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KLAIPĖDA NĖRA KOKS ‘RYTU SAARAS 9

VOKIETI J A PADUODA SAVO SĄLYGAS VIENOJ PAGERBTI ITALIJA MA
PARYŽIUJ IR LONDONUI

Atstovams liepta, kad jie gyvu 
žodžiu išaiškintų Vokietijos 

nusistatymą

ŽUVUSIEJI
TAI TIE, KURIE ŽUVO
PERNAI KOVODAMI 
SU SOCIALISTAIS

KARIUOMENĘ
AFR5K0N

KEIS ŠELPIMĄ 
BEDARBIAMS

TAIP ANGLAI ĮSPĖJA 
VOKIETIJĄ

BERLYNAS, vas. 14. — 
Vokietijos vyriausybė šian
dien įdavė čia Prancūzijos ir 
Anglijos ambasadoriams no
tos formoje atsakymų į tų 
valstybių kvietimų, kad Vokie 
tija prisijungtų prie tarptau
tinių paktų taikos palaiky
mui.

Pranešta, kad notos turi
nys iki šeštadienio nebus pa
duotas viešumon.

VIENA, vas. 14. — Austri 
jos vyriausybė vakar iškil
mingai pagerbė žuvusius aus
trų kareivius kovose su suki
lusiais socialistais pri<

KARIUOMENE SIUNČIA
MA J ETIOPIJOS PASIE

NIUS “APSAUGAI”

VIETOJE SKIRIAMŲ VAL
GOMŲ PRODUKTŲ BUS 

ŠELPIAMA PINIGAIS
Klaipėdos kraštui nenumatytas 

k~*koks plebiscitas vM
SPRTNGUELD, Ilk, vas. LONDONAS; — Liberalų ar lietuviai mėgina visiškai 

j14- ~, Apie 80 apskričių be- Manchester Guardian veda-Į absorbuoti Klaipomų, nepaisy 
. darbių šelpimo vedėjai čia muoju smulkiai nagrinėja darni statuto, ar memelende-BERLYNAS, vas. 14. —

Šiandien, o gal rytoj, Vokie
tijos vyriausybė pasiųs savo
atsakymų Anglijai ir Praneū Į nerius metus. , .
....... .1 ! galutinai nusprendė siųsti  a ••■li

zijai, kurios pakvietė .jų pri-į Pamaldos įvyko Cenfcvalinė-' rįUoinenę į Etiopijos (Abisini selPirno t. y. vietoj be-irimu> įsivaizduoja, kad K lai- Igrųžinti Klaipėdų Vokietijai.
Ridėti prie tarptautinių pak-, se dalyvaujant pre- jos) pasienius, Afrikon. pir-1dart>iu8 apn'lpin,i ’

'maistu, mokėti jiems pinigais

RYMAS, vas. 14. — Itali-
L ,l'.1 jog užsienių reikalų ministe-' tUrP'° kon^erencij9 ir reiškė j Klaipėdos problemų ir smar- į riai, susitarę su nacionsocia- 
S V'P* I rijoj pątirta kad vyriausybė Pa,ankumo sumanymui, kad, kiai puola Vokietijų, jei ji, lietais, mėgina panaudoti au- 

Ittalutinai nusprendė'siusti'ka pal“'itus siaadiani"i bedarbiu Westphalisehe Zeitung ISsita; tonotnijų savo pastangoms

tų taikos ir ramybės užtikri- l Miklag> kanc!eriui
nimui Europoje. ■ Schuschnigg ir kitiems vy-

Sužinota, kad Vokietija 
griežtai pažymi, kad “nei V o 
kietija, nei Lenkija neturi pa
siryžimo susirišti su Rusija 
ir paskui įsikišti į numatomų 
jos karų su japonais.” Vokie- 
tija yra palinkusi kooperuoti 
su vakarine Europa visais 
taikos reikalais, liet ne su 
bolševikais, pareiškiama. Ta-

riausybės nariams.

BERLYNAS, vas. . 14. —
Vokietijos vyriausybė pasiun 
tė savo ambasadoriams Pary
žiuje ir Londone nurodymų, 
kad jie tuojau perduotų tų 
kraštų vyriausybėms A okieti-: (v.įau nepuolimo paktas su Ru-

BOLŠEVIKU PROTESTAS 
JAPONIJAI

masis kareivių kontingentas 
, '•••, v - v. ■ 'skirtas sumas ir tegul patvsbus įssiųstas sj šeštadienį. . , . *
,, ... . .v,. isigija sau reikalingų maistoItalijos valdininkai pareiškia, , ,. produktų,kad kariuomene siunčiama ne 1 e
puolimui, liet apsaueai ir ap- Ateinantį antradienį legis- 
siginimui. . latūros komitetas svarstys šį

pėda esanti “Rytų Kauras.”. “Bet, vadindama Klaipėdų 
Kaaro plebiscitas buvęs numa Rytų Saaru ir agituodama už 
tvtas Versalio sutartimi, to- | jos grųžinimų Vokietijai ple- 
dėl Kaaras grąžinamas Vokie I biscito keliu, Vokietijos spau- 
tijai tarptautinių sutarčių ri- da stiprina lietuvių argumen-
bose. “Klaipėdoje gi nėra 
plebiscito klausimo,” pareiš

Atpasakojęs

jos atsakymų į kvietimų pri 
sijungti prie tarptautinių 
paktų.

Ambasadoriams duota in
strukcijų, kad jie tai padary
tų ne notomis, bet žodžiu ir 
trumpais memorandumais.

sija yra galimas.

TOKIJO, vas. 14. — Kovic 
t,) ambasadorius Japonijai, 
K. Jurenev, pateikė piotvstų 
japonų karo ministeriui prieš 
japonų ambasadoriaus Am. 
J. Valstybėms pasakytų pra
kalbų Chicagoj.

XT_ ... . sumanvmų ir, spėjama, kad laikraštis.
. ra tikrai lino a, aip (Ii va|s(vMs apskrį(-.;ų tie Klaipėdos prisijungimo prie 

d,s kareivy skalėms izoriai„ pakvie8 Lietuvos istoriją, karštas libe.
bus sumetamas. Supran.aina, !(. ktf jje mano mintiM „rganaa man„.

kraštureikalu. kad politinėje abiejų
Kariuomenės siuntimas nė-, šiandieninis daiktais šelpi- struktūroje nėra skirtumo, ir

tvirtina, kad sunku pasakyti, 1 tų Sąjungų.
. j ___ ______•_____ra koks tai paprastas grasini imas pasirodo yra be galo iš- 

mas. Tame žygyje yra kas;laidas, nes pasireiškia įvai- 
tokio rimtesnio. Etiopija pri-j1**08 rūšies suktybės. \ alsty- HAUPTMANNAS NUBAU-
VU,o gerui apsiūti ir STAS MIRTIES BAUSME
rengti atkakhon kovon su . .. . . . , . .

. . Jų armiia, jei bus pakeistastuose vra pirmiausia nukreip- italais. i; , . , _,
šelpimo laidas.

Ambasadorius sakė, kad ja
ponų nusistatymas Azijos ry

tas prieš bolševikus, kurie de 
da pastangas, kad užplūdus

tus. Nėra jokio teisėto pama
to plebiscitui jokiu atveju.” 
“Vienintelis kelias kelti Klai
pėdos klausimų, jei Vokietija 
manytų ginti menamas neme- 
lenderių skriaudas, būtų krei
pimasis į signatarus ar į Tau

r- KONGRESAS TURĖS 
SKIRTI NAUJUS 

MOKESČIUS

GINKLŲ KONTROLĖS
KLAUSIMASJENEVOJ
PARYŽIUS, vas. 14. — 

Tarptautinės nusiginklavimo 
konferencijos komitetas šian
dien Ženevoje ėmė svarstyti 
Amerikos J. Valstybių suma
nymų ginklų gamybos ir siun 
timo kontrolei.

Prancūzija nuoširdžiai re
mia šį Amerikos sumanymų. 
Tačiau kitos valstybės, kurių

Informuojama, kad Vokieti 
ja stato tokias sąlygas santar
vei:

Prieš pradėsiant tartis ap- 
Į i e bet kokius kooperavimo kl- 
! ausimus, Vokietija pirmiausia
reikalauja visiškos sau lygy- Kinijos žiemių teritorijas 
bės užtikrinimo.

Vokietija sutinka stoti į 
derybas dėl oro pakto, jei 
pirmiau jos santykiai su Ru
sija bus aptarti teisingai ir 
teisėtai ir jei santarvės val
stybės pirmiau tarpusaviai 
pasitars* šiuo klausimu.

Vokietija pasižadės nesikiš
ti į Austrijos reikalus, jei tuo

Sovietų ambasadorius Jure 
nev pažymi, kad tos rūšies 
prakalba Amerikoj išeina iš 
ambasadoriaus pareigi* ribų.

kandidataTichicago
ALDERMUNUS

MAŽIAU. MOTERŲ EINA SUSISIEKIMAS 0RU PA.
MOKSLUS

BERLYNAS, vas. 14. — 
Nacių programoje tarp kit
ko yra nusistatymas, kad ko 
mažiau vokiečių moterų užsi
imtų aukštesniais mokslais, 

{kadangi moterims tikroji vie
ta yra namai, o čia nereika-

: BALTIJOVALSTYBĖSE
KAUNAS. — Keliamas kl

ausimas atidaryti oro susisie 
kimo linijų Kaunas — Ryga 
— Talinas. Liet. oro susisie
kimo tvarkymo įstaigos pa
ruoštame tam reikalui pirina-

FLEMINGTON, N. -T., va?.*
14. — Prisiekę teisėjai po 11 
valandų svarstymo vakar y vi
jai vakarų pripažino kaltu 
Bruno R. Hauptmannų ir jam
skirta mirties bausmė. v a , , • ,izintos algos turi būt grųzm- pripažintas , .1 1 tos savo normaluman.

TVASHINGTON, vas. 14.— 
Kongresas nusprendė, kad 
anais metais krašto valdir.in- 
kams ir tarnautojams suma-

Kaltinamasis 
kaltu, kad

1. Pagrobė lakūno Lindber- 
gho kūdikį iš lovutės antra
jam namų aukšte kovo m. 1 
d., 1932 m.;

Prez. Rooseveltas nėra prie 
šingas šiam kongreso nusisla 
tymui. Tik pažymi, kad jei 
kongresas nori algų pilno

čių Austrijos gyventojų.
Rytų Lokarno paktas Vo-

. , kietijai nepriimtinas, jei jo
vra apie devyniolika, dar ne-| . , .. ,* r J , pagrinde vra savitarpis gel-
nusprendė, kas joms reikia -
daryti. Tarp šių pastarųjų 
valstybių yra tos, kurios iŠ

Balsavimų ir rinkimų komi- ūngas aukŠtaR mokslas, 
klausimu bus atsiklausta pa-1! sionierių boardas išbraukė iš 

kandidatų į Chicago aldermo-

me variante numatyta, kad
i tų linijų turėtų steigti susisie 8U kūdikiu šį užmušė;

Jaunos moterys ima taikiu kimų palaikyti tarp Pabadės 1 3. Nuo užmušto kūdikio nu
lis prie šio hitlerininkų nusi-j valstybių Latvijos ir Estijos vilkęs naktinį drabužėlį, l'a-

2. Puldamas nuo kopy nių i grąžinimo, jis turi parūpinti 
ir fondų — apie 16 milijonų 
dolerių daugiau per metus.

nūs sąrašo 87 kandidatus, o (statymo. Perniai jų mažesnis, sostinių ir mūsų laikinosios , vonų paliko krūmuose netoli 
59 kandidatai patys ištraukė
savo kandidatūras.

ginklų gamvbos ir pardavi
. . i-, m Į sumanomuojumo darosi dideli pelnų. Tas Į 

ir trukdo joms tarti galuti- l^a U' 
nų žodį.

bėjimas. • »
Abelnas nusiginklavimo kl

ausimas turi būt sujungtas su 
saugumo

skaičius lankė 
mokslo įstaigas.

Liko iš viso 146 kandidatai dar daugiau sumažėjo šis jų 
į aldernionus, iš kurių bus iš skaičius, 
rinkta 50. I ■

aukštąsias j sostinės pačios šios trys vai- (kelio už penkių mylių nuo la
Šiemet gi stybps. Jei tam atsirastų kl- kūno Lindhergho namų; 

iūčių iš Estijos pusės, tai no
rima, kad Lietuva ir Latvija

Šio fondo įgijimui bus reika
linga skirti naujus mokesčius, 
ir nuo to išsisukti nebus ga
lima. Prezidentas palieka šį 

4. Su melagingais laiškais Į klausimų išimtinai kongresui,
išgavo 50 tūkstančių dolerių*--------------------

REMIAS

oro Šiemet jie bus renkami ket i . . . > venų metų terminui. Rinki-J
8 ŽUVO NUO DIDELIO 

SNIEGO

SUSPENDUOTAS 
POLICMONAS

Chicagos policijos viršinin-' 
ko įsakymu suspenduotas po- 
licmonas F. A. O’Rourke.

Rasta, kad plėšikas W. Al- 
exander, 19 m. amž., naudo
josi minėto poliemono auto
mobiliu.

Policmonas sako, kad jis 
pardavęs automobilį tam Al- 
exanderiui nežinodamas, kad
jis yra plėšikas. Tačiau jis vieno vaikino pagrobimu iŠ 
nenori pasirašyti pareiškimo' Grand Haven, Mich., ir at- 
npie tai. vežimu jo į Chicagų.

TARPTAUTINIU
KRIZIŲ

TOKIJO, vas. 14. — Japo
nų parlamentas pravedė dide
lę militarininkų reikalaujamų 
sąmatų karo reikalams. Par
lamentas savo žygį teisina 
tarptautiniu krizių.

SUIMTI TRYS ĮTARIA
MIEJI

mai įvyks 
26 d.

šio vasario mėn.

