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PART ONE

METAI-VOL. XIX

GRANDIOZIŠKAI PAVYKO CHICAGOS] NACIAI PUOLA MINĖTOS $V. TE- 
LIETUV3AMS LIETUVOS NEPR1KLAU- KARDINOLĄ VO KARŪNAVIMO

SOMYBES MINĖJIMAS • JO EMINENCIJA IŠKĖLĖ SUKAKTUVES

MACON PERNAI 
PAŽEISTAS

JO EMINENCIJA IŠKĖLĖ , 
FORMALŲ PROTESTĄ j 

PRIEŠ JUOS

MFNICIIAK, Bavarija, vas.
16. — Nacių vokiečių moky
klų sų.junga surengė čia susi 

j rinkimų, į kuri suvyko širn- 
! tai nacių ir įvairios rūšies

POPIEŽIUS AUKŠTAI PA
GERBTAS PER PAMAL

DAS VVASHINGTONE

VVASHINGTON (per paš 
tų). — Čia aukštai pagerb
tas Šventasis Tėvas l'opie-

Visose lietuvių kolonijose-para- 
pijose įvyko (vairios pramogos

VISUR PAREIKŠTA? PASIRYŽIMO 

IŠLAISVINTI VILNIŲ
• padaužų. Susirinkime kalbėta v.

Užvakar ir vakar Chicagos kalbėtojams, kad tas atsiektiLpįe jVykusįą katalikų vaikų zlus 1JUS trylikos metų
ir apylinkių, taip pat Keno- 
sbos, lietuviai iškilmingai mi
nėjo Lietuvos Nepriklausomv 
bes 17-os metų sukaktuves.

tegalima tik vieningu visų be-i registraciją mokyklų lanky- 
tuvių veikimu. Tad pasiryžta | mui Tmta kolioti Jo Emin< 
vieningai veikti visais tautos Kardinolas Faulhalieris, Mu-
reikalais. Ypač Vilniaus atga-

karimavimo sukaktuvių pro- 
i ga šio vasario m. 12 dienų. 

Nekulto Prasidėjimo krašto

Visur nepaprastai gražiai vimo klausimu neturi būt trrp 
ir tvarkingai pavyko šios mū- lietuvių pakrikimo.
sų tautos šventės minėjimas. 

Visose kolonijose-parapijo-
Tik septyniolika metų, kaip 

Lietuva atsikovojo laisvę ir

nicho arkivyskupas. Girdėjosi šventovėje įvyko iškilmingos
ir grasinimų. aukštosios'šv. Mišios. 1‘amal-

, y-, . .. . dose buvo apaštališkas dele-Jo Eminencija pasiuntė, L
t, , » , l i gatas i . S., Jo Eksc. arkivv-Berlvnan formali) protestą * X ~. J . . . . . • skupas A. G.'Cicognanr, ir viprieš nacių įsivyravimu ir * . ° ’

sa eilė aukštųjų krašto prese įvyko gausingi lietuvių su-, nepriklausomybę, o šiandien ., . • sa eue auKsnnų Krašto pre-
sirinkimai. Vienur šventė mi- ji jau atsistojusi ‘ant Rl;p.. «auvaU veikimą . pamolJ/ Sftk- / R
nėta koncertais, kitur kitokio- raus valstybinio pagrindo. katalikiškas piadzios
mis pramogomis. Visur buvo 
sakomos prakalbos.

Šis faktas džiugina kiek
vienų lietuvį išeivį, kurs p-„-

mokv-
Man. šiais smerktinais savo l’iltaburgho vyskupas
v • • • v . , Bovle.žygiais naciai peržengia kon-

II. C,

Per prakalbas reikšta griežj dėjo lietuvai atgauti Nepy
tojo pasiryžimo dar daugiau klausomybę, atsistatyti ir pa- 
pasiaukoti Vilniaus atgavimo'dės jai ateityje kovoti su 
reikalui. Nuoširdžiai pritarta tautos priešais.

kordato 23 straipsnį, kurs nu Vyskupas kalbėjo apie Kri

TAUTŲ SĄJUNGA VĖL 
GYVENA KRIZĮ

P A RYŽIUS, vas. 16. KITAS NACIŲ PARTIJOS
Tautų Sąjunga gyvena naują VAI VMAQ
krizį ir šį kartą ne bi kokį. vALTIVlAu

Etiopijos imperatorius ir ----------
jo vyriausybė šaukias T. Są- BERLYNAS, vas. 16. — 
jungos pagalbos. Italija gra-! Visa eilė nacių partijos ir 
sina Etiopijai. Mussolinis, iš pači-os vyriausybės aukštes- 
tikrųjų, rengias karan. Jis'niųjų viršininkų ir valdinin- 
rengias pulti Etiopiją, sako-! kų staiga pradėjo nykti 
ma, su Prancūzijos sankcija.1 viešojo gyvenimo.

stato, kad katalikai tėvai ne- lsteigtą Bažnyčia ir
varžomai parenka mokyklas! "'“‘"M“8 ^ganymui paliktą

.krikščioniška tikėjimą ir Šv. savo vaikams. ,, . . . _1 Petnu, pirmajam Rymo vys- 
Šis mokyklų reikalu kon- kupui ir Kristaus vika

rui pažadėjimą, kad jo ti
kėjimas ir tikėjimo tiesu aiš
kinimas bus apsaugotas nuo 
klaidų. Tas Kristaus žadėji
mas liečia visus Šv. Petro 
įpėdinius — popiežius, kurie

1 per ilgiausius metus neklai
dingai valdo Bažnyčią, nepai 
sant didžiausių kliūčių.

Popiežius Pijus XI visą

kordato straipsnis pasirašy
tas, bet dar neratifikuotus.

VARšUVoTmIrTbOLšE-
VIKŲ AUKA VYSKUPAS
VARŠUVA (per paštu). — 

šv. Elzbietos seserį) l’gonino 
je mirė buvęs Petrapilio a pas 
tališkas delegatas vyskupas
Antanas Maleckis, 73 metų laikų susiduria su didžiausio 
amž., kuriam sveikatų ir gv- mis kliūtimis. Nežiūrint to, 
vastį pakirto Rusijos bolševi- ! jis nugali tas kliūtis, visas 
kai, kankindami jį kalėjimam-Į prie'S Kristaus Bažnyčių ir ti-

Nė Anglija nesipriešina Mus-Į I§ pradžių visaip apie tai se ir Paskiau sunkiaisiais dar kėjimą pasireiškiančias aud- 
bais Sibire. Ir tik už tai, kad ras ir plečia Kristaus kara-

iš

solinio žygiams. 1 galvota. Pagaliau iš patikimų
O kaip kartas šios visos' Šaltinių sužinota, kad kancle-

trys didžiosios valstybės — 
Anglija, Prancūzija ir Itali
ja, sudaro T. .Sąjungos visą 
nugarkaulį.

Tad kokiu gi būdu T. Są-į užimamų pozicijų.
junga gali gelliėti Etiopijai! 

Štai. jai ir krizis. Priklau
sančių Sąjungai kitų valsty-

vyskupas skelbė Dievu žodį Ravimą visam krikščioniškam 
Rusijos katalikams, jiems gel i pasauly, visų geros valiosrio Hitlerio įsakymu iš nau

jo valoma nacių partija. Pa
šalinami įtariami neištikimy
bėje gaivalai, nepaisant jų j Sibiro katorgos ir podraug i įjr(juni0

bėjo ir rūpinosi jų likinui. žmonių širdyse.
Bolševikai paleido velionį iš j Vyskupas Bovle gilaus nuo 

žodžiais išpažino 
Įsu kitais kaliniais ligos par- 'karštą prie Šventojo Tėvo j r

TINKAMAI NEPATAISY
TAS, NES ĮSAKYTA JAM 

SKRISTI

SAN FRANCISCO, Gal., 
vas. 16. — Sulūžusio ir nu
skendusiu dirižabliu Macon 
kai kurie įgulos nariai iške
lia aikštėn, kad šio oro laivo 
pelekai jau pernai buvo su
gedę. Vienas tų pelekų (apa
tinis) buvo atlūžęs nuo diri
žablio struktūros.

Sakoma, ant greitųjų tasi
sugedimas šiek tiek pataisy
tas ir Macon pasiųstas nau- 
jon žvalgybom

Ir pati įMacono vyriausio
ji vadovybė nenumatė, kad 
dėl pateko sugedimo kas blo
gesnio galėtų įvykti.

AUKŠTINA AMERIKOS 
KATALIKŲ VEIKIĄ

RYMAS, vas. 16. — Vati
kano laikraštis Osservatore 
Romano spausdina kun. M. 
Barbora, S.J., straipsnius ap 
ie Amerikos J. Valstybių ka
talikų veiklą dorovės atžvil
giu. Autorius ypatingai ame
rikiečius katalikus aukština 
už Padorumo Legijono orga
nizacijos palaikymą ir plėti
mą. Šį katalikų darbą jis va
dina apaštališka kampanija, 
kuri vedama Šventojo Tėvo 
Pijaus XI nurodymais.

Kun. Barbora pažymi dar 
ir tą faktą, kad prie tos ka
talikų veiklos yra prisidėję 
protestantai ir žydai. Filmų 
gamintojai yra priverčiami 
kapituliuoti ir purvinų filmų 
gamyba nutraukiama.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS LIETUVOJE 
TVARKOSI SAVYSTOVIAI

KAUNO ARKIVYSKUPUI VADOVAU
JANT IŠSIRINKO VIRŠININKU IR

TARYBĄ V

Grįžta Amerikon Motina Maria ir Sesuo 
M. Vincenta

(“Draugo’’ Žinnešis)
Šv. Kazimiero Seserų Kon

gregacija Lietuvoje pradeda 
naują istorijos lapą: Kauno 
arkivyskupo parėdymu jos 
pačios išsirinko sau vyriau
siąją viršininkę ir tarybą. I 

| rinkimus atvyko ir jiems va
dovavo patsai Kauno arkivy- 

Iskupąs, J. E. Juozas Skvirec
kas. Vyriausiąja Kazimierie
čių viršininke Lietuvoje iš- 

j rinkta Sesuo Maria Angelą 
(Braškaitė). Viršininkės pa
tarėjomis ir Kongregacijos 
Tarybori išrinktos: sės. M. 
Genovaitė Natkevičiutė, sės. 
M. Filiomena Marcinkiutė, 
sės. M. Alfreda Rakutytė ir 
sės. M. Bonifacija Andziulai
ty tė. Ekonomės pareigos te
ko sės. M. Gerardai Užesniail 
skaitei. Pažaislio vienuolyno 
viršininke išrinkta sės. M. Ge 
novaitė. Jos patarėjomis bus 

į sės. M. Felicita Iškauskaitė ir 
sės. M. Serafiną Valavičiūtė.

