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VYRIAUSYBE LAIMĖJO AUKSO KLAUSIMU
KONGRESAS TURI TEISĘ NUSTATYTI MERA TEISYBES 20,000 VOKIEČIŲ

PINIGAMS MEKSIKOJE
PREZ. ROOSEVELTAS PATENKINTAS JOJD 
VYRIAUSIO TEISMO NUOSPRENDŽIU * § VYRIAUS1AM

RALIUOJA
porai

mis su
PILSUDSKIU

HITLERIO LAIKRAŠTIS 
PUOLA LIETUVĄ

AYASHTNGTON, vas. 18.—( Teismo mažuma (keturi tei- 
l’agaliau šiandien vyriausias [ sėjai) ramia, kad kongresas 
teismas paskelbė savo nuos- neturi teisės laužyti vyriausvsavo nuos
prendį aukso klausimu, kuo 
daug įdomavo ne tik Ameri
ka, bet ir visas pasaulis.

Teismas šiuo klausimu pa
siskirstė, tačiau penki teisė
jai iš devynių palaiko vyriau 
sybės pusę. Penki teisėjai,! 
kaip tas dažnai pasitaiko,- 
nusvėrė kitus keturis ir to 
pakanka nuosprendžiui.

Prez. Rooseveltas ir kon
gresas patenkinti teismo nuo-

rp . • , NEW YORK, vas. 18. —sprendžiu, las sutaupia daug' . .. .
, , , , . . i Šiandien eia sustreikavo di-darbo, nes planuota tuojau ... .

i dziųjų namų keltuvu operato- stumti pirmvn per kongresų! .... *1 • 1 h i Apie 10,000 namų, (ži-

bės turimų padarytų su žmo
nėmis kontraktų. Elgiantis 
priešingai, peržengia konsti- 

I tucija.
| Kalbama, kad vienas ma- 
I žarnos teisėjų, teisėjas Rey
nolds, žada net atsistatydinti.

KELTUVŲ DARBININKŲ 
STREIKAS NEW YORKE

TEISME

MENICO CITY, vas. 18. 
— Meksikos vyriausybė pa
traukė tieson vietos arkivy
skupų P. Diazų už tai, kad 
jis pirmininkavo vienose pa
maldose kitoj (ne savo) vy
skupijoj.

Teismas nubaudė arkivysku 
pų arba 300 pesų baudos už
simokėti, arba 13 parų kalė
ti.

Arkivyskupas apeliavo kra
što vyriausiam teisman. Šis 
gi patvirtino ano teismo nuo
sprendį.

Ir tie Meksiku valdantieji 
kraugeriai dar sako, kad ka
talikai nepersekiojami.

BERLYNO KATALIKAI 
PAREIŠKĖ IŠTIKIMYBĘ 

ŠVENTAJAM TĖVUI

ABU DIKTATORIAI PLA
NUOJA KUR NORS PA

SIMATYTI

Naciai veda propagandą už 
Klaipėdos atplėšimą

BERLYNAS, vas. 18. — Tik paskiau šį kraštų apnykd 
Diktatoriaus Hitlerio laikraš- teutonai ii- suvokietino žymių 

I askelhta, kad \ okietijos dik (js (organas) Volkiseher Beo jų lietuvių dalį. Dauguma šių
BERLYNAS, vas 18. jlatorius Hitleris planuoja pa bachter puola Lietuvą dėl jos dienų vokiečių Rytų Prnsijo-

Yakar čia vokiečiai katalikai ^bnatyti su Lenkijos diktato griežtojo nusistatymo Klaipė je yra lietuvių kilmės, jų pra

BERLYNAS, vas. 18. — j

iškilmingai minėjo šventojo 
Tėvo Pijaus NI karūnavimo Pa(^uo^ama 

1 sukaktuves.
! Daugiau kaip 20,000 kata
likų suvyko į. sportų stadiju- 
mų, kur buvo prakalbos ir 
kitos atitinkamos pramogos, 

i Kalbėjo Popiežiaus nunci
jus Vokietijai, .Jo Eksc. arki
vyskupas C. Orsenigo, ir Ber 
lyno vyskupas N. Barės. Di
džiai reikšmingų prakalbų pa- 

i sakė
' akcijos vadas dr. Kiek, gar- 

kalbėtojas.

rium maršalu Pilsudskiu. Ne- dos krašto klausimu.
šiam pasimatv- Kis laikraštis nieku būdu

mui vieta. Tai paslaptis. negali suprasti, kaip tokia 
-------------------- maža Lietuvos valstybė gali1

ANGLIJA SIUNČIA KAROpr“ didelri Vokietij°8
LAIVUS

i valstybei.
Dar blogiau, pažymi dikta

toriaus organas. Lietuva, gir 
j g. _  di, turi pretensijų prie visos

tėviai buvo lietuviai.

Hitlerio organas pašiepia 
šiuos istorinius faktus, pažy
mėdamas, kad tuo būdu Ry
tų Prūsija “juodai paišoma.”

LONDONAS, vas.
Anglijos vyriausybė siunčia Rytų Prūsijos, kurių “juodai 
karo laivų dalį iš Persijos paišo.”
įlankos į Somaliland pakraš- l Volkiseher Beobachter daro ko, kad

i Girdi, Lietuva semia iŠ oro 
šias pretensijas. Girdi, tas 
paeina iš lietuvių politinės ir

naujų įstatymų, jei teismas 
butų sugriovęs vyriausybės 
pasitvarkymų.

Teismas nusprendė, kad
kongresas turi teise nustatv- , ,
,. , v. . . . , darbo sąlygųti krašto pinigams vertę. Ir. .. 
todėl aukso certifikatų savi- 1
įlinkai negali iš vyriausybės, 
reikalauti ko daugiau, bet 
kaip yra paties kongreso nu
statyta.

Kitados, pav., 20 dolerių 
vertės aukso certifikatas 
(banknotas) buvo vertas vie
nai aukso uncijai. Su kon
greso leidimu 1933 m. rude
nį prezidentas padidino kai
nų iki 33 dolerių vienai atik- 
so uncijai. Tuo būdu dolerio 
vertė sumažinta iki 59c. Na, 
ir kada po to vyriausybė pra 
dėjo ištraukti iš apyvartos 
auksų ir aukso certifikatus, 
kai kurie žmonės pareikala
vo, kad jiems už. atidunda-

riai.
noma, daugiausia ofisų) ne
turi patarnavimo keltuvais. 
Darbininkai reikalauja dides
nio atlyginimo ir geresnių

Miesto majoras T.a Guard- 
ia planuoja pastatyti polic- 
monus ir ugniagesus operuo
ti keltuvus.

Didžiųjų namų savininkai 
sako, kad policmonų ir ugnia 
gesių apsaugai reikalinga ka 
riuomenė. Tuo reikalu jau 
kreiptasi į gubernatorių.

BOMBOS HAVANOS 
KARNIVALE

HAVANA, Kuba, vas. 18. 
- Vakar čia surengtos kar- 

nivalo vaikštynės, kuriose žy
giavo apie 10,000 asmenų. 
Buvo apie 30,000 žiūrovų.

NUSILEIDO ATLANTIKO 
SALON

PORTO PRAIA, Cape Ver 
de salos, vas. 18. — Du pran
cūzai žymieji lakūnai, Paul 
Codes ir Maurice Rossi, skri
do per Atlantikų į Pietų Am
eriką, kad padarius tolio renių auksų vyriausybė mokėtų 

ne 20 dolerių uncijai, bet 33 (kordų, 
dolerius. Vyriausybė negalė- i Jpusėjus kelionėje motoras 
jo to padaryti. [pradėjo “streikuoti.” .Tiedu

Tai gi, teismas išsprendė 
šį klausimų vyriausybės nau
dai.

Tas pat yra su korporacijų 
aukso bonais ir Laisvės Bo
nais.

Savo keliu, teismas vis gi 
pripažįsta, kad vyriausybė ne 
turi teisės sustabdyti išmokė
jimus auksu už bonus, jei jos 
taip yra pažadėta. Tačiau vy
riausybė yra ištraukus auksų 
iš apyvartos ir nėra priemo
nės priversti iždo departa-

rasinės megalomanijos.

Naciai oficialiai nepasisa- 
jie dirba už Klaipė-

ir Vokietijos katalikų ‘ čius. Pažymima, kad tas yra kai kurias ištraukas iš Reiii- j dos krašto atplėšimą nuo Lie 
reikalinga gyventojų apsau- boldo Pregelio parašytos irjtuvos. Bet neoficialiai vė

sus !gai. Anglija ypač
Barės smerkė [ rūpinusiVyskupas

komunizmų ir jo pagrindi-1 Etiopijoj, kuri gali su gink- 
nius principus, kurie priešta[įlais pasipriešinti Italijos žy- 
riauja pačiam Dievui ir žmo
gaus prigimčiai. Dr. Riek pa-

daug susi- j Rytų Prūsijoj paskleistos bro | da • purviniausių propagandų 
savo vildinių likimu Siūros, kuriaja dokumentaliai,prieš Lietuvą ir Klaipėdos 

įrodomi istoriniai faktai, kad tvarkų. Po visų Vokietijų 
senovėje Rytų Prūsiją ap
gyveno
tas buvo Lietuvos valdomas, tuviai terorizuoja vokiečius

giams.

• Žiniomis iš Rymo, Italijos i
reiškė, kad Rymo Popiežiai ; kariuomenė siunčiama į Elio 
visais amžiais kovojo prieš I pįjos pasienius. Ir sakoma, 

kad tas daroma ne puolimo,tas valstybes, kurios mėgino
[pasisavinti religinę kontrolę 

staiga! ii’ visados buvo laimėtojais, j 
Ir Popiežius Pijus XI sek-;

Žygiuojančių tarpe 
susprogdinta keletas bombų.
Sužeista keliolika asmenų, mingai kovoja prieš visus Ry 
tarp kurių 6 pavojingai. mo Bažnyčios priešus.

Pasireiškė pasiauba. Ne ma Į Ilgais ir nepaprastai įspfl- 
žas skaičius asmenų skau-' dingais raliavimais gausin- 
džiai sumindžiota. gos vokiečių minios sveikino

Popiežiaus nuncijų ir per jį 
patį Popiežių.

Visas sportų stadijumas bu
KAUNAS. — Sausio 28 d.,' vo nupuoštas Popiežiaus ve- 

4 vai. ryto mirė Kaune Pa- liavomis.
jūrio klebonas kun. Vincentas ------------------- į

Kniukšta. Laidotuvės įvyko ' VOKIEČIAI NORI DARYTI 
SPAUDIMĄ I LIETUVOS 

TEISMĄ

LONDONAS. - Glasgow ! 
Ilerald pranešime iš Kauno 
tvirtina, kad žinios apie vo
kiečių kariuomenės padidini
mų Lietuvos pasienyje nenei
giamos Berlyne, liet teisina
mos neramumais tarp Ryt
prūsių gyventojų. Laikraštis

MIRĖ KUN. V. KNIUKŠTA

tad pasuko atgal ir vargais 
negalais čia nusileido.

TRYS DIDELI LĖKTUVAI 
KAUNE

Kaune dėl rūko turėjo su
sitikti net trys dideli Deru- 
luft b-vės lėktuvai. Vienas 
lėktuvas turėjo grįžti į Kau
nu iš Karaliaučiaus, negalėda
mas ten dėl rūko nusileisti, 
antrasis atvyko iš Dancigo, o
trečiasis

mentų, kad jis už grąžinamus , Maskvos 
bonus mokėtų auksu, arba! 
aukso certifikatais. Net nega
lima vyriausybę traukti tie
son. Tad reikia priimti iš vy
riausybės tokius pinigus, ko 
kius ji išmoka.

Tš tikro, sunku suprasti to
kių opinijų.

grįžo

skleidžia melagingas žinias,
lietuviai ir Šis kraš- Į kad būk Klaipėdos krašte lie

bet “apsidraudimo” sumeti
mais.

Etiopija yra pasirengusi 
gintis visomis priemonėmis.

HITLERIS NEPAKEITĖ 
TEISMO NUOSPRENDŽIO

18 KALINIŲ PABĖGO Iš 
KALĖJIMO

GRANITE, Okla., vas. 18. 
— 31 kalinys, kurių daugu-

BERLYNAS, \as. 18. _
Specialus Hitlerio teismas ži
nomo lenkų karininko grafo j ma yra sunkiai nusikaltę, iŠ- 
J. von Sosnovskio byloje dvi , siveržė iš valstybės reforma- 
aukštos kilmės jaunas mote-j torijos (kalėjimo), nužudę 
ris ir patį Sosnovskį nubau- bokšto sargų.

ketvirtadienį,
Kretingoje.

sausio 31 d.,

IŠ NAUJO IŠRINKTAS 
PREZIDENTU

LTSBONA, vas. 18. — Por 
tugalijoje vakar įvyko prezi
dento rinkimai. Dauguma bal 
sų išrinktas dabartinis prezi-.

KOVOJAMA UNIJA PA
SKELBĖ STREIKĄ

dė mirties bausme už milita-Į Kalinių kovoje su reforma- 
Smurtininkų vadovaujama Į rinį šnipinėjimų Lenkijos | torijos sargais 8 išsiveržę ka 

Chicago Coal Teamsters, Ch-lnaU(jai. Įliniai pašauti ir 13 kitų sn-
auffenrs and Helpers’ unija šiandien rytų abiem piote- gaudyta. Kiti paspruko ir
No. /04 paskelbė streikų. Ši rims nukirstos galvos, o Sos ieškoma.
vežėjų unija yra atskilusi nuo ; novskiui mirties bausmė pa- Į Patirta, kad daug ginklų
Coal Teamsters and Hand- (keista kalėjimu, įsikišus Tx>n 

jlers’ unijos No. 704. Ši pa- kjjoa ambasadoriui.
; staroji priklauso Amerikos
1 Darbo federacijai ir neprisi-

Nubaustoms moterims mir
ties bausmės pakeitimas pri

deda prie streiko. Ana gi, ku k]aug? nuo ]wtipa diktator.
iaus Hitlerio. Bet jis atsisa
kė keisti ištarmę.

ri streikuoja, jau senai ištei
sėta, kadangi jos priešakyje 
\ra rakieteriai.

įšmugeliuota kaliniams ir jų 
išsiveržimas per ilgas dienas 
buvo planuojamas.

Reformatorijos viršininku 
v ra Mrs. G. A. AYaters.

dentas gen. Oskaras de Fra- , , , , ,., . Ha proga dar nurodo, kad tuo,gosa Carmonn. Prezidento r n ’
gal būt, norima padarvti sp-

terminas vra septvnen metai.. . ’ ...
~ _____ 1 audimų Lietuvos teismui ir

viešajai nuomonei ryšium su 
Kauno bvla.KOLEKTIVIZUOS DIDES

NIUS PLOTUS

MASKVA, vas. 18. — Uk- 
neprisskridęs ių kolektivizmo kongrese nu-

GRJŽO CIVILIZACIJON

Tarp šių abiejų unijų, ku
rių nariai tarpusavini kovo- 

i ja, numatomi susikirtimai. 
Policija yra pasirengusi veik 
ti, jei streikininkai imtų pul
ti nestreikuojnnčius vežėjus.

