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Vokiečių spauda vis dar puola Lietuvą
JAPONŲ KARIUOMENE PAGALIAU
U2ĖMEKIANGWAN’Ą

TAD LIETUVOJ UŽDRAUSTAS VOKIE
Ciy LAIKRAŠČIŲ PARDAVIMAS

Kovos vyksta visu Šanghajaus

Ir Latvija gyvena vargus su

*

frontu

v

vokiečiais

NUSIGINKLAYIMO KONFERENCIJA

KAUNAS, vas. 28. — Vo
kietijos spauda nepaliauja puo
IMASI TIKROJO DARBO
lusi Lietuvos dėl įvykių Klai
pėdoje. Vokiečių laikraščiai
JAPONAI PASIRENGĘ
UŽĖMĖ KIANGVVANĄ
I šaukia, kad lietuviai rengiasi
KARAN
į naujų “pučų” Klaipėdoje.
ŠANGHAJUS, vas. 28. —
Lietuvos -vyriausybė griežtai
TOKIJO, vas. 28. —Gyvuo-i
Prisiųstos naujos japonų ka
užgina tuos neteisingus laik
riuomenės jėgos po kruviniau ja nepaprastas įtempimas dėl
raščiu šūkavimus ir uždraudė
I .... v v.
sių kautynių galų gale užėmė J. Valstybių nusistatymo Ki
trijų ligi šešių mėnesių laiko
Kiangwan’o miestelį, kur kinai nijos klausimu. Vyriausybė ty 1. J. Valstybių kariuomenė iš San Francisco siunčiama į Filipinus ir Kinijų. 2. Dalis Ku tarpiu Lietuvoje pardavinėti
ilgiau kaip vienų savaitę kar- li, bet laikraščiai aštriai kriti bos miesto Santiago, kurį išgriovė žemės drebėjimas. 3. Pulk. L. Gasser’is, J. V. kariuo • kaikuriuos vokiečių laikrašžygingai atlaikė prieš galin kuoja valstybės sekretorių menės Šanghajuje vadas.
■ čius.
Stimsonų už jo nusistatymų
gesni priešų.
j Lietuvos vyriausybė turi vii
PER RADIJĄ ŠV. MIŠIŲ
MIRĖ DAINININKŲ
Pats miestelis jau senai y- prieš japonus.
ties, kad iš Klaipėdos direk
KLAUSYTI YRA NELEIS
MOKYTOJAS
Be
to,
japonai
labai
nervuotorijos pasitraukus preziden
ra pakeistas griuvėsiais ir nuo
TINA
jasi
dėl
visų
kitų
valstybių
ne
tui O. Boettcher’iui, politinis
deguliais.
PUOLA PREKYBOS
palaukaus jiems nusistatymo.
Mirė įžymus operos dainium 8tt)Tis Klaipėdos krašte pats
KOMISIJĄ
,
................... ,.
vas. 28. —
k, ir dainininkių mokytojas savaime
Jei kraS
Laikrasciau
pareiškia, ,kad, VATIKANAS,
•
ŠAUDYMAI VISAM
Sandor Badanovits’as. Laidoseinlelig nenorėg ^„.a.
jei Amerika paskelbtų Japoni-1
FRONTE
Gazo naudotojų advokatas
jai
ekonomini boikotų, japonai , ,sa'Skln ’y• ar 3™ naa<hn«a per S. J. Konenkampe’as puola I- tuvės įvyks šiandie su pumai- toriaos Merkio paskirtos nau.
be atodairos pakilt, karan.
domis Šv. Ambraziejaus baž- jog direktori jos patvirtinti, jis
ŠANGHAJUS, vas. 28. —
______________
radijų klausyti laikomų sv. llinois’o prekybos komisijų, nyčioje, 1021 E. 47 gat.
bus paleistas ir nauji rinki
Visami kovų fronte vyksta šau
kuri nieko nedaro iš visuome
KINAI PRIEŠ NEUTRALINĘ
lr ar tas
mai nuskirti.
dymai. Patrankos baubia, kul
70 N A
radijų yra lygus klausymui nės reikalų — nededa pastan
NĖRA
PAGALBOS
i Latvija taip pat turi daug
kosvaidžiai trata.
gų sumažinti gazo kainų.
e
i bažnyčioje.
!

CHICAGOJE

---------- —

j vargo dėl tautinės

laureato. Rimčiausi kandidiatai galėti) būti; Savickis, Krė
vė. Putinas—Mykolaitis ir Šei
nius.
ATSIRADO BRIEDŽIŲ

Žagarė, Šiaulių aps. Žaga
rės girininkijoj yra apsigyve
nę keletas briedžių. Vienas eigulis matęs juos besiganant.
Tiesa, kai kuriuose kvartaluo
se yra nugraužtų uosiukų iki
1 metro 70 cm. aukštumo ir
sniege įminti pėdsakai, kaip
geros karvutės.
SERGA GRIPU

Baisogala, Kėdainių aps.
Jau antra savaitė, kaip Šioj
žmonės serga gri
“Ppu. Beveik kiekvienoj gryčioj
serga vienas ar kelt Serga,
daugiausia, lengvai.

vokiečių

INDIIOJ SUKILIMAI
Mieste gyvenantieji ameriko
Prekybos komisija anų die
ŽENEVA, vas. 27. — T. Sų- Šventoji Apeigų Kongrega\ alstybinis auditorius Nei- mažumos. Ir Latvijos vidaus
NUMALŠINTI
nai pasirengę apleisti savo na jungos taryba paruošė naujų eija nusprendė, kad katali- nų turėjo trumpų posėdį ir son’as pranešė, kad uždary- reįka]ų ministeris uždraudė
mus, kaip tik būtų pranešta japonams notų. Buvo pasaky- kams yra neleistina ir nepatar- išklausinėjimus atidėjo ligi tiems valstybiniams (State) Latvijoj pardavinėti du BerLONDONAS, vas. 27. — B
apie pavojų svetimšaliams.
ta, kad taryba sutinka Šang- tina klausyti šv. Mišių per ra-! kovo mėn. 29 d.
bankams krašto vyriausybė ne- jyno laikraščius per vienerius Peševaro pranešta, kad tenai
hajaius apylinkėse nustatyti ne dijų, kadangi tokiu klausymu Advz Konenkamp’as pareiš gali gelbėti paskolomis iš žino- metus.
“raudo nmarškinių” būrių su
IMASI DARBO
utralinę zonų /(juostų), paves- nieko savo sielos naudai ne- kia, kad komisija daug užimta mos atstatvmo bendrovės dvie
kilimai jau numalšinti, kada
tų svetimų valstybių žinybai, pelnijama, nes neišpildoma politika, tad' neturi laiko rū j, bilijonų dolerių fondo. Pa- Kvieila pasirašyti sutartį Peševaro ir kituose distriktuo
ŽENEVA, vas. 28. — Pra Kinų atstovas tai zonai pasi- svarbiausioji šv. Mišių klaugalhai teikiama tik krašto (Na-' Estijos vyiransybė pakviepintis visuomenės reikalais.
se suimta apie 6,000 sukilėlių
nešta, kad nusiginklavimo kon priešino ir taryba šį klausimų symo sųlyga — fizinio žmotional) bankams.
tė Suomija, Latvijų ir Lietuir jų vadų.
ferencija pilnai pasitvarkė, išbraukė iš notos.
____________
vų pasirašyti sutartį neiškelti
gaus esimas toje vietoje, kur PRIEš GAISRUS MIŠKE
Sakoma, Rusijos bolševikų
kaip reikiant susiorganizavo
____________
šv. Mišios laikomos.
DAUG
NOTŲ
PARDUOTA
im
P
ortui
ir
eksportui
jokių
LIUOSE
agentų apmokami musulmonų
ir imasi darbo. Visų valstybių
-------varžymų ir nedidinti muitų.
JAPONAI NUGINČIJA
atstovų pasiūlymai suformu
Daugiau kaip už 10 mili- : Ekonomiškoji depresija vis dvasininkai sukurstė gyvento
SVARSTĖ GINKLAVIMOSI
BOLŠEVIKŲ KALBAS
Cook’o apskrities komisija
luoti ir sugrupuoti ir paeiliui
jonų dolerių parduota Illinois arčiau į krūvų traukia Pabal jus.
------------PRIEŽASTIS
imasi priemonių apskrities miš
bus svarstomi.
valstybės notų bedarbių šel- ,tij0 valstybes. Yra vilties SU
TOKIJO, vas. 27. — Į bolše
--------- --kelius saugoti nuo gaisrų. Žino
JAPONAI PERKA MAISTĄ
pimui.
i daryti “Jungtines Pabaltijo
vikų kalbas, kad būk Mandžiū- ST. LOUIS, Mo., vas. 27.— nės įspėjami miškuose nekurti
MANDŽIURIJOJ VEIKIA
, Valstybes.”
rijoj japonai organizuoja bal- Kųtalikų Sųjungos Tarptauti- ugnių.
MEXICO CITY,
i vas. 27.—
PLĖŠIKAI
KALBĖS PER RADIJĄ
| tuosius rusus, japonų užsie- j nei Taikai įvykusiame čia suPacifiko pakraščių miestuose
TURĖSIM NOBELIO PRE
• jių reikalų ofisas atsako, kad važiavime buvo svarstoma pa- SURINKTA 4,200,000 DOL.
DAIREN, Mandžiūrija, vas.
Pranešta, kad kovo mėnesio MIJAI BENT KANDIDATUS atvykę japonų karininkai per
tas netiesa. Jei rusai ir orga šaulio valstybių ginklavimosi
ka daug įvairių maisto pro
27. — Visam japonų užimtam
6 d. per radijų kalbės prezi
nizuojami, pažymima, tai tas priežastys.
Pirmųjų savaitę Cook’o ap
duktų japonų kariuomenei. Be
krašte, anot pačių japonų, ėNobelio premijos fondo ko
daroma tik pačių japonų sun Tos priežastys, tai tarpusa skrity mokesčių už 1930 metus dentas Hoover’is apie krašto
to, perka dar lėktuvams alie
mė smarkiai veikti “plėšikų”
prekybos atgaivinimų.
misija prašo Humanitarinių
kenybėms.
vis valstybių nepasitikėjimas surinkta 5,000,000 dolerių. Vi
jų ir gazolinų.
gaujos. Kaikur “plėšikų” pu
Mokslų
Fakultetų
nurodyti
air nutolimas nuo tikrojo krik so mokesčių yra 282,000,000
sėn pereina naujos vyriausy
Už savo draugo nužudymų smenis, įrašytinus į šių metų
ASMENYS ŽEMĖS
ščioniškojo mokslo. Kristaus dolerių.
JAPONAI VERČIA KINUS
bės valstybinė policija.
Pasųuale Natalį, 56 m. amž., premijai gauti kandidatų eilę.
UŽVERSTI
mokslų išpažįstančios tautos
TARNYBON
teismas nubaudė 30 metų ka Ne visai tikslu būtų, jei fakul
------------ i turėtų sugyventi broliškai.
RAGINA PIRKTI NOTAS
ARKIV. DIAZ’AS LAIKE
lėti.
teto taryba balsuotų kandida
SE ATTLE, Wash., vas. 27.1 Šiandie taip nėra, nes jos nuŠANGHAJUS, vas. 27. —
MIŠIAS KATEDROJE
tus.. Juk, šiaip ar taip, iš 30 Patirta, kad užpakalinėse ja
— Lietus ir aukšta temperatū-! tolusios nuo to mokslo,
C. G. Dawes’as anų dienų
KARINGI BRAZILŲ
profesorių tėra tik septyni, ponų fronto linijose japonai
ra paliuosavo Wasbingtono
per radijų ragino čikagiečius
MEXTC0 CITY, vas. 26.—
KARININKAI
galį turėti sprendžiamosios yra pristatę į darbų daug kikalno dalį. Staiga į pakalnę
JAPONAI GYVENTOJAI pirkti Illinois valstybės išleis
Po aštuonių savaičių pertrau
nuomonės lietuviu HferrHlTn* nų darbininkų. Jie verčiami
nuslinkusi ta dalis užvertė Edtas nętas bedarbių pagelbai.
KRAUSTOSI
kos arkivyskupas Diaz’as va
MGNTEVIDEO,
Urugva

d;-.’; k.:., a. Ti'.sF ūs ai galėtų gelbėti japonų kareiviams.
gewick sodžių. Žuvo 7 asme
Tos notos yra laisvos nuo mo
kar pirmu kartu laikė šv. Mi
jus,
vas.
27.
—
Žiniomis
iš
tat padaryti fakulteto komisi
nys.
ŠANGHAJUS, vas. 27. — kesčių ir neša 6 nuošimčius.
šias vietos katedroje.
Brazilijos,
brazilų
karininkų
ja — 7 žmonių ir prof. E alio NESURANDAMA 30 ANG
Vietos japonai gyventojai, da
grupė
Rio
de
Janeiro
mieste
Sruogos, berods, jau suorga
Ir Guadalupe- bazilikoj va ALASKOS UGNIAKALNIS ugiausia moterys su vaikais,
CAPONE TURI EITI
LIAKASIŲ
užpuolė
ir
sunaikino
laikraš

kar įvyko viešosios pamaldos.
nizuotosios “Literatūros Drau
VERŽIAS
gausingais būriais apleidžia šį
KALEJIMAN
čio “Diaro Carioca” spaustu gijos” tiekos pat narių komi
Šventasis Tėvas leido arki
miestų.
Vyksta. į Japonijų.
BLUEFIELD, W. Va., vas.J
vę
už
tai,
kad
laikraštis
kri

vyskupui Diaz’ui protestuo
SEWARD, Alaska, vas. 27. Nuo to laiko, kada japonai pra Smurtininkų vadas Capone,
sija, suėjusios drauge. Juk tai 27. — Arti Pocabontas, Va.,
jant ir imantis teisėtų prie — Pradėjo smarkiai veržtis dėjo veikimų šiame mieste kuris laikomas apskrities ka- tikavo militarinę vyriausybę. visų mūsų rašytojų reikalas anglių kasykloje ištiko sprogį®,
monių prisitaikinti prie var Shishaldin ugniakalnis Uni- daugiau kaip 15,000 japonų (įėjime, pralošė apeliacijų ir ti>
Karininkai grūmoja ir ki paskelbti bent tinkamus kandi- mas. 30 angliakasių likimą*1

žančio Bažnyčių įstatymo.

mak saloje.

apleido miestų.
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ri eiti kalėjimam 11-ai metų. tiems laikraščiams.

datus, jei ir neturi dar šįmet nežinomas.