SUIMTAS VOKIETYS 
ŠNIPAS

PARYŽIUS, vas. 14. - 
Čia areštuotas baronas Ney 
Clement von Radovitz. Polici
ja tvirtina, kad jis yra šni- 

1 paR ir priklauso šnipų gau
jai.

| BELGRADAS, Serbija, va 
j sario 14. — Wrak kaime 8 as 
menys žuvo nuo daugybės 
sniego. Sniegas sulaužė 17-os 
namų stogus ir lubas, žuvo 4 
asmenys. Kiti 4 žuvo nuo 
peršalimo.

ATĖMĖ 3,418 DOL

Morgar. Park policija ruč- 
mė tris jaunuolius, įtariamus

MIRĖ HEDJAZO BUV. 
KARALIUS

BAGDADAS, Irakas, vas. 
14. — Mirė Iledjazo buvęs ka
ralius Ali, 55 m. amž.

Miesto centre plėšikas atė
mė 3,418 dolerių nuo M. Sil- 
verman, 26 m. amž., kurs ne
šė pinigus bankan.

KAUNAS. — 1934 metais

įsteigtų oro susisiekimo lini- išpirkimo, kurio dalį praleido, 
jų tarp Kauno ir Rygos. o apie 14,(KM) dol. paslėpė sa

vo namuose.
Teisėjas T. W. Trencbard 

mirties bausmės vykdymui el-

Be to, Lietuvos oro susisie
kimo tvarkymo įstaigos svar 
stomas klausimas įvesti vieti- 
ninio pobūdžio oro susisieki
mų ir pašto vežiojimų, pav., tę pradėjus kovo m. 18 d.
Kaunas — Klaipėda ir t. t.

UŽ NIRA PERŽENGIMĄ 
BUS KALĖJIMAS

WASTTINGTON, vas. 14. — ' 
ektros kėdėje paskyrė savai- . Pprtaisomas visas krašto pra

monės gaivinimo aktas — 
NIRA. Prez. Roosevelto pata
rėjai gamina kai kurias nau
jas provizijas. Be kitko, pa
taisytam akte bus numatyta 
•be piniginės baudos dar ir ka 
Įėjimo liausmė už NIRA nuo
statų peržengimų.

ORAS

Nubaustojo 
i Lloyd Fisher

MIRĖ JAUNAS KUNIGAS bus apeliuojama
-------------- teismų.

KAUNAS, (per paštų).— Hanptmannui 
Sausio 23 d. šv. Luko ligoni- 42 dienas, 
nėj mirė džiova jaunas kuni
gas Vincentas Kniukšta, Pa
jūrio klebonas.

advokatas 
pranešė, kad 

į aukštesnį

byla tęsės

U. S. KONSULATAS NU
KENTĖJO NUO BOMBOS

KAUNAS. — Lapkričio nJ RANTIAGO, Kuba, vas. 14 
1934 metais, visoj Lietuvoj — Ties U. S. konsulato na- t CHTCAGO IR APYLTN-
buvo 1,234 lengvi automobi-1 mais susprogdinta didelė bomĮ^^^* ryto numatomas

“Maistas” bekono eksportą- jliai. Jų daugiausia yra Kau- bn. 
į Vo už 27,6 mil. litų. ne — 412; Klaipėdoj — 164. Imams.

Padaryta nuostoliai na-paskiau sniegas; kirk 
šalčiau.
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M “DRAUGAS”

IBetna kasdien, Hk.kyru» eekmadiealus 
PRErTUol^ :iaTO8 KAINA; J, Amerikos Valstybėse:

Metams — ♦! tO. Pusei metų -- |I.5O: Trims mėnesiams 
«— II.Ob; Vienam mėnesiui — T Be. Kitose valstybėse 
^nuraSirata^ėetams -— 97.10: Pusei metų — 19.09.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pstrelkaiarua 
Bendradarbiams ir korespondentams raitų ne*rųilna.

Jei neprašoma tai padaryti ir neprtaluafilama tom tikę* 
Iki pakto tankių.

Kedaktorfus priima — nuo 11:90 **1 1I:H vnLt
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet

TEUTONO PINKLESpiliečiu, gyvenančių Meksikoje, kurie labai' 
skundžiai- nukentėję nuo religijos peraukio- •'
tojų. Tat iau kol kas vyriausybė jokių žings- ' _
liių herų padariusi. Priešingai, jos utulovus i Aštuoniolikti; Lietuvos Ne- 
Meksikoje p. Daniels artimai draugauja su |pi.iktouTOmyWB Mety iivaka.
tais barbarais. Keistu ir p.kta. Kuomet prez. ;rSaa> gaunallle „eralllių žiniy lua Vokietijoj savo gaminių

“DRAUGAS”
L11UUANIAN DAILY PEIEKD

Publlshed Daily. Bzoept Bunda/. 
SUB8CRJPTION8: One Yeur — |«.0S; 91z Ifontke

— 11.69; Ihree Montbs — 11.00: One lfontb — 71 o. 
■kropė — One Teer — 97.99: 81x Ifontke — 99-99; 
Oopy — .Oto.

AdtetUnlng ta ,T>nAUOAF’ brlnce keet romlto 
▲dverUatnR retai on eppllcation.

“DRAUGAS” 2334 S. OakleyAve., Chirago

DIENOS KLAUSIMAI

KRUVINOSIOS RANKOS VEIKIMAS

Rooseveltas turėsi su Litvinovu dėl Sovietų 
Rusijos pripažinimo, jis vis dėlto išreikala
vo, kad amerikonams būtų garantuotos tei
sės nekliudomai garbinti Dievų. Taip pat sa
vo luiku vyriausybė protestavo dėl Hitlerio 
žiaurumų su žyduis. Bet Meksikos valdžioje 
sėdintiems kraugeriams bijo vienų žodį pa
sakyti. Tikinčiuosius kankina is žudo, per
sekioja net šio krašto piliečius, gyvenančius 
Meksikoje, bet p. Rooseveltas per pirštus j 
tai žiūri, nes, girdi, tai yra pačių meksikie
čių vidaus reikalas. Kad tai būtų ir jų pačių 
reikalas, bet šio krašto vyriausybė yra tų 
kruvinųjų Meksikos valdžių pripažinusi, ten 
laiko savo atstovų, palaiko santykius ir tuo 
būdu paremia religijos persekiojimų.

Kruvinoji komunizmo ranka šiandien vei-

kad Lietuvų rengiasi užpulti Į parduoti, visus savo užsaky 
Vokietija. Tos žinios sukėlė Į mus iš Vokietijos perkėlė į

Perėję, nors trumpaiti bruo- kad jis karų laimės) reikalin- 
žais, mūsų su vokiečiais nesu- gi pinigai, pinigai ir dar kar- 
sipratimų objektų, prieiname ,tų pinigui.

Anot patarlės, “lazda turi Pr*e ©P*1“8*© klausimo, ar ga Vokietija iki šiam laikui da*
du gulu”. Lietuva, negalėja-!1*. ki,li tarP Lietuvon ir Vo- 

kietijos ginkluotas susirėmi
mas karo formoje.

ncsuspėjo pasigaminti reikali
ngų kuru pradėti ir jį laimėti
kapitalų. Pažvelgus į jos eko
nominę padėtį atrodo, kad, už
uot žengti į geresnę ateitį, k ra 

kių aplinkybių galimas mode-štas kiekvienais metais sutin 
rainis karas.

Didysis kuras, kurio užuo-

Pirm negu utsakyti į šį'
Amerikos lietuviuose neramu-j tas šalis, kur turime ggiįmy. ĮkteusimųjjJ^velgkiiiie prie ko
mo ir rūpesčio, nes sunku bū- jbės savo gaminius parduoti, 
tų surasti bent vienų šeimų, Rezultate vokiečiai, kurie an- 
kuri neturėtų su Lietuva šio- ksčiau lošė žymiausių Lietū
kiu ar tokių ryšių. Vieni iš, vos importe rolę, prarado lie- *lnazKtt prasidėjo Sarajevo in-
mūsų turime Lietuvoj šeimų, tuviškų rinkų.
kiti gimines ar pažįstamus, ar- Negalėdami tuo būdu įveik- 
ba turtų. ti nedidelio, bet gaivaus ir e-

Tų gandų ąkyvaizdoj bus nergingo kaimyno, vokiečiai

cidente, buvo ne tarp galin
gos, tais laikais, Austrijos ir 
sulyginamai mažos Serbijos, 
bet tarp vadinamo vokiško ir

ka vis didesnes vidaus ekono
mines problemas.

Iš paskelbtų apie Vokietijos 
eksportų statistinių davinių 
matyti, kad praeitais metais 
Vokietija išvežė už 284 mili
jonus markių prekių mažiau,

pravartu, bent trumpais bruo- stvėrėsi kitokių metodų. Pa
žais peržiūrėti esamų padėtį, .drąsinti Saro plebiscito pasi- 
paanalizuoti tuos gandus ir'sekiniu, nukreipė savo atakų 
padaryti išvadų, ar ištiesų Lie prieš Lietuvų.
tuvai gręsia karo pavojus.

prancūziško blokų. Serbija, po negu įvežė tuo tarpu kai 1933
keldama numestų Austrijos pi
rštinę, žinojo, kad už jos pe
čių stovi didžioji Rusija su

Garsiai Sasso bylai praaidi-- Sagomis sąjungininkėmis 
Kam teko sekti Lietuvos pa-'jus, kurios n«»rinaii,„e« i,-,,.'iboneūzija ir Anglija. Austri-nagrinėjimas jro-

metais jos eksportas viršijo 
importų 668 milijonais markių. 
Bedarbių skaičius per 1934 
metus padidėjo 730 tūkstan
čiais ir dabar siekia milžiniš
kų, Vokietijos sąlygose, 3 mi
lijonų skaitlinę. Tie faktai į- 
rodo didėjantį krašte skurdų

• kia Meksikoj. Jei jai pasiseks pilnai pasiso- skutimų kelių metų ekonomi- do, kaip mūsų kaimynai susi-pa >ųjunginin-
nę ir politinę raidų, tas pate-{kompromitavo laužydami pa- \ okietijos, Tuikijos ir Bu- 
mijo, kad toji kova, kuri da-' prasčiausios tarptautinės tei- l^arįj°8 y^^ybėse. Kitais lo-, 

tinėse Valstybėse. Dėl to nereiktų laukti ko-i bar pasireiškė konkretesnėje! sės dėsnius, pradėjo aštriui?^*3™’ didysis karas kilo tarp į r prie tokių sųlygų sunku ti-

tinti krikščionių krauju tame krašte, ji iš
didins savo pragariškų veikimų ir čia, Jung-

munizuio įsigalėjimo, bet visomis jėgomis 
veikti dabar, tuojau, kad jis gautų galų Me
ksikoje ir šio krašto nepaliestų.

GARSIAJAI BYLAI UŽSIBAIGUS

formoje, jau seniai eina. Vo- • prieš Lietuvų propagandų kaip 
kietija, norėdama priversti Lie'spaudoj taip ir radio pagalba, 
tuvų, kad pastaroji duotų pil-j Pradėtos skelbti įvairios apie 
nų vystytis Klaipėdos Krašto lietuvius insinuacijos o ofici-. 
vokiškai propagandai liuosy* ulės Vokietijos spaudos agen- 
bę, pradėjo taip vadinamų e- tūros siuntinėjo komunikatus 
konominį karų, uždedama lie-J į užsienius prieš tariamų lie-

Sensacingoji Bruno Hauptmamio byla, 
” kurį užvakar užsibaigė kaltinamojo lakūno 

Lindberglio kūdikio nužudyme nuteisimu mi
rties bausme, buvo sudominusi visų pasauli. 
Ta byla buvo garsi ir dėl to, kad turėjo ryšį 
su kūdikio pagrobimu, jo nužudymu, pinigų 
jšreikalavimu, ir taip pat dėl to, kad nužudy
tasis kūdikis buvo garsaus, visų mylimo la
kūno Lindberglio sūnus. Bylų teismuose dėl 
žmogžudysčių yra gana daug, tačiau jos ne
sukelia tiek daug sensacijų ir susidomėjimo, 
nes liečia ne tiek žymius ir ne tiek turtin
gus asmenis. Bet nusikaltimai pasiliks nusi
kaltimais, nežiūrint kur ir kaip jie įvyksta.

Hauptmannas nors gana energingai ga
bių advokatų buvo ginamas ir jis pats teis
me laikėsi nepaprastai šaltai ir gerai gynė
si, tačiau tiek duug prieš jį buvo liudytojų 
ir šiaip jau įrodymų, kati teismo nuosprendis, 
rodos, kitoks ir negalėjo būti. Tiesa, tiesio
giniai jis nebuvo sučiuptas vaikų vagiant iš 
Lindberglio namų ar jį žudant, tačiau pas jj 
rasti Lindberglio pinigai, liudytojų liūdynial 
ir kiti parodymai aiškiai pasakė, kad jis, jei

Kuo toliau, tuo labiau puuiški, kad Mek
sikos katalikų persekiojimo užpakalyje stovi 
komunizmas. Kruvini užpuolimai ant kunigų 
ir šiaip jau tikinčiųjų žmonių, yra darbas 
vadinamų “raudonmarškinių’’ revoliucijonie- 
rių organizacijos, susidedančios iš penkių 
tūkstančių jaunų vyrų. Tų judėjimų remia 
Tomas Oarredo Canabal, Caideno kabineto 
žemės ūkio ministeris. Canabal jau seniui 
yra kaltinamus komunizmo palaikymu ir pa
staruoju laiku pasitvirtino žinia, kud jis tu
rį artimiausius ryšius su “raudonmarškinių
revoliucijonierių organizacija, kurios tikslas 
yra žiauriomis ir kruvinomis priemonėmis 
persekioti tikinčiuosius. To.- organizacijos na
riai puola bažnyčiose besimeldžiančius žmo
nes. Tais užpuolimais' jau nemažai ir išžudė.

