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PRANCŪZIJA GRIEŽTAI PRIEŠINGA 
VOKIETIJOS ATSIGINKLAVIMUI

Norima, kad ji prisidėtų prie 
rytų Lokarno pakto

IR TADA NEBOTŲ ĮMANOMA 
JOS “LYGYBE”

LAUKIAMAS VYRIAU* 
SIOJO TEISMO NUO

SPRENDIS

MŪSŲ KARDINO 
LO SUKAKTUVES

RADIKALIZMAS MEKSI
KOJ GALI APIMTI KITAS 

SRITIS ..

LZ)NDONAS, vas. 2. —
Prancūzijos pasitarimuose su 
Anglija paaiškėjo, kad Pro n 
cūzija yra griežtai priešinga 
Vokietijos atsiginklavimui iki 
Hitleris sutiks prisidėti prie 
rytų Lokarno pakto.

Prancūzija taip daro susi
tartus su sov. Rusija, kini 
turi milijoninę kariuomenę ir 
gali sutrukdyti Hitleriui gin
klavimąsi.

Prancūzai pareiškia, kad 
jei Vokietija ir prisidėtų prie 
minėto pakto ir tada nebūtų 
galimumoi jai pripažinti pil
nos “lygybės” ginklavimosi.

Jei Anglija protauja ki
taip, niekas jai to negina.
Tačiau Prancūzija turi žiūrei-------------------
ti, kad Versalio taikos sutar-1 Idrtif VADYB KIDA ICTA 
ties sąlygos būtų pildomos, i TUHMJ mlA RIA"
kad hitlerininkai nebūtų išims * TYMAS - NETEISĖTAS
vinti iš tų sąlygų pildymo, j _______

Prancūzija priv&to bedėti. j NEW YORK, vas. 2. — 
-------------------- New Yorko valstybės vyriau-

PARYŽIUJE STUDENTAI CĮi ' V. * 1 -n Ln lI Steinbrink nusprendė, kad

OLANDIJA FORTIFIKUO-
JA RYTINES INDUAS
HAAGA, vas. 2. — Olan

dijos vyriausybė yra rimtai' 
susirūpinusi savo valdomų rv 

'tinių Indijų likimu. Reiškia
ma baimė, kad japonai gali 
užimti šias olandų kolonijas, 
kurios yra turtingos gamtos 
turtais.

Japonai, anot olandų, jau 
seniai turi nukreipę savo aki 
j rytines Indijas. Kad nuo 
jų apsisaugojus, Olandija for 
■tifikuoja salas ir, prireikus, 
iš Anglijos ir Amerikos tiki
si pagalbos.

TAS NUOSPRENDIS —
AUKSO STANDARDO 

KLAUSIMAS
W ASHINGTON, vas. 2.— 

ftį pirmadienį laukiamas vy
riausiojo teismo nuosprendis 
valiutos aukso standardo kl
ausimu.

Yra žinoma, kad kongre
sas turi teise tvarkvti krašto4 *
valiutą taip, kaip atrodo tin
kamiausia. Tačiau einasi apie 
tai, ar jis turi teisę tą visą 
tvarkymą be jokių sąlygų-pa 
duoti krašto prezidento nuo
žiūrai. 1

Prieš aukso standardo pa
keitimą ir aukso ištraukimąi 
iŠ apyvartos padaryti kon
traktai vra paremti aukso \a
Hutą ir senuoju Standard... | įn Prat«wm«; kadangi prez. 
Šiandien uždarant tuos kon-

VAS. 9 D. SUEIS 19 METŲ ™ TOKIAM ATSITIKIME 
KAIP PASKIRTAS CHICA- U* S* GALĖTŲ ĮSIKIŠTI 

GOS ARKIVYSKUPU

KAIP LIETUVOJE KOVO
JAMA SU NEDARBU

KALINAS. — Šiennjt Lie-, daugiausia dėmesio kreipin- 
1 tuvoje nedarbo klausimas nė-ima į kelių tvarkymą. Taip

VVASHINGTON, vas. 2.-’ kitais metais. J'rie viešųjų
.Jo Eminencija Kardinolas lNors US A- vaistytos ^P»‘”

Mundelein, (’bicagos Arkivy-

ra toks aštrus, lyginant jį su ; pat norima, kad bedarbiai ne 
tik uždirbtų, bet ir išmoktų

tanientas laikosi savo poziei
skupas, šio vasario m. 9 d.!^)S’ būtų nepateisinamaĮ jciaugjaa dalykas, tai miestą
minės 19-os metų sukaktuves, formalų protestą ,Męk-. apri-,pinti darbu

<ikos vyriausybeikaip paskirtas Chicagos ar 
kivyskupjj.

GREEN SMERKIA AUTO-
MOBILIĮI KODO PRATE

SIMI
W ASHINGTON, vas. 2.—

Amerikos. Darbo federacijos 
prezidentas W. Green smer-

'kia automobilių pramonės ko

sikos vyriausybei prieš j->3 
nusistatymą religijos atžvil
giu, tačiau gali pasireikšri 

j kas tokio ypatinga tame ne
laimingam krašte, kad U. S. 
veikimas galės būt iš tikrųjų 
pateisintas.

Tarptautiniu juridiniu at
žvilgiu, religijos ir švietimo 
reikalai yra kiekvienos val
stybės vidaus dalykas. Tačiau 

■ Meksikos reikale tie dalykai

darbų sausio mėn. vidury diritot kurios specialybės. Tuo 
bo apie 2,(XX) žmonių. Sun- tikslu manoma išbandyti na

mų stogams dengti gontų ga-
įr

uždarbiu. Jų šią žiemą yra metu 
iki 8,tX*.J. 1 tie viešųjų darbų darbo 
jie visi darbo negali gauti, 
nes dideliems darbams suor
ganizuoti tuo tarpu nėra pi
nigų.

Kaimuose stambesni ūkiniu 
kai dar ir dabar nusiskun
džia, kad negali gauti laukų 
darbininkų. Dėl to, manoma, 
netrukus surašyti visus rnies 
<tų liedarbius ir jų daliai dar-

traktus negaunama aukso va 
liutos.

Vyriausias teismas tad iš
spręs šiuos ir kitus klausi
mus ryšium su aukso stan- 
dardu.

Rooseveltas ir naujosios san 
tvarkos koordinatorius I). 
Richberg to kodo reikalu ne
pasitarė su organizuotų dar
bininkų vadais.

gali liesti J. Valstybes. Miręs bo parūpinti kaimuose, pas
ambasadorius Morrow turėjo stambesnius ūkininkus.»
pasisekimo įkalbinti Meksi-l .. . » . . ,., , - .. .... ! Šių metų viešųjų darbųkos valdovus, kad jie modifi- /, x ...... . . , fondo plane paskirta 8tX).(XX)
kuotu priesreligini nusist&ty- • • , '

m x x litii akmens tąsymo ir akai*mą. J aciau jo tos pastangos

KELIA RIAUŠES (šios valstybės legislatūros
•-------- • i pravestas pramonės gaivini-

P ASYŽIAUS, vas. 2. — mui aktas (įstatymas) yra 
Šio miesto universiteto stu- Į neteisėtas, kadangi valstybės 
dentai sukėlė demonstracijas, soverenumas paduodamas fe- 

deraliniams autoritetams. O 
tas yra priešinga ikonstitu-• • • - Acijai.

protestuodami prieš svetim
šalius inteleaktualius veikė
jus, kurie įsivyruoja visoj 
Prancūzijoj.

Iš demonstracijų pasireiškė 
riaušės ir kova su svetimša
liais studentais. Daug sužeis
tųjų. Areštuota nemažas akai 
čius riaušininkų.

NAUJA DIKTATORIAUS 
STALINO KAMPANIJA
RYGA, vas. 2. — Sov. Ru 

sijos diktatorius Stalinas pln 
nuo ja Šiemet Maskvon sušauk 
ti tarptautinį komunistų kon-

PRISIPAŽINO NUŽUDĘS 
ŽMONĄ

Sausio mėn. 29 <1. Elginej gresą, kad pradėjus naujų 
sudegė namai ir rasta gaisre kampaniją už “pasaulio re-
žuvusi Mrs. Bessie Rasmus- 
sen, 39 m. amž., penkių vaikų 
motina.

Kadangi susekti pėdsakiai, 
kad namai buvo padegti iš 
vidaus, įtartas ir suimtas žu 
vusios moteriškės vyras Ar- 
tbur Rasmussen, 41 m. amž.

Per keturias paras jis bu
vo išklausinėjamas ir griežtai 
gynėsi. Ant galo prisipažino, 
.lis primušė savo žmoną ir 
padegė namus.

Jis pasakoja, kad jiedu su 
sibarę ir jis stumęs ją į sie-

voliucijos” pagreitinimą.

HITLERIS IŠTEISINO 
“ŽVAIGŽDĘ”

BERLYNAS, vas. 2. —
Diktatoriaus Hitlerio įsaky
mu išteisinta HoUywoodo 
“žvaigždė” Pola Negri, ku
ri atvyko Vokietijon dalyvau 
ti vokiškos filmos daryme.

Išaiškinta, kad Pola Negri 
nėra žydė, bet lenkė ir pri
klauso arijonų rasei.

Hitlerio įsakymas paskelb-
ną taip smarkiai, kad ji griu' tas tGoeringui parvvkus iš 
vus be žado. Jis neturėjęs Varšuvos.
ką daryti, kaip tik padegti į -------------- »-----
namus. Vaikų tuo laiku nebu
vo namie.

BRAZILIJA. — Cuyaba 
1 kunigų seminarijon pakvies
tas dėstyti filosofijos salezic-

TJTNDONAS, vas. 2. -- tis klierikas lietuvis Jonas
Anglijos vyrinusyliė skelbia, AstraR. Jis mokėsi Italijoje 
kad Anglijoj mažėja nedar- ir Brazilijon paskirtas tre- 
bas. 'jiems metams./

NEGALIMA SUSITARTI 
SU BOLŠEVIKAIS

• dvmo darbams; 500,000 lt.— pačiam \\ ashingtone kažkam .T . . A , ix- » žemės darbams. Viešųjų dar-Į tai atsižvelgus, orgamzuo ■ buvo sukoneveiktos ir pasa- 
ti darbininkai atskilo nuo lintos iš rekordų.
NRA ir visos vykdomos nan Dabar Washingtone turima 
josios santvarkos.

