būtų pasakęs, kad ne dėl senų ka
rininkų žuvimo Rusija neteko pusiausvy- 
Tos, kad n<* fašizmas stovi kitame idėjų 
kovini ašigaly, ir kad ne jis nugalės. Ka-

Šeštadienį, Didžiuose Unive
rsiteto Kūmuose prof. Pakštas 
spaudos atstovams padarė pra 
nešimų apie savo kelionės Pa- 
balti jo kraštuose rezultatus.

Šios kelionės iiiicijatyva iš
ėjo iš Rygos “Baltijos Unija” 
orgauizaeijos. Šį organizacija, 

į kuri šiemet šventė dviejų nie-

įuažutė, niiniat ulinė Japonija, 
kurioj viskas pigu: pigi gamy
ba, pigūs l'abrikataį ir k t- ga 
miniai, mažos algos. Pav., Es
tijos ministerių ir prezidento 
algos mūsų pinigais nėra di.

Bolševikų šlamštas “Laisvė”, minėdama 
Įgilino 11 metų mirties sukaktį, parašė: “Le
ninui mirus, ramia’ atsiduso iwsaulio kapi
talistai”.

“Darbininko” bendradarbis J. P. P., į
tai atsakydamas, rašo: ... , , .

..vt . , , . v ui -u i, iHŲ veikimo sukakti, ta proga“Ne, ponai (atsiprašau “draugai ”, kad „
vadinu jus ponais, bet vadinti jus d ra ugnis 
nedrįstu — “draugas” perdaug brangus žo
dis) ne vien kapitalistai ramiai atsiduso — 
daug lengviau atsiduso ir Rusijos dprbinin- 
kai. Nes mirė pasaulio pabaisa, kuris juok
tis tegalėjo tada, kai kitų kruvinas ašaras 
mutė, o džiaugtis, kai matė baisių įmonių 
kančių komedijų.

Tiesa, jog “Lenino vardas šiandien yra 
ant milijonų darbininkų ir kolonijų paverg
tų žmonių”. Taip, tai tiesa. Šiandie milijo
nai Rusijos darbininkų keikia Lenino vardų, 
milijonai nuplyšusių ir išbadėjusių, mindžio
jamų kaimiečių ištiesę rankas į dangų šaukia 
pasigailėjimo ir dažnai keršto.

Pagaliau, jei didžiausį žmogžudį, avan- 
t u ris tų, maniakų., kuriam aimanavimai ir rau 
įlos, revoliucija ir kraujo liejimas (“Vargas, 
jei žmonės, norinti būti revoliucionieriais, už
miršta, kad labiausiai normali tvarka isto
rijoje yra revoliucinė tvarka” — {Stalinas 
apie Leninų) ir normalų ir malonu, galima 
vadinti genijum tarpe luomo draugų--“drau
gai”. “Laisvės” redaktoriai gali pilnai jį 
vadinti, bet teneužmiršta, jog ir Dillinger ir 
kiti buvo ir yra tokios pat rūšies genijai.

kvietė prof. Pakštų atsilanky
ti Pabaltijo valstybėse ir už
megzti glaudesnius santykius 
su šių kraštų mokslininkais it 
kultūros darbininkais. Reikia 
pastebėti, kati “Baltijos Uni
ja” yra panaši “Lietuvių - la
tvių vienybės” organizacijai.
Jai priklauso daug

bent į kiek pranašesni. Suo
miai nori, kad mes susitartu
me su lenkais, žinoma neatsi 
žadėdami Vilniaus.

Iš Pabaltijo kraštų ir aps
kritai iš Rytų Eurobos val
stybių Suomija yra labiausiai 
iškilusi savo tautine individu
alybe. Suomiai labai myli sa
vo tėvynę ir dėl to jos Įiaži-

4"
j

desnės per 1000 lt. Universi
teto profesoriai gauna tokias ]n*,nn’ ^ra ^auM padarę. Būda- 
algas kaili |»as mus mokyto-,lna aukštos tautines savigar
bai. Apskritai Estijoje viskas!|,os t-Rllta* Su,,l"i.)a kovoja 
pigiau kaip pas mus. *Ten noUiries kokių svetimųjų įta- 
paprastai pigūs rūbai, butai, Dabar ten vyksta kontli-
pietinių kraštų vaisiai, vyriai :tas dėl švedų kalbos, kun
ir kt. Visur reiškiasi kuklu-Pnlvo visur lygiai vartojamai 

i kaip ir suomių kalba, norsmas. Žmonės rengiasi švariai, 
driskių neniutyti. Prof. many- 
mu toks Estijos susitvarky- 
ftias yra garantija jos egzistiv 
viniai.

Suomija taip pat jaučia kri
zę. Mat, jį yra vieno produk.

švedai tesudaro tik 11 ’i; oš.

Komijos mokslinė pažanga'

Kun. Pr. V ai tuk litis pasa
kys įžanginę kalbų “Draugo” 
koncerte, vasario 3 d., Lietu
vių Auditorijoj.

yra labai didelė. Helsinkio u- 
niversitetas turi 7000 stud. 
Studentų skaičius kasmet di- 

įžymių to šalis. 85 nuoš. Suomijos ek- deja. Nors Helsinkio universi-
žmonių. Jos tikslas — jungti sporto sudaro miškas ir jo di- tetas nei studentų nei perso-
visas Pabaltijo valstybes. Ta- rbiniai. Jų neapykanta Rusi- 
čiau jį neatsisako Baltoskan- -jai iš dalies yra dėl to, kad
drjos idėjos.

Prof. Pakštas lankėsi Rygoj, 
Tartu, Helsinky ir Taline. Jis 
ten skaitė paskaitas tarptau
tinės kalbos klausimu. Po pa
skaitų būdavo gyvos diskusi
jos, kuriose dalyvaudavo žy
mesnieji tų šalių mokslinin
kai. Pasirodo, kad Pabaltijys, 
be abejonės, tai turi sųryšio

Rusija numuša jų miškui kai

linio skaičiumi ne daug tepra
lenkia Vytauto Didžiojo uni
versitetų, tačiau jame yra įve

liąs. Tačiau apskritai, Suomi- .Ma labai daug naujenybių. Y-
ja daro Amerikos įspūdį. G ra-
nitinio stiliaus Helsinkis yra 
jaunas ir modernus piiestas, 
kuriame' didelis judėjimas, sti 
ndartinis amerikoniškas gyve
nimas. Gyventojai gyvena pa
siturinčiai ir gyvenimo stan
dartu nenusileidžia žemiau vi-

pač ten daug dėmesio kreipia 
ma į patrijotinius mokslus, k n-
rie liečia jų pačių šalį. Neap- 
le

mis — prancūzų, anglo, vo
kiečių ir kt. kalbomis. Yra iš
leidę 10 tomų pasaulinę geo
grafijų. Dabar rengia leisti 
kolosalį veikalų — Suomijos 
geografijų, kur kiekvienam va 
Isčiui aprašyti bus skiriama 
atskira knvga. Kadangi Suo- 

,mijoj yra apie t>00 valsčių, tai 
tikrai bus kolosu-j tas darb;

Ir kitose srityse yra padu- 
nes suo

miai nesivaduoja tik tuščiais

. .................... .. ... 1 ** IUtWV sinvse >cistas ten ir lizinis “patrijo- .v ryta didele Įtazanga,
izmas (sportas), nes šuo . . , ...

. 1I11MI tlPKI YMlHlDlO f I ,
uhai yra geriauš rportinmkai,.^.^ 
jiasauly.

Mes daug esame nuo šuo
H eisiu-

labiau ir labiau atsisako nuoiki lal,ai ,'ulu « k» !*«">»!»• H«Wnio universitete
vokiečių kalbos, o linksta j Į lioliko- rOmai. !«* geografijai dėstyti yra 10,
prancūzų, o vj»č į anglų kai ! Suomiai dabar daug draugi IpertoMl® nanų.

su hitlerinių Vokietijoje, vis «l»tb»iSlcoK luužuazijo- mių atsilikę savo krašto tyri

Tačiau normaliai ir teisus žmogus to ne- bas. Diskusijose dauguma es- lakesni Lietuvai. Jie palankiai I Be to, Suomijoje daug yra
pasakys”.

PIKTINĄS! IR ABEJOJA

vietoj šūkių statomas realinis 
praktinis tautiškumas.

Suomiui turį rūpesčių dėl 
ateities. Mat, bloga žemė ir 

i nedaug galės sutalpinti žmo
nių. Suomių mokslininkai ma
no. kad tauta galės pasiekti 
15 mil. Be to, suomiai yra 

usus, kurio 
aidžioje Kareliją,

žiūri į Pabaltijo Sąjungų. Be 'moksliškų draugijų, kurios, tų ir suomių kalbėtojų pasisa- 
Įkė esant labiau priimtinų an£- 
lų kalbų.

Tiek Latvija, tiek Suomija, kaip politikas ir diplomatą 
tiek pagaliau Estija gyvena

to, suomiai yra labai patenki- |ra valdžios šelpiamos. Valdžia
nti Lozoraičiu, kuris jiems [padeda suruošti moksliškas e va|4jžioj*

kspedicijas (pav., Eksjiedieiju 
Žemę). Suomiai lei

“Kalevalos” tėvynę. Suomiai
Ugnie;padaręs labai gerų įspūdį.

skaitytojams kalti, kad Įeit. Vaitkus skris krizės šūkiais.^Estija prof. Pa- Lietuvų, kaip į politinį vieno Įdžia daugybę mokslo žurnalų, jfdprat(> neateiėmė nu« ru- 
į Lietuvų. Dėl to pasipiktinusi “S-ra” rašo: kšto manymu {yra pasidarius: tų, jie žiūri jei ne į lygų, tai kurie spausdinami pasauline-' kraštų, kuris dabar tva-

tančiai dolerių. Ten rašoma, kad “iš valdy 
bos raporto jmaiškėjo, kad skridimo įvvkini-

“N-nos” ligi nuobodumo pradėjo savo

Vienas dienraštis pakartotinai tikrina, 
kad Įeit. Vaitkus skris per Atlantikų ir 
tw
niai
yra ir bus tuip, kaip piešiama. Jeigu skridi
mas įvyks, tai kam be reikalo tų faktų diena 
iš dienos kartoti? Niekas neaiškina ir spau
doj nerašo, kad ryloj užtekės saulė, arba va 
kare nusileis, nes tas visiems žinoma”.

Kadangi socialistų dienraštis taip jau la
bai yra užsispyręs įtikinti skaitytojus, kad

kia keisti ar taisyti. Taip sulipdytas orlaivis 
laivis puikiausia prirengtas. Šitie nuolati- neguli atskristi iš Miluaukee Į Cbicagų ir 

iai kartojimai sukelia abejojimų ar ištikiu jelgu norįuia jį. prirengti tolimai kelionei, tai

jog

turėtumėm rasti naujų 
listų gydytojų”.

