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UŽBAIGT! SUKILIMAI GRAIKJŪl; 
VENIZELUS PASPRUKO

ANGLUOS PARLAMEN I KUN COUGHLNTAS REMIA GINKLAVI- 1 guoliu 
MOSI SUMANYMĄ

TUO BŪDU PARBLOKŠTI
Visoj Graikijoj seka įtariamųjų vyriausybes priešai

GERAI DROŽIA 
IOHNSONU!

sukilėlių vadų areštavimai
RYMAS, kovo 12. — Crai- 

kų sukilėlių vyriausias vadas 
atvyko italų salon Cassos ir 
tenai jis internuotas.

KUBOJE SUŠAUDYTA 13 
KAREIVIU ,

HAVANA, Kuba, kovo 12. 
— Columbia militarinėj sto
vykloj vakar sušaudyta du 
kapitonai, trys leitenantai, du 
seržantai ir šeši eiliniai ka
reiviai.

Sušaudytieji prieš pusiau
dienį turėjo slaptų susirinki
mų kareivinėse ir dėl to įtar
ti, kad jie sankalbiauja prieš 
vyriausybę.

Momentaliai suimti. Neįvy
ko jokis teismas, neleista jie
ms teisintis. Vakare išvesti 
aikštėn, sustatyti ir sušaudy
ti.

Atsižvelgus į karo stovį sa
loje ir plintantį terorą, U. S. 
ambasadorius J. Caffery va
kar susikvietė pas save kitų 
valstybių atstovus ir diplo
matus. Tartasi apie bendrąjį 
tarptautinį įsikišimų į Kubos 
vidaus reikalus.

Pasirodo, kad imta valyti 
Kubos kariuomenė nuo neiš-

ATENAI, kovo 12. — Po 
nepavykusių sukilimų • G raiki- 
joj, kad sugriovus vyriausy
bę, sukilėlių vyriausias va
das E. Venizelos, 71 m. amž., 
iš Krito salos pabėgo į ita- 
]ų valdomas Dodeeanese sa
las. Krito sala iš naujo gri
žo graikų vyriausybės kon
trolėm

Jis paspruko graikų sukilė
lių didžiuoju laivu Averotf, 
palikus Canea prieplaukoj ki
tus tris karo laivus. Su juo 
kartu pabėgo ir jo štabas ir 
karo laivų viršininkai. Spė
jama, kad karo laivas, pali
kęs italų salose pabėgusiuo
sius, grįš atgal į Krito pa
kraščius ir pasiduos vyriau
sybei.

Griuvo sukilimai ir pačioj
Graikijoj. Pasirodė, kad dau
guma graikų kariuomenės pa
siliko ištikima vvriausybei ir; .

« . . . tikimų vvriausybei vyrų. A a-su jos pagalba vyriausybei! “ J vv. J ’ •** * . 1--- *— J-------- '— -1-1------- —
ir buvo galimybės sutriuškin 
ti savo priešus.

.Visoj Graikijoj eina įtaria
mųjų sukilėlių vadų arešta
vimai. Vyriausybė mėgina iš-

kar čia tuščiuose sklypuose 
rasti septynių revoliucininkų 
vadų sulamdyti lavonai. Ka
reiviai naktį pagrobė 'juos 
stačiai iš namų ir nužudė. 

Visam krašte su bombomis
gaudyti pačius stambiuosius sprogdinami namai, automo-
sukilėlių vadus. Tarp areš
tuotųjų yra daug aukštu jų 
karininkių

NAUJA PrTeTžYOUS 
KAMPANIJA VOKIETIJOJ

biliai, busai ir net traukiniai.

LONDONAS, kovo 12. - 
Anglijos parlamentas daugu
ma balsų pripažino vvriausy 
bes sumanymų daugiau gink
luotis krašto apsaugai, ypač 
iš oro.

BE JOHNSONO TENKA 
DAR IR FINANSININKUI 

BARUCHUI

CHICAGOS MAJORAS 
NORI GAUTI PASKOLA 

Iš VYRIAUSYBĖS
IR NE BI KOKIĄ r- 296

MILIJONUS DOLERIŲ
Chicago miesto majoras

Kelly paskelbė, kad jei kon
gresas praves 4,880,000,000 
dol. viešųjų darbų bilių, jis

Šį ginklavimasį mėgino su buvusiam
laikyti radikalai, bet jie pra
lošė.

Prieš balsuojant moterys 
sukėlė triukšmų rūmų galeri
jose šaukdamos: “Nė vieno 
cento karui!” Jos tuojau pa
šalintos.

DETRO1T, Mich., kovo 12. ] ....
- Vakar vakare kun. C. E.,‘u<’jau krel>*‘8 1 ^''aua.vbf,
n v,. ... , - _|kad gavus 296 milijonus dolęCoughhn per radijų atsake I . , , .... ...... nų paskolos įvairiems dar-NRA viršininku ,bams Chicagos mieste. O iraiJohnsonui 
mų.

Kun. Coughlin pažymėjo, 
kad Johnson tarnauja finan
sininkui B. M. Baruehui, o 
šis yra šiandien “einančiu U. 
S. prezidento pareigas.” Es
ant tokiai santvarkai turi alk 
ti milijonai bedarbių.

dėl jo užsipuoli- rių darbų yra galybės.

4 NUBAUSTI UžKRIMi- 
NALINĮJMEIŽTĄ

Teisėjo D. S; McKinley rū 
muose prisiekusieji teisėjai

PENKTOJI “DRAUGO” 
RADIJO PROGRAMA

Programoje dalyvauja: kun. J. Vaitkevičius, 
kun. P. Katauskas, E. Benaitiene,

M. Pratapiene, Ensamblis ir Sasnausko 
Vyry Choro dvigubas kvartetas

Šiandien 4 vai. popiet iš WBDC (1210 kilocveles) ra
dijo stoties “Draugas” duos penktų radijo programų. Ši 
programa bus antra Gavėnioje, užtad girdėsite įdomių re- 
ligijinių kailių ir Gavėniai pritaikintų giesmių. Kalbės kun. 
J. Vaitkevičius, M.I.C., Marijonų seminarijos profesorius, 
ir kun. P. Katauskas, švč. P. Marijos Gimimo parap. vika
ras ir L. Vyčių cei\tro valdybos narys.

Muzikalę programos dalį atliks E. Benaitiene, M. Pra- 
tapienė, Ensamblis ir Sasnausko Vyrų Choro dvigubas kvar
tetas.

Ši radijo valanda skiriama Švč. P. Marijos Gimimo pa
rapijai ir norima, kad visi Marųuette Parko lietuviai iš
klausytų šių programų. Taip pat' kviečiami visi Chicagos

pripažino kaltais 4 asmenis lietuviai pasiklausyti “Draugo” gavėninių programų kiek-tt -1 1* 1 - lz 1 ‘ A 1 JJ«XOlIklClUDJ VI JL/Icivigu ga, vjcllllil LJ. JJlVg
,. . . . ; . ’ ,. kriminalinį šmeižtą. Apkai I viena trečiadienį 4 vai. popiet, iš WEDC stoties.
| jam, nepaisant jo pašaukimo, tinti vra-; sprhų ortwfcfka, 
niekas negali užginti pilieti- į dvasininkas Andra Popo^cl,;

PREZIDENTAS GINA 
UTILITY BILIŲ

AYASHINGTON, kovo 12.
— Kongrese yra bilius, ku
riuo norima paduoti vyriau
sybės kontrolėn visas krašto
viešosios naudos kompanijas dos namų.
(Utilities). Šių kompanijų \e- i jr visa dirba ne savo 
dėjai, suprantama, pradėjo nau(įai, L,et milijonų vargšu 
smarkiai pulti bilių. ! gerovei. O šiuos vargšus sp-

nių pareigi). Sakė, kad jis se 
ka Kristaus pėdomis, gina 
vargšų teises. Pats Kristus
išvaikė prekybininkus iš mal- riu9 v|aho g Vlahovic, ir ra

šytojas laikraščiui Lazar Ten 
dorovic.

laikraščio Jugoslavenski Glaz 
nik savininkas Stevan Vran- 
eie; šio laikraščio redaldo-

Arti Central parko streiki-1 tojai.

I tai ątgižvelgus prez. R»o 
seveltas šiandien pasiuntė 
kongresui specialų praneši
mų šiuo reikalu. Prezidentas 
karštai gina bilių ir peikia 
kompanijų galvas dėl jų prie 
šingo nusistatymo. Pažymi, 
kad tuo biliumi nebus tos 
kompanijos griaujamos, bet 
dar stiprinamos. Supranta
ma, bus naikinamos per dide 
lės ratos, kuriomis šiandien 
dau’giur. išnaudojami gyven-

audžia ir išnaudoja Johnso-
no ir Baruėbd rūšies žmonės.

VYSKUPAS RUMMEL PA
SKIRTAS ARKIVYSKUPU

AVASHINGTON, kovo 12.
— Omalios vyskupas Burninei 
paskirtas New Orleans arki- 
vyskupijon arkivyskupu.

Kiekvienas jų nubaustas po 
31 dol. baudos ir visi paduo- 
ti vienetui metų probaeijni. livan t„isnM

®'.P1L“’! klausinėjimai, kad išlaisvl- 
nūs iš kalėjimo Kelly testa
mento klastotojus. Advoka
tas Fr. McDonald visomis iŠ-

dechų, Foreign Language 
Newspaper Advertising and 
Publishing Service galvų. Pa 
landechas rekomendavo jiems 
pasigailėjimų.

ATIDĖTAS TESTAMENTO KLA
STOTOJŲ IŠKLAUSINĖJIMAS
Waitches, Budrimienės ir Bag

dono advokatai rengiasi 
prie bylos

C akar teisėjo Denis E. Sul ir Bagdonas stengsis taip pat 
išsilaisvinti, remiantis tomis 
pat teisėmis. Jų advokatai.

įlinkai su kulkasvaidžiais su
šaudė 6 ispanus motormenus 
streiklaužius. Kareiviai gi su 
šaudė kitus tris ispanus, ne
norėjusius būti streiklaužiais 
— operuoti busus.

Ispanijos ambasadorius prt.
BERLYNAS, kovo .12. —

Naciai sukėlė naujų 4’ampai i-1
jų prieš žydus visoj Vokieti-1 nešė, kad jo vyriausybė pri- 
ioj. Prieš žydus pasirodo iv- siunčia karo laivų į Havanos 
airios rūšies publikacijos. No. pakraščius.

išginti visus žydus.

SUSEKTAS SANKALBIS
PR1EŠMUSS0L1NI

RYMAS, kovo 12. — Pa
sklydo gandai, kad policija 

PASIRAŠĖ GELEŽINKELIO lomis dienomis susekusi ir 
PARDAVIMĄ

Prezidentas pataria kongre 
sui, kad būtų pravestas šis 
bilius.

S. INSULLIS IR VĖL
IŠTEISINTAS

« ■ • ■ - *
Užpereitų naktį' Cooko ap

skrities kriminaliniam teisme 
pasibaigė antroji S. Insulliui 
iškelta byla. Prisiekusieji tei
sėjai po trijų valandų svar
stymo išteisino kaltinamąjį.

Pirmiau jis išteisintas fe-

galėmis nori išlaisvinti iš ka
lėjimo AYaitches, užstačius 
laidų. Jis prašė teismo atidė
ti išklausinėjimus iki penkta
dienio, kovo 15 dienos. Taip 
pat prašė, kad jo klijentų 
AVaitehes perduotų šerifui, 
nes jis turėtų būti šerifo glo-

tuo rūpinasi ir, kaip išsitari 
Bagdono advokatas,, jie tiki
si juos išimti iš kalėjimo už 
trijų dienų. Bet nors suimtų 
.jų advokatai stengiasi juos 
išlaisvinti, valstybės prokuro
ras ir gi dirba. Jis deda pa
stangas, kad visi septyni lie
tuviai būtų laikomi kalėjimo 
iki iškelta jiems byla nebus 
baigta. Prokuroro pagelbinin

boję. Be to, reikalavo, kad, kas Julius iF. Sherwin parei- 
jam būtų leidžiama pasikal- škia, kad jis stengsis kiek g«
lieti su kaltinamuoju. Išklau
sinėjimai atidėti.
• Spėjama, kad Budrimieiiė

Įima greičiau įvykdyti kaiiiį 
namiems bylos nagrinėjimų.

(Tęsinys ant 6 pusi.)

rimą išginti visus 
šiaip taip užsilikusius vokie
čių pramonėje ir prekyboje.

BUV. POLICMONAMS 
BYLA

Gobk apskr. kriminaliniam 
teisme prasidėjo hylcs nagri
nėjimas trims buvusiems ap
skrities vieškelių policmona- 
ms. Kaltinami už papirkimų 
ėmimus iŠ prekybininkų, ku
rie supirkdavo prekes, išplėš 
tas iš trokų ant vieškelių.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ORAS-
CHICAGO IR APYLIN

KES: — Debesuota; vakare 
numatomas lietus, ar snie
gas; šiandien kiek šilčiau.

sukoneveikusi naujų sankal- ;deraliniam teisme. Dabar jį
|bį prieš diktatorių Mussolini. Įtieson traukė Illinois vaisty

to v< I Areštuota apie 20 įtariamųjų, i be. Ir tas pat.
Vargiai jis bus traukiamas

'• susirinkimą. tieson už kitus finansinio ka-
kas pasirašė sutartį, kuriaja! ,U, .. i Italų spauda nepaduodasov. Rusija parduoda Man-!

TOKIJO, kovo 12.
Kurija, Japonija ir Mandži.l kmie užkluPti turint alapt»

GRIEŽTAS SKANDINAVU į Lietuvai pripažintas. Atgavu-

BALSAS UĖL VILNIAUS ’

Anglijos atstovas pareiškia, 
kad jo vyriausybė imasi prie džiukui kinų rytinio geležin- t
monių, kad apdrausti britų 
reikalus ir savo valdinius 
Kuboje.

Kitų valstybių atstovai taip 
pat laukia reikalingų nurody
mų iš savo vyriausybių.

Specialiu vyriausybės dek
retu sugriautos visos darbi
ninkų unijos, kurios yra re
voliucinio streiko priešakyje.

MILITARINA CIVILINIUS 
LAKŪNUS

kelio savo dalį už 39,300,000 
dolerių.

Italų
apie tai jokių žinių.

