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Vokietijoj bijoma prancūzų Įsiveržimo
PRANCOZUA PRIEŠINGA REPARACI

LIETUVOJE I

JŲ MOKĖJIMO
NUTRAUKIMUI
-______ >

IŠ LENKŲ MOKYKLŲ PA
ŠALINTA APIE 200
VADOJ

Tarptautinis bankas pasisako

KAUNAS. — Lietuvos švie
timo ministerijos Įsakymu iš
lenkišką valstvbinią mokyklą
pašalinta apie 200 vaiką. Pa
tirta, kad tą vaiką tėvai
yra lietuviai, tad ją vaikai
turi lankyti lietuvią mokyklas.

už Vokietiją

GUBERN. EMMERSON’AS NEBUS

KANDIDATU Į GUBERNATORIUS
ĮSAKYTA ĮKAINUOTI ASMENIŠKUS
TURTUS COOK’O APSKRITY
GUBERNATORIUS NE-

KANDIDUOS

ĮKAINUOS ASMENIŠKUS
TURTUS

Illinois valstybės gubernato Vyresniojo teismo teisėjas
rius Emmerson’as pareiškė, Williams nusprendė, kad CooVEIKIMĄ PRIEŠ KINUS
k’o apskrity mokesčiams už
kad jis nekandiduos į gulierSAUGOJASI ŠILTINES
1930 metus asmeniški turtai
EPIDEMIJOS
natorius.
turi būt įkainuoti. Šią tur
BIIO PRANCŪZŲ ĮSI
IŠJUDINO PRANCŪZUS,
i . Lenką pagrobtoje Lietuvos
Apie tai \akni pa skelbti! tą apskrity' yra vertės dau
VERŽIMO
BELGUS
giau kaip 15 bilijoną dolerią.
dalyje, ypač ties demarkacijos Springiield’e.
BERLYNAS, saus. 12. —
linija, labai išsiplėtė šiltinės
PARYŽIUS, saus. 11. —
ABIEJŲ PARTIJŲ SUVA
ŽUVO GRIUVĖSIUOSE
Vokietijoj įsivyrauja baimė, Prancūzai ir belgai išjudo
(tifo) epidemija. Vidaus rei
ŽIAVIMAI CHICAGOJ
kad prancūzą kariuomenė iri prieš Vokietiją. Vokietijos kakalą ministerijos sveikatos de
Pradėti griauti seni trijų
vėl įsiverš į Vokietiją, jei re nclerio Bruening’o pareiški
‘r’is padirbdino modelį trofėjai, partamentas įsakė visą, ties
Skulptorius F. W. Potter
Praėjusią dieną “Drauge”
paracijos
nebus mokamos. mą, kad reparacijos toliau ne kuri bus įteikta čempijonui “ eoįvbov’ni 1932
demarkacijos linija esančią, a- aukšti) mūro namai, 2000 0gH
m.
Prancūzą laikraščiai pareiš bus mokamos, prancūzai vadi
pskričią viršininkams žiūrėti, den avė., apgriuvo ir viduje jau buvo pažymėta, kad ir de
MEKSIKOS KATALIKAI kad būtą kiek galint sumažin buvusį užmušė; Walterį Glase mokratą partijos krašto suva
S1RIJIEČIAI STOVI UŽ
kia, kad Prancūzija per grei na provokacija, iššaukimu ko
RESPUBLIKĄ
KREIPIAS VYRIAUSIAJIN tas susisiekimas per dėmar brook’ą, 19 metą. Tuo metu žiavimas šiemet įvyks Chicatai apleido Ruhro plotus. t
von. Nemokėti reparaciją, nu
TEISMAN
kacijos liniją, kad ši liga ne- Vlduj buvo ir daugiau jaunuo- goj. Prasidės birželio mėn. 27
Bet yra ir vilties. Vokiečiai rodo prancūzai, reiškia panei
BEIRUTAS, Sirija, saus.
lią, kurie suspėjo pasprukti. d. Respublikoną partijos kra
būtą pernešama.
įsitikinę, kad Prancūzijos vei gti Young’o planą ir pačią
što suvažiavimas prasidės T»i~
kimui bus prieMngTrflritanija Versalio taikos sutarfį. Bel ii. — Sirijos parlamentan iš MEXIC© ‘CITY, saus. 11.
rželio mėn. 12 d. Abu šuva- •
BAIN’AS JAU NAMIE
ir Amerika.
gai yra tos pačios nuomonės. rinkti atstovai tautininkai sa — Kataliką Bažnyčia Meksi IŠFORMUOJAMAS POLI
žiavitnai bus Chicago stadijuCIJOS LAIVAS
Prancūzijos vyriausybė nu vo susirinkime kandidatu į koj imasi teisėtos kovos prieš
Buvusis bankininkas J. Bai- me, kur gali tilpti ligi 25 tūk
BAZELIO BANKAS UŽ
sprendė tuo klausimu tuojau prezidentus paskyrė Subhi kongreso pravestą ir vykdo
Iki šiol jūros pakraščio ap n’as jau apleido ligoninę ii stančių žmonių.
VOKIETIJĄ
susisiekti su Britanija, Ame Bey Baraket’ą. Susirinkęs pa mą Įstatymą, kuriuomi fedeChicago šiuos suvaži, imus
rlamentas galutinai išrinks raliniam distrikte sumažina saugai policija turėjo laivą namie sveiksta. Artimiausiorika ir kitomis valstybėmis.
ne
pigiai laimėjo. Kit ’ rienąi
Jis tačiau kaip neekonomiš- mis dienomis jis bus pašaukBAZELIS, Šveicarija, sau Užsienin reikalą ministeris prezidentą. Prancūzija remia mas kunigą skaičius.
Dešimtvs kunigų kreipės įika8’ 0 teiP Pat ir nepraktiškas j tas teisėjo Feinberger’io teis- partijai bus išmokėta po 200,sio 12. — Tarptautinio banko Briand’as pasilieka dar mini- Sirijos respubliką.
ieaga;
žemesniuosius teismus gauti!nuo Nau™ Metl* išformuoja-! man. Jis turės pasakyti apie (XX) dolerių. Užtad gi
direktoriai patvirtino pataria steriu, bet tik iš vardo. Sun
birželio mėnesiu bi
k.ašto
mojo komiteto reportą, kad kiai serga ir šiandie mato. BURMA BUS ATSKIRTA “injunction
injunction”
” prieš
prieš minėta
minėtą i-|
į mas- Laivas bus pastatytas i j savo uždarytų 12-os bankų sto
statymą. Šie teismai atsisako! 8andė1' ir’ P™*“* P““aikin8 vį, kur yra dingę žmonių pini politikos centru.
NUO INDIJOS
Vokietija negali toliau mokė kaip visi jo atlikti darbai pra
“injunetion’us”
pripažinti. Pardn0‘aspakraščio a- gai.
ti reparaciją.
deda griūti.
RAGINA LAIKYTIS KON
LONDONAS, saus. 11. — Tad kaip kunigai, taip dange- ’>sa'wal
ka‘
Youngo plano komitetas tai p
........
i lėtą mažesnių, praktiškesnių
STITUCIJOS
Baigės č;a Burmos reikale lis pasaulminką
PRIGĖRĖ PARKO
ITALIJA NORI SKOLŲ
pat atrado, kad Vokietija ne
kreipias i w-i
. . .
JT.,. 5
. .. , .
TT. .
.
I garlaivių. Piliečių apsaugos
konferencija. Nutarta Burmą nausiąjį
TVENKINY
gali mokėti karo skolą.
teismą. Visi pnpažp ”
*
.
, .
®
MAŽINIMO
• ..
, a a
departamentas, kaip teko suCook’o apskrities teisėjas
nuo Indijos atskirti ir jai su sta, .kad, minėtas
įstatymas y- v. ,. ... _. , .
a . ,
. v.
, ' ,
... i žinoti, dėl šią laivą statybos
Columbia parko tvenkiny Jarecki ’s k ai liejo “Chicag’<
ROMA, saus. 11. — Italijos teikti konstituciją. Burma tu ra priešingas krašto konstitu- ! . , ,
.
IAPONAI SUSTOJO
veda
derybas
su
Klaipėdoje
čiužinėjant ant plonyčio ledo Bar” sąjungos susirinkime.
VEIKĘ
fašistą vyriausybė skelbia, kad ' ri apie 13 milijoną gyventojų. ci,Jai.
esančiomis Lindenau laivą di įlūžo du bernaičiu. Vienas iš Jis ragino, kad turtų įkaina
jei Vokietija nutraukia mokė
Šiame mieste visos bažny
rbtuvėmis.
mokesčius būtų
1 •Jv
ją išgelbėtas. ivikio
Kitas — vJohn
DAR
VIENAS
AREŠTUO

Ulių į vime skirti
ŠANCHAJUS, saus. 12. — jusi reparacijas, Amerika tu-|
čios be kunigą. Nes kurie ku
Monaco’as, 12 metą amž., pri-1 prisilaikoma valstybės konstiTAS UŽ HAVVAJIEČIO
Japonai nutraukė visą vei ri sumažinti karo skolas Itanigai norėtą turėti pamaldas,
VILKAI
KIEMUOSE
ŠU

tucijos. Iki šioliai konstitucija
NUŽUDYMĄ
gere.
kimą okupavus Mandžiūrijos į lijai.
pirmiau turi Įsiregistruoti. Ku
NIS GAUDO
buvo neigiama. Turtą įkaina
plotus. Ateity, sakoma, tik
nigai gi negali pasiduoti pavimo pagrindu buvo vien ne
Gudupiai, Mariainpolės aps.,
HONOLULU, Hawaii salos, aM,jn^
nnoHarai
’ERf'US SUMAŽINTI
Mandžiūrijos pasieniai bus
HITLER’IS PRIEŠ HINteisybė ir suktybė.
Vilkai čia labai drąsūs pasi
saus. 11. - Dar vienas jūrl- tTle
saugojami nuo kiną “plėši
IŠLAIDAS
DENBURGĄ
/
darė. Gruodžio 14 d. ateis i
ninkas areštuotas dėl hawa- nę valdžią.
kų”.
PAKEISTI VIETOMIS
Gudapią kaimą vilkas pasiga
NEW YORK, saus. 11. Be kitko japonai neužėmė
BERLYNAS, saus. 12. — jiečio Kahahawai nužudymo.
Karo laivyno Įeit. Massie’- KOVOJA SU IŠALKUSIAIS vo kieme vaikščiojusį vieno Cord’o bendrovės pirmininkas!
ir, sakoma, neužims Šanhaik- Vokiečių fašistų vadas Hitleūkininko šunį ir nusinešė rė E. L. Cord’as pareiškia, kad' Chicagos policijos viršinin
wan’o miesto. Tenai yra kiną r’is vakar kancleriui Bruenin- as, jo uošvė ir du jūrininkai
kariuomenė.
g’ui pranešė, kad fašistų at bus teisiami salą teisme.
krašto vyriausybė ir miestų ko Įsakymu pakeisti vietomis.
DUNEDIN, N. Zelandija, kiantį į girią.
stovai parlamente nebalsuos
valdybos savo išlaidas turi 14 policijos kapitonų, 7 lei
sauR. 11. — Išalkusių darbi
už sumanymą, kad Hindenbu- SUSEKTAS PABĖGIMO ninkų minia pasiryžo pulti vie VAGONAS SU POGROMI- perpus sumažinti. 50 nuošim tenantai ir 47 seržantai ir ei
PALEIDO VYRIAUSIĄJĮ
NIAIS SŪKIAIS
SĄMOKSLAS
VADĄ
rgą dar vieneriems metams
čių sumažinimas nėra dklęlis. liniai poliemonai.
ną valgomąją daiktų parduo
palikti prezidentu.
Pagėgiai. Gruodžio 20 d. iš
tuvę. Policija ją sulaikė nuo
50 ASMENŲ TRAUKIA
BALTIMORE,
Md.,
saus.
HAVANA, saus. 11. — Ku
ANGLIJA NEREMIA J.
to žingsnio. Kilo riaušės. Da Tilžės atėjo vienas keleivinis
MA TIESON
12. — Marylando valstybės ug asmenų sužeista.
bos prezidento diktatoriaus
vagonas, apklijuotas hitlerini
60 JAPONŲ NUKAUTA
VALSTYBIŲ
kalėjime susektas ir sukoneMachado’s Įsakymu iš militanką ženklais “Naikinti visuo
Federaliniam teisme prasi
veiktas
kalinių
sąmokslas
iš

