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Telefonas: Roosevelt 7790

Prancūzų derybos su vokiečiais nebaigtos

»

HASOS TEISMAS SAKO JIS GALI
SPRĘST! KLMOS OSIMUS

Sveikiname L.R.K.S.A. kuopų atstovus, susirinkusius
j 46-tąjĮ Seimų, birželio 27 d., Vilks-Barre, Pa., svarstyti

svarbių organizacijos reikalų ir linkime kogeriausio pa

sisekimo !

“Draufjo” Redakcija ir Adoiinistravija.

Vokietijos trys karo laivai Dancigo uoste. Vo
kiečių fašistų vadai reikalauja paskelbti karo
stovį. Vienoj Kinijos provincijoj komunistai
išžudė pusę milijono žmonių
' .
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Iš tarptautinio Eucharistinio
kongreso Dubline

NIEKO GERA NESUTARTA TARPTAUTINIS TEISMAS
PRIEŠ LIETUVĄ

DAUGIAU 100,000 VAIKŲ
IŠKILMĖSE

LOZANA, birž. 25. — Vo
kiečių ir prancūzi) atstovai
HAGA, birž. 25. — Klaipė
karo skolų ir reparacijų kon dos klausimų T. Sąjunga pa
ferencijoje išskaičiavo visus vedė spręsti tarptautiniam,
savo ekonominius ir finansi teismui. Lietuva, pasipriešino.
nius vargus. Bet nieko nesu- jj sakė, kad šis teismas ne
tarta. Viskas pavesta abiejų j turi jurisdikcijos kištis j Klaivalstvbių ekspertams sudoroti. I pėdos krašto vidaus reikalus.

parke Įvyko moterų susirinki
mas, kuriam dalyvavo apie
250,000 moterų.
Šiandien kongreso diena
' skirta vaikams.
'
---------------------I Jo Eminencija kardinolas
i H avės, New Yorko arkivys-

--------------DUBLINAS, birž. 26. —
Vakar rytą Phoenix’o parke
laikytos vaikams iškilmingos
šv. Mišios, kurias pontifikavo
Pakinkyta j darbą galingoji Colnmbia upė. Ties AVenatchee skersai tos upės padirbta Šventojo Tėvo atstovas kardiviena dalis užtvankos ir jau elektra gaminama. Kada bus baigta visa užtvanka, tada elektros nolas Lauri’s. Šv. Mišių klau kūpąs, vakar krikštijo J. Val
Vakar šis teismas 13 balsu i bus pristatoma 252,(MM) arklių jėgos.
sė daugiau kaip 100,000 vaikų. stybių atstovo Airijai Fredo
REIKALAUJA KARO
prieš 3 nusprendė, kad jis turi
Giedojo 500 vaikų choras. Tai Sterling’o kūdikį-mergaitę. Iš
STOVIO
KINAI NEGALI TURĖTI
autoritetą spręsti Klaipėdos
buvo vaiki) diena Eucharisti kilmės įvyko atstovybės rū
valdymo klausimus.
CIVILINIO KARO
niam kongrese.
muose, kur vieną salių buvo
BERLYNAS, birž. 25. —
pakeista koplyčia ir pastaty
Visoj Vokietijoj ne vieni ko
ŠANGHAJUS, birž. 26.—
KALTINAMA EKONOMIJA
PREKYBOS
IR
PRAMO

KALBA
APIE
TRECIĄJĄ
DUBLINAS, birž. 25. — tas kilojamas altorius. Šv.
munistai atkakliai kovoja prieš j
Kinija nors kartą yra išsisu
NES
BANKO
BYLA
PARTIJĄ
Rytoj čia baigsis XXXI tarp Krikšto apeigose dalyvavo ki
fašistus, kurie visur skver-1
PARYŽIUS, birž. 25. - kus iš civilinio karo žnyplių.
BAIGIAMA
tautinis Eucharistinis kongre ti 4 kardinolai, 2 arkivysku
biasi uniformuoti. Prieš juos i
Siame sugriauta absoliuti ka Nė viena kariaujančioji pusė
Chįcagos universiteto prezi- sas iškilmingąją Eucharistine pai, 3 vyskupai, keletas monkovoja ir, kitos partijos. Jie
raliaus valdžia. Tai padarė neturi pinigų. Tik vienų ko
Prekybos i/ pramonės ban- jdentas Hutchins’as pareiškia, procesija iš Pboenix’o parko signorų, prezidentas de Vale
puolami, sužeidžiami, retkar
visai netikėtai sukilusi karino munistų gaujos kai kurias pro ko byloj kaltinimo aktas jau ’ kad jei demokratų partija taip į O’Connell’o tiltą. Tenai ra ir eilė įvairių diplomatų.
čiais žudomi.
menė. Karaliaus absoliutiz vincijas vis dar naikina.
baigiamas rašyti. Banko byla; kaip respublikonų partija ne- &ventojo Tėvo atstovas kong-' Po šv. Krikšto apeigų visiems
Vyriausias fašistų vadas rei
mas, kaip čia aiškinama, būtą
Pati vyriausybė yra bejėgė. užtruko ilgesnį-laiką dėl to, ĮPare*kš aiškaus ir griežto savo rese suteiks minioms laimini-į svečiams sode paruoštas priėkalauja kanclerio, kad jis visoj
gal ilgiau gyvavęs. Deja, ka Negali užlaikyti gausios armi kad buvo aiškinama, kaip, ba- I nusistatymo ekonominiais klau
mimas. Ten kardinolas Haymą.
Vokietijoj paskelbtų karo
raliaus įsakymu nesenai buvo jos. Valstybės iždas yra tuš nkui bankrutavus, iš jo apie/ūnais, jaunesnioji piliečių
Pranešta,
kad
sekantis es skaitė gautą Šventojo Tė
stovį:
1 ir pusė mil. litų buvo per-įkarta sudary s trečiąją galingą
žymiai sumažintos kariuome čias.
XXXII tarptautinis kongresas vo kahlegramą, kuriaja Jo
nei išlaidos.
gabenta į Berlyną. Tuo reika- politinę partiją.
1934 metais įvyks Buenos Ai Šventenybė siunčia apaštališ
8 VALSTYBES STUMIA
VOKIEČIŲ KARO LAIVAI
lu buvo pasiųsti atitinkami
ką laiminimą Sterling’ų šei
res, Argentinoj.
I. V. SUMANYMĄ
SUNAIKINO VALGYKLĄ
AGENTŲ
“
REIDAI
”
DANCIGE
raštai į Berlyną ir ten atsi
Vakar
vakarą Phoenix’o mai, o ypatingai kūdikiui.
klausta jų teismo, bet į tą raš
ŽENEVA, birž. 25. — Ne
TOITLOUSE, Prancūzija,
Šiandien Cbicagoj atidaro
DANCIGAS, birž. 25. - tą ligi šiol iš vokiečių negauta
ŠIANDIEN ATIDAROMAS DEMOKRATŲ
paisant Prancūzijos priešini
birž. 25. — Prancūzų muzikų Nepaisant triukšmingųjų Leų-jjokio atsakymo. Kol atsakymo mas demokratų partijos suva
mosi, aštuonios valstybės stu
bedarbių vadovaujama tūks i ki jos protestų, čia atplaukė j nesulaukia, tol bylos neper- žiavimas. Kad suvažiavimo
PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS
mia į nusiginklavimo konferen
tantinė bedarbių minia sunai trys Vokietijos karo laivai duoda teismui, nors visa bylos sausieji dalyviai nesušlaplų.
cijos priešakį J. Valstybių su
kino valgyklą, kurioje grojo Miestas laivų įgulas vaišina. medžiaga jau surinkta ir su probibicijos agentai daro vi
Šiandien Cbicago stadijume vų balsais. Roosevelt’o šalinin
manymą, kad visos valstybės
rusų muzika. Daugiau kaip 20
sur “reidus.”
atidaromas demokratų parti- kai tad nori šią taisyklę su
Keletas šimtų komunistų tvarkyta.
vienu i trečdaliu sumažintu
asmenų sužeista.
jos krašto suvažiavimas. Bus į griauti. Jie nori, kad k and i ibi
, mėgino sukelti, demonstracijas
šiandieninį savo apsiginklavi
PALIKO
APIE
45
MILIJO

skiriami kandidatai į prezi- to skiriami pakaktų tik atsto, prieš miesto valdžios diktatū-j ŠIEMET MAŽIAU VASA
mą. O Anglija, kaip praneša,
dentus
ir viee-prezidentus.
ivų daugumos. Patsai Smitb’as
PUOLA PRANCŪZUS
rą. Bet policija juos greitai i
NUS DOL.
ROTOJŲ
sumanymą dar svarsto.
Suvažiavime numatomas di- .su savo rėmėjais kovoja už
numalšino.
ROMĄ, birž. 26. — Ttalų
Miręs Chicagos milijonin- delis triukšmas skiriant kan- tai, kad taisyklė nebūtų keiŠiemet į kurortus ir šiaip
SUSKILO DARBO PAR
didatus.
,
Įčiamai. Jei nebus pakeista, Rofašistų spauda aštriais žo- Į PREZIDENTAS KOVOJA
poilsio vietas palyginti su pe kas Julius Rosenwald’as paliTIJOS
Svarbiausi kandidatai į pre, osevelt’as vargiai laimės kandžiais puola Prancūzijos vy
reitais metais vasarotojų ren- ko apie 45 milijonus dolerių
PRIE ŠSUMANYMUS
zidentus
yra Roosevelt’as ir didaturą. Kada jis užklius, tariausybę už jos priešinimąsi J
--------------'kasi mažiau. Taip pat mažiau turtų.
LONDONAS, birž. 25. —
Smitb’as. Pasirodo, kad pir- da gali laimėti Smitb’as.
Valstybių sumanymui nusigin
VVASHTNOTON, birž. 25.— j yra atvykusių ir iš užsienio Į---------------------Anglijos politikoj dar ne labai
klavimo reikale.
į Abieji
kongreso
k.o.. Vr.
nnr>.aar. rūmai pripa- knrortininkų. Dėl sumažinto . VYRESNYSIS TEISĖJAS imąsis turi daugiau rėmėjų. Į Kas įdomauja krašto politisenai vieningai veikė dvi dar
-------------------- —
[žino Garner’io ir VVagner’io atlyginimo daugumas valdini- į Cook’o apskrities k.įmina- Bet jo skilimui gali pakenkti ka, tam bus įdomu girdėti.
bo partijos. Viena tiesiog dar
500,000 ŽMONIŲ NUŽUDĖ sumanymus, kuriais skiriama) nkų ir šiaip tarnautojų, gavę!]inio teis,mo vyresniuoju teisė- I taisyklė, kad demokratų šuva- kas veiksis suvažiavime,
bo partija, o kita — neprik
daugiau kaip du bilijonai do atostogų, važiuoja ne į Palan- Į ju skirtas teisėjas Prystalski. žiavimnose kandidatas skiria-1 Prohibicijos klausimas taip
lausomoji darbo partija. Da
mas tik dviejų trečdalių atstopat yra svarbus klausimas.
ŠANGHAJUS, birž. 26. — lerių valstybių paskoloms ir j- gą, Nidą, Birštoną ar kitur,!tję0|
jjs dar neišrinktas,
bar jos visiškai suskilo.
Kinų vyriausybė skelbia, kari vairiems viešiesiems darbams bet į sodžių, pas tėvus ir gi-__________
komunistų plėšikų gaujos Kia- Prezidentas Hoover’is prieš minės. Dėl to Vietomis šiek IŠVAIKĖ RAUDONUOSIUS 60 SVETIMŠALIŲ DEPOR over’io — ’32” kliubai pris
SIAMO KARALIUS PASI
tatę apie 30,000 dol. Kaltinangsi provincijoj trijų mėnesių tai smarkiai kovoja. Sako, tai tiek atpigusios butų kainos ir
TUOTA
LIEKA
jmas nevykusis prohibicijos
Ellis parke, ties 39 gatve,
laikotarpiu nužudė daugiau krašto iždo puolimas.
visas pragyvenimas.
ėmė sakyti prakalbas keli kokaip 500,000 gyventojų kinų.
Tš Chicagos srities praėju- klausimu straipsnis platforBANOKOK, Siamas, birž.
I moję.
SUMAŽINO IŠLAIDAS
P. ZAUNIENĖS KONCER mnnistai agitatoriai. Suplūdo sį šeštadienį į New Yorką iš
26. — Čia revoliucija baigės.
keletas siuitų negrų, daugiau- veįta
svetimšalių. Ji? de-j
ŠALTAS BIRŽELIO MĖN.
TAI KOPENHAGOJ
Karalius paliekamas monar
NRW YORK, birž. 25. —
šia raudonųjų sekėjų. Polici- portUojami.
WASHINGTON, birž. 26.—
cha, bet jo valdžia bus suvar
Gimbel Brothers parduotuvės
Kopenhagoj, Tivoli sode, di
v’sua ’“'»>kė
BOSTON, Mass., birž. 25.— Žemesnieji kongreso rūmai su
žyta. Tki šioliai jis buvo absotroke pasislėpęs detektyvas
Vakar čia buvo šalta diena, 46 mažino prezidento Hoover’io džiojoj koncerto salėj ZatinieRESPUBLIKONAI NUSIS
liutis.
vieną plėšiką nušovė, o kitą
PLATFORMA BUS
laipsniai aukščiau ,0. Per 60 ofisui išlaidas 37,000 dol.
nė surengė du koncertus, ku
KUNDŽIA
I sužeidė, kada jie užpuolė troTRUMPA
metų birželio 24 d. to nebūta.
rie praėjo su dideliu pasise
TURKAI NUTVĖRĖ
į ko vežėją.
ŽUVO LAKŪNAS
kimu.
Kiekvieną
koncertą
ap-į
Numatoma,
kad
demokratų
VVASHTNOTON,
birž.
25.
—
KURDŲ VADĄ
MEXIC0 CITY STREIKAS
lankė apie 1,000 žmonių. Kon įpa.tijos krašto suvažiavimo Respublikonų partijos krašto į
UŽDARYTI BANKAI
BAGDADAS, birž.
—
NIAGARA FALLS, N. R., certus spauda įvertino palan padaryta platforma bus ko ai- komiteto nariai nusiskundžia,;

