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VOKIETIJA RYŽTASI TAIKINTIS SU LIETUVA
NORI, KAD V0KSEC1A! NEBOTŲ 

“SPAUDŽIAMI”KLAIPĖDOJE
Numatomas triukšmas nubau- 

dus Klaipėdos vokietininkus
SIMONO PASITARIMAI SU HITLERIU 

— “DRAUGINGI”

PABALTIJAS BIJO 
SOVIETŲ RUSIJOS

RYGA, kovo 25. — Pabal
tijo valstybės didžiai intere
suojasi Anglijos užs. reikalų 
pasekretoriaus kap. A. Krie
no busima vizitą Maskvoje.

Buvęs Latvijos pasiunti
nys Maskvoje Ch. Ozols, kurs Į bus

LONDONAS, kovo 25. — 
Berlyne už uždarytų durų ei 
na pasitarimai BuroĮĮps liki
mo klausimu. Visa ' Europa 
laukia, kokios sėkmės bus iš
Simono pasitarimų su llitle- i .• riu.

Kai kurie diplomatai ran
da, kad tuose pasitarimuose 

nemaža skaisčių taškų,
daugiau
įsigilinęs

kaip- kas kitas yra 
j politines bolševi-

bet taip pat ne maža ir juo
dųjų. Tarp juodžiausiųjų yra

kų paslaptis, pareiškia, kad į Klaipėdos kraštas, kurį vokie 
Pabaltijas sveikina visas pa- f.įaį nori nuo Lietuvos afckel- 
stangas, kuriomis norima už-į tį įr pasisavinti. Šiandien Kl- 
tikrinti taikų Europai. Ta- 'aipėdos kraštas yra skaro
čiau

---------- ...
- COURTNEY ŽADA RASTI 

ŽUDIKUS

—

Chicagos policija ieško pik
tadarių, kurie kėsinosi prieš RYGA. — “Jaunukas Zi- 
Gooko apskrities prokurorų nas” |dėjo Nordiko straipsnį, 
Courtney. Į kuriuo kreipiamasi prieš mė-

Kesinimasis įvyko sekma- 'ginimus įtraukti Baltijos vai-

BALTUOS SANTARVE GALI PATI 
TVARKYTI SAVO REIKALUS

spėjama, kad šį kartų 
Maskva turi viliugingus pla
nus — sujungti visų Europą 
prieš Vokietijų ir ten įvesti 
sovietų valdžių. Tada sov. Rn 
sija ir sov. Vokietija nusisuk
tų prieš visų Europą, kuri 
būtų panardyta kraujuose.

Tad bolševikais pasitikėti 
nėra ko. Pabaltijas -yra susi
pažinęs su jų teroru.

RERLYNAS, kovo 25. — 
Vokietijos diktatorius Hitle
ris šiandien baigė pasitarįmus 
su Anglijos užsienių reikalų 
sekretorium Sir John Simo
nu. Rytojaus dienų įvyks kiti 
pasitarimai.

Šiandien pasitarimai, esu, 
buvę pakankamai draugingi 
ir sutarta šiais punktais.

1. Anglija atsisako reika
lauti, kad Vokietija būtinai 
turėtų prisidėti prie rytinių 
Europos valstybių tarpusa
vio saugumo paktų (rytų Lo- 
karno pakto), kadangi Vokie-

mas kai parako statinė, kuri 
kas momentas gali susprogti 
ir iš to gali užsiliepsnoti vi
sa Europa. O tas sprogimas 
gali įvykti iš mažiausios ki
birkšties.

Kaune pasibaigė byla 326 
naciams iš Klaipėdos, kurie 
kaltinami Lietuvos valstybės 
išdavikiškumu. Kas momen
tas laukiamas teismo nuo-

Cooko apskrities valstybinis prokuroras T. J. 
COURTNEY, prieš kurį piktadariai kėsinosi sekma
dienio anksti rytų jam važiuojant autetųabitiu narnu . 
iŠ politinio mitingo, įvykusio Šhertnan viešbutyje. 
Prokuroras gavo daug sveikinimų, kad jis išliko gy
vas ir sveikas. IJabar policija stipriai saugoja jį.

NUMATOMI NAUJI DARBININ
KŲ STREIKAI

AVASHINGTON, 
— Iki Šiol streiku

kevo 25. 
grasinosprendzio paskelbimas. Lietu- . ,, ,,, minkštųjų anglių kasyklų irvos prokurorai reikalauja _ A__ _______ ___ j__vi

penkiems iš kaltinamųjų mir
ties bausmės, o kitiems kalė
jimo.

Jei teismas nuspręs mirties 
bausmę, arba skirs ilgų ter
minų kalėti, reikia tikėtis,; 
kad Vokietijoj'pasireikš tikri' 
sumišimai prieš Lietuvą.

Tuo tarpu Lietuva yra pa
siryžusi kovoti iki paskutinių 
jų už Klaipėdą, jei Vokietija 
pasiryžtų pulti.

Lietuva yra įsigijus daug 
ginklų iš sov. Rusijos. Be to,
gausinga sov. Rusijos • kariuo

tiįa, kaip sakosi, garbės 4o-Jmen8 ?ukonwntr,lota ptt8ieny. 
.lžia paaižadės, kad p neturi gią karioom(,„ę „u0 Lietuvos
pasiryžimo pulti sov. Rusiją.

2. Vokietija yra pasirengus 
padaryti draugingų sutartj su 
Lietuva. Sutarty turėtų būt 
numatyta, kad Lietuva prisi
taiko Klaipėilos statutu nu
rodytų sąlygų, kuriomis ga
rantuojamos kai kurios teisės 
vokiečių mažumoms Klaipė
dos krašte.

Anglijos manymu, minėti 
du punktai yra mažos svar- 
l»os ir todėl jie pirmiausia 
aptarti. Kiti svarbesnieji rei
kalai palikti rytdienai. O šie 
pastarieji, tai Vokietijos at 
siginklavimas ir jos grįžimas 
T. Sąjungom

Pasitarimai turėta prieš 
pietus ir popiet ir tam tikslui 
panaudota apie 8 valandos.

skiria neplati zona, kurių len 
kai pasisavino, kad Lietuvą 
atskyrus nuo Rusijos ir kad 
turėjus betarpišką susisieki
mų su Latvija. Jei Vokietija 
veržtųsi Klaipėdos i kraštan, 
sovietų kariuomenė tuojau už 
teitų per tų zoną Lietuvai pa 
galbon.

Maskvoje pareiškiama, kad 
Klaipėda nėra svarbus daly
kas sovietams. Bet sovietai 
yra tikri, kad jei Vokietija 
pasisavintų Klaipėdą, tada ji 
imtų dominuoti visam pabal- 
tijyj. Sovietai to labai nepa
geidauja ir pasirengę kovon.

automobilių pramonės darbi
ninkai. Dabar tą pat daro šil
ko pramonės darbininkai, ku 
rie priklauso tekstilių (audi- 
minių) darbininkų organi
zacijai.

Pastarosios organizacijos 
viceprezidentas Gornian pa
reiškia, kad ateinančią savai
tę šilko pramonės darbinin
kai gali sukelti streiką, jei 
fabrikantai ir toliau nesieksi- 
tys su pramonės kodu ir pa
daryta sutartimi su darbiniu 
kais pereitų rudenį. Darbinin 
kai yra priešingi streikui, bet 
fabrikantai verčia juos ton 
kovon.

Toks pat vargas yra ir an-

'•h'.

i dienio anksti rytų Normai bul1 
įvare, tarp 70 ir 71 gajvės. 
i Piktadariai paleido į jo au
tomobilį 8 šuvius, kurių 5 
kliudė metalines automobilio 
dalis.

Prokuroras važiavo namo 
iš politini-o mitingo, įvykusio- 
jo Sherman viešbutyje. Su 
juo automobily buvo aldermo 
nas Perry ir du detektyvai, 
kurių vienas valdė automobilį.

Prokuroras nusprendė su
rasti žudikus.

BELGU KARALIUS PASI
RINKO PREMJERĄ

.BRIUSELIS, kovo 25. — 
Belgų karalius Leopoldas pa
sirinko naujų premjerų į vie
tų atsistatydinusio premjero 
Theunis.

Nauju premjeru yra Paul 
Van Zeeland, buvęs finansų 
ministeris, mirusio karaliaus 
Alberto patarėjas ir 

! standardo šalininkas.

WESTMINSTERIUI PA
SKIRTAS ARKIVYSKUPAS

VATIKANAS, kovo 25. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI pa

stybes j nesutarimus tarp di
džiųjų valstybių. Esu, užsie
nių spaudoje buvę paskelbta, 
kad gen. Gonsiorovskis važia
vęs į Baltijos valstybes, kai
po tarpininkas tarp Baltijos 
valstybių ir Vokietijos. Jei 
taip būtų, pareiškia Nordikas, 
tai gen. Gonsiorovskis būtų 
pradėjęs nuo Berlyno ir turė
jęs atsilankyti ir Kaune. Be

laikraštis, Baltijos santarvė 
gali savo reikalus tvarkyti pa 
ti, be tarpininkų ir globėjų. 
“Visuose sumaniai sukombi
nuotuose komentaruose apie 
tariamų slaptų sąjungos su
tartį tarp Estijos ir Lenkijos, 
apie tariamus Gonsiorovskio 
ketinimus panaudoti Estiją ir 
Latviją, kaipo įrankį spaudi
mui Lietuvai Vilniaus klausi
mu padaryti ir t. t., mes ma
tome aiškių tendencijų sėti 
tarp Baltijos valstybių 
nepasitikėjimų. Tačiau tai no

to, rašo autorius toliau, nesą ] pasiseks. Baltijos santarvė 
žinoma nieko tokio, kas būtų ra per stipriai sulieta,
tarp Baltijos santarvės ir Vo

Įkietijos, kas reikalautų tarpi
ninkavimo. Be to, pabrėžia

visos
trys valstybės per aiškiai su
pranta savo likimo bendru
mų” — baigia laikraštis.

T. SĄJUNGOS TARYBOS KAIP ANGLIJA KOVOS
SESIJA

ŽENEVA, kovo 25. — T. 
Sąjungos sekretorijatas per 
telegrafų pasiūlė tarybos na
riams čia susirinkti specialėn 
sesijon balandžio mėn. 15 d. 
Jei taryba kų veiks dėl Pran-

aukso j cūzijos protesto prieš Vokie- 
' riją, tų padarys šioje sesi-

POTVYNIS GRESIA 
WISCONSINUI

AVISCONSTN 
Wis., kovo 25.

RAPIDS,
AVisconsino

joje.

TURKAI MILITARIZUOS 
DARDANELHIS

LONDONAS, kovo 25.
skyrė Westminaterio arkivy- j upė ]abai patvino tirpstant Vietos diplomatų sferose kal- 
skupijai, Anglijoj, arkivy sku-' sniegūi. Kai kur paupiu jau bama, ka<1 turkai, Vokietijos 

atsiginklavimo pavyzdžiu,
sniegui. Kai kur paupiu jau 

pų į vietų mirusio kardinolo įggriauti' pylymai ir užlieti
Bourne.

Nauju arkivyskupu bus iki 
šiol buvęs tituliarus Sardis 
arkivyskupas A. Hinsley.

dideli plotai.
Visai centralinei valstybės 

daliai gręsia pavojus

planuoja militarizuoti Darda
nčius ir Bosporų, taip pat

UŽ TAIKĄ
LONDONAS, kovo 

Stanley Baldwin, ministerių 
tarybos' lordas prezidentas, 
viešai pareiškė, kad nebus t-a 
Įima sulaukti nusiginklavimo 
artimoj ateityje.

Anot (jo, Anglija nesižval- 
gys aplinkui ir nekaltins nė 
vieno kurio krašto, o ypatin
gai T. Sąjungos. Sąjunga rei 
kalinga draugų šiandien la
biau, kaip kada nors.

Kova už taiką tarp tautų, 
sako Baldwin, yra lygi ko
vai už padorumą ir valumą 
žmogaus gyvenime. Taikos ne 
atsieksi vien apie tai kalbė
damas. Taikos neat&iekai be 
pasiaukojimo, kantrybės ir

m ... . . .imtynių, gal tik su krauju irTurkijos pasienio zonas Bul- J y ° ,

PATAISYTA LENKIJOS 
KONSTITUCIJA

SPROGIMAI SUPURTĖ 
HARBINĄ

garijos ir Graikijos šone.

JAPONAI NORI ĮSIGYTI 
SACHALINO SALĄ

VARŠUVA, kovo 25. —
Lenkijos seimas dauguma bal 
sų pripažino konstitucijai 

gliak&siams minkštųjų anglių'Pr^us’ kuriais pripažįstama apylinkėj, 
kasyklose. Angliakasiai nepa.
darę naujos sutarties su ka
syklų operatoriais, o senoji Pataisyta konstitucija įsi- 
sutartis veikia tik iki bal. 1 gaĮįos vasarą. Tada atsistaty 

dina šiandieninis prezidentas

IIARBINAS, kovo 25. — 
Įvyko keletas smarkių spro
gimų Gondatievka arsenale, 
netoli Harbino. Sugriauta ei
lė gyvenamų namų plačioj

d. Tad nuo tos dienos nė vie 
nas darbininkas neįžengs ka- 
syklon iki bus padaryta su
tartis. Angliakasiai stato nau 
jas darbo sąlygas.

MILITARIZUOS
PASIENIUS

ŽENEVA, kovo 25. T.

daugiau autoriteto prer.iden-1 mi|itarinefi pajfg08
”*• tuojau apsupo apylinkę. Spd-

jama, kad Rusijos komunistų 
geležinkelininkų žygiai nete
kus darbo ant parduoto Man

Moscickis ir įvyks prezidento 'džiukui geležinkelio.
rinkimai. Kalbama, kad Pil
sudskis sutiks būti nauju pre
zidentu.