ŠAUTUVŲ FABRIKĖLIS

rakterio nusižengimus. B. In- 
sullis yra nekaltas ir laisvas.

BAISUS DARBAS

si Vilnių, Lietuva sustiprėtu, 
o šiuo momentu taikai Rytų 
Europoje yra labai svarbu. 
Pagaliau, Vilniaus klausimų 
teisingai išsprendus, laimėtų

KAUNAS. — Šiomis dieno 
mis žinomas švedų senatorius 
Karlas Lindhagėnas paragino pasaulio taika, 
švedų vyriausybę, kad ji pa- Be to> Lindhagėnas ragina 
skatintų Tautų Sųjungos nu- gve(jų vyriausvbę pakelti pa
nūs imtis Vilniaus klausimo lgauiyje griežtų balsų prieš 
greitesnio išsprendimo Lietu- T|UOlatinį Vokietijos pavojų 
vos naudai ir paremtų Lietu- Pabaltijo valstybėms ir visai 
vų prieš vokiečių užgaidas pytų Europai. Klaipėda turi 
užgrobti Klaipėdos kraštų irjjijęti Lietuvos nuosavybe, nes
žygiuoti į rytus. Pats Lind- i vienintelis Lietuvai išėji- 
bagenas Vilniuje buvo perei- mag . jflrą jr Klaip€<klf, 
hj metų vasarų ir ten įsitiki- ;to gyventojai, daugumoje, >- 
nęs, kad Vilniaus klaus.mus ra Hetuviai Oi KiaipėdoH

uostas, atitekęs Lietuvai, iŠ 
augo, išbujojo. Tai dar la 
biau patvirtina, kad jis turi 
pasilikti su Lietuva savo ir 
viso krašto naudai.

VIENA, Austrija, kovo 12. 
— Styrijos kalnuose sniegy. 
nas užvertė ir užmušė 
jaunus studentus ir tris st 
dentes iš Vienos.

KERNAVE. — Ukmergės 
apsk., Krivaikiškių vienk. gv-

RASEINIAI. — NorgeliŠ- 
kiuose atsitiktinai rastas lie- 

Rusijai vienų trečdalį tos su tuviškų šautuvų fabrikėlis, j ventojas V. Kulieša užmušė 
mos pinigais, o dvi trečdalis Tas pilietis ne tik sugedusius moterį Marijonų Švedavičie-

Japonija garantuoja, kad 
Mandžiukas išmokės sovietų

— prekėmis.

MIRĖ PROF. PUPIN

šautuvus taisydavo apylinkės 
gyventojams, bet ir naujus 
medžioklinius padirbdavo ir 
tai gana vykusiai.

PRIEŠ DIDELES NAMŲ 
NUOMAS

nę, 35 metų amžiaus, kuri tu 
rėjo tris vaikučius. Dabar pa 
siliko našlaičiai be tėvų glo
bos. Jos vyras yra išvykęs į 
Braziliją. Ji viena rūpinosi! tikrai dar neišspręstas ir lau- 
vaikučiais. kia. savo futvarkymo.

Prie ko priveda žmogų, kai Miestas srai.likn, v Vilniaus

NEW YORK, kovo 12. — 
Mirė Columbia universiteto 
profesorius išradėjas M. T. 
Pupin, 76 m. amž. Jis Ame-

BERLYNAS, a kovo 12. — rikon atvyko 16 m. amž. iš 
Vokietijos vyriausybė milita- (Vengrijos ir šiame kinšte iš- 
rina visus civilinius skrajoji- ėjo mokslus.
mo klubus. Paduodami oro 
ministerijos žinybai. Oro mi- 
nisteriu yra gen. Goering,

MACON, Ga., kovo 12. — 
Tornado (viesulas) ištiko šių 

kurs įgijo “lakūnų genero- ‘apylinkę. Sugriauta daug
lo” vardų. namų.

nustoja tikėjimo, atkala nuo kraito ^„,1,,^; į,,.
JERUZALE, kovo 11. - '<<«

va susisiekti.

Vilniaus pagrobimo skriau-

SustreikKto prekybininkai, 
šulinių kasėjai ir kiti darbi
ninkai. Tai protestas prieš di 
dėlės nuomas už butus.

vo mušeika, neramus žmogus 
ir laisvamanis.

Ateinantį penktadienį yia da Lietuvai turi būti atitai-
paskutinė diena mokėti kras- syta. Vilnius savo laiku bu«

Baharos tyryne, Afrikoj, y- to vyriausybei mokesčių pir-,vo Tautų Sųjungos, sovietų 
ra aukštų kalnų. dalį už pajamas. Rusijos ir net pačių lenkų
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□DIENOS KLAUSIMAI

TOLIMESNI LABDARIŲ SIEKIMAI

kapitalas, kad pastatyti tinkamas prieglau
doms patalpas. !

Tume tai yra labdarių sąjungos sieki
niai ir, manome, jie turėtų susilaukti rimto 
mūsų plačiosios lietuvių visuomenės susido
mėjimo ir nuoširdžios paramos.

MOTERŲ ORGANIZACIJA LIETUVOJ^

IS TAMSOS | SVIESĄ
Rašo kun. A. Valančius

Paniekoje yra laikomas kie- žiais nuvarei jv.os svetimon 
kvienus gamtos sutvėrimas, prieglaudon, kur jis sunaudo 
kuris drįsta naikinti savųjų
Veislę. Beveik kiekviename ga- 
įutor; laipsnyje randasi pana-

KALBĖS per radio
1

jo savo jaunas jėgas. O pats 
prisidėjai prie jo tolimesnio 
nupuolimo saldžiai pasityčio
damas.

Jaunimas daugiau nežino, 
kaip tik šokti! Jei pats Jau-

Nors Lietuvoje buvo ir dabar dar yra 
daug trugdymu katalikų organizacijų vedu-sauėdilų. Dar randasi net 
mui, tačiau, malonu pastebėki, kad tas m * tokiu barbarų, kurie val
kūnas vis dėlto nestovi vietoje, bet eina pir
myn ir tai gana pasekmingai. Auga ne tik 
vyrų, bet moterų organizacijos. Ir tuo ypr 
tingai tenka pasidžiaugti.

Ne taip jau seniai pradėjusi veikti Lie- 
tuvos Katalikių Moterų Draugija, vėliausio
mis žiniomis, jau turi 338 skyrius su 40,0o0 
narių. Anot tos draugijos pirmininkės M. kuris srudijiKja žmoniją, ne- Įgarsu, suprastum, kad sveika

___   . • „:i: Is_____________ • _ s.i.a.: ± _i 

go savuosius. Maitinasi savo
žmonių kūnais. Piktinamės ir Inas būdamas nešokai, dei u 
biaurėjamės skaitydami apra
šymus jų necivilizuotų pobū-

matydamas, kaip jauni links
minasi, jiems išmėtinėji. Jei

džių Negalima suprasti, kaip Įgavęs drąsos pajudintum sa- 
šiame dvidešimtame amžiuje vo sustingusius kaulus aplink' 
gali rastis lokių žmonių. Tam, salę prie orkestros sutaikintu

Galdikienės, moterų draugijos veikimas pa* 
mažu pradeda apimti visų kultūrinį moterų 
gyvenimų. Daug nuveikiančios Motinos ir 
Vaiko, Mergaičių Globos sekc:jos. Ypatingo 
dėmesio kreipiama į šeimininkių sekcijų, ku
ri {m visų kraštų rengiantį skrajojančius kur
sus. Ji pamažu ruošos darbe pakeisianti kra
što veidų.

Reikia tik pasveikinti Lietuvos moterų 
organizatores ir veikėjas su M. Galdikiene

Mūsų dienraštyje dažnai pasirodo raši
nių apie Lietuvių R. K. Labdarių Sąjungų ir 
jos veikimų, kuris ligš.ol rodomas beveik iš
imtinai Cliicagoje. Kaip žinoma, toji sąjunga 
yra daug gražių darbų nuveikusį praeityje.
Per dvidešimts metų ji šelpė suvargusius 
lautiee.i s įvairiose šio didmiesčio parapijo
se. Tas šelpimo darbas buvo ir tebėra labai 
reikalingus. Tiesu, gražiai veikia diecezijos 
labdaringoji Įstaiga ir lietuviams ji daug pa
deda, tač'au mes, lietuviai, turime savų lab
daringųjų reikalų, kuriuos tik mes patys te
galimi* apsirūpinti.

Jei būtume neturėję savos labdarių sų- Į kultūrinimo darbe, 
jungos, nebūtume i.usi’.aukę naujos ir reika- , 
lingos įstaigos — Šv. Kryž'aus ligoninės, ku
ri, ar šiaip ar taip kalbėsime, gražiai kelia 
mūsų vaidų. Tiesa, ji galėtų daugiau tuo 
žvilgsniu nudirbti, ji galė.ų būti žymiai lie
tuviškesnė, bet kų padarysi, kad mes vis dar 
nenusikratomo vergiškumo liekanų, kas sa
va -— niekiname, kas svetima — giriame. Rei
kia tikėtis, kad su laiku nuo tos ligos pasi- 
gydysime. Kuo greičiau tai įvyks, tuo bus 
geriau. Tuomet ir labdarių pastangos ir jų

(Draugelvte) priešakyje, kuri šiemet mini 
30 metų visuomeninio veikimo sukaktį, ii 
palinkėti geriausio pasisekimo kilniame kra-

BEDIEVIAI TIK BLOGĄ TEMATO

Po žemę slankioja tokių vabalų, kurie 
Į tik mėšlynų ieško ir juose sau tinkamo mais

to sufanda. Yra ir žmonių, kurie' turi tokių 
palinkimų. Jie nieko gero pasaulyje nemato 
ir nenori matyti. Jiems rūpi ieškoti gyveni
mo blogybių ir jas pasekti. Tai bedievių spau
dos vedėjų gyvenimo tikslas ir troškimas

nuostabu Jeigu civilizuoti 
broliai šiandien ėda savuosius, 
tai kodėl negalima tam žemo 
laipsnio barbarui. Civilizuotas

žmogui ir pašokti. Bet sakyti, 
kad jaunimas vien šokiais už
siima, netiesa. Žinoma, išim
čių yra visoje gamtoje; randa-

brolis gudriau, civilizuotai, si ir jaunimo, kuris parduoda 
moka padengti savo barbariš- [savo jaunas jėgas vien tik li- 
kų elgesį. nksmybės dievaičiui. Vienok

Šiandien civilizuotame pa- 'turime labai daug jaunimo, ku 
šauly]-! žmon"1? viens kitų ė !ris nori veikti gražiems ide-

Bedieviai bijo pakelti savo galvas į aukštų, 
nuopelnai statant ligoninę bus labiau įverti- į dangų, nes ten yra Dievas, jų Sutvėrėjas,
RIBF ; *• i Ptie^ kuri jie savo rankų pakėlė. Jie neina n

Taip pat nekly.-ime pasakę, kad, jei ne /švenčiausių, kilniausių ir naud'ngiausių fanu- 
Lietuvių Katalikų Labdarių Sąjunga, n'eks iiijai darbų, kuriuos dirba Bažnyčia ir ku
li' nekalbėtų apie smeigimų senelių ir našlai-
č ų prieglaudų, kurios neabejotinai lietuviams 
yra reikalingos.

Lietuvių lubdurių sujungti dėl to ir eina 
prie to, kad, kiek galima greičiau, tas prie
glaudas pastatyti. Pradžia jau padaryta. Nu
pirkta gražus ūkis ir jau jis baigiamas iš
mokėt'. Jau porų kartų matėme tos organi
zacijos valdybos prašymų padėti jai sukelti 
keletą tūkstančių dolerių, kad dar šį mėnesi 
Imtų galima atmokėti pirmąjį tnorgičių 
($0,000), Visuomenė turėtų atkreipti į tai 
puvo dėmesį, imtis darbo ir padėti šį svarbų 

p cikutą t žba:gti. Dalykas yra skubus ir rirn-
Dėl to į ji rinitai ir reiktų žiūrėti.
Labdarių vadai mums užtikrina, kad, 

kaip greit bus išmokėtu ūk’ > skolos, taip 
gl(*i • bus gulimu padaryti senelių pr’cglau- 
dos užuomazgų. Bu to, bū:-’.; pradėta kelti

ingai, bet už tat greit pastebi ir urbi et 
orbį išbūbnija, jei kuris iš Bažnyčios tarnų, 
turėdamas žmogiškas silpnybes, nusideda 
Mat, jie patVs, besirausdami po šio gyveni
mo purvynus, greit pamato tuos, kurie t 
purvų pradeda bristi. Šventai gyvenančių ir 
šventų darbų dirbančių kunigų j:e nematą 
nes jų akys nešvarios, jų širdys pilnos ne
apykantos prieš viską, kas gera ir kilnu, jų 
protas ir rankos nukreipta griovimui ir tan 
lcymtii purvais kiekvieno, kas siekia dangalu, 
bet neina ano vabalėlio takais.

Dėl to tai bedievių spaudoj dažnai riu- 
Totne minint Olšauskų, Kuprevičių ir kitų 
p’inašin vardus, bet nieko apie Valančius, 
Baranauskus, Matulevičius, Maculevičius, Si
daravičius, Dambrauskus ir šimtus kitų, ku 
rie savo kilniais ir dideliai darbais ir Baz 
nyčiai ir tautai daug nusipelnė.

da, stengdamiesi suardyti sa
vo artimo — tos pačios tau
tos, paties tikėjimo — dva
sią. Matydami artimų žengiant 
pirmyn, jo DRAUGAI pasire
ngę iškasti jam pražūties due 
be, dnuig su ,iuo ir šimtam? 
kitų kilniadvasių. Neskaudu 
papui!’, j priešų pinkles ir ne
sunku su savo draugų pagal 
ba is jų išsipainioti. Bet kuo
met draugas i engia artimo 
veikimui nebdmę, jos skaus
mas daug .mukiau perkęs.i, 
net pati gyvybė nebeturi pa
traukimo. Tani veikimui ta 
roja pastatytas mirties pamin
klas.