Naujai išrinktoji vvriausio- 
. ji Kazimieriečių seselių vir- 
. šininkė Lietuvoj, gerb. sės. 
M. Angelą, yra Amerikos lie
tuvaitė, gimusi Athol, Massa- 
chusetts 1897 metais. Pasauly 
je ji buvo žinoma kaipo An
tanina Braškaitė. Į Šv. Kazi
miero Seserų Vienuolyną Chi- 
cagoje įstojo 1917 metais. 
Kuomet Kazimierietės 1920

metais atidarė savo skyrių 
Lietuvoje, seserei M. Angelai 
teko naujokių lavinto jos pa
reigos. Grįžus Amerikon 1928 
metais pirmajai Pažaislio vie- 
ntiolyno viršininkei, gerb.

. motinai M. Immaculatai, jos 
: pareigos teko ligišiol eiti sės. 
j M. Angelai.

Iš keturių pirmųjų seserų 
Kazimieriečių Lietuvoje beli
ko viena sės. M. Angelą, ir ji 
šiais metais galutinai perėjo 
į Šv. Kazimiero Seserų Kon
gregaciją Lietuvoje. Jai auk
lėjant išlavintos pirmutinės 
vienuolės Kazimierietės tėvy
nėje ir kuomet štai, arti du 
mėnesiu atgal, Lietuvoje Šv. 
Kazimiero Seselės susiorgani
zavo į atskirą juridinį viene
tą, tai jų pirmosios vyriau
sios viršininkės pareigos ten
ka tai, jau palaužtos sveika
tos pasišventusiai amerikietei 
lietuvaitei — gerb. sės. Mari
jai Angelai.

Amerikos Šv. Kazimiero 
Seserų generalė viršininkė, 

'gerb. motina Maria, kuri tiek 
Idaug prisidėjo prie Šv. Kazi
miero Seserų įsikūrimo Lie

tuvoje, ėmė dah-vumą gruo
džio 26 d. rinkiniuose Pažais
lyje ir sykiu su sės. M. Vin
centa pastaromis šio mėnesio 

'dienomis parvvksta Ameri
kon.

Jie suimami ir uždaromi- į ,blokštą prisiuntė Lenkijon. į gventojo Sosto prisirišimą, 
kalėjimus, arba siunčiami į. Nebuvo galimybės pasveikti, gjiį^ Popiežiui pagarbą ir
koncentracijos stovyklas. Ten į kankiniui vyskupui.

bių balsas yra mažos reik- jie teisiami ir baudžiami. Ir 
šmės. j ta visa procedūra atliekama

Tuo tarpu iš Rymo purei- slapta. Apie tai nepa^uoda- 
na žinių, kad šiandien siun- ma jokių žinių. Tik žmonės 
čiamas Afrikon pirmasis gau kalba ir tai sn dideliu atsar- 
singas italų kareivių kontin- gurnu.
gentas. Paskui šį bus siun- j -------------------
čiami ir kiti. Mussolinis pa- IŠKELIA GRAFTUS, POLI- 
reiškia, kad Etiopija yra bar Į T1N1US PALANKUMUS
kariškas kraštas ir laikas ten j ------------
inauguruoti Europos eiviJiza-( IVASHINGTON, vas. 16. 
ciją. Kultūra, tai jau kitas I— Kongreso žemesnieji rū- 
dnlykas. J mai turi rezoliuciją, kad pa-

Jdomu, kaip T. Sąjunga iš-į skirti komitetą ir jam paves- 
sisuks iš to nepaprasto kri- ti ištirti HOLC (Home Own- 
zio. ers Loan Corporation) pasi

reiškusius graftus ir politi-

MANDŽIŪKE SUIMTI 4 
KOMUNISTAI

DARBINAS, vas. 16. — 
Mandžifiko policija areštavo 
keturis rusus komunistus, ry
tinio kinų geležinkelio darbi
ninkus. Kaltinami sankalbiu 
sudinamituoti šio geležinkelio 
vieną svarbų tiltą.

NUBAUSTOS 4 MOTERYS nius favoritizmus.

BERLYNAS, vas. 16. — 
Hitlerio teismas nubaudė ke-

FLANDIN AS LAIMĖJO 
PASITIKĖJIMU

PARYŽIUS, vas. 16. — 
klusnumą, kaipo vyriausia- į Svarstant vyriausybės planą 

bedarbių šelpimui Prancūzi
jos parlamentas danguma bal 
sų reiškė pasitikėjimo premje
ro Flandinc vyriausybe.

i jam dvasiškam autoritetui, 
kurs valdo mūsų Bažnyčią 
ir visą katalikišką pasaulį pa 
laiko vienybėje.

ARKITEKTAS LAIMĖJO 
137,000 DOLERIŲ

Buvusiais geraisiais laikais 
Cooko apskrities stambieji po 
litikieriai sugalvojo Chicagoj 
pastatyti keletos milijonų do
lerių vertės miesto auditori
ją. Planus padaryti, pavedė 
arkitektui E. E. Hali. Šis at
liko pavestą darbą ir Chica
gos piliečiai balsavimu pripn 
žino 5 milijonų <lol. bortų lai
dą auditorijos statymui.

Atėjo blogieji laikai ir au- , 
ditorijos statymas paneigtas, a 
Arkitektas reikalavo iš Coo
ko apskrities atlyginimo už 
savo darhą ir apskritis atsi
sakė jam atlyginti. Tada vi
sas reikalas paduotas teis
mams. Vieni teismai vie
naip, kiti kitaip sprendė šį 
klausimą. Dabar vyriausias 
valstybės teismas pripažino 
arkitektui 137,000 dol. atlygi
nimo nž jo darhą.

GUBERNATORIUS PRIEŠ 
PIRKIMO MOKESČIUS ■

----------- I
PHILADELPHIA, Pa., va- 

sario 16. — Pennsylvanijos' 
valstybės naujų mokesčių pro 
gramon įterpta ir pirkimo I 
mokesčiai .(politikieriai sako, 
kad tai “pardavimo”).

(Valstybės gubernatorius G. 
II. Earle griežtai priešinasi 
pirkimo mokesčiams, kadan
gi šie mokesčiai daugiausia 
nukreipti prieš vargšus.

Tas įvyko tuojau po to, 
kada premjeras aštriais žo- 

1 džiais nupeikė stambiuosius 
krašto piniguočius, kurie ko
voja prieš vyriausybės pla
nus.

Per Jo Eksc. arkivyskupą 
A. G. Cicognani, kaipo perso 
nalį Šventojo Tėvo atstovą, 
vyskupas Bovle sveikino Šv
entąjį Tėvą, linkėdamas il
giausių metų sveikam laimin 
gai valdyti Kristaus Baž
nyčią.

NUBAUSTI GIRTI AUTO
MOBILININKAI

Chicagos automobilių trafi- 
ko teisme teisėjas C. C. Smi- 
th nubaudė po keletą parų ka
lėti ir po 100 dol. baisios pen 
kiR asmenis, kurie būdami

. _______ r __ _ ! _ girti drįso Važinėti antomo-
mu Kariuomenes Teisme, A nl ge8U bažnyčioje įvyko pamal, baustas mirties bausme B. R. Taliais.

KRATA BOETTCHERIO 
BUTE

KLAIPĖDA. — Ryšium sn 
advokato Boettcherio suėmi-

stybės Saugumo policija, val

PAGERBTI JAPONAI 
KENTĖTOJAI

VATIKANAS, vas. 16. —

HAUPTMANN PASIŲ
STAS KALEJIMAN

1 ** 1 ■ « e
TRENTON, N. J., vaR. 16. 

— Vietos valstybės kalėjiman 
atvežtas iš Flemingtono nu-

dos per japonų kentėtojų šv
entę. Pamaldose buvo japonų 
ambasadorius Italijai ir am-

įTRiENTON, N. J., vas. 16. stybės gynėjo įsakymu, poda- 
Ryšium sū Hauptmanno nu- | rė kratą Boettcherio bute ir 

turias jaunas moteris nž šni baudimu New Jersey valsty-'jo raštinėje. Rasta įvairios balados štabo nariai 
pinėjimus. Dvi jų' nubaustos' bės gubernatorius gavo gra- medžiagos, kuri dabar per-' 
mirties bausme. tinimų. Ižiūrimn. PLATINKITE “DRAUGĄ”

__ __ a

Ilauptmann. Jis nuolat pa
kartoja, kad yra nekaltas.

Per sausį bedarbių šelpi
mui Illinois valstybė išleido 
12,528,243 dol.

KAUNAS. — Teko sužino
ti, kad manoma atidaryti 50 
naujų pašto agentūrų. Tno 

j reikalu pasiųstas raštas snsi 
siekimo ministeriui.

Medikų draugija priešingam 
žmonių apdraudai ligoje.

f
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___ _  U'tCATOa KAINA: J. Amertkoa ValaMbėaa:
■•UfeD-s — tO. Puse! u «lų *0.50; Trims mėnesiams 
—- li tu: Vienam mėneo^i — Tie. Kitose valstybėse 
ęvmuraeratai^Metaiae — <7.00: Pusei meto — |4.00.

Skalbinių kainos prisiunčiamos parelkaiavua 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nerrųftlna,

tol nepraioma^y padaryti Ir neprtslunčiama tam tlks- 
Redaktorlus priima — nuo 11:00 «trt 11:00 vaL 

Skelbimai tekančiai dienai priimami iki
6 vai popiet.