MIRUSIO KUN. CAVA- 
NAUGH LAIDOTUVĖS

Sąjunga girdėjusi, kad Čeko.' NOTRE D AME. Ind., kovo

MADRIDAS, Ispanija, ko
vo 25. — Čia prie kalėjimo' d raudus 
vartų nužudyta du sargai. žimo.

KEIČIASI NUBAUSTAIS 
ŠNIPAIS

Slovakija nusprendus fortifi- 25. — Mirusio kun. J. Cava- ! 
kuoti. pasienius, kad apsi-' naugb, C.S.C., laidotuvės įvy- ciams apkaltintų Trenki joj už 

hitlerininkų įsiver-' ks rytoj. Gedulo pamaldos šnipinėjimą jaunų 1 eodorų 
» h 1 bus universiteto bažnyčioje. Ogurek.

TOKIJO, kovo 25. — Ja
ponų vyriausybė turi pasiry
žimo nupirkti nuo sovietų pu 
sę Sachalino salos.

Vienų pusę — pietinę salos 
dalį, japonai įsigijo po rusų 
japonų karo. Dabar nori įsi
gyti ir kitų — žieminę dalį, 
kur yra daug; aliejaus ir 
miškų.

UŽGINA PRIVALOMĄ 
KAREIVIAVIMĄ

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
kovo 25. — Vengrijos variau

ašaromis.
Tačiau kova už taiką yi .i 

verta visokio pasiaukojimo, 
sako jis. Anglija per ilgus 
metus kovoja už taikų. Kovos 
ir toliau, gal per šimtmečius.

GEN. LTN. GERULAITIS 
APDOVANOTAS BELGŲ 

ORDINU

KAUNAS. — Belgų kars 
liaus dekretu Liet. karo attn- 
che Prancūzijai gen. ltn. Ge
rulaitis apdovanotas bei i 
grand officier de l’ordrc I' 
Leopold II.

TORONTO, kovo 25. \ u
girsta, kad kėsinamasi pa-

, , . . . . • grobti garsius Dionne mlusybė uzgma paskleistų užsie-1 , .< x- • nukns. Paskirta sargyba.™muose žinių, kad ji būk }ve-
VARŠUVA, kovo 25. —

Vokietijos vyriausybė už iš
laisvinimų iš Vokietijos kalė- |danti privalomą kareiviavi- 
jimo militarinio šnipo barono mų.
J. 8osnowskio grąžina r.a- i Tas neteisybė, pareiškia už 

sienio ministeris. Tik parln-
mentas gali tai padaryti, O 
šis neturi sesijos.

ORAS
CHICAGO TR APSUN

KĖS. — Šiandien ryte minu. 
tomas lietus; šilčiau.



Antradienis, kovo 26 d., 1935

“DRAUGAS”
Melną kasdien, ltbkyrus ■•kmtdlenhu 

PRJfiMLit^UATOk KAINA: J. Amerikos V»lMyb*O0!
Metate* — »! LO. Pueel metų -- fl.&O; Trims mėnesiams 
— fl.OO; Vienam mėnesiui — 71c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Įlotame — |T.H; Pusei motu — ff.OO. 
Kopija — .1*0.

DRAUGAS”
U'IHUANIAN DAILT FMEND

Published Daily, Ezcept Bunda/. 
■tJBBCBIPTIOMN: One Tsar — Kili ate Mosite

—- fili; Thrso llontha — 11.00: Oao Momtlk — 7to. 
■nrope — One Tssur — f T.00; 8te Monika x— 54.00: 
Oo»r — .Q»o.

įtvertum la "DRAUGAI*** brlnga best reealts. 
AdvstUsln* ratas aa appltcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
LIBTŲVIŲ KATALIKŲ VAKARINIŲ 

VALSTYBIŲ KONFERENCIJOS 
REZOLIUCIJOS

Vienybės reikalu
Lietuvių organizacijų apskričių, kuopų 

ir draugijų atstovą1, susirinkę į vakarinių 
valstybių katalikų konferencijų, 1935 metais 
kovo 24 d., Šv. Antano parap. sa'ėj, Cicero, 
III., išklausę turiningų referatų ir diskusijų, 
nutarė stiprinti lietuvių katalikų vienybę sė
kmingesnei katalikiškai ir tautiškai akcijai 
šiomis priemonėmis:

I.
Visų parapijų draugijos, kuopos, klubai, 

chorai susiorganizuoja j mūsų veikimo cent
ro — A. L. R. K. Federacijos skyrius, o sky
riai į Chicagos Federacijos apskriti.

II.
j Dabar einančio katalikiškojo veikimo ir' 

spaudos vajaus metu visose kolonijose suren
gti prakalbas, eiti per namus užrašinėjant 
katalikiškus laikraščius ir pardavinėjant kny
gas.

IIL
Kadangi šiuo metu yra vedami lietuvių 

katalikų organizacijų, kaip ta’, L. R. K. S. A., 
Moterų Sąjungos, L. Vyčių, Lietuvių Katali
kų Studentų Organizacijos ir kitų) draugijų 
vajai, stengtis prirašyti prie jų kuodau- 
giausia naujų narių.

nai lietuviškų kraštų — Klaipėdų ir pažada 
visomis jėgomis uirbti tautinį darbų ir Lie
tuvą remtį dar stipriau negu ligi šiol.

Perspėjimas tėvams

Konferencija, išklausius kalbų up e jau
nimo organizavimą, mato reikalo perspėti ka
talikų tėvus, kurie per pirštus žiūri, maty
dami, kad jų vaikai yra viliojami socialistų 
ir komunistų ir užkinkomi į priešreliginį ir 
prięštautinį darbą. Taip pat reiškiama pasi 
piktinimas tais lietuvių biznieriais, kurie, 
gyvendami iš lietuvių katalikų paramos, ypa
tingomis priemonėmis traukia katalikų jau
nimą bedieviškiems dienraščiams populiari- 
zuoti.

Ateivių varžymo reikalu

Resolution adopted by the Lithuanian 
Roman Catholic Conference of Illinois lield 
at its Annual Convention Mareli 24tli, 1935 
at Saint Anthony’s Parišk Hali at 15th and 
South 49th Court, Cicero, Illinois.

Whereas the said conference is represent
ed by 80 societies and organizations and 
througli sucli organizations represented 100,- 
000 Roman Catliolics of Lithuanian birtli or 
extraction, a great majority of whom are 
citizens of tlie United States and of the 
State of Illinois, and

Whereas tins conference has from time 
to time ųrged and pleaded witli its alient 
to hecome citizens of the United States and 
of the State of Illinois, and

\Vhereas many of its meinhers laive be- 
ccme citizens of the United States tlirough 

-its efforts, and
\Vhereas tliere are some memhers wlio 

are ai iens and non-citizens of the United 
States, and

Wliereas a h’ll has heen introduced in 
tlie 59th General Assembly of tlie State Illi-

Sov. Rusijos Veidas Šviesoje
------»A_____

Amerikos Laikraščių Korespondento Patyrimai 
Bado ir Pragaro Krašte

Rašo Pr. Vitkus
Lapės ir vilkai

Kuomet kas rašo, arba žo
džiu kalba nieko nežinodamas 
apie sovietų. Rusiją, ir jų gi
ria, tai bolševikai, kaip lapės, 
džiaugiasi ir giria tų žmogų, 
arba laikraštį, ir sako, kad 
jie esu gerai susipažinę su sov. 
Rusijos vidaus būkle. Tačiau, 
kuomet prisieina rašyti, arba 
kalbėti, apie tikrų Rusijos bū-

Komisarų išmįslas savo 
naudai

IV. ■' s
Prašyti kunigų klebonų ir jų asistentų, 

kad jie visomis savo jėgomis padėtų orga
nizuoti lietuvių jaunimų, jį globoti bei auk
lėti religinėj ir tautinėj dvasioj, kad apsau
goti jį nuo indiferent’zmo, bedievybės, komu
nizmo ir kitokių jam gręsiančių pavojų.

V.
Kud mūsų religinis ir tautinis veikimas 

būtų nuoseklesnis ir sėkmingesnis, nusista- 
toma visame laikytis A. L. R. K. Federacijos 
direktyvų, pripažįstant jos autoritetą.

Dėl Meksikos katalikų persekiojimų

Atsižvelgiant į tai, kad Meksikos socia- 
list’škoji valdžia žiauriausiomis priemonėmis 
persekioja Katalikų Bažnyčių, uždarinėjant 
bažnyčias, ištremiant ar į kalėjimus sodinant 
vyskupus ir kunigus, visai atimant katalikų 
veikimo ir spaudos laisvę ir net žudant nie
ku nenusikaltusius tikinčiuosius, dėl to —

Lietuvių Katalikų Vakarinių Valstybių 
Konferencija reiškia didž'ausių pasipiktini- 
mų Meksikos bedievių valdžios žiaurumais 
ir griežčiausia protestuoja.

Šią rezoliucijų vienbalsiai nutarta pas'ų- 
Nti Meksikos vyriausybei, .Jungtinių Valsty- 
bių Prezidentui ir šio krašte ambasadoriui 
Meksikoje.

L:etuvos reikalais
Komplikuojanties Europos tarpvalstybi

niams santykiams, susidaro didelių karo pa
vojų, dėl kurių šiandien yra susirūpinęs vi
sus civilizuotas Įiasaulis. Daug susirūpinimo 
yra įr mūsų tautoje, kuri sunkiu darbu ir 
kruvinomis kovomis '.'•teigė nepriklausomą 
valstybę, kurios pašonyje milijoninės armi
jos barškini kardais ir grąso, jei ne visos 
Lietuvos, tai bent jos dalies — Klaipėdos 
krašto iGgrol 'imi. To viso akyvuizdoje visa 
uičįsu tauta turi budėti ir būti pasirengusi 
ginti savo gariu; ir nepriklausomybę.

Žinodami, kad r me-, Amerikos lietu
viai, besame laisvi no tautinių pareigų, ka- 
tvlikų draugijų ir oiganizacijų atstovai, su 
(iiiiikę į vakarinių valdybių kouferencją, 
pareiškia griežčiausią protestų prieš vokie
čių jtsil.ėsMiimą atplėšti nuo Lietuvos gry

pu daros žiūrint į juos. Ot, rys, nužudytas, praėjus vie-
ir darbininkų “rojus”.

Bado algos pramonėj 
oentiuesa

Kai kas gali pasakyti, kml 
tiems udarnikums gyvenimas 
sekasi. Ne. J r jie nepatenkin
ti sunkia bolševikų našta. Tai 
galima spėti iš komisaro (h

iOrdjonikidzevo žodžių, kuris
, Įvra sunkios industrijos ponu 

senus pradėjo girti naujų duo- |* ’
DM išdavinėjimo reform,. Bet lJia- tarl’ kitko> l”sakS: "8v“ 
ji negalėjo visu įtikinti, nes ! rbiaustoj* kad «»
gerai žinoma, kml kokia ne- !8« “dustrij°s Fikcija, pra
būtų nauja reforma, yra blė- «>> J™ to' kld J0?

nusimanąs, arba amatnmkai, 
gauna tokį pat atlyginimą

Sovietų spauda visomis p- -

dingą darbininkų klasei, o nau 
dingą vieniems komisaram.-? 
Po įvedimo naujos duonos re i;

klę, nepakenčiamų darbiriin>ų formos, duonos kaina pradėjo
kaip ir vartininkas arba sar
gas; tokiu būdu nustojo ūpo,

būvį, tuomet, pamiršę kų pir
miau sakė, iš visų jėgų puo
la, kad esi klaidingai infor
muotas, arba auka klaidingų 
žinių.

Ponams “tavorščianis” la
bai nepatiko, kai vienam A- 
merikos laikraštininkui pasi
sekė iš sov. “rojaus” parga
benti į Ameriką nuimtus iš 
bado mirusių žmonių paveiks
lus. Spauda tuos paveikslus 
atspausdmo su pastabomis.

Prieš tokius faktus negi ga
li atsispirti ir sakyti, kad tai 
netiesa.

Baisi darbininku būklė

kantrybės ir skaitlingai api < 
džia mūsų industriją. Antra 
priežastis yra ta, kad mūsų 
industrija ves išsigali atlygi- 

Skerdynės dėl duonos svaro nti savo darbininkams. Tokiu

kilti taip, kad kai kuriose vie
tose reikėjo mokėti net 3 rub
lius už svarų.

Maskvos darbin'nkai, maty
dami kad velnias vra su tais 
komisarais, pradėjo- kelti taip 
vadinamų duonos maištų. Iš
laužta duonkepyklos, išdaužy
ti langai, išvogta duona ir mi
ltai; “ttfVorščiai” turėjo įš
aukti Maskvos garnizoną ir 
šautuvais malšinti alkanus da
rbininkus; kelioliką užmušė 
ant vietos ir daug sužeidė.

Komisarai visko viešpačiai
O kas valdo tas žemes ? Kas 

ima pelnus iš derlingos Ukra
inos? Komisarai, stovį vald
žios viršūnėje. O iš caro laikų 
“mužičkov” komunistai pada
rė udarnikus, kurie yra rink
tiniai, ištikimi komisarų gen- 
gei. Ir jie neturi laisvės. Ir 
jie yra po kareivių priežiūra, 
valdžios nuosavybė, ir juos kc-

Todėl ne pro šalį bus supa 
žindinti ir dienraščio “Drau
go” skaitytojus su sov. Ru- 

fiois known as, House Bill No. 429, reąuiring -.sija. Žinoma, nei vienam kra- 
tlie registration of an alien with tlie County šfe darbininkai negyvena per- 
Slieriff of the State of Illinois within įen tekliuje; kritikos gali būti vi- 
days afiter its passage and subjecting sucli surj ]{a<i įr j. x Valstybėse, 
aliens to the loss of employinent and possiblc Įjpį sov. Rusijos diktatoriam? 
relief in some cases, and Į kritika, ar .t^^’bė|-pasaky-

\\ hercas many of savi aliens liave made, lnas, tai peilis po kaklu. Ypač Įlnb arai siunčia į darbą ten, 
applications for citizenship beretetore, būt i kuomet įrodomįa, kad darbini kur yra daugiausiai darbo. Jie 
liave heen refusėd citizenship because tlie.nfcų, kurie sudaro didžiumų 
government of the United States cculd notĮRusijos gyVen|ojŲ) in^kle tie-
locate tlie arrival records of šileli applicants, 
and

VVliereas all of the resident aliens liave 
heen lovai to tlie United States of America 
during tlie late World War, and,

\Vhereas many of tlieni are taxpayers 
and own tlieir o\vn komes and contribute to 
the support of the national and local gcvern- 
inents.