Grigaitis, žinoma, supyks, kad “Drau
gas” perspausdino “8-ros” pasipiktinimų ir 
abejonę. Bet kų padarysi. Visiems negali į- 
tikti. Ne vien “S.”, bet visa visuomenė tu
ri pagrindo abejoti, nes skridimas žadėta į-

“nurse” arba specia

Vaitkus skris, “S-ra” pradeda kelti abejo-įvykinti pernai, bet neįvykinta. Be to, tam.T- *• I I * . _ ' . . 1 . . .nių. Ji sako:
“Bet su skridimu gali būti kitaip. Jau

buvo iškelta aikštėn, kad orlaivio dalys bu 
vo užsakomos pagal “Sears Roeback” kata 
logo, taip kaip fermeris užsako čtverykus 
Pasirodo, kad tos dalys netinka ir jas rei-

drovas bfitų atsakę; . liet jam tas paki- 
rėjo. Jis buvo į .juos, į tuos savo tautie
čius, atsiliepęs devynios dešimtys devynis 
kartus ir žinojo, kad dar daugiau negu 
tiek kurtų teks prabilti, todėl nesiskubi
no. Tylėdamas jis žiūrėjo į savo likimo 
iiendrus, žiūrėjo j tuos dvigalvio erelio 
įgulos likučius, į sutrupintos imperijos 
garbės ir didybės skeveldras. Prieš jį sė
dėjo būrys veteranų, o vis tik kokie jie 
vaikai. Kas iš to, kad jie myli savo kraš
tų? Jeigu dabar kokiu nors stebuklu bū
tų nuplautos gimtosios Rusijos lygumos 
nuo bolševikiško raugo, argi jie, tie se
nos galybės korifėjai, sėdį čia, sugebėtų 
duoti nualintam kraštui naujos jėgos, nau- ' 
jos gyvybės?

Kapitonas Vorkovas visada bus įsi
tikinęs, kad vyriausia krašto jėga ir ga
lybė yra tik sudrausmintoje armijoje. Vet- 1 
vevas niekuomet nesutiks su tuo, kad di- 

’plomatai negalį sukurti naujų tarpvalsty
binių santykių, jis nesutiks, kad jie te- 
atstovauja atskirų valstybių interesus 
plaukiančius iš jų kultūros, jš socialinės 
santvarkos ir k. Arba tas Paninas, buvęs 
kriminalinės policijos viršininkas, kuris

gailisi, kad jier karų jie nesu-

tikslui surinkta $27,000, užtraukta jaiskola ir 
dar neužtenka*pinigų lėktuvo įrengimui. Jei 
tam netikit, pasiskaitykit “N.” 23 nr., ku
riame aprašoma ALTASS lokalių komitetų 
susirinkimas ir kuriame pranešame, kad lėk
tuvui įrengti dar reikės sukelti penki tuks

rkosi autonomiškai. I>apujie- 
čiai yra toji visuomenės sro
vė. kuri labiausiai kelia Kare
lijos klausimų. Lapujiečiai, 
fašistines krypties organizaii- 
ja, turinti šiokių lokių simpa
tijų Hitleriui. Tačiau dabar 
ji yra be vadų.

Suomija — plačių užsimoji- 
imu šalis, iš kurios daug gali- 
• me mokytis.

Prof. Pakšto manymu, Lat-

imu «lpr trūksta apie $5,000 ir kad tuos pi
nigus reikia sukelti nevėliau balandžio mene 

I šio pradžios, nes tuo laiku lėktuvas turį bū

ti baigtas ir turi išskristi į New Yorkų”.

Reikalavimas daugiau pinigų, sukelia
naujų abejonių. Jau pernai buvo skelbta, kad
pinigai skridimui plaukia tūkstančiais, kad
lėktuvas įrengtas ir tai dar ne bile kaip, bet,
moksliškai, kad skridimas būtinai įvyks 193-1
metais. Tačiau imsirodė, kad lėktuvas nebu-. .. ,, ... . t.

. - , , - v. , - d!.r7ldi,( vija, kstija ir feuonuja prana-
\o įrengtas ir kad jam neužteko ne $27,000 , . . , . , . - , ,, ... m • • sesnes uz mus valstybes ir mu
ir dar reikia $.>,000. Taigi, po to viso, ar .... - - . . •„ 4-° sų tikslas su jais lenktyniuoti.

Latvija prof. padariusi ge- 

(Tęsinys jjr.t 3 pusi.)

ar
galima pykti ant tii, kurie piktinasi socialis
tų darbais ir abejoja ar iš viso antrasis 
transatlantinis skridimas lieįvvks.

dabar taip stropiai kemša savo mažų pyp
kutę, jam niekuomet nė į galvų neateis, 
kad prieš idėjų reikia statyti idėjų. Jis 
ir dabar pasiųstų kiekvienų įtartų teis
man ir būtų ramus, kad pareigas atliko. 
O tasai prie šachmatų palinkęs senas ju
ristas, buvęs teisėjas — jam nusikalto 
tas, kas nesilaikė paragrafo, po kuriuo pa
sirašė žandarų viršininkas ar kitas kas 
panašus. Ir tos ponios, nužydėjusios ru
dens astros, ponios, kurios tesirūpina kuo 
daugiausia turėti garbintojų, kų jos ga
lėtų duoti demoralizuotai tautai? Griuvė
siai, aplink tik griuvėsiai ir nė vienos at
žalos iŠ po jų, nė vieno diegelio. Kadro- 
vas [alkilo ir ėmė vaikščioti po salę. Jo 

.žingsniai gūdžiai aidėjo tuščiame ruime 
atsimušdami nuo plikų nusišėrusių grin
dų į sienas.

— Kokias problemas svarsto mūsų 
Eugenijus, — tarė kniaziaus žmona, pa
kirdusi iš savo liūdesio ir pažvelgusi į 
šmėksantį židinio pašvaistėse vaikščiojan
čio Kadrovo veidų.

Visi pasekė ponios Kalios žvilgsnį, 
o kniazius tarė:

— Tik jau ne taip supkiki, ne taip

sunkiai. Eugenijau, rišk gyvenimo klausi
mus. Kam reikia tų filosofinių abstrakci
jų. Gyvenimas vis tiek su jomis nesiskai 
to.

— Nesiskaito ten, kur jų nėra, — 
metė abejihgai Kadrovas nenustodamas 
vaikščioti.

— Sakyk, Eugenijau, — sujudo ir 
kapitonas Vorkovas, — ar tie iš tikra ti
ki į kų nors antgamtinio, į poipirtinį gy
venimų ?

— Jūs tai žinote seniai, — atsakė pa
klaustasis.

— Na taip, žinome, bet tu šiandien 
prisipažink taip ot iš pat širdies dugno,
— neatstojo kapitonas.

Kadrovas stabtelėjo. Lengva ironijos 
šypsena praslinko jo lūpomis.

— Tikiu, — tarė.
— O aš, aš nežinau, -- susimąstė ka- 

jntonas. — Dau esu matęs, daug kur bu
vęs, Dievaž, nežinau...

— Nieks manęs nė karto neįtikino,
— tęsė valandėlę pagalvojęs. — Atsitik
davo kartais šis tas, bet vis pasibaigda
vo juokais. Pamenu vienų tokį, iš pradžių 

baimė, o paskum... Tiek, kad pribijojome

nežmoniškai.
Visi susidomėjo koks tašui atsitiki

mas.
-- Jūs netikėsit, — pradėjo kapito

nas, — jūs negalit įsivaizdinti, kų aš per
gyvenau tada. Mūsų buvo aštuoni vyrai 
ir tik aš vienas vaikas trylikos metų. Ki
li visi kaip ąžuolai. O Vis tik savo gyve
nime nemočiau taip išsigandusių ir pats 
nė karto nebuvau tiek išsigandęs, kaip 
tada.

Pasakotojas ištiesė kojas prieš lieps
nų.

z — Mano dėdė pirko dvarų, kuris bu
vo parduotas todėl, kai jame pasikorė sa
vininkas. Tais pat metais rudenį dėdė pa
sikvietė pas save mane ir mano pusbrolį 
Pietių. Kai atvažiavome laivo šeštadie
nis ir nuėjome kartu su dėde ir kitais 
vyrais į pirtį. Muilu su I*ietia nugaravo
me. IVeslė subarė mus už tokį silpnumą, 
bet ir pats perkalto. Iš pirties jį nešte 
parnešė, o dvyliktų nakties jau buvo mi
ręs—širdis. Trys dienos laidotuvių ir dva
re liko nyku ir tuščia, nes dėdė šeimos

neturėjo. (Daugiau bus)
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Kas Tie, Kurie Mus Puola? ,dažyt, bus viskas gut nž 70 
i rublių.

Ant galo, po visų šnekų, su

kramto. Netyčia sermėgos ki
šenių,j užčiuopė knygelę ir, 
metęs visus poterius, ntsiver-

Kas prikiša Bažnyčiai, kad 
žeminanti žmogų?

— Tie, kurie sau protėviu

<ia net mi-|tarė, kad račius ftileris už 00 tė Visų Šventųjų litanijų. Sle-labdarvbę ir api[ 
rusiųjų palikimų. irublių ant Naujų Metų prista-

Kas Bažnyčiai prikiša leng-jtys bričkų tokių, kokių Jokit- 
ant geležinių ašiųimasi beždžionę, vadovu — at- vatikybę? 

sitiktinumų, taisykle — malo-į — Tie, kurie slapčia klau- 
nuinus, tikslu — nebūtį. |wa patarimo pas burtininkus, 

Kas Bažnyčiai prikiša, kati kortų kėliklis, užsiima spiri- 
ji biznio religija? .tizinn, bijosi trylikos skai-

— Tie, kurie atima arba čiaus
bent reikalauja atimti iš jos Kas randa esant nepriimti-

ciniškai (begėdiš- nas dogmas, kurias priėmė di-
kai) patys jį pasigrobtų.

Kas Bažnyčiai prikiša no 
tolerancijų (nepakentimų kito 
kių įsitikinimų)?

— Tie, kurie patys nepri- 
pažįsta kitokių pažiūrų, kaip 
'tik savo.

Kas Bažnyčiai prikiša, kad 
ji šviesos priešininkė?

Tie, kurie nepakęsdami
L-vės uždarė arba reikalau 

Uždaryti geriausias katali
kų mokyklas, bijodami konku
rencijos (lenktyniavimo).

Kas Bažnyčiai prikiša, kad 
ji liaudies priešininkė?

— Tie, kurie falsifikuoja 
(suklastoja) istorijų, griauja

džiausi mokslininkai, išradė
jai Paskalis, Amperas, Lever- 
rieras, Caucliy’as, Pasteuras, 
Branly’s ir kt.?

bienė. nori: 
ir r j sorų.

urklius ir susodinęs abu į nau-1 
jų bričkų, padavė vadeles. Jo
kūbas su pačia sudribus į •bri
čkos galų, kirsdamas Bėruke 
pasakė:

— Dieve, padėk!
Ir išmarmėjo.
Arkliai, nusistovėję, į na

mus greitai bėgu. Brička p*r 
duobes tik šokinėjo. Bet su
syk... ak, neduok Dieve... Vie
nu kartu brička kaip trenks
į duobę, risorai, tarytum iš pi- rei? Jokūbas, žiūrėdamas

. ... ktuino, kaip spirs aukštyn, Jo- čkos galų užgiedojo:
- Viešpatie, susimilk ant|kribas : vi ,, Joka.

bizavodamas skaitė, bet skai
tymas ėjo visai lėtai. Ant ga
lo raidės pradėjo šokinėti ir 
visai iš knygelės išdilo. .Jo a-

Prieš Naujus Lietus tų die- kys užsimerkė, pradėjo sap
nų jau ant Jokūbų kiemo sto- Inuoti. Jam rodėsi, kad Elijas 
vėjo nauja brička. Visi žiūrė- raudonoj bričkoj važiuoja į 
jo ir gėrėjosi, o Jokūbienė dangų. Tolima rodėsi, kad jis

METROPOLITAN GRAND OPERA
direct from its New York Stage 

3-Hour Broadcast by

LISTERINE
announced by

Geraldine Farrar
Every Saturday • all NBC stations 1 Standard

džiaugėsi. Visa diena buvo la 
bai linksma. Paludieniam šei
mynai prikepė blynų, o vakare 
davė pačiupinėt Jokūbui dide
lę bonkų su “trejanka”, ku
rios jis davė išgerti kiekvie-

pats su pačia lekia per debe
sis savo geltonoj bričkoj.