‘DRAUGAS”
UitfUANIAN DAILY FMEKD 

Publlshed Daily, Kscspt Sundaf.

Sara kraštas savo plotu yra net truput/ 
mažesnis už Klaipėdos kraštų, nes turi tik 
1!>12 k v. kilometrų. Bet Vokietija, stengda
mosi palenkti gytentojus savo pusėn, išleido 
didžiules sumas propagandai, kad tik toji

: sritis jai tektų.
Jei taip elgiasi didelės valstybės, kurios 

turi plačius žemių plotus, tai mes turim tūks
tančius kartų labiau žamę branginti, nes še
rnas jokiomis priemonėmis padidinti negali
ma, kaip kitų kurį turtų. Žemė yra visos tau
tos nuosavybė ir visa tauta iš visų pajėgų 
turi savo žemy ginti. Senovės lietuviai tai 
puikiai suprato ir šimtmetinėse kovose paro
dė, kaip jie savo žemę branginu

Nuja PiKvalstylnt Orgaazadja 
Maipcto Krašte

Išardžius Neumunno, Zaso gadinimus turį patvirtinti ir 
ir kilų vuduvaujaum.s ptiig. psichologiškai gyventųjų pa-i'1“"?*™ , 
valstybines organizacijas, Klai Į veikti. Tai grupei priklauso
pėdos krašte buvo aprimęs te
roras ir nacių veikimas. Bet 
paskutiniuoju laiku šis hitle
rininkų veikimas vėl pagyvė
jo. Pasirodo, kad jie Klaipė
dos krašte yra įsteigę organi-

Klaipėdos kraštas turi nepalyginamai nacijų, kuri planingai leidžia
daugiau reikšmės Lietuvai, negu Elzasas ir 
Lorenas Prancūzijai arba Saras — Vokieti- 

. jai. Jei prancūzams ar vokiečiams tai yra 
1 daugiau garbės, negu gyvenimiškojo būtinu- 

DKAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chirago 1UO> klausimas, tai Klaipėdos kraštas yra mū
sų gyvybės reikalas. Klaipėda
kuriais kvėpuoja mūsų tautos 
organizmas. Atsižvelgiant į tai
suprantama, kati, nudžiugusi dėl
ko prisijungimo, Lietuva anais metais iš sa- uždavinį — kuo daugiausia į-,

■UBBCR1PTION8: Ome Blz Montha
— IBM: T»i<m Moatto — M-M: Om Meni* — Tlo. 
Burope — Ome T«ar — IT.40: Stz Montha — 14.44; 
Oopy —- .No.▲diOTtbbng to ‘■DRACOAF bftogu ruonlto

▲dvcrtlalnft ratui on uppUcatton.
«(

naciams reikalingai propagan 
dai varyti tani tikrus gandus. 
Organizacijoje yra sudarytas 
tam tikros trys grupės. Į pir-

DIENOS KLAUSIMAI

KLAIPĖDOS RBIK4MĖ LIETUVAI

, “M. H.” viename straipsnyje apie Klai
pėdos reikšmę Lietuvai taip rašo:

Klaipėdos krašto išvadavimas iš vokie
čių jun£o yra žymiausias lietuvių tautos is
torinis įvykis nuo Vytauto Didžiojo laikų. 
Šiuo didvyrišku žygiu buvo nukalta plieno 
grandis, sumezgusi atstatytų nepriklausomą 
Lietuvų su didžiųjų kunigaikščių Lietuva.

Išlaisvintoji Klaipėda .yra gražiausias 
deimantas atgimusios lietuvių tautos darbų 
lobyne.

• Kų reiškią mums Klaipėda — visi su
prantame be .jokią aiškinimų. Jei šiandie ne- 
t arėtume Klaipėdos, tai būtų sunkiai įma
noma atsilaikyti prieš neteisėtus Vokietijos 
žygius, aklinai uždarant sienų ne tik mūsų 
gaminių eksportui, bet ir tranzitui. Turėda
mi Klaipėdą, mes galim nekreipti dėmesio į 
varna rakurų kaimyno pastangas pakenkti 

*mūt»ų ekonomiškai gerovei. Bet lai yra tik 
viena praktiška Klaijiėdos prisijungimo rei
kšmė. Daug svarbiau kad ir už didžiausių 
materiališką vertę yra moralinis ir tautinis 
laimėj imas. Mes at gavom mūsų etnografinės 
žemės gabalą ir išvadavom dalį tautiečių ii 
svetimųjų rankų.

O kaip kitos tanios tokį laimėjimų įver
tina, matyti iš šių pavyzdžių. Keturios de
šimtis metų prancūzui ruošėsi atsiimti Elzaso 
hr Lcreno sritis, kurias buvo priversti ati
duoti Vokietijai po nelaimingo 1870-71 m. 
karo. Tos sritys savo plotu nesudarė nei 
trisdešimtos dalies Prancūzijos ploto, tačiau 
pranciizui nepubijojo visu kuo rizikuoti, kad 
tik galėtų jas atgauti. Karas prancūzams Rai
nojo kelis kartus daugiau pinigų, negu tos 
sritys vertos, kovos laukuose žuvo šimtai tū- 
katančių gražiausio jaunimo, o vis dėlto pra
ncūzai nepabūgo šių milžiniškų aukų, nes jos 
tavo skiriamoj savos irimės sklypai atva- 
dipti.

Štai, sausio 13 d. įvyko plebiscitas Saro
kraite.

KeKene Si hHgariai

RkIim
(Iš mano dienoraščio)

(Palanga)
(Stasė ImĮsu susijuokė ir maloniai ut- 

Ulė: “O jūs tikras artistas; mylit juo--
jUrttir”

, Aš neištariau nei žodžio, nes aiškiai 
jBBciau, kati luriv.i reikalo su kokiu nors 
'gnndn dezertyru...

Gfai privažiavom miškų... Mano prd- 
auci .-nnr.-ržėjo, plaukui fntsišiun-

b į galvų lindo baisiausios mintys... 
rojus šokt iš vežimo ir Is'gt, bet kur 

visur miškus, visur naktis... be to 
žiiibm/n ir grim <IŽia |ierknnai»... Dir

stelėjau į Stasę, ji ir lyg stabo ištikto 
K*df vidury, lartum pasirengus baiso-il
siai nelaimei. Dar labiau pustyrovo. kain 
IttmalZvB, jeg jis nutvėrė kišenių;- revol

laukia savo pražūties, nes rei- toliau palaikyti Hitlerį, ar pa-
chswehras neturi jokių 

,vų saugoti šį žmogų — ne kr. 
riškį pagal savo teniperumen 

Į tų ir ypatumus.

Po llindenburgo mirties rei

mijui prisiekti Hitleriui dėl iš

1 likti jį jo peties likimui”.
| Bengdamas, matyti, dirvų, 
reiehswehrus orgilnizavo išti
kiu jų' politinę lygų prieš Hit
lerį. I .)U įeina buvusieji kom- 
batautai, ‘‘Plieninio šalmo” 
nariai ir visos politinės i«irti- 
jos išskiriant komunistus, ši 
lyga neginkluota, tačiau turi

dvarininkui, pirkliai, gvdvlo- lisos uil5s Jie (!«-
jai ir vaistininkui. ' kud “»u«-...............................

.dėvėtų” valdžios sh'giamax labai galingų slaptų spaudų”. 
'Irt iui los inaižto i.rnaui. lai d»ng pntogiun, »!gn pade-I ,jei ukl, grobti.-. ginklo,

zaoijoa grup... priklaus vai. ryti iš jo kankinį tautos aky- !jlitll.ris u 1£ pasitiko!! tik 
(liniukai, mokytojai ir kėliau- se. |Je to. reichswebro virši
jantieji įvairių firuių agentai, ninkai negalėjo tikėtis.
Šios grupės nariai, pasinau- tuo metu Hitleris dar turėįe 
dodami padėtimi, sužino kiek- (|u milijonu ginkluotų entuzi- 
vieno piliečio nusistatymų ir jastų, kurie pasiryžę buvo par 
praneša apie organizacijai ne-į tizaniniani karui prb- retclr*
.geistinus asmenis pirmos gru-l^rų. Sunkiausiomis gi ar

ganizaeijų ryšiams palaikyti ir 
sužinoti. 'Latvėse ji išstato net,

krumoje gi, reichsuehras jį 
sau pririšo. Tikėdarpas į savovo geros valios suteikė Klaipėdos kraštui vairių gandų paskleisti prieš 

plačių autonomijų, tuo pabrėždama savo pa- i Lietuvų, jos vyriausybę ir 
sitikėjinių Klaipėdos sūnumis, kad jie mokės j prieš Klaijiėdos valdžių. Jie 

įtinkamai jiems parodytu pasitikėjimu naudo- (leidžia tokius gandus, kaip ,
1 tis ir sugebės derinti savo krašto reikalus [girdi, būtinai greitai Klaipė-į K” h.-, tos propagandos — ov- 
. su visos valstvbės interesais

savo sar

Bet, deja
,'irnų sumanė pi 
iriu atsibastėlių,

5000 pretorijiečių. Tariau ir 
' tarp jų pastaruoju metu di-

• i • ' u i misiįa ir bijodamas savo th-angybinins, kurie seka . d
iviskų, kas mieste dedasi. gų labiau, negu priešų, Hitle

ris iš lėto paleido milicijų, ii 
smogiamųaias dalus, pasilikda

don ateisiu* Hitleris ir tada jganizaeijos yra gerai išvys- galų gale, nuginkluotos
ta, šių suteiktų laisvę ir jiasitikė- valstybei. ištikimi lietuviai ir jtytus ir špionažas, kuriame da-j,aiKj0S priešakyje, nors, tiesa, 
ė piktam išnaudoti saujelė sveti- lojalus piliečiai bus išžudyti. J}'nujaučiu asmenų pavardės ,įm- ištikimos baudos”.