Now tlierefore be it resolved by tliis con
ference tliat it is opposed to the said House 
Bill No. 429 in its present forui. •

AND BE IT FLRTIIER RESOLVED, 
tliat a copy of this resolution be sent to tlie 
following:

Don, Henry Horner, (Jovernor of tlie
' State of Illinois,

Hon. Thonias Donovan. Lieutenant (lo-

siog mirtina. Užtat mes, lie
tuviai, turėfuniėm kovoti pr’<X 
komunizmą, ir'Ntiūsų tarpe ne
turėtų vietos. Nes iš žadėto 
sov. Rusijos “rojaus”, beliko 
tik iluzija.

Teorijoj gailina daug žadė
ti, praktikoj sunku tai išpil
dyti. ’ , '

Tik vieną pažadą, išpildė

Komunistai Išpildė tik vie
ną Įiažadą: įsteigė nežmonišką 
diktatūra.

Kam nėra žinoma, kad prie 
bile kokios diktatūros darbt-

turį klausyti koinun’stų, nes 
kitaip- gali ir jie paragaut: 
bado, netekti privilegijų, o 
kas baisiausia — patekti į tei 
smą. Udarnikai turi būti fizi »
niai stiprūs, kad pristatyti 
prie sunkais darbo galėtų iš
tesėti. ’

Bet ką turi daryti tie, ku
rio fiziniai ir protiniai silp
ni? O tokių žmonių Rusijoj 
yra milijonai: jie negali stoti 
į udarnikų brigadą.

Vagonai žmonių į Sibirą

Tat Maskvos diktatoriai, ar
ba valdančioji klasė, sumanė 
juos panaikinti. Varu sugrūdę 
į traukinius veža juos į Sl’u

nai savaitei po to, kuomet Ru
sijos premieras V. M. Molotov, 
pasitaręs su tuo komitetu pa
keikė, jog nuo lapkričio 25 d. 

bus panaikinta senoji duonos 
dalinimo kortelėmis sistema, 
o įvesta nauja.

Prie tos kovos jau priside- 
da ir Komunistų Jaunųjų Ju
dėjimo draugija. Nužudomas 
Kirovas, kaipo įspėjimas Sta
lino diktatūrai, bet vietoj kad 
pasitaisyti, komisarai ėmėsi 
dar aršesnių priemonių, kad 
dar lab:au suvaržius darbini
nkus. Ir, kiek bolševikų cen
zūra praleido, už vieno komi
saro nužudymą, užmušta pats 
žudikas Leonid Nikolajev ir 
virš 150 nekaltų žmonių.

Kita klausimas, itelko pa
mainė bolševikai tų seną duo
nos dalinimo sistemų! Jie tai 
padarė, kad ant perkamos duo 

Inos galėtų uždėti mokesčius, 
kad kiekvienas, peikus duo-

būdu tūkstančiai darbininkų 
apleidžia dirbtuves, taip kad
darbo veikiančioji pajėga yra; .__ n, - 'nos svareli, turėtų mokėti tamprie pražūties. Turės būti su-,- .. ,„ . .. x , tikrą muitą. Pamatę ponai ko-rastos ir priimtos geresnes da-
rbiirnko gyvenimo sąlygos, 
kad jiems nereikėtų bastytis 
iš vienos vietos į kitą”.

Žudo dėl duones kąsnio
Nenuostabu, kad sovietų Ru 

sijoj bailų kentantieji darbi
ninkai pradėjo žudyti savo i>o- 
nus, t. y. komisarus. Kad bile

misarai, kad iš to gali pada
ryti sau daug pelno, didesniuo 
se miestuose įsteigė valdiškas 
duonkepyklas. Ne tik kad pa
sidaro sau aštuoneriopu pel
ną, bet trumpu laiku mokes
čiais nuo duonos surinko 20 
bilijonų rublių. Komunistams 
rūpi išlaikymas 15,000,(XX) ka-

įvykęs civilinis karas, nebus nuomenes-
priežastis socialinio pervers
mo, bet kova už “kusok chle- 
ba” (duonos kąsnį).

Ir Kirovo nužudymas buvo ta.
kova i.ž duonos kąsnį.

*
Žinoma, komunizmo užtarė

jai sakys, kad tai netiesa. Bet 
tam yra įrodymų. Faktas, kad 
Kirovas, ka’po centralinės u- 
Inijos egzekutyvio komiteto na

Saužudystės

Bet teroras, žudystės sov. 
Rusijoj labiau ir labiau plin- 

Badaujantieji priešinasi
prieš komunistų konfiskavimą 
valgomųjų produktų, gyvulių 
ir kitokių reikalingų daiktų. 
Užtat komunistai negali įvyk- 
dinti nei vieno savo sumany 

(Tęsinys ant 4 pusi.)

Mūsų šteito stalyeioj Spring , CICILISTAS TĖVAS: — Žc 
fielde neseniai dėjoNį tokia inyk's, vaikeli, laikas jau pra- 
rokunda: atst. Stice įnešus i Įdėt šeimynišką gyvenimą. Tik 
“auzą” sumanymą, kad kiek- įžiūrėk, neimk šliūbo pas ku- 
vienas pijokas būtų fainuoja- nigą.
mas nuo 25 iki 1(M) dol., kiti 
atstovai ko revoliucijos nesu-

HUNUS: — Delko tėve! 
CICIL. TĖVAS: - Visą a- 

mžių su viena pačia turėsi gy-
nes jis vaistyk M nnn- nebūty gyvuliu vago- |į“k«- kuomet Steitui ir visai jventi.

Ilon. John P. Devine, Speaker „f tlie savu re kalu tvarkyme netu nU0Ke vežami žmonės į Sibir,. kon,rel ta‘P P“'«M relkla' O je. sluib,, imsiu
House of llepresentatives 5!)tl. tie-',.; |!ail, tBS de [Ir ne v siems tenka pasiekti |Pratot ,la,’arl a"ot tos ne paa kunigu, kas tailaf

. J. nv/n.u, v un, un UHiKtiil ' Milf JVVIVIUn IIIK Vii l UI VIUI P/a* ’ W «. Ii • i.* p • •
vernor urid President of the State pinkui yra sunkiausiai gyven-' ^(‘Ia tos dienos, kad is . 7

•7 r . . .. i/d.’u Iznmnnr ufoiltn n» mmuoi

nėra! Assembly,
Don. Thonias P. Sinnett, Chainnan Ju- 

iliciary Committee,
Hon. Edward J. Kelly, Mayor of-tlie Ci

ty of Chicugo.
BE IT FURTIIER RESOLVED, tliat tlie 

Į follou 'ng liave heen eleeted as a Committee 
: to call in person upon anv of the officials 
named almve or before any legislative coni- 
miltee or government bedy, to present orai 
nrguments against tlie passage of this pro- 
imsed act: Joseph Grish, Leonard Simutis. 
Rev. II. Vuičūnus, Pr. Vitkus, A. Sutkus,
Puodžiūnus and A. Valančius.

In VVitness ivhereof tlie Lithuaniun Ko
miui (’allmlie Conference of Illino;s bus aul- 
horiz«‘d tlicse resolutions to b<> signed by iD 
chairman and att<*sled by its secretary and 
eopies mailed to tlie cffieials named berei:

Lithuanian Roman Catholic Conferenc. 
of Illinois

Joseph Grish, Chairman 
Pr. Vitkus, Secreiary

įso, kaip tas daroma de
mokratiškuose kraštuose.

Apie tokią diktatūrą y:- 
pasukęs pats Leninas: “Pro- 
letarijato (suprask hiednuonic 
nės) diktatūra yra nieks dau
giau, kaip tik jėga, paremv-

Sibiras. Kely daug miršta.

Kokie grįžta ir ką randa 
sugrįžę

Sakomas anglų koresponde
ntas; sutikęs daug pėsčiųjų, 
ęrįžtančių iš Sibiro. Vieno to

karine pajėga, nesirihuojunti Į;įo žmogaus, vos gyvo, kelia-
su nieku, nei jokiu įstatymu 
ir absoliutiškai nei su jokia 
taisykle”. Ką tie žodžiai reiš
kia? Reiškia, kad darbininkų 
klasė Rusijoj prarado ne tik 
savo asmens teises, bet ir vi
są nuosavybę; viskas pateko 
į komunistų raukus.

Gerai atsimenam, kada jie 
sakė, jog kiekvienas “muži- 
eok”»gaus po sklypą žemės 
kiekviename kaime pastatys 
mokyklą ir sulygins visus. Ki

vusio 4,000 mylių, nudriskėlio, 
skudurais apsikarsč usio, nu
traukęs paveikslą įdėjo į iniif- 
raštį. Žinoma, vardo nepara
šė, tik pažymėjo, kad jis p\- 
ėjo iš Ukrainos, netoli Zapo- 
rečnyj miesto. Sugrįžęs į ?••,-

dainos, gerkim, broliukai (da-1 CICIL. TĖVAS: — Tada ga. 
bar jau ir sesutės), kad mūsų lesi pačiomis mainytis, kaip
šteito kasa neištuštėtu. čigonas arkliais. 

SŪNUS: — Jeį jau tėvas
Kaip jūs, tavorSčiai, t'ilin-Įtaip rodija, reikės taip ir pa 

Gimėt, jei š’andie aš ant savo Maryti.
delno paliečiau kiekvienam po :--------------- —
septynis milijonus dolerių?
Taip filina Meliono duktė Oi!- 
sa, taip filins ir jo sūnua Fo- 
vyliukas, kai sulauks 20 m 
amžiaus.

Vienas Chicago žmogus mo
kesčių nuo (tajamų vyriausy- 

vo gyvenimo vietą tas dris- įbeį sumokėjo $700,000 už 1934 
kius neberado šeimynos, net m. O šnekama, kad visiems
trioba nugriauta. Daugelis deprešinas. 
taip grįžus'ųjų atgal randa .
šeimynos tik kaulus; visj jie Žydai labai nekenčia, kai 
mirę badu. Iš bado mirusių jiems primeni, kad jie yra 

tais žodžiais, panaikins klasi- 'žmonių nutrauktų laikraštiniu balšavizmo perėtojai. Mark- 
nę sistemą. |kas parsiyrė daug. Net šiur- sas, Trockis irgi bino žydai.

BLIA - BLIA...

(Didžiausiam Jurgiui) 
Cicilistu vadinuos,
Demokratu dabinuos, 
Respublikonų dešinioji ranka, 
Nes čia dolerių npstoka.

Bingolos, Kojotos,
Tai tik niekai,
Kiaulės, arkliai, fanuos
Irgi nepatieka.

Radijo gi visai kas kita, 
Stoviu prieš maikį 
Visaip suraizgytą 
Ir leidžiu savo blia - blia...

Klp. Jorgen
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VOKIETININKŲ BYLOS EIGA
PROKURORO GEN. VIMERIO 

KALBA

i neįlįs organizacijoms, ypač 
daug Sovogui. Direktorija vi
sai nedraudė to. Visai nebuvo 
bojama valstybės saugumo rei
kalų. Apie 90 nuoš. autonomi
nės policijos valdininkų buvo 
valstybei neištikimi. Specia
liai buvo uždrausta autonomi-

teisme prasidėjo šalių ginčai mui Klaipėdos krašte įrodyti. T10* P°^*cbia^ bendradarb.auti

Išdavikų Kaltė ĮrodytaA
Kovo 7 <1., 55-jų posėdžio kankamai duomenų nacional- 

dienų Lietuvos kariuomenės socialistinio sąjūdžio nelegalu-

dr. Neumanno 
tų byloje.

Gen. Vimeris, paremdamas

klausė vokiškajam Lehrerve- , paskui ir Neumanno partijo- 
reinui ir kartu priešvalstybi-Imis, Klaipėdos NSDAP slup-

Sasso ir ki-įlr tikrai, sako gen. Vimeris, 
tie vadai šiuo atžvilgiu neap
siriko: tos medžiagos susirin-

daugybe dokumentų ir liudy- ko tiek, kad pilnai pakako pa-
tojų (net gynybos) parody
mais, nupiešė pilnų vaizdų, 
kaip buvo siekta atplėšti nuo 
Lietuvos ir grąžinti Vokieti
jai Klaipėdos kraštą.

Iš 12fi patrauktųjų šioje by
loje atsakomybėn keturi, bū
tent: Paul Escherski, Willv 
Junker, Ifans Stillger ir Mar
tin Kurmies (sūnus) — yra 

^■asislėpę. Kaltinamųjų suole 
pasilikę 122 yra įvairaus am
žiaus, įvairios visuomeninės 
padėties ir įvairių verslų žmo
nės, kuriuos į krūvą subūrė,

traukti juos atsakomybėn už 
ginkluoto sukilimo Klaipėdos 
krašte rengimą.