TOKIJO, saus. 11. — Iš
rinio kalėjimo paleistas vy
se miestuose žydus, nes jie
LONDONAS, saus. 9. - dėjo byla 50 asmenų. Jie trau
7 ANGLIAKASIAI IŠ
siveržti
iš
kalėjimo.
riausias buvusiąją saloje su Mukdeno pranešta, kad į va
kenksmingi.” Vagonas teko Anglijos vyriausybė atsisakė kiami tieson už prohibicijos
GELBĖTA
—
----------------.
Z
karus nuo Činčov’o kinų ka
tuojaus nušvarinti.
kilimą vadas Menoc&l’is.
remti J. Valstybes Japonijos įstatymo peržengimą.
GAL
SMITH
’
AS
BUS
riuomenė apsupo japoną ka
įspėjime dėl “atvirų durų”
BEUTHEN, Vokietija, sau
KANDIDATU
LONDONAS, saus. 11. — valerijos pulką ir nukovė apie
Chicagos majoras Cerma- Mandžiūrijoj. Anglija sakosi
ORO STOVIS
sio 11. — Karsten Zentruni
Mirė britų admirolas Nicbol- 60 japonų, tame skaičiuje 20
ji per T. Sąjungos tarybą ga
NEW YORK, saus. 12. — anglių kasykloje prieš 6 die k’as Floridoje atostogauja.
CHICAGO IR APYLIN
son, kurs dalyvavo Jutlando karininką. Tarp nukautą yra Kalbama, kad gal Al Smith’as nu užgriauta 14 angliakasių.
vusi iš Japonijos užtikrinimą,
laivyną kautynėse didžiojo ka ir pulko vadas
v •* Įeit. pulk. JCo- ir šiemet bus kandidatu J kra 7 užgriautų rasti gyvi. Yra Harvey’o miestely vakar už kad japonai nekliudo “atvirų KĖS. — Daugiausia debesuo
ta; šiandie kiek šilčiau.
ro metu.
,
što prezidentus.
darytas bankas.
durų” sutarties.
ga.
vilties ir kitus 7 išgelbėti.

JAPONŲ KARIUOMENE NUTRAUKIA

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje ‘'Drauge.
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Laiškas iš Londono

Jei valdžia yra nusistačiusi prieš bedar
joj, nes šios dvi šalys arti su
NUSIŽEMINIMO
bių šelpimų valdžios pagalba, jeigu ji nenori
sigiminiavo.
VAISIAI.
Iftetna kasdien, l&akyrus sekmadieniu*
sudaryti
to
blogo
ir
pavojingo
precedento,
ta

Bolševikų
sviestas.
Pirmiau
PRENUMERATOS KAINA: Metams — »«.•». Pu
(Rašo “Draugo” korespondentas)
sei Meti) — ».&•. Trims Mėnesiams —
Vienam
da ji turi rūpintis duoti darbininkams darbo.
į Londonu atgabendavo labui Kunigo Bandonin parapija
Mėnesiui — 7ftc. Kumpoje — Metams |7.M, Pusei Me
Lgi šiol valdžia nei vienų nei kitu reika
daug Sovietų Rusijos svieste; buvo labai neturtinga. Be to,
ti! —
Kopija .Me.
Lietuvių politika. Anglijos uolų ir pat j šventųjį Tėvų. Sa
Bendradarbiams ir korespondentams raitų nssrųmat, tokių daiktų, kaip svies- buvo daug pavargėlių, k u
kM, Jei neprašoma tai padaryti ir neprislunCiama tam lu nesirūpino.
li, et
uviai
yra . susiskirstę
į ke-įvp
,
,
,
.
.
,
.
ie
*kalų
plačiai
pagarsino
,
Rusjjos įmonės negauna, n uos velkėje šelpti. Bandonin
tikslui pakto lankių.
Prieš kiek laiko rinitai buvo pasiūlyta
Redaktorius priima — nuo ll:M iki ll:ėė vai.
„la ko,„isa.
kiek
Skelbimų kainos prtsluneiamos pareikalavus.
išleisti penkis bilijonus dalelių vertės bonų l«t»-stambesnių kolonui Dau-,vietos spaudoje ir pasiuntė i|j ragaut) visliĮĮ. ati
------- -------„--------- galėdamas pa
?
.
1
„
*.
v
ol
,i
Si(1
Jur
Miauaia
lietuvių
gyvena
Škotižymesnius
katalikiškus
laikra
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 ir su jų pagalba varyt valdžios statybos daiV
» J
....
v
rai ir gabena ten, kur už svies gelbėti vargšams. Jo kambarys
Jų dvasios reikalus rupi- ščius atsišaukimus, prašydami
vai. po piet
bų, būtent, reikalingus valdžios namus sta
tų moka gerus pinigus. Bet iš Į buvo vargšų prieglauda, l’askun. J. Petrauskis, “Jšei- maldų ir užtarimo. Visi Antyti, kelius taisyti ir naujus tiesti ir tt. Tų
lx
,,
, ,
.
vargo žmonių atimtame svies-j kutiniu duonos kąsniu jis do
vių
Draugo
redaktorius.
An-i
gajos
ir
Škotijos
lietuviai
su. • . ■
. , , . ,
“D R A U G A S”
planų vykdant, milijonai darbininkų būtų iš „
v
I . ,
.
.
te i Angliju atplaukė kartu ir Imdavosi su vargšais.
žymesne lietuvių kolonija, sidomėję ginčo eiga ir tikisi •
.... . . •
, .
i
» . . ,
.
, . ,
LITHUANIAN DAILY FRIEND
šaukti darban. Tas išjudintų pramonę, atgai tra
A
,
.....
. .
'jų utėles. Anglai nustebo, gy-1 Dažnai eidavo i nuėstų rink
Publiabed Daily. Eacept Sunday.
Londonas.
Čia klebonavo
t. y. .atgaut
šv. Kaži-;ivų sviestų
• , gavę. Dideliausius
ivi
• L-ti pašalpų
» t
»
m
,
vintų prekybų. Tada ir bedarbių šelpimo tai
.
.
, •
. 1!laimėt,
.
6
vargšams.
TurtiiiSUB8CRIPT1ON8: One Tear — *1.00. 8ix Montks
daugiau kaip 25 metus ir baz- miero bažnyčių Mandiesteryie!
.
• ,• •
..
. , !
.
• .
— »»6# Tbree Montks — ll.Sė. On*> Montb — 71c.
klausimas atpultų. Jei ir liktų kiek bedarbių,
?
i sviesto siuntinius is Sovietų guose namuose beveik nieko
■urepe — One Tear — |7.M. 8H Montks — lė.ėė.
pastatė kun. K. J. Ma- lietuvių naudai.
«
•
, ,
,
, .
....
Capy — .ėlc.
jie iš privačių šaltinių lengviau bntų galima nyčių
/*.
. .
.
i
'Rusijos suvertė į upę. Ir da- negaudavo, kartais jj visai is▲dvertlelnc ta '‘DRAUGAS*’ brlngs best resulta
u i is emai jam sun'lai su Britanijos vargai. Puolus bar vįsalne Londone negalima juokdavo. Iš neturtingesnių
Advertislnc rate* en application.
%
sušelpti.
e ono paieigas be- j sterlingų svarui, Britanijos gauį sovietinio sviesto, nors taip pat maža gaudavo.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Cnicagc
Šia proga reikia dar pažymėti, kad dar slidus,
bininkai nori darbo, o ne pašalpos. Pašalpos ^el V1^nus m^us ėjo kun Si- prekyba ir pramonė pradėjo jj £įa įgabena kai kurie pirk- Karta priėjo prie vienų nasviestų čia perkrikš- mų ir mato: prieš gražius najie- prašo tada, kada
išsisemia visi šal taiavicius. )a ai Londono lie atgauti senesnes savo rinkas, jjaį
va vauja kun. K. '. .bet viduje jaučiama, jog sultija, pertvarko ir, lyg jis bū- mus stovi daugelis kinkytų
DIENOS KLAUSIMAI tiniai nuvyti badų nuo durų. Ir tada jie pašal--I uvianis
negalima tų
įu tikras
Anglijos sviestas karietų, o viduryje girdėtis
pos nedrąsiai prašo. Žinoma, pasidaro išim-|~ atu aitis, marijonas.
T” Kun. I, 'dabai
“WH tiniu
11111 u svaru
svaru vis
vis uegauuia
.....
čių bet jos visai nežymios. Dėl to via šveu- " ’ 1 aiavielUs išvažiavo an tiek daiktų nupirkti, kiek bu- pardavinėja mažesniems pi r- juokai, linksmos dainos ir Su
BEDARBIŲ ŠELPIMAS
rūuinti darbininkus ( ,es^enu- en yra apie 200 vo
galima su
su uukso
aukso svaru,
svaru. Tie
Aliams .Tie
ta valdžios pareiga aprūpinti
vo gauuia
ne įkliams.
Tie dalykai išėjo aikš- kaviniai, skambėjimai stiklų,
darbu.
Jungtinių
valstybių
valdžia
gali
tų
le
tuvių
šeimynų.
.
Jie
kaitų
sa,
giežtai
yra
uždrausta
kelp,
n
Reikalauja
didesnės kon- lėkščių... Įsidrąsinęs įėjo į viBedarbių skaičius nemažėja. Pašalpos rei
kalingų ėeiinų eilė didėja. Miestuose, ypač di padarvti. Čia netrūksta nei pinigų, nei maisto ’SU U raina^8 uitais, kurių ten ti kainas ir kainų pakėlimo (rolės, kad bolševikiškas svies i dų.' Ten praėjo daug- salių ir
nt^°^ K)0 šeimų ii su 4-o nematyt, tik be galo dideli j- įas nepalytėtų angliško liežu- priėjo vienų lošiamų salę, kudesniuose, šelpimo darbas pasidarė didelis produktų. Reikia tik daugiau rūpestingumo
SU(laiV yaiiūs mokesčiai slėgte slegia i vį0
rioje buvo daug lošėjų. Dreir sunkus. Kai kur jis pasidarys ir negali iš valdžios pusės, reikia daugiau akcijos, ko, J ®
savo
šv.
Kazimiero
parapijų,
žmonos.
Visuomenė
raminama.
munis rodos, ligi šiol trūko.
mas. Pritrūks reikalingų fondų.
Santykiai su Apaštališku baua’ baku
Iki 1930 m. Kalėdų Manches Nurodoma į kai kurių dirbToliau neinant, pavyzdžiui paimkim Chitery klebonavo kunigas lefi, tuvių biznio pagerėjimų, kad iSostu' An«bjos santykiai
— Mažų dalelę
EKONOMINIS KRIZIS PABALTIJY
cagos miestų.
kas, kiek pramokęs lietuvių mažėja nedarbas, tuo tarpu be APastališku Sostu nuolat g'
Bet nieks jo prašymo ne
Gubernatoriaus paskirtoji komisija šiaip
ja. Britanija turi prie Švento
kalbos.
Bet
jam
susirgus
ir
veik
dirbtinai
mažinami
bedar
klausė. .Jis dar kartų paprašė.
Pabaltijo valstybės šiomis dienomis veda
taip šiame mieste surinko dešimt milijonų
didele kovų su ekonominiu ir finansiniu kfi. Į^^akius nuo tos vietos, kur biai, t. y. jiems atsakoma vals jo Sosti savo dabotojų (cliai- Perpykęs vienas žaidėjas atsi
dolerių. Bet išskaičiuojama,. kad šiai žiemai
žiu. Visose valstybėse žvmiai sumažintos vai-'Jls dirbo netoh 30 metų’ Vlstt fybinė Pažalpa, bet jų vargas gė d’Affaires) p. Ogilvie-For- stojo ir sudavė smarkiai per
būtinai reikės $30,000,IKK). Iš privatinių šal
Anglijoj atstodininkų algos. Latvijos vyriausybė naikina! kolomJa P^ihko be dvasios dėl to nesumažėja, priešingai jbes. . Popiežių
.
. ....
. .veidų kunigui Bandinin.
tinių galima gauti tik apie 5,000,000.
auja (nors neoficialiskai) kar
.
_
VSlilri
irirolrTiTvoc*
Vinim
\ HUJc
vado.
Vietos
vyskupas
buvo
padidėja,
... T,
...
— lai man, -- pasakė raNorint išvengti bado, skurdo, maisto savo atstovybes kai kuriose valstybėse: Ita pažadėjęs priimti lietuvį ku
idinolas Bourne. Prieš Kalėda > .
var^riaušių , reikia $30,000,000. Kaip tų pinigų lijoj, Čekoslovakijoj ir kitur.
Lžsienių
politikoj
Anglija
'kardinolas Bourne lankėsi Ro ?Udl ?kUU,^d ’
nigų pastoviai gyventi ir ap
Latvija įvedė ankštus mokesčius nuo a- rūpinti tos koloniios ir apvlin ^I7^‘sta Vokietijos pusėn, o ' hojc p Ogilvie-Forbes pada-!^?' . ....
sumų gauti?
•V J v
pvvartos.
Įmonės, turinčios bent dešimt tūks rūpintitos Kolonuos ir»»lm Pranctoija gerilusi Sovietj ;,.ėp iškilmingas kardinolui pri- I Tie zoilzini Kii,iig,j įsauksLabdarių organizacijos kito kelio nema
kės lietuvių reikalus.. Tuo tai
to, kaip tik šauktis valdžios pagalbos. Dėl tančių apyvartos per metus, turi mokėti tam pu susidarė lietuviui kunigui Rusijai. Prancūzai tų sa\o žy-Jjntuveš. Dalyvavo Anglijos tino. S ūda vėjas ėmė atsiprakaniS« ir a^avė jam
to pirmiausia kreipiamasi į Illinois valstybės tikrų nuošimtį nuo savo apyvartos, nežiūrint nepatogios sųlygos. Suintere gį pateisina tuo, kad, girdi, >mbasado^
^vo auksų, kuriuo Jose.
legislatfirų, nes be jos pagalbos su lede va to, ar jos veikia su pelnu ar su nuostoliais. suoti asmenys paveikė vysku Anglija nepajėgs apginti Pran; ]iani ir visį kitį žylllįausieji
cūzijos nuo busimojo užpuoli-' Romoj esantieu angĮai. visi Kltl’ Un bKVUSieJb taiP I,at
Daug įmonių dėl tos priežasties žada užsida
line valdžia nesusikalbėsi.
pų, ir tasai nutarė visai uždaBet ar federalinė valdžia ateis bedar ryti.
Spauda praneša, kad labai "pakeltas mo
biams į pagalbų, tai dar tttdeliš yra klausi
kestis už nejudomų turtų. Muitai labiau kelia
mas.
\
Prez. Hoover’is keliais atvejais yra pa mi.
nigas vis dėlto galės gauti pa
Estijoj priėjo net prie to, kad daugiau
reiškęs savo griežtų nusistatymų prieš tei
stovių vietų Mandiestery. Ta je, Nicoje ir Marselyje bedar  Anglijoj pasklido gandai, SURASTI EVANGELIJOS
kimų pašalpos bedarbiams iš vienaip ar ki prekių galima įvežti tiktai gavus vyriausy prasme buvo ne kartų kalbė bių demonstracijos. Reikalau
būk artimiausioj Konsistori-į
RANKRAŠČIAI.
ja iš valdžios imtis viešųjų
taip rinktų valdžios fondų. Anot jo, valdžia bės leidinių ir sumokėjus aukštus-limitus.
jęs pats vietos vyskupas. Bet
joj
Popiežius
paskirs
vieną
Lietuvų ligi šiol dar ne taip skaudžiai kri
darbų. Valdžia tūpčioja vieto
negali užsiimti labdarybe. Tai privačių žmo
kun. A. Sidaravičiui nuvažia
londoniett kardinolu, būtent Darailt kasinėjimus Egipte,
zis buvo palietęs. Bet pastaruoju laiku ir ten
je. Išvidinis ekonominis persi
nių dalykas.
vus į Maincliesterį, vyskupas
šv. Beda Kolegijos Romoje/di- vienose senose kapinėse sura
Be abejojimo, prez. Hoover’io nusista atsirado žymių ekonominių ir finansinių sun jam pareiškęs, būk klaidų pa- laužimas, užsieniuose neramūs
rektorių Mgr. O. L. II. Duobe sta visų keturių evangelijų
kumų.
Jau
gerokai
skundžiasi
visokie
įtnogandai; tai Vokietija jai ne
tymas yra teisingas. Jis gerai nusimano, kad
į daręs, jam pažadėdamas primin. Tuos gandus pakartojo rankraščiai. Nežiūrint, kad be
nininkai,
skundžiasi
ir
ūkinipkai.
duos dauginu karo atlyginimo,
pavojinga yra pačiai valdžiai imtis bedar
Įimti lietuvį kunigų ir porai
žymesnieji Ix,ndono laikra<- veik pusę rankraščių nuo ilgo
bių šelpimo darbo. Taip mano visi, kurie svei
Krizis Pabaltijy tai visame pasaulyje savaičių davęs teisę gyventi nes pati vos gali gyvent, tai ; . • "
.
gulėjimo žemėse buvo šatrukai protauja.
siaučiančios depresijos pasekmė.
, ,
mję, pavyko išskaityti ir pair kunigo pareigas eiti Man- Anglijos noras suteikti Vokie- ,labai
reikšmingu.
tijai keturių metų moratoriu
Bet tokiam atsitikime reiktų paklausti
lyginti su dabartine evangelichesteryje, galutinai atSaukė
mų,
t.
y.
skolų
mokėjimų
atiNaujas Lietuvos ministeris ja. Rankraščiuose buvo užtikp. prezidentų, kaip išgelbėti nuo bado ir skur
Socialistų dienraštis praneša, kad p. Vi- visas teises ir paprašė jį išvav
.
.
dėt
1935
metams,
be
to,
prekv
teri?
Sidzikauskas buvo vie- įh visa eilė nauiu faktu iš
do milijonus darbininkų ir jų šeimas? Siau nikas jau gavęs pilietybės popierius ir dėl to
žinoti. Tų jis ir padarė. Bet ,
„
.
I i. •
,,
rI»ndone,
i
i • < .. .
v ’
1
bos sųlygų žymus pablogeji-|sai pagerbtas
Lietu- Kristaus gyvenimo.
čiant toliau nedarbui, išsisemia visi lomiai galės būtų kandidatu į Sus-mo sekr. Vinikas
iš privačių šaltinių ir anksčiau ar vėliau šel neva buvęs apskųstas valdžiai kaipo “nihilis i žmonės nerimsta. Siunčia de- mas suteikė daug rūpėsrdų vių Klube. Minister pasakė
pimo darbas turi sustoti, O kas tada? Nelai tas”. “V-bė” ir “N.” dėl to įtarimą smar jlegacijas, siekia Liverpooi’io Prancūzijos valdžiai. Jos gi iškilmių metu svarbių kalbų, niaus klausimo stovį Lietuvai
arkivyskupų, Londono kardi-vargai gyvai atjaučiami Ang'i apibūdindamas dabartinį Vii- laimėjus llaagos teisine bylų.
kiai susipyko.
mė visam kraštui ir visiems žmonėms!