IŠ MARQUETTE PARKO

Gimimo parapijos Katalikų

KĖSINASI SUVALSTYBIN
TI LAZDIJŲ “ŽIBURIO” 

GIMNAZIJĄ

KARO VETERANŲ 
RIAUŠES

PARYŽIUS, vas. 18. - 
Karo veteranai, tarp kurių 
buvo daug visiškai paliegusių 
jų (invalidų), vakar ir vėl 
čia sukėlė riaušes Paryžiaus 
operos priešaky. Ne mažas 
riaušininkų skaičius sužeista 
įsikišus policijai.

tarta kolektivizuoti daugiau' Jaunų Vyrų klubas rengia šo 
ūkių, kurių savininkai visų kius parapijos salėje vasario 
laikų neturi noro pasiduoti Į m. 24 d. vakare.
komunistų planams.

NUŽUDYTA DU DAR
BININKAI

ISIGYKIE

Gavėnai būtiną knygelę: .

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI

IR GAVĖNIOS GIESMĖS 
Atspausdinta iš maldakny
gės “Ramybė Jums.”

Viena knygelė 10c. Imant 
25 egzemplorius, ar daugau 
nuleidžiame 25%.

DRAUGAS PUB. CO.

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois.

DUMDTN, N. Zelandija, 
vas. 18. — Adm. Byrdo eks-j MURRAY, Ky., vas. 18. —'sirinks daug gražaus ir pado 
pedicija grįžo čia iš pietinio Mason Meinorial ligoninėje raus mūsų jaunimo; Tai bus

KAUNAS. — Gautomis ži
niomis, Seinų apskrities tarv 
ha nutarusi prašyti vyriausy
bę, kad dėl visos eilės tam

(Veiklieji klubo nariai turi j tikrų sumetimų būtų suval- 
viltics, kad j šiuos šokius su-J stybinta Lazdijuose esanti 

Seinų “Žiburio” gimnazija.
Tuo reikalu daromu žygių,

ET, CENTRO, Cal., vas. 18. 
— Streikuoja saloti) pakuo- 
tojai darbininkai unistai puo 
lė streiklaužius neunistus. 2

ašigalio, kur išbuvo 13 mėne
sių.

gaisro laiku vos išgelbėta 42 paskutinė proga pasilinksmin minimasis pageidavimas darbininkai žuvo ir 4 kiti su-
ligoniai. ti prieš Gavėnių. būtų realizuotas. žeista.

ORAS
CTTTCAGO IR APYLIN

KES. — Nepastovus oras; 
numatomas lietus, ar snie
gas; kiek šalčiau.
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“DRAUGAS”
IH'na kasdien. UUkyruti eekmadlenlne 

FBIMOMuUATOS KAINA.: J. Amerikon ValatyMae:
tfktttoa — ♦! l»0. Pum! metų -- M-SO; T r ima mtoealame 
— IS.bto; Vienam mineeiut — 75c. Kitose valstybėse 
franumereta: Metams »7.kk; Puaef metu — tk.Ok.

>U karnos prtslundlamos parelkaiavaa 
derbiams Ir korespondentams raktų nerrųtlna,

JM neprašoma tai padaryti Ir neprlslunfilama 
•si pakto kenkiu.

pročiais ir primityviška psichika. Norint at
gaivinti senovės germanų, slavų ar lietuvių 
religija ir papročius, visada reikia tam tikru 
atžvilgiu suprimityv^t.

Iš tiesų, jei yra gyveninio pažangos, tai 
toji pažanga nėra suderinama su priiuityviš-

ltorkns

IŠ PO MANO BALANOS
Amerikos Lietuvių lt. Ka- mais. Mokyklų tai mokykla.

Koncertas! Sėdžiu prie pat <ar muziko galvos. Ve, dėl ko 
durų, kad viskų geriau ir gar ‘net ir. paprastas Lietuvos uba- 
džiau nuryti. Apart Vinco gelis, kud ir nemokėdamas, tai

į Greičiaus, Greičienės ir sūnu- 
ko, da ir didelis clu>rus dui- 
nuoja. Jųjų pastangas kiaušy- ’nimų išsiprašius.

tačiau knyga rankoj laiko gie
dodama^, kad riebesnį atlygi-

'•DRAUGAS”
UiHUAN1AN DAILY FBIEKD 

Publlebed iMlly. axcept Bunda/.
■ŪBaCRIPTIOKP: One Tonr — »• ••; Mz Montke 

— fk.kkt Tkroo Montke — fk.M; One Montk — TM 
■nropo — One Yoar — »7.M; «x Montke — Skkkl 
Oopp «» .Oko.

▲dtnrtlMnc ta "DRAUOAP" beings Mot ropaite.
Advritdnki rfctflB OB ABBlIOBtIOBU

•DRAUGAS” 2334 8. Oakley Avė., Chicago

Į DIENOS KLAUSIMAI

DVASINIO PRIMITYVEJIMO KELIAI

Šiuo klausimu stipriai, bet labai teisiu- I 
gai rašo “P. B.” bendradarbis p. J. Gs.

“Paprastai Europos gyvenime yra taip: 
juo žmogus palaidesnis ir egoistiškesnis, juo 
jis save laiko pažangesniu. Miesto girtuokliai 
chuliganai ir ištvirkėliai bemaž visada iš au
kšto žiūri į dorus ir dievobaimingus kaimie
čius ir save laiko ‘‘aukštos kultūros” ir “mo
kslo šviesos” atstovais.

Panašiai yra ir socialiniame gyvenime: 
visos antikrikščioniškos srovės dedasi pažan
gos kūrėjomis ir baisiai tuo didžiuojasi, nors 
jų nuopelnai pažangai yra labai menki. Pa
žanga eina iš kuklios ir turiningos dvasios, 
o ne iš primityviškos ir arogantiškos. Dabar
ties gyvenime yru taip: juo kas smarkiau 
muša į pažangos bubnų, juo jis pats yra re- 
gresyviškesnis.

Imkime, pavyzdžiui, bolševizmų: jau pats 
jo ūkio santvarkos idealas yra paskolytas iš 
primityviškų tautelių, gyvenusių vien iš me- 
diioklės. Visi kiti bolševikų laimėjimai — 
tai arba skoliniai iš krikščioniškos kultūros 
lobyno, arba kultūros pakeitimas chuliganiz
mo. L.

Ateizmas yra didelis žingsnis atgal, nes 
jo negalima pateisinti nei istorija nei etno
grafija. Ateizmas pateisinamas tik zoologija: 
visi gyvuliai yra ateistui, nes jie neturi pro
to ir negali suprasti neapčiuojiamų, abstrak
tiškų gyveninio tiesų. ^Kelias į ateizmų yra 
kelias į dvasinį gyvuliškumų.

Ta pat kryptimi eina ir vokiškas rasiz
mas. Toji jo “kraujo mistika”, karo ideali- 

, ųąyįmas ir triukšmingas ieškojimus kažko 
naujo, nepaprasto, tiesiog dieviško savo ra
lyje, savo “kruujuje” yra ne kas kitu, kaip 
plataus, sudėtingo ir turiningo gyvenimo
riaurinimas ikį gyvuliškumo, plotmės.

Sterilizacijos įvedimas ir jos suvalstybi- 
ninius nuosekliai eina iš rasizmo “filosofi
jos”, kuri nevertina žmogaus asmens, jo dva
sinės laisves ir jo individualinio nemirtingu
mo. Vokiečių rasistų žmogauk idealas — tai 
priešistoriniai germanai su jų žiauriais pa-

kų religijų atstatymu. Bolševizmas religijos t&bkų federacijos Kongresas, 
neišgriaus, bet jis gali jų suprimityvinti, tad Lleveland, O., rugp. 21—23, 
jei pažanga yra žmonijos idealas, tai nei bol- 1934.
ševizmas, nei rasizmas, nei ateizmas neina 
jos (pažangos) keliais, nes dvasiniu atžvil
giu tos srovės verčia žmogų vaidint nepro
tingo gyvulio rolę, faktiškai verčia išsižadė
ti žmogiškumo ir savo elgesį orientuot į gy
vuliškumų. Sovietų Rusijoj šeimos gyvenimas i
valstybės tvarkomas gyvulių pavyzdžiu; kla-'v^en ėdžiais ir iškalba,* bet 
sinė kova eina zoologišku metodu: kas stip- išvaizda ir elgesiu nupiešė ir
resnis, tai ir teisesnis. Kaip šunų gyvenime. Paliko savo darbų ir troškinių _

i kaulas ir kalė priklauso stipresniam sūniui. |ne v*en kaistų, bet ir aiškų darėlll laip! Lietuvio širdžiai n-, j^U(jįrkaj Sabonis! Pocius
Apskritai imant, juo kuri ideologija to- •vaizd* ir tiems> k* su Jais ,ir aki" ši vie_tel\tai tikra dva’. ir daug kitų. Ir visi iki vie- 

. liau eina nuo krikščionybės, juo ji žmogaus vien*dp niano ir jaučia. Nie- sios šventovė. Į šičion užsukti najn tikrai ir sąžiningai, ma- 
| pažiūras daro siauresnes, bėdnesnes, primitv- kur *r n*e^ados jokis kitas ne- i ir tikrai pasimelsti, visuomet muzikų gerbia ir myli. To- 
viškesnes. Taigi kelias į dvasinį regresų, * į ,tuvh? pasikalbėjimas tiek daug apsimoka... Ilgainiui priva- kiemg dai,Os mėgėjam8 >u bi. 
^dvasinį suprimityvėjimų, į dvasinį ir tokios &ražios ir brangios, žmoji Scranton, Pa., ir gero- ,ę gerb6 Iiebūt

ištuštėjimų eina per religinį indife- įtakos ne vien į mane, liet ir kai kliudai lietuvių anglekasių per<jįc|ej^ Sėdžiu, klausaus, 
rentizmų, per kovų su Kristaus Bažnyčia, per į kiekvieno kito tikro lietuvio |vietovę. Ir akiai įdomu ir šir- ggrįuog jr galvoju Jau gana 
moralinį nedisciplinuotumą ir ateizmų. Nega- sųmonę nepadarė ir padaryti ^žiai jautru... Ir dabar išsitie- ng v-en bet įr*
Ii būt gyvenime pažangos, jei žmogaus elge-' negalėjo. Būtinai turime prip si išilgai Pennsylvanijos net klausytojų nužengta Kai pa- 

iki Erie. Pa. Kaip graži Pana- į • praei(į gn 4^,^^ _ 
sylvania, šiuo keliu kehauda- vaje skirtuniasl Ma,on„ 
nias gali pats sau atsakyti...

Tai būta vienintelio ir tik
ro pasitarimo, kur tarėsi ir 
kalbėjo no ten kokio vieno 
ar kito kampelio, bet visos ir 
vielos Amerikos lietuviai. Ne 

ir

siui vairu eina neprotingas gyvulys. Žmo- j jo nors truputėlį ilgiau ūžti 
gaus elgsenos orientavimas į gyvuliškumų kti. 
jokiu atveju negali būt pažangos akstinu”.

GERAS ŽENKLAS

Angliškuose dienraščiuose paskelbtoji ži
nia apie Lietuvos Nepriklausomybės minėji
mų visame Pabaltijo krašte, džiugina kiek
vienų lietuvį. Latvijoj, Estijoj ir net Suomi
joj Lietuvos trispalvė vėliava plevėsavo šalę 
tų valstybių vėliavų. Mūsų tautos šventės
proga ten surengta visa eilė paskaitų apie gūštelę. Ilgainiui pasiekia Hu-

Gudrus Žmogus
(Palmiga)

Įgaliotiniai pasišaukė- ir pinigus duo
bdami paklausė: “Kų tu darysi su tais pf- 

igaisf” “Aš rasiu ką daryti” atsakė
ir nuo tos dienos dingo.

Nuvažiavo į Norvegiją. O, kaip iš 
geografijos žinome, ten labui šaltas kil- 

nes prie put ledinių jūrų, netoli
trenlandijos sulų.

Truputį apsistosime apie šio krašto 
teistų ir stebėtinų klimutų. Norvegijoj 

»r«j e žiemos labai ilgos. Jos tęsiasi nuo I Ifcl 9 mėnesių. Tolimoje šiaurėje, apie 
Bfjgeografinės platumos, per virš du žie- 

rtlėnesius esti visai tamsu. Nei saulė 
kirodo. O vasarų per du mėnesius sau 

rtennsileidžiu nuo 19 dienos gegužio iki 
i 22 ilienai, o neužteka nių> 26 dle- 

bpk ričio iki sausio 1G <1. Ale žmonis 
its javus susjMja užauginti. Net 

ndiMlius. Ten yra daug miškų, bet dau- 
giatt|Mai spygliuotų pušų; lapuotų visai 

jei kur-nekur koks beržas. Žmonės 
iš medžioklės, nes duug yra žie-

r Žvėrių.
grįsk ii n vėl prie • » paties rėk- 

snid"ttuagaus. Jis, nuvykęs į Norvegijų,

Betgi ve mintis, jog jų betų- jojaį garsiais plojimais pulydi 
vxs genijus subūrė, _ lietuvj gūnukas iabaį
ny stu ų ai zai o žarija nu- jauįrįaį gmuikų valdo. Jo ga- sauliniu dainavimu ar muzika.

iegia! os, girdi kai tos matyt, viri pastebėjo. [Ypač. dainininkas -žiūrėdamas
visos įdomybės ir į tave sau
kia: — nenusimink, lietuvi, 
jog mažas esi! Geriau didžiuo

Kaip tik priešingui su pa-

ne į klausytojus, o lupų, pu
ls eilės pusirodo visas debe- sisuko, jog dainos gerai nenio- 

svs chicagiečių! Pirmu kart ir ka, — nesiniokino, nedrįstu, 
kis tuo, jog tokiame mažame ^.gk dftvg jainos mėgėjų ant klausytojų vengia, viešai pa-

ūne, o to įa gaingu i\asia g^k įjgįj.^ tokiam skurdžiui, sirodyti neišmano kaip. Ran-
\e įa. Jei abejoji, štai ve pa- kjd p0 suodinos Penn- koje lapas didesnę dalį dainos

. arėk ir 6* vo , ^Įsylvanijoe atklydusiam, tikras grožės ir ypatybių nuo klau

sytojų užslepia. Dainuoti iš 
lapo tai taip, kaip kalbėti per 
sienų. Dainucuumas -turi būti
nai matyti klausytojus. Jei ne, 
dainuoja tik sau. Ir dėl to gi 
įvertinimo iš klausytojų pusės 
negal reikalauti. Ve dėl ko tilc 
pradiniai, mažai prityrę, lapus, 
liedrųsiai “artistai” akis la
puose slapsto. Tikras meninin
kas tokių kriukių nereikalau
ja ir reikalauti gėdis. Jei kuo
met taip elgias, taį gal tik 
iš nuobodumo, ar neapsižiūrė
jimo.

klis tokis, kai tu, lietuvis pa-l8tebuklag atrod^ Rakaugkis

a Žodžiu, kiekvienam budriam
• Rugpiūčio 21 ^"leidžiu ir1 |ietuviui patariu visl> No G

tokių muzikų pasiklausyti. Bet 
gi da maloniau jiems matant

ribūoju tiesiai Clevelandan, 
No. G vieškelių. It tyčia, ir 
patsai kelias kai matai pra
deda į mane kalbėti. Taip. Šis, 
mat, kelias prasideda Boston, 
Mass. Ir paskui vingiuoja ir 
kliudo veik kiekvienų įžymes
nę Naujos Anglijos lietuvių

visų .w. j klausytojus jųjų pastangas i- vieškelį pervažiuoti ir pačia,, , pa£^,
skaisčiausiais gamtos ir tau- daug praf6iau
tyatėa žiedais pasigrožėti. Ap- L k|a nemokHa
simoka...