Kiek tenka Tgirstį priekai
štų: jaunimas neveikia, nedir
ba; nieko dang au nežino, kaip 
tik šokti: nieko gero iš jo; ne

alams. Pužvelgkime Į savo pra 
eitį. Ar tai tautiniai apvaikš- 
čiojiniai, ar bažnytiniai pami
nėjimai, ar kokie organizaci
jų vakarai, parodykime kur 
jaunimas būtų savo jėga, savo 
talentu neprisidėjęs. Pasauli
nėje Parodoje, Lietuvių Die
noje — gražiausias pasireiški
mas buvo — tūkstantinis cho
ras, kurio balsai jaudino kiek
vieno klausančio sielų. Jis su
sidarė iš jaunų žmonių, kurių

Kun. P. Katauskas, Gimimo Pan. išvč. M. na rup. vikaras, 
uolus jaunuomenės darbuotojas, kalbės š andien per “Drau
go” radio iš stoties WEDC. 1210 kib, tarp 4 ir f* vai. popiet.

negu darysi daugiau netaktiš- kė, kad jie neturėjo taip niun
kų pastabų, įšsigyk jaunimo dagiai pasielgusios grupės ir 
kokį nors žurnalų, pavyzdžiu: tvirtino tų savo išsireiškimą 
‘■"Vytį” ir pasiskaityk; arna pridurdami, kad jei ta pati 

krūtinės siuntė kuotyriausius išgirdę, kad vienas jų kui grupė norėtų kada ateityje sa- 
balsus, kad tik parodžius klau nors kalbės, bei duos paskaitų, mdyti salę, kaina visuomet 

nusistatyk išgirsti ir pats nu- bus prieinama. Ir svetimtau- 
stebsi. ičiai patėmiia jų gerumą. O

šautiems, kad ir lietuviai turi 
ko nors gražaus pasauliui pa
rodyti.

Kiek yra buvę sefuių, juose 
parengimų geram tikslui, jau
nieji vis prisidėjo. Savo išpil
dytais programais linksmino

kokia lietuvių ateitis Amert- susirinkusių publiką. Juk tai
jaunimo darbas, pasmaginti 
tuos, kurių gyvenimo dienelė 
temsta ir ilga naktis traukia 
prie ramaus, smagaus poilsio 

Būdavo tag-davs ir kitokios
buvo atliktas, jei dar geriau rinkliavos. Ar mūsų mergaitės

A. P. Bandys

Ir Vyrai Plepa
Matus Miliauskas iNikrcjpė galvų nuo 

dienos darbo ir pažvelgė į kitų dirbtuvės 
-onų, kur dirbo Antanas Jonelis, iSusirau
kė ir užkeikė. ,

Jis Jonelio nekentė. Jmikui Irngant 
iicapykuntu jame augo, kada matė, jog 
Antanas visų draugų mylimas ir gerbia
mas. Neužteko to, kad pyko, bet jokiu 
bfulu negalėjo jmkęsti, kada Antanas ma
loniai jam darbe padėdavo arba patarda
vo. Karts nuo karto paprašydavo jį kur 
nors su juo užeiti arba pasilinksminti. 
Matas visados atsisakydavo. Jo širdyje 
vrė vien tu.apykanta ir kerštas, nors iš
viršiniai to n«*jsiro<lydavo. Tik nusispian- 
davo ir užkeikdavo:

— Fe, tegu jį.,..
Kaip ten iM'bftlij, Mato sveikas protu- 

vimas pripažino Antanų geru vyruku. Du 
metai, kaip jau dirba dirbtuvėje. Matyt 
iš Aut no gabus žiiiog. s. Visi kreipdavo

si į Antanų patarimams. I*;jo kalbos, kad 
.\ntanas neužilgo bus dirbtuvės boso pn- 
gi’lbininkas. Matus atsiminė, kada patsai 
atėjo dirbtuvėn darbo ieškoti. Gavęs dar
bų, dirbtuvės bosas jį jaivedė Antanui, 
kuris imiudagiai viską aiškino. Jau tada 
Matus matė, jog Antanas geresnis, negu 
jis. l’ųsiryžo užstoti jum kelių. .

Matas, būdamas tokio {jobūdžio žmo
gus, maža draugų teturėjo. Nusistatęs že
ngti pirmyn, pasiryžo pašvęsti visas sa
vo jėgas ir laiką, kad atsiekus tikslų. 
Reikėjo prašalinti daug kliūčių. Didžiau
siu kliūtis — Antanas.

Visa tai Matus svarstė dirl>duiuu.s 
prie mašinos. Kur tik pasisukdavo, tui vis 
Lantanas čia piuhnė, ton padarė. Priiiri- 
nęs ji kitiems darbininkams, iš visų iš
girsdavo pagarbos žodžius. Kur tik pasm
auksi, vis Antanas ir Antanas.

Laikui bėgant darbininkai pastebėjo 
Mato šaltumų. Jokiu būdu nesuprato, iš 
ko galėtų kilti koks nors nesusipratimas 
tarp Antano ir Mato. Ypač, kad Antanas 
buvo toks ramus vyras.

k'oje. Tu pats, kurs darai tuos 
priekaištus, ar davei nors ka
rtų jaunimui veikti? Jei gali 
sakyti, kad suteikei tų proga. 
:ir gali sakvti, kad darbas ne-

mgu pats būtume’ atlikęs, ai 
susiraukęs sau nepasisakei: 
daugiau tų mandrapypkių ne-

m. „. ... v 'mes dažnai tik stengiamės iš-Tiesa, finansiniai maža te ■ . . . 6
; i-iii kelti aikštėn jii suklydimus,ra jaunimas nuveikęs. Kiek jų į •, ** ‘ J

kišeniuose finansų, tiek ir vet- Lietuvių ateitis Amerikoje 
kimo, o kur nei tiek nėra, tai nėra m i trumpa, nei juoda, 

'priežastį rasimo tame, kad ir

nepraleido dienų ant kampų, 
kai kada be valgio, dideliame 
šaltyje ? Sulaukusios vakaro,

Jeigu žiūrėsime į praeities da
rbus ir padėsime jiems toliau 
tobulintis ir plačiau veikti, 
mūsų tėvų sunkiai pastatytos 

Nieko gero iš jo. i ta ii <tauo įjstaigos nesugrius, nepereis į 
blogo. Bet kuris į save pa; i- Lvetj,nas rankas, bet ilgui 
žiūrėjęs drįs mesti pirmųjį ak- pasauliui, kad, štai, lie
menį. Mūsų, ypač lietuvių, jau tuvįtl įg€ivįų paminklai, ir jų

Ijų tėvaį turėdami nerėmė go
ru darbų.

nimas kur tik nesuteptas sve
timomis aplinkybėmis, yra pa
vyzdingai doras. Juomi nerc'.- 

linksmai grįžo prie komiteto, kia gėdvti< Kiekvienas visuo- 
įteikė surinktų aukų ir žiūrė- imenės veikėjas, ypač dvasins 

bes liepsnelė trupučiuką apte- Įjo, kad daugiau būtų surinku-įvadai, gali tai patvirtinti. Ne- 
mdė. Gal pats save "pasistatęs Įsi už kitas, ne dėl pavydo, bet seniai teko dalyvauti viešame 
aukščiau už idealus, dėl ku- kad pasižymėtų savo veikimo, kai ai i uiško jaunimo parengi-

sikviesiu sau pagalbon, nes 
yra galimybės, kad tavo gar-

rių neva dirbi, ne vien, kad 
neprileidai jaunimo prie dar-

’IS jaunikaičių, ar nesate g) i m, didelėje Chieagos viešba- 
rdėję gražių minčių net ir ‘i? • io salėje. Po pasilinksminimo, 

bo, bot savo netaktiškais žoa tuvių kalboje. Jei ne, tai piru viešbučio valdininkai pareis-

sūnūs ir dukterys, kurie nei 
savo tautos nesigėdi, nei jai 
pačiai nedaro gėdos.

Nemanykite, kad čia norima 
išpūsti jaunimų. Visai ne. Jau
nimas turi daug darbo prieš 
savo akis. Jam reikalinga su
augusiųjų priežiūra, jam rei
kalinga senųjų praktika, riin-

(Tęsinys ant 3 pusi.)

Vienų dienų tarp Mato ir Miko Triš- 
užsimezgė apie .
— Geras .vyras, 

gus, judu nekaip sutinkate...
— Kur čia tam Mes kuogeriuusiai 

sutinkame. Bet man nelabai jMilinka išdi
dūs žmonės. Niekados nepatiko.

— Išdidūs žmonės! Keistas išsireiš
kimas. Kuomi tai pamatuoji!

— Mun atrodo, kad visi tokie žmo
nės, kaip Jonelis, yra išdidūs. Visados 
visiems mėgina įtikti, padėti, patarti, pa
gelbėti. Didžiausia jų gyvenimo užduotis, 
nnlos, yra — megatį druiigijų tarp žmo
nių. Negaliu todėl įsivaizduoti, kad jie 
tuip būtų prisirišę prie žmogaus, kaip 
kartais puairodo. Kartais klausiu savęs, 
ui' jii* teisingi, nckujbunt apie nuoširdu
mų? Man rodos, jie iiūrftden garbės. Tų 
dačbų jie gerui atlieka.

Draugas pužiūrėjo į Matų.
— IIm... Didele galva, bet niekų pil

na! — ĮRigalvojo.
* — Bet, Matai, ar tu manai, kad Jo

nelis toks yra!

kio užsimezgė apie Antanų kalba.
tarė Mato diliu

— Ar tu to nematai? Aklas tu, kad 
per astuonias dienos valandas nematai, 
jog jis tik gerinusi prie visų U

Draugus šiek tiek jmmintijo. Paga
lios tarė:

— Žinai, Matai, atėjo man nauja mi
ntis. Visgi gal joj būti kiek teisingumo. 
Bet, kaip sakiau, aš dar nesutikau geres
nio vyruko, kaip Jonelis.

— Iii, kų čia kalbėti ir laikų gaišinti. 
Aš vien bendrais bruožais norėjau išaiš
kinti, kaip išdidus žmogus pasielgiu. Pa
miršk, kų sakiau ir viskas baigiu.

Bet Mato draugas to dalyko greit 
neužmiršo. Ilgai apsvarstęs Mato patiek
tų mintį, pagalios, nutarė, kad Jonelis, iš 
šalies žiūrint, guli būti garbėtroškos 
žmogus. Praėjus koletai savaičių ]>o pasi
kalbėjimo, Mikas Triškius tų pačią mintį 
patiekė kitiems darbininkams.- W -— Žinote, draugai, Jonelis geras žmo
gus, bet, manau, jis žiūri tik garbės ir 
pagyrimo.

— Ką plepi turadaika, — nusijuokė 
jie.

— Tik pasiklausykite.
— Gerai,-sakyk.
— Dalykas tame, vyrukai. Matot'

didelis yra klausimas apie žmogų, kuris 
nuolatos gerinusi prie visų. Ar jis gali 
būti teisingas ir nuoširdus! Man, rodos, 
ne. Toks žmogus tik nusiduoda esąs ge
ru. Bet gerai išstudijavus pamatai, kad 
jis tikrus žulikas, Ar jūs neĮMitėmijote, 
kad Jonelis pastaruoju laiku gerinosi prie 
dirbtuvės boso ir kitų! Ar jūs manote 
tas uz dykų? Neveltui eina kulba, kud 
jis bus boso pagelbininkas!

Darbininkai pradėjo dalyką svarsty
ti. Kalbos upie Jonelį plito po visų dirb
tuvę. Daug apie tai buvo kalbama, daugel 
nei nežinojo, apie kų buvo kulbama, bet 
visi reiškė savo nuomones.

Tik i»o kelių savaičių Matus išgirdo 
atvirų darbininkų kritikų. Kad toji kri- 
lilyi apie Jonelio bfidų išsiplės, Matas jau 
*l»ėjo iš jmt pradžios. Ypač, kada papte
lėjo Mikui Triškiui, tai ne tik dirbtuvė
je buvo kalbama, bet jau ir miesto.

(Daugiau bus)

č
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SVARBI VOKIETININKŲ BYLA KAUNE
Vokietininkai Gaudavo Pinigus Iš Vokietijos
LIUDININKAI ĮRODĖ KLAIPĖDOS SUKILIMO PLANĄ 

1933 m. Šešis Kartus Padaugėjo Nusikaltimai

42-ją posėdžio dieną Lietu
vos kariuomenės teismas dr. 
Neumanno, v. Sasso ir kitą 
byloje apklausė 5 kaltinimo 

’ liudytojus, tarp ją bu v. ilga
metį krašto direktorijos narį 
ir direktorijos pirmininką Ma
rtyną Reizgį, ilgametį Klaipė
dos krašto komendantą pik. 
Raimundą Liormoną ir Klai
pėdos vokietininką bankų re
viziją dariusį Antaną Vodopa-
lą.

LIUD. REIZGYS: Priešval
stybinio veikimo Klaipėdos 
krašte inspiratoriai iš tikrąją 

įIvo Vokietijoje valdantieji a- 
Emenys, o ją vykdytojai — 
Klaipėdos krašte gyvenantie
ji vokiečiai. Pav., Klaipėdos 
kraštą atskyrus nuo Vokieti-

RE1ZGYS: Būdamas direk
torijoje, dažnai matydavau a- 
teinant į direktoriją Vokieti
jos vicekonsulus. Jie lankyda
vosi pas direktorijos narius 
Vorbecką ir Sziegaudą Ret
karčiais užeidavo ir pas ma
ne, o tada aš įsitikindavau, 
kad Vokietijos konsulatas tm- 
vo labai gerai painformuotas 
apie direktorijos veikimą, 
daug geriau kaip krašto gu
bernatorius.

GEN. VIMERTS: Vadinasi, 
apie visą Klaipėdos krašto gy
venimą buvo informuojamas 
Vokietijos konsulatas?

REIZGYS: Aš esu įsitiki
nęs, kad taip buvo.

ADV. SLEŽEVIČIUS (civ. 
iešk.): Iš kur Sasso ir Neu- '•

jos, Vokietijos teisingumo mi- imanno partijos gaudavo lėšų? 
nisteris išleido įsakymą, leis- Į REIZGYS: Aš esu įsitiki- 
damas pasilikti teisininkams nęs, kad iš Vokietijos, 
toliau tarnauti Klaipėdos kra- SLEŽEVIČIUS: Gal Tams- 
šte ir stengtis čia išlaikyti vo- ta žinai, per ką gaudavo tas 
kiškumą. lėšas?

ADV. TOLIUŠIS (civ. 
iešk.): Kuo skyrėsi senosios 
partijos nuo Sasso ir Neuman
no partijų?