LIETUVOJE į CHICAGOJE

b

Turkų kariuomenė sugavo pus MEXIC0 CITY, birž. 25.— birž. 25. — Čia taprtautinėte kiai. Tie koncertai yra didelis . škiausia ir ko trumpiausia. kad partijos kampanijai “kon j Praėjusį šeštadienį Chicagoį
kutinį kurdų sukilėlių vadą ir Sukėlė streiką vietos gatvėka- lėktuvų lenktynėse žuvo vie- J kultūros indėlis į dviejų šalių Į Kai kas sako, kad bus tik iŠ tribncijos” neplaukia taip, | ir apylinkėse uždaryti keturi
mano, kad sukilimas baigtas. rių darbininkai.
nas lakūnas.
santykius.
kokio vieno tūkstančio žodžių.kaip tikėtasi. Tik vieni “Ho- bankai daugiam.
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DIENOS

KLAUSIMAI

DEMOKRATŲ SUVAŽIAVIMAS

Šiandien Chicagoj bus atidarytas demo
kratų partijos krašto suvažiavimas. Atvyko
kai kurie vyriausieji partijos vadai ir rezoliu
cijų komiteto nariai. Jie dirba, stengdamie
si suvažiavimui duoti partijos platformų
(programų).
Demokratų suvažiavime yra du svarbiau
si kandidatai i prezidentus. Vienas iš jų yra
šiandieninis New Yorko valstybės guberna
torius F. D. Roosevelt’as, kitas — buvusis
1928 metais kandidatas Al Smith’as. Pirmu
tinis turi daug pasekėjų, bet ir antrojo kan
didatūra yra stipri. Anas pirmasis yra ne vi
sai sveikas, o Smith’as kaip ąžuolas. ,Roosevelt’o šalininkai spėja, kad jis bus nominuo
tas pirmuoju atstovų balsavimu. Bet kiti at
kerta, kad tarp abiejų vyks atkakli kova.
Ir pašalinis asmuo gali laimėti kandidatūrų.
Chicagon jau atvyko, taip sakant, prie
šakinės suvažiavimo tvarkymui sargybos. Be
kitų atvyko ir Al Smith’as. Jis priklauso
prie rezoliucijų komiteto. Šiomis dienomis
partijos vadai turės galutinai sutarti, kas
sakys įžanginę kalbų suvažiavime, o svar
biausia, kas bus nuolatiniu suvažiavimo pir
mininku, kurs vaidina svarbiausių vaidmenį.
Roosevelt’o šalininkai nori, kad pirmininku
būtų senat. T. J. Walsh’as iš Montanos val
stybės. Kiti nori kito.
Pranešta, kad partijos platforma bus
trumpa ir visiems ko aiškiausiai suprantama,
be jokių ilgų aiškinimų. Svarbiausi platfor
mos straipsniai bus ekonomika, darbas ir pro
hibicija.

Respublikonų partijos suvažiavimas prohibicijos klausimą ilgu straipsniu taip supai
niojo, kad nenusikalstų sausiesiems ir Slapie
siems. Tas straipsnis yra pilnas įvairių pas
lapčių ir gudrybių, žinoma, sausųjų naudai.
Demokratų partijos suvažiavimas prohibicijos klausimą *nori paduoti trumpai. Bus pa

KLAIPĖDOS KRAŠTO LIETUVIAI
(Rašo E. Boivberlas, Klaipėdos Krašto
seimelio nurys. Jis yra vienas iš žy
miausių ir veikliausių to krašto
lietuvių vadų).
(Tęsinys)
Vien tam, kad Volkspartijos šului
Krauzui ir jo partijai sušuktų, jam išei
nant iš susirinkimo, jis nusamdydavo iš
darbininkų biržos apie 80 žmonių bedar
bių.

te*
>
Nidoje vokiečiai išlipdino ant stulpų
ir tvorų lapelius su parašais: “Mirtis
Borchertui! Užmušti Borcbertą!” ,(t. y.
Šio straipsnio autorių — Red.).
Landivirtsschaftspartijos

šulas,

dva

rininkas Hofl'man, pastebėjo, kad. jo dva
re yra darbininkas-lietuvis, šaulys. Jį paliuosavo ir jo knygelėje įrašė “Priklauso
prie Saulių Sąjungos.” Tokių jam nerei
kia. •

Savo plakatuose piešdavo asilas, avinų galvas ir prikabindavo tikras vyžas.

KAIP FAŠISTAI ORGA
NIZUOJASI?

riais negali būti žmonės prie-.gų dviem įpatumais: 1) fašis sios savo buvimu trukdyti ka
singi fašistams.
tinės sąjungos yra vienintelės, riams jų tiesioginių pareigų
Fašistinių sąjungų atsiradi tad darbininkai yra priversti fronte.
•Paėmusi jėga valdžią į sa mas labai greit nustelbė ne tik į jas stoti, nes nefašistiniai
Ties Kantonu Kinijoje japo
vo rankas italų fašistų parti socialistines, bet ir krikščio darbininkai visaip persekioja nai darė provokacinį desantą.
ja tuoj susigalvojo, kuo tą val niškas darbininkų sąjungas. mi, 2) fašistinės sąjungos su Buvo nusiųstas mažas karei
džią parėmus. Italija ne, tiek Visas darbininkų judėjimas pagalba vadinamų kolektyvi vių būrys. Jo vadui buvo įsa
ūkio, kiek pramonės kraštas. liko suvaržytas ir paverstas nių sutarčių yra nusistačiu kyta Vengti bet kurių susirė
Pramonės darbininkai ten vei paprastu įrankiu fašistų val sios įmanomas darbininkų at mimų su kiniečiais. Japonai
AGITACIJA PRIEŠ SAVUOSIUS
klesni ir skaitlingesni, negu džiai remti. Fašistinėms sąju- lyginimo ir aprūpinimo sąly- tikrai buvo nuginkluoti, bet
karininkas negalėjo pergyven
lauko darbininkai. Be to, lau ngoms bei sindikatams buvoĮgas.
Bolševikiškieji šlamštai senai veda agi ko darbininkuose pernelyg bu suteiktos teisės ne tik rūpinti; Kolektyvinės (bendrinės) su ti tokio nusižeminimo ir nusi
taciją prieš lietuviu tautines ne tik kultūri vo įsigalėjusi socijalistų įta profesinius reikalus, bet ir da- tartys yra ne kas kita, kaip šovė. Japonai mano, kad, jei
nes įstaigas. Jie agitavo prieš bankus ir prieš ka, tuo tarpu kai miestuose lyvauti politiniame krašto gy- savos rūšies taisyklės darbi jie negali toliau būti naudin
kitus lietuvių biznius. Ta jų agitacija nema ir fašistų šalininkų nemažas venime. Renkant parlamento ninkama samdyti. Tų taisyklių gi tėvynei gyvi, tai bent jų
žai pakenkė lietuvių ekonominėms ir finan skaičius atsirado.
x atstovus, kandidatus pradėjo ir sąlygų turi laikytis lygiai mirtis testiprinanti likusių na
sinėms įstaigoms ir kartu nemažam lietuvių
statyti ne partijos ir ne pilie darbininkai, lygiai darbda rsumą ir auginanti didvyriš
Taigi,
fašistų
valdžia suma
skaičiui jdidelę skriaudą padarė.
A. Žvirblaitis
kumą.
čių grupės, bet fašistiniai sin viai.
remtis
ne
vien
savo
parti

nė
Kuomet mes raginome lietuvius vieni ki
dikatai, kurie ne fašistų kan
tus remti, raginome palaikyti lietuviškas įstai jos ginkluota jėga, bet ir faši didatais nepažymėdavo.
KORTŲ ATSIRADIMO
JAPONŲ KARIAI
gas, tie ponai kaip tik priešingą darbą dir stiniais darbininkais, kuriuos
ISTORIJA
Susivienijimas vienos pra
bo. Kas lietuviška — jiems trefna, bet kas ėmė jungti į sąjungas arba monės srities darbininkų sąŠanchajaus kautynių metu
svetima — gera. Nors patys dažniausiai lie sindikatus.
Neseniai Prancūzijoj išėjo
jungų yra leidžiamas, bet su-[kažin koks kinų apkasų bara1926
m.
balandžio
mėn.
3
d.
si,jungimas su visuotiniomis [ buvo japonams neįkandamas iš spaudos dviejų kortų isto-|
tuvių ir lietuvių biznierių palaikomi, bet jie
fašistų
valdžia
paskelbė
tam
vis dėlto kanda į tą ranką, kuri juos mai
bei tarptautinėmis sąjungomis* Nepadėjo nė artilerija. Try rijos tyrinėtojų knygos, kurio
tikrą
įstatymą
apie
sąjungos
tina.fašistų įsteigtoms sąjungoms paprasti kareiviai ryžos kimi se autoriai mėgina nustatyti
Kas būtų, jei lietuviai neremtų savo or arba sindikatus. Einant tuo į* griežtai draudžiamas.
kulkosvaidininkų lizdus išar- laiką, kada kortos atsirado.
sąjungos pradėta _T.
ganizacijų, spaudos, savi} įstaigų, biznierių sakymu,
„ v.
.
J
v ■ ,
Jie apsiginklavo daugy- Anot-autorių, kortų gimtinė
visos
fašistines
darbininkui,
,
,
.
, ..
v.
ir profesijonalų? Juk tada ir lietuviškieji steigti priverstinai. Skyrium
.
.
be bombų ir naktį šliaužte esanti Indija, o ji} protėvis
bolševikai neturėtų ką veikti, jų vadai duo turėjo būti steigiamos darbi ir darbdavių sąjungos randa prišliaužė prie pat priešų; į i(prototipas) — šachmatai. Į
nos netektų. Jokia įstaiga negali išsilaikyti, ninkų, skyrium darbdavių ir si valdžios žinioje. Valdžia šoko į apkasus ir kol juos nu Europą kortos patekusios pi
jei prieš ją eina agitacija, jei savieji nerems.. protinių darbininkų sąjungos. tikrina sąjungų veikimą su pa dūrė, Spėjo išmėtyti savo kro rmą kartą 1320 metais, kada
Bolševikų šlamštai pasijuokė, kad yra Kiekvienas sąjungos skyrius, galba partijos prefektų, kor vinį, sudarydami tokį sąmyšį, žaidėjas Gringoneras jomis ėkeliamas obalsis “savas pas savą.” čia einant tuo įstatymu, vienija poracijų ministerio ir admini kad japonams pavyko tą pa mė “bovyti” nepilnaprotį pra
juokas tikrai ne vietoje. Ypač šiais sunkiais ir atstovauja visus tos profe stracinės tarybos. Visi sąjun vojingą barą likviduoti. Did ncnzų karalių Karolį VI.
depresijos laikais, kad mažiau mūsų įstaigų sijos apskričio, miesto ir t. p. gų nutarimai galioja tik ata vyrių kūnai buvo sudeginti ir Ilgą laiką kortos buvo ga
ir bendrai tautiečių tenukentėtų, vieni kitus, darbininkus. Kitokios sąjun tinkamai kontrolės įstaigai urnos su pelenais atgabentos minamos Prancūzijoj, bet jau
kiek tik galėdami, turime remti, vienybėje gos tose pat vietose draud juos patvirtinus. Vadinasi, ita tėvynėn, kur jų pasitikti su XVII amž. jas ėmė gaminti
žiamos. Sąjungos skyrius skai lų fašistiniai sindikatai yra ne sirinko visų gyventojų sluoks ir anglai, vėliau pasidarę pa
gyventi ir dirbti.
losi teisėtai veikiąs, jei jis kas kita, kaip klusnus valdžios nių atstovai su orkestrais, vė vojingais prancūzų konkuren
KODĖL JIS ATSIVERTĖ Į
vienija bent vieną dešimtdalį įrankis, kurs net susiaurinto liavomis ir net pritaikintomis tais.
KATALIKYBĘ?
visų tos profesijos darbininkų veikimo ribose mažiausios lai tam įvykiui teatro pjesėmis.
Dabartinių kortų ‘mostiins’
svės
neturi.
arba darbdavių. Italijos profe
Dvi japonės, žmona ir mo žymėti, kaip skaitytojai žino,
“M. L.” rašo:
sinių sąjungų ir darbdavių si Ir vis dėlto skaičius fašis tina, dviem kariam vyrui ir vartojamos spalvos ir ženklai
Vienas tarpe didžiųjų šių dienų atsiver
ndikatų vadovai turi būti tvi tinių sąjungų ir dalyvaujan sūnui, išvykstant karan, nusi- — figūros: čirvai, būbnai, pi
tėlių į katalikybę yra italų rašytojas ir po
rtų fašistinių įsitikinimų. Taip čių jose darbininkų yra dide- žudžiusios. Tą savo žygį jos kiai ir kryžiai, tačiau anksty
etas Giovanni Papini (reikia skaityti Džiopat, sąjungų ir sindikatų na- lis. Tai paaiškinama tų sąjun- aiškinusios tuo, jog nenorėju- vesnės kortos ne taip buvo žy
vanni), jau prieš did. karą pagarsėjęs ne tik
mimos, Italijoj, pavyzdžiui, bu
Italijoj, bet ir toliau už jos sienų.
“Pasaulinis karas, savo griuvėsių ir kan akimirksniu, aš tatai tikiu, ėmė many veikti vo vartojami tokie ženklai: tau
Giovanni Papini buvo vienas iš tų, kuris čių paveikslais giliai atsiliepė mano sąmonėj paslaptingą dieviškoji Malonė. Manyje atsi- j rė, kardas, pinigas ir lazda,
klaidingų mokslo išvedžiojimų suklaidintas ir supurtė mano dvasią. Griebiausi šį ir tą
rado taip stipri meilė dieviškam Mokytojui, kas atitiko keturius tų laikų
buvo atmetęs Dievą ir žmogaus sielos buvi- skaityti ir priėjau Evangelijos, kurią jau
kad aš nusprendžiau parašyti Kristaus gy-' visuomenės luomus; dvasiniu-mą. Tačiau nepaliaujantis tiesos ieškojimas prieš tai daug kartų esu skaitęs. Bet skaitęs veninio istoriją. Parašyti ją ne dėl savo sie-'kus, karius, pirklius ir darbijį privedė prie tiesos. Did. karas jam buvo vis su nepasitikėjimu ir prieštaravimu jai los nuraminimo, ne dėl bergždžio garbės ieš-'įlinkus.
akstinas prarastą tiesą surasti.
į savo dvasioje. Tačiau kai aš apmąsčiau, ypač kojimo, bet kad pagelbėčiau vienam kitam ! Taigi kortas išgalvojo ne ve
Apie savo atsivertimo priežastis jis pla Evangelijos vietą apie “Pamoksią ant kal- savo broliui.
: lniai, bet tas pats žmogus, kučiai yra rašęs. Įdomios ir mums kiekvienam no”, many atsirado mintis, kad vienintelis
Kai šį darbą pabaigiau, pamačiau re>-1 rs jomis šiandien lošia ir kar
yra jo atsivertimo priežastys, kad vienas iš ,> vaistas žmogui ir grąžinimas pusiausvyros kalą įstoti Kristaus įsteigton draugijon. 15 tais turtą praleidžia. Jeigu su
mūsų jo padarytų klaidų nedalytume. Todėl tėra galimas tik iš pagrindo pakeitus žmonių daugelio bažnyčių aš pasirinkau katalikų ; skaičiuotumėm praloštųjų pičia paduodama jo paties žodžiai, kuriuos jis sielas, kitaip sakant, reikia pereiti iš neapy Bažnyčią, nes tik ji yra tas didingas kamie-'nigų sumą ir prie jos pridėkartą yra paskelbęs nesenai viename Italų kantos prie meilės. Todėl krikščionybė man nas Kristaus pasodinto medžio; nes ji, mano i tumėm dar dėl prasilošimo nu
laikrašty.
pasirodė kaip vaistas prieš žmonijos blogy manymu, yra toji ,kuri suteikia sąlygas tik-! si žudžiusiųjų skaičių, — velAtsivertėlio Papini knyga “Kristaus Is bes.
ram savęs išaukštinimui; nes pagaliau aš pa- j niui tikrai būtų malonus skaitorija” yra išversta ir mūsų kalbon ir dau
mačiau, kad joje (Kat. Bažyčioje) pilniausiai! čius.
Vėliau aš priėjau įsitikinimo, kad Kris
geliui kam yra žinoma.
tus, kuris mokė dorovės, taip nepalankios ir ir skaidriausiai yra pražydęs didvyrio asmuo, į
\ ■ "*■.....
Štai, ką rašo tame laikrašty jis apie sa nepataikaujančios žmogaus prigimčiai, yra kurį aš laikau aukščiausiu, būtent, šventa SKAITYKITE BIZNIERIŲ
vo atsivertimo priežastis į katalikybę.
ne vien žmogus, bet jis yra ir Dievas. Šiuo t sis”.
BABGEHUS

