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ŠELPIMO DARBA
SKIRS KETURIS BILIJONUS BOLERIlf t A. VALSTYBES ŠALČIAI, SNIEGO AUSTRAI DAROSI LIETUVA SAVO SVIESTUI

GINKLUOSIS ] PŪGOS IŠTIKO BODRESNi 1 turi naujas rinkas 
EUROPA

VIEŠIESIEMS DARBAMS
DEMOKRATAI ATSTOVAI NEPAISYS 

RESPUBLIKONŲ PROTESTŲ

AMERIKA NIEKU BŪDU 
NEPASIDUOS JAPONAMS

BUS PATAISYTAS NBA ĮSTATYMAS
AVASH1NGTON, saus. 10.

— Po įvykusios Baltuose Bū 
iriuose konferencijos su pre
zidentu, demokratų atstovų 
va<lai nusprendė visomis gali 
momis priemonėmis stumti 
pirmyn kongrese prezidento 
Roosevelto planų, kuriuo rei
kalaujama skirti keturis bili
jonus dolerių šelpimo dar
bams.

Tie patys vadai taip pat
tvirtinu, kad fi. bilijonai Inu p^.gas ' konstitucijai,
paduoti išimtinai prezidento 
nuožiūrai. Tas reiškia, kati

AVASHINOTON, saus. JO.

Tos rinkos yra Anglijoj, Pran
cūzijoj ir kitur

KAI NAS. — 193.4 metais i visus metus supirkta ir į už- 
Lietuvos sviestas visai neto-Į sienius išvežta apie 25 mili- 
ko Vokietijos rinkos. Savo jonai kiaušinių. Kiaušiniams 
laiku ten Lietuva išveždavo buvo nustatytos tvirtos kai- 
apie 80% savo sviesto. Pa-,uos, kurių kiaušinių supirki- 

fuo budu, sakoma, Austri-j Jlietaį8 Vokietijos nėjimo punktai prie pieninių
rinka Lietuvai jau tokios turėjo laikytis. Kaip visados, 
reikšmės neturėjo, nes buvo taip ir 1934 metais kiaušinių 
surasta naujų sviesto rinkų daugiausiai tiekė šiaurės Lie 
Lietuvos sviestui; pirmų vie-jtuva, o mažiau Suvalkija, liet 
tų užima Anglija. Šiemet į ir čia padaryta pažanga.

SUTRAUKIA KARIUOME
NĘ Į PASIENI

VILNA, Austrija, saus. 10.AVASHINGTON, saus. 10. Į n.ET PAČIAM RYME PA- 
— V. S. karo laivyno auk- SIREIŠKĖ NEPAPRASTAS ■ - Pasklydo žinios, kad Auk
štieji valdininkai pareiškia, j ŠALTIS jtrijos vyriausybė sutraukia
kad Amerika pasirengusi sto 1 ,. ,.XfT.~.T . „ daugiau kariuomenės į Vokie-. . . ,, . .... LONDONAS, saus. 10. — .. . .
ti į ginklavimosi lenktvnes, . . . tijos pasienį.Būkai, sniego pūgos, uraga

nai ir didelis šaltis ištiko di
desnę Europos dalį.' Trukdo-

giama bus vykdoma toliau,] Amerika nic;u būdu nega- mi visoki susisiekimai. Žy
miai sutrukdytas laivų plau
kiojimas. Humber upėje nu-

— Prez. Rooseveltas paskelbė, jei kuri valstybė pirmiau iš-
kad naujosios santvarkos pro , e’s i ^as lenktynes.

nepaisant vyriausiojo teisino E prįpažinti lygybės japo
nepalankaus vyriausybei nuo
sprendžio aliejaus (žibalo) 
kontrolės reikale.

nanis jūroje. Jei japonai ims
didinti savo laivynų, Amerika' skendo laivas, su 13 asmenų.
darys ta pat. i ,. . | Dunojaus upėje, ųrti Bel-

Prez. Rooseveltas pareiškia,------------------ I . (C, ... .. ...........
kad jis reikalaus kongreso, SUSPROGDINTA KAVINė±^^
kad N RA ,statymas nuodus-1 loiku. |ai„, suiaIn.lvta ir
i:iai bū>tų pataisvtas, kad ne- OUi DLIlU , ,* 1 * ’ ’ 'vienas nuskendo Dunojuje.

SOUTH BENĮ), Tnd., saus. * Ualke vilkai ėmė siaustikad visais žvilgsniais būtų 
teisėtas.

nitroglieerinėmis

GALIMA KRITIKUOTI TEIS|susprogusion,is vien" p"
MUS IR TEISĖJUS

kongresas nepaduos .jokių sų 
lygų, kaip ir kur prezidentas 
turės išleisti tuos bilijonus.

Respublikonai atstovai, ku-' 
rie kovoja prieš tų defhokrn-
tų -‘išlaidumo,” tariasi grieš I ,ND,ANAp0LIS In(, saK
ta. pnefiintis štųJulijonų aky-1 jo 1() _ . ........... .

r imi. Tačiau jie pripažįsta,1 
kad jų pastangos Ims tuščias.

U. S. PROHIBICIJOS 
ATGARSIAI

AVASHINGTON, saus. 10. 
— U. S. pakraščių sargyba 
1929 metais Louisiana pakraš 
čiuose nuskandino Kanados 
vyriausybės registruotų laivų 
‘‘I am Alone,” kurs šmuge- 
liavo degtinę.

Arliptražo teismas, sudary- 1
.tas iš Kanados ir J. Valsty
bių po vienų vyriausiųjų teis 
mų (teisėjų, nusprendė, kad 
už to laivo nuskandinimų U. 
S. vyriausybė privalo atsipra
šyti Kanados ir jai užmokėti 
25,000 dol ir kitus 25,000 dol. 
nuskandinto laivo įgulai.

valstyliės 
vyriausias teismas nuspren
dė, kad spauda turi teisę kri
tikuoti teismus ir teisėjus, jei 
su ta kritika nestatomos kl^'i 
tvs teismų tvarkai. Pareiškia 
jna kitokia opinija yra nau
dinga patiems teismams.

Ypač spauda gali kritikuo
ti atliktų kokį teismų, ar tei
sėjų darbų, t. y. kada yra liet 
koks reikalas baigtas.

Teismai ir teisėjai nieku 
būdu negali būt, išimti iš sp
audos kritikos.

VISI NURODO I HAUPT- 
MANNĄ

ja nori apsidrausti nuo na
ivių triukšmo. Yra žinoma, 
' kad jei naciai laimės plebis
citų Saaro krašte, reikia lauk 
ti jų suiručių ne tik .Vokieti
joj, bet ir Austrijoj.

ARGENTIN1EČ1AI PRIEŠ 
MIRTIES BAUSME

SANTTAGO DEL ESTE
HUUTH Inu., saus. i v- . I , :ptllV(W .-.Lininio. iŠ nie-m o •* , *• . • • 'kai kuriose žiemiu Jucoslavi- RG, Argentina, saus. 10. —j s ūkininką, i. p10. — Pereitų naktj trinus ,Kai K«riose žiemių ougosiaM , ec . -I t • nedideliu bet
....... , , , :o„ (lalvse Žmonės biio išei- Karo teismo nuosprendžiu 'no lu *’ nors neo,neily,

nitpnnrl,pOf,n«m.B bombomis, J°8 (,al>8p. Z-Uiones mjo įsei I •. r,ftstovin naiamii Manoma
m ti .iš namų, vaikai uždaryti mirties bausme sušaudymu i ’a‘ toV11-’ I]ajamy; Manoma’

. • i v • s i» i [pirkiose Ten nat suuarali- įvvkdvta kareiviui Lilis Paz *'a<* 11 ^l,) metais PaJa*tos, sugriauta kavinė Palace Pumose. J en pat supamu ii . • . b pa8tovjO8 nes svj0.
žinoti geležinkeliais ir telegra M Sabėllo nužudymų. m0‘ nu' P“8*0*™",cafe. Viskas perdėm sunai

kinta viduje.
, Daug nukentėję ir keli pa
šaliniai munai.

Policija negali sužinoti, 
kas tai galėjo padaryti. Kai 
kas spėja, gal <tas įvyko dėl 
nesutikimų su darbininkais. 
IŠ vakaro kavinė buvo pikie- 
tuojama. Policija nenori pri
pažinti to spėjimo. Ieško ki
tokių priežasčių. Išklausinėja 
kavinės savininkus.

BOLŠEVIKAI “VALO” 
SAVO MOKYKLAS

tais susisiekimai. Sniego pū
ga ištikusi • net Dalmatijos pa 
kraščius.

Toks pat stovis yra Aus
trijoj ir Vengrijoj. VienosZ
paros laiku prisnigta apie 10 
colių sniego. Vienos miesto 
gatvėmis negalima prasikas- 
ti. Iš gatvių sniegų valyti l»e 
vyrų pašaukta daug ir mo
terų.

Uraganas ištiko pačių Juo
dųjų jūrų ir šaltis iš Rusijos 
pietų persimetė Turkijon, kur 
Marmora jūros apylinkėje ir 
be to žmonės yra nukentėję 
nuo Įvykusio ten žemės dre
bėjimo.

Didelis šaltis pasireiškė Pa-

Susirinkusi gyventojų mi
nia sukėlė riaušes, protestuo
dama prieš mirties bausmės 
vykdymų. Tačiau tas negel
bėjo.

Argentinoje nėra mirties 
bausmės įstatymo, išėmus mi-

• * • • ' * -rlitarinius įstatymus. Daug 
kas apie tai neturi suprati
mo ir protestuoja.

Angliju Lietuva išvežė apie j Prieš keliolikų metų Lietu- 
75% savo sviesto, arba 145,- voje sviesto ir kiaušinių ūkis 
(MM) cnt. Be to, dar nemažai nebuvo žinomas. Žmonės šiuos 
sviesto išvežta Į Belgijų, Pr- maisito dalykus gamindavo 
nncūzijų, Čekoslovakiją, Pa- tik savo reikalams, arba juos 
lestinų ir kitus kraštus. parduodavo vidaus rinkoje.

Platesniu mastu sviesto ir 
kiaušinių ūkis buvo pradėtas 
varyti tik prieš kelis metus. 
Per trumpų laikų jis, paly
ginti, gana gerai išsiplėtė ir 
susiorganizavo. Dabar šių ū- 
kio šakų Lietuvoje tvarko pi.i 
no perdirbimo bendrovių cen-

1934 m. taip pat žymiai pra Į tralinė sųjunga ‘‘Pienocen- 
siplėtė ir kiaušinių ūkis. Per t ras.”

isto ūkyje ypatingų sunkitmų 
tuo tarpu nenumatoma.

CHICAGO NEGAUS AIR
PORTO EŽERE

IVASHINGTON, saus. 10. 
— Chicago, matyt, nesulauks 
naujo airporto ežero pakraš-

VYRIAUSYBĖ KAPITU
LIUOJA INSULLIO 

REIKALU

/

VOKIETIJOS PROTESTAS |tyje, kaip to norėtų stambie 
DĖL SAARO !j*i miesto centro įmonininkai.

MASKVA, saus. 10. — Sta 
lino vadovaujama vyriausybė 
pagaliau pradėjo "valyti” ^oje ir K.™r. 
bolševikiškas mokyklas, kad 
iŠ jų pašalinus visus opozici-

BERT,YNAS, saus. 10. — 
Vokietijos naciai patyrę, kad 
nacių priešai Sanro krašte 
imasi priemonių, kad per pi e 
biscitų kraštų suskaldžius pu-

Rūkai užgulė visų pietinę siau. Viena dalis turėtų tekti

Chicago ir be to 'turi puikų 
airportų, <tad naujas, arčiau

AVASHINGTON, saus. 10. 
— Patirta, kad krašto vyriau 
sybė kapituliuoja S. Insullio 
reikalu. Po vieno nepavykime 
pripažinti jį kaltu už neleis-

miesto centro, nereikalingas.. tinų pašto naudojimų vvriau-

ŽUVO PENKI VAIKAI
DKADW00D, S. D., saus. 

10. — Arti Piedmont mokykli 
nis busas su 20 vaikų susikū
lė su troku. 5 vaikai užmuš
ta ir 14 sužeista. - wKatAstrofa įvy ko vežant vai 
kils iš mokvklos namo.

iFLKMINGTON, N. J., sau 
šio 10. — Hauptmanno bylo- .nius gaivalus, 
je 'valstyliės liudytojai nuro-Į Štai, iš Dniepropetrovsko 
do, kad Hauptmann yra tas,, universiteto pašalinti net s?p 
kurs pagrobė ir nužudė lakū-! tvni profesoriai. Jie kaltina- 
no Lindbergho sūnų ir išga-. mi tuo, kad studentų tarpe
vo 50,000 dol. išpirkimų.

Jį įkaitina pats lakūnas,
taip pat dr. Condon, kurs iš
mokėjo jam 50,000 dolerių.

GRJŽTA ATGAL KALĖ 
JIMAN

UŽMOKĖTA 10,000 DOL.

PARYŽIUS, saus. 10. — 
Benjaminas Ullmo sugrįžo iš 
bausminės Velnio salos, kur

Chicagos advokato L. Pi 
quett byloje išsiaiškino, kad 
jam išmokėta 10,000 dol. už . noriai grįžti ton salon.
Dillingerio ir Van Meter glo
bojimų. Iš tos sumos dalis te
ko* dviem gydytojams, kurie

skleidę
idėjas.

prieškomunistiškas

PALAIPSNIUI IŠNYKSTA 
RŪKAI

Ilgiau kaip per keturias 
paras ant Chicagos ir apylin 
kių užgulę tiršti rūkai išnyk
sta ir duoda progos palaip
sniui atnaujinti 'trafikų oru dens kelių valdyba ir Mažei-

Anglijų. Dėl susisiekimų lėk
tuvais nėra nė kalbos. Viso
kis veikimas sustabdytas Croy 
don airporte, šalia Londono.