REIZGYS: Pav., senosios 
partijos nesirūpindavo jauni
mu, netraukė jaunimo į poli
tiką;” taigi jaunimo įtrauki
mas į politiką buvo Sasso ir 
Neumanno partiją tikra nau
jenybe. Be to, senosios parti
jos nevartodavo tokių terori
zavimo priemonių.

TOLIUŠIS: Koks buvo nau
jųjų partijų nusistatymas lie
tuvių ir lietuviškųjų organi- 
zacijų atžvilgiu?

REIZGYS: Pav., iš jų pasi
elgimo buvo matyti, kad lie
tuvius šaulius jie laikė did
žiausiais savo priešais.

TOLIUŠIS: Kas iš senųjų 
partijų narių perėjo į naują
sias partijas?

REIZGYS: Į Sasso ir ypač

“DRAUGO" RADIO SOLIStt

Elena Benaitienė, kuri dainuodavo pirmuo
se “Draugo” radio programuose (Elena ir
Ona), šiandien ir vėl gražiai dainuos 
“Draugo” radio valandos klausytojams is 
M EDC stoties, 1210 kil., nuo 4 iki 5 popiet.

kais, tai kitui pe užpuldavo 
lietuviškųjų organizacijų susi
rinkimus. Lietuvius jie niekin- 

į Neumanno partiją iš Land- l^avo ir būdavo prieš lietuvius 
ivirtschaftspartei ir Volkspar- agresyvus, kad įvykda-

Teismoi pirmininkas pik. ltn. 
S. Leonas: Koks skirtumas pa 
stebėtas 1933 metais ?

REIZGYS: 1933 m. ėmė rei
kštis ypatingas agresyvumas. 
Imta stačiai terorizuoti poli
tinėmis ir ekonominėmis prie
monėmis. Ypač buvo terori
zuojama ūkišku atžvilgiu — 
per gyvulių ir javų supirkinė
jimą ir per kreditų teikimą.

REIZGYS: Galėjo gauti per 
Vokietijos konsulatą ar per 
Kultūrbundą.

SLEŽEVIČIUS: Gal iš par
tijos narių surinkdavo tas lė
šas?

REIZGYS: Nė dešimtos da
lies vieno procento, kiek tu
rėjo lėšų, negalėjo gauti iš 
savo narių. Iš narių surinkti] 
pinigų negalėjo užtekti net Ta

Ištikimiesiems buvo mokamos 
aukštesnės kainos ir jų gyvu- 

> liai buvo lengvai paimami, 
jiems tik reikėjo įsiregistruo
ti. Taip pat 1933 m. prasidė
jo ir atviri grasinimai.

PIRMININKAS: Ar Sasso 
ir Neumanno partijos taip pat 
organizavo jaunimą?

REIZGYS“ Abi partijos 5- 
mė organizuoti jaunimą kariš
kais pagrindais, Vokietijos N 
SUAP jaunimo ' organizacijų 
pavyzdžiu. Jaunimas daugiau
sia buvo įtrauktas ir į gyven
toją terorizavimą.

PIRMININKAS: Kaip išro
dė galutinis tų partiją tikslas?

REIZGYS: Buvo aiškiai ka
lbama, kad turima tikslas at
skirti nuo Lietuvos Klaipėdos 
kraštą ir prijungti prie Vo
kietijos. Buvo kalbama ir ko- 

^^kiu būdu tai padaryti. Klai-

štinės išlaidoms. Be abejo, 
daugiau pinigą iš užsienio gau 
davo Neumanno partija.

SLEŽEVIČIUS: Kokiomis 
priemonėmis Neumanno parti
ja verbuodavo sau narius?

REIZGYS: Grasinimais, kad 
Klaipėdos kraštas greit bū
siąs prijungtas prie Vokieti
jos, o tada lojaliesiems Lietu
vos piliečiams būsią blogai, ir 
jau sakytomis ūkiškomis prie
monėmis.

SLEŽEVIČIUS: Ar ūkinin
kai buvo verčiami įstoti į par
tiją, duodant jiems paskolas?

REIZGYS: Be abejo, buvo 
verčiami. Žymą vaidmenį čia 
suvaidino Agraria. Ypač daug 
būdavo žadama, kad išduosiu 
žymiai mažesniais procentais 
paskolas.

tei perėjo tokie nariai, kurte 
buvo persiėmę Hitlerio “Mein 
Kampf” dvasia.

ADV. ZARINAS (sass"įlin
kų gynėjas iš susitarimo): Ar 
liudytojas žino ką apie Roppo 
veiklą?

REIZGYS: Man pačiam ne
teko pastebėti, bet, kol dar 
nebuvo ir Sasso partijos, vie
nas žymus Klaipėdos kraštu 
gyvenąs juristas man pasakė, 
kad Ropp esąs didžiausias na
cionalsocialistas.
TEISIAM. DR NEUMANN: 

Noriu teismui paaiškinti, kad 
aš Muenclrene nesu' buvęs nei 
karto. Tuos kursus išėjau Be
rlyne ir Ilannoveryje. + Lėšą 
partijai sudėdavo partijos na
riai. (Toliau, nuolat labiau jau 
dindamasis, vis labiau pakel
tu tonu): Liudytojo papasa
kotas sukilimo planas Klaipė
doje — tai tik pasaka, kurį 
atsirado toje klikoje, kuria*? 
priklauso liudytojas it kurios 
vadas yra Simonaitis. Aš ne
norėjau su tokiais niekšais di
rbti... (po dr. Neumanno šią 
žodžią prie jo priėjo jo gynė
jas iš susitarimo adv. Stanke
vičius ir jam kažin ką kuždė-

r)T . jo; tada dr. Neumann dar kar-SLEŽEVIČIUS: Ar tos pa- ’ v. . ,x. , „ ,. , , . , . tą paprašė žodžio): Prašauskolos būdavo panaudojamo^, . . , . ,. ... . ,.pėdoje buvo kalbama, kad bu- ka(, flk t.«m» to .. man at.ta.syt,
* • ■ • 1---- ------- ' mano pareiškimo pabaigą. Žo

dį “niekšai” aš konkrečiai nie 
kam netaikiau, o tik apskri
tai pavartojau...

MONSTAV1ČIUS: Gal tei
siamasis dr. Neumann norės 
pasakyti, ar jis išleido įsaky
mą, pagal kurį didesnė dalis 
jo partijos nariu galėjo būti 
atleisti nuo paitijos nario mo
kesčio?

vo ekscesą. Įsišokimai prieš 
lietuvius ir apskritai prieš lie- 
tuvią tautą nuolat dažnėjo. 
Dėl to buvau priverstas 1933 
m. liepos 17 d. išleisti įsaky
mą, kuriuo uždraudžiau bet- 
kuriuos susirinkimus, o taip 
pat uždraudžiau uniformą ne
šiojimą, kurios tokios ypatin
gos

visai savarankiškai tebeveikė; 
kol buvo uždaryta. Naujai iš
leistasis tautai ir valstybei 
saugoti įstatymas pačių kraš 
to gyventojų interesui turėjo 
būti tuojau išverstas į vokie
čių kalbą ir paskelbtas Klai
pėdos kr. Valdžios Žiniose, 
kad gyventojai žinotų, kas jie
ms gręsia už taąi tikrus veiks
mus. Bet Sclireiberio direkto
rija nedraudė ir uniforminių 
kepurių — man pačiam teko 
jas konfiskuoti. Kai Pagėgiuo

Jau Galima Įsigyti Nauja 
Amerikos Lietuviams

Maldaknyge Ir Pamaldų Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusk, gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

t

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75cj 
odiniais viršeliais $1,25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

Liud. PRANAS HEISERIS,
valst. saugumo polic. valdini
nkas, kuris 1934 m

IŠ TAMSOS Į ŠVIESĄ

vasario
9 d. suėmė Klaipėdoje dr. Neu to išbandyto patarimo. Tėvai, 
mauną ir padarė jo bute kratą, vadai, dvasiškiai turi nuolat

(Tęsinys nuo 2 pusk)

perpetiniai dirželiai, se buvo surengta tam tikra
rudos į SA uniformines kepu
res panašios kepurės ir kt. — 
atsirado taip pat tik 1933 m. 
Priešvalstybinė dvasia buvo 
liek pasireiškusi, kad šešis- 
kart padaugėjo krašte nusikal
timai, už kuriuos teko bausti 
administraciniu keliu. Pav., 
1932 m. nuo vasario l“d. iki

parodė teismui, kad iš prad
žios jo jieįsileista į Neumanno 
butą; buvo pasakyta, kad dr. 
Neumanno nesą namie; pas
kum buvo pasakyta, kad dr. 
Neumann miegojęs, tai neno
rėta jo. trukdyti... Kai buvo 
jo bute daroma krata, dr. Neu 
manu buvęs labai nervingas 
ir, kratą darant, pastatęs 
savo vieną liudytoją.

ir

demonstracija iš Bajorų kalė
jimo grįžusiems nusikaltėlia
ms, pasipriešinusiems Guduo
se ir Montvilaieiuose pasienio 
policijai, Schreiberio direkto
rija net rastu aiškino, kad tai 
būta tik paprasto grįžtančiųjų 
sutikimo... Krašto jaunimas 
tapo Sasso ir Neumanno par

— Duok, Dieve, kad mes bū 
tume pagauti tos didėlės vie
nos minties — Bažnyčiai dirb
ti, vargti, kentėti, kad Bažny
čios kentėjimai, vargai ir žai
zdos, būtų mūsų varga's, ken
tėjimais ir mūsą širdies žaiz
domis, kad būtume pagauti to 
vieno troškimo — nieko čia 
ant žemės nesitikint, neieš-i 
kant, jokio sau pelno nelau
kiant, savo gyvenimą aukoti'
Dievui, Bažnyčiai; sudilti, su
nykti darbuose, varguose ir sąskaitą, 
kovose dėl Bažnyčios... (1910,ij 
IX. 29).

metų galo buvo viso apie 30 'tijų įrankiu. Jis, kaip judriau- 
administrac’nią nubaudimu, o ,sias elementas, buvo panaudo- 
1933 m. per tą patį laiką — kas nacionalsocializmo idėjo- 
jau net 180 nubaudimų. Tai Ims krašte skleisti. Kai 1933

UCTUMMI

vo numatyta tai padaryti per 
kokį šventadienį. Būtent, kal
bėta, kad, kai susieis daug 
•žmonių ir bus atvesta įgulos 
kariuomenė į pamaldas, tada 
apstatysią bažnyčias ir nieko 
iš jų neišleisiu, o kareivinėse 
likusieji kareiviai būsią leng
vai nuginkluoti.

PIRMININKAS: Ar gali liu 
dytojas ką pasakyti apie Neu
manno ir Sasso partijų ryšį 
su Vokietijos nacionalsocialis
tą organizacijomis?

REIZGYS: Buvo kalbama, 
kad, kai prasidės Klaipėdos 
krašte ginkluotas sukilimas, 
tai ateisiančios iš anapus Ne
muno ginkluotos SA dalys pa
dėtį atplėšti nuo Lietuvos Klai 
pėdos kraštą.

GEN. VIMERIS: Koks bu
vo Vokietijos generalinio ko
nsulato vaidmuo?

elgtis taip, kaip norėjo viena 
ar kita partija?

REIZGYS: Taip, tas buvo 
daroma. Gavę paskolas turėjo 
žiūrėti, kad elgtųsi taip, kaip 
buvo norėta, o kurie nepaisy
davę tai įtakai, tiems būdavo 
ir paskolos atsakomos. Pav., 
mano brolis pirito ūkelį ir bu
vo gavęs pinigų iš Klaipėdos 
Landschaftsbanko, bet, kai pi
nkai buvo ypatingai reikalin
gi, bankas pareikalavo pasko
lą grąžinti, duodamas supras
ti, kad dėl mano brolio nusi
statymo atimama iš jo pasko
la; mano brolis jiems drąsiai 
atsakė, kad už paskolą nepar- 
siduos. Apskritai tačiau žino
ma, kad Klaipėdos vokiškąją 
bankų duodamą paskolų pro
centai buvo žemesni už pigiau
sius lietuviškojo Žemės banko 
procentus.

tokia abiejų partijų, gurios 
buvo nacionalsocialistinės, bu
vo padaryta įtaka į ramų lig- 
tol kraštą. Uždraudus viešuo
sius susirinkimus, darydavo 
slaptuosius. Galop teko, pasi
rėmus naujai išleistuoju tau
tai ir valstybei saugoti įstaty
mu, ir visai uždaryti Sasso, 
Neumanno partijas ir net La- 
ndwirtscliaftspartei, kuri, ir

m. buvo paskleisti krašte na 
cionalsocialižmo obalsiai, tai 
ir jaunimo organizacijos įgijo 
visai kitą išvaizdą, jų ir už
daviniai pasivarė lyg ir visiš
kai kiti. Imta rūpintis kariš
ka rikiuote, karišku jaunimo 
lavinimu, imta nėr karišku 
apkasus kasti. Buvo norėta 
padaryti iš klaipėdiškio jau-

MftIUS 
I* 6lfc€NJtf

Neumanno. partijai įsisteigus, inimo SA ir SS būrius.

DRu NEUMANN: Aš buvau 
parašęs raštą, kad beturčiai, 
būtą atleidžiami nuo nario mo 
kesčio...

Liud. Pulk. HORMONAS
1933 metais ėmė reikštis kra
šte visai naujas sąjūdis ir su
sirinkimuose imta vartoti vi
sai nauji metodai. Ypač buvo 
įtrauktas jaunimas — tai su
sirinkimų salių apsaugai, tai 
susirinkimams ardyti. Neuma- 
nnininkai pešėsi, su sassinin-

būti ją tarpe, .laimimas nei ją 
bijo, nei nuo jų bėga; jis 
džiaugiasi matydamas ją pri
tarimą ir iš vien veikimą.