DRAUGAS
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ir be jos pastangų. Kongrese buvo sumany
mas skirti 750 milijonų dolerių įvairiems
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius
viešiesiems darbams ir tuo būdu palengvinti
^PRENUMERATOS KAINA: Metams — {4.00. Pu
sei Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam
bedarbiams. Žemesnieji rūmai sumanymų pra
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams {7.00, Pusei Me
vedė, bet aukštesnieji rūmai (senatas) atme
tų — {4.00, Kopija ,02c.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųtė
dėl vyriausybės nusistatymo prieš bedar
Una, jei nepsašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam
tikslui pašto ženklų.
bių šelpimų valstybės lėšomis.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Bet didelių pramoninkų ir bankininkų še
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
lpimui vyriausybės pastangomis sudalyta val
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
džios bendrovė su 2 bilijonų dolerių kapita
vai. po piet.
lu. Ši bendrovė jau veikia, tačiau jos darbai
visuomenei nežinomi. Kam ir kiek daug ji
“DRAUGAS”
skolina pinigų yra paslaptis.
Gal ir yra rimta priežastis tai visa slė
LITHUAN’IAN DAILY FRIEND
Published Daily, Except Sunday.
pti, bet vyriausybė taip pat rimtai turėtų
SUBSCRIPTIONS: One Year — {6.00. Six Months
pagalvoti apie 8 milijonų bedarbių šelpimų ir
60. Three Months — {2.00. One Month — 75c.
apie kitų 40 milijonų žmonių likimų. Skurdas
Europe — One Year — {7.00. 8ix Months — {4.00.
Copy — .02c.
be galo skaudžiai palies šio krašto šeimų
Advertising ln "DRAUGAS” brings best resulta
struktūrų (būtį), jei nebus reikalingos tiems
Advertising rates on application.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago ir kitiems pagalbos.

“DRAUGAS”

DIENOS KLAUSIMAI

Amerikos Darbo Federacija skelbia, kad
‘ šiandie visam krašte yra apie 8,300/)00 be
darbių, o apie 40,000,000 piliečių gyvena sku
rde. Dirbantiems mokamas tokis menkas atly
ginimas, kad jie vos-ne-vos gali maitintis. Jie
ir jų šeimynos neturi tinkamų drabužių, ne
gali naudotis Įvairiais gyvenimo patogumais,
kaip visa tai siūlo didieji įmonininkai skel
bimais per laikraščius. Jų pačių ir jų šeimų
narių sveikaita pradeda irti, nes nėra pinigų
įmokėti gydytojams. Kada įra sveikata, fi
ziška kūno būtis smunka. Smunkant šiai pa
dėčiai, dažnai ligos iškyla ir jos ima veikti
•patį protų.
Anų dienų AVasbingtono iškilmėse prezi
dentas Hoover’is kalbėdamas taip kitko pa
reiškė, kad šis kraštas Jurgiui AVasbingtonui
daugiausia turi būt dėkingas už palikimų to
kios tautos, kokių nies šiandie turime. Tas
teisybė. J. Washingtonas savo dideliais dar
bais ir pastangomis padėjo stiprius būsimai
didelei ir garbingai tautai pamatus. Tauta
išaugo ir išsikerojo. Deja, tie visi, kurie šiai
tautai vadovauja, nenori persiimti J. Washingtono patiektais obalsiais ir, dar blogiau,
neigia jo paliktus dėsnius. Jei šiandie 40
milijonų krašto piliečių, t y. kone vienas
trečdalis tautos, skurde gyvena, tai nėra ko
džiaugtis tautos ateitimi.
Šių milijonų skurdžių privatus šelpimas
negalimas. Astuonių milijonų bedarbių priva
tus šelpimas neaprėpiamas. Visos labdarių
organizacijos netari fondų ir nežino, kas to
liau joms veikti. Seniau tuos fondus savo
gausiomis aukomis palaikė tie 40 milijonų
piliečių. Šiandie jie jau patys skursta ir nė
ra kam jų gelbėti.
Krašto vyriausybė gi nieko iš to nedarą
Ji tik svajoja apie krašto gerbūvio grįžimų

•11
(Pabaiga)
Ir Nelabasis, pataisęs savo akinius,
pradėjo pliaukšti pragariškas pagyras,
'pasididžiuodamas;

— Aš, tamsybių dvasia! Mano akys
neužrištos. Aš matau ir ‘ suprantu viskų.
Mano spauda yra galinga. Ir aš turiu
kuo didžiuotis. Vakarais, kai baigiasi dar
bas, iš džiaugsmo — kiek kairių esu pa
bučiavęs savo redaktorių barzdas — Ma
no pamokslai spausdinami mano laikraš
čių skiltyse ir moderniškai rašytuose editorijaluose. Mano laikraščiai platinasi po
visus kraštus ir užkampius, o mano pa.mokslai skamba, kiekviename mieste ir
kaime. Tik nepasiekia tų kampų, kur nesiranda nuodytinų sielų. Ir katalikai to ne
mato ir nieko neišmano. Jų Akys yra už
rištos mano nanka! Jie yra akli ir vaikš
čioja mano tamsybėse! Kaip laimingas aš
esu! Ir aš iš to labai džiaugiuos!
Tuo tarpu atvykome prie • svetainės,
kur Katalikiškosios Spaudos platintoja?
ir rėmėjai sūrengė vakarų vajaus sėkmin

va s.

r
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VOKIEČIŲ ŠĖLIMAS DEL KLAIPĖDOS

nėjo į svetimos valstybės sos- prasti, kuriuo pagrindu vokie
tinę, už tai, kad seimelyje vie-'čių spauda tokį didelį triukšKada pažvelgi 14-ka metų. tuvos žemėse galės Įsikurti vo- šai netiesų sakė, už tai, kad mų prieš Lietuvų sukėlė, koatgai, kada sulygini ano meto Kiečiai. Lietuvos galutinas pa atsisakė pildyti Respublikos ' kiais tikslais ji taip įžeidinėlietuvių tautos gyvenimų su sisavinimas vokiečiams tada vyriausybės reikalavimų, kad ja lietuvių tautų. Dabai klysdabartiniu, pamatai milžiniš rodėsi ne tik gyvenimo būti savo veikime vadovavosi sve-Įia vokiečių spauda ir neteisinkų skirtumų. Kas galėtų tvir nybė, bei ir savauue supran tinios valstybės konsulo nuro-'gi jos informatoriaį, jeigu jie
tinti, kad mūsų tautos laisvės tamas dalykas, lėčiau kitaip dymais. Kų dėl šio viso daro mano, kad lietuvių tauta nėkaina buvo per brangi”/! Tik, lėmė likimas. Visos vokiečiu I vokiška spauda, ypač. naciona- rą jautri, kad be pagrindo paprisiminkime 1918-tų m. žie viltys dėl įsigalėjimo Lietuvo h.'t.Tiė?...
darytus įžeidimus ir užgaulio
mų, kada ir ūkininkui buvo je pasirodė nebuvusios pagrį
lietuves valstybę net dide- Jimus J1 giltai užmirš, kad
jau gana sunku su duonos kųs- stos. Prasidėjo kitokių santy Ii, ir šiaipjau vadinami rimti, i P° a*° viso dar turės daug paniu, kada už kepurės nusiėmi- kių era. Bet daug vokiečių dar vokiečių laikraščiai marguliu- j sitikėjimo vokiečiams ii- vis
mų, sutikus vokiškų žandarų iki šiai dienai negali užmirš oja “žiniomis” apie Lietuvos i^us jautri jų nusiskundimams
arba aukštesnį vokiečių armi ti, kad karo metu jie čia Lie kariuomenės mobilizacijų, a-,ar tai d®I Versalio taikos aujos kariškį, mūsų piliečiai bū tuvoje buvojo, kad sugriautų pie šaulių žygius su šarvuo . tarties, dėl .'operacijų ir kitų
davo ne tik piniginėmis bau mūsų kraštų matė. Jie stebisi, tais traukiniais, tankais, karo vokiečianis opių klausinių.
domis baudžiami, bet labai kaip šis kraštas galėjo pasi lėktuvais prieš beginklį Klai Tiesa, lietuvių tauta neva
dažnai čia pat būdavo bota daryti laisvas ir nepriklauso pėdos kraštų. Išeitų, lyg Klai didelė, ir jos i a :-as tarptauti
gais apmušalui arba apstum mas, kaip jis, gavęs laisves, pėdos kraštas dar nebūtų Lie niuose santyl. ’ uore nedaug te
domi tų, kuriems nenusilenkė, suspėjo kultūros keliu taip to tuvos Respublikos ribose, lyg gali nulemti.
mes norėtuKOKIA1S KELIAIS VOKIEČIAI EIS
prieš kuriuos savo kepurės ne li nueiti.
jame nebūtų Lietuvos kariuo- lne vokiečiams tik priini
nusiėmė. Didelis skurdas, be
menės įgulos ir centro vabl- didžiojo karo metu jų spaw
Ateinantį kovo mėnesį Vokietijoj įvyks veik badas ir svetima prie Paskaitęs paskutinių savai
žios įstaigų, lyg reikėtų šį j e buvusį populiarų posakį?
respublikos prezidento rinkimai. Šie rinkimai spauda tada slėgė visus. Kaip čių vokiečių laikraščius, gau
.[kuriuo jie mėgdavo afišuotis,
« dar “žk^iauti. Dėl vo-į
parodys, kokiais keliais vokiečių tauta eis. smarkiai pasikeitė dalykai per ui'Ubai tosto įspūdžio, “ai- kraS,
kiečių spaudos šitokių fantas- kada nauja valstybe Vokieti
Po rinkimų bus žinoma, ar Vokietija pasiliks 14 laisvo tautos gyvenimo me rodo, kad visa Vokietija gyjai karų paskelbdavo. Tada
vieno Bottcherio ii- i tišk«
“ums kyla ™'
kaip buvus Europos taikos šalininkė, ar £al tų. Šiandien ne tik niekur Lie vena
nas klausimas: iš kur tos kvm vokiečių lakraščiai rašydavo:
pakils kovoti prieš taikų, ^ad Europa iš nau tuvoje nėra bado, bet jau sku kimu, kad santykiai su Lietu
los “žinios”, tie biaurūs šinei- — Ko daugiau priešų, to dau
jo būtų panardinta žmonių kraujo klanuose. ndžiamės, kad neturime kur va yra toks vokiečiams svar
'žtai ir prasimanymai prieš giau ir garbės! Ar šie priešai
Be sutikusio būti kandidatu į preziden maisto perteklių dėti. Joks vo bus dalykas, nuo kurio parei
Lietuvų eina? Tie laikraščių ir Vokietijos imperijai išėjo į
tus prezidento Hindenburgo ir kitų kelių pa kiškas žandaras už kepurės na visos Vokietijos likimą?,
žinių agentūrų atstovai, kurie sveikatų, ar ne, patys vokie
rtijų kandidatų, staiga savo kandidatūrų iš nenusiėmimų ar kų nors kįtų jos visos ateitis. Rodos, nėra
net jokios ūkio ir finansų kri gyvena Lietuvoje ir patys sa- čiai tai ?e’i» i už c;~ s zi:.
kėlė tautininkų socialistų (fašistų) partijos
mūsų piliečių nedaužo. Šutais
I vo akimis vistų mato, juk ne- šio dalyko .-nes jiems ii nepri
zės, nėra reperacijų klausimo;
vadas Adolfas Hitleris, žinomas didelis pra
pačiais vokiečiais mes kalba
I gali tokių p* sąmonių praneš- mintume, jei ;.ę spaa i i, I:užh
ncūzų ir dar didesnis komunistų ir žydų prie mės tarptautiniame forume ir, Lietuvos šešėlyje vos mato
[dinėti. Reikia konstantuoti, •vokios juodos lankos užsukta,
mas darosi nusiginklavimo ar
šas.
turėdami savo pusėje tiesų bei
ba apsiginklavimo reikalas. kad jų pranešimų daugumas nebūtų paleid s- prieš
Anais metais buvusiais parlamento rin
teisę, jų nebijome.. Mūsų aišVisos viltys ir norai padaryt tikrai yra objektyvūs ir atvai vų tiek daug r tapyk .Uos ir
kimais jo vadovaujamoji partija kaip ant
,kiai jaučiama teisė yra toks
zduoja tai, kas iš tikrųjų de
Dancigo koridoriaus ir kitų
netiesos.
(Bus daugiau)
mielių išaugo savo gausingumu, kada par'ginklas, kuris nesugniuš prieš
dasi.
Bet
kuo
kalti
yra
vieti