Sužinota, kad prez. Roose- 
_ veltas neturėjo reikalo atsi

klausti organizuotų darbinin- 
M ASHINGTON, vas. 2. [ vadų, kadangi jam rapor-

iešųjų
bu fondo vyriausias tikslas -- 
ne tiktai suteikti bedarbiams 
darbo, bet kartu žiūrėti, kad 
tas darbas būtų produktin- 
gas ir kraštui naudingas.

Grįžęs iš Rusijos sovietų am 
basadorius Trojanovskis ap
lankė valstybės sekretorių 
Hull skolų reikalu.

Po trumpo su Trojanui- 
skiu pasitarimo sekr. liuli 
paskelbė, kad su sovietų vy
riausybe nėra galimybės su
sitarti skolų reikalu. Sov. Ru 
sija atsisako mokėti skolas— -

tuota, kad automobilių pra
monėje yra tik apie 5 nuošim 
čiai darbininkų, priklausančių 
Amerikos Darbo federacijai.

PELNINGA LIETUVOS 
UŽSIENIO PREKYBA

apie 500 milijonų dol., paduo j bar sunkesnių laikų, Lietuva
damomis jai sąlygomis.

NORI ILGESNĖS KAREI
VIAMS TARNYBOS

žinių, kad šiandieninė Meksi
kos vyriausybė planuoja pra 
plėsti savo sočiai i stišką, ar 
komunistišką veiklą be reli
gijos į kitas krašto sritis. Vv

. 1 1,1 • • y • ' NURODYTI KITI KODIKIOžemę, kasyklas ir vienosios 
naudos įmones, kaip tas yra 
padaryta sov. Rusijoj.

Vykdant viešuosius darbus,

mvbą. Pažymėtina, kad šiuo 
Lietuvoje jau veikia 
savotiškos stovyklos.

Kauno bedarbiai Kretingos
apskrityje jau dirba akmens 
paruošimo darbus. Galvoja
ma darbo stovyklas įrengti 
ir Lietuvos inteligentams be
darbiams, kurių kas kart vis 
daugiau atsiranda.

Lietuvoje anksčiau buvo 
labai svarbus svetimšalių dar 
bininkų klausimas. Jų gana 
daug dirbdavo j vai ruošė fab
rikuose. Dabar svetimšaliams 
darbininkams darbo leidimai 
jau neduodami. Specialistai 
svetimšaliai turi per dvejus 
metus pramokyti savo spe
cialybės lietuvių darbininką 
ir, po to, pats svetimšalis tu 
ri pasitraukti. Svetimšaliai 
darbininkai yra labai varžo
mi ir mažai kur gauna dar
bą. Dėl to, jų skaičius pasku
tiniuoju laiku žymiai suma
žėjo.

GROBĖJAI
Tai visa yra fizinės sava

stys ir jos priklauso ne vien 
meksikiečiams, bet ir kitų 
kraštų nacionalams. U. S. pi
liečių interesai Meksikoje

FLBMINGTON, N. J., vas. 
2. — B. R. Hauptmanno bylo 
je pasireiškė didelis įspūdis, 
kada jo gynimui pašauktas

v-
KAUNAS. — Nežiūrint da ra dideli. Ir jei Meksikos vai

PARYŽIUS, vas. 2. -- 
Prancūzijos militarininkai rei 
kalauja, kad būtų pailgintas žemomis 
tarnybos terminas kariuomc- 
nėję. Jie nurodo, kad kas me gruodžio
tai nepriauga pakankamas buvo išvežta į užsienius įvai- 
skaičius jaunų vyrų ir pasi-Įrių prekių už 14,781,900 litų,

su užsieniais, nors susiaurina- 
tai, bet gana sėkmingai pre
kiauja. Nors valstybės y m 
apsitverusios aukštais mui
tais ir kitais varžymais, vis 
tiktai Lietuvos žemės ūkio 
gaminius pavyksta, kad ir 

kainomis, parduoti
užsieniams. Sakysim, 1934 m.

mėn. iš Lietuvos

rodo naujokų trūkumas.

U. S. NĖRA TAUTA

PARYŽIUS, vas. 2. — Ka 
idangi J. A. Valstybės atsisa
ko prisidėti prie tarptautinio 
teismo Haagoje, kai kas ran 
da to priežastį.

Sako J. A. (Valstybės nė
ra tauta. Kraštą apgyvena 
įvairiausių tautų mažos gru
pės* ir, prireikus, joe sudaro 
krašto opiniją, neatsižvel
giant į naudingumą kraštui.

Areštuoti 6 Illinois Emer- 
gency Relief komisijos tar
nautojai. Kaltinami snnkal- 
biu, kad vogus įvairius šelpi
mui skiriamus daiktus.

dovai mėgintų tai visa už
grobti be atitinkamo atlygini
mo, tada U. S. turėtų teisėtą 
pareigą įsikišti į tuos reika
lus ir pradėti akciją.

Kaip ten nebūtų, U. S. vy
riausybė visvien atvdžiai tė- 
mijasi, kas veikiasi Meksikoj.

AR GALI SVETIMŠALIAI 
ĮSIGYTI LIETUVOJE NE

JUDINAMO TURTO

. o į Lietuvą iš užsienio įvež
ta už 9,587,600 litų. Tuo bū
du, praeitų metų gruodžio 
mėn. Lietuvos užsienio pre
kyba davė 5 milijonus litų 
pelno. Per visus 1934 m. iš 
Lietuvos išvežta prekių už 
147,245,300 litų, o iš užsienių 
į Lietuvą įvežta — už 138,- 
690,100 litų. Taigi, 1934 me
tais Lietuvos užsienio preky
ba davė pelno 8,555,200 litų.

RASTAS NUŽUDYTAS 
ŪKININKAS

C. E. Barnes, 56 m. amž., 
Kana apskrities ūkininkas, 
rastas nužudytas nušovimu 
savo namų garadžiuje.

Jis nuėjo į garadžių ir ten 
susidūrė su plėšikais.

KAUNAS. — Sausio mė
nesį vyriausias tribunoias 
sprendė klausimą, ar gali 
svetimšalis paveldėjimo ar!,.,., __
testamento keliu Įgyti nekil- u„„u
nojamą turtą Lietuvoje. Iš
sprendė, kad gali, tačiau ei-

KALTINAMIEJI IŠ
TEISINTI

Kriminaliniam teisme pri
siekusieji teisėjai išteisino 
gatvekarių darbininkų unijos 
viršininkus W. Taber ir J. J",

liudyti P. H. Sommer, New Kehoe, kurie buvo kaltinami 
Yorko miesto gerovės depar- žmogžudyste ir smurtu rv- 
tamento tarnautojas. ■ šium su buvusiuoju bosų dar

T. , , ., bininkų streiku.Jis liudijo, kad po lakūno 1
Lindi,erghio kūdikio pagrobi- ,ŠGEiį^72 2^,. 
mo naktį iš r ai r vi e w, N. J., mimui i
važiuodamas gatvėkariu į
New Yorką tame pačiame HANCOCK, Mich., vas. 2. 
gatvėkary matė du vyrus ir — Superior ežere didelė le- 
vieną jauną moteriškę su kii do lytis pradėjo vilkti 12 žu
dikių. ,vininkų. Per 4 valandas jie

Teisme iš paduotų fotogra Į išbuvo pavojuje.
fijų jis išrinko vieną vyra ii* j Pagaliau kiti žuvininkai iš- 
moteriškę. Pasirodė, kad tas gelbėjo juos su paprastomis 
vyras yra Isador Fisch, kurs Į valtimis.
1933 m. išvyko į Vokietijų ir , -------------——.
ten mirė. Hauptmannas 
juo bendrai prekiavo kailiu
kais. Fisch, išvykdamas į Vo

— Per 12 mėnesių 1934 m. 
į Klaipėdos uostą įplaukė 
1,030 ir išplaukė 1,039 laivai.

nant 830 str. 9 tomo įstaty
mų rinkinio priedu, tas nekil-

liko dėžę su 15,000 dol. bank
notais, nepasakydamas, kas 
yra dėžės viduje.

O jauna moteriškė pasko
nojamas turtas per trejus dė Violet Sharpe, Mrs. Mor- 

row, lakūno Lindbergho uoš
vės, tarnaitė, kuri nusižudė 
prarijus nuodų, kada polici
ja po kūdikio pagrobimo ėmė

— Kauno socialės globos 
draugija globuoja 7,242 aš
menų.

LAK. JANUŠAUSKAS IR 
“N-NOS’’ BYLMJASI

mėtus turi būti likviduotas.

BELGRADAS, vas. 2. — 
Serbų studentų riaušių laiku 
1 studentas nušautas ir 17 
sužeista.

Ukmergės apskrities savi
valdybės 1935 metų biudžete 
paskirta 60 tūkstančių litų 
mokyklų statybai.

Praėjusį penktad. 2 vai. p. p. 
turėjo įvykti Janušausko-Nau- 
ienų bylos išklausinėjimas, 

ją nagan, kad patyrus, kur Teisėjui perskaičius skundą
ji buvo kūdikio pagrobimo 
naktį.

