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LAVAL’IS SUDARĖ NAUUĮ MINISTE
RIŲ KABINĖTA

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KELLY’O PLANAS
ATMESTAS

ANTSTOLIŲ KLAUSIMAS
JAU SUTVARKYTAS

MŪSŲ BANKŲ KA
PITALAI

Kelly’o planą, kuriuomi noreta Cook’o apskričiai ir Chicago miestui gelbėti finansiniam krizy, žemesnieji valstybės rūmai Springfielde atme-

Iki šio1 antstoliai veikdavo
daugiausia savarankiškai, ma?'a nuo ko tepriklausydami,
Nuo Piečių pinigus imdavo
ka* kurie taip pat savo nuožiūra. Jau gana ilgą laiką ir
spaudoje, ir susirinkimuose
kuv0 antstolių klausimas plačiai komentuojamas. Iš tikrų3kb objektyviai pažvelgus, šiais
sunkiais laikais antstoliai b«-

Lietuvoj yra įvairių rūšių
bankų. Visų pirma tai Lietu
vos ir žemės bankai. Tai maž
daug pusiau valdiškos įstai
gos. Toliau eina 5 akciniai ba
nkai. (Ūkio bankas, Lietuvos
komercijos bankas, centralinis
žydų bankas, Lietuvos kredi
to bankas, tarptautinis ban
kas). Kooperacija turi taip
pat savo banką — tai Lietu
vos kooperacijos bankas. Be
to, Lietuvoje yra 401 kredito
kooperatyvas, 22 savitarpio
kredito draugijos, 2 bankų na
mai. Tai dar ne viskas. Dar
yra ivairhj taupymo kasų, da
rbininkų, tarnautojų .ir t.t. Pažymėtina> kad
mū8ų
kaj ^4 metais turėjo 32 milijonus savo kapitalo. Šiandien
šitas bankų kapitalas siekia
110 milijonų litų. žodžiu, per
1924 — 1931 laiką kapitajai
padidėjo daugiau negu tris
kartus. Visuose bankuose šia
ndien yra indėlių 228 milijo
nai litų. O 1924 metais vos 28
milijonai tebuvo.
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Paryžiuje bedarbių riaušės
VOKIETIJOS FAŠISTAI REIKALAUJA
MIN. KABINETO ATSISTATYDINIMO
10 LENKŲ ATSTOVŲ
NUBAUSTA

NAUJAS PRANCŪZŲ
KABINETAS

Prieš tą planą tarp kitų kovojo buvusia gubernatorius
Small’as, kurs ir vėl nori būt
kandidatu j gubernatorius.
Tokiu būdu šis planas jau