...... _________ (7 kurie kelerius įlietus aki- |Ypač daug panašių gaudų j-(Lietuvos valdžios atitinkamo-
plėšiškai drumstė ramybę krašte ir judošiš- Įpureigojami leisti krautuvini- uis įstaigoms y įa žinomos. Iš- 
kai ruošėsi jį nuo Lietuvos kūno atplėšti. Tie ūkai ir smuklininkai. jkjlant šios naujos nacių orga-
svetimieji atsibastėliai nejauto jokios meilės 
tam kraštui, kuriame jie veidmainiškai ap
sigyveno, ir dirbo jo nenaudai. Lietuvio kan
trybė, iš tiesų, pasirodė beveik neribota, spre
ndžiant iš to, kas tenka išgirsti dabar einan
čioj Klaipėdos išdavikų — neumaninkų ir 
zasininkų — byloj.

ORGANIZACIJOS IR BLAIVYBĖ

Mūsų idėjinės organizaci.įos turėtų dau
giau rūpintis žmonių blaivinimo darbu, nes, 
anot “Tr.Stipri moralinė tautos .jėga glū
di jos fizinėj ir psichinėj sveikatoj. Atskirų 

I asmenų pasiryžimas ir iniciatyva prisideda 
prie visos tautos augimo. Alkoholis gi jmra- 
ližuoja jrsiebinių galių veikimų. Jis trukdo 
kritiškų savęs įvertinimų. Jis ttaro žmogų 
tingų, savimį potenkintų ir nepaslankų. Aiš
ku, kad tuo būdu jis trukdo žmogaus jnižun- 
gų ir kilimų, mažindamas ir visos tautos 

' kūrybingumų ir kultūrinę pažangų. Alkoholy 
' paskendusi tauta neparodo didesnės kūrybi- 
■ nes ekspansijos. Šiame dvasios atbukime, ku
ris nustelbia ir trukdo sveikų pažangų ir glū
di didžiausias alkoholio žalingas veikimas. 
Mūsų tautui iš visų pusių apsuptai gausingų 
kaimynų, reikia kuo daugiausia tvirtų, galin
gų asmenybių, būdo ir valios žmonių. Girta
vimas griaunu žmogaus asmenybę ir daug 
gabių žmonių padaro gyvenimo pastumdė- 
liais.

Pasižiūrėkime į Lietuvos miestų, mies-

verį ir kelis karius bailiai apsidairė į 
t miškų... j
| “Čia turbūt išli[»siuT’ tarė ji., bet 
; staiga tolumoje išgirdom lyg laukinį gir

tų vyrų riksmą... I
Aš tyliai knlls-jau “Sveika Muri.įa”...

o mano Stasė taip įkiI matyt ruošėsi prie 
mirties...

Jis paiiiatęs iš Imi ilsius mudviejų vei
dus tarė: “Nebijokite, per šių girių aš 
jirJvr fs-rvešiu!” Mudvi tartum išgirdu
sius Di< vo balsą nerudova žodžių atsaky-. 
mai...

Kiek puvažiuvę pamatėm apvirlnsį 
vežimą ir pamiškėje gaują girių vyrų... 
Jie visi pamatę mns pradėjo įvairiais bal
sais spiegti, klykti, šaukti “sustok!” ir 
1.1. Mudviejų “draugus” rainiai pasižiū
rėjęs nusijuokė ir supliekęs bėrukui per 
šonų pradėjo greičiaus važiuoti. I

Netrukus laimingai išvažiavom iš mi
ško... Jau inanėva, kad čia mudviejų ‘draii 
gas’ išlips,' ImJ apdriko va... jis važiu vo 
tol taus.

» Staiga visų žemę nušvietė žaibau...

inizaeijos planams ir veikimui,• • • •rimtesni Klaipėdos krašto gy-’Antrajai priešvalstybinės o-
rg>»muicijos grupei priklauso tuojau iš jos šalir
aukštesni asmenys, kurie pa- ^i, bijodami susilaukti naujos 
leistus gandus, šmeižtus ir valstybės išdavinio bylos. Tsb

Ar Ilgai Tvers Nacių Režimas 
Vokietijoje?

Tuo būdu, Ifitleiis yra ne 
kas kita, kaip žaislas reiehs- 
weliro rankose. O reiehswehro 
priešakyje stovi jo didžiausia*, 
priešas gen. von Fritscbas.

“Dabar po Hindenburgo m i 
rties Hitleris neišdrįso paša
linti von Fritseho, bijodamas, 
kad reichsrvehras nepabandy
tų reaguoti. Jis pasitenkinę 
tik tuo, kad paskyrė jum pa- 
gelbiainkais generolus BIoiii- 
bergų ir Reiebenuu, kuriais, 
kaip jam atrodė, galėjo pasi
tikėti — tačiau ir šis apskai metais nebebus. Galimas daik-

delis bruzdėjimas dėl Bruek- 
nerio ir kitų “vadų’* arešto”.

Hitleris, straipsnio auto
rius manymu, “žino, kad a- 
teinančiais metais jo likimas 
išsispręs ir todėl jis stengiasi 
išlošti laikų. Griebdamasis si
stemos, kuri kadaise jam pa
tarnavo krašto viduje, jis da
bar pasižada užsieniui visa, 
kų tik nori. Jis priėjo prie to, 
kad pasiūlė AVilhelmui sostų, 
tačiau Holienzolernai, po šei
myninio pasitarimo, nutan* a- 
tsisakyti nuo šio pasiūlymo, 
kuris eina iš panašaus šalti 
nio. Iš kitos pusės, charakte
ringa, kad Seliaehtas, nors ii 
labai didelis garbės mėgėjas, 
atsisakė užimti kanclerio vie
tų, kurių Hitleris jam pasiūk 
greta su savim; matyti, jis 
blaiviai įvertino susidariusių 
būklę. Artimiausiu laiku rei
kia laukti, kad Seliaehtas vi
siškai turės pasitraukti”.

Kaip visa tai turės pasibai
gti! Straipsnio autorius ma
no:

“Politinių ir taktinių prie
žasčių, kurios privertė gene
rolus palaikyt Hitlerį, 1935

“Figaro” paskcllm plačią 
Hitlerio dabartinės būklės cha 
rakteristikų, apie jo santykius 

i su reichsuehru ir apie įvykius, viskų ir, antra, jam pavyko 
kujie gali būti 11)35 m. Straip- hipnotizuoti vokiečius savo o- 
snio autorius nepasirašė, tu* ratukiniais gabumais, 
čiau redakcijos pastaboj pa- j Jo žlugimas iiareina nuo 
sakyta, kad jis yra “vienas J vienos vienintėlts priežasties:!

“Hitlerio laimėjimas parei
na nuo dvieju priežuėeių: pir- Ičiuvinius pasirodė csųs netei- tas, kad reiebsweliras dar kai 
miausia, jis pažadėjo visiems singas. Kai lapkričio 3 d. tas kuij laikų paliks Hitleiį iu- 

mybėj. Tačiau perversmas ne
išvengiamas: Hitleris bus areš
tuotas ir valdžia teks direk
torijai, kurios narių pavardės 
jau dabar Vokietijoj yra mi
nimos. Reichas bus atstatytas 
sykiu su spaudos ir žodžio lai- 
sve. Įstatymai prieš žydus ir

pats Reielienau ir Goebelsas 
atėjo pas von Fritschų ir pu- 
siūlė jum pasitraukti — pas
tarasis atsisakė, pareikalavęs, 
kad tokį pasiūlymų padarytų

žymių vokiečių veikėjų, kuris Hitleris iš esmės yra nepatr- j patsai Hitleris. Tų pačių die
labai gerai žino visų Vokie-kimiausias žmogus, komo af- 
tijos dabartinę būklę”. didelis.

Straipsnio autorius nė kiek į Jis niekada nepasitikėjo sa-' 
neabejoja, kad Hitlerio dienos jvųja kariuomene; birželio 30 
jau esančios suskaitytos ir ,d. jis pets išžudė jos vadus ir 
kad jo valdžia nesulauksianti buvo priverstas pasiduoti rei- 
1936 metų. lehsweliro malonei. Čia jis ir .nai tik nuo jų ir pareina, ai

nų 18 reiehswehro generolų į 
teikė fuehreriui pareiškimų 
palikti von Fritschų vietoje, (politines partijas bus pakeisti.

Nuo to laiko von Fritschas 
ir jo šalininkai jaučiasi tikrais 
padėties šeimininkais. Išimti-

telių ir kaimų pramogas, pasilinksminimu.-, 
vakarėlius. Ten tvarka puvyzdinga, kur nė
ra girti/. Atsirado girtų — žiūrėk tuojau ne
šusi pratimu i ir peštynės. Girti pasilinksmini
mai ir pramogos dužniuusiui Imigiasi pakau

šių apsilyginimu ir net kruvinomis peštynė
mis. Garbingos organizacijos nariams svarbu 
savos organizacijos geras vardas. Todėl kie
kvienas turi būti vertas savo organizacijos 
vardo žmogui?.

Generolas von Fritscbas išeis 
į atsargų, bus išrinktas stei
giamasis reichstagas. Naujoji 
vyriiusybė, užsienio palaiko
ma, pradės labai sunkų Vokiu 
tijos atgimimo darbų”. “R”.

PLATINKITE “DRAUGĄ»»

GARSINKITfiS “DRAUGE-

mudvi ĮHTsižegncjova... “Draugas'’ keis
tai nusišypsojo ir tarė,: “Kų judvi <lo 
burtus išsirnislinota!” Stasė rinitui pa
aiškino: “Čia ne burtai, mudvi persižeg- 
nojovu dėl to, kud mudviejų mamytė taip 
išmokino”... Jis dar labiau susijuokė ir 
tarė: “O ką judvi dury tūta jei pamaty- 
tuta ugnį prie akies!” Stasė lyg ucsnprg- 
tus pakkiusė: “Kokių ugnį!”

Jis galvų palingavęs atsakė: “Apie 
tokių ugnį jū« gimnazijoj aeuiokina, .jei 
norėtumėt jos jaislaptį išmokti turėtumėt 
mokytis pas mus...” Stasė vėl mslavus 
nesuprantanti pakluusė: “O kur tu jūsų 
mokykla yra!” Čia jis lyg supykęs su
šuko: “Kas judvi per gimnazistės, kud 
neskaitotu luikruščią!”,.. Mudvi tylėjova... 
“Ir nieko negirdėjotu ajiie Kn. Burzdžio 
nužudymų!” Alsukėva.— ne!