“D R A U G A S”

Antekamera segreta rūme kilo žin- vo palydovų pro akinius, tik naiviai nusi
geidavimas apie tų žmogų, kurs turėjo šypsojo, nieko ne’oetardajnas.
K. Pr., Vaitukaitis
tokių ilgų audiencijų su Popiežium. Po
piežiaus Sosto valdininkai, kurie iš pra
BEJEGE OPOZICIJA
džių nekaip žiūrėjo į prastai atrodantį
(ANEKDOTAS)
kunigų Kneipų, nūngi džiaugėsi, sveikin
Jums tinka šis motociklistas!
(Pabaiga)
dami jį, kad Popiežius tikrai pamėgo jį.
Tačiau, kodėl toliau jis švilpti neiš
Kai kunigas Kneipas ėjo lauk iš pondrįsta? ■
/
Tada kalba nuslinko į Worissliofenų,
tifikalinių
rūmų,
jo
palydovas
paklausė:
Žiūrėkite, jis sukas tik apie gėlynus!
kur kunigas Kneipas gydė ligonius. Po
T«r būt centrinės jėgos jį vis traukiu
piežius klausinėjo jį s apie visas gydymo
— Kaip tai yra, aš negaliu tamstos
E, sportininke tu išsuk į kelių... Lau
priemones ir pasekmes ir norėjo žinoti, ar suprasti. Mat, audiencijos pradžioje, kai
ke
kartais ir jam nereikėtų gydytis. O kuni Popiežius liepė sėstis krėsle šalia jo sos
Laisviau pasijusi.. Bet bala žino,
gas Kneiptu tuojau atsiliepė:
to, tamsta išrodei liguistas ir lyg ko pri
Kodėl jis šitų ratų taip pamėgo?...
— Ne, Šv. Tėvas nereikalingas gydy sibijodamas, tik vos prisėdai; tačiau, kai
O motociklas vysto vis smarkesnę
mo. Jei kaltais pageidauja vaistų, tai pradėjai pasakoti apie Popiežiaus svei
retkarčiais juos paimti, kad atgaivintų ir katų, tai staiga persimainei ir visu savo
jpgib
Ak, man dabar aiškėja
sustiprintų kūnų.
pasitikėjimu davei reikšluingus atsaky
Jo
padėtis, štai kiek jo padėjėjų
Aš (Sžiaugiuos tamstos patarimą, — mus.
tiekia.
tarė Šv. Tėvas.
Jeigu atvyksi vėl ap
—
Ar
tai
viskas,
kų
tamsta
nori
ži

.
Įkaitusiais
venRuš nurodymus jam
lankyti mane, tai nuodugniai pasikalliė— Ne taip, ne trtn... Mašina duš .. Ne
sime tuo reikalu. O šiafldieu aš nebetu noti? — atsakė kunigas Kneipas. — Ma
tik jų
' f
< z .
riu daugiau laiko. Aš duosiu žinoti, kada tai, tamsta, kai aš įžengiau ir patnačiaii
jį, tai j i s man buvo Popiežius. Ta Sjmusk! Tik ne čia! Ei atsargiau su ko
vėl atvykti pas mane.
Ir su tėviškos meilės ir maloningu čiau, kai pradėjau kalbėti apie Jo sveika
ja •••
tų,
tai
aš
jaučiausi
lygiai,
kaip
pats
—
Gėles sutrypi mums ... toliau! Pnmo reiškimais Popiežius atleido kunigų
nelės moja ...
Kneipų po audiencijos, kuri tris ketvirtu Popiežius.
E, opozicija kaip matot, visu balsu!
Ir , kunigas Kneipas, pažvelgęs į sa
valandos truko.