_____________________________________________________________________________________________________ (palaidotas. Dabar
stumiamas ™ tartum kokia Plakanti O*PARYŽIUS, saus. 14. —
Atsistatydinęs ministeris pir-j
nirmvn
Vifno nutroiUo
štė. Ypač ūkininkams. Per apDailiai sknlptornj nutašytą milžinišką akmeni darbiniu-i
•
? g .
’ skriSą viršininką suvažiavimą
mininkas Lavai’is sudarė nautai užritina ant nežinomo kareivio kapo Arlmgtono kapinėse.į J™ .J arĮ
PnPa‘ buv0 konstatuotas faktas, kad
ją ministerh} kabinetą. Šį ka-i
žino valstybės senatas.
rtą jau be Briand’o.
,kol antstolis iš vieno ūkininŠVENTYBĖS PROCESŲ
DVI VALSTYBES IŠTIKO
Karo ministeriu paskirtas
ŪKININKAI PRIEŠ (PIENO iko išieško3o 100 lihl skolos>
SĄRAŠAS
TORNADO
Andre Tardieu.
KOMPANIJAS
suma išaugo net iki 600 litą, nes visi antstolio dienpi
Paryžiuje bedarbių skaičius
ROMA, saus. 13. — Šven
BIRMINGHAM, Ala., saus.
Pieno gamintojai ūkininkai ni£iai ir kelionės išlaidos tendidėja ir jie nerimsta. Vakar ją — Alabamos ir Louisianos toji
Apeigų Kongregacija
bedarbiai sukėlė dideles riau- valstybes vakar ištiko tomą- prieš Naujus Metus paskelbė1 skelbia, kad jie už pieną pi-1ka ®J^°kėti skolininkui. Antšes. Svetimšaliai bedarbiai su(viesulas). 12 asmenį} žu- 591 žmonių vardus, kurių šve-'giai apmokami, o pieno kom-i8^0^8 ^jUOs pinigus imdavo taimami ir bus deportuoti,
nto gyvenimo ištyrimui bus panijos Chieagoj ima did'eles ^’au v‘sa^ teisėtai, nes civilivo ir 150 sužeista.
vedami nuodugnūs ir ilgi pro-'kainas už pieną. Ūkininkai n’° Proceso įstatyme taip nu------------------ įvedami nu
ienus iš jų siekiama ’ smerkia mokamą didelį atlygi-|may *a- Aiškus dalykas, kad
ATIDARYTAS ŠVEDŲ
TEISIAMI 9 KOMUNISTAL cesai. Yie
pripažinti Bažnyčios palaimi-' nimą pieno išvežiotojams —! t°k*a Padėtis negalėjo tęstis
PARLAMENTAS
PINEVILLE,; Ky., saus. 14. ntais, kitus — šventais.
j 50 dolerių mažiausia už darbo! Teismo antstolių klausimas
prašyte prašėsi sutvarkomas.
STOCKHOLMAS, saus. 13. — Prasidėjo byla 9 komuuis- Paskelbtų sąraše yra 53 ke- savaitę.
Štai, kaip sužinota, teis. min.
— Švedų karalius Gustavas tams — 3 vyrams ir 6 mote- ntėtojai, 3 popiežiai, 3 kardiatidarė parlamento sesiją. Jis' rims. Kaltinami už propagan- nolai ir 3 karalienės. Be to,! SUGRIOVĖ ĮSTATYMĄ -*au yra Paru°štas naujas teiATSISUKO PRIEŠ
smo ant. įstatymas. Tuo įsta
KANCLERI
pranešė, kad1 dirbs už visuoti-' dą, kas valstybės įstatymais įg jų 482 priklauso Europai, Į
NULEIS EŽERĄ
24 — Azijai, 8 — Afrikai, 35 Illinois’o įstatymų leidimo Į
v*si teismo antstoliai pa
ną pasaulio valstybių nusigi- uždrausta
BERLYNAS, saus. 13.
nklavimą ir už krašto ekono;— Amerikai ir 2 — Okeanijai. rūmai pravedė įstatymą, ku-' daromi eiliniais valdininkais.
Salakas, Zarasų aps. Gruo
Kancleriui Bruening’ui nepa- miją.
Toliau
pažymima,
kad
2
iš
riuomi
turėjo
būt
pertvarkyti
atlyginimo
kategorija
nuNORI ATLYGINIMO
džio 5 d. Ežerų komisija ap