Šis liudytojas sumaišė kal
tintojui visus planus.

atrodė, kad ta byla ne jam pri
klauso, bet kitam teismui. To
dėl pasakė, kad su ja turi eiti 
oas kitą teisėją. Teisėjo nuo
mone, Janušauskas turįs gerą

PLATINKITE “DRAUGĄ" bylą, tik ne jo korte.

i



•? Pirmadienis, vasario ?, 1935

iii. pareiškė Times’o korespondentui: “Aš ne
žinau pasauly nieko galiugesnio už jūsų laik
raštį. Gal tik Misčisipi upės srovė yra stip
resnė!’’ Tui lalvaį reikšmingas palyginimas.
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DIENOS KLAUSIMAI

INTELIGENTO TIPO UGDYMO 
KLAUSIMAS

Vokiečiai Nesiliauja Šmeižę ir 
Kurstę Prieš Lietuvą

Mes jau esame nurodę į tre- kokią vieną kartą turės. Kini
čiojo reicho propagandos or- jvėvla esanti suinteresuota ne 

tik viena Lietuva. Greta jos 
Kluipėdos Krašto likimu ypa 
tingu būdu esąs, suinteresuo
tas Vokietijos Reichas, kuris

vienu mostelėjimu ištisus kaimus: žmonės, piktos kampanijos prieš Lio 
gyvuliai, net namai plaukė kaip skiedros. Jo-jtuvą priemones ir metodus. Ta 
kia užtvara nepajėgė tuomet užstoti galiu- čiau. nesišykštima skambių žo- 
gai upei kelio. ,džių ir grasinimų Lietuvos a- ‘ dabar labiau nei aukščiau pa

Gerai vedamas ir pasiryžęs tarnauti tei-1dresu ir mitinguose, kuriuos ar brėžia, kad savo politiką Lie- 
sybei laikraštis, be abejo, sudaro nepupras-! taį “Volksbund fur das Deut- 'tuvos atžvilgiu jis darys pa
tai didelę jėgų. Linkolno palyginimas labai,schtum im Ausland”,'“Bund reinama nuo to, kaip Lietuva 
vaiadžiai apibūdina spaudos galybę. Jis net'i'ur den deutschen Osten”, ar traktuos Klaipėdos Kraštą' 
teisingiau apibūdino spausdinto žodžio reikš- tai kitos panašios organizaei-Tačiau be Lietuvos ir Vokie- 

jos periodiškai sukviečia Ber- tijos, Kluipėdos Kr. įvykiais

“F. B.” pranešimu Vysk.-F. Būčys lau
kėsi Panevėžyje, kur pasakė keletą labai tu
riningų pamokslų ir laikė įdomių paskaitą 
“Dvasios primatas inteligento gyvenime”.

Jo Ekscelencija vaizdžiai palygino mūsų 
tautos būklę didžiųjų tautų tarpe, paimda
mas pavyzdžiu kiaušinius, vežamus akmenų 
vežime. Norint mums išlikt: sveikiems, rei
kia parengti išsiauklėti tokį inteligento tipą, 
kurs būtų l»ent 5 nuoš. geresnis, tvirtesnis už 
dabartinį vak. Europos inteligento tipą.

Mūsų senoji inteligentų karta, daugumo
je Rusijoje mokiusis ir gyvenusi, persiėmė ir 
Rusijos neigiamybėmis, iš kurių nihilizmas, 
komunizmas Rusiją privedė prie to kas dabar 
joje dedasi. Mes turime išsiauklėti aukštos 
kultūros, didelės inteligencijos, gilaus tikėji
mo, tvirtos dores, sveiką socialinį inteligen
to tipą, laikydamiesi 19 šimtmečių patirtį tu
rinčios mokyklos — Katalikų Bažnyčios — 
dėsnių. Tad mūsų inteligentai turėtų padary
ti reviziją savo santykiuose su Kat. Bažny
čia ir, radę juose taisytinų dalykų, neatidė
liojant susitvarkyti. Inteligentams į pagalbą 
turi stoti mūsų geroji spauda, ypač rimtieji 
žurnalai ir tautos tikrąja stiprybe besirūpi
nančios įstaigos. Ligšiol nematyti, kad Lie
tuvoje' būtų tinkamai susirūpinta inteligento 
tipo ugdymu.

mę, ne kaip dažnai minimas Napoleono posa
kis: “Laikraštis yra pavojingesnis už kele
tą korpų priešo kariuomenės”. Toks viena- 

: šališkas, grynai kariškas periodinės spaudos 
įvertinimas yra labai charakteringas žmogui, lleiteris” Kocb ir prof. Ober- 

I kuris karą laikė aukščiausiu tikslu ir į viską laender, kurių pavardes figų 
žiūrėjo kario akimis. . jruoja ir neumanininkų ir za

Tačiau laikraščio uždavinys turi būti pla- sininkų byloje. Bet ir to liepa 
tesnis: ne kelti pavojų, neapykantą bei pa-jkanka. “Erdvės” ištroškęs na

pe ir kai kurie kiti Paryžiaus į tos) straipsnį “Mūsų Vakarai 
Konvencijos 2® ir 3° priedelių yru lietuviškas kraštas’’, b) 
nuostatai neveikia, tui kalti-' neseniai pusi rodžiusią lietuvi
ninkų reikia ieškoti kitur, tik |šką brošiūrą — “Senprūsių 
ne Lietuvoje. Tą tiesą autori- kraštus ketvirtas Baltijos 
tetingai jiatvirtino ir Haagos valstybės šeimos narys”, c) 
Teisinas (1931 m. spalių mėn. Valsonoko knygą “Klaipėdos
15 d.).

Matyti geriausia priemonė 
sav« prieš Lietuvą nukreip
tiems siekiams užmaskuoti vo 
kiečiai laiko (Milašių užsimo
jimų priėmimą patiems lietu
viams. Tais sumetimais, g'ret
čiausiai, Reinbold Pregel ii j Ries publikos Prezidento ir G u 
bus parašęs savo brošiūros an-'bernatoriaus Navako ta proga

problemą”, d) Vydūno “700 
metų lietuvių - vokiečių san
tykiai”, e) prof. Roemerio pa 
skaitą 1934 m. gegužės mėn. 
9 d. Klaipėdoj ir Dr. Zauniaus 
kalbą per radio ir galop, f) pe
reitų metų “Jūros Šventę i*

trąjį skyrių: “Lietuvių verži
masis į Vakarus”. Ne vokie
čių “Drung nacli Osten” su-

pasakvtos kalbos.
Būtų bergždžia polemizuoti

su brošiūros autorium dėl jo
lyne, Karaliaučiuje ir Tilžėje esančios politiškai ir ekonomi- daro pavojų Europos taikai, e'istorijos ir etnografijos tenipi-
ir kuriuose ypač pasižymi Ryt- škai suinteresuotos ir svarbiau
prūsių vvr.

> J
prezidentas “gau- siosios Rytų valstybės, kadan

gi Klaipėdos uostas sudarąs 
natūralę išeitį vieno svarbiau
sių artimųjų rytų upynų. Norsjšiflros autorius tvirtina, 
tranzito klausimas ir buvęs nei Klaipėdos Kraštas,
sureguliuotas Klaipėdos Kon- 

sipriešinimą, o jungti žmones tvirtais dvasi--cionalsocializmas tiesia savo vencijos 2 ir 3 priedeliais, tą
niais ryšiais. Šiuo tikslu spauda teisingai nu- nagus į nuo amžių lietuviškąjį 
šviečia pasaulinius įvykius, žadina į visa,!Pajūrį ir kad savo grobuoniš

ko tikslo pasiekti, falsifikuoja 
isteriją, kraipo faktus, šmei-

kas teisinga, dora bei gražu ir visokiais bū 
dais smerkia blogį.

Geras laikraštis turi nepaprastai didelės į ’* visai ari irai jai
grasina. Geriausiai iliustruojaįtakos žmonijos auklėjimui bei švietimui, y-

čiau sakytų aktų nuostatai ne
są iki šiol įgyvendinti. Tas 
klausimas turėsiąs netrukus 
būti išspręstas. Šitame sąry
šy Klaipėda dažnai esanti mi
nima kartu su Koridorium k

tai Berlyno leidyklos: “Gren- 
ze und Ausland”, neseniai iš
lįsta Reinbold Pregelio (po ta

pae jei jis, sakysime, taip išsiplatinęs, kaip 
anglų Times.: jj skaito net tolimiausiuose mū
sų žemės rutulio užkampiuose, net mažai ži
nomose Polinezijos salose. Kiekvienas šio Jai-Įs*al)'var<’e reSls slepiasi vie- 
kraščio skaitytojas, tarytum, nematomais sifiJna* gerai žinonH* klaipėdiečių, 
lais yra surištas su viso pasaulio gyvenimu 
bei pažanga. Štai kodėl tokių laikraščių nuo
monė yra nejia prasta i svari. Tai patyrė sa
vo kailiu ir vokiečiai didžiojo karo metu,

dar neseniai apsigyvenęs Va 
terlande ir nedrįstantis grįžti 
Klaipėdon) 64 puslapių bro
šiūrą “Lietuvių sauvalės vie-

lietuvių “Drung nach den We 
sten”...

Sekdamas žinomus Vokieti
jos pseudo-mokslininkus, bro- 

kad 
nei

Rytprūsių dalys niekuomet nė
ra buvę lietuvių gyvenami ir 
kad Lietuva neturinti nei is 
torinių, nei kitokių teisių į 
Klaipėdos Kraštą. Pats žodis 
“Klaipėda”, lygiai kaip ir 
“Dangė” (upė) esą, latviškai- 
kuršiškos kilmės. Šiaurinėje

Vilniaus klausimu. Be to, Lie-1 Rytprūsių daly gyvenę šalau- 
tuvos elgesys Klaipėdos K ra -jai ir nadraujai, kurie, kaip 
šte rodąs, kad Klaipėdos pro- įr senieji prūsai, visai nebuvę 
Meilia dar nesanti baigta Ii giminingi lietuviams, o lieta- 
visi simptomai kalbą už tai. vių gyvenamos žemės sieku- 
kad "mažo Klaipėdos Krašto sios vos vidurio Nemuno upes 
likimas dar toli gražu negali tėkmės ir tik dėka vokiečio
būti laikomas galutinai išsprę
stas ir kad jis artimiausiu lai-

Ordinui, kuris kvietęsis lieta 
vius kolcnistus į savo valdo

įao ant šių dienų vokiečių pro 
pagundai reikalingo kurpalio 
ir įrodinėti jo teigiamų absur
diškumą. Taip pat vargu bau 
turėtų praktiškos naudos, jei 
nes panorėtumėm atvaizduoti 
šia proga Rytprūsiuose užsili
kusių palyginti gausingų mū
sų brolių kalvarijas pradedant 
Neinonvno įvykiais prieš ke
letą metų ir baigiant visiems 
žinomais pastarųjų laikų Til
žės lietuvių veikėjų persekio
jimais l>ei pakartotinais jų 
sumušimais (Vydūnas). Ta
čiau tas didelis jautrumas, ku
lį vokiečiai rodo pasigirdus 
vienam kitam lietuviškam ba
lsui apie Rytprūsių lietuviu,., 
--o juk istorija, vietų pava
dinimai ir žmonių pavardės 
(ar tai nėra ironijos šypsena, 
kad ir patį brošiūra yra spau-

kai sąjungininkų spauda nustatė prieš juosiSl>"Uvi,""B . K*«'PWos Kraš
beveik visą pasaulį.