KUNIGAS KNEIPAS IR POPIEŽIUS
IEONAS XIII

Bet, kaip padėt kaip sustabdyt šį val
sų? ...
Kaip, lengvapėdiškai jisai iuit jo už
sėdo,
Mokėdamas važiuot tik “ lisijx'»<ln’
Ten paprastai valdai ir tormozo ne
reikia :
Nebemini ir apsistoji veikiai
O čia ... paleist, mokėjo, bet stab
dyt nemoka ....
— Ne čia, ne taip! — Ak, mūsų bran
gios gėlės ...
Motoras urzgia, kaip pašėlęs,
O sportininkui ir jėgų jau stoka ...
Tik, žnegt, į stuljių ... op ... ir taip
skaudžiai nušoko! ....
KIBKIS IR LIŪTO 0RDENAS

Kai kiškiui nuolatos iš baimės dre
bėt nusibodo,
Jis ima išeities ieškoti ir jo laimei
Ji pasirodo.
Benusimanančio jo zoologijoje būta,
( Iš čia jis sužinojo apie liūtų ...
,
Pats silpnas būdamas jis gerbė jo
stiprumų
Kadėlf Kas matė liūtų, nebeklįius to:

I

Šiurpu jo vienas surėkimas dykumas
sukausto.
Nors liūto atvaizdų turėčiau,
Tada asai visus drąsa žavėčiau.
Ir ūmai ....
Matyt, likimo kiškiui buvo skirta,
Kely atrandą liūto ordenų iš vario.
Taip gera kiškio širdžiai pasidarė:
Po kojomis jis jaučia Žemę tvirtų,
l'ž ordeno kiškelis tuoj pasitvėrė
J r žvėrims ypačiai plėšriems siurpri
zų ruošia.
Kaip imponuojančiai jo ardenas iš
tolo žėri,.
Kaip jis žavėtinai krūtinę jojo puov•
šia....
Na, jau dabar guliu būt drąsus ...
Iš džiaugsmo kiškis šokinėja.
Gana jisai jau prikentėjo:
— Pelėdos, kųiė.s .... spiaunu į visus
ja*! ....
Jisai kvatoju, net jam lūjav skito ...
— Šiai, liūtas, plyškis iš pavydo ...
Bet vargšas apsivylė;
Dabar už mylios
Plėšrieji kišĮjj su “liūtu” išvydo
Ir zuikio paguos tuojau nutilo.

m radinius,

sausio

12, 1982

DRAUGAS

“DRAUGO” VAJUS ŠUOLIAIS EINA
PIRMYN!
DIDELI KONTESTININKŲ
LAIMĖJIMAI

kykla padaro įtakos žmogui mo Centro seime nutarė: steig , padaryti kultūros reikalams
kad jis ir geriausiu tėvynai-ti savąjį katalikiškąjį univer- vajų ir tų aukų dali skirti Lie
niu būdamas, net nejaučia rei-Į si tetą. Lietuvos Episkopatas
tuvos katalikiškajam universiKiek reikšmės turi univer- pač kiek senesnių yra ištaukalo savo šeimą tikrai lietu paskyrė tam tikrus asmenis ju totui. 1924
Am. R. K. Fede
sitetas tautos ir valstybės gy- tėję, arba bent sukarę nelieviškai išauklėti.
' amerikiečiams žinomą racijos Valdyba per prof. kun.
venime, lietuvių tauta labai tuviškas šeimas.
O ka iim* matome Ameriko |Ho1, K:,z'1 lakštą, kuriems pr Bučį (dabar vyskupą) pa
daug tuo reikalu yra patyru-1 Teko iš grįžuso amerikierūpintis katalikiško siuntė Lietuvos Episkopatui
si. Dar IX L. K. Vytauto Di čio inteligento išgirsti: “jūs ,je augusio jaunimo tarpe! Jie j'<iv<"t‘t’
($45,452.04 busimam Lietuvos
džiojo laikais, Lietuva savo juokiatės, suko jis, kad mes 1 ne tik kad taisyklingai lietu-: lln’v<a}**!l5o teigimu.

LIETUVOS KATALIKŲ UNIVERSITETAS

iii.

Amerikos lietuviai katalikai įuniversitetui. Tais
aukštosios mokyklos-akademi- Amerikoje gimę nemokame viškąi nemoka, bet daugelis nė
Kp^ laukia suprizy, juos pamatys “Drauge” jos neturėjo užtat Lietuvos taisyklingai lietuviškai, bet ar i nesusikalba lietuviškai, tai vis visuomet pirmieji stodavo snjPa^ metais irgi tam pačiam
vo močiutės Lietuvos pagal- P,0B Bučiui lederaeija įteikė
didikų vaikai buvo siunčiami jūs žinote, kad didžiausio Lie-Į svetimos mokyklos įtaka.
Po savaitės tylos, vėl pra- kur generaliniu unijos viršibon; taigi, ir katalikiško u- $Lb5b.G9 profesūrai ruošti.
į užsienius, daugiausia į Lėn tuvos patrijoto sūnus, Volde-i ,. .
dedame byloti. Tyla jubilėji- ninku tapo patvirtintas p. j ųjų mokytis. Šie, besimokin-marui įvedus lietuvių kalbos j gUQmen- 1Uatydama ir jausda niversiteto
niversiteto steigimu
steigimu amerikie
amerikiea,gb vien per 1 edeiaeiją Lie
nio “Draugo vajaus lauke į Mandravickas uolus uatalikis damį svetur, susipažinę su kvotimus, tų kvotimų NEIŠ-!
U čių pirmiau susidomėta, negu tuv°s kataHkų universitetui pa
katalikiško universiteto įvyko dėl to, kad kontesto ve- kos spaudos platintojas. Visi svetimtautėmis jas vedė ir pa LAIKE, kad tuo tarpu vokie-' ma
jie patys pajuto tokio univer- siųsta $47,111.23; be to, dauge
ltaka jr naU(ja
tautos
pažandejas visai savaitei vajaus rei! suminėtų miestų lietuvių para darė pirmuosius žingsnius Lie čiai, rusai net žydai, vos 4-5|gai h. geroveį
Į lis atskirų asmenų betarpiškai
matydaina j, siteto reikalingumu.
kalais buvo išvykęs j AViscon- pijų dvasios vadai, kolonijų
tuvos bajorijos ištautėjintni. metus išbuvę Lietuvoje, tuos kaip daug ža(os daro bespalvė j Amerikos Lietuviu R. K. Fe aukojo Lieuvos katalikių nuišiuo valstybės lietuvių koloni-Į veikėjai katalikiškos draugi
Tokia padėtis tęsėsi iki atsi- kvotimus gerai perėjo”. Tai aukštoji mokykla, pastara ja- deraeija XT-tame 1931 m. versitetui. Ir dabar, vos p.i
jas, kad ten sudarius bendrų Į jos, Federacijos skyriai, jauD nimas sutarė smarkiai dirbti ^aran^ Vilniuje Lietuvos uni- g^ matome kiek svetima mo- jme metiniame Katalikų Veiki-1 Brooklyn, New York, nutarė:
(Tęsinys 4 pusi.)
“ šiaurės” frontų prieš
k
/'versi tetai.
_________________ ____ __________________________ ___________________________ _____________________________________ .__________________________________________________________
prius pietų ir rytų kontestinin kad savo valstybės kontestiRusams užėmus Lietuvą, jie
kus kės, kurie-ios kasdien ski įtinką p. Mandravicką iškėlus
na naujus laimėjimus.
į pirmas laimėtojų eiles!
j-žinodami universiteto itaką,
Kokių aukštumų pasiekė Į Vilniaus universitetą perkėlė
Žygis pavyko. Sudaryta sti-i
Chicago’s ir visų kitų kolom- Kijevan, atimdami Lietuvai
pri unija iš Sbeboygan’o, Port| jų kontestininkai-ės, pamatv- J aukštąją mokyklą ir versda-

\\ asbington’o,

Aliluaukoms,; hjĮn(> ,.y| “Drauge”. Kas Inu- n,i Lietuvos jaunuolius ir vėl

Kelmeliu ir Racine su vyriau-|kja ^uprizų, rytoj tikrai su- dangintis svetur mokslo ieško
ti.
mi kontesto štabu Kenosb
lauks
Kiek daug žalos padarė Vii
pirmuosius
morgičius
1
n
j
aus
universiteto iškėlimas,
PINIGAI...
----------ia,B namų ir ap.irtmentų per meg matome, kaip didelis nuo
yra biznio gyvybės kraujas ;savo Lanki|, kurs gelliėjo is- Rimtis lietuvių inteligentų, y
vystyti ir išplėsti biznio ir ___
Leisk Juos Apyvarton!
"
s '
L J
nrnn
pramonės centrą, žymini pa-. depozitorių pinigus ir depozi
Kuomet perkainės sau kas-i gelbsti kaimynui įsigyti namą torių interesus. Ir dabar iaiili< iiinių reikmenų savo cen-jir duoda progos uždarbiauti i komės atsargumo ir darome
tais, nikeliais, dešimtukais ar i namų statytojams.
pastangas pagerinti padėtį dadoleriais, tai mažti tejsivaiz-i Per dvidešimt septynis uie- rbiuinkų, pirklių ir fabrikantų.
diliui

duojame, kaip svarbia role «ns peoples Nation tl Bank ik Bet bankininkas vien savo jėvaidina pinieai mūsų ka din ri i us. Co. of Chicago gelbėjo gomis nepajėgs to padaryti,
niarne gvvenirne.
asmenims, pirkliams ir falui
Pinigai — tai gyveninu

i*

lesa, mes privaliuue tau kant uis jų veikimuose, ir iš- kraujas, kurs suka biznio ra
pyti savo uždarbio dali atei-

rėmėjus, kurie Įverti- , tus.

LEISK .l/'OS

J PIT/bft

K

ei i. Bet jei mes savo taupi- na "“X1 pm taigas apsaugot; ' TO V.'
nius slepiame, kaip š\ kštuoliai, tai pralobimns lėčiau ei
na. nes pinigai, išimti iš apy
vartos, jie godišiui neneša evtra pelno. Nei-gi jis gelbsti
bizni palaikyti normalėse ve- į
žėse, kad žmonės turėtu nuo
latini darbą.
Piniga.i, depozituoti balikuo-.
se. yra šaltinis, iš kurio daro
mi! paskolos asmenims, pirk
liams ir fabrikantams, kurie
savo keliu suteikia darbus kra-j
što gyventojams.
Piųigų išėmimas iš apyvar-;
tos tuoj atsiliepia j bendrą i
žmonių gerovę, m s bankai ta ■
da turi reikalauti grąžinti pa-!
skolas, duotas ! iznieriams ir
fabrikantams. Tuomet pramo
nės eiga sumažėja, o to pasek- '
mė yra atleidimas darbininkų
iš darbo.
Jei vyrai ir moterys nepai-;
so savo gerovės ir lx* a.psvars- i
tymo l>e reikalo išima savo pi-1
nigiiff iš apyvartos, tai jie’ne-j
gali dejuoti dėl blogos padė
ties, kurią patys užtraukia.
Kai tik alga sustoja, tai tuoj
priseina iš taupmenų gyventi.
Dalų gale jie nieko nepelno.
•Tei keletos metų taupmenos
išeina bedarbiau.jant keletą
mėnesių, tai darbininkas atsi
randa toj pat padėty, kokioj
.jis buvo prieš daug metų, ir
tada jis išnaujo turi pradėti
turtelio krovimą.
Vyrai ir moterys turi atsi- ]
minti gerovę kitų, jei jie pa
tys nori išsilaikyti. .Tie turi
naudotis patarnavimu vietinių
krautuvių ir banko, nes tuomi
)ie stiprina savo padėtį, palai
ko darbininkus darbuose ir sa

___________

ŽYMUS

SOUTH SIDĖS

TAUPIMO BANKAS
Per daugiau kaip ketvirtdalį šimtmečio
Peoples Batikas buvo vienas iš žymiausių
Chieagos kaimyninių bankinių Įstaigų ir
tūkstančių žmonių tapo pasirinktas kaipo
bankas jų sutaupoms. Kadangi jis yra
VTSĄ-DIENĄ-SUBATOJ BANKAS, kostunieriai randa ji patogiausi atlikti čia sa
vo finansini biznį.

Cwr.. 1MJ. Th.

ro-isra

O

■v

iBnleu 1

//

Geresniu cigaretu

nėra

//

“Aš visuomet naudojau LUCKIES — kiek tas mane liečia, tai geresnių cigare*
tų nėra. Sveikinu jus už patobulintą Celofaninį pakelį, taip pat už skvetą,
fcuriuo taip lengvai galima atidaryt pakelį.”

DEPOZITAI PADĖTI PRIE6 AR SAUSIO 15 I).
NES NUOŠIMČIUS NUO 1 DIENOS.