vyko pravesti savo sumanymo
Parlamente paduotas sumajų paeina iš tryliktojo šimt- ! valstybėje kongresiniai distri-! matyta ne aukštesnė, kaip kad žiūrėjo Luodžių ežerą, t. t Sa
— prezidentui Hindenburgui nvrnas sumažinti atlyginimą
SPRINGFIELD, Ilk,
saus. mečio, 5 — keturioliktojo, 2 ktai. Vyriausias valstybės tei- nuovados viršininko padėjėjo. laku ir nutarė pradėti sekan
prailginti tarnybą,
13.
—
Per
21
metus
kalintas!
— penkioliktojo, 25— šešioli-;smas šį įstatymą pripažino ne- Įstatymas netrukus bus pasiųparlamento atstovams.
čiais metais jį sausink Pagi
, s^as ministerh} kabinetui. JĮ linus iš jo upelį į Švc tąją,
f tai atsižvelgus, fašistų pa
----------------------! ir paleistas iš kalėjimo P. Mc- ktojo, 111 — septynioliktojo, į teisėtu.
rtija veda atkaklią kampaniją TOKIA TEN IR LAISVĖ Elyea’s iš valstybės per tei- 247 — devynioliktojo ir 24—j
-----------------------priėmus ir teismo antstolius tikimasi nuleisti eL "o van
prieš kanclerį. Reikalauja,
I JAUNAS IŠNAUDOTOJAS Padarius eiliniais valdininkais, dens pusantro metro. Luodžių’7
------------!smą reikalauja 10,000 dolerių dvidešimtojo šimtmečio.
Trys
popiežiai
yra.Benedi-!
------------- nuo Piliečhi
nukris di’ ežeras yra didelis ir vietomis
kad jis su savo kabinetu tuo LONDONAS, saus. 13. — atlyginimo. Kalėjime darbo
jau atsistatydintų.
Baigės konferencija Burmos!metu jis buvo sužeistas ir ne- ktas XTTI, Pijus IX ir Pijus; Policija suėmė D. Zito’ą, 16
našta mokėti dienpini seklus, dėl to, nuleidus tiek
reikalu. Ministeris pirminiu- beteko vienos kojos. Jis yra X.
Į metų amž., kurs iš vieno ban- ^ius, ir visas kitas antstolių van(jeng, atsįrasfų kelių šim.
kininko Oak Park’e grasinan- išlaidas, padarytas išieškant
-^įuį tinki,amos žemes.
MIRĖ BUVUSI KA
kas MacDonald’as burmiečia-j 56 m. amž.
ms atstovams pranešė, kad jie j
---RALIENĖ
KOMUNISTAS NUŽUDĖ čiu laišku reikalavo 30,000 do- f,kol9- Antstolis galės jas tegauti bendra, visiems valdini
antkart neturi ko daug tikė
leriu.
IŠRINKTA SENATAN
DAUGIAU MOKESČIŲ
KUNIGĄ
nkams nustatyta tvarka.
FRANKFORT-AM-MAIN, tis. Laisvę ir atsakomingą va
Vokietija, saus. 14. — Mirė ldžią Bnrma įsigys tik evoliu LITTLE ROCK, Ark., sau- PANAMA, CITY, saus. 13., STREIKUOJA VEŽĖJAI
IVASHINGTON, saus. 14.
LIETUVOJE PAKELTI
buvusi Graikijos karalienė So cijos keliu.
— Krašto vyriausybė per iž šio 13. — Krašto senatan į — Aukso kasykloje dirbęs ko- į
------------fija. Ji buvo vienatinė buvu
MUITAI
do departamento se> retorių
j vietą mirusio senatoriaus Ca- munistas Jose Perez’as, sauChieagoj streikuoja apie 900
sio Vokietijos kaizerio sesuo. NENORI PARLAMENTO iraway’aus piliečiai išrinko mi- kdamas “Komunizmas jau pi- šoferių, dirbančių
Mellon’ą kongreso reikalauja
Checker
Muitas
pakeltas
įvežamiems;
PARAMOS
rūsio žmoną našlę Mrs. Hat- Inoje savo garbėje,” įsiveržė Cab kompanijai. Apie 20 streipadidinti kai kuriuos šiandie
ryžiams,
įvairių
daržovių,
ko