Ligi šiol nekatalikai, t. y. visokių protes
tantiškų sektų žmonės visai nekreipė dėme
sio į tikinčiųjų persekiojimų Meksikoje. Jie 
save lyg ir ramino, kad tai daroma tik prieš 
Katalikų Bažnyčių, kuriai ir jie gero nelinki.
Kai kurie net pasidžiaugdavo, kad katalikų 
visas veikimas suparaližiudtas, kad mokyk
los paverstos socialistų lizdais, kad bažny
čios buvo uždarinėjamos, kunigai ištremiami 
ir į kalėjimus sodinami. Tačiau dabar jau 
ir protestantai pradeda susirūpinti. Jtuudo- 
nosies ir kruvinosios komunizmo rankos stu
miami Meksikos bedieviai ėmė liesti episko
patus, metodistus ir kitas protestonų sektas.
Jie jau suprato, kad Meksikoj, taip kaip ir 
Rusijoj, siekiama pasmaugti visokį religinį 
judėjimų. Dėl to ir protestantai pradeda kelti 
savo balsų ir reikšti nepasitenkinimo Meksi
kos barbarų žygiais prieš religijų. Taigi ir 
jie susiprato ir savo akis pradeda atsikrapš
tyti. Ir gerai. Priežodis sako — geriau vė
liau negu niekados

Pranešama, kad valstybės departamentas 
Vašingtone gauna labai daug protestų ir į 
reikalavimų, kud Jungtinės Valstybės pada- i 
rytų kokį nors žygį užstojimui persekiojamų
Meksikoje. Gauta daug skundų iš šio krašto 1 vo ir valstybės įstatymams tikrai neapsimoka.

tuviškoms prekėms proliibity- 
vius muitus, kad tų prekių jo
kiu būdu negalėtume Vokieti-

tuviškų “opersijų”, lyginda
mi lietuvius prie azijatų. Bet 
ir tasai metodas neišėjo Vo-

joj parduoti. Be to, vokiečiai lkietijos naudai. Teisybė neku- 
uždraudė lietuviams vežti sa- ri spauda naudojosi tais ko

dviejų, norinčių Europą vai- keti, kad mūsų kaimynai, už- 
dyti blokų. mirštu elementarį logikos dės-

Pažiūrėjus į dabartinį Eu- nį, mestusi į avantiūrų, kuri, 
ropos valstijų politinį grupa- anaiptol, neatneštų laukiamos 
vimųsi atrodo, kad Vokietija įpergalės, bet privestų kraštų 
šovinistinės politikos dėka, nu- prie ekonominio bei socialio 
stojo draugų ir tapo visiškai i žlugimo.
izoliuota. Ankstyvesni jos są- Nors politinė išmintis turė- 
jungininkai visiškai pranyko, tų Vokietijai diktuoti — krei- 
smnenkėjo ir šiandien nesuda- !pti didesnio dfaiesio į vidaus 
ro rimtos jėgos, ant kurios Vo- tvarkų ir santykių su kaimy-

vo gaminius ir į kitas Vokie 
tijos kaimynines šalis, nelei? 
dama tų prekių tranzitu per
vežti per Vokietijų.

Tuo galingu ekonominiu į- 
rankiu jie manė priversti Lic-

munikatais, bet talpino taip 
pat ir korespondentų, kurie 
nuvyko Lietuvon Sasso bylai

kietija galėtų savo planus re
mti. Naujų dar politinių drau
gų, išskyrus Lenkiją, apie ku
rios draugingumų tenka abc-

Tuoso Į nesusirado 
tyviai

bylos eiga uprašyta ir nekuri

nprašyti, pranešimus. A ,
pranešimuose gan objektyviai taip pat skaitome spau

tuvų pamainyti vedamų linijų Europos spauda, kaip tai Šve- 
ta prasme, kad, negalėdami dijos, Norvegijos, Prancūzijos, 
susirasti savo ganriniains rin- Anglijos, Čekoslovakijos, Šo
kos, būsime priversti leisti vo- vietų Rusijos ir 1.1, atvirai 
kiečiams Klaipėdos Krašte sau stojo Lietuvos pusėn. Tad ir 
valiauti. Gi per Klaipėdą ne- jją vokiškų atakų reikia skai- 
sunku bus prieiti ir prie Di- jtyti nenusisekusia, 
džiosios Lietuvos ir per kele- j (Jalų gale, matydami, kad 
tų metų intens^vės propagan- !su Lietuva nelengva upsidirb- 
dos Lietuva virs \ okietijos (j, sutraukė Lietuvos pasienin
provincija.

Bet tie plunai nenusisekė. 
Nors lietuviams prisiėjo smar-

ginkluotus nazių būrius, kaip 
ir norėdami mus išgąsdinti, 
grūmodami, kad, jei mūsų teis-

ne pats vienas lakūno sūnų pagrobė ir ji kiai nuo tos ekonominės ko- imas, bylos svarstymų nenu- 
nužudė, tai buvo vienas iš grobikų grupės.
Jei sale jo būt buvę ir kiti kaltininkai, be 
abejonės, su laiku ir jie bus susekti ir pa
traukti atsakomybėn. Kol kas Hauptmannas 
ir jo advokatai jau įnirusiems kaltę norėjo 
primesti.

Hauptmanno nuteisimas mirti, yra dar 
1 vienas stiprus įrodymas, kad nusižengti Die-

vos nukentėti, bet, per suly 
ginamai trumpų laikų ir ener
gingų Vyriausybės akcijų, su
rasta mūsų prekėms naujų ri
nkų. Gaminiai, kuriuos anks
tau išveždavome į Vokietijų, 
surado sau vielų Anglijoj, Pra 
nefizijoj, Belgijoj, Austrijoj, 
Čekoslovakijoj ir net tolymoj 
Afrikoj.

trauks tai naziai nuvyksiu 
Klaipėdon ‘tvarkai padaryti’.

Šių grūmojimų Lietuva ne-*
išsigando. Atsakydama į na
zių kariškų manevrų, Lietuvos 
Vyriausybė nusiuntė keletą 
pulkų kariuomenės Vokietijos 
pasienin gi bylų ir toliau sva
rsto traukdama aikštėn nazių 
darbelius Klaipėdos Krašte.

Mano Kelionės 
Įspūdžiai -

doje apie prancūzų bei Sovie
tų Rusų politikų pastangas su
tverti taip vadinamų Rytų Eu
ropos Lokarno. To projekto 
pagrindinė mintis — išgauti

nais sureguliavimą, bet iš jos 
galime laukti visokių siurpri
zų. Juk neseniai skaitėme spau 
doj, kad Vokietijos inteTektu- 
ališki reprezentantai — stude
ntai ant laužų degino ne ari
jom) mokslininkų veikalUB 
(primindami dvyliktojo šimt
mečio barbarus); išmetė lauk 
mokslininkus, kuriuos civili
zuotas pasaulis skaito dvide-

iš didžiulių kaimyninių vals- šimtojo amžiaus pažibomis tad 
tybių pažadų, kad jos garan- jr politinėje su Lietuva kovo
tuotų Pabaltijo* Valstybių ne- 
prikluusomybę.

Nemanykime, kad prancūzų (oficialiai pučo keliu atsiimti 
ar rusų politikai tai daro iŠ .'Klaipėdą, 
ypatingos Lietuvai, Latvijai | Bet tame atvėjuje galimo 
ar Estijai meilės. Tiems vy- .būti užtikrinti, kad Lietuvos 
rams rūpi sudary ti stiprų bu- {kariuomenė ir Lietuvos šau- 
ferinį vienetų, kad užkirsti vo- liai pučistus tinkamai sutikę 
kiškos ekspansijos “Drang juos pavaišins ir pasiųs tenai, 
nach Osten” politikai. Suda- kur jie priklauso, 
rius tų blokų bus atsiekta Eu- IS to išeina, kad oficialus 
ropoję politinė pusiausvyra, 
reikalinga nuolatiniai taika! 
užtikrinti.

Yra taip put žinomu, jog 
karų pradėti ir svarbiausia jį
išlošti (o užpuolikas eina ka- !Lietava Ka W k<”
ran visuomet su ta minčių, t (Tęsinys 3 pusi.)

je. gali pavartoti visai nelo
giškų žingsnių ir bandyti ne-

karas tarp Vokietijos ir Lie
tuvos prie esamų sąlygų, no* 
galimas; kad Lietuvai negrę- 
sia didesnis karo pavojus, ne
gu kitoms Europos šalims; kad

buvau Kaišedoryse. Su kun. Zabulioniu vau nuvestas į kun. Zabulionio tėviškę, kalinti. Klaipėdoj norėjau ir su kun. Bar-
utlankėm jo vyskupų, J. E. Kuktų, kuris pas jo brolį. Tenai pernakvoję, rytų Anyk- j tuška pasimatyti, bet jo kuomet nebuvo

Rašo Kun. Jurgis G. M. Gcsna

(Tęsinys)
l’o bažnyčia taip put yru kambarėliui, ku
liuose, gal, kas buvo palaidotus. Iš Jėz- 
no fMieina Valatka, kuris dabar atsimetu- 
sicms nuo Katalikų Bažnyčios vadcvuuja, 
Kcrantcn, Pu., kaipo nezaliežninkų kuni- 
g'jiia. Jo tėvai dar gyvena ir yra geri 
l'.ctulikui. Valatka mokinosi kiek semina- 1 
rijoje, pr.skoi panmtė ir dabar nezaliež- 
ninkams tarnauja. Girdėjau, kad tėvui 
gauna nuo sūnaus iš Amerikos nemaža pa
šalpos. Niekur neminiau tokio didelio ti
kėjimo, kaip pus lietuvius Lietuvoje. To
dėl, rakau, laimingi yra tie, kurie gyve
na Lietuvoje.

Kaišedcriai

‘mus labui maloniai priėmė. Apie pusę va- 
’ landos pas jį praleidome. Vyskiųio rezi- 

. dencijA mūrinė, nemažu, moderniška. Vi- 
j durys labui gražus. Apžiūrėjom katedrų, 
i Iš čia traukiniu nuvykome į Kaunu, o iš 
I Kauno autobusu pas kun. Zabulionio se- 
| šerį, netoli Utenos.
, Vytuonc«

ščiuose utluikėine šv. Mišias.
Anykščiai

Čionai yru labai didelė ir graži luiž- 
nyčiu su dviem lubai aukštais bokštais. 
Čia irgi radau giminių mano parupijonų. 
Didelė dalis mano inirapijonų paeina nuo 

I Anykščių ir Debeikių. Aplankiau vyskupo 
I Burunuusko namelį. Pusirašiuu į knygų,

Pernakvoję įprastame kaimo name, kuip ir visi čionai atėję daro. Už kelių 
pas km. Zabulionio seserį, gerui išmie- valandų vykome į Burbiškį.
goję, Vyžuonose šv. Mišias atlaikę, klebo
no pavaišinti, apžiūrėję visų nuosavybę, 
išvažiavome į Debeikius.

Debeikiai
• Čionai yra didelė mūrinė bažnyčia, 

kurių pastatė kun. Mikšys. Altoriai ce
mentiniai, taip put groteliai ir sakykla. 
Klebonija taipgi graži, mūrinė. Klebono 
nebuvo namie. Radome tik naujai įšvęstų 
vikarų. Debeikių parapijoje yra nemažai 
imrapijonų giminių. Aplankiau Baranaus
kus ir Kukius, kurie džiuugėa mane pama- 

Jcpos 4, kada Amerikoje buvo ap- tę, kaipo jų giminių klelionų ir, žinoma,

Bnrbiikis

namie. Kun. Petkus lubui gražiui priėmė, 
vaišino.

Kretinga
Kretingoje buvau apsistojęs pus Pra

nciškonus. Jie turi didelę, gražių mūrinę 
bažnyčių. Vienus broliukus apvedė ir pa
rodė, kų jie turi. Dubur yra statomi di
deli gražūs namui, kaipo prieglauda, urbu 
ligoninė*, man rodos, seniems žmonėms. 
Yra mokykla, novicijutas. Pranciškonui 
turi spaustuvę. Išleidžia gražų laikraštį

Čionai klebonauja buvęs Utieos kle- Į “Varpelis”. Čionai parodė stambių dova- 
bonas, kun. P. Zabiela. Mačiau jo didelj nų spaustuvei aukotų kun. Prano Juro iš 
dvarų, kurį jis nupirko ir iš kurio rūmų Lairrence, Muss. Pruneiškonui yra kun. 
pudurė bažnyčių, klebonijų ir taniams gy- Jurui labai dėkingi už jo liukus. Vienuo-
venimų. Jis geras ūkvedis. Pastatė tvar
tų, pripirko duugiau žemės ir gyvena kaip 
ponas.

Klaipėda
Klaipėdoje huvpu sustojęs pas kun. 

N. Petkų, buvusį Brooklyno liet. jiarap. 
klebonų. Jis turi gražius namus. Mieste 
gatvių parašai lietuviški ir vokiški. Kai

lynas labui didelis. Turį didelį sodų ir 
daug dirbamos žemės.

Palanga
Būdamus Londone girdėjau, kad Pa

langa yra — puikiausios maudyklės vi
soje Europoje, tik ji nelabai žinoma. 18- 
tikrųjų puikios maudynės. Žmonių daug 
Palangoje yra daug vasarnamių. Palan-

vaikš.ū jjaina Nepriklnusomybi s šventė, aš labai gražiai priėmė. Paskui vežimu bu- kur krautuvėse žmonės nenori lietuviškai gos negaliu užmiršti ir dėlto, kad ten pri

gėrė buvęs mano* Sioux City, parapijos 
klebonas, kun. M. Cibulskis. Jis Sioux 
City 'jiastutf gružių mūrinę bažnyčių. Pa
langos smėlis yra baltas, kaip cukrus. Pa
rvežiau biskį Amerikon parodyti. Buvau 
ant Birutės kulno, kur yra koplytėlė, kul
kai kada ir Mišios laikomos. Vieta lubui 
graži. Miškus, puiki pieva, ir geri keliai 
aplinkui.