Man dingtelėjo į galvų, kud žmogžu
dys Bičkus, o Stusė lyg atspėjus mano 
mintį sušnibždėjo “Riekus!”

Švystelėjus žaibui, vėl papliupo gau
sus lietus. .Jis apsidairęs pamatė netoli 
kelio statomų namų. Iššoko iš vežimo ir

fiadėkojęs misi vieni už pavežimų pasuko 
tuščiojo nnriio link...

Mudvi, tartum iš purios bu rties pas
prukusios, greitai važiuvovu namo.

Iš pradžių netikėjova pačios, jog mu
dviejų kelionės “draugas” buvo Riekus, 
neš Lietuvoje buvo pasklidęs gandus, kud 
Bičkus Lenkijoje sušaudytas.

Tik |>o poros savaičių laiko, laikraš
čiai pranešė, kad žmogžudys Išrėkus iš 
Umkijos kalėjimo pulmgęs ir bųstosį Lie
tuvoj. Taip pat laikrašty, buvo Bičkaus 
jHtveikslus, kurį prieš jora savaičių, ma- 
tėva gyvų...

Taigi tik dabar sužinojova, jog mu
dviejų kelionės “draugas” buvo žymiau
sias Lietuvos žmogžudys Riekus L..

Nemuno duktė

Gudrus Žmogus
(Pasuka nito tėvelio prieš 50 iuct. girdėta) 

Samiose laikuose, Rygos mieste, atsi-

kė: “Proto turėčiau, ale kišenė tuščia”. 
| Per kelias dienas jis vuikščiodumas vis 

tų patį kurtojo: “Išminties būtų, ule ne
galiu su ja pasiekti to, ko noriu ir žinau”.

Žmonės pradėjo gulvoti ir kalbėti, kad 
jis iš proto išėjęs. Prudėjo tyrinėti. Iš
rodė, kad jis protingus žmogus, bet kam 
jis, eidamas gatvėmis, šaukiu: “Kud pi
nigų turėčiau, tai nevaikščiočiau ir čia
nerėkčiau”.

Pasikalbėję kelį turtuotiui nutarė su
šaukti visus miesto turtuolius. Kuip nu
tarė, taip įr jMidarė. Vienų dienų paskir
toj vietoj susirinkę pradėjo kalbėti apie 
tų keistų žmogų. Vieni sakė, kud jis be
protis, kiti ginčijo, kiti kitaip kalbėjo. 
Vienas turtuolis duoda toltį įnešimų; “Su
dėkime kiek pinigų ir duokime jam. Žiū
rėsime, kų jis su tais pinigais darys”. 
Tuoj kiti pritarė. Išrinko įgaliotinins ir 
nuskyrė vietų.

Phskirtoj dienoj ir vietoj sunešė kas 
kiek norėjo, o tas gudruolis ris gatvėmis 
vaikščiodamas tų patį kartojo.

(Daugiau boa}
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IŠAIŠKINTA KEISTA
LEGENDA

VYQIf!lPAQ MATUI IftMię bc kilmių. i’1TIoKUiAo MAIULIURk Užumeckio, ncprošalj būtų tu

PrilLAOELPHIJOJ jrti taipogi viei^ ačiū ir Ku i
_______ ziui Žudeikiui, nes T jis duuby

GRAŽIAI VISŲ SUTIKTAS i P™"1*jo savo dalinote pi k 
________ .to gražaus priėmimo — imsi

RII1LADELP1UA, l‘A. — 'tikimo vyskupo. Jr dabar \ isui 
!agituoja, kad kuoiškiliningiuuPrieš piet, apie vienuoliktų, va 

landų, šeštadieni, 9 d. vasario, 
Pldladclpliijoii atvyko .1. E.

būtų pagerbtas per J G \ asa- 
rio apvaikščiojiinų Šv. 'Jurgio 

Keista legenda PasengouH [vyskupas Teofilius Matulionis.jl>a*'aD salėj šeštadieni, IG ii 
upės, ir jos slaptingi muzika-iKtt(| neklaidžiojus, jį iš Eliza- vasario, vakaru.
liai garsai, tenykščių indijo- j betilo, N. .J., atvežė vietinis ietinė spauda, ne lik ang
lių buvo skaitomi kaipo virš-.gy Kazimiero parapijos vika- bj (kuii-ir at\aiz.<lų vyskupo
gamtiški. Iras, kuri. dr. Juozas Vytautus Matulionio patalpino), bet

Pirmieji balti žmonės, išgi- Martusevičia (tai jaunuolis, lenkų ir ukrainiečių, ir net ru
nlę tuos muzikos garsus, ma- karštas Lietuvos patrijotas,'pravoslavų, apie vyskupo 

nors, regis, čiagimis, laivui ma- atvykimų Philadelphijon labai 
ndagus ir išvaizda turį tikrai gražiai atsiliepė. Du vietos lc

nė, kad tai garsai jūrų būg
nų. (Ii vienas vėlesnių laikų 
rašytojas sako: “Tuos muzi
kalius garsus dažnai galima iš-

aristokratiškų.)
Pasisveikinus lietuviams su

gusti vasaros meta, o ypač vyskupu, ir reporteriams 
vakare. Klausytojas, būdamas | g|įškų laikraščių nutraukus ai- 
ant kranto, bei plaukdamas vaizdų, nuvežtas pa* 
laiveliu, aiškiai girdi, aukš
čiau ir žemiau, Rijančius grau-

an-

nkų katalikų laikraščiai: 
“Gwiaz».Ia“ iv “Jednosc” nei 
ir sveikinimo eilutes išspaus
dino savo skiltyse. Pasitikime 
ir pagarbos lysktipo puotoje 
dalyvavo, be lietuvių, dar ii

J. Em.
kardinolų Dougliertv, iš čia 
pas miesto majorų, paskui j In- 'donas amerikonas, adv. H ubo

EMU. DENEMARK ū<Z

AVENUE

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

dus muzikalius garsus, visais 
žvilgsniais panašius j vėjinės 
arfos garsus ir tie garsai, ne
abejotinai, paeina iš vandens. 
Tie švelnūs, malonūs, graudi-

dependenee Mali, o iš. ten į 
puikiausi viešbutį — pietums. 

Iš viešbučio Ekscelencija a-

rtas Koranas ir “litvakas“ — 
“lietuvis“ mozaiznio išpažin
tojas, teisėjas AViituįiuas Le-

CICERO LIETUVIU ŽINIOS gėdos ir tėvams ir tautai. Pa- ko Petras, “aš lietuvis,

tvyko į Šv. Kazimiero parapi-ĮWIS as taipgi šie kunigai: Ig. 
jų, kur, kaip ir stoty, paeiti- Zimblys, Ig. Valančiunas, J. 

ugi garsai, visgi vienam kinu- j-0 diclele minia viengenčių. , Repukui t is, Garmus, E. PbuK-
sytojui yra nuobodūs, ir jiems 
sustojus pasi tiara kiek letig-

* (ne tik per viengenčius, bet ir ’l'-šfiuit minėjau I liiladelpijon
Senovės Komos rašytojai !mįesto valdybų), turime pi r- utvcže svečių. Stoty v y-

tvirtimtavo, kud tuometiniai'1noje vietoje tarti širdingiau- skuP5č Matulionį pasitiko ir 
jūrų unguriai tarpusavy tarė-vie5}J ačiū Antanui Užu- 
jo tam tikras garsus, kurie \,ieckiui. Jei ne jis, tai vysk a-

L’ž tokį gražų priėmimų vv- ;s^.vs >» Zolpas, dr. J. \ v tautas 
skupo iMatnlionio mūsų mieste j*cia’ kaip au-

vietinio ‘Krikščioniu Sarvšio’

LIETUVIS ‘ ŽYDUKS“. — 
VISOS MAMOS JĮ IŠ BAL
SO PAŽĮSTA. TR0KA3 
LIETUVIŠKOM SPALVOM. 
— NĖRA GĖDA PEDLE’- 

von

reiškė jų kalbų. Toji jų kalba'pas Matulionis būtų Čia pri
buvusį labai švelni ir maloni. !imtas taip, kaip anglai suk?
Yra to patieff rašytojo užrašy- _____ ______________________
ta, būk tų laikų karalius Au- džių manyta, kad tie nepapra- 
gustus gerai galėjęs suprasti sti jūroje gaisaį buvo kiek 
tuos garsus bei žodžius. toliau nuo laivo, bet greit paO

Yra užrašytas vienas atsi
tikimas apie tuos jūrų, ar van-

tiems tėvams būtų, kur kas, 
didesne parama, ypač senat
vėje, iš vaikų pusės.

Visiems patartina paremti 
Petrų Šepetį, perkant iš jo 
daržoves.

ro lietuvių yra nemažai, 
tik lietuviai man nepa 
aš lietuviam.'- geriau, neg 
le kam, patarnausiu.“

Cicercs Morka

ko naujų, Labai dailų, 
daržovėm vežioti. Jo trekas 
yra nudažytus lietuviškom spa 
lvom. Vadinasi, išvežiotojas 
yra Iii tuvis pabijotas :r tra
kas rodo lietuviškumų.

1’. Šeputis duoda gerų “ta- 
vorų”. Kitaip ir negali būti, 
ims pats yra gerų tėvų vai 
kas. Ne*-.-: ji. dar jaunas, bet , 
nepliuškis, nusistatęs savo gy 1 
venin.uį tikslų. Petras žino, į 
kad be darbo ir pasišventinu,, 
gyvenimo tikslo neatsieksi. 
Del to nesigėdi pedlevoti. Jis 
sako, jeigu žydeliai gali is 
liotuvių gyventi, kodėl aš, lie
tuvis negaliu J

Valio, Petrai! Teisingai kal
bi!