Raukime iš savo širdies sto
ržievišką' pavydą. Nutraukime 
nuo savo proto aklą nusistaty
mą. Spiaukime iš savo burnos 
šiurkščius užmėtinėjimus. Kel
kime savo jaunimą, duokime 
jam savo pasitikėjimo ranką, 
o nestumkime ten, kur neUvi- 
suomenė negaus ragauti jo 
gaivinančių jėgų, nei pats tu
rės iš kur atnaujinti savo ne
tinkamai išnaudotas jėgas. Ne 
leiskime mūsų priešams iš mū 
sų gardžiai pasijuokti. Jei vie 
nvbėje galybė, tai lietuviai A- 
merikoje, ypač katalikai, vie
ningai veikime. Jaunieji są se
naisiais, senieji su savo sūnu
mis ir dukterimis. Tada mūsų 
protėviams pastatysime garbės 
paminklą ir Dievui linksmai 
atiduosime savo užvaizdavimo

\ PLATINKITE “DRAUGĄ”

Paraše
P. JURGĖLA

TURINYS; Dariaus ir Girėno 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
miftko paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. 'Dariaus ir Girėno nuo
pelnai aviacijai ir mūsų tautai. 
Poezija apie \LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai Ir riki. komitetai.

384 pusi. su 86 paveikslais; 
D* tvirti viršeliai. KAINA $1.60, siu

nčiant paStu $1.65.

Reikalaukite;

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO, ILL,.

4*

EMIL DENEMARK
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848*60 OGDE 
AVENUE

I
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WISCONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS
VLADAS JUZĖNAS, vedėjas

5108 — 7th Avė., Kenosha, Wis.

PAKARTOS “VALKATĄ" 
JUOZAPŲ DIENOJE

KENOSHA, W1S. — Keno- 
slioje įsigyveno gražus papro
tys — minėti vardo dienas be
ndrai.

Kaip pereitais metais, taip 
ir šįmet, ate’nantį sekmadie
nį Kencslia Juozapai susijun
gę švęs “Juozapo dienų“, pa
rapijos svetainėje.

Toks paprotys duoda daug 
naudos parapijai, o visus to 
vardo nešiotojus suveda į ar
timesnę bičiulystę.

Tos dienos svarbiausia pro- 
gramo dalis bus pakartojimas 
pasisekusio ve'kalo ‘Valkata’, 
nes dei įvairių priežasčių dau
gelis dar jo nematė.

Kviečiame Racine ir Wau- 
kegan lietuvius atvykti ir pa
matyti įdomų veikalų. Prog
ramas prasidės apie 1 vai. po
piet, o teatras apie 3 valandų 
popiet.

Visi kviečiami dalyvauti 
Juozapų varduvėse.

40 VAL ATLAIDAI
SUEBOYGAN, W1S. — Pra 

eitų sekim, kovo 10 d., užsibai
gė 40 vai. pamaldos. Gerb. 
Tėvas V. Kviecinskis, pasijo- 
įnistas, per tris dienas sakė pa
mokslus lietuviškai ir angliš
kai. Žmonės lankėsi labai skai 
tlingai. Užbaigime dalyvavo 
kunigai lietuviai iš Milaaukee 
ir iš Kenoshos ir daug vieti
nių svetimtaučiu.

MIIAV AUKLE, W1S. — Šv. 
Gabrijeliaus lietuvių svetainėj 
kovo 3 d. įvyko labai sėkmin
gas kortavimas. Nemažas pel
nas iš to parengimo visas pas
kirtas įtaisymui klebonijai 
naujų rakandų. Vietiniai pa
ra pijonvs labai pamylėjo- kun. 
J. Atarti ir stengiasi jo reika
lus kuogeriausiai aprūpinti.

JAUNIMAS
Chicar* Het»vių katalikų jaunimo skyrius

JAU RENGIASI PRIE LIE
POS KETVIRTOS

Frovidettce... North Side prieš i smarkiai pradėjo žaisti, kad 
Marąuette... Cicero - Provi- 'Providence negalėjo net sulai- 
dence kontestas buvo gana kyti. Kada Providence sugal- Stankus 
šiurkštus... Kiekvienas, abiejų vojo ir pradėjo vykdyti sulai- Žukas 
tymų, žaidėjas buvo nusista- kvmo planų, Cicero turėjo to- Semetis

Izikošius... Pamokslų sakė 
kun. A. Valančius, Centro dva
sios vadas... Erdvi bažnyčia

----------- skambėjo tai tykiais, kaip u-
“ Šiemetinė Liepos 4 diena polio čiurlenimas, tai garsiais 

bus didžiausioji tokia diena kaip milžiniško miško ošimas, 
balsais, kurie liejosi iš L. V. 
“Dainos“ choro... Šis choras, 
J. Saurio vadovybėj, giedojo

Chieagos lietuvių istorijoj... 
pasakė L. V. Chic. apskr. Lie
pos 4 d. komisija savo posėdy,
laikytam pereitu penktadienį. ^Mozarto Mišias... Labiausiai 

Ir tais žodžiais re:kia tikėti, jausmus sujudinantis momen- 
nes komisija susideda iš 16 tas įvyko kada šie apie 1000 
veikliausių Vyrių Chicagofe ir jaunuolių sukilo bendram šv. 
prisirengimo darbus jau pra- ĮKonmn jos priėmimui... Jauni, 
dėjo. ateitim gyvenantieji, su švp-

Minėtam posėdy, komisija ena ve^Uose’ pakeltomis šir- 
apsipare'gavo, pirmininku j§. ’,nu> žinosi prie Rieto Sta-
vink.la.ua Knuriamfe L. V. S P*- PuoSeidB.

J raudona, skaisti, kaip jie pa-'lUs 
tvs, rožė— Vargonai gaudė.. 
Žavėtinas tai buvo vaizdas...

kuopos pirm. Kernagį ir Šau 
linskų iš 112 kuopos — iždi
ninku. M. Žibai ė, M. Brazau
skaitė, S. Kiupelytė, J. Pet-

Cicere 28

tęs žūt būt atnešti laimėjimo 
vainikų savo pusei... Vienu ke
rtu du žaidėjai (suprantama a- 
bu atstovauju priešingąsias pu 
sės) net kumščiuotis buvo be- 
pradedų... Bet kada sušokę 
kiti juos už rankų palaikė — 
atvėso abu ir tęsė žaidimų to
liau... Marąuette ir North 
Side žaidimas, kaip tik kon
traste, buvo švarus, manda
gus, džentelmeniškas... North 
Side pralošė vienu tašku... Uo
reguliarių turnyro ža'dimo, su mainymo 
sirėmė du “svečiai“ tymai 
‘ ‘ parodymam ’ ’ susirėmime...

kių pirmenybę, kad atrodė, jog Balčius 
Providence jau pralošė. Žukas

Providence betgi nepasida- Arfcir 
vė ir dėjo pastangų už pirme- Balsis 
nybę. Bet F. Žukas, vadas Ci- VVoveris 
cero tvino, padarė kelis taš
kus, užtikrindamas savo ty
mui laimėjimų.

Antrame žaidime North Side I
lošė prieš Marąuette. North Bekonai t is 
Side iš pradžios buvo paėmus Varnas 
pirmenybę ir laikė- per visų Kučinskas 
pirmų žaidimo dalį. Po pasi-[Stanaitis 

Marąuette padare Blozis
tiek taškų, kiek North Side Chadauska 
turėjo. Abu tymai ėjo lygio-

čiai su Koselando...

0 0

11 G 5
Providence 12

G. F.T. P.

Rosedan- kiekvienu taško padarymu litai 
nėši ir pirmenybė. Arti galt 

Basketbolo žaidimai bus tik Marąuette, padaręs vienų ta
du ateinančiu sekmadieniu... 
Nepraleisk progos pamatyti 
karštas čempijonato rungty
nes... Atsilankyk... Vieta: St.raitis ir J. Poška sudaro pu- Po pamaldų, visi susirinko

blikacijos sekc. komisijų, ku- parapijos salėn, kame 4 kuo-[philips gvmnasium Kedzie ir 
Uos pareiga išgarsinti Cliica-jpos Vyčių merginų buvo pa- Jackson... Laikas: 2 vai. p. p. 
gos Vyčių Dienų — Liepoj 4- [ruošti stalai bendram užkan-
tąjų. [džiui...

ir žaidimų laimėjo.

Sekmad., kovo 10 d., mirė 
a. a. Simonas Užemeckis. Ve
lionis prieš mirtį atliko išpa
žintį, šeštadienį priėmė šv. Ko 
muiliją, o sekmad. jau mirė 
sulaukęs 70 m. amžiaus. Pali
ko tik tolimus gimines. Laido(- 
jamas trečiad.. šv. Kaziniiefo 
kapinėse.

Matyt, šv. Barbora — glo
bėja laimingos mirties veikia 
Kenoshos parapijoj ir neleid
žia žmonėms mirti be šv. sa
kramentu.

MINĖJO 45 VARDINES
BRIGHTON PARK. — Pas 

! Kazimierų Paulių, gyv. 4330 
So. Mozart gat., kovo 3 d. su- 

jsirinko būrelis giminių, kad 
pasveikinus jį ir sūnų Kazi
mierų (21 m,) su vaido die

gia. Vaišinami svečiai Pau- 
liams supynė nuoširdžių linkė
jimų — laimingai sulaukti ki
tų vaidinių.

Pauliai augina dvi dukreles 
ir du sūnus.

Pasisekimo Kazimierams da- 
jrbuotis Dievo garbei ir para
pijos naudai. Svečias

IŠ ŠALIES ŽIŪRINT
Cbieagos L. Vyčiai praėju

sį sekmadien. triumfavo... La
bai retai kada atsitinka tokios 
įspūdingos iškilmės matyti ar
ba jose dalyvauti, kokias tu
rėjo Chieagos Vyčiai... Minė
jo jie savo globėjo Šv. Kazi
miero metines.... Arti 1000 jau , 
nų vyrų ir merginų susirinko 
Dievo Apvaizddš bažnyčioj... 
Prie altoriaus iškilmingos šv.

iškilmėse skaitlingiausiai a- 
tsiovauta Brigiiton Parkas, k u 
rio L. V. 36 kuopai pirminin
kauja Leonardas Gritis... Jis 
atsivežė virš 100 jaunuolių...

To imties sekmadienio po-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

BALTUTIS OIL CO.
7000 South Artesian Avenue

Biznį pradėjo 1913 m. .Pirmas Lietuvis užsiimti 
\vholcsalc Gazolino ir Alyvos biznyje

RETAIL BIZNIS VEDAMAS:
2625 West 47th Street
(Kampas 47th ir Talman Avc.)

DĖL WHOLESALE PAŠALKITE: 
GROvehill 1955 arba LAFayette 0376

SPORTAS

Paskutiniame žaidime lošė 
Roseland prieš Indiana Har
bor. Abu tymai pasižymėjo 
Roseland tymas lošė C. Y. G. 

[ir savo sekcijoje laimėjo an;- 
rų vietų; o Indiana Harbor lo-

-------- — «ęs Gary lygoje irgi nusinešęs
Lietuvos Vyčių Chieagos a. laurus. Abu tymai smarkiai 

pskričio basketball žaidimai už l°šė. Nors Indiana Harbor, ge- ' 
čempijonatų prasidėjo sekma- rai žaidė, tačiau negalėjo at-į' 
dienį, kovo 10, St. Philip’s [silaikyti prieš Roseland tymų,

pietį, St. Philips gimnastikų avė.
Gym., Jackson boul. i? Kedzie

salėje atnaujino L. V. Chiea
gos basketbolo turnyras, šį 
kartų jau finalai...

Pirmiausia susirėmė Provi
dence su Cicero. Cicero taip

Buvo tai begalo gyvi žaidi
mai... Ir kurgi nebus; kiekvie
nas iš keturių žaidžiančių tv- 

Mišios, kuras laikė Chic. ap- įmų nori liktis Chic. apskr. če-
skričio dvasios vadas kun. P. ‘mp’jenai-:... Cicero žaidė prieš 
4--- .z—-

ŪKĖS PARSIDUODA IR NEKURIOS IŠSIMAINO 
ANT NAMŲ

M rs turime daug ūkiu bargiTui 00 Akerių didumo,..80 a keri t). 10 
aki-rOj, 120 a keru), IWO atvertų Ir didesnių. Taipogi tarini nuo 4 
akeritį iki 20 akeriti. Bevelk visos šios ūkės yra .su geltais trobe- 
. k is, gera kerne kr transportarlja — arti autobuso Ir gatvėkarbj 
Įklijų. Apie 50 mylių uito Chieagos. I.IFT1'VI AI, kurte norite atei
tyje t urėti aprūpintų sau gyveninių, taip pat būti savo ponu ir 
nebijoti dartių prarasti, iltbar yra geriausias lrfkas įsigyti sau Ak}, 
dėlto, kad kainos yra žemos ir mes turini daug bargenų. Mes par- 
tlHOdainc ir nuinoBie namus, lotos, kurortus Ir visokios rūšies Ma
nius visuose miestuose ir valstybėse, skatiname pinigas perkame, 
parduodame, mainome marginius tr bonus ir turime apdraudos de
partamentų. J. Namon apie C0 metų bhado patyrimas ir teisingas 
patarnavimas bos jums naudingas.

Kreipkitės asmeniškai arka raštu:

J. NAMON & COMPANY
6755 So. VVestem Avė. Tel. Grbvehfll 1038

Ofiso vaisintos: ano 10 ryto Iki 5 tai. |m liktų. Vakarais ir ne- 
itellomls tik pagal sutar(|.

■
5 2 9

Marąuette 14
G. F.T. F.

jM kuzi.s r.f. 0 0 iJenutis r.f. 0 0 0
Kritis ].f. 3 1 0

t Norvilas c. 0 0 0
Gerdvainis c. 1 1 0
Andruska r.g. 0 0 0
Juozaitis r.g. 0 0 1

(P. Beinoris l.g. 2 0 1
'Danta l.f. 0 0 0
Raginis r.g. 0 0 0

kuris taip vieningai dirbo, kad 
atrodė lyg vienas, didePs, iš
mintingas žmogus su dešimti
mis rankų. J- G.

Sales DE SOTO - PLYMOUTH Service

BURKE MOTOR SALES
-6733 South Westcm Avenue

* . /I*»rdwoda vartotus karus — Taisome ir duodame
pilniausį patarnavimų

BERNARO BURKE, sav. Tel. HEMlock 5060

Jr

G 2
(Tęsinys 3-jam pusi.)

i PA i N-B_ _
ELLtR ’

1
“1A r:<r

A A F
Nuo Peršalimo

naudokite
ANCHOR

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-ExpeUeris visuomet 

palengvina skausmus

UIS PAI

S. SAMBARAS
SAVININKAS

6500 SO. TALMAN AVĖ 

Pirmos Rūšies
I

Valgių Krautuvės

Priimam telefonu užsakymus. Pristatome į namus
GREITAI

Va tania vin ius mftsų spicialybė. t

TEL. PROSPECT 3096

Reridencijos Tel. HEMlock 9588 '

JACOB. POCZULP
ISVE2IOTOJAS

r<4
Rūkytų Mvių ir Ankštc.3 Rūšies Dešrų

6924 South Fairfield Avenue
CHICAGO, ILL.

Sotitt - Westeni Service Station
D. B. PRATAPAS, Sav.