Didžiausius įvykis, kokį Lietuva yra 
niačiusį nuo atgavimo nepriklausomybės, 
buvo Tautinis Eucharistinis Kongresu:, 
kuris išjudino visų Lietuvų. Lietuves Ga
nytojai - vyskupai šaukė tikinčiuosius ) 
Eucharistinį Kongresų. Jie turėjo minty 
visų Lietuvų jMivesti Kristui Karuliui, ir 
todėl sutraukė į Kauną apie 100,900 žmo
nių. Traukiniai, garlaiviui, autobusai ve
žė žmones į Kongresų. Kiti ėjo jiėsti. Vieš
bučiui buvo pilni. Žmonės turėjo nakvoti 
svetainėse, laikinose patalpose ir t. p. 
Apie Eucharistinį Kongresą “Drauge“ 
buvo plačiai rašyta, todėl aš nei nekar
tosiu.

Atvažiavęs į Lietuvų birželio 20 d., 

jų atsisveikinau liepos 26 d., 1934 m.
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flUSROS VARTŲ PARAPIJOS SVETAINĖJE
Statoma 3 Aktų

Modern “Cinderella”
Sekmadieni, Vasario ■ Feb. U d., 1935

2323 West 23rd Place

Pradžia 7 valandą vakare 
ĮŽANGA 50c. VAIKAMS 25c.

Kviečiame visus atsilankyti ir kartu atsi
vesti kuodaugiausiai svetimtaučių, nes ir jie

\ džiaugsis pamatę tokį gražų veikalų.
rengėjai

JACK AND JILL PLAYERS
Cliieagos rinktiniai artistai Aušros Vartų parapijos sve

tainėje vuidins vienų, iš gražiausių ir įdomiausių veikalų 
Modern “CINDERELLA”, 3 aktuose. Šį veikalų parašė žy
mus autorius, Franees llomer. Šiam veikalui vadovaus JACK 
and JILL KOMPANIJOS įsteigėja p. MARIE AGNĖS FO- 
LEY.

Dvi Žmonių Rūšys Lenkijoj
Lenkai labai mėgsta prie

kiekvienos progos ir progelės 
pasiatišuoti savo liberališku- 
mu ir tolerancija. Esu, taip 
tolerantingos tautos, kaip len
kai, nėra visam pasauly. Tik- 

^^umoje Lenkija yra vienintelė 
visoje Europoje valstybė, kur 
daugiausia iki šiol užsiliko vi
duramžio papročių. Pav., ofi
cialiai Lenkijoj panaikinta luo 
mų privilegijos ir titulai, ta
čiau tas panaikinimas veikia 
tiktai ant popierio; ponai ba
jorai kaip titulavosi, taip ir 
tebesitituluoja. Lenkijos dva
ruose iki šiol viešpatauja bau
džiavos laikų dvasia. Tokio 
susiskirstymo į luomus, kaip 
Lenkijoj, dabar niekur nerasi.

Daugiausia Lenkijoj privile
gijuoti dvarininkai. Šie užima 
aukščiausias ir geriausiai ap
mokamas vietas tiek valdžios,

Tada prof. Kazlowski paėmė
plunksnų ir viename laikraš
tyje taip išdrožė: esu, jei rnar- 
ša'as randa reikalinga, tai jis 
gali paimti iš iždo be seimo 
sutikimo ne tik 7 milijonus, 
bet ir 70 milijonų zlotų! Šio 
straipsnio pasekmės buvo tik
rai nepaprastos: už kelių sa
vaičių Kazlotvskis tapo minis- 
ter’u, o dabar ir vyriausybės
gaiva.

Nors lenkai ir susiskirstę į 
kelias politines grupes, bet vis

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ STUDENTŲ IR 
PROFESIJONALŲ SĄJUNGOS CENTRO 
VALDYBOS SVARBUS PRANEŠIMAS

Centro valdyba šiuomi pra
neša, kad visos kuopos būti
nai kuo anksčiausiai išpildy-

(c) rėmėjų $3.00 metams. 
Kuopų finansų sekretoriai

arba iždininkai siunčia Cent-
tų sekančius svarbius tvarkos ro nario' mokesčius Sąjungos
reikalavimus:

Sulig konstitucijos dėsnio, 
kiekviena kuopa turi savival
dybės teise nustatyti narių 
mėnesinius mokesčius savo 
kuopos atatinkamiems nariams 
(studentams, profesijonalams 
ir rėmėjams), pav., studentą.

dėlto jie naudojasi gana pla- ims — centų mėnesiui, ta, 
čiomis pilietinėmis teisėmis ir 
la:rvc. Daug blogiau yra su

Centro iždininkui drauge su 
sųrašu mokančiųjų kuopos na
rių.

Visos kuopos privalo kas 3 
mėnesiai prisiųsti Centro fi
nansų sekretoriui sųrašų visų 
savo kuopos narių (studentų, 
profesijonalų ir rėmėjų), ku
rie moka kuopos ir Centro mo

tautinėmis mažumomis kuriu • *
Lenkijos įstatymai visai ne- 
sauge.įa. Nors įvairių srovių 
lenkai ir pasirieja tarp savęs, 
i.et kai iškyla tautinių mažu
mų klausimas, tai greit, jie 
larp savęs susigieda. Reikia

čiau, iš surinktųjų kuopos na- kesčius, pažymint jų vardus, 
rių mokesčių, sekanti Centro pavardes ir adresus, 
metiniai mokesčiai yra siun
čiami Centro Iždininkui:

(a) studentų $1.00 metams,
(b) profesijonalų $2.00 mo 

tams ir

Visi nariai, kurie moka Ce
ntro mokesčius yra skaitomi 
pilnais Sųjungos nariais ir 
gauna “Studentų Žodį”.

Visi kuopos nariai turi būti

Visais informacijos, reikalais 
malonėkite kreiptis į Centro 
pinnininkų.

Centro valdyba:

Dvasios vadas — Rev. John 
Balkūnas, 64-25 Perry Avė., 
Maspeth, L. I., N. Y.

Garbės pirmininkas — Leo
nardas Šimutis, 2334 S. Oak- 
ley Avė., Chicago, III.

Pirmininkas — John C. Mo
rkūnas, 41 Willite Dr., Roche- 
ster, N. Y.

1 Vice pirm. — Miss V. Bu- 
drevičius, 259 W. Fifth St., 
So. Boston, Mass.

U Vice pirm. — V. Sabas, 
Marian Ilills, Ilinsdale, Ilk

Iždininkas — Peter M. Ba
ranauskas, 3 Elderts I^ane, 
AVoodliaven, L. I., N. Y.

Finansų sekretorius — Miss 
I. Kovas, 12 Dudley St., Ro- 
cbester, N. Y.

CHICflGOJE
(

KALBĖS STASYS PIEŽA

TEUTONO PINKLĖS
(Tęsinys nuo 2 pusi.) 

mplikuoto Europos politinio o- 
rganizmo; kad pasikėsinimas 
prieš jos nepriklausomybę už
degtų pasaulinį karų. z

Bet Lietuvos Vyriausybei,! Chicago American reporte- 
kad išsisaugot teutono pinklių, j ris, Stasys Pieža, kalbės anglų 
prisieina vartoti šaltų protų ii kalba per Vanagaičio — Mar

gučio radio valandų šeštadie
nio vakare, pradedant 9:45 te
mų: “Amerikos lietuviai ir 
Lietuvos Nepriklausomybė ’ ’. 
.Jo kalba žada būti labai inte
resinga visiems, ypač musų 
čiagimiams. Patartina tėvams 
paraginti savo vaikus pasikla^ 
syti. Rap.

i kiekvienų žygį rimtai apgal 
voti. Ši kova įrodė gilių Vy
riausybės politinę išmintį, tat. 
galime būti užtikrintais, kad 
iš šios kovos Lietuva išeis pe
rgalėtoja.

Mes. Amerikos lietuviai, švę 
sdami artėjantį Nepriklauso
mybės paminėjimų išreiškime 
Vyriausybei savo pritarimų nu
teikdami jai moralės paramos, 
kad Ji ir toliau kovotu už šve
ntas, neginčytinas ir neliečia
mas Lietuvos teises.

A. Kalvaitis

LAIŠKAI CENTRALINIAM 
PAŠTE

tiek savivaldybių įstaigose; vi pripažinti, kad savo demago- 
sur jiems durys atdaros ir vi- gjja prieš tautines mažumas
si su jais mandagūs.

Blogiausiai Lenkijoj tai fl- 
kininkams. Šie yra savo rūšies 
parijai. Ūkininkų balsas čia 
nieko nesveria, įstaigų durys 
jiems uždarytos. Net lenkų lai
kraščiai pripažįsta, kad į val
džios arba savivaldybės įstai
gų ūkininkas turį eiti dvilin
kai susilenkęs. Užtat kiekvie
nam menkniekiui atlikti ūki
ninkas priverstas samdyti ad
vokatų. Ir baigusieji aukštuo
sius mokslus ūkininkų vaikai 
negali prasimušti į gyvenimų, 
nes Lenkijoj labai daug reiš
kia protekcija. Oficialiai Len
kijoj neva remiami smulkūs 
ūkiai, bet faktinai tai įvairio
mis lengvatomis tegali pasi
naudoti.

Didžiausios Lenkijoj politi
nės srovės yra šios: endekai, 
pilsudskininkai ir socialis
tai. Daugiausia liaudyje turi

pilnai užsimokėję Centre mo 
bės Įstaigoje turėtų tarnybų, tinius mokesčius iki birželio 
Tiesa, lenkų mokyklose dirba (j„ne) 30 d., 1935 m. 
vienas kitas lietuvis mokyto- vislJ kuopl! sekretoriai

, . ,v. r JSS’ t>Ot laik0m‘ tik‘“‘ valo atsiųsti savo kuopos vai
"J H," „ stirH dvi !I‘nai’J1:°d.P™minti.H“tUV.iS-!‘ly'>oS narių vardus, pavarde.

Sekretorius— Anthony Mi-jlipauskas, Marianapolis Col

ienkų socialistai kartais pra-

nkijoj reikia atskirti dvi pi-Įką sodžių lę^ mokyklai « CenZ ’
liečiu rūšys, būtent: lenkai irjką vienus kitus metus pa- ‘ etonui •
nelenkai. Pirmieji naudojasi

ciūnas, Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

Vyriausias redaktorius — 
Rev. K. Urbonavičius, Maria
napolis College, Thompson, 
Conn.

Redaktorius — John P. Pi-

lege, Thompson, Conn.
Administratorius — J. Gu- 

danavičius, Marianapolis Col
lege, Thompson, Conn.

Socialinė sekretorė — Mrs. 
JIelene Chenis, 4 Vemon Ter- 
race, AVorcester, Mass.

(Prie Ganai ir Van Buren gt.) 
1 L Masaitis Antanas 
21 Selecky Peter 
26 Urbas Mykolas 
28 Zablackaitė A.

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti ir platinti 
katalikiškų spaudų. Katalikių 
ka spauda nurodo žmogui w 
ganymo kelius į amžinastį.

gana plačia laisve ir įvairio
mis lengvatomis, antrieji sta
čiai belaisviai. Tautinės mažu
mos ne tik moraliai spaudžia
mos, bet juos lenkai visais bū
dais ardo ir materialiai. Ka
dangi Lenkijoj žemės mokes
čiai mokami sulig žemės rū
šies, tai visuomet pasitaiko, 
kad nelenkai pasirodo valdų 
tiktai geresnės rūšies žemes. 
Už tai jiems tenka ir dides
nius mokesčius sumokėti.

Panašiai yra ir miestuose. 
Nelenkų įstaigos apdedamos 
tokiais mokesčiais, kad jokiu 
būdu negali išsiversti. Pačiam

laikę, tokius mokytojus pas
kui atleidžia. Be to, lenkų ar
mijoj nerasite nė vieno lietu
vio karininko. Net baigusieji 
karo mokyklas paleidžiami at- 
sargon puskarininkais. Pana
šiai elgiamasi su visomis tau
tinėmis mažumomis. Net atli
kusius karinę prievolę lietu
vius gydytojus paleidžia atsa- 
rgon puskarininkais. O visa 
tai daroma tiktai tam, kad pa
ėmus pratimams nereikėtų mo 
kėtį karininko algos.

Visos Lenkijos mokyklos 
priklauso nuo švietimo minis
terijos, o lietuvių mokyklos 
pavestos užsienio reikalų mi- 

Įnisterijai. Vadinasi, lenkų sa-

< - •> :?•

Vilniuje ne vienų, gana tur 
tingų žmogų lenkai materia- ntykis su lietuvių mokyklomis 
liai suardė ir pavertė elgeta.

■S:

Tuo tarpu Nepr. Lietuvoj len-
derinamas su Lietuvos Lenki
jos politiniais santykiais. Ga-

įtakos endekai. Prie šių pri- kų biznio įstaigos ne tik iš- ]į būti ramiausias žmogus
klauso dvarininkai, dvasiškija 
ir žymi miesčionių dalis. So
cialistai šiaip taip vegetuoja. 
Kitos partijos arba suskaldy
tos, arba baigiamos skaldyti.

silaiko, bet dar plečiasi, ir 
vien tiktai lietuvių klijentūros 
dėka!

Savivaldybėse ne lenkai vi-
Keisčiausia srovė — tai piL sah nptnri balso. Rinkimus į 
sudskininkų. Prie šios grupės savivaldybes lenkai taip “su-
priklauso įvairių luomų žmo
nės, dažniausiai geri politikos

tvarko”, kad “praveda” vi
sus savuosius net ten, kur nė-

biznieriai. Šiaip ši grupė visai ra ne v*eno lenko. G jei kur 
be ideologijos. Svarbiausias jų ne lankai vis dėlto praveda 
užsiėmimas tai Pilsudskio ga- savuosius į seimelius arba val- 
rbinimas. Daugiau iš jų nieko ®čių tarybas arba jei savo žmo 
nereikalaujama. Kas garsiau 931 išrenka į valsčiaus viršai
rėkia, tas geresnį biznį pada
ro. Pav., kad ir dabartinis Le

vin, tai apskrities starostos pa
prastai rinkimų netvirtina. To

nkijos premjieras. Prieš keletu [kiaif* atsitikimais paprastai pa 
metų jis buvo visai nežinomas Į skiria skirtinį valsčiaus vir- 
Lvovo profesorėlis. Bet štnii^^b dažninusiai kokį nors a

tėjūnų, visai nepažįstantį vie
tos sąlygų.