It’s toasted

Peoples JNcitional ‘Bank

Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knltijlmus—prieš kosulį

and Mirusi Company

Ncperslampamat Cellephana UHallto tą "Spraglnlmo" Skenj Vl«>owt Sylcila

of Chicayo
47th Street

and

UŽSUK RADIO LVCK.Y STRIKE PROGRAMAI—iO moJrrnilktf minučhf m gerittutiaii ponulio lokiu orkrsirtis ir W»lier Wrnchell, kurti

Ashland Avenue

pottkojimti tpie iitnjieng tampo rytojaus iMos. Programos kiekvieną Antradienį, Ketvirtadienį, ir Seltadienį, vakarais per

radio tinklg.
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D R A P G •A

Antradienis, sausio t , n

nes per jį teka didelė Amu- jų japonai įveža per metus po
Skaudys skaudantis sanariaiV
ro upe /SU savo pneupiais. 7,5 kokų (koku — 180 litr.)
Žemė labai derlinga ir turi soros, o iš čia kasmet išveža
sustingę muskulai?
---------------------------------------- daug miškų. Jos plotas siekia'po 3 mil. kokų ryžių. Tiesiai
žinojęs visų savo kareivių var 939,3(X) kvadr. kinu, t. y., a- iš Mandžūrijos Japonija įsi-Į
Greitas sąnario išsinarinimas. MtbNEPAPRASTOS ATMIN
kulio išsisukimas. Vėliaus drebantis
dus.
Filosofas
Seneca
pats
saP
ie
kartų
didesne
už
Lieveža
po
2,700
tūkst.
soros
pu'
TIES ŽMONĖS
skausmas! Vėl senas sustingimas ir
________
įkosi, galįs pakartoti 2,000 ei- tuvų. Gyventojai daugiausia pų, kurios yra nepamainomai
skaudėjimas. Prašalink muskulų ir
sanarų skaudėjimą.
Garsus amerikietis išradę-i lučių jam kartų perskaityto augina soras, kviečius ir ry-jtrųša Japonijos žemės ūky. j
jas Edisonas nėra išėjęs net eilėraščio. Kardinolas Mezzo
žius. Kalnuoserandasi didelės1 Be to, pietų Mandžūrijos ge-1
aukštesniosios mokyklos, taip, lanti puikiai mokėjęs 30 kai- kasyklos akm. anglies, geleži-1 ležinkelis Japonijai 1926 m. y-1
kad įvairius matematiškus ap-1bų ir gana gerai kalbėjęs dar nes rūdos, ypač aukso ir alie-'ra davęs 35 mil. jenų peluo, i
skaičiavimus jam atlikdavo 72 kalbomis. Daug kalbų mojuus.
Į o 1929 m. pelnas iš to geležiu-į
padėjėjai. Jis atvirai prisipa- kėjęs ir Zauerveinas. “Lietu-Ypatingai didelės reikšmės 1 kel^° Pašoko iki 45 mil. jenų.
Sloan’s Liniment tuo, palengvins.
žino, kad negalėtų išlaikyti vinis esame mes gimę’’ auto- jgavo Mandžiūrija, kai 1903 Toliau jos tikslas užimti
įkaitini kūną kaip saules šviesa.
Išvarys skausmą. Vartotas 13 mili
net paprasčiausio egzamino, rius. Tuo tarpu toki moksli^Rusija ir Kinija nutiesė Daireno uostų, kuris šiandien
jonų namų. Gauk šviežią bonką
O tuo tarpu jis savo išradi- įlinkai, kaip Niutonas, Pašte- Įell dideĮį geležinkelį. Tuo'^ra v*enas svarbiausių uostų
šiądien, 35 centai.
mais stebina pasaulį ir laiko- ris, jaunibūdami nieku ypa- geležinkeliu ypač pasinaudojo'Azijoj.
nias išradėjų karaliumi. Tai tingu išsavodraugų tarpo ne kiniečiai, įsitvirtindami Man- ’ Tačiau Japonųįsitvirtiniyra nuostabus reiškinys. Iš ki siskyrė.
džūrijoj ir užkirsdami kelių'mui Mandžiūrijoj per Did.
tos pusės, pasitaiko žmonių,
-----------------japonų įtakai. Iš Kinijos pra-' karų ir ypač po karo kinietiesiog neįtikimais atminties KUO MANDŽIURIJA VILIO sidėjo masinė ūkininkų kolo-čiai užkirto kelių. Jie deda kais ir vertė Japonijų imtis mų ir išvengti tokių nesųžinigamūmais, kurie tačiau gyve-' JA DIDŽIĄSIAS RYTŲ nizacija ir dabar ten kiniečių pastangų padaryti Mandžiū (jėgos ir kariuomenės pagalba į-kumu, kokiu pasitaikė keleVALSTYBES.
nime jokiais darbais nepasi
priskaitoma iki 30 mil. Tuo 'rijų nepriklausomų nuo japo- užimti tų neišsemiamų turtu
* tas paskutiniu laiku.
reiškė. (Edisonas šiomis die
.
"
~ .
tarpu japonų tėra vos 250 Inu tiek ūkišku, tiek susisieki- kraštų.
nomis jau mirė).
Daugelis mūsų žmonių, dar tflkst. Tuo pasinaudodama Ki ;mo atžvilgiu. Kiniečiai pra
“M. L.’’
šiai, Frankas Huksley. Jis atsimena 1904 m, kada Man- nija
d-tį pastangag pa.jved6 vi^ eilę konkureneinių
1919
m.
turėdamas
as- dziūrijoj tarp Japonijos ir darytį Mandžiūrijų nepriklau- geležinkelių linijų, kad Manuonis metus, nustebino profe- Rusijos buvo užsidegęs dide- Pollia nuo Japonijos>
jdžūrijos geležinkelis, kuris PERTVARKYS IR ANT
STOLIUS
,
sorius savo nepaprasta atiuin- lis karo gaisras. Ne mažai ir,
|susisiekia su Japonija, nusto
tum. Jis be klaidos pažodžiui;mūsų jaunų vyrų tame kare Nežiūrint to, Mandziurija i
Kad ateity liūtų mažiau ke
pakartodavo 12 spausdintų pus ^alyvavo ir daug jų ii ten Japoniją. tur.be galo d.de-i.smlumymui
blumų, teisingumo ministeri
lapių žodžius, kurį jam tik vie nebegrįžo. Per tų karų pralai- les ukiskos reikšmes. Japomnau:a «reĮežinkeli kuris
nų kartų paskaitydavo. Ture- ...ėjusi Rusija nustojo daug jai trūksta aku. anglies,
jullgtų ^u,Jg
su joj yra kilęs projektas visus j
teisino antstolius padaryti tie
damas 10 metų. jis kartų pa- savo teisių į Mandžiūrijų, o l«zres rudos ir kitokios žalia- ,j- y
sioginiais valstybės tarnauto-'
kartojo prezidento Kulidžo po 1917 m. rusų revoliucijos, vos> kurios ji gauna Mandžiu
Kadangi japonų įsitvirtini- jais, kuriems bus ninkamas už
per radio pasakytų kalbų, jos įtaka Mandžiūrijoj visiš- rijoj. Ten labai išsiplėtė ge
darbų nustatytas atlyginimas.
Bet jis neturėjo jokių kitų kai sumažėjo. Nuo to laiko ten lažies pramonė. Kasmet ji duo nias Mandžiūrijoj susi laukė
gabumų, be atminties. Mate- vis labiau ėmė stiprintis Kini- da nuo 350 tūkst. iki 400,didelės atsparos iš kiniečių, Tada, manoma, bos galima
matikų jis labai sunkiai su- ja ir Japonija.
.tūkst. tonų aliejaus. Į Japoni-'tai tas ypač šiais sunkiais lai- geriau kontroliuoti iu veikiprasdavo. Mirė jis 1929 m. eida
Mandžiūrija z susideda' ------------------------------------------------------------------------------

Įvairūs Straipsniai.

Buy gloves with what
it savęs

SLOAN'S Liniment

N^relk mokėti 50c.
dantų mostį. Llsterine
oth Pašte gaunama po
Tėmyk. kaip gerai Ji
kla. Ją vartotadama*
metus sutaupai $3 00.

25‘

DOUBLE
ACTING

ariios

r

'

i žlnam.

Parsiduoda

visur.

Klauskite

taip: DEKEN’S NEW DISCOVERT
OINTMENT. Kaina 76 centai.

LIETUVOS KATALIKŲ

DEKEN’S OINTMENT 00.

UNIVERSITETAS

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)

HARTFORD, CONN.

ADVOKATAI

skelbus Lietuvos Kai atikų Vei
kimo Centro seimo' nutarimų
— kurti katalikų universitetų,
(John Bagdsiuaas Bordan)
gerbiami bostoniečiai pirmieji
ADVOKATAS
savo gausia auka $63.50 tų su 106 W. Adams St Rm. 2117
manymų parėmė.
T.lepbons Randolph «7J7
Am. Lietuvių R. K. Fodo-,2161 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
racijos Centre Valdyba savoj
TaiaBBoaa Rooaerait
susirinkime gruodžio 10 d..lw—»»«> ryta Tat. Repab.
1931 m., žinodama kaip daug1
katalikų universitetas padarys I
naudos atginistunčiajai Lietu-Į
advokatas
Miesto Otlsas 7 7 W. Washtngton St
vai, nuoširdžiai pritarė Lie-1 Rocwn 1601
Tel. Central 2 97 S
iki 4 po pietų
tavos katalikų pastangoms, šie t! Valandos; 9 ---ryto
... ■—v—
kiačionis sukurti savųji katuli Vakarais: UUrn.. Kets.. ir Suimtos
kų universitetų, prašo Anu>ri 4U, Archer Avo. Tel. Imfsyetts 7$$7
kos lietuvių katalikų visuome
Namų Tel. Hyde Perk 1195
nę, ypatingai mūsų gerbiamų-Į-------jų inteligentijų, padėti kurįi
kalalikiškųjj universitetų. Tik
ADVOKATAS
katalikiškus universitetas ifi.....
.11 SOUTH IA MALDĖ STREET
aukles tikrus lietuvius tevynai Room i»S4
t.i. Randolph
I
nins, kurie mokės pasiaukoti Valandos nuo 9 ryto iki B vai. vak !
|<a- 1,41 3°- n*“*®* 8t- TeL victory
'
savo
tėvynei
,nes
Valandos — 7 Iki
vakare
talikai
savo
gyvy Utarn.. Kete tr Rubato, vakar.
bę aukodami jau parodė, kad
jie nesigaili nė didžiausios au- Tel- Randolph 5187
kos-gyvybės už tėvynę atiduo
ti. Taigi, pagelbėkime jų pa
Attorney At Lare
11 8. LA SALLH STREET
stangoms.
•
. .
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. Ir 8u-

JOHN B. BORDEN

mm

mm

A. A. SUKIS

A. A. 0LIS

mm

iVVpowder
Tėmyk ketkų gražumą ir jų šviežumo
išlaikymą.

SAMEPRlct

40YEAR*
15 ovinces for 154 ’

Fed. Sekretorius/

”00Tp8L' Wentwdrth
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1111
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MILLIONS OF POUND5 USED
i BY OUR COVERNMEHT

'rrumpųjų bangų konvei-

PRANEŠIMAS

l,‘ris $23.75 Pridėc

jus prie jūsų radio galima
girdėti Europų.

Naujas mažutis radio ve
rtės $60, už $26.00

Ben A. Waitches Raštinėje

Naujos console radios, pa
sirenkant: Pliilco, Bose b,
Sparton, RC'A Victor. Pa
darytos parduoti po $100. —

Parašoma namų, rakandų, autų, langų, gyvasties ir sveikatos
apdrauda (instirance) geriausiose kompanijose.
Parengiami, parašomi ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir įga

“

Jos Nieks
Nekviečia

$49.00

liojimai dėl atsiėmimo, valdymo, renduojimo ir pardavimo žemės
Lietuvoje.
Parengiami ir parašomi įvairūs angliški dokumentai, t. y. dytai,
kontraktai, testamentai, įgaliojimai, notos, turto perrašymai, ir visi
kiti dokumentai.
į.
Parduodami “Money Orders .
Priimami tekši), gasos, elektros, vandens ii- kitų bilų mokesčiai.
Siunčiami pinigai į Lietuvų ir Lenkijų per paštų ir per telegrama
Skolinami pinigai ant pirmų ir antrų morgečių; parduodami pir
mi morgečiai; perkami kontraktai ir antri ir pirmi morgečiai.
Parduodami ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
Mūsų raštinėje yra atsargiai ir tvarkiai vedama lietuvių spulka.
Joje sudėti pinigai atneša gerų pelnų. Visi prašomi prisirašyti.
Patarnavimas visuose reikaluose teisingas ir kuogetiausias.

Radio ir phonogral'as ko
mbinacija vertės $150., 9 tū
bų screen grid su elektrikiniu laikrodžiu ..

BEN VVAITCHES

Tel. Boulevard 8167-4705

4600 S. Wood St.

Ar žinot, kodėl Jos nieks

nenori 7

$75.00

už

Kitų radio kainoj

$19.

to visi

nuo

' $35C

lysime burną Ir užmušim,
lirų

perua
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Gražus lietuvių progra
mas duodamas Nedėliomis
iš stoties \VCFL — 970 kyl.
- nuo 1 iki 2 vai. po pietų.
Ketvergais nuo 7 iki 8 vai.'
vakare. Duodami JOS F..
151 DPI KO krautuvės.