SALA KONE VISAI
į kunigo B. Filipos namus, jį kininkų jau areštuota.
mokesčius ir skirti naujus, kad
tie W. Caraway.
nservams,
medui,
salyklai,
vy

BERLYNAS,
saus.
13.
—
,
SUNAIKINTA
tuo būdu per metus būtų su
nušovė ir išbėgęs laukan nusi--------------------nuogių,
cukrui,
mielėms,
įvai

Prezidentas Hindenburgas pra
BOMBŲ DIRBĖJAI
rinkta apie vienas bilijonas
žudė, susprogdindamas dina
VAIKAS NUBAUSTAS
riai
žuviai,
raguočių
taukams
HAAGA, saus. 13. — Iš Ba- nešė kancleriui Bruening’ui,
dolerių daugiau, kas reikalin
mitą burnoje.
KALĖTI
tavia, Javos, praneša, kad o- kad jis nutrauktų savo veiki
Arti Lake Forest’o vienoj ir riebalams, stalių ir tekin ga didelio nepritekliaus pade
landų Rytų Indijų salą Suni- mą prailginti jam prezidentąBOMBAJUS, saus. 13
KINAI MUŠA JAPONUS pašiūrėj policija areštavo tris tojų dirbiniams, kurpaliams, ngimui.
ba (Sandalwood) 54-ri įvykę vimą per parlamentą. Bet Hi-Krišna Kant’as, 9 metų amž
vyrus — bombų dirbėjus. Dėl medinėms batų vinims, fajanSekret. Mellon’as pareiškia,
žemės drebėjimai kone Vidai ndenburgas nesipriešina, jei berniukas, teismo nubaustas TIENTSINAS, Kinija, sau- bombos sprogimo du jų sužei- so dirbiniams, muilo ir milte
kad visi turi mokėti mokes
sunaikino. Šimtai žmonių žu gyventojai norėtų jį skirti pre-1 keturis metus kalėti už tai, B’° 14- — Japonų kariuome- sti. Matyt, negalėjo atlikti sa- liams skalbti, geležiai ir plie
čius. Ragina, kad žmonės per
nui, spygliuotai vielai, viso
vo.
zidentu.
kad prie vienos parduotuvės nAs vadovybė. Mandžiūrijoj vo “užduoties” ir slapstėsi,
kiems kartonams, medžio po siimtų gyvavusia karo metu
stovėdamas jis ragino žmones pradėjo aimanuoti, kad kinai
dvasia.
NETURI SKOLŲ, TURI
NEBUS NAUJŲ MO
pirkti tik indų gaminius.
,“plėšikai” Jeholo provincijoj SIRGULIUOJA MAJORAS pieriams, įvairioms skrybėlė
ms, guminiams sviediniams,
PINIGŲ
KESČIŲ
<<T • x v-j
,
japonus be pasigailėjimo plieORO STOVIS
Jei tu būdamas kalėjimo X o. ..
“L .
,
OSLO, Raus. 13. — Vakar
MTTAVAUKEE, Wis., saus.
Iš Miami Beacb, Fla., pra kinematografų filmoms etc.
.
.
raa. Siunčiama daugiau japoatidaryta Norvegijos parlame 13. — Šis miestas gali būt neklausysi, už tai būsi plaka nų kariuomenės.
neša, kad tenai atostogauda Muito pakėlimas siekia nuo 10
CHICAGO IR APYLTNmas,
”
atsiliepė
į
jį
teisėjas.
nto sesija. Pranešta, kad ne pavyzdžiu visam kraštui. Ne
mas susirgo Chicagos majoras iki 100 nuoš. ir daugiau.
bus skiriami joki nauji mo turi Rkolų ir ižde turi apie
“Už Gandhi aš pasirengęs SKAITYKITE IR PLATIN- Cermak’as. Tai paprastas šal Šis pakeitimas veikia nuo KŪS. — Šiandie debesuota;
kesčiai.
4 milijonus dolerių.
mirti”, atsakė berniukas.
1
KITĘ “DRAUGĄ”
tis.
1932 m. sausio 1 d.
numatomas sniegas; šalčiau.

VARŠUVA, saus. 14. —
Baigės byla 11-ai seimo atstovų. Jie buvo kaltinami sumokslu prieš maršalo Pilsudskio
valdžią.
10 atstovų teismas nubaudė
kalėti nuo pusantrų Hgi trejų
metų. Vienas atstovas išteisintas.
A isi nubausti sunkiausiais
darbais. Tarp nubaustųjų yra
buvusis Lenkijos ministeris
pirmininkas Witos, buvusis vi
daus reikalų naioistajtU-Kiernicki ir kiti.
Ši politinė byla tęsės 75
dienas.

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje “Drauge.”
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DRAUGAS

Saus. 14, 1932

k a lininius. Prezidento rin
Kas iš tų grupių laimės SLA. rinkimuo
ORLAIVININKŲ SAUGUMUI
kimai, kurie įvyko gruo
se, šiandien būtų dar sunku pasakyti. Vienas
Meiną kasdien, ISakyroe aekmadienlua
dalykas tik aiškus — nelaimės organizacija,
džio 11-tų, autoriaus nuo
PRENUMERATOS KAINA: Metama — |«.M. Puaat Metų — |S.6O, Trims Mėnesiams — >2.M. Vienam
kuriai j vadus peršasi niekur kitur netelpanmone buvę sudaryti taip,
Vargai nesibaigia
Mtaaatul — 76c. Europoje — Metams >7.Pusei Me
kad katalikai neturėtų ga
tieji fašistų šalininkai ir susmukusios socia
tų — »4.M. Kopija ••lo.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrv
Socialistai
gyrėsi
gavę
dau