Vokietijai, kita — Prancūzi
jai.

Vokietija protestuoja.

MAŽEIKIŲ - TIRKŠLIŲ 
PLENTAS

LIETUVOS MENO PARO
DA MASKVOJE

Naujo airporto ežere pa
statymui reikalinga apie 9 
milijonai dol. Šių sumų norė
ta gauti iš vyriausybės — iš 
viešųjų darbų fondo.

Vidaus reikalų sekretorius 
Jokės, kuris tuos dalykus tv
arko, paskyrė specialų komi
tetų ir jam pavedė ištirti 
naujo airporto reikalingumo 
klausimų.

Dabar komitetas raportavo

sybė nusprendė, kad tolimes
ni jo kaktinimai yra “mirę.”

Sako, būtų paikas daiktas 
Tnsullį traukti teison, jei Ill
inois valstybė negali rasti jį 
kaltu.

LIETUVOS ŽĄSYS 
ŠVEDIJOJ

Neseniai atidarytas naujos 
plentas Mažeikiai - Tirkšliai. 
Plentas yra tik pusketvirto 
kilometro ilgio. Jam statyri 
lėšų davė Lietuvos vidaus rei 
kalų ministerija iš viešųjų 
darbo fondų, plentų ir van-

K AUNA S. — 1935 metų 
sausio mėn. pabaigoje Mask
voje ruošiama didelė Lietu
vos meno paroda. Apie 40
Lietuvos žymesniųjų visų pavieniai asmenys ir organi-

KAUNAS. — Švedijos sos
tinės Stokholmo maisto pro- 

sekretoriui, kad toks airpor- dūktų krautuvėse neseniai prn 
tas Chicagos miestui nereika dėta pardavinėti iš Lietuvos 
lingas. Be to, naujo airporto atgabentos žųsvs. Jos išstu-t 
statymui griežtai priešinau Į tytos languose šalia skaniųjų

tarp Chicagos ir kitų miestų.

krypčių dailininkų išstatys pa 
rodoje apie 300 savo kūrinių: 
tapvbes, skulptūras, grafikos

sunkiai kalėjo 26 metus. Skauj Nepaprasti rūkai buvo 15- 
džiai nusivylė su žmonių ei-įtikę ir kitas krašto dalis. Bu 
vilizacija ir nusprendė sava-

Jis sakosi, kad žmonių są
žiningumas ir inteligencija 
taip žemai nupuolę, kad ver-

iškraipė žudikams veidus, kad jčiau gyventi ir mirti nelais- 
agentai negalėtų jų pažinti, vėje.

kių apskrities savivaldybė. jr dekoracijos darbų. Paroda 
Prie plento statybos prisidė-
jo ir vietos ūkininkai. Vežda

vo visiškai sulaikytas lėktuvų mi žvyru, akmenis ir smėlį, 
skraidžiojimas. Šiemet Lietuvoje pastatyta

dar tiktai apie 2 kilometrai
Dar trys daugiau iš Chica 

gos padegėjų gaujoR prisipa
žino kaltais teisme ir nubaus
ti kAlėti.

naujo plento tieR Jurbarku, 
bet už tat buvo smarkiai va
romi Kauno - Klaipėdos sta
tybos darbai.

pietų Švedijos žąsų ir turi 
parašus Litauisk gaus — Lie-

----------------------- tuvos žųsvs. Kitoniškų užsie-
Chicagos viešųjų mokyklų ninių žųsų šiuo metu Stokhol 

išlaidų sąmata -1935 metais me jau nėra, nes jų sezonas 
baigėsi. Švedai Lietuvos žų-

zacijos.

truks apie mėnesį laiko. Jos 5’ra daugiau kaip 79 milijo- 
organizavime tarpininkauja I na’ dol.I
Lietuvos užsienių reikalų mi
nisterija. Lietuvos menas jau 
yra gerai paūgėjęs, tai, tiki
masi bus Mnskvoje gražiai 
pasirodyta.

ORAS
simis yra patenkinti ir gėrisi 
jų kokybe bei vidittinišku di
dumu.

CHICAGO TR APYLlV.
KĖS. Numatomas lietus, ar įtvirtino aldermonų tarybos

_____________ sniegas; maža temperatūros pravestų miesto sąmatų nž
PLATINKITE “DRAUGĄ” ntmaina. 1935 m.

Chicagos majoras Kelly pa
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DIENOS KLAUSIMAI

DAR DM. ALTASS ATSKAITŲ

Kuo Kaltinami Klaipėdos 
Krašto Hitlerininkai

Saaro plebiscitas įvyks sausio 13 d. Pulk.
Edward House, buvusis Jungtinių Valstybių 
atstovu Taikos Konferencijoje prieš penkioli
kę metų, “Liberty” žurnale rašo, kad tas 
įvykis galės sukelti didelę politinę audrą Eu- Jau 1924 m. Klaipėdos kraę-: linis konsulas laiduodavo, duo 
ropoję. Jis pranašauja, kad to krašto žmonės te buvo susiorganizavusi ir vei,damas tam tikrus “įpilietini-
pasisakys už grįžimu prie Vokietijos, ar pa
silikti Tautų Sąjungos paskirtų penkių žmo
nių valdžioje. Su tuo Prancūzija nesutiks.

Ver. alio taikos konferencijoj Jungtinės 
Valstybės ir Didžioji Britanija reikalavo, kad 
Saaro kraštas paliktų Vokietijai. Prancūzija 
griežtai stovėjo už jo aneksavimą. Karšti gi
nčai buvo vedami tarp prezidento Wilsono ir 

i vadinamojo prancūzų “tikro” premiero Cle- 
menceau sąryšyje su AVilsono “14 punkb-' 
Keletą kartų Wilsonas grąsino apleisti kon-

kė slapta organizacija, kuri! 
žinomai turėjo tikslą, gink-'mų išduota 
luotu sukilimu atplėšti Klai
pėdos kraštą nuo Lietuvos. Ši 
organizacija, tam tikslui pa
siekti, rengė 1924 m. rugpiū-

liudijimus. Tokių liudijv 
abai daug. Tie 

Klaipėdos krašto valdininkai 
vokiečiai, kurie priimdavo Lie 
tuvos pilietybę čia palaikyda

1I1O

vo vokiškumo dvasia, iš Vo 

čio mėn. 4—5 d- ginkluotą su- kietijos gaudavo stambius pi-

“N-nos" galų gale paskelbė “ALTASS ferenci«- laikinai buvo užbaigti
J-'inannų Komi.ijoa praneš™,,'' bet ta pra- prlSjmi prie komP™'"is» ir Saaro

\ aidžią Tautų Sąjungos komisijai.

kilimą, kuriam įvykdyti turė
jo parengtų ginklų, susižinojo 
su tolygiomis svetimos valsty
bės organizacijomis, kad galė
tų gauti iš jų pagalbos žmo
nėmis ir ginklais, rengė slap
tus susirinkimus, kuriuose bu 
vo sudarytas sukilimo komite

Iš Lietuvos Jaunesnių jii Talentų
Surinko Julia Petrauskaitė

NAKTIS LIETUVOJE
Buvo naktelė. Žvaigždės mirgėjo.
Mėnuo sidabro plaukė aukštai.
Nemuno bangos žaidė, pliuškėjo 
Snaudė tamsoje puikūs miškai...

Medžių lapeliai tyliai šlamėjo:
Juos švelnus vėjas glostė meiliai; 
Linksmai lakštutė krante čiulbėjo 
Plaukė jos giesmė oru tyliai 

Apgaubė žemę sparnai naktelės —
Viskas apsnūdo tylu, ramu —
Mirga ir šypsos aukso žvaigždelės 
Dvasią lyg kviečia kilti prie jų...

# • 'Nemuno duktė

nešimą perskaitę sociafistų laikraščio skai- 
Vylojai daugiau nežino apie to komiteto apys
kaitas negu ligi šiol žinojo. Toji komisija, krašte buvo pagerėjus. Bet Hitlerio nevyku- Įdas, kuopų vadai, ūkio daliem 
labai susijaudinusi, tiesiog vaikiškai, “tlu- 
močija”, kad visi finansai, visi išmokėjimai 
yra geriausioje tvarkoje, kad nei socialistų 
laikraštis, nei komiteto nariai antruoju skri
dimu nepasinaudoję. Komisija graudina “N- 
nų” skaitytojus, pranešdama, kiek daug ko^ 
initeto nariai dirbę, ne tik algų neėmę, bet
dažnai ir kelionės lėšas iš savo kišenės mo-- •* /

) M# Tos komisijos “graudingos deklemaci- 
jos” pasiklausius, taip' ir norisi pasakyti:
“Kokie jūs, vyručiai, geri — tūpkitės, pa
glostysiu“.

Nežiūrint to “pasiteisinimo’’, komisija 
vis dėlto praneša, kad aviacijos dienų suor
ganizavimui išleista $2,788.54; auksiniams Ir 
sidabriniams ženkleliams $1,947.31; centro 
raštinės reikmenoms ir operaviino reikalams 
$l,06S.95; lukūnų algoms $1,250.00; mechani
kams t ž darbą prie “Lituanikos II“ — $461.-

Praėjus penkiolikai metų padėtis Saaro tas, išrinktas vyriausius va

ši politika ir Vokietijos puolimas Katalikų vedėjas, atskiriems sukilimo
Bažnyčios to krašto gyventojų santykius žy
miai pablogino, taip kad jam gal ir tolimes
niam laikui reiks pasilikti Tautų Sąjungos 
kontrolėje.

DIRBA RANKA RANKON

lšrodo, kad prez. Roosevelt ir garsusis 
radijo pamokslininkas kun. Coughlin dirba 
ranka rankon. Dar prez. Hooverio laikais tas 
veiklusis kunigas kalbėjo apie tokius planus 
ir reformas, ką dabartinis krašto galva — 
Kooseveltas vykdo. Pernai kun. Coughlin pra
dėjo organizuoti darbininkus į socialinio tei
singumo uniją ir štai 74 kongrese p. Roose- 

' veltas jau aiškiai pasisakė už vykdymą so
cialinio teisingumo. Praėjusios savaitės savo 
pamoksle kun. Coughlin džiaugėsi preziden-

uždaviniams vykdyti buvo pa
skirti specialūs būriai, buvo
smulkiai išdirbtas kareivinių, 
valstybinių ir visuomeninių į- 
staigų užpuolimo planas, ka
rininkų, valdininkų ir lietuvių 
areštavimo būdas.

Klaipėdos krašto nuo Vo
kietijos atskyrimo nepripažin 
darni, vokiečiai pirmiausia pa

niginius atlyginimus.
Valdininkai Klaipėdos kra-1 . ■ ...

štni buvo specialiai parinkti,turėdami egzaminus lai- škumo įtakoje, Klaipėdos kra- 
dąugiausiai iš tolimų Vokieti-[ kYti Vokietijoj, patekdavo į što evangelikų konsistorija 
jos kraštų, žiūrint, kiek jie t:- teisėjus beveik visi prieŠlietu-1 gaudavo daug piniginių pašai- 
nkamį vokietinimo tikslams
Kai kurie jauni 
(teisininkai, miškininkai ir ki
ti), nors ir iš Klaipėdos kraš-• tojmnos ūbi kalbos, bet teis
to kilę ligšiol turi išlaikyti imas net baudžia už norą su'cijos, daugiausiai, priklausė 
Vokietijoje antruosius prakti- teisėju 
kos egzaminus. Lietuviško nu- kaip

Teismas juos nubausdavo ir

visko nusistatymo. Nors pagal pų iš Vokietijos. Gi tos orga- 
kcnvenciją Klaipėdos krašto nizacijos tuojau pradėjo sklei- 
teismuose turi būti lygiai var- sti hitlerizmą.

