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IMA BLOGĖTI HITLERININKU SAN
TYKIAI SU LENKAIS

BADAS GRESIA 
SUV. RUSIIAI

Reikalauja, kad U. S. vyriausybė 
atšauktų bolševikų pripažinimą

BERLYNAS, vas. 19. — 
Naciams įvykdžius mirties

AYAS1IINGGTON, vas. 19. 
— Kongreso žemesniųjų rū-

bausmę šio miesto aukštos mų komitetas, kurs tyrinėjo 
šiame krašte vedamų nacių, 
fašistų, komunistų ir prieška 

iki gyvos galvos sunkiuoju talikiškų propagandų, karštai 
kalėjimu jaunų lenkų kavale- j rekomenduoja kongresui, kad 
rijos karininkų baronų J. Sos krašto vyriausybė atšauktų

teutonų kilmės dviem jauno
ms matronoms ir nnbaudus

nowski, kurs su tomis mote- sovietų vyriausybės pripažini-
rimis užsiiminėjo militariniu mų.
espionažu Lenkijos naudai, Komitetas rado, kad praė-
iVaršuvos santykiai labai pa jus vienam mėnesiui po to,
blogėjo su nacių valdoma Yo-Įkaip komisaras Litvinovas 
kietija. j 1933 metais lapkričio mėnesi

Baronas Sosnowskis su tų 
ir kitų moterų pagalba pri
statė Lenkijos vyriausybei vo

pažadėjo sustabdyti komunis
tų aktivumų Amerikoj, Mask
vos internacionalas paskelbė

kiečių išrasto militariniams i atsišaukimų į viso pasaulio
lėktuvams naujo motoro slan 
tus braižinius ii- vokiečių ge
neralinio štabo padarytus pla 
nūs, kaip įsiveržti Lenkijon 
pasitaikins karui.

Lenkijos ambasada su dide 
liu skausmu mėgina išsiginti 
nubaustojo barono Sosnov*- 
kio espionažo nepaisant ne
ginčijamo fakto, kad vietos 
lenki} konsulas ,3awronskis 
dažnai lankėsi į bar. Sosnow- 
skio rengiamas prašmatnias 
vakaruškas.

Atstovaująs lenkų vyriausy 
bę vienas advokatas dirba už 
nubaustojo - bar. Sosnowskio 
išlaisvinimų. Jis siūlo nacių 
vyriausybei už SosnoiVskio pa 
leidimų išlaisvinti iš lenkų 
kalėjimo tris vokiečių šnipus. 
Naciai už Sosnoivskį reika
lauja septynių vokiečių šni
pų. Matyt, bus susitarta.

Tačiau santykiai taip pa
blogėjo tarp abiejų kraštų, 
kad nežinia, kų duos rytojus. 
Tas priklausys nuo lenku d: k 
tatoriaus maršalo Pilsudskio, 
ar lenkai gali toliau palaiky
ti draugingus santykius su na 
ciais. Baronas Sosnowskis y-

komunistus, kad jie intensy
viau imtų dirbti už proletari- 
jato revoliucijų visuose kapi
talistiškuose kraštuose, kad 
konfiskavus kapitalo ir baž
nytines savastis.

Šio krašto komunistų par
tijos sekretorius K. Broivden 
iš New Yorko pripažįsta, kad 
Amerikos organizuoti komuni
stai pildo ir vykdo visus 
Maskvos įsakymus ir nnrodv 
mus.

Komitetas patyrė, kad 24,- 
400 komunistų agitatorių vei
kia šiame krašte ir jie turi 
keletu šimtų tūkstančių sekė- 
jy-

Nors komitetas, kaip jis pa
sisako, netiki, kad komuuistų 
veikimas būtų kraštui pavo
jingas, tačiau turi būt pakir
sta agitatorių veikla. O to 
nebus galima sėkmingai atlik 
ti lie pripažinimo atšaukimo.

TRYS KOMITETAI PA
SKELBĖ BENRRĄJI

ATSIŠAUKIMĄ

LONDONAS, vas. 19. — 
Bolševikinės Rusijos gyvento 
jų šelpimo trys komitetai, ku
rie turi vyriausius savo ofi- , 
sus (būstines) Ženevoj ir Vi
enoj, paskelbė bendrąjį atsi- : 
šaukimų, kuriam pažymi, kad 
kai kurioms nelaimingos Ru
sijos dalims šiemet gręsia 
dar didesnis badas, negu bu- i 
vęs 1933 metais.

Komitetai at.dšaukia į ge
ros valios žmones, kad jie 
bendromis pastangomis viskų 
darytų, kad tik palengvinus 
tiems -baisaus likimo ištiktie
ms Rusijos gyventojams. Šie 
nelaimingi žmonės, tai dau
giausia valstiečiai, kurie sun 
kiai dirba, prisiaugina daug 
javų ir kitokių produktų, liet 
iš jų tai visa atimama.

AMERIKA NEKONTRO
LIUOS CIVILINĖS 

AVIACIJOS
ŽENEVA, vas. 19. — Ame 

rikos J. Valstybių atstovas 
Hugh \Vilson nusiginklavimo 
konferencijoje pareiškė, kad 
Europa gali kų nori daryti su 
civiline aviacija, gali susitarti' 
jų kontroliuoti. Tačiau Ame- t 
rika neprisidės prie to žygio. į

BOLŠEVIKAI BARA 
LITVINOVĄ

KRITIKAVO HITLERĮ -- 
NUBAUSTAS

ŠIEMET BUS 
KANONIZUOTI 

DU KENTĖTOJA!
TAI ANGLAI KENTĖTO
JAI: MORE IR KARDINO

LAS FISHER
VATIKANAS, vas. 19. — 

Melsdamas anų diena ui 
‘‘vienų kaimenę ir vienų ga
nytojų” Šventasis Tėvas Pi
jus XI pakartojo savo kvie
timų Anglijos bažnyčiai, kid 
ji grįžtų atgal Rvmo Katali
kų Bažnyčion,

ŠIANDIEN KALBĖS 
PER RADIJĄ ANTROJI “DRAUGO”

RADIJO PROGRAMĄ

JONAS BRENZA,
I Metropolitan State banko 

Tas įvyko ryšium :u pa- prezidentas kalbės aukso 
skelbimu, kad palaimintieji, klausimu.
anglai kentėtojai, Sir Thomas i . —
More ir Jonas Kardinolas Fi- 
sher, kuriems 1535 metais nu 
kirstos galvos įsakius kara
liui Enrikui VITI už atsisa
kymų jį, karalių,' pripažinti 
Anglijos bažnyčios galva, bus 
kanonizuoti gegužės mėnesi.

AUKSAS IR VARTOJAMI 
PINIGAI

10 BILIJONŲ DOL 
DARBAMS

VARŠUVA, vas. 19. — An' 
ot vienos Pabaltijo valstybės 
diplomato, aukštieji sovietų 
viršininkai Maskvoje bara už j 
sienio reikalų komisarų, kurs 
lankydamas lYashingtonų, per , 
daug visko žadėjęs prez. Roo ( 
seveltui. Sakoma, jis buvo 
žadėjęs patvarkyti net cariš
kas skolas Amerikai. O jis '

AYASHINGTON, vas. 19. 
— Kiekvienam suprantama 
kalba aiškinant štai kų reiš
kia vyriausiojo teismo nuo
sprendis aukso klausimu:

1. Vienas doleris yra vertas 
šiandien tiek, kiek jis buvo 
vertas vakar. Vyriausias teis 
mas pareiškia, kad kongresas 
turi teisę doleriui mažinti 
aukso kiekybę nuo 25.8 gra
nų iki 15 5-21 granų.

2. 1,000 dolerių vyriausybės 
bonas yra vertas, kaip papra
stai, turgaus kainos. Teismas 
pareiškia, kad vyriausybė le
galiai neturi teisės paneigti 
savo žadėjimo, kad už hunų j 
ji išmoka senovės vertės auk-1 
so doleriais,. Bet kad įsigiju-1 
šių bonų savininkai dėl auk
so dolerio vertės sumažinimo

UŽ TAI DIRBA PROGRE
SYVIAI SENATORIAI

AYASHINfJTON, vas. 19.— 
Progresyviai senatoriai pra- 
dėjo kampanijų senate, kad 
prez. Roosevelto reikalauja
mų viešiesiems darbams 4,880- 
OOO'.OOO-dnh»rrų> fondų padidi
nus iki 10 bilijonų dolerių.

WALL GATVĖ SUSILAUKS 
DAUG BIZNIO

Šiandiėn programoje dalyvauja:
J. Sauris, S. Saurienė, L. Yen- 
zis, kuri. A. Valančius, J. Bron
za ir kiti
Šiandien 4 vai. popiet iš WEDC (1210 kilocycles) 

radijo stoties bus teikiama antra “Draugo” radijo pro
grama. Muzikalę dalj programos išpildys žymūs Lietu
vos Vyčių “Diinos” choro solistai: J. Sauris, S. Saurie- 
nė ir L. Tenzis.

Visi Chicagos ir apylinkės lietuviai raginami pasi
klausyti dienraščio “Draugo” įdomių muzikalinių pro
gramų.

Gavėnios metu, numatoma, pusė valandos bus skir
ta religinei muzikai ir religijos reikalams.

Lietuviai jau seniai girdėjo savas religines ra
dijo programas. Dienraštis “Draugas,” kurs visuomet 
tarnavo religijos reikalams, dės visas pastangas, kad 
gavėnios metu lietuviai gautų per radiją įdomiausių re
liginių giesmių ir pamokinimų.

Lietuviai yra aukštai gerbiami visų kitų tautų tarpe 
už jų pasižymėjimą religijoje ir jai ištikimybę. Lietuviai 
biznieriai randa daug paramos iš svetimtaučių, nes šie 
žino, kad žmogus kurs yra ištikimas Dievui, bus teisin- 

: gas ir savo artimui.
Besiklausant įdomių religinių programų, lietuviai vi

suomet visur išlaikys pirmybę.
“Draugas” dės visas pastangas duoti žmonėms 

to, ko jie labiausia pageidauja per radiją: ko daugiausia 
malonumo, smagumo, linksmume, žinA’, dainų ir įvai
rumų.

Tik nepamirškite nusistatyti savo radiją ant WEDG 
šiandien, 4-tą valandą popiet ir išgirsti labai įdomią 
“Draugo” programą.

LONDONAS, vas. 19. — 
Kaip tik gauta žinia, kad U 
S. vyriausias teismas aukso 
klausimu nusprendė vyriausy
bės naudai, tuojau imtasi vi
sų priemonių, kad ko daugiau 
šia U. S. pinigų grąžinus Am
erikon. '

Ikišiol buvo laikomi U. S. 
aukso certifikatai. Šiandien 
jie neturi didesnės vertės už 
kitus U. S. pinigų certifika- 
tus (banknotus). Tad grųži-

BERLYNAS, vas. 19. —
, „ , , . i Specialus Hitlerio teismasra brangus žmogus maršalui ' , . ,V n iBombeime, Rhinelande, nu-

Pilsudskiui. Tai nepaprastas , , .... ,
patriotas ..baudė vienerius metus kakti t0 n<,ga|ėjo daivti, kadangi

Lenkai" diplomatai ai5ki„aJ protes'a"tų ,lvasini"k’ (k,lrio; j" taip
. .r . pavarde nepaduodama) uz'o|„i;u

kad lei vokiečiai butų oran- , . * ,•’ / i tai, kad jis diktatorių ilitlc-
gingi lenkams, jie nebūtų žu * ___ J;__ j,» j.
dę tų dviejų moterų. O kad

nėra nukentėję, ir kad auksas į na’n1, •
,Xi__ , .» _____ x ' Čia numatoma, kad po šio

teismo nuosprendžio \Vall gat 
vė New Yrorke tikrai susi
lauks didelio biznio.

rį pavadino žudiku dėl jo at-
. liktų nacių partijoj skerdvniu 

j,e tat padarė, ta. r«,k,a. jjm m wrf> w . 
kad vokiečiai, nors su len
kais yra draugingi, bet prieš 
juos slapta ginkluojasi ir tik 
laukia tinkamos progos, kad 
įsiveržus Lenkijon.

elgtis.
Kitas komisarui LitVinovui Į 

priekaištas yra tas, kad jis J 
j per daug karštai ir atvirai į 
' pasisakė už rytų Lokarno 
J paktų. Tuo būdu jis palaikė 
j Prancūziją, prieš Vokietijų. 
(Prancūzija už tai žadėjo skir

RYMAS, vaa. 19. -u Itali- !« įredi‘’w »»*>»>>
jo.' vyriausybės atstovas pa-1 negauta, 
reiškia, kad Italija, siųsda- Į Kiek anksčiau buvo kalba
ma kariuomenę j Afriką, ne- ma apie Litvinovo pasitrnn-

ITALŲ KARIUOMENĖ 
AUSTRIJOS PASIENY

yra ištrauktas iš apyvartos, • 
kiekvienas turi pripažinti ir 
priimti aukso ilolerį toki, ko
kį yra nustatęs kongresas.

3. Aukso'certifikatai (bank 
notai), kurie, vyriausybės įsa' 
kvmu, grąžinti iždo departa- j 
mentuį, turėtų duoti už 1,000; 
senų dolerių 1,690 naujiį do
lerių. Bet čia vėl, jei su vi
sais apsieinama lygiomis, nė 
vienas atskiras asmuo nega
li iš vyriausybės reikalauti

HAUPTMANNAS LAIMĖ
JO APELIACIJĄ

UŽGINA ATSISTATY
DINIMĄ

IVASHINGTON, vas. 19.—[•užmiršta saugoti ir Austrijos, kimų. 
Vyriausiojo teismo teisėjas .kad jos neužpultų hitleriniu 
J. C. Mc Reynolds užgina kai kai.
bns apie savo atsistątydinimą.' ---------

UKRAINAI TRŪKSTA 
MAISTO

------------------- Į PODGORICA, Jugoslavi-
HAVANA, Kuba, vas. 19. ja, vas. 19. — Per įvykusias 

— Įlūžo Alhambra' teatro čia studentų riaušes du as- 
stogas ir lubo-s. 1 asmuo žu- menys žuvo ir apie 50 riau-
vo ir 11 sužeista. šininkų suimta.

LONDONAS, vas. 19. — 
Žiniomis iš sovietų 'Rusijos, 
bolševikų valdomai Ukrainai 
ima trūkti maisto.

TRENTON, N. J., vas. 19. 
— Nubaustam mirties bausme 
už lakūno Lindbergho kūdi
kio pagrobimų ir nužudymų

už 1,000 dol. "dauginu,kaip R R Hattptmannui leista 
tik 1,000 dol. .apeliuoti į ankstesni IMltų.