šią, savaitę bus specialinis vasarinės alyvos 
pardavimas. (Bargains).

7000-2 South Westem Avenue
CHICAGO, ILL.

Telefonas REPublic 4932

Marpttte )ewelry, Music ari Radio
2650 West 63rd Street .

R. ANDRELIUNAS CHICAGO

A. PETKUS
JEVEtSR

DIAMDND8 WATCRB3 AND JBWEKERY
Watch and Ctock Repnlrlng Mūsų 3pecialyb€

2456 West 69th Street
CHICAGO, ILL.

Telefonas PROspect 3242

Purtančia IMertakng Co., lat.
S. MITCHELL - Etnhaimer

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

6823 South Western Avenue
CHICAGO

Didesnė Jėga Nervuotiems
Susflpnėjusiems Vyrams 

Ir Moterims
NUGA-TONK yra turtingas Zinku- 
Fosfoidu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforų, t y. elementų labai 
reikalingų tvirtiems, galingiems ner
vams. MedikaltSkų fosforų paraSo 
daktarai, kad sušvelninti ir nura
minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus, lis yra brangus 
nervų suirutėse, kurios pagimdo 
“nusidėvėjimo” jausmų.

Tas šaunus receptas turi tam tik
rų formų geležies, raudono kraujo 

reikalingo būdavojumui tvirtesnių 
ir sveikesnių raumenų ir sugrąžini
mui spalvos ir pilnumo išblyšku- 
stems, ploniems veidams. Be to, 
NVGA-TONE turi šešias kitas bran
gios gyduoles. Pradėklt frat NUGA- 
TOS’E šiandien Ir tėmykite kaip 
stiprėsit. Parduoda visi aptiekoriai 
su garantija grųžlntl pinigus. Tik 
Vienas Doleris mėnesio trytmentui.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Eiuosuotojų vidurių 25b 
ir 50c.

J

Į COULD NOT DO HER

HOUSENORK
VJZTHEN enery- 
W thiagyouac. 

tempt is a Durden
—wben you are 
nervous and irri- 
table—at you r 
wit’s end—try 
tins medicine. It 
raiy be iu« what 
you need for ertra

energy. Mm Charles L. Cadaaus of 
Trenton, Ncw Jersey, says, “Alte r 
doing just a iinle work I hėd to lje 
down. My mother-in-lasr recom- 
mended t be Vegetabie Compoun d. 
I can see a wonderful change oow."

VEGETABLE .~nM»,Ukf

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbari mals. spuogais 

Ir kitais odos negeru mals. Tik
gauk gydantj antiseptikų Žemo— 
■augus. ApUekssk »5oM g»o.. 
$1.00.

žemoF O H $ f I N » tH - t i \ . r

vink.la.ua


Trečiadienis, "kovo 13 d,, 1931 tiHiffgąg

VIETINES ŽINIOS
ŠIANDIE PASKAITOS

NOKTII ŠIITE. — Moterų i 
Sąjungos 4 kuopa šiandie, tre-~ 
čittdienį, kovo 13 d., 8 v. v.,
rengia naudingas paskaitas.

Prelegentėmis bus C. Kat
kienė, Moterų Sąjungos Chic. 
aps. pirm., ir dr. Šlakienė.

Nepraleiskime progos ir skai

pasimokinti iš to gudraus jau 
nikio, kuris sugebu net tris 
įtikinti, jog jau mylįs ir nei 
vienai iš jų savo širdies ne

paklusni

ndt, M. Gavoniūtė, R. ir V. 
Zanauskaitės, J. Norbutaite, 
E. Paverdytė, S. Lapinskaite, 
J. Kisieliūtė, H. Vcrtelkaitė, 
P. Kozent, S. Kukštaitė, E. 
Černauskaitė, E. Stonękiūtė, 
A. Bikniūtė.

Vadinamas “penny sočiai”
, j įvyks kovo 23 d., parapijos sa

lėj. Komisijos pranešimu dar
bas sekasi. Nutarta ruošti 
“sevving classes” kas antra-

rOWN OF LAKE ŽINELĖS
Moterų Sąjungos 21 kuopos!dienių ir ketvirtadienių vaka- 

susirinkimas įvyko kovo 3 d. Įrais, 7:30 vai., parapijos salės 
t ingai pahiiodylūme sį vaka- j ^UOp^ įsirašė dvi naujos na- kambary. Bus gaminama do

rės: M. Kišelienė, M. Palokai-
tienė.

Išklausytas raportas iš ren
giamo vakaro (kauliukais žai-

rų E. Maskolaitienė

AR MYLIME?
Brighton Parko lietuviai, ar 

mylite tikrai gražių lietuvių 
dainų? Ar norite prisiminti

CICEROS ŽINIOS
IŠVAŽIAVO Į FLORIDĄ
Kovo G d. žymus biznierius 

Ciceroj J. Zigmontas sykiu su 
savo žmona išvažiavo į Flori
dų. Kaip ilgai užtruks ten ne
pasakė, bet Velykoms, sakP, 
bus namie.

R. ir J. Zigmantai turi du 
biznius Ciceroj: bučernę ir 
tavernų. Išvažiuodami atosto
goms biznius paliko savo sū
naus ir dukterų priežiūroj.

Sykiu su jais išvažiavo ir 
Bridgeporto biznierius A. Zig
montas ir jo sūnus Juozas, ku
ris turi bučernę adresu 930 W.
35 PI.

Nežinau nieko apie Bridge
porto biznierių, bet cicerietis savo jaunystelę ’ Taigi ateiki
te K. 'Išvažiuodamas užsiuto- te kovo 17 d. j parapijos sa
kėje už “Draugų” prenumera
tų iš anksto ištisiems metams 
ir prašė, kad pasiųsčiau ‘Drau 
gų’ į Floridų. Sakė, be ‘Drau 
go’ bis ilgu.

Išradėjas
Gal dar ne visi ciceriečiai 

žino, kad savo tarpe turi išra
dėjų. Juorni yra J. Lapinskas, 
gvv. adresu 1417 So. 49 Ct.

J. Lapinskas yra vargšas pa 
liegėlis; pats duonos negali sau 
užsidirbti, šiaip taip pragyve
na iš visuomenės aukų. Nors į
sveikatos neturi, sunkaus <1«'i,inka kaį jaunikaitis
rbo dirbti negali, bet laiko ttly- im
liai neleidžia: dirba, suka ga
lvų. Vienų išradimų jau turi 
užpatentavęs.

GARS
“D R

mergelių širdeles, ateikite pa- Nutarta suruošti kauliukų žai- 
matyti “Iris Mylimas”, o Įdimo pramogą kuopos naudai.
įsitikinsite jog galite daug ko

vanos minėtai pramogai. Išri
nkta darbininkės: F. Sangai- 
laitė, O. Holm, A. ir B. Wallu- 
naitės, M. Tolush, E. Komit,

MARKETPARKIEČIŲ LIE
TUVIŠKOS UŽGAVĖNĖS
Lietuviškos Užgavėnės pri

mena mums tų laikų, kada gy
vendami Lietuvoje per užga
vėnes veždavome šlajas ant 
kulno, o paskui prgulę pilnas 
leisdavomės į pakalnę. Važi
nėdavome iki pusiaunakčio.

Marketparkiečių vyrai at
naujino tuos mūsų užmirštus 
smagumus. Be skanios vaka
rienės buvo ir panašaus sma
gumo, juoko ir krikštavimų.

Ritosi keletas porų jaunuo- 
1 ų. Paskutinė pora prijuoki Į 
n0 žmones. Mat, ritosi “Laši-

GRIŽO jš FLORIDOS
Marijona Brenzaitė, sesuo 

žinomų bankininkų Brenzų 
(Metropolitan Banko vedėjų; 
grįžo su savo sesute Cecilia 
iš Miiuni, Floridu, kur leido 
atostogas ir vizitavo su bau 
kininkų Ritchey šeimomis.

AL Brenzuitė tropikų saulu
tės nudegta, linksma ir atilse-

;dimo) 24 kqvo, V. Vaičkienės S. Simonavičiūtė ir S. Sabu- 
1 svetainėj. Forest senelių prie-itytė. 
glaudai, kitus vakaras para
pijos naudai bus 5 d. gegužės 
su programų, ir šokinis.'

lę, kur galėsite išgirsti dai
nuojant lietuviškas dainas 
taip, kaip iki šiol nesate gir
dėję. Patys įsitikrinsite, jog 
•L Saulis tai tikrai nepapras-

Jam va- ]-ų vjsos i)UVo pavaišintos, 
dovaujant Vyčių “Dainos”
choras visuomet klausytojus
sužavi. Ateikite visi “vierni raštininkei K. Bartkaitei, ku

ri rytojaus dienų šventė savo
vardines.

Moterų Sųjungos 21 kuopa 
gerai gyvuoja ir gražiui vei 
kia.

F. Graibaitė išdavė raportų
iš centro susirinkimo. Į atei-

v , nantį susirinkimų kuris įvy-
ls namų r Uosos kursų ra por- n. M \ "... . . ks kovo d-» Ausros Vartųtų išdavė M. Sudeikiene vie- l u , , , • » • , ,e _ | sodalieeių kambary, išrinktos

jachtų “Nor.rmahai”, kuriuo-
, . .... Pres!‘. Roosevelt važinėjosinslus su “Kanupinskiu”. atostogoini.

Žmonėms net šonai pradėjo ,
.... i„ i iir -• i M- Brenzaite vra amžinas skaudėti nuo juoko. “Lasins-1 .
+i. » i i A. L. D. narys. Visa Bronzų ouvo toks riebus, kad 

“ Kanapinskis”
kis
vienas 
12,

nega-

na kursų yedejų kursai būna . g sinlonavičin.
kas antradien,. I zgavėmų an- |,s skaitytaa kvieti,„as daIv. 
tradieni nepaprastai daug at- vauU Vak V((W konfereoci.

joj kovo 24 d., Ciceroj. Atsto-silankė į pamokas ir po pamė

Baigiant susirinkimų išreik
šta linkėjimai kuopos nutar.

vės išrinktos S. Simonavičiū
tė, A. Rudytė, A. Paukštytė, 
F. Kumskytė, M. Tolush, E.

PAVEIKSLAI! 
Pamatykite

ŠVČ. PANELĖS
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
-LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tą garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų 
LIURDĄ, kur 1858 metais 
Švenč. Panelė apsireiškė Šv,

jusi, pasakoja savo draugam* Bernadetai. Tenai suvažiuoja
apie patirtus išpildau, ir ’is0 Pasaulio ligoniai nepa
.. . * r 'gydomomis ligomis serguntie-
zias vaisęs. ji, kad gauti stebūklingą per

Josios lankėsi ir aristokra Svenč. Panelės užtarymų išgy- 
tiškanie Nassau, taipgi vizitą (dymą.
vo milijoninko Vincent Asto.

ėjo paimti. Bet kaip sukibo 
G—7 “Kanapinskai”, tada pa 
tiesė, kaip lentų, ir išmetė 
lauk.

Pasišokę prie smagios orkes
tras žmonės skirstės į namus 
patenkinti.

ir nevierni“, jus J. Sauris, su 
pagalba “Dainos” choro ir 
gražios lietuvių muzikos, per
kels į magiškai gražų dainų 
pasaulį.

Be to pamatysite kas atsi-

gyvenime pritaikinti 
šios dainos žodžius “O kad 
myliu, tai myliu, myliu visas 
kartu”. Jūs vyručiai, kurie 
manote, kad gerai suprantate

Labdaringos Sąjungos 1 kuo 
pos skaitlingam susirinkime 
išklausyta raportas iš vakaro, 
kuris parapijai pelno davė 30 
dol. Susirinkimas rengimo ko

Kormit. J Federacijos vieti
nio skyr. susirinkimus žadėjo 
lankytis O. Norkiūtė ir E. Li 
pskaitė.

Visos narės žadėjo vykti Vy
čių dvasinėn puoton kovo 10 
d., Dievo Apvaizdos bažnyčioj. 
Prašyta, kad mergaitės priduo 
tų daugiau žinių savo laikraš 
tukui. Kurios negalėjo atsila
nkyti į susirinkimų, o nori i

Sveikatos marketparkiečių 
vyrams ir daugiau surengti pa 
našių vakarėlių. ___ Juozas

PADĖKA

šeima yia dosni mūsų jstai 
goms. Nors Brenzaitė nebėra 
taip aktyvi visuomenės veiki 
me, kaip seniau buvo, bet pri
vačiai jos praktikuojama lab
darybė yra ž'noma draugams. 
Tai labai gražios širdies lie' 
tuvaitė.

Net atostogaudama jinai 
kam nors malonumų bando 
suteikti. Tropiškų vaisių dė
žes jos draugai susilaukia iš 
Floridos, kuomet jį ten vieši.

Nina

Be to dar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus iš 

Lietuvos,
2) Dariaus ir Girėno išskri

dimo ir žuvimo vietą, — Sol
dino miškų,

3) Pasaulinę Tarodą (World? 
Fair),

4) Komedijų, kur dalyvauja 
Charlie Ghaplin.

Paveikslus rodys A. PEL- 
DŽIUS sekančiose vietose:

Nedėlioję, Kovo 17 d., Kun. 
Vasio par. salėje, Worcester, 
Ml&SS.

Ketverge, Kovo 21 d., par. 
Cnmbridge, Mass.

Pėtnyčioje, Kovo 22 d. par. 
salėje, Lo\vell, Mass.

Nedėlioję, Kovo 24 d. par. 
salėje, Lawrence, Mass.

Utaminke, Kovo 26 d. par. 
salėje, Broclrion, Mass.

Nedėliojo, Kovo 24 d. 2 vai. 
po pietų So. Boston, Mass. 
Visur pradžia 7:30 vai. vak. 

Įžanga 30c. Vaikams 10c

misijai pareiškė širdingų ačiū. *Sauti laikraštukų, gali gauti 
pas J. Pakeltytę, 4550 S. We- 
stern Av. Kaina lc.