*
i po netinkamas įstatymas, ar turi būt nuodug
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
niai pertaisytas 18-asis priedas.
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >6.00. Pu
Dėl prohibieijos klausimo numatoma sma
tai Metų — >3.50, Trims Mėnesiams — >2.00, Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
rki kova ir demokratų partijos suvažiavime.
tų — >4.00. Kopija .01®.
Pietinės valstybės yra-demokratiškos valsty
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negr*ttna. Jai neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam
bės, bet ten yra pats svarbiausias sausųjų
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
fanatikų lizdas.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
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PASKOLOS
ninkai nėra taip svarbu ar “Dmb.” buvo
tarnybomis ir t.t. Taip yra, kad jie turi tusios. Atliko tą, ką galėjo, t. y. išlaikė
Štai, kad ir su Žemės Banko politika. išteptas ar ne. Jam rūpi, kad 1) laukinin- tuo tarpu daugiau naudos iš vokiečių, ne savo pozicijas prieš vokiečių smarkią agi
Kada lietuviai pradėjo duoti paskolas
cis galėtų gauti ilgalaikes su mažais gu iš lietuvių. Be to, nuolat iš vokiečių taciją, bet savo atstovų skaičiaus padimažais nuošimčiais, vokiečiai iš savo pu nuošimčiais paskolas, 2) kad jis galėtų pusės jie yra slaptai kurstomi prieš lie- (dinti Seimelyje nepajėgė.
sės nuošimčius dar labiau sumažino (3 brangiau parduoti galvijus, bekoną ir ki tuvius. Nuolat vokiečiai seka ir daro pa
KAS DARYTI ATEITYJE
nuoš.). Kiek teko patirti, buvo tokių lau tus savo produktus. Štai, kas jam rūpi. stangų, kad vietos laukininkų tarpe nepraVisų pirma, jei norima su organizuo
kininkų, kurie nuo Žemės Banko duoda- Tas yra kasdieninė liga. Bet vis dėlto bustų tautiško susipratimo ugnelė. Jei tu ir galingu priešu-vokiečiu kovoti ir ko
mos paskolos atsisakė ir paėmė iš vokiu- įr “Dmb.” ištepimas mums į gerą neiš
kur ji pasirodo, tuoj stengiasi ją užslo vą laimėti, būtinas reikalas yra tobuliau
čių. Tam reikalui vokiečiai yra išdavę apie | ęj0.
pinti.
mums patiems vienur ir kitur persiorga
tris milijonus markių. Negana to, vokie
nizuoti.
YPATINGA LAUKININKŲ
KONTRABANDA
čiai su dideliu kadru prityrusių agitato
PSICHOLOGIJA
Persiorganizavimą suprantu šitaip:
Klaipėdos Krašto siena su Vokietija
rių smarkiai užsiėmė agitacija po namus.
Atvirai reikia pasakyti, kad vietos yra apie 100 klm. ilga. Vietos gyventojai,
Perorganizuoti centro valdžios įstaigų
Prie namų agitacijos varymo smarkiai laukininkų dalis yra šiek tiek ištvirkusi.
valdininkijos
aparatą. Tas reikia padary
prisidėjo dėl Meierio paleidimo parašų Nežino patys ko nori. Pav., kada pasa esantieji nuo sienos apie 3 klmtr. krašto ti štai kodėl: rinkimų metu buvo daug at
rinkimas. Agitacijos metu Meierį pavertė kai, kad Lietuvos vyriausybė 11,000,000 gilumon, užsiima kontrabanda. Jei tame sitikimų, kada laiškininkas — agentūros
politiniu kankiniu, kuris esą nekaltai yra litų įdėjo į kraštą, pastatė bekonų fabri ruože ne visi tuo amatu aktyviai verčiasi, vedėjas naikina siunčiamą literatūrą bei
suimtas. Rodė susirinkimuose Meierio vai ką, stato ir tobulina uostą ir,t.t., atsako, tai dauguma tam pritaria, žinoma, kuris laikraščius, arba visai neįteikia adresa
buvo sulaikytas su kontrabanda, arba
zdą už kalėjimo grotų.
kad taip turi būti, nes kraštą valdo že
šiaip buo to verslo nukentėjęs, tas, savai tams. Stubrių pašto agentūros vedėjas,
Mūsų spauda negalėjo lygintis su vo maičiai.' Kitaip jis suprasti negali.
me suprantama, lietuvių nelinks ir dar karčiamininkas Schenk, atsisakė lietuviš
kiečių, Vokietijos pinigais, leidžiamais
Dabar laukininkai kalba: “Būtumėm kitam apie tai pasakys.
koms grupėms savo salę dėl susirinkimo
“Memeler Dampfboot,” “Lietuviška Cei- balsavę už lietuvius, bet kam duodami
duoti. Šis reiškinys yra nedovanotinas ir
Lietuviai
ir
lietuvių
organizacijos
pa

tunga” ir “Memellaendische Rundschau.” žemaičiams pasai, kam reikėjo “ponus”
smerktinas. Susipratusiam lietuviui reikia
dare
rinkimo
metu
viską,
ką
galėjo.
Visos
“Dampfhooto” langų ištepimas naktį maliavoti ir dar taip negražiai.” Kitaip
verkti ir rausti, kada centro valdžios įgeriausios
jėgos
buvo
įtrauktos
į
rinkimų
staigos valdininkai taip elgiasi ir tuo pri
ir įvairios peštynės tik daugiau suerzino sakant, kam juos lietuviai išjuokia- Sa
kovą.
Bet,
sulyginus
su
vokiečių
jėgomis,
vaime
aišku,
kad
dauguma
laukininkų
kol
vokiečius. Sakoma, kad “Dampfhooto”
sideda prie rinkimų kovos pralaimėjimo.
ištepimas nulėmė vokiečių laimėjimą. Ma kas yra surišti su vokiečiais įvairiais bū mūsų jėgos šį sykį dar buvo daug ma
(Daugiau bus)
nyčiau, kad ne. Ir štai kodėl. Juk lauki- dais : paskolomis,' dvarų patarnavimais, žesnės ir prie panašios kovos nepripra1
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DRAUGAS