4. Oeleiinkelių .1,000 dol. j Tokiu būdu jam mirtie, 
aukso bonas taip pat yra ver bausmės vykdymas nnkelia- 
tas šiandieniniais pinigais tik mas iki rudens
1,000 dolerių, nežiūrint to.
kad sumažinta aukso dolerio 
vertė. Teismas nusprendė, 
kad kongresas turi teisę keis
ti aukso klauzules privačiuo
se kontraktuose.

200 KAREIVIŲ SAUGOJA 
CARDENASĄ

ANGLIŲ VEŽĖJU STREI
KASCHICAGOJ

. Anglių vežėjų streikas ima 
l pasireikšti smurtu. Streikuo
jantieji vežėjai pradėjo pulti 
nestreikuojančius.

Pietinėj miesto daly vakar 
popiet pašauta du asmenys.

Policija painformuota, kad 
visam mieste trankosi gink
luotos gaujos. Jos puola tro- 
kus su anglimis ir anglis iš
verčia stačiai gatvėn.

Dirbančių vežėjų apsaugai 
ir smurtininkų sulaikymui pa
skirta 860 poliemonų, kurie, 
pasiskirstę j grupes, saugoja 
visus svarbesniuosius skers
gatvius.

Kaip žinoma, apskrities pro 
kuroras Courtney yra “ištei
sėjęs” streikuojančius anglių 
vežėjus, kadangi rakieteriai 
vadovauja jiems.

U. S. DIDINS KARIUOME
NĖS SKAIČIŲ

AVASHINGTON, vas. 19. 
— Kongreso žemesniųjų rū
mų išlaidų skyrimo komitetas 
patvirtino kariuomenės sąma
tų 1935-36 metams. Skij-ta 
daugiau kaip 318 milijonų do 
lerių ir priede dar apie pus- 
aštunto milijono lėktuvams.

Tas pat komitetas padidi
no išlaidas ir karo laivynui

Kongresas autorizuos pre
zidentų, kad jis palaipsniui 
padidintų kariuomenės skai
čių iki 165,000 vyrų. Bus pa
didintas ir nacionalės sargy-j 
Imis skaičius.

MEXICO CITY, vas. 19.— 
Prezidentas Cardenas leido- 

Tatai su pinigais viskas ir'si aplankyti keletą valuty - 
toliau pasilieka taip, kaip y-!hių. 200 kareivių sudaro jo
ra buvę. sargybą.

KANADA APDRAUDŽIA 
BEDARBIUS

OTTAAVA; Ont., vas. 19.- 
Kanados parlamentas prave
dė vyriausybės bilių, kuriuo 
apdraudžiami bedarbiai.

Bilium yra sumanyta nedar 
bo laiku mažiausia bedarbiui 
pašalpa 6 dol. per savaitę, o 
bedarbiui, tnrinčiam 5 narių 
šeimą, 11 dol. per savaitę.

Šelpimo fondą sudaro per
bus darbininkai ir darbdaviai 
— po 25 centus savaitinės 
kontribucijos.

ĮSIGYKIE

Gavėnai būtiną knygelę: .

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI

IR GAVĖNIOS GIESMES 
Atspausdinta .iš maldakny
gės “Ramybė Jums.”I

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

DRAUGAS PUB. CO.

2334 So. Oakley Avė., 
Chlcago, Illinois.

ORAS
CHICAGO T R APYLIN

KĖS. — Šiandien numatoma 
giedra ir kiek šalčiau.
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KSlbtmų kainos prtslunCtamoe pareikalavus
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų neprallns, 

M nepraloma tai padaryti Ir nsprlaluadlama tam tlkm 
'ui palto lenkių.

— aus 11: M «« UlM nu.

Dėl to, kad ji apsunkino skolininkų. Rei 
kalaujant atmokėti skolų 25.8 granais kie«. 
vfename doleryje, skolininkas turėjo mok' 
$1.69 už kiekvieni} paskolinti} dolerį. Tai bū-; 
tų apsunkinę skolininkus.

Pagarbos Mėnuo panašūs šiais laikais pradėjo 
kelti savo tuščias įr bevystan
čias galvas aukštyn* Dėl to, 
kad krikščionys parodė jieius

DRAUGO” RADIO 
KALBĖTOJAS

Skelbimai sakančiai dienai priimami iki 
6 Tai. popiet

•D U AUGAS”
U1HDANIAN DAILY FBIEKD

PvbUflhed Usny. fiisept Bunda/. 
SUMCIMPTIOMS: Oas Tesr — »< ••: SU 

- Titre* Montbs — 91.04: Oas Moste
■urope — One Tear — 17.11: 81z Moatti — 94.11: 
Topy — .Plo.

AdvtrtKna la •UnAUGAF" brlngu MM 
Zdvettleina raėes «a

"DUACtAS” 3334 S. OaMley Avė., Chirago

L DIENOS KLAUSIMAI

VYRIAUSIOJO TEISMO NUOSPRENDIS 
AUKSO KLAUSIMU į

Visas kraštas ir visas pasaulis su did
žiausiu susidomėjimu laukė Vyriausiojo Tei
smo nuosprendžio aukso vertės klausimu, ku
ris pbsidarė aktualiu tuoj po to, kai doleris 
nuėjo nuo aukso pagrindo.

Kų Vyriausiojo Teismo nuosprendis pa
liečia!

Pinnoje vietoje jis liečia vadinamų auk
so klauzulę vyriausybės ir privatinių obli
gacijų žvilgsniu: notas, bondsus ir kitus pa- 

* žadėjimus mokėti pinigais.

Kas per viena toji aukso kiauro’-'!

Aukso klauzulė yra provizija, įrašyta į 
pažadėjimų mokėti skolų ir nuošimtį už sko
lų paskirtu laiku doleriais tokia aukso ver
te, kųkia ji buvo tuo laiku, kuomet ta ir ki
ta paskola buvo užtraukta.

Kadangi čia eina kalba apie dolerį, dėl 
to įdomu kįek aukso buvo sename doleryje!

Senasis doleris turėjo 25.8 granus aukso.
Kodėl buvo nustatyta mokėti skolas au

kso verte!

Dėl to, kad aukso valiuta, negalį keis
tis taip, kaip tie pinigai, kurie neturį aukso 
pagrindo. Asmuo, kuris paskolino kam nors 
pinigų, jis norėjo būti užtikrintas, kad jam 
nebūtų atn. jkėta popieriniais sumažintos ver
tės pinigais. Nors ir patsai auksas kai kada 
susvyruoja savo vertybėje, bet vis dėlto ne 
tiek, kiek popieriniai pinigai.

Kodėl neišpildyta prižadas mokėti auk
su! '

Dėl to, kad kongresas paskelbė vadina
mųjų aukso klauzulę nelegališka.

Dėl ko toks žingsnis buvo padarytas!
Todėl, kad vyriausybė nusprendė pakeis

ti pinigų vertę. Tai buvo padaryta, kuomet 
prezidentas I(ooseveltas sumažino dolerį ligi 
59.03 centų yertės.

Dėl ko aukso kluuzulčs reikėjo nusikra
tyti ir kam ji pastojo kelių! f

A. A. Km. Sedemras 
BenMidns Partija
Stebėdami turtingos knygynų vitri

nas, gausių mūsų sjiardų, kuri jaisickia jau ir pačius kurčiuosius užkampius, pa
miškes, mes, berods, lyg ir pradedame pu- 
tnivftti tas golgotas, kuriomis ėjo lietuviš
ka knyga iš Prūsų.

Visgi Rtsitiktinai šiomis dienomis ka
lbėjausi su garsiojo a. a. knygnešių tėvo 
ku»r. Sederevičiaiis amžininku, kurio at- 
inlųTmni zunuvyk iškas katalikų juunimas 
lllfti! m. pustatė Sudargo kapinėse kuklų 
pufctinklų kryžių.

A. a. kun. Sederevičiaus amžininkus 
11 mok .'jo man papasakoti keletu įdomių 
puluBtimnų ir apie patį kunigų' ir apie krtygty įgabeni m ų, kurias čia mėginsiu pa- 
rUUivti su gerb. skaitytojais,

— Knygas nešti įtraukė mane kun. 
Cudcrevičiue.

— Juozai, — sako sykį man pasišau

Šis mėnuo yra labai svar- prie Lenino kapo ir ten ati 
bus amerikiečių gyvenime, šia duoda pagarbų gerai išbalsa- nusileidimų, manydami,

Trumpai kalbant, tokiais tai sumetimais nie mėnesyje minime dviejų nulotam betrūnėjaučiam Lėni- kat* gražiuis pavyzdžiais galėt 
vyriausybė pakeitė dolerio vertę, kongresas Amerikos .istorijoj didžiausių no kūnui.
tarė savo žodį ir vyriausybei pritarė. Bet |ir garbingiausių vyrų gimimo Garbina savuosius ir berau- 
kluusimas atsidūrė vyriausiame teisme, nes dienas. Vasario 12 d. apvaikš- donėjanti Meksika ir niekas 
kui kurių manyta, kad vyriausybės paimta čiojame Jungtinių Amerikos jiems nedraudė ir nedraudžia, 
linija pinigų atžvilgiu priešinasi šio krašto Valstybių išgelbėtojo Abrao- tai daryti. griebė valdžių į savo rankai
konstitucijos dėsniams. Tačiau ir vyriausia- mo Linkolno gimimo dienų, o Į Dabar pažiūrėkime, kų tie j’1 v*etojc sekti kultūringut I 
sis teismas užgyrė vyriausybės politikų. Tai vasario 22 d. minime Jurgio bedieviai, materialistai daro su ,Pa' •' zt^,us> j*e P’iulejo lieti 
yra vienas iš didžiausių prezidento Boosevel- Vašingtono, šio krašto tėvo gi- kitų pažiūrų bei įsitikinimų |neka*ta ž.monių kiauįų, griau j 
to ir jo vedamos Naujos Dalybos, (New Deal) mimo dienų. Abudu vyrai gar- žmonėmis. Rusijoje jau seniai l'* kultfnų ii pati Kristaus mo į 
laimėjimas. Dabar prezidentas, be abejojimo, bingi savo darbais ir užsitar- bolševikai išnaikino šventa? ^S,}Į- Rusija, Ispanija, Aleksį 
dar energingiau stums pirmyn krašto gero- navę pagarbos. stovylas, kurios tiek daug rei- ika ir_ Vokietijr daugiausia tai
vės gaivinimo planų. Sulaukę vasario 22 dienos škia tikintiesiems; jie suna ki- kentėjo nao sužvėrėjusių be

_ . . ... * v-*- • • - žmonių minios traukia į sosti- no bažnvčias, Kristaus garbei bolševikų, las pats at
Taip pat, reikia pastebėti, vyriausioje Vašingtonu, kad aplankv pašvęstas; jie išžudė kunigus e5tikt’J ir Sipje šalyJe’ jei»a

ti sios sakes tėvo kapų, uzdė- arba sukiso juos j kalėjimus 
ti gėlių vainikus ir atiduoti vien tik už tai, kad pastarieji 
jam užsitarnautų pagarbų. Ku skelbė Dievo žodį tikintiesie

daugelio nemalonumų, naujo, bereikalingo da 
rbo ir visų kraštų nuo panikos, kokia bū*”
kilusi, jei Aukščiausias Jungtinių Vaistytu^
Teisinas būtų pasisakęs prieš valdžios poli
tikų, keičiant dolerio vertybę.

BOLŠEVIKAI NETEKO KAPSUKO

patraukti paklydėlius prie tm I 
sos kelio, prie kultūringo g> 
veninio. Pasinaudodami tuja 
proga bedieviai bolševikai pa •

bolševikai paimtų valdžių 
savo rankas.

Amerikos 22 milijonai kata
t rie negali aplankyti Vašing- ms. Jie iškankino ir išžudė mi įkkų nesnauskime, bet atvirai

tono kapo, tie eina prie jo Ii jonus tikinčiųjų už lankymų *l diųsiai siokime į ko\ų prieš 
stovylų — paminklų įvairiuo- bažnyčių. Bolševikai patys ga- vekknu^in\k^’. melagystę,
se miestuose bei miesteliuose rbina žmogžudžio mumifikuo- Pr^ea ’štriririmų, kuris gręsia
ir atiduoda pagarbų, kurios tų lavonų, o tikintiesiems ne- ne v *'-‘n s’°*s šalies, bet ii vi

so pasaulio kultūrai’,.jis yra vertas. leidžia garbinti Dievų. 0, kok
Lietuviu bolševiku laikraščiui praneša, Tas Pats M žvėriškumas, kokia veid-

draugas” V Ka- kus vasai'i° 12 dienos. Tiktai mainystė, koks nesųžinišku- 
Abraomas Linkolnas atkreipia’masl
žmonių mintis į Springfieldų. Kuomet tie melagiai bolše

Yra sakoma, kad jei apie mirusį žmogų!Illinois, kur ilsisi jo kūnas ir jvikai, socialistai ir visokio 
negali pasakyti kų gero, tai geriau apie jį kur randasi daugybė įvairių plauko bedieviai kariavo prieš 
visai nekalbėti. palikimų. Ne tik amerikiečiai, Rusijos carizmų, jie žadėjo

bet ir viso pasaulio knltūrin- žmonėms visokių laisvę: poli- 
gi žmonės gerbia šiuos du did- įtinę, socialų religinę, pramo- 
vyriu už jų gerus darbus bei nes, spaudos žodžio ir visa tų

li ad Maskvoj pasimiręs jų “ 
psukas — Mickevičius.

Tiesa, apie itapsukų nieko geVo nėra ga
limą pasakyti, tačiau vienu kitu žodžiu rei
kia apie jį prisiminti, nes jo vardų dažnai 
esame matę spaudoje, girdėję prakalbose.

Kapsukas buvo darbštus ir gabus. Deja, 
jis tų savo gabumų ir darbštumų panaudojo 
ne Dievo, bet šėtono garbei, ne tautos, bet 
jos amžinųjų priešų gerovei. Jis visų savo

Vi.-o pasaulio daugiau kaip! Ktn Arastatas Valančius, 
318 ndlijonų katalikų lengvai ■*' VS',ies” ■«*“««" ir uolus
galime pastoli kelių tam ma
rui, kuris grūmoja visai žmo
nijai. Užtat, viso pasaulio ka
talikai ir tie, kuriems rūpi 
žmonijos gerovė bei kultūra, 
pakelkime sujungtų balsų prieš 
Rusijos, Meksikos ir kitų ša-

jannimo veikėjas, šiandien ka
lbės per “Draugo” Fadio iž 
WEDC, tarp 4 ir 5 vai. popiet.