— Tie žmonės, kurie nieko nam po stiklelį, o pats su sa- 
neišrado ir manosi įgysiu rei-'vo bernu išsimetė po kelis.

mūsų; nuo noglos mirties, i5-!bier,s į ki( ir is,5kj laukan 
gelbėk mus, Pone. jviulelSs užkliuvo Jokūbui už

<ojų. Arkliui pavilko

kšmės, jei neturės jokių nuo
monių arba laisvai manys.

Kas su didžiausia drųsa bu- 
rnoja prieš Bažnyčių ir jos 
mokslų?

— Tie, kurie apie religijų 
nė žodžio nenusimano arba ku 

Iriems tas mokslas apmaudžia
Kas tvirtina, kad visos re

ligijos geros?
— Tie, kurie nė vienos ne

pripažįsta. A. V.

Naujų Metų Brička
(Vaizdelis i?

kų gyvenimo)

Graži Visų Šventųjų diena. 
Iš visų kraštų pėsti ir važiuo
ti skubinas į bažnyčių. Tarp 
važiuotojų nei vieno nematyti 
su prastomis bričkomis. Bet,

Naujų Metų rytų Jokūbas 
rengėsi į bažnyčių. Sivoji su 
Bėruke įbraklintos į šikšna-, 
prie bričkos išrodė kaip katės 
Jokūbui buvo lig gėda išva
žiuoti tokioj nepaprastoj brič
koj. Bet kada išvažiavo į vie-

Atsidusęs tolinu skaitė lita
nijų.

Nežinau, ar Jokūbas baigė 
savo poterius, ar ne, bet per 
patį pamokslų jis su svainiais 
jau buvo smuklėje už stalo

Po visam, žmonės apstoja 
Jokūbo bričkų. Vieni juokėsi, 
kiti gyrė.

gerokų
galų sustojo. Jokūbas negalėjo

O dūšia žmogaus negal ži 
noli,

Kada reiks iš kūno jai iš 
eiti.

O brička, juodu išmetusi
suprasti, kas čia pasidarė. Ti- [aukštai savo galų iškėlus, ta
ktai arkliams sustojus, pania- j rytum, juokėsi iš jų. 
te. kad jis ant žemės guli. Kaip toliau Jokūbams ėjosi

Po mišparų žmonės vieške- 
Skeli ir briėica pradėjo jį su- „aig trauk8 namo Jan ir 
pti, Jokūbas nuairamino. O Jo-|vakar5 jr žmon5g i8si8kirstf. 
kūbienė, tai nėr ko nei raky. !|ik„ flk žydpa,aikiai ir Sirv0.
ii. ko norėjo, tą ir gavo. į.. cu Bėruke ant (linelio irai-i 

Netoli miesto Jokūbas su-

— Na, tu, Dieve šventas! 
Kas čia pasidarė? — kalbėjo 
sau vienas gulėdamas ant že
mės.

— O tu, neprieteliuu, kų tu

gyventi, aš nepasakosiu, kada 
ngi turėjau iškeliauti į šių 
“aukso” vargi) šalį. Vien tik 
žinau, kad,? Naujas Metas Jo
kūbams davė naujų bričkų i:

bri MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimas šiufl 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tieeiu. Nebetoli gal ir tie la*> 
kai. kada Dievas leis jį išvys- 
ti šventuoju paskelbtų.

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupą 
gyvenimas. Jį sužinosime ii 
neseniai išėjusios knygos.

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 No. Onldeu Avė. (^ionao.lU

padarei!? Tai dabar ir nauW Pykinimų.

plakė arklius, o žmonės prie 
šventoriaus stovėdami šneka:

Į ji su Bėruke ant 
!vas nukopusios.

BANKAS
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HAISTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS

K. Stupinksvičiagana! — rėkė užpakaly Jokū- 
bienė.

Pakėlęs galvą Jokūbas pa
matė, kad pati ant vieškelio, 
rodos, kų grumdo — turbūt, 
stengėsi atsistoti. .Jokūbui iš
rodė labui gražu. .Jisai, atsi
minęs jos pasididžiavimus, pra 
dėjo juokauti. Kadangi pati 
vis rėkė:

— Neprieteliau, kų tu pada-

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

Pradėjo jau temti, reikėjo 
namo judintis. Jokūbas, užsi
movęs kepurę išėjo iš smuk- 

Žmogelis kaip ant žarijų sė- lės. Jokūbienė paskui vyrų.
Žydai, žydelkos, žydukai 

juos lydėjo iki bričkos. Vie
nas žydukas, užtaisęs Jokūbui

j — Ana, ana, a, tu matai, Jo- 
'kūbas!

Lietuvos ūkinin- kai važinėti, — atsakė Jokū
bas. di, o čia dar kumelkos nebė-

— Kų bereikalo išmėtai, ar-!#®- Sustojus patvoryje, Jokū
bą prageri, tai būtų kelios bri-!^as atsipeikėjo.
ėkos. • — kad tave galas, ši-

— Tai, o kam-gi tu geri? 'taip važiuoti, tai dar savo gy- 
Šiaip, ar taip, bet Jokūbas.venime nesu važiavęs,

• I* V • 1 esi r. -*v*vs .ov Irtų dienų važiuodamas j mies-

Knyga parašyta ne vien# 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų 
mokytojų. Knyga yra uidela 
su stipriais kietais viršais, so 
persiuntimu kaina $1.90.

ARKIVYSKUPAS JURGIU

štai, barška ratai su pora pu- . . . .
... ... v ... . tų galvojo apie naujų bnekų.sėtinų arklių, vežime sėdi u-| _ _ , j, v__ _ T

kininkas ir jo sužieduotinė nuo
60 margi) lauko. Tai Jokūbas, 
kurį visi aplinkiniai taip va
dindavo. Jisai neturėjo brič
kos. Tėvas jam buvo palikęs 
senų bričkų, bet toji išėjo iš

Po pamokslų žmonės skirs
tėsi po smukleę. Ubaginė prisi
grūdo pilna žmonių. Jokūbas, 
su savo svainiais, jau beveik 
prisivarė iki trečiai “tajabny- 
čiai”. Gerdami trečių “kva-
tierkų”, baigė šnekų apie bri-

Didesnė Jėga Nervuotlems
Susilpnėjuslėms Vyrams 

ir Moterims
NPOA-TONE yra turtingas Zinku- 
Fosfotdu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą, t y. elementą labai 
reikalingą tvirtiems, galingiems ner
vams. Medlkališką fosforą parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir nura
minti sujaudintus, svyruojančius, 
saaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suirutėse, kurios pagimdo 
“nusidėvėjimo” Jausmą.

Tas šaunus receptas turi tam tik
rą formą geležies, raudono kraujo 

reikalingo būdavojumui tvirtesnių 
Ir sveikesnių raumenų ir sugrąžini
mui spalvos Ir pilnumo išblyšku- 
siems, ploniems veidams. Be to, 
NI'GA-TONB turi šešias kitas bran
gias gyduoles. Pradėkit ftnt NUOA- 
TONE šiandien ir TSmykite kaip 
stipresit. Parduoda visi aptlekorlal 
su garantija grąžinti pinigus. Tik

i Vienas Doleris mėnesio trytmentui. 
J Nuo užkietėjimo in.Kit—l’GA-ROL 
į — Idealų Liuosuotoją vidurių 25c 
f If ROn

DRAUGO
METINIS

— Na, po plynių, ko tu da
bar nesirangai, dar ve, vėpso, 
kaip kokia kerplėša. Ak, žmo
nės jau gana prisijuokė. Kad 
tave karaliai mestų ant galo, 
— tarė Jokūbas į savo pačių.

Jokūbas visų kaltę metė ant 
savo pačios. Jam pikta buvo, 
kad per tų bričkų jis turi gė
dytis net savo pažįstamų.

Pametęs arkliams gniuštę
mados ir jis ja nevažinėjo. į

is. '/‘ką-
— Tai tu, svaini, sakei turi

daug ąžuolo; tai vis man jau «*eno> nudūlino į artimiausių 
duosi? — paklausė Jokūbas. Hmuklę. Pradėjus skambinti 

— O, jo, gali, kiek nori; pas

•Tokūbas, augdamas prie tė-j' 
vų buvo padykęs. Šventomis 
dienomis su savo sėbrais vaik
ščiodavo po miestų ir gąsdin
davo žydelius; jis buvo žino-

• - r , i ~ mane jo ūžia.mas visoj apvlinkej kaipo ge-. •'
v, , I VvraT.ia be?ras peštukas.

•Jokūbienė
besikalbant, 

su kaiminka
Turėdamas 30 metų vedė >buvo įkaitusios, 

žmonų ir liovėsi peštis. Pasi-Į — Na, šekit, mamos, pabu 
darė tikras dėdė ir ūkininkas, žinosiu, — juokavo Jokūbas, 
bet atsidavė tiktai gėrimui. __ jau> Verši! _

Jokūbienė, dar merga būda- jus Jokūbienė užtraukė

Mišioms ir Jokūbas išėjo iš 
smuklės, bet jau truputį ki
toks ir drąsiai galėjo tarti:

— Dabar aš tavęs, brička, 
nebijau.

Nuėjęs į bažnyčių atsistojo 
prie pilioriaus ir pradėjo neva 
poteriauti, barškindamas
‘Sveika Marija” be galo, 1k>

nt akių kepurę.
— Na, tik tu palauk, pirma 

įpratęs gėriman visuomet at- paklausyk, o paskui rėk. Alt 
silieka nuo kitų ir visuose da- kų tu, avies galva, dar jai pa į

tuose būva paskutinis. Pas sakot. Žinai, Jokūbas ne S& 
kius ir pasididžiavimo ma- P^, matysi, vaike, ant Naujų 
u Metų važiuoju kaip ponas. No

rėsi, ir tave pasisodinsiu ha,

ma, taipgi mėgo išsigerti. O, 
žinomas dalykas, kad žmogus

PABALTIJYS PROGRE
SUOJA

.Tokūbienei buvo negražu va
žiuoti šiaudų vežime. Mat, ji 
buvo atėjus į marčias iš gerų 
namų, kur visados gražioj bri
čkoj važiuodavo. Ji atnešė pa- 
sogos visų tūkstantį... Tat ji 
gražumu ir piktumu reikala
vo naujos bričkos, bet Jokū
bas vis kratėsi: pinigų nėra.

— Na, ar gražu dabar mu
dviem važiuoti purvinam ve
žime? — tarė Jokūbienė.

Et, su savo šneka! Pik
tumas tik ima! Parsižnekėjus 
su savo brička! Kasdien pini
gas ir pinigas, tik aitvaras čia 
jų ncprineš! — atsakė Jokū
bas užpykęs.

— Ana, Paliniai, arba Ste
pai, turi tik 30 margų ir gra
žiom bričkom važinėja, - ginei 
jo Jokūbienė.

— Kų tu čia Stepus lygini,

Jia, ha! Žioplė! Nauja brička.
Jokūbienė, sužinojus iš bro 

lių, kad tikrai jos senis keti
na užsisakyti naujų bričkų, 
tarė.

— Ak, kad tu galų, tai be
reikalo, marčia mudvi neatsi 
vedėva tų prūsų, o jisai sude 
rėjo naujų bričkų su Galiniu, 
štai, mudvi su marčia buvome 
ir ant magaryčių. Neužilgo su
rado ir prūsų Šilerį, račių, ga 
rsų visoj apylinkėj.

ŠileriR, įsikandęs vokiškų 
pypkę, dabar jau sėdėjo Jokū
bų kompanijoj ir visais bū
dais gyrė Ravo darbų.

— Tai kiek, meister, imtum 
už bričkų?