kraščius. 120 m. prasideda Ki- lai nepratę negalėjo pakelti, kilom, nuo Karaliaučiaus, Heinijos užkariavimas. Per porą Paskutinis jo žygis buvo pietų lsberge, pastatė nuują, galinmetų milžiniška, stipri, turti Rusijos užkariavimas (1224)., gą radio stotį. Tačiau, nors
Iš “Ryto” dr-jos pirmininko kanti Vytauto Didž. gimnazinga ir kultūringa valstybė ta įbaugintos Europos anų lai-Į puikiai įrengta, stotis nevei
tun. Kraujalio pranešimo) į ją Vilniuje, kurioje yra 340
po Temudžino vasalu. Užka kų raštai vaizduoja Temudžių kia. Keli dešimčiai specialisNesenai buvo sukviestas mokinių su 24 mokytojais,
riavęs Azijos rytus, jis per kaipo baisų, viską naikinanti J tų inžinierių ir technikų ieškoilniaus lietuvių švietimo dr- Šiais mokslo metais draugija
simetė vakaruosna. Čia nuo barbarą, antrų Attilą. Naujau j jo stoties neveikimo priežas
ijos ‘Ryto” metinis susirin- j turėjo Vilniuje dviklasę praIndijų iki Bagdado ir nuo Pe- si tyrimai rodo, jog tai buvo čių, tačiau nieko nerado. Tad
imas. Jame draugijos pirmi-, tižios mokyklų su apie 60 morsų įlankos iki Kaspijos jūros į kaip aniems laikams labai kul- ir vėl tenka naudotis Kara
inkas kun. P. Kraujalis pa- kinių ir 3 mokytojais, bet perhuvo didelė galinga Mobamme tūringas valdovas. Jis Įvedė liaučiaus stotele.
are platų pranešimą, nušvie- nai gruodžio 30 d. KJuratori<lo Šacho valstybė. Nuosta- mongolams raštą, rėmė 'moks
lamas dabartinę Vilniaus ; jos ji buvo uždaryta. Be šios
liausias Temudžino žygis tai ’ lą, auklėjo kultūros įstaigas,
ašto lietuvių švietimo būklę j mokyklos tą pat dieną Kurapusmilioninės armijos maršas į plėtė susisiekimą. Jo ųiilžinidraugijos nuveiktus darbus, torijos buvo uždaryta dar šioper centralinę Aziją nuo Bai škos imperijos dalys buvo su
'
.
. .
’se vietose lietuvių mokyklos.
kalo ežero iki Persijos. Mar jungtos gerais keliais. Pažy
Kun. pirmininkas pirmiau-, D„bi4in08e> Pelesoje> Pavaia.
šas ėjo per nepereinamus ty mėtina, kad jo užkariautos
a nupasakojo dabartinio Vii kėje, Biliuose, Kaniūkuose,
rus ir kalnus apie 4,000 kilo tautos nedarė sukilimų, neban
iaus kuratoriaus nusistaty- Miči finuose, Gėliūnuose ir Bemetrų! Šiandie maži karava- dė nusikratyti jo viešpatavimo
ŽEMIAUSIA KAINA
UI dėl privatinių lietuvių prn niflnuose
uždarins Sias m0
nai su visų modeminių įran mat jautėsi jo valdžioj gerai.
J VIENĄ PUSĘ
žus mokyklų. Tas nųsistaty- m
draugija nnmatvlo
iš Chicag-os j
kių pagalba nebepajėgti! atlik Jis leido įstatymus, kuriuo
■as galima padalyti į dvi pnapeliayo 5yietinl0 n|i.
NEW
YCRKĄ
ti šitos kelionės. Tuo tarpu se atsispindi gili išmintis. Te
per
č
Upines dalis, iš kurių mato- > njsteri
Varšuvojf. praSvda.
Temudžinas vedė pusės milio- mudžino imperija buvo daug
NICKEL PLATE
, kokiomis s,lygom,s Sroo
atmainyti Kuratorijos pano armiją, kurią reikėjo ap pastovesnė negu Aleksandro
’ GELŽKELĮ
■etų gyvena šio krašto lietu, .x . •
Saulės
Parlorius,
Poilsio vagonai
rūpinti
ir
maistu
ir
srėrimu
'
it
Napoleono
imperijos.
Tr
1 * •
ta k v • vi rėdymą, bet iš ten jau gautF
ir patogus paprasti vagonai.
*
.
septynioms mokykloms nei, ip kitais reikmenimis. Visi A-' jam mirus, ji nesubvrėjo kaip
Valgomieil vagonai.
kuratorius esąs nusistaatsakymai; Dubia, ir
leksandro Makedoniškio ir Na-j Aleksandto imperija. Temud$23.50 Į NEW YORKĄ
Ss leisti veikti privatinėmsj Pavalakįs mokyldoms dar ,au
Paprastuose vagonuose ir ta pati
poleono maršai bei žygiai yra
imperija dar ir po jo mi- kaina
ryšyje su laivakorte. Pato
.okykloms tik tuomet, jeigu kiama atsak
gus susisiekimas New Yorke su
menkniekis palyginus su šituo rties augo ir plito,
visų Unijų dokais.
os įneša ką' nors naujo peda- Vilniuj uždarius dviklasę
milžinišku Temudžino žygiu
Taigi
Temudžinas
buvo
ne
ogikos gyvenime, arba tose lietuvių mokyklą, draugija
T.a Šalie Street Station
Pusė Temudžino kariuomenės tik didžiausias istorijai žino Iš Chicagos
9:45 .ryto 12:45 popiet
ietose, kur nėra prasmės stei padavė prašymą leisti steigti
11:20 vakare.
žuvo
šitoj
kelionėj,
bet,
pusė
mas užkariautojas, bet ir di Į Cleveland 6:15 vak. 10:59 vak.
Katalikų Universitete Vašinktone suteikti garbės dak
ti (pav. dėl mažo vaikų skai- naują lietuvių pradžios moky
išliko. Čia jos laukė kelergu- delis politikas.
7:55 rytą..
taratai:
Apaštališkam
Delegatui
J.
E.
ark.
Pietro
Tumasoniiaus) valdiškos mokyklos, klų, bet jau du mėnesiai kaip
Į Buffalo 10:40 vak. 4:00 rytą
bai
didesnė
puikiai
apginkluo

1:55 popiet.
Biondi (vidury); Italijos Ambasadoriui Nobile Giacomo de
ei prie to pridėti nesenai iš laukiama atsakymo.
Į New York 9:15 rytą 4:04 vak.
ta
ir
išmokvta
Mohammedo
5:30 rytą.
lįstą naują Įstatymą, savaip Be mokyklų dabar draugija Martino ir dr. Leonide Pitamic, Jugoslavijos ministerini. Šacho kariuomenė. Bet Moha- NEVEIKIA RADIO STOTIS
Dėl pilnų informacijų pašauk
Magistro
laipsniai
suteikti:
F.
Charles
Hirons,
M.
H.
CarWabftsh 2780.
varkantį privatines mokyk turi įsteigusi 3 skaityklas. Va
mmedas buvo visiškai nugalė
mody.
Karaliaučiuj
yra
tik
P/2
kil.
W. H. Kelly. Asst. G. Pas. Agent
is, tai bus aišku, kokioj pa- karinių suaugusiems kursų
tas. paimtas nelaisvėn, o jo radio stotis, tad vokiečiai 80 327 So. Ui Šalie St., Chlcagn. 111.
ėty šiuo metu .yra lietuviu skaičius žymiai sumažėjo; kai
KAS BUVO DIDŽIAUSIAS totorius ,karaitus. Apie 1200 j
valstybė aneksuotu. Pavietimo reikalai.
kur ir tų kursų neleido.
PASAULIO UŽKARIAU- I metus jis jau valdė visą vi-1 fra^1*nT’
užkariavo Afgnnis‘Rytas” tačiau deda visas
Tokiomis sąlygomis tenka
TOJAS?
daus Aziją ir pasiėmė titulą į+ana ^aT,rp<5 ir vakaru Tn Tiįastangas kuo daugiau turėti dirbti “Ryto” draugijai Vil-----------’
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įokyklų, kuriose gautų ele- niaus krašto lietuvių tarpe.
Iki šiol didžiausias pašau- no). Užkariavęs centralinę
užkariauti sutrukdė jam
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sių vaikai savo gimtąją kal žiūrint šių sąlygų, draugija kiausias strategais buvo lai- į
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ia. Tą reikalą jau nuo seniau veikia ir švietimo darbas va komi Aleksandras Makedonskaina............ ............................................................. 10c.
laugely vietų įvertino tėvai, romas pirmyn. Tam padeda kis ir Rapoleonas. Bet pasta
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
mrie kasmet siuntinėja “Ry- daugelio mokytojų įsigytas ruoju laiku mokslo tyrimų
kaina........................................................................... 75c.
ui” prašymus, kad jų so- cenzas, geriau sutvarkytos
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
Ižiuose būtų įsteigtos lietuvi daugely vietų mokyklos ir mo
mų drama, kaina........................................................ 25c.
škos mokyklos. “Rytas” ste kslas, kuris beveik visose mo-! vęs mongolų imperatorius —
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
igiasi tuos prašymus paten- kyklose eina tvarkingai ir no Džingis Khauas. Jo niekam
Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, vaPranas Jakštas, kaina.................................................. 50c.
cinti ir kasmet savo ruožtu j rmaliai. Sudaro keblumų vie- napavyko pralenkti. Jis paliko žiuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite
irašo pas lenkų švietimo vai-' tomis tėvų nesusipratimas, valstybę daug didesnę ir pa greitą ir gerą patarnavimą. “Draugas” parduoda laivakor GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina . . $2.00
Ižią leidimų lietuviškoms mo- kai, pavyzdžiui, prasidėjus stovesnę už Aleksandro ar Na tes visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūp’na visus
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1
246 puslapių kaina ..........................g..................... $1.75
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(atsakymo (Pošalčiai, Krūmi •) Kaip uždarymo priežas- Jis,turėjo didelį protą, pasitiVisais kelionės reikalais kreipkitės į:
5,000 ALKANŲ VYRU, vertė K. Zajančkauskas. M. T. C.
niai, Kašėtos, Drūcminai, Gi tis nurodyta uždraustų vado- kėjimą savim, pasiryžimą ir
kaina ......................................................................................... 15c.
raitė, Pamerkys, Kuršiai ir vėlių tose mokyklose vartoji- talentą žmonėms vadovauti:
STELOS TAKAT TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K
Ma
šerkiškės — visi sodžiai
Vii-j' mas, nors tie vadovėliai lais- be to, didelę ambiciją ir veik_
tulaitis. M. T. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00
nĮaus rąkų apskrity). Kas vaį pardavinėjami Vilniaus lumą. Be atvangos, be nuovaSiunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.
c įara teringa, kad kai kų- i iįetuviij knygynuose.
rgio jis kovojo su savo- gaunais atvejais netvirtinami 1
*
singais priešais. Tai buvo illietuvių mokyklas net lenkų 8KATTYK1TE TR PLATU ga Snnki kova. Pagaliau jis vi2334
valdiškas mokytojų seminari
Chicago, Illinois.
2334 So. Oakley Avenue
KITE “DRAUGĄ”
, sus nugalėjo: ugrus, mongolus,
jas baigę abiturientai. Kai- i
bant apie mokytojų tvirtini- i
mą, reikia suminėti, kad šie
RttZK’S UNCLE
ms mokslo metams nepatvir
tinti 38 mokytojai. Priešingai,
r
HĮ
daugely vietų, kur Žmonės pra
t GUtSS
šė lietuviškų mokyklų, buvo
bOU'T KMOUJ
įsteigtos valdiškos lenkų mo
WMO X
kyklos. Įsteigus šias mokyk
MA!
las, tėvai įstatymais verčiami
į jas siųsti savo vaikus, o už
r,
nesiuntimą baudžiami.
To
kiais atsitikimais, kai tėvams
«'
nebelieka kitos išeities, kaip
i
leisti savo vaikus į valdišką
B
mokyklą, labiau susipratę lie
1
tuviai tėvai patys ar ką nors
pasamdę rūpinasi savo vaikus
išmokyti nors poterių lietuvi
škai. “Ryto” Draugija išlai-
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gas, o socialistinis — ubagas, j vėms, bet Liepojos. Be to, lenPirmų kartų toji moteris ta PALAIMINTASIS KUNIGAS daugiau, kaip 300 įvairių inal
Sovietų Rusįjog vadovai pra- kai griežtai boikotuoja Dan- liga susirgus turėdama 10 me
JONAS BOSKO
dų} kuriom popiežiai suteilj
dėjo vykdyti Marka4 nuo ant* eigo srities kurortus ir Dan tų amžiaus. Si rgus iki 18 me
-----------[atlaidus. Nors visos maldJ
ro galo — pirma pasirūpino cigo prekes. Be to, vokiečių tų. Dėl tos priežasties ji nega Jo Asmuo, darbai ir aukly- geros, bet už vis geriausid
Ir vėl gresia bado šmėkla 1 šansų, bet dėl to padidino fa- ne materialinių gėrybių garny- laikraščiai praneša, kad prie lėjus lankyti mokyklos, nes už ba, tai yra plačiai aprašyta yra tos, kurioms suteikti
ba, bet jų paskirstymu. Ir pa- j Dancigo esu sutraukta tiek le- “juokų” tų laikų pedagogai
------------Į šizmo šansus.
Jo visas gyvenimas ir nuveik- laidai. Šita knygelė turėtų bj
taip, kad nebeliko kų ! nkų kariuomenės, jog ji kiek- jų smarkiai bausdavę, be to, ti dideli darbai, ypač Jaunuo- ti visų katalikų rankose. K
Paskutiniais laikais cikas su | Krizis nu.aušė iš Rusijos, sidarė
.
vienų minutę Dancigu galinti ir įvairiai tyčiodavęsi. Nuo aš menės auklėjimo.
mažino žemės ūkio mokesčius, išvežamai žaliavai ir produk- i ^irstyti.
na su aptaisais ............. 60|
Kas buvo numatyta plane, užimti. Štai toks kaimynas tai tuonioliktųjų savo amžiaus Knyga didelė, puslapių 707, “DRAUGO” KNYGYNE
leido laisvai pardavinėti javų tams kainas nuo 20—40 nuoš.
išteklius (žinoma, jeigu tik jų Bolševikai galėtų neeksportuo- Į tai nė vienais metais tos ner vokiečiams patinka, nes jie su metų iki 54-tųjų ji kaip ir bu popieriniuose viršeliuose, kai
2334 So. Oakley Avė..
yra), išleido naujų dekretų a- ti, bet tada jie m turi kuo ap- Į mos nebuvo išpildytos nė pra- pranta tik ginkluotų kulokų. vusi visiškai pasveikusi. Va na tiktai ................... $2.50
dinas, liga nebesirodė tuo lai Gegužės Mėnuo, kiekvienai X
pie rinkų (jomarkų) įrengimų mokėti mašinas. Kad gavus tų Įmonėj, nė žemės ūky. Tuo tar
MOTERIS, KURI JUO
kotarpiu, kada jos organizmas dienai skaitymai. Vertė kun.
ir šiaip suteikė suvargusioms pučių smnų uz eksportų, rei-lpu gyventojų skaičius auga
KIASI
buvo pačiame stiprume.
Jgana sparčiai, o pramonė negyventojams lyg ir palengvi kia daugiau eksportuoti.
Pr. Žadeikis, kaina .... 45c.
Dėl to bolševikų valdžia bu- Į spėja pagaminti reikalingo kie
nimų. Tie visi padaryti žygiai
Paprastai tuoju juoku (ar Vadovas Sakyklai. Trečioji
Neseniai Vienoje austrų neu
lodo, lyg kad tai būtų mažy vo priversta prežiūrėti savo kio gaminių. Tas pats ir ževerksmu) serga turi progre knyga. Pamokslai apie Dievo
tė įžanga į laisvų prekybų, į statybos programų. Sustabdy mes ūky. Pasėlių plotas taip rologų susirinkime psichiatri syvias psichines ligas. Šiuo at
Malonę, Sakramentus ir Mairinkos išlaisvinimų iš valsty- ta statyba gigantų, kurių pa pat katastrofiškai mažėja. jos profesorius M. Frisch de veju tai pasireiškia visai kidų. Antrasis padidintas leidibės baudžiavos. Bet kas tai y-matai seniai patiesti. Gegužės ;1930 m. pasėlių plotas siekė monstravo šešiasdešimt ketu
taip, nes daktarai pripažino,, mas. Vyskupas Kaz. Paltarora — ar gudrus ir nebe pir 1 d. turėjo įvykti didžiausias 37,627 tūkst. lia, 1931 m. jau rių metų moterį, kuri serga
kad jos- nervų suirimas nėra kas. Kaina ................... $1.50
mas bolševikų vadų manevras, įėykis, apie kurį bolševikai 24,566 tūkst. ha, o 1932 m. tė “juoku, per prievartų.” Lai atsiliepęs bendram jos svei
Virš minėtas knygas gali
sezoninis ūkininkų ir visų gy jau kelinti metai visokiais bū ra tik 21,635 tūkst. ha. Taigi kas nuo laiko toji ligonė ima katos stoviui.
ma gauti:
ventojų apgaudinėjimas, ar tai dais pasakoja visam pasauliui virš Rusijos vėl pakilo baisaus balku kvatoti, nors jos dvasios
“DRAUGO”KNYGYNE
stovis tuo momentu būva vi
atidarymas bado šmėkla.
rimtai užmanytas nadjas bol — iškilmingas
465
ANGLŲ
MYLIŲ
PER
sai kitokioj nuotaikoj. Ji gali
Dniepro strojo. Tačiau tos iš
ševikų politikos kursas.
PUSĖM
VALANDĄ
“ATLAIDŲ ŠALTINIS”
Atsakymų į tų klausinių ba- kilmės buvo tylomis atidėtos. LENKAI SU VOKIEČIAIS. būti ir supykus, tačiau, užė
Geriausias skustuvas
arba grąžiname
ndė duoti rusų sociald. emig- Pakeitė padėtį ir padėtis To
CEREMONIJŲ NEDARO jus “juoko” momentui ir, be
pinigus
Išėjo
iš
spaudos
maldakny