Lenkų įstaigose ne lenkai 
vietų negauna. Vilniaus kraa-

Varšuvos seime endekai iškė
lė valdžios suktybes, būtent, 
kad pilsudskininkai išeikvoję 
rinkimų į seimų kampanijai 7 
milijonus zlotų iždo pinigų. nerasit nė vieno lietuvio, 
Skandalas pateko ir j spaudų, kuris valdžios arba savivaldy-

ir
visai nesikišti į politikų, bet 
kartų esi ne lenkas, tai vis- 
tiek tave traktuoja kaip išda
vikų.

Ypač. lenkams išdygo ragai 
po susitarimo su vokiečiais. 
Dabar jie visas pastangas de
da materialiai suardyti ukrai
niečius. Ukrainiečiai, kaip ži
noma, yra gerai susiorganiza
vę ir turi daugybę kooperaty
vų. Tie ukrainiečių kooperaty
vai ir buvo lenkams visų lai
kų krislas akyje. Dabar jie 
neseniai išleido įstatymų, ku
riuo ukrainiečių kooperatyvus 
visai suvaržė, taip kad atei
tyje tie kooperatyvai visiškai Į 
priklauso nuo lenkų malonės. į

Taigi lenkų tvirtinimas, kad ’ 
jie visus savo piliečius trak
tuoja vienodai, visiškai neata- 
tinka tikrenybės.

Virbalas “M. R.”

)

z Tie švelnus Dld Gold!
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•f TUOMET aš atvykau į šių šalį 
JS^ Amerikos cigarėtai man buvo sve

timi. Aš mėginau keletą rūšių ir katkurte 

buvo labai geri.
“Bet kuomet priseina rūkyti cigatetus prieš 

kamerą, cigatėtas turi būt labai švelnusj ir ne- 
irituojantis. 'Pamėginki* OU GoUs,’ direkto
rius man patarė. ‘Jie nepakenks Jūsų gerklei.’

-Tuomet Old Gold pasidarė mano ‘Mėgia
mas gvelnutėlis.’ Tai cigatėtas, kuris man ge
riausia patinka. Jis yra toks švelnas ir lengvas.”

(Pasiraio) LILI DAMITA

Labai gerai, paneli Damita—ir ačiū jums!
Geresnis Tabakas neauga negu vartojama Old Gold.
Ir jis yra tyras. Ir todėl toks lengvas ant GERKLŪS 

ir NERVU.
0 P.LoriUtrdCo. Jnc*

VISI

...į#**-

-M

f-, CJ(2ARETTES

AMERIKOS CIGARĖTAI
r - t 1

LILI DAMITA . . . žavfjanti Francuos žvaigždė, lošia 
paveiksle "BREWSTER’S MILLIONS”— United Artists 

Produkcija.
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
KALBĖS VASARIO 16 PAMINĖJIME kaimo, pavyzdingo ūkininko 

dukterim, kuri neužilgo atva
žiuos į Amerika.

Kun. I. F. Boreišis. nenuilstantis lietuvybės gai
vintojas, visu kilniu darbų rėmėjas, jaunimo orga
nizatorius, pereitų vasarų lankęsis Lietuvoje, daug 
kų matęs, daug patyręs iš’dabartinio gyveninio, va
sario 17 d., Lietuvių svet., 5:30 vai. vakare pasakys 
patrijotinę kalbų. Bus atvaidinta dvi juokingos nau
jos komedijos. Dainuos L. Vyčių choras pritaikintas 
dainas. Bus perstatytas reikšmingas Lietuvos nepri
klausomybės vaizdelis. Programas bus įvairus. Kiek
vienas lietuvis tėvynainis turėtų dalyvauti šiose iš
kilmėse.

Daugėja veikėjų. Kupolus 
Itussell iš Spring Vallev apsi
gyveno Detroite pas brolį E. 
Itussell, veiklų parapijos ko
mitetų - darbuotojų. Matoma, 
Rapolas Itussell myli jaunimų, 
mėgsta dalyvauti chore ir vi
same veikime. Sakiname.

Lietuviai sodės (Red Arro\v 
Bottling Works) išdirbėjai jau 
nuo seniai sutartinai darbuo
jasi, t. y. d. Sakalauskas, Ru
kšėnas ir Šepula. Visi trys y- 
ra geri Hv. Antano parapijos 

'rėmėjai, ypač J. Sakalauskas. 
■Jau kelinti metai, kaip L. \’y- 
jčių 102 kp. eina iždininko pa- 
jreigas ir visad prisideda prie 
darbuotės. Garbė tokiems biz
nieriams. Lietuviai turėtų juos 
visada remti ypatingai. Red 
Arrow išvežioja netik sodą, 
bet ir alų. Prisėjus reikalui, 
darykime biznį su savais, o 
visada daugiau laimėsime, jei 
rankų vieni kitiems pasiduo
sime.

Turime ir daugiau gerų bi
znierių, kurie priklauso prie 

!katalikiškų draugijų ir drau- 
jge darbuojasi. Apie kitus vė
liau parašysime.

Dainuos solistai-ės ir para t 
pijos choras, ved. kleb. kun I 
J. Čižausko. Bus jiatriotiški į 
dialogui ir vaizdeliai. Po pro | 
gramo — šokiai.

Visi, kurie suse priskaftok Į 
prie kilnios lietuvių tautos šci | 
mos sūnų ir dukterų, kviečia | 
mi dulyvuuti šiame reikšinin , 
gam ir pati iotiniani paminė .1 
jime.

_____ Z.
Pereitų sekmadienį vėl tekol

Commerce, dar prieš puotų 
Book Cadillac viešbuty, atsi
klausė ,J. E. vyskupo Gallag
her ir prof. kun. Poetker, kud 

: pasakytų po keletu žodžių. At- i 
sakyme gavo prašymų nedėti j

IjU vardų programaru Taip ir |Mir,teu chorę giedant Mozartoi 
padaryta. . offertorium• 'Mišią

Kadangi Lietuvos konsulas bona.- 
A. Kalvaitis parodos rengėja 
pirmiausiai atsiuntė pas adv.
J. P. I viekų, tai su L. Bony- Tėvas Sylvius, vienuolis, 
liard drauge aplankę klebonus 

j ir kai kuriuos lietuvius gyvly- 
| tojus, kurie mielu noru rauk- 
i darbių parodui pritarė. Adv.
J. P. Uviekui prašant, P. Bu

nkantis, A. Ktark sudarė gerų 
orkestrą parodos atidarynte ir 
dykai dalyvavo. Adv. ir teisė
jas Uviekas taria širdingų ačiū 
visiems už prielankumų ir da
lyvavimų progrnme.

kun. .1. Cižauskas 
žiui giedojo solo.

Sumų laikė ir pamokslų sa-

Vasario 10 d. Agota Juod- 
snukaitė, šios parapijos pasi 
žymėjusi dainininkė ir gabi 
scenos vaidintoja, minėjo save 
gimtadienį, suprašydama į sa
vo namus draugus-es pietums.

Dalyvavo kleb. kun. J. C’i
Žauskas ir Tėvas Svlvius.

M

m

BIZNIERIŲ. PROFESIJO-. 
N ALŲ PAGERBIMO 

VAKARAIS

P-lė Juodsnukaitė visus gra 
žiai pavaišino, už kų jaunimas 
jų apdovanojo gražiomis dova
nomis.

ŠV ANTANO P*R*P|JA,'’""1 įtalpinti Iuik,u5ty. Ui.OVi mnHrlJfl j.u-( “Drauge’' patiek
sime eilę kuopos žvaigždučių. 

Susirinkimas baigės gerameYus. 4 d., L. Vyčių 102 kp. 
įvyko mėnesinis susirinkimas.
Narių susirinko skaitlingai ir 
rūpestingai svarstė jaunimo 
reikalus, kokia būdu visiems 
stiprinus susiorganizavus
siekus didesnės pažangos vi- ,C*Us- Pasakoja, kad Kalvių pa

upe. I I

j Praeitų vasarų į Lietuvą bu 
ir.vo parvykęs Pranas Praškevi-

same veikime. Raportai apie 
sporto progresų — basketball

rapija gana gerai gyvuojanti. 
Ūkininkai visko turi, tik litų

Lietuvos ir Estijos rankdar
bių paroda pilnai nusisekė, kų 
tvirtina pats rengėjas Louis 
Bonybard. Publikos atlankė a- 
pie 15,(MK). Daug dalykų išjiir- 
kta. Lietuviai ilgi pirkosi, pa
gal išgalės. Anglų spauda pla
čiai rašė ir atvaizdus dėjo, 
laigi lietuvių vardų svetimtau
čių tarpe garsino.

Prieš atidurant parodų, 
Book Cadillac viešbuty buvo 
vaišės, kuriose dalyvavo dau-

Pi linas Detroite bus toks 
j parengimus kovo 3 <1. Šv. An
tano parapija, padedant L. Vy 
čių 102 k p., rengia biznierių, 
profesijonalų pagerbimui va
karų. Bus naujas vaidinimas. 
Muz. J. A. Blažys su Vyčių 
choru ir vietos solistais pa
tieks muzikalų programų.

dera proga Detroito biznio-

“DRAUGO” VAJuS 
DETROITE

IŠ SPAUDOS RĖMĖJŲ DR- 
JOS SUSIRINKIMO

,Šv. Jurgio parajiijoj D. K. 
S. R. draugijos susirinkimas 
įvyko vasario 5 d. Sus-mų ve
dė pinu. kun. J. Cižauskas.

Susirinkime radosi dar dviirianis viešai pasirodyti ir ar-j - . .
• • i • • nauios atstovės: O. Škūlienėciau vieniems su kitais susi- “

{pažinti. Girtinas parapijos su
manymas ir naudingas lietu
vių tarpe. Komisija jau renka 
skelbimus.

ir bovleriu. rodė. kad tvmai (visur stoka. Besigėrėdamas «• •»uuvicuy, iuuv, filiui) » i gelis įžymių asmenų; jų tarja;

ŠV. JURGIO PARAPIJA
DALYVAUKIME LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS IŠKILMĖSE

I Lietuvos gamtos grožybėmis 
P. Praškevičius aplankė daug 
vietų ir visur pastebėjęs di
delį skirtumų nuo tų laikų, kuo 

Dvasios vadas kun. L F. Bo-įmet jis gyveno Lietuvoje. Jau-

progresuoja

Parinkta darbininkai Lietu
viu Dienai -

reišis pranešė, kad gavęs iš 
L. Vyčių Centro dvasios vado 
laiškų, kuriame prašo, kad Šv.
Kazimiero dienoj Vyčiaį in 
corpore priimtų Hv. Komuni
jų. Vienbalsiui nutarta tų pa
daryti kovo 3 d., jx*r pirmas 
Mitrias. Taipgi kleb. pran< šė, 
kad J. E. vyskupo rūpesčiu 
organizuojama visų tautų ka
talikiškas jaunimas į vienų 
tvirtų katalikų organizacijų, 
kurios tikslus bus rūpintis knį 
talikyhės ir politikos reika
lais. Išrinktu komisija daly
vauti bendruose posėdžiuose:
P. Cliutis — pirm., S. Bailiu
kas, J. ir A. Adomailės.

Nutarta, gavus progų, sure
ngti pasilinksminimo vakarėlį 
nariams.

Vyčiai su parapija yra at
spausdinę knygutes dovanoms, 
kurias laimingieji gaus kovo 3 
ui., rengiamam parapijos va
kare. Pageidautina, kad jiara- 
pijonaj pasidarlmotų bilietų 
iSpirkime, nes parapijai reika
linga jNirumn.

Kun. I. F. Boreišis, atjuus-
daiilaa daibuoldjas, įn<š«, it Jurgio parapijų* choro narės, šokusios lietuviškus šokius Lietuvos ir Estonijos rank-
vienbalsiai nutarta, kad pusi- (Įa,.jjįų parodų atidarant, Ernst Keru Store, vasario 2 d., kur dalyvavo visa Detroito inte- 
darbavusių merginų atvaizdai ligeutija. Viduryj 6ėdi kleb. kuu. J. Cižauskas ir vienuolis kun. Silviua, pasijouistas.

noji karta pakilusi apšvietoj, 
kad tik džiaugtis tereikia. Pa 
sinuudodumas proga ir apsi
vylė su Antanina Murk finui te

ir J. E. vyskupas Gallagher, 
prof. kun. A. IT. Poetker iš 
Detroito universiteto. Nei vie
šbuty, nei parodos atidaryme 
tie garbingi ir aukšto mokslo 
žmonės nekalbėjo. Kai kurie 
manė, kad, gal, nebuvo jiakvie 
sti kalbėti. Parodos rengėjas 
L. Bonybard ir Ifarvey Camp-

SUCH IS LIFE—,
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THjl WIIEEL WHEN CARS COLUDE AT THIS CORNER.

Visi į darbų, o tas darbas jnie mėnesiniam susirinkime ne
nenueis užniek! tarta tų užmetimų atšaukti,
Marijona Aukščiūnienė, raštines mūsų kilojai nieko bendra 

■neturi su tais radio progra- 
Irnais. Ir taipgi kuojai turi sa
vo valdybų, kuri saugoja kon
stitucijų. ir kuopos reikalus ir, 
neklausant kitų patarimų, vy
kdo savo nutarimus ir suspen
davimus.

Pasirašo 54 kp. valdyba: 
Pirm., J. H. Medinis 
Vice pirm. Jo<an Astrosky 
Fin. rašt. Mar. Širvaitienė 
Nut. rašt. Mar. Vaičiūnaitė

ir P. Meškauskienė, abi iš Ma 
Idos Apaštalystės draugijos.