“ARKIVYSKUPAS JURGIU 
MATULEVIČIUS”

Knyga parašyta ne vieni 
lių raudonuosius, kurie patys; žmogaus, bet daugelio mūsų 

nuopelnus. Amerikiečiams ne 'gerų, kurį šis pasaulis gali įgriūna žmogžudžio, įvairių II- Lietuvos profesorių, kunigų 
mokytojų. Knyga yra didelų 
su stipriais kietais vlršais, s« 
persiuntimu kaina $1.90.

“DRAUGO” KNYGYNE

tik yra brangūs tiedu didvy- 'duoti žmogui. Gi kuomet jh -3^ nuėstų, mumifikuotų stiklį- 
riai, bet ir jų daiktai, kuriuos Ipaėmė valdžių į savo rankas, gnd’v betrūnėjantį Le-
jie paliko; drapanos, kurios tie ponai ne tik užkrovė did-
jie dėvėjo; visi įrankiai, ku-

amžių pašventė kovai prieš tikėjimų' ir patį !r*uos vartojo; mokslas, ku- . „ .. . . i»nr:4
Dievų. Savo raštais ir kalbomis griovė visų >ri skelbia, Brangi net pati gaus laisvę, bet pasirodę esu v t
tų, kas mūsų tautoje yra gero, jis ardė jęs!^a žemė, ant kurios jie vaikš- me toliau, nužengę už plėšriuo-
vienybę, kurstė lietuvius vienus prieš kitų. žodžiu šąlant, jie ger-įsius laukinius žvėris. Jie žu-
Jis buvo mūsų tautos išgama, Lietuvos vai-jk*a v*sk,b kas tik turi sąryšį dė iš pat pradžios ii tebežudo 
stybės išdavikas. Nespėjo lietuvių tauta į-!^ ^ais garbingais vyrais.
steigti nepriklausomų valstybę, Kapsukas ve
dė Sovietų Rusijos kruvinosios armijos pul-

Jeigu kas drįstų nuversti

nino lavonų, o tikintiesiems 
žiausių vergijų ant žmonių pe- P° miriies bausme diaudžia 
čių, panaikindami visokių žmo 8aibinti Die\ų, \iso pasaulio

yra žmonijos gyvenimas ir lai- , 
mė. Tokiai neteisybei, tokiai 
veidmainystei būtinai reikia 1 

nekaltus žmones. Jie griovė ir Past°ti kylių. Lai bolše\ikai »r j 
tebegriauna krikščioniškos ku tikėjimo priešai pajunta į

Vašingtcno arba Linkolno pa- ltūros įstaigas ir patį Kris
lus į Lietuvų, kad pasmaugti jos nepriklau- lninkl,I’ arba Panlpkiati jųjų taus-mokslų, kuris yra vieni
somylię. Tik ačiū dideliam jaunosios Lietuvos 
kariuomenės pasišventimui, bolševikai buvo 
nugalėti ir turėjo iš Lietuvos pasitraukti.

NAUJOS VYDONO 
KNYGOS

prisiųstos “Draugui” 
paminėti:tikinčiųjų galingų jėgų. Lai 

jie supranta ir pamato, kaip 
bekariaudami žuvo bažnyčios 
priešai praeityje, taip jie ir

t • i •• v »» -i • JŲ jų pastangos žus dabar ir r/'"“* . , x _ v. ,,Jeigu raudonieji bolševikai /. ... . - , • • x atvartu ir užvarta. Paraše \v-ateityje palikdami baisių at
mintį istorijos lapuose. Gi Kri

nin
liekanas, arba sugriauti na- tėlė žmonijos viltis, išganymas 
mus, pastatytus jųjų pagarbai, ir laimė! 
tai būtų visų pasmerktas ii

Bet ir po to Kapsukas nenurimo. Jis 
gyvendamas Rusijoj dirigavo Lietuvos ir A- 
merikos lietuvių bolševikų pragaištingam ju
dėjimui. Jis vedė propagandų prieš Lietuvų, 
jis šmeižė lietuvių tautų, prieš jų kovojo.

Aišku, kad bolševikai gailisi netekę to
kio veikėjo. Gailimės ir mes, kad nors prieš 
savo mirtį Kapsukas nejiesuko savo veikimo 
j pusę, taip kaip gailimės kiekvieno
nuo tikėjimo nukrypusio žmogaus ir tautinio 
išsigimėlio, kurie miršta nesusitaikę su Su
tvėrėju ir savo klaidų neatitaisę.

kęs į klebonijų, girdėjau, kad tu su “zui
kio ^bilietu” nueini į Prūsus?

| — Nueinu kartais, sakau, klebonėli.
| — Tai va, sako jis, — neši tu mums
J maistų: arbatžoles, ryžius, gelumnes, bo-

volnų, o galėtum ir knygučių parnešti, 
žinojau aš, kad su knygomis biznis

nekoks, o bauda didelė, tad ir stoviu ty
lėdamas, o jis vėl sako:

i’ —- Ot nueisi į Šilėnus pas ftilgulį ir
I parneši man kelias. Tik žinok ša, ha šiaip, 
T va štai su tuo peiliu liežuvį nuplausiu, — 
, sak*o šypsodamasis ir rodo ištisinį peilį.
' Nueinu aš pas tų ftilgalį, ogi tu svie

te mano! .Nešulys centnerį svėria, užside
du ir pakinkiai linkstu.

u — Ku.*< Čiu, sukau, švinas gal?
-- Ne, — sako ftitgatys, — maldakny

gės, griežtos iš Tilžės. Ot padėsiu tau pa
nešti plentu iki rubežiaus, o paskui ži
nokis.

Parnešinu laimingai ir nuigiuosi jau 
gabenti į klebonijų, gi žiūriu kmigas ,įau 
kieme, sėdi ant durpių vežimo, nmjasi 
mane ir sako.

pripažintas didžiausiu bepro

LAIMĖS ATOŠVAITA
Penkių veiksmų tragai'lė su

•r jųjų plauko bedieviai būtų jdūnas. Išleido Rūta. Pusi. 132.
čiu. Tokie niekšai būtų ne tik mokvti, kultūringi, sąžiningi i'"""1 ‘Tilžė, 1934.
paniekinami, bet talpinami ti- jr teisingi, kaip jie sakosi, tai !’*aBS B“2*1}'1'1“ gT-avo, pleto-

PASVEIUNIMAS
— ---- —„ —— .. — ---- --  **“ y -i • v ji • • v x . Trijų veiksnių teigiamos pu

tose šalyse yra gerbiami did-,1 tūnos ir krikščioniško moks |8evi’a‘ e leviai, e nei pra- vaįjįnyS Parašė Vy-

nkamose vietose. | jie statytų savo kultūrų, savo
Ne vien šioj šaly, bet ir ki- mokslų šalę krikščioniškos ku-

vyriai, nes jie pasitarnavo sa- jo ir eitų į kompeticijų be jo 
vo tautai ir materialiai page- kio žvėriškumo. Bet |>as juos 
rino arba sustiprino s&vo ša- nieko nėra. Jie nieko gero ne
lies būklę...

Gerbia savuosius
gali duoti nei parodyti, nes 

“didvy- neguli kitam duoti tų, ko pats
rius” įr raudonosios Rusijos neturi.
bolševikai. Ud būriais eimi Delko bolševikai ir

— Eik čia, sako, padėsi durpes per
krauti.

Tverčiau į vežini^, apkrovėme durpė
mis, davė jis man rablį, o aš sukau:

— Mažoka, saukiu, pridėtum gal?
— Pridėsiu, pridėsiu, bet pinigų da

bar neturiu. Ot obuolių centnerį gausi, 
plynioje mano karvę guli ganytis, durpių 
gali pasidaryt,

Tai buvo pirmoji pažintis.
• * *

— Parėjo kartų nuo Jankaus iš Bitė
nų visas transportas knygų. Keturiems 
vyrams yra kas nešti.

Maskoliai lyg tyčia sienų saugoja 
taip, kad uodas snapų neperkištų. Kle
bonas neriasi iš kuilio:

— Vyrai, sako žmonės iš Kauno at
važiavę laukia knygų. Drožkite.

Nueiname su Vyšniauskais į Milėnur, 
paimame knygas, o maskoliai kaip kuo
lai stovi, jokiu būdu nejiereisi. Paskirs
čiau aš savo nešulį aniems ir einu prūsų 
puse prie maskoliaus:

— Perleisk, zteniliak, sakau į rusų 
pusę.

josi, gyvuoja ir plėtojasi, gy
vuos ir plėtosis ir ne tik bol-

garo vartai jos nepergalės! ,
Dr. J. P. Pošta

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti ir platink 
katalikiškų spaudų. Kataliku 
ka spauda nurodo žmogui iš

jiems ganymo kebus i amžinastį.

— Nemožuo, — sako rusas ir žiūri i 
mane.

— Perleisk, rublį gausi.
Rusas imasi šautuvų.
— Tai neleisi!
— Nikak net, — sako jis.
Aš tada prūsų puse pasileiduu bėgli 

išilgai sienos, o rusas vis skvernus susė
męs bėga kartu su manim rusų puse. I»č- 
gava mudu vis lenktiniuoilami. Pabėgau 
kokių pusę kilometro ir sustojau.

Sustojo ir rusas.
Tuo tarpu mano vyrui, toj vietoj kur 

pirmiau stovėjo rusas, puikiausiai perė
jo sienų su knygomis, aš tik nuviliojau 
rusų tolyn. . (

— Tai neleisi * — sukau nisui.
— Koneeno, neleisiu, — suko jis.
— Tak į nenado, — sakau ir ramiai

paėjęs galų, per krūmus grįžau pus unuos.
• * *

— Kitusyk vėl reikėjo pernešti “Tė
vynės Sargų” kelis šimtus egzemjfliorių. 
Ant sienos buvo naujokui, nepažįstami, 
taį ir susikalbėti negalima. O “starais” 
buvo choeliolaa toks “vcršalflpiu” jį va

s. Išleido Rūta. Pusi. 
1934.

43.

TIKROJI MOTINĖLĖ
Vieno veiksnio vaidinys. Pa
rašė Vydūnas. Išlekiu Rūta. 
Pusi. .‘52. Tilžėje, 1934.

dindavom. Pinigų neims būdavo, o puro- 
i dyk tu jam degtinę ir dar prūsinę, tai

šalin visokja priesaika!
— Nu eto, vodki jest? — sako atėjęs.
— Net, — sakau jam.
— Kak net, dolžno byt, — suko jis.
Atnešu tada jam truputį, išgeria jis 

tų ir vėl suko:
— Gosjmdor, paieškok dar.
— Atnešu dar, lašinių paspirginam, 

išgeria rusas ir žiūri vėl.
— Nėra, sakau, pinigų, ot prūsuose 

tai galėčiau gauti bargan.
— Tai ir nueik, gospodor — suko jis.
— O tu mane beinant ir suimsi.
— Jeibogu ne, štai mano šautuvo spy

nų, pasiimk jų sau kol sugrįši, o nuujo- 
kus unt sienos nubovysiu aš pats.

Nuėjau į Šilėnus, paėmiau laikraščių 
degtinės litrų ir sugrįžtu, o mano rusas 
nekantrauja.

Nušvito akys kai pimatė degtinę, o 
į laikraščių nešulį irgi žiūri.

«— O eto eto! — sako rodydamas 
pirštu.

(Daugiau bus)
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JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

IŠ L. Y. CHIC. APSKR. 
SUSIRINKIMO

POEZIJA
JUOZAS MIKUCKIS

Lietuvos Vyčių Chic. apskr. 
susirinkimas įvyko vas. 12 <1., 
Aušros Vartų parap. mokyk
loj. Susirinkimų atidarė pinu. 

Tuo tarpu MeKinley salėje, j poSka; maldQ utkalbėjo Ce
nežiūrint kad pati kuopa iš- nfro dv vadas kun. A. Ynlan- 
kilmingai minėjo savo jubilie
jų, 4 kp. baskętbolo tymas pra

vavo A. Petrulis, Jodelis... Bu 
vo jie tinkamai pagerbti...

Apie šio Lietuvos poeto gy
venimų labai mažai žinome.

‘ Savo paties parašytojo ,oSė pirnų žaidi iiaig me.
tob.ograf.joj” M.kack.s sako: (aig NagalstoJai’ i56jo

eero... Dievo Apv. tymo pralo
šimų pateisina tas, kad vienas 
jų žaidėjas, Stanaitis susižei
dęs rankų ir negalėjo dalyvau
ti žaidimuos... Keli kiti to 
paties tymo žaidėjai taip pat 
hepasirodė ir kad žaisti, 4 kp.

Gimiau šęimvnoj, kur nežino 
Kas tai svajonės, kas jaus

mai,
1891 m.
Varge tęsiau aš savo dienas, 
Dainoj ilgėjausi giedros... 
Širdis — liepsna, krūtinė —

t

mus.
Zl

Pirmiausiai pakviestas nau
jas L. V. Chic. apskr. dvasios 
vadas kun. P. Lukošius, kuris 
savo kalboje žadėjo sykiu da
rbuotis su jaunimu — vyčiais. 
Apskritys džiaugiasi dvasios 
vado žadama pagalba ir tiki
si kuogeriausių sekinių.

I Perskaičius praėjusio sus-

jas mišias. Mišios bus 10 vai. 
ryto. Po mišių, salėj bendri 
pusryčiai ir konferencija. Vi
sos kuopos prašomos šiose iš
kilmėse dalyvauti “in corpo- 
re”. I

Kalbėta apie ateinantį base- 
ball sezonų. Išrinkta komi
sija organizavimui apskr. ly
gos. J komisijų įėjo: kun. P. 
Lukošius, J. Glebauskas, a. 
Manstavičius, J. Petraitis 
K. (Hobis.

Įnešta, basketball

ir

sezonui

-j.il. P . .■ ... .■ . -----
North Side su Marquettę 
(3:30), Provideneo su West 
Side (4:30), Town of Lake — 
bye.

Rezultatai žaidimų, kurie J* 
vyko vasario 17 d.

Marquette 25, Brighton 20; 
Providence 24, Cicero 27; No
rth Side 25, Town of Lake 16.

Lietuvos Vyčių Chicagos a- 
pskričio basketball lygos ty
mai pirmame žaidime Brigli- 
(on Purk lošė su Marquette 
l’ark. Sezonui prasidėjus, Bri-

užsibaigus surengt šokių va- ghton Park neturėjo stipraus 
karų. Klausimas atidėtas ki- tymo, bet vėliau pradėjo sti-

3

tam susirinkimui.
M. Brazauskaitė, rašt.

IŠ VYČIŲ 14 KUOPOS

.» , , - t [tymas buvo priverstas “pusi- mo nutarimus, senos valdybosAs laukiu smarkesnes aud- . ,. ..... . . . . . . T V, •skolinti” žaidėjų iš kito tv- nariai: A. Valonis ir L. Ori- ros mo... Geraširdis, sutikęs apsi- tis išdavė raportus.
Štai Mikuckio eilės iš cik- (niau^* nG savo uniformų bu-Į Sporto vedėjas, J. Glebaus- 

aus “Iš Gyveninio Audros”
Skamba varpas užu šilo... 
Kų gi lydi jo garsai! 
Žmonės kasa kapų gilų — 
Kų šaltai priglaus jisai!...