Ant galo pakalbėjo kun. S. 
Jonelis.

Po susirinkimo sodalietės 
nuvyko į Vyčių vakarų, para
pijos salėj. ’ Irpa

Pramogą priėmė į savo namus 
O. Vaznienė, 4544 So. Paulina 
St. Pramoga bus 14 d. balan
džio. Rap.

Noriu pareikšti padėkų už 
sėkmingų operacijų ir manda 
gų patarnavimų Dr. Kovars- 
kiui, slaugei A. Dačiolaitei, 
seserim Kazimierietėms ir ki
toms slaugėms. Taipgi dėkoju 
kunigams Gimimo Pan. Šv. pa 
lapijos ir kun. Vaičūnui • iš 
Cicero, giminėms, draugėms it 
draugėms už aplankymų ir gė
les.

Paulina Kovarskienė

SPAUDOS SAVAITĖS 
TVARKA

JURGIS ANDZIULIS (ANGELUS)
mirė kovo lt d., 1H35 m.,‘11 vai. ryto, sulaukęs 61 melų am
žiaus. Kito iš Suvalkų Ilėd., liūdnu valsf., Marijampolės parap., 
Rudos kaimo. Amerikoje Išgyveno 43 milus.

Paliko dideliame nuliūdime moterj Julijonų., po tėvais Gri- 
nevičiūlP, 3 sūnus: Antanų, JurBj ir Jonų, 5 dukteris: Marijonų, 
Onų, Julijonų, Petronėlę Ir Klabinu. žentus Pranciškų Getz, 
iBnaeų Zolp, Herbert Utz. marčias: Josepliine ir Esli.lle ir 7 
anūkus, o Lietuvoje brolj Antanų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1 327 So. 4!ith Ct., Tel. Cicero 3724.
iAtiCotuvCs įvyks šeštadienį, Ttovo 16 d. Iš narni) !• vai. Ims 

atlydytas į Sv. Antano parap. bažnyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. I’o pamaldų bus nulydėtas J 
Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiam' visus gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Mott-rls, SOhūs, Dukterys, Zeniai, Marčios, Anūkai 
ir Gliuliu-s.

Laidotuvėms put.iriiauja liihlotuvlų direktorius S. V. Mažeika. 
Telefonas YAllds 1138.

MERGAITĖS ORGA
NIZUOJASI

BRIGHTON PARK. — Ko
vo 5 d. įvyko sodaliečių susi
rinkimas. Naujų narių įsira
šė: H, ir B. Shapauskaitės, M. 
Tolusių J. Lažickytė, E. Ko- 

SPORTAS

(Tęsinys nuo 4 pusi.)
North Side 13

G.F.T.P.
Andrjus r. f. 0 11
Rutkauskas l.f. 3 0 1

i Daugirdas c. 1-0 3
Savickus r.f. 10 1
Valaitis l.g. 10 1

Roselapd 35
G 1 7

Visi Telefonai: G. F.T. l».

BIZNIERIAI, GARSINKITfiS 
“DRAUGE”

VENHIAN ĮMENI GO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Orabnamių
--------------------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Ohicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

; Šv. Jurgio par. nuo kovo 6 d. iki 13 d.
Šv. P. M. G!mimo par. nuo kovo 13 d. iki 20 d.
Dievo Apvaizdos par. nuo kovo 20 d. iki 27 d.
Aušros Vartų par. nuo kovo 27 d. iki balandžio 3 d.
Šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo par. nuo bal. 3 d. iki 10 d. 
Šv. Kryžiaus par. nuo balandžio 10 d. iki 17 d.

Visi katalikiškos spaudos platintojai kviečiami šiuo 
parapijoms skirtu laiku kuodaugiausiai pasidarbuoti sa
vo kolonijose. Visų katalikiškų laikraščių agentai tegul 
eina per šeimas ir užrašinėja prenumeratas. Federacijos 
skyriai taip pat rengs prakalbas spaudos reikalams. 
“Draugas” savo radijo valandas skiria viršminėtoms pa
rapijoms ir kolonijoms.

GRABORIAI i
TaMonat TASda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABOBIUS

Turiu automobilius visokiem 
reikalams. Kaina prieinama 

3318 Utuanica Aramą 
Chicago, DL

Tel. LAFarette M7I

J. Liulevičlus
Grabo riti.

Ir
Balsam įloto Ja.

Patarnauja Ghlca 
gule Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia (tyliai 40»a Archer Are.

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ OftABORIUS 

Palaidoja už (25.00 Ir aukščiau 
Moderniška koplyčia dykai 

III W. 18th St Tel. CANal (174 
_________ Chicago. Iii.________

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eodtikis
ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 SO. KKDZIE AVĖ.

LACHAWICH 
IR SONOS j

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigl&usia 

Heikale meldžiu atsišaukti, o mane 
darbu būsite užganSdlntl 

Tel. CANal 2315 arba 231«
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, UI
Tei. C1CKKO 6027

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

I
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Savickas r.f. 
Doinbrauskas l.f. 
Pavilonis c. 
Jagminas r.g. 
Benediktas l.g. 
Cbupis l.g.

4
3
Oo
3
O

0
o
1
o
o
o

o
2
1

17 1 9
Indiana Harbor 26

G.F.T.P,
Budria r.f.
G. Mikalauskas l.f.
F. Mikalauskas c.
Avilas c.
.Janušauskas r.g.
Rogers l.g.

5
1.
0

1
I
9

2
2
0
2
0
0

0
v
1
ė
(•Mt
I)

10 6 3

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

■te Tt**lq

IMteų ftetmyna RpedalIkDOja Bto- 
me dartM per icilM karta*.

Voaklte paminklų reikalu. Įle
idai hu pačiaia išdirbčjala.

. MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vtaaaa kinka. | ryto. aaa 
dldž1ullQ vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Try. telefonai i

Raa. PKMRAOOIJk NU 
MLMOMT «4M

, Office: HlLLaiDB MM

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th COURT 

Cioero, Illinois 
Phoua Cicero 2108

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Td. Bonlerard 4131

I.J. ZOLP
ORABORIUB Ir LAIDOTUVIŲ

VRD8JAH
1646 West 46th Street 
Tel. BOlJIevard

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS te BALSAMUOTOIAI 

Patarnarimoa geras te nebrangng
718 Weat 18th Street

Telefonas MOVroe M77



—” ■muši

B
ATIDĖTAS TESTAMENTO KLA
STOTOJŲ IŠKLAUSINĖJIMAS

(Tęsinys nuo I pusi.)

 Trečiadienis, d<ovo 13 d., 1935
------ T

ir iš Rusijos grįžęs vysk. T. 
Matulionis, viso 2 arkivvsk. 
ir 7 vyskupai. Į vyskupijų ka
pitulas priklauso 17 prelatų, 
20 kanauninkų; be to, garbės 
kanauninkų yra 44; dekanų 
54'. Viso kunigų yra 1100. Jų 
tarpe Pranciškonų yra 4 Nu 
mai — vienuolynai ir 13 ku 
nigų, Marijonų 5 Namai ir 
juose: 1 arkivyskupas, 1 vys

i laimės, kuomet jį suėmė poli- 
i’eija, jis neturi ramybės. Štai 
; pas jį j namus nuolatos lan- 
I (lžioja policija ir dažnai už

užvakar policijai atidarius i tinka daug tokių privatiškų 
Kelly dėžę Capitol Building, Į dalykų. Užvakar jiems Teko 
buvo rasta $27,500 vertes sužinoti, kad pas Bagdonų ga- 
Jungtinių Valstybių ‘trumpojo nma ganti ir ugnjngo skysti-
termino bonų. Federalinės mėlio. Padarę kratų, jie daug?<uPns " kunigai, J^auit., 
valžios policija dabar nori kų surado. Netoli kiekviename 3 ^a,uaį ir kunigų, Donu 
sužinoti, kur Kelly tuos bo- jo automobilyje jie randa ne-|n^n^on^ 4 Namas ir 5 kum 
nūs įgijo. Niekas kol kas ga-’tikėtai sumaniai padarytus®®*’ NaPue*nų l Namas ir t

Federalinė valdžia veda 
tyrinėjimą,

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

Is WEDC (1210 kilocykles)

JAUNOJI ATGIMUSI 
LIETUVA

Paskutinį Kart Chicagoj

IŠ LIETUVIŲ KEISTUČIO I 
SUSIRINKIMO

[Taip vis tenka darinkti į ko
misijų. Tapo darinkta M. Bū
da ir S. Klimavičius.

Prie apšvietos Komisijos da 
rinkta Puida, Valiukienė ir 
lijokienė. Visi darbštūs keis-

Netolimoj ateityje Keistu
čio klūbas ruošias prie baliaus 
lTollywnod svetainėj, 2417 W. 
43rd‘ SI. Diena bus paskelbia 
vėliau.

Sekantis klubo susirinkimas
utiečiai. Tikrai pagelias kiti-į įvyks balandžio 7 d. 12 vai

Imi ateityje.
Nutarta išmokėti 3 mirusių

lėtinai nenustatė Kelly turto prietaisus, su kuriais jis ga- 
įgijimo šaltinių. Buvo sužino-jį važinėti troškulį naikinan-

kunigai.
Visoje Lietuvoj dabar yra

A. D. Kanlakis atkartos pa
veikslus vaizduojančius da
bartinę Lietuvę ir jos gyven
tojus kcvo (Mareli) 12 d., Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 Sou
th Halsted Street. Pradžia

ta, kad jis per ilgus metus St.~ flus skystimėlius. Kad dar 443 parapijos, 77 filijos ir 1 7:30 vai. vak. Visi, kurie ne
botus, Mo. pardavinėjo laik-; daugiau apsisaugoti nuo poli- 
raSčius, bet jis visuomet at-| eįjos jis retkarčiais apsivilk-

lilijos be kunigų; bažnyčių be 
parapijų yra 37, koplyčių — 
152, viso 713 šventovių. Joserodė kaip didžiausias pavar-jdavo kunigo drabužiais. Už tų 

gelis. Jo St. Louis šeimininkė’Kavo }j>znio dalį jam teko bū-j,aPraP’nan,i 1,836,763 katalikų 
sakė, kad jis išvažiuodamas iš įj jr suareštuotu. Matyt, kad sielos reikalai. Iš kitų vysku 
St. Louis į Cliicagų nešiojo i‘Bagdono gyvenimas buvo1 ga-'PijU Lietuvoj gyvena 36 ku- 
rankšluost; vieton skaros. Daž-* na įdomus. Skystimėlio vėžio- nigai. 1934 m. mirė 23 kimi
nai-jo draugai erzino jį, sa- tojas, kartais net pasirodė ir gai.
kydami, kad jis kur tai turįs kunįg0 priedanga ir paskiau- Į Viešai veikiantieji Seserį] 

šiai graborium. Įvairumas, t'ie vienuolynai yra šie: Benedik-užslėpęs daug turto. Bet jis 
į visus tuos erzinimus atsa
kydavo, kad nieko neturįs. Jo mesn: 
turtai lig šiol siekia su virš '
$140,000, o dar trys bankinės! - Kelly Pačios 
dėžės liko neatidarytos. Tai j Jei tikėti kiekvie'nam, reika

lavimui, tai pasirodytų, kad 
Kelly turėjęs daug pačių.

sa, padaro gyvenimų “įdo-

iStikrųjų “pavargėlis.”
Tyrinėjamas Butmanienės 

(Budrimienės) gyvenimas

Butmaniėnė arba Budrimie

‘Chicagoje ir apylinkėje randa
si daug šeimų vardu Kelly 
ir iš tų šeimų nori pasiskel-

tinų, Kotriniečių, Kazimierie- 
čių, girdiečių, Nekalto Prasi
dėjimo, Klzbietiečių, Pranciš
konių, Kryžiečių.

Lietuvoj yra apie pusė mi
lijono žmonių, kurie nepriklau 
so Jėzaus Kristaus Bažnyčiai 
Ir jiems reikėtų pagelbėti su
rasti tiesų ir išganymų, nors

- x -• i i - • , - ■ .kai kurie, ypač apostatai, dau-ne turėjo keleft} užeigų. Kaip | bti kaipo jo giminė. Mat, pi- sudaro sltausmo Įietnvos Baž. 
pasirodo, kai kunose vietose, nįgag> kaip medus, visus pat- ny^jaį
užeigose pasiliko daug neišaiš raukia. 
kinamų dalykų. Policija nuo-' LEDO TVIRTUMAS
dugniai tyrinėja dviejų asine: 
nų mirtis, kurie mirė jos lai
komoje užeigoje arba joje su
sirgo. Vėliausiai miręs yra 
Kazimieras Balčius, kuris

mirė prieš penkis mėnesius. ,. _ .. , .
Jisai, vra sakoma, atėjo pas jie ro\ineijos me nuolėmis ir arkliais, o dešimts

-rastis “EleYiehns” patiekia !C()Hų išlaikys visų kareivių aT-

LIETUVOS KATALIKŲ 
STATISTIKA

Dviejų colių storumo ledas 
išlaikys vienų žmogų; keturių 
colių išlaikys arklį su žmogu
mi, gi astuonių colių išlaikys

193.) m. pasirodęs Bažnvti- gerokų būrį artileristų su ka-

Butmanienę apsigvventi ir
tuo laiku turėjo $12,000. 1>O •’*'kan™! >'""!■ ?™.».
kiek laiko jis susirgo ir išėjo! Lietnva tnri 5 vyskupijas ir 
iš Butmanienės laikomo vieš- jKla.pėdos Prelatūr,. Vyskupu 
buėio. Paskiau, nuėjęs į Cook las vaWo 1 arkivyskupas - 
County ligoninę, jis mirė. metropolitas ir 5 vyskupai. Be

Butmanimė užsigina turinti 
lankoje dėžę

Policija sužinojo, kad But- 
manienė turi Mid-West ban- 
koje stiprių dėžę kitu vardu. 
Vakar States Attorney Julius' 
P. Sherwin ir investigatorius 
įJack Rubens mėgino išgauti 
’iš Butmanienės leidimų tų j 
dėžę atidų ryti. Butmaniėnė 
užsigynė, kad tokios dėžės vi
sai neturi. Ji sako, kad nė

to vra 1 t it. arki v. Pr. Kare-i
vieius, M. I. C., 1 tit. rytų a- 
peigij vysk. P. Būčvs, M. I. C.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH,. OPT.