Rengtis atplėšti Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos padėjo 
netik tam tikros užsienio or
ganizacijos, bet ir tam tikros 
įstaigos, ypač daug pasidar
bavęs šiuo atžvilgiu Vokieti
jos generalinis konsulatas Kiai 
pėdoje, kuris visą laiką nusta
tinėjo gaires šiam darbui. Iš
tisą šio darbo dešimtmetį gen. 
Vimeris padalino į du laiko-

su centro vyriausybės orga
nais, ypač su valstybės sau
gumo policija, į kurią buvo 
žiūrima kaip į priešingos val
stybės policiją. Krašto seime
lis stengėsi leisti įstatymus 
tokius pat, kaip Vokietijoje. 
Tas pat ir Klaipėdos miesto 
magistrato veikloje. Klaipėdos 
teatras, vokiškoji spauda ir

turis skyrius pasinaudojo Kiai 
pėdos miesto seimelio rinki
mais. Dalyvauti tuose rinki
muose sutikimas buvo gautas 
iš Vokietijos NSDAP vadovy
bės. Kandidatų į miesto sei
melį sąrašas buvo sudarytas 
iš grynai nacionalsocialistinio 
nusistatymo žmonių. Laimėjus 
rinkimuose, buvo įsteigta ir 
Sasso vadovaujama partija. 
Klaipėdos teisme įregistruotie
ji tos partijos įstatai neturėjo

tarpius: 1) iki įsigalėjimo Vo- 
anot gen. Vimerio, tik tasat kietijos NSDAP ir 2) NSDAP i Tautų Sąjungą, bet kruvinu 
bendras, kaip yra pasakęs pats į partijai varant tam tikrą agi-įkąru, ginkluota jėga.- Dėl 
teisiamasis Sass, aukščiausias Jtaciją ir propagandą, kurios Klaipėdos krašto grąžinimo 
tikslas — atplėšti Klaipėdos (pasekmėje atsirado Sasso ir j NSDAP vadai yra visai aiŠ-
kraštą nuo Lietuvos. To bu- į Neumanno partijos Klaipėdos 
vo siekta jau nuo seniau. Šie- krašte.
kta, visai -nesiskaitant, kad i Iš pirmojo laikotarpio gen. 
po didž’ojo karo lietuvių tau- .Vimeris laiko labai svarbia 
ta, kaip ir kitos seniau būvu- aplinkybe 1925 m. Lietuvos pi 
sios pavergtos tautos, teisėtu Petybės optaciją. Čia taip pat 
mo ir teisingumo pagrindai- daug pasidarbavo Vokietijos 
susikūrė nepriklausomą vai s- gen. konsulatas, padaręs žy- 
tvbę, prie kurios visai teisėtai gins įtikinti, o gal iš dalies
buvo prijungtas Lietuvai pri
klausąs Klaipėdos kraštas, 
nuo Vokietijos atskirtas Ver
salio taikos sutartimi, o prie 
Lietuvos prijungtas . pagąl si
gnatarinių valstybių konven
cijų su Lietuva. Jau 1924 m.

mito- vo įsteigta atskira Neumanno 
nebu-Į partija, kurios Klaipėdos teis

me įregistruoti įstatai taip 
pat neturi nieko bendro su jos 
veikla. Abi partijos buvo ly
giai nacionalsocialistinės, abi 
jos siekė vieno tikslo ir, jeigu 
būtą įvykęs sukilimas, sako 
gen. Vimeris, jos tuojau būtų 
pelavusios viena kitai ranką 
ir būtų ėjusios išvien (ne vel
tui ir Karaliaučiaus prekybos 
rūmų pirmininkas liudytojas 
Kuebartb pavadino tas purti

nebu- 
ginti. 

r įžen-

jo partija norėjusį gint 
nomiją, bet autonomija 
vo jokio pavojaus, taig 
vo jokio reikalo jos ii 
Teis ūmasis Kclibeią:
giamąjį tardymą yra charak
teringai pareiškęs, kad oficia
lieji Sasso partijos įstatai bu
vo tik rėmai. Sass panoro bū
ti viso krašto vadu, bet buvo 
pripažintas toms pareigoms 
netinkančiu. Vokietijos NSD 
AP vadovybė, susitarus su se
naisiais NSDAP veikėjais Kiai
pėdos krašte, paskyrė viso kranas broliškomis). NSDAP va 

nieko bendio su tos part josĮsto vadu teisiamąjį dr. Neu-jdo pavaduotojo Rudolfo ITes- 
so pareiškimas, kad NSDAPveikimu. Pastorius Sass sako-įmanu;), Sass nesutiko subor- 

si steigęs tų organizacijų jau-į dinuotis Neumannui. Kilo gi- 
nuomenei auklėti, bet jis skai-įnČas dėl vado ir visa e ’lė de-
tė jai ne religinę bibliją, o

kitas kultūrinis gyvenimas bu-!intlerio kn7£os <Mein Kampf’ 
vo remiamas užsienio lėšomis, bibliją. Sass sako, be to, kad

Iš antrojo laikotarpio ypa
tingai ryškiai iškyla NSDAP 
tikslas grąžinti Vokietijai per 
karą prarastus kraštus. NSD 
AP vadai yra aiškiaį pasakę 
ir kaip tai įvykdyti: ne mal
domis į Dievą ir ne šaukimusi
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rybų Klaipėdoje, Tilžėje, Ka
raliaučiuje ir Berlyne. Tik dėl 
(o, kad Sass nenusileido, bu-

vadovybė nesikišanti į sveti
nių kraštų reikalus, tikrai bu
vo tik dėl akių. Tai matyti ir

chui, kuriame sakoma, kad 
tas pats Hess įsakęs Klaipė
dos krašte elgtis kuo atsar
giausiai, kad nesuprastų tu
rint ryšių su Vokietijų. Ropp 
tame savo rašte įtikinėjo, kad 
dr. Neumanno ryšiai su Vo
kietija buvę jau per daug pa
aiškėję, o Sas^o partija atrod
žiusi neturinti su Vokietija jo 
kių ryšių, tai dėl to siūlė Neu
mannui pereiti į Sasso parti
ją. NSDAP vadovybė tačiau 
griežtai palaikė dr. Neuman- 
ną, nes jis buvo jos iš tikrų
jų paskirtas viso Klaipėdos 
krašto vadu. llesso pasirašytų 
Neumanno paskyrimo vadu ra
štų yra Moser parodęs teisia
majam Preikscbuį Drionišky-

iš Roppo rašto Rytų Prūsų ble> toks pat raštas buvo paro- 
NSDAP provincijos vadui Ko-i (Tęsinys 4 p.)

Tikrai,mes baramės dėl visko apart Old Goldą 99

kiai pasisakę: organizuoti ir 
rengti ginkluotąjį sukilimų pa 
čiame Klaipėdos krašte ir, 
prasidėjus tam sukilimui, su
teikti ginkluotą pagalbą per 
sieną. Klaipėdos kraštas lai
komas tiltu siekiant erdvės 
toliau į rytus. Ypatingai svar-
bus šiuo atžvilgiu liudytojo 

net priversti Klaipėdos kraš- 1 Climaros parodymas, išėjusio
Berlyne Reicho S A vadi} mo
kyklą, kurioje specialiai mo
koma apie Drang nach Osten 
politiką. Nacionalsocialisti-

to gyventojus tam tikrais su
metimais optuoti Lietuvos pi
lietybę ir, pasilikus Klaipėdos 
krašte, dirbti čia tam tikrų
darbą. Tai įrodo medžiaga, ra- į niam sąjūdžiui Klaipėdos kra
štą pas Klaipėdos krašto po-1 šte iš pradžios vadovavo prie 

Lietuvos kariuomenės teismui licijos valdininkų sąjungos se-1 NSDAP centro vadovybės Miu 
teko nagrinėti panašią bylų kretorių Steinwenderį ir dr. nchene įsteigtas specialus Ry- 

Brando raštas. Sutikusiems pa tų skyrius, inž. Motz’o vado- 
silikti Klaipėdos krašte Vo- Ivaujamas. Jau 1928 m. NSDA 
kietijos gen. konsulatas išda-'P agentai teisiamieji Rebberg

taip pat dėl jau anuomet ren
gto ginkluoto sukilimo Klai
pėdos krašte. Ir anuomet bu
vo turėtas tam tikras sukili
mo planas, ir anuomet buvo 
tikėtasi sukilimui pagalbos iš 
anapus Nemuno, tik anuomet

vinėjo tam tikrus “įpilietini- ir Gaebler su nužudytuoju Je- 
sučiu įsteigė Klaipėdos kraš-ino liudijimus”, buvo slaptai

mokėti tam tikri priedai prie ite pirmąjį slaptą NSDAP sky- 
algų, vadinamos “beprocenti-'rių, prie kurio vėliau prisidė- 

būta mažiau sąmokslininkų. riės paskolos”, o kai vėliau 'jo teisiamieji Sass, Ropp ir 
Šioje gi byloje turime daug buvo sudaryta sutartis tarp kiti. Tas skyrius buvo instru- 
platesnio masto sąmokslą, kur Lietuvos ir Vokietijos dėl ga- ktuojamas iš Tilžės. Visų na- 
specialiai organizuotos parti- lutinio atsiskaitymo, dėl vadi- rių įstojimo pareiškimai buvo 
jos stengėsi įtraukti kuo dau-Liamo Abfindungo, tai, ka'p į- siunčiami į Vokietiją. Sąjūd- 
g'ausia krašto gyventojų ir rodė eilė liudytojų, ir tos su- žiui sustiprinti 1930 m. buvo 
apimti visas sritis. į mos buvo mokamos sulig tuo,!paskirti 4 specialūs NSDAP

Patys sąmokslininkai gerai kaip kas dirbo — Abfindungą emisarai: Theodor Hertel (da- 
gaudavo net tokie valdininkai, bar Vokietijoje) ir liūgo Stoe-suprato kų darą. Iš 1931 m. 

teisiamojo Vongeliro rašyto 
NSDAP Rytų apygardai raš-

kurie neturėjo teisės jo gauti, 
o kiti — vienodų kategorijų

Įlo matyti, kad slaptojo NSD i valdininkai gaudavo labai ski- 
AP veikimo Klaipėdos krašte ' rtingas sumas. Kas nedirbda-
i adovai pripažino, kad, jeigu 
bus ta kryptimi toliau veikia
ma. be ypatingo atsargumo, 
tai tikrai visi slaptojo NSDAP 
veikimo nariai atsidursiu prieš 
Lietuvos karo teismą. Taip 
pat 1933 m. rugpiūčio 17 d. 
memorandume NSDAP vado
vybei pasakyta, kad Lietuva 
jau turinti tiek medžiagos kad

vo darbo, tam nutraukdavo tų 
pinigų mokėjimą. Be to, Ab-

llger — Klaipėdos miestui ir 
apskričiai ir teisiam. Radema- 
cher — Pagėgių apskričiai. 
Šie emisarai varė propagan
dą, verbavo narius ir siuntė 
į Vokietiją jų įstojimo į NSD

findnngo sumos nebūdavo iš- ,Ap parei5ki,„„a. ,931 m. h„v0 
mokamos į rankas, bet laiko- pafkirtas Klaipėdos kraHui 
mos Reichsbanke, taigi ir to- NgĮ,Ap komisaras tilžiškis 
liau turėta rankose tie žmonSs, j Mowr ]932 m b„v0 pra(|fti 
kad jie dirbtų, kaip reikalau-;^. . K|aipė(,os kraSlc sm0.
jama. Buvo ypatingas krašto 
direktorijos nusistatymas vai 
dininkų, ypač mokytojų atžvi

reikalingu metu turėsianti pa-ilgiu. Mokytojų dauguma pri-

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknyge Ir Pamaldi) 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.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

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

giamieji būriai: pirmą tokį 
būrį Klaipėdoje suorganizavo 
Sabrowsky, vėliau pabėgęs j 
Vokietiją; antrą smogikų bū
rį Kintuose organizavo taip 
pat pabėgęs į Vokietiją Still
ger, kuris jau buvo sudaręs 
36 asmenų sąrašą, turėjusių 
būti nužudytų, o trečią smo
gikų būrį suorganizavo tei
siam. Schulz iš jaunų vyrų. 
baigusių SA smogikų kursus 
Brioniškyjc, anapus Nemuno.

PagaŲau 1933 m. nacional
socialistinė veikla buvo išplė
sta, prisidengus viešai įregis
truotomis pirmiausia Sasso, o

sako VICTOR McLAGLEN EDMUND LOVVE'UI

©P.Lorillard Co.,Inč, šiandien ruko Old Golds. Taipgi kai ir kilos krutamųjų 
paveikslų, scenos ir radio iviagldes, kurių darbas reika
lauja, kad jų gerklės butų nepaleistos. N.B. Old Gold argumentas yra lis:

Geresnio Tabako ne auga nei kad vartojama Old 
Gold. Jis yra tyras. Lengvas ant GERKLES ir 
NERVU.

rU&UM. AMERIKOS C1GARETAI

EMIL DENEMARK Ū“

BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

5848 60 OGDEN
WaVEIIwB

PDNTIAC



4 Antradienis, kovo 26 d., 1935

SOVIETŲ RUSIJOS VEIDAS 
ŠVIESOJE

(Tęsinys nuo 2 pusi.)
mo tarpe didžiumos Rusijos 
gyventoju. Kuomet ūkiu nkas 
sužino, kad bolševikų karei
viai ateis ir visų jo nuosavy
bę atims, jie degina viskų, vi
sus savo produktus, savo gy
vulius ir net savo namus; sy
kiu ir pats save ir savo šeimy
nų. Tokių saužudyseių — su
sideginimų, paties komisaro 
Goldvino pranešimu, viena
me Volgos pakrašty bėgy dvie 
jų savaičių įvyko 18. O kiek 
įvyksta per ištisus metus? Ži
noma, tokios pasibaisėtinos ži
nios bolševikai irgi nebūni 
praleidę pro cenzūra, bet jie 
tų žinių panaudojo kaipo įspė
jimų', ragindami ūkininkus to 
nedaryti. Bet ūkininkai į tuos 
raginimus atsako: ‘‘Kam gy
venti? Juk anksčiau ar vėiu j 
valdžia nuo mūs atims viską 
ką tik galės surasti’. Tas irgi 
teisybė.