Daug gal ašarų išlieta 
Prinešta gražių gėlių...
Jau jo meilė išmylėta — 
Nebkalbės jisai: “myliu”..

Skamba varpas ten už šilo, 
Virkdo kvepiančias lankas...

Tokį pat nejaukų, gilų 
Kapų juk ir mums sukas...

Ir taip patĮ kaip šiandien 
barsto,

Gal gėlės ir mums barstys.. 
Gali būt, prie mano karsto- 
Tavo karstų pastatys...

CICERO. — Susirinkimas 
Vyčių 14 kp. įvyko vasario 11 
d. Išklausyta daug raportų.

Šokių komisija pramušė, kad' 
kas, išdavė raportų iš basket- 'pasilinksminimo vakaras (Sa- 
ball lygos. Žaidimai tebeina turday Knight Danee) artinas 
MeKinley Park gim. (39th ir jir kviečia visus skaitlingai atM07ART0 MKIITC niR- WeRtcrn 6atv-) sekmadieniais silankyti. Šokių komisijų su- 

IU lYIlOlUO UIL 'popįet Kas iaimės pirmų vie-Įdaro veikliausieji mūsų kuo 
tų, sunku pasakyti, nes yra pos nariai: B. Rimkus, J. Da- 
gan daug kompeticijos tarp nielis ir A. Jaukša. 
visų tymų. Mums, sakė, tik- Susirinkime dalyvavo ir ge
tai reikia nuvažiuoti ir riū- rb. kleb. kun. Vaičūnas. Svar- 
tinti už svo tymų. i bu yra pažymėti, kad mūsų

vo Petras Beinoris iš Mar- 
quette.

VO APVAIZDOS BAŽ
NYČIOJ

PIRMĄ SYK BUS GIEDA
MOS KOVO 10 D. VYČIŲ 

ŠVENTiJE

Lietuvos Vyčių Chicagos a-

Iš praėjusio L. V. Chic. ap- dvasios vadas daug rūpinasi 
skrieio šokio raportų išdavė jaunimu.
J. Petraitis, kad vakaras pa- j A. Valančius paaiškino, kad

prėti. Pereitų sekmadienį pa
sirodė taip stiprūs, kad vos 
nesuniušė čempijonus — Mar- 
quette. Abu tymai taip smar
kiai, ir lygiai žaidė, kad su 
kiekvienu tašku keitėsi ir pi
rmenybė. Minas ir Gardas at
sižymėjo Brighton Park, o An- 
druška ir Gerdvainis Marque- 
tte.
Antrame žaidime Providence 1 

susiėmė su Cicero. Šis žaidi
mas būtų neįvykęs ir būtų te
kęs Cicero, nes Providence tu
rėjo tik keturis žaidėjus o rei
kia penkių. Bet Cicero, kuris 
visada visus mėgina patenkint, 
per savo išmintingų ir gabų 
vadų, Žukų, leido Providence 
pasiskolint P. Beinorį iš Mar-
ųuette Park, kad žaidimas i- 
vyktų.

IŠ
X

“DRAUGO” RADI0 PROGRAMOJ

Muzikas Juozas Sauris, L. Vyčių “Dainos” 
choro vedėjas, kuris šiandien dalyvauja “Drau
go” radio programoj iš WEDC, tarp 4 ir 5 vai. 
popiet.

Minas l.f. 
'Toleikis r.f.

Brighton 20
G.

Žaidimui prasidėjus, abu ty- Sritis c.vyko. Apskritys dėkingas ko- manoma statyti veikalų. Taigi
bendrai visas lietu u£ pasidarbavimų. išrinkta teatralė komisija: A. mai lošė kaip čempijonai. Pro Gardas l.g

v as a a i iš as _ ncagoj 7Vdv. K. Savickus pranese, dalančius, A. Jaukša, B. Ri- vidence. kad ir laikė nirme- hakis r.g.
jaunimas, savo globėjo Šv. 
Kazimiero dienų apvaikščios 
didelėm bažnytinėm iškilmėm 
Dievo Apvaizdos bažnyčioj ko 
vo 10 d., 10 vai. ryto. L. V 
“Dainos” choras, vedamas p

kad byla, kurių L. Krekščlū- Įmkiūtė ir J. Kiškūnas.
nas buvo užvedęs prieš L. V. Į 
organizacijų, laimėjo ir dar | 
skundėjas turi sumokėti L. V. 
organizacijai $39.68. K. Savic- 

„ , , r kui už apgynimų organizaci-
žymaus chorvedžio komp. J. jog DidžiuojamSa ta

Florencija Paulaitė

Saurio, nežiūrint pilnų darbo 
rankų (rengiasi metiniam va
karui operetei, bal. 28 d.) mo-

rėdami tokį gabų profesijona- 
lų savo tarpe.

Iš L. R. K. Federacijos ra-L. Vyčių 4 kuopa savo dvi-, . . . . . *___ __ ___________ „____
dešimties metų jubiliejų iail-,kinasi. Mcąarto mišias, kurios rta i5dav5 g Simulis Kcdc. 
mingai paminėjo... Paminėji- ine* vl_en0J įetuvių lraeįja rengiasi prie savo Vok
mas, kaip žinote įvyko praė- b*^®! dar lki Šiol nebuvo 
jnsį sekmadieni, Dievo Apvai- i5ėml’s Oloria’ k>>'
zdos parap. salėje... Dalyvavo ri g'edojo Sv- •Iurgio parap' 
skaitlinga publika... Patiekta choras> vedamas komp. Po- 
įdomi programa... Iš kalbėto
jų pažymėtini kun. I. Albavi- 
čius ir konsulas A. Kalvaitis...

SPORTAS1 < ‘ . .

L. V. CHICAGOS APSKR. 
BASKETBALL LY60S

STOVIS: —

Town of Lake 16
F.T. P.1,

0 U [J. Stankus r.f.
1 0 Dauskurdas l.f.
0 2 Zemeckas c.
0 1 Matemaitis r.g.
3 3 Martišiumi l.g.

G. F.T. P.
1 1 1
1 1 2
3 1 1
1 0 0
0 1 2

6 4 6
25
G. F.T. P.
3 0 G
0 0 0
4 0 o
4 1 1
0 2 1
0 0 o .
n 0 3
0 0 0
0 0 0

11 3 6

4
0
1
2
1vidence, kad ir laikė pirme

nybę iki arti galo, bet pralai
mėjo. Visi žaidėjai abiejų ty
mų gražiai pasižymėjo.

Trečiame žaidime Town of 
Lake lošė prieš North Side. 'Bekonaitis l.f. 
Town of Lake gerai žaidė, bet įWamas r.f. 
North Side, nujausdama, kad T. Beinoras ė. 
gali patekti į pirmų divizijų, 'chadauskas l.g 
sukaupus visas pastangas, su- Gedonis r.f. 
mušė Town of Lake. North1 
Side tyme pasižymėjo Savic
kas, Rutkauskas ir Andrius, 
o Tovn of Ijake — Zemeckis 
ir Martišius. J. G.

8 4 6

Providence 24
G. F.T.
3
2
0
1
1

2
1
4
1
2

P.
1
1
1
1
4

7 10 8

Savickas r.f.
A Planciunas r.f. 
'Andrius l.f. 
Amber c. 
Rutkauskas r.g. 
Daugirdas l.g.
J. Valaitis l.g.
A. Valaitis r.f.
J. Planciunas i f.L

1
i
1
3
3
4
5

Valst. Konferencijos, kuri į- 
vyks kovo 24 d. Šv. Antano 
parapijos svetainėj, Cicero.

Toliau sekė raportas iš L. 
V. “Dainos” choro. Choro pi
rmininkas, L. Tenzis, pranešė, 
kad choras šiais metais smar
kiai dirba ir kaskart auga na-

, . rių skaičiumi. Choro vedėjas,
dabar yra toks nusistatymas: T o ,. , . . _ .J. Sauris, pranese, kad choras

ciaus, savo koncerte vasario 
10 d. Chorui diriguos ir galin
gais Dievo Apvaizdos bažnv-

Mat kartu minėta ir Lietuvos £ios vargonais gros pat komp. 
Nepriklausomybės 17 metų su J' Sauris' L' V- Dablos chor° 
kaktuvės... L. V. “Dainos”
choras J. Saurio vadovybėj iš
pildė muzikalę ir scenos vaiz
dų programų... Kaip ir visa- . . .
įlos, choras pasirodė gerai... "iai Ta. parodė

nepasirodvti visuomenės aky 
se bile kaip, jei jau kur nu
taria dalyvauti, tai kuogeriau

Paniinėjiman‘atsilankė nema- ir choro Prirodymas meti- 
žai Chicagos žymesniųjų be-'™"’ “Draugo” vakare
tuvių k. a. J. Kudirka, St. 
Pieža, J. Olšauskas ir kit... Iš 
4 kuopos pirmųjų narių daly-

“ DRAUGO ’ RADIO 
SOLISTAS

niam
ncerte, 

K

ko-
vasario 3 d.

Beje, pažymėtina, kad L. V.

jau pradėjo mokintis naujų o- 
peretę, kurių statys scenoj bal. 
28 d., Liet. Auditorijoj. Norin
tieji įstoti prie choro, atvyki
te šį trečiadienį į Liet. Audi
torijų.

M. Žibaitė pranešė, kad nu
pirko ir įteikė dovanų kun. M.

W
4
4
4
2
2
1
1

Marąuette 25

Marąuette
Cicero
Providence
North Side
West Side
Brighton
Town of Lake
Žaidimai, kurie įvyks sek

madienį, vasario 24, MeKinley 
Park, 2 vai. popiet, bus:

Cicero su Brighton (2:30),

Danta l.f. 
Andruška r.f.
P. Beinoris c.
\V. Ragainis l.g. 
Gerdvainis r.g.

G. F.T. P. 
1 1 1 

2
2 
0 
0

3
4 
0 
2

2
2
3
0

Cicero 27

G. F.T. P.
F. Žukas l.f. 3 0 4
F. Stankus r.f. 4 1 2
Balčius c. 1 0 3
Semetulskis c. 3 1 0
J. Žukas l.g. 0 0 3
V. Balsis r.g. 1 0 4
AVoveris r.f. 0 0 1
Arbir l.f. 0 1 A

12 3 18

SUMUSO CEMPUONUS

10 5 8

MELROSE PARK. — Pro- 
viso Lietuvių Atletų klūbo ba 
sketball tymas vasario 17 <1 
susirėmė su Marąuette Parko 
Liet. Vyčių 112 kuopos tymu.

(Tęsinys ant 5 pusi.)

“Dainos” choras su kiekvie- Urbonavičiui, kuris neseniai 
na praktika anga žymiom dai į šventė kunigystės jubiliejų. J 
nos meno pajėgom. Štai, pra-1 iškilmes buvo nuvykę keli ap
eitų trečiadienį į chorų grįžo sk rities valdybos nariai, 
žinoma dainininkė E. Benai- j Tradiciniam apskr. išvažia- 
tienė, Benaičių sesutė neseniai ivimui Tengti liepos 4 d. iš
atvykus iš Lietuvos. Pats A. 
Benaitis, turįs gerų baritonų, 
irgi taip sakant “griežia da
ntį”. Tik visa bėda, kad jis 
turi vakarais dirbti. Tačiau, 
sako, visgi priklausysiu cho
rui ir, kiek galėdamas, lanky 
siu painokas.

rinkta komisija, į kurių įėjo: 
S. Šimulis iš 4 kp., A. Slauta 
iš 5 kp., S. Kernegis iš 8 k p., 
F. Paulaitė iš 14 kp., J. Da- 
niūnaitė iš 24 kp., K. Globis 
iš 36 kj)., S. Šaulinskas iš 112 
k p.

Perskaityta keietas laiškų,
Mylintieji dainos menų, kvie i kurių tarpe buvo ir kvietimas

čiami įsirašyti į pasiskelbus; 
L. V. Dainos chorų. Pamokos 
būna trečiadieniais, Lietuvių 
Auditorijoj, 7:30 vai. vak.

Yla

L. Tenzis, žymus baritonas,! Be Dievo meilės irsta v. 
L. Vyčių “Dainos” choro sv- suomenės tvarka. Pamilk Di* 
listas, linksmins “Draugo” ra-! vų, o rasi sau ir tėvynei ne 
dio klausytojus šiandien iš, nykstamų turtų. Kur Dievas 
WEDC, tarp 4 ir 5 vai. popiet, ten ir palaima.

į Vak. Valst. Konferencijų, ko
vo 24 d. L. V. Chic. apskritį 
atstovauti išrinkti: I. Saka
las, J. Poška, S. šimulis, J. 
Juozaitis ir A. Slauta.

Sv. Kazimiero dienų šįmet 
apskritys apvaikščios kovo 10 
d., Dievo Apvaizdos parap. ba 
žnyčioj L. V. “Dainos” choro 
pirm. L. Tenzis pranešė, kad 
choras iškilmei mokinasi nau-

Lietuvos Vyčių 24-toji kuopa, kuriai pirmininkauja Juozas Petraitis, vienas uoliausių ir darbščiansių Vyčių Chicagoj.

i



Trečiadienis, vasario 30, 1935

SVARBI VOKIETININKŲ BYLA KAUNE £ “• SęCSC
-------------- -   \ inebesuderinaina su įstatymais.

Buvo laukiama greito vokiečių puolimo. • Lie" 
tuvių kalbos mokytojai nekalba lietuviškai. - 
Liudininkai į teismo paklausimus išsisukinė
dami atsakinėja “nežinau” arba ‘neatsimenu’

ir dėl to iš Sovogo išstojęs. 
Teisiamasis luippins: Ar ga

dėstomoji kalba Vabalui mo
kykloje f

PURW1N8: Dėstomoji kai- 
ba ir dabar yra vokiečių. Lie- taip pat visai nemoka lietu-
tuvių kalbos yra tik penkios (Viškaį ir sakosi esąs nacional

LIUDYT-S OTTO SCHIEL, si rinkimų ypatingai pagerbu- 
Klaipėdos prieniįesčip Smęltės šieji vyraį tuąjau susirėmė su 
pradž. mokyklos mokytojas, valstybės policija, jos neklau

sė ir šūkavo “Heil Hitler”?

iniai upie tai, kpd aš daręs pamokos per savaitę. Kai nia- socialistinio įsitikinimo.
kariškus pratiu us, buvo prieš,ne pernai atkėlė į šitų niokyk-
mane suimant, ar po mano su
ėmimo T

Rohde: Nieko nežinau. 
Liudytojas llerbert Szeniei- 

tzent, pradžios mokyklos ino-
Prokur. Monstavičius: Ho- viena Hasso partija, ,būdavo , Barkauskas: Iš pačių neu- Rytojas (lietuvių kalba); Aš 

yer juk invalidas, tai kaip jis.ramu. Jeigu ir pasitaikydavo nianiiininkų tekdavo išgirsti, esu mokytojas. Mokau ir be
galėjo dviračiu važiuoti f Gal I seniau įsišokimų, tai tik pas-'kad Klaipėdos kraštas būsiu* (tuvių kalbos. Tai aš pasisten

gsiu duoti parodymus lietuvių 
kalba. Tiktai aš prašau leisti, 
kur man reikės, pasinaudoti

turėjo kokį specialų dviratį! 'kirų asmenų, o prie Neuman- prijungtas prie Vokietijos. 
Barkauskas: Ne, važiavo pa no partijos tokie įsišokimai ė-j TeifcUlinasib JUdemącber;

prastu dviračiu. mi reikštis organizuotai.
Prokur. Monstavičius: Ar

liudytojas žino, kaip ta grupė 
vadinosi!