limybės parodyt savo įta
ttne, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunėlama tam listų organizacijos vadai.
giausia
balsų
kandidatų
rinki

tikslui pašto tankių.
kos. Toki rinkimai yra nie
Jei toje rinkimų “politikoje” dalyvautų
Redaktorius priima — nuo 11:M Iki 1S:M ral.
niuose
į
SLA.
valdybų.
Bet
jų
Skelbimų kainos prtsionClamos pareikalavus.
kas daugiau, kaip tik pas
(.langiau narių, būtų skirtingas dalykas. Bei
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 paprastai balsuoja tiktai kokia ketvirta narių kandidatams kliūčių susidaro. ’ tangos pratęst diktatūrų,
Jų turėjo kandidatas į sekl e-Į kuri labai nepalanki kata
vai. po piet.
dalis. Taigi, trys ketvirtys į tų rinkimų jova
torius p. Vinikas, pasirodo,
likams.
lų nesikiša. Tas ramusis elementas — kata
kad
jų
turi
p.
Bagočius,
kali-1
“D R A U G A S”
Uvtuvui
likai, kurie į SLA. įsirašė ne dėl politikos, didatas į pirm. “S-va” dėl to! lokia
L1THUANIAN DAILY FRIEND
bet dėl apdraudos. Tačiau, matant, kad “nu praneša:
nelua * «velkat». Bet ji neišPubllshed Daily, Eacept Sunday.
sipolitikavę politikieriai”, besiverždami į
SUB9CRIPT1ON8: One Tear —
Slx Months
vengiama. Kada vidaus politi—
Tbree Montbs —
Onr Month — 76c.
Sus-mo
valdybų,
išeina
iš
ribų,
turėtų
rinki

Bagočiaus rėmėjai Chinenormalumai bus paša■urope — One Tear — |7.tt. 811 Montbs — *4.M.
Copy — A«e.
muose dalyvauti ir į valdybų išrinkti tokius
cagoj šneka, kad jų kandi- j Unti, kada Lietuva susilauks
Advertlslng ln “DRAUGIAS” brlnps best resulta
Centralinėj orlaivių stoty, Caniden, X. J., įtaisyta švitužmones, kurieins ne asmens ir ne kurios nors-! datas į SLA. baltąjį na- teisėtos valdžios, tada galima ryi
Advertlsln* rates on appllcatlon.
5 milijonų žvakių jėgos, kuris naktį padeda lakūnams
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Cnicagc laisvamaniškos grupės reikalai, bet organiza
mų” užkliuvo ir dabar gal- laukti> kad ir užsienis bus saugiai nusileisti.
uijos gerovė rūpi.
voja kaip čia išsipainiojus. ' palankesnis Lietuvai. Bus paBagočius buvęs neseniai su lankesnė ir užsienių spauda.
“Alkstančios ir skurstan
yra darbininkai. Jie kalba
spenduotas
ir
pagal
konsti

DIENOS KLAUSIMAI
čios darbininkų minios val
apie viskų, kas jų širdį už
RUOŠIAMASI NAUJAM KARUI
tucijų negali kandidatuoti.
Renka dainas
stybei yra lygiui tas pats
gauna, ir ten esančio kuni

“D R A U G A S”

KOVA SLA.

APŽVALGA

Dabar pasilieka viena iš-į

Mūsų tauta turtinga daina-

kaip po valstybės rūmų pa
go yra pareiga dalyvaujant
Dana kolegijos, Nevvark, N. J., profeso
eitis - kaip nors pūdyti,: Uli& Taiiau ,jgi
uudaug JŲ
matais kad būtų pakasia
kalbose, ieškotis problemų,
rius Alden Alley’as pareiškia, kad kaip Akad suspendavimas nieko : tebuv0 surinkta ir ijleisia.
Kova SLA. tebeina. Ji nesustojo nė po merika, taip ir visos kitos pasaulio valstybės
sprogstančioji pragaro ma
klausimų ir juos išdėstę Ii
„įrieti; kad bent
to, kai bolševikai buvo išmesti iš Sus-mo su ruošiasi ne taikos palaikymui, bet kitam ka nereiškia Įstatymai juk ra
šina, kuri nuolat šnypštų
krikščioniškoje šviesoje. Ta.šonu ne kandidatui į prezi- bal. labiau prade(lalua rūpin.
policijos pagalba. Mums rodos, kad toji kova rui.
ir
pirmajai
progai
pasilai