Nia, sakyk, kokių tu nori. 
Ar poros arklių ir geležiniu 
ašių — 20 rublių. Ja aš galiu'

ant tokio lauko bepig poniš- viskų padaryt: apkaustyt, nu-

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
ro įspūdžio. Kaimai tvarkin
gi, sodžiuose trobesiai gražūs.

Įdomu dar pastebėti, tai, 
kad visose tose trijose valsty 
bėse yra žymiai sumenkėjusius 
vokiečių pozicijos. Germanų į- 
takai didžiausių smūgį sudavę 
birželio 30 d. skerdynės. Visų 
tų valstybių galvojantieji žmo 
nes yra tos nuomonės, kad jei 
Lietuvą užimtų vokiečiai, tas 
pat likimas grėstų ir joms. To 
dėl jos seka Lietuvos kovų su 
hitleriškais gaivalais, domisi 
Klaipėdos hitlerininkų byla ir 
apskritai Lietuvos užsienių 
politika.

Profesorius Pakštas sakosi 
labai savo kelione patenkin
tas, visur buvęs šiltai ir nuo
širdžiai priimtas. Baigdamas 
savo pranešimų profesorius pa 
brėžė gyvų mūsų reikalų kel
ti mūsų tautinę kultūrų, pa- 
žangėti ir lenktyniuoti su au
kščiau kultūroje stovinčiomis 
Pabaltijo valstybėmis. J.M

SEKMADIENĮ 5 VALANDĄ POPIET

Vasar io-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
Įžanga $1.00, 75c ir 5Oc. Šokiams 4Oc.

/ BUS ĮVAIRI PROGRAMA
I. Muzikaliais instrumentais bus išpildyta keletas smagių ir įspūdingų

numerių.
II. Chicagos žymiausi solistai išpildys labai malonų Koncertų.
III. šv. Kazimiero Akademijos rinktinės mokinės suvaidins labai gražų 

vieno akto veikalėlį: “NESUGAUTAS NE VAGIS”.
IV. L. V. “Dainos” choras, po vadovyste J. S AURIO, ir Aušros Vartų

parapijos choras, po vadovyste J. BRAZAIČIO, padainuos kele
tu smagių liaudies dainų.

V. Po įdomaus programo prasidės šokiai 8 vai., kuriems gros At. Met 
rick’s Orchestra.

Visi lietuviai esate kviečiami į šį metinį mūsų dienraščio parengimų. 
Visas programas taip sutvarkytas, kad patenkinus ir palinksminus vi
sus atsilankiusius svečius, idant jums gyvenimas būtų malonesnis, 
smagesnis ir linksmesnis.

Tad visi rezervuokite vasario 3 d. dienraščiui “Draugui”. Ateikite 
ir pasilinksminkite kartu su kitais mūsų dienraščio prieteliais.

DEAFENED
HEAR

Without Ear Drums
N«w Amplifled Acoutticon mtia n»wouditory 
pa t h—bono conduction, dotourinp ear druro 
and middle ear mochanitm. Yov can heor con- 
vortofion from oll onples and ot sreater di»- 
tance, »nįoy rodi o, ta Ik i M. church torvicos. A 
happy r«lo<M« from protont tiondicap*. Com- 
ploto Information ond Froo Booklot "Dofootine 
Doofnott" oii roouatt, writa—

ACOUSTICON
AMŽtlFIEO HEAKING AIDS 

580 FIFTH AVĖ., NEW YORK, N. Y.

VISADA
UŽMIRŠTA

▲r žinot, kodėl Jos ne
migo T J| pati nsžinojou 
Jo. blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok vtel tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su Llaterlne Ir 
Us atlikę kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do. kad Ate valetas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMRFRT PHARMACAL 
COMPAHY

8t. Louls, Ko.

LISTERINE
prempHy and. odorg ordlnary 
onfleaptlc. can’t hld« In 4 day t



4 t> RlTfOA R Antradienis, sausio 29 d. 1935

Juozo Sūnaus Įspūdžiai Iš 
Lietuvos

Palangėje Tuomet vanduo daros mažiau

akmenų. Besigrožėjant stebina 
nciu gamtos tvariniu — Bal
tijos jūra, bangos ėmė viena 
paskui kitų bėgti, paskutinė 
didesnė už pirmutinę, ir užlie
jo medinį tiltų. Pasidarė net

ĮVAIRENYBĖS
Pasirodė nauja žvaigždė

Gruodžio 13 d. anglų astro 
nomas mėgėjas Prentis paste- 

nebsaugu sėdėti. Nuo tilto, iš bėjo naujų žvaigždę. Tuo mo
Iš Kretingos į Palangų dvv isftrus- Bet vandens srovei pa] jūros žiūrint į krantų, po kai-,mentu, kada ji buvo pastebė 

......  * ‘ ‘ - » « ■ buvo labai aiški ir matomalika kilometrų kelio.
Sekančių dienų prieš piet

jau ir Palangoje. Kadangi iš' 
tolo matos raudonas Palangos] 
bažnyčios bokštas, tai pirmiau . 
šiai Juozo sūnus užėjo aplan
kyti bažnyčių. Bažnyčios pa
matui, apie metrą aukščio, yra 
raudono, dailiai tašyto ak
mens. Viduje pirmiausiai į a-

įsikeitus kuomet vanduo per 24 
dienas bėga iš Šiaurės jūros į 
Baltijos jūrų, Baltijos jūroje 
vanduo daros sūresnis. Taip
gi, sustojus jūrų srovei per 
24 dienas, vanduo prie didžių
jų upių įtakų daros mažiau 
sūrus. Pavyzdžiui, Nemunas į 
Baltijos jūrų atneša 18,000 kū- 
biškų pėdų, arba 134,649 ga

re, matos “švedų kepurė’
Tai kalnas, ant kurio yra iš
augusios penkios aukštos pu-

daugiau nepasijudinęs, komu- j 
nistai išdrįso prie jo prisiar
tinti.

Pasirodę, kad karste buvę1 
įtaisytas slaptas nieehaniz 
mas (aparatas), kuris lavonų 
privedęs atsisėsti. Šį mecha
nizmų savo laiku pagaminęs] 
žinomas škotas Džeimsas Bris, 
rusų artilerijos kūrėjas. Jo o 

prieš .«ųs nuopelnas, kad Petrus nu

SUCH !S LIFE—

{

paprasta akimi.
Naujosios žvaigždės

švs ir, sulig žmonių pasakoji- su liepsnodamos dažniausiai y įgalėjęs Švedijos karalių Ka 
niais, tai plaukiojanti laivai ra nematomos. Jos staiga perjrolį prie Poltavos. Bris mokė 
po Baltijos jūrų. Šį kainų lai-|vienų dvi dienas užsidega ivijęs ir nuostabiai balzamuoti
ko, kaipo jūrų žibintų. Po de
šine apie kilometrų atstu ran 
das garsusis Birutės kalnas. 
Tas Juozo sūnus ir patraukti

kis metasi, krvžius virš švęsto ,ionU8’ vandens Per Rekund<t plačiu taku per pušinėlį j B?* * m • • a* X.*__ — _ -_Taigi ties Šiaurės jūra sūru
yra apie 3,5 nuoš.; tiesjkad ant kalno viršūnės pušys 

vinim t prieplauka — 1,6 nuoš.; gana aukščiau iškilusios už sa-
atskira- es RuSeno sala “ nuoš.;jvo kaiminkas. Vincukas 

(ties Palanga — 0,7 nuoš.; Suo
mių įlankoj — 0,35 n m**

Kadangi šioje jūroje maišos

vandens, kairėje bažnyčios pu 
sėje. Ant jo lšganytojaus ko-į 
jos prikaltos dviem 
y. viena ir kita koja 
vinim.

Didžiajame altoriuje yra ne 
didelis Neperstojančios Pagal
bos paveikslas, kuris gražiai ..... ._ ..., , / v C, v gi įvairi temperatūra, dėlto neelektra apšviečiamas. Bažny
čioje nemaža vra gražių pavei-|»** - e- * i žinoma,

šviežias ir sūrus vanduo, taip

ra tinkama jūrų žuvinis. Kiek 
joj randasi apie 30kslų.

Iš čia, berods Vytauto gat
ve, Juozo sūnus patraukė 
jūrį. Paėjus kiek nuo
čios pasigirdo juros varniena |Pn žuvys pasitraukia, o
uznnaš. ;į vįet^ užeįna ežerų ir upių

žuvys. Taigi tas ir daro Balti
jos jūrų įdomia, kuomet joje

rutfs kalną. Iš tolo jau niat5.«.

jų ryškumas padidėja 10—20 
tūkstančių kartų, paskui vėl 
jų šviesa silpnėja ir po kele- 
tos metų visiškai užgęsta.

Be abejo, ir Prentisio dabar 
, pastebėtos žvaigždės po kele
tas savaičių, bent po keleto? 
mėnesių, šviesa susilpnės, ku
rios be teleskopo pagalbos ne-

ĮDOMIOS SKAITLINĖS 
APIE ŽMOGAUS KŪNĄ
Žmogaus kūnas mums atra

do paprastu dalyku, bet jis iš
Anlingy jūrų žuvų. IS jų ge-'Ukrųjų yrB |abai įdomus stai

,k7Čn-j'''a"S,ttSaVOkVapSn'U yrttU“l‘»s įdomybės: žmogus turi
L»nvT “ ™llarius- Kuriose vietose 224 kautus, 750 muskulų (ran-

v»n.lonš'Va Pasil,ar° “>«™. K nienų) judina tuos kaulus, vandens „

Prie Baltijos jūros
Pajūryje pasitiko porų dva- randas jūrų, ežerų ir upių žusiškių ir keletu svietiškių su

kuriais pasikeitęs mintimis,’. 1 ° ."T*... v - . .Dos, kaipo vidurine jura,mediniu tiltu žengia toliau ' 
jūrų.

Baltijos jūros plotis apima 
138,230 angliškų ketvirtainiš- 
kų ūiylių it- talpina apie 29,- 
544,5tXi ketvirtainiškų aršinų
vandens. Baltijos juiu nėra gi- re vanduo pradėjo ūžti ir kil
ių vietomis siekia iki 205 ine-;ti Ižkijo 16 pėdų virš
trų gilumo, o paprastai dau- sį0 jūros paviršiaus užlieda 
gilinėjo vietų 40 metrų gilu 
mo.

Jis taip užbalzauiavęs Petro 
Didžiojo lavoną, kad šis pui
kiai išsilaikė iki dabar.
Kaip pažinti žmogų iš balso 

ir jo kalbėjimo?
Kažkas y;a jmsakęs, kad 

kalboje pasireiškia žmogaus 
siela. Ištikrųjų, žmogaus kal- 

bebus galima matyti. Todėl J>a *r balsas drauge su kitais 
naujų žvaigždę reikia skubiai j ženklais daug kų gali pasa- 
tyrinėti. kYti «Pie žlno£aus būdų.