Nepaprastai didelę galią laikraštis gali 
įgyti, jei visuomet bus nešališkas ir teisin
gas. Kažin ar ne geriausias įrodymas — vo
kiečių “Berliner Tegeblatt” liūdnas likimas. 
Sumaniai ir kultūringai redaguojamas, šis 
dienraštis po karo buvo skaitomas visose val
stybėse. Bet užteko nac.-socialistams perimti 
B. T. į savo rankas, jis beveik nustojo už
sienio prenumeratorių ir dabar, rodos, net 
rengiasi visai likviduotis”.

Mes, Amerikos lietuviai katalikai, turi
me daug priešų, su kuriais nuolat turime 
grumtis. Kad mūsų kova būtų sėkminga, tu- 

Kadangi šį mėnesį yra vedamas bendras 1^me turėti stiprią religinės ir tautinės min- 
visų Amerikos katalikų spaudos vajus, dėl ^*es sPau^Q» nes spauda tai didžiausia jėga. 
to pravartu dažniau pakalbėti apie spaudos kiekvienas katalikas turi skaityti pa

SPAUDA - GALYBĖ

reikšmę ir jos galybę. Pulk. Č. Kaivukštis 
“Tr.” apie spaudos gulybę tarp kitko taip 
rašo:

“Neseniai didžiausias anglų laikraštis 
“Times” šventė savo 150 metų sukaktuves. 
Ta proga buvo prisiminta, kad žinomas neg
rų išvaduotojas, Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas Abrakam Linkoln, jau 1860 i

reiga prenumeruoti bent vieną katalikišką 
laikraštį.

* L JL - - A

Juczi3 Žukauskas

Likimo Vingiai
(Tęsinys)

Vale ima iš indo sustingusį šviną, 
padeda ant delno. \

— Pavalkai! Tikriausi pavalkai! — 
pasigirsta balsui.

— Hm... Ką tat reikštų, — numykia 
nepatenkintas Vincus.

— Kažin kas skaniai nusijuokia.
— Dar klausia... žmonelės jungas teks

vilkti, brolyti! Aiškiausiai matyti...
Juodvalkis ideda ‘ pavalkus” šaukš-

tun ir vėl kairi;::’.

te” (“Die litauische \Villkur 
herrscbaft im Memelgebiet’’).

Sakytoji brošiūra turi tris 
skyrius, būtent:

L Klaipėdos Krašto vieta 
Rytų politikoj, 2. “Lietuvių 
veržimasis į Vakarus” (“Der 
litauische Drang nach den 
Westen”) ir 3. Kova už Klai
pėdos Krašto Autonomiją.

Pirmame skyriuje brošiūros? 
autorius pateikia savo skaity-[vencija galutinai ir visiems lai 
tojams bendro pobūdžio poli- kailis išspręstas ir, be to, Lie

kn suvaidins dar didesnę ro- mas žemes, lietuvių kalbos li-Įsdinta Karaliaučiuje pas Kas- 
lę Rytų politikoj” (pabraukta Jnija pasistumėjusi žymiai įpereitį!) ir pagaliau prieška-

' brošiūroj).
Klaipėdos Krašto problema 

ta prasme, kaip ją čion vaiz 
duoja brošiūros autorius, eg
zistuoja tik jo “erdvės poli
tikos” kvaitulio paliestoj fa

vakarus. Melno 1422 m. tai
kos sutartis, kurią Vytautas 
Didysis pasirašė su Ordinu, iš- 
tikrųjų buvusi “padiktuotoji 
taika”, nes Lietuvos Didysis 
Kunigaikštis buvęs tuomet vi

tinių samprotavimų. Esą, dar 
niekuomet nebuvę tiek kalbė-

riniai pačių vokiečių šaltiniai 
neabejotinai byloja, kad (en 
lietuvių žemių būta ir dalinai 
dar esama, — ar neturėtų pa
diktuoti vokiečiams kitokį el
gesį kiekvieną kartą, kai jie 
liečia dabartinę Lietuvos vai* 
stybę sudarančias žemes ir ver
sti juos reikšti daugiau paga
rbos savo kaimynui, kuris ne
rodo jokių grobuoniškų palin
kimų, o tenkinasi sunkiai iš
kovotos sentėvių palikimo da
lies išlaikymu ir sukonsolida

»>
vimu. *

ntazijoj. Šios Mažosios Lietu-'saga lis, o kryžiuočių Ordinas 
visiškai bejėgis; jeigu nepai
sant to Vytautas Didyšis vis- 
tik sakyta sutartimi palikęs 
Klaipėdos Kraštą Ordinui, tai 
jis (įdaręs tai todėl, kad jis 
pripažinęs tas žemes esant pri 
siškomis, kuriose laikui bė
gant apsigyvenę šiek tiek lie 
tuvių kolonistų. Vytauto Did 
žiojo su Kryžiuočių Ordinu nu 
statytoji siena išsilaikiusi iki 
1923 m. Atgavus Klaipėdą, lie 
tuvių, kurie niekuomet nesą 
buvę kuklūs, pretenzijos į Ry
tų Prūsus ėmusios vis drąsiai- 
reikštis. Tam teigimui įrodyti 
brošiūros autorius mini: a’

vos dalies likimas yra Versa 
lio Sandora ir 1924 m. gegu 
žės mėn. 8 <1. Parvžiaus Kon-

tuvos — Vokietijos sienų su
tartimi (1928 iii. sausio mėn.

ta apie Klaipėdos Kraštą pla 29 d.) dar kartą pačios Vo- 
čiojoj visuomenėj, kaip pasta- kietijos laisva valia patvirtin- 
raišiais mėnesiais; tarptautini ;tas. Nejaugi brošiūros autoriui 
visuomenė pradedanti jau pa- Ivisa tai būtų tik jokios reikš

mės neturį “popiergaliai”, 
kaip kad Belgijos neitralitetą 
garantavusi sutartis von Betb 
mnnn - Holweger didžiojo ka
ro pradžioje... O kad miškas

busti ir kreipti pasaulio dė
mesį į nepakenčiamą padėtį 
Klaipėdos Krašte, tačiau tai. 
kas žinoma apie Klaipėdos

ALYTAI. — Paskutiniu 
laiku šiame mieste atsirado 
gana daug tuščių butų. Namų 
savininkai rimtai susirūpinę.

Žmonės, išgirdę, kad lakūnas F. Vaitkus 
per socialistų laikraščius užsimanė “kontro
liuoti gimdymus”, mano, kad ir jam ir vi-1Kraštą, esą, jokiam santyky su 
Miomenei būtų daug sveikiau, jeį jis išmoktų Į ta reikšme, kokią Klaipėdos 

kontroliuoti “Lituanica II”.
iš anapus demarkacijos linijos

[kraštas turi Rytų erdvėje ir iki šiol neplaukia Nemuno u į “Ryto” (nenurodydamos da-

Senmerge reikės pasilikti, — suia- , treciam kryžius, kitiems nežinia kas —

Be Dievo meilės irsta 
suomenės tvarka. Pamilk Di« 
vą, o rasi sau ir tėvynei ne- 
nykstamą turtą. Kur Dievas, 
ten ir palaima.

giai nusijuokia Bertulio Gasparas, neiš- 
degusiomis piršlybomis pernai į Gintalų 
kiemą lankęsis.

Gali būt ramus, niektauza! — at
sikerta Zosė.

Taip laimę beliejant, prieina ir Pa
brėžos eilė. Žvilgsniai dvigubai išsitem
pia, visi susigužina tirštu ratu apie ka
ladę. \ ♦ A

Paleistas į vandenį švinas sušnypš
čia ir tuoj pat nntilsta.

— Kaukuolė!
Aplinkui susirinkusieji aiškiai mato 

gulinčią Valės delne išsiliejusią kaukuo- ' 
lę. Nuostabiai aiškiai išsiliejusią! Keistas 

( muiteikiinas visus'apima. Kažin kas mė-
Kenis Jovaiša '-dueto kepo.,. luina j gina įrodyti, kad Čia esąs kariškas Sal- niefų sekundę
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visiškai be turinio.
Valei išėjo ašaros — du dideli, aiš

kūs lašai.
Jaunimas taip susidomėjo švino lie- 

dinimu, kad būtų pamiršęs ir dvyliktą, 
jei ne šeimininkas. Pažvelgęs į sieninį 
laikrodį ir pamatęs, kad beliko vos ke
lios minutės, pranešė:

— Gana žaisti! Prie alaus visi! Žiū
rėkit, jau dvylikta.

— Jaunieji, taj išgirdę, puolė prie 
stiklinių ir uzbonų. Greitai prisipilate. 
Viduasly sustoję ir, sklidinas stiklines ra
nkoj laikydami, sekė ilgąją laikrodžio ro
dyklę.

— Tan! — pasigirdo pirmasis dvylik
tos dūžis, skelbdamas pirmąją Naujųjų

popierėlį. mas, tačiau visi mato, kad kaukuolė išė- j

— Zosė! jusi.
tiintnlo Zosė .ckidžia ištirpusį avi- j Pabrėža nusišypso ir ragina senj 

ną indan, ne ramiu į stebi, kn- gavosi. , Jovaišą traukti toliau.

— Nugis rožančius! - praneša Juod-1 Toliau laimė liejasi visokiausiomis 

vaiki.-. ' foruiomis: vienam žiedas, kįtftm pasaga,

Valio-o-o! — suriko visi drauge, 

smagiai užlenkdami lūposna stiklines.

Švino liedinimas buvo baigtas. Ber
žinę kaladę ififtešė kažin kas priemenėm 
šaukštą ir žvakę ant palangės Zosė j>a- 
metė. Trobelninką^ Jaukua išspaudė iš

armonikos kelis garsus, atsiliepė ir Plei
kio smuikas keliais užspringusiais brū- 
žiais. , ,

— Muzikantai čion! Arčiau prie sta
lo, šitan kampan! Vaikiukai, sustumdy- 
kit zoslanus labiau į pašalius! — tvark- 
dariavo Valė, vikriai apsisukdama.

Jaunieji bežiūrint susiporavo, pasili
ko tik seniai ir paaugliai prie stalo, ar 
pasieniais sustoję.