yra galima pamažu padaly
,
dentus, bet paprastiem na- tis lietuvių liaudies dailin kius plyštų ir vislių su že
dabar dar daugiau įsisiūbavo. Kol bolševikai
ti. Prauzioje reikia imti jau
Jis nurodo, kokios didelės pinigų sumos
nam.
tebebuvo Sus-nie tautininkai, sandariečiai ir išleidžiamos ginklavimuisi. Bet taikos palai
mėmis sumaišytų.”
nuolius, kokie jie yra, su
mis.
socialistai laikėsi bendro fronto. Bolševikus kymui — visai mažai.
visais jų trukumais ir jų
Įdomu, kaip šis klausimas Lietuvos spauda praneša, Dėl to valstybių valdokai
jie lengvai nugalėdavo. Dabar tas frotas iš
nežinojimu. Bet to nereikia
Norint pasaulį išvaduoti iš kraujo pra bus išspręstas. Jei p. Bago kad:
pirmoj eilėj ir turi rūpintis
iro. Vakar jie, rodos, visi buvo draugai, šian
rodyti jiems. Jei tik trupu
liejimų — karų, reikia žmonės kultūrinti. Tas čius iš tikro buvo nesenai su Lietuvos universiteto ta ii- nedarbo pašalinimu, nes kaip
dien tarp savęs pešasi. Ir dar kaip pešasi. Ne
tį geros valios-ir kiek cha
spenduotas, p. Gegužis neleis tosakos komisija, be seniau ir Popiežius Pijus Nl paste
galima atlikti tik per mokyklas.
gana lapelių, laikraščių, susirinkimų. Panau
rakterio yra, tada jų paleng
jam kandidatuoti. Tada šios j surinktų, jau surinko dau- bi: “prie to prisideda nelai
Pačios J. Valstybės tikrai patėviškai žiū
dojama ir radijas.
vėle atsiranda ir galop jie
01 SaiuzaciJos> pirmininku ir giau 30,000 liaudies dainų, iš mės, kilusios iš nedoro supla
•Dėl ko atsirado toji kova tarp vakarykš ri į mokyklas, bet ginklavimuisi nesigailima 'vėl
tampa tikri vadai.
būtų išrinktas tas pats p kurių 12,000 jau sutvarkyta. kimo, viešosios valdžios pa
didelių sumų. Visame krašte aimanuojama,
čių draugų?
Be to, surinkta apie 2,000 pa reigų su ekonomiškais dalu
Gegužis.
“Kiekvienos kalbos cen
kad čia yra reikalingi geresni mokytojai, pe
į šį klausinių nesunku atsakyti'/
sakų, 1,500 dainuškų, daug kais; iš tų nelaimių didžiautre visada tebūna darbiniuTaigi, “vargai - varge
Reikia atminti, kad nei tautininkai, nei dagogai. Bet nenorima geriems mokytojoms
!patarlių, burtų ir mįslių.
autoriteto < K1 klausimai, kuriuos, pysandariečiai, nei patys socialistai neturi or iluoti atitinkamų atlyginimų. Jei kuriam mo liai” Sus-1110 valdybos rinki Komisija išleido pamosiu smukimas”. Suprantama, kad niažel, nušviečia
krikščio
ganizuotos visuomenės. Tautininkai organi kytojui prisieina reikalauti didesnio atlygi niuose nesibaigia.
400 liaudies dainų linkinį ii prįe |0 nepriejtų} valdžia tuniško mokslo šviesa. Neimu
zacijos neturi, sandariečiai iškrikę, LSS. taip nimo, prieš tai keliamas trikšmas. Bet jei
turi paruošusi spaudai visų ei
dingą
yra nuolat sumušinė« ri rimtai rūpintis ne vien ka-i
pat nebeveikia. O kitokių organizacijų nei krašto vyriausybė tik vieno karo laivo pas- Kat. laikraštis apie Lietuvą
tątydinimui panaudoja kelias dešimtis milijo-! Savo laiku buvo plačiau