Lietuvą ir šiaip jau visokių parengimų vasa
rio 1G d. įvyko.

Tas viskas reiškia, kad tarp Pabaltijo 
valstybių prasideda rimtus bendradarbiavi
mas, užsimezga artimesni ryšiai.

Matyti, Pabaltijo tautų vadai suprato^ 
kad vienybė ne tik dabar, kada Vokiečiai 
šėlsta, bet visada yra reikalinga. Pabaltijo 
kraštas yra apsuptas galingų priešų, tyko
jančių jį paglemžti. Dėl to ir yra būtinas 
reikalas sudaryti bendrų stiprų frontų, kad, 
ištikus pavojui, būtų galima apsiginti. Lat
viui ir estai taip pat, matyti, pradeda supra
sti, kad nacių šmeižtai, leidžiami prieš lietu
vių tautų ir jų noras pagrobti Klaipėdos kra
štų, paliečia ne vien Lietuvų, bet visų Pabal
tos kraštų. Jei vokiečiams pasisektų žygis t 
Klaipėdą (nors tos jų svajonės neišsipildys), 
susvyruotų ir Latvijos ir Estijos nepriklau
somybė. Kas nežino, kad vokiečių apetitai 
yra nepasotinami.

Dėl to reikia nuoširdžiai sveikinti kiek
vienų besireiškiantį bendradarbiavimų tarp 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

sužinojęs medžiotojus užsakė briedžių pri
• šaudyti. Kaip matui tuoj jum pristatė 
! kiek tų gyvulių. Paskui mėsų išrūkė, pa- 
j degino dėl kvapsnio, jmsunidė žmones pu- 
j lei niiškvs išvežioti, išmėtyti ir ties ta 

vieta- pastatyti būdeles. Paskui nusamdė 
žmones saugoti ir pildyti jo įsakymus.

■ Paukščiai juodvarniai (arba krankliai) la- 
I bai gerai žinomi ir lietuviams. Žiemų kai 

jie aukštai skrenda, tai užgirsi klun-klun- 
klun. O vasarų, kur jie išperi ir įsivedu 
vaikus, toje apylinkėj kad ir didelius žą
siukus, jei tik utsiskiriū iš būrio, užpuo
la, sukapoja ir sudrasko. Juodvarniai la
imi užuodžia, toli mato ir gerai girdi. Vie
nok tamsumoj visgi gerai nemato. Dei
mantas, kaip žinome, yra šviečiantis me
talas. Tat juodvarniai, susiradę deimanto, 
įsikanda į snapų ir skraido, ieškodami 
maisto. Suuodę gardų kvupų, pasukioję 
aplink, puolusi prie skanaus luimikio. Į- 
sidrųsinęs prisiartinu ir prie padėtos mė
sos, padeda savo šviesų, pradeda puotą. 
Tuo tarpu iš būdelės šūviu ar riksmu iš- 
gųzdintas pnukštis, palikęs deimantų, nu
dunda savais keliais. O saugotoms, išbė
gęs ’S būdelės, paėmęs tų šviečiantį me
talų lai Iria du ilgiau juodvarnių.

Taigi, tas rėksnys per keletą mėnesių 
prisirinko akmenukų deimantų, užmokė-

dsono upę. Čia tenka pamatyti 
vienų iš įdomiausių grožės 
vaizdų ne vien Amerike, bet 
ir visame pasaulyje. GI kai

Privažiavę Erie, Pa., bai
giasi ne vien No. G kelias, bet 
ir kiti prigimties stebuklai. Ir 
da kartų ribuoji tik paprastu 
keliu ir paprastose aplinkybė
se, kol pasieki ir patį Cleve- 
landų.

Tobulėjant mūsų menininka- 
jms ir klausytojams stambes
niais ruožaid, nereikėtų užsi- 
jiniršti, jog dailų glaudžia gro- 
žėn dažniausiai maži dalykė
liai.

Besiruošiant pasirodyli vir
šesniam reikalui, ne vien pa
vieniams, bet ir visam chorui 
l<ur-kas geriau iš atminties, o 
ne iš knygos ar lapo dainuoti. 
Iš knygos ar lapo giedasi baž

atsimeni, jog šiuo keliu ir šiais j Norėdamas būtinai išgirsti 
vaizdais jodinėjo — važinėjo Vinco Greičiaus tam tyčia su- 
ir gėrėjosi garsusis mūsų vie- įruoštų muzikai} vakarėlį, lei- 
ngentis Tadas Kosciuška, — Jdžiu Fordų visai valiai. Pasie- 
rodos, visai sųmenės netenki... kiu. Da rik penkios, o aš jau 
Už valandėlės pervažiuoji iš- Clevelande!-Tik, — viena bė-;nyčioje. Kitaip, išeitų niekai 
garsėjusį Bear Mt. Bridge. Žiū dą baigus, antra prasideda... Jau pati Bažnyčios muzikos 
rint tai į tiltų, tai į gamtos Fordukas berydamas gazolinų dvasia to pageidauja. Įstvuiz- 
įdomybes ir da kartų mintis ir alyvų išrijo iš mano kiše- duok, kunigas su vargonininku 
pakaušį kaso, o kaip galingas nuko veik iki paskutįniam |predade ekzekvijas be knygos! 
Dievas tiek daug sutvėręs! O skapčiukui... Betgi gerasai tė J kų tas panėšėtų! Arba, ku- 
kaip silpnutis žmogus, Jojo velis Karužiškis, rodos, tokio 
galybę benarpliojus! Kai ma- tik ir laukė... Pasivadina pa? 
tai ir West Point! Įžymiausi save. Ir tikro samaritono da- 
karo mokykla ne tik šioje ša- dį pakartoja iki atgal išvažiuo- Įmuzikai knyga ar lapas būti- 
lyje, bet ir apskritai. Tuo da \ siant. Tai tikras lietuvis h nai reikalingi, kad, štai, ve 
labiau lietuviui, kadangi, mat, tikras kunigas. Kartų pažinęs, toji ar kitoji giesmė yra imta 
jų išgalvojo ir išstatė lietuvis daugiau neužsimirši. Neveltui.iš Šventojo Rašto ar šiaipjau 
Tadas Kosciuška. Kelio dalis develandicčiai jį taip aukštai kokio kito tam panušaus šal- 
vingiuoja tiesiai mokyklos kie stato, my.’i ir gerbia. Įtinio, o ne vien iš giesmininko

Auksinis Kibiras
Vieno sodžiaus padaržėse trykšta gau

sus šaltinis, kuriame vanduo nepaprastai 
skaidrus ir skanus. Seniau šio šaltinio 
čia nebuvę. Seni to sodžiaus žmonės pa
sakoja, kad kadais jo vietoje stovėjo pa
krypusi lūšnelė. I

Toje lūšnelėje, girdėti, gyveno senu 
moteriškė ir mužo mergaitė. Moteriškė 
mergaitę buvo paėmusi auginti, nes mer
gaitės tėvai numirė, jų vienų palikę. Mer
gaitė moteriškę labai mylėjo, o moteriškė 
mergaitę. Ir gyveno abi laimingai.

Ir užėjo kartų labai blogi metui. Ja
vai neužderėjo. Ištiko kruštų dar negirdė
ta sausra. Išdžiūvo pe tik šuliniai, bet 
ežerai ir upės. Senoji nioleriškė, nepakel
dama rūpesčių, susirgo. Be ligos, prudė- 
jo jų kankinti ir troškulys.

— Vandens, ji prašė vis dažniau ir 
duŽuiau.

j? visiems samdytiems žmonėms, grįžo į 
Rygą, dvigubai utmokėjo tiems, kurie 
jam pinigų sudėjo hu didele padėka, Ir 
pats turtuoliu tapo. K. M.

Negeriau atrodo ir choras 
bereikalingai nuo klausytojų 
už lapų sienos užlindęs. Tokio 
choro nemato ne vien vedėjas, 
bet nei klausytojai. Išeina ti
kros mažų vaikų putlutės. Ne! 
Ne lapai klausytojams, o tik 
dainininkų išvaizda rūpi. Gal 
ir iš netyčių, bet tikrai dides
nę dainos dalį sudaro choris
tų veidai. Išgirsti, pažinti dai- 

Įnų be choristų minos negali
mas ir neįmanomas dalykas.

Šių pramogose chorai’
ir dainininkai pasiruoškite pa
sirodyti drąsiai ir atvirai be 
jokių ir nereikalingų nedrąsos 
kaukių.

KIPRAS PETRAUSKAS 
KVIEČIAMAS CEKO- 

SLOVAKIJON
nigas luiko mišias be mišolo! 
Visai neįmanoma. Kitaip ė- 
mus, Bažnyčios giesmei ar

— Vandens jau nebėru, — skundėsi 
mergaitė. — Jau vakar išbaigiau. Bet pa
lauk, gal rasiu jo kur nors.

Ji pasiėmė kibirų ir išėjo. Nuėjo van
dens ieškodama ligi kito sodžiaus, dar li
gi kito, bet nerado. Ir kur galėjo rasti, 
jei žmonės nuo troškulio buvo pradėję jau 
mirti.

Paguliuu ji, visiškai suvargusi, ištro
škusi, vos pacidamu, užtiko vieno buvu
sio ežero vietoje klanelį. Jau norėjo ji 
pulti ir suvilgyti nuo saulės sukepusia? 
lūpas, tačiau utsiminė, kad serganti mo
teriškė vandens yra labiau reikalinga ir 
susilaikė. Vandenį ji sauja supylė j kibi
rų ir linksma pasileido atgal. Bet vos tik 
paėjėjo keistų žingsnių, pastebėjo, kad 
kibiras pusidarė labai sunkus, — jis bu
vo pilnus vandens.

Mergaitė, pamačiusi kus atsitiko, net 
pašoko iš džiaugsmo. Ji manė, kud van
dens dabar užteks- bent savaitei. Iš to 
džiaugsmo ji užmiršo net savo nuovargį. 
Ji ėjo duliur dainuoduma.

Nuėjusi tučinu gal trečdulį kelio, ji 
užtiko vos gyvų šunytį. Gyvulėlis, pumu- 
tęs vandenį, pradėjo net virpėti. Ji pagal
vojo, kari vandens užteks ir šunytį pagir
dė. Toliau ji užtiko ištroškusį berniukų, 
nuo troškulio bemirštantį senelį ir dar ke

KAUNAS. — Čekoslovakai 
pakvietė Kiprų Petrauskų dai 
nupti keliose operose. Gastro
lės būtų vasario mėnesį. Ar 
Kipras Petrauskas važiuos 
čekoslovakijon — dar nežinia.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

lis žmones. Ji visus pagirdė, ir kai parėjo 
namo, vandens kibire beturėjo vos vienų 
puodukų.

Jai įėjus vidun, senoji moteris labui 
nustebo.

— Iš kur tu gavai tų taip žvilganti 
kibirų? — paklausė.

— Iš kur? Bet tai juk mūsų medinis 
kibiras, — paaiškino mergaitė.

— Mūsų medinis... Bet šis iš gryno 
aukso.

Abidvi nieko negalėjo suprasti. Mer
gaitė papasakojo, kaip ji rado lašelį van
dens, kaip tas vanduo pasidaugino, kaip 
ji pagirdė šunytį, berniukų, senelį ir kari 
parnešė namo tik puodukų vandens. Bu
vo aišku — auksinis kibiras buvo atlygi
nimas mergaitei už gerų širdį.

Mergaitė padavė tuos kelis lašus mo
teriškei. Tačiau moteriškė jų neišgėrė.

— Suvilgyk lūpas tu pati, — ji pa
sakė. — Juk tu taip toli vaikščiojai ir 
taip esi pavargusi.

Ir tuo tarpu iš auksinio kibiro van
duo prudėjo tekėti srove. Iš karto abi nu
sigando, bet tuojau suprato, kad tai yra 
Aukščiausiojo nauja dovana. Mergaitė te
kantį vandenį dar norėjo semti į puody-i 
ne?, bet jo buvo taip gausu, kad palan
gėje tuojau atsivėrė šaltinis. 99
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SVARBI VOKIETININKŲ BYLA KAUNE nai.
niann, Erich Boll sukomanda
vo: “Aehtung. Der Fnehrer 
kommt” (“Dėmesio, vadas ei
na’’); dr. Neumann ir jo pa
lydovui tarp špalerių praėjo 
j pakėlę dešinę ranką, (su pa-

Uždarius Neumanno ir Sasso Slaptas Politines Organizacijas, Pagerėjo įkelta dešine buvo ir išrikiuo-

IŠVILKTAS AIKŠTĖN VOKIETIJOS PAPIRKINĖJIMAS 
VALDININKŲ KLAIPĖDOS KRAŠTE

o kai pasirodė dr. Neu- cijos viršininkui pažįstąs tuos

Padėtis Mažojoj Lietuvoj
BYLOS PRADŽIA IR EIGA

Lietuvoje susektos Vokieti
jos pinklės užgrobti Klaipėdos 
Kraštą ir palenkti prie Vokie
tijos visą Lietuyą bei kitas 
Baltijos valstybes. Tam tiks
lui vokiečiai suorganizavo sla
ptas politines draugijas Mažo
joje Lietuvoje, tikslu ginklu 
išplėšti Lietuvai Klaipėdos 
Kraštu. Slaptoms vokiečių dr
augijoms vadai, kariški ins
truktoriai buvo ruošiami ir 
skiriami Vokietijoje. Taiposgi 

cekta, kad Vokietija papir- 
lėjo Mažosios Lietuvos kra

što policiją, teisėjus, mokyto
jus, įvairius valdininkus pri- 
ruošimui Klaipėdos Krašto gi
nkluoto sukilimo. Be to, vo
kiečiai ėmė terorizuoti Lietu
vai ištikimus piliečius, net gi
nklo pavartojimu. Kuomet ta
po nužudytas Jesutis ir susek
tos kariškos pratybos Klaipė
dos Krašte, Lietuvos valdžia, 
už akių užbėgimui Austrijos 
kruvini! įvykių pakartojimui 
mūsų krašte, suareštavo įsi
šokusius vokietininkų vadus, 
kurių tarpe yra baronai stam
būs dvarininkai, valdininkai, 
mokytojai ir šiaipjau padau
žos, visa 126 asmenys. Did
žioji vokietininkų išdavikų bv- 

. la oina Kariškame teisme Kau 
ne jau du mėnesiu. Jau yra 
išklausyti kaltinamieji, gi da
bar eina liudininkų parodymai. 
Ligišiol “Draugas” duodavo 
trumpas teismo eigos sutra u- { 
kas, dabar-gi, skaitytojams pa '^S

įstojimo į partiją pareiškimą, 
pasižadėjo besąlygiškai klau
syti partijos vado!