sienų su .Lenkija revizijų yra
lamentan buvo išrinkta daugiau kaip vienas
jokius vokiečių spaudos grasi
kur tai išblukusios. Prieš mė niai korespondentai, jei greta
šimtas partijos atstovų. Pirmiau ši partija nimus.
NAUJA KNYGA
jų žinių yra spausdinamos ka
nesį laiko niekam pasaulyj ne
galėjo pasidžiaugti vos keliolika savo atsto
O visgi dabartiniai santy- žinomas Bottcherio vardas, žin keno sufabrikuotos iš pirš
vų.
.
•
PALAIMINTAS
to išlaužtos fantastiškos neva
Tautininkų socialistų partija pradėjo di kiai su vokiečiais šiek tiek [ vokiečių spaudos propagandos
žinios, jei laikraščiai patys KUNIGAS .TONAS ®OSKO
dėti, kada Hitler’is ėmė skelbti vokiečiams primena 1918 metus. Tiesa, ta dėka, šiandien visuose konti
nuo savęs deda šmeižtus ir
Jo Asmuo
geresniuosius laikus, kada jis pagrasino ne- da galingos vokiečių armijos nentuose girdimas, jo paveik
grųsinimus
prieš
kaimyninę
* '
-i/'
mokėti buvusio karo skolų ir reikalauti Ver- storėjo netoli Paryžiaus, tada slai visuose iliustruotuose laiDarbai -ir Auklyba
tautų, su kuria nori turėti dra
buvo
suplanuota
paskutinė
i
kraičiuose
dedami,
jis
dedasalės taikos sutarties pataisymo.
ugiškų santykių?
Tai lietuvių Saleziečių iei
Hitler’is iki šiol nebuvo Vokietijos pilie milžiniška'ofensyva, kuri tarė- mus didžiausiu kankiniu. Už
Dėl Bottcherio direktorijos dinys. Tari 7C? pusi. su dau
čiu. Tai buvusis austras darbininkas, išėjęs jo sulaužyti vieningų Santar kų, kodėl? Ar kas padarė pa
atstatymo niekur Lietuvoje, gybe paveikslų. Kaina $2.-iO.
vos pradžios mokyklų. Bet jis per visų didįjį vės frontų vakaruose. Už n^-sikėsininių į jo gyvybę, ar jo
taipgi ir Klaipėdos krašte, neKaikas galį pasakyti, La.
karų tarnavo vokiečių kariuomenėje. Jo pilie priklausomybės akto paskelbi tartų atėmė, ar jo šeimos gar1 įvyko
jokio
bę
įžeidė?
Nieko
panašaus
sui*'"
7
*"
’
J
X?
±
'
Z
nesnia
»aus
inci-jšiais
sunkiais laikais tomą
tybės stovis visų laikų buvo kvestijonųoja- mų Lietuvos Aidas Vilniuje
ai7ta ,abai [brangi knyga yra neįmanoma.
mas. Norėta reikalauti iš parlamento, kad buvo konfiskuotas. Vokiečiai Bottcheriu neatsitiko/ Vokie- i
kultūringai, labai tvarkingai.
-•
„-m-; •
šis jį pripažintų piliečiu.
dar tebegalvojo apie tai, ku-jčių spaudos dėka jis padary- j Dėl §io ,akto> galinia gakyti<
į
kft.
audilno lu;‘.
Tas klausimas tačiau išspręstas be par
lamento. Kada jis nesenai pasiskelbė kandi riam jų karaliūnui teks Lie-[tas tarptautiniu herojum už vienas lapas nenukrito. Todėl kaig paIaįmįntas kun Bo^0
datu į prezidentus, Brunswick’o prezidentas tuvos sostas, kokiu būdu Lie- tai, kad slaptais tikslais važi- niekas Lietuvoje negali su* [ kūdikystėje praleido daug blo-
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MILIJONAI ŽMONIŲ SKURSTA

Spauda it* nelabasis

Pirmadienis,

uk

Klagges’as jį ėmė ir paskyrė Brunswick’o
technologijos instituto profesorium. Tuo bū
du jam pripažinta ne tik pilietybė, bet jis
jau pelnė ir profesoriaus titulų. 1
“Prof.” Hitler’is rinkimuose bus pre?’dento Hindenburgo oponentu. Matysime, ko-

gumui. Nelabasis, paniekinamai sužybčio
jo ir žėrinčia neapykanta akyse prabilo:
— Tai kokia menka vietelė!
Tačiau aš pašiepiamai žvelgiau į. juododį milžinų ir drųsiai tariau, paklausda
mas:
— Argi dienraštis “Draugas” nėra
reikšmingas lietuvių katalikų gyvenime t
Argi nekenkia tamsioms tavo/akims?
Ir Nelabasis pradėjo prunkšti ir bur
noti. Iš pragariškosios Nelabojo burnos
pasipylė keiksmai. O aš tęsiau toliau:
— Aš nesibijau tavo keiksmų ir bur
nojimų. Nepaisant tavo tamsybių spaudos
pasididžiavimo ir trijumfo, aš tikiu į ga
lutinų garbę ir pergalę To, Kurs mums
kuria amžinojo gyvenimo nuotaikų. Aš ti
kiu, kad Šv. Dvasia tų nuotaikų įkvėps
žmonėms ir juos apsvies! Tada katalikai
matys ir viskų regės!
Tai ištaręs, smarkiai užtrenkiau du
ris prieš tamsybių* dvasių ir įžengiau į
svetainės vidų, kur tada kunigas V. ug
ningai kalbėjo klausytojų miniai apie Ka
talikiškosios Spaudos apaštalavimų, pa
brėždamas :

—..... —..... .
" • ■■■■ ■■■■; ■ -............... ...... .......
■ ■
!gesnius laikus, negu tūkstankiais keliais vokiečiai žygiuos, Ar jie pasi- tas aferistas. Jis neturi tėvynės, bet pakari- čiai šių laikų vargstančių liz
duos saldžioms llitler’io svajonėms, f.r ir j karnai gudrus.
tuvių.
toliau dirbs rimtų darbų prezidentu išsirinkę i
Vokietija yra Lietuvos kaimynė. Lietu
“DRAUGAS’
Įžymų savo tautos sūnų Hindenburgų. Juk va tad domėsis vokiečių prezidento rinkimų
2334 So. Oakley Avė.
Hitler’is yra ne kas daugiau, kaip tik papras- eiga ir pasekmėmis.

tokia pat šventoji pareiga, kaip kad pa
ties tikėjimo išlaikymas. Katalikiškosios
Spaudos platinimų turime žiūrėti, kaip į
švenčiausių savo pareigų, tiesiog apašta
lavimų, nes tikrai kas platina ir palaiko
spaudų, atlieka apaštalavimo darbų, nes
padeda plėsti visuomenėj Kristaus pamo
kymus, Jo dvasių ir dorovę!
O klausytojai gerb. kalbėtoją lydėjo
gausiais aplodismentais ir entuziastiškai
gaudė kiekvienų jo žodį.
Nelabajam už durų tur būt nebuvo
džiaugsmo; jis tur būt nebejuokavo ir ne
besididžiavo. Tačiau katalikai trijumfavo
ir džiaugėsi, kad viskas eina jų pačių la
bui ir katalikybės naudai.
Samata.

NEGAttK IR NEGAIŠINK

lus, kaimynai būtų jį surišę vadžiomis ir pabaigoje pamatysime jos vaisius. Ir t
išvarę į pipirų žemę (į Kalvarijų tada , da kiekvienas pilietis tvirtai laikysis p
žmonių dar nevežiodavo). O dabar — la li ei po “negaišk ir negaišink.” Ūkininkai
bai prašome! Kur žingsnį žengsi — visur tuja naujove naudosis šitaip.
Atvažiuoja ūkininkas šeimynos sam
kultūra ir moderniška technika. Ir kaip
dyti.
Bernas, pusbernis ir piemuo sėdi už
viskas gūdriai suvarkyta. Koks tikslumas.
ustaly ir lošia kortomis. Ūkininkas laiko
O greiturnėlis! Tikras amerikoniškas.
veltui negaišint; nusiima kepurę ir klau
"
Pavyzdžiui, Kaune. Prieš savaitę čia
sia:
šitoje vietoje stovėjo pakrypusi lūšnelė,
— Kiek reikalaujate Ponuliai ?
o jos savininkas skelbė bankrotų ir nemo
— 1000 litų! 800 .litų! 500 litų! kėjo skolų, o šiandienų šitoje vietoje stovi
atsako visi kartu.
penkių aukštų rūmai, o jų savininkas jau
— Ar pigiau negalima?
įsteigė moderniškų restoranų ir keturias
— Ne! Prašau negaišinti!
krautuves.
Ūkininkas važiuoją į turgų. Vežime
Nuo Kaunp neatsilieka ir provincija,
vadinasi, kaimas. Žiūrėk,
koks nors kriau- 10 žųsų, 5 vištos, veršiukas ir 3 kapos
t
čiukas, kuris prieš ketvertų metų nemo kiaušinių. Prie vežimo prieina Leibukas
kėjo dorai kailinių suraukti, šiandienų sa ir pudruota poniutė.
vivaldybiškus reikalus sprendžia ir visuo
— Penki litai už viskų! Nenori? Nemenės gerovę ant nuosavos kupros nėšio- j reikia. Vežkis į namus,
ja, ūkiškas vienybes kaimuose steigia Nu
Pilietis dreba ligi sutemų, paskui nu
eini į valsčiaus raštinę ir tenai kultūra
atsiduoda. Sekretorius su viršaičiu val veža savo prekes pas Leibukų, gauna dvi
stybinio monopolio reikalus svarsto, o dėžutes švediškų degtukų ir 50 gramų
ant sienos sieksninis plakatas su -parašu: druskos ir grįžta į namus.
(Bet, piliečiai, ar čia pasaka ar čia tei“Negaišk laiko ir toegaišink!”
Ir jei a ietorija ir toliao ei, tekiny'^’ aS P“18 j»u nebežinau-

Ot, tai laikai atėjo! Ot, kada sulauk
sime tikros kultūros ir mechanikos! Ir kas
galėjo -tikėti, kad visa tai įvy ks taip grei
tai. Prieš keletu metų maldaknygės nelei
do skaityti, o dabar su viena akimi mato
me pro kurias duris kunigas eina j baž
— Vyrat< jau laikas mums susipra nyčių... Jei taip mano tėvukas prieš karų
sti, kad katalikų spaudos rėmimas yra -būtų.-pradėjęs pranašauti tokius stebuk pašėlusiu greitumu, tai ateinančių metų

į
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Pimr ulinis,

vas.

draugas
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bung, W. Va,, $13,520; du mie rių asistentus su riebiomis ai- sugriauti. Jo priešuky yra jlintai Wisoonsin’e $79,710; ir gorrus.
takingi žmonės ir jie randa
Ashland, Ore., $30.000.
Iš prezidento specialaus ko- priežasčių prailginti biurams
Valstybė iš miško kasmet minama apie 2 tonus, o toiBendrai apie dalykų stovį ngresui pranešimo paaiškėjo, gyvavimų. Tas jų gyvavimas
gauna u!ž parduoto miško ma- ■pentino pagaminama apie 2
DARBO APSAUGA
Nukentėjusiems
nelaimiu- Į darbų vykdymo direktorių; kad jis nenori nė vieno biuro,yra surištas su didelėmis išdžiagų nemažas pajamas. Ta tonus. Terpentino išvežti už
LIETUVOJE
gaiš atsitikimais pramonės j-‘Mark T. McKee ir organizaci- panaikinti, bet visus dar la- laidomis.
čiau šalia parduodamos miško min negalima dėl menko Inemonėse atlyginimų nustato jos direktorius Cail Bvoir pa biau sustiprinti. Nors kalba
Toliau, vienas biurų sukon į medžiagos nemažai parduoda- Ikio.
apie milijonų dolerių sutaupyDarbo apsaugos priežiūrų 1903 m. birželio mėn. 2 d. įs- reiškė :
solidavimas juk negali būti eT..
vykdo darbo inspekcija. Ei-Į tatymas. Šiais atsitikimais mi ‘ ‘ Visa visuomenė bendra i mų, bet iš tikrųjų nieko pa konomiškas dalykas. Sukonso- ima ir kitų smulkių miško da- ‘
‘ Įvairiems reikalams neinajlykėlių už kuriuos gaunama
nant “darbo inspekcijos įsta-j kentėjęs netekęs darbingumo veikė, galvojo, ir todėl dideli našaus negali įvykti, jei su- lidavimu bus įsteigti nauji biu
ižai sunaudojama karklų vy*-*ne
menkos
ir
pinigų
sumos.
konsoliduotiems
biurams
nu

tymu” (Vyr. Žin. 179 Nr.) vi gauna nuolatinę pensijų, ku rezultatai gaunami. Didėjan
lių. Jų per metus sunaudoji
rai ir nauji vyriausybės šulai
Iš
tokių
smulkesnių
daly

matomos
naujos
valdininkųvie
sose darbo srityse -— pramo rios dydis priklauso nuo jo tis skaičius apylinkių, kurios
^atrems biurokratizmų. Siekiant kų svarbių vietų užima uogos, ma apie 15 tonų. Jie sunaud
tos
—
nauji
ofisai.
nėje, žemės ūkyje, prekyboje, uždarbio ir darbingumo nete- atsiliepia į kvietimus prie šio
jami pintiems baldams ir įvrd
j tokio pertvarkymo, nebus ga
grybai
ir
riešutai.
amatuose it tt. — darbo in- kimo laipsnio; jeigu nukentė bendro darbo, rodo šio judėriems krepšiams dirbti ir kt.
Senatorius Robinson’as pa lo naujoms išlaidoms ir vy
spekcijai pavesta saugoti pa-1 jęs miršta, tai pensija išmo jinio galingumų. Mūsų užsi- reiškia, kad demokratų svar- riausybės centralizavimui. YUogų ir džiovintų grybų iŠ dalykams. Valstybė šiek fe':
samdytų darbui žmonių svei kama jo šoimai. Be to, nuken brėžtas tikslas, gauti milijo- (bmusias tikslas yra mažinti j pač šio nepaprasto krizio me Lietuvos kasmet išvežama a- gauna pajamų ir iš medžio
katų ir gyvybę. Pildydami pa tėjusioms teikiamas nemoka nus darbų, atrodo, kad netrū-! centro vyriausybės išlaidas, o tu reikia siekti tikros, bet ne pie 15 tonų. Praėjusiais me klės. Per metus sumedžioja i °
vestas jiems pareigas, darbo mai gydymas. Nukentėjusiems kus bus pasiektas.”
i prezidentas stovi už didelių iš- dirbtinės ekonomijos. Vyriau tais įsteigė grybų džiovyklų, apie 5 tonus laukienos. Už v-'
inspektoriai 1) prižiūri, kad kitų sričių darbininkams atly
. ‘ laidų palaikymų. Senatorius sybė nuo to darbo išsisukinė kuri paruoš grybus išvežti į diškuose miškuose medžiot1
būtų vykdomi darbo srityje į- ginimas nustatomas einant Vakar buvo gauta raportai Robinson’as viena savaite an ja. 'Ji kitaip mato gyvenimą. užsienius. Per 1929 ir 1930 m. nuomuotus miško plotus 19*’*'
statymai ir taisyklės, 2) sten bendrai civiliniais įstatymais. iš 134 vietų, o pirmų dienų ksčiau įteikė senatui sumany Vien tik politiškosios pozicijos Lietuvos miškuose surinkta 1, n'- buvo gauta 67 tfiketarv >;J
giasi įspėti kylančius tarp Į Socialinio draudimo 8rityje gauta tik iš 66. Iš Ashland, mų skirti komisijų, kad ji iš stiprinamos, kad būtų galima 500 tonų įvairių uogų, 500 to litų.
aibdavių ir darbininkų girs pažymėtinas “ligonių kasų į- Oregon pranešama, kad gau- tirtų vyriausybės biurų veiki kovoti dėl pirmenybės.
nų grybų ir apie 10 tonų rie Medžioklei
išnuemuojami
us ir konfliktus ir juos lik- statymas” (Vyr. žin. nr. 227). 500 naujų darbų. AVashingto- mų ir jų naudingumų kraštui.
šutų.
miškai esanti arčiau prie mins
Įduoti, 3) prižiūri, kad įmo- Remiantis juo Lietuvoje įstei- no valstybėje 151 bedarbis grį Komisija paskirta ir jai lie
Taip pat nemažai sunaudoja tų, kuriuose daugiau esti me
nių patalpos atitiktų higienos gta 10 ligonių kasų, kurios ap- žo prie darbo. Deleware vals pta kovo 3 d. pranešti sena Paskutinėmis dienomis Ma ma ir išvežama eglių, ųžuolų džiotojų — sportininkų. Aps
skvoje smarkiai pabrango dra ir karklų žievės. Jos naudoja kritai, reikia pasakyti, Lie
ir sanitarijos reikalavimams, jma vigą Lietuvos teritorijų, tybėje 110 asmenų surado sau tui, kų ji yra susekusi.
bužiai-ir kiti reikalingi daik mos raugams arba skūrų ga tuvoje miškas
kad būtų aptvertos pavojin- j gieig metaig
rfttifi_ darbo. Massachusetts sugrųžidar n«'v°
Anot
šen.
Robinson
’
o,
kraš