Pabrėža šoka su Vale. Ne taip, kaip 
kiti, (>amažu suka — kad galėtų pasikal
bėti.

— Nuo Kalėdų antros dienos nesi
matėm... Ne kiek čia to laiko, o man ro
dos, kad du mėnesiai.

— Mačiau tave užvakar per miestelį 
važiuojant. Krautuvėj druskos pirkau... — 
atsako Valė lėtu balsu.

. Jurgis atsilošia truputį, kad galėtą 
j«miatytį Valės veidą.

— Iš pradžių tu buvai daug links
mesnė šį vakarą. Kas tan pasidarė?

Valė ne iš karto atsako.
— Žinai, Jurgi... Gal daug geriau bū

tų buvę, jei nebūtum šį vakarą čion atė
jęs..,.

— Kodėl, Vale? — nustebo.
— Neramu man kaįin ko... Ta kau

kuolė vis akyse stovi. Ką tik girdėjau, 
kaip šnibždėjosi senis Jaukštas su Va
laitiene... Girdi, nuo pirmo pavojaus ne
išsisuks, turės žūtį vyras... man baisu, 
Jurgi...

Pabrėža raminančiai nusijuokia.
— Niekai, Vale. Juk čia paprastas 

žaidimas... Kam tikėti tokiems burtams!..
— Aš nesu prietaringa, bet šiandie 

kažin kodėl neramu... Duok Dieve...
— Petraitis pereitais metais išsilie- 

dino aiškų karstą. Phrneni?.., Žiūrėk, ir 
po šiai dienai sveikiausias. O visi šnekė
jo...

— Teisybė...
Trobelninkas Jaukna, armonikos šo

nus kutendamas, šebniškai niarksto Pa
brėžai. Smagu labai, girdi, Valė puiki 
moteris! Pabrėža labai daug išskaito iš 
trobelninko veido šypsenų. Gyventi, gir
di, galima! (Daugiau bus)
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VASARIS - SPAUDOS 
MĖNUO

Susilaukėme vasario. Tai 
spaudos platinimo mėnuo.

Popiežius Pijus XI kreipiu 
dėmesį ir ragina visus tikin
čiuosius būti Kristaus apašta
lų įpėdiniais, platinti katali- 
kiškųjį sjMiudų.

6v. Pranciškus de Šalie bu
vo garsus rašytojas, dėlto mes 
Jį turime jmsirinkę spaudos 
platinimo globėju. Jo šventė 
buvo sausio 29 d.

Mes, tikintieji, turime džinu

Jr

MARGOJO PASAULIO 
ĮVAIRENYBĖS

Rašo P. J. Vitkus
eiCEMO, ILLINOIS

^ilka. Tuomet išdidūs ryteriai gyvenimas žmonijai būtų kiek 
užtikrintas. Ir Lietuvai gyve 
nimo dienos būtų kiek šviese
snės. Jos apsiniaukęs vakarų 
horizontas prašvistų; lietuvių

—
širdingai dėkoja visiems, ku- Amerikoj, pradedant ateinan- 
rie kokiu nors būdu pramogų 
parėmė. Komisija

kai jau sujudo, kuomet šį mė 
nesį saulutė linksmiau Įiašvie- 
tė į golfiiiinkų akis. (iolfinin-

pasidarė menkniekis. Turintis 
šautuvų, paraku ir švino kul
kų žmogus išsprendė įvairius 
dausimus savo liaunai. Ir jw
vienių žmonių klausimai buvo (gyventojų gyvenimo našta pa 
sprendžiami dvikova, žinoma, sidarytų daug lengvesnė. 

TAUTŲ SĄJUNGOS FRA- !šautuvais rankose. Tat, mes, kaipo lietuviai, ne
Bet tojį sprendimo forma protestuokime prieš Amerikos 

daugeliui civilizuotų žmonių j įstojimų į Tautų Sų-gų, kaip 
nepatiko. • j to nori padaryti anglų laikraš-

Žmonės pradėjo galvoti ir iriai, bet remkime prez. Koost- 
iš valdžios reikalauti, kad į- velto programų, 
vairius ginčus pavestų teismo
butui ir kad jo sprendimu abi 
pusės būtų patenkintos.

Ar negalėtų ir tautos, turi 
nčios kokius kivirčus su kita 
tauta, juos pavesti teismui, ku 

abi puses laikyti?
Žudymas nekaltų žino 

čionybės padaras. Juk visomsSiių - kareivių, matosi, mūsų

SUGRĮŽO iŠ LIETUVOS

čia savaite.
Anot Kaulakio, .Jaunoji

filiuose labai įdomi ir sujau
dins visus lietuvius, nes sce- 

šiomis dienomis iš Kauno į nas atvaizduoja Lietuvbs gy-

Atgimusi Lietuva”, garsinėse kai juu mano, kad saulė, įštik-

DŽIA IR JOS NĄUDA

Nei depresija, nei .bedarbė 
tiek triukšmo nesukėlė, kiek 
angliškuose laikraščiuose bu
vo keliama kas link J. A. Vai. 
įstojimo į Tautų Sų-gų ir jos 
teismų.

Vieni stovėjo už, kad stoti, 
kiti, kad ne. Ar Amerikai bū
tų naudos įstojus į T. Sų-gų!gtis, kad galime laisvai spau-lT ------T-! T / J

..... .y ... . .. . Žinoma, butų. T. Sų-ga ir teis- ris turėtųdų platinti išeivijoj. Mes, bra- ........ w , *
... • • 4 • i • • hnas, tai civilizacijos ir kriks- Bet, ne. Žiįkerus iptuviak iiirnn:> tnrinin- • c .ilgus lietuviai, turime turinin 

gų dienraštį “Draugų”. Jis 
yra katalikiškas ir būtinai rei 
kalingas kiekvienoj šeimynoj.

CHICAGOJE
“DAINOS” BIČIULIU 

BUNGO PAVYKO

Cliicagų sugrįžo A. J). Kaula- 
kis, kuris per daug metų čia 
buvo spaustuvės bizny. Apsi
gyveno adresu; 3318 S. Union 
Avė.

Jis atpirko Lukšio filmų bi
znį, ir rodys šias įdomias fil
mas visose lietuvių kolonijose

AKIŲ GYDYTOJAI

valdovams yra malonesnis dai 
ktas, negu siekti taikos teis

veninio artistai.
Kaulakio maršrutas bus

skelbtas “Drauge”.
pa-

Pranešimai
Lietuvių (iolfininkų Sųjun- 

gos susirinkimas įvyks trečia
dienį, vasario (i d., Sandaros 
svetainėj. Lietuviai golfitii li

nijų, jais flirtuoja. Tas {Mi
nkštino ir Lietuvių Golfo Sų- 
jungų šaukti susirinkimų. Vi
si sųjungos nariai ir kurie no
rėtų įsirašyti, kviečiami atsi
lankyti. Šiame susirinkime bus 
renkama valdyba 1935 meta
ms. Taipgi bus apkalbama, ku 
ris patogesnis ir prieiBarnes
nis golf - liukas bus sezono 
lošimams.

Dr. Bložis, lašt.

tautoms einant prie tobules
nio, aukštesnio žmonių gyveni 
lik) laipsnio, tik per tftkstan-lino keliu.

“Drauge ’ galime rasti gra- čius metų prieita prie to, kadį Ar netaikos keliu tapo nu 
žiu ir pamokinančių straips-j barbarizmas jau nebegali vai-'spręstas aštrus Rusijos su A n
mų, žinių iš viso pasaulio 
ir iš mūsų brangios tėvynės, 
lėuip Lietuvoj gyvena žmonės. 
, Katalikiška spauda neša 
daug naudos, saugoja ir gina 
mus nuo priešų, kurie priešta
rauja mūsų brangiai Motinai 
Bažnyčiai ir mūsų veikimui; 
taip pat gina tautos vardų.

Brangūs tautiečiai, nenusi
sukime nuo Popiežiaus ragi
nimų ir neįžeiskime Jo. Imki-

dvti menkesnės tautos, ir me
nkesnių už save žmonių.

Senovės laikuose, stiprus, au

glija klausimas 1899 metais? 
Tame teisme buvo ir J. A. V

Sausio 29 d., Aušros Vartų 
parap. salėje įvyko smagi pra 
mogėlė — bunco žaidimas, ku
ri surengė L. V. “Dainos” 
choro rėmėjai - bičiuliai to cho 
ro palaikymui. Pramogėlė ge
rai pavyko ir komisija tikisi.

Al A

kšto ūgio žmogus buvo valdo- imas nebūtų buvęs taiko- keliu 
vas savo giminės. Žinoma, jam (išrištas, kiek nekaltų žmonių 
reikėdavo pirmam eiti apgini- būt žuvę? Į karų, gal, būt bu

vę įtrauktos ir J. A. V.
Bet šiandie angliškų laikra-

reprezentantai. Ir tas klausi kad duo« keletii des*tkV do‘- 
pelno.

1 bunco atsilankė svečių —
“Dainos” rėmėjų, bičiulių iŠ
visų Chicagos kolonijų. Jie
sunešė daug gražių dovanų,

..i- . , - «-• i i 4 • • 4 4 <-i kurie net po kelias, pav.redavo lenkti savo galvas ir įsčių redaktoriai to nemato, vii1 . 1 1
. y , ... I- • v , , » i.lasnauskienė (3 dov.), Altujo žodis buvo įstatymas. Ijau pamiršo, kad 1902 m. J. A. . v '

i.. . , ,, . - - . . • tienė, Sakaliene, Kariaviuenė,Kuomet išrastas lankas su Valst. llaagos teisme laimėje

mm savo gimines nuo Įvairių 
priešų, l'ž tai visi prieš jį tu-

v aštria vilyčia, jau ir mažesnio į bylų «u Meksikos valdžia. Ir
mės apasta ų ai o, p utim a žmogus j,uvo ponu savo tas sprendimas buvo visų gy
mi katalikiškų spaudų: laik
raščius, knygas, žurnalus ir 1.1.
Turėkime širdyje ši šūkį;

“Kas klauso Motinos Baž-
nyčiot, patarimų, tas yra sfl- « kurio turtingesnis pa-

giminės. Vilyčia buvo pirmas 
smūgis kūno fizinei jėgai.

ventojų džiaugsmingai sutik
tas; nieks nesakė, “Šalin Tau

Vėliau atrasta kietas meta- ^ų-ga. ii jos teismas! kaip 
šiandie angliški laikraščiai ka-

nus ar duktė Kristaus karali
jos Adolfas Venckus

LIETUVIAI DAKTARAI

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. GROvchill (MII 7

7017 H. EAIRFIELD AVĖ.

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

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedaliomis susitarus

Tel. LAFayette 7999

DR. F. G. WINSKUNAS
' OYDTTOJAS Ir CHIRURGAS

<140 Archer Avenue 
1—4 Ir 7—9 t»L vakar*

Bes. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0409

sidaręs geležinius šarvus, su 
kardo pagalba jau galėjo vi
sam kareivių pulkui užduoti 
mirtinų smūgį.