Simeit: Maniau, kad tai to
kia pat partija, kaip Landwi- 
rtscliaftsparei, arba kita kuri 
partija.

Prokur. Monstavičius: Tai

Liud. Flachsberger, nors ir 
būdamas kriminalinės polici
jos vyr. valdininkas, pasisakė 
teismui nieko nežinojęs nei a- 
pie CSA, nei apie Sovogo prieš 
valstybišką veiklą, net apskri
tai nežinojęs, kokia buvo Sas
so partijos veikla ir siekimai...

liudytojas, pasirašydamas be-' Teisiamasis Sass: Man sta- 
sąlygiško klusnumo pasižadė- čiai nuostabu, kad liudytojas,

vyrus, tada pasienio policija 
leido jiems toliau važiuoti.

Liudytojai JOHANN JOKU- 
BEIT (v. I)r. “sslerio šeieitlau- 
kio miško prievaizda). Jurgis 
Bildat (Sereitlaukio dv. kūmo 
l is ir Juozas Sprainys (taippat 
v. Dresslerio dvaro darbiuin-

Liudytojas KRISTUPH DU- eios iš Vokietijos SA dalys 
MAT, buvęs Rambyno miško ir jėga prijungsiančios Klai- 
prievaizda (parodymus davė.pėdos kraštą prie Vokietijos; 
lietuvių kalba), sako, ku.l jį j be to, jis yra parodęs, kad
Sovogą užverbavo teisiamasis 
Emil Lepa, kuris dėl to specia
liai atėjęs pas jį į namus, o Du 
mat sakosi bijojęs atsisakyti, 
kad Pagėgių apskrities valdy-tieji vyrai)...

Pirmininkas: Ar
visi buvo vienodai 
ar įvairiai!

Lioliscbkies: Vieni turėjo dvaro inspektorius, teisiama- 
rudus marškinius, kiti — hal- 'sis Fritz Bendszus ir kad mo- 'iš jo ir tą menką tarnybėlę.

tie vyrai kas) parodė (visi — be ver
apsirengę, tėjo), kad juos į Neumanno jprie

Iparliją užverbavo Sereitlaukio turėjęs per gerus santykius su 
Vieni turėjo dvaro inspektorius, teisiama- vietos lietuvninkais, neatimtų

tus. Ir visi turėjo perpetinius 
dirželius.

Pirmininkas: Ką kalbėjo ta
me susirinkime Rademacber!

Lioliscbkies* Rademacber
tame susirinkime pasakė, kad

jimą, nežinojo apie tas prie- būdamas inteligentiškas valdi- naeįOnalsocialistinė dvasia ei
voles, kurios buvo surašytos 
stojimo pareiškime!

Simeit: To aš nežinojau... 
Prokur. Monstavičius: Ar ir 

partijos slaptosios priešvalsty- 
biškos veiklos liudytojas neži
nojo!

Simeit: Ne, nežinojau... 
Tardytojui liud. Simeit yra 

aiškinęsis, kad Neumanno pa
rtiją laikęs lojalia dėl to, kad 
ir krašto direktorija palaikiu
si tos partijos propagandą.

Liudytojas EUGEN FLA- 
CHSBERGfcR, Klaipėdos kr. 
kriminal. polic. vyr. valdini
nkas (visai nemokąs lietuviš
kai) yra buvęs Sasso partijos 
paryš, bet, kai kilo tos parti
jos ginčas su Neumanno par
tija, iš Sasso partijos išstojęs, 
o prie Sovogo neprisidėjęs.

Teisino pirmininkas pik. ltn. 
S. Leonas: Ar liudytojas žino, 
kad 1933 m. vasarą Sasso su
sirinkimo Pagėgiuose tvarkos 
prižiūrėti buvo pasiųsti kraš
to policijos valdininkai iš Klaj 
pėdos!

Į Flachsberger: Buvau girdė-

ninkas, būtų galėjęs nežinoti 
anie CSA partijos siekimus ir 
veiklą, kuri buvo vieša!...

Teisiamasis dr. Neumann: 
Ar liudytojas žino, kad Klai
pėdos krašto girininkams yra 
pavesta eiti prokuroro padė
jėjų pareigos!

Flachsberger: Ne, nežinau. 

Liudytojas DANIEL LIO-

na per visus rubežius ir dabar 
pasiekė Klaipėdos kraštą.

Liud. Lioliscbkies taip pat 
yra buvęs kurį laiką Sovogo 
narys, bet vėliau iš partijos 
išstojęs.

Prokur. gen. Vimeris: Dėl 
Vo liudytojas išstojo iš Sovo
go?

Lioliscbkies: Dėl to, kad pa-
LISCHKIES, Klaipėdos kr. po rtijos riejosi tarp savęs, o iš 
lic. vyr. vachmistr. (parody- laikraščių sužinojau, kad Šo
kius davė be vertėjo), papasa- vog užsiima priešvalstybine 
kojo apie 1933-VII-9 Lauksar- veikla.
gėje įvykusį neumannininkų 
susirinkimą, kur apie 80 uni
formuotų ir išrikiuotų jaunų 
vyrų su ypatingomis ceremo
nijomis pasitiko ir išlvdėin «d.. 
silankiusį dr. Neumanną. Tų 
jaunų vyrų dalis, sako liudy
tojas, buvo dviem sunkveži-

Pirmininkas: Ar ir liudyto
jui pasiūlė pasirašyti atsišau
kimą, raginantį žmones įstoti 
į Sovogo partiją?

lė.
Lioliscbkies: Ne, man nysiū-

jaunų vyrų Vokietijos 
SA narių dažnai lankydavosi 
Pagėgių apskrityje, o vietos 
jauni vyrai su sienos pereina
momis kortelėmis lankydavo-

rinug

jba, kuri ir šiaip buvo kibusi Įsi Vokietijoje ir dalis jų ten 
jprie jo už tai, kad jis neva įstodavo į SA kursus. Liud.

kestį partijai iš jų išskaity- 
davo iš algos.

Pirmininkas: Ką liudytojas 
veikė toje partijoje!

Jokubeit: Nieko, ponuli, ne
veikiau.

Pirmininkas: Ar dalyvauda
vai T. partijos susirinkimuo
se?

Jokubeit: Ne, nesu buvęs 
nė viename susirinkime. Tik 
mokestį iš algos išskaitydavo.

Pirmininkas: Tai dėl ko į- 
stojai T. į tą’ partiją?

Jokubeit: Ponas Bendszus 
sakė, kad mums, darbininkams 
ir mažiesiems tarnautojams 
bus geriau, kai įsirašysime. 
Be to, aš esu jau senas žmo
gus, jau 28 metus tarnauju po
nui v. Dressleriui, tai bijojau, 
kad galiu senatvėje netekti 
tarnybos, jeigu neįsirašysiu.

Liud. Jurgis Bildat tiek ir 
tenusimano ajie Sovogą, kad.

Liud. Dumat patvirtina gi
rdėjęs žmones kalbant, kad 
ateisią iš anapus Nemuno vo
kiečiai ir atplėšią Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos. Tą patį 
patvirtina ir liudytojas Wil- 

, heliu Purwins iš Smalininkų,

Belgard pasisakė seniau bu
vęs socialdemokratų partijos 
narys, o paskum iškart įsto
jęs į Neumanno partiją.

Li ud y t ojas BARK AUSK AS, 
pasienio polic. valdininkas, pa
pasakojo apie 1933-VII-22 pa
sienio policijos susirėmimą su 
teisiamojo Ifoyerio vadovauta 
smogikų būriu (Induose ir Mo-

buvęs girininko padėjėjas (šis ntvilaičiuose. Per šį kadaise
norėjo kalbėti per vertėją, bet, 
kaip tarnavusiam Lietuvos ka
riuomenėje, teismas vertėjo 
jam nedavė, o jis visai leng
vai savo parodymus davė ir 
lietuvių kalba). Jis pasisakė 
kad jį į Sovogą užverbavo tei 
siamasis girininkas Hans Von- 
gehr.

Prokur. Monstavičiusi Ar 
liudytojas yra matęs Hitlerio

Bendszui pasiūlius: “prisira
šiau prie Neumanno, o mokes
tį išskaitydavo iš algos”...

Liud. Sprainys daugiau nu
sivokia už Bildatą; jis sakosi

Pirmininkas: Dėl ko komi
saro padėjėjas Dwaronat pasi- 

miais atvažiavę iš toliau, vie- ra«g tą atsišaukimą?
nas sunkvežimis net iš Klai- Į Lioliscbkies: Tur būt, dėl to, 'pirma paklausęs, ar ta parti 
pėdos. Visus juos komandavo kad matė jau pasirašiusį Ra- ja ne politinė, gavęs iš Bend-

kad buvo pasiųsti.Rminmka>: Ar
geidaujant, duodame plateo-' ... _ . .... , . ipes vadas Samel priėjo. . itiKejo Pagėgių policijos komi-
nius teismo eigos pranešimus. • ’ . ____sąru Szagaruin ir jo padėjėjo 

Ibvaronatn ? •
Flachsberger: Girdėjau kal

bant, kad v. Sass jais nepasi
tikėjo.

...... ,i Prokur. Monstavičius: Arti Lietuvą panaikinti, arba'.., ... , ....
palikti be žymių pasėkų. Tam ,k rt^)e( os ras 0 P° ieŲ0S ta* ėjo pro išrikiuotus vyrus 
L, , . . y . rnvba yra suderinama su tuo,tikslui prieš Lietuvą įkinkyta ,, ...., . v. . . Ilad policijos valdininkai pri-vokiečių spauda, varoma agi-1, . . .. . , . j .’ ° klauso organizacijai, kuri dai

nuoja, kad “trečiasis Reichas 
yri mūsų aukščiausias tiks
las”?

Išdavikų bylos užbaigimo 
laukiama šiame, vasario, mė
nesy.

Šią bylą Vokietijos val
džia visą laiką bando privers-

teisiamasis Erich Boll. Dr. demacherį.
Neumannui ir jo palydovams' Pirmininkas: Ar Tamsta 
išlipus iš automobilio, Boll su- skaitei tą atsišaukimą? 
komandavo savo išrikiuotų vyĮ Lioliscbkies: Taip, skaičiau, 
rų ilgą eilę: “Ramiai, pagar-| Pirmininkas: Ar Tamsta jį 

:ba kairėn”. Vietos Sovogo gru 'pasirašytum?
XT , u j ?-Pie I Lioliscbkies: Ne, aš nepasi-
Neumanno su pakelta dešine į . ’
ranka ir atraportavo; dr. Neu- ra^‘iau*
niann išklausė jo raporto, taip 
pat laikydamas pakeltą dešinę

Liud. Lioliscbkies taip pat 
parodė, kad iš Lauksargės linu

ranką. Paskum dr. Neumann, Pagėgių išvažiuojančių Bollic 
lydimas Rademacherio ir Sa- komanduotų jaunų vyrų vienų 
mėlio, su pakelta ranka pra- sunkvežimį plente buvo susta- 

ir bdžiusi pasienio policija ir 
juos pasveikino, o šie, taip (norėjo patikrinti dokumentus,
pat visi laikydami pakeltą de-;bet tie vyrai atsisakė savo 
šinę ranką, atsakė: “Sieg Heil, (dokumentus parodyti. Bolltacija užsienio spaudoje, pa

leista prieš Lietuvą plati agi
tacija per Radio ir sutrauktos 
dideles vokiečių kariškos jė
gos Lietuvos pasieny. Ligišiol, 
atrodo, Lietuva nepaiso vokie- 

gąsdinimų bei ekonominio 
^^spaudimo, gi byla varoma 

pirmyn.

Kampf Meil, Gut Heit” (“te
gyvuoja laimėjimas, kova, gė-

atbėgo į Lauksargę ir nusive
dė ten liudytoją ir krašto po-

ris”). Susirinkimo salėje, kur licijos vachmistrą Szilaitį. Pa-
Flachsberger: Gerai paaiš

kinti negaliu... Bet 1934 m. 
Reizgio direktorija tai uždrau 
dė.

tvarkos prižiūrėjo liudytojas 
ir dar vienas jaunesnis vach
mistras, dr. Neumannui buvo 
sudaryti tų jaunų vyrų špale-

išgarsėjusį susirėmimą vienas 
policijos sulaikytų neklaužadų 
— teisiamasis Benno Dilba bu
vo iš policijos jėga išplėštas 
ir tuo tarpu galėjo pabėgti; 
Montvilaičiuose policijai net 
ultimatumas buvo pastatytas, 
kad paleistų sulaikytuosius ir, 
tik atvykus iš Pagėgių gele
žinkelių policijai, pavyko įsi
karščiavusią minią nuraminti

... . :ir išsklaidyti. Minia tada bu-paveikslą girininko Vongelirol . . . „ . , ,v.. .. . [vo taip įniršusį, sako liud. Ba-rastmeje? . , , • •rkauskas, kati pasienio polici-
Purwins: Taip, mačiau ton jos valdininkai stačiai negalė-

kabant Hitlerio paveikslą. ijo gatvėje pasirodyti (akmeni
mis svaidydavo, šūkaudami 
“Heil Hitler”). Tarp tuomet

szaus atsakymą, kad anaiptol dėjęs 
ne politinė, o tik ūkiška or
ganizacija, sutikęs įsirašyti; 
Bendszus jam dar pasakęs:
“Aš esu toje partijoje, tai ir 
tu įstok”. Vėliau Sprainys sa
kosi sužinojęs, kad ta parti
ja priešinga valstybei, ir no
rėjęs iš jos išstoti, bet Bend
szus pasakęs: “Jau per vėlu. 
Išstoti nebegalima.”

Liudytojai FIEDRICH ME- 
RTIN, krašto airininkas, ir 
HERMANN BELGARD, Klai
pėdos Luizės gimnazijos mo
kytojas, parodymus -davė 
per vertėją. Liud. Mertin 
yra parodęs taip pat gir- 

gandų, kad ateisian-

sulaikytų Hoyerio būrio prie
šakyje žygiavusių buvo du 
Vokietijos piliečiai, vienas jų 
— SA narys. Hoycr vadovavo 
būriui, važiuodamas dviračiu.