Barkauskas: Iš pradžios sa
kėsĘ kad tai jaunimo grupė, JU- gerpįį^ daug pagerėjo, ga- Tobaschus įr keli kiti to inci- 
o vėliau, tardant, ėmė sakyti, jįJna bUjiytj yp nuo£. pagerėjo. Jdento dalyviai į Sovogų buvo
kad vadinasi “ NVandervogel” i __  A,__ gi,__________________________________i.~:

Prokur. Monstavičius: Iš
ko liudytojas sprendžia, kad 
neumannininkai buvo priešval 
stybiškai nusistatę!

j liudytojas Barkauskas netiesų 
Civ. iešk. adv. M. Sleževi- sako, kad visi lloyero būrio 

čius: Ar, uždarius tas parti- j dalyviai jau incidento Guduo-
jas, santykiai gerėjo! 

f Barkauskas: Taip, tuojau ė-
se -
vo

- Montvilaičiuose metu bu- 
Sovogo nariai. Iš tikro,

GEN. VIMERIS: Ar liudy
tojas yra gavęs pinigų iš Volų, aš čia įvedžiau, kad, kas 

nori, guli lietuvių kalba mo ikietijos?
Rytis tikybos. SCHJEL: Taip, esu
LIUDYTOJAS OTTO FUKK, 8,400 vok. markių. 

Lazdėnų kaimo mokyklos mo- GEN. VIMERIS: Kiek
kytojas, lietuvių kalba nesu
prato net pirmininko klausi
mo, ar jis mokytojas...

PIRMININKAS: Ar liudy
tojas yra gavęs “priedų” prie 
algos iš Vokietijos, mokyto
jaudamas Klaipėdos krašte!

| Pirmininkas: Prašau paša- I FUNK (per vertėjų),: Taip,
ir vertėju.

gavęs

lai-

Prokur. Monstavičius: 
į tie Hoverio jaunuoliai 
neumannininkai ?

Barkauskas: Taip, tai buvo 
neumannininkai — jie patys

Barkauskas: Dažnai iškabin-;vėliau tai prisipažino, 
davo vėliavas su “hakenkreu- į Prokur. Monstavičius: Iš ko 
zu”, sveikindavosi “Heil Uit- liudytojui teko girdėti, kad 
ler”, šaukdavo “Szemaiten Neumanno partija buvo nacio

nalsocialistinė!
Barkauskas: Visai atvirai 

buvo kalbama, kad Sovog yra 
nacionalsocialistinė partija.

Prokur. Monstavičius: O iš 
ko liudytojui teko girdėti, kad 
rengiamasi atplėšti nuo Lietu
vos ir prijungti prie Vokieti
jos Klaipėdos kraštų?

KKRABS: Esu girdėjęs kal
bant apie tų incidentą.

PIRMININKAS: Ar liudy
tojas vėliau negirdėjo, kas 
Neumanno partijos buvo daro
ma priešvalstybiškn ?

SKRABS: Tik iš laikraščių.
PIRMININKAS: Ar liudy

tojui neteko pačiam matyti re
alių Sovogo tokių veiksnių!

SKRABS: Aš mačiau moki
nių pieštus “hakenkreuzus”. 
Aš maniau, kad tai tik vaikų 
darbas, o ne Sovogo. Aš lie 
piau tokius piešinius ištrinti.

ko T. mokytojauji?
SCHIEL: Nuo 1924 metų. 
MONSTAVIČIUS: Ar tuo

reikalu neteko prašyti Vokie
tijos konsulato leidinio?

SCHIEL: Ne, neteko.
(Tuo būdu sugriautas kai

kurių teisiamųjų mokytojų ai
škinimas teismui, kad tie pi
nigai iš Vokietijos buvę mo- 
kamį tiktai buvusiems Vokie
tijos ar Prūsų valdininkams,

t _ — -
koti, ką Tamsta žinai.

| Liudytojas ima pasakotis 
buvęs Neumanno partijos na
rys, bet nedalyvavęs nė vie
name partijos susirinkime ir 
apie partijos ir jos vadų vei
klų tiek težinojęs, kiek pasl- 
skaitydavęs iš laikraščiij (o 
kalbėti lietuviškai liudytojui 
jtalp sekėsi, kaip pirmų kartų 
į rankas paėmusiam žagrę pi
rmų vagų varyti — kur pri
stigdavo žodžių, ten rankos 
mostais sakinį pribaigdavo)...

esu gavęs per 16,100 vok. ma
rkių.

PIRMININKAS: Už kų T 
gavai tuos pinigus?

KAUNAS. — Šiemet Vy
tauto Didžiojo Muziejuje bus 
atidaryta didelė Lietuvos dai 
liniukų paroda. Tam tikra ek

spertų komisija jos metu pal 
J rinks geriausius kūrinius ir 
'paskiau rengs jų parodų Ru- 
1 sijoje ,(Maskvoje ir Leningra 
de), Pabaltijo valstybėse ir 
Skandinavuose.

FUNK: Taip buvo susitar perėjusiems tarnauti į Klaipė-Ar priimti tik po to, kai 
buvo'atlikę bausmę Bajorų kalėjime 

už Vi incidentų. (O dr. Neu- 
mann aiškino, kad savo nelo, 
jalumu valstybei išsišokę So
vogo nariai tuojau būdavo pa 
šalinami ir net “garbės len
ta” Sovogo c. biure buvusi tik 
nariams nuo tokių išsišokimų 
įspėti.,.).

Iš pagarsintųjų dviejų liu
dytojų parodymų teismo tar
dytojui Klaipėdos krašto tei
sėjus liud. Richard Bock yra 
pasisakęs, kad nemoka lietu
vių kalbos ir teisme su lietu
viais bylininkais susikalba tik 
per vertėjų. Jis sakosi seniau 
Rusnėje pradėjęs lankyti lie
tuvių kalbos kursus, bet vokie-

guzo

Aš nie-

dos kraštų, arba Vokietijoje 
mokytojų seminarijas baigu
siems, ar bent papildomus mo
kslus ten ėjusiems, mokytojo 
egzaminus išlaikiusiems ir mc-.

žinios Rytojo teisę gavusiems).
LIUDYT. PRITZ SKRABS 

Derceklių kaimo mokyklos mo
kytojas (parodymus davė be! 
vertėjo) patvirtino, kad buvo I 
Pagėgių apskrityje kalbama, J

ta su Prūsų valdžia.
PIRMININKAS: Kas susi

tarė dėl tų pinigų su Prūsų 
valdžia, ar T. pats!

PINK: Ne, ne aš
ko nežinau. Be mano 
buvo susitarta.

MONSTAVIČIUS: Liudyto
jas yra parodęs girdėjęs žmo
nes kalbant, kad ateisiančios 
ginkluotos vokiečių SA dalys 
ir atplėšiančio* nuo Lietuvos 
Klaipėdos kraštų. Ar plačiai 
kalbėta apie tai!

FUNK: Taip, buvo tokių ga
ndų.

TEISIAMASIS RADEMA- 
CHER: Ar aš kada esu liudy
tojui kalbėjęs apie rengimųsi 
ginkluotam sukilimui?

PIRMININKAS: Ar iš viso

JAUNOJI ATGIMUSI 
LIETUVAn ir panašiai.

Prokur. Monstavičius: 
tik Neumanno partijai 
kignt, tai taip aiškiai pasirei
kšdavo ?

raus

Ar,
vei-

Barkauskas: Taip, tik tada- 
kai įsikūrė Neumanno n»rti- 
ja. Seniau, net dar kol buvo

Prokuroras gen. Vimerts: 
Tai T. dėstai lietuvių kalbų 
mokykloje? •

Szemeitzent: Taip, dės-tau 
ir lie-tu-vi-u kal ba.

Gen. Vimeris: Ir T. gerai 
moki lietuvių kalbų?

Szemeitzent: (tik pečiais 
trūkčioja)...

LIUDYTOJAS PAUL PUR-

Lietuva, kaip ji šiandien iš 
kad greitai užimsiu Klaipėdos'^ garsinėSe fįlnl0se jpaty- 
kražtą vokiečiai. Charakterin- -• vftkar* petro ir Pau 
gas šio. liudytojo aiškinimasis, jįaug parapijos svetainėj, 
dėl ko jis buvo įstojęs į So-i’12239 Emerald Avė. Šioj

J

Mokslininkai Randa Greita 
Būdą Palengvinti Slogą

Dabar Skausmas ir Nesmagumas Tuojaus Palengvinami

ŽICKtKITE I
“.M 'RODYMŲ PAVEIKSIĄS”

1 Paimkite 2 IJAYER Asplrin 
»Tablcta.M. Žiūrėkite, kad Kau
tumėte BAYER tabletaa, ku
rtų praSote:

3 išgerkite pilnų stiklinę van- 
»denx. Atkartokite dorų J 1

valandas.

sutrinkite
►ir paleiskite J vandeni 3 

‘BAYĖU Asplrin Tableias treč
daly stiklinės. Gargaliuok du 
kart. Gerklės skaudėjimus tuoj 
palengvės.

i •jonai nurodytas. lrng\as būdai 
yra daugelio gydytojų vartojamas 
dėl slogų ir .skausmų, kuriuos slo
gini priveda.

Yra pripažintas kaipo saugus, 
užtikrintas. GREITAS būdas. Nes 
Palengvins slogas taip greit, kaip 
jas pagavote.

Paklauskite savo gydytojo apie 
tai. Ir kuetnet perkate, žiūrėkite, 
kad gautumėt tikras BAYER As- 
pirtn Tabletaa. Kuone akimirksny 
jos ištirpsta. Ir taip, kuomet pa
imate, tuojaus veikla. Del garga
liavimo, Tikros Bayer Asplrin Ta- 
bletos visiSkai Ir greitai ištirpsta, 
nėra erzinančių liekanų.

BAYElt Asplrin kainos yra žy
miai numažintos už visus dydžius, 
taip, kad dabar nereikia priimti 
kitkų viotoj tikro Bayer dalyko, 
kurį .reikuluujatc.

WINB, Vabalų kablio mokyk- 
tininkai ėmė jį vadyti išdavi- los mokytojas (parodymus da- 
ku, tai dėl to turėjęs mesti vė lietuvių kalba), pasisak? liudytojas yra kada kalbėjęs 
tuos kursus lankęs. Liud. Bock buvęs Sovogo nai/s ir priklan 
pasisakė, kaip teisėjas, taip sęs vokiečių mokytojų sąjun

gai, o dabar jokiai organiea 
cijai nebepriklausęs.

GEN. VIMERIS.: Dėl ko liu 
dytojus buvo įstojęs į Sovogų’

PURWIN8: Mažino vietas.
Galėję ir mane atleisti. Ma 
niau, kai įstosiu, tai neatleis.

GEN- VIMERIS: Ar su di
rektorijos žinia įstojai T- i

3 Jei skauda gerklę.

DABAR
15c

K Al VOS ant Tikiu !*•»<• r 
Ahpirin Žymisi Siinisiiu- 
l<M ant VISU Oydsiii.

Neumanno partijų?
PURWINS: Aš neatsiklau

siau direktorijos.

PIRMININKAS: Kokios su
dėties tautybfų atžvilgiu Va
balų kaimas, kur dabar T. mo
kytojauji!

PURW1NS< Vabalų kaimas' 
yra dideli* — apie 260 gyvor.^ 
tojų. Ir tik kelios yra vokiš
kos pavardės.

PIRMININKAS: O kokia

su Rademaeheriu?
FUNK.: Ne, apskritai nesu

niekad kalbėjęsis su Radema- 
clieriu (toks nerimtas Rade-

vogų: sakosi dalyvavęs 1933- 
VII-9 neumannininkų susirin
kime Lauksargėje, kur taip 
triumfališkai buvo sutiktas ir 
išlydėtas dr. Neumann, sakosi 
girdėjęs dr. Neumanną kal
bant, kad reikią būti lojaliais 

[Lietuvos piliečiais, tai po ta 
ir įstojęs Į Neumanno partijų..

ADV. SLEŽEVIČIUS: Ar 
liudytojas žiro, kad po tos

markerio paklausimas net dr. |dr. Neumanno kalbos apie “lo- 
Neumannų prajuokino)... įjalumą” Neumanną per tų su-

KUNIGU VIENYBES MALDAKNYGĖ
Kunigų Vienybės paruošta maldaknygė lnis iki gavėniai 

užbaigta. Ši maldaknygė yra leidžiama Tėvų Marijonų lėšo
mis, o spausdinama “Draugo” spaustuvėje.

Kunigų Vienybės maldaknygų yra nedidelio formato, tu
ri 256 puslapius ir gražiais juodais apdarais. Jos k,aina 65 
centai; su paauksavimu 75 centai; su skuriniais apdarais 
$1,25 centai.

Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybės yra nutarta visur 
laikytis maldų tvarkos sulvg jų priruošta maldaknyge, kad 
suvienodinus visose lietuvių bažnyčiose pamaldas.

šlių Kunigų Vienylns paruoštų maldaknygę bus galima 
gauti pas savo klebonų arba “Draugo” knygyne, 2334 So. 
Oakley Avė., Cbicago, III.

Šių maldaknygę galima jau dabar užsisakyti “Draugo” 
knygyne, o kaip tik bus ji užbaigta visiems pasiųsime paštu.

filnioj yra matyti Lietuvos gy 
veninio artistai. Pradžia 7:31/ 
vai. vakare.

' Didesnį Jėga Nervuotlems
Susilpr.ejusiems Vyrams 

ir Moterims
Nt’GA-TONE yra turtingas Zinku- 
Foatoidu. brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą, t y. elementu labai 
reikalingą tvirtiems, galingiems ner
vams. MedlkaliSką fosforą parašo 
daktarai, kad suivelnintl ir nura
minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suirutčs**, kurios pagimdo 
"nusidėvėjimo” Jausmą.