Jeigu mūsų (lietuviai) jau
nuoliai imtųsi ar vienokio, ar 
kitokio užsiėmimo — darbo, 
ar amato, mūsų tarpe nebūtų 

Šiuo laiku Šeputi, raisipiv- tiek daug palaidumo, nekartą 
 —■-------------------------------------—

Jau nuo pernai pas mus. ('i 
••eroje, atsirado naujas biznio

pu mininkas, P. Pūkas, vie».- rįus — lietuviškas “žydelis” 
pirmininkas, J. Gurauskas ir į— pedliovius, kaip mūsų ma- 
vietiniai lietuvių laikraščių Hlos paprastai vadina. Kad ir 
korespondentas, K. Dryža ir
K. Vidikauskas (pastarieji du 
visur tame priėmime dalyva
vo). Ukrainiečių garsus meni-

“ žydelis“, bet jaunas, dailus 
vvras, nors ir be barzdos. Tai
F. Šeputis, kuris pardavinėja 
visokiausias daržoves ir net į

sirodė, kad garsai, eina nuo įlinkas, \ asilius Avroinenko iš 1HX|UUS pristato 
žemutinės laivo dalies. Tas’Ncw Yorko, pasisiūlė vyskup,į ^,,putis tu|. H(ipnĮ,

balsų, galima sakyti, jis vra
pagerbtuves IG vasario, Šv.
Matulionį nufilmuoti per

gražų

pedlioriu choro lyderis. Kaip
Jurgio svetainėje (Žinia, jis L- - *. •„” d i .i pjlh. si sunka, t ieerws mamos jau
nufilmuotų ne tik vyskupų, bet 
visus to iškilmingo vakaro da
lyvius ir visus to vakaro ak

dens, garsus ir Amerikos is-įbugnų dundėjimas buvo tiek 
furijoj. Kuomet prezidentas garsus, kad išsigandę jūreiviai 
Mumboldt plaukė pietinėmis manė, jog akmenų laužytojas 
jūrėmis, kartų, apie 7 vai. va- ,bovo paleistas į darbų. Bet 
kare, išgirdo nepaprastų lai- (greitu laiku susekta, kad tų 
ve dundėjimų. Keistas tabalo- 1 garsų dirbėjai buvo ypatin-
jinias migųzdino keliauninkus, gos rūšies žuvys susispietusius jtus — veikimų. l»el ar vakaro 
bet ir visų laivo įgulų. Iš pra- prie laivo dugno. ruošėjai ant to sutiks, tai to

- -------------------- - dar nebežinau). Beje, pasitiki-
me dalyvavo ir garsi Kazimie- 
riečių veikėja, Gna Balčiūnie
nė ir jurgiečių pasididžiavi
mas', Natalija Mockeliūnaitė, 
bei K. Žadeikio sūnus, Vaclo
vas; tai kuklus, bet labai dar
bštus, jaunikaitis.

APEX
SKALBIAMOS MAŠINOS. NAUJI MODELIAI

iki t

99.50

1 rokų.

GARSUIKITĖS
“EJBAU6E"

Pranešėjas

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti ir platinti 
katalikiškų spaudų. Katalikia 

ika spauda nurodo žmogui iš 
ganymo kelius į amžinastį.

ir žino, kad čia lietuvis, ne 
žydas Įiedlierius, daržovių at
vežė.

A1*EX l’rosinimo Mašina Su- 
pros’.na drapanas į porų va
landų vieloj visos Dienos darbo

59.00
ir aukščiu u

Budrike krautuvėje kas dienų via deiaonstruojuinos Naujos 
A1’EX mašinos ir parduodamos lengvais išmokėjimais po 
M.OO > savaitę.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

/
Pašaukite telefonu BOMevard 4705 dvlri dykai demonstravimo 
jūsų namuoMC. 1

PAIN-EXPELLERT»«8t Ma* 8« V A O*
Visokiems muskulų 

skausmams palengvinti 
naudokite 

ANCHOR
PAIN-EXPELLERl
Pain-EzpeUeria vianamet 

palengvina skausmus

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Bped*Ust*i iifcallnm Ir lidlrbi- 
■ne visokių >Ulų paminklų ir gf- 
bnamlų.

Mfisų tclmyna specializuoja iia- 
me darbe per SeSias kartas.

Veskite pnminklų reikalus tie
siai su pačiais išdlrbėjais-

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vlaaaa blokas | rytas nao 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PEMSACOI.A 1011 
BELMONT 8485

Office: HILLUlOfi 8888
Alfred RoselU, pvaa Vlneent RoselU, secr.

Visi Telefonai:

Nemallmas įveiktas — 
Dabar Valgo Viską

P-nua J. K. 16 Momroal, Cnnudu ra- 
Ao.kail Jam duiiK pagelbėjo NIKIA- 
TONE. Turi dauginu gyvumo Ir ne
bejaučia vllvo skausmų. Tai n#ra 
H.okuiiMis įlūdyuins, jis buvo ai sius
ti, s lluosn jo vulla. Daug kilt, pra- 
ti.'Sa parioMtis rezultatus. NVOA- 
TONE vurtoji'iiia motij melais kaip 
pageliai malimo sistemai. Tai yra 
daktaro receptas Ir turi gyduoles, 
kurios dldlua malimo organu veik
mę. Jei JOsi) apetitas prastas arba 
turi vargo su netnalliuii pmiiG-
glnklte NUOA-TONB. Pajusite nauda 
| keletu d'.enų. Mes finoms, kad pa
tarsi! Ir ktlain. M<hi>.sk> trytmeilias 
už Vieną Doler). Parduoda visi ap- 
tiek ortai su garantija grąžinti pini- 
gua Jei OflsM nepateaklntl. Nepri
imkite immatmi. ,

Nuo uftktetSjlmo Imkit—UGA-SOI, 
— Idealų Uussuotojp vidurių Ubo 
Ir SOo.

Yards 1741-1742
LAID01AM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Kilų tautų pedlioriai jam 
labai pavydi, bet “žyiluks“

GRABORIAI:
LACHAWICH 
IR SŪNOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse k,iopi<la:isla 

Itelkule meldžiu atstftauktl, o mano 
darbu būsite užganSdintl 

Tel. CANal 2513 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago

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

Tel. LAEayette >578

J. Llulevičlus
Graboriua

Ir
BalsamiLotoJas

Pataruanja Chlca 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

I. J. Z 0 L P
ORABORIU9 Ir I-AJDOTUVIŲ THDAJAjB
1646 West 46th Street 
Tel. BODIcvard 6108—8418

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eodeikis
ir

Ievas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

6340 SO. KEDZIE AVĖ.

Telefonu TASde 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRAB0RIUS

Taria automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieiname

3319 Litoanica Avenas 
' Chicago, HL

ANTANAS PETKUS
GRAB0RIUS

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th C0URT 

Cicero, Illinois 
Phoae Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avp.
Tel. Bonlevard 4139

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS Ir BALRAMUOTOJA* 

Pdternavlmoa geras Ir nnbrangua 
718 Weet 18th Street

Telefonas MONroe 8877

TepTradžius
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už (25.00 Ir aukščiau 
Modemiška koplyčia dykai 

CCS W. 181 h St. Tel. CANal C174 
Chicago, III.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

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

2506 W. 63rd St 
10734 S. Mkhigan Avė.

N. RADIS, ek, .



z

Pirmadietr.?; vasari? 18, l935z

Žodis Muzikų Vardu
(J. Brazaičio kalba pasakyta mi dainininkai: .lustas Kudir- 
atidarant “Draugo” rndio ka, Kastas Sabonis ir kiti.
programas iš r. s. MIK’)

Gerbiamieji radijo klausyto
jai:

Džiaugiuosi, kad susilaukėm 
mūsų dienraščio “Draugo” ra 
dio valandos.

Aš manau, ir tikiu, kad ir 
visa mūsų Chicagos ir apylin-

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

Iš WEDC (1210 kiloeykles)

/

Pranešimai thJ V‘8V f‘rov»J tanesnieji ir
_______ 'jaunesnieji dailininkai. Iki

|šiol buvusios dailininkų drau

'lodėl, as tikiu, kad visi Cid- pijąs choras, vadovaujant prcf. 
eagos muzikai, pagal savo iš- |j\. S. Pociui, 
galę, prisidės'prie šio “Brau-Į Programų choras atidarė su 
go” kilnaus sumanymo ir pa-}Mozario “Gloriu”, kuri yra 
darys šių “Draugo” radio va- Į nelengva technišku atžvilgiu, 
landų linksmų, gražių ir nau- Nemažesnio pasigerėjimo clio- 
dingų. jras tajp pat klausytojams da

Kaipo Amerikos Vargonini- vg ję Htonis dviem dainomis: 
kės katalikiška visuomenė į nkų Sųjungos pirmininkas, jo L S. Poci«'..s _  “Vytauto!

Iš Poitkos Lako
ALDERM0N0 RINKIMAIS

džiaugsis iš šio “Draugo” lei-jvardu sveikinu šį “Draugo maršas 
dejų kilnaus pasiryžimo, nes leidėjų kilni} žygį ir nuo šlr- knr”. 
dabar, be jokio vargo, kiek
vienas savo namuose galėsime 
girdėti kilnių minčių iš mūsų 
dvasinio ir tautinio gyvenimo. 1 
Išgirsime mūsų širdžiai bran- Į 
gių mūsų liaudies dainelių ir j 
garsių kompozitorių sukurtos 
klasinės muzikos. Taipgi ateis ,

dies linkiu geriausio pasiseki
mo.