(Bus daugiau)

sienio policijos neklausę Bollio 
vyrai aprimo, kai į juos krei
pėsi krašto policija. Vachm. 

f Szilat užtikrino pasienio poli-

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS 
KNYGVEDY3TĖS 
STENOGRAFIJOS .

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 0 15 ryto Iki .3 po pietų, ir
nuo 7 iki * vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIU 
MOKYKLA

3lft« So. Halntetl., Chlcago, III.

TF dienos Į LIETUVĄ
Aukščiau rodomais Greitaisiais Garlaiviais 

Ekspresiniai traukiniai prie pat laivų Bremen ir 
Europa Bremerbavene užtikrina patogią kelionę 
į Kauną.

Taipgi reguliariai fS- 
plauklmal gerai žino
mais kabinlnlals gar
laiviais.

Patogus geležinkeliais 
susisiekimas Ift Bre
meno ir Hamburgo

Informacijų klauski
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ALBERT BALLIN

LIUDININKŲ KLAU
SINĖJIMAI

Liūdytojas GEORGE SIMEI 
TIS, krašto polic. vachmistr, iš 
Klaipėdos miesto (parodymus 
davė lietuvių kalba), yra bu
vęs dr. Neumanno jiartijos na
rys; sakosi, kad jį užverbavęs 
į partiją teisiamasis Hugo Wa- 
nnag, taip pat buvęs krašto 
policijos vachmistras.

Prokur. gen. Vimeris: Ar 
komisariato raštinėje liudyto
ją užverbavo?

Simeit.: Taip, raštinėje.
Prokur. gen. Vimeris: Ar 

liudytojas atsiklausė sc.vo vir
šininko?

Simeit: Ne, nelaikiau reika
linga atsiklausti.

Prokur. Monstavič’us: Ko
kiu būdu liudytojas galėjo su
derinti savo tarav^a policijo
je su tuo, kad, pasirašydamasZ

EMIL □ENEMARKįnč
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Mūsų Studentijos ir Profesio
nalų Organizavimo Reikalu

Visų valstybių ir visų tau
tų žmonės, kurie yra susirū- 

visuomenės labu ir savopmę

Amerikos Lietuvių Katali
kų Studentų ir Profesionalų 
Sujungus aukščiausias tikslas

ų LIETUVOS ŪKININ
KAS PARDUODA 

UŽSIENIAMS
Po nepriklausomybės atga-

sieniams buvo linai ir miškas, intais. Ir dabar j Angliju Lio- ima ir versdama nusileisti, vy-

valstybės ir tautos likimu, deyra išugdyti sąmoningų ku Jvimo Um-o metais sunaikinta 
da daug pastangų, kad jau-,tijų, kuri išlaikytų Amerikos'jjetuvos žen,^ f(k|8 ėniė spar. 
nuomenė geriau ir aiškiau j lietuvių jaunimų katalikišku atsjgUUtj. Svarbiausia to
suprastų savo visuomenes pr
oblemas ir siekius, kad ji iš
ugdytų savyje entuziastiškų 
norų ir didžiausį kilnumų, šv
entų pasiryžimų ir pasiauko
jančių dvasių ir kad ji dirb
tų vieningai ir ištvermingai 
savo tautai ir valstybės švie
sesnei ateičiai.

Jei taip apskritai žiūrima

ir lietuvišku.
Šios Sujungus kilnūs tik

slai ir idėjos yra aiškios.
Ši Sąjunga suteiks didelės 

labdaringos nu ūdos, daug vai 
šių ir garbės visai tautai, jei 
ji bus visų mūsų visuomenės i

, 4 1 • ,ba!?>
vadų Amerikoje remiama.

Bet greitai ir šioms prekėms 
užsienių rinkos sumažėjo ii 
sumenkėjo. Reikėjo imtis nau
jų ūkio šakų.

Nuo 1927 — 1928 metų la 
bai sparčiai pradėta ugdyt: 
bekono gamyba Anglijos rin 
kai ir plėsti pienininkystę. Va

priežastis — visur žemės ūkio 
gaminių dalelis phreikulavi- Į

ldžia ėmė tas ūkio šakas vi- 1118 8W)^ apsimokėtų tų 
sais būdais remti. Valdžios lė (produktų gaminimas, kad vi- 

'sai nežlugtų taip sunkiai ii 
brangia kaina užlydytos žt

tuva gali išvežti tiktai ketvir- kdo prieš Lietuvį ekonominį 
tadalj to bekono kiekio, kokį karį. Lietuvos ūkio gaminia- 
pagaiuiua. O galėtų pagamin
Ii dar trigubai - keturgubai 
daugiau. Be te, kainos ir be
konui ir sviestui labui žemos 
Vaklžia primokėjimais turi pa 
laikyti kuinus, kad ūkininką

, . . šomis buvo jiastatvti net pen
......... . ki didžiuliai bekoninių kiau
ūkininkai, Laisvo# spinduliu- upjįrbiluo įv iSveiilnui | »>«s ūkto šakos. Tokiems pil

nis svvst, ėjus, gne " i atstu- *u^,įK1,įus paruošimo fabrikui .mokėjimams vaklžia tiklai pu 
tyli kuro uuilry sugriautas sa, (K#UBe> Klaipėdoje, Pa'nevė-linai tuviais išleido apie 20, 
vo ūkias. Sunkus buvo tai du U . TauragSjc ir giaaiįuose). 000,000 (dvidešimts milijonų) 

nes truko gyvulių ir fl- kraSte ,ai Jau ntų.
lito Įiadargų, o laukai buvo I giausin va!džios lė5omis pri. 
apleist,, kariškais apkasais iS-'gt(,igta apie 300 gariniUi 150Šios Sujungus vyriausiai:

į tautos jaunimų, tai juo la- ir didžiausias užsimojimas y- Jvagoti ir spygliuotomis vielo 1
biau kreipiama didesnis dė- ra — suvienyti j Studentų iriluįs išraizgyti, daugelis tro-' V’ -'* p,v““*7

l’rolesionalų kuopas visose I besiu pelenais paversta. Taig , , ,♦ 1 1 ° kad ūkininkams bAmerikos lietuvių kolomjo- visam atstatvmiii didžiai si i ) * * se: visus studentus-es, lankau pagrindų sudarė pasiryžimas 
čius arba baigusius liigh sėli- ir prakaituotas darbas. Viskas

mesys ir dedama didesnė vil
tis į mokslų einančių jaunuo
menę, iš kurios išeis tautos 
ateities vadai.

Kiekvienai valstybei ir kiek 
vienai tautai labai svarbu iš-

rankinių pieninių ir apie 2001) 
iebinio punktui, 

ūtų arčiar 
ir patogiau statyti pienų pie .
ninėms.

Bet šiomi.;. šakomis Lietuvos 
ūkis negaii remtis. Dabar rū
pinamasi ugdyti ir plėsti nau
jas kad ir smulkesnes, žemės 
ūkio šakas, kartu i‘ .'koma nau 
jų rinkų Lietuvos ūkio gami
niams. Prie tų liukų reikala-

ools, eommereial sehools, aea 
demies, institutes, colleges,

buvo auginama ir gaminama (lieta to ūkininkai buvo ra-|vimų tenka

senoviškai, ūkio gaminiai bu- j ®daugiauauklėti kilnių idėjų ir Sven- įimiversities, seminaries ir t [vo prastai paruošiami. Buvo
tai pasiaukojusių inteligenti- 11,— visus sendraugus (alun įžiūrima, kad tiktai daugiau
jos vadų, kurie bus ne tiktai'nūs), profesionalus, dvasiossjų sau ir pardavimui pagami
kompetetingi savo darbuose, |vadus ir rėmėjus.
kurie ne tiktai drąsiai ir iš-1 ...f f A įsose Amerikos lietuviu .

nti. Karo metais išbadinta Eu
ropa, o pirmoj eilėj Vokietija

tvermingai žiūrės į šių di- ],ojonį-oge _  klebonai kuni P inais^° produktų rūšį mažai
džiausiu atsakomybę, i savo 
svarinus uždavinius ir parei
gas, kurie nebijos nei jokių 
priešų barjerų, nei sunkeny
bių, bet, kaip tie kilnūs ir pa
sišventę tautos riteriai, šven
tai ir pasiaukojančiai dirbs 
tautos gerovei.

Mokslų einančios jaunuome
nės susibūrimas į draugijini 
vienetų suteikia didžiausių 
naudų ir garbę visai tautai; 
tai yra neišsemiamas Tauti
nės Dvasios šaltinis K- yra 
panašus j kertakmenį kiekvie 
nos tautos ir valstybės nepri 
klausomybės gyvenime.

Amerikoje turime daug lie 
tuviškos jaunuomenės, kuri 
lanko įvairias mokyklas. Mes 
visi tikimės, mes visi trokšta

gai, seserys, niokytojai-os it 
visi įtakingi asmenys privalė 
tu imtis tos iniciatvvos ir su 1°

težiūrėjo. Tiktai duok — ir

prisitaikinti.
ginami ir skatinami geriau ii i Vėl nauji vardai, nauji rūpės

ms artimiausia ir plati vokie
čių rinka visai uždaryta. Vo
kiečiai net varžo Lietuvos pre 
kių pervežimų per savo šalį į

ll

auginti bekoninių viai ir Lietuvos ekonominėms
kiaulių, įsiveisti geresnių kar
vių ir jų pienų statyti pieni- 

1 nėnis. Valdžias ir pažangiųjų 
ūkininkų bendros pastangos 
sparčiai davė gražių vaisių. 
Bekono ir sviesto eksportas

... „ .'smarkiai augo, ir šios dvi ū-pmigus gerus mokėjo. Bet! *........
peit šitoks laikas praslinko, i kio šakos keletu metų sudarė

organizacijoms ir visiems uki- 
ninkams. Be bendrų ekonomi
nių sunkumų. Lietuvos žemės i 
ūkis dar neša skaudžių aukų 
už. Klaipėdos kraštų. Už Lie
tuvos teisių Klaipėdos krašte 
apgynimą, įsitempė santykiai 
su Vokietija, kuri kerštaudar

organizuoti studentų ir pro- i I’er keletu metų visur ūkio 
fesionalų kuopas ir drauge (produktų buvo gana daug pri 
patys prisirašyti. jsigaininta; kainos ėmė kristi

.. . • ... .. .. , . įPradėta reikalauti gerai pagaPrisirašykime šiandien! Pu . . , ... . ,.
rašykime mūsų visus koloni

: Lietuvos ūkiui pagrindų. Bet 
vėl bėda. Prieš keletu metų 
Anglija pradėjo savo domini
joms tiekti privilegijų savo 
rinkoje. Jš svetimų kraštų že

jos studer.tus-es. Dabar yra 
geriausia proga. Nelaukime 
rytojaus.

Nario mokestis metams —

mintų aukštos rūšies, tvarkiu :lnįs ūkio produktų įvežimų ė 
go paruošimo ir patiekimo. Lic siaurinti, varžytį kontinge
tuvou ūkininkui teko taikytis 
prie nau)ų ir vis kitėjančių 
užsienių rinkų ir jų reikalavi 
mų. Dar keletu metų vyriau

kitus kraštus. O kadangi Vo
kietijos rinka Lietuvai užsi 
darė gana staigiai, nesusira- 
dus naujų rinkų ir joms ne
prisitaikius, taį dėl to teko 
pajusti ir netikėtų sunkumų 

(Tęsinys ant 5 pusi.)

SUCH IS LIFE—

.iv *s-*®4,

5K**M

•Ars tbese ego aU freah?”
Madam, we gu&rantee practically all of them."

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI’

Nervuotas — Susierzinęs? 
štai Greita Pagelba

t ‘ ... Kam būti nervuotu ar susierzinusiu?
studentams: 1.00, profesiona .siomis Lietuve? prekėmis už-i nuga-tone suteiks Kr.-itą. pugcibij.

' 1 ‘ Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas
ir veikia akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 
zlals ir nemaloniais. Suvaldyklt savo 
nervus su NUGA-TONE ir greitai 
užmirSit bertas. NUGA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje Ir lengvas priimti. Pafruklt vi-Į 
so mėnesio trytmentų ųž Vieną Po- 
lerj. Jei rezultatai nepatenkins, Jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda h 
garantuoja visi aptlekorial. Neatidė 
llokit—gaukit bonką Šiandien. Ven
kit pamainų. Itelkalauklt tikro NU 
GA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
—Idealų Liuosuotoją vidurių 2&c h 
50c.

tams — 2.00, rėmėjams — 
3.00. Pinigus siųskite Centro 
Iždininkui — Mr. Peter M 
Barzilauskas, 3 Elderts Lane, 
Woodhaven, L.J.į N. V.

Visi užsimokėję nariai gau
me, ir norime, kad ši mokslųjį «<ljungos leidžiamąjį žur- 
einanti jaunuomenė būtų mū-!naJ^ Studentų Žodį. 
aų tautos ateities vadais. A.L.K.S. Centro Valdyba

BALTIJOS SPAUDOS 
SANTARVĖ

Prieš trejetų metų Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos spaudos o-

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

The only wiy your body eta clean out 
Aclde and polsonoua vaatea from your 
blood ia thru S) mllllon tlny. dellcate Kld- 
ney tubea or flltera. būt be«ar« of chaap. 
draatlc. Irrltatlng drufa. If functlonal 
Kblney or Bladder dlaordera nieke you 
nulYer from Oettlnc Up Nlghte, Nervoua- 
neea, I.eg Paine. Backache, Orelei Under 
Ejoe. Dlzalneee. Rheumatic Paine, Acld- 
lty. Burnlnt. Smartlng or Itchlng. don t . 
take chencea. Cet the Uoctor’s (uaran- 
teed prcecrtptlon called Cyetea (Slan- ( 
Trr) Worka fast, aafe and eure. In 48 į 
hnura lt muit brink ae« vltality. and la j 
(unranteed to flx you up la one week or I 
money back oa retnra of empty pųcltape. 
Cyatta coeta only te a day at drufflata I 
and tbe puarantee proteeta you.

H L i AD.

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Baltijos tautų laikraštininkų.
Pernai vienų kartų vos pati 
spaudos santarvė neiširo.