6^(“

MY HARIS TWY« br$»PPt»3IPAlžO
ę»X*cl

tmc

BJTLER.

kas-

LĮSTE ri n

F. BiiU,

SUN ITCHING ENDS
tvhe«> sootMnv Zvino fa useaf f
Right from the first toucb, antiseptic;
liealing Žemo takea the itening
misery out of moequlto bites, rashesi,
and many other skin afflictions. Try
it also for itehing, peeling toes.
Bathcrs and other outdoor folks
thank cooling Žemo for relicf from
sunburn. Douse it on ivy-poisoning.
Pimples and dandruff fade when safe,
antiseptic Žemo is applicd. It inBtantly easea razor-smart. Alwaya
have Žemo nearby wherever you go.
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

B ITT AND RUNN-—01 tos.™ Gus Bkw ln and Shockcd M n. Fnnn s Party būt Jusi tuok ar ihr ValuaMc* Hc Srrt*
ICltANC
Ut ><t hao ro Uoauo'e yyith
i '-.um- (įuv sfouiti ees.

Vartok

41.n.

3417 So. Halsted St

TEL. LAl’AYETTE 6393

Išgargn-

$95.00

i"'

Chicago, III-

nekenčia.

O

tluodaml su Llsterins, Išva

Gražūs grojikliai pianai

los.

JI pati to nežino.

Jos kvapas nemalonus.

AV Mirt
LOtKY 1 6U*. *
i/ l? (4Tut
,j. lE|t H[RE |S- --/o/l
e(,z.
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ALFRED B. CLARK

batos nuo 7:30 Iki 9 I

L

IfpBAKINC

t

. ./, KnHinskaS,

per

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Naujos

mas aštuonioliktus metus.
j.
trijų
piocin
Kitas, 13 metų vaikas Zeroli! •
r
i •
t— •
'
„ „
,
... , vijų — llolingkiango, Kirinoi
Collum galėdavo dauginti at ir Mukdeno. Tai kalnuotas, į
minty labai didelius skaičius. bet gerai drėkinamas kraštas, I
Kartų , paklaustas, kiek bus
iš 8 vis ligi 16 du sykiu dau
NAUJAS IŠRADIMAS
ginant, jis po dviejų minučių ’
,
OEKSNIO GALINGA MOSTIS,
Į
atsakė:
281,4/4,976,710,6)6. kurios pasaulis per šimtus metų laurr,
r___ _ _____ i • „ ,
i. •*:
kė jau yra gatava. Deksnlo Galinga J
Tuo tarpu net įgudę skaieiuo- į Mostis yra suduryta iš 18-kos skirtintojai su plunksna rankose ga-l8ų element«visų kraštų svieto
_"
r
. .
.
.
Birių visokių medžių aliejų. Dekalėjo SUmų skaičiaus gauti lik n>o Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
per 10 minučių.
tizmą. Rankų, Kojų, Nugaros skanDidelės atminties žmonių Ži ^jimą Rankų, Kojų tirpimą ir ar*
| šalusi kraują, nikstelejimą ir šiaip
nom ir iŠ senovės. Apie Te- visokius skaudėjimus. Tukstauč.ii
. , ...
. .
,
žmonių yra paglję, o milijonai da
nnstoklį pasakojama, kad jis nežino apie tai.
žinojęs kiekvieno Atėnų (grai Deksnio Galinga Mostu yra tiek
ką sostinė) piliečio pavardę jSS
Romos imperatorius Otonas I nebutu t»»p kaip rašom, pinigus gra-

„i
To25c.
vei

te-..-..-*

o

Antradienis,

sausio
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12, l'.’.'i?
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D A K

Tel. Cicero 67 6 C

DR. P. ATKOČIŪNAS
D e n t i s ta s

pasuk ,jo kaimynų, pavyzdiu1446 SOUTH 49 COURT
gai šeimininkauja nemažam ū
Ant Jankausko Aptukos
ky. Tačiau jis dar vis prisi
Vai.: 9-9
Cicero, III.
Jonas Nutukus, buvęs L. \ y mena Amenkų, ten paliktus
čių 14 kp., L. D. S. 4‘J kp. ir draugus ir pažįstamus ir kito
jo brolis ir pora samdinių. Bet dažnai vėjas didelis ir šal
įvairių kitų liet. kat. organi kį gyvenimų, taip pat ir visuo
Juozas pradžioj irgi nerimo tas.
zacijų Cicero, 111., darbuotojas, meninį veikimų. Ir jis prašė
Lietuvoj, ilgėjosi Ameiikos,
Prieš Kalėdas pasnigo. Bet
vėliau “būčiariavęs” Bridge- mane nuo jo pasveikinti jo
_____ rūpestingai
___ savo ūki-j
ten paliktų
l»et
diena atšilo, tad Kaiėporte,,dabar
draugus fliaugų.
ir pažįstamus.
Jis
ninkauja (Smilgių valsčiuje,' apsiima savo likusiems drau-j siandien> Paistas prie žemes, Jų pįnuaį dįenai sniego neliko,

Tel. Canal 0167

AMERIKIEČIAI LIETU
VOJE

Gydytojas ir Chirurgas

i“'““ doluisi savoi P«M»»mi» paial0;
žemę sniegu
Amerikoje, tenykščių visuo- Klojo, tačiau kitų dienų
meniniu gyvenimu. Jis kvie- atšilo. Šiandien, gruodžio
cla savo baugus ir pažįstalyja, ledo jau daug yra

eeidencija 6600 S Artesiat A.
Valandos: 11 ryto iki 4 po piet'

6 Iki 8:88 vakare
Tel. Ganai 6764

DR. A. RAČKUS
Gydo staigias Ir chroniškas Ilga.
vyrų. moterų ir vaikų

apvėl
28
nu-,

Ligonius pritina Kusuieiią uuo
pietų iki 8 vai. vakaro
Nedominus ir seiedonns us
Iškalu o a usi tarus
oiiaae, I_auulttl.onja u

GRABORIAl:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS
LIET.
GRABOIUCS
CHICAGOJE

LACHAVICH
IR SŪNUS
L1 ETŲ VIS C RABORIUS

Laid-otuvėse pa
i Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
tarnauju
geriausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
ir pigiau negu kiti
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 2615 arba 2516
sau prie grabų iš2314 W. 23rd PI., Chicago
dirbystės.
OFISAS
668 West 18 Street ^39 g. 49
jy
Telcf. Canal 61
Tel. Cicero 6827
SKYRIUS: 3238 80.
Halsted Street, Tel.

Vlctory 4*88.

i’elefonas Y arda 1138

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

sunku
vietomis
vaikšKai
kurie
čioti.
žmonės sako, jau bus septy
ni metai, kai tokia žiemų e-

pasigirti dėl palyginti priuii-!
tyvaus gyvenimo. Dabar jis !
yra susirūpinęs, kuo reikės to
liau užsiimti pragyvenimui. ' j

(Tęsinys 6 pusi.)

Greita

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
skyrių.

Nauja, graži koplyč'-t dykai.

nuo skaudėjimo

į met suteiks jums pagelbą! Tikrai
Jonas Vilkišius dar VIS 1 Paim,tit vieną ar dvi tabletes Bayer
•
ĮAspirin. Jūsų
kentėjihias išnyksta.
sportauja Kaune. Bėlaulvda-; Pagelba ateina tuojkus, nežiūrint
....
. .
.
'kokia priežastis vertė
jūsų galvą
mus reikalingų dokumentų, SVaigti uuo skaudėjimo.
Aspirin yra nekenksmingas
kad galėtų grįžti Amerikon, —Bayer
negali paveikti širdj. Todėl nėra
“ date’uoja” mergeles, kurių reikalo laukti, kad galvos skaudėd
o
>• i
,
.
rn . jintas "pats išnyks”.
Bereikalinga
dabar jau turi visų eilę. la- yra kęsti koki nors skaudėjimą, kuo-

vv|

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIL8
Didelė graži koplyčia dykai

EZERSKI
LIETUVIS GRABO RIU8

718 WEST 18 STREET

o t i ■a■

Tel. Roosevelt 7612

4603 S. Marshfield Avenue

I. J. ZOLP

Tel. Boulevard 8277

v'|

*

i*

lei

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.
! KREIVAS AKIS ATITAI8O J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU MRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
1 be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

Ruduo su savo šultoku oru
;
ankstyvai pasirodė. Kai ku-į

Avenue Tel. Republic 7868
valandos 1—3 &. 7—8 vai. vak
NedėlioJ: ib — 12 ryto

Visi Telefonai:

YABDS 1741

ir

1742

liez.

ciroveliiil

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

Lydytojas u Chirurgas
6558 b. tlALbTED b i Kito

loiAd

Kės. Phone

ir

i

GHiit GUGAS

Tel.

Grovehm *0617

Valandos Nuo 8 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare
Beredoj pagal sutartų

DR. P. P. ZALLYS
dantistas

30 EAST 444th STREET
Kampas YVabash Avenue
Tel. Pullmaa 88t<
Uaaek X-Ray, ete.

DR. J. J. SIMONAITIS

pi<jt

hih«

1 OO
/ ucticlja

jIDI

• vV
fx t j
t.icoro

•

.ledeliu.*
dusiUuru.

fifi, f. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 Archer Avenue
vai.;

11 ryto iki 1 po pietų

2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto '
Telefonai dieną ir naktį
Virgiuia 0036

Telefonas Midvvay 288U
Ke«». tt <07 o. kkrlefciaa av^

po

OK. S. A. UUniai

bi'ECiJALiblAb '

olisdjs 'Avi. Gfoveliiii u u i./

|

v.

ivęio OU7. Lt. lYGUZlt tot.lO

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

D E N T 1 b T A B

> ♦ -v- *

i - 4>. iv

t f>oikii ia.fit

Perkėlė savo ofisą po numenu

DR. G. Z. VEZEUS

. J* a

4.4. 40

Valandos; 4-3 po piet, 7-8 vak.
Aedėlionus ir šventadieniai.1U-42

Phone Boulevard 7042

IftAI.

»

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

DR. JOSEPH KELLA

Gfflee i uou‘
vVentttorln 3OO<

UK. A. R. McGKAUlt

UK. A. A. KUIH

DEN T1STAI

Arti 47 Street

v aka*

i-9 vai.

-4 u

EngiekooU ouii
vVentvvortli 3000

DK. GHAKLE8 StGAL

4645 So. Ashland Avė.

siti

UK. K. KAKIUN

Gydytojas ir ChirurgasŪIDY lUdAO IT LHlivUluUH.C
4631 bO. ASHLAND AVĖ. Ofisas 31U2 Bo. Halsted Bt.
Kampas 34 btreet
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

4ei. blefam

GYDYTOJAS

DR. MAURICE KAHN

Tek Boulevard 7589

DR. G. SERNER

tel. Welituorth 3UUU

Ofiso Tel. Victory 6893
6558 bO. 'HALbTED bTREE i
Vai 2-4 ir 7-8 vai vakar.
Kez. Tel. Drexel 9491

riems ūkininkams dar nenu- i
Phone Hemlock 2881
i kasus bulvių, buvo apie poru
Tat Tardė 1828
didelių šalnų, kad nemaža bul
DEM T IMTAS
vių pašalo. Ilapkričio mėn.
Ges Eztractlon
Vai. 8-8. Ned. 8-12
kiek sniego ir iškrito , bet lietuvis AKIŲ SPECIALISTAS
1668 SO. WESTBRM ATM.
Z
greit ir nutirpo. Lapkričio pa-'
baigoj ir gruodžio pradžioj la
Dr. C.K. Kliauga
biau šulo, kad prūdai ir upe- DENTIMTAS
Ofisas ir Akinių ŲLrbtuvė
liukai apsidengė ledu net ke
Ketvergais ir pubatomla
lių colių storumo. Tačiau šal 756 WEST 35th STREET Utarnlnkais,
2420 W. Marųu. tU' Kd. arti Urskrn
Kampas Halsted St.
Avė.
Phomc Hemlock 7820
tis nesiekė daugiau kaip 6
Valandos: nuo 18—4: nuo 8—S
Panedėiiais, Seredoma Ir Pėtnyčioins
iakinmut, C. arba 18 laips. K.
btreet
1821 bo.
■addUomle: BWk 18 iki 1L
j

4605-07 South Hertnitage Avenue

4712 S. ASHLAND AVĖ.

sutarti

pagal

Nedėlioję

UK. A. L IUSKA

DR. WH, OPT.