Už bulvę — Sibiras
Sakomas laikraštininkas ap

rašė atsitikimų:
Netoli Poltavos miesto vie

na senyva moteris, dirbdama 
,kt>munistų ūky, kas vakaras 
pars’nešdavo po vienų bulvę. 
Kuomet GPU (slaptoji bolše
vikų policija) jų suėmė, pas 
jų rado po grindimis 14 bul
vių. Beieškodami tų bulvių, 
sugriovė net jos namelį. Ir už 
tai teismas jų nubaudė 10 me
tu ištrėmimu į Sibirą. Gi lai
kraščiai stambiomis raidėmis 
rašė apie tų atsitikimų tr 
džiaugėsi, kad GPU pasisekė 
rasti suokalbį. To viso pripą/ 
rodymui laikraštininkas nufo
tografavo vietų, kur buvo tos 
vargšės moteries bakūžėlė. Pa 
veiksle stovi du berniukai su 
maišais ant kaklo. Laikrašti
ninkui iHisigyrė tam, kad toj 
vietoj radę dar 20 bulvių, ku
rių budeliai nesurado.

Pilni pakeliai lavoną

Rašydamas apie bado ištiktų 
Ukrainų laikraštininkas pa
žymėjo, kad savo akimis ma
tęs šimtus mirusių žmonių Sa
le kelių, šalo takų. Kai kurie 
visiškai nuogi, kiti šiaudais 
apdengti, kiti skarmalais ap
sisukę. Laikraštininkas labai 
stebėjos, kad nei vienas badu 
miręs žmogus ant savo kojų 
neturėjo batų. Mat, Rusijoj y- 
ra didel's trūkumas batų, to
dėl vagia lavonų batus. Kapi
talistinėj šaly, kaip Amerika, 
per metus išdirbama 910,000, 
000 porų ceverykų, o Rusija 
tokia didelė, vargsta basa! Ot, 
tau ir “rojus”!

Mokslo įstaigos te šviesos 
ir be vandens

Kai kurie galį pasakyti, kuo 
priaugančioji karta bus išti
kima komunistams. Bet ne. 
.Ji nėra išitikima komunista
ms. Pavyzd., Odesos universi
tete studentai dažnai keiia 
protestus dėl nepakenčiamų * 
gyveninio sųlygų. Universite.- 
tas neturi vandens, nei švie
sos. Borovike Technikos ins
titute mokiniai sukėlė riau
šes, nes daugiau kaip mėnuo 
laiko neturėjo duonos kąsne
lio. Tūlos mieste keturi stu
dentai, pasivogę cyanmetalio 
kalis iš vienos vaistinės, nusi- 
nuod jo. Vienas tų keturių 
buvo giminė aukšto Sibįro kra

što komisaro. Prieš nusižudant 
jie parašė, kad po tokia val
džia gyveninius yra nepaken
čiamas.
Moterų vergija sovietų • rojuj ’

Maža tepasirodo spaudoje 
žinių iš moterų gyvenimo Ru
sijoje. Amerikos moterims ne
reikėtų pavydėti. Kuomet vy
rai yra suvaryti bolševikų ka
riuomenėn, moterys turi atlik
ti visa ūkio darbų; taip pat 
vergauti pramonėse, geležies 
dirbtuvėse, prie geležinkei*p 
prie perkasų, net prie požemi
nės gatvės kasimo. O kų be
sakyti apie kasyklas! Mote
rų ten pilna. Jos ten dirba ly
giai su vyrais. Sovietų valdžia 
su pasididžiavimu pabrėžta, 
kad jos industrijon pasisekė 
suvaryti net vienas milijonas 
moterų. Rusijoj nieks nesiste
bi. kuomet pamato moteriškę 

'važiuojant su dideliu troku, 
i dirbant prie gatvėkarių, sta
tant namus, dirbančias pri- 
akmenų malimo ir šimtų pa
našiu darbu. Mat, bolševiku 
išsitarimu, moterys daug klu
snesnės; bijo priešintis ir kan
triai dirba joms paskirtus da

iriais. Iš to matome, kad ir 
moterims nėra “rojus” sov. 
Rusijoj. Iš viso, kas čia apra
šyta, darbininkų gyvenimų lm 
sijoj galima prilyginti pragu
lu), o ne “rojui”.

Komunisto išpažintis

Kas šiek tiek žino apie T;o- 
munistų veikėjus ir komuniz
mo gimdytojus čia, Ameriko
je, tas žino, kad John Reed 
buvo vienas atkakliausių ko
munizmo platintojų. Bet kuo
met jam pačiam teko pagy
venti tame sovietų “rojuje”, 
prieš mirtį dar suspėjo pasa
kyti pasauliui: “Gal ši proga 
bus paskutinė, kurioje aš ga 
lesiu pasakyti, koks baisus čn 
yra gyvenimas, čia nėra nei 
laisvės, nei teisybės, nei jo
kios žmogui progos, čia nėra 
net užtektinai duonos ir jokios 
vilties. Ir aš esu baisiai, bai
siai klydęs. Ką aš laimėjau? 
Prasišalinau nu,o savo draugu, 
nuo savo giminės. Ir kodėl? 
Ar čia Rusijoj žmonės geriau 
gyvena kaip Amerikoje? Ne! 
Ar komunizmas ką nuveikė? 
Ne! Aš buvau visą savo amžių 
socialistas, bet tik teorijoj, 
žiūrėk j komunistų vadus, ir 
ką jie gera nuveikė būdami 
valdžios priešaky? Visi jie y- 
ra grafteriai, teoristai arba ar 
pgaudinėtojai”.

VOKIETININKŲ BYLOS 
EIGA

SSHMMSa

GARS1NK1TĖS
“DRAUGE”

(Tęsinys nuo 3 pusi.)
dytas suss’ninkams Vokietijos 
gca. konsulate Klaipėdoje, kai 
veiklesnieji sussininkai buvo 
verčiami pereiti į Neumanno 
partijų (o verčiami buvo net 
taip, kad, pav., liudytojui Elk- 
sneičiui Vokieti jos* vicekonsu
las dr. Strack savo kambary
je konsulate, užrakinęs duris 
ir padėjęs ant stalo revolverį, 
psakė klausyti, nes esąs dabar 
ĮVokietijos teritorijoje...). Sass 
taip užsispyrusiai nenusileido, 
sakydamasis nusileistų tik ta
da, je’gu jam tai įsakytų pats 
įHitleris. Teisme Sass sakosi 
norėjęs gerų santykių su Lie
tuvos vyriausybe, bet, anot 
Įgen. Vimerio, tik reikia stebė- 
Jtis, kaip jis įsižeidė dėl Vo
kietijos vicekonsulo v. Hale- 
mo pranešimo į T’lžę, kad 
Sass kalbėjęsis apie politikų 
su Simonaičiu ir Lietuvos ka-• 
riuomenės karininkais.

Sasso ir Neumanno partijos 
abi yra turėjusios specialias 
jaunulio organizacijas — smo
giamuosius būrius. Gen. Vi- 
meris Sasso partijos septynis 
smogiamuosius būrius čia pat 
lir nurodė, kaip neabejotinai 
į įrodytus. Sasso partijos smo
giamųjų būrių, vadinamų 

: Stumi - Kolonnen — SK vv- 
riausu vadu buvo pats Sass; 
Klaipėdos mieste SK būriai 
jam betarpiškai ir priklausė, 
o apskrityse priklausė jo j>ar- 

1 Vijos grupių vadams. Įstojant 
į SK buvo reikalaujama ypa
tingų kvalifikacijų ir net dve
jopos priesaikos. Dalis SK 
narių kartu dalyvavo ir Vo
kietijos SA būriuose anapus 
Nemuno. Taip pat įrodyta, kuo 
SK būriai darė kariškus pra

simus, mokėsi kariškos mankš- 
|tos, karo lauko topografijos, 
žvalgybos ir valdyti ginklų. 
SK būriams buvo išdirbtus 
specialus statutas, kuriuo bu
vo nustatyta kariška drausmė 
ir besųlygin's paklusnumas vy 
resniesiems. Taip pat įrodyta, 
kad SK turėjo specialią uni
forma. Šilutėje, be to, buvo 
specialus Sasso partijos slap
tasis žinių rinkimo (šnipinėji
mo) skyrius, kuriam vadova- 

Įvo į Vokietijų pabėgęs Wiily 
J unker.

i Ilga eile faktų įrodyta, kad 
. Sasso ir Neumanno part jos a- 
d»i veikė slaptai. Ne tik sme
igiamieji būriai slaptai moky
davosi, kariškų dalykų ir da
rydavo kariškus pratimus, bet 
ir šiaip visų laikų būdavo a- 
biejų partijų slaptųjų susirin
kimų.

“PRAKEIKIMAS” SCE
NOJE

bilietais kiek galima surinkti 
pinigų. Neužilgo bilietai išda
lyti bus įx) kolonijas ir bus 
keliamas lomias nujaį Maria
napolio Kolegijoj statybai. Po 
to, Kolegijos choras pagiedo
jo keletu giesmių. Visam kam 
pasibaigus, vietinės šeiminin
kės pavaišino studentus už
kandžiu.

Bendrai veikalas Cambridge 
lietuv.ų parapijoj buvo dide
lis pasisekimas. Žmonės buvo 
pilnai patenkinti ir sakė lauk
sią progos, kada vėl galėsiu 
pamatyti kolegijos studentus 
vaidinant.

A. Miciūnas (L.K.)

CAMBRIDGE, MASS. —
Kovo 17 d., Mariana polio Ko- 

j legijos dramos skyrius, vado
vaujant mokytojui J Pilipau- 
Į skui, Nekalto Prasidėjimo lie
tuvių parapijoj, gražiai išp’l- 
dė veikalų ‘Prakeikimas’. Stu
dentai - vaidintojai anksčiau 
kitose kolonijose šiek tiek ap
sipratę su scena ir publika 
grąžui utliko savo paskirtas 
dalis.

Camhridge’o lietuviai iš an
ksto žinojo studentų atvykimų 
ir, todėl stropiai pasiruošė.
Scena buvo gražiai šilku iš
puošta, paruoštas rėdymosi ka 
mbarys, prirengta reikalingi 
dalykai. Žmonių irgi nemažai 
atsilankė. Salė gan erdvi ir jų 
žmonės užpildė.

Veikalas prasidėjo 3 valan- 
įdų popiet. Pinu viso ko, kun.
J. Vaškevičius, MaVianapol’o 
Kolegijos mokytojas, išaiški
no veikalo turinį, atvaizdavo 
kas turėjo sekti tolia'u ir kaip 
vienas veiksnias rišusi su ki
tais. Aktų tarpuose, kun. Va- 
iškev'čius paaiškino kas to- 
! liau seka. Darant permainas, 
stud. Leonardas Šimutis,
“Draugo” redaktoriaus sū
nus, gražiai paskambino pijlt- 
nu. Tarp kitų, kalbėjo ir vie
tinis klebonas, kun. P. Juškai- 
tis, kuris dėkojo parapijonams 
už skaitlingų atsilankymų 
gausių paramų,
jog malonu jam žiūrėti tokio Veikalo turinį, asmenis, o ak- 
Įdomaus veikalo ir, jog vi sitarpuose* aiškino kas toliau

i rt BOSTONE
BOSTON, MASS. — Atvai 

dinus veikalų “Prake:kimas” 
popiet Camhridge, Mass., stu
dentai nuvvko i So. Bostoną•' t fc
ir ten 7:30 valandų’ vakare 
vaidino Šv. Petro lietuvių pa
rapijos salėj. Vos įžengus į 
salę, buvo galima pastebėti, 
jog vietinė Marijonų Kolegi
jos Rėmėjų kuopa stropiai ruo 
šėsi pro vakaro. Ir patys stu
dentai tikėjosi, jog So. Bosto
no lietuviai gausiai atsilankys. 
Nenusivylė. So. Bostono rė
mėjai visuomet gausiai remta 
kolegijos reikalus. Taip buvo 
ir šį kartą.

Vakarų atidarė vietinis kle
bonas, kun. P. Virmauskas ir, 
po savo kalbos, pakvietė va- 

įr karų vesti kun. J. Vaškevi- 
ir pastebėjo, L C., kuris išaiškino

seka. Kad žmonėms būtų len
gviau suprasti veikalo turini, 
kolegijos vyriausybė iš anks
to buvo paruošusi programė-

. . ilus, kurie buvo šdalinti į va-
Vaskevi.’ius kolegijos vardu ikar4 Et>.|ankllli 
padėkojo atsilankusiems už

savo roles girtinai atlieka. Vė
liau visus studentus pasveiki
no už jųjų šaunų pasirodymų. 

Vo kalui pasibaigus, kun. J.

paramų ir ragino pirkti par
davinėjamas ‘plytas’ — bilie
tukus, kurių pelnas bus ski- 
namas naujos domritorijos 
statymui Marianapolio Kole- į 
gijos nuosavybėje. iNtat, stu-1 
(lentų skaičius kasmet auga, 
o vietos irgi kaskart trūksta. 
Tėvai Marijonai žada artimoj 
ateity pradėti statybų ir šiais

•ą atsilankusiems.
So. Bostone vaidintojai irgi 

I girtinai pasirodė. Po vaidini* 
i mo kun. Vaškevičius visos ko-

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 

o savo PROBLEMAS ir savo

SUCH IS LIFE—

AM P 7~4£/V -54 ' OjP/f
ma/vm/a' J u y' z i //v /v/e
COM/CS- AMD $4/'7$ AčGaop

Lock/mG? 54/ £44/ 445
'£/*? rtU JjCK££> JL00/C5

Sop7£ 7744/<i 4£ J-ČOK / ^7 4Ž9•/_
£/ 5 47 6 r447? Art P č

Puzzle -Find the papa who is talking about hia son and heir.

legijos vardu atsilankusiems raitis. Kalbėjo ir kun. P. Vir-
nuoširdžiai padėkojo ir pa
skatino lietuvius nusipirkti 
‘plytų’ - bilietukų, kurių pel
nas skiriamas naujai Maria- 
napolio Kolegijos dormitori- 
jai, kuri artimoj ateity žada
ma pradėti statyti. Po to, ko
legijos rinktinis choras pagie
dojo keletu giesmių. Solo gie
dojo B. Voveris ir A. Miciū
nas. Pijano solo skambino L. 
Šimutis.