Dabar, sudarius Baltijos va
lstybių (Lietuvos, Latvijos i:
Estijos) santarve, ir tų \a!

rgantzacųos paairaSė Baltijos gtvbilJ ja„ įcIlia„ įkurt<>j, spa„ 
spaudos santarvę. Svarbiau- ,|o, slintarv5 pradeda rcdyb
alus santarvės tikslas pa- daugįau gyvumo; spaudos su
laikyt. glaudesni,.» ryšius tarp daug di(,egnio jr
»■« kraštų spaudos darbinio- , valstvbi|) vvriaa,yb;s. 
kų - laikraštininkų ir rūpiu- 2M; lliell01al,
tis, kad susitarusių šalių span Kaunp įvvk(, |ia|tij„s spaudos 
dojv apie kaimyninius kraš santarvi.s konfl.r(!„(.;x kurių 
tus būtų paduodamos teisiu-'
gos, iš pirmųjų šaltinių indo* 
žinios. Vadinasi, Lietuvos lai
kraščiai, kų nors rašydami a- 
pie Latviją ar Estiją, privalo 
informacijas semti iš latvių ar 
estų šaltinių, o ne iš vokiečiui 
ar lenkų. Latviai ir estui, ra
šydami apie laetuvų, turi tq
pat daryti. Tai svarbus nuos-». Ntūtas, nes valstybės kurioms 
rūpi sėti nesantaikų Baltijos 
tautų tarpe, stengiasi sprausti 
per spaudų kiršinančių rusi- 
nitų apie kaimyninius kraštus 
ir tuo būdu Saldinti jų tarpu
saviu* santykius.

atidarė Li^tavos užsienių iv. : 
kalų minibteris St. Lozoraiti Į 
u- dalyvavo E-tijos įgaliota 
ministeris Lietuvai Lcppik i 
Latvijos — Sieja. Iš Latvijo 
ir Estijos į Konfcrencijij ai 
vyko žymūs tų kraštų spau 
dos ve i kė.įai. * Tau.

Augkit Su Mumis! ;
Jei uodto BANKĄ turintį 

DIDĮ STIMUMĄ « UBZITU 
ASMENIŠKŲ PATAIKAVI
MU, kviečiau# jus atsinrito 
savo PBOBEKMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

lh'ja, Baltijos spaudos san
tarvė neparodė tlitlelio gyvu 
mo ir susitarusių kraštų spau
doje pasitaikydavo vieni ki
liems aiškiai uedraugiugų ii-
niri bei straipsnių. Dėl šito bu j DMh PL Mfl Hftteled St j 
to kilę ir nesusipratimų, tai p £

lt

Halsted Ėxchangc 
National Bank

Help Kidneys
Doo’t Take Dreitie Orugs 

Tour Kldneya ronUln 9 mllllon tlny
tubea or flltera vhtcb may be andancered 
by neelect or draatlc. Irrltatlna druza Ba 
cnreful It functlonal Ktdney or Bladder 
dtaortlera uiake you auffer from Oettlnc 
Up Nlcbta, Nervouaneea, Loaa of Pap. I.'c 
Palm. Rheumatla Paini. Dtaalaaaa. Clr- 
clea Under Eyea. Neuratcia. Acldlty. 
Burnine. Sraartlne or Itchlnc. you don t 
need to tako ehaacaa. All drucclata now 
have thp moat modern advanced treat- 
ment for theae troublaa—a Boctor'a prea- 
crlptlon called Cyatez (8l«a-Tex). Work« 
fast—aafe aad aura. tn 49 houra lt mint 
brlnc new vltality and l» euaranteed to 
moko you feel 10 yeara youn«er In one 
week or minty back oa raturn of ampty 
packaca. Cyatex coata only 3c a dose at 
drucclata aad the cuaraataa protsets yx

Greitai, Gerai ir Pigiai

IFriH for Prte Eye Boot

SPAUSDINAME:

COULD NOT DO HER

H08SEW0RK
WHEN every- 

thiog you at
tempt i« a burdeo 

—wmq you are 
oervous and irri- 
table—at your 
wit’a «nd—trv 
tbis medicine. It 
may be just what 
you need for citra

•oergy. Mra. Charles L. Cadmus of 
Traoton, New Jersey, savs, "A/ter 
doing just a littfe worlt I aad to lie 
down. My raotker-in-lav recom- 
mended tbe Vegetable Compound. 
I can see a urooderful change now.“
-r*" ‘-r < Z7 z n
fu C'

< L - Į ' \ 8 11 ■ M 0 J U N J

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programas,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Night «nd Moraiag
dS ^^7A^9^9t9, ^^^^999t^^9f9^999

Jei akys suerslntos vėjo, dulkių ar 
stiulČM. vartokite kulfs lufius .Murini', 
I’ulengvlna, ątiprina Ir utnaujina vie
nu sykiu.

Sale ior Įnlaat or Adult. At all IXu(gis(s. 
Matine Ceoepaay* De*t. II. S., CkUcage

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės.

Digestible as milk itoelil

... ibis cheese Food 
the deliciously 

miW Cheddcr flovor

Duokite Kelmai 9) maistingą sfirio 
valgi tankiai. ■ . stindlvlėluose, casse- 
role iIlAf-se Ir siilirplntą. kaipo »vn- 

Ą Inu dažAi) dvi kiaufttnlų ar žuvies.

<K

Draugas Pub.Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

Telefonas C anai 7790

ClflCAGO, ILL.

t
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CICERO LIETUVIO ŽINIOS
AR VISKAS PAS MUS 

KAIP REIKIA?
PAVYZDŽIAI, Į KURIUOS 

TURĖTUMĖM KREIPTI
DĖMESIO ’

juos nustotume rėmę, jie tuo- 
jau susmuktų. O jei tais cen- 
[tais paremtume savo, katuli- 
'kų, spaudų, pamatytame, kaip 
mūsų spauda pasidarytų jdo- ‘

jų. Klebonus prašo klebonijos, 
kadangi jau 13 metų, kaip čio
nai klebonauja ir nusibodo 
kasdienų važinėti gatvėkariu 
iš katedros į bažnyčių (kelio 
apie' trys mylios). Petronis . a 
ko, kud už dviejų, ar trijų me
tų, jis muilo bus nauja klebu

Iš Ptlitkos Laiko egzekutyvis komitetas gali 
tik sudaryti veikimo projektų, 
o kliibas susirinkime tuos pro- 
jektus gali priimti, ar atmes
ti.I

j Atvykęs iš Cook County coo
MABOUOTTE PAltK. - kla-

Jlar<,u.7tv Parko Lietuvi,, A-"T™“' 

merikos Piliečių klubas praei-

KĄ LIETUVOS ŪKININKAI 
PARDUODA UŽ

SIENIAMS

IŠ CITIZENS KLUBO 
VEIKIMO

i i »■ luja, bus išdažyta bažnyčia ir[niesne negu kad šiandie yra.. ’ J J
. . (pataisyti kiti visį reikalingi Šiais laikais gyventi ir ne- , v v. , , . ., lbaznycios dalykai. Daugeli? matyti, prie ko mus veda blo- parapijonų pareiškė noro, kad 

būtų pastatyta klebonija. Ka
da klebonija bus pastatyta, 
bus klebonui daug džiaugsmo 
ir garbė parapijai.

Jaunimas darbuojasi

Labdarių Sujungus 3 kp. su-j goji spauda, tai būtų didelė 
atrinkimas įvyko vasario 10 d. 'mūsų, katalikų, aklybė. Mato- 
Buvo gana skaitlingas. (jai me, kas dedasi Meksikoj kur 
dėlto, kad iš trečio sekmadie- ,toks didelis nuošimtis kataii- 
nio atkeltas į antrų sekmadie- kų. Kankiniais tapo! Tas pats 
nį. Trečiam sekmadieny kai dedasi kai kur ir Europoj. A-
kurios draugijos tų pačių va- timta laisvė tikėjimo pareigo-j Sausio 27 d. buvo atvažia- 
landų laiko susirinkimus. To-jus pildyti, apie spaudos lais-lvfts £įonaį įg Omaha. Neb., Š' 
dėl tų draugijų atstovai negu- vę katalikams nėra nei kalbos, Į Antano parapijos du tymai: 
lėdavo atsilankyti j labdarių Reiškia, kad kada nors ten ,)a<=i<etball ir bovrling. Mūsa 
3 kp. susirinkimus. Dabar,! buvo katalikai apsileidę ir ne- !jauniinas su jais žaidė ir la:- 
kaip jau yra nutarta, susirin-Į matė, prie ko jie eina. jinėja abiejuose žaidimuose. Iš

j tam susirinkime išklausė daug 
•svarbių raportų.

Parko pataisymo komisija, 
kuri lankėsi pas parkų kouu- 
sijonierius ir dalyvavo jų su
sirinkime, Lincoln par
ke, pranešė, kad peticija reika
le pataisymo Marąuette Parko 
suteikta ir svarstyta bordo di-

cijos. Išrinkta komisija pasi 
teirauti sųlygas įstojimo.

Pasirodo, mūsų klūbas pra- 
deda suprasti savo reikalus, 
dirbti kolonijos gerovei, o ma
žiau kištis j politikų, kuri ar
do vienybę. Lietuvis

CICERO. — Lithuanian Im- 
provement klūbas (aikvs mė-

Todėl, Ciceros lietuviai, ka- Ibasketball padarė 41 prieš 24, 
talikai, šiais metais, besireng- L, boivling mūsų tymas laimėjo
darni prie paminėjimo jubilie
jaus mūsų parapijos įsisteigi- 
1110, sykiu laikas apsivalvtį ir

kiniai bus laikomi kiekvieno 
mėnesio antrų sekmadienį, 1 
vai.

Minėtam susirinkime išklau
syta įvairūs raportai. Po to
nutarta ši pavasarį suorgani- nuo veidmainiškos, blogos 
zuoti rinkliavų Ciceros mies-' spaudos skaitymo ir rėminio, 
te. Jau yra išrinkta komisija, o visokiais būdais teikti pa- 
kuri pradės rūpintis rinklia-1ramų katalikiškai spaudai, y- 
vos reikalais. !pač dienraščiui “Draugui”,

tris sykius. Garbė mūsų jau
nimui, kad taip gerai pasise
kė. Turime čionai gerų boli- 
ninkų. Z

Po žaidimo bolininkams bu
vo suruošta vakarienė ir 
siems šokiai.

Artimoje ateityje dar įvyks
Vakaro rengimo komisija kuris yra artimiausias mums keli lošimai ir card parties.

pranešė, kad rengiamas vaka- j1’ geriausiai patarnauja; kad 
ras parapijos naudai įvyks ! ji® taptų dar įdomesnis. Tada 
kovo 10 d. Bus gražus persta-!galėsime jaustis, kad gerai su- 
tyras “Sųžinė”. Artistai bus • prantame savo pareigas ir di- 
iš Brighton Park, vadovauja- rbame Katalikiškos Akcijos
mi kun. A. Valančiaus. Veika
las bus pirmų kartų vaidina
mas Ciceroje. Visi pasisteng- 
kite pamatyti.

Kaip visada, taip ir šiam 
susirinkime dalyvavo ir mūsų 
gerb. klebonas kun. II. Vaičfl- 
nas ir patiekė gerų labdario-

darbų. Korespondentas

METINIS PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS

S1OUX CITY, I0WA. — 
Vasario 3 d., parapijos sve

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
Kaip keičiasi kai kuriu žemės 
ūkio gaminių išvežimas, paro
dos šios skaitlinės. Būtent iš 
Lietuvos išvežta į užsienius:

Prekių 1934 m. 1933 m. 
Arklių 1934 m. 17,318 štu

kų, 1933 m. 16,776 štukų. 
Galvijų 1934 m. 5369 štukų,

1033 m. 7515 štukų.
Veršių 1934 m. 3908 štukų,

Kiaušinių 1934 m. 1046 to
nų, 1933 n*. 1560 tonų.

Javų 1934 m. 25,219 tonų, 
1933 m. 6334 tonų.

Kailių 1934 m. 2623 tonų, 
1933’n i. 3198 tonų.

Sėmenų 1934 m. 6101 tonų, 
1933 m. 6015 tonų.

Dobilų sėklos 1934 ui. 2227 
tonų, 1933 m. 938 tonų.

Linų 1934 m. 7875 tonų,'1933 
m. 4237 tonų.

Pakulų 1934 m. 231 tonų, 
1933 m. 2222 tonų.

Matome, kad kai kurių pr?- 
kių 1934 metais išvežta žymiai

, . .... , , nesinj susirinkimą vasario 19 įrektorių susirinkime. J. (1 rišli , o . , . .,, ,    d., 8 vai. vak., Liberty svebbuvo komisijos pirmininkas, o vr. . ...... . * ,
.t ,, ,. . -r r Visi nariui kviečiami atsilan-nariais: A. J. Malinskas, J. L. . .. c, . . , . ._ . . . . « kyti. Susirinkimas svarbus.

♦Juozaitis, A. D. Simons ir V.
Dirgelis.

Kita komisija iš A. J. Ma-1 
linsko, J. L. Juozaičio ir Al. 
Kumskio pranešė gavus Gage 
Park gyni. mūs kolonijos jau
nimo basketball žaidimams.

Walter Juška, respublikonų 
49 precinkto kapitonas ir klū-

v,. bo narys, siūlė, kad klūbas in- 
dorsuotų George Lelir į 13 va
ido aldennonus. Kitas klūbie- 
tis siūlė John Egan. Abu pa-

Bus aiškinama apie vandens 
bilas ir kiti svarbūs dalykai.

A. F. Pocius, pirm.

1933 m. 4325 .41 ūkų.
Kiaulių 1934 m. 45,297 štu- j daugiau, kaip 1933 metais, o

kų, 1933 m. 21,703 štukų. kitų — atžagariai — žymiai 
Žųsų 1934 m. 18,992 štukų,'mažiau. Tai vv taikymasis

1933 m. 379,706 štukų. (prie naujų užsienių rinkų ir
Mėsos ir taukų 1934 111. 18,-! jų reikalavimų. Bendrai puė

056 tonų, 1933 m. 29,270 tonų. mus prekių 1934 metais išvez 
Pieno ir grietinės 1934 m kaip 1933 me-

Pranešimai

SVARBUS PRANEŠIMAS 
LRKSA CHICAGOS APS

KRITIES MOTERIMS
, IR MERGAITĖMS

Sulig apskrities priešmeti
Korė s p. siūlyinaį atmesti ir pranešta, nio susirinkimo nutarimo, kvie 

kad kadangi klūbas bepartv- >ti visas Susivienyme priklau- 
vis, klausimų paliko atdarų.
Abu kandidatai gali atsilan
kyti į klubo susirinkimus ir 
prašyti paramos, jei jos nori.
Pranešta, kad George Lehr da 
lyvaus ateinančiam klubo su-

sančias moteris ir merginas ta 
bai svarbiam bendram pasita
rimui, šiuomį įgaliota valdyba 
ir išrinkta komisija prašo vi
sų mūsų Susivienynio Chiea- 
gos apskrities kuopų moterų

WANAMIEPADANGĖJ
IVANAM!E, PA. — Wana- 

mie yra nedidelis miestelis, Į ku 
rį yra susispietę apie 200 lie
tuvių šeimynų. Lietuviai turi
beveik naujų mūrinę bažny-i šiame, 
čių ir apačioje gražių salę.1 Kalbėta apie naujų konstitu- 
Čia klebonauja jaunas, enėr-ieijų, kuri dabar yra gamina-

jgingus ir labai simpatiškas ;nia
ms patarimų, o taip pat kaip tainėje įVyko metinia Šv. Ka-jkun; V; Sirnkonis* Nors Jis A’ 
ir lietuviams, kad būtumėm naran. susirinkimas. .n,enko’ft «,ln(‘S ir aUgęH’ bet
visame susipratę ir galėtum? 
rodyti gražų pavyzdį kitiems.