Vėliau išrastas parakas, ku-

Ofiso: Tel. LAFayette 44)17 
Re*.: Tel. HKKlfMk <284

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVĖ. 
ofiso valandos: 2-4 Ir 4 -t vai. rak.

Ofisas: 3853 W. 99th Hl 
ii 10-12 ir 2-2 vai. vak.

f’<w-4»dotnls tr Nudiltomis pagal «utart’

DR. VAITUSH. 0PT.
LIETUVIS

OI’TOMETKfCAl.LY AK IĮ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo. akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia tiisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specia.16 atyda atkreipiama j 

I mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
, taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12. Daugely at
siturimų akys atitaisomos be aklųjų. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 30. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulcvard 7589

Balčiūnienė, Y a iček a usk ien ė, 
Bacevičius, Čižauskienė (po 2 
dov.) Aukojusių po vienų do 
vanų yra ilga eilė ir nėra ga 
limybės visus išvardinti. Visi 
aukoję dovanų bus įtraukti i 
choro rekordus ir nepamiršti 
prie pirmos progos.

Iš choro narių ypatingai
. daug prisidėjo prie pramogos 

I”lvichoro sekr. P. Šukiūtė, Sau-

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

STANISLOVAS BRAZAUSKAS
mirc vasario 2 d.. 1935 m . 8:30 vai. .ryto. sulaukės 51 melų am
žiaus. Kilo iŠ Tauragės apskričio. Šilalės parap.. Maimmų kaimo.

Amerikoje išgyveno apie 35 įmetu*. .
Palik , dideliame nuliūdime molerj Onų. I«> tevaus Bardaus- 

kmlė. sūnų Stanislovą, 2 dukteris Jeaaiių ir Marthą. 2 brolius. 
Jurgi ir Simui.4 ir jų Šeimynas, seserį Marcelę Pukellenę. pus
brolius: Jonų Armonų Ir jo šeimyna. Antanų Armonų tr jo Šei
mynų. Juozų Balčių ir jo šeimynų, Povilų Balčių ir jo šeinyng, 
Kasitnlerų Laj irinų ir jo šeimynų, Pranų Astrauskų ir 10 šeimy
nų; pusseaeri Juoznpinų Montvilienę ir šeimynų, artimus gimine*: 
Vladų ir Stelių Daukšus. Vaclovų tr Alire l’ieržynsktus. < »nų Bra
zauskienę, Aleksandrų ir Oną Irmantus; o I.Utuvojc molinų Jo- 
annų, brolį Kazin.lerą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4558 S. Ptutllna SI., telefonas: Boulevard 
6238. I^mloluvės įvyks trečiadienį, vasario 6 d.. 1935 tu.

Iš nainit 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapin.-s.

Nuotu-džlal kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažysta^ 
inus-nia* dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Suirus, IKrfrierys, Bro tnl. : c tu> ir (Ūminės, 
lisldotuvėms patarnauja graborius 1. t. Zdp. T d e foną*

Boulevard 5203.____________________________ Y ‘Otk ‘e-

VENHIAN MONUMEKT CD, SNC.
IMlrMRU aohrii—w nyte* ramini

Ir IJmltnamlu

DldžiatiM* paminklų dlrhtuvA
( t»iCM|Į..|

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS ’

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phone Ganai 0523

rtoja. Mat, 1902 m. J. A. Vai 
nebuvo tiek galingos, kaip 
jos šiandie yra.

Amerikai prisidėjus
Tautų Sų-gcR, taika ir rainus,,.^ R Norkl|Si 0|()bis (choro

valdybos narys), Barauskas, 
Kupeliūtė ir daugelis kitų, ku 
rių vardų neteko sužinoti.

Rėmėjų vadovybė, Rengimo 
Komisija ir ctioro vatlovybė

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI;

Office Phone
PROspect 1028

Ros. and Office 
2359 So. LeavUt St

CANAL 070#

DR. J. J. KOWARSKASI
PHYSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago 
OFFICE HOUR8:

2 to 4 aad 7 ta • P. M. 
SunAay by Appolntment

Tel. OANal 0357 ,
Res. PROspect 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HAL6TED STREET 

Rezidencija 8800 So. Arte-rian Avė.
Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 

4 Iki 8 v. vakare

D n
.'‘ė

Huvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai 14 dirbtuvė* Ir 
taupykite pinigo*

-------o-------
lies atlikome darbų daugeliui iyo* 

aki Chicagos Lietuviu.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDO8:

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 4 Iki S vak. 
Nsdėllomls pagal sutarti

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namu Tel. PROspect 1030

lec BOULevard 7842

Tel
DR. G. I. BLOŽIS

. CANal 8122
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas I^avltt St.) 

Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakaro 

8eredoJ pagal sutarti

ROSELLI BROTHERS, INC-,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

8pedallstal lAkallino Ir lAdlrbl- 
soe visokiu rfi£tq paminklu Ir fra- 
bnamhj.

Mflsų Šeimyna Rpeciallzuoja Sia
me darbe per Šešias karta*.

Veskite paminklu reikalu* tie
siai su pačiais Išdirbėjai*.

MOUNT GARMEL 
- KAPINĖSE

DR. P. ATKOČIŪNAS OR| G,.Z'VEZEL'IS
DENTI8TAS

1448 SO. 4»fh ar.. CICERO. ILL 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—2 ral. 

SI 47 SO. HAL8TKD ST., CHICAGO 
Paned Bara*. Ir Sabai. 2—2 vaL

manoms Tat LAFayette 2792 
Naktlsri* Tat OANal 0402

DR.A.J.JAVOIŠ-
Office: 2643 W. 47th Street
▼»L: 2 Iki S popiet. 7 Iki > vak. 

NsdAlfojs pagal sutarti

Tel. LAFayette 2057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Street

( Prie Archer Ava. netoli Kedsln) 
Valandos: nuo 2 iki I vai. vakaro 

Šaradomis Ir nedėliosiu* pagal
sutarti |

Oflao Tel.; LAFayette 3450
Res. Tel : VIRglnln »««»

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

G A S X - R A T
4143 ARCHER AVENUE 

, . Kumpas Fraoclgcu Ava.

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Strest 

▼ai.; nuo 8 Iki S vakare 
Berado! pagal sutarti

DR. J.RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir OydyOJas

2515 WEST 69th ŠT.
Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

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

I tei. ofiso BO Ube vara bPia—1«
Ros. VIOtory 234J

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano l-i; nno «:Sg-2:t»

754 W. Stth Street

TeU CANal 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—2 Ir 7—8 vak. 

■aredomla Ir Nedftlloml* pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California, Avė.
Telefonas ItEPuh'.le 7888

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tat. Vlltglnla (MIRS 
Ofise vai.: 2 ■ 4 Ir 8—8 p. m.

Nerilllotnla pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
—......................»

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL. •
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vsl. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12

valandai dieną 
Telsluius MTDvvaj 28841

DR. MAURIGE KAHN 1
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVB 
Tel. TARA* 0991

Rea.: TH. PLAza 2400
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-4 Ir 7-8 v. v. 
NedelgleolaU uuo 10 Iki 12 dleuą f

Alfred RrmelH, prea.

bloką* | rytu* nan 
didžiuliu vartq

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Re*. PENSAOOLA 9011 
BELMONT 8485

, Office: HILLSIDE 2888 
Vlncent Roeelll, aeer.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDŪJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORI Al :
LACHAWICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI OKABOBIAI

T«l«fonu YABda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigla iMla i 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano | Turiū automoblllUS visokiems 

darbu būsite užganėdinti
Tel. CANal 2515 arba 2518

2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, III.
Tel. CICERO 5927

Tel. LAFayette 2572

J. Liulevičius
Graborius 

Ir
Halaamdbtojaa

Pa tarnauja Chlca 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

4092 Archer Avė.

I.J. Z 0 L P
ORATORIUS Ir LAIDOTUYIŲ

VEDĖJAS
1646 West 46th Strest 
Tel. ROUIevard 5902—8412

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasitęiraukite!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tevis

reikalams. Kaina prieinam*.
3319 Lituanica Avenne 

Chicago, IU.

“ANTANAS PETKUS”
GRABORIUS

Koplyčia dykai ,
1410 SO. 49th C0URT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SM M. M
GRABORIUS tr BALSAHUOTOJAI 

Patarnavima* gera* Ir nebrangua
718 West 18th Street 

Telefoną* MONroe 8877

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

.Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai 

868 W. 18th 8t. Tel. CANal 8174 
Chicago. III.

Laidojamo ant lengvų išmokėjimų

Lengvais Išmokėjimais J, BAGDONAS
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 S0. KSDZIE AVĖ.