Meno ir kultūros organiza^ 
jos, daugiausiai, prik

kalbėtis lietuviškai Vokietijos diriguojamam “Ku 
už priešinimąsi teismui t ltūros centrui“, per kurį buvo

sistatvmo toki egzaminantai, 
atvykę egzaminų laikyti, be. net grasindavo: “Jus mokyki

tės vokiškai, o ne lietuviškai“Vokietijos generalinio konsu
lo ar kitų vokiškų įstaigų ate- Evangelikų bažnyčia Klai- 
stacijos, paprastai šių e'gzaini- pėdos krašte buvo tikras vo
lių neišlaiko. kietinimo įrankis, o jes kon

Ypatingai uoliai dalyvavo ;gįgtorija buvo Vokietijos po- 
vokietininkų politinėje \ciklo- lininėje įtakoje. įsakymus iš

___ f _______r________ r_ -i6 Klaipėdos krašte mokyto- iVokietijos ji aklai vykdė. Kau
sistengė sustiprinti aktingą .iai-Per rinkinius į Klaipėdo< Į neatskirtų Klaipėdos krašto 
vokišką elementą Klaipėdos Įkrasto seimelį agitacijai už vo į( Vangelikų bažnyčios nuo Vo 
krašte. BuVd>ngiamasi, kad ^us Panaudodavo

varoma arši vokiška propagu- 
nda. Jų didžiausias uždavinys 
buvo — maskuotai susprogdi
nti barjerus, kurie Vokietijai 
uždaro kelią į Rytus, pirmiau
siai į Klaipėdos kraštą ir į 
Lietuvą. Kai kurie šių orga
nizacijų nariai Karaliaučiuje 

. net prisiekė su ginklu rauko 
je, neatidėliojant “atvaduoti’.’ 
Klaipėdos kraštą.

to kalba. Be to, jis pažymėjo, kad jau sulau- 
70; “kitiem, reikalam, „ryšyje ,u lėkt,,. oficialaus wtegUlll# Uad auksM
vo religiniu bei užlaikymu ,r lakūno paeirme.. _ - ;.ti^t.d
tT.piui išleista $1,395.55? Šios sumos paduo

visi Klaipėdos krašte gyveną 
atėjūnai vokiečiai, turėję teisę 
tapti Lietuvos piliečiais, nepri 
indų Vokietijos pilietybės. Vo
kietijos generalinis konsulas

ta be jokio ; mulkmeniškesnio paaiškinimo. 
Tuo būdu iš’uidų susidafo $8,912.05 sumą, Be 
Ao, paduota, kad lėktuvas su įtaisomis kai
navo $19,330.22. Komisija nepaaiškina, kiek 
už kokį atskirą lėktuvo instrumentą ALTASS 
botai užmokėjo.

Toko ALTASS “finansų komisijos” apy
skaitų. “paaiškinimas“ visuomenės nepaten
kins. Ji kalba taip, kaip ir valdyba, kuri 
anuo kfcil apyskaitas skelbė. Nė ji smulkme
niškai nepaaiškina, kur kiek išleista. Mūsų 
manymu, ALTASS apyskaitas turėtų patikri
nti visuomenės sudarytas specialia komitetas, 
ties iš visuomenės surinkta $27,543.14, visi 
pinigai išleisti lėktuvui, kapitalo sukėlimui 
(dar $1,000 skolos neatmokėta), ir skridimas 
neįvykinta tuo laiku, kada buvo žadėta.

Ponuliai, nemanykite, kad jūsų naivo
kais pasiteisinimais visuomenė bus paten
kinta.

nėra tikras turtas; kad tikras krašto turtas 
materialiniu atžvilgiu imant, yra surištas su 
namais, žemės ūkiais, miškais, išdirbtais va
ndens keliais, vieškeliais, kuriuos mes gali
me prirengti ir prirengsime būsimoms kar
toms.

KALBA APIE TAIKA, BET...

Europos valstybių politikai kalba apie 
taiką, bet jų vyriausybės reikalauja parla
mentų daug didesnių sumų kariuomenės iš
laikymui. Sakysim, tokios Prancūzijos parla
mento karo komisijos pirmininkas reikalavo 
kreditų, nurodydamas į gręsiantį pavojų Pra-

PRAKEIKIMAS
Veri ė Jonas P. Pilipauskas

/
(Tęsinys) B

IjOPEZ: Ir taip tu, mano jione, iš
keliauji J ,

ALONZO: Tavo patarimai neįstengė 
mane sunaikinti. Sudiev!

LOPBZ: O, visados taip su didžiai
siais! Mes menki jų vergai, atsargiai sau
gomi ko! galim tarnauti jų nedoriems pa
rinkimams; bet kaip netikę įrankiai, su 
naikinami, kai nustojam savo vertės.

ALONZO: Lopez! Lopez! tu man ne
teisingas -- aš visados būsiu tavo užta
rėjus. Bet kodėl tu negali keliauti su ma
nim j Pelagijaus stovyklą! Argi tu nesi 
tnip pat ispanus ir krikščionis?

Ypatingos yrakietijos, vietos dvasininkai su
vyskupais iš pat pradžios ėmė J krašto vokietininkų 

platindami per juos agitacinę j didžiausiai darbuotis. Labai ir “karių“ sąjungos. Jų įsta- 
literaturą. Kaištesni vokietini-,pja-jaĮ buvo paskleisti gandai,! tuose pasakyta: Mes kovoja- 

ne" kad Lietuvos Vyriausybė, at-'me dėl tėvynės (suprask Yo-
skyrusi krašto bažnyčią nuo’ kietijos), pialiejome už ją
Vokietijos, norinti prievarta kraują, mes toliau būsime tė-

net savo mokyklų mokinius,
Klaipėdos
“šaulių’’

nkai net nesusilaikydavo 
išsišokę. Jie viešai išplūsdavo 

Klaipėdoje lttSm. ragino <y.! Lie,uvos valstybę, jos ženki, 
nntojns priiiūtt Lietuvos pi-:pl\.kr“«?. ..‘-•u'-rnat,nu; ,r 
lietybę ir liepdavo pasilikti
Klaipėdos krašte. Jiems Vo
kietijos konsulas {grasindavo, 
kad išvykę p Vokietiją būsią 
laikomi vokiškumo skleidimo 
rytuose išdavikais ir Vokieti 
jojo negausią nė darbo, nė ta 
mybų. Pažadėdavo, kad jeigu 
kas priimsiu Lietuvos piliety
be bus privetstas grįžti į Vo
kietiją, tai ten būsiąs priima 
mas be jokių kliūčių ir gau 
siąs vėl Vokietijos pilietybę.

1.1. Jie rinkdavo jaunesniu' 
vyrus į nacionalistų partiją, 
gabesnius siųsdavo j hitlenn* 
nkų vadų kursus, patys pri
klausydavo įvairioms hitleri
ninkų organizacijoms. Moky-

sukataiikinti gyventojus, o e-Įvynei Jštikimi”. Karių sąjun- 
vangelikų bažnyčias paversti gU'jdngia tik'vokiečių kariuo- 
katalikų bažnyčiomis. Jš 40 menėje tarnavusius atsargos 
evangelikų kunigų Klaipėdos karius, o kitų valstybių ka
krašte buvo 13 Vokietijos pi
liečiai ir tik 3 lietuviai. 1931

įiuomenėse tarnavusių atsar
gos ištikimi”. Karių sąjunga

tojams taip pat vokiečių vai generalinip vyskupas 
daia gerai užmokėdavo už da

tų. Klaipėdos krašto evangeli-(jungia tik vokiečių kariuonie-

lyvavimą priešvalstybiniam 
darbe Klaipėdos krašte.

gor išrašė iš Vokietijos tiky-
nėje tarnavusius atsargos ka
rius, o kitų valstybių kariuo-

binėms jaunimo organizacijo- menėse tarnavusių atsargos ka 
rių visai nepriima. Klaipėdosnts giesmių knygas, kuriose,

Klaipėdos krašto teismuos? • šalia giesmių, įdėtas ir Vokie-i krašto karių sąjunga priklau 
ilgai laivo npie 90 nuoš. teisė- tijos himnas. įvairiems suau-įLė Vokietijos centrui. Už pa
jų iš Vokietijos. Ir jaunieji 

Šį pažadą Vokietijos genera-1 klaipėdiškiai teisininkai, lig
gūsių ir jaunimo religinėms 
organizacijoms išlaikyti voki-

ncūzijai iš vokiečių'pusės ir į milžinišką Vo- <iuje, galandama peiliai keršyti kaimynams. 47»l būt Šimutis kaltins bolševikus dė’ šalčių gį 
kietijos ginktaviniąsi. Vokietijos valdžios Tat, neišrodo, kad greit pasaulis pasuks i Europos rytuose. Ne. Del to jis jų nekaltins. ■ 
žmonės irgi daro pareiškimus negalį nusigiu- 'tikrąjį taikos kelią. Bet kaltins bolševikus dėl to, kad jie pašau- Joftirgi daro pareiškimus negalį nusigiu 
kluoti, nes vokiečiams gręsia pavojai iš Pra
ncūzijos pusės ir kitur. Tokie pat “vėjai ’ 
pučia ir kitose Europos valstybėse. Taigi, 
svetur kalbama apie taiką, o pas save, vi-

BAI3IAU NEGU ŠALTĮ

Chicagos bolševikų šlamštas rašo, kad

liui neša baisesnius dalykus, kaip šaltį: kru
vinąjį bo!ševiznią, kuris parbloškė Rusiją, jos 
žmonėms nukalė baisius vergi,įos t<težins, at
nešė badą ir skurdą.

į Mano širdis, tartum rūsti jūra, trankosi 
krūtinėje; ir mano protas maišosi ir ma
ne mintys siaučia, kaip žiaurios putojan
čios bangos.

(įeina Pedrillo, L. I. E.) 
PEDRILLO: Penki šimtai kirčių! Tik 

reikia apie tai pagalvot, reikia pagalvot. 
Išskyrus mahometonus, jokio džiaugsmo 
iš to nėra. Nežiūrint jei aš drįsčiau...

ALONZO: Ar tu, Ijopczai, pagalvo
jai, kad tavo kraštas pavojuje: kad Die
vo garbinimas paverstas pasityčiojimu?

IjOPEZ: Aš tik viena žinau — tavo 
silpnumą ir neryžtumą.

PEDRTLLO: Baikis! I»rdas Akrnzo 
manęs vistiek nesuės. Bet, kaip ten be
buvę. aš atsikratyčiau nelaimės pakalbė
damas su juo.

(Drąsiai prisiartina)
ALONZO: Mano neryžtumas — ma

no silpnumas, Lopez!
PEDRILLO: (užgniaužtu baisa). Ma-

LOPEZ: Ne, t.iano pone, jis Donas 
Alonzo užsimiršt^, jo neapykantos moty- j 
vus. atmeta prabangą, kuri siūloma ir no pone!
kerštu tai lengvai pasiekiama ir vergiš- | IX)PEZ: Taip, mano pone; tavo ne- 
kai Peiagijui, Ix>peza« niekados to ne • ryžtumas ir menkystė! Kitas, gal būt, 
jMulurys! Į duotų jiems menkesnius vardus.

LOPEZ: Atsiprašau, mano pone, bet 
aš negaliu gaišinti. Eik, dalinkis svajo
nėmis ir entuziazmu silpno senio, kai aŽ 
einu .pas Tariką. Aš nesinešu su savim 
pagalbai didiko vardo, kuris pagelbėtų 
mano gyvybei. Kas bus mano tėvynei? 
Mano kraštas ten, kur aš esu.

PEDRILLO: (garsiau) Mano pone.

ALX)NZO: (staiga) Kvaily! Ko tu 
nori? ,

PEDRILLO: Argi tai galima? Ir vėl! 
Jau ilgas laikas kaip tik kvailiu ir esu 
vadinamas! Pedrillo ir kvailys, aš‘tikiu, 
turiu reikšti tą patį! Bet ką aš paisau.

ALONZO: Na?
PEDRILLO: Vis dėl to oš geriau 

sutinku, kada man sakai.: “Klausyk Ped 
rilio, tu kvaily”, negu gauti penkis šim
tus rykščių; ir jei tuos kirčius reikia 
spręsti pagal jų smūgius kalavijais, jie 
tnr? priversti žmogų Šokinėti iš skausmo, 
fttai, ką aš turiu pasakyti!

ALONZO: Plepy, tu priversi mane 
pamesti tautybę!

PEDRILLO: Plepys — tai yra, mano 
pone, kad aš visados noriai vartoju gam-

jį vartoju kiekviena proga. Pamažu, pa
mažu, mano, pone, nesupvk; matui, *aš 
atvykau atsakymo fionui, o ponui — No- 
riff, Kariff, Kati f f. Aš nebepmnenu to 
keisto vardo. ,

ALONZO: Atsako Tankui, (galvoda
mas).

PEDRILLO: Taip, mano pone, jei 
taip ir ne, ilgesnis negu tai būtų, man 
visiškai vistiek, tačiau aš gausiu penkis 
šimtus kirčių j nugarę, jei aš nesugrįšiu 
su atsaku; ir lai, tu matai, yra šis tas, 
nežiūrint, kad jis mane pavadino “šu
niu”.

ALONZO: lx>,»ezni patark, ką aš tu
riu daryti? Kokį atsaką turiu duoti f

LOPEZ: Kam, klausi manęs?. Mano 
patarimai neįstengė tave sunaikinti.

PEDRILLO^ Nežiūrint, ka«Ljis mane 
pavadino “šuniu”, nes matai mono pone, 
kai jis kalba j savo draugus.

ALDNZO: Nešdinkis! Ir lauk mano 
įsakymų! (Į Lopezą) Lopez, tu žiaurus.

LOPEZ: Ryt naktį tu būsi su Pele- 
gijo!

ALONZO: Su Pelagiju! Aš nežinau
ALONZO: Palik mane, aš tau sakau! ALONZO: Lopeaai! tos dovanas, o j man davė liežuvį ir aš I koks piktasis tave įkvepia! Argi tas pra-

K’žymėjimus veiklumu vokiš- 
kunmi jų nariai buvo apdova
nojami tam tikrais ordenais. 
Si sąjunga Nidoje ir Draver- 
noje slaptai laikė dėžėse su
krautų kariškų šautuvų, ku
rie policijos buvo surasti ir 
atiduoti krašto komendantui, 
įsigalint Vokietijoje naciona- 

(Tęsinys ant 3 pusi.)
keiktas vardas visados skambės mano a^^ 

syse?
1/OPEZ: Ar ne tu nusprendei ? Ir 

koks triumfas tavo priešui! Jis nugalės; 
tu jam nusilenksi. Eik, Alonzo, mano po
ne, eik! Prisijung prie to, kuriam padė
jai atsisėsti į sostą; sėk jį svitoje ir pa
didink jo paklusnių dvariškių skaičių.