Ant galo, šeimininkės stu
dentus ir mokytojus pavaiši
no užkandžiu, per kurį gražių 
kalbų pasakė stud. J. Mekš-

mauskas, kuris sakėsi labai 
patenkintas veikalu ir linkėjo 
studentams ii* visam kolegijos 
personalui geriausių sekinių. 
Po to studentai sukėlė ovaci
jas kun. Virmauskui ir savo 
dramos direktoriui mokytojui 
J. Pilipauskui.

Studentai išvyko namon pi
lni gražių įspūdžių.

ELEKTR1KINĖS
LEDAUNĖS

Pas Sasso partijos narius 
rastų ginklų, anot gen. Vime- 
rio, būtų užtekę sukilimui pra 
dėti, o tada būtų atėjusi gink
luota pagalba iš anapus Neinu 
no, kuri visada buvo pareng
ta.

BIZNĮ čionai,

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS 
KNYGVEDYSTĖS 
STENOGRAFIJOS

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 0 iš rj't° iki 3 po pietų, ii 
nuo 7 iki 0 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIU
MOKYKLA

3KMI So. Halsted., Chicago, III.

Nemailmas įveiktas — 
Dabar Valgo Viską

P-nas J. K. iš Montreal, Canada ra
šo,kad Jani daug pagelbėjo NUGA- 
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nšra 
mokamas liūdymas, Jis buvo atsiųs
tas lluosa jo valia. Daug kitų pra
neša panašius rezultatus. NUGA- 
TONE vartojama metų metais kaip 
pagelba malimo sistemai. Tai yra

I daktaro receptas ir turi gyduoles,
I kurios didina malimo organų veik- 
j mę. Jei -jūsų apetitas prastas arba 
i turi vargo su nenialimu — parnS- 
1 ginkite NCGA-TONE. Pajusite naudų

Į keletu dienų. Mes žinome, kad pa~ 
tarsit ir kitam. Mėnesio trytmentas 
už Vieną, DolerĮ. Parduoda visi ap— 
tiekoriai su garantija grąžinti pini
gus, jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų.

Nuo užkietšjimo imkit—UGA-BOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 2be
Ir 60c.

į

LEONARD A. GREET1S
Real Estate — Insurance — Notary Public

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

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.
......................... ....................... . ............. .......................0

INBURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

KKAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2808 WBST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

Žemiausios Kainos 
Chicago je.

Nuo

ir aukščiau

Pasirinkimas didelis.
APEįX, NORGE, 

LEONARD, WEST1NG- 
HOUSE, CROSLEY. 
Lengvi išmokėjimai

los. F. Sudrik, Ine.
3417 So. Halsted St. 

Tel. Bouiv. 4705

KidneysMust 
Clean Out Acids

The only way your body cen clean out 
Aclde and polaonoua w««t.« from you r 
blood la thru 9 mllllon ttny. dellcate Kld- 
ney t u be. or flltere, būt b«ware ot cho.p, 
dr.etlc, Irrltatlns druga. It funetlonai 
Kldney or Bladder dlaordera make you 
autter from Oattlng Up Nervoua-
neeo. Les Pelne. Hackache, Clrclee Uad.r 
E>oe. Dlaalneea. Rheutnatic Paine, Acld- 
Ity. Rurnlns. flmartlns or įtekins, rton t 
take chancee. Get the Doctor’e suaran- 
teed preecriptlon called Cystez (Sie«- 
Tea). Worka faat, gale and aure. In 4* 
houre it muat brlns new vltallty. end l« 
s uara n t e. d to flx you yp In one «eek or 
money berk on return of empty parkas' 
cyatea coeta only 9c a day at drussleo 
and the suarantea proteete you.

TIRED, W0RN OUT,

NO AMBITION
H O W many 

women are 
just dragging them- 
telves around, alt 
tired out with peri- 
odic weakness and 
pain? They should 
ltnow that Lydia 
F.. Pinkham'z Tab- 
lets relisve p«ri- 
odic psina and dis-

Comfort. Small tint only 25 ceatz.
Mrs. Dorsie Williams of Danviile, 

Illinois, saya^ **l had no ambitioa 
and was tsrribly nervoua. Your Tab- 
lets helped my periodą and buįlt me 
up.” Try them next month.

2/ 7 rcT/f
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Antradienis, kovo 26 d., 1935 nmrniB

AIA
ANTANAS AITUTIS

Liet. Halai. Konferencija Šauniai Pavyko
ERDVI SV. ANTANO PARAPIJOS SALE 

BUVO PILNA ATSTOVŲ

perUskyrė hu šiuo pasauliu Kovo 23i'i>y dienų, 6:15 valandų ryte 
1S35 tu., sulaukęs 56 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, lautages 
apskr., Girdiškės parap , Kuoftių Kaime. , , , . .

Amerikoje .išgyveno 34 metus. I>rlklause prie Lietuvių 1 illc- 
čių Darbininku 1’aSelpinio Kllubo.

Paliko dideliame nuliūdimo motcrę Murcelę (po tėvais Raz
maitė), dukterę Lene, brolj Petrų ir brolienę Marionų, sesers 
dukteres; Stanislavų Mielinienę ir Kazimierų Auėlenienę, seserų 
sūnus: Jonų Legeikų ir Pranų Tautkų, brolių sūnus: Edvardų ir 
Antanų, brolio dukterę Emilijų, švogerius: Jonų ir Rozalijų Ma
ziliauskais ir Povilų Vtlėlauskų, švogerkų Domicėlę Lekienę ir 
daugelį kitu giminių Amerikoj, Lietuvoj, 2 sesercs, brolj ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2208 W. Cermak Road.
Laidotuvės Jvyks Trečiadienį, Kovo 27tų dienų, 8tų vai. iŠ 

ryto iš namų j Aušros Vartų parapijos bažnyčių, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas j 
sv. Kuzi.livro kapines.

Visi a. a. Antano Aitučio gintinos, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, Duktė, 
ir giminės.

Laidotuvėf.e patarnauja graboriūs A. Phillips. Tel. Blvd. 4139.

Brolis, Brolienė, Svogerial

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
ŽINIOS

ATHOL, MASS.

Atliol yra 10 tūkstančių gy
ventojų, kurių sudaro 10 nuo-; 
šimti lietuviai. Ča parapija 
susiorganizavo 1913 metais. 
Pirmutiniu šios parapijos kle
bonu buvo kun. Pr. Meškaus
kas, marijonas. (Dabar gyve
na Lietuvoje). Nuo 1920 metų 
iki 1930 m. klebonavo kun. A. 
Petraitis, kuris kibai daug da
rbavosi ir daug nuveikė. Da
bar klebonauja bolševikų kan- 
knys, kuris išbuvo bolševikų 
kalėjimuose prie sunkiausių 
darbų virš 9 mėnesius kun. P. 
Jurai tis.

Nors šiame m’ėstelyje 10 
nuošimtį sudaro lietuviai, bet 
politikoje užimančių aukštes
niu vietų neturi. Čia reikėtų 
lietuviams daugiau vieningu-

uų. Prieš 20 metų lietuviai su
organizavo parapijų, kurios pi
rmutiniu klebonu buvo kun. 
■K. Vasys, antruoju klebonu 
į buvo kun. S. Vembrė. Dabar
tinių klebonu yra jaunas, dar- 
įbštus prieš keturis metus at
vykęs kun. V. Puidokas. Jis 
labai daug dirba su jaun’mu 
ir Įvairiose organizacijose. Lie 
tuviai turi 8 draugijas, kurios 
daug padeda ir parapijai.

Darbai -— dviračių išdirbys- 
tės ir geležų liejyklos. Lietu
viai didžiumoje dirba, depre
sijos mažai jaučiu. Dirbtuvė
se nemažai lietuvių užima au
kštesnes v etas.

Čia vargonininkauja J. Ja
nuškevičius. Jis yra geras mu
zikas ir dainininkas. Jo veda
mas choras puikiai išlavintas.

Kovo 15 d. tuojau po staci
jų parap. salėje A. Peldžius 
rodė judamus

Kovo 24 d., Cicero, III. L.
K. Vak. valstybių (Pederaci- 
ijos Chicagos apskr. iniciaty
va) 12-ji konferencija pavyko.
Prezidiumų' sudarė adv. J. (iri 
Šias, pirmininkas; A. Sutkus 
iš Waukegan, 111. 1 vice pirm.,
K. Račkienė 2 vice pirm., P.
Vitkus ir Valančiūtė—raštiniu 
kai. Taip pat išrinkta man
datų, sveikinimų ir rezoliuci
jų komisijos. K-jų atidarė Ci
cero parapijos klebonas kun.
Vaičiūnas malda.

K-jų sveikino atstovai įvai
rių organizacijų: Valančius,
Račkienė, Abramavičiūtė, Vai- 
eiekauskienė, Bancevičius, Ne- 
nartonis, Vaičiūnienė, J. Poška,
Mickeliūnas, Manstavičius, Sa- 
kalienė, kun. J. Mačulionis,
Sriubienė, Jakutis iš Wauke- 
gan, Ilk, Pužauskaitė, kun.
Briška, kun. Albavičius, kun.
Vaičiūnas, kun. Aukštikalnis, ROSKLANI). — rraeju- 
S. J., adv. Puodžiūnas iš Wau šiam susirinkime Visų Šven- 
kegan, 111. ir kit. Telegrama j tų parap. Vyčių kuopa svars- 
sve'kino Motina Marija, Šv. i tė pvnaklio, pasilinksminimo, 
Kazimiero Seserų kongr. vy-! basketbolo, “kitten” Rolės 
resnėji. Laišku sveikino J. La- I žaidimus, šokiu vakaru ir ki

likų persekiojimų Meksikoj ir 
kitos.

Plačiau apie konferencijų 
vėliau prašysime.

Konferencija prasidėjo įški- 
IĮminga suma, kurių celebravo 
gerb. kun. J. Vaičiūnas, kun. 
Pr. Juškevičiui, kun. Aukšti
kalniui ir kl. Ignotui. Pamok
slų pasakė kun. A. Mešlvs, S. 
J. Žmonių buvo pilna bažny
čia. Choras, muz. A. Mondei- 
kai vadovaujant, gražiai gie-. 
dojo.

Po pamaldų buvo bendri ko
nferencijos atstovų pietūs.

Konferencijoj dalyvavo apie 
500 žmonių. Buvo 2lS8 atsto
vai 70 draugijų, 10 parapijų 
4 apskričių ir 3 centrų. Rap

VYČIAI ŽAIS PYNAKU

“Liurdo Stebuklai” ir kitus. 
Žmonių prisirinko pilna s a Z

pinskas.
Po sveikinimų ark. Žaldokas 

skaitė paskaitų apie vyskupų 
Baranauskų. Paskaita buvo į- 
domi ir davė progos susipa
žinti su vienu garbingu mūsų 
tautos rašytoju. Antrų refera
tų skaitė kun. J. Vosylius, M. 
I. C., apie katalikiškų spaudų 

paveikslus —■ jr mūsų veikimų. Referatas pa 
rodė, kiek mums dar trūksta 
supratimo apie mūsų spaudų

mo politikos klausimu ir tuo-ar paveikslais visi buvo labai !jr jos svarbių rolę lietuvių ka-
patenkinti. Paveikslams ei
nant Januškevičius pagiedojo 
keletu pritaikintų giesmių.

Vietinis

talikų veikime. Ta’p pat pa
rodė daugely atvejų apsileidi
mo, per kurį leidžiame neka
talikiškai spaudai įsivyruoti 
ten kur ji nepriklauso.

VIEŠA PADĖKA

niet galima būtų vienam - ki
tam įsisprausti į aukštesnę 
vietų.

Čia lietuviai katalikai turi 
8 draugijas. Visos vra akty
vios. Viena už kitos lenkty- 
niuoja. Š'oje parapijoje var , 
goninkauja J. Stačiokas, ku-'
rio pastangomis yra sudaryti Marianapolio Kolegijos 
gerai išlavinti du chorai. r(Ju> noriu tart nuogirdžiausius

Kc\o 18 d. mūsų parap. sa- padėkos žodžius kun. P. Ska
lėje A. Peldžius rodė judamus kauskuį (Lovvell, Mass.), kun. 
paveikslus i kuriuos susirin- p juSkaičiui (Cambridge, 
ko nemažai publikos. Paveiks- Massj ir kun p virmauskui 
lai visiems patiko. (So. Boston, Mass.), jog ma-

Turiu pastebėti, kad šioje penėjo studentams užle:sti sa 
parapijoje publika yra labai įvo parapijos salę veikalui 
punktuali. Buvo paskelbta,/‘Prakeikimas”; šeimininkėms 
kad paveikslai prasidės 7:39 |kur',os studentams paruošė už- 
ir publika susirinko laiku. 'kandžius ir visiems, kurie sa-

Šiaine mieste daugiausiai y- ,vo atsilankymu parėmė kole-

va-

ra apsigyvenę vabalnikėnai.
Pikutis

WESTFIELD, MASS.