no
62
atgal
prie
darbo.
Bertai. Kainos staiga pakilo 25 mybai. Per minėtus du metus kaip reikiant sutvarkytas. Ji
gos mašinų dalys ir būtų duo kavo sekančias konvencijas' „ N „
dsrbo d
to vyriausybė kas metai darosi proc., o kai kuriems daiktams
dami, kenksmingus darbus di (Vyr. Žin. Nr. 359):
tokių žievių buvo pagaminta sutvarkius iš panašių smul':‘n
1
niems. Main valstybė pranešė vis didesnė. Kaskart nauji biu 75—100 proc. Mėsos kg. buvo Iper 20 tonų.
rbantiems darbininkams, tam
dalykų valstybė galėtų gau
1. Konvencija dėl moterų apie 28 naujus darbininkus. rai, boardai ir komisijos stei 1 rublis (3 litai), dabar 1 rb.
tikri prietaisai: odos drabu
1 Taip pat nemažai pagamina ti nemažų pajamų ir žmo«A‘nakties darbo.
Alabama davė darbo 59 dar giami. Tik dėl vienos vyriau 45 kap. (beveik 4 lt. 50 et.), jma deguto ir terpentino (taržiai, akiniai ir tt., 4) nusikal
uždirbtų.
J. K.
2. Konvencija dėl vaikų na bininkams. West Virginia pa sybės plėtimosi tokiu būdu ne cukraus kg. buvo 1 lt. 60 et.,
tusius traukia atsakomybėn.
putino). Degutu dabar pradekties darbo.
statė 315 atgal prie darbo, 229 galima turėti vilties mažinti dabar 95 kap. (kone 3 lt.), ba jda nustelbti įvairūs pigūs te PLATINKITE “DRAUGĄ’
Darbininkų samdymų, san
3. Konvencija nustatyti as vien tik Clarksburg. Florida išlaidas. Kaskart bus reikalin lta duona pakilo 50 proc., ba
tykius su darbdaviais, darbo
KITĘ “DRAUGĄ”
palai, dėl to jo per metus ga
tuonių valandų darbo dienai. pagamino darbų penkiolikai. gi didesni mokesčiai.
tai nuo 35 rub. pakilo iki 53
dienos ilgumų ir tt. reguliuo
4. Konvencija dėl savaitinio Georgia padarė 169 haujais
Senatorius pažymi, kad dau rublių, vadinasi, iki 159 litų
ja sekantieji įstatai: 1 “Pra
poilsio pramonės ir prekybos darbininkais, kur Macon mie gvbė biurų ar komisijų įstei Bolševikų spauda apie tai nie
monės Įstatai” (Rūsų Įst.
įmonėse.
stas stovi, su 138, priešaky.
gta apribotam laikui. Bet jei ko nerašo. Kainos pakilusios
Rink. XI t. II d.) reguliuoja
5. Konvencija dėl draudimo
biuras įsteigtas, nelengva jį ir kituose miestuose.
darbininkų samdymų pramo
ligoje pramonės, prekybos ir Darbo surasta Lousiana va
nėje. 1921 m. šis įstatymas bu
lstybėj 95, Kentucky — 34,
namų nuošos darbininkų.
vo papildytas “Pramonės įs
Maryland — 54, Mississippi—
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
tatų papildymu” (Vyr. Žin.
176,
Missouri
—
613,
North
KIEK BEDARBIŲ GAVO
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis
Nr. 61), kuris nustato atleis
Carolina
—
371,
South
CaroDARBO
kaina ........................................................................... 10c.
tiems iš darbo darbininkams,
liną — 118, Tennessee — 14,
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
jei atleidimas įvyko be darbi
Virginia
—
trims,
Texas
—
33,
NEW YORK, vas. 19 d. —
kaina ............................................................................. 75c.
ninko kaltės, tam tikrų kom
Telegramos iš visų Jungtinių District of Columbia — 5, ArKRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
pensacijų. Kompensacijos dy
Amerikos Valst. dalių ėjo į kansas 8, Califomia 12, Colomų drama, kaina .;..................................................... 25c.
dis priklauso nuo darbininko
Jums
keliaujant
per
“
Draugo
”
Laivakorčių
Agen

rado
—
19,
Nevada
—
ketu

organizacijas, keliančias karų
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kuo
tūrų bus suteikta geriausis patarnavimas, bus išrūpinta
ištarnautų metų skaičiaus ir
riems,
Pennsylvania
—
365,
su nedarbu, vyriausių stovyk
Pranas Jakštas, kaina ....................
50c.
reikalingi kelionei dokumentai, išpildyta income taksai
uždarbio didumo.
Kadangi
Rhode
Island
—
14,
Illinois-lų su pranešimais, kad daug
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusią
ir atlikti kiti reikalingi formalumai.
“Pramonės Įstatų” nuostatai
343,
Indiana
—
194,
Kansas
—
bedarbių, kaip vyrų taip ir
pių knygoj formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2 00
daugumoje pasenę ir neatitin
93,
ir
Michigan
261.
moterų, jau grįžo prie darbo.
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kur,.
Šie Laivai Išplaukia Iš New Yorko
ka laiko dvasiai, paruoštas
Ketvirtadienį buvo gauta 11,- Wisconsin su 1,760 naujų
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius.
Sekančiomis Dienomis:
naujas “Pramonės darbininkų
195 darbai, o priskaitant pir darbų stovėjo pirmoje vietoje,
246 puslapių kaina .................................................. $1 75
samdos įstatymas”, kurį Mi-March
5
d.
UNITED
STATES
Kove
miau surastus darbus, iš viso bet vakar Minnesota paėmė
TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
>>
nisterių Kabinetas priėmė pir
’
19
d.
FREDERIK
XIII
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c
41,125 bedarbiai sugrįžo prie pirmenybę su 3,948 naujai
muoju skaitymu. Čia numato
”
”
22 d. ILE DE FRANCE
darbo.
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
gautais darbais.
Balaud.—April 8 d. ILE DE FRANCE
mas darbininkams apmoka
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
Be to, šiame darbe bendrai
”
”
23 d. FREDERIK VIII
mos atostogos.
kun J. Bikinas, kaina................................................. 90c.
. .
.. , ,. . ,
veikiančios organizacijos su BIURŲ PERTVARKYMAS
”
”
30 d. ILE DE FRANCE
<< Žemes
ūkio darbininkų sa- *
T
.
\’T’ie* I American
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
. Gegužio—Mav 14 d. PARIS
YC įcrofvrnoc
* Legion," American
mdos
įstatymas’”* Vyr. Žin.
”
’
28 d. FREDERIK VIII
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra
Federation of Labor, Associa- Prezidentas Hoover’ig nenu
396 Nr.) tvarko žemės ūkio
Birželio
—
June
3
d.
ILE
DE
FRANCE
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina......... 80c.
tion of National Advertisers džiugino kongreso, padavęs su
darbininkų samdymų ir jų sa
”
”
16
d.
FRANCE
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeši p
ir Legion Auxiliary priešaky, manymų vyriausybės biurus,
”
”
18 d. UNTED STATES
ntykius su darbdaviais.
vičius, kaina................................ .>............... . ............ 20c/
steigia fondų visose vietinėse boardus ir komisijas pertviarLiepos—Julv 2 d. FREDERIK VIII
Kitų sričių darbininkai sa- apylinkėse, vieninteliu ypatin kyti. Tokį sumanymų, tik da
Manantieji važiuoti Lietuvon, prašome dėl visų ke : DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina................. 40c.
įdosi, einant asmeninio sam gu tikslu — surasti naujų dar- ug geresnį, jau svarstė kon
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. f
lionei reikalingų informacijų kreiptis;
kaina ........................................................................... 15c.
umo taisyklėmis (Rūsų Įst.,bų. Jau $2,173,437 pinigų bn- greso atstovai demokratai. Pa
SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. M n
Rink. X t. I d. 2201—2247 str., vo surinkta trylikoje apylin- starųjų sumanymu norėta visų i
tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00
str.).
,kių, būtent: Elkhart, Ind., eilę nereikalingų biurų visai'
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.
Darbo dienos ilgumų nusta- j $164,000; Bloomington, Ind.. panaikinti, kad tuo būdu kiek
to “darbo dienos ilgumo įsta- $1,200; Keturi miestai Minne- pakirtus biurokratijos spar-1
tymas” Vyr. Žin. Nr. 17) ir Į gotoje, $1,364,000; Utica; N. Y. nūs. O prezidentas savo suma-1
jo pakeitimai (Vyr. Žin. Nr.1 $248,250$ trys miestai Ohio nymu nori biurus konsoliduoti
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.
Chicago, Illinois.
2334 So. Oakley Avenue
212 ir 353). Einant šiais įsta- valstitoje, $521,007; Clarks-jir jų priešakyje skirti sekretoTelefonas ROOSEVELT 7790
tymais visiems fabrikams ir
dirbtuvėms, kurie naudojasi
JIUT
’S
samduomoju darbu, privalo
Tg.1............. ■
ma 8 valandų darbo diena.
“Švenčių ir poilsio įstaty
mas” (Vyr. Žin. Nr. 328) nu
stato švenčių ir poilsio die
nas, kurios privalomos ne tik
visų sričių darbininkams, bet
ir darbdaviams, o taip pat re- j
guliuoja šiomis dienomis įvai-'
rius susirinkimus, pasilinks-'
minimus ir kitas pramogas.
Šiais metais
paskelbtas
nakties darbo kepyklose įs
tatymas (Vyr. Žin. Nr. 366),
einant kuriuo nakties darbas
kepyklose nuo 21 vai. iki 4 v.'
draudžiamas.
•

ANTRAEILĖS VALSTYBĖS PAJAMOS Iš MIŠKO
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Keliaukite Į Lietuvą Per
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DRAUGAS

ŽMONES PASIILGĘ MISIJŲ 1
“

i
Newhuveniškiui lietuviai
jau trys me-.i
.
tai neturėjo pas save
. v sv. Misijų. . biemet
todėl susilaukę, su didžiausiu uolumu s te- ,
ngėsi jonus pasinaudoti Cionykscia, lietu- ,
yru kolonija ne per didėt1, usnnanan re j
ji sako, nebūsiu daugiau pei _o .-timsuu. Bet iš tų dar keletas atsiias, une alsi
skyrę nuo bažnyčios, tačiau pei sv. aii- ;
sijas kasdien pataikė bevei’ pnpi y ii
savo gana erdvų (6>0 sėdynių) ,dZn* 1 **** ,
Liuikėsi uoliai tiek vakaie, tie’ įy tais. i
Alisijonieriui nereikėjo niekuomet tuščio ,
ms sienoms pamokslus pasakoti. Pasku
tines tris dienas tai jau nepaprastai uo
liai rinkosi iš visų apylinkių. Vakarais
bažnyčia visiškai buvo pilnutėlė, o pas
kutinį sekmadieni tai nuo pat ryto bažny
čia nei vienai valandai nepasiliko be mal
dininkų. Komunijų reikėjo keliese dalyti.
Pabaigtuvių vakarų, susivažiavo iš visų
apylinkių tiek žmonių, kad ir per \ elykas
ar Kalėdas Jiek nebūdavę. Daugybė įsi
rašė į šv. Juozapo mirštantiems gelbėti
Brolijų. Daugelis užsirašė "Šventųjų Ben
dravimų” ar "Šaltini.” Misijos pasak
Klebono puikiai pavy ko.
Įdomi Nevv Haven kolonija. Tokia 111a...
.. . . . ,.
zytė lietuvių saujele patalke įsigyti sau
gražių mūrinę bažnytėlę, prie kurios d.dėlė susirinkimams sale, valkams pnzaisa
salė Klebonija tokia erdva ir graži kad
ir dideli,l parapijų kleboną, tokių lietu,-..
Ypatingo įspūdžio sudaro sekmadie
niais ir šventėmis gausus airišių lankymas
lietuvių bažnyčios. Mat, čionai 12 valandų
laikomos specialiai airišiams šv. Mišios,
į kurias prisirenka tiek, kad pritrūksta
vietos ne tik sėdintiems, bet ir stovin
tiems. Automobilių privažiuoja aplink vi-

ir gretimose gatvėse tiek, kad
specialus policmonas turi tvarkyti. Aš dar
niekur nemačiau prie lietuviškos bažnyčios tiekos automobilių. Ir tai suvažiuoja
pati miesto smetonėlė: advokatai, gydyvalduunkai> profesoriaį įr kt,
Rai
uua raukytis dėl to_
bažnyčios suairišėjiiuo. Bet tai
tolo žiurintieji taip gali manyti. Iš
teisybių patarnavimas svetimtaučiams iieluVH^ UVasiai maža, arba net ir visai nepakellktl Lietuviams čia nieko nenutraukiama. Jie turi kas šventadienis dvepalnaaĮas įr pamokslus lietuviškai .Net
cvaUgeĮijdS per lietuvių pamaldas kitaip
neskaitonia, kaip tik lietuviškai. Lietu
viams pabaigus savo pamaldas, kai bažny
čia liekasi tuščia, tai tik tada duodama
ji nudotis svetimtaučiams. Mano nuomo
ne, visai katalikiškas darbas daromas:
patarnauja tiems, kurių didelė dalis gal
visai neitų dienų klausyti šv. Mišių, jei
neturėtų tokios bažnyčios. Tokia bažny
čia esanti tik viena visame mieste, tu
rinčiame apie 2U0 tūkstančių gyventojų.
Labai malonu, kad šioji bažnyčia su
visais trobesiais išpirkta iš klaidatikių.
Kiek jie čia pikto darė katalikams sunku
ir pasakyti. Turėjo įsitaisę visokių žaislų,
maudynes, paskaitas ir pasilinksminimus
lrau|.ti
vaikam8 ir jaunuomenei prie
ir
žė, klai<Unti
šiai,di,,
.
katalik„
jaunuoKlenei Kiek
įr jamd.
wo
atraukti rie Bažnyčios

Pirmadienis, vas. 29 c.