Italas leitenantas Neri pa
rantų vadas Abramovičius, Jis lim. Rytuose. Visa eilė fabri
Jei ant vietos negau
to, nė nuotaikai nepasikeitus,
ni, kreipkis J mus
Visi žino, kad lenkai yra di ji ima tariamai širdingai juo siekė neįtikimų 465 angliškų gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė
norėtų manyti, kad paskutinės kų užkinkyta į darbų karo rei
60c. ui 6 —
už 10
mylių per valandų skridimų, jų ir išvertė T. Kazimieras
Sempelis — ioc.
bolševikų vadų priemonės ro kalams. Vietoj automobilių rei džiausi ir pavojingiausi vokie
ktis. To “juoko ^>er prievar tuo sumušdamas visus perny kapucinas, išleido'seserys kodančios į norų išlaisvinti rin kia dirbti tankus, vietoj trak čių priešai. Tačiau vokiečiai,
PROBAK CORPORATION
tų
”
priežastis
—
tai
tam
tik

» Co., HIWTOME
trinietės.
Maldaknygėje
yra
kščius
anglų
skridimo
rekor

torių
—
armotas.
Tokiu
būdu
kų. Jis mano, kad Stalinas bu
kalbėdami ar rašydami apie
riUT AVINUI
Įpaaiškinimas apie atlaidus ir
vo priverstas daryti tų žygį milžiniškos pajėgos naudoja lenkus, niekada nevartoja to-, ras nervų sistemos suirimas. dus.
dviejų priežasčių spaudžiamas. mos ne gyventojų reikalams, kių begėdiškų vardų, kaip' jie
This new cheese
Krašto kolektyvizacija pri bet karo reikalams. Tas su tat daro lietuviams. Lenkai tu
treatl
vedė prie ekonomiškos katas maišė bolševikų planus.
ri užėmę labai svarbius vo
trofos. Toji katastrofa palie Karo pavojus turėjo ir po kiečių žemėę plotus, jie per
tė ne tik žemės ūkį, bet ir pra litinių pasėkų — reikėjo per kirto' Vokietijų, sudarydami
monę. Industrializuoti kraštų žiūrėti elgimosi.su ūkininkais karidorių. Ir šiandien lenkai
ir statyti pramonės gigantus taktikų, nes busimoji kariuo dažnai nedvejodami pareiškia,
J)igestible
* as milto
bolševikai galėjo iki šiol to menė juk savo daugumoj su kad jie vokiečius tik tada suItself I
Liepos
July
23
dieną,
1932
dėl, kad valdžios aparatas, be- sidės iš ūkininkų. Juk viskas valdysių, kada užimsiu Ryt
Patentai
v sunaudodamas didele prievar priklauso nuo ūkininkų: ir mo prūsius ir Karaliaučių. O kų
VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ
Now—Kraft-Phenix’ new achievement!
Rich mellow cheese flavor
tos jėga, rusų darbininkus pa bilizacijos pasisekimas, ir ka vokiečiai: ar jie plūsta lenplūs added health ąualities in
wholesome, digestible fonn.
statė į tokias sųlygas, kurios riuomenės pajėgumas.
kus, ar grasina? Ne, atvirkšVelveeta retains all the valuable
Norintieji
šių
vasarų
va

elementsof rich milk. Milk sugar.
nėra įmanomos jokiame kita Tačiau kaimo nuotaika, Ab- čiai: jie tikina savo piliečius,
calcium and minerals. Every one
žiuoti į Liatuvų, važiuokite
me krašte.
caneatitfreely!
Iramovičiaus tvirtinimu, dabar kad lenkai to nepadarysiu.
'Aras rVelveeta spreads, slices, melts
su
šia
“
Draugo
”
ekskursi

Tačiau sovietų pramonės ga žinoma. Įvyko tai, ko bolševi
and toasts beautifulfy. Try a balf
Štai ir dabar lenkai su vo
pound package today.
ja Skandinavų Linijos laimybos efektas labai menkas, kai nenumatė ir nelaūkė: į ko
kiečiais ceremonijų nedaro.
vy “UNITED STATES,”
KRAFT
nes labai mažas darbo produ- lchozus pasisekė lengvai suva
te.
Dancigo senatas nusprendė,
kuria iš New Yorko išplau
ktingunias, labai didelis pro- ryti, bet tie kolektyvai' tapo
i -o
kad "lenkų karo laivai gali į,
ks Liėpos-July 23 dienų.
centas netinkamų gaminių, su- ūkininkų organizacijos baze. Dancigo uostų įvažiuoti tik
iręs transportas, visa tai pra-1 Neturėdami ūkininkų organiza išimtinais atvejais ir j gavus Į
The Daliciou* N«w Cheese Food
LAIVAKORČIŲ KAINOS
monės gamebos rezultatus pa-|cijų ir nerengdami sukilimų,' atskirų Dancigo leidimų. Į tų
NUO NEW YORKO IKI
darė labai mažais.
1 kolchozai pradėjo metodiškų lenkai atsakė tuo, kad savo
KLAIPĖDOS
Bet, Abramovičiaus nuomo-jkovų su valdžia. Jų obalsis: laivus duoda taisyti nebe Da
3-čia kl. j vienų pusę $84.50
ne, ir prie tokių sųlygų pra-, mažiau jiems, daugiau mums.
ncigo laivų statybos bendroTen ir atgal (Rou^d
monė galėtų laikyti ilgai, jei- Ir eina didžiausias sabotažas,
trip) ..,........... $141.00
gų netrūktų to duonos mini-j nes kam dirbti, jeigu “jie”
Turistinė klesa į vienų
mumo, kuris reikalingas ir ma , viskų paima
pusę ................. $105.50
(John Bagdziunu Borden)
žiausių reikalavimų darbinin»
ADVOKATAS
kni. 1930 m. laikomi geriau-1 Paskutlnls valdžios nusileiTen ir atgal (Rouud
dimas,
Abramovičiaus
tvirtini

105
W.
Adams
St.,
Rm.
2117
trip) .............. $175.00
šio derliaus Sovietų Rusijoj
Telephone kandolph 6727
mu,
yra
piatilietkos
ir
kolek

A food for prometai — kiekvienam gyvento
Iš
Chicagos
ekskursantai
2151
W.
22nd
St.
6
iki
9
vak.
tein; a food for
jui teko 6 pūdai duonos, tuo tyvizacijos žlugimas. Sunaiki
Telephone Roosevelt 9090
22 u- NIC-'
LAIVAS “UNITED STATES”
nti
ūkininkus
kaip
luomų
ne

mineral salts;
tarpu ir iš to kiekio dar buvo
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
KEL PLATE traukiniu is
for calcium and
pasisekė.
Jeigu
karas
šių
va

vežama į užsienį. Tais pačiais
La Šalie Street Station 9:45 valandų ryto.
phosphorus; all
metais Vokietijos gyventojui sarų neįvyks, jeigu viskas pa
the essential ele
“Draugas” visiems keleiviams važiuojantiems j Lietuvų, parū
teko 8 pūdai ir Vokietija duo siliks taip kaip yra, tai šis
mentą for health
pavasaris bolševikijoj būsiųs
pina visus reikalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimų nieko
ADVOKATAS
nos įsivežė.
and strength are
Miesto
Ofisas
77
W.
Washington
St.
Teskaito — patarnauja dykai.
1931 m. duonos gamyba kri istoriškas. Bus aiškiai mato Room 906
Tel. Dearborn 7966
found in good
to 26 nuoš., o jeigu turėt 0- mi kolektyvizacijos vaisiai. Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
Manantieji važiuoti, nevėluokite,’ užsisakykite vietas dabar.
cheese. And all
meny visus javus, tai gamy Bet nėsų jokios abejonės, kad Vakarais: Utarnlnksle Ir Ketv«rgnt>
Visais
reikalais
kreipkitės:
the essential ele
— 6 tkl 9 vai.
ba krito 40 nuoš. Bet ir tais Sovietų diktatūroj pasidarė 4146 Archer Avė. Tel Lafayette 7H7
mentą of good
metais buvo išvežta javų. Per plyšys, per kurį pradės lysti
Namų Tel. Hyde Park SMt
cheese are found
du metu ūkio kolektyvizacijos 8 ntisovietiški elementai.
in Kraft Cheese.
Rusijos laukuose supuvo dau Bet Sovietų Rusijai jau ir
2334 S. Oakley Ave^-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.
giau kaip 12 milijardų pūdų vėl gresia didelis badas. Vi
ADVOKATAS
javų, žuvo 4 mil. arklių, 16 sas pasaulis kenčia krizį dėl
62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
KRAFT'
-CHEESE
Tel. Pullman 6950—8377
mil. raguočių, 30 mil. aviui, gamybos paskirstymo, o bol
BĮ
2 mil. kiaulių. Visa tai suda ševikijoj yra didelis gamybos 4800 8. WOOD ST.—Ketverto vak.
KRAFT-PHEN1X
Tel. Lafayette 6393
ro 25 nuoš. visų gyvulių Ru krizis. Visi pasaulio kraštai
CHEESE
COMPANV
160 N. LA SAULE ST—pa*al sutarti.
sijoj.
kenčia dėl perdidelio žemės ūPrie viso to prisidėjo eko- kio produktų buvimo, o Rusi
irizis. Jeigu prieš po joj jaučiama jų didelė stoka.
iy Hirr
HITT AND RUNN—lt
CkwLinlc C«w
WImb h Caac
Tom (e
li nors būtų paklau- Kapitalistinis pasaulis turtinAfVlC.4 vruc
tas pasaulinis ekonojoju**
iinis krizis bus naudingas bo
raavia >vMoadt
t MAV4 A MRAblševikams ar žalingas, tai dau
FUU.1 «D NOG«9UETOU
gumas būtų atsakęs, kad jis
4tuAT ųnu.**KONC TV* "Mbbus bolševikams naudingas.
kcanBo|«d
ObbGfltMnOM
Bet pasirodė, kad krizis skau
(NU
Įsounituts
džiai muša bolševikus. Tas kri
bte n a ų«Abe
talguaąrtą
zis Europos neprivedė prie
TOĮĮ®!
socijalinių revoliucijų, ko taip
tikėjosi bolševikai, jis nepadi
dino komunizmo įsigalėjimo

BOLŠEVIKAI NAUJOS EKONOMINĖS TVARKOS
IŠVAKARĖSE?