TAUTOS SŪNŪS IR 
IŠGAMOS .

gijos profesiniais 
Jais labai nedaug 
davo.

jų reika- 
tesirūpin-

MARQUETTE PARK. 
Nekalto Prasidėjimo Panelė'* 
ftv. merguičių sodalįcijos su 
sirinkimas įvyks pirmadienio 
vakare, vasario IS'd., |S vai.' 
parapijos svetainėje. Ko* Iii Ii e-1 
tės nuoširdžiai prašomos ne • 
vėluoti, nes šis susirinkimas 
bus įdomesnis už prneitųjį. Po 
susirinkimo bus visoms “šui-i

CLASSIFIED
Al TOMOIIII.I.S AITOMoltlI.KS

EMIL DENEMARK INC
^“Vartotų Karų Bargenai^-—Kaip jau buvo dienrnščiuo 

se rašyta, kad prieš 12 warde 
lietuvį kandidatų į uldermo- 
nūs Barney R. Pietkieivicz, sc--

prise Pirm.'
Bl’ICK — '34, Modei 41 Sedun. NASH '32 — I.lght S. 5 Sedpn. Ma-

vartotas mažiau n.-gu vien* inf-ne- 
Hj Ir jdimtas mainais ant riklesnio 
karo. Nutilo kuro garan.-IJu. Kaina
vo $1050 naujus. Ir iru linui nuplrk-u ninr.i.ii šitai py m c.

romi. 5 mediniai ratai. Keri luic.r.il. 
linkimus, ekonomiftkas mažas ku
ras, atrodo Ir bėga Kerą, .... 8325

ncit’K ’SO — Mo.lei 468. 2 pn«až. 
i-onne su rtitnbl.- sent, Fren.'h h'ite, 
fi ilrut. ratai, labai gražus eonp.i 
tobulam stovy ............................. $2 95

STEIGIAMA PROFESINĖ 
DAILININKŲ DR-JA

skundų prieš ,jo peticiją į i _______
(Board of Eleeticn. visai b J KAUNAS. — Teko patirti. 

Znmb gražus solo, aria iš “Si-j jokio pamato, vien tik naudo- kad ]jp(UVOs dailininkai su- 
Ivijos” - Herberto. Po gra- darni savo diktatoriškų galę !sirf,pine įteigti profesine dai 

,žaus solo, pasigirdo alumnie- ir jausdami didelę kompetic- jjninkų‘ draugijų, kurion* įei- 
ėių orkestrą su vedėju prof. jų rinkimų kampanijoj iš li-j-
Pocium priešakyje. Orkestrą'tuvių pusės ir paties kandida 

to Bamey It. Pie{kiewiez. K- 
nieji vardo politikieriai dėjo 
visas pastar gas, kati tik kaip 
nors mūsų lietuvis kandidatas

ir “Pamylėjau va-

I Toliau sekė dainininko A.

įspūdingai žavėjo publikų su 
“Hungarian dance” — Bro 

Lo

NORTU SIDE. — Draugi-
į mūsų namus garsai gražios jos p0 &v. Cecilijos globa me-,. . (<t* • i i »>
nuo amžių sukurtos bažnytinės tinis narių pagerbimo vaka-,imSir n 3 r° ° 
muzikos, kuri kels mūsų šir- ras jau £ja paį prie vakaro

nieji politikieriai bhvo įnešę

PONTIAC — •>4, 5 Sodan, luM-nt.
šo>l dral. rūtai, t runk riek. Tik 
kelis mėnesius senumo Ir af-oila 
kaip naujus, ('.nrnntiiotas . . xtlO.*>

STI ' I iF.II A K Eit — '32, B pamž. coupe 
su hullt-ln trunk. Juodas, 9cSl dral. 
rnlai. laimi pu*ktu)n stovy Ir Iftrido 
kaip naujus. Garantuotas .. $inr>

BITTCK *30 — Modei r,7. f. Seda n, 
tamsini infilynns. 5 mediniui ratui, 
tvhlpenrd trim. Geram stovy v'dni 
ir lkorinei ..................................... 8275

I vallee.
dis prie aukštesnio idealo. !soniai ir dideliu stropumu re-į Gražiai taippat flainav(> Ma nepatektų ant baloto.. 

Tas kilnus “Draugo” leidė- ingtasi. Komisijos pranešimu, 5508108 Ulelės choras ‘ Sakė
jų užsimojimas, aš tikiu, pil- 'viskas jau tinkamai prireng 
nai pasiseks, nes mes čia, Chi j ta. Dovanos draugijos naria

AKIV GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, 0PT.
LIETUVIS

OPTOMETIUCALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

PalenK'Ins akių jtemĮ.lmj).. 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama aklų karšt j, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su

FORD '33 — 2 pn«až. Gonve.rtihlo 
Coupe, V-8, Juodas s.i Geltonais 
ritinis ir gerais tajerals. Atrodo 
kaip naujas ir laitai geram 
stovy ................................................... 8»i>5

NASH ’32 — 8eyl. 5 pasnž. Coupe 
Juodas. 6 drat. ratai, geri ta lemi. 
(.runk raek. tvhipcord trim. Gerai 
atrodantis Nash geram stovy 8:t95

CHEVROLET '31 — 2 pnsnž. coupe. 
Juodas, 5 drat. ratai, spot light. 
rndiator grllle. Gražus mažas eotipo 
geni.-n stovy ................................. $254)

CADILLAC '28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas. 6 drat. ratai, trunk raek. 
whipeord trim. Puikus kHnis. ku
ris dar ilgai tarnaus .................. SttO5

cagoje, ir apylinkėje turime ms jau gautos. Paimta gera 
apie penkiolika parapijų ir orkestrą. Programas, kiek ži- 
kiekvienoje yra net keli cho- nau, northsidiečius ir atsilan- 
rai, o tuose choruose yra ne- kiusius svečius pilnai paten- 
blogų dainininkų ir solistų. Ši kins. Bus atvaidinta veikalas, 
“Draugo” radio valanda duos kuris mūsų parapijoje, ir nie- 
progos mums juos išgirsti. Tu- ,kur kitur, nebuvo loštas. Veh 
rime taip pat gerai organizuo- J kalas gražus. Jis imtas iš da
tų Vargonininkų Sąjungos Cbį bartinių laikų lietuvių gyvo- 
cagos'provincijų. Chicagos Va- nimo. Jis vaizduoja atbundan- 
rgonininkų' Sųjungos kuopoje čios Lietuvos vaikus, kurie jos 
priklauso 13 gabių ir energin-, vardo kėlimui kovoja visokiais 
gi} vargonininkų, kurie daug į budais. Bus parodyta ir išga- 
dirba muzikos dirvoje. Džiau- mų, su kuriais reikia kovoti

mane šiokia”, “Tur bernelis 
vjeną mintį” ir “The glow 
worm". Publikai, matyt, la 
blausiai patiko paskutinis nn 
meris, nes viešnia dainininki 
Klevickaitė buvo priešakyje h 
gražino dainų su solo.

Toliau scenoje pasirodė va
rgom N. Kulys su Sv. Mykole 
Glce Club — vyrų choru. Vi
sos sudainuotos dainos išpil
dyta kuogražiausiai. Entuzia 
stišku plojimu publika iššau
kė chorų kartoti.

Viešnia dainininkė G. Kle-

kurts

Nors Board of Election ap
klausinėjimas įvyko sausio 31 
d., bet wardo hitleriški poli
tikieriai vilkino dalykų su iš
nešimu nuosprendžio iki vasa
rio 14 d., kad mažiau beliktų 
mums laiko rinkimų kampani- j
jaį į mokyklon valkus. Kreivos akys atl-

•’ *' taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v.
. , . NedSIioj nuo 10 Iki 12. Daugely *t-Vasario 14 d., gavus Žinių Mtlklmt, akys atitaisomos be akinių. , . . .^,4.-i. , Kainos pigiau kaip pirmiaukad musų krfndidato } 12 wa-

rdo altlermonus Bamey R 
Pictkicwicz vardas bus uždė
tas ant baloto linkimams, va
sario 2G d. prisirinko pilnu
tėlė Gramonto svetainė ir vi
si su didžiausiu entuziazmu

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

BT'TCK '31 — Modei 91, 5 Sodan. 
Juodas, fi drat. ratai, geri ta.ierai. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus nuirk geram stovy .... 8.175

Bl’ICK ’31 — Modei 91. B Sodan. 6 
dral. ratai, white side wall ta ieral. 
ehroįite tire eovers, trunk raek. 
spot Cgbt. Niekur geresnio Bu*etf 
negu š) '31 Sedan ...................... JCT75

CADILLAC '30 - V-8, r, Sedm. Juo
das. mediniais ratais, spare tire 
užpakaly. whipeord trim. laibai ge
ras karas žentu kaina SS75

• ■v . J , i i o‘i t minvnc vickaitė tikrai įspūdingai iŠ- šaukė, kad nttgalėjom bitleri-g«inws ir didžiuojamės, kad kad apgynus Lietuvos oar . i diktatūra kuri
toje Vargonininkų kuopoje y- Be to, veikale yra ir gražių 1 .... ........ .. .. W «iKtaturą, kuri
ra aukštai išsilavinusių muzi- juokelių, kurie veikalui pri- <<Janina mi&„no rožė Kačanausko irikėsinosi visus kandidatus dvil-
kų ir dainininkų solistų, kaip duoda gyvumo.
tai, mūsų Chicagos muzikos 
pionierius Antanas Pocius, kti-

Todėl, northsidiečiai vasa
rio 24 <1. visi atsilankykite pa

ris yra net Lietuvos valdžios (siz.iurV-ti gražaus veikalo ir su 
apdovanotas Gedimino Orde- Cecilijos draugijos nariais 
nu už jo pasidarbavimų čia. linksmai praleisti laikų. Voi-
mūsų, lietuvių, išeivijoje. Tai
pgi talentingas muzikas Vla-

dininias prasidės tikra* 5:30

Friml. Dai-!. v. . . .. liktame wafde nušluoti nuonuooama sius dainas ji savo
gražų, lengvai valdom,, halsą įholoto’ 0 yP«*'."e»'' >«*>" ! I*a 
taip stipriai sujungė su jaus-Įc-ėy 1*. l’ietkieivirz. 

niais, kad visų publikų pnga-į visi susirinkusieji pasiskir 
vo ir iki galo žavėjo. sp- (jart,a',S) kaip tai organi-

Baigiant programa, choras l/.uoti automobilių parodų, Sau
vai. vakare, kad po lošimo bū- ^7'ckai!ex^ kti "**•»»*' Hi-iKnkimus, pa- ,

reiškiant — lietuviai, pirmyndislovas Jbmkša, visų mėgia-j,, |a,ko linksmai pasišokti ir k'‘u mažiausiai išpildo

JSIGYKIE

Gavėnai būt’ną knygelę:

STACIJOS, j
GRAUDŪS VERKSMAI

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

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

DRAUGAS PUB. CO.