AVestfield yru nedidelis mie
stelis bet labui švarus ir me-*
džiuose paskendęs, čia randa
si i r* lietuvių virš 150 šeiiny-

Čikagos ir Rockfordo 
Vyskupijų

Penkių Metų Notas
Dabar galite pirkti per mus

Notos Moka 4 ir 5 
Nuošimtį

DISTRICT NATIONAL 
BANKA

1110 West 35 Street 
Telefonas Boulevard 2600

gijos reikalus.
A. Miciūnas (L. K.)

PRAŠO TĘSTI KELIONĖS 
ĮSPŪDŽIUS

mas įvyks balandžio 4. Komi
sija kviečia visus narius da
lyvauti.

Roselandiečiai parodė kelių 
kitiems vyčiams pripažinda
mi Jonų Stočkų garbės nariu. 
Jis yra organizatorius ir rė
mėja* Vyčių. Aplinkybės yra 
jį atskyrusius nuo mūsų.

Kovo 17 turėjome sėkmingų 
bouling turnamentų, kuriame 
dalyvavo šešiolika narių. Al- 
ice Dugan ir Jonas Valentas 
pateko pirmon vieton. iVicto- 
ria Siurblis ir Stan. Kernagis 
laimėjo antrų vietų, o Hattie 
Laučius ir Benediktas Dauk
šas trečių. Vakaras baigės do 
vanų išdalinimu.

Visų Šventųjų parap. bas- 
įketbolo tymas po Vyčių vė
liava įsirašė į South End Ra
porte r turnainentų. Jie žada i 
laimėti nors antrų vietų. Jo
nas Labžantis išrinktas orga
nizatorium ir menedžeriu 
“kitten” bulės tymo, kurs eis

į Apskričio lenktynes. Jau landžio 28 d., Lietuvių audi-
renka savo žaidikus.

Šokių komisija darbuojasi,
kad vakaras, gegužės 3 d. bū 
tų sėkmingas. Balandžio 26 d. 
8 vai. Mišiose kuopa in cor- 
pore eis prie Šv. Komunijos.

Koresp. Jurgis Smulkis

RUOŠIASI OPERETEI

torijoj.
Šių savaitę įvyks 2 repeti

cijos: antradienio vakare, ko
vo 26 d., Liet. Aud., bus vie
noms rjerginonis 7:30 vai. va
kare. (Visos prašomos atsilan
kyti laiku, nes yra daug dar
bo), o ketvirtadienį kovo 28 
d. Lietuvių Auditorijoj 7:30 
vai. vak. vyrams. Visi choro 
nariai prašomi lankyti repeti- 

jeijas, nes daug darbo, kad tin
kamai prisiruešus.

Raštininkė Pauline Sukis

L. V. “Dainos” choras sma
rkiai rengiasi prie naujos ope
retės “Laivyno Laivas”, ku
rių iš anglų kalbos išvertė; ---- ------------------
pats choro mokyt muz. Sau ' BIZN|ERIAI GARSINKITĖS 
ris. Operete bus vaidinama ba-1 “DRAUGE”

SPAUDOS SAVAITĖS 
TVARKA

Tęvi Marijumi 
Misijos:

i 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.

Kovo 25 — 3 i dd. — King- 
ston, Pa. (Kun. J. J. Jakaitis, 
ii. I. C.).

Kovo 27 — 31 dd. — Švč. 
Pan. Marijos Gimimo bažny
čioje — kun. P. Biskis, M. I. 
C. ir kun. J. Vosylius, M. I. C.

Balandžio 1 — 7 dd. — Šv 
Pranciškaus parapijoj, A Vilkes

tus reikalus.

Šį vakarų, kovo 26 <1., 
tuoj po misijų pamaldų 
bus pvnaklio turnamentas klū 
bo kambaryje. Jurgis Smul-į
kis, narys Apskričio komisi-Į r, „ t»-h. . .* v. .. . įBarre, Fa. (Kur,. A. Bublys,jos, kviečia parapijos jauni- Į y- j q

Balandžio 8 — 14 dd. — Su- 
’gar Notcli, Pa. (Kun. Jonas

mų dalyvauti turnaniente. A t--1 
sineškite savo kozvras. Na
riams įžanga dykai. Iš laimė
tojų rinksime keturis atsto
vus Apskričio pvnaklio tur- 
nainentui. Lo.š už dovanas.

S. Kuncevičius ateinančia
me susirinkime žadėjo vy
čius suįdominti Iriksais. Sus-

I. Jakaitis, M. I. C.).
Balandžio 8 — 14 dd. — 

Coaldale, Fa. (Kun A. Būb- 
(ys, M. I. C.).

Balandžio 15 — 21 dd. — 
Girardville, Pa. (Kun. A. Būb- 
•ys, M. I. C.).

SKAITYKITE
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien

raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, 111. Me
tams $6.00.

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

“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. 
street, Vilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, Marianapolis C'ollege, Tbonip.cn, Conn. Me
tams $2.00.

‘MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ilk, Me
tams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, 111. Metams $1.80.

“AMERHCA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Univarsalis Biu
ras, Ine, Kaina metams $1.50. 423 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Trečių referatą skaitė adv.
J. Grisius apie svarbų šių die
nų klausimų, kuris liečia vi
sus lietuvius. Klausimas buvo 
apie registravimą visij nepilie-v •cių.

Po referato išneštas protes
tas Illinois legislatūrai, kurį 
adv. (irišiui perskaičius, buvo 
priimtas.

Paskutinę paskuitų patiekė | 
“Draugo” redaktorius L. Ši 
mutis. Paskaita lietė kitą sva
rbų šių dienų klausimų, kuris 
liečia Lietuvų, ypač šiuo ' 

f neramiu Europoj metu. Pre
legentas nupiešė dabartinį po- 
Ilitinį stovį Europoje ir ragino 
visus būti pasirengusiais gel
bėti savo tėvyne.

KANSAS CITY, KANS. — 
laibai pageidaujame, kad ge
rb. kun. J. Česna, klebonas lie- 
tav ų parapijos, Sioux City, 
lowa, duotų progos “Draugo” 
skaitytojams daugiau pasiskai 
tylį įdomių žinučių iš suvo ke-J 
lionės. Savo įspūdžiuose kun.L 
Česna trumpai gražiai nupie
šia įdomias vielas ir atsitiki
mus ne tik Lietuvoje, bet ir 
kitose šalyse.

Lauksime daugiau.
Noctumia

Baigus paskaitas perskaity
ta ir priimta eilė rezoliucijų: 
1) Klaipėdos, 2) Vienybės rei
kalu, 3) Protestas prieš kata-

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

y

GARSINKITĖS
“DRAUGE"

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite!!

lupas Ūkis
ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 80. KEDZIE AVĖ.

Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

■—■■o
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo 
------------ o------------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIKBeiAI

vtaoMą rftitq paminklu Ir

me darbe per
Veskite paminklų reikalą* tie

siai m pačiais Udlrbėjala.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas kinkas | rytu* Ma
dMHtuUti

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai!

Re*. PRKSAOOIjA MII 
BKLMOVT S4*e 

Office: HI UOSIO K IMI
klfred

■peoUUmnJn 
karta*.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742I. F. EgMis

LaMcz ir Suins 2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 Cicero 5927|

I. Liulcnčius
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
J. F. Kadžius
S. M. Skudas
Ckas. Syreticze
I. J. Zolp

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1646 West 46th Street 
Pilone BOUlevanl 5203

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

Tbonip.cn


«
■U-'!.! — Ahtradienis, kovo 26 d., 1935

MUZIKA - GAISRAS - MIRTIS
Šeštadienio vakarą šeši jau

nikaičiai su savo draugais iš
keliavo iš namu, visai nema
nydami, kad j:e daugiau j sa
vo namus nebesugrįš. .Jie iš
keliavo į šių laiku užeigą, ku
ri randasi apie tris mylias 
nuo Kvanston arti Dempster 
Road. šioji vieta buvo gausiai 
lankoma Nortlnvestern uni
versiteto studentų. Kaip ir 
visuomet, taip ir šeštadienio 
vakarą jie ir daugelis kičų as
menų, ieškodami vietos pra
leisti linksmai kelias valandas

vey, 22 metų, stengėsi nunv 
minti išsigandusius, ramiai 
išdalindama drabužius atšilau 
kiusiems. Ji mėgino atiduoti 
jų daiktus jiems prašant, bet 
tai darydama neįstengė išgel
bėti savo gyvybės. .Daugelis 
iš tų, kurie per t'ą sumišimą 
stengėsi atgauti savo drabu
žius, dabar kaltina save už 
jos gyvybės praradimą.

Policija ieško kaltės
Yra įvairių nuomonių, kaip 

tas gaisras galėjo prasidėti.
susirinko The Rendezvous už- I Policija stengiasi ištirti visos 
eigoj. Besilinksminant staiga nelaimės priežastį. Kai kurie 
pastebėta, kad kilo gaisras ir valdininkai mano, kad gais
riems didelis pavojus. Visi, ras pradžią gavo gasu šildo- 
kurie ten tuo kantu buvo bė- niam prietaise, kuris per ne- 
ga prie durų, bet išėjimo durys
siauros ir visi negali išeiti, 

perimti,

“Draugo” Radio Valanda
................... —-

n r Y r n v s

Šiame paveiksle matyti lavonai žuvusių anksti sekmadienio ryt? 
Rendezvous Club užeigoj. Nė vienas iš čia gulinčių šeštadienio vakare 
nemanė, kad jie sekmadienį jau nebegalės matyti savųjų.

TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 
Iš WEDC (1210 kilocykles)

j gtasi skaniai pagamintais vai-pri rengimą, ypatingai savo 
I giais. Po kiek laiko, vakaro , vikarui, gaspaditiėms ir ki- 
| vyriausias rengėjas, parapi-j tiems, kurie kokiu nors būdu 
įjos vikaras, kun. A. Jeskevi; prie vakaro prisidėjo, 
čius, M. I. ('., perstatė vaka
ro vedėją p. Sakalą ir tuo 
prasidėjo vakaro programa.

Muzikalinę programos dalį 
! išpildė parapijos choras, svei
kindamas savo kleboną ilgiau
siais metais ir “Lai gyvuoj 

, sveiks.’’ Po sveikinimų, cho
ras dar padainavo dvi kitas 
daineles. Programoj taip pat 

A Vest sidės

5

RADIO
Š'andie 7 valandą vakare iš 

stoties W(1ES bi s įdomu kie
kvienam pasiklausyti gražaus 
radio programo. Dainuos se
niai girdėtos danininkės: Ge
novaitė šidiškiūtė - Giedrai- 

dalyvavo \\ ėst sidės dain. ,įįeng jr \ Anč'ūtė, taipgi A. 
p-le Šturmaite, kini dainavo £<japaS) Peoples radio duetas 
keletą gražių, jos balsui ati- į;,. ppį Apie sveikatą kalbės 
tinkančių, dainelių, tarp kal-Įnarys Amerikos Lietuvių-Dak- 
bų padainavo mergaičių kvar-! įaril draugijos d-ras T. Du>,<- 

j tetas, susidedanltis is sekančių J ,ju]js jpls gražios muzikos, ž'- 
asmenų: p-lės Šturmaite, Bra-jnių ir vįsok’ų įdomybių, 
zauskaitė, JesnauSkaitė ir Pi-

apsižiūrėjimą nebuvo užgesy- 
tas. Šerifas Toman yra nuo
monės, kad cigaretas prikiš
tas prie užlaidų, pradėjo ug- 
ni.

grūdosi
per duris, bet kad durys bu
vo siauros, besigrūdant šešis 
asmenis sumynė ir atėmė 
jiems gyvybę. 19 asmenų, be 
minėti} šešių, sužeista. l)u iš 
tų 19 pavojingoj padėčy. (ly
dytojai mano, ka/d ir jie mirs. _ _ - __ _______  ___  __ _____
Gaisro metu užeigoj buvo a- <\av< įsakymą, kad bytų per | jajj-u papjk|g daug apiplėši--karais. Kadangi šiandien vra ateiti.

Baimės

komAL
Kalbėtojų buvo daug. Visi 

Vakarienė gražiai pasisekė, į Juozai irgi viens kitam iš
ners dėl blogo oro negalėjo : reiškė nuoširdžiausius linkėji-

pinigus, brangakmenius ir vi- go’’ knygyno įvairaus turinio į bti savo kleboną ir visus pa
sukios rūšies bonus. knygų, kurias galima matyti i rapijoj gyvenančius .Juozus

buvo i kitos pusės yra sakoma, ir pasirinkus įsigyti -parap.
.. . . . ,v... . , jkad greičiausia jis buvęs va- j svetainė® kambarėlyje, kuristik dvi siauros išėjimo vietos,! . . , . < t .. .. i . . . . i T, . , ,Į S1 i gaujos narys, kurie savo būna atdaras dienomis ir va-1 atsilankyti tiek, kiek norėjo mus. Kun. A. Jeskevicius sa

vo kalboje padėkojo visiems 
prie vakarienės pasisekimo 
prisidėjusioms. Paskutinis 

's

Investucja kitas uže'gas
Šerifas Toman, sužinojęs, 

kad nelaimės užeigoj

I

Atmainos Valandose

pie 100 žmonių
Mergaitė atiduoda savo 

gyvytę

Drabužių padėj 
prižiūrėtoja, p-lė Arimu* Bar- laimės.

tikrintos visų kitų užeigų iš- . mų. Tos gaujos vadui mirus, atlaidų užbaiga, todėl visi pa
einamos durys. Mat, jei mi- l vr ............7*7- ”7 1 V^r!} atWar§ kUn' A' J°S‘v . . i-c x manoma, kad Kelly pasinau- sistengkite atsilankyt; i kam- i,pvizint. nrnšvdirms: kun Tnotos užeigos durys butų to- <loflama ....................... ................. - - - , Revuius, prašydamas kun. d.

ykę i kios‘ j-ok-ia/j.taitvinai reika 8 Pr°ga Pasisavino barg,i ir n,al(h* kn^e' Mačiulioni, M. T. C. sukalbėti kalbėtojas kun. .T. Mačiulionif
npU.-.p, sian(i;pn tos ne tUI'tą’ ka<lanfil J1S' buvo ->os ,h> arba šiaip knygų pasiskai- ](1 Sukalbėjus maldą bu-į ^kojo visiems už tokį gražų adejnno vietos auya nebūtų šiandien n, &r n(j Kainos]abai žemos; ■ yo 2duota sk< va ' j---------- --------------

Dr. Constance O’Britis pra
neša visuomenei apie atmainą 
savo ofiso valandose. Dabai 
jos valandos yra nuo 2 iki 4 
popiet ir nuo 6 iki 8 kas va
karę.