Pirm. kun. J. Cižauskas ra- ” 
gino atstovus-es, kiek gulint, 
platinti katalikiškųjų spaudų, 
kad mūsų sjuiuda, rimti laik
raščiai, išstumtų bedievių šla
mštus iš katalikų namų, kad 
kiekvienų katalikiškųjų šeimų 
lankytų dienraštis “Draugas” 
ir kiti kat. laikraščiai. Daug 
dėmesio į tai kreipė atstovai

Vasario 17 <1. Šv. Jurgio pa-’jr, O. Škūlienės įnešimu, nu-
rupijos svetainėje*, 6:30 vai. tarta surengti “Draugo” va 
vakare, kalbės kun. V. Mase-' jų. Vajus tęsis ligi Velykų, 
vieius, teisėjas D. Vau Žile, j Kas neįstengs metams užsi- 
teisėjas J. A. Boyne, sberiff mokėti, lai pabando pusei me
T. Wileox, Cbief Deputy Sbe- 
riff B. E. MeGratb, H. Stoll, 
Rcgister of Deeds, adv. J. P. 
Uvick, teisėjas J. Jefferson, 
dr. J. Jonikaitis ir kiti.iš Kruoniu purup., Vaiguvos i heli, viee prez. Cbamber of

tų ar bent penktadienio 
“Draugų”, kuriame teljia De
troito Žinios. Atstovai ės pa
sižadėjo šiam vajuj darbuotis 
kiek tik sąlygos leis. Pirm. 
kun. .T. Cižauskas paskyrė nuo 
savęs dovanų tmn, kuris su 
rinks daugiausiai prenumera
tų.

NESAKYKIME KO 
NEŽINOME

Pastebėjome, kad kai kurių 
draugijų susirinkimuose narės, 
radusios Detroito žiniose joms 
nepalankių korespondencijų, 
viešai pareiškia, kad tos ko- 
respondencijos išėjusios iš 
Spaudos Rėmėjų draugijos. 
Toki narių išsireiškimai kenk
smingi Spaudos Rėmėjų drau
gijai. Tokios narės pirmiau tu 
retų sužinoti, ar Spaudos drau. 
pja turi kų nors bendra su 
tokiomis korespondencijomis, 
ar ne, ir tik tada jai kų nors 
primesti. Juk gerai žinoma, 
kad Detroito korespondentai 
nesiunčia savo korespondenei 
jų per Spaudos Rėmėjų drau
gijos cenzūrų, o koresponden
tų Detroite yra daug. Neda
rykime to, kas nedera ir nie-. 
kas apie mus prastai neatsi,

Be Dievo meiles irsta vi
suomenės tvarka. Pamilk Die 
vų, o rasi sau ir tėvynei ne- 
nykstamų turtų. Kur Dievus 
ten ir palaima.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Nervuotas — Susierzinęs? 
štai Greita Pagelba

Kam būti nervuotu ar susierzinusiu? 
NL'OA-TONE suteiks greitą pagelbą. 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
Ir veikla akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 
zlals Ir nemaloniais. Suvaldykit savo 
nervus su NUOA-TONE Ir greitai 
užmiršit bCdas. NUOA-TONE neturi 
prasto skonto. Jis yra plokštelių for-

Tia KPTlii žnoniii natarlė* It lengvas priimti. Pa/mkit vilią hunų /Juonių ĮiUittiie. so ingnes|o trytmentą už Vieną Do
leri. Jei rezultatui nepatenkins. Jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda ir 
garantuoja visi aptiek oriai. NeaMdt- 
liokit—gaukit bonką šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU- 
GA-T0NK.

Kuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOD 
—Idealų Uuosuotoją vidurių 25c ir i 50c.

lieps. Štai, kų mums suko vie-’j

Itas būdams skustis liuuk, k:/ 
jiusėjai tų ir piank”.

Valdyba

PAAIŠKINIMAS

“Drauge”, Detroito Žinių 
Skyriuj, tiljio korespondencija 
iš Hv. Jurgio parapijos, lie
čianti Moterų Sų-gos kuopą.

Vasario mėn. 7 d. įvykusia

KĄ “DRAUGAS”JUMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 

Amerikos žinias it politikos, tikėjimo ir nūdienio klm- 
sitnus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dieno? 
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. Jdomius 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” PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

VISADA
UŽKIRSTA

Ar žinot, kodėl Jos ns- 
oAgoT JI pati notlnojo. 
Joi blogai kvapai bato 
DriežaMIm. nn blogo kra
po niekai nim<*'gntn. Vie
nok visi tą gali pašalinti. 
Oargaliuok su JJiterlna ir 
tas atliks kas ralkJa. Var
tok kasdlea. Bandymai ro
do, kad šia raistai a t llaka 
grot t, ko kiti raistai no- 
padaro pnr 4 dlinaa

LAUflERT PHARMAGAL

fX»MPAMV

81. Ijoula. Mo.

LISTERINE
prempfty enda otfors ordlnary 
anHaepMca c«n*t In 4 4ny»



Penktadienis, vasario 15, 1935 n Pi r

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
šį penktadienį, vakare 7:30, žada. ir fundija ir da žada i: 

vai., mūsų parapijos svetainė-! landi ja. Žmonės džiaugias . 
je i'.ks labui gražus progra-'Tik gaila, kad nestipru irtu, jog 
mus ir kalbos paminėjimui |tie visi fundušui eina iš jų pa- 
Lietuvos nepriklausomybės, čių taksų kišenių.
Turima vilties, kad visi šios
kolonijos lietuviui, be jokio 
skirtumo, susirinks į svetainę, 
kad parodžius meilę savo tau
tai ir pagarbų tautos sūnums, 
kurie už jos laisvę galvas pa
guldė.

Programa bus neilga; susi
dės iš dainų ir kalbų. Kalbė
tojai bus kun. A. Valančius ir 
dr. Simonaitis. Įžanga nemo
kama.

Wulter Bubitz kuomet sto
ja kur dirbti, tai dirba nejuo
kais. .Jis yra savininkas (Irant 
Works teatro. Vertas paramos.

bttui, p. Bubitz šiuo laiku 
tapo išrinktas miesto knygv-

nio (kovo 3 d.) vakarų, 7:3t; 
vai. parapijos svetainėje ren 

jgia šaunių vakarienę seserų 
įKazimieriečių naudai. Klebu 
j nūs raginu, ir rėmėjos pmSr.. 
eieeriškių paramos ir prisidė 
jimo. Visas kovo mėnuo >t.i 

pašvęstus seserims Kazimierie 
tems, nes tai jų vienuolyno gic 
bėjo mėnuo. Kovo 4 d. — A\ 
Kazimiero diena. Visi remki 
me, nes tai mūsų pačių įstu, 
ga.

Užgavėnių vakarų į parapi
jos svetainę utvyksta ‘"Nojaus 
arkos’’ su sorkėmis-ir blinim-

no nariu (meinber of Librarv 
Board). Jis dalyvauja «u ge-
vai. piliečiais, už j.} teises vP nkais' proga,

sur drųsiai stoja, todėl žmo
nės jį ir išrinko. Walteris, taip 
sakant, nesilaižo nei prie vie-

Cicero# L. Vyčių 14 kuopa 
6v. Kazimiero šventi* žada ko

EMU DENEMARKinč

Cieeros žmones didžiumoj 
visuomet pasirodo esu palri- 
jotais. Tikimasi, kad tų pairi-
jotizmo dvasių parodys ir šia- |visų pįiječių gerovei. Sveiki
me laike, ypač, kuomet Ilitle-'naiuc \Valterj Babitz jo lai- 
ris suka apie Klaipėdų, o len* Imėjitne. Lietuviai tikisi, kad 
kai riečia savo snapų Vilnių-jjj, gpažiai atstovaus žmonių 
je-

no politikierio, kurie nori, kad ,^'1'ningiuuKiui apvaikščiotu 
už pašildymų pažadėjimo, tik /dnihscių \ald\bų- 
jiems pasižadėtų dirbti, o nclkuri°"» n,atc‘pe Uaineli, Jttuk

šaitę ir kilus, k. R. J. Kasiu 
laitį, A. Valančių, Dauniūtę,
Davisų. Kuomet jie stoja į da- toja), Mažonienė, Kaulienė

PDNIIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

reikalu*-

rbų, tai jau tik džiaugkis.

Praeito penktadienio vaka
rų į parapijos svetainę atsi
lankė daug žymių svečių: sva
rbioji Cieeros miesto valdyba; 
miesto prezidentas Cerney, 
Tovn Clerk Vėtoma, jų poli
tikos dalies kandidatui su pa
lydovais, net ir senatorius Ri
ebio Graliam, su savo palydo
vais. Retai tokius žymius sve
čius galima matyti paprastų 
piliečių tarpe. Kaip balsavi
mo laikas ateinu, kaip tie “c-’ 
bivateliai” prielankūs! Tik

šeštadienio vakarų Jloly 
Name d rungi ja turės metini 
balių, parap. svetainėj. Lau
kia svečių. Žadu “good time”.

Valančius, J r., Pasekienė. Vis. 
uolūs darbuotojai ir parap. rė
mėjai. Klebonus, teisėjų nuo 
sprendžiu, dovanas dalino.

JOANNA ISDONIENĖ
(Po tėvais Venckaitė)
Mirė vasario 14 d. 1935 iii.. 

3:40 vai. ryto, sulaukus pusės 
metų amžiaus. Kilo iš Kasi-inlu 
apskričio. Kailinėm, parapijos. 
Judtlų kaimo. Amerikoje Išgy
veno 31 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
(ris dukteris: Stanislava Zarem
ba, Josephine ir Ona, žentu 
Juozapu, tris sūnus: Juozapu. 
Antanu Ir Alex, dvi marčias: 
Stanislavu tr Onu. septynis a- 
nūkus; dvi Švogerkas Ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 3254 So. 
Ixiwe Avė. Laidotuvės Jvyks 
pi;nūdien), vasario 18 d.. Iš 
namu 8 vai. bus atlydėta ) Sv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioj (vyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų- I’o pamaldų 
bus nulydčta J Sv. Kazimiera 
kupinės.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Kūnai, Že
ntas. Marčios. Anūkui, švoger- 
kos tr Giminės.

laidotuvėms patarnauju gra- 
borlus 8. P. Mušeika. Telefonas 
VARds 1138.

Girdime, kad senatoriaus 
Graliam pusė norės panaikinti 
du ofisu Cicero# miesto val
džioje, būtent town eolleetor
ir town assessors, žinoma, pri- j j).u,tįsta8 jr 
sidengdamas ekonomijos skrai lyo 5^^: 
ste. Obalsis gražus, bet, deja, 
kad apvilingas. Tie ponai ne 
miesto žmonėms ekonomijos 
nori, bet sau šiltų vietų ir 
savo jėgos (power) savo pu
sei.

Štai, kaip tikrenybėje yra. 
Jeigu sumažintų du ofisu, tuo 
kart tas ponas senatorius su 
savo sėbrais imtų viršų (po\v- 
er) valdyme Cieeros miesto. 
Piliečių balsas miesto valdy- 
boje būtų vien tik tų ponų ra
nkose. Nu, ir žinote kas iš to 
visko turėtų laimėjimų.

Ponas senatorius Graliam 
turi ir dar vienų skymų. bū
tent, prijungti Cieeros miestų 
prie Cliicagos. Tuotui senato
rius nori sau ir savo keliems 
pasekėjams šiltų vietų: alder- 
man, committeeman ete. Ciee
ros gyventojui tai pramato. 
Jie turi baloto teises; jie ži
nos, kaip tuos dalykus aprū
pinti.

Automobilių laisnis 1935 me 
tams Ciceroje tik $2.50. Cice- 
roje mažesni taksai. Čia gera 
gyventi. Tik...

šv. Kazimiero akademijos 
rėmėjos Užgavėnių sekmadię-

A™h

Atkočiūnas bu

sveikas 
puikiausiai atlieka.

Mūsų gerb. klebonas kun. 
Vaičūnas nuoširdžiai dėkoja; 
visiems lietuviams biznieria

KAIP WATERBURIO LIE
TUVIAI MINĖS VA

SARIO 16
POPIET RADIO PROGRA 
MAS, VAKARE IŠKILMĖS 

SALĖJE

tadio mylėtojus prašome at
sukti savo radio ant 1120 kil. 
WATR stoties; o Waterburio 
visuomenė kviečiama skaitlin-

Bendleris, daktaras M. Aukš
takalnis ir kiti vietiniai kal
bėtojai.

Taip put į ratlio ir į vaka-
, • ... gai atsilankvti 1 Lietuvos Ne-10 programų# via pakviestas 0 • 1 .

priklausomybės vakariEę pro
vianto dalį. Vėtra

susirgęs. Dabar vėl ims už visokias aukas parapi- 
Dantisterijos darbų

Jonas Kazakevičius neseniai 
ėmė valstybės kvotimus

WATERBURY, CONN. —jos parengimams, o ypač Bo
čiumi!, Putrimui, Grigui, Pa- ^(‘štadienį, vasario 16, Šv. Juo 
teriabui, Vasiliauskui, Žvulau- zaP° parap. choro radio gru- 

4 neseniai skui, Roekui, Lenartui, Jaškū- P*> va<k komp. A. Aleksiui, 
įus gydy- ;imi, Tamuliūni.i, Samoskai, ketvirtų vai. (4:00 P. M.) po

piet, išpildys patriotinio turi
nio dainų bei muzikos progra
mų. Kalbės vietinio Vilniaus 
Vadavimo gailies pirm. geri), 
kun. kleb. J. Valantiejns ir 
rašytojas kun. Jonus Kripas; j 
gros Norberto Aleksio Melodi-

tojo ir chirurgo teisėms gauti. (Žilvičiui, Angliekui, Shetniotui 
Dabar laukia kvotimų' rezul-[Vaišvilienei, Kaserauskui, dr. 
tatų. Dr. Kazakevičius yra Gussen, A. Pociui, J. Andžiu- 
patyręs jaunikaitis. Cieerieeiai įliui, Zajuuskui, Zainalevič.iui, 
susilauks gero lietuvio gydy- ‘Zigmont, Bernct ir kiliems, 
tojo. kurie aukojo. Ponas Pailga ir-

------------ gi prisideda, ir Kričauskas,
Vasario 10 d. vakare, parap. Miliauskas (duonius) daugiau-

svetainėje, šv. Antano parap. 
jaunuolės-iai surengė Valen
tine — (maskarado) balių pa
rapijos naudai. Žmonių atsila
nkė pusėtnai.