ALONZO: Saugokis! Tu kurstai ma
no pyktį! Tu didini mano įniršimąI Tu 
trokšti sutriuškinti mane! Tu sieki tiktai 
mano pražūties! Lopez! Lopez! Ką tu tu
ri galvoj? Alonzo de (lomez su turbanu, 
ir po mėnulio pusrutuliu kovoja prieš 
šbiones, kuriems jis buvo siųstas leisti 
įstatymus!

LOPEZ: Sudiev, mano pone;ių einu.
ALONZO: Lopez! Lopez! Tu trium

fuoji! AŠ einu su tavim, aš ginkluosiuos 
prieš mano kraštą ir mano tėvą. Paten
kintas? (į šalį) Prieš mano Dievą (bal 
šiai) Lopezai, pagalvok tą žmogų. (Įeina 
Pedrillo) Ką mirti, lukterk čia valandė 
lę. Aš tuojau grįšiu. (Į Lopezą) Eime, Lo 
pezai, tu padiktuosi atsaką; palaikyk 
mano pasiryžimą ir padėk man užbaigti 
mano nusikaltimą. (Įeina, L. 2. H)

S
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KUO KALTINAMI KLAI
PĖDOS KRAŠTO HITLE

RININKAI

kurio jam buvo patogu sekti nėjimo neva koperatyvą. Ir matome, jiems kaltinimai ypfr 
kareivines ir sargybas. Sabro- tikrai, lojalūs klaipėdiškiai ū-'

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
lizmui, kartu stiprėjo šios są

rangos siekimas atplėšti Klai
pėdos kraštu nuo Lietuvos ir 

jį priskirti Vokietijai. Rytprū 
siuose prie Tilžės ne tiktai 
kalbėta, bet ir konkrečiai re
ngtasi atplėšti Klaipėdos kra
štą. Pasienyje buvo sudarytas 
specialus jaunų vyrų savano
rių būrys. Jau 1933 m. kovo 
niėn. Vokietijos nacionalsocia
listų būriai visiems aiškino* 
kad jie, greit žygiuosią į Klai
pėdos kraštą, drauge nurody
dami ir kaip žygiuosią. Tilžė
je ir Karaliaučiuje nacional
socialistų būriai organizavo 
sukilimui ir iš Klaipėdos kra
što vokietininkų jauni) vyrų 
specialias grupes. Į tas grupes 
buvo priimami tiktai patiki
mi asmenys. Įstodami jie turė
jo duoti rašytą priesaiką. Tų 
grupių nariai buvo išmokomi 
kariškų dalykų. Buvo daromi 
ir kariški manevrai, vadovau
jant Vokietijos karininkams. 
Tose grupėse išmokyti vyrai, 
grįžę atgal \į Klaipėdos kraš
tą, turėjo organizuoti sukili
mą prieš Lietuvą jam vado
vauti ir Klaipėdos kraštą pri
jungti prie Vokietijos. Lygia- 
greičiai buvo suorganizuotas 
specialus Klaipėdos krašto 
smogiamasis būrys prie Tilžės.

vskis turėjo susidaręs vietos 
pėstininkų pulko kareivinių 
planą ir knygutėje turėjo su
sižymėjęs, kiek ir kokių pul
kas turi šaunamųjų ginklų. 
Pagal Sobrovskio nustatytą 
sukilimo planą, kurį jis pa
pasakojo savo grupes nariams, 
pirmiausia turėjo būti Šlaipė- 
doje susprogdintos kareivinės 
ir tuo pačiu metu .turėjo būti 
pradėtas sukilimas. Jį prade
dant, iš anksto turėjo būti su
sitarta su Vokietijos nacional
socialistų būriais, kurie su gi
nklais turėjo ateiti sukilėlia
ms į pagalbą. Sabrovskis, re- 
nkdamasis prie sukilimo, jau 
buvo gavęs iš Vokietijos siun
tinį kariškų rakietinių šovi-

kininkai, kurie nenorėjo pri
sidėti prie priešvalstybinių 
Zaso ir Neumano partijų, bu

tingai sunkūs. Teisme taip pat 
teks išaiškinti, veidmenį val
stybės išdavimo darbe vaidino 
Vokietijos nacionalsocialistai.

vo ekonomiškai spaudžiami, o žodžiu. Kaune teisiami ne tik
per gyvulių supirkinėtojus bu
vo varoma Vokietijos nacio
nalsocialistų užgaidos Klaipė
dos krašte. Gyvulių supirkinė-

Klaipėdos krašto hitlerininkai, 
bet ir visas nacionalsocialis 
mas.

Kaltinamasis aktas jau bai
tojai agitavo klaipėdiškius ū-,gtas skaityti. Jį klausant kai- 
kininkus dėtis prie ‘sąjūdžio’,Įtinamųjų veidai niaukėsi, o 
kuriuo norima Klaipėdos kra- galvos nusviro. Nematyti ge

resnės nuotaikos, o tik prislė
gtas ūpas, nes patys teisiamie
ji žino apie savo sunkų ir skau 
džiai baustiną nusikaltimą.

Tsb

štą grąžinti Vokietijai, nes. 
girdi Klaipėdos kraštą prijun
gus prie Vokietijos, ūkininkai 
turėsią daug naudos ir be niui 
tų galėsią parduoti gyvulius 
bei produktus, už juos gauda
mi žymiai daugiau, negu da 
bar.

Rengiantis sukilimui, buvc 
organizuojamas ir teroras.

Kadangi Klaipėdos kraštas - Klaipėdos nacių vadovybė sa- 
lietuvių ūkininkų kraštas, tai vo grupių vadams buvo įsa- 
vokiečiai griebėsi ypatingų e- kiusi terorizuoti krašte lietu- 
konominių priemonių, ypač vių organizacijų ir centrinių 
prieš kiekvienus krašto seime-_ įstaigų veikimą, trukdyti ir

niu.

lio, vietos savivaldybių, že
mės ūkio rūmų rinkimus. Tai 
duodamos iš Vokietijos dide
lės sumos rinkimų propogan- 
dai, tai pigūs kreditai įtakin
giems asmenims, kad balsuo
tojus patrauktų savo pusėn, 
tai palengvinimai įvežant į 
Vokietiją žemės ūkio gami
nius, tai įvairūs pažadai, gąs
dinimai tai net prievarta. Že
mės ūkio gaminiai snpirkinė-

Rytprūsiuose. Šis paskutinysis jami net brangesnėmis kaip 
būrys turėjo dar specialų už- rinkos kainomis ir įvežami Vo- 
davinių: 1) rinkti žinias apie i kieti jon, bet tik įtikinjtų Klai- 
Lietuvos įstaigų veikimą ir .pėdos krašto ūkininkus, kad 
teikti jas Vokietijos nacional- tik iš Vokietijos galima lauk- 
socialistų štabui, 2) kiršinti
Klaipėdos krašto gyventojus 
prieš Lietuvos vyriausybę ir 
rengti sukilimų.

ardyti lietuvių susisiekimus, 
terorizuoti lietuvi;) organizaci
jų veikėjus. Savo tarpo “išda
vikams” buvo numatyti slap
ti teismai. 1934' m. kovo 23 d. 
naciai nužudė savo tariamą iš 
daviką, Klaipėdos krašto teisi
mo valdininką G. Jesutį, vie 
ną pirmųjų hitlerininkų Klai 
pėdos krašte ir artimą Zaso 
padėjėją. Padėję Jesutį nužu
dyti gavo iš Vokietijos po 
7000 ir 15000 markių. Teroris
tai dar norėjo nužudyti ūkini
nką Lopsą ir kitus sau nepa
tikimus asmenis. Daugelyje 
krašto vietų buvo įsteigtos tė

ti medžiaginių gėrybių, bet roristinės grupės, kurios ture-

NAUJŲ METŲ BALIUS 
PUIKIAI PASISEKĖ

Montreel, Cannda. — Lietu
vių Šv. Kazimiero parapijos 
choras ir Šv. Teresės d r-ja, 
patikimui Naujųjų 1935 Metų, 
buvo euruošusįos, balių. Tai 
buvo vienas puikiausių paren
gimų, kiek minėtos draugijos

buvo kada rengusios.
Nežiūrint į tai, kad tą va

karą ned keturiose vietose į- 
vyko lietuvių parengimai, 
jaunimo susirinko net 350.

Baliaus ypatingumas pasi
žymėjo tuo, kad pasieniais 
buvo nustatyta trisdešimts 
puikiai papuoštų stalų, su 
“Menu” kortomis,* ir šeši 
uniformuoti vaiteriai (tarnai) 
mandagiai ir greitai visiems 
patarnavo.

Penkioliko minučių prieš 
dvyliktą buvo išdalinta publi
kai poperinės kepurės, serpen- 
tinės, dūdelės ir barkškučiai, 
liūdnavusios širdys užmiršo 
praeities nesmagumus, spaus- 
džiant drūčiai dešines ir lin
kint kuolinksmiausių Naujųjų 
Metų.

Gryno pelno * minėtoms 
draugijoms liko $94.00.

P. Jasutifi.

Be Dievo meilės irsta vi
suomenės tvarka. Pamilk Die 
vą, o rasi sau ir tėvyuei ne- 
nykstamą turtą. Kur Dievai 
ten ir palaima.

SUCH1S LIFE—

1

Why aot colobrato joy »» w»H m kmtov?

Jau nuo 1929 m. Klaipėdo- 
pastoriaus Zaso vadovau

jamas, veikė slaptas Vokieti
jos nacionalsocialistų skyrius. 
Jis buvo įsteigtas Vokietijos 
smogikų įsakymus. Gera pro
ga Zaso partijai pasirodyti bu
vo 1930 m. per Klaipėdos mie
sto seimelio rinkimus. Ten 
savo partijos 18 kandidatų są
rašą jis pavadino nekaltu va- 

' rdu: Krikščioniškai socialisti
nė darbo bendruomenė”. Po 
miesto seimelio rinkimų Zasas 
užsimanė pasidaryti viso Klai- 

J pėdos krašto nacionalistinio 
sąjūdžio vadu, tačiau'čia jis 
tuojau susikirto su dabar tei
siamuoju dr. Neumanu. Šis 
jų susikirtimas net pasiekė 
Vokietijos valdžios viršūnes, 
kurios vis dėlto Zasu nepasi
tikėjo ir vadu paskyrė dr. Neu 
maną. Vienas Zaso partijos na 
rių Sabrovskis, rengdamasis 
ginkluotam sukilimui, pasista-

ne iŠ Lietuvos. Ūkininkas, no
rėjęs pasinaudoti ekonominė
mis lengvatomis, ėjusiomis iš 
vokiečių įstaigų, turėjo nerin
kti lietuvių į seimelį ar į savi
valdybę, nesamdyti darbinin-

jo žudyti ne tik tariamus na
cius išdavikus, bet ir žymes
nius lietuvių veikėjus. Tokia 
žymiausia teroristinė grupė 
pereitą vasarą buvo suimta 
ties Šilute. Ji jau buvo pada

kų iš Didžiosios Lietuvos ir riusi kelis pasikėsinimus. Pas
t.t. Čia smarkiai yra pasidar
bavę vokiečių bankai, slapta 
“Agraria” kredito bendrovė, 
Reiffeiseno bankeliai ir gyvu
lių neva supirkinėjimo koope
ratyvas — gyvulių supirkinė
jimo draugija. Ekonominėmis 
privilegijomis ir spaudimais 
iš Vokietijos pusės, Klaipėdos 
krašto ūkininkai buvo verčia
mi įsirašyti*) Zaso partiją. Ši 
organizacija, rinkdama sau na 
rius, įtikinėjo juos, kad tik 
per Zasą ar Neumaną gali lau
kti sau medžiaginių gėrybių 
iš Vokietijos.

Iš t»kro, būdavo iŠ Vokieti
jos pusės pavartojamas net

jos narius buvo rasta daug gi
nklų ir Vokietijos bei Klaipė 
dos nacių vadovybių įsakymai, 
toliau varyti savo teroristinį 
darbą.

Teroristai turėjo sprogdinti 
lietuviškų organizacijų susiri
nkimus ir į juos šaudyti, slo
pinti lietuvių nuotaiką terori
zavimu. Kai tik kur lietuvių 
susirinkimai, tai teroristai 
juos turėjo iš tolo sekti ir pro 
langą ką nors nušauti arba 
pro langą mestų granatas į 
susirinkimus. Lietuviškųjų or
ganizacijų nariams buvo smu
rtu grasinama už lankymosi į 
lietuviškus susirinkimus: “Jei

teroras Zasininkų ar neuma-.gu vaikščiosi į lietuvių kur-
ninkų naudai.

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

I
Vyskupo P. P. Būčio, M. I. O. “KELIONE APLINK 

PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa- 

. šaulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka gavo kelionę vaizdžiai
aprašyti: Puslapių 244, Audeklo apdarais $1.00. '

. ii-

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO
NE PO EUROPĄ” ir ypač. LAISVOJE LIETUVOJE. 
Įdomių paveikslų bet 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

III.
Begalo įdomite Kun. J .A. Pauliuko “KELIONES 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime 
už $3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

Čia nuplėšti■ ■ ... »■»»»»»»■ ■■■■■»■■■■■■■ ■»»»»»»»»»»»»»»»■ »■■■■■ ■ »—
Gerbiamai “Draugo" Administracijai:

Siunčiu su Uuo išlikų t.............. ui kuriuos praiau kuogrefčlauata
atsiųsti man sekančias Kulionių knygas;

VYSK. P. P. BOCIO KELIONfcfl — f 1.00 
kun. ra. j. vaitukaičio — i.&o
KUN. J. A. PAULIUKO — t.00

arba:
Siunčiu 9S.B0 ui kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knyga*.
Mano adresas:

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIČIĮI

Lengvais Atmokejimais 
Nuo 5 iki 20 Metų

Kiekvieno asmens turtas 
apsaugotos per U. 8. Oo- 
vernment įstaigų: Federal 
Ha. v Ings and l.oan Insuran
ce Corporation. Wnshine- 
»ąn. n. c.. iki ir>,ooo.