BRIGTTTON PARK. — Ko- |nayi9 pomirtines, 
vo 3 d., Hollyivood svetainėj 
buvo Lietuvių Keistučio Pa
šalpos klubo susirinkimas. Na
rių dalyvavo gana daug.

Biznio komisija rengiamo pi
kniko (Baranauskas ir Kun- 
droška) dalino nariams seri-

matėte ir tie, kurie norite an- '•b*'1"'* ' laniatome, kad piknikas, 
tru kart maty.i ateikite, m-s ,knris >v5'l{S bir'-oli° 
bus pnskutipiu kart rodomus 1 *1 s <larzp kus seHnnn!?as-
šioj apylinkėj šįmet.

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI

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

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

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avc., 

Chicago, Illinois.

Pranešimai
Marijonų Kolegijos Rime jų 

EKSTRA susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 13 d., tuojau 
po pamaldų Aušros Vartų pa
rapijos kambary, (West Side). 
Visų kolonijų gerb. atstovai 
nuoširdžiai kviečiami kuockai 
tlingiausiai atsilahkyti, nes ta
rime nuodugniai apkalbėti me
tinės vakarienes įvykdymų.

's Valdyba

Po to, pirm. praneš’, kad 
apšvietos komisija yra suda
riusi šiam susirinkimui prog
rama. Pakviestas dainavo St. 
Rimkus keturias dainas: “Naa 
ja Gadynė”, “Linksmas pava
sarėlis” ir kitas. Akomp. A. i 
Sokiūtė. Po programo eita i 
prie susirinkimo.

Sekr. St. Narkis pranešė, J 
kad į klubų įstojo 6 nauji na
riai, kurie tapo vienbalsiai 
priimti.

Paįvairinimui klubo susirin
kimų, pranešta, kad apšvietos 
komisija tęs darbų ir toliau, 
iki oras atšils.

Vajaus koim.jja beveik nie
ko neveikė. Tik veik kas susi
rinkimas, kas nors iš komisi
jos priduoda rezignacijas.

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone 
PROpcct 1028

Res. and Office 
2350 So. Ix*ftvltt St. 

CANal ()7«6

DR, J. J. KOWARSKAS
PHYSIC1AN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

2 to 4 and 7 to 9 P, M. 
Sunday hy Appolntmen,

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.

i

Tol. CANal 0257
RfiS. I’ROspcct 6659 !

DR. P, Z. ZALATORIS II
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET I 

Rezidencija 8800 So. Arteslan Avė.
Valandos: 11 Vyto Iki 2 popiet 

6 Iki 8 v. vakaro

Office Tel. HEMIock 4818 
Res. T,-l. CLOvcliill 0817

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQI.*ETTE ROAD
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. LAFayette 7650

DR. F, C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Uoli ywood svetainėj.
J. D. Bendokaitis,

Klitbo reporteris

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM 
LIETUVIS 

KUS BONUS

REAL ESTATE - STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47th STREET TeL LAFayette 1083

LEONARD A. GREETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public •

Ąpdraudžiam namus, rakandus — automobilius ir langus. 
Norint pirkti, parduoti.ar mainyti namų atsišaukite:
4425 So. Fairfield Avė. LAF. 6618
Valandos: — Kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakaro, išskyrus 

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.

CLASSIFIED
A l’TOMG BILES Al.'TOMOBII.ES

EMIL DENEMARK INC
- —=Vartotų Kary Bargenai-... —

CHEVROLET — 1934 — Dabar tu-
I rime keletą 1934 Cbevrolets. Se

daną ir 2 durį; Sedans, visi kuone 
nauji ir apkainuoti tain, kad jums 
duodamas DIDELIS SUTAUPYMAS

NASH '32 — 8eyl. 5 pasaž. Coupe. 
Juodas, 6 drat. ratai. Keri tajerai. 
t'-unk rack, whipcord trim. Gerai 
atrodantis Nash geram stovy $385

PONTTAC — ’34 — 4 durų sedan. 
Juodas, 5 drat. ratai. ’Srodo ir vei
kia kaip naujas, vienas ift puikiau
siu karu jnūsų sta'-e, garantuotas, 
DIDELIS SUTAUPYMAS.

BUICK *31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri tajerai. 
mohair trim. Dideliu, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

CHEVROLET ’34, — 2 Door Sedan, 
Tamsiai žalias, 5 cream drat. ratai, 
tik trumpą laika vartotas. iSrodo 
kaip naujas. Garant. BARGENAS.FORD — '34, 2 dura Sedan, Mėly

nas, kuone naujės vėliausio mode
lio Ford. gorentuctos ir ankninuo- r,r.TTTAp ... v . r oPdnn Juotas SUTAUPYTI JUMS PINIGU. CADILLAC 30 V 8. 5 Sedan. Juo

BUICK — ’33. Model . R6-S. 2 pasaž. 
coupe su Rumb’e seat. Juodas, fieši 
drat. ratai, trunk rack. Priklausė 
turtuoliui ir labai mažai vartotas. 
Puikiai iSrodo, tobulam stovy. Ga
ri ntuotas ....................................... $785

HT’TCU — -83 Model 57. 5 pasaž. 
Sedan, Juodas, Šeši drat,. ratai, 
trunk rack. šis mažas Bniok sedan 
ISrodo kain nauias. nerasite tam 
panašaus. Garantuotas ............$785

das, mediniais rotais, spare tire 
užpakaly, vvliipcord trim. Labai ge
ras karas žema kaina ...... $375

NASH '32 — Light 8. 5 Sedan. Ma- 
roon, 5 mediniai ratai, geri taie.rai. 
Ištikimas, ekonomiškas mažas ka
ras. atrodo ir bėga gerai .... $325

BUICK "80 — Model 46S. 2 pe.saž. 
coupe su rumble seat, French biue. 
6 drat. ratai, labai gražus conne 
tobulam stovy .......................... $285

LIETUVIS
OPTOMETRICALLY AKIU 

SPECIALISTAS
. , . J.v. , . m • s I Pulcgvlna aklų Jtemplmą. kuris
jokios dozes neturi, lyrine- esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
tojai nebuvo patenkinti ŠIUO mo. Skaudama akių karėti, atitaiso
nfcsnkvtTUi ir š:nndien žadi rUm.P?^(!By”te ,r tollr«sy«'tę- Priren- Tel. BOUlevard 7O4searsaKĄinu n s.anmen zaua <Itt teisingai akinius, visuose atsitt- Į

lfidimn ta dė Kjrnuo8*‘ egzaminavimas daromas su 1 
* elektra, parodančia mažiausias klai

das. Speciali atyda atkreipiama |
- I mokyklos vaikus. Kreivos akys ati-

Ofiso Valandos-
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedėltomis pagal sutarti
Ofiso telef. IlOUlevard 7820 

Narni, Tel. PROspoct 1030

. Valandos nuo 10 iki 8 v.taisomos
NedfiiioJ nuo 10 iki 12. Daugely at

. ^įtikimų akys atltalsoiiHM be akinių, 
i Ka'mw pigiau knip plmilaii.

4712 80. ASHLAND AVĖ. 
,Fhone Boulevard 7589

gauti teismo 
žę atidaryti.

Dar daugiau Kelly turtų
Investigatoriaus pagelbinin

kas Lohr buvo nuvykęs į St. j 
'Louis pažiųrėti ar negalima; 
šį tų sužinoti apie mirusį Ke-| 
lly. Ten nuvažiavęs jis rado 
Kelly paimtoj dėžėj vienoje
bankoje dar $12,MII. fortu. 1 a)y akilJ tvrim0 ,
vis auga ir auga. i kiq Ir nriUikvnm akiniu
Bagdonas pasirodo buvo labai 

“sumanus”

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
, Heredoi pagal sutarti

Ofiso Tel.: I’ROspcct 6376 
Rez. Tel.: HF.MIodt 6141

25 METU PRITYRIMO "R±«g:,

Uo įvykusios Bagdonui ne-:
Ofiso Tel. ClfEKO 48

Tel. CICERO ,3858

Tel. Ofiso IlOUlevard 881.—14 
Res. VICtory $34$

DR. A. J. BERTASH
Ofiso gal. nuo 1-3; nuo 6:80-8:30

756 West 35th Street

Tel. CANal 8122

DR, G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 .ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro 

SeVedoj pastai sutarti

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Re*, z Tel. UKMlock 6286

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

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2883 W. 6»th St 

Valandos: 10-12 ir 8-9 ”H. vak. 
Seredomis ir NedS'tomls pagal sutarti

DODGE — '33. 4 durų Sedan Juo
das, 5 mediniai ro’al. S’s Dodge 6 
vn ekonomiškas oneruotl ir pni- 
k'nm stovy. Geriausias karas m'’ž'>l 
šeimynai. Garantuotas ............ $525

STT’DERAKER — ’3?, 5 pa«nž. coune 
su buP*. ‘n trunk. Juozas, Šeši drat. 
retai. laibai p,,'k|aVn stovy ir išrado 
kaip naujas. Garantuotas . . $188

FORD '83 — 2 pasaž. Conve.rtih'e 
Coune, V 3, Juodas s.l Geltonais 
ratais ir gerais fajerals. Atrodo 
kaip naujas Ir labai geram 
stovy ......... ................;.................... $385

PLYMOUTH '33, — 4 Door Sedan, 
Juodas, 5 cream drat. ratai, geri 
tajerai, labai pulkus mažas ka.ras. 
Garant. ........................................ $475

CADILLAC '2 8 — V-8, 5 Sedan. Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk rack. 
whipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus................. $185

BUICK — '28, Model 57. 5 Sedan.
gražus mažas karas, kuris gerai 
važiuoja, žemai apkainuotas. Ūk
tai ......................................................

PACKARD '28 — 8 cyl. 7 Sedan. 6 
drat. ratai trunk rack ............ $85

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
2500 W. 63rd St

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 8:30 Iki 8:30 
Seredomls Ir nedaliomis pagal sutarti 
Rez. 2818 W. 88th St. Parai nutarti.

Tol. CANal 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Jr CHIRURGAS

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

Seredomls Ir Nedėllomis pastai sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7888

DR, P, ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49tli CT., CICERO, IL1*- 
Utar., Ketv.. ir Pėtn. 10—9 vai. IR DAUGELIS KITŲ

3147 so. haijsted st.. chicago Įduolrite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite,
į Paned, sered. ir subat. 2—9 vai. ‘ patogiais mėnesiniais mokesčiais.

3848-60 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 410O

PGNTIAC SIX — '32, 4 durų Sedan, 
Juodas su raudonu strlping ir 5 
raudonais drat. ratais. Geras mažas 
karas už mažai pinigų. Gerai Iš
rodo ir geram ’tftovy ................ $385

BUICKS — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos puikų 
staką garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą, vartotą Buick. kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svel- 

luto. Komlstjonlerlus. Yra gerai C1 
rarlečlamg žinomas. Praktikuoja Jsu 
18 metus. Specializavo užsieny. Pa- 
sėkmingai gydo Rhcumatlzmą, Plau
čių Ir Širdies Ilgas.

Valandos;
Nu« 1$ Iki U vai ryto: nuo s iki 4 
ral. popiet Ir 7 Iki H vsl vnkar.: 

ftrantsdfenisls persi su«ltarlmą
4930 .Weat 13th Street

CICERO, 1LL.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND A VENŲ F 
Plati Bldg., karnp. 18 rt 

2 ankštas
Pantebėkit mano iškaba* 

Valandos nuo 9:30 ryto lk>
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
va,, vakaro. Nedėliomis nėra 
Aklrtų valandų. Room 8.

PHON'E CANAL 0623

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. vrRgtnla 0808 

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

ĮV A I R Ū S D A K T A B A I

DR. CHARLES SEGAl
OFI8AR

4729 So. Ashland Avė.
t lubos

CHICAGO, TLL 
OFISO VALANDOS- 

Nuo 10 Iki 13 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
▼ai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai 

▼akaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 18 
valandai dieną

Telefonas MU>way $S«O ,

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

463J 80. ASHLAND AVI
Trt. YARds 0884 

Re*.: th. PI,Am 2400 
VAlandoa:

Nuo 18-13 v. ryto: 2-8 Ir 7-8 v. v 
Nedėldlentals nuo 10 Iki 18 dieaa

Dienomis Tel. LAFayette 5'.'93 
Naktimis Te. CANal 0102

DR. A. J, JAV01Š
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet. 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję paga> sutarti
Tel. LAFayette 8037

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo S iki 8 vai vakare 

Sereilomta ir nedėllatnfa pagal 
sutarti

Ofiso Tel.; LAFayette 8460
Bes. Tel.: VIRginla 0469

DR. V, E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

G A 8 X - R A T
4148 ARCHER AVENUE 
Kempes Freneiscn Avė

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OF'SAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandoe: Nuo 9 iki 10 rytais — I 
iki 3 popiet — 6 iki 8:30 vakare 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

LIETUVIAI ADVOKATAI1 —__ ___________ ____
Telephone BOl’levard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4031 S. ASHLAND AVĖ.
| Ree. 6515 S Rockwctl St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State nank name)
Valandoe kasdien nuo 9 Iki 5. 
PancdBilo, Seredos Ir Pėtnyčios 

vakarais 6 Iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9800

PARDAVIMUI BIZNIAI

Pardavimui grocery ir deli- 
catessen krautuvė. Geras sta- 
kas, pigi renda. Turim parduo
ti, nes turime kitų bizni.

2109 So. Halsted St.

ANGLYS

ANGLYSI Tūkstančiai namų vartoja 
ekonomiškas, be suodžių Troplcalr 
anglis. Garantuota voga Ir žiluma.

Trys Telefonai-
Screenlng*—84.75 Repuhllc « 0600
Mine Riin—5. 7-5 Ijivvndale 7364
Lump arhalegg—6.00 Merrftnac 2534 

NORTHERN COAL CO.. 
Losrndale 7386 Merrlmae $594

Verona Coal. Hlgh Heat. Low Ash. 
Lump or Egg $6.00. Mine Run nr 
Range $5.75. Hereenlngs c.r Stoker 
$4.75. Flfty cents extra on single

Pbone ARMitage 0590 'outtENDORF COAL CO.
4257 W. Cermak Rd., 

La.wndale 4949

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

Rez. 1460 No. Paulina St. 
Pbone ARMitage 0

FERDINAND PETRAITIS
TJETTTVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

TOMOBII.ES