Bardišius yra gabus fotogra- Krasauskienė, J. Motiekaitis,
tas, geras parapijomis, visus Kumšlitis, M. Šlikas, Kaime
gerus katalikiškus darbus re nė, J. Dainetis, B. šekleckis,
mia; tai ir mums, katalikams, J. Žakas, M. Bandžiūnas. Iš
verta jis remti. Jis fotogra-j viso svetainėje surinkta $38,fuoja pagrabus, šeimynas ir 39, laiškais arba mandatais
pavienius labai gražiai ir pri $23.UO, už vakaro tikietus $25.einama kaina. Ypač konferen 80, nuo pietų atliko $9.00; iš
cijos dalyviai nepamirškit už viso pajamų per konferencijų
sisakyti konferencijos paveik gaųia $96.19. Išlaidos dar ne
slus atminimui. Aš beveik vi žinomos, nes komisijos rašti
sų konferencijų ir seimų pa ninkas ir pirmininkas po konveikslus tūrių ir visus daly ' ferencijos susirgo.
vius matau paveiksluose. Tud
Dar kartų visiems širdingai
labai gera turėti kų norsj
dėkojame!
minimui, kad ir aš ten buyau. ^'Konferencijos

rengimo ko

Tariu širdingiausių ačiūtii
Anastazas Valančius
siems konferencijos dalyviams
kunigams ir klebonams, advo (1226 S. 50 Avė, Cicero, III.).
katams ii- daktarams, profesijonalams, viešnioms ir sve
čiams, jaunimui ir seniems,
draugijoms ir didelėms mūsų
Nepriklausomybės šventės
organizacijoms. Malonu buvo
minėjimas
matyti tokia žmonių minia ir
tokia graži tvarka. Ačiū vi
Vasario 21 d. parapijos sve
siems už aukas. Aukojo po $1 tainėje, šios kolonijos lietudol.: Ei. Statkienė, Feizienė, O. viai minėjo Lietuvos Nepri

CAMBRIDGE, MASS

jaunimų, tai geriausiai liudija šių-metų
šv. Misijos. Aš niekur nesu matęs tiek
dalyvaujant jaunimo Misijose, kiek čio
nai. Per paskutinį pamokslų beveik kas
antras žmogus buvo jaunuoliai.

klausomybės šventę. Žmonių kaltis aiškino šios keturioliprislrinko pilnutėlė nemaža i kos metų Lietuvos Nepriklausvetainė.
Programų sudarė' somybės šventės sukaktuves,
dainos ir prakalbos.
' Trumpai įrodė, kokiais keliais
Visų pirma A. Zaveckas OeUva
P™ Nepriklauso-,
trumpoje įžanginėje kalboje
klek dau« J“ ats6J°
ne
tik
pinigo,
bet ir gyvybių.
aiškino šio vakaro tikslų ir
svarbų. Vietinis parap. choras Skatino, nors ir Amerikos pi
vargon. M. Karbauskui, Jr. liečiais esantiems, čia gimuvadovaujant, dainavo: Lietu siems ir augusiems lietuviams ‘
vos Himnų, “Kur bėga Šeš branginti Lietuvų. Baigdamas
padarė visų kalbų santraukų
upė” ir “Vilnius”.
ir pateikė publikai rezoliuci
Kalbėjo J. Laučka, L. D. S. jas, kurios vienbalsiai priim
ęe^tro rašt. ir “Darbininko” tos.
redaktorius. Jis trumpai api
Rezoliucijos
būdinęs Lietuvos dabartinę
Mes Cambridge’ io lietuviai,
į, ilgiau kalbėjo apie
Lietuvų ir jos žmones. Kun. vasario 21 d., 1932, lt. K. Fe-'*
F. Strakauskas, Lowell lietu deracijos 16 skyriaus sukvies
vių klebonas, pasakė gražių, tame susirinkime, kuriame da
turiningų ir pamokinančių ka lyvavo per 300 žmonių, minė
lbų apie patrijotizmų. Jis, nors dami Lietuvos Nepriklauso
Amerikoje gimęs ir augęs, bet mybės paskelbimų Vii
yra karštas lietuvis patrio
(Tųsa 5 pusi.)
tas. Pašiepė tuos moksleivius
ir profesionalus, kurie šarma
tinasi lietuvio vardo bei pa’vardės. Klebonas kun. F. Juš-

“DRAUGO ” EKSKURSIJA

Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

teikia
barberiškų
skutimosi
patogumų
namie

KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA

VANDENS KELIAIS Į KLAIPĖDĄ

sujaudino visų publikų, visi
džiaugėsi gražiomis dainomis.
------------i Gerai daro tėveliai, kad tokias
lių. Kalbėjo p. Jurgėla ir adv. jaunas jau pradeda mokyti,
česnulis. Ačiū jiems už jų paKonferencijos dalyvius foto
lankunių.
grafavo Ciceros lietuvis foto

LIETUVIAI AMERIKOJE
GiCEKO, 1L

< °RO&AK BIA&E)

10PIJECE CO&fYiETIC
SĘT $1.97

Vakarinių Valst. Liet. Katali
Buvo vaidinta
komedija grafas A. W. Bartush, (Pilone
kų 9 konferencija vasario 14
d., Šv. Antano par. svetainėj, “Ponas Dauganoris,” vado- j Cicero 3709, 1435 So. 49tli Ct.,
Cicero, 111, pasižymėjo savo Į vau>nt p'
ir P- Žil- Cicero, Iii. Paveikslų jau gatvarka, vadovaujant mūsų Vlčlllb Ačlū Jlems ir
artls* ilinia «auti P°
Paveikslai
labai gražūs ir aiškus, nors ir
gerb. kleb. kun. 11. J. Vaičū- painx
nui. Komisija taria jam šir
Po to keletu dainelių sudai- daug publikos buvo. Mat p.
dingiausių ačiū. Taip pat ta- navo mūsų jaunos mergelės,
riam ačiū Dievo Motinos Sop. i kurios lanko par. mokyklų, p
draugijai už pagaminimų pie-|lė Kundrotaitė padainavo, oi
tų ir vakarienės atstovams, p-lė Bernadišiūtė akompanaAčiū ir svečiams/kurie buvo ivo pijanu. Tos dvi mergaitės i
atvykę pietų ir vakarienės.

Thls Is,a Pamons Vivanl Sct and inciudes tace pow«„r, $1.00; Rouge, 75c,
Tissue Creani
Depllatory $1.00,
Padai Astrlngent .$1.75, Bath Salt 1.00,
Toilet Water $1.25. Perfume $2.75, Brilliantlne 75c, Skln Whltener 75c. Totai
Value $12.00. Speclal prlce, $1.97 for aii
Ud pleces to lntroduce thia liną

Vardas

Siunčiame per paštą COD
Pinigai grąžinami. Jei
nepatenkintas.

WIN

Bea Vaa 580-5th Avenue, New Yodt

For COLDS, C0UGHS

ra

Sore throat, muscular rheumatic achea&pain8,apply Muaterole, the "counter-uritant”

ADVOKATAI

Ačiū kunigams: 11. J. Vai- '
čūnui, Kiiorui, Gasparaičim,
A. Valančiui, A. Linkui, Jase
vičiui, Urbonavičiui, Mačiulio(John Bagdziunas Borden)
ADVOKATAS
niui, L. Draugeliui, Paškauskui, Baltučiui, Švarliui; kilų 105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randoiph 6727
pavardžių nesužinojau. Kum-,
.
,
, - ., . . ,
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
gų buvo lo. Garbe kunigams
„„„„
°
Telephone Roosevelt 9090
uz gausingų dalyvavimų mū- įjęame: g iki 9 ryto Tei. Repub. 9000
sų geruose darbuose.

JOHN B. BORDEN

Vakare buvo graži progra
ma, varg. A. Mondeika su Šv.
Grigaliaus choru gražiai su
dainavo keletu tautos daine-

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. VVashington St.
Itooin-Z1502
Tel. Central 2978
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

L'tarn., Ketv., ir Subatos
6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
Vakarais:

NAUJAS IŠRADIMAS

DEKSNIO GALINGA MOSTIS,
Namų Tel. Hyde Bark 3395
kurtos pasaulis per Rinitus melų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga
Mostls yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš vh.ų kraštų svieto
gulų visokių medžių aliejų. Links
nio Galinga Mostls kaipo saulės spin
ADVOKATAS
duliai, pasekmingai gydo: Reuma11 SOUTH IA SALDE STREET
tliiną. įlankų. Kojų, Nugaros skau
itoom 1934
Tel. Randoiph •>»
dėjimą, Rankų, Kojų tirpimą ir arvalandos nuo 9 ryto iki b vai. vak.
ialusj kraują, nikstelėjlmą ir šiaip
Tūkstančiai 3241 So- Halsted St, Tel. Vlctory 4541
visokius skaudėjimus.
žmonių yra paglję. o milijonai da
Valandos — 7 Iki 9 vakare
nežino apie tai.
Utariu, Ketv. Ir subatos vakaro
Deksnio Galinga Mostls yra tiek
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinsiu. Parsiduoda visur. Klauskite
LIETUVIS ADVOKATAS
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY
155
N.
Clark St., Room 909
O1NTJMENT. Kaina 75 centai.
Telephone FRANKLIN 5745

A.A.OLIS

GHAS. A. PEPPER

DEKEN’S OINTMENT CC.
HARTFORD. CONN.

..................................

Adresas ................................

Didysis Scandinavian—American Linijos
Laivas FREDERIK VIII

EACH DAY*S,

BEAUTY
CONTEST!
Eyes—eyes—eyes! Looldng st you. Appraising you. And you wsnt to win all
these Besuty Contests each day brings!
Then ūse Camay, the Soap of Beautiful
Womeo, before you ūse powders and
creams. Camay— gentie, luxurious,
creamy-white—will give you the sweet,
clean loveliness che whole world finds
so attractive. And you’U wia eacfa Little
Daily Beauty Contest!

užsisakyk
Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų —
vietų dabar.
Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN LINI
JOS didžiuoju laivu

Frederik VIII Gegužio-May 28, 1932, II vai. ryto
Mūsų Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj. Jei ketini ap
lankyti Lietuvų šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dčd pilno paaiški
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu arba laišku.
Mes parūpiname pasportus, re-entry permitus ir kitus kelionei
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų
reikalus aprūpins

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTGRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

Btautiful

FO B

VZomen

Hltt fllld Rutin—*This Fellow \Von His Bird At a Rafflc hut—Hc I)idn»t Get

Nesirūpink niežėji
mu.
pleiskanomis.
Išbėrimais, spuogais
ir kitais odos negerumais.
Tik
gauk gydanti antiseptiką Žemo—
saugus.
Aptlekose.
36c.,
60c..
11.00.

lemo

CAMAY
7A« Soao of

AT ALL DRUGCISTS

Aftcr Ali?

S k in

i ft i i i T A T i O r-l S

BYHITT

rTŠevt T**'’ 1

1* - 4,27

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telephone VICTORY

2218

ftMk 17
Tyroe,

Aiškios,

K

ORAilOg AKT*
V ra

didelis

turtas

Murinę valo, švelnina gaivina
be pavojaus. Jus ją pamėgsite
Knyga "Eye Care” arba “Kye
Beauty” ant pareikalavimo.