^TAUPYMO SKYRIUS
Gailina padėtt $100.00 arba daugiau (Inrome sbares). Galima pa

dėti $1.00, gauti knygelę Ir kada klek nori mokėti (optlonal).
Galima mokėti po 60 centų ) mėnesi arba daugiau (Installment 

tbrlft).
Ui kiekvienų doleri mokame dividendų pagal uždarbj. Praeity 1.4- 

mokijom 6<&..
Pirma Federal, ir įvirinusia finansinė ištaiga. Nė Jokia depresija 

nepakenkė ir nepakenks. Nėra Jokių mokesčių įstojimui | narius.

2324 S. LEAVITT ST. 
Tel. CANal 1678

JUSTiN
MACKIEWICHEDERALoAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO Raitininkas

Vardas. Pavardė

.atrast

•j sus ar susirinkimus, tai tau■■■M
Priešvalstybinės organizaci- 'koja* pašaus”, 

jos ypatingai išnaudojo gyvu-, Tai maždaug toks turinys
tydino Klaipėdoje prieš pat lių įsileidimą Vokietijon/ypač kaltinamojo akto, kuriuo Klai 
kareiviai* sprados Motkų, iš per Pagėgių gyvulių aupirki-* pėdos naciai teisiami. Kaip

INSURANCE

NOTABY | LIETUVIi-
PUBLIO F* KUS BONUS
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Frizirašylrite į Mūzų Spulką. TeisAagumu Pamatuota* Bilai*

2608 WBST 47th STEBET TeL LAPayetto IMS

EXTRA! MARGUČIO EXTRAI

SkandalųSkandalai
Muzikalis Vaidinimas

13 Sausio - Jaunaty
MARGUČIO AUDITORIJOJ,

• 32 West Randolph Street, Chicago, III.
(Vidumiesty)

(Greta “ORIENTAL” teatro)
Pradžia 6:30 v. vakare. Įžanga 55 centai

šokiai nuo 8:30 v. v. prie Davė Bennctt radio Or
kestro*. Į šokliu |feng& 40 oentų.

Užkviečia MARGUTIS.
Ji



D R A U O A S

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
SVEIKI, LIETUVIU!

(Adv. J. P. U vieko kalba per 
radio iš stoties WMBC, 
pasakyta sausio 5 d.)

Tuo laikū galinta manyti, 
kad nieko nekenks, bet už kė 

Lai šie Inetai suteikia jumsTią meUesią- gali pajusti, kad
laimės ir linksmybės! užsinuodijo kraujas, prisime- glą kalba, pratarė kelis žod-(Klebono gerai išlavintas cho-

Mabo tikslas suteikti juYmjtė “blood poisen”. Arba ap- žius, kviesdamas narius
tokius patarimus, arba infor 
niacijas, kurios gali būti nau
dingos.

Per dvi ar tris minutas ne
galima daug ką pasakyti. Pa
viršutiniai galima paaiškinti
įstatus, kurie liečia darbinin savo bosui pasakyti: “man mnz.
kų atlyginimą laike jo susižei- 
dimo.

Per 18 mėtų praktikos esii iriau, kad aš tau pasakau ”.1i čiai daugiau kreipti} dėmesio 
patyręs, kad daugelis darbi- j Reikalai priėjus, galima advo- j j bendrą katalikų darbuotę; 
ninku nėgauūa jokio atlygini jkatui, sU pagalba daktaro, su-jkaip kad daro svetimtaučiai.

rišti nnstojimą galės dirbti ir'Kun. I. F. DcrieiŠds parėmė ir 
už šužeidimą gauti atlygini- | plačiau 'apibudino tą dalyką, 
ntą. • Laikams pagerėjus, ir tnr’.nt

---------------- ;----  bkuopai pinigų, bus daroma ta

$V. ANTANO PARAPIJA “1 nari,f T,<,sikal^i,™s ap’e

mo dėlto, kad nežinojo ką rei 
kia daryti ir ko įstatai iš jo 
reikalauja.

Pirmiausia, turit žinot, kad 
įstatai, vadinami “'Compen-U- 
tion ’Lntv”, pačių darbininku 
— Viriiomeriės — yra priimti 
balsavimo būdu. Aš jų todėl 
negalia peikti ir negiriu. Aš

Po švenčių beveik visos di 
rbtnvės pradeda geriau dirbti, 

tiktai juos aiškinu, nežiūrint; ^a» Smdnes linksmina. Bedar
kad, mano nuomone, jie turė
tų Imti taikomi darbininkų 
naūdai. 5

Dabar Klausykit: 
Darbininkas gali gauti at

lyginimą už sužeidimą di'rban) 
darbdavio darbą, nežiūrint kas 
kaltas ir dėl kieno priežasties,
jeigu įrodoma, kad darbdavys, davio, nespėji žodį ištarti, 

kaip pastumia į šalį. Dažniau
sia 10 at 25 paklausia, o kitų 
nei neklausia. Kuris mato sc-

yra gavęs žinią (notice) bė 
gyje šešių ‘(6) nfėrtėsių buo 
sužeidimo dienos. Kai kuriuo
se atsitikimuose galima pra-!ne^n’s» *ad palengva eilėj ei-, 
tęsti laiką, bet davimas žinios na> pagriebęs kUogreiciausiai
nidko bekAibUOjA ir neteik lau 
ktj.
» 'Negalima gauti atlyg’inimO, 
jeigu neįrodoma, kad buvai 
ners klek sužeistAs. Jeigu ne 
tekši rabkos, arba sveikatos 
delėi to, kad džiova, šaltis, 
reumATfefrias, arba bile liga, 
besnrišaftia su sužeidimu, (ac- 
'cidental injury), tai yra neįti
kėtu rtTžeidi/nn; neįtodant to, 
negalinta gauti atlyginimo.

Todėl, patariu, kad ir iTiažai 
būtum sužeistas, kad ir tikrai
žinotum, jog beteikė.s iš dar- gerai žinančių daibibinkų ap- 
>)O išlikti, duokit žinią darb rašytų Fordo dirbtuves ir vi
daviui einant pAs jų ‘firs't Uit' 
arba kompanijos gydytoją tą 
pačią dieną. Tas darbui ne-

KA “BRABBAS" JUMS hmm1 Ui IHHIVMi iv trWtrrta

“fflttflGAS” «IB. ca
į ’ 5 2334 S. OAKLEY ĄVENUE, 

j'___ Chicago, Illinois

1. SnprAūtamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio kflau-

| 2. KasdieU įdomias vyr. rėdaktoriAus diskusijas apie dienos ŠV. JUROte PANTO 
| klausimus;
1 3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;

4. Parinktas įdomias ištraukas iš LiėtUvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
G. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos įkyrių;
7. fdomnis straipsnius dpėeiafiai ’pAri&ytas “Draugui”; Praėjo lauktosios šventės
8. Sveikatos f&yTių, per kulį ’dykai fcAlima fcaut patarimų Kalėdos ir Nauji Metai.

Apie sveikatą; Džiangruno kupini skabė jo-
9. Kasdieū įdomius paveikslus ir juokingus piešinius; '

10. yėllau^his pranešimus iš parapijų Tr draugijų darbuotės;
užsisakykite — tb jums ik mums pagelbės.

‘Draugas” metams $6.00; pUsrrtOčiui $3.50; trims mėnesiams 
Y $2.00; vien Abi mėnesiui 79c; pėr išnešiotoją — 12c į sa- 
K vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

kenks, nes darbdavys turi ap-,mas įvyko sausio 8 d., Lietu- vaujant gerb. kleb. knn. J. 
saugą (insura’nce) ir jis mdka'vią sVet. Senas pittn. V. Beti-Į Čižauskui. 
tani tikrą sumą nežiūrint, ai idoraitis, atidaręs susirinkimą. Lygiai 12 vkl. prasidėjo šv.
patsai gausi atlyginimą, ar ne. i išdavė raportą nuveiktą dar

bų ir pakvietė naują valdybą 
užimti vietas.

anka akis dėlto, kad prieš 
kiek laiko kas tai įkrito į tą 
akį, manei, kad nėra svarbom

patariama: visados tą pačią 
dieną, adba bėgiu kelią dieną,

taip ar taip atsitiko ir tikiuo
si, kad nieko nekenks, bet ge-

duoti žinią darbdaviui. Todėl (Lietuvių l>ien6s programų. į nkriūas choro “Gloria”, para
komisiją pateko: V. Bendorai- šytas klebono kun. J. čaižaus- 
tis, P. č?iutis, J. Aleliūnas ir ko, veržėsi iš kiekvieno seno

A. Blažys. Pelnas eis bei jauno džiaugsmo peri nitus

bė vists suvargiUo. Pas FOr 
do dirbtuvę darbo norinčių 
.gauti- susirenka apie 10,000 
žmonių. Pradeda rinktis nUc
12 Vai. naktį ir, šaltis, ar Jie- ^its didesnės agitacijos, 
tūs stovi eilėse po kelioliką 
valandų, kad gavus pirmiau 
prieiti. Prisiartinus prie darb

Kuopoj pašalpos reikalas 
paliktus 'dėl pASitarimo sti se- 1
na ir nauja valdyboms. <hri™a . ĄnkStakatnio orkostra 

patraukiu į šAlį. Apie darbo j)US gaii'niaj įsteigs kuopoj na-sen* 
davimą bėra bei kalbos. iriems rrrnŠAlTm :kovb linksminosi ir šoko.

Prie visų dirbtuvių vaČTno
nai, gal. žiAntūs, bet pas For
dą, tur būt aršiausi. Žmogų 
už niek laiko. GėrAs Seiminin
kas sU gyvuliais biAndagiau 
elgiasi, negu Fordo vačmOnai 
su žmonėmis.

FordAs plačiabsiai žinoUnas, 
kaip pasakoja patyrę darbini
nkai, darbininkams kaipo di- 
džiAUsias neprietelis. Būtų la 
bai žingeidi istorija, jei kas iš

są pasielgimą.

L. Vyčių 102 kp. susirinki-

—

Naujas pirui. P. ČiUtis, an-

it ras iš 80 narių su simfonijos
vien darbuotis ir, kiek galint,'pritarimu gražiai išipldė “Ty-
naujų įrašyti.

Išrinkta komisija rengimui

pusiau su parapija.
S. Baibokas įnešė, kad Vv-

katalikų reikalus.
Nutarta -prig progos po su 'pačias giesmes.

sirinkinių rengti šokius. Mer
gaitės išrinktos tame pasidar
buoti.

Kadangi 'dabar p’rarfdėda ka 
lėdcjimo laikas, tai kun. I. F. 
Bcrėi.-.'is prašė visų narių im

ties
Vaikščiodamas po namus kai- smjUms, kurios taiįl
bins jaunimą įsirašyti į \ ycių j-upestingai vaikučius išlavino 

Taip pat patarė, kadkuopą
ir visi jaunesnieji vedę būtų 
prirašomi prie Vyčių organi
zacijos.

rituns pašalpą.
Naują Alėtų šokių atskaitą I 

išdavė M. Andriliūnaitė ir 
pusę pelno, virš $25.00, įteikė 
parapijai pe<r kleboną. Komi
sijai padėkota.

Sausio 13 d., parapijos vai
kučių bus labai įvairus prog
ramas, Lietuvių svet. Seserys- 
mokvtojos deda partAUgų, kad 
programas atsilankusibs pate
nkins. Pradž.ia 6 vai. Po prO- 
gramo Vyčių kuopa žemutinėj 
svetainėj rengia šokius už tą 
pačią įžangą.

Muz. J. A. Blažys kviečia 
jaunimą penktadienio vak.i- 

Irais lankytis į parapijos mo
kyklos kambarį, kur bus cho
ro painokos. Gera proga my
lintiems dainą.

ine baltą Kalėdų naktį į savo 
bažnytėlę pasveikinti gimusį 
Kūdikėlį, ‘•nužengusį Ant alto-

"Pusiau dvyliktos jau buvo pi
lna bAŽūyČia pamaldžių žmo
nių. žiba “kūtelė” ir altoriai, 
nuSAgstyti raudonomis elekt
ros lemputėmis. Gaudžia var
gonai su simfonija specialiai 
pluktus Kalėdą kūrįn’ua vado-

■tai

Mišios su asista; Mišias laikė 
vienuolis Tėvas Sylvius^ pasi- 
jonistas; asistavo kum K. Va
laitis ir klier. A. Dainauskas.

liąją Naktį”. Nepaprastas pat 
Visus dvasios pakilimas, lai

krutinės. Visos giesmės-, darė 
žmonėms didelio įspūdžio.

Visa bažnyčia tvarkingai č- 
jo prie Dievo stalo. įspūdin,.} 
pamokslą pasaldė vienuolis Tė
vas Sylvius. Klebonas priiŠ 
pamokslą sveikino visus parų-, 
pijonus ir reiškė širdingiar. • 
sius linkėjimus.