Tas faunui receptas turi tam tik- 
rą forrųg geležies, raudono kraujo 

reikalingo būdavojumui tvirtesnių 
ir sveikesnių raumenų ir sugrąžini
mui spalvos ir pilnumo išbiyftku- 
alems, ploniems veidams, fie to, 
NUGA-TONE turi Šešias kitas bran
gias gyduoles, pradėklt Ant KUOĄ- 
TONE Šiandien ir tčmyklte kąlp 
stiprčsit. Parduoda visi aptlekortal 
su garantija grąžinti pinigus. Tik 
Vienas Doleris mėnesio trytmentul.

Nuo užkietėjimo imkit—VOArSOL 
— Idealų Lluosuotojg vidurių 26o 
Ir 50c.

SKAITYKITE
/ • •

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKU M 
LAIKRASOIUS

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien 
rastis, išeinąs 2334 8. Oakley Avė., Chicago, Iii. Ma 
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Bv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“GARSAS”, L. R. 1C S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So.
Street, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams. 

♦♦LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalai, 2334 So.Oak-
ley Avė,, Cbicago, Illinois. Metams $2.00.

•‘STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos tur- 
neinu, 360 W. Broedway, 8o. Boston, Ma«s, Metame 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Motorų Sąjungos mėnesi 
nis iurnalan, 2334 So. Oukley Avė., Cldoago, UI., Me- 
u uis $2.00. -*

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S7Wood 
St., Chicago, Iii. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. įleidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,

v___ BrvoklįUj N. Y. ____ __ ____ ___ .___ ______

pat gaudavęs iš Vokietijos pe
nkerius metus po 300 litų kas 
mėnesį “algos priedo” ir, be 
to, dar 17,800 vok. markių vie
nkartinę sumų. Jis, nors Ir yra 
nuo 1929 m. Lietuvos pilietis, 
vis dėlto pats sakosi esąs na
cionalsocialistinio įsitikinimo 
ir norįs, kad Klaipėdos kraš
tas grįžtų prie Vokietijos, tik 
sakosi nedirbąs ta kryptimi...

Liudytoja Emilie Lardomai- 
tė - Mekelburg yra per paren
giamąjį tardymą parodžiusi 
kartų girdėjusi Klaipėdos mie
sto magistrate, kad Ncunian- 
no partija tik duosianti ženk
lų ir būsiančios užpultos ir 
susprogdintos kareivinės KlaL 
pėdoje.
Liudytojas TMANJ8 10KDE, 

|Klaipėdos vokiečių gimnazijos 
biologijos mokytojas, per ver-

Itėją parodė buvęs Neumanno’ 
partijos celės vudus; jam bu
vusios siūlytos ir grupės va
do i»urcigc*, liet sukosi dėl 
laiku stokos atsisakęs, o vėliau 
ir visai išstojęs iš partijos j 
dėl ko išstojo, daliai’ nebepri
simenąs, prašė teismą primin
ti jam jo parodymus tardyto
jui.

• Tardytojui yra parodęs, kad
Sovogo dvasia buvo laimi pa
naši i Vokietijos HA irNHDAP 
dvasių, Sovogo biure jaunimas 
sveikinosi hitleriškai, Sovogo 
jaunimo vadas Erieli Lappinz, 
kaip tekę liudytojui girdėti 
Sovogo biure, kiekvieną savai * 
tę dani su to jaunimo būriai* 
kariškus pratimus miške uk 
miesto ir kažin kam jiaslup 
tingftm rengėsi; Bolide sakosi 
kelia kurluis klausęs l^appinų, 
kam rengėsi, bet Ijappins tos 
paslupties jam nepusakęs; be

EMIL DENEMARK iHI



Trečiadienis, vasario 20, 1935 '.IHTIr.ia

MONSIN’O LIETUVIU ŽINIOS
44A

5108
VLADAS JUZĖNAS, vedėjas 

7th Avė., Kenosha

KAIP MINĖTA NEPRIKL. 
SUKAKTIS

tė.

Wis.

Padainavo G. Klevickai-

G. Prakalbėjo p. Trakšelis.
7. Padeklamavo tautiškais 

drabužiais apsirengusios mo
kyklos mergaitės.

8. Priimtos reaoliucijos — 
liečiančios lietuvių gyvenimų

ir Vil
nių,).

KENOSHA, W1S. — Lietu
vos nepriklausomybės sukaktu 
ves kenosh iečia i minėjo su 
aukštai pakelta dvasia ir di
delėj vienybėj. Jau bažnyčioj: Amerikoj, Klaipėdoj 
per sumų pamaldose dalyvavo 
skaitiingesnė, negu paprastai, 
minia, nes buvo atvykę ne tik

9. Pagrojo didesnių vaikų o- 
rkestra. Čia A. Kalvaitis ap-

parapijos nariai, bet ir sve- i leido svetainę, nes skubinosi
čiai; jų tarpe ir gerb. Lietu
vos konsulas Antanas Kalvai
tis.

Svečiams buvo parengti už
kandžiai klebonijoj, kuriems 
neužtrukus tuojau prasidėjo 
programas svetainėj.

Salė buvo pdna. Vieton ti- 
kietų, žmonės įsigijo liet. spa
lvų ženklelius.

Programas ėjo sekančiai:
1. Šv, Peiro parap. choras 

atgiedojo Amerikos himnų ir Brazevičius.
tris lietuviškas patrijotines 
dainas.

2. Prakalbėjo miesto mena- 
džeiis p. H. Louglilln.

3. Pagrojo mažutėlių niokv 
klos vaikučių orkestrą.

4. Prakalbėjo p. Kalvaitis.

GRASILDA ŠIMKIENĖ
(Po tėvais Jezūnaitė)

I’ersiskyrč su šiuo pasauliu 
vasariu 19 d-. 9:50 vąl. ryto, 
1*35 „t., sulaukus apie 4 0 me
tų amžiaus. Kimus Panevėžio 
upskr.. Valialninkų parap., Del- 
kiftkės kaime.

'.Vnicrik-oj ižgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

(lukteri Adelę, seserį Apoloni
jų ir Svoger) Stanislovą • Balta- 
(Juonius, Ir gimines Amerikoj. 
Lietuvoje; 5 seseris: Veronika, 
Paulina, Antanina. Salumija ir 
Elzbieta ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3122 H. Lowe Avenue. Laidotu
vės Įvyks penktadien], vasario 
16 dieno, 8 vai. ryto ii namu 
J šv. Jurgio parapijos bažny
čia, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės siela, o 
ii ten bus nulydėta ) Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. 'u. (irasildos Šimkie
nės giminės, draugui ir Pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jai luiskutinj patarnavimą 
ir atsisveikinimą-

Nuliūdę liekame: Duktė. Se
suo. švogertv ir minės.

f jiidotuvėse painrnau.la gra- 
bortus A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

PADiKONA

a|a

ALDONA BUTCHAS
kuri mirė vasario 8 d.. 1935 m. 
Ir tupu putuldolH vusarlo 11 d., 
1985. u dubu r Ilsis šv. Kazi
miero kilpinėse amžinu! nuti
lus Ir negalėdama utidėkotl 
tboiH, kurie sutelkė Jai panko
liu) piilarniivlma Ir pulydėjo ja 
J tų neMvengluma amžinybė* 
vletg.

Mes atmindami ir apgailėda
mi Jos praslfci lininių ift mūsų 
tarflvi dėkojome mūsų dvasiš
kam kun. kleb. A. Ilrlftk-u. k: • 
ris atlaikė įspūdingas pamaldas 
už Jos siela ir pasakė pritaikin
ta pernoksią, kun. A. Valančiui 
už apsilankyme J naui'.s su 
tuokykio* valkais. Dčkulame 
taipgi sear-rlrns. Kuzii.ie rietėjus 
už apsilankymų Į Šermenis ».i 
mokyklos vaikais, ypatingai 5 
skyriaus. Dėkojama sv. M iii.) 
aukot ojnęns, gėlių aukotu lama, 
Hodalletėms už palydėjimų Ir 
vargonininkui J. Kudlrke.l.

Dėkojame graborlm H. I*. Ma
žeikai, kuris savo geru Ir man
dagiu patarnavimu garbingu 
nulydėto Jų 1 aiužinaslj. •> mitins 
palengvinu perkęstl nuliūdima 
ir rūpesčius. Dėkojame gri.btie- 
Siams ir vislios, kurie paguo
dė mus mūsų nuliūdimo ealsn- 
(lu)u ir pagailos, dėkojame vi
siems dalyvavusiems lald 
*e žmonėms; o tau n. u. Aldo
na, lai I.'ievas sutelkiu amžina 
atilsi.

Nuliūdę Hvka: Siollm Mari
jona. Tėvas Ania»a- ttrolial: 
Edmundai- Ir Itk-jmrvls-.

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

111. Kadangi nuo gen. £en- jaunimui. Klubo tikslus — pa- 
govskio žygio laiko iki šios laikyti lietuvių jaunimų ir 
dienos Lietuvos teisės prie duoti jam progos pasižymėti

j parengimus — Chicagoje.
10. Prakalbėjo p. Randalf, I 

Vocational schools principą;.
11. Pagiedojo aukštesnių 

skyrių vaikai.
12. Prakalbėjo p. Martinas 
eity couneilman.

13. Padainavo Jelenievskie-

Vilniaus krašto nė kiek nesu
mažėjo.

Kadangi vilniečių - lietuvių 
pasiryžimas nepasiduoti lenki- 
nizacijai dar sustiprėjo.

Kadangi ir pati Lenkija tu
rėjo jau užtektinai progos pa
tirti, kad nepajėgs Vilniaus 
krašto sulenkinti, kad ir su o.- 
džiausioipis aukomis —

Tad pareiškiani pageidavi
mų kad Lietuvos valdžia pa
sistengtų k negreičiausiai ras
ti būdų atgauti senų garbingų 
Lietuvos sostinę ir pavergtus 
brolius vilniečius laisvais pa
darytų.

sporto srityje. Klubas visados 
turi biznierių paramų ir yra 
vienas veikliausių klubų šioje 
kolonijoje.

P. L. A.

Prabish f. 
Peehukas f. 
O. Domo f.
Lenowskis g. 
Starus c. 
Kapot c. 
AVaichunas f. 
Žukas g. 
Praikša g.

C. — 29 
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14. Prakalbėjo Jankus.
15. Pagiedojo “Dailės 

telis”.
16. Prakalbėjo Druktenis ir

i

VAIDINS “VALKATĄ”
KENOSHA, AVIS. — Para

pijos komiteto rengiamas ‘Va
lkatos’ vaidinimas įvyks ;į 
sekmadienį, 4 valandų popirt. 
Komitetas kviečia visus Ke
nosha ir. iš artimesnių mies
telių lietuvius į tų vakarų. Po 

veikalo, Ims šokiai.

14 1
112 kp. — 25

B F
Danta 0 0
Kinas' 10 2jpp-
Ueinoras 0 0
Andreshunas 0 1
Beinoris 1 0

Totai

Totai
K. of L.

113 5

•lr-jos «nsiriakiuias. Išrinkta 1 ge. Baigęs 4 kl. įstojo į ku- 
va.djba, į kurių įėjo: pirm.— .nigų (Kauno) seminarijų. Jų
Z. Pauliūtė, vice pirm. — A 
Aleknaitė, rašt. — A. Balsia 
tė, ižd. — E. Vaičūnaitė, mar 
šalkos — J. Milkevičiūtė 
E. Balčiūnaitė.

Draugija tuojau surengė ba 
lių Šv. Vuleutino dienų. Balius 
buvo nepaprastas puošnumu, 
užkandžiu, šokiais ir t.t. Šo
kiams griežė Akademijos or
kestrą. Buvo ir įvairių žaidi 
mų. ši pramogėlė ne tik dav«. 
gražaus pelno, bet sykiu pa»\ 
katino studentes artimoj atei( 
tyj įkūnyti dar vienų svarbų 
dalykų, būtent sutverti literu- 
tinį ratelį ir išleisti Akademi
jos laikraštukų.

Jaunametės kitų parapijų, į, 
lenktynes! Neužs’ileiskite Ci 
cero ir akadeiuikėms.

Jaamameėių Rėmėja

baigęs 1886 m. buvo įšvęstas 
į kunigus. Vikaravo Joniškė
ly, paskui buvo pakeltas kle- 

it ^bonu. Klebonavo Salose ir 
Skiemonyse. 19tK) m. buvo at 
keltas Gileliuose. Tuo metu 
buvo sudegusi Obelių bažny
čia, klebonija ir k. bažnyti
niai trobesiai. Po keletos nie-

VISI KALBA APIE CICERO

17. Padainavo Bagdonas.
16. Visi atgiedojo Lietuvos 

himnų ir nuėjo į bažnyčių pa
laiminimui Švenčiausiu Sakra- i® . . , , , . . . ,Visi pamatykit keturių aktų'
mentu.

Vedėju progranio buvo kle
bonas kun. M. Urbonavičiuj. 
Kalbėtojai daugumoj pabrėž
davo džiaugsmų iš veikimo 
vienybės lietuvių tarpe Keno- 
shoj.

gražaus

dramų — “Valkatų”.

SUSITVĖRĖ NAUJA 
DRAUGIJA

P CICERO. — Ne tik L. V. 14 
- kuopa, bet kitos kuopos ir Cln- 
i vagos apskritys kalba apie va

karų vasario 23 d., mūsų pa
rapijos svetainėj, (15th St. ir 
49th Ct.). Tai bus paskutinis 
pasilinksminimas prieš užga
vėnes. Todėl vi«as jaunimas 
kviečiamas į tų pasilinksmini
mo vakarų. Grieš Bill Morey's 
orkestrą. Bronė

Vasario 13 d., Šv. Kazimie
ro Akademijoje susitvėrė jau- 
namečių rėmėjų draugija. Na
rių prisirašė 150. Nors iš ei-

Parapijos choras dabar tu
rės utmintinų savo paveikslų.

Chorų, kaip žinome, mokina 1 , . ... , ,H .les antra, tačiau nežada pasi-
sesuo M. Pius. Choras ne tik ... .. ...... i likti uz pirmųjų grupę — Ci- 
daro pažangų muzikoje, bet 

Po pamaldų publika vėl su- nuoiaĮ auga ir narių skaitiv- 
sirinko svetainėn ir linksmino-1
si iki vėlumos. Daugelis jau
nimo tuomi dar nepasitenkino

metų

nu.

ir nuėjo į kaimyninę “Polo
niu” bąli pinigus praleisti ir 
pasišokti. Tai jau buvo ma
žiau reikalingas ir tinkamas 
tokiai dienai išsišokimas, bet 
tiek to. Jaunimui, paprastai, 
daugiau yra dovanotina. 