Mūrio. Co., Dp(. H. S., 9 E ■ OMr St., Chicace

f

■r Z. .
F F*

*

'31 -

I

I

1

’ I '■

Pirmadienis, vas. 29 d„ 1932

d r

LIETUVIAI AMERIKOJE

Klaipėdos klausimu priimtos
šios rezoliucijos
Kadangi:

i

n

g

x

g

DR. A. L BISKDP

DAKTARAI:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS: 6243 VVEST 22nd STREET
Tel. Bervvyn 1189—1201

Ofisas Tol. Grovehlll 0617

Klaipėuuo kraštas, lygiai Res. 290 Soutlicote,
RiVerside, III.
Res. 6707 S. Artesian Avė. j
Vu.iu.ndue>: 3—4:30 ir 7:30—9:00 v. v.
DR. SUZANA A. SLAKIS
Tel. Grovehill 0617 I
kaip n- Rytų Prūsija, buvo nu
Naktinis Tel. Kiverside 5301
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy
eksuota prie Vokietijos gina.lilv AO OA O N A U d ik. J4 Oiy
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
luotą pajėga viduriniais am
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10-lkl 12 ryto: 4 iki 4 po pietų.
žiais; šio krašto gyventojų ai
,
2423 VVest Murųuecte ltoad
(Vakarais: Utaruinke lr Ketverge iki 8 vai.).
Visi landa, vu.d palyginus iVuL; 2.5 lr 7.9 P M Ket „.12 A M
Seredomis ir Nedėllomis pagal susitarimą.
ški dauguma yra lietuviai;
ticdėlioj susitarus
pramones proga esu s, u žemes
Oiiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395
Versalės sutartis pripažino
ūmu,
remia
pripažinti,
jog
T'ei.
ofiso
4050
Kės. 9865
Klaipėdos krašto lietuviška
žemes ūkis labai atsilikęs, iiecharakterį, atskiriant jį nuo
Ofiso lr Rez. Tel. Boul 6914
Ofiso ir Rez. Tel. Ubui. 69lt
) sa, ir
VokieUjos; Anglija, Prancūzi-H
“ žemes
— uky Praminti
i patobulinti gamybos įrankiai,
DR. BERTA$H DR. NAIKELIS
5815 — 6th Avenue
todėl tebūnie nutarta, kad ja, Italija ii- Japonija, vado įvestos įvairios masinos. Ta
vyriausybės instrukcijas 1931
75b West 35 Street (Kamp. 35 ir riaisteti SL)
KENOSHA, W1S.
vaujant amerikiečiui Norman
m., gruodžio 30 d. uždarė 10 mos, Cambridge ’io lietuviai,
Vai.;
1-1 ir 4:24-3:14 vai. vak.
Va: 2-4 ir 7-9 vai. vakar*
Ofiso vai.:
Davis, kaipo Versalės sutar čiau gamybos metiniai pasili Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Kartėlio]
susitarus
Macelio] susitaręs
ištikimi
J
ungtinių
Amerikos
lietuviškų mokyklų; lietuvių
ko beveik tie patys, kokie bu
Rezidencijos ofisas:
ties
vykdytojai
formaliai
grą

3904 — 71st Street
kultūrinės Šv. Kazimiero dra Valstybių piliečiai, teisingu
vo prieš šimtus ir net tūkstan Ofiso vai.
nuo 10 iki 12 vai. ryto
žino
Klaipėdos
kraštų
Kietu

Tel. Canal 0257
Res. Prospect 6659 .Tel.
Lafayette 5793
ugijos keliolika skyrių buvo mo ir taikos vardu tvirtai pra
čius metų. Beveik taip pat
V
šome
mūsų
šalies
vyriausybę
va
^
1924
m.;
vokiečių
agitaUždaryta; lietuvių spauda yra
auginami javai, taip pat gy DENTISTAI
varžoma ir neleidžiama kurtis ir Tautų Sąjungą priminti Itonai už Berlyno pinigus lai- vuliai.
Gydytojas ir Chirurgas
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Pilone Boulevard 7042
mokykloms net Lenkijai, kad ji pildytų savo 1 medavo rinkimus, pasilikdami
.^lietuviškoms
li
ipaė prikišama žemės u1821
SOUTH
HALSTED
STREET
jokiose apylinkėse, kur vien konstituciją ir tarptautines su- į jėgoje (valdžioje), vartodami kiui, kad jis nemoka nieko ki
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. Office: 4459 S. California Avė.
tartis,
atidarytų
lietuviškas
šlykščią
propagandą
prieš
LieValandos: 11 ryto jki 4 po pietų
ik lietuviai gyvena; daugelis
Nedėliojo pagal sutarti
to gaminti, kaip tik maistą.
D
E
N
T
I
S
T
A
S
6 iki 8:30 vakare
lietuvių vadų yra uždaryti ka-1 mokyklas, sustabdytų perse- ^ą ir lietuvius; vokiečių agi- ,
f
, ,
,, ...
įzi- - i ,
maisto gaminama dau4645 So. Ashland Aye.
Įėjimose ir žiauriai kankina kiojimą Vilniaus krašto lietu- tatonus Boettclier, Klaipėdos
Tel. Ganai 6764 Res. Republic 53ų0
Arti 47 S U bai
vių ir grąžintų Vilnių su jo' direktorijos pirmininkas, vedė yiau 1168 d
mi; lietuvių kalba yra drau
mes ūkis kenčia sunkų kuzį.
Gydytojas ir Chirurgas
apylinkėmis Lietuvos
džiama vartoti katalikų baž- apylinkėmis
metuvos RespubxwBpi.u-*, shtptas derybas Berlyne su
gwiunti Tel. Canal 6122
Ofisas 2403 VVEST 63 STREET
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
nyoiose, kur parapijos yra gry likai, kuriai Vilnius priklauso j Vokietijos oficialiais asmenį
Kertė So. VVestern Avenue
daugiau pramonei reikaling
Ilt OBSTETR1KAS
Tel. Prospect 1028
etnografiniu,
istoriniu,
juridi-Į
mki
>
Vokietijos
konsulas
Klainai lietuviškos; Lenkija atka
žaliavų, tai jis butų ir nauD E N T 1 S T A S
Gydo staigias ir chroniškas ligas
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
išdavė slaptą leidimą
kliai lenkina Vilniaus gyven- niu ir ekonominiu atžvilgiu. į pėdoje
Tel. Canal 0706
vyrų, moterų ir vaikų
2201 VVest 22nd Street
VUoRUmnkui Baltramiejų., uinKesms ir pelningesnis. SaValandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
DARO
OPERACIJAS
(Kampas Leavitt St.)
koma, daug būtų geriau, jeigu
Nedėlioj pagal susitarimą
Ligonius priima kasdieną nuo
kas nesuderinama su tarptau
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
pietų iki 8 vaj. vakaro.
,• • .
...
.
vieton javų, mėsos, runkelių
Nuo 1 iki 8 vakare
GRABORlAh
timais papročiais nei su gera
d
’
’
Nedėlioiuis ir seredomis tik
Seredoj pagal sutari]
žemės ūkis gamintų riebalų
iškulno susitarus
valia; į Lietuvos vyriausybės
Ofisas,
Laboratorija ir X-Ray
rūkštis
amidus
proteinus
ii
iBouievard
7559
LACHAVICH rankas patekę dokumentai ai
Rez. Hemlock 7691
2130 VVEST 22nd {STREET GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
kitas žaliavas.
PIGIAUSIA*
LIET.
GRABORIUS
IR
SŪNUS
škiai rodo špionažo veiksmą
CH1CAGO
4729 VVEST 12 PLACE
CHICAGOJE
Amerikos mokslininkai, yVai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
LIETUVIS GRABORIUS
iš Boettclier ir jo kompartijos
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
Laidouvėms pa
pač pęof. Slosson
(Science
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
bus.
pusės
ir
liudija
apie
Vokieti

tarnauju
geriausia
D E N T 1 S T A S
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
2924 W. VVASH1NGTON BLVD.
ir pigiau negu kiti
News
Letter)
tvirtina,
jog
da

darbu busite užganėdinti.
jos kišimąši į Lietuvos vidaus
Kitos vai. ant VVashingtun 13uivd.
4712
So.
Ashland
Avenue
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
bar vartojami žemės ūky ga- j
4:30 — 5:30 kasdien e
sau prie grabų išGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
2314 W. 23rd PI., Chieago reikalus; Klaipėdos kraštas y- mybos metodai yra brangūs 11 ‘ Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
dirbystės.
X—Spinduliui
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
OFISAS
ra neabejotina Lietuvos resK-Ray
Cicero ,12 6 v
Tete
668 West 18 Street
Ofisuif*
2291
VVest
2
2
utį
Street
1439 S. 49 Court, Cicero, IU. j publikos dalis; Vokietija ne- ",aŽ!u P™OuKtingi. Žemės ū
Telef.
Canal
6174
rt
cor. So. Leavitt St. lcl Luitui 6122
Tel. Cicero 6917
SKYRIUS: 3238 S.
krašto
k
*°
^
ain
yGai,
jei
nekalbėti
aUK.
turi
jokios
teisės
į
šio
Rezidencijų: 6628 S. Riehinond Avė.
Halsted Street., Tel.
pie augmenis, vartojamos pa
LILI H 16 LiaN i Ibi zU3
Telephone Republic 7868
Victory 4088.
reikalų tvarkymą,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas Yards 1138
Valūnuos: 1—3 u- 7—8-vai. vak.
čios aukščiausios, sudėtingiau va.. oasdieu nuo i U v. ryte :kl
vai. vakare
todėl tebūna nutarta, kad,
4142 Archer Avenue
Nedelioj; lu—12 ryto.
Phone Boulevard 4139
sios ir brangiausios gyvių rū Neueiiojma u Sereuuutia ■uslla.ua
mes, Cambridge’io lietuviai,
Vai.; 11 ryto lid 1 po plotų
Cicero, Ui.
šys, kaip arkliai, raguočiai, 4i>4< W. 14 e>T.
SVARBI ŽINUTE
3 iki 4 ir 4 iki
.
.
.lojalųjį._lųigliniu Anierikos
avys,
kiaulės,
paukščiai
ir
tt.
Nedėllomis nuo 10 iki 12 ryto
1 Graborius ir Balsamuotojas Valstybių piliečiai, vieningai
GRABORIUS
TeL Cicero 67 56
Uit. M. 1.2dKlKUL’Ui
Šitie visi gyvuliai stovi pačioj
Telefonai dieną lr nakt]
Musų patarnavimas
Turiu automubilius visokiems protestuojame prieš visą civi organinės viršūnėj. Jie daug
lietuvis
Gydytojas
ir
Ckp
Virginia u034
visuomet sąžiningas lr
lizuotą -pasaulį, smerkdami
nebrangus, nes neturi
reikalams. Kaina prieinama.
; i ui gus pel kele bUVO OlibU& 1
mažiau vaisingi negu žemi s- ■
DENTiS'i’AS
Į
me išlaidų užlaikymui
j Vokietijos kišimąsi į Klaipė
Tel. Grovehill 1695
'HUUJI£ VlVllj j,O lxu.ui. t v tu O*
d gyrių.
meji
yviai
ir
jų
išlaikymas
1446
S.
49
CT.
CICERU
3319 AUBURN AVENUE dą, kaip jos “Brang nach Osbrangiai kaštuoja negu žemes- VuL: 3*12 nu©; 2-6 ir 7-9 vakare Asuianu Avė. Vai. z iki 4 u
Nauja, graži koChieago, 111.
jten” žygį, ir remiame Klaipėu iri o vaK. Acd. pūgai sutar
mų rūšių gyvių. Žemesnės g>
ply/'-t dykai.
UiliI'lOJAi) Iii CHUlLKUAb
. dos Giubernatorių suvaržiusi
Dr.
C.K.
Kliauga
V«u. 9-11 ryto
2-4 ir 7-9 v&k.
ti. Tek Bouicvaid <6311. Nu
.vokiečių arogancij, Klnipėdo- "I. rU8ys Ua“S
_____
3307 Auburn Avenue
SeranomiB pu pietų ir N edėidiemaia
li e n____________
TĮSTAS
■
•
v .iI 1-,
mažiau teužima vietos ir lai- Utarninkais, Ketvergais ir Suimtomis UiUi; uoli ou. jdbaiij Avenue,
tik zusitarus
jje ii pasalinusį Klaipėdos kia.
_
12420 w? Murųucttc iii. aru wcsteru ,
..
,
...
I
2422
W. JdARQURTTE RUAD
LIETUVIS GRABO1UUS
što neištikimus valdininkus, 'kyti daug pigesnes.
, A™.
.-„„..e
liospeu Urnų.
Panedėliais, Seredomis ir i’člnyčiomia
Didelė groži koplyčia dykai
Šitie gyviai veisiasi taip,
Oliso Tel. Victory 3687
1821 So. Haistcd Street
Sus-mo vedėjas
718 WEST 18 STRAKT
OI. Ir Rez. Tel. Hemlock 8874
LIETUYI8 GRABORIUB
A. Zaveckas kad P617 kiekvienas 20 inilluO f t ■ a ■
Tel Rooeevelt 7M1
eUUŲ
GYDYTOJAI.
čių iš kiekvieno mikrobo pa
Gydytojas ir Chirurgas
4603 S. Marshfield Avenue
sidaro du. Jų maitinimas yra
4631 SO. AiSlILANB AVĖ. 3133 B. HA.USTED ETREtiT
Tel. Boulevard 9177
pats primityviausias. Tuo tar
Antros ofisas ir Rezidencija
Devintinės ir Padėkonė
Tel. Yards U994
6504
B. ARTEŠ1AN AVĖ.
pu mikrobų pagalba iš medžio
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Re»,uvucijon T ei. Plozu 421» U
VEDĖJAS
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
piuvenų, iš įvairių atmatų ir
vak. Antro OI. Vai.; Nuo 3-6 po
VALAIS
DOS:
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
LIETUVIS GRABORIUS
1650 WEST 46th STREET
oro amoniako galima gaminti
Nuo 10 iki 12 dieną
Šventadieniais pagal sutarimą
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Kampos 48th lr Paulina Sta
įvairiausias
rūšis
riebalų,
pro

M4S So. Talmam Avė.
Nuo 3 iki 9 vakare
Tel. Boulevard 6208-8413
teinų ir kitokių žaliavų, ku
N euel. nuo 10 iki 12 dieną
Tel. Wentworth 3000
, TeL Virginia 1290
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
rios
tinka
ir
maistui
ir
ki