Sveikas žmogus kalba tvir
tai, tačiau nepergarsiai. Susi
jaudinęs žmogus kalba gar
siau ir aukštesniu tonu. Supy-

Naujų žvaigždžių suliepsno 
jimas įvyksta dėl tam tikrų 
katastrofų (nelaimių, susidū- 
žinių), kurios dar nėra išaiš 
Aintos. Paskui tų Žvaigždžiu 
forma visai pasikeičia.
Petro Didžiojo lavonas išgąs 

dinęs komunistus 
Anglų laikraštis “Times’’

Jei ištiestuiue žmogaus plau 
čius, jų paviršius būtų 130 ke-
tvirtainių metnj. Būtų tokia l™"'*1; kai1 k“"lun-is‘ai;. ku 
aikštė, kurioj patogiai galėtų

vų. Kadangi Baltijos jūra skai sustoti 500 žmonių. Plaučiai
tai

1 atmosferos veikimas visgi pa
daro įtakos į vandens judėji
mų. Kai kada ramiam ore va
nduo pakila nuo 3 iki 6 pėdų.

visa laikų, nuo žmogaus gimt 
mo iki mirties, dirba nė minu- 
tės * nesustodami. Plaučiai? 
mes kvėpuojame. Per minutę 
vidutiniškai 16 kartų įkve-

Taip 1779 rytų Pomeranijos j Piam ir tiek P8* kartV iakv* 
pakraštyje, gražiam rainiam o-!P*anL Vienu įkvėpimu įtrau-

ne atidengę Petro Didžioje 
kapų, pergyvenę keistas aki
mirkas. Vos buvęs atverta? 
karstas lavonas, kuris esųs ge 
rai išsilaikęs, atsisėdęs. Įspū
dis buvęs toks, tartum caras 
keliasi iš mirusių. Tik tada. 
kai lavor.ą palikęs besėdįs ii

*OHt DEATH, WHERE IS THT RTING?"
Mm. Beno Bhlno: jny husbanda turaed out bad ex

tme tnd he dled."

lba su ypatingu pabrėžimu, būtį žmonių draugijoje, taip 
klišio, įtūžusio žmogaus bal Labai garsiai paprastai kalba]pat ir tų, kuriems trūksta iš- 

dainininkai, artistai, kalbėto-j silavinimo ir savo mintims iš- 
jai, mokytojai, kadangi jų ba [reikšti jie ti ri ieškoti žodžių.

sas šiurkštus, nemalonus. Gra 
žus ir malonus balsas yra tuo
met, kai žmogus, nors ir su
si. jaudinęs, kalba iš vidujinio 
įsitikinimo, norėdamas ir ki
tus įtikinti.

Silpnu, gražiu ir grynu bal
su ir dažnai atsikvėpdami ka
lba protingi ir judrios sielos 
žmonės, bet panašiai kartais

Įso stiprumas labiau išūgdy- Kiekvienam, kas nori gyveni- 
tas. nie žengti pirmyn, yra būti

nai reikalinga mokėti įspūdin
gai, su išraiška ir įtikinan
čiai kalbėti.

Į Baltijos jurų jteka daug 
upių, kaip lai Novas, Neinu- 
nas, Visla, Odera ir apie 250 
mažesnių upelių, kurie atneša ia 
apie 16,000 ketvirtainiškų ar
šinų, arba 3,231,360 galionų 
vandens per sekundų. Upių 
vandens ^įdarytas perviršis iš 
bėga į Atlanto vandenynų. Mi
nėtas upių vandens kiekis žy
miai sumažino Baltijos- jūros 
vandens sūrumų. Vietose van
duo yra sūresnis, o juo toliau 
j žiemius, tuo daros mažiau 
Šiitus, gi Suomijos pakraščiuo 
ge vanduo daros daugiau pa
našus į upių vandenį. Taipgi 
sūrumas keičias sulig bėgan
čia srove. Mat, per 86 dienas 
vanduo bėga iš Baltijos į Šiau
rės jūrų, o iš čia į Atlantą.

mas Leba’s miestų. Šie van
dens sųjūdžiai yra vadinami 
“jūros meška”.

Baltijos vandens teniperatfi- 
skirias nuo Šiaurės jūros

ir Atlanto vandenyno prilyg- 
dama arčiau šviežiam vande
nini, negu jūrų vandeniui. Y- 
ra buvę atsitikimų, kad žie
miuose Baltijos jūra buvo už
šalus ir Lietuvos žmonės rogė
mis važiuodavo į Švedijų, kas 
sudaro 300 kilometrų į vienų 
pusę. Tokių užšalimų pasitai
kė dešimtys kartų 13, 14 ir 
15 šimtmečiuose.

įpėdinių kalnų Baltijoje nė
ra, bet ledų nuo 14 iki 16 pe
lių viršum vandens yra pate- 
myta. Jie atplaukia iš Gren
landijos pakraščių. Jie su sa
vimi atsineša ir grenlandišku

kiam 500 kubinių centimetrų 
oro. Per 60 uit. mes įkvėpiau) 
505 milijonus 273 tūkstančiu? 
kubinių metrų oro. Tas oras 
sveria 105 tūkstančių 440 cen
tnerių.

Mūsų žarnos ii ne

ba protingas, sąmoningas, bet 
taip pat savanaudis žmogus.

Labai išlėto ir su vpatingv 
darb., atl.eka mūs,., širdis. .1, pasa|,linil„u ,|až,tauriai kai-

šiurkštus balsas ir kalba y- 
ra dažniausiai tų žmonių, ku
rie priversti daug kalbėti at
virame vėjuotame ore: jūrini
nkai, medžiotojai ir taip pat 
ūkininkai ir lauko darbinin

kalba ir bailūs, klastingi žmojkak Šiurkščiai kalba ir alkū
nės. Aiškiai ir lanksčiai kai- holikai, rūkytojui, dėlto, kad 

didelis alkolio ir nikotino nuo
dų vartojimas pažeidžia balso

Jeigu sakoma, kad žmogaus 
balsas yra patsai žmogus, juo 
labiau kalbėjimas, visai tik
rai parodo žmogaus būdų. Rei 
kia tik mokėti stebėti.

plaka nuolatos be sustojimo. 
Per minutę muša 72 kartus 
Per 60 m. muša 222 milijonus 
kartų. Per metus žmogaus ši
rdis pavartoja jėgos, kad ga- 
įima būtu pakelti nuo žemės

stygas.
Nedrąsūs žmonės kalba ty- 

ba žmonės, kurie daug dėme- liai. Tankiai pertraukiamas ka:

PLATINKITE “DRAUGĄ’

LIETUVIAI DAKTARAI

6 metrai ir 75 centimetrai, sto 
rųjų — S metrai ir 75 centi
metrai.

Visos žmogaus žarnos suda
rytos iš mažų dalelyčių, ląs
telėmis vadinamų. Jų mūsų 
kūne yra 8 bilijonai arba 8000 
milijonų. Prie to neskaitomas 
kraujas. Suaugęs žmogus tu
ri kraiijo nuo 4 iki 5 litrų. 
Kraujas susideda iš baltųjų u 
raudonųjų kraujo rutuliukų 
Vienam kubiniam centimetre 
yra 8000 baltųjų ir 5 milijo
nai raudonųjų kraujo rutuliu
kų. Visam kūne yra 34 mili
jardai kraujo rutuliukų. Jei 
visus tuos kraujo rutuliukus 
sudėtume vienas prie kito, gau 
tume 187 tūkstančių kilom'et- 
rų Hg-io juostų. Ji beveik 5 
kartus apjuostų žemės rutulį. 
Norint juos suskaityti, reikė-

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien t g0 tūkstančių metų be per- 
rasiu iSeinss 2334 S. Oakley Avė., Chicago. UI. Me- (rflkio skg. . Jei tuQS ru(u.
tams $6.00. . ;

“DARBININKAS”, Lietuvių Rv. Juozapo Darbininkų Sųjun--Rukus sudėtume vienas ant 
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad-ikit°, gautume 62 tūkstančių 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2. iklm. aukščio bokštų. Orlaivis.

K SKAITYKITE
» i / _ ...
b ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

mažojivienų metrų 21 tūkstantį
Jos dvieju rūšių: plonosios ir],, T, ,.n .... ,1 1 . |klgr. Per 60 m. išeikvota je-
storosios. Plonųjų žarnų ilgis ga, galima būtų pakelti tiek 

pat aukščio 2,463 milijonus ki 
logramų.

AKIŲ GYDYTOJAI

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme aklnTų dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

\

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėk it 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.Ph one danai ORUS

“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So 
Street, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams. 

“LAIVAS'’, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00. 

“^STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W< Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi-

skrisdamas p) 70 klm. per va 
landų, jo viršūnę pasiektų per 
100 dienų. Jei kraujo rutuliu
kus dėtume vienas prie kito. 
gautume 1,4(X) ketvirtanių mo 
trų raudonų aikštę.

Kraujas teka po 30 ceuti
ŽU2!±"’ 2334 S®- Oakley ATe-’ Chica^°’ “-> metrų per eekumlf. Jei »ūd« S.T.T."

DR. TAITU8H, OPT.
_  JJKTOTffl

optomktricai.lt akiu 
_ SPECIALISTAS
PBJeorrlM *kl« Jtemptm*. kori* 

••u Prigimtimi calroa skaudėjimo 
neigimo akly aptominio, norvootu 
mo. Rk«.ud»rną aklų kkrit|. atltnloo 
trumparftffyote Ir toltrogyote. Prlron 
p’a teisingai akiniu*. Vlauoa* ataltl

tams $2.00. • _
“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood

St., Chicago, 111. Metams $1.80.
“‘AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu

ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
__ Brooklyu, N. Y._______ __________

tume visas gyslas ir gysleles, 
kuriomis kraujas teka, gautu
me 560 tūkstančių klm. ilgio 
gyslų.

Tų visų kraujo varinėjimo

d**. SpodalA ntyd* atkreiptam* | 
mokyk,oa raiku*. Krolroo aky* atl- 
taiaomoa. TaJando* nuo 1 n Iki I r 
NedėlfoJ nuo 10 Ik, II. Itamgrty at- 
«,tikimų aky* atttalannooa ka aklalų. 
Balana pttflau kaip pirmiau.
<712 80. ASHLAND AVĖ. 

Pbone Boųjųvvd 7589

šio kreipia į smulkmenas. Pa Ibėjimas yra paprasta tų žmo-
prasčiausius mažmožius jie ka nių, kurie maža progos tuii

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ RAUGUOS* NARIAI:

Office Phone Rcs. and Office
PROspect 1028 2S&O So. I^avitt 81 

CANAL 0704

DR. J. J. KOWARSKAS
PHTSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:1 to 1 tnd 7 to 1 P. M. 

Sunday by Appolntment

Tel. OAMal 0387
Rcs. PROspcct 885B

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1831 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija M00 So. Artesian Avė.

Valandos; 11 ryto Iki S popiet
B Iki B v. vakare

DR. STRIKOL’IS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 4 Iki B vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOLlevard 7830
Ramų Tel. FRO.<tpect 1930

DR. 6.1. BLOŽIS
Tel. CAMal 8123

DENTISTA8
2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavltt 8t.)
Valandos: Nuo 9 Iki 1S ryta

Nuo 1 Iki 8 vakaro
Šaradoj pagal sutartiTaL BOULevard 7043

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Vai.; nuo B Iki B vakare 
Šaradoj pagal eutartl

TeL OAMal 4133

DR. S, BIEŽIS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAM

2201 W. Cermak Rok<I
Valandos 1—B Ir 7—S vak.

Šaradomis Ir Nedaliomis pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. O&lifornia Avė.
Telefonas REPublIe 7888

DR. J. ROSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Oydytojas

2515 WBST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141 

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

PeL Ofiso BOULevard B318—14
Rea. VICtory 3B4B

OR. A. J. BERTASH
Ofiso ntl. noo 1-S; nno 4:B4-B:8B 

756 W. 35th 8treet

DR. T. DUNDULIS
OTDTTOJAS IR CHIRURGAM 
4157 ARCHER AVENUE 

TeL VIRglnla MM
Ofiso vai., 1—4 Ir 8—B w m.

Nedaliomis pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Ikl 12 vai. ryte, nud ? fkl 4 
va,, po pietų Ir ano T tkl 8; 10 vai. 

vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki 12 
valandai dienų

Telefonas HL0way 2880

DR. MADRICE KAHN
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ARHLAND AVĖ. 
Tel. YARds 0984

Res.: TeL FLAsa 1400
Valandos:

Nuo 1B-1B ▼. ryto: S-B Ir T-8 a. a. tfaddidUeieif auo 10 iki u Alana

Office Tel. REPubUc 7Mi 
Rea. Tel. GROveblU 0«17

7017 8. FA1RFIELD AVK.