! pasišnekučiuoti su savo drnu-1 
gaiš ir pažįstamais. Kurie no-

1 Parade of the ivoodcn soldi- 
ers” — Jessel ir kanonų iš 
kantatos “Broliai” — Sas
nausko.

rėsite įsirašyti į šių draugijų, 
j bus kaip tik proga tai pada
lyti tame vakare. Visų lauk-j His koncertas, tai buvo dar 
siute. Lietuvytis vienas parapijos choro ates-

------------------- tatas savo dainos meno tobu
linimui parodyti. Taigi sveiki 
■nti reikia uolaus vedėjo pas 
langas iškelti parapijos chorų 
tokioje aukštumoje ir Raliu 
keti ir toliau dirbti ne tik ba
žnyčioje, bot ir mūsų dainos 
meno srityje.

Koncertas* publikai paliko 
kuogražiausių įspūdžių. Po pr,. 
gramo buvo šokiai prie sma
gios muzikos.

/ Ieva Lukošiūtė

politikoje! Mes turime šį knr 
tų laimėti.

ĮSPŪDŽIAI Iš gražaus 
KONCERTO

Vasario 10 d. kone pilna ftv. 
Jurgio parap. svetainė prisiri
nko dainos meno mėgėjų, kad

2334 So. Oakley Avė., pasiklausyti gražaus koncerto, 
Chicago, III. kurį surengė Šv, Jurgio para-

SVARBUS PRANEŠIMAS
ŠĖRININKAMS LIETUVA BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION
’ Speeialis susirinkimas bus lnikomas 19 d. vasario, 

1935 m. šv. Kryžiaus Parapijos svetainėje 4557 So. Wood 
St. 7:30 valanilų vakare.

Dėl pačių gerovės, meldžiame kiekvienų šėrininkų 
ypafiškai atsilankyti į šį susirinkimų.

_____ Su pagarba,
I.nTTVVA HITLDING * I.OAN ASSOCIATION DIREKTORIAI.

RtMtJOS RENGIA 
PRAMOGĄ

INSURANCE

N0TARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

MARQUETTE PARK. - 
ftv. Kaz. Akademijos Rėmėjų 
8 skyrius rengia didelį card ir 
bunco party, balandžio 7 d., 
2:30 v. popiet, parapijos sve
tainėje. Įžanga 25c. ftioj pra 
mogoj ne vien laimingieji gaus 
dovanas, bet kiekvienas bus 
pavaišintas užkandžiu. Be to\

GRATIAM DAIGE '29 — fi cyl. 5 
Sedan. Mėlynas. 6 drat. ratai, trunk 
raek, mohair trim. Žemai an'-n*- 
nuottis, bet tikra vertybė $1415

PONTIAC '29 — \ pusaž. landau se
dan. Šviesiai mėlynus, fi drat. ni
tai. trunk raek, gražiam stovy, ty
kus motoras -................................. S125

nt’ICK — '28, Modei 57. B Sedan. 
graž.us mažas karas, kuris gerai 
važiuoja, žemai apkalnuotas. tik
tai ........................................................... $#5

PACKARD '28 — 8 eyl. 7 Sedan fi 
drat. ratai trunk raek ............ $95

IR DAUGELIS KITŲ
Įauokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
384-8-60 Ogden Avė. - Chicago 

Cravvford 4100

REAL ESTATE — STUNCIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisiradykite į mūsų Spulkų. Teiaingumu Pamatuotas Bisnis 

2808 WB8T 47th STREET Tel. LAPayette 1083

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUfc
Platt Bldg., kainp. 18 et.

2 aukštas ,
Pastebėkit mano iškabas

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

Motinos Sūnus Į skirtų valandų. Rooin 8. * 
PHONE CANAL 052.1

TTFTTTVTAT DAICTAPAT-
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Hm. a.nil Office
8158 So. Leavltt SI. 

CAMal 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHlflsiCIAN antį 8PRGEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOCR8 

2 tn 4 and 7 lo 9 P. M.
Sttnday by Appolntmrnt

Office Phone 
PROpcct 1028

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIPU'flGAH

4845 So. Ashland Avė.
Oflao Valanuim-

Nuo 2 iki 4 Ir nuo S Iki 8'vak. 
NedAllomlM pagal atitarti 

Ofl-o telef. UOl Ievanl 7K2(1 

Namu Tel. PROrpeet 10.10
Tel. ROl k-vard 704a

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAH

. 4845 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.r nuo I Iki 8 vakare
S e rėdo j pagal autart)

DR. J. RUSSEL
Lietuvi* Chirurgą* Ir Gydvto

2515 WBST 69th ST
OydvtoM*

Of. ir Res. Tel. HEMIoek 6141 
V • I g o d o s: 

bus ir“door prizes” už tų pa- j 2-4 popiet: ano 8-8 vakarais
ėių įžangų. Nepraleiskite įvy- -Tei. ofmo ooiTevard seit—u 
i t R**- Vieton >848’ 1 DR. A J. BERTASH
BIZNIERIAI. GARSINKTreS 

“DRAUOE”
Oflah vai. nuo 1-1; nuo «:30-R:80

758 Wsst 35th Strost

Tel. CAN*I 0257
Res. l’ROspect 4»«50

DT. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 ROITH HAI.KTEI) .STREET 

R.-zklem-IJa 416110 So. Arieslan Avė.
Valandos: II ryto iki 2 popiet 

6 Iki 8 v. vakaro

DR. 6.-1. BLOŽIS
rel. CANal 6122

DENTISTAH
2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavltt St.) 
Valandos: Nuo 9 iki 12 .rvto

Nuo 1 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI
Offk-e Tol. HEMIoi-k 4SIS 
n«M. Tel. GROvehilI 0017

7017 S. FAITlFIKbn AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
212.1 W. 'MARQI ETTE KOAD
GYDYTOJAS III CHIRT’UGAS 

Vai. 2-4 ir 7-9 vali.
Ketv. Ir Nekėliomis Huaitartm

Tel. LAFayette 7850

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIHI'ltGAS

4140 Archer Avenue
Vn|.; 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

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

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
He«.: Tel. HEMIoek 412841

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIHI’HGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Oflao valnndoa: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 
ItezklcncIJOM OflMin: 205S W. 8»th SI.

Valandoj,: 10-12 Ir 8-9 »-r»l. vak. 
Sercdomia Ir Nedaliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAH

I 1446 80. 4»tli CT., CICERO. H.I..
.! lltar., Ketv., Ir F«Mn. 10—9 vai.
1.1147 SO. HALSTER ST.. CHICAGO 

I'aneil.. 8< red. ir Suimt. 2—9 vai.

I Ofiso Tel. CICERO «•
’ Ree Tel. Clf ERO 8656

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

katos Komisijoniertus. Y.ra gerai Ci- 
eerlečlams ž.lnotnas. Praktikuoja jau 
28 įlietus. Specializavo užslepy. Pa
sekmingai gyilo Rheiimatrzmn, Plau- 
čIų Ir širdies lig**.- •-Valandos:

I Nuo 10 iki 12' vai. ryto; nuo t Iki 4 
i vai. popiet ir 7 Iki 8 vai. vakar*: 

iventndi'entala parai austtarlma-
i 4930 West 13th Street

CICERO, n.ffc

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Vulandos kasdien nuo 9 Iki 5. 
PanedSIto. Seredos Ir Pt-tnyčios 

vakarais fi Iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 8459 S. Rockwell St.
Telefonas REIhlhlIe 8414)4)

OFISŲ REIKMENYS
oei’hu-: eq»'ipmi;nt

Kuomet reikia guminių Slnmpų, 
antspaudų ar kitų ofisams reikalin
gų dnlvkii, pašaukite:

HARrlson 8125

AGE STAMP WORKS
81 W. Van Buren St.

Lietuvis Pr. Mileris .jums patarnaus

Tri. CANal 8123

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHTRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—t Ir 7—S v«tk. 

flerodoml* Ir Nedaliomis paimti sutarti 

REZIDENCIJA

6831 S. Califomia Avė.
Telefonas REPublie 7868

; Hienomis Tel. I.AEayelte 5783 
Naktimis Te. CANal 0402

• DR. A. J. JAYOIš
| Office: 2643 W. 47th Street

Vai.: 2 Iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak. 
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. I.AEsvette 84)67

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėllotm's pagal 
sutarti

Ofiso Tel.: LAFayette 8860
Re* Tel.: VIRglnla 41668

DR. V. E. SIEDLiNSKIS
DENTIRTA8

O A S X - R A T
4148 ARCHER AVENUE 

Kamnns Frsnelseo Avė

ANGLYS
ANGLYSI Ttlkstančlal narni, vartoja 

’ ekonomlSkas. be suodžltj Troplcalr 
' anglis. Garantuota voga ir Šiluma.

Trys Telefonai:
Screenlng-— 84.75 Republie OfittO
Mine Run—6. 7-5 I.awndale 7866
Lutnp arba egg—6.00 Merrlrnae 2524 

NORTHERN COAL CO..
Imwndale 7.180 Merrlrnae 3534

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEL. REPUHL1C 844)2

Katrie perkate -tnghs IS 
drafverlų, siųskite Juos j 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis už maitinu 
Pinigų.

ĮVAIR0B DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL OR. MAURICE KAHN
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAU Ir CHtRUROAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRglnla 4MKM 
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 

Nedaliomis pagal sutarti

OFI8A8
4729 So. Ashland Avt.

I lubos
CHICAGO, TLL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo t Iki 4 

vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

valandai dleng 
Telefonas MIDway 2880

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4831 SO. ASHLAND AVR
Tel. YARds OM4 

Re>.t Tel. PT.Az* 2400
Valandos:

Ntto 10-12 v. ryto; 2-2 Ir 7-8 v. v. 
NedAldlenlsln nūn 16 iki 12 diena

luic.r.il