Už parėdus dovanas gavo 
šie: Kučifltė, Valančiūtė, Žva- 
lauskienė, Kasmauskienė, Ku- 
čienė, Stankienė, Olišauskų vai, 
kučiui, Kaulius ir dar keli an
traeiliai.

Už lietuviSkus šokius dova- 
įnas gavo: Žvalauskai (biznie
riai), M. Jankauskas, B. Kiene 
ir dar viena panelė — vardo 
nepamenu.

Teisėjais buvo Paul Putrini 
(biznierius ir aukotojas), Mi
liauskienė (biznierka ir auko-

PAIN-EXPELLER į. j

SUll. C. 2

GARSIN KITĖS 
“DRAUGE”

jkalbėti Vilniaus Vadavimo or- 
jganizaeijos uolus veikėjas Vi- ® 
jktoras Čekanauskas iš Hart
ford, Coi.n.

Tad-gi visus Coliu, lietuvių
BIZNIERIAI, G4RSINK1TES

“DRAUGE”

VENETIAN MONUMEHICO.. INC.
UdlrMjal aakšie- ~ HlMee raminkis 

Ir iU-l'uamli,

A. ' ... ..

č.p:

DtdjUsusla paminklų dlrbtovš 
(JtateMcoi

aus orkestrą.

Vakare 7:30 vai., parapijos 
auditorijoj įvyks visuomeninis 
susirinkimas. Bus dainos, mu
zika ir kalbės gerb. kun. E. 
Gradeckis, aldermonas Jonas

Bovtri 50 metų prityrimo
- o-------

Pirkite tiesiai Iš dirbtovše ir 
taupykite pinigus

------- o-------
■ atlikome darbų daugeliui iyns 

alų Chlcagos Lieta v ių.

527 N. WESTERN AVĖ,
arti Grand Avė.

ADOMAS NUGNIS
Mirė vtmarlo 13 d. 1933 m.. 

9 vai. vakaro, milu u k pu 57 mo
ty amžinau. Kilo Iš Kauno rč- 
dyl.M, Lietuvos.

Paliko dideliame nuliūdimi' 
inoler) Kotrtny po tėvai* Mo- 
luškaltę. aūm, WaJt**r, marčia 
Mlldred, dukterj Gminų ITIuter, 
žentą Waller I’rliner, anūku 
Robert I’rliner Ir gimiueM.

Kflnun pašarvotu,, 1137 l'lerce 
Ht., bary. Ind. lAildoluvėų IvvkH 
pirmadieni, vaaarlo 18 d., iš
tu! ii, 8:30 vai. bun nt'ydėlaa ) 
šv. Kazimiero imrapljoa bažny
čių, bary. Ind., kurioj )vykz ge. 
dullngoe piiniald'ie už velionio 
sielų Po pamaldų boa nulydė
tus j šv. Kazimiero kuplnee.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Kūnines. driLUKiis-K's Ir puž.vs- 
iiiuniR-iiiMa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Niillūilę: .Moteris, Sūlin*. Ma
rti, Žentas, Anūkas Ir Giminės.

liet Informacijų šaukite Ua- 
ry 7447.

AIA
JURGIS RAD0MSKI3

Mirė vasario 14 d.. 1935 m., 
10:45 valandų ryto, sulaukės 
• 3 lieti, amžiui,*. Kilo iš Su
valkų rčdybos, Marijam pilės a- 
pskrlčio, Htu.rapolėz para,,įjos. 
Opsrutfillų kulino.

Amerikoje išgyveno apie* 15 
metus.

Pullko dideliame nuliūdime 
du sūnus: Jurg) Ir Wllllain fe 
dukteris: iMary l)ownoy. Annu 
M.vers, Agnės Morinon. Msrga- 
ret Iladoniskl, Juozaplnu Peri
no, benevlevo Krhu.rdt, Ir gi
mines.

Kūnus pašurvotus 25G3 Ho. 
Gmernbl Avė.

latldoluvės (vyks pirmadieni, 
vasario 18 d., iš nam.i, 8 vai. 
bus atlydėtus ) šv. Antano pu- 
rnpljos bažnyčių. Cicero, iii., 
kurioj (vyks gedulingos pumai- 
dos už velioniu slehy. Po pu
ma Idų bus nulydėtas ) Muunt 
flllvet kapines, llrutdvrood, ftl.

NlioSIrdžIuI kviečiu, ne visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys
ta,nns-mag dalyvauti šiose lai
dotu vėsi-.

Nuliūdę lieka; Sūnal, Duktė, 
rys Ir blmtnč-n

f/itdotiivėrus palarnauls gra- 
liorlus A. Petkus. Telefonas 
Cicero 3199.

Nuo Gėlimų ir 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ 

P«in-Expelleris visuomet 
palengvina skausmus

KULS PA IN

GA1NS 25% LBS.
IN TW0 MONTHS

COD LIVER OIL-Onc« a 
Punishment—Now a Treat

Stop lrytnr to force your childrrn to take nsMy- 
tatting1li Jiy flsvoredeud livcroil*. Give them 
toco Cod—the eod livrr oil wilh s dclicious 
(hoooiata t«,r—and wa,ch thrir bnriici 
daily witb vinvnu*. sthletic strengtb! Mrt. 
Merder ot Mifvaukee ssya:

“Itrfifrt Uty thiU tnnk
KO Ibt. Nm. tn tuo 
monthi' Hmt, ik* tetilkt 
1OS% Ibf. and tbt bai 
ant tU •iittt."
Oi her cod I i ver oil» ha ve 
only Vilsimm A snrt f)? 
būt Coco Cod is slfco 
rirh in Vitamin B—the 
appelite and grovth 
pmsMSing vitamin. 
Start vnurchiMren wlth 

Cod today. Al all 
m.

TheCedUv«r<NIThslT,

Coco Cod
dra< i/arrj

COCO GOD

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Bpedallstal Iškalime Ir įdirbi
me visokių rūšių paminklų Ir pa-

Ufisų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Išdirbėjai^

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vlenaa blokas | rytos nao 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai!

Re>. PF.RSACOLA MII 
BELMOMT 3485

Orrtcei H1LL81OB 3888
Alfred RomUI, presu Vlncent RoaeUl. aeer.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dicnę 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

GRABORIAI:
LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla 

Itelkale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

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

1439 S. 49th Ct., Cicero, IU.
Tcl. CICKRO 6921

Tei. LAFayette 3573

J. Liulevlčius
G ra bortus 

Ir
Ils Įsam ilb to Jas

Pataraanja Clilca 
goję ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

81)83 Archer Avė.

Telefoną* TABd« 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieimunau 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, HL

I. J. Z 0 L P
ORABOR1U8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDftJAB
1646 West 46th Street
Tel. BOI Ievard 5903—8813

ATĖJUS LIŪDĖSIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis

ANTANAS PETKUS
O&ABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th OOURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Bonlevard 4139

SIMON M. SKUČAS
GRABORIUS tr BALRAMUOTOJA* 

Patarnavimas geras Ir nebraaflM
718 West 18th Street

Telefonas MORrae 3377

ir

Ievas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

6340 80. K£DZIE AVĖ.

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ URABOniUS 

Palaidoja už *25.00 Ir aukščiau 
Modorniška koplyčia dykai 

668 W. 18th Ht. Tol. CANal <178 
Chicago, III.

Laidojame ant lengvų išmnkijimų

J. J. BAGDONAS
Rep. 3100 arba Pul. 4151 

2506 W. 63rd St 
10734 S. Michlgan Avc.

N. RADIS, ch.
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GRAŽŪS A. L, R. K, FEDERACIJOS CHICAGOS 
APSKRIČIO UŽSIMOJIMAI

(Įspūdžiai iš buvusio sus-mo) į Kadangi Dievo Apv. pnrnp.
Skaitlingas susinąs įvyko,svet. vietos kleb. kun. Ig. Ab

Aušros Vartų pnrnp. svet., va-Įbavičiaus pastangomis rengia- 
sario 6 <1. ma nepaprastai 17 metų iškil-

Pirm visako, A. Bacevičiaus Įmingąs Lietuvos neprikl. pu

tiDraugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

“DRAUGĄ” GALIMA 
GAUTI

Dabartinis 12 vardo aldermo- wioz atmesti, bet jo pastangos

patarimu, pirm. A. Valančius 
paprašė I* šimutį, “Draugo'’ 
redaktorių, pakalbėti apie 
Klaipėdos, Lietuvos ir Vokie
tijos šių dienų santykius.

flerb. šimutis plačiai išaiš
kino tų padėtį, tarp Lietuvos,
Klaipėdos ir hitlerininkų šia
ndieninį stovį ir
tlingą kariuomenės 
eijos sutraukiau
pasienį. riais jie bando įtikinti visą

To priežastjs — tai šių die- pasaulį, kad jis atsigrįžtų

minėjimas, Jotlėl Feder. apsk
ritys širdingai pataria, kad

skritys pataria apskr. valdy
bai, pasitarus su vfetos kle
bonu ir parap. veikėjais, su 
prelegentų jmgalba suorgani

Daukša pasakė gružių kulbų 
Džiaugės matydamas savo se
nus choristus ir visų būrį da 
baltinių choristų.

A. J’rečinauskus savo kal-zuoti Feder. skyrių. Tai leng- 
visos Chieagos' ir apylinkių va padaryti, nes visi klebonai boj irgi džiaugės, kad po 25 

metų choras ji nepamiršo irlietuviai, kum tik aplinkybės mielai pritaria, kad būtų Fed. 
leis, dalyvautų Dievo Apv. pa-(skyriai visose kolonijose.

' M t. flreenuood News agentu-| 
* roj, p<> antrašu 3012 \V. llltli* 
Kt. Visi M t.. {Jreemvood, Ever 
green 1‘ark ir tos apylinkės 
lietuviai galės dabar gani i 
“Draugų” kasdienų. Telefo-I 
nas naujosios stoties: liever- 
lv 001S.

'mis mėgino ir B. lt. Pietkie-

Al roMOBIl.Ks

nuėjo vėjais.

Al TOMOIH1,ES

pakvietė į savo gražų vakarų.
Paskui kalbėjo A. Kablukas, 

kuris taip pat džiaugėsi gavęs

LIETUVIS PATVIRTINTAS 
Į ALDERMONUS

EMIL DENEMARK INC
Vartoti; Karų Bargenai^^

j nUICK — *34. Model 5 Bedun. .NASH ’32 — Light 8. 5 Sodan. Ma. 
J i?1?? ’caUiiu negu vienų mėne- roon. 5 mediniai ratai, gori
. ...... (duolas mainaia ant didesnio Ištikimus, ekonomiškas mitina kai

‘ iin^'ii"10 Karo KnrancIJa. Kaina- rus. anodo Ir bėga gerai .... 232.-,

46S, 2 pasaž. 
Freneh hluo.

gružus ro'ir...
•295

ra p. iškilmėse vasario 17 d., 
7:30 vai. vak., kur bus išneš-

Katai. spaudos vajus
Tuo reikalu plačiai kalba B. R. Pietkieviez šiandit

1 • lt f,. z t f 11 I >1 -
su built-in įmuk. Juodas, šeši drat.tų kandidatūrų buvo atmesta., ratai. l.ahnl puikinta stovy Ir išrodo 

, kaip naujus. Garsini uotus . . $1115

nų Kaune teisinas hitlerinin
kams, Lietuvos išdavikams.

prieš Lietuvų.
Pastarųjų prieš vokiečius re-

kurių yra virš 100. Kai k u- jzoliucijų reiktų paskleisti pla

sidėjo ir tęsis per visų gavė-[pat tokius “good times” tu 
nių sekmadieniais 3—4 vai. po- Įrėjo.
piet. | Buvo daug kalbėtojų. Mm.

Dėl geresnių sekmjų, į kat .V. Daukša ir A. Prečinaųškas —
spaudos platinimo darbų įsi ! visus pavaišino.

5 Sodan, 
lediniai ratai, 

vvhlpeoril trim. Geram Rtovy vidui 
Ir išorinei ..................................... *275

riems hitlerininkams gręsia ’eiai Amerikos ir Europos spau kinko visų skyrių ir vietinių i ai
i i • i i • «• ••• •••-.• IV UKiliO ROIll«rIjOj DllvO. iii.net mirties bausmė. Todėl šia-Idoje, kad visas pasauks pa-[organizacijų pirmininkai, su Jork

ndien vokiečiai iš keršto ir 
jaučiasi stovį ant žarijų.

Bet kad šiandien vokiečiai 
drįstų pult Lietuvų — tai bai
mei nėra pamato. Nes vokie
čiai nežino, ir nėra tikri, kaip 
i ju žygį atsineštų visa Euro- 
jia, išskyrus Lenki jų. Aišku

, , . , , , ----- unoniene, J. Makaraite, A.darydami savo kolonijose bu- , r ... , ,.v./ , , . . , 1 Juozapaitis ir A. Martišius,-elius spaudos platintojų, kn- . .. , ., ,. . . . ... Komisija daug pasidarbavo.

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETIUCALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins ūkių įtempimą, Ittirls 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotti
nto. skaudamu akių karšt), atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingui akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 

, elektra, parodančia mažiausias klai-
metine vakariene, kuri įvyks' das- si'PCla16 atyda atkreipiama i 

‘ ‘ ‘ J mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedfilioj nuo i O iki 12. Daugely at-| 
slllkimų uk.vs atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. į

FORD *33 — 2 pnsiiž. Cziti ve.rtihie 
Coupe, V-8. Juodas su Geltonai* 
ratais ir gerais tajerals. Atrodo 
kaip naujas ir laimi geram 
stovy .................................................... *805

NASH *32 — 8eyt. 5 pasaž. Coupe 
Juodas, 6 drat. ratai, geri taleral. 
t.runk mek. whlpcor<l trim. Gersi

CHEVROLET *31 — 2 pasaž. eoupe. 
juodas, 3 drat. ratai, spot light. 
radiiitor grllle. Gražus mažus eoupe 
geram stovy ................................ *250

CADILLAC* *28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas. fi drat. ratui, trnnk raek. 
whipeord trini. Puikus karus, ku
ris dar Ilgai tarnaus ................. #195

atrodantis Nash geram stovy #395 ORAHA.M DAIGE z9 6 eyl. S 
Sedan. Mėlynas. 6 drat. ratui, t.runkžintų vokiečių šmeižtus Lietu

vos nenaudai. Be abejo, iškil
mių rengimo komisija tai pa
darys. To tikisi Feder. apskri
tys.