Per stirną choras giedojo tu?

Kalėdinis vakaras
Gruod. 26 d. mokyklos » .. - 

kiniai, sesutėms Prabčiškieb- 
ms vadovaujant, surengė gra 
žų vakarą. Žmonių prisirinko 
daug. Programas buvo įvai
rus ir gražu* Širdingas ačif

rūpestingai
Rasfliuksminimūs prieš 

tiaujūs Metus

Pirnias balins po advento į- 
vyko gruod. 30 d., pa ra p. sve
tainėje. Pakviesta gerai žino

Mirė, A. a. ptof. Paccini

Tik mėnuo laiko, kaip Par
eini, garsus muzikas ir kom-

AKIŲ GYDYTOJAI

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akintų dėl viso

kių akių. \Ekspertas tyrimo 
*kių ir pritaikymo akinių.

81 JOHN SMĖTANA
'GTTOMETRIETAS

1801 S. ASttLAND A VENŲ E
Platt BTdg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėki t mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 

i'fal. vakAro. NedėliOmis nėra 
skirtų valandų. Boom 8.

Pbon« Ctanal 0S2S 
• •* ■ -• ■ — ■ —

BVW3 GKAfttAI PRA

LEISTOS

!T AKIU AM
opUnv korto 

ml KKlvon Skaudėjimo
riaus per piemenėlių Mišias. Į

Urompstrerystę Ir tOMi

DB. VAITrrSH, OPT.

’OOM- 
tą, atnulao'

. - - -------- Priren-
trlfilnsa.1 akinius. Vtouo»« atkltl 

kirnuQ»^ nvoaintnavtm’Ba darom* m, 
alėktra. takllairtlaa klal-
d«. Jo«t>tot1ė IUJOM Otkrolplama I 
mcrtr/klOe Wikua. KraiTor akya ati-eisr

•tukimų ak>a atltatoonnoa be akintų.
TffiM&SKFkv..

Pbose BunlavanJ 7689

pozitorius, užėmė šioj parapi
joj vargonininko vietą, ir stai
ga ruirė širdies liga grumi. 22 
d.

Nors a. a. Paveinį buvo su 
mumis trumpą laikų, tačiau 
buvo labai pamylėtas choro, 
nes buvo nuoširdus, žmogus ir 
gerai suprantąs 'muziką.

Palaidotas iš Šv. Marijos 
bažnyčios. Pamaldose dalyva
vo kleb. kun. J. č’ižauskas iv 
daug lietuvių.

Vargonininko netekus

Netekus vargonininko Kalė 
doms bažnytinei muzikai tiii'ė- 
jo vadovauti pats klebonas.
Trumpu laiku išlavino chorų

- A.-i-na • sektantų nuosavybe. Fašistąir prirengė ; nntomjos oi Kęst- : .
rą.

Mažai u a tokių energingų 
ir darbščių klebonų, kaip ge-
rb. kun. J. č’ižauskas. Jis no 
tik rūpinasi jiarapijonų sielo
mis, atlieka kuopuikiausiai vi
sus parapijos reikalus, kurie
ms visur ir visada vadovauja, 
bet sykiu neapleidžia ir inuzi-, 
kos. Savo liuoslaikiu daug yra 
parašęs kompo-zicijų, kurių ke

ikias teko girdėti ir per Kalė- 
Ida s.

Neabejojame, kad niūsii ge
rb. klebonui, kaip iki šiol, taip niam susirinkimo, gruodžio 9

!“iri tol i Ab visame seksis. To btio 
širdies jam linkiųie.

Parapijos susirinkimas
Sausio G d. įvyko metinis 

parapijos susirinkimas. Išduo
ta visų metų atskaita. | ko
mitetą išrinkti visi geri para 
pijonai senieji — Puteikis, M< 

;celis, Šulis, Majauskas; nauji 
j Vizgaitis, Lukoševičius, Ka- 
■ ciubas, Alubas, Kremblis, Va- 
ranauskas. Tikimės, kad, dir-j 
bant vienybėje sn klebonu,-
daug pasidarbuos parapijai, .ptograino bus šokiai.

AMEItlKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRADDIJCM NARIAI:
_ • ___.__________ :__________L_i_____ t_____ ,_____
Office Phone Res. and Office

PROspec-t 10£8 23R» So. Peavltt SI
CANAfj 0708

BR. L1KOW ARSKAS
riHYSICIAN and 8UROEON

2403 W. 63rd St,, Chicago
OFFICE HOUR8:V to 4 and 7 to 1 1*. fe. 

ftunday by Appolntment
gJL-------------------------- ------------------ -----

TeL OANai 02S7
Rea, PROsittct

im TAUTOMS
GYDYTOJAS f r CHIRtTROkS

1891 SOUTH HALSTED SriREET
RektdendJa 8600 So. Aiteelab Rve.

▼alandOa; 11 vyto Iki S popiet
9 fkl S v. vakare

DR. STRIKOL’IS
* bYDYTOJA3 ir CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
Ofiso valandos:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo C iki 8 vak.
ftedėliomfe pagal eutartj

Ofiso tdlef. ROUIe^ard 7890 
mtmų Tet. RROapect 1980

TeL HdULevard 7049

BR. A l, YEZELTS
DENTTSriAS

<645 SO. Ashland AV«.
arti 47tb Street

▼ai.; nuo t lkt 1 vakaro 
BeredoJ pa<al autam

BR.B.1.IIB»S
Tel. cAYal 6123

DENTISTAS
2201 W. OernMk Koad

(Kampas Leavltt St.)
▼alandos; Nuo 9 Iki ll ryto

Nuo 1 iki 1 vkkhfO
BeredoJ pkgal autartl

YML OklM Mft

BR.S.BEZIS
> GYDYTOJAI fr CHIRURGAS

2801 W. Oenaak tad

Vafandbli i—t fr 7-V fffc. 
Sbredomle h- We<fttttMfft >pfc<a] tmtartl 

REZIDENd>A
6681«. tMUffttafe Ava.

Vdi^onM VMMMe

BR.J.ROSSELL
Of. ir Rez Tel. HEMlock 6141 

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

Tel. Ofiso BOULevard Wtfc—14

“girtBna
6f*o Vai. nuo 1-8; tfoo t:«0-»:Vl 

766 W. 35th Street

BR.T.BBNOBUS
GYDYTOJAS ifc CHIŪURGaIi
<157 Afctfm

*kL VtatftUli MM
Oflao vaL: 8—4 tr 8—8 P. tt. 

Nedillomto «h«al UMkrų

JVAI808 IlktlIlR

BR. MES SEGAl
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. rLU 
, dFI80 VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte. nuo f )Td 4 
Vai. po literų ir nn6 7 fkl t:SO Vai.

vakaro. NedėllomU nuo 10 iki 13 
valandai dienų

letelonaa MLUvray 3880

APVFRTČ AUKŠTYN AN- i)aža"gf,s r>a-"J1 žvalgų. Viriu. liko tas pats M- 
L. Balčiūnas, ntrt. rftšt. — M.

I J. Masys,. fin.-rašt. — V. Der- 
jinaitis, ižd. — I). Brazis (pro- 
fesijonalas) iždo globėjais -- 
A. J. Banaitis, Y. Pilko ir O. 
Merkevičiūtė. Nei vienas “Vi
lnies” sektantas nepateko j 
klūbo valdybos svarbią vietą, 
išskyrus ‘‘vaiznačalniką”, į 
kurį įėjo Bimbos studentas J. 

I Nausėda, bet tai yra vienas ri*- 
Nelabai seniai “tiesiosios ii- mtes,li«

brulib karus m k-
UVĖ “VILNIES”

SEKTANTUS
-- —

Detroite gyvuoja vienas di
džiausių ir turtingiausių, kaip 
nariais, taip ir tūriu, klūbą, 
tai L. T. P. klubas, kuris su
sideda iš įvairių srovių žmo

nijos“ drangai “ūpznaimino
per savo “Vilnį”, kad, žiūrint šla™ vie« vilnija^, bet sau-

• o"iA 19 /-J jalo t* n C
tiesiąją linija, šis klubas, su 
savo turtu, turi būt Maskvos

nis, sočiai fašistams, klierikal- 
fašistanis ir kitokiems ėsą čia 
neturi* būt vietos. Klūbą turi 
valdyti tiktai akli “Vilnies” 
sektantai, nes tiktai jie y?a 
tam tikę, tiktai jų gyslose te
ka proletariškas kraujas, su
maišytas su darbininkišku Ką
ramu ir Beraunu.

‘ ‘ ViInies ’ ’ vyriausias čyfaš 
čia buvo atvykęs ir net suši
lęs dirbo, kol padarė visuš 
savo planus, kaip jie, “Žalnie
riai” turi Užkariaut i šį klūbg. 

Bet L. ,P. P. K. priešmeti-

d., 1934, pažangesni nariai ap
vertė aukštyn kojom visą V., 
Andrulio kubilą — kamandą. 
Į klubo valdybą i&rinfktt visi

Rengiamas vakaras
Sausio 13 d., 7 vai. vakar< 

Liet. Dukterį} dr-ja rengia va
karą. Bus atvaidinta linksma 
komedija “Netikėtai”. Prog
rama* bus paįvairinta daino 
biis.

Visi kviečianii dalyvauti. Pf

OR. MAW KARR
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

<681 eo. ABHLANp AVĖ.
Tet. YARita 00P4 

ffeai Vet. rilAm Mto
VHlanAdb:

Nuo 10-il v. ryto; 3-1 Ir 7-1 v. o.
M04A14MUAM •«« M UU U

Penktadienis, sausio Ii, 1935
■ —T.. į»wį ................... ...

Negana to, kad klubas iš-

siO 13 d. įvyks dar “nkrnžnas 
sūdąs”, kuriam bus teisiamas 
vienas dėl melagingo įsirašv- 
mo į klūbą. Bus ‘kaltiAAYrfAs ir 
kitas teks pat “ščiros linijos ’ 
pusrarrsfis, kąd priklauso prie 
demokratų ir yra spešil depu
ti šerifas. Klūbo konstitiM^a 
rodo, kad nariai, patapę WR- 
diškais agentais, nustoja visų 
klūbo teisių.

Tuos du “Vilnies” raudom 
gvardiečius iškėlė aikštėn A. 
J. Levulis, todėl jis turės bū- 

!ti klūbo vyriausius prokuroras 
metiniam sbsiribkiine, kuris į-' 
vyks 13 d. sausio. Taigi, klu
bo bariai-rės turėtų kuoskait- 
libgiausrai dalyvauti tame su
sirinkime. Sprendimą “ščyros 
linijos” griešninkams pas
kelbs išrinkta klūbo džitirė. 
Tai bus, turbūt, įdomiausias 
susirinkimAs L. P. P. klūbo 
istorijoj.

Vilnis buvo paskelbus, kad 
šis klubas priklauso jai. O 
klūbo ’džiUrė turės nuspręsti, 

(Tęšinys Ant 5 pusi.)

lot. iiATkrette 7860

DR. f. C. MNSKUNAS <
OtDtriOjAS fr driUriKOAiS

U«0 AMtėt AveūUe 
Vai.: 1—i* tr *T—» *Vl. vakaro

Bes. 8186 W. 24th 6t.
M. OAKal 0409

<Wh»: Vėl. 'Z/&rsy<*tte 4OI7 
Ree.: WL "HKBOOck 82M

BU A. 6. RAKAMAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

41<2 ARCHER AVĖ.
Ofiso vklandos: 1-4 fr 8-8 vai. Vak. 

ReUdeft<*f)os Oftoka: 8858 W. 8Sth SU 
Valandos: 10-11 Ir 8 9 vai. vak.

VUrtoKMnto Ir NedtSlomlb pagal'

w. k *noasttts
de^t/AYaA

1448 SO. 4»th X7Y,, CICERO, BUL. 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.

Vilt 06. WAXMMd •RTj.
Pfened. Hered. Ir Bobai. 1—9,

Plknoma ĮSI. IjAFfcyette B7M 
Kaktlmla Tat OAkal 040b

MUJMk
OfRoe: W. 47th
Vta.1 t M i pbpftt, 7 Wl k ttk.

Medėlfote pacal antarg

OfGeė Tet. RRVnbMd 7«o« 
afiša. TeL ohovebffl 0811

Wri rtŪftftn?LD AVt.

BR. J.1 BIMBNAITtS
1498 W. MAROI ETTE ROAD 
oVnVVOJAA Ir CHtRURGVA

VkL 1-1 H TA ***• •Al 
Nekėlioj autritarna

m t ,i u i ■—■■■-----------------

Tet. LAFaycMe 0OM

BR. A, mus
GYDYTOJAS Ir. CHIRURGAS

X—SPW>UTAAT
3051 West 43rd fitriset

(Prie Archer Avė. netoli Kedtle) 
Varandon: nhb 2 fkl S vrfl. tkfchro 

SeredpnHs tr jiedėlietnfa pagal

— * •' ..... ... ■
Ofiso Tet: LAFayette ISSO

Rea Wl.t VrėVlnlh bsii

BR. Y. E. MINSHS
- . . DANTISTAS t b X k E .

4141 AtcncB AVKNUt 
. (00 i TTaątitrtio
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VIETINĖS ŽINIOS
METINIS PARAPIJOS I GRAŽIAI PASIDARBUOTA

Susirinkimas
Bridgeport, — Sv. Jurgio 

parap. metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 13

kurie su dovanėlėmis prisidė
jo, ir visiems dalyvams.