Rezoliucijos

Kcnoshos lietuviai, minėda
mi Šv. Petro svetainėj vasa
rio 17 d. Lietuvos nepriklau
somybės 17 metų sukaktuves, 
vienbalsiai priėmė sekančias 
rezoliucijas:

i I. Kadangi Kcnoshoj, ma
žame, palyginus, mieste — lie
tuviui jau išgyveno 42 metus 
ir per tų laikų neištautėjo.

Kadangi dar ir vaikus išau
klėjo lietuviškoj dvasioj.

Kadangi lietuvybės rcikulais 
vienijasi čia seni ir jauni vi
sokių pažiūrų žmonės.

Tat vienbalsiui pareiškiame:
1. Pusmerkimn tiems, kurie 

pranašauju, kati Amerikoj lie
tuvybė pražus.

2. Pasmerkimų tiems, kurie 
savo namvose betiksliai nai
kina lietuviškumų ir

3. Pagarbų tiems, kurie lie
tuviškai namuose kalba, lie-

Yincas Nakrošas, kuris at
važiavo į Amerikų prieš pa
saulini karų, pereitų mėnesį 
išvyko j Lietuvų pas savo šei
mynų.

Šįmet mūsų jaunimas, ir 
parapijonai, rodo daug gyvu
mo su parengimais. Graži pra
džia. Tikimasi, kad tuo tempu 
parapijonai ir toliau darbuo
sis.

cero, kuri jau keletas 
kaij) energingai

Draugijos tikyra toks 
pat, kaip ir motetų rėmėjų dr- 
gijos, t. y. eitį j pagalbų sese
rims, išlaikyti Šv. Kazimiero 
akademijų.

Kaip žinoma, ateinančių va
sarų Kenosha švęs šimtmetį 
nuo įsikūrimo. Į rengimo ko
misijų iš lietuvių įeina D. Lu- 
kanskaitė.

Kenoslios lietuviai visada 
gražiai atstovauja savo tautų. 
Tam daug padeda mūsų mo 
kvkla.

• . . IŠtai; Ir dabar pjiseis pra
šyti seselių Pranciškiocių pa-1 
gailios progranio sudaryme, 
kad atvaizdavus lietuviškųc I
dvasių.

SUMUŠO CEMPIJONUS

tuviškai vaikus auklėja ir lie
tuviškas įstaigas remia.

II. Kadangi tarptautinėj po
litikoj kila Klaipėdos krašto 
likimo klausimas, mes, keno- 
šiečiai, ne tik kaipo lietuviai, 
bet ir kai jai J. Valstybių pi
liečiui, Įmreiškiame, kad:

Teisingumo, ekonomijos ir 
žmoniškumo dėliai, Klaipėdos 
kraštas turi pasilikti kaipo ne
atskiriama Lietuvos dalia. >

(Tęsinys nuo 3 pusi.)
1 Mūsiškiui žaidimų laimėjo 29 
prioš 25. Žaidimas įvyko May- 
wood Annory. Publikos labui 
skaitlingai susirinko, kad fia- 
iiiatyti žaidimų. Garbė mūsų 
jaunimui, kuris gražiui pasiro
dė prieš Liet. Vyčių čempijo
nus!

Norime atkreipti šios kolo-1 
nijos tėvų dėmesį, kad patar
tų savo sūnums įsirašyti j sj 
klūbų. Vadovaujant P. Metri- 
kui, per keletu motų yra di
delę pažangų padaręs. P. Met- 
rikia energingai dirba lietuvių,

kan. Birutavičiaus atstato 
bažnyčių, pastato erdvių ir 
didelę klebonijų ir kitus baž
nytinius trobesius.

Obeliuoso klebono pareigas 
ėjo iki 1927 m. J. E. Panevė
žio Vyskupas įvertindamas jo 
darbus 1933 m. pakelia jį į 
garbės kanauninkus. Palaido
tas šventoriuje sausio 22 d., 
dalyvaujant 10 kunigų ir tak

tų obeliečiai vadovaujami stantinei žmonių miniai.

A. A. KUN. VINCENTAS 
BIRUTAVIČIUS

Š. m. sausio cėn. 20 r. ry
to staiga, širdies liga, Obe
liuose mirė visų parapijiečių 
mylimas ir gerbiamas ilgame
tis CHielių parapijos klebonas, 
71 metų senelis kanauninkas 
Vincentas Birutavičius.

Velionis buvo gimęs Noro- 
taičių km. Gruzdžių parapijo
je. Pradžios mokslų ėjo Gruz-

Sausio 13 d. įvyko pirmasis I džiuosc, gimnazijų Šiauliuo-

ROSELLI BROTHERS, INC-
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

hm darbe per Šešias kartas.

Veskite paminklų reikalas tie
siai su pačiais Iždlrbėjals.

MUUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vieaa* blokas | rytos nao 
didžiulių vartę

HILLSIDE, ILUNOiS
Trys telefonai!

Bes. PKK8ACOLA MII 
BELMOKT 8485 

Office: HILL8IDK 8888

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4603-07 So. Hertnitage Avenue

KA “DRAUGAS” RIMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos it 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
klausimus;

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PACELBĖS. 

Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trim?, mėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 18c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinoi"

GRABORIAI
LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigla'-uūa 

Itelkale meldžiu atpičauktt, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tcl. CAKal 2315 arba 2318
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, DI.
Tel. CICERO 6»27

Talafonu TABds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
- GRABORIUS

Turiu automobilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama 

3319 Utuanica Avenue 
Chicago, Dl.

Liukvičlus
Grabo rlus 

Ir
Balsam to Jas

Patarnauja Chlca 
goję ir apylinkėje.

OMeM Ir urna 
Koplyčia dykai 

4082 Archer Avė.

ANTANAS FETHIS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Hliuois 
Phone Oioero 2109

L J. Z 0 L P
OKABORIU8 tr LAIDOTUVIŲ 

VUDUJAS
1646 West 46th Street 
Ve*. BOUBavard MM—8418

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite!!

Jineapas Eudeikis
II*

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 83AO

5340 SO. KEDZIE AVĖ-

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T®1. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABO RIU8 Ir BAUSAMUOTOJAS 

l’stsrTi.iVilu... lt .' Ir nehraagas
718 West 18th Street

Telefonas MOMroe 8871

J. F. BADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už *25.00 Ir aukKiau 
Mndorni&k* koplyčia dykai 

<68 W. 18tl» 8t Tol. CANal 6176 
Chicago, III.

Laidojame ant i»ninkšjim%

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

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

N. RADIS, eb.



'trečiadieni?, vasario 20, 1935

VEIMES ŽINIOS
Pranešimas

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
apskričio susirinkimas įvyks 
šiandie, vasario 20 d., parapi
jos mokyklos kambary, 7:30 
vėl vakaro. Nuoširdžiai kvie
čiamo visų kolonijų skyrių at
stovus atvykti, nes turime sva
rbių reikalų svarstyti ir šadė-l 
jo atsilankyti iš Centro Vai-'

to prie Citizen klubo, o pantą 
tysile, kati mes galėsime daug 
getą padaryti sau ir abelnai 
visiems Ciceros piliečiams. Už 
mirškinte visus nesusipratimus 
eikime prie vienybės.

Klūbietis

DtKINGAS DR. J. J. SI 
MONAIČIUI

“Draugo” Radio Aidai
Praėjusį trečiadienį “Drau dos dideles išlakias prisiuntė

aukų “Draugo” Itadio Vala
ndos lėšų jmdengimui. Pirma
sis prisiuntęs aukų tai p. M.

“Draugo” Itadio Valandos'Žitkus, gyvenantis .3431 So. 
programų kiekvienų trečiadie-'Bmeraltl avė., :Chieago. 
nį nuo 4 lig 5 vai. po pietų iš j Turimo vilties, kad mūsų 
radio stoties YY'KDC (1210 ki-'prietelini ir toliau aukomis ar 
loeykles). |kitais būdais pagelbės “Drau-

Nors esame turėję dar tik|go” radio valandų išlaikyti, telė kliūtis yra tu, kad trupė 
vienų “Draugo” Itadio Vala-IAukas “Draugo” radio valau-,turi gauti leidimų iš Lietuvos' 

(1CERO. J. Šileikis, 152L Įn<|Os programų, bet jau spėju-Idos palaikymui malonėkite šių vyriausybės išvažiuoti iŠ Li<

gas n išnaujo prakulbėjo oro 
bangomis. Mūsų skaitytojų 
prašomi, nustatėme turėti

ANGLUI LABAI PATIKO 
LIETUVOS BALETAS

IjONDONAS. — LondonuiJ I
žinomas muzikos mylėtojas ir 
gloliejas, J. H. vau Gelder, 
kuris dabar vieši Montc Car 
lo, pranešė Lietuvos ministe- 
riui Londone apie didelį Lie
tuvos baleto pasisekimų Mon 
te Carlo ir net apie kalbas 
surengti visos trupės gastro 
les Londone. Esą, tam vieniu

CLASSIFIED
AUTOMOBILE*) Al TOMOIIIIJCR

EMIL DENEMARK INC
Varto tų Karų Bargenai*-------

nricK ’84, Model <7. 5 Sedan. BUICK *30 — Mode, 4fi8. 2
varto hm mažiau negu viena mėne
si Ir įduotas mainais ant didesnio 
karo. Naujo karo guranciJa. Kaina
vo 310.50 nnujaa. Ir rali m a nupirk
ti IHOKI.lt' SITAIPYMI'.

coupe ru rumble seat, Freneh t,'u 
6 drnt. ratai, laimi grrf.us ra 
tobulam stovy .........................

CHEVROLET 31

$295

$250

dybos Tėvai Marijonai, kurie ^ve’ I>r*es P°rU mene-jjne gauti gausių pagyrimų žo-
patieks įdomių žinių iš rytinių !sii| paslydo ir virsdamas la įdžiais ir |aijkaį,,.

Itai smarkiai įlaužė tris Sun-1 Turimn net gcradari,b k„_ 
kaulius. Bet priešių,a gero dn- įvcrlindami lladio Vala„. 
ktaro jau beveik visai yra
sveikas. J. Šileikis dėkoja dv.
J. J. Simonaičiui už sąžiningų j°na*s

valstybių skyrių veikimo ir jų 
praėjusio seimo. Valdyba

ŽUVO PO GATVĖKARIU

sti adreso:
“Draugo” Radio Valanda 

2334 So. Oakky Avė.,
Chicagr, III.

tuvos visam rnėresini.
PARDAVIMUI BIZNIAI

PONTIAC — '34, 5 Sodan, DeLux,
tfefi drat. ratai, trauk mck. Tik 
kelis mėnesius Rentimo Ir atrodo 
kaip naujas. Garantuotas" .. $«,,.*>

STUDKRAKRR — ’32. 5 pasnž. coupe 
ru huill-iu trunk. Juodas, Reftl drnl. 
rniai. laibai pu'klritn stovy Ir ISm.lo 
kaip naujas. Garantuotas .. $,95

šiušiu ša na pardavimui, re- ... „ , „, ", ' . 1 ,1 , .. , FORO *33 — 2 pn-ht. Convertlb’endavilIlUl arba dirbti pagal, Coupe, V-8, Juodas m<j Geltonais 
| rainis Ir Kerais taierais. Atrodo

BUICK '30 — Model 67. 5 Sedan,
tamsiai mfi’vnas, 5 mediniai rotnl, 
tvhlpeord trim. Geram stovy v'iin i 
Ir iAorlnel ...................................... $275

PLYMOUTII '33. — 4 Door Sėdau, 
Juodas. 5 rream drat. ratai. Keri 
,ajerui, labai puikus mažas ks.ras. 
Garant..................... ........................... $475

CHAMAM PATGE '29 $165

litų mažiau. O tai to
dėl, kad pradėjus bekono įve
žimo į Angliju varžymus, jo 

J. Šileikis yra senas “Drau- kaina beveik dvigubai pakilo

sutartį. Visos mašinos.
3239 Lituanica Avė. kntp naujas ir labai Rcnim 

stovy ............................................... $305

Frank Audenis (Dennis), 46 Pflbu navimų. 
m. amžiaus, pirmadienį ieško
jo darbo pietinėj daly Chica- g0” skaitytojas ir jo rėmėjas. pa|ygįnUs su 1932 metų kai- 
gos. Eidamas skersai State ga 1 Linkini greit ridai pasve.- nomis 1932 metais kainos be- 

kti.tvės prie 85tos pakliuvo po 
gatvėkariu, kuris jį mirtinai 
sutriuškino.

Velionis gyveno po num. 
2902 S. Emerald Avė.; paliko 
žmonų. Ilgus metus gyveno
Koše landė.

Tyrinėjimas įvyko vakar ry 
tų Bagdono lavoninėj, 10734 
S. Michigan Avė.

LIETUVOS GYVULIŲ 
EKSPORTAS 1934 

METAIS

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ

^aP* konuį svyravo nuo 32 iki 56 
šilingų už centnerį, o 1934 me
tais — tarp 67-94 šilingų. To 
dėl 1933 ir 1934 metais beko- 
ninių kiaulių kainoms palai
kyti valdžia primokėjimų jau 
nedarė, o 1932 metais tokioms 
primokėjimams buvo išleista

Dabar Lietuvoje veikia trys'arti 20,000,000 litų. Tiesa, ir 
didžiulės lietuvių ekonominės 1934 metais valdžia eksporte 
organizacijos, kurios jau yra Į primokėjimams išleido apie 20 
paėmr.sios didžiumų vidaus it Įmik litų, bet dabar tie primo- 
užsienio prekybos: ‘Lietūkis’, išėjimai jau ėjo kitų prekių

DRAUGO” RADIO 
SOLISTĖ AKIU GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALI.Y AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akių karSt), atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su

i elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spectalė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v, 
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Dangcly at
sitikimų akys atitaisomos be akinių 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

INARH '32 — 8eyl. 5 pasaž. Pnun» 
Juodas, 6 drat. ratai. Keri lalerul. 
trunk mck. wh,pcord trim. Gersi 
ut rodantis Nash Keram stovy $3115

ni’TPK '31 — Model 91. B Sodan 
Juodas, fi drat. ratai, geri tajeral. 
mohnfr trim. Didelis, erdvus, smo
gus Buick geram stovy .... $375

CHEVROLET '34. — 2 Door Sedan. 
Tamsiai žalias. 5 creain drat. ratai, 
tik trumpa laika vartotas, išrodo 
kaip naujas. Garant. BARGENA8.