Ištikrųjų, laimingi cicerie
čiai turėdami tokį klebonų, k u 
ris, nesigailėdamas savo svei-

zinuero parap. susirinkimas, | 
kuriame išduota atskaita pa
rapijos finansinio stovio. Pa
sirodė, per 1934 metus para
pija uždėjo naujų slogų ant 
bažnyčios, kuris kainavo arti

katos, tiek daug rūpinas mūsų 'tūkstanties dolerių ir dar liko 
dvasios ir lietuvybės reikalais, 'pelno apie tūkstantis dolerių. 
Del to ciceriečiai galime did- .Visiems parnpijonams buvo la- 
žiuotis, kad mūsų kolonija sta- i bai malonu išgirsti tokį ma
toma pirmoj vietoj. lonų raportų.

Bet dar ir tarpe mūsų, cice- Po to išrinkta sekanti vul-
riečių, ne viskas yra taip kaip 
turėtų būti, kaipo žyniiuusio-

dvba: K. Petronis — pirm., A. 
Dičpetris — vice pirm., A.

je kolonijoje. Ypatingai spau- Mockevičius — ižd., A. Žibus
dos atžvilgiu. Dar randasi ne
maža tarpe mūsų kutalikų, ku 
rie skaito ir remia tokius lai
kraščius, kurie atvirai, arba

— rast.
Kalbėta apie bažnyčios vi

daus dažymų ir klebonijos rita 
tymų. Dabar Petronis rūpina-

veidmainingai, leidžiami prieš si, kiekvienas ir kitas darbas j ’
tikėjimų. Tokie laikiaščių lei- Įkainuos ir ateinančiam susi
dėjai yra materialistai. Jeigu (rinkime bus nutarta: dažyti 
mes, katalikai, savo centais .bažnyčių, ar statyti kleboni-

M “DRAIKUS” JUMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos if 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klar. 
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. Sveikatos 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; trims mėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 18c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS” FDD. Cū.
2334 S. OAKLEY AVENUE,

* Chicago, Illinois

l, 031 tonų, 1933 111. 491 tonų. 
Sviesto 1934 m. 9,671 tonų,

1933 m. 9,580 tonų.
Sūrių 1934 m. 997 tonų, 1933

m. 742 tonų.

nesinį susirinkimų antradienį, 
vasario 19 d., 7:30 VrI. vak., 
Chicago Lietuvių Auditorijoj. 
Visi nariai privalo būtinai da
lyvauti. Yra svarbių reikalų 
svarstymui.

tą net daugiu 
tais. Deja, už jas 
žiau pajamų net G milijonais 
litų. Taip už čia paminėtas 
visas prekes 1933 metais gau
ta apie 110,000,000 litų, o 1934 
metais — apie 91,000,000 litų.

Tab.

gauta ma

Kiekvieno k a! atiko yra 
priedermė remti ir platinti 
katalikiškų spaudų. Katalikių 
ka spauda nurodo žmogui ik

Peter KiŪis, rašt. ganymo kt.'ms į amžinastį.

VENHIANMMENTCOJNt
sirinkime, o aldermonas Egan į r merginų skaitlingai susirin

kti į J. A. Miekeliūnų namus. 
6747 So. Artesian Avė. (Mar
ąuette Park) antradienį, va
sario 19, 7:30 vai. vak.

Kviečiam visas apskrities 
valdybos ir komisijos vardu 

J. A. Mickeliūnas, pirm.,

Keletas 
prieš buv.

narių protestavo 
egzekutyvį komite-

puikiausiai kalba lietuviškai ir tą> kurįs pasįėm6 perdaug au
toriteto — šaukti riass - mi
tingus ir pakeisti sp 'rinkimus

jaunimų ragina, kad jis neiš- 
tautėtų. Kun. V. šimkonis i- 
įna įvairius katalikiškus lai
kraščius ne vien tik iš Ame
rikos, bet jas jį ateina ir 
daug lietuviškų laikraščių ir 
iš Lietuvos.

Kun. V. Šimkonis yra net 
dviejų parapijų klebonas. Jis 
aprūpina lietuvius, kurie gy
vena Ilanovcr, Pa. Abi para
pijos kun. V. Šimkonio patar
navimu labai patenkintos. Mū
sų gerb. klebonas dirba iš 
vien su visomis katalikiškomis 
draugijomis.

Sausio 7 d. mūsų pu rup. sa
lėje A. Peldžius rodė juda
mus jMiviūkslu“. Publikos at
silankė gana skaitlingai'nors 
ir paprastų dienų. Paveikslai 
gražūs ir kiekvienam katali
kui verti pamatyti. Vietinis.

“BIRUTĖS” ATSTOVAS 
AMERIKOJE

BRIDGEPORT. — I). L. K. 
be klūbo žinios. Nutarta, kad Vytauto draugija laikys mė-.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

■peotallattU Ukallme Ir

ICBri leimyna apectalianoja 
me darbe per įeitas

Veskite pamtnkltj reikalus tie
siai su pačiais t&dirbčjals.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vlmss blokas | rytos aao 
didžiuliu vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai!

Re*. PEKSACOGA >011 
BELMOK’f S4SB

Orflce: HUjLSIDB

Visi Telefonai:

GRABORIAI
LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI OKABOKIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopi^iausla 

ltelkulc meldžiu atsišaukti, o luuno 
darbu būsite užganSdintl 

Tcl. CANal 2515 arba 2518
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, HL
Tel. CICERO B827

Telefonu TABds 1138*

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Utuanlca Avenue 
Chicago, HL

Llulevičius
Oraborios

Ir
Balsamtlbtojss

Patarnauja Cblca 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir grali
Koplyčia dykai 

8081 Archer Ava.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th OOURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

“Birūtės” saldainių fabri
kas Lietuvoje yra vienas iš di
džiausių. “Birūtės” saldainiai 
užkariavo Lietuvoje pirmų 
vietų rinkoje. Kudangi lietu
viai amerikiečiai labai mėg
stu lietuviškus saldainius, tai 
“Birūtė” pasiuntė į Amerikų 
savo įgaliotinį A. Visminų, 
kuris stengsis uptarnuuti lie
tuviškais saldainiais visus A- 
merikos lietuvius.

d’aigi, kurie norėtumėte įsi
gyti lietuviškų saldainių, pra
šome kreiptis pas A. Visminų, 
212 Isliam PI., Elizabeth, N. 
J. Žinąs,

Yards 1741-1742
LAIDOJAM 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

I. J. Z 0 L P
ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ

VKDKIAJi
1646 West 46th Street 
Tel. BOCIevMd U8S—MIS

ATĖJUS LIŪDĖSIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas EiMis
ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 SO. KEDZIB AVĖ.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 413$

SIMON M. SKUDAS
ORABOHTUS Ir BALSAMUOTOJA* 

Patarnavimas garas Ir nsbiaagaa 
718 West 18th Street

Telefonas MOIroe UIT

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ URABOnlUfl 

Palaidoja už $25.00 ir aukičlau
ModornIAka koplyčia dykai 

6C8 W. 18th St. Tol. CANsl «17ė 
Chicago, III.

Laidojame ant lengvų i»raoWjb»e

J. j. RAGDONAS
Rep. 3100 arba Put 4151 

2506 W. 63rd St 
10734 S. Michigan Avi.

N. RADIS, oh,
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VIETINES ŽINIOS
METINĖ CENTRO 

VAKARIENĖ
ras. J KukaktieH paminėjimą 

'pakviesta svečių iŠ Vyčių ce
ntro, apskričio ir visi kuopos

_______ (veteranai. Po programo ir
Prilaikant nusistovėjusių tra-|užkondiio bus pasilinksmini- 

dicijų, Šv. Kaz. Akad. Rėmė-Pradžia 7:30 vai. vak.
jų Dr-ja rengiasi prie meti-’ -----------
nes Centro vakarienės, kuri) Vasario 17 d., parapijos ša
bus šio mėnesio paskutinį sek- ’*<"j Jack and JiH players, va- 
madienį, 24 dienų vasario, Vic- dovaujami Agnės Foley, statė 
nuolyno auditorijoj. ' |scenoje dramatizuotų pasaką 

.Vakarienei įžangos bilietai “Cinderella” (anglų kalba), 
yra po 1.00 ir visa vienuoli
ka Chicagos skyrių juos pla- patiko vaikams 
tina, pardavinėja. Tuo būdu: 
manome pasiekti visus seserų *"■

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

ŽMONĖS DŽIAUGIASI
DARBININKUS PRADEDA 

IMTI Į DAJRBUS

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DAR- 
BININKU PAŠELPINIS 

KLUBAS

Vaidinimas buvo gražus, ypač

Yla

RADIO
DAINUOS VESTSAIDIE- 

ČIŲ KVARTETAS

CLASSIFIED
Al TOMnnil.EH AITOMOlllLRfl

EMIL DENEMARK INC
Vartoti) Kary Bargenai

Į Šiandie įvyksta reguliaria
iPeoples rakandų išdirbystės
kompanijos antradienio lietu-

• ivių radio programas, leidžia-
. . . Imas iš stoties \VGES, 7 vala-
Metmis' , ,WEST SIDE.

pylinkėje darbininkams prade- susirinkimas įvyko sau-:^. solo, duetų, kvartetų, kal-1
da dangus nusiblaivinti. Po sl° ~~ ® .
keletos metų sunkios depresi-1 Perskai?lua praėjusio sus-,„o

SO. CHICAGO. — Šioje a- jiidų vakare. Programe bus dai
BUICK — *34, Model 47, 5 Sednn. BUICK '30

i u , ... ... bų ir juokų. Apie sveikatą ka- POVriAC _
keletos metų sunkios depresi- v ers ai lus. Praėjusio sus-ntv (jr g Biežis. Dalyvaus ,
jos slegiančių debesų, dirbtu-|Už]awĮls’ naujoji jahhba ūžt- £aĮĮs Kepurė. Bus geros mū
vės kas kart vis skaitlinges-'ie^‘ P*1”™'’'zikos ir visokių įvairenybių. '
nius būrius darbininkų prade- ’ U0 vięe^pirtn., S. Pa lrp0(jg| nepamirškit' užsistatytidarbininkų pra<
da imti prie įvairių darbų. To nK°n,s

Kazimieriečių prietelius, rėmė LIETUVA PAVEIKSLUOSE ' dėl ir žmonių tarpe matosi
jus ir turėti skaitlingą publi-! ----------- (geresnis ūpas ir malonesnė nuo
ką bankiete. Panašus paren- WEST SIDE. — Šiandien,'taika.
girnas Vienuolyne pasitaiko 7:30 vai. vakare, Aušros Var-! -----------
tiktai sykį į metus, tai Rėmė- tų parap. svetainėj bus rodo- 
jų Centro vakarienė. Su ja a- ’mi krutamieji paveikslai ‘ Jau- 
tidaroma lyg ir vajaus sezo-(noji Atgimusi Lietuva’, kū
nas, nes po bankieto praside- riuos rodys A. D. Kaulakis 
da skyriuose vajai, parengi- Kur tik rodė, ten žmonėms 
mai, vakarienės kiekvienoje ^taip patiko, kad kviečia jį ir 
parapijoje, kur gyvuoja rėmė- vėl rodyti juos. Jei norite pa-

w ... ____ nepaininut. rast., P. Šlioge- i . .. J .1 savo radio.lin. rast., y. Ivanauskas |ris
— kasininkas, L. Geniotis ir 
A. Brazauskas — kasos globė- Į 
jai, A. Vaicekauskas — mar-| 
šalka, M. Kadziauskas — tei 
sėjas. Pasakyta daug kalbų,

Praeitą savaitę pas mūsų 
kleboną kun. Pr. Vaitukaitį 
lankėsi Genovaitė Norvaišaitė darbuotis klubo la-
iš Ne,v Yorko — knn. šeštoko ',u'"

jų skyriai. matyti, kaip Lietuva atrodo
Rėmėjos, turėdamos už va- šiandien, ateikite i Aušros Va

parapijos. Viešnia atvyko tik
slu įstoti į vienuolyną. Ir va
sario 11 d. įstojo Šv. Kazimie
ro Seserų Kongregaciją.

vartotas mažiau negu vieni) mSne- 
sj Ir Įduotas mainais ant didesnio 
karo. Naujo kuro garantija. Kaina
vo $1050 naujas. Ir galima nupirk
ti dideliu šitai pvmi.

•34. Sodan. Del.ux, 
ftežl drat. ratai, truak ruck. Tik 
kelia monoslus senumo Ir nt.rodo 
kaip naujus. Garantuotas . . $005

STUDEBAKER — 32. 5 parai. coupe 
■ui hulll-in (runk. Juodas, Scftl tirui, 
rūtai. 1 .alini puikintu stovy Ir Iftcotlo 
kuip naujau. Garantuota!, .. $105

FORD '33 — 2 pn«-až. f'onve.rtIb’n 
Coupe, V-8. Juodus tol Geltonais 
ratais Ir gerais tnjerais. Atrodo 

GARSINKITĖS “DRAUGE”' kaip naujus Ir labui geramHlOVy ..............................  >.»’.».»

Model 4I5S. 2 pr.-tnž.
coupe hu rumblc neat, Frcnch įriti.• 
8 drat. ratai, laitai grr J.-jh rnui 
tobulaiii stovy .......................... $295

chevroij-jt 'Si ................. $250
BUICK '30 — Model 67. 6 Sodan,

tumulai inClynus, S meutnlal ratai, 
vvhlpcord trim. Geram atovy vidui 
Ir išorinei ............ ........................ $275

PLYMOi’TH '33. — 4 Door Sedan. 
Juodas, 5 cream (lra». ratui, geri 
lajerai.- labai puikus mažos kurna 
Gurant. . ................. .. . . ., ......... t *75

GBAHA.M PAT G E '29 tl«5

dę Nausėdienę, dirba kilnų 
darbą sutartinai, vienybėj jau 
per šešioliką metų ir kelt tą 
sykių metuose kvietė ir kvie
čia brolius lietuvius su para
ma padėt išsilaikyti Šiam kul
tūros žydimui — Šv. Kaz. Še

rtų parap. svetainę šį vakarą.

RĖMĖJOS GRAŽIAI 
VEIKIA

serų Vienuolynui. Šį kartą ^Pranciškaus Rėmėjų 2 skyr, 
kviečiame į puošnią Akademi- .skaitlingas sus-mas įvyko va
jos auditoriją pas gerbt se-'sarjo 4
seris paviešėti, pasisvečiuoti, j .\pįe įvykusį vajaus vaka- 
pavalgyti, pasiklausyti turi- rą pranežįmj> dar5 P. Vaič-
ningo akadeinikių programo kauskienė, kad vakaras davė 
ir susitikti su 
žįstamai^.