Vak. Valst. Konferencija
Kadangi nebėra vilties su

laukti į konferencijų brangi)
vokiečiai jaučia, kad užkabi- [svočių, bolševikų -kankinį J. 
nūs Lietuvų, gali prieš vokie-ĮE. vyskupų T. Matulionį, nes 
čius atsisukti visa Europa ir [nesuspės atvykti Cbieagon iki 
tada vokiečiams būtų riesta, j geg. mėnesio, todėl konferen- 

Plebiscito Klaipėdos kraštui ! cijai pasiskirta kovo 24 d., Šv. 
vokiečiai neturi jėgos gauti iš Antano pnrnp. svetainė, Cice- 
Tautų Sųjungos ir iš Lietuvos. !ro, Bl.

rie aplankys visus katalikų 
namus, kad neliktų nei vienos 
šeimos ne aplankytos ir nepa
ragintos pamylėti katalikiškų 
jų spaudų, kuri neša šviesų ir 
tiesų, ramybę ir palaimų.

J. S., koresp.

Po vakarienės vėl linksmin
tasi. Choristė

Visi iš Town of Lake ren 
giasi važiuoti į Šv. Kazimiero 
Akad. Rėmėjų dr-jos centro

BI’ICK *31 — Model 91. 5 Sedan.
Juodas, G drat. ratai, geri taieral. 
mohuir trim. Didelis, erdvus, sma
gus Hulek geram stovy .... *375

ni’ICK *31----Model 91, 3 Sedan. 6
drat. ratai, vvhite šitie wall taieral. 
ehroane tire eovers, trnnk raek. 
spot light. Niekur geresnio Bu’ek 
negu ši *31 Sedan .......................SK»75

raek, mohuir trim. Žemai an’-a1- 
nįlotas, liet tikra vertybė Siti.'

PONTIAC *29 — 3 pasaž. landau se
dan. Šviesiai mėlynas. 6 <’.rat. ra
tai, trunk raek, gražiam stovy, ty
kus motorus ................................ S125

Baigus Šimučiui kalbų, nu 
aidėjo gausūs aplodismentai.

Vasario 16
Lietuvos nepriklausomybės 

atgavimo 17 metų sukakties 
Vas. 16 d. veik visose parapi
jose Feder. skyriai uoliai ruo
šiasi paminėti. Vienur vasario 
16 d., kitur vasario 17 d., o 
Cicero, III., penktadienį, vasa
rio 15 d. Veik visur ruošiama 
parap. svetainėse. Ypatingai 
iškilmingai rengiasi aštuonio- 
likiečiai Dievo Apvaizdos pa
rapijos erdvioje svetainėje s1 
/dideliu ir įdomiu programų ir

Apskritys pataria rengimo 
komisijai vietoje J. E. vysk. 
Matulionio, pakviesti su refe
ratu didž. gerb. prof. kun. .T.

vasario 24 d., Šv. Kazimiero 
Akademijos auditorijoj. Tikie- 
tai tik po 1 dol.

ZARASIŠKIAI ORGANI
ZUOJA KLŪBA

PASIDŽIAUGKIME LIE
TUVOS NEPRIKLAU

SOMYBE
BRIGHTON PARK. — Be

veik tūkstantis šios kolonijos
gyventojų lietuvių susirinks Prieš kiek laiko pas zarasi-į 

Vaitkevičių, M. T. C. Kon. Vai- sekmadienį, vas. 17 d. 6 vai. »kius, gyvenančius Chicagoje.
vakare į N. P. P. Š. salę, kad kilo sumanymas suorganizuoti 
pasidžiaugus Lietuvos Nepri- zarasiškių draugiškų klubų, 
klausomybės švente. j Dabar, būrelis zarasiškių, pa-

Po karo ant Baltijos kran .sitaręs tarp savęs, nutarė su- 
tkevičinus referatas konferen- tų susikūrė nauja Lietuvos re šaukti pirmų zarasiškių susi- 
ciįai tilptų spaudoje. spublika, kuriai visas pasaulis rinkimų. Susirinkimas įvyks'

pripažino teisę gyvuoti. Jos šiandie, vasnyo 15 d., S vai. 
sūnūs, lietuviai, tuo džiaugia-[vakaro, Žukauskų bute, 2126 
«i. Džiaugiasi ir brigbionpar- ^So. Ifalsteil St, Įėjimas — ha- i 

[kiečiai. rzdskutvklos durys.
Taigi, sekmadienio vakare

tkevičius dažnai kalba, bet jo 
kalbos netelpa spaudoje dėlto 
kad nebūna parašytos. Labai 
pgeidaujamn, kad kun. J. Vai

Konferencija bus sujungta 
su vvskvpo A. Baranausko 106 
m. sukakties paminėjimu.

Liaudies Universitetas
Liaudies universitetas eina Visi zarasiškiai kviečiami

paskaitomis. Ten kalbės ir Lie labai gerai ir sėkmingai, vpa- !bų ap5e Į ir dainŲ apie ats,lnnkytl * *"sn>nkimų.
tnvos konsulas (’hieagai A. tingai pietinėje Chieagos da- 'tpVyne i Zarasiškių
Kalvaitis. Jis kalbės ir Rose- Iv. Prelegentai dar nejaučia -- - ---- - !
landė tuo pačiu reikalu Visu pavargę ir žmonės kursus gan 
Šventų parap., kur klebonauju šiai lanko ir jais įdomauja.
kun. J. Paškauskas.

ynę.
Kalbės kleb. kun. Antnna*- 

Briška kur*. Valančius ir Jo 
nelis, Stasys Pieža dr. Al. M

Kur nėra Feder. skyrių, dr. A> (}. Rakauska.

NEW DEAL DANGE
rengia

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DARBININKŲ PAS. KLUBAS

šeštadienį,
Vasario - Feb. 16 d., 1935

WEST SIDE (Buvusioj Meldažio) svetainėj 
2242 VVest 23rd Plnce, Chicago, Bl.

Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 25 centai
Tikietas bus geras išbiimėįimains, kuriuose bus geros 

dovanos. Muzika SI L V EB CREtSCENTS orkestrą.
Nauji nariai bus priimami be įstojimo mokesčio nuo 

18 iki 25 m. amžiaus, vvbai ir moterys.
Kviečia visus

KOMITETAS

' .ir L. (Jritis.
Programe dalvvaus: pnrapi 

jos choras, vedamas J. Kudir 
kos, solistai ir muzikas J. Oi I
šauskas su savo studentais 

i Taigi visi į Vasario 16 u j 
vakarų! Visi į Lietuvos šve».- 

|tės paminėjimų! Rap.

GRAŽUS CHORO 
VAKARAS' -

SYKIU DALYVAVO IR 
BŪVĮ PRUS 25 M. 

CHORO NARIAI

Phone Boulevard 7589

CADILLAC *30 - - V-S, 3 Sed-in. Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, \vhipeord trim. laibai ge
ras kuras žema kaina ............. #375 ___

IR DAUGELIS KITŲ

BI'ICK — *28. Model 57. 5 Sedan,
gražus mažas karaS, kuris gerai 
važiuoja, žemai apkainuolas. tik
tai ........................................................

PACKARD *28 — 8' eyl. 7 Sedan. R 
drat. ratai trunk raek ............ #95

•' Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite, 
patogiais mėnesiniais mokesčiais.

3848-60 Ogden Avė. - Chicago 
Cnavvford 4100

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme aklnTų dėl viso- į 

kių akių. Ekspertas tyrimo a : 
kių ir pritaikymo akinių. '

LIETUVIAI DAKTARAI
orflte Tel. HEMIotk 4848 
IU-m. Tel. GUOveblII 0017

7017 S. 1’AinFIEI.II AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 w. iiAKQri-rrrE koaii 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 2-4 ir 7-9 vak.

Ketv. ir Nedaliomis susitarus

DI8UBAN0B
NOTARk

PUBLI0

LIETUVIO

KUB B0NU8

REAL ESTATR - SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 
LAIVAKOBOIŲ AGENTŪRA 

Priairažykite į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Bisnis 
2608 WB8T 47th STREBT TeL LAFayette 1068

OR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas 

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

PHONE CANAL 0523

Tel. LAFayrtto 7850

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRT’RGAS

4140 Archer Avenue
Vni • 2 —4 Ir 7—9 vii. vnkare

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

iOflwt Tel. CICERO 4*
I Re»„ Tel. CIC ERO 3054

! JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei

katos Koml. ijonierlus. Y,ra gerai Ci - 
corieėlams- žinomus. Prukttkuoja juu 
28 metus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Klie,imall/.mų, Plau
čių Ir širdies Ilgas.

Valandos:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo l ,kl 4 

į vai. popiet ir 7 iki 8 vni. vakare;
' *v»ntndf»nte.l* parai susitarimo.
i 4930 West 13th Street

CICERO. II,n

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5. 
l’anedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais fi iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REIMhll*- 9000

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
■a '■ .........- " 1 '■ 1 1

Ren. and Office 
2359 So. U-avItt St. 

CANal 070#

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYKICTAN and SI'RGEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOVR8 

2 to 4 and 7 lo 9 P. M.
Sunday by Appointm.nt

Office Phone 
PRO pect 102*

Tel. CANal 0257
R et*.

DT. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRPROAS 

1*21 SOl'TH HAl.STF.ll STREET 

Rezidencija 0000 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 

6 Iki 8 v. vaknro

PROspeet (1050

Ofl^o: Tel. LAFayette 4017
Rez : Tel. HEMlock 0280

DR, A, C. RAKAUSKAS
GYDYTOJ\S »r CHIRl’RGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 
Re/l.lenel|o* Ofisas: 205» W. OUth St.

Valandos: 10-12 ir 8-9 ’~»i. vak. 
Seredontis Ir NedCIlomis pagal sutarti

OFISŲ REIKMENYS
OFFICE EQVIPMENT

Kuomet reikia guminių Štampų, 
nnt*puudų ar kitų ofisams reikalin
gų dalykų, pajaukite:

HARrlson 8125

ACE STAMP WORKS
81 W. Van Buren St

Lietuvis Pr. Mileris jums patarnaus

Šv. Cecilijos choras buvo 
suruošęs metinį pasilinksmini
mo vakarėli. Atsilankė visii

I choristai ir lubai gražini va
karų praleido.

| Tarp choristų matėsi ir šie 
choro steigėjai: A. Prečinaus- 
kas su savo žmona ir A. Sal- 

i dūkas su žmona. Prieš 25 me
tus jie mūsų chore giedojo.! 

[Smagu buvo matyti vakarėly 
buvusius choristus.

Po šokių pagaminta gardi 
vakarienė, po kurios muz. V.

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRl’RGAS

4645 So. Ashland Avė.
Oflao ValantioM;

Nuo 7 ‘kl 4 Ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėlloinia pagal nutarti 

Ofiso telef. HOrievanl 7*20 

Namų Tel. PRO-pert 1930
Tel. ROllcvanl 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo t iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

DR. J, RUSŠEL
Lietuvi* Chirurgą* Ir Gydytoja* 

2515 WE8T 69th ST.
Of. ir Bes. Tel. HEMlock 6141

V i 1 e d d o «:
2-4 popiet; nuo 6-R vakarei*

Tel. Ofiso not Icvard 5*13—14 
Re*. VK'tory 2843

DR. A. J. RERTASH
Ofl«o vai. nuo 1-8; nuo 8:30-8:30

756 Weat 35th Street

Tel.
DR. G, I, BLOŽIS

CANal 0122
DENTISTAS

2201 W. Cermak: Rr.d
(Kampus Leavllt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 .rvlo 

Nuo 1 Iki 8 vakaro 

Seredoj pngal sutar’i

DENTISTAS
į 1440 SO. 49lli IT., C1CF.RO. 11,L.

Vtar.. Ketv.. ir Tėln. 10—9 vai. 
j 3147 SO. HAI-STEI1 ST.. CHICAGO
I I’aned., S* red. Ir Subat. 2—9 vul.

! Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Te. CANal 0402

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

Nedėlioję pngul sutarti 
Tel I.APnrette ««R7

DR. A, RAŠIUS
GYDYTOJAS ir CHIRDKOAB

x—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė netoli Kedzts) 
Valandos: nuo 2 Iki t vai. vakaro

Seredomls ir nedėlliam'* pagal 
sutarti

ANGLYS
. ANGLYSI Tūkstančiai namų vartoja 
ekonomiškas, be suodžių Tropieair

i anglis. Garantuota' voga Ir šiluma.
Trys Telefonai:

: Sereenlng-—>4.75 Kepublie 0600
Mine Run—Š. 7-5 f^tvvndale 736*
Lump arba egg—fi.00 Merrltnac 2524

NORTHERN COAI, CO., 
Lawtxlnle 73«* Merrlmae 2524

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEIfc RF.Pt BLIC *402

Te>. CANal 0122

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredoml* ir Nedėlioto!* pngal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 3. Califomia Avė.
Telefonai* REPtihlte 7*0*

~ DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRCROA*

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 0030

Ofiso vai.: 2—4 Ir t—8 p. m. 
Nedaliomis pagal autartl

I
Ofiso Tel.: LAFayette 3650

Be*. Tel.: VlRginla 0669

DR. Y. E. S1EDLINSKIS
DENTISTAS

O A 8 X - R A T
4148 ARCHER AVENUE

Frnnclsca Avė

Katrie perkate yng'ls Iš 
drafverlų. siųskite Juos I 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis už mažiau 
Pinigų.

ĮVAIRŪS D AK T A R

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, TLL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis ntto 10 iki 13 

valandai dienų 
Telefonas MIDway 2*KO

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI
Tel YARrts OM4 

Rez.: Tel. PI,Asą 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. v. 
Nedėldlenlaia nuo 1(1 iki 13 diena

/

C1CF.RO