DR, J. J. SIMONAITIS
I4M W. MAJKJVETTE ROAD 
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS 

TaL 1-4 Ir 7-1 vak. Ketr. 1-11 ryto
Madėlfo] auallaj-ua

Tel. LAFayetle 7114

DR. F. C. WINSKUNAS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

<140 Archer Avenue 
»—4 Ir 7—1 vai. vakar*

Bes. 2136 W. 24th 8t.
Trf. CANal O4OS

Ofiso: TeL LAFayette 4017 
Rea.1 TeL KKMlock «M«

DR. A. 6. RAKAUSKAS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS 

<142 ARCHER AVĖ.
Oflao valandos: 1-4 Ir t-B ▼*! vak- 

Re^dencljo* Ofisas: MM W. 4»th
Valandos: 10-1B Ir «-• vai. vak. 

Šaradomis ir NadSUoibls pasai

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144« 80. 4eth CT., CICERO, ILL.
Vtor., Ketv. ir Pėtn. 14—» vai. 

•147 80. SALOTEI) OT., CHICAGO 
Panad. Bersd. ir Subat. B—B y*L

TaL UkFayette S7M 
NakUmls TaL OAMal 0401

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
▼ai.: B iki B popiet. 7 iki B rak-

Nedėlfoje pasai sutarti

Tel. LAFayette B0R7

DR. A. RAČKUS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Street

(Prla Archar Avė. netoli Kedalel 
Valandos: nuo 2 Iki 8 va,, vakaro 

Seredomls Ir nedA||<matk pa<al 
sutarti

Ofiso Tel.: IiAFayette S6B0
Res. Tel.: VIRglnta 0889

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

X -X - R A T
14* ARCHER ArfcMHB 
KomsM Fmaclaoo Ajca j.

optomktricai.lt


Antradienis, sausio 29 d. 1935 DRirais

jos viršininko padėjėjas ir ap
skrities kontrolierius yra lie
tuviai.

Darbai — kietųjų auglių ka
mies-'nykios. Kasyklose yra dirba-

DURYEA, PA. PADAN
GĖJE

Dury va yru nedidelis 
•lis. .Jame yru 9,000 gyven-'“'tt dienQ ir nakti- Tik čia va

VETINES ŽINIOS
GRAŽUS VAKARAS

NEPAMIRŠKIT UŽSIRE
GISTRUOTI

tell
tojų. -Jų tarpe yra virš 100 ii'rPis, kad tieji darbai yra pa
lietuvių šeimynų. Čia lietuviui kbuvę į politikierių rankas. A I’“™!*- Moterų Sųjun-
turi bažnyčių ir savo salę. ,Kas priklauso prie politikie- 

Šianie miestely lietuviai pa• ^‘ių gengės , tas dirba ir 
sistatė savo bažnyčių l'.Mltt m geiai uždirba, bet vargas tani,
Pirmutinis klebonas šios pa- kuris prie jų “gengės” nepri 
rap. buvo iš Lietuvos atvykęs klauso, tam darbo nėra. 
kun. Nevarauskas. Nuo 19241 ^ia gyvuoja sekančios dran 
metu. čia klebonauja jaunas,’8’Jos: 6v. Vardo, Sodaliečių,

H'EKT SiDE. — Sausio 27

nariai būtinai sugrųžinkite 
knygutes šį vakarų prieš bun- 
eo žaidimų. Viskas turi būt šį 
vakarų sutvarkyta.

Visi choro nariai kviečiami 
atsilankyti ir paremti mūsų 
rėmėjų gražų darbų.

kompanijos krautuvių. Prog
ramas žada būti labai gražus, 
įdomus ir įvairus. Dalyvaus K. 
Sabonis Sabonienė Saurienė,

vikrus ir labai malonaus bū
do gerb. pralotas kun. Juozas 
Miliauskas. Gerb. pralotas \ 
ra vienas iš jauniausių kuni
gų Sriautų vyskupijoje. Gert) 
klebonas pralotūrų gavo 1931 
m.

Gerb. pralotas yra atvežta
is Lietuvos 5 metų, bet laba. 
gražiui vartoja lietuvių kalbų, 
tarytum, kad jis būtų Lietu 
voje baigęs mokslus.

Gerb. pralotas ne vien pui
kiai veda parapijos reikalus, 
bet jis nuoširdžiai globoja ir 
Jėzaus Nukryžiuoto seselių 
vienuolvnv, Eliuhurst, Pa.

Nors sulyginamai lietuvių 
šiame mieste yra nedaug, bet 
lietuviai politikoje labai ak
tyviai dalyvauja. Yra lietuvių 
miesto tarvbos narių, polici-

š\. J uozapo vyrų dr-ja, S. f j. 
K. K. A. kp., Altoriaus- ir pa
ra p. choras Vedamas varg. A.

Bulevičiaus. Klevėtis

LIETUVOS IR ESTIJOS 
RANKDARBIAI DE

TROITE

gos 55 kp. ir Susivienymo HM) 
kp. buvo surengusios vakarų 
su gražia programa. Pirmiau
siai atvaidinta juokinga trijų 
veiksmų komedija — “Trys 
mylimos”, iš kurios susirinka 
šieji skaniai prisijuokė. Vai
dinime dalyvavo Kyverienės
turtingos našlės ūkininkės 10- ra nau.|iena Brighton Parko
lėj S. Balčiūnienė, jos duktė 
rų: Petronėlės — J. Žebraus- 
kaitė ir Domicėlės — F. Jas- 
'nauskaitė, Liudviko berno — 
"J. Sakalas ir Kozerio, turingo 
I ūkininko — A. Valonis.

Prieš vaidinimų gražiai j>a-

DETROIT, M1C1I. _ Lietu-1*“”5’ M“ter1 S».i“”808 Vhic 
vos ir Estijos rankdarbių pa. “Pskr- P*1™'- Mickeliūnus, 
rodą čia atidaroma vasario 2
diena vienai savaitei. Pakvie

Vengrijoje gyvena tūlas Ke
rnas, kuris jau 29 metų, kaip 
nemiega. Didžiojo karo prad
žioje jis buvo sunkiai sužeis- 

j tas. Po operacijos jis pasvei
ko, bet visai nu-toj ) noro mie 
goti. Dienų jis dirbu, o naktį 
skaito laikraščiu: arba vaikš- 
Įčioja po miestų. Jei tik atsi.

šiandienų registracijos die-’A. Čiajias, Peoples parlor kva 
na. Privalo užsiregistruoti vi-J’^das ir kiti. Kalbės dr. V. E 
si tie, kurie persikraustė, ar- Siedlinskis, ir kun. J. Mačiu- 
ha jaunuoliai sulaukę 21 me- lionin, M. 1. C, “Draugo’’ ad- 
tus amžiaus. Kurie neužsire^unnistratoriu.i. Be to, Ims gra
gistruos, negalės balsuoti va- muzikos, daug įdomių pra 'gula į lovų ir užsimerkia, tuo.

nešimų bei įvairenybių. jjau pajunta nuovargį ir gal
Rep. XXX vos skausmų.

Paulina Sukis, raštininkė l nario 26 d. miesto valdybos n-
___  - __ • likimuose.

Ypatingai užsiregistruok it 
Brighton Park ir Town oi 
l^akc 12 wardo lietuviai, kat. 
vasario 26 <1. galėtumėm bai- 

lietuviai,18. Ne visi gal dar ii !suoti už lietuv« kandi,latl» i Ii

GERA NAUJIENA
BRIGHTON PARK. — Ge-

uote, kad L. R. K. 
jas prailgintas. Kas dabar į- 
sirašo į Susivienymų, tam ne 
reikia įstojimo mokėti, o tas 
mokestis yra nuo $1.50 iki $5. 
Taigi, taip sakant, tuos pim.

S \ va Jwar^° aldermonus — Barney
R. Pieiklewicz.

Motinos Sūnus

GRĮŽO NAMO

kalbėjo gerb. kleb. kun. J. Ms’8us suseivinat saviems reika 
čiulionis, aktų tarpuose K. Ra lams-

KA “DRAUGAS” RIMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
klausimus;

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatoj skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. 

Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trirr.s rr.ėnesiains
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

Sekmatlienį iš Šv. Kryžiaus 
ligoninės namon grįžo Pauli
na Kovarskienė. ar. J. J. Ko- 
v&rskio motina. Po labai sėk
mingos operacijos ligonė neiš

kurie norėtų dar!buv0 "5 'lvi
tęs. Kovarskienė jaučiasi ge
rai ir kasdienę eina stipryn.

Draugai ir draugės prašomi 
atlankyti po num. 2359 So. 
Leavitt St. Rao

Esame išdalinę keletą tuzinų 
aplikacijų ir prašome, kad ku 
rie jau turi aplikacijas jas iš 
pildytų, o
gauti, lai atsišaukia į vietinės 
kuopos valdybų, kuri mielu 
noru patarnaus. Jeigu bus už
tektinas skaičius naujų narių, 
tai galėsime pakviesti gydy
tojų į vienų vietų ir visus sy
kiu priimti. Visiems būtų ge 
riau ir gražiau.

Susivienymas dabar turi vi-

Chic. apskr. pi 
rniin. ir L. Šimutis, Susivio 
nymo Centro pirm. Visi kal
bėtojai ragino nepriklausan 
čius centralinėms fraternalo 
uis organizacijoms įsirašyti, 
kad apdraudus save ir kuoil- 
giausiai išsilaikius kaipo lie
tuviai. Raginta, kad ne tik 

! patys priklausytų, bet ir sa-

.y! Susivienymo

timų į parodos atidarymų pri
ėmė gubernatorius, miesto ma 
joras ir Henry Ford. Dalyvaus 
taipgi ir Lietuvos konsulas. 
Detroito lietuvių kolonija pa
roda labai susidomėjusi.

L. G. K.
Pranešimai

T0WN OF LAKE.

/

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

REAL ESTATE — STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

¥ risirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 

2608 WEST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

vo vaikus įrašytų, kad tuo
būdu juos pritraukus prie lie- *>kių skyrių ir kaip, ant ko tuvių namų savininkų susivie-

kios sumos kas nori, gali apsv nijimas (Lithuanian Improve 
I Po vaidinimo apie sveikatų! drausti. Susivienymas dabar nient Ass’n) laikys metinį su-J 
i gražiai kalbėjo dr. S. Šlakie-

ituviško veikimo.

=-i.

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIČip

Lengvais ALmckėjJmals 
Nuo 5 iki 20 Metų

Kiekvieno aamena turtai, 
n P«A ligotum per U. K. Oo- 
vemrnent jRtalgą: f-'e'lv-ratl 
R* v Inga and lx)un Inaurun- 
,-e Corporation. VVaahlne- 
ton, D. C., Iki $5.000.

-J

^TAUPYMO SKYRIUS
Galima padėti $1(10.00 arba datiglatt darome aharea). Oalima pa

dėti $1.00, gauti knygelę Ir kada kiek nori mokėti toptional).
Galima tnokčtl po 60 centų j tnčn-s) artiu daugiau (Inatailment 

thrlft).
Už kiekvienų doleri mokame dividendų pagal uždarbi. Praeity IS- 

■ mokėjom 5%.
Pirma Kederal. Ir tvIriausia rittatininft |«tnlgn. Nž Jokia depresija 

nepakenkė Ir nepakenki,. Nėra Joki,) mokesčių )«to]1tnti1 J nartus.