IR VĖL AP'E KELLY, {TRAUKU-i 
S{ Į NELAIMĘ 7 LIETUVIUS !

Iš kur Kelly įgyja tari} į žudvmu ir už tai nubaustas

paduota
dar nežinoma. Vedami toli- Tt.omi pareinsite katalikišką jr visiems 
mesni tyrinėjimai.

“Vargšas’’ Kelly, kuris 
tiek daug vargo savo mirtimi 
padarė septyniems lietuvia- į 
ms, dar ir šiandien lieka ne-'

14 metų kalėjimo.
K-Jly ne lietuvis

NORTHSiniEČIAI PASI
NAUDOKITE

Mūsų bažnyčioje dabar e’na

atsilankiusiems
Įspau.!,. Ypač visi turgų, i«'-, Ju(Bams „Mi„t kartu su kle-; 
įgyti naujai ISloist;, K"n'g« j,,,,,,, pri,. ......Ižiau-
Vienybės maldų knygelę.

Lietuvyt.'s

JUOZAPINĖS
40 valandų atlaidai. Ta pro j ---------

A ia galutinai nustatyta, ga Federacijos skyrius suruo- i . Pereitą sekmadienį Aušros
suprantamas asmua valdžios | 'i“? » katalikiSkos spaudos pla-: Vartų parapijos parapijom!
įstaigoms. Nuo jo mirties lig 111 8 J° t<>Vai • uvo tinimą. Pargabenta iš “Drau- surengė vakarienę, kad pager
tuos dienos visaip spėl’ojiina
dėl jo įgyto turto. Vieni sako, (

lietuvių kilmės.

Ke p atsirado turtas
sako, i yaujj radiniai duoda mums 

manyti, kad Kelly savo turtą 
įgijo bebendraudamas su įv
airiais vagiliais, kurie vogė

LIETUVIAI DAKTARAI
Orrice Tel. IlilAUm-k 4848 
lies. Tel. l.kOveliill O«17

7017 S. FAIRFIELD AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
242S tV. MARQVETTE ROAD
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: ^‘‘-„..mis t.i, LAFayette 5793

Y I Naktimis To. CANal 04(12

Offtee Phone 
PRO pect 1028

lies. and Office T,.t CANal 0257
2359 So. Leavitt St., 

CANal 0706
Res. PROsp«w-t 6659

DR. J. J. K0WARSKAS DR. P. Z. ZALATORIS
DR. A. J. JAVOIŠ

Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

CLASSIFIED
aitomgbii.es AFTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai------- -

CHEVROLET 1934 — Dabar tu- NASH ’32 — 8eyl. 5 pasaž. Coupe,
rime keletą. 1934 Chevrolets, Se
dans ir 2 durų Sedans, visi kuone 
nauji ir apkainuoti taip. kad jums 
duodamas DIDELIS SUTAUI’YMAS

Juodas, 6 drat. ratai, geri taierai. 
t.runjA raek, vvhipcord trim. Gerai 
atrodantis Nash geram stovy $395

PONTIAC — ’34 — 2 door Touring 
Sedan, with bui't-in trunk. juodas, 
5 drat. ratai, radio ir karSt - van
deninis šildvtuvas. Neatskiriamas 
nuo naujo karo. Garantuotas... DI
DIS TAUPMAS.

FORD — ’34, 2 durų Sedan. Mėly
nas. kuone naujas vėliausio mode
lio Ford. garantuotas ir ankainuo- 
tas SUTAUPYTI JUMS PINIGU.

BVTCK '31 — Model 91. 5 Sedan.
Juodas, 6 drat. ratai, geri taierai. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

CHEVROLET ’34, — 2 Door Sedan, 
Tamsiai žalias, 5 cream drat. ratai, 
tik trumpą laiką vartotas, išrodo 
kaip naujas. Garant. BARGENAS.

k!au-
radi-
kad

AKIŲ GYDYTOJAI:

£>n. VAITUSH, CPT.
LIETUVIS

OI’TOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, aklų aptemimo, nervuolu

PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOURS 

2 to 4 and 7 to 9 P. M 
Sunday by Appointment

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Kezitleiielja 66011 So. Arlesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 
6 Iki g v. vakaro

kad jis vienaip, kiti 
kad kitaip jis įgijo savo tur
tą, bet nei vienas dar galuti
nai nenustatė, ka'.p jis ištik- 
rųjų praturtėjo.

Chicago Daily Ne\vs laik
raštis daro savo investigaei- 
ją, norėdamas tą painų 
simą išr’šti. Naujausi 
niai veda prie išvados,
Kelly greičiausia įgijo turtą 
kriminaliniais keliais. Sekanti 
keli faktai tai įrodo. 1) Kelly, 
būdamas 23 metų, buvo su
areštuotas ir nuteistas į Jol-
iet kalėjimą. Kuomet jį pri- - mo, gkaudaina akhJ kanSt}> atHalso
stftto limo orizinrptoinms 1 r,,rnParp^ystŲ ir toliregystę. Prirenkime Kalėjimo prižiūrilojanib > t(.lainKai aklniU8 visuose atsiti-
pas jį rado nemažo turto įro- *.,n?’,ose e«za”’*h»vima« daromas su 
1 . 1 | elektra, parodančia mažiausias klal-
dymus. Jis turė jo prie savos t ,lua- Speciulė atyda atkreipiama i 

J » J ‘I mokyklos vaikus. Kreivos akys atl-dokumentą, kuris rodė, kad taisomos Valandos nuo 10 lkl g v. 
.. . . v . I Ncdė’lftj nuo 10 Iki 12. Daugely at-jis buvo pasidėjęs nemažą pi sltlklmų akys atitaisomos lx- akinių.

. . , .i pigiau kaip pirmiau,mgų sumą, visokių brangių , 4712 g0 ASHLAND AVE 
akmenų, sugadintų laikrodžių

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso telet BOI’levard 7820 
Namų Til. l’ROspeel 1030

rel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 lkl K vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 6122
I DR. G. I. BLOŽIS

DENTISTAS
2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavitt St.) 
Valandos: Nuo 9 Iki 12 .r.vto 

Nuo 1 lkl 8 vakaro 
Seredoj pagal su’artl

Tel. LAFayette 7C50

DR. F. G. WINSKDNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

FORD — '31 -- 2 door 5 nasaž. coupe, 
juodas su 3 drat. ratais. Gerame 
stovyje . .. ....................................... $235

CADILLAC '30 — V-8. 5 Sedan. Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, vvhipcord trim. Labai ge
ras karas žema kaina ............ $375

PONTIAC — ’34 — 4 door Touring BTTTCK — ’32 — Model 97. 5 Sedan,
Sedan, with built-in trunk, juodas, 
5 drat. ratai. Vėliausio mode'io, 
mažai vartotas, garantuotas, kaip 
naujas ............................................. $645

tamsiai mėlynas. 6 drat. ratai, spot 
light, special pilot ray light. vvhip
cord trim. Labai gražus, erdvus, 
jaukus, vėliausio modelio T’.ui- 
ckas ............ ..................................... $585

Ofiso: Tci 
!<<•»..: Tci

LAFayette 4017 
HEMlock 6286

rtUTCK — ’33, Model 57, 5 pasaž
Sedan, Juodas, šeši drat. ratai, 
trunk rack. Sis mažae Buick sedan 
išrodo kaip naujas, nerasite <am 
panašaus. Garantuotas ............ $795

BVTCK '30 — Model 4«S. 2 pa-až. 
coupe su rumbie seat, Freneh b'ue, 
6 drat. ratai, labai gražus co e 
tobulam stovy .......................... $295

PONTIAC — '30 — 4 door Touring CADILLAC -_  ’31 — V-12, 5 pasaž.
Sodan, juodas, 6 drat. ratai. Eko
nomiškas šešių cillndertų karas, to
buloj padėty ............................... $275

” ! »'

ir įvairių sugadintų grąžtui. 
2) 1931 metais, kuomet buvo 
nužudytas butlegeris kamba
ryje šalia Kelly kambario vie 
noje Chicagos “ flopb-ousc,
Kelly pasislėpė, kad policija 
negalėtų jo surasti. 3) Chica 
gos kriminalinės komisijos re 
korduose rasta, kad Kelly bu 
vo apkabintas butlegerio nu-

Ofiso Tel. CICERU 49
Rez. Tel. CICERO 3656

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

katos Komlstjonierlue Yra gerai Cl 
eertečlams žinomas. Praktikuoja Jau 
28 mėtos. Specla'lzavo užsieny. Pa
sekmingai gydo nheumatlzmą, Plati 
ėlų ir Nrdles Ilgas.

Valandos;
Nuo 16 lkl ,J vai ryto: nuo z Iki 4 

vai. popiet ir 7 lkl 8 vai vakare: 
tvenfn dfenlsis parai misterimą

4010 IVest, 131.h Street
CICERO. II.L-

Phone Boulevard 7589

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikvme akiniu dėl viso-

Ofiso Tel.: PROspcet 6376 
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J, RUSSEL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas^

2500 W. 63rd St
kių akių. Ekspertas tyrimo a-l ofiso vai.: 2 110 4 tr e:3o iki 8:*o
kiu ir pritaikymo akinių I w n«ofilo^lHT.pa^1 "'f0?.1• ‘ J 4 Rez. #515 IV. 6#tli St. Pagal autart).

Tci. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road ,
Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas .REPublic 7868

Tovvn Sedan, with rear trunk. 6 
drat. ratai vvith vvhite side vvails. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus i.r iš

, lauko Maroon paint ................. $695STTTDEBAKER — 3 2, 5 pasaž. coupe
SJK“h.iS,l MttkS CAT,n.L«ę -2» - V-> 5 ^»-pS/k-
kalp »«„!«,. .. ,«.! į:,"„'d KS..."!'X.

ris dar Ilgai tarnaus ................. $19.»

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

Ofiso valandos: 2 4 ir 6-8 vai. vak.
Rezidencijos Ofisas: 265® W. 6»th bt.

Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. I ...   ---------- , _
c J ■ ■ lu nuirai sutarti TORI) 33 — 2 pn«až. Convc.rtih'eSeredom.s .r Nedėliomis pagal sutarti poupp Juodas su Geltonais’ o--------", , .

1 ratais ir gerais ta jerals. Atrodo PACK A RD 28 — 8 cyl. 7 Sedan.^6

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1440 SO. 49l.ll CT., CICERO. II,Ii.
Utar., Ketv., tr Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. IIAESTED ST., CHICAGO
Paned , Sered. ir Subat. 2--9 vai

kaip naujas ir labai geram 
stovy .............................................

drat. ratai trunk rack ............ $95
$395

LaSALT.E — '30 — 2 door, 5 pasaž. 
Coupe, juodas. 5 drat. ratai, teąr 
luggage compartment. laibai gra
žus bei populiarus LaSalle mode
lis ...................................................... $395

OR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

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

2 aukštas . 
Pastehėkit mano iškabas 

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

Phone OANal 0523

Tel. Ofiso HOUI<ward 5913—14 
Rea. VTCto y 234S

DR. A. J. BERTASH
Oflao vai. nuo 1-8: nuo 6:30-8:80

756 West 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla OtKMi 

Oflao vai.: 2—4 Ir 6—8 p m. 
Nedėllomla pagal autartl

Tel. I,AFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

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

Seredomls Ir nedėliotume pagal 
autart)

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.

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite, 

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

Crawford 4100———  ----------- — -  ........ •----------
L1ETPVT1T ADVOKATAI

įvairūs daktarai

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 8o. Ashland Avė
2 luhoa

CHICAGO, fLL.
OFISO VAI.ANDO8

Nuo 16 lkl 12 vai. ryte. nuo 2 lkl 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėllomla nuo 10 iki 12 

valandai dieną 
Telef<iiuu» MIDway 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

♦631 8Q ASHLAND AVI
Tel. YARda 0994 

Re*.: Tel. PLAza 2400 
Valandos:

Nuo 10-11 v. ryto; 2-8 Ir 7-8 v. v 
Nadėldlenlaia nuo 10 lkl 18 diena

Oflao Tel.; LAFayette 8650
Ree. Tel.: VIRglnla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

GAS X - R A Y
414$ ARCHER AVENUE 
Kampas Frandsco Avė

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OF’SAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytate — 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 p.p

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 Pėtnyėloe 

vakarais 6 iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockivell St.
Telefonas RF.Publlc 9600

Telephone BOI’levard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

46311 S. ASHLAND AVU
Res. 6515 S. Rockwell St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St.

Chicago

K O NT It AKTORIAI

ZELVIS BUH.DING CO. 
Kcsitrak toriai

Statom naujus Ir talsom senus na
mus. Mūro. cemento, medžio tr stog- 
dengystės. lengvi Išmokesėtal arba 
cash. Gaisro apk£inavtmas ant namų 
tr rakandų.

3358 S. LITI ANICA AVE.
Tel. BOUIevard 6327

aitomgbii.es