Lrž gražų tarnavimą klubui, 
buvusiam kasin. J. Judikiui 
nariai atsistoję padėkojo.

Komitetas knygoms patikri
nti: J. Simonavičius, M. Ka
dziauskas ir J. Balnis išdavė

AKIŲ GYDYTOJAI

K DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTONfETIUCALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akių kurStj, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal-

NASH ’32 — 8cyl. 5 pasai. Coupe
Juodas. 6 drat. ratai, geri talerai. ' rt-jpį- .„g 
t.runk rack, whlpcord trim. Gerai
atrodantis 'Nash geram stovy $395

BUTCK ’Sl — Model 91, 5 Sedan. 
Juodas, G drat. ratai, geri talerat 
mohalr trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

CHEVROLET '3 4, — 2 Doar Sedan. 
Tamsiai žalias. 5 cream drat. ratai, 
tik trumpų laikų vartotas, iSrodo 
kaip naujas. Garant. BARGENAS.

CADILLAC '30 — V-3. 5 Sedan. Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakuly, vvhlpcord trim. laibai ge
ras karas žema kaina ......... $375

CADILLAC '2 8 — V-8. R Sedan. Mo
lynas, 6 drat. ratili, trunk rack. 
uhipcord irlrn. Pulkus karas, ku
ris dar Ilgai tarnaus................. $103

5 pasaž. Brougham, 
Tan paint labai gražiom stovy, pui
kiai Išrodo, daug vertybės už maža 
Pinigų ............................................... $135

BUICK 31 $375

PONTIAC '29 — 5 pasaž. landau so
dan, Šviesiai mėlynas, G d.rat. ra
tai. trunk rack, gražiam stovy, ty
kus motorus ............................... $125

Vasario 11 d. vakare Šv.,
Kazimiero Akademijos Rėmėjų !raPort’- Klaho kn^os ve<!a-
12 skyriaus susirinkime nntar- m.08 «“»*• A,ėmus visus iiu,1°- _____ _____ ... ............ .....
ta brvT-o OI .I I kė jilBUS, pelno 1934 m. buVO Į dM. Spėriais atyda atkreipiama Jta kovo 24 d. ruošti vajaus J ’ 1 'mokyklos valkus. Kreivos akys a,i'

$2,002.40. Klubo turtas išneša taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v.vakarienė su programų, para
pijos svetainėje. Rėmėjos ener- 

BRIGHTON PARK. — Šv. Įgingai darbuojasi ir platina 
bilietus būsimos pramogos.

d* 1A 970 Oi •• x . Ncdfilloj nuo 10 Iki 12. Ilangely at-$10,37-..84. Raportas priimtas, sitiklmų akys atitaisomas be aktnių.

BT TOK — *2 8, Model 67, 5 Sedan,
gražus mažas karas, kuris gerai 
važiuoja, žemai apkainuotas. tik
tai ...................................................... $95

Parapijos choras sparčiai 
rengiasi prie teatro, kurį ruo
šia kovo 3 d., parapijos sve
tainėje. Choristai-ės, vadovau-

Paskui sekė raportai ligonių 
komiteto ir rengiamo klubo 
įbaliaus. Balius, ir su daugeliu 
dovanų, įvyks vasario 16 d • 
Meldažio salėje., Grieš Silver 
Crescents'orkestrą.

Kad davus progos jaunimui

Kainas pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

NASH '32 — I.ight 8. 5 Sodan. Ma- --------------
roon. 5 mediniai ratai, gori ta.1e.ral.
Ištikimas, ek-onomlfikas mažas ka- PACKARD ’28 S cyl. 7 Sedan. G 
ras, atrodo ir bėga gerai .... $325 drat. ratai trunk rack ........... $95

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite, 

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

Cravvfond 4100
LIETUVIAI DAKTARAI

draugais i>a- ffražaus p’clno. skyrius dėkin- jant varg. Gaubiui, dažnai da- Pri8u,fit‘ Prie ^io klubo, nu-, 
gas komisijai už pasidarbavi-iro praktikas, kad vaidinimąs arta į'35 pn*

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme aklnTų dėl viso- 

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

GRAŽIAI PAMINĖTA 
VASARI016

mų vajaus vakare: Vaičkaus-gražiai išeitų. Pelnas eift para- Įį’11 1 a*"' •
kienei, Ivinskaitei, Norbutie- pijos reikalams. Rapor'.cris /Iai,‘ y ai, e Įstojimo mokė 
nei, Gečienei ir Jucienei. Taip i ----- --------- --

Office Tel. HEMIock 4H48 
K<m. T«-l. GROvclilll 0017

7017 S. FAITIEIEI.I) AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAROIETTE BOA O
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

WEST SIDE.
d. vestsidiečiai gražiai pami
nėjo TJetuvos nepr. 17 m. su-

pat pranešė, kad dalyvavo Fe
deracijos skyr. sus-me ir įnešė 

Vasario 16 $1.00 mokesčio.
Sus-me įsirašė naujų narių: 

adv. .J. Grish, St. Pieža, K.

.lieto. J klubą dabar priimama 
kaip vyrai, taip ir moterys.

Liko patvirtintos šios komi 
sijos: kontrolės komisija, į ku- 

BRIGHTON PARK. — Ko- 1,9 Fj°: p‘ilr-is» J- Krūmas

PAGERRIMįJ VAKARAS

vo 24 d. rengiama pagerbimas ir K. Aleksį finas, Vaiduvių ir
visos komisijos, darbininkų ir ^žybės komisija, į kurią į 

giedota gedulingi mišparai ir! Skaitytas laiškas nv.o sese komiteto, ruošusioi 20 metų pa ’ Tluoba, A. A aieekauu-
kaktį. Vakare bažnyčioje at- Šerpctaitė ir H. Čepienė.

,Libera už žuvusius dėl laisvės rų I*ranciškiečių, kuriame šir i”l»ijos gyvavimo ir gerb. kle- 
lietuvius. Po pamaldų salėje dingai dėkojama skyr. už pa- Į bon'o 26 metų klebonavimo ju- 
įvyko programas. Kalbėjo kle- sidarbavimą ir dovanas vajaus biliejų. Sykiu bus pagerbtas 
bonas kun. J. Mitčiulionis, ku- jvakarui (P. Vaičkauskienei, ir to vakaro pirm. kun. A. Va
ris ir bažnyčioj pasakė gražų Norbutienei, V. Gečienei ir Ju- jlančius, kuris buvo viso to da- 
pamokslą ir Ig. Sakalas. Mer-'cienei). Laimingiausioji buvo rbo pradžia. Ta proga bus į
ginų kvartetas, ved. varg. Bn Rupšlaukienė (gavo gražią do- teikta jam dovana už didelj ornce Phone 
zaičio, padainavo o Šarkaip-Ivaną) ir žadėjo sekančiam sus- pasidarbavimą.
kas pagrojo akordinu. ;ine įsirašyti į skyrių. . Jubiliejaus vakaras davė

---------- Į Nutarta rengti vakarą para- veik tūkstantį dol. pelno.
Vasario 24 d. L. Vyčių 2i .pijos naudai su gražiu progra- Taip pat juk nebetoli ir

kp. rengiasi jiaminėti 20 m. niu ir šokiais gegužės 5 d. kun. A. Valančiaus 5 metų ku

kąs ir M. Kadziauska“. Kores
pondentas M. Kadziavskas.

M. Kadziauskas, koresp.

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND A VENŲE 
Platt Bldg., kam p. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mana iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedaliomis nėra 

Į skirtų valandų. Rooin 8.
1 PHONE CANAL 0523

Tel. LAFayctte 7G 50

DR. F. G. WINSKIINAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4149 Archer Avenue
Vai ; 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St. 
Tel. CAN’al 0402

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Ofisą: Tel. LAFayritc 4017 
| Ilcz.: Tri. HFMku k 02$«

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

Ofiso valnnrion: 2-4 Ir 6-S vai. vak. 
Il.'Tlricn.'ljos Ofisas: 2053 \V. G9lli St.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vak. 
Seredomls ir Nedaliomis pučai sutarti

\OflMo Tel. CICFHO 40
,'llea Tel. CK IRO $050

JOS. SHIN6LMAN, M. D.
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei

katos Koinlsljonlerlus. Y.ra gerai Cl- 
cerlečlams žinomas. Praktikuoja jau 
28 jnrius. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo KIicm mat lamų. Plau
čiu ir ftirdies ligas.

Valandos;
Kuo 14 Iki 10 vai ryto: nuo < Iki 4 

vai. ’jSn^Mr fr 7 iki S vai. vakare:
5vent»dt*enlals parsl au«H«rlmų.

4930 West 13th Street
CTCKHO IT,D

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan 'State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5. 
PanedSllo, Reredos ir Pčtnyčios 

vakarais G iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas RF.INihtlc 0«OO 

OFISŲ REIKMENYS
OFFICE F.QIT|PMF.NT

lies. and Office 
2350 So. Ix-*vitt St. 

CANal O7O«

Tel. CANal 0257
Res. PROvpc< t 0050

DR. J. J. KOWARSKAS
SUROEON

gyvavimo sukaktį. Ruošiama 
gražus programas. Kuopos ar
tistai - mėgėjai vaidins kome-
d i ją 
ekat

Pranešu narėms, kad serga nigavimo ir mūsų parapijoj
M. Sadauskienė; guli Šv. Kry
žiaus ligoninėj (knmb. No.

darbavimos sukaktis.
Taipgi bus kun. S. Jonelio

PHYSICIAN aod

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOURS 

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

DT. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1021 SOUTH HAI.CTED STHF.ET
llcsldcnclja 0000 So. ArteMan Avė. 

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
* G iki 8 v. vakaro

l is nelaimingas Bui- ,215). Narės prašo’uos aplan- vardinės ir keturių metų ku-
D-'iruos parapijos cho- kyti Koresp.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
ŠEKININKAMS LIETUVA BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION•
jL ^prcialis susirinkimas bus laikomas 19 d. vasario, 
1933 m. šv. Krvžinus Parapijos svetainėje 4557 So. Wood 
St. 7:30 valandų vakare.

Dėl pačiu gerovės, meldžiame kiekvieną šėrininką 
ypatiškni atsilankyti, j šį susirinkimą.

Su pagarba.
LIETI VA ni'ILDING A IAMN ASSOCIATION 1HREKTORIAI.

nigavimo ir i.-nsų parapija., 
darbuotės sukaktis. Be to, tu 
rim rengtis prie mūsų T*’’’ 
klebono kun. A. Briškos 25 
metų (sidabrinio) kunigystės 
jubiliejaus.

i Visas to vakaro pelnas eis 
parapijos naudai ir reikalin
giems dalykams įrengti į vir
tuvę. O. Kazragienė

SUSITUOKĖ

DR, P. ATKOČIŪNASI
DENTT8TAS

j 1410 SO. 49th CT.. CICERO. II J..
' Utor., Kctv.. ir Pėtn. 10—9 vai.
3147 SO. HALNTED ST.. CHICAGO 

I’aned.. S« rcd. ir Suimt. 2—9 vul.

Kuomet reikia guminių Stnmpų, 
nntspnnrtų ar kitų ofisams rciknlin- 
jų dalykų, pajaukite:

HARrison 8125

ACE STAMP WORKS
81, W. Van Buren St.

Lietuvio Pr. Mileris jums pntnmnna

IVSURANCE

NOTARV

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIO t

KUS BONUS

RKAL ĖST ATE — STUNGIAM PINIGUS l LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisiniykite į mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Bisnis 
2808 WMT 47th 8TREET TeL LAPayette lOtt

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Vąlanaus-

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

Ofiso telef. BOt levanl 7020 
Namų Tel. PRO-pcct 1030

Tel. BOl'levard 7O4'Z

DR. C. Z. VEZEL'IS
/ DENTISTA8

4645 So. Ashland Are.
arti 47th Street 

Vai.: nuo • Iki 8 vakare
HeredoJ patai sutarti

DR. J, HJSSa
Lietuvis Chlruraas ir Oydvtelas

251# WEST 69th 8T
R0SELAND". — Vasario

G d. vakare kun. J. Paškan-
skas surišo moterystės ryšium < ^el HEMIock 614'
Pr. Šliužą ru Barbora Jnr o . V .* J • * 2 o° " L »
, . ’ 2-4 popieti nno 6-8 vakarai*kiene. — ■—- —

Pr. Šliužas yra katalikasBonr 
ir dienraščio “Draugo” pla- 

1 tintojas.
Laimės! Paljstamas.

Rea. netory sitT* 0011 -14

DR. A. J. BERTASH
Oflao vai. nuo 1-J; nuo <:3O-<:20

756 West 35th Street

DR. G, I. BLOŽIS
Tel. CANal 0122

denTistas

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandoa: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

SeredoJ pngnl aufnrti

Dienomis Tel. LAFayritc 579S 
Naktimis To. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal autert)

ANGLYS

Tcf. CANal 0122

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomla Ir Nedėllomla pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.
Telefonas REPublIc 7S0S

Tel I.AFnvette $Mf
DR. A. RAČKUS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
X—SPTMDULIAI 

3051 West 43rd Street
(Prie Archer Avė. netoli Kedgie) 
Valandoa: nuo 2 Iki I vai. vakaro 

Seredomla Ir nedčllnanb pagal 
sutarti

Ofiso Tel.; LAFayette 2859
Rea. Tel.: VIRglnla 0*49

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A 8 X - R A Y
414$ ARCHER AVEMUE

Kempe. Frenctecc Avė

ANGLYSI Tūkstančiai namų vartoja 
ekonomikas, be suodžių Troplcalr 
anglis. Garantuota vogs Ir žiluma.

Trys Telefonai:
Sereenlnge—14.75 Republlc 0600
Mine Run—5. 7-6 L*wndale 73GG
Lump arba egg—8.00 Mcrrbnac 2624 

NORTHERN COAL OO.. 
Lnwn«lele 7300 Merrlmac 2524

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė. 

Chicago, Iii.
TEI. REFURI.IC $402

Katrie perkate sng'l. 18 
drafverių, siųskite Juos Į 
CRANE COAL CO. O.iurite 
geresnes augliu už mažiau 
Pinigų.

1 V A II Ū B DAKTARAI:

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VlRglnla OfVM

Ofl-*> vai.: 2—4 Ir t—8 p. m. 
Nedėllomla pagal sutarti

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashland Avs.
2 lubos

CHICAGO. TLL 
OFI8O VAT.ANDGfl:

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

valandai dienų 
Telefoną. M9Dway 28CO

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVB
Tel. YARrta 90*4 

Rei.: Tel. PLAaa 2400 
Valandos:

Nuo 10-11 v. rytoj 2-1 ir 7-1 v. v. 
Ned/'ldtenleta nuo 10 Iki 12 diena

i