Lošėjai per žaidimų buvo 
pavaišinti.

Pelno liko $6'>.15, kurie i»a-
Towu of Lake. — Gruodžio! »kirti parapijos naudai.

29 d. Apastalystės Maldos Daugiau tokių gražių vaka-
draugijos
parapijos

bunco party įvyko' 
salėje. Dalyvavo

relių Buvusi.

d., tuojaus po sumos. Visi pa-j virš šimtas žmonių.
Komisijoj, kuri gražiai pa

sidarbavo, kad vakarėlis pa
vyktų, buvo Katakauskienė, 

i Hiulminaitė, (ji daugiausiai
PAREMKIME JAUNINA i tikietų pardavė), Sriubienė,

—— —— ~ Miškienė, ir Kilmitzs’ienė.
Daugelis tėvų, paskaitę pra

nešimų, kad Lietuvos Vyčių Kivienienė, Pečiulienė, Sriu 
Chicagos apskričio basketball! •>>< "ė ir Daleikienė, perėjusios 
žaidimai prasidės sekmadieni, lM‘r vietinius biznierius surin- 
sausio 13 d., gal, pagalvojo, ko gražių dovanėlių, 
kad tas pranešimas yra niekai.f Puiki kapa, aukota Joseph

rapijonys prašomi dalyvauti. 
Kleb. P t ui. M. L. Krušas

šias gražiai lyg angelų balsu, 
giedojo seserų choras.

Po pamaldų seserys pagintu 
no pusryčius, kuriuose daly* 
vavo a. a. kun. Prano įnamy 
tė, sesutė Sofija ir kun. Ur
bos tėveliai.

Mamytė ir sesulė begalo dė
kingos kun. Urbai už atmini
nių, pakvietimų dalyvauti pa
maldose, taipgi gerb. seserimi* 
Kazimierietėms už malonų pri
ėmimų n pavaišinimų.

PAMALDOS

Rap

Su. Chicago. — Sausio 15 
d. gedulos pamaldos už a. a. 
kun. Jurgaičio sielų įvyks Hv. 
Juozapo bažnyčioj. Mišias šv.

DRAUGO
METINIS

KONCERTAS
SEKMADIENĮ,

Bet, rimtai pagalvojus, tai nė
ra niekai.

Tėvai, kovodami už geresnį 
savo šeinių būvį, pamiršta, kad 
jie turi ir kitų pareigų. Viena 
tų pareigi] yra — rėmimas jau
nimo. Jei tėvai, kad ir biski, 
dalyvautų savo vaikų, sūnų ir 
dukterų, veikime, tas jų daly- 
vumas visiems teiktų daug 
naudos.

Taigi, tėvai, prisidėkite prie 
savo sūnų veikimo, dalyvauki
te su jais ir pamatykite Lietu
vos Vyčių Chicagos apskričio 
basketball žaidimus, kurie pra 
sidės McKinley Park salėj sau-

<č Son, 1713-15 W. 47 Street, 
teko Meškienei. Graži staltie
sė, aukota Šukevičiaus, 18(M) 
VV. 47th Street., — Jasaitie
nei, moderniška Įeitum, auko
ta Barškis Furniture store, 17 
48-50 VV. 47 Street, — Rakau
skienei, naujausios mados 
skrybėlė aukota Fenzau's 
Millinery — Doleckienei, gra
žiai nudirbtas elektrinis lai 
krodis, aukotas Gedraitienės

PROGRESS FURNITURE
GO. RENGIA PRIE PA- 

GRĄŽINIMOKRAUTUYĖS
Progresą Furniture Co. 

krautuvė, kaipo didžiausia 
lietuvių kratuvė Bridgepor- 
te, šiomis dienomis rengia
prie pagrųžinimo viso' krau- j laikys kleb. kun. Pr. Vaitu- 
tuvės namo kaip iš vidaus,! kaitis, kuris gerai jiažinojo 
taip iš lauko pusės taip, kad velionį ir visų šeimynėlę. Kun. 
lankančiai visuomenei, kurios 
čia gana daug užeina, bus 
daug maloniau. To tikslų 
Progress krautuvė tusia stako 
sumažinimo, kurio čia labai 
daug randasi, išpardavimų,

Vaitukaitis per a. a. 
Pranciškaus primicijas 
pamokslų.

So. Chicago žmonės, be a 
bėjo, skaitlingai’ atsilankys į 
pamaldas pasimelsti už jaunų

kini.
sakė

kad būtų Ruošiau daryti krau- kunigėlį, kuris visuomet gir
tavęs vidaus dekoravimų. O davo jų vaišingumų, gerumų, pranciškaus Seserų Rėmėjų 2
kad paskubėjus prie-to darbo, 
Progress krautuvė nustatė la
bai mažas kainas ant čia e-

- Vemtoliui, .didelė mirta,! visoki» Prelį« k"ris“
aukota Petrauskienės, — Ged- tikimasi greitai išparduoti

Vasar ioFeb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
929 Jusienė Kotrina*
932 Kazakauskas Antanas 
936 Krizmovskas Augustas 
935 Narbutui George

GARSINKITĖS 
“D R A H G E”

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI

CAGOS PAŠTE

(Prie Van Btiren ir Canal St.)1, 
901 Baksinskis J.
903 Baranauskas A.
926 J . /kanskas Mary

duosnuma. Pamaldose daly-Lkyrius ,aikys nietinį susirin^ 
vaus a. a. kun. Pranciškaus sausį0 13 (j, 9 valandų
mamytė ir giminės. popiet, mokyklos kambary.

Raportens. Visos prašomos atsilankyti, 
nes susirinkimas svarbus. Re
ngiamės prie vajaus, kuris bus 
šio mėnesio 27 <1., parapijos 

— salėje. Taipogi narės prašomos 
sugrąžinti bunco tikietus.

PranešimaiReikia pastebėki, kad ši įstai
ga dar nesenai gyvuoja, bet 
pramonės srityje jau yra toli 
pažengus. Ji thiri tūkstančius 
kostiumėlių kurie visados bū
na patenkinti prekių rūšim,

Komisija nuoširdžiai dėkoja pagįrįnj.įnm> kaįna jr patar- 
8v. Kazimiero Akad. Reni. I
skyr. už paskolinimų staliukų

viliui; ash tray aukota Dale 
Furniture Co. 4833-35 So. 
Ashland Avė., — Laurienei, 
jiuoduška, taipgi aukota, Dale

PARK.
šio 13 d., 2 valandų popiet, ir 
kas kiekvienų sekmadienį tęsis!1., . ’ v i -i •
iki balandžio mėnesio. Įžanga Į
15c. Sūnūs, kurie atsives savo 
tėvelius, bus įleidžiami dykai, 
jeigu jie bus pradžios mokyk
los amžiaus,. .__ J- G. ir kauliukų; 

riems, kurie 
dovanojo; visiems nariams,

navimu. Tas, gal būt, pri
klauso nito jos vedėjo Jono

visiems biznie-( Kaledinsko ir bendradarbio 
taip gausiai ap-'jono Romano, kurie visuomet

MARQl’ETT 
L. R. K. Susiv. 163 kuopos 
metinis susirinkimas įvyks se
kmadienį, sausio 13 d., 2 vai. 
popiet, parapijos salėj?. Yra 
labai svarbi:, kati visi bariai 
atsilankytų.

Prieš metiniam
nutarta bausmės

susirinkime 
50c uždėti

APVERTĖ AUKŠTYN AN
DRULIO PLANUS IR IŠLA 

VĖ “VILNIES” SEK 
TANTUS

stengiasi geriausiai 
nam patarnauti.

kiekvie- kiekvienam, kuris neats'.lankvs1
Re p. Z.

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ 
VIENUOLYNE

j ši susirinkimą. Taipgi malo
nėkite atsinešti atvirutes.

Valdyba

STANISLAVA • 
JUSZKIEWICZ

Mirė sauiio S d., 1935 m.
11:30 vai. vakaro, HiilaukiiR 35 
metų amžii.tis. Kilo iš Tauragės 
apskričio, Girdiškių parapijos. 
Zakalmėa vienkiemio. Amerikoj 
Išgyveno 24 metus.

Paliko dideliame nullūdtne 
dukterį Marijonų Peterson, sū
nų Adomų Galinak), Szatunų Ir 
Radaalczlų šeimynas.

Kūnas pašarvotas 1646 West 
46lh St., Zolpo koplyčioj. lai
dotuvės įvyks šeštadienį, son
eto 12 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
bus atlydėta į Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės stelų. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, dratigus-ges ir pažys- 
tainus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Ouk.'ė, Suirus ir 
Giminės.

l.aid diivi.ns patarnauja gra- 
borlus 1. .1. Zolp. Telefonui
BOIlevard 5203.

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 

kad mc«, L. P. P. klubo pro-

Sausio 7 d. Šv. Kazimiero 
Seserų koplyčioje Įvyko pama
ldos už a. a. kun. P. Jurgaitį.

knn. B. l’r-gresyviai nariai nieko bendra L , .. ., įSv. Misiąs laike
neturime su ‘‘vilnies” sekta-'.T , ba, seselių kapelionas, ir ge-
ntais. Ir bus pastatyta “toc-
ka’ “Vilnies” šėrininkas

ras velionio draugas. Per Ali-

BR1GHTON PARK. Šv.

Raštininkė

Siuvėjų Lokalu 269 A. C. 
W. of A. susirinkimas įvyks 
sausio 11 d.,‘Ansalgamated ce-1 
ntro name, 333 So. Ashland 
Blvd.. 7:30 vai. vak. šiame su 
sirinkime bus svarbus kalbė
tojas ir insteliavimas naujos 
valdybos 1935 m. Visi malo
nėkite dalyvauti.

F. Prusis, sek r.

a JPi

REDAKCIJOS ATSAKYMAI PAIN-EXPELLER
u.f — ■nmmi

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
UdtrMJal ank <«•«*«

Ir Grabaaantg

i L*
Didžiausia pamink lų dirbtuvė

Bovlri 50 metų prityrimo

Pirkite tiestai lž dirbtuvėm 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui ly« 
olų Ghleagos Lietuvi*.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Are.

VSB

IUR
U'rile for Free Eye Booi

Teisybės Mylėtojai Detroit, 
Midi. — Tamstos atsakymo 
“D-vos” korespondentui ne
dėsime, nes juo vis vien nebūt 
galima atsiekti siekiamo tiks
lo. Be to, atsakyme liečiantie-i 
ji klausimai jau gerokai pa<e-i 
ne.

Nuo Geliamų' 
Sąnarių

naudokite
ANCHOR

PAIN-EXPELLERĮ
Pain-Expelleris visuomet 
« palengvina skausmus

i

Night and Mornlng
Promote a Clean, Healthy Coudition
Jei akys suerzintos vėjo. dulkių ar 
suulėa, vartokite keli's lašus Murinę. 
Palengvina, stiprina Ir atnaujina vie
nu sykiu.

Sale for Inlant or Adult. At all Druggiata. 
Murinę Company, Dept. II. S., Chicago

1

J
Digestible as milk itselfl

... this cheese food 
with the deliciously 
mild Cheddar flavor

Duokite šeimai S| maistingų sūrio 
gi tankiai. . . snndlvlčluose. raase- 
e dlšėae Ir sutirpintų, kaipo šve- 
j daži’nį dėl kiaušinių ar žuvies

Nervuotas — Susierzinęs? 
štai Greita Pagelba

Kam būti nervuotu ar susierzinusiu? 
NUOA-TONE sutelks greitų pagelbų 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
Ir veikla akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 
zlaia Ir nemaloniais. Suvaldykit savo 
nervus su NUGA-TONE Ir greitai 
užmiršit bėdas. NL'OA-TONE neturi' 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje Ir lengvas priimti. Paimkit vi
so mėnesio trytmentiį už Vienų Do
lerį. Jei rezultatai nepatenkins. Jflsų 
pinigai bus sugrųAntl. Parduoda Ir 
garantuoja visi aptlekorlal. Neatldė- 
lloklt—gaukit honkų šiandien. Ven
kit pamainų. Itetkalauktt tikro NU- 
GA-TONE.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-ROt, 
—Idealų l.luoauotojų vidurių 25c Ir 
50c.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

TTils Is s Pamotu Vlvanl 3M and ln. 
cludea faos po*dar. »1.00; Rotu*. 7»«, 
Tlaaua Cream 11.00, Dapllatnry $1.00, 
Parlal Antrintam 11. Tt. Bath Salt 1.00, 
Tollat Watar 11.21. Parfuma 11.71. Hrl|. 
llantlna 7lr, Stkln Wh1tenar 7»r. Totai 
Vaina 211.00 Rparlal prlca. II (7 for all 
tan plaoaa to Introduoa thla llaa.

Vardas ................................
Adresas................................
Siunčiame per paštų coo 

Pinigai grųilnantl. Jei

Bes V«a 5«0-5tb Avaaus^ N«w Y«k

ROSELLI BROTHERS, INC-,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SpedaUstAl Iškalime Ir lšdlrbl- 
■ne visokių rūšių paminklų Ir gia 
bnamlų.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Išdirbėjai*.

MOUNT GARMEL 
- KAPINĖSE
Vleaaa blokas | rytus nao 

didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai t

Rėš. PEM8AOOLA MII 
BELMO1TT >455 

. Office: H1LL8IDB >HM
Alfred Rnsellt. prea. Vlneent Hoselll,

T

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Oienę 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

ABORI A I s
LACHAWICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplglaisia 

Reikale meldžiu atsišaukti, n mano 
darbu būsite užganėdinti 

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

1439 S. 49th Cfc7 Cicero, III.
________ Tel. CICERO 5927

Tel. LAFayette >572

J. Liulevičius
Grabo rlos 

ir
Balsam tlbto Jas

Patarnauja Chlea 
goję ir apylinkėje.