“Pienocentras” ir “Maistas”, kainoms palaikyti, daugiausia , Dainininkė Šcfija Saurienė Phone Boulevard 7589Vakar anksti rytų, Brighton ______ __
Parko policijos stoty policis-'šį kartų keletu žodžių aP‘e'sviestui, javams ir kiaušinia- šiandie dainuos per “Draugo’ 
tai rado savo diržu pasikoru- .“Maistų”, tiktai dabar pas- radio iš stoties WBDC, 1210

i

sį Juozų Kantrimų, langų plo- kelbusį davinius apie savo ve L 
vimo kontraktorių. Gautomis klų 1934) metais. “Maistas” y-

Galvijų verslinių ir mėsinių kil., tarp 4 ir 5 popiet. S. Sau-
■Maišios” pernai eksportavo ™nė L. Vyfię “Dainos” cho-

žiniomis, Kantrimas per dvi ra akcinė bendrovė, kurioje tiktai 3694, nes jiems nebuvo "> Pažymėjusi solistė.
savaites be paliovos gėręs. Pa- daugumų akcijų turi valdžia. rjni<ų 2ųsų supirko ir ekspor- _______________ '
skui pradėjo mušti žmonų. Ka- Tas akcijas valdžia pamažu Uvo j jvaįrįas šalis tiktai 150- ' guma. PaliktJs tik tos,
ntriinienė pašaukė policijų, k»- perleidžia ūkininkams, kad to- >(XK) žąsims taip pat trū
ri išvežė Kantrimų į stotį ir kiu būdu “Maistas”' pataptų j{0 nes vokiečiai pernai

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme aklnTų dėl viso

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

CADTLLAC '28 — V-R. 5 Pedan. Mo
lynas. fi drat. nitai, trunk mck. 
whlpcord trim. Puikus knras. ku
ris dar ilgai tarnaus............... , $195

BUICK ’28, — B pasaž. Brougham, 
Tan nntnt. labai gražiem stovy, pui
kiai išrodo, daug vertybės už. maža 
Pinigų .............................................. $135

BUICK '31 .......................................... $375
I

PONTLAO '29 — B pasaž. landau se
dan, šviesiai mėlynas. 6 drat. ra
tai. trunk rack. gražiam stovy, ty
kus motoras ................................. $125

CADILLAC '30 — V-R, S Sedan. Juo
das, mediniais ratais, spare tire j BUICK — ’2R. Model 57. 5 Sedan.
užpakaly, whlpcord trim. laibai ge- gražus mažas karas, kuris gerai 
ras karas žema kaina ............. $375 važiuoja, žemai apkainuntos. t’k-

—-----------  1 tai ......................................................... $95
NASH '32 — I.igbt R, 5 Sedan. Ma- -------------- -

roon. 5 mediniai ratai, geri tnjeirai. ... „ . _ „ .
Ištikimas, ekonomiškas mažas ks- PACKARD 28 —— 8 cyl. 7 Sedan. fi 
ras, atrodo Ir bėga gerai .... $325 drat. ratai trunk raek ............ $95

ir Daugelis kitų
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite, 

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

Cravvford 4100
LIETUVIAI DAKTARAI

uždarė šaltojon nakčiai. Pytų pačių ūkininkų organizacija, 
rado pasikorusį. Iš kiekvieno ūkininko nuo kie-

Lietuvos žųsų tyčia visai ne-

kn-
rioms reikia būtinai uždar
biauti, be ko jos nega’ėtii gy
venti. Matyt, taip norima pa

nrrk-c Td. 4fi-:.Mio<-k 4R4R 
Rot. Tcl. C.ROrchtn (MII7

7017 S. FATRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
242.3 W. AiARQl ITTE ROAD
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Vai. 2-4 ir 7-9 va*.
Kctv. ir NedSilonils susitarus

pirko. Todėl valdininkams te-'daryti ir Anglijoj.
Tyrinėjimas įvyks šį rytų kvienos parduotos “Maistui’' ko per por^ mpnepill „„doroti Į . ...

rab. J. Liulevičiaus lavom- kiaulės atskaitoma po 5 litus ' omini¥i I 1 Btl Anglijos

DR. JOHN SMETANA
grab. J. Liulevi čiaus lavom- kinuUa atskaitoma po 5 ljtus apie 250,000 žasu... i .1,B“ vyriausybė
nėj, 4092 Archer Avė. Iš ten tos įmonės akcijoms įsigyti. Į iųaiHtas dar gamina labai' nle^° neRakn šiuo reikalu, 
bus laidojamas. iPer trejetą metę jau nemažai 1^, kialllipn()B, galTįjįenos ir!“’?5'*’. 'a"kl“ Pram0"’-

Velionis buvo 44 m. am?..: akcijų yra įsigiję ūkininkai. ,pank5tienos kOT1serviis, kurių ,nformar,J’<-
gyveno 1«> mini. 3709 W. 39i|i “Maistas” turi penkias dide- 'da|ig 1<lr(i.lodama vict08 rin.
*• tykias ir prie jų šal- koje. o dHllguma taip t eka.

CICEROS ŽINIOS
VISI KVIEČIAMI

dytnvus: Kaime, Klaipėdoje, j užsienį„s. Jeigu
Panevėžy, Tauragėje ir Siau- neba(y Vokielija Mvo
liuose. Turi daug agentų gy
vuliams ir paukščiams supir
kinėti ir statyti į skerdvklas.
1934 metais “Maistas” supir
ko iš ūkininkų 382,245 kiau-

rinkos beveik galutinai uždą 
riusi Lietuvos prekėms, ta’ 
būtų eksportuota žymiai dav 
ginu gaminių ir Lietuvos ūki 
ninkams būtų ūkiškoji krize 

i įdek atslūgusi. Dabar gi vi
dur tebesijaučią labai aštru- 

Tsb

Vasario 22 d. įvyks L. A. les. ]š daugumos jų buvo ga- 
Citizens klubo mėnesinis susi- minamas bekonas išvežimui |
rinkim^, para,,, evetainej, Angliju, (lyvų kiaulių ekspor- pT„ifriški'n^HekiFai
7:30 vai. vak. Visi nanal-rs tuota į Sov. Rusiją 32,003, o _________
bukite taipgi, atsiveskite savo 26,500 kiaulių, daugiausia taip
draugus-ges. .Jei šis klubas ne- pat į Sov. Rusiją, išgabento 
suvienys politikoj Ciceros lie- šviežios kiaulienos pavvdale. 
tuvių, niekas kitas to negalės Anglijoje įvedus bekono į 

/Padaryti. vežimui apribojimus kontinge
Va«. 12 d. primary parodė, ntais, Lietuvos bekono išveži 

kad lietuviai gali laimėti ir mas jau treti metai mažė/a 
nusverti tų pusę, kuri jien.s Taip, išvežta bekono 1932 mt 
atrodo geresnė. Tik reikia vie 505,000 centn. už 32 mil. litų 
nybės.
nėr e i
pažadams. Pirma, reikia atsi- centn. už 26 mil. litų. 
klausti savo tautiečių, tada Matome, kud bekono 1934 
daryti sutartį su politikieriais, metais išvežta beveik dvign- 
Pats vienas nieko nelaimėsi, haj mažiau kaip 1932 metais,

Visi lietuviai-ės prisirašyki- bet už jį gauta tiktai 6 mili-

GAL BUS PAŠALINTOS 
MOTERYS IŠPRAMONĖS

LONDONAS, vas. 19. --
Anglijos pramonininkai rim
tai Rvarsto klausimų, ar ne
būtų galima iš pramonės pa

Pramoni- 
ninkai vieni juk negali vyk
dyti tos rūšies reformų, ku
rios gali sukrėsti pramonės 
pamatus.

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE 

Platt Bldg., kainp. 18 st.
2 ankštas •. 

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 

pskirt.ų valandų. Room 8.
PHONE CANAL 032S

Tei. LAFayctte 7«50

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Res. 2136 W. 24th St.
Tcl. CANal 0402

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Ofiso: Tel. LAFayctte 4017 
Rea.: Tcl. HEMIock 8288

DR, A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ,r UHTRURC.AS
4142 ARCHER AVĖ.

Oflao valandoa: 2-4 ir fi-R vai. vak. 
R,*gt4k-nc,jos 04,Kas: 2853 VV. 8»tli St.

Valandos: 10-12 ir 8-9 »r»I. vak. 
Seredomta ir Nedėliomis pagal sutarti

įnriao Tel. CICERO 48
. *Re» Tel. CICERO M58

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

katos Komi.'ijonleriua. Yra gerai Ci- 
cerlečiams žinomas. Praktikuoja Jau 
28 metus. Specializavo utsleny. Pa
sekmingai gydo Itbeumaiizmj,, Plau
čiu ir Širdies ilgas.

ValatMlos:18 riti ryto: nuo « ,k, 4
vai. popiet ir 7 iki 8 v»l. vakare; 

RventaAfenlnia p»r-l SO«’t« rimt,
4930 West 13th Street

CICERO TTiTė.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5. 
PanedSiio, Seredos Ir Pčtnyčios 

vakarais fi iki 9.
Trlefonaa CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas RE Public 8800

OFISŲ REIKMENYS
OFFICE EQUIPMENT

lies. an.l Office 
$S5» So. lx»vlt» St. 

CANal 0708

DR. J. J. KOWABSKAS
PHYSICIAN god SURGEON

2433 W. 63rd St.. Chicago
OEFICEĮ HOURS 

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

Office Pilone 
PRO“pcet 1028

Td. CANal 0257
Rca. l’ROspc t ««.*>•

fiunday by Appointinci

DT. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTEP STREET 
Retldenilja 88410 No. Artcvlan Avc.

Valandos: ii-ryto iki 2 popiet 

6 iki'8 v. vakaro

DR, P, ATKOČIŪNAS
| DENTI8TA8
j 1440 SO. 49lii CT., CICERO, Il.I..
• Utar., Kctv., Ir Pčtn. 10—9 vai.
3147 SO. HAIiSTED HT.. CHICAGO 

Paned., Stred. ,r Suhat. 2—9 vai.

' Kuomet reikia guminių Štampų, 
I antspaudų ar kitų ofisams reikalin- 
I p, dalykų, pajaukite:

HARrison 8125

AGE STAMP WORKS
81 W, Van Buren St.

Lietuvis Pr. Mileris jums patnrnang

i I>l<*nomls Tcl. I.AFayctlc 5783 
Naktimis Te. CANal 0402

ANGLYS

ės. Atskiriems asmenims 1933 met 423,000 centn. už 37 moterų, kaip tas yru ( —
ūkia pasiduoti politikierių mil. !ilų; 1934 met. 256,00'.’ padaryta Italijoj r \ okieti r<l

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ,r CHIRURGAS

4645 So. Anhland Avė.
Oflao Valaiiooa-

Nuo S ‘ki 4 ir nuo fi 'iki R vak. 
Ned^llomla pagal rulartl 

ori: o tetef. BOCIevanl 7820 
N amt, Tcl. ^RO'pcct 19SO

iri. CANal 8122

IKTUIctartl 7$4*/

DR, G; J, BLOŽIS
DENTTSTA8

2201 W. Cermak Road
(Kampas •Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 II I 12 rvto 

Nuo 1 Iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutar’i

DR. A. J, JAVOS
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 ,k, 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

ANGLYS, TflksAnčia, narni) vartota 
' ekonomltikas be suodžii; Tropicalr 
l anglis. Garantuota voga ir fttluroa.

Trys Telefonai:
8creen,ng-—14.75 Repubiic 0600
Mine Ran—B. 7-5 |jiwndale 7Sfifi
Lump arba egg—41.00 Merrimac 2524 

NORTHERN COAI, CO.,
laiamdnle 7388 Merrtntac $524

MURANO? 

MOTARi

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIS

KU8 BONUS

REAL ĖST ATE — 9TLNCTAM PTNTGUS J LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prbtraiykite į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
WEST 47th STREET TeL LAPayatte 1083

joj. Darbininkų vadai ii pa 

čios moterys daug įdortinuja 
tuo reikalu.

Kas norima atsiekti tuo ke
liu! Sako, norima sumažinti
vyrų nedarbą. Juk kas gi y-i-----
ra šeimynos galvos jei ne1 
vyrai! Tad jiems -reikalinga 
pirmvbė dirbti darbus. Mote 
rims vieta yra namai. Deją, 
šiandien jos užima vy tu dar
bų. Iš to pasireiškia ir neria; 
bas ir vargas.

Kaip Italijoj, taip ir Vokie 
tijoj iš pramonės nepašalin
tos visos moterys, bet jų dau

DR. e, Ii VEZEL'IS
DENtlKTAR

4645 So. Ashland Avė.
arti 47lh Street 

Va,.: nuo 9 Iki R vakare 
Hercdoj pagal ■utArl)

DR, J, RUSSEL
Lletuvta Cklrnr*a« ,r Oy d v to ta»

2616 WEOT 69th 8T 
Of b* Res T«r HEMk>ck 614' 

t' n I • n d o s :
2 4 popiet: nuo A# ve karai*

Tcl. Ofleo BOUIevard 5918—14 
Rca. VICtory 2»4«

DR, A, J. BERTASH
Oftao vai. nuo t-l; nuo <:<n-8:10

7b6 West 35th Street

ie». CANal 8,22

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA8 Ir CHIRUROA8

2201 W. Cermak Road
Valandoa T—I Ir 7—8 v*k. 

Sered^mia ir Nedėllovnia pagal sutarti 

REZIDENCIJA

8631 S. CalJomla Avė.
Telefonas REPubllc 7888

* M. T, DUNDULIS _
OTDYTOJA8 Ir CHTRUROAR

4157 A&OHER AVENUE
Tel. VTRgtnia 04UM

Ofiso vai.: 2—4 'ir 8—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEIfc RF.PURLIC MA3

Tei LAFayefte 8057

DR. A. RAČKUS
OTDYTOJAH ir CHIKUROA8
3051 West 43rd Street

( Prie Archer Avė netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Ik, 8 vai. vakaro 

Heredomis ir nedėllcanfo pagal 
sutarti

Ofiso Tel.; LAFayette 8868

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENT18TA8

O A 8 X - R A T
4143 ARCHER AVENUE 

Karnose Krane,aro Ava

Katrie perkate tng'ls 1* 
drafverių, siųskite Juos 1 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis ,i$ mai.lau 
Pinigų.

l V AI BŪ g DAKTARAI:

DR, CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, TLL
OFIBO VALANDOS:

Nuo 10 iki 11 vai. ryte. nuo 2 iki 4 
vai. po platų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Ik, *18 

valandai diena
Telefonas MIDvray 28CO

DR. MAURIGE KAHN
OTDTTOJA8 ,r (HIIRUROAS

4631 80. ASHLAND AVI
Tei TARds 0884

Rez.i Tel. PLAaa $480 
Valandos:

Nuo 18-11 v. ryto; 1-8 Ir 7-8 ▼. v. 
Nodėldleniais nuo ,0 Iki U diena