Rez. Tel. Stewart 819j
Yarda U38
prie manęs,
patarnausiu
simpatiš
Ofiso Tel. Victory 6693
LIETUVIS AKIŲ
kai. mandagiai, gerai lr pigiau negu
tiems
reikalams.
Amerikoj
jau
Chieago, UI.
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Rez. Tel. Liekei 919i
JUOZAPAS
pradėti bandymai gaminti rie
SPECIALISTAS
VAICEKAUSKAS
Palengvins
akių įtempimą kur.,
balus mikrobų pagalba. Kaipo
Gydytojas ir Chirurgas
esti
priežastini
galvos skaudėjimo,
Mirė vasario 21 d., 1932 m., o
pavyzdį galima paimti gluko- svaigimo, ūkių apieiLUnu, nervuotu6558 S. BAUSTED ŠTRELi
po gedulingų pamaldų av. Jur
mo, skaudamą akių karštį. Nuiaiu GYDYTOJAS ir.CHIRURGAS;
MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
no rūkštį. Šita rūkštis, gami cataracius.
gio parap. bažnyčioj palaido
Atitaisau trumpą regy.- ■
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. v akai u
tas vasario 24 d. 8v. Kazimiero
Ofisas 3102 So. Halsted St.
nama cheminiu būdu, ank tę ir tolimą regystę.
kapinėse.
DYKAI DEL ŠERMENŲ
Prirengiu teisingai akinius vlsuote
Devynių dienų velionies mir
Kampas 31 btreet
sčiau kaštavo šimtas dolerių atsitikimuose, egzaminavimas daro
Res. Phone
ties sukaktuvėms paminėti jmas su elektra, parodanoa mažiauEnglewood 6641
Office Hium
vyxs trejos šv. Mišios už a. u.
už svarą. Dabar ji pradėta ga etas klaidas.
Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak. W*utworth 8099 Wentworth 3*>ueJ
Juozapo Vaičekausko sielą av.
bpeclale atyda atkreipiama moky
minti mikrobų pagalba ir teJurgio (iarap. bažnyčioj paneNedėlioiuis ir šventadieniais
klos vaikučiama
dėly, vasario 29 d., 7:45 vai.
kaštuoja
tiktai
35
centai
(am

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
10-12
ir ularninke kovo 1 d. ‘7:45 vai.
kare. Nedėllomis nuo lt) iki 12.
UYDKTOJAd ir CHlRURUAzi
ryto. Fer abi dieni bus trejos
erikoniški ) už svarą.
KREIVAS Akis ATITAISO į TRUM
sv. ^i išios ir ekzekvijoe. Visus
6558 SO. HALSTED STREi.i
Prof. Slosson netiki, kad PĄ LAIKĄ s>(J Nauju IbioUJlkL
gimines Ir pažjstanius širdingai
Vai. 1-4 ir 7-9 vai. vakar.
I
Daugėlų
atsitikimų
akys
atitaisomus
kviečiame pagal išgalę dalyvau
žmonės mis sintetiniu maistu, be akinių. Kainos pigiau, kaip kitur
ti tose pamaldose.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
šia proga reiškiame gilios pa
tai reiškia prarydami tani tik 4712 S. ASHLAND AVĖ.
dėkos ž.odžius gerb. dvasios va
rą koncentruotų spyrų( piliu
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
dams už gedulingas pamaldus,
Tel. Boulevard 7589
o labiausia Jo Malonybei pra
4914 SO. M1CH1GAN AVENUk
lių) skaičių, kurios visos bus
SPECUAL1STAS
lotu! M. L. Krušui, šv. Jurgio
Tel. Kenirood 6147
parap. klebonui; giminėms, kai
Džiovų. Moterų lr Vyrų Ligų
kūno asimiliuotas ir neduos
Valandos:
Tel. Tards 1829
mynams, pažįstamiems ir drau
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
gams už lankomą pašarvoto vcjokių atmatų. Jis mano, kad
pietų: 7—8:80 vai. vakare
Nuo 4 iki 8 valandai vakare
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKT)
ltonies koplyčioj, už patarnavi
DR. G. SERNER
Nedėliomis 80 iki 12
apart Šventadienio lr ketvlrtadlenk
jei
ir
pavyktų
tokį
sintetinį
mus
graborlams
ir
bažnyčios
Meg visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir rainą |
Telefonas Midway 2880
tarnams, dalyvavusiems pamal
maistą pagaminti, tai žmonės LIETU VIB AKI V BPEUIALIHTAB
| patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalihgaa.
dose bažnyčioj ir lydėjusiems ]
Tel. Hemlock 8700
kapines.
nenorėsią jo priimti. Tačiau
Hemlock SIU
Dar reiškiame gilią padėką
Ros. Tel. Prospect 0610
jis tvirtai tiki, ir mokslo ty
grabortui A. Masalskiui už Jo
prietellngą patarnavimą ir tva
rimai jo tikėjimą patvirtina,
DR. B. ARON
JŪ8Ų GRABORIA1
rkių laidotuvių surengimą.
Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė
Dar karią ačiū, ačiū- visiems!
(Naryauckas)
kad
iydoli
laikas,
kada
ne
tik
Didysis Ofisas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
O tau, Juozapai, per malonę
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
756 WEST 35th STREET
arkliAi,
bet
ir
karvės,
avys,
Gailestingojo Dievo lai šviečia
8420 West Marųuette Road
Ofisas 6166 South Kedzie
4605-07 South Hermitage Avenue
Kampas Halsted gi
amžinoji švĮesa.
VALANDOS:
kiaulės,
paukščiai
turėsią
už

Rea 6426 So. California Avė.
Vun Telefonai: YARDS 1741 tr 1742
Nuliūdę Globėjai.
Valandos: nuo 18—4; nuo •—*
9 UU 11 ryto. T Utį S vak.
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti
Vai.: 2-4 7-9 v. v. Išskiriant K«t\.
leisti vietą mikrobams.
■: naa M IM II.
j
I
J
11

tojus, naudodama barbariškus
ir neteisingus metodus ir pateisindama savo elgesį falsifi(Tąta iš 4 pusi.)
kuotonns statistikomis ir tam
vasario 16 d., 1918, vienbal
siai priėmėm šias rezoliucijas: sia propaganda; Aukščiausia
Tarptautinis Tribunolas 1931
Kadangi:
m., spalių 15 d., Hagoj savo
.Lenkija žiauriai persekioja
Vilniaus ir jau, priklausančios j odiniu pasmerkė Lenkijos
apylinkės Lietuvius; lenkų U-lneto““8* užgrobimų Vilniaus
ronas Želigovskis, pagal savo krašto,
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CHICAGO

■ A-r -

’V

A. A. Antanas Radomskis

’MTnadienis, ,va». 29 <i, 1932.
ŽINIA LABDARIAMS

lykinę išpažintį. Atlaidai už Women.”
Ketvirtad. ir Penktad. kovo
sibaigs antradienio vakarų.
3 ir 4 “Sooky,” dalyvauja
Koresp. Jackie Cooper ir lAround
the World in 80 min. ir “Country Store Night.” Dalyvau
ILLINGTON TEATRAS ja Dauglas Fairbanks.
2118 W. 22 St.

Noriu pranešti labdarių sųkitę.
ligoninės
kambarį
prie
SVETIMTAUTES MŪSŲ
Vasario 24 d., 10 vai. vaka rpininkauti, kam tik buvo koks gos kuoporns ir visiems labdakavutės
ir
kortų.
Svetimtau