Didelė Ir graži . 
Koplyčia dykai 

4082 Archer Are.

«.j. zoTp
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDAJAS
1646 Weat 46th Street 
Tel. BOTTlcvard 5205—8411

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite

JUOZAPAS EUDEIKIS
|p

IĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340
5340 So. Kcdzic Avė.

Telefoną® YABda 1138 *

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.
' 3319 Lituanica Avenue

Chicago, IU.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS /

Koplyčia dykai j 
1410 80. 49th COURT /

Cicero, Illinois J
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Bonlevard 4138 r

SIMON M. SKUDAS
ORARORTTT8 ir BALHAMUOTOJAl 

Patarnavimas garas Ir nebrangus
718 West 18th Street 

Telefonas MOVrae UTT

J. F. RAD2IUS
LIETUVIŲ GRABORIUS

Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau 
Mmli’i nlšk i kopi,čia dvksf.

•M W. ItUt 84. Tel KHl 
Cblcago. UI.
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Akademijas Šokėjas Dalyvaus Lietuvos 
Rankdarbiu Parodos Atidaryme

Dainuos B. Darlys * Drangelienė
. PARODA ATSIDARO RYTOJ 

2 VAL. POPIET
Šv. Kazimiero Akademijos ir operos artistė p-nia Barbo-

šokėjos sutiko’ dalyvauti Lie- ra Darlys — Drangelienė, ku-
tuvos Estijos rankdarbių pa- ri, be abejojimo, žavės publi- 
rodos atidaryme1, kuris įvyks kų lietuvių liaudies dainų
rytoj, 2 vai., Fui r Store, prie 
State ir Adams Str., septin
tame aukšte.

Teko sužinoti, kari Akade- 
mikės šoks tuos pačius tau
tiškus šokius, kuriais jos ža
vėjo tūkstantinės žmonių mi

dainavimu.
Vakar trumpai buvo pra

nešta, kad • parodos atidary
mų yra atvykęs p. P. Žadei- 
kis, Lietuvos generalinis kon
sulas New Yorke, kuris daug 
rūpinasi, kad toji Lietuvos

IŠ LIETUVOS
1935 M. KAUNE BUS
PASAULINIS LIETU

VIŲ KONGRESAS
KAUNAS. — 1935 m. va

sario gale Draugijos užsienio 
lietuviams remti pirmininkas 
adv. Rap. Skipitis vyksta 
trims mėnesiams į Jungtines 
^Amerikos Valstybes. Jo kelio 
nes tikslas yra susipažinti su 
lietuvių kolonijomis Jungtinė
se Amerikos Valstybėse ir ga 
bitinai susitarti dėl pasauli-' 
nio lietuvių kongreso, kurį ma 
noma sušaukti Kaune 19351 
m. rugpiūčio pabaigoje.

nias Chieago Daily Nr-vvs su-1 dirbinių paroda pasisektų ii Į 
rengtam dvidešimts dviejų kuodaugiausia mūsų tautai i 
tautų kamivale didžiuliame naudos atneštų. Daug darbuo- >

ŽMONIŲ KAULAI KA
TEDROJE

Chicagos Stadijone. Savo šo- jasi ir p. įA. Kalvaitis, Lie
tuvos konslas Chicagoje.kiais jos užėmė pirmų vietų 

visoj programoj. Akamdemi- 
ki<! tautiškai šokiai kaip tik ,ipti;viams 
tiks atidarymui parodos, kur

KAUNAS. -- Neseniai Kau 
no archikatedroje bazilikoje 
prasidėjo vidaus apšildyme 
įrengimo darbai. Prieš didįjį 
altorių buvo atluptos grin
dys, po kuriomis darbininkai 
rado daug žmonių kaulų. Be 
to, rasta į žemę įkastų me
džių, bet jie visai supuvę. M a 
noma, kad jie žemėn buvo

Ypatingai daug palankumo 
Fa i r krautu

vės pirmininkas p. D. F. Ke- 
atvyks visa eilė žymi,, politi- „y p,aWai žinomaa kata|iklJ
kų su majoru l->i. Kelly prie- ,vaįkgjaa< jjs daug jėgų deda. 
šakyje, mokslininkų, meninio- ka(, Lietuvos _ Rs,ijo8 ,,a. 
ki) ir tūkstantinės žmonių mi- r„(,a pasisakhJ Ky heka|M.
nios. Tajitiskiams šokiams a ,. apje p jj0Ujs Bonyhard’ų, sukasti prieš 500 metų, karia
kompanuos Akademijos gau- T • a -o a-« i1 •' ” Lietuvos Estijos komercinį
si orkestrą, kuri keliais atvė- atstovų, kuriam tenka nešti 
jiais yra laimėjusi pirmų do- di(„ia,|sia ir atsakomv.
vanų Chicagos aukštesniųjų
mokyklų orkestrų konteste.
Šokėjų yra 42 mergaitės, o Reikia laukti, kad į tos y-

, . v , • 7/7 "r» ’-i • patingai gražios parodos ati-orkestros dalvvių 40. Reikia \ ,
». .. , , . (darymų rvtoj 2 vai. po pietųžinoti, kad soke|os tūri gra- Į * *
v. . ,.vl , , . suvažinės daug lietuvių, kaip
zius tautiškus kostiumus kurie . - . , .
» ... , . . i,laimimo, taip ir senesnių. I-
kaip tik harrnonizuosis su ’ ... .
M .. , įžangos jokios nereiks mokėti,
liaudies dirbiniu narodos mar-l ..... , ,■•i, ,, , _ , , ,(TA Nepamirškite, kad tai bus rvguma. Akademikes soks:“pu 1
broliukai”, “Kunkuliukai”, toJ’ Fair krautuvėj, vidur- 
“Suktinį” ir “Noriu miego”. miestyje. Paroda tęsis visą

Parodos atidaryme dainuos savaitę toj pačioj vietoj.
■B.- - * i

I

!> ADIS

statė katedrų. Kada buvo pa
laidoti tie žmonės po kated
ros grindimis, tuo tarpu žinių 
nėra. Ligšioi darbininkai iš
kasė 9 žmonių kaukuoles.

JAUNIMO DOMEI!

‘‘Jaunimas” skyrius kuris 
turėjo ‘‘Drauge” tilpti praė
jusį trečiadienį, dėl techniškų 
kliūčių atidėtas šeštadienio'

progra- (sausio 12 d.) numeriui.
“J.” P.

“Pašaukimas į t>’3sinį 
Luomę'’

Parašė ir išleido
Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Knyga 95 puslapių ilai|Hr 
ir gražiai iliustruota šventųjų 
paveikslais Tvirtais popien 
niais viršeliais tik 25 cema« 
/ienų imant, dar reikia pridėt* 
už persiuntįlnų 1h?.: o gražiau 
Audeklo viršeliai* 50 cento 

“DRAUDA?’
2334 ao. Oakley Avė

Ariia pas patį Autonų 
8801 Sugina w Avė.

P R X g G y s

Aplankykite Parodą
IŠ SAVO TĖVYNĖS

Peoples Radio Programas 
baro gražus

Lietuviškas radio 
mas, kuris buvo praeito an
tradienio vakarų, iš stoties \V.
GES, leidžiamas pastango
mis Peoples rakandų išdir- 
kystės ko. krautuvių, nuo pat “Draugo” Nr. 6, š. m., 2 
pradžios ir iki galo buvo gra-j puslapyje tilpo straipsnelis 
žus, įdomus ir įvairus; visai antgalviu “Ateitis”. To strai 
skirtingas nuo kilų, vpatin- j psnelio autorė yra ne Sofija

ATSIPRAŠOME BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

gai tų, kurie vartoja rekor
dus. L. V. “Dainos” choro 
kvartetas, kuriam vadovavo 
muzikas J. Šiauria, padainavo 
visai naujų ir gražių dainų. 
Dainininkės iš New Yorko K. 
Menkeleniūtės gražus išlavin
tas balsas taippat! glostė klau- ■ 
Rytojų jausmus. Dr. A. Juška 
patiekė naudingų patarimų 
apie sveikatų. Juokdarys “Ga
lis Kepurė” juokino klausy
tojus naujais juokais. Be to, 
buvo gražios muzikos ir eilė 
pranešimų. Darinė tų progra
mų leidėjams ir jų vedėjui.

D. R-ca*.

Lenkauskienė, knip per kore
ktoriaus neapsižiūrėjimų išėjo, 
bet Stefanija Lenkauskienė.

Redakcija

Kų tik iičjc U spaudos 
Kun. A. Petrausko, M t. 0

Praeities Pabyrns
Atsiminimai iš 1905 — I9H 

pergvvoutų laikų
I dalis pusi. u5
II dalis pusi. 192

U2 ABIDVI DALIS 25t 
Prisiuntimui 5c 

‘DRAUGAS’’ P7B. 00., 
2334 Sc. Oaklev Avė..

Cliicago, Lt

I

JOHN B. BORDEN
Lietutis Advokatas 

2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
(Metropolitan State Bank Name) 

▼Alandoa Kasdien nuo • Iki I 
Panadėllo. Saredoa Ir pėtnyčloa 

vakarafa ( Iki »
Telefoną* C Aliai 117A 

Namai: 6459 S. Rockwell St
Telefoną* RF.Pnhllc •«««

P, GONRAD
FOTOGRAFAS

Į Studija modemiškai J- 
rengta an Hollywood 
ėvlenoml*.
420 West 63rd St.
Englcwood UM-U44

AffOliYSI Tūkstančiai namų vartoja 
ekonomiAkaa. be auodilų Troptcalr

i anglis. Garantuota voga Ir Mlunta.
i Trys Telefonai:

Scracnlnga—*4.75 Re pu bl Ir 0500 
Mine Run—I. 7-5 Ijiamdale 7S«8 
Lump arba «gg—1.00 Merrlmac 1524

NORTHF.RM COA1. CO.. 
|jawn<tale 73«« Merrlmac 2521

f/

LIETUVOS BENO KONCERTAS
Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chlcago. III.
TEk RF.PVRblC *402

Vadovaujant P. SARPALIUI
SEKMADIENĮ, SAUSIO - JAN. 13, 1935

NEKALTO PRASTO. PAN. 8V. MAR. PAR. SALĖJ 
prie 44-toi ir S. Paarfield Avė.

Pradžia 4 vai. po pietų. Įžanga 35c
Inbai senai gird-'-tas I.letuvoa Bena* gros graiiauslaa melodijas. 

Apart to. dajntiOK chorai; bus geru aųllatų Ir kitokių pa margi n Imu. 
Po koncerto bailu* ftlrdtngat kviečia visus HF.NO KOMITETAS.

Katrie perkate sn-r'ls Ik 
drafverlų, *lų*klte Juos J 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglį* tik maniau 
pinigų.

Paroda ir Išpardavimas
Baltijos Rankdarbių

SURENGTA LIETUVOS IR ESTUOS VYRIAUSYBIŲ
The Fair Sausio-Jan. 12-19 dd.

Gerbiamas

EDWARD J. KELLY, 

Chicagos Majoras 

Oficialiai Atidarys 

Baltijos Parodą

šeštad., 2:15 v. p.p.
Jam Asistuos .
Gerb. P. ŽADEIKIS, 
Lietuvos Generalinis

Konsulas iš New Yorko 
Gerb. A. KALVAITIS, 
Lietuvos Konsulas 
Chicagoje

Gerb. G. C. WHIPPLE, 

Estijos Vice - Konsulas 

Chicagoje

Puikiausis rinkinys bile kada atsiųstas į Amerikų. Taip kaip 
“sugrįžimas į tėvynę”, nes čionai matysite visus-rankdarbius, 
dėl kurių Lietuva ir Estonija yra atsižymėjusios. 10,000 daly
kų, vyriausybių parinktų iš namų ir meno mokyklų. Taipgi 
ir meno brangenybių paskolintų meno muziejų. Pasistengkite 
atsilankyti kelias dienas! Nepamirškite pakviesti ir savo drau
gus!
Kainos prasideda nuo 15c
Keletas dalykų išstatyta pardavimui:
GRAŽNOS '

Pasaulinei žinomas rinki
nys lietuviško gintaro ir ra
nkų iškalto, išpinto sidabro.
AUDINIAI

Senoviški išmarginimai 
gražiai rankom nuausti kau
ruose, lininėse, ferankose ir 
audiniuose.
MEZGINIAI

Ryškios, gyvos spalvos 
rankom numegstuose svede- 
riuose, šalikuose, kepurėse, 
pirštinėse.

DROŽINIAI
“Medyje Paveikslai” kai

miečių išdrožti sulig gyvų 
modelių. Taipgi dėžutės ir 
žaislai.
SKŪROS

Rankomis apdirbtos dėžu
tės, stalams setai ir pini
gams krepšiai iŠ Tnllinno 
meno mokyklos.
SIUVINIAI

Senoviški ir moderniški 
siuviniai rūpestingai pada
ryti — lininiai, šalikus, pn- 
sęalvės.

Seventh Floor —State Street Store 
A Great Store In A Great City

THE FAIR
STATE, ADAMS and DEARBORN STREETS 
Oak Park—Lake at Marion St. Milwauk«« Av« at Wood St