j
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įsigali, ne vien tik pakenkia KAS VEIKIAMA SU ISPA
.dantų tvirtam suaugimui, bet NIJOS BUV. KARALIAUS
TURTAIS
taip pat žandikauliai, kaip ir
Ofisas Tel. Grovehill 0017
•visi kiti kaulai, būna silpni, ir
Res. 6737 S. Arteslan Avė.
Rašo Dr. P. Atkočiūnas, 1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
Tel. Grovehill 0611
DR. SUZANA A. SLAKIS
Ispanų respublikos valdžia,
taip pat fiziškai asmuo būna
pašalinus
nuo
sosto
karalių
Specialistė Motery ir Vaikų Ligų
i silpnas. Ši liga galima sėkmi
LIGOS
čiau minėtų elementų. Tad mo
Alfonsų,
visus
karališkosios
ngai pašalinti tinkamu mais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4145 Archer Avė. (Kampas Frandsco Avė.)
-----------tinos, atsižvelgdamos į savo
2423 West Marųuette Road
šeimos
turtus
sukonfiskavo.
tu, ultra violetiniais (X-ray)
Valandos: 10 lkl 12 ryto; 4 lkl • po pietų.
Vai.: 2-6 ir 7 9 P. M. Ket. 9-12 AM.
Pakalbėję plačiai apie vita-,'vaikų sveikatos svarbų turi
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge lkl I vai.).
Buvęs
karalius
niekad
nega

ir saulės spinduliais.
Nedėlioj susitarus
Seredomls Ir Nedlllomla pagal susitarimų.
minus, prisiminsime atskirai stengtis valgyti žalius vaisius,
lės pareikšti į tuos turtus sa
(Bus daugiau)
Ofiso
Tel.
Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395
apie ligas, kurios paliečia žmo į daržoves, pienų ir kitus val
vo pretenzijų, kadangi Ispa Tai. Lafayette 6793
Dr. P. Atkočiūnas
gų, negavus tinkamo maisto, i gius, kuriuose yra reikalingų
nijoj jis yra paskelbtas tėvy
kuriame yra minėtų vitaminų.1 elementų kūnui suformuoti
Ofiso ir Res. Tel. BouL 6914
Ofiso Ir Ros. Tel. Boul. 691S
GRĮŽTA I SENAS, SVEI nės išdaviku. Sukonfiskuoti tu
ta ugti).
Rachitas f Riekėts)
rtai perėjo j respublikos nuo- Val: 2 ikl 5 po pietų’ 7 lkl 9 vakDR. BERTASH DR. NAIKELIS
KAS ŠEIMOS FORMAS
savybę. Tų turtų daug: kara- (Office: 4459 S. California Avė.
Rachitas yra kaulų sumin ►Svarbiausia sveikų dantų
7S6 West 39 Street (Kamp. 39 Ir Halsted St)
Nedėlioję pagal sutarti
katėjimo liga, kuri paliečia (išlaikymo sųlyga dauginusia
liškoji
pilis
pačiam
Madride
▼•t: 1-4 Ir T-l vaL
4-8:19
Klaus Menner, “Sovietų jau
Nedėllo] susti(taras
kūdikius ir mažus vaikus. Ši pareina nuo to, kaip dantys ninias” knygos autorius, ilgų ir kelios pilys jo apylinkėse
liga yra blogo maisto pasek-! kūdikystėje ir jaunystėje yra laikų stebėjęs SSSR gyveni ir kitose Ispanijos vietose, tu
DENTIST AI Tel. Canal 9267 Res- Prospect 6659 Tel. Ofiso 4944
Kės. 9444
mė, maisto be vitaminų, be' susiformavę, ar kūdikis, vai- mų, rašo savo knygoj, kad So- rtingas pilių įrengimas su dau
kalkių, be fosforo ir be saulės , kas ir motina gavo tinkamų J vietų Rusijoj jau nusivvlė nau geliu meno dalykų, paveikslai, Phone Boulevard 7042
Šviesos. Liga rickets padaro. nmisttį. Dantys įsiplėtoja ir,jo]n lliarkaistisbom paii#ronl gobelenai, baldai, indai ir t. p.
5Š15 — 6th Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
kūdikį bei vaikų deformuotu,; suauga maždaug prieš išdyg-1i j šeimų, teisingiau sakant, laiMadrido karališkoji pilis pa
1821 SOUTH HALSTED STREET
KENOSHA, WIS.
DENTISTAS
šleivu, kojos tampa sulenktos ' siaut. Kuomet dantys yra pra .
legalizuota. pro8titucija. versta nacionaliniu muziejum.
Ofiso vai.:
Rezidencija (444 So. Arteslan Ava
4645 So. Ashland Avė.
ir kreivos, dantys su skylutė- štai išaugę, jų išlaikymas yra Į viena komunistinio jaunimo Jų leidžiama apžiūrinėti ispa
Nuo
1
iki
4
lr
nuo 6 lkl 4 vak
Valandos: 11 ryto lkl 4 po pistų
Rezidencija:
Arti 47 Btreet
mis ir įvairiais bruožais, be | galimas tik dažnai ir | tbai1 or-ganizacija net viešai
nams ir svetimšaliams. Tik
t iki 4:14 vakare
4904 — 71st Street
Nedėliomis tik susitarus.
atsparumo sugedimui. Kojų j nuosekliai prižiūrint ir
, gkė tuo klausimu savo nuomo-• nedidelė ,tos pilies dalis rezekreivumas įvyksta todėl, kad’isan't. Todėl labai svarbu yra, np, uždrausdama savo naria- įrvuota, kaipo ofitįali reziden- | * canal 4122
Tel. Canal <764 Rea Republio 4464
► a'ko kaulai, paliesti tos Ii- kad dantys suaugtų stiprus n (
nejaučiant tikro meilės' vija, ispanų respublikos pregos, yra minkšti, silpni ir ne- atsparūs puvimui. Priežiūra, jausin<)> susituokti ir reikalam ridentui. Čia prezidentas renGydytojas ir Chirurgas
D E N TĮSTAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
pajėgia atlaikyti raumenį] te-1 žinoma, visuomet yra redtalin i ^ama suvaržyti bolševikiškų ' S7a oficialius priėmimus, bet
Ofisas 1498 VVEST 44 STREET
2201 West 22nd Street
IR OBSTETR1KAS
Kertė So. Western Avenue
rupimo ir kūno svorio. Ši liga ga, nes dantų sugedimo prie- šeimos santykių pageidūmų.; gyvena savo privačiuose na(Kampas Leavitt St.)
TeL Proepect 1484
Gydo staigias Ir chroniškas
Valandos: Nuo 9 iki 13 ryto
pabečia kūdikius, net krūtė- žasl.ys gali bet kada aplan- Sovietų valdžia nenorom pri- ■ muose. Per respublikos pra
Reeldenclja
2369 So. Leavitt St.
vyrų, moterų ir vaikų
Nuo 1 Iki 8 vakare
Tel.
Canal 0704
versta skaitytis su šita nauja Į ridento priėmimus vartojami j
mi? penimus, kuomet motinos kyti.
DARO
OPERACIJAS
Seredoj pagal sutarti
▼aiandoe: 8-4 po pietų Ir 7-8 v. i
Ligonius priima' kasdieną nuo
maistas yra prastas, be aukšKadaracliito liga (rickets) tendencija, reiškiančia ne kų: seni karališki indai. Stalų puoNedėllo] pagal susitarimų
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėlioniis
ir
seredomls
tik
kitų, kaip tik grįžimų atgal. į ria gražios karališka karūnai Boulevard 7589
I
iškalno susitarus
Rez. Hemlock 7691
GRABORIAI:
Dabar darosi aišku, kų reiŠ- pažymėtos lėkštės ir fbkiais (
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
kia, pavyzdžiui, tokios komu-i pat karališkais ženklais padu-,
2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO
nistų
rezoliucijos:
“
išmestas
binti
auksiniai
peiliai
ir
šaku

LACHAVICH
4729 VVEST 12 PLACE
DENTISTAS
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoe
iš partijos už nekomunistišką tės. Po perversmo ispanų re
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR SŪNUS
lr Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
4712 So. Ashland Avenue
elgimųsi su moterimi.” Tokiu spublika ekonominės krizės,,
CHICAGOJE
bus.
Vai.: Nuo. 10 ryto iki 8 vakaro
LIETUVIS
GRABORIUS
2924 W. WASHINGTON BLVD.
būdu, Sovietijos gyventojai į
ir visas pasaulis, slegia-1
Laidotuvėms pa
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigfausia. žengia atgal į senųjų šeimos į ma, vengia nereikalingų repGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4:84 — 4:80 kasdien
Lr pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Telefonai: Kedsle 2440 — 3441. arba
X
—
Spinduliai
darbu
busite
užganėdinti.
todėl, kad priklau
_ formų, o “sovietininkai” pri-j rezentacinių išlaidų ir, kur Irsi. Cicero 1260
x-Ray
Cicero 148. Res. tel. Cicero 8888
Tel. Roosevelt 2616 arba 2614
sau prie grabų išOfisas 2201 West 22nd Street
dirbystės.
pažįsta
vis
daugiau
•
ir
dautik
galima,
apsieina
ir
su
sej
2314 W. 23rd PI., Chicago
oor. So. Leavitt St. Tel Canal 4148
OFISAS
giau įstatymų reguliavimui pa , a(>s neapkenčiamos monarchiljKTUvis dentistas
668 West 18 Street
Rezidencija: 4428 8. Rlchmond AT*
Telef. Ganai 4174 1439 8. 49 Court. Cicero, TU 'veldėjimo teisės ir tam pana-;3°8 palaikais. Į Madrido ka Vai; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Telephons Republio 7848
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SKYRIUS: 8238 S.
TEL. CICERO 4937
valandai vakare
Valandos: 1—t lr 7—8 vai. vak.
Halsted Street, Tel.
lsiu klausimų. Iš garsių mark- rališkos pilies muziejų renka Nedėliomis ir Seredomis susitarus
Nedėlioj; 14—12 ryto.
4142 ARCHER AVENUE
Victory 4483.
sistiškų lozungų šeimos srity mi retesni meno ir istoriniai 4847 W. 14th ST. Cicero, I1L
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietį}
Telefonas Varde 1138
lieka tik nešvarus istorijos la dalykai.
S lkl 4 lr C lkl 8 vai. vak.
Phone Boulevard 4139
pas — moterų išnaudojimas,
Nedėliomis nuo 19 lkl 12 ryto
Netoli Madrido esančioj EI Dr. C.K. Kliauga
Lietuvis
Telefonai dienų ir nakt)
betėviai
vaikai — pamestinu- Pardo pily yra turtingiausias
D E N T I S T A S
A
Graborius ir Balsamuotojas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
VlgGINLA 4484
Utarninkais,
Ketvergais
ir
Subatomla
kai, sugyvulėję vyrai ir 1.1. pasauly gobelenų rinkinys. 2420 VV. Marųuette IU1. arti VVestern Ofisas: — 4445 S. Ashlaikl Avė.
GRABOBIUB
Turiu automubilias visokiem* Šeima nori pasilikti šeima,
Chicago, Iii.
Avė.
Phone Hemlock 7828
Tet GrovekUl 1448
Čia yra 414 gobelenų, kai ku Fanedėliais.
Musų patarnavimas
Seredomis ir l’Slnyčiomls 0rišo vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 lkl
reikalams.
Kaina
prieinama.
8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
J 821 ko. Halsted Street
visuomet sąžiningas lr
ne legalizuota prostitucija, ku rie iš jų yra nepaprastai reti
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
oebrangus. nes neturi
3319
AUBURN
AVENUE
Namų Tet : Prospect 1934
rioje būti] patinai ir patelės,
brangūs. Jų kaina milionime IMaidų ažlaikymul
Tel. Cicere 6756
skyrių.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Chicago, III.
vietoj rimtų motinų ir tėvų.
nė. Manoma, kad gobelenai
VaL 9-11 ryto 8-< lr 7-9 vak.
Nauja, graži ko
■eradomle po pietų lr Nedėldlenlak
SKAITYKITE IR PLATI N bus palikti šitoj pily ir kad
tik eunltnrnn
plyčia dykai.
2422 W. MARQUETTB ROAD
ji
bus
paversta
gobelenų
mu