ORAS LIETUVOJE

Didysis Ofisas

Office: 4459 S. Califorma A v.

X — Spinduliai

JULIŲ OTOTTOJAI:

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

Iki

po pi ei ų.

iKi

Vai..

DR. G. I. BLOŽIS

venti. Grįžtų Amerikon, bet
nedarbas jį dar vis sulaiko.

Lafayette 67 83

UR. A. J. JAVUIS

otiao Vai. Nuo 3-12 rytais: nuo 7-8
vau. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
piet. Gtain. ir subat. Nuo 3-3 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. GUSSEN

JŪSŲ GRABORIAl

■'•i

Tel. Canal 6222
O11US U 1 bonus eikagietis,
parvažiavęs Lietuvon sausio
nu,° n®u,rit*’
»«mA
...
• ba&°- Žiūrėkit, kad gautumėt tikrą,
uioliujAa in GSH.iiGxio.Ae
lllėn. 4934 pirmiausia nuvyko Bayer Aspirin — su Bayer ant dė2423 West Marųuette Roau
.
. i *
rn
i
Įžutės jr tabletėiių. Visi aptiekininkal
DANTISTAS
Vai.
2-6 Ir 7-8 P. M. Ketv. 8-11
į Savo Alytų. 4eil pabuvęs turi Bayer Aspirin tabletes,
A. *4. Nedelioj susitarus
2201 VVEST 22nd STREET
kiek laiko, išvyko į Kaunu gy
(Kampu Leavitt St.)

J

102.'

Prospeei

• siaudus. 2:4 po pietų Ir 7-8 »
Nedelioj pagal susitarimų

6504 b. AKtESAAN AVĖ.

DR. A. r. KAZLAUSKIS

J. F. EUDEIK1S & CO.

Tel

tczidencija 2353 So Lest Ui
Tel. Ganai 2380

Rezidencija

Antras ofisas Ir

ti nežiūrint akių įtempimo, nuovar
gio
ar LltJ
neurąlgijoe.
■ b*
” ***
lf I ęflĮ^ IJVo.
J istlrkit jo greitą pagelbą nuo šal-

A. PETKUS

i

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2408 WE8T 63 STREET
Kertė So. Wėstern Avenue

3133 b. HALSlEb biREET

Petras Ambroziūnas parvy
ko Lietuvon 1920 m. Pasiuto
ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Boulevard 7818
VEDĖJAS
Rea. Hemioca 2o8z
te namus. Juose gyvena bol
LIETUVIS ORABORIUS
1650 WEST 46th STREET ševikų atstovybės tarnauto
Kampas 46th Ir Paulius Sta
jai. Gerų nuomų gauna.
4443 So. Talmau Avė.
Tel. Boulevard 5203-86J.I
4) k M i a i a a
Ignas
Valeika,
gyvenęs
Tel. Virginia 1290
Nubudimo
valandoje
kreipkitės Bridgeporte, kur vienu tarpu
4712 bo. Ashland Avenue
Varde 1138
prie ųianęs,
patarnausiu simpatiš
V
ai. t Muo 10 ryto iki 1 vakaro
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu yra turėjęs smuklę, Lietuvon
LIETUVIS AKIŲ
Chicago, RI.
kitur. Koplyčia dėl termenų dykai.
yra sugrįžęs jau apie dešimt
SPECIALISTAS
X-Ray
Teta Cicero 1260
metų. Jis užsiima mūrininkysPalengvios
akių įtempimą kuria
te, kurios iš tėvo išmokęs. Jau esti priežaatim galvon skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuLIETUVIS DENTISTAS
MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
yra trejetas metų, kaip vedė mo. akaudaiuą akių karšt). Nuimu
cataractus. Atitaisau trumpą regys- VaL: kasdien nuo 10 v. ryto ilu 4
jaunų šviesplaukę mergaitę, tę ir tolimą regystą.
vai. vakare
DYKAI DEL ŠERMENŲ
Prirengiu teisingai akinius visuose Nedėliomis ir Seredomis susitarus
bet tie trys metai nė kiek neatsitikimuose, egzaminavimas daro 4847 W. 14 ST.
Cicero, 141.
prailgę. Savo pažįstamienupii mas su elektra, parodanča mafiauaias klaidas.
kusiems Čikagoje, sako “hel Speclale atyda atkreipiama moky
io”.
Z-s klos vaikučiama

ĮAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų Į
Į patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

DR. J. J. KOWARSKIS

b.onojAč iii enimntjuia
Va.
3-11 lyto
2-4 ir 7-3 vau.
Ofisas 22(lf West 22ud Streei
.'■erauoiiiis po pietų ir .veUeiaienia.
Gor. So. Leavitt St. Tel. Ganai 6222
tik susitarus
2422 W. AlAkųbElTL ROAD
Rezidencija: 6628 So Kichmond

to, tik reikia teisingų, darbš
čių žmonių su pinigais. Jau
bus aštuoni metai, kaip p.
Dųunoras yra Lietuvoje; jis
pats yra buvęs bizny, kurs į
Daugelis dalykų gali iššaukti gal
jam
vadovaujant išaugo į' vos skaudėjimą ir kitus skausmus,
I bet yra vienas dalykas, kuris visuosvarbių biznio įstaigų.

gu Lietuvos mergeles.

DR. J. P. POŠKA

liYliY'JUJAS IR CHIRURGAS

ORABORIUS IR
BALSAM UOTOJAS
Tūrio automobilius viso
,
Kiemą
reikalams. Kaina prieiuama.
čiau jis
dar Vis
vis labiau
labiau Og1
- ’"
”l Jyra
“ palaima
s“umoterims,
B“y,r A*kurios
Wr1"'
3319 AUBURN AVENUE ciau
Ub dttr
’(Tai
ria amerikietes lietuvaites. ne!kenčia
reguliarius
sistemaUnius
skausmus; vyrams, kurie turi dirb
Chicago, III.

ORABORIUS

Ofiso Tel. Vlctory 3687
O£. tr Rez. Tel. Heuilock 2374

DR. S. BlEZIS

PAGELBA

btusys Daunoras dabar var
gonininkauja Užpaliuose, U te
uos apskrity. Jis rimtai gal- į
voja apie biznio progas Ame
rikos lietuviams katalikams:
Lietuvoje. Ir jis tų progų ma-!

Lietuvis Gydytojas ir Cliirurgas perkėlė savo ofisus į
naujų vietų po nuui. 4645 b.
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avenue,
Tel. Prospect 1930.

A i.«tj

ALbl 22nu SlitELi
GHIGAOU

i:

A

DR. M. T. STRIKOL'IS

DARO OPERACIJAS

rečius aukštas valdininkus | ginų kaime. Jis, prieš kele-1 aPie
kilometrus už Jonis- kėga. gĮapįa, 8nju> ypač apgelžkelių valdyboj, ir dar vie-j tų metų, atvykęs savo tėvy- į kio, einant i Pašvitinį.
ledėjusiomis
nuolaidesnėmis.

Jonas Oervokas šiuo tarpu
gyvena pas savo brolį ir seberį Pakerskų kaime, Žiežmarių valsčiuje. Jam teko kiek

Res. Republic 6860

UtPlTuJAl, ChiHbiiuAe
IK OBSTĘTK1KAS

koj, kitos karininkas (berods I kat. draugijų darbuotojas, tu- mus> Jei tlk Lietuvon atvyk- tįrpę Rur pasižiūri, vis vanąviacijos štabo viršininkas),1 ri ūki Joniškio valsčiuje, Med tll> *r jį atlankyti. Jis gyvena juo; ^aį stovį balose, tai teka

nas atsidalinęs sau ūkį; nebė mu, gero kai. apsuko kraštų, j
ra kam kitam tėvų palieka Pasistatė keletu trobesių dauinu ūkiu rūpintis. Tad ir ne'giau, įsitaisė moderniškų manoromis Jonui prisiėjo užsi-' šinų ir šiandien jo ūkis yra
likti. Paskui prisipirko žemės, vienas iš pavyzdingiausių toj
Išsistatė naujų tvartų, kūlį, apylinkėj. Pas jį gyvena jo
vedė, jau turi dvi dukreles ir, sesulė, kuri yra šeimininkė

HALSTED STKEE

1821 SOUTH

R

SVARBI ŽINUTĖ

DR. P, Z. ZALATORIS

Bružių kaime. Prieš keletu me ! gailis bečleriams draugiškai! nustojęs teisės grįžti Amen- tik visur vanduo patvino. An- i
tų sugrįžęs Lietuvon, savo tė- papiršliauti. Net jo paties kai Pion’
pasidavė likimui. Jis tr^4 Kalėdų dienų truputį1

mynystėj yra gerų kaudidaviškę, pratlžioj norėjo grįžti
Amerikon. Bet tėveliai jau se čių j žmonas bečleriams.
Juozas Fabianskas, buv,
ni (tėvas mirė praėjusį pavasarį), iš brolių vienas Ameri-į bridgeportietis, Chicagos liet.

Res. Proapect 88(8

A

I

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4810 SO. MICHIGAN AVENCh
Tel. Kenwood 6167
Valandos:
Nuo 3 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
i apart šventadienio ir ketvirtadieni

Tel. Hemlock 8788

Hamlock 8151

Res. Tel. Proepect 0818

DR. V. S. NARES

DR. B. ARON

(Naryauckas j

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedaie
Rez. 6425 So. Callfornla Avė.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
8 iki 12 ryto, 7 iki 8 vak.
(Itarn. ir Ketv. vak. pagal nutartį

VaL: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

DR. SUZANA A. S LAKI S
Specialistė Moterą ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki S vai.J.
Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimą.

Oiiso Tel. Latayette 7337
Ofiso ir Rea. Tel. Boul. 6918

Rez. Tel. Hyde Park 339o|
Ofleo ir Res. Tel. BouL 6814

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-8 ir 8:18-8:80 vai. vak.
Nedelioj .usitaru.
•

VaL: 2-8 Ir 7-8 vai. vakare
Medėltoj susitarus

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS:

KENOSIIA, WIS. OFISAS:

2415 W. MARQUETTE RD.

5817 — 6th AVENUE

Vai.: utarnlnkais, ketvergais ir pėt
nyčiomls nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo
1 iki 4 ir nuo 8:30 Iki 8 v. vak.
Chicagos ofiso Tel. Grovchill 32«2

Vai.: panedėiiais, seredomis ir subatornig nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4060

Tel. Central 7079
Rea.. Longbeach 9468

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir
Pagal sutart)

DR. B. G- LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLĖS SPECIALISTAS
BMvęe Instruktorius Vienuos Untverstteto Per S Metas
OfUas 1447-40 PittsfieM Bldg., 68 E. WaaMBgton SL, Chtcago, UI.