Rep. 3100 arba Pul. 415!
2506 W. 63rd St 

10734 S. MIchigan Avė.
N. RADIS, ch.



VIETINES amos ,liai vestuvių puotai. “Toastų” lipa — jie čiumpa kokį sal- I |T||AM|pA D||C PAKTA ir nteitieR darbų gaires. (Ire- 
pasakyta daug ir nuoširdžių. rdainį ir bėga lauk. O paskui,į ’URnlUH DUu IflUEIn (a

Pirmadienis, vasario 4. 1$35

Jaunos Rimutienės kūdikystės jau paaugėjį įguuda staru- 
draugės, F. Nausėdaitė ir O. biau nusikalsti, ir iš kalėj i-| Apskr. susirinkimai visados 

lįvyks Dievo Apv. parap. mokJ ^’^Kmiiiitė (abi alunmės Sv. mų nebeišeina. Tokie žmonės 
įkambary. tiražus apskr. gyva-[Kazimiero Akademijos) F. R<» tai nelaimė jiems patiems, tė 
įvimas, jo sėkminga darbuotė,ĮtoviAienė, Nausėdai, Dulevi įVams ir visai tautai

nusikal- 
dėl

ivnnas, jo seKimnga <iarnuore,..... .  ( vtuua u viam muiui.
jtai nuopelnas mūsų gerb. pirm i’'*a*. fttdai, Vitartai, Papai de ■ Lietuvoje jaunųjų nusi 
•K. Ra čk i eilės. Jinai, kaipo in-|dė ir dėdienė, Bitautai su, šei tėlių dar nedaug, bet vis

IŠ jy REIKĖS PAVYZ
DŽIUS IMTI

NAUJI LAIKAI JOMS
SPINDI, ŠVIEČIA

_______ Įteligentė, žino, kaip pirminin-
Sausio 27 d. įvyko metinis’lcauti ir vesti susirinkimus.

Moterų Sąjungos Cliieagos ap Lai ir toliau taip gyvuoja
skriėio susirinkimas. Dievo A- Mot. Sa gos Cliie. apskr.!
pvaizdos puru p. mok. kamba
ry. Susirinkime dalyvavo at
stovės: 1, 2, 3, Ji, 7, 20, 21 ir 
67 atstovės ir apskr. dvasios 
vadas kun. Albavičius.

Iš atstovių pranešimų, pasi
rodė, kad visose
Žiai veikiama.

GRAŽIOS RIMUČIŲ 
VESTUVĖS

ina, taipgi inteligentiški sve yra.

STIKLINIAM KARSTE
ta, to jis peržvelgė Lietuvoj 
politinę, ekonominę ir kultu 
rinę padėtį kitų valstybių tar

KAUNAS. — Dabar naujai.I**. pažymėdamas, kad ftiuolai- 
pastatytame Vytauto Didžio- |l<» su Lietuva kitos valstybės 
jo muziejuje, nors galutinai daug daugiau skaitosi, nes ji 
dar nebaigtame įrengti, jau >’’» labai svarbioje politiškai 
skirstomos vietos daiktams'^grafinėje padėtyje. Mūsų 

Yra ir jų kalėjimas — Lietuvos ir lietuvių tau- j kovas dėl Vilniaus ir dėl Klai
timtauėiai, departamentų ve- .— kolonija Kalnaberžy ties tos dideliems žygiams atmin- pėdos jau daugiau pradeda sn» Nf 
dėjai iš New York Life Tns . Kėdainiais su apie 300 mažu ti. Tarp kitų, nemaža salė pa 'prasti visas pasaulis. .Į— b
(o. ir Bell Telephone (o. (km m nusikaltėlių. skirta Lietuvos aviacijai iri Baigdamas, Lietuvos minis-l

Korcsp. jaunavedžiui turi geras vietas! Jaunųjų nusikaltėlių kalėji- 
jir gerų. vardų), būtent Al. T .m- t nias nėra toks Vaisus, kaip
rpe, Stevens, Me( ullen, suaiigusiųjų. Teil niekas ge-
Johnson ir kiti pareiškė daugjje^jm apkaiwtytų durų ne
malonių ir širdingi) linkėjimų j varsto ir raktais ties langais 

Ant galo jaunųjų tėveliai R*, nežvatigina. Tačiau ir ten neiBTMDGEPORT. — Sausio,
kuopose gra -b d. nors ryto buvo ūkanoj tautai ir Rimuciai linkėjo ir į mokyklų laisvai 

ta ir nejauki, visai ne “vestu-1 laimino savo vaikus naujam
Apskr. buneo pramogos pra V|sko ūpo, bet pavakaryje iš

nešimų darė Sūdei k ienė ir ftru si blaivė ir saulei Jeidžianties 
pšienė. Buneo pavyko. Pelno spinduliai vaivorykštės va
duos apie $45.00. Apskr. pirm 'rsomi« spindėjo baltame snie- 
K. Račkienė buvo žadėjusi <lo-M<‘- Baltutė, it gulbė, R. Bitarf- 
vanų narei, kuri parduos ne-jtaite, lydima jaunosios sesu- 
mažiau kaip 20 tikietų. Dova-j^s Aldonos, atvyko su savo 
na teko Stogienei iš 21 kuo- .tėveliais ftv. Jurgio bažnyčion, 
poe. Valio, townoflakietėms už kad susituokus meilės ir ištiki- 
gražų pasidarbavimų apskr. |mybės rvšiumi su Vladu Ri- 
pramogai! Valio ir Rudeikie- muciu.
nei, vienai komisijos narių, k u 
ri nenuilstamai darbavos.

Apskr. pirm. K. Račkienė dė 
kojo visoms kuopoms, kurios 

j buvo prisidėjusios prie šio sė
kmingos pramogos.

Toliau sekė raportas apie

nei su tėvais ar giminėm ka
da nori nepasimatysi. Gyveni
mas griežtai suskirstytas; 
landom reikia dirbti, 

beauginant juos ir pareiškė *--^Kam tcko nusikaltėlių ko.
kingumo svečiams už patirtų |(|^joj tas -in0> ka(, ,en
nuoširdumų. Jaunoj, Himutie mokoma amatų, laiUoma pas.

gyvenimui.
Jaunieji širdingai dėkojo tė 

veliams už jų triūsų ir globi.

PIKNIKAI VYTAUTO 
DARŽE 1935 M. 

VASARA
ftv. Jurgio parap. — gegu

žės 26 ir rugpiūėio 25 d.
ftv. Kryžiaus parap. — Lie

pos 7 ir rugsėjo 22, ir spalių 
6-13 d.

Nekalto Prus. P. ftv. parap. 
birž. 23 ir rugpiūėio IK.

įjai iri naigoamas, inemvos minis-' '-lininio P. ft. parap. I»ii- 
Dariui ir Girėnui, ftioje salė- teris pirmininkas, vyriausybėsizpl10 ’’’ ’'”Rsėjo 1.
je bus kartu žuvusių lietuvių vardu, siuntė daug sveikinimu 
lakūnų skyrius, kuriame bus visiems Lietuvos gyventojams, 
išstatytos lakūnų fotografijos Ypatingai karštai jis sveikino 
ir kita įdomi medžiaga. Salės į Vilniaus krašto lietuvius ir 
krašte bus įtaisytas stiklinis lietuvius išeivius: “sveikinu] 

neišbėgsi, Į pertvaras — kambarys, kuria mūsų brolius išeivius, kurie,

nė visus apdovanojo vestuvių 
pyragu “to dream on”...

Pasilinksminus ir pasišoku* 
baigta gražus pokylis nuošir
džiu visų atsisveikinimu su 
jaunaisiais.Pamažu, iškilmingai prive

dė tėvelis savo mylimų dukre 
lę prie altoriaus
bučiavęs, atidav 
būsimojo vyro. J Laimės, džiaugsmo ir ilgų

• metelių jaunajai lietuvių pare-

Jaunavedžiai apsigyveno mfl

me bus pastatyta tragingai gyvendami tolimuose kraštuo- 
Soldino miškuose žuvusi “Lijse, nenutraukė ryšių su savo

ftv. Antano parap. —
16 ir rn.’of.o <S.

Visų Šventųjų parap. — lu
pos 21 ir rugsėjo 15.

Dievo Apvaizdos parap. —- 
birž. 2 ir rugpiūėio 11.

ftv. Mykolo parap. — lie
pos 28.

va tuanica.” Čia taip pat bus tėvyne, nepasidavė ištautina -i *v. •’uozapo parap. — ge- 
padėti ir visi, prie sudužusio mi’’—pabrėžė Juozas Tūbelis. 
lėktuvo rasti, daiktai, ftis stik —---------------
linis kambarys daromas tam. 
kad muziejaus lankytojai ne

kaltos, bet prievarta išskirtų liestų lėktuvo, ir transatlanii
saviŠkių tarpo akyse spindi 
liūdnumas ir laisvės ilgesys. 
Jie visi ilgisi laisvės ir gaili
si dėl savo nors ir smulkių 

, nusikaltimų.
Išėjęs kiekvienam vaikui pa

ir meiliai na- dermskame apartamente 6437 , . -n, meiliai pu i i sakysiu, kad butų doras, sake
ė ia "lobon,^- Kimbark Av. . , . . _.14 g "hm,n vienas berniukas tino' Taura-

nių lakūnų turėtų smulkių 
daiktų. Be to, stikliniame kam 
baryje geriau atrodys pati 
“Lituanica” ir lankytojai jų 
galės kuo geriausiai apžiūrė
ti iš visų pusių. Dabar “Li
tuanica’’ atstatoma

LIETUVA TARPTAUTINĖ
SE AUTOMOBILIŲ 

LENKTYNĖSE
KAUNAR. — Kasmet yra 

ruošiamas tarptautinės auto
mobilių lenktynės. Per jas vi- 

LietųvosI sų kraštų automobilistai va-
aviacijos lėktuvų dirbtuvėse.

Jaunuosius moterystės rvšiu lei.surišo kun. J. ftaulinskas. Per 
busimų apskr. koncertų ir te-jšliūbų žavingai giedojo Bartu- 
atrų. Pranešimų darė pinu. K. šiene iš Roselando. Josios iš- 
Sriubienė, kad koncertas ir lavintas balsas pripildė malo- 
teatras įvyks kovo 17 d., Bri- niais akordais didingų ftv. J u- KALNABERŽY

Rep

NUSIKALTĖLIU KOLONI-

gės, apsilankusiems svečiams.
Tačiau jie visi išeis tik ta

da, kai jiems sukaks 17, o. ki

žiuoja j Monte Karlo, pi°tų 
Prancūzijoje. Šiemet tos lenk 
tvnės įvyko sausio 19-23 d 
Šiose lenktynėse dalyvavo irLIETUVOS MINISTERIO

. ™ PIRMININKO LINKĖJIMAI , T. x , . .. , .trems ir 20 motij. ^iiinirt knip • ĮAJVtS Inotuvos automor>ilist<ii
kuris kolonijose elgsis. | ______ Jurgis Langė ir inž. Pranas

Hiksa.

Aušros Vartų parap. — Ii?, 
pos 14.

ftft. Petro ir Paul’aus parai,.
— gegužės 5 ir rugpiūėio 4. 

ftv. Kazimiero parap. — bir
želio 30.