DENTISTAS
SIJONALUS IR BIZNIE
Gydytojas ir Chirurgas
3307 Auburn Avenue
1446 S. 49th CT., CICERO
GRABO RIUS IR LAIDOTUVIŲ
Rea. Phone:
RIUS, KURIE GARSINASI ziejum. ■x
Z
4631 SO. ASHLAND AVĖ. Engleirood
VKDAJAJS
4441
Office Phone
Vai.: 10-12 ryto; 2-8 lr 7-9 vakare
Netoli
Segovijos
esančios
“DRAUGE.”
Wentworth 3909
Wentworth 4494
Teh Vardo 0994
1650 WEST 46th STREET
Riofrio ir La Granja pilys pa
Kampas 48th lr Paulina Sta
Rezidencijos Tet Plasa 8894
vestos mokinių
vasaros atost
Tel.
Boulevard
6202-8413
LIETUVIS GRABORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VALANDOS:
togoms. Kitos pilys, kaip pav.
Didelė graži koplyčia dykai
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
6558 SO. HALSTED STKEET
dvi netoli Sevilijos paliktos
Nuo 2 iki 3 po pietų
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
Valandos: 2-4 ir 7-9 vaL vakare
Nuo 7 iki 9 vakare
kai,. mandagiai, gerai ir pigiau negu
keleiviams apžiūrėti. Vienam
Nedei. nuo 10 iki 12 dienų
| kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Tel. Roosevelt 7688
Ofiao Tel. VICTORY >447
buv. karaliaus dvare bus įstei
Ot ir Rea TeL HEMLOCK 2371
gta meno mokykla su tapybos
Ofiso: TeL Victory 6893
ore skyrium. Kitos buv. ka
Rez.: Tel. Drexel 9191
raliaus šeimos 4 nuosavybės
Jei neatsiliepia šaukite Central 7444 3133 S. HALSTED STHh^T
LIETUVIS AKIŲ
bus panaudotos įvairiems so
Antras ofisas lr Rezidencija
SPECIALISTAS
cialiems, mokslo ir sveikatos
6504 S. ARTESLAN AVĖ.
akių įtempimų, kuris
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
* tikslams. Nepamiršti ir žurna estiPųlengvins
priežastim galvos skaudėjimo, Rusas Gydytojas ir Chirurgas vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-4 p>
LIETUVIŲ
akių aptemmio, nervuotu- SneeialistftK mntprišlcii vvrišlistai. Viena nedidelė pilis bū jvaigimo,
mo, skaudamų akių karštį. Nuimu ^-P^^ailsias IllOieriSKų, Vyria plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vai
sianti atiduota žurnalistų ži :ataractus. Atitaisau trumpų regystę kų, vaikų ir visų chroniškų Šventadieniais pagal sutarimų.
GRABORIŲ ĮSTAIGA
ir tolimų regystę.
niai ir čia būsiu įsteigti senų Prirengiu teisingai akinius visuose
Tel. Wentworth 3000
ligųegzaminavgnas daro
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
ONA .MILIENL
žurnalistų poilsio namai. Buv. atsitikimuose,
mas sy elektra, parodančių mažiau- Ofisas 3102 So. Halsted St.
Rez. Tel Stewart 819'
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
(po piAtiu vyru Kasmauskienė,
Kampas žįst Street
karaliaus
dvarų
žemė
kai
kur
4las
k,aldaaiš namų I’ocaitė)
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
Specialų atyda atkreipiama moky IVal: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v,
Nedėliomis lr šventadieniais 10—12
išnuomota, o kitur įsteigti va klos vaikučiams.
Mirė birželio 24 d., 1932 m.
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Valandos nuo 10 ryto lkl 8 vaka
12:30 naktį, 68 niekų amžiaus.
lstybės valdomi ūkiai. Ties re. Nedėliomis pagal sutartį.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Kilo iš Tauragės apskr., Kalti
Gydytojas ir Chirurgas
nėnų parap. Amerikoje išgyve
ar J "J
ATITAISO I TRUM
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
Madridu esųs L.
buv. ikaraliaus IJKREIVAS
?Ą laIKĄAKIS
su nauju išradimu.
no apie 34 metus.
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
Paliko dideliame nuliudime
parkas atiduotas Madrido mie Daugelių atsitikimų akys atitaisomos Perkėlė savo ofisų po numeriu 6558 S. HALSTED STREE'J
vyrų Jurgį, dukterį Onų, du sū
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
be akinių. Dabar kainos perpus pi
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
nūs Juozapų ir Stanislovų, dvi
stui.
I f gesnės, n.ųru buvo. Musų kainos pi
marčias l’ftinelškų lr Evų, tris
rint į tai, ar jūs kų plieksite, ar ne.

D A K T A R A I:

Dantų ir burnos higiena

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. J. JAVOIŠ

j

DR. C. Z. VEZELIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

t l

DR. G. I. DLOŽIS

j

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. J. J. KOVVARSKiS

DR. A. RAČKUS

DR. S. DIEZIS

DR. GUSSEN

i

DR. T. DUNDULIS

DR. M. T. STRIKOLIS

STANLEY P. MAŽEIKA -

A. MASALSKIS

bet

DR. A. L YUŠKA

j ir

DR. ATKOČIŪNAS

I. J. ZOLP

DR. MAURIGE KAHN

AKTŲ GYDYTOJAI:

S. M. SKUDAS

DR. A. R. McGRADIE

DR. VAITUSH, OPT.

718 WEST 18 STREET

DR. J. P. POŠKA

Seniausia ir Didžiausia

ŪR. A. A.ROTH

DR, H. BARTON

DR. CHARLES SEGAL

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

anukus ir anūkes Albinų, lietmarčias Pranciškų Ir Uršulę, 3
Sabinų, nu brolius Jurgį ir Juo
zapų Pocius ir gimines. Bavo
barė Šv. Agotos moterų ir mer
gaičių dr-jos ir Tretininkų
Kuna« pašarvotas graboriaus
Ežerskio koplyčioj, 4603 South
Marshfield Avė.
Laidotuvės įvyks utarnlnke.
birželio 28, iš koplyčios 8 vai.
bus atlydėta į šv. Kryžiaus par.
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų.
Po pamaldų bus nulydėta J šv.
Kazimiero kapines
Nuoširdžiai kviečiame vIhus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse,
Nuliūdę: vyras, duktė, sunal,

uiaičboe. anūkai, brolai
Ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja grabortus Ežcrakis, Tel. Boulevard
9277.

gesnės, kaip kitų.

ŠVEDŲ PASKOLOS LIKU
SI DALIS ATIDĖTA

Švedų K degtukų sindikatui
paskolos likusios dalies įmokėjimo terminas atidėtas ligi
rugpiūčio 1 d. Įmokėti turės
*20 mil. litų.
Sindikatas pamažu stabdo
savo veikimų Lietuvoje. Nuo
birželio 15 d. iki liepos 11 d.
sustabdys fabriko veikimų Sla
badoje, o nuo liepos 11 d. —
antrąjį fabriką Jonavoje.

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

SPECIJALLSTAS

Tel. Boulevard 7589

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėliomis 10 lkl 12

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS^ AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Midway 2880
HEMLOCK 8141

DR. V. S. NARES
Oflaaa Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t.
Valandos: nuo 19—4; nuo 8—I
Nedėliomis: ano 14 lkl II.

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road
VALANDOS: ,
9 Iki 18 ryto, 7 lkl I vakare
Utarn. Ir Katv vak. pagal atitarti

A. L DAVID0N1S, M. D:
4919 SO. MICHIGAN AVENUE
TeL Kenwood 6147
Valandos:
Nuo 9 lkl 11 valandai ryta:
Nuo 4 lkl 8 valandai vakare
apart šventadienio lr ketvirtadienio

. 111 ....... ...

--

Tel. Hemlock 8744

Rea Tel. Prospect 0910

DR. B. ARON /
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofbaa 4146 South Kedzle
Rea. 6411 So. California Ava.
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Tpiadienis, birželio 27, 1932
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iitei
• nga’ lietuviškos Titeratūros.
Di ; “LIET. VAIKO” DRAUGI
IK rP
tižiosios Lietuvos spauda kra
JOS VALDYBA
f
što
gyventojams
neprieinama,
F
M
nes spausdinama lotynų rai “Liet. Vaiko” draugijos su
dėmis. Nekalbant jau apie se važiavimas valdybų ir reviz.
nesniųjų kartų, taip pat jau- komisijų paliko senųsias. Da
l nesnieji ta literatūra naudotis bar valdyboje yra: O. Krikš
j negali, nes tarp literatūrinės čiūnienė, M. Nemeikšaitė, E.
c n
kalbos ir klaipėdiečių tarmės Čiurlienė, .Jasaitienė ir Jana
yra didelis skirtumas. Tų ydų vičienė. Iš pranešimų paaiš
i gali pašalinti tik mokykla ir kėjo, kad skyriai turį 12 vai
kursai suaugusiems, kur turi kų darželių ir 11 aikštelių. Da
, būti kreipiama tinkamo dėme rželiuose yra buvę iki 420 vai
sio į lietuvių kalbų. Tokie ku- kų, aikštelėse — 875. Taip pat
Į į sai jau yra prie Šiaulių 8a- veikė 4 vaikų skaityklos. Šio
Į jungos ir jaunimo organiznci- metų 'sumala priimta 272,780
Trimitininkas primena, kad i
1 jų. Kas liečia mokyklas, tai litų. Iš valdžios r amato gau
šiandie Ladislovų vardinės! j
■į
♦'f* £
čia privalomas koncesijos vy
.3^ M
ti pašalpos apie 120,000 litų,
Prašoma visų svečių nesivėli- ■
kdymas, nes joje pasakyta,
nti j šios dienos parengimus |
' kad programa Klaipėdos kra be to, leista išleisti 4 serijas
—ryte į Aušros Vartų para- f
što mokyklose nebus mažesnė, pašto ženklų, kas duos taip
w
pi,jos bažnyčių, o vakare į Rū- !
negu Didžiojoj Lietuvoj. Kul pat apie 150,000 lit. pajamų.
tos daržų prie Aušros Vartai :
tūrinių reikalų sutvarkymas Suvažiavime buvo apie 30 at
par. Kadangi šiomis dienomis
i- •
.
.krašte gali daug nulemti ir stovų.
Du Ladislovų vardinių rengėjai Rūtos Darže pienuoja, kaip čia bus galima ko geriau- Iieat(|į(Įpiįuoįan{ jajs reikėtij
Chicagoj eina Demokratų partijos konvencija, tai Ladislo- «a priėmus skaitlingų publikų. Jei atsiras ga limybė, tai darže, be kitų žaismių bus ir ris- susirūpjnti
vų vardinių pokily bus denio tynės.

C H I C A G O J E
BROLIS VLADAS

—----------- j:_i„

t

_

j...

kratų ir kitokių politikierių.