T

r

d r

a

DRAUGO

i

a a

i

Antradienis, sando

9

JUBILIEJINIS

ŠOKIAI

KONCERTAS
I

Sekmadienyje, Sausio-Jan. 24 d. 1932 m.
Lietuvių Auditorijoje,

12, ).<•',2

3133 So. Halsted Street

Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, ku- H

rioje dalyvaus įžymiausios Chicagos lietuvių meno
pajėgos.

po kelias viešnias prie darbo, buoti! Šioje talkoje mūsų,
VISAI PASVEIKO
muzikos ir kitų įvairybių.. A-1ar bl’zga, kad dažnai vartoir kaip jos visos uoliai dirbo! darbšti finan. rašt. ponia M.
------------drodo, kad klausytojai bus viljami, Ciborijos rakteliai, ir
Jėjęs į slaugių valgomąjį kam į Vaičienė įraEšė kelias naujas
Prieš keletu nietij p. Papo-! sai patenkinti.
koki laikraščiai yra skaitomi
APVOGĖ DR. ZALATORIŲ iš mūsų darbščių veikėjų Baž barį tuojau pastebi graži} pa-1 nares. Ponia A. Kalvaitieni las Balzakas, automobilių parRep. Į parapijoje.
------------ nyčios ir visuomenės naudai, vizdį kaip jos susigrupavu
(konsulo žmona) irgi yra šio duotuvės savininkas 5012 So. I
Kardinolas Maffi.
Praėjusį šeštadienį, apie 7 įvairių įdėjiniij draugijų narė, sios prie stalų dirba, it bite- je talkoje.
Kedzie avė., buvo plėšiko sun
Lankydamas savo dieceval. vakare, plėšikai įėjo į dr. visur ir visuomet gražiai dar- lės avily! Žiūrėk, prie vieno Pramogų rengimo kom. na- kiai sužeistas. Nors po ilgo zlją, aš ypač rūpestingai tei
P. Zalatoriaus ofisų, jį surišo, buojasi. Gaila, kad atsisakė i stalo ant danties - krapštukų ė ponia S. Biežienė visas pa- sirSilno pradėjo dirbinėti, bet raujuos ir tiriu du dalykus;
iškraustė kišenes, kur rado nuo sodalicijos pirmininkės vynioja vatų, kuri bus vartc- vaišino skaniais vafliais; jai kulkos padaryta žaizda nebu—
•
jama
ligonm
ausims
ir
nosims;
$35.00, brangų laikrodėlį, pa-, pareigų.
pagelbėjo pirm. B. Lauraitie- vo
sugijus. Pagaliau p.
(Marąnefte .leryelry * Radto)
ėmė narkotikus, kėlėt:) bran-i ySv Pranciškaus vienuoly- kitam stale ant ilgesnio kotu- nė, p-lė Miniataitė ir kitos. |Balzekas atsidavė dr. Bežio
Pirkusieji pas mus „j |S ar dn„.
Minu hiis dvkal nnfntnirrnfuotl.
, .
.ko vėl vvnioįa
vata į plonutė- Seselėj pavaišino gardžia ka-|ir dr- Simonaičio globai. Tu
gių daiktų. Taip pat iškraus
•
•'
no rėmėjų o skynus rengia
LIETUVA
PAVEIKSLUOSE
2650 West 63 St., Chicago, UI.
tė dr. Kliaugos ofisų ir vislių
I kauliukų vakaru sausio 23 d. lį audeklų, kuris bus vartoja- vute. Taip rėmėjos ir jų vieš- į dviejų daktarų dėka p. Bei-j
Tei.
l-iaurini suterSė, išvarstė. S«.|
K,|ta,lskl, nam(, (4423 s ,"las žaizdoms, kaipkaršti apli nios padirbėjusios pasistipri-Į zoka‘" A’sa* pasveiko.
1931 Metais
Hemiock MSMft
rištąjį dr. Zalatorių išvadavo ,r
.,4 4
i katai; kitos karpo audeklą, mai-* +Rep.
ąpafioj ofiso esančios parduo-^
saVQ atsi|ankVm„. I
gabalėliais, kurie bus dc-i Lauksime kitos tokios pana
Nuotraukas Darė
tuvfs savininkas, kurs išgir-i
..........
danu prie žaizdų ir t. t. Sėt Sios .,ranm„0,
C. G. LUKŠIS
LIETUVIŲ RADIJO
do viršuje bildesį. Dr. Žala-' X Plačiai žinomas veikėjas jr ligoninės vedėja sesuo Al
PROGRAMA
Ką Tik Iš Lietuvos Parverti
Alfa
torius surištas išgulėjo netoli PStancikas darbuojasi ma pro rėmėjas vaikščiojo
Nauji įdomus krutami
Wm J. Kareiva
j platindamas “Draugų” po vi-;nleiliai sypM)<kma
poro*; valandų.
Šiandie, nuo 7 vai. iki8 vai.
Savininkas
paveikslai
*
IŠSIDEKORAVO OFISĄ
są Town of l^ake. Linkime j
Del geriausios rųfties
vak.
iš
W.
G.
K.
S.
radiosto, • . 1 , ; Kai kas gal pamanvs: tokia
Bus pirmą kartų rodomi
Ir patarnavimo, Sau
jam geriausių pasekmių tarne |w
.
• . .*
/
T0WN OF LAKE
ties,
bus
siunčiama
nuolatinė
kit
,kilniame darbe.
, j
‘
švara,’ visos atėjusios
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Bet neužmirškite, kad po rė- dienomis teko atsilankyti pas Peoples Fumture kompanijos

C H 1 C A G O J E
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’ R. ANDRELIUNAS '

Oisells šviežių kiauši

Pan ir Ut. Sausio 11, 12, 1932
nių, sviesto ir sūrių.
4444 80
PAULINA STREET
Frenčiaus salėj Wood ir 46
Tel. Boulevard 188#
St. Cliirago, III. Pradžia 7:30
,’al. vak. Įžanga 35c., VaiA b ŽADI KRAUSTYTIS?
jungietės ir viešnios prašomos i
X labdarių S-gos 1 kuopa damas visas ten esančias bak- kad dr. Paukštis nepažįsta de- uistas R. Romanas, kalbės kams 10c.
atsilankyti. Pamokoms \ adų- , rengįa puįkij vakarų su vai- terijas ir taip sterelizuoti presijos, kad gali ofisą up-to- «dv. J. Bordenas ir dr. C.
\aus p. ,. tepu įenf upe (jinimu parapijos salėj vasa- daiktai sudedami į tam tikrus date palaikyti.
I Kliauga; šposus krės juokda- j Seredoj ir Ketv. Sausio 13,
Bartkaitė.
7126 So. Rockwell St
Draugas.
(rys Čialis Kepurė, bus gražios!^ Lietuvių Auditorijoj 3133
rio 21 d. Komisija rūpinasi, j uždaromus stiklinus indus, iš
TeĮ Republic 5099
X Šv. Kryžiaus parapijo- • kad viskas gerai pasisektų. Y- roma visose ligoninėse, tik jos
So. Halsted St., Chicago, III.
nvs rengia pasilinksminime pač. mūsų veikli p-lė Onytė kuriu išima tik reikalui ePradžia 7:30 vai. vak. Įžanga Mes permnfuojame pianus,
o r.tc., Vaikams 10c.
fomičius ir kitokius dalykus.
vakarų per naujos svetainės Navickaitė yra įdėjusi visą
/kiek
laimingesnės,
kad
rėmėI
BALSAS
BALANDĖLĖS,
juodais
odos
aptaisais
(labai
pa

atidarymą sausio 17 d. Visi širdį į labdarių veikimą. OnyMusų patarnavimas yra grei
na^ i Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50
eisinie šokti, bus ir gero alų- tė yra jaunutė, bet daug yra jų turi iki 600, o mes dar tik
Pėtnyčioj Sausio 15, 1932 tag> geras įr nebrangus.
čio.
1 pasižymėjusi savo darbais. pradedame. Moterims ir mer-i,,ĖZUS MANO PAGELBA, dideliomis raidėmis (literiomis, Liberty salėj, kampas 14 ir 491
pervežame daiktus iš ir
juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50 avė. Cicero, III. Pradžia 7:30
X Sv. Kaz. Akad, rėmfji)'Jai Pa‘le<la
A' Knatana- mnoms vra geras tikslas raI kitus miestus.
1 skyriaus “food shawer” į.ikalM ,r P1™' M Sudeikicnė. šytis į šią draugiją. Čia susi- PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų vai. vakare. Įžanga 35c., Vai
kraštais, kaina .................... ......................................... $1.50 kams 10c.
vyks sausio 15 d. 7 vai. vai;.! X Ubdarn, Sąjunga rengia renka rinktinis būrys, kuriam
ĮVAIRUS KONTRAKTORl
rūpi
vien
ligoninės
gerovė.
Ir
i
^^LDŲ
RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais
parapijos saISj. Visi prašomi, bazarSli kovo ®’9’U dd' pa™'
(nedidelė knygėlė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50
Subatoj Sausio 18, 1932
kas nenori ligoninei pasidarvo dovana.
MALDŲ
RINKINĖLIS,
juodais
aptaisais,
paauksotais
la

X ’Y Z
Šv. Petro ir Povilo par salėj
Namų Statymo Kontraktorlus
X Moterų S-gos 21 kuopa j
pų
kraštais,
kaina
...........................................................
75c.
12259 So. Emerald avė., West Mtatau Įvairiausius namus prieinama
Sav. parduoda labai pigiai
atsilankyti ir prisidėti su sakaina
LIGONINĖS RĖMĖJOS
3 flatų namų po 5 kamb. Mo MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos, Pullman, III. Pradžia 7:30 v. 7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
rengia kauliukų žaidimo va
su sagutėmis, kaina .................................................... $1.75 vak. Įžanga 35c., Vaikams 10c
derniškas štymu apšildymas.
Telefonas Remlock 5884
karą sausio 16 d., Sudeikių
Kaip jau buvo rašyta, sau Sav. išvažiuoja. $3,000 įmokė MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina ......... $1.50
name (4309 So. Paulina St.).
Tslef. Republic <8*4
Nedėlioj
Sausio 17, 1932
sio 7 d. šv. Kryžiaus ligoni ti, likusią mažais išmok, arti MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25
Kviečiame atsilankyti — bus
nėj įvyko rėmėjų talka sese mokyklos ir šv. Antano baž MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c. Parapijos salėj, Ind. Harbor,
gražių dovanų. P.p. Sudeikiai
lėms pagelbėti. Ir kiek jų at nyčios. Arti Douglas Pk. ‘L’. AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for Ind. Pradžia 7:30 vai. vak. OENT5RALT8 KONTRAKTORIU8
visus priims ir gardžiai pa
Statau namus kaip muro taip Ir
silankė; kitos atsivedė dar ir 1622 So, 51 Avė.
Cicero, Dl. mato paauksotais lapų kraštais, kaina . ’.................. $1.25 Įižanga 35c., Vaikams 10e.
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
vaišins.
Kainos prlelnamlausloe
KANTIČKOS, juod. apt. Tilžės spauda ......................... $1.75
X P-lė A. Mažeikaitė viena
MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais Ut. Sausio 19, 1932 Meldą 2452 WEST 69th STREET
(Tilžės), |caina ............................................................... $1.50 žio salėj 2244 W. 23 PI. Chi
MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75 cago, III. Pradžia 7:30 vai. Tel. Hemlock 2323
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULEURINĖS VANOS
AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt......... 75c. vak. Įžanga 35c., Vaikams 10’,.
IR ELEKTROS TREATMENTAI
švediški mankštinimai ir elektros masažas
ŠVENTO PRANCIŠKAUS , DVASIA, didesnio formato,
(Tęsinys 5 pusi.)
Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų ati
juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais .......... $3.00
NAMŲ STATYMO KONTRAK
taisymo, šalčio ir taip tolinus, su elektriniais prie
TO RIU8
šame turėję. O kiti žmonės
ŠVENTO
PRANCIŠKAUS
DVASIA,
raud.
kraštais
$2.25
taisais
Violetiniai
Saulės
Spindulių
treatmentai.
6504
S.
WASHTENAW
AVĖ.
prisimena posakį: kai Panelės
ANIOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide
Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausią
Švenčiausios šventė esti su le
Bapoa Teist
Namų Telef.
lės knygelės, kaina ....................................................... $1.50
kraujo cirkuliacijų, kuomi galima išsigeelbėti nuo
visokių ligų.
, *
Republlo 448*
du, tai Kalėdos su lietum.
Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už
Statome namus ir senos
Kambariai dėl pergulėjimo.
Jau dabar atsiranda žmo- Į
sakymų
pasiskubinkite,
kad
jūsų
drangai-ės
prieš
Šventės
priimame mainus Padarome
Moterų skyrius atdaras Utaminkais nuo 8 iki 12
nių, kurie pranašauja, kad ši I
galėtu
gauti,
nuo
jūsų
kaipo
dovanų.
vai. nakties.
visus legališkus popierius. Te Plombini A Heatlni Uetuvto
ištisa žiema nebūsianti tikrai
KONTRAKTORIUS
ikiame advokatiškus patari
1657 W. 45th Street
Mane darbe* pilnai garantuota*
šalta.
mus dykai.
Kampas So. Paulina St.
TeL Boulevard 4652
Kaino* prieinamos
Zs
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE,
CHICAGO, ILL.
2422 WEST 69th STREET
2608 W 47 St.
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A. F. CZESNA’S BATHS

JOHN YERKES

“DRAUGAS” PUBUSHING COMPANY