2324 S. LEAVITT ST. 
Tel. CANal 1678

iAVINGS
LOAN AStOClATION 
OF CHICAGO

JUSTIN
MACKIEW1CH

lUitlnlokAn

“DRAUGAS” PDB. CD.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

gali visus patenkinti: biznio įsirinkimų, ketvirtadienį, sau 
šio 31 d., parapijos svetainėj, 
8 vai. vakare. Raštininkas

rius, prcfesijonalus ir papras 
tus darbininkus. Galima apsi
drausti nuo 150 iki 2000 dol. 

reikia ateiti ir įsirašyti,

nė, Moterų Sąjungos Centro 
daktarė - kvotėja.

Po vaidinimo taipgi 
čiu varg. J. Brazaičio mergi

kvartetas (Aitulytė, Kli- nes vajaus laikas greit pasi

rūpės-
..tik

nų Kvarietes (Aitulytė, 
kūnaitė, Jasnauskaitė ir Bu
da itė) padainavo porų gražių 
dainelių.

Publikos buvo nemaža. Sve
čių matėsi daug iš Town of 

ILake, Marųuette Park ir net 
iš Melrose Park.

Bendrai, vakaras pavyko.
Programa visi buvo jtaten- 

kinti ir, kiėk girdėt, M. S. 55 
kp. ir Sus-mo 100 kp. gavo 
naujų narių.

Vakarų vedė P. Čižauskas 
Sus-mo 100 kp. pirm.

Vakarų rengiant ir salėje 
daug pasidarbavo: Balčiūnie
nė, Zaurienė, Čižauskienė, Ka- 
liavič.ienė, Klikūnienė, Jasnaj 
skienė, Sakalienė ir kitos, taip 
pat ir kai kurie parap. komi
teto nariai.

Po programo lošėjai ir svo 
čiai buvo pamylėti užkandžiu.

Rap.

baigs.
160 kuopos susirinkimas bus 

vasario 3 d., parapijos mokyk
los kambary, lygiai 1 vai. po
piet. Jjauksim visų.

Rast., V. Paukštis.
2738 W. 47th St.

RADIO
Šiandie 7 valandą vakare iš 

stoties WGES įvyks eilinis a- 
ntradienio radio programas, 
leidžiamas rūpesčiu ir lėšomis 
Peoples rakandų išdirbystės

, un

ROSELLI BROTHERS, INC-
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

BUNCO! BUNCO! Alfrea Romiu,

SpedaUstal ttkaltme Ir UdliM- 
M visokiu rfliltj paadiiUq Ir

MOsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per BeSlas kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
stai su pačiais iždirbėjals.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas Mekas | rytus mo 
didžiulio varta

HULSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PEMSACObA »011 
BELMOMT S-Mft

, Office: HU LSIDE 8SSI 
Vlncent RoseUl. aeer.

GRABORI Al
LACHAWICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI ORABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigta.isia 

Reikale meldžiu atsiėauktl, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. CANal 2515 arba 251«
2314 W. 23rd Pl.( Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, III.
Tel. CICERO 5»27

Atėjo visų laukiamas vaka
ras — sausio 29 d., kurioj Au
šros Vartų |>arapijos svetainė 
je, 2323 W. 23rd PI., visi su 
išliks: “Buneo! Bunco!” Grcv 
žios dovanos, gražūs choristų 

i bei rėmėjų vehlaį darys gražų 
įspūdį.

ftių didelę bunco party ren
gia L. V. “Dainos” choro rė
mėjai zir visas pelnas skiria
mas choro palaikymui. Prad
žia 7:30 vai. vakare.

Tat, visi mylintieji žaisti 
bunco kviečiami atsilankyti šį 
vakarų j Aušros Vartų j>ara- 
pijoR svetainę. įžanga tiktai 
25c. Užtikriname, kad visi 
smagiai laikų praleisite su K 
V. “Dainos” choro bičiuliais.

Visi L. V. “Dainos” choro;

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
UUDOJAM PIGIAU NEGU Km

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

TeL LAFayette MTI

J. Llulevlčkis
Grabo rloa 

Ir
Baįsam,k.*ojas

Patarnauja Chlca 
goję Ir apvltaikėje.
. Oldel* Ir ftmtt 

Koplyčia dykai
4092 Archer Avė.

I.J. ZOLP
ORABORIUS Ir LAJDOTlTVTUVBDAJAS
1546 464h Street
Tel. BOCTfc-vard M00 III!

ATAJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite!!

Juozapas Endeftis
Ir

Ims
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 SO. KEDZIB AVĖ.

Telefonu YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Taria automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois ,
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boolevard 4139

SIMON M. SKUDAS
ORABORTITS Ir BALSAMVOTO.) AP 

Patamavlman geras Ir nebrangus 
718 West 18th Street 

Tnlofonaa MOMroe 2177

J. F. RAD2IUS
LIETUVIŲ GRABORIUS

Telaidoja už $25.00 Ir aukMIau 
Moderniška koplyčia dykaf

6M W. 18Ui SL Tel. GAMal aH| 
. ____ Chicago, 11L _ .

I

/J



o

ime Du Paminklu lynas, Tėvų Marijonų kongre-,kad lietuviai jau yra stipriai

(Kun. .1. Mačiulionio kalbu,iro Seserų vienuolyno steigi-
pasakyta per Binlriko radio Įnnii ir audimui. 500 šv. Kaži-

valandą, sarsiu 27 d., iš Iniiero Seserų mokytojų dar-
WCI*’L stoties) i liaujasi lietuvių jauninto tar-

ix„ •„ jie ir neša šviesa ir tiesų į inu-
. „.-i , -. . su jaunus piliečius. Kas galimėnesių, pakilu 1 •*■■<»">««• 1 •' 1Lituaniea
virš debesų ir nugalėjo jūrą. i 
NUvargę po pergalės, jie ne
pasiekė savo destinaeijus, bet 
savo gyvybę paaukojo didvy
riškiems darbams. Kauno, be
laukiančio jų nebepamatė sa
vo akimis, darbinga, bet grau 
du, kad tokis likimas juos iš
tiko pirm negu jie realizavo 
savo siekius. Jiems lietuviai

'įkainuoti nuopelnus to didvy-

gaeija ir visos kitos įstaigos, 
dirbančius apšvietus darbą, a- 
rbn jį remiančios, visuomet

organizuoti ir geriau pradeda 
suprasti politikų, daro įvai
rias pinkles, kad juos suklai-

susilaukdavo užuojautos ir paddinus. Praeitų savaitę dvie- 
ramos iš “Draugo” pusės. Ir juose lietuvių susirinkimuose 
ateity “Draugas” žada v i.šo

riu, kurs savo dvasių pakelia 
tautą iš vergijos į tikrų lais
vę? Ir kukį paminklų vertėtu! 
pastatyti tam, kurs yra tėvas 
lietuvių gražesnės kultūros?

Nemažiau vertas savo nuo 
pelnais lietuvių tautai yra >r 
arkivyskupas Jurgis Matulev 
Čius, Tėvų Marijumi kmi'—-

uis įstaigoms iš vien besidar
buojančioms" lietuvių kultūros 
darbe visokeriopų, paramą. 
Mes visus biznierius labai į- 
vertinaine, nes jūsų dėka toks 
didis progresas kultūroje pa
darytus,tuip trumpu laiku.

“Draugas” ruošia savo me
tinį vakarą Lietuvių Auditori
joje, vasario 3 d. 5 vai. popiet 
Ten galėsite pasiklausyti gra-

Antradienis sausio 29 d. 1935

KLAIPĖDOS NACIAI Iš- i LIETUVOJE STATYBĄ NE'! asmenys, pasidarbavusieji bei 
DUODA VIENI KITUS INEaUo 1 ArJlMJ [parėmę \ ilniaus geležiuj

KALNAS. — Visuose Lie
tuvos miestuose ii' kaimuose, 
tiek pernai, tiek šiemet buvo 
varoma smarki statyba. Sta
tomi privatūs namui, moky

KAUNAS. — Lietuvos ka
riuomenės teisine valstybės iš- 

jų agentai kėlė triukšmų ir [davimo byloje jau pradėjo 
bandė suskaldyti lietuvius, bet' duoti savo parodymus liiuli- 
lietuviai ; klaidinimus visai ninkai. Jų yra daugiau, kaip klos ir kitos viešos įstaigos 
nekreipė dėmesio. Nutarta ei- 5<x). Jie iš Klaipėdos .krašto į žinoma 1934 m. Lietuvoje sta | 
ti su regulare demokratų Kaunu važiuoju ištisomis ek tvba buvo silpnesnė negu taip' 
rtija, nes toji partija šiuo lai-’ «kursijomis. Pirmiausiai teis- vadinamais “riebiais” laikais, 
ku yra stipriausia ir lietuviu- |anas apklausė nužudytojo Je-i Dabar Lietuvoje didelis dė- 
ms galį daug pagelbėti pou-'8uįjo žmonų. Ji parodė, kad niėsvs kreipiamas į mokyklų 
tiboje. A.1 jesutis buvo jėga išvežtas iš statybą. Pernai metais įvairių

Klaipėdos ir nužudytas, kaip

iii-
dų. Vilnių atvadavus, ji bus 
patalpinta Vilniaus muziejuje. 
Tai istorinės vertės leidinys, 
mūsų tautos darbams ir pasi
aukojimui atžvmėti. 7\L.

pastatys amžinos atminties pa 
minklų.

Kiti du lietuviai karžygiai, 
prieš 25 metus pakilo virš de
besų, saulės ir žvaigždžių ir| 
nugalėjo tamsybę. Nuvargę po 
pergalės, jie nematė savo dar
bo vaisių, bet savo gyvenimą 
paaukojo milžiniškiems darba-

i gilei jos atgaivintojas.
500 šimtai šios arkivyskupo

atgaivintos kongregacijos na 
rių darbuojusi įvairiuose pa
saulio kraštuose, nešdami švk 
sų ir tiesą. Kokį gi paminki)

BRIGU ION PATIK. Mu . įtariamas išdavimu. Nužudy- 
lonu girdėti, kad Brighton Pa Į įvykdė keli Neumanno 

žiu dainą ir įdomių muzikos rko lietuviai pastatė tinkamų partijos nariai. Teisine liudi- 
kūrinių. Po smagaus progra- kandidatų į 12 wardo alder-
iiio prasidės šokiai R vai. ’inonus, būtent lietuvį Ben 

Petkiewicz, nes man, kaipo bi
znieriui, tenka suseiti su įvai
rių tautų žmonėmis ir su ku

re-

‘Draugas” yra kultūrin 
gimusias, pažangiausias, įdo
miausias ir draugiškiausias
lietuvių dienraštis Amerikoje.!™18 t,,ko !>«kHtbr-ti. visi 

pastatvs lietuviai šiam karšy. Jis jus visus kviečia atsi,an, ■nia Be" P’,klOTiiH«. kaiP® 
gini ir vadui’ ' !kvti j šį, labai įdomų ir su,o- r» ,r te,81>”« l'k

Beubejo, nei kur,. Antanas
igų vakarų Lietuvių Auditori- mums, lietuviams, reikia pare-

niūkė tuojau pažino vienų jos 
vyro žūdytojų-šoferį Yanaga- 
tų. Jš pradžių Vanagatas gy
nėsi, bet vėliau prisipažino. 
Dalinai prisipažino ir dvari
ninkas Horn, kuris neigia 
jam suformuluotą kaltinimų 
dėl Jesučio nužudymo, bet 
prisipažįsta, kad dalyvavo

uis. Kaip Darius ir Girėnas, i Staniukynas, nei arkivysku- . 
jie nebepamatė savo akimis Į pas Jurgis Matulevičius nerei-1 
viso siekiamo tikslo. Garbin- knlauja didelio marmuro ga-Į