Jaunimo — Dainos Šventė
— liepos 4.

“Draugo’’ — gegužės 12 ir 
rugsėjo 2.

Labdarių Sujungęs — gegu
žės 30.

ftv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų — rugsėjo 29.

Kun. A. Linkus

gbton Parke, parapijos salėj. 
Programų išpildys L. Vyčių 
“Dainos
dins

rgio “katedrų’’. “Avė Maria’’ 
sužavėjo visus susirinkusius KAUNAS. — Didieji nusi-

i KAUNAS. — Kaip kasmet,
SUSIORGANIZAVO PA“ taiP ir «ien,et Lietuvoje Nau

dieji Metai buvo labai iškil- 1
jmingai sutikti. Juos susibūrę

ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau it 
labiau auga pasitikėjimas šiui 

Paskutiniuoju laiku ir Lie šventu vyro, mūsų mylimu tau

NEVĖŽIO AMERIKIEČIAI
totuvoje pradeda plėstis auto
mobilizmas. Tik žinoma, au-

tieeiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai. kada Dievas leis jį išvys-

nos” choras. Veikalų vai- liūdininkus šio gražaus šliūbo. kaitimai visuomet prasideda ( PANEJVEŽYS. — Šiomis sutiko nė tik mieštų bet jį1 tomobiliai dar yra gana bran Į ti šventuoju paskelbtų.
West Side sų-gietės. Ku-lĮspūdis liko gilus visiems, nors nu0 adato8. Mokyklinio am-'dienomis Panevėžy gyvenau- kaimų gyventojai. Tačiau ispūį £*& ir dėl to mažai kas pajė-Į Kiekvienom įdomu pažinti 

n. nare daugiausiai parduos ir nebuvo jokių teatrališkų e- žiaus vaikaį pradžių ir be .............. -
tikietų, pirmin. dykai paveš 
1 savaitės atostogoms savo va
sarnamį Gage Lake. Nepapra
sta proga sųjungietėms pasi
darbuoti, o vasara į muzika kcmp. A. R. Pociaus

sudarė- m paprastų atmosferų.prie Gage ežero praleisti sa
vaitę atostogų.

1 kuopa įnešė skundų, kad 
'Centras neišmoku Minerolgos

lėktų, bet “sweet simplicity blogo noro pradeda pasisa- 
visos tvarkos, Kalėdų raudo- vinti 8Vetimų kotelį, pašto 
nos gėles puošė altorių, elek-, ženkius> apba kokių nors kny 
tių svic. p ir graži vargonų Paskui jei tik susipažįs

ta su jau patvirkusiai® vai
kais, pradeda jau visai ne
gražiai elgtis. Turgun važiuo

tieji amerikiečiai buvo susi
rinkę ir nutarė šusiorganizuo

• Jaunic-iems asistavę Aldona
,Bitautaitė su Alfredu Tliorpe, jautiems ūkininkams perpiau šaulių
Ijaunojo Rimi.ėio kolegijos na maišus su grūdais, obno-

l.gOH pasatpog. Apakr išrinko ,, . ' ! ,iai8 ar ka0 kitu iT
omisiję siižinoli pri. žaslį. Kn ■ bažnytinių ceremonijų pę juokiasi. Jiems gražu, ta-

puošnios vaišės įvyko Cliica- ciau kokia žala ūkininkui, Į
go Beaeh viešbuty giminėms kurs sunkiai tuos pilnus mai- Į

miRijon įėjo: Anibrozienė, Šat- 
kienė ir Burbienė.

Kun. Albavičius, išklausęs ir artimiausioms jaunavedžių
kuopų raportu per susirinki
mų sakėsi nustebęs, kad aps
kritys taip gražiai gyvuoja,

draugams. Čia jaunieji pasi-
šelius uždirtlo.

Nuo šposų prasideda ir 
tikti su “duona ir druska” su! rimtesni nusikaltimai. Ateinai
lyg lietuviško papročio. Pas-• keletas vaikų krautuvėn, ty-

kad tiek daug atstovių atsila kui sėsta prie turtingos vaka čia paprašo kų nors parduo- 
nko. Dėkojo už jo pasiskyrimų rienės. Jaukus viešbučio kam- ti nuo pat aukščiausios lentv- 
būti apskr. dvasios vadu ir.barys išdabintas buvo spėria-Inos ir kai tik pardavėja už- 
linkėjo apskr. dar daugiau nu
'veikti, žadėdamas pats prisi
dėti prie apskr. darbuotės.

MIK-HPELLERv a m <

Visokiems muskulų 
skausmarnspalengvintl

naudokite
ANCHOR

PAIN-EXPELLERĮ
Pain-Expellerifl visuomet 

palengvina skausmus^

1P1IN

dingiausiai Naujieji Metai bu-j £’a -iy°B to» au^°*
vo sutikti Kaune. Vytauto Di- rti°T>ilizm° plėtimųsį Lietnvo-

ti. Tuo tarpu išrinktas laiki- ’džiojo muziejaus aikštėje. Čia. 
nas komitetas, kuris išdirbs 'susirinko tūkstantinės minios 
organizuoto amerikiečių veiki- žmonių. Vytauto Didžiojo m u 
mo programų ir /padarys tam ziejus žėrėjo Įvairiose šviesose, 
veikimui pradll^- Amėrikie- 'Pusiau dvyliktų valandų čia
ciams susiorganizuo-ti padėjo atvyko ministeris pirmininkas 

rinktinės vadas ir Juozas Tūbelis. Jis pasakė
L.T.R. apylinkės pirmininkas svarbių kalbų, nurodydamas 
Razminas. vyriausybės nuveiktus darbus

INSURANCB

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVM

KUS B0NU8

KKAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WSST 47th STRIKT Tel. LAPayette 1083

to garbingo Vilniaus vyskup® 
gyvenimas. Jį sužinosime u

je trukdo automobilinių kelią i neseniai išėjusios knygos, 
stoka. Kaune ir Klaipėdoje i “ARKIVYSKUPAS JURGIS
vra įsisteigę Lietuvos autom-, 
bilistų klubai, kurių nariai ir 
dalyvauja tarptautinėse auto
mobilių lenktynėse.

MATULEVIČIUS”
Knyga parašyta ne vieni 

žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų 
mokytojų. Knyga yra didelė 
eu stipriais kietais viršais, sa 
persiuntimu kaina SI 90

“DRAUGO” KNYGYNE

OFISŲ REIKMENYS
OKFICE KŲITIPMENT

Kuomet reikia gnuiinit; Štampu, 
antspaivl,) ar kitu ofisams reikalin
gų įlalvkij, pajaukite:

HARrison 8125

ACE STAMP WŪRKS
81 W, Van Buren St.

Lietuvis Pr. Mileris jums |>atamnns

Nervuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba

Kam bdtl norvuotn ar suslerslnuslti ? 
NUOA-TONE sutelks Kr.-tt<> pagelbą 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
Ir veikla akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 
■tais ir nemaloniais. Suvaldyk" savo 
narvus su NUOA-TONE Ir greitai 
u*mlr*lt bedas NVOA-TONE neturi 
praarto skonio. Jis yra plokštelių for
moje ,r lengvas priimti. Pnfmk" vl- 
ao mBnealo trytmentą. ui Vleng Do- 
lerj. Jei resuttatal nepatenkins. JOsų 
pinigai bus sugražinti. Parduoda Ir 
garantuoja visi npMckortal. NeatldA 
įlok lt—gaukit honkg AlnnJIen. Ven-. 
k,t pamainų. Reikalaukit tikro NU 
O A-TONE.

Nuo uftklrlAllmo Imkit—HOA-flOI., 
— idealų IJuosuotoJ4 vidurių 2Rc Ir 
N»r. •

Parašė W. T. R(‘ANT/)N. Išvertė P. ir K. JUROEI/)S 
Reikalaukite;

DIEVE, PASIGAILĖK MOŠŲ!
Gražus įdomus skaitymas — karo aprašymas 

400 pusi., su gražiais tvirtais apdarais — tik $1.00 
(su persiuntimu)

“D RAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ

Lengvais Atmokėjimals 
Nuo 5 Iki 20 Metų

Kiekvieno asmens turtas 
apsaugotas per U. S. Oo- 
vernment Įstaigą: Pederal 
Savings and Tx>an Insuran
ce Corporation. VVashtng- 
ton. D. C.. Iki ,11.000.

TAUPYMO SKYRIUS
Galima padCtl $100.0(1 arba daugiau (Income sbarest. Oaltma pa

dėti $1.00, gauti knygelę ir kada klek nori mokflti (op,tonai).
Onllma mokfltl po 50 centų J mSneaJ arba daugiau (inatallment 

thrlft).
IJ$ kiekvieną doleri mokame dividendg pagal uidarb). Praeity IX- 

mokfljom 5<X,.
Pirma Federal, Ir tvirto,mia finansinė (staiga. NO Jokia depresija 

nepakenkė Ir nepakenks. Nėra Jokių mokesčių įstojimui J narius.

2324 8. LEAVITT 8T. 
Tel. OANal 1678

EDERALdAVINGS
Iand loan aisociation 

OP CHICAOO

JUSTIN
MACKIEW1CH

. RaJtttnlnkas
J

Radios

Skalbyklos

Refrigeratoriai

Pečiai

Parlor Setai 

Nauji 1935 modeliai

bs.F.MrikjK.g
3417-21 So. Halsted St

Leidėjai Lietuvių Programų

Tel. Boul. 8167
Tax Warantus ir Bonus pri
imam perkant už pilnų ver
tę. Per trumpų laikų.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5. 
Panedfillo, Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9.
Telefonas CANal tITO

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas RF.Ibihlle »<Mk,

ANGLYS
ANGLYSI Tūkstančiai namų vartoja 
ekonomiškas, be suodžių Troplcalr 
anglis. Oarantuota voga Ir ftlluma

Trys Telefoną I:
Rereenlngn—$4.75 Repu bl le OfiUO
Mins Run—5.7-5 Ijiw/idale 7Sfi«
Lump arba egg— < 00 Morrltnac 2524 

NORTHEnN COAI. CO.. 
l<wwdale 'I.U4 Merrlmae 2524

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chleago, III.
TEL. RFPt ni.IC M02

Katrie perkate sn<',s 15 
drafverių, siųskite juos j 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis „JI maldau 
Pinigų.