LIGONINĖJ
re, savo namuose mirė senas reikalae su valdžios įstaigomis, r’ams’ kat^ mūsų sęjungos katėms labai patiko ir džiaugėsi lietuvių veikėjas ir politikas, ar valdininkais. Jis, kaipo se- sininkas gerb. kun Kudirka
Vasario 24 d. 2 vai popiet. mūsų ligonine. Sakė, kad šis jį8 sunkiai sirgo visę šię įie- nas miesto gyventojas ir se- ^au ke’e^ savaičių labai sun
BALABAN & KATZ
Paliko žmonų, keturis su nas, veiklus politikas turėjo kiai serga> Buvo ligoninėje, o Pirmadienyje, vasario 29,
Cbieago Medical Society, En- susirinkimas įvyko gražiauTEATRAI
rodoma veikalas “The Guilty
glewood skyriaus metrys rė- šioj Cbicagos ligoninėj. jos augusius sūnus, dukterį ir da- daug pažinčių, buvo įtakingas. dakar «iau yra namie, kunigų Oeneration,” dalyvauja ___
Leo
Cbicagos teatre rodoma, vei
mėjos sušaukė savo susirinki- j tur būt tai iš patyrimo kalba, Ug giminių. Amerikoj išgyvc- Ir jis tų savo įtakų naudojo "iarij°nų ir daktarų globoja- Canillo; taipgi
f°r
kalas “Strangers i n Love.’’
mę Šv. Kryžiaus ligoninėj. At- įnes jų susirinkimai, kas mė- no 50 metų. Pinniausia dirbo ‘geram tikslui — pagelbėti sa-i,nas’ Bet j° sveikata dar visai neg
Oriental teatre eina veika
Antradienyje ir Trečiadie- las “Polly of the Circus.”
silanke gražus, didelis mote- nesį įvyksta įvairiose ligoni- Pennsvlvanijos mamose, pas- vo broliams lietuviams. Politi-isBPna.
r.
••
•
•
1 ta-, ■„ , , ,
nyie, kovo 1 ir 2 rodoma vei Dalyvauja Clark Gable.
rų būrelis. Prie šios rėmėjų nėse: Št. Bemard’s, Jackson fciau Brooklyn, N. Y. Į Chica- 1,^0
Roosevelt teatre — “Shankos darbuose ps gerai nusima-| Del to labd. sų-gos centro kalas “Delicious,” dalvvandraugijos gali priklausyti Park, German Deaconnes, En- gQ atvyko 1885 m. Apsigyveno nė. Jis gerai suprato, kad no- valdyba nutarė užpirkti Šv. iant Janet Gaynor ir Charles ghai Express.” Indomus vei
kanek TaiP«i Forgotten kalas.
žmonės vien tų gydytojų, ku- glewood ir kitose.
,Weat Side ir čia iki mirties iš- rint turėti politikoj pasiseki- Mišias ir pasimelsti ir kartu
United Artistą teatre rodo
ma indomus veikalas “Arrow
rie priklauso prie Chicago Me- Kitę kartę daugiau parašy- gyveno. Tais metais, kada jis mų, reikia 'pastovumo. Dėl to kviečia visas sų-gos kuopas . .muVu ijni/viZI 1
Smith.” Dalyvauja Ronald
dical Society. Tadgi ir šiam
apie šię draugijų.
i atvyko Chicagon, įvyko gar- jis visų laikų laikėsi vienos tai daryti, kad Aukščiausias'
Colman.
„
Englewood skyriaus susirin
Alfa šioji Haymarket skerdynė. Kn partijos, vienos grupės.
M'eVickers teatre rodoma
grąžintų kun. Kudirkai SVei- Kol nebusi gana mokytas, tol skur»„ .
.
____
"Al1.„A
•
1
J
, .
_
džiai gyvensi, neturėsi gerai apmokakime iš lietuvių tegalėjo da
-----------------da jis apsigyveno West SaiBet velionis nepasitenkino katu ir kad garbingas musų mo darbo, skriaudžia ir išnaudoja ne- “Broken Sullaby.”
lyvauti gydytojų 'žmonos: po
MARQUETTEPARK
į dėj, čia dar nebuvo nė 10 liet. VlGTl politiškaas
darbais.
Jis kasininkas
galėtų* dar ‘ilgus
n,olcyt”ką.
s žm
ones.ifimoktl.
Todei laikyk sau
„J.vvu.,V*
X
*
...................
J
0
‘p)“1 trarbe
noro
MoVclna
v™*
garbę kn
nors ifimnktl
Mokslas «•»_
nu
nios S. Biežienė ir J. Poškienė.
-----------šeimų. Chicagoj pradėjo dir- uoliai dalyvavo ir visuomenės metus mūsų sųjungai pasidar- Svles naujus tau kelius, persunks tave
.
.
,
, .
,
,.
'
Išmintimi Ir šviesa; sutelks gailą koIš lietuvi i) prie, šios drau Vasario 21 d. per Akad. Rė hti cukernėj, kuri tųsyk buvo gy venime.
«. A. a. Radomskis buotl.
voje prieš tamsybę, prietarus, molus
Jėzus Kristus pasauli
gijos nuo pat susiorganizovi- mėjų 8 skyriaus vakarienę pu- prie Taylor ir Ganai gatvių, daug pastangų yra dėjęs Au-j
«
Labd. s-gos centro valdyba
gelbėtojas, parašė J. E|
mo priklauso p. S. Biežienė. rapijos svetainėje viena kal-j Vėliau a. a. A. Radomskis pra šros Vartų parapijos organi-!
rolitlką, tiek už laisvę, tiek už dar
bininkų ekonominius reikalus.
Jai reikia pripažinti garbę už bėtoja ne visai tiksliai prasi- (dėjo dalyvauti politikoj, kaipo žavime. Tai vienais iš tos pa-'
_
___ ____ __ ____Juo_ kūpąs P. Bučys, M. I. C., špūudaugiau turėsi mokslo, tuo geresnis
drųsę ir mokėjimų su svetim tarė apie šio skyriaus veiklu-I respublikonas. Nelengvas tai rapijos steigėjų ir šulų. Kiek komybės, ir draugija gali jums.laimingesnis bus tavo gyvenimas. sdino “Draugas” 2334 South^
Oakley Avė., Chicago, III.
tautėmis darbuotis. Ponia Bie mų. Užtat čia noriu pažymėti buvo darbas, nes nedaug tada galėdamas dalyvavo ir mūsų dau& padėti ir apsaugoti ju< AMERIKOS LIETUVIŲ
Gražiausi dvasiniai skaity
žienė pirmutinė pramynė takų kai kuriuos faktus.
MOKYKLA
tebuvo lietuvių, o dar mažiau draugijų darbuose, kultūrinių nno ffyven’mo nelaimių.
mai, ypač tinkami gavėnios
ir kitoms lietuvėms. Ji yra
3106 S. Halsted Street
piliečių. Tačiau savo energija, me bei ekonominiame sąjūdy X Sekmadienį, kovo 6 d.'
1921 m. buvo suorganizuo
laike. Užsisakykite “Draugo”
šios draugijos vicepirmininkė
Chicago, III.
darbštumu, drųsa ir apsukru je. Visose srityse jis buvo vei- įvyks Liet. Vyčių metinė dva-1
tas 8 skyrius; pirmininkė bu
knygyne. Ši didelė virš pusės
ir naujų narių vajaus vedėja.
mu
jam pavyko politikon pra klus tol, kol praėjusį rudenį sinė puota, Aušros Vartų par.
vo aa. ponia Klimienė. Kadan
tūkstančio puslapių. Kainuoja ŠOKIŲ MOKYKLA
Pastebima, kad jų svetimtau
simušti. Chicagos miesto poli liga paguldė į mirtinų patalų. Rytų 9 vai. drauge eis didelis
gi tais laikais Marąuettepartik dn doleriu.
tės myli ,gerbia ir naudojasi
cininku jis buvo paskirtas dar
A.
a.
A.
Radomskis
gimė
ir
gražus
Chicagos
jaunimo
Nor
g
dami
i§mokti
šokti
val
kas buvo visai mažai apgyve
naudingais jos patarimais. Su
prieš pasaulinę parodų Chica- vadinamam Lenkmetyje 1862 būrys. Pamokslų pasižadėjo
. . . . i.. „ , .
x •
ntas, buvo beveik vienos tuš
/
\
-n,
v. a •
v t lr •
>
,
T
’ isQ> foxtrot ir kitus sokius, tai
jomis darbuotis reikia mokėt
įgoj, būtent 1892 m. Politeinin- _
m., Degu&ų kaime, salia Ma- pasakyti kun. A. Valančius, L’.
.
čios pievos, nebuvo kur susiir gabumų turėt, nes beveik . , .
j
yką ku ištarnavo 23 ir pusę
metu.
Nekalto Prasidėjimo par. virinkimų ilaikyti, nei. daug
k —,
. rijampolės.
visos jos priklauso prie aris veikti.
•1 «• m
y*
i
•
užsitarnavo
Taigi, mirtis pakirto dar karas. Pusrytį pasižadėjo paTačiau skyrius gyvavoj''““’"*“""' Pen®1^*
(Marąnette Jewelry
Radlo)
5209 So. Halsted Street
tokratiškų kliubų Chicagoje,
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
su maža saujale narių, kurios i 1921 m. išėjęs iš policijos vienų Amerikos lietuvių pio- gaminti westsaidietės specia2-ras augštas iš fronto
žau bus dykai nufotografuoti.
kaip: Amerikoniškam Chicago
Air
t m l • 1 -i t
mėnesinius mokesčius atiduo- tarnybos dar smarkiau ima po nierių, nemažų nuopelnų vyrų, listės. Taigi, dar kartų netrū- i
2650 West 63 St., Chicago, UI.
Tel. Yards 4554
. °n^n VS. _U ir .
r+
davo tiesiai vienuolynui. Taip Etikoj dirbti. Visą laiką išti- kuris yra daug dirbęs ir var- kus teks pasidžiaugti gražiu
Tel.
nia Biežienė nuo jų neatsiiidegė maža 8 skyriaus liepsne-. kimai dirbo su buvusiojo se- gęs, kad lietuvių jaunajai kar- ir maloniu įvykiu mūsų paraHemlock 8380
':usi. Ji dalyvauja visuose šios
NAUDOKITĖS
lė iki spalių m.,* 13 d., 1925 natoriaus Deneen’o respublj- tai būtų lengviau ir linksmiau pijoje.
1 raugi jos ir apskričio susirin
Dabar laikas pirkt namus, nes te
\
z
m., kada pilnai įsiliepsnojo konil frakcija. Deneen’as jį la- gyventi. A. a. Antanas buvo •____________
kiai bus sumažinti ant pusės, o tai
kimuose.
pogi ir geri laikai ateina. Taigi pa
skyriaus žvakelė. Nuo 1925 m. J1®* mėgo, kaipo ištikimą savo ir dienraščio “Draugo” geras,
matykite musų bargenus: 43 ir RockŠios draugijos susirinkimai iki 1930 m. skyrius tiek dar-, bendradarbį. Per jį ne vienas bičiulis fr daug gero jami yra
well St. 2 flatų mūrinis namas po 6
kambarius, karštu vandeniu apšildo
nėra vien susirinkimai. Kiek bavosi, kiek sielos ir jėgos tu-|lietuvis iš tos grupės yra ga- padaręs.
I
-------------------mas, lotas 35x125, tiktai $10,000, ma
Wm. J. Kareiva
viename susirinkime ..surengia- rėjo; susirinkimus laikydavo v?s vfddiskų darbų ir šiaip
. .
i Šv. Kazimiero parap. Sioux žai Jmokėti. 3748 So. Emerald avė.,
Velionies palaikai laidojami
T
v
„ _. 2 flatų medinis kaip naujas 4 ir 4
Savininkas
D81 geriausios rųšies
i.ia, Įvairios pre e cijos, pas
vakarus rengdavo Jau vi's°kių kitokių malonių. A. šiandien iš Aušros Vartų par. * 7’
kambariai, 22, karų
garažas,
$1,300
7°/
ka? tBa
[ažas4' tik
nitu''Irt
ir patarnavimo, Sau
* f
ŠV. Kazimiero šventę, kovo 4 Įmokėti. Taipogi turim 4 flatų art
maitos apie sveikatą. Ir šiame
kit.
tik
$5,000
. . ,.
.
, .
vienuolyno auditorijoje, kol a- Antanas ne vienam lietu bažnyčios. Tebūna jam leng- , o ,
, , .X1.
s lotų Aibany ir 63 st.
GRF.EN VALLEY
reikalo
laikyti
,
xv ___ d. 8 vai. rytų bus iškilmingos ĮmokSti. Taigi nėra reil
usinnkime Įvyko paskaita a-'
.
..
....
. , . .
. . ,_ „
PRODUCTS
iin
• susitvėrė parapija; po kuno,viui ar Įstaigai neatsisakė ta-iva šio krašto žemelė!
savo pinigus kur pakavojus, bet pa
Olselis šviežių kiauši
Mišios ir klebonas pasakys pa- darykite kad jūsų pinigai dirbtų dėl
ne “Proto higieną”, kurių .........
i
1
nių, sviesto ir sūrių.
......
v .
.
T,
laiko susirinkimus darė para-į------------------- —------------------------------------------------------„ .
_ __
.
Turim daug kitokių namų. Tai
toje sakoje pntyrus. p-'pijoa kambariuose Taip dary.'savo kalboj apibrėžė labdarių dryža spalva išdekoruoti, da- moks,»- Vakar<l TC,J:30 val Jūsų.
4644
SO.
PAULINA
STREET
pogi parduodam pirmus mortgečius,
Tel. Boulevard 1389
kurie neSa 6%. Galite gauti nuo
Helen Myriek.
damas, 8 skyrius vien vienuo- reikšmę ir ragino visus pri- rys taip pat; ant sienų kabo bna JT*“1"*0’ Pamaldos,
$1.000 ligi $10,000.
Ateity nutarta rengti arba- ']ymii saneS4 $2>292.45 iki 1930 klausyti prie šios kinios drau keletas gražių tikybinių pa- Kovo 6, 7 ir 8 d. šioje peraAR 2ADI KRAUSTYTIS?
ilę su kortų lošimu narėms'^ jk; p
pir. gijos.
STANLEY SHIMKUS
veikslų ir kryžius; rakandai, pijoje įvyks 40 valandų atlaijų viešnioms. Po susirinki- mininkavi
neskaita„t tu' Duetų padainavo lakštutės nors įvairūs, bet labai gerai dai: prasidės iškilmingomis
Central Manufacturlng
. 10 Biežienė visas pakvietė į pinigų, kurie uždirbti parapi- p-lės O. Navickaitė ir O. Kna suderinti ir daro jaukaus įs- Mišiomis, bus ypatingas pa7126 So. Rockwell St
Dlstrict Bank
jos naudai.
įtauskaitė; joms akompanavo pūdžio kiekvienam atsilanku- mokslas, procesija aplink bnžTel. Republic 5099
“ŠALTINIS”
1110 West 35th St
• Taigi, pasakymas, Rad'P-15 B-Gedvilaitė. Gražiai pa- siam. Tikimasi, kad nebus nė nyčių. Šv. Cecilijos choras laMes permufuojame pianus,
“skyrius atgijo du metai at-,dama™. Jos ne vienų vakarų vienos mergaitės lietuvaitės bai gražiai pagiedos. 6 ir 7 d.
fomičius ir kitokius dalykus.
šį gražų vardų nešioja se
i gal” neteisingas dėl aukščiau ’'au ^ra Pu0®usios savo gra katalikės, West Sidėje, kuri rytais bus Mišios 6 vai. ir 8
riausias Lietuvoje katalikų sa
Musų patarnavimas yra grei
binėtų faktų, nes skyrius gy-i0ais balseliais- P l« O. Navic- dabar nebenorėtų įsirašyti į vai. Vakarais bus pamaldos
utinis lnikmštis
šią kilnią draugiją. Kovo 6 d. 7:30 vai. Išpažinties bus klau-!
tas, geras ir nebrangus.
kaitė taip pat sudainavo solo.
metus’ ^Zr^zz:
80:
įvyks mėnesinis susirinkimas soma rytais ir vakarais. Visi
Mes pervežame daiktus iš ir
ių skaitymų, kuriuose būna
tuojau po Sumos apie 12 vai. |yra nuoširdžiai kviečiami at-J
lės
O.
Navickaitė
ir
O.
Knaį kitas miestus.
Degtukas
nuodugniai išaiškinti mūsų gy
tauskaitė su dainelėmis, o J. Mergaitės nepamirškite, kad (silankyti į tuos atlaidus ir pa- į
nimo klausimai. “Šaltinis”
Bikus ir A. Biliauskis smui Dievas davė jums jaunystę pa-' sinaudoti proga. Bus svečių Į
(ĮVAIRUS KONTRAKTO]
T0WN
OF
LAKE
‘ lodą daug žinių ne tiktai iš
kais pagrojo. Jiems akompa- si rengimui prie sunkios atsa- kunigų. Yra laikas atlikti ve-.
Lietuvos gyvenimo, bet ir iš
Vasario 21 d. įvyko labda- |navo
Gedvilaitė,
» tų pasaulio kraštų.
Namų Statymo Kontraktorlus
ELEKTRIKINES
Vietoje svetimos spaudos nų sų-gos 1 kuopos vakaras,. Nėra ko stebėtis, kad vaka
Jtatau įvairiausius namu. prieinama
kaina
SKALBIAMOS
uiolatinio garsinimo, prašoma kuris visais atžbilgiaig pasise- ras pavyko, nes komisija daug
7151
S.
CAUFORNIA
AVĖ.
čti savosios spaudos garsini kė. Salė prisirinko pilnutėlė, pasidarbavo to vakaro suren
Telefoną. Hemlock BB2(
MASINOS
žmonių buvo net ir iš kitų pa gimui. Ypač. kuopos pirm. p.
ais.
Telef. Republic IS9I
“Šaltinio” spauda visiems rapijų: iš Marąuette Parko M. Sudeikienė, p. J. ČepulieMaytag Fredprieinama ir suprantama. “Ša biznierius p. J. Modzijauskas nė, p-lės O. Navickaitė, O.
rick .......... *59.00
Linis” labai pigus savaitraš- su Simona, iš West Pullmano Knatauskaitė, A. Mažeikaitė.
OENKRALIS KONTRAKTORIU8
Thor
.............
*59.00
Statau namus kaip muro taip Ir
p.
Z.
Gedvilas.
Vakarą
atidaDaugiausia
tikietų
išpardavė
nes Lietuvoje metams 8
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
ai, o Amerikoje tik 2 dol. !r® ’r Ra^a^ vedė kuopos pirm. kasininkė p. E. Gedvilienė:
Magnetic .... *39.00 Kainos prlelnaanlanslos.
2452 WEST 69th STREET
Jaltinis^^ tikrai yra1 tinkamaSudeikienė, kun yiapardavė 25 tikietus.
Pirma
Naujas Midget Radio gauna
“
DRAUGO
”
raštinė
pasiunčia
pini

• maloni dovanėlė visiems įdaug auko3usi labdarybei. Bu- kuopa yra dėkinga visiems atPolice calls už $ 13.50
Tel. Hemlock 2323
gus į Lietuvą DOLERIAIS ar LITAIS.
si’iudos mylėtojams.
‘
|vo 8uvaidintas veikalas “Pra- Šliaukiusiems, programos da“Šaltinį” atranda viso pa |žydo nuvytusi<>8 gėlės”. Vai- lyviams, talkininkams ir ko
Siunčia perlaidomis, čekiais, telegra
sulio laiškai, šiuo trumpu ad- d^no P^ės O. Navickaitė, O. misijai. Ačiū.
momis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigai
Sudeikaitė, A. Mažeikaitė, O.
Labdarė
NAMU 8TATTMO KONTRAK*u pažymėti;
3417-21 S. HALSTED ST.
TORIUS
greitai nueina ir greit išmokami.
Knatauskaitė, p. J. Čepulienė,
6504 S. WASHTENAW AVĖ.
“ŠALTINIS”
p. J. Norkus, F. Aleksandra
Tel. Boulevard 8167—4705
WE8T SIDE
Paštas Marijampolė
vičia ir A. Jozapaitis. Visi sa
Kreipkitės į “DRAUGO” PINIGŲ
Sapos Telef.
Namų Telef.
Hemlock 18*7
Repnbllo (88*
LIETUVA.
vo roles gražiai atliko. Smui X Nek. Prasidėjimo Mer
SIUNTIMO SKYRIŲ:
Gražus
Radio
Programas
Savo skaitytojams užsisaka- kų duetą išpildė du berniukai gaičių Sodai i ei ja išpuošė vie
WCFL, 970 kvl. Nedėlioję
“Šaltinį,” “Draugas” vi- J. Bikus ir A. Biliauskas. ną mokyklos kambarį karali
2334 South Oakley Avenue
Plombine A Heatlng Lietuvis
nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų.
omet tarpininkauja ir už da Jiems akompanavo O. Kna škai. Sienos ir lubos nauja
KONTRAKTORIUB
CHICAGO, ILL.
Ketvergais WHFC, 1420 k.
Mano darbas pilnai ffarantuotas
lerius užsako “baltinį” vi tauskaitė. Girtinai atliko.
; geltona spalva spindi, grindys
Kainos prieinamos
7 vai. vakare.
nis metams.
Klebonas kun. A. Skripka ruda spalva nudažytos; langai
2422 WE8T 69th STREET

LANKYK MOKYKLĄ
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GAVĖNIOS LAIKUI
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' R, ANDREIIUNAS'

PRANEŠIMAI

a

a

A. ALEŠAUSKAS & SON

TIK PER 4
DIENAS
IŠPARDAVIMAS i

M. ZIZAS

D. GRICIUS

Jau netoli

JOS. F. BUDRIK, INC.

JOSEPH VILIMAS

JOHN YERKES

I