.l<».8‘-

ga, bet graudu, kad jų buvo 
toks trumpas gyvenimas, kad 
juos sulaikė nuo įkūnijimo vi
so to, ką buvo užsibrėžę. Jiems

balo jų figūroms, bet jie pra
šo lietuvių dabaigti jų pradė
tus apšvietos žygius, kad lie
tuviai pasiektų dar aukštesnį

Iš Politikos Lauko
mti, o, be abejonės, turės.me priešvalstybinių partijų veiki- 
būsimų 12 wardo aldermonų 
Ben Petkievičių.

beabejo, lietuviai pastatys an- [laipsnį kultūroje
trų amžinos atminties pamin
klų. Tie didvyriai: tai kun 
Antanas Staniukynas, šv. Ka 
zimiero Seserų vienuolyno stei

Lietuvių pradžios mokyklos, 
mergaitėms akademijos, ber 
naičiams kolegija ir seminari
ja jau Įgyvendintas fakta

CICERO. — Sausio 22 d., 
Šv. Antano parap. svetainėj 
visų lietuvių organizacijų at
stovai laikė susirinkimų. Ta
rėsi, kurios politinės partijos

Biznierius

BUV. AMERIKOS LIETU
VIS ATIDARĖ KAVINĘ

K AUNA S. — Prieš keletą 
metų iš Jungtinių Amerikos |

gėjas ir globėjas, ir ark i vys-'Bet reikia tą vi.ą darbą vai-'kratą partijos), sakoma. \per vo 
kūpąs Jurgis Matulevičius, pikuoti lietuvių universitetu, [keletu mėnesių agituoja lietu 
Tėvų Marijonu kongregacijos i Tas yra Amerikos lietuvių
atnaujintojas. siekis, kaip buvo Kaunas Da-

Lietuviai pąk'ilo kultūroje liaus ir Girėno siekiu.
iki aukšto laipsnio, nes kun

Ligi šiol įdomiausias ir 
reikšmingiausias buvo liudi
ninko inž. Vilsono parody
mas. Mat, šis liudininkas, 
drauge'su Zasu ir Neumannu 
važinėjo į Karaliaučių, Berly-

rūšių mokykloms pastatyta a- 
pie 80 naujų gražių trobesių. 
Namus stato ir įvairios visuo
meninės ir kultūrinės organi
zacijos. Šaulių sųjunga vienu 
svarbiausiu savo kultūrinių 
uždavinių laiko šaulių namų 
statymą. Šaulių namai tautos 
namai. Juose susibūria visos 
apylinkių kultūrinės organiza
cijos. Jos visos šauliams ir 
padeda savo namus statyti 
Kultūrinių organizacijų na
mai daugiausiai statomi vi 
suomenės lėšomis

Taigi ir pereitais metinis 
Lietuv. pastatyta daug naujų 
namų. Kaip visada, taip ii 
pernai smarkiausia statyba 6- 
jo miestuose. Kaune išaugo 
didžiuliai, gražūs žemės ban
ko namai, kituose miestuose

RADIOS
Tiems, kurie neišgali misi-| 
pirkti naujus 1935 m. ra-l 
dios. Šiame clearing sale 
galėsite įsigyti radio pigiai. 
.Miilget Radio tik po

$5.95
Kolster Radio 7 tūlm

*6.95
Atwater Kent Radio 7 tūbų

6 95
R C A. Radiola 7 tūbų

695
Brunswick kombinacija 9 
tūliu

*29,00
l’hilco Itadio 8 tūbų

*13»5O
Boseli Radio 8 tūbų

14.00
Brunsvick Radio su Pbono- 
grafu 10 tūbų

’ 2 9.00
Majestic Radio 8 tūbų tikvuz

*14.00
Geri vartoti Pianai tik po

*25.00
Maytag Skalbykla ketvirtai
ne aluminum

*39.00
Eederal washer mašina tik |vuz

*12.00
Visi Bailio yra pertaisyti 
kuogeriausiai ir duodam į 
pilną gvaraneiją.

los. F. Budrik, Ine
BASEMENTE 

3417-21 So. Halsted St

i r.ą, Tilžę tartis su /Vokietijos
[nacionalsocialistų vadovybe. Į pastatytos naujos ligoninės, 
j Vilsonas, iš pradžių, lyg bijo- [ savivaldybių namai ir kitos 

įstaigoms patalpos, 
kasmet duoda ke- 

sitarime, kuriame dalyvavo ir liems tūkstančiams darbinin- 
Klaipėdos nacių vadai, buvo kų darbo. Namai statomi dau-

i. lietuviai turėtų laikytis. ‘ Fou-į valstybių į Lietuvų sugrįžo J. ba| I vaWMos' įstai

s. rhoseman’ (atskala nuo dėme Oursk.s Trejua me na jis bu- su Karaliaučiuje pa Statyba kasu

vius savon pusėn, bet matyt 
iš tų šiaudų nebus grūdų. Or
ganizacijų atstovai pilnai pa-‘ tuvišką kavinę

“Draugas” ap tvirtino regularę

Mažeikių miesto burinis-H
tru. Tačiau šiemet nuo bur- 
inistravimo atsisakė ir Kaune perskaitytas oficialus vokie- ginusiai iš savos medžiagos,

Dienraštis
Antanas Staniukynas savo gx svietai yra tarnavęs per 25 partiją ir jos kandidatus. Vi-Į šia Kauno gyventojų užeiga, 
venimą paauk ęn Šv. Kazimie metus. Šv. Kazimiero vienun. išminėta atskala, matydama,

atidarė moderniškiausią, Lie v. . , , .
“firand Cafe”/? r<“Ch° y"™?1*8 ParW8- 

. , . . . kimas, kad Klaipėdos naciudemokratų Ji vra didžiausia ir puikiau- , .. A * į . ... , _■ vadu vra paskirtas dr. Neri- eina ne lėtu tempu.

Nežiūrint ekonominės krizės 
spaudimo, Lietuvoje statyba 

Tsb.

» •
Didžiausia brangenybė iš visų

GOLD MAN REIŠKIAŠTAI KĄ OLD

marinas. Padaręs šį pareiški- 
nią, inž. Vilsonas beveik ap
alpo. Šis atsakymas pritren- I 

, kė ne tik patį Vilnoną, bet ir 
[visą kaltinamųjų suolą. Labui 
j pasikeitė dr. Neumanno nuo- 
itaika.

Nors savo parodymus lig 
šio.1 davė tik keli liudininkai, 
be«t iš jų vis labiau aiškėja, 

! kad visų valstybės išdavimo 
i darbą Klaipėdos krašte di» i-

ŠVĘS SAULES MŪŠIO 
SUKAKTUVES

‘TI tur būt yra graži. Bet dau- 
J giau negu tiek, ji tur būt turi 
maloniausi ir švelniausi balsą. 
Balsą, kuris primena lakstinga- 
lę primadoną Jennie Lind.”

Dvidešimtas Amžius ilgai 
lauke, pakol susirado tokią 
merginą. Bet sustojo ieškojęs, 
kai surado Virginia Bruce.

Jeigu matetč ir girdėjote gražią Vir
ginia, jus nesistebėsite, kodėl mes didžiuo
jamės turėti ją Old Gold rūkytoju tarpe. 
Komplimentas be abejo yra svarbus, kuo
met panelė Bruce sako ...

"Old Gold yra vienintelis ei garėtas kurį 
as liuosai ir be baimės rukau. jis toks ma
lonus gerklėj.”

Prieiastis? Susiveda Inte to:— 
Geresnis tabakas ne auga negu kad vartojama 
Old Gold. Ir jis yra tyras. Lengvas ant GER
KLES ir NERVU.

O P.lorlll«fdCo.,In<.

ŠvetnūtMi AMERIKOS CI6ARETU

jgav-o ir rėmė Vokietijos vai
zdžia. Jos buvo pinigai, jos 
(įsakymai, jos skiriami žmo- 
Įnės. Liudininkų parodymais 
[ypatingai domisi užsienių sp- 
[ audos atstovai, kurie seka by
los eigų.

KAUNAS — 1236 in. mg 
sėpo nien. bendros lietuvių ir 
latvių kariuomenės ties Sau
lės miesteliu nugalėjo vokie
čių kalavijuočių ordiną. Atei 
nanoiais metais nuo to istori
nio ir labai reikšmingo mūšio 
sueina 700 metų sukaktuvės 
Ši klausimą apsvarščiusi. lie 
tuvių-latvių vienybės draugija 
“Baltija” nutarė Saulės mfl 
šio 700 m. sukaktuves švęsti 
bendrai 1936 m. rugsėjo 22 d,

VILNIUI VADUOTI SĄJUN
GAI 10 METŲ Telefonai:

DIDELIS GAISRAS 
ŠIAULIUOSE

KAUNAS. — Šiemet balau 
džio 25 d. plačiai žinomai Vil-

------------ .niui vaduoti Sąjungai sueina
Sausio 6 d. vakare Šiauliuo d O metų nuo jos jiisf.eigimo., 

se sudegė tekstilės audinių fa-lpirmuoju Sąjungos nariu Im
brikas “Globas”. Tuo metu vo prof. F. Kemėšis, praeitą 
pasitaikė stiprus vėjas, ugnį vasarą Vilniaus geležinio fon- 
vis labinu kurstė. Gesinant fa do reikalais lankęsis Jungtl- 
briką, su ugnimi kovota apie nėse Amerikos Valstybėse. 

į 12 vai. Gaisro metu viena mu- Dabar Vilniui vaduoti sąjuu- 
I ro siena su didžiausiu trink- ga turi Neprik. Lietuvoje a- 
jšmu griuvo, sužeisdama du pie 500 skyrių ir apie 40 sky- 
Į miesto ugniagesius. Visos fa- rių užsieniuose. Narių yra n- 
briko mašinos, medžiaga ir ga pie 30,000. Savo veikimo pir
miniai žuvo ugnyje. Apskai-(mam dešimtmečiui paminėti!
čiuojama, kad šis gaisras pa-! Vilniui vaduoti sąjunga išleis MinVnR1nv^*V-5 
darė apie 250,000 litų nuoslo-' gražų leidinį “Nepriklauso

BOUlevard 4705 
BOUlevard 8167

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valando. Kaadlen nuo 9 Iki 5 

Hanadč'.lo. 8«redo. Ir Pėtnyfiloa 
vakar  a fe I Iki 9 

Teletonaa CAKal U7S 

Ramai: 6459 S. Rockwell St.
Telefoną. BKPiiblIe ttkftn

ANGLYS

lių. Be darbo liko apie 100 
moterų darbininkių. Dėl šio 
gaisro esama įvairių nuomo
nių. Kai kas sako, kad yra 
aiškus padegimas. Mat, fabri
kas prieš 3 mėn. buvo stam
biai sumai apdraustas. Tsh.

moji Lietuva 15 metų Vii 
niaus kovos fronte”. Tsb.

ANOI.YK! Tūkstančiui narni) varloii 
ekonomlAknu, be nuodf.li) Troplcnir 
anglis. Garantuota vnga Ir Šiluma.

Trys Telefonai: 
Repnblle OfiiiO 
I.awndnle 73615

Lump arba egg—S.00 Moirknac 2324 
NOKTHKRN COAI. <'<>.. 

I«wn<tnle 7.400 Merrlrnnc 2321

GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

JAU ATSPAUSDINTA VIL
NIAUS GELEŽINIO FONDO 

AUKSO KNYGA

KAUNAS. — Neseniai at
spausdinta Vilniaus geležinio 
fondo aukso knyga. Ji yra fon 
do komiteto žinioje. Netrukus 
; ją įsirašys organizacijos ir

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chleago, III.
TF.Ii. REP1TU.IC S »02

Katrie perkate •»n<'ls IS 
drafverli,. elijaklte Juos Į 
CRANE COAL CO. O.iuelte 
geresnes anglis už mai.tau 
pinigu.