IŠVAŽIAVO Į LRKSA
reiškia; tiesa, bet žaidimo ei- kyklos skirstomos į pradžios BR. SHAW APIE LIETU“Rūtos” saldainių fabriko
SEIMĄ
goje valandėlei rodėsi, kad ir aukštesniųsias. Svarbiausių | VltJS LABAI AUKŠTOS
savininkas Vladas Vaitkus iš
mūsiškiams bus striuka. Ma- vietų užima pradžios mokyk- į
NUOMONĖS
Šiaulių atsiuntė pareiškimų
“Draugo” red. p. L. Šimu- tai, taip buvo. Pradžioje niū-.la, bet, deja, 90 proc. pradžios
visiems Ladislovams ir sve
tis išvažiavo i LRKSA seimų, siškiai gavo 2 kuolus (taip mokyklų yra vokiškos ir tik Į Br. Šbaw regards tbe niost
ELENA GALDIKIENĖ
čiams susirinkusiems į Ladis ! Sugrįš liepos 2 ar 3 d. Jį pa- pavadinsime “runs”). Toliau 10 proc. lietuviškų ir maišytų., ignorant Lithuanian as tbe me
(Po tėvais PlauSkaitė)
lovų vardines.
Mirė birželio 24 d., 19 32 m.
. vaduoja gerb. kun. L. Drau-, 112 kuopos Vyčiai užsivarė Grynai lietuviška pradžios mo ntal, moral and spiritual su9:30 vai. vak. pusamžio metų.
Kilo iš Kauno Rė<L, Taura
“
,...
7
administratorius. Iš Clii irgi du kuolus ir pralenkė mus kykla yra tik Klaipėdoj. Tuo perior to any Englishman
gės Apskr., Tvainainių parap.
Amerikoje išgyveno 12 metų.
f
’
v
cagos i seimų išvažiavo p. V. keliais. Septintame kėlinyje tarpu, atsižvelgiant j gyven- (“Tbe Daily Eąpress” IV.
Paliko dideliame nubudime
vyrų Antanų, du sūnūs: Jonų
Per dešimt mėtų darbavosi a ai ai e a o įus s e n- petrauskas> p j Jurevičius, (inning) jau markeparkiečiai tojų sudėtį, iš 73 mokyklų kra 13), t. y. — B. Shaw garsus
Ir Antanų, dukterj Onų, žentų
“Draugo” ir katalikiškos spa mus i ^dieviškus laikražčius.. p. T. Šeimis. Iš Waukegan’o stovėjo 5 prieš 4. Tie, kurie šte turėtų būti 45 grynai lie-1 anglų rašytojas pripažįsta,
Petrų Baliunų, anūkę Birutę,
marčių Anastazijų ir gimines.
ūdos platinime. Darbavosi vi-1 Pagalios priminti reikia, j p. A. Sutkus.
Lietuvoje du brolius.
ėjo lažybų, kad mūsiškiai ma- tuviškos. Kad taip yra, kaltos į kad ignorantiškiausias lietu
Kūnas pašarvotas 2829 W.
sos,. Chiengos lietuviu koloni- kad “DrauB°” ■"‘•tirus pikui-,
Pershing Rd.
i rketparkiečius suplieks, jau buv. vokiškos direktorijos, kn 1 vis, protiškai ir morališkai auLaidotuvės įvyks Antradieny
jose. Yru aplankęs “Draugo” kas >u nebeto1'- Įvyk" l>ep""|
je, birželio 28 d. Iš namų bus
ŠEŠĖLIS SAU RAŠO
pradėjo kramtyti nagus ir gai rios nedarė žygių šiam reika- kščiau stovinčiu už kiekvienų
atlydėta j Nekalto Prasidėjimo
skaitytojus Bridgeporte, To-! 10 d' Birut5s
Br01'“ i
parapijos bažnyčių, kurojie JIetis, kam ėjo lažybų, o mar- lui sutvarkyti. Krašte jaučia- anglų.
LAIŠKĄ
vyks gedulingos pamaldos už
wn of laike, Brigliton Parko,|Vladas Y™ ™nas svarbiausiu!
ketparkiečiai vaikštinėjo su ma didelė lietuvių mokytojui m
velionės sielų. Po pamaldų bus
nulydėta į Sv. Kazimiero kapi
Vest Sidėj, North Sidėj, Die-' ve,k§« Plkniko ren«im0 dal'-, Br angųsis:—
sypsenomis, kurios paslėpė stoka. Bendrai, krašto aukš.
nes. ’
Nuoširdžiai kviečiame visus
vo Apvaizdos par., Manąuetto be' Jisai kviei!ia Wko11 visus
Ar nebuvai nuvažiavęs į veidų — toks buvo jų džiaug-. tesųėse ir pradžios mokyklose . ,
?1
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
Parke, Boselande, W. Pulln.a-‘bl7Jnenus’ 0 tfe Emeriai Marąuette parkų sekmadienį, į ™as, kad sekasi supliekti - yra 500 mokytojų, bet iš ju “n. ”*
18 61 86 10,16
dotuvėse.
»„
i„.i
Ln.
mr. __.i_. ,* x -» •
skui Shaw laukdami naujų to
ne, Melrose Parke, Bellwoode, į“Drau®°” Pik"ik»- r-ėmej«i birželio 12 d. pamatytį kovų1 mūsiškius. Bet
Nuliūdę Vyras, Simai, (tukli*.
neužmiršk, kad tik 120 moka lietuviškai. 20
Žentas, Marti, Antikė ir Gimi
tuo
reikalu
pareiškimij
bei
paMaywoode. Buvo didesnėse
užmirštami, o garsinami tarp Vyčių 36 kuopos ir tarp vakar vakare vienas drąsuolis proc. mokytoju yra vokiečių
nės.
.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis Tet. Yards 1741.
kolonijose išnešiotojas ir su Drauge .
Marąuette parko 112 Vyčių pasižadėjo ir prisiekė kiekvie-į piliečiai. Tik dabar padėti s 618
daugeliu žmonių suėjo į arti- :
kuopos? Jei ne, tai gailėkis, nam> kad “numuš sviedinį šiuo atžvilgiu kiek pagerėjo,
KARINIS TURNAMENTAS
I
Juozas Bancevičius
demonstran
nių pažintį. Rado visose kolo- ’
nes buvo ko pamatyti.
taip toli, kad reiks 3 dienos nes 20 mokytojų Vokietijos Rengiamas paminėjimui Dviejų te REIKALINGA
į
žolių
krautuvę,
kuri mo
• vi
m •
•
x *x«,
n
v.
.»
. .
. .. aa'
šimtų metų nuo Jurgio Washingtono
nijose uolių katalikiškos spa
Matai, oro bangos sudarė ieškoti . laip ir atsitiko. 9- piliečių iš vietų atleisti. DVa- gimimo dienos.
kėtų Anglų, Lietuviij ir Len■ kų kalbas. Amžius nuo 25 iki
udos rėmėjų, kurie nesigaili
tokį sųjudį, kad pasidarė lyg me kėlinyje atsistojo mušti šia mokyklose priešlietuviška. armi.ios
1 a,yva-korpusas.
n1a
Jungt.
valstybių
Lietuviu
Diena
liepos 3 d. Npo birželio 24 iki liepos 35 metų. Atsišaukite pas krau
kelių dolerių išleisti kasmet j
koks balsas, ,kuris man paša- sviedinį mūsų jaunas “Lin-1 Mokyklas inspektuojant, buvo 4 <1. Prad/.įa kas vakarų 8 valandų. tuvės vedėįų.
katalikiškiems /laikraščiams ir
4172 Archer Avė. Chicago, III.
! kė, kad kai kurie svaidinin- dy”. Nors prieš tai 3 sykius Į skandalingų atsitikimų, kai
SOI.DIF.R FIELD
•
x
.
knygoms. Sutiko ir tokių, ku
i kai vakarų prieš tai, t. y. šeš- v*8 mflšė orų, nei vienų sykį 1 mokiniai
atsakydavo, kad Smarkiausi Judėjimai. įspūdingiau
RAKANDAI PARDAVIMUI
Veikimai, kokie
rie noriai ima dienraštį, bet
Dvi šeimynos, krūvoj gyvenančios
tadienio vakarų, buvo kažkur tiesiai nepataikydamas į svie- Klaipėdos kraštas yra Hinden sitik iryradra/natišKlausi
buvę Chlcago.
tuoj turi parduot gražų parlor setų.
su atsilyginimu, tai jau kitas
riešuto
medžio
valgyklos setas, 2
nuvažiavę į pokylį, kuriame dinį,
dar liko viena pro- burgo valdžioj, o Lietuvos so100 orlaivių pakils į veikimų. Pės puikus miegamosios setai, 9x12 ir
dalykas — išsisukinėja viso
buvo gana daug užkandžių ir Ka* Ar išpildys savo pažada stinė yra Maskva.
8x10 kaurai, radio, lempas ir tt. Var
tininkai kovos lauke. Parodymas seAmerikos Washlngton For- toti tik 6 mėn. Parduodam kartu ar
kiais būdais. Tokie nei nenori
“panašių dalykų.” "žinoma, nors i® dalies ar ne? Visi brai-j Aukštesnėse mokyklose taip novlAkas
skyrium. Kreipkitės tuoj.
ge klony.
Artilerijos griausmingas saiiutavi- 2«1# W. 55th STREET l-rnas apt.
to suprasti, kad neatsilygini- i
daugiausia buvo tų “panašių tonparkiečiai klausė vienas , pat yra vokiečių persvara. inas.
Paskleidimas debesių, paslėpiančių
mas už laikraštį yra lygus
dalykų,” nuo kurių žmogus kitų ir meldė sviedinio dievų Klaipėdoj vokiečiai turi dvi orlaivius.
Dearborn skerdynės.
bet kokiai kitai skolai, o anot
jauties, kad ne tik galėtum nors vienų sykį duoti jam tie- gimnazijas ir dvi vidurines Forto
Kavalerijos zovada lėkimas,
Užlaikome naujausios ma
kokiai Ir liaudies
dainos įvairių
priežodžio, skola ne rona, nesupliekti 112 kuopos Vyčius, siai suduoti į sviedinį. Taip ir mokyklas. Lietuviai—tik Vy- tautų.
dos žierus, laikradžius, radios,
užgys. Reikės atsilyginti, jei
bet dargi Chicagos “White davė. Pasisekė gerai suduoti tauto Didž. gimnaziją. Mok, elektrikinius laikro
Šiurpulingos
Pgnys,
pagamintos taipgi
ne čia, tai ant Juozapato pa
Sox”. Vienas gana geras svai- *r nulėkė sviedinys tiek toli, tojų seminarija maišyta. Dar Thearle
—Dufftejd.
kalnės.
dininkas pirmiausia ‘įsigijęs kad vienas perbėgo “naminę %o sąlygos lietuvių ir vokie- Jelgoa eis J bedarbių Šelpimo fon džius, movie cameras, projeedų Ir į Armijos šelpimo dr-Jos iždų.
torius dėl judomų paveikslų
drąsos’ pradėjo kitus tikinti, lentelę” ir gavome vienu kuo- čių aukštesnėse mokyklose ne
Šiandie Brolis Vladas minė
įžanga 75c.. Sl.OA, $1.50
įrodymo. Kainos labai nupigin
kad ryt,bus “tuffa geime” ir lu daugiau. Dar pasisekė kitų vienodos. Vytauto Didžiojo
damas savo vardo dienų svei
tos.
kad jis rytoj taip toli numuš 8auti ir taiP pasibaigė žaidi- gimnazija gyvuoja tik 10 me
kina visus savo pažįstamus,
12650 W. 63rd St.. Chicago, UI.
sviedinį, kad reiks 3 dienas nias mūsų naudai 6 prieš 5. tų, tuo tarpu vokiečių ginmalinki visiems daug sveikatos,
i
Tel. Hemlock 8380
________ ieškoti.
Nors marketparkiečiai antroj zįjog _ apje ioo metų. Vokie
ištvermės ši . ose suspaudimo
.
.
'Į Taip, brangusis, gailėkis,. 9-t° kėlinio daly stojo mušti,' čiai turi savo namus ir tra
laikuose. Visus savo pažįstavisų mėgiamas ris įnrn as,
neatsilankei pamatyti to ^et -jau nieko nenuveikė.
dicijas.
mus ir draugus kviečia i tai- , . v
,
,
---- ------------------- j—.
Wm. J. Kareiva
.
, x
-v,
drapieznas dzūkas, dalyvaus ,
xr x
x y •
m.,
, “T”
x x rx-.v •
Savininkas
ka jo vedamuose katalikiškos ciondio
„•
TI .odic l/virvi
.
žaidimo. Verta butų net uzsiTikėjaus
pamatyti lauke
Vytauto Didžiojo
.. ......... gimnazija
w
D8I gerinusios rųšies
...
šiandie Ladislovų
vardinių po
A
.
x .
ir patarnavimo, šau
spaudos darbuose. Ta pat pro ... . - ,
,• •
mokėti doleris ar 2, bet pama- daug mūsų kuopos beisbohm- tuo tarpu nuomoja patalpų
kit.
__ kviečia atsilyginti
_x_:i—:_x? visų x..
ga
tų i1 1 V ir za( a suren8 ' n. \n<.. tyti jjįvar(j^ šiurnų, kurį va- nkų rėmėjų, bet nė viena mer- mokytojų seminarijoj. Čia toGREEN VAI.I.EY
PRODUCTS
Įdina “Lindy” gaudant svie- gėlė nepasirodė. (Aš vadinu ks susigrūdimas, kad klasėj
“Draugo” skaitytojų, kurie
Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių.
yra savo mokestis užtęsęs iri KIEK ĮLEIS J PALESTINĄ dinį atsistojęs už mušeikos, mergelėmis, nes sakoma, kad mokosi po 50 mokinių. Nežiū4(44 80. PAULINA STREET
fonii
o Eo Ii Iri SI z
u
T>
oyy» o 4 vfimi lzoirt
a a SrA
o-nlri Xlro o
TU T1 n •711 o TiMTM11Ti ir
Tel. Boulevard 1389
tapti nAloanioio
uolesniais Lrkatalikiškos
Pamatytum,
kaip fTrrrirai
gyvai 4jis
šo- rznrJic!
žodis ‘nonolo
panelė’ 1lenkiškas
žodis, ĮTint
rint to, 0*1
gimnazija
populiari ir
LIET. ŽYDŲ
Spaudos platintojais ir rėmė
kinėja. Tokia jo gracija! Kaip tad užtat ir boikotuosiu tų žo- J gausiai lankoma. Dabar ji tujais
Kaip žinoma, dėl kilusių su- ^ja nakties tylumoj, mėnesie- (dj, mylėdamas savo tautų dau-įri 323 mokinius, kurie yradau
ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIAI
Brolis Vladas čia nori pa3- arabais neramumų anglų vai-,n°j paskendusiame miške lais- giau už svetimų).
giausia klaipėdiečiai. Iš Ditebėti dar tų, kad kai kurie jžįa turėjo suvaržyti imigra- v£d šoka...
.{ “Aš jus apleidžiu — bet vėl džiosios Uetuvos gimnazijų
lanko 54 mokiniai. Lietuviai
bažnytiniai žmonės, net kai viją į Palestinų ir nustatyti i Bet kažkodėl “Lindy” ir jo! sugrįšiu!”
Namų Statymo Kontraktorlue
4tatau įvairiausiu! namus prieinama
stengiasi
apsaugoti vaikus nuo
kurie parapijų komitetai šy-' tam tikrų jų kontingentų. Šie-' geras draugas Jonas vis ei-'
Se/ėlis
\
kaina
! germanizavimo ir steigia kraPagarsėjęs kupčius atsisku 7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
kšti katalikiškai spaudai, o met tokių leidimų įvažiuoti į !davo į artimų vadenynų ir gal
• 1 •
1
•J
I
1•
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1*1
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ŠVIETIMO KULTŪROS 'šte privačias mokyklas. Priva bina į Ladislovų vardinių poTelefonas Hemlock ((>•
mielai skaito bedieviškų laik- Palestinų bus išduota iš viso vas kišdavo vandenin. Ar tai
kilį.
Jisai
sužinojęs,
kad
tas
■
čių
mokyklų
tarpe
yra
ir
gimBŪTIS
KLAIPĖDOS
raštį. Dar žodelis. Yra girti- 1,700. Iš jų 70 tenka Lietuvos apsiginti nuo saulės kaitros,
Tel. Hemlock 2323
nazija Pegėginose. Ją lanko parengimas bus didelis, tai
nas daiktas, kad katalikai; žydams.
j ar dėl kažkokios kitos prieKRAŠTE
apie 280 mokinių.
tikėdamasis padaryti gerą geskelbia katalikiškame laikraš-j Dabar iš Lietuvos žydai dau žasties? Hm... Kažin...?
ty mirusius, sukaktuves ir giausia emigruoja į Afriką. Į Gal jau žinai, kad mūsiš-1 Lietuvių Vytauto Didž. gini j Kultūros srity didelį vaid- Į šeftų, atsiskubina su įvairiais
NAMU STATYMO KOMTRAKkviečia gimines ir pažįstamus Pietų Afrikoj yra jų susida- Įkiai juos supliekė 6 prieš 5. nazijos rektorius dr. Truka- .menį gali suvaidinti spauda, tavorais, “Rūtos” saldainiais
TORIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.
dalyvauti tose gedulingose-riusios ištisos kolonijos.
ižaidimo pabaiga daugiausia 'nas pareiškė, kad krašte mo-,Tačiau Klaipėdos kraštui sti- ir kitkuo.
t
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R, ANDRELIUNAS

į

M. ZIZAS

JOSEPH VILIMAS