,*U. Osa °S 11
pitalo, bet lygiai (ir dar Ja ti socializmo ir komunizmo
viena iš tų grupių neturi. Yra tik SLA., kurį
teorijas, tuo bildu nelaimėnų dolerių, apie tai tylima.
įrašyta apie tai, kad kai ku-!p 01ima lf el‘ J
Ija
l 1 ,biau) ir darbininkų gerove.
visi, lyg kokį maišų, galid •tampyti kiekvienas
, 1} suomių proi. Niemi veika1;)
n.,,,,,,,,,
sim
žmonių. Krikščionių
lietitvių liaudies dainų JJaUSU,“as '«*•*“«’ d!”
.savo pusę ir jį savo: grupės reikalams iš V 1932 metai. J.
darbinnikams yia reikalin
leisdamos darbininku reikarašė apie katalikų 1
naudoti. Kitur kabintis jie negali. Vienintelė mokslo įstaigų išlaikymui išleisti apie 2,448,- gana , daug
•
...
•
; tyrinėjimų. Veikalų iš suomių 1
ga nuosavi programa
.v
,
...
1L&’ ZdlUzla
jų gyvavimo viltis — tai toji bespalvė orga 000,IKK) dolerių, o kariuomenės ir karo laivy- persekiojimų laetuvoje. Kaso,k ai..bos-išvertė
kun. A. bana
praktiškumi priemonėmis
no reikalams — apie 700,000,000 dolerių. Tai- |aP^e
“ Amerikos „kataii- jjauskag<
nizacija. Tad visi į jų ir kimba.
kaip pagelbėti
darbinin
spauoa.
-Garsas salio, i1 }<
atĮa mūsų kompozitoriai Darbininkai ir jaunimas.
Seniau SLA., kiek galėjo naudojosi vadi gi, ginklavimuisi bus išleista kone trečdalis
Kada
kams ekonominio krizio mi
Prancūzijoj veikia darbinin
namieji tautininkai savo grupės ’prestyžui to, kiek bus išleista vaikų švietimo reikalams, kad:
1 turės sutvarkytas ir išleistas
tu. Tada tik darbininkai vė!
Visam krašte daugelis mokytojų už savo
kelti ir palaikyti. Bet įsikabino bolševikai.
Scrantono deocezijos ku lietuvių liaudies dainas, O kų jaunimo sąjunga, kurioĮgaus pasitikėjimo Bažnj
Reikėjo jiems pataikauti. Tautininkų pozicija darbų negauna atlyginimo nė tiek, kiek gan-, talikų savaitraštis “The pradės daugiau muzikos vei- įtiksiąs yra darbininkų jaimičia ir galop suras vėl keli .
Catholic Liglit’' gruodžio j kalų kurti. Dabar mūsų cho- J1Wi Jsauk{(,ti krikščioniškoje
silpnėjo. Ji silpnėjo dėl to, kad reikėjo blo- Į na kariuomenės puskarininkis (seržantas).
Į Bažnyčių”.
25-tos (Kalėdinėj) laidoj j 1 rams ir dainininkams trūks-;dvasl0*ie'
“-Is. J)>.
kuoti su socialistais, nes matė didelį pavojų
Anot prof. Alley’o, tos rūšies sistema yRodos, jau ir mums būtų
iš bolševikų pusės.
žymioj vietoj išspausdino ta dainų.
paduoda kun. Cardyn pianų,
ra perdėm klaidinga. Perdaug išleidžiama
laikas susirūpinti
lietuvių
kuriuo toji krikščionių durbiNusikračius bolševikais, tautininkai pa pasiruošimui karui ir labai mažai pasiruoši
katalikų spaudos bendra
-----------\,ini-„
r,..n.„
• 1 • darbininkų jaunimo organizajuto didelį pavojų iš socialistų, kurie taip mui prieš karų.
auklėiiuiu
darbio Dr. Frederic Pundel Nedarbas - valstybių priešas nikų jaunimo sųjunga siekia
Nedarbas
pavojimriausius
!
sav0
tlksl
«
:
J
amuejunu.
pat su gana dideliu atkaklamu pradėjo vesti
Jis sako, kad ateity pasaulio taika ar ne
is Viennos, Austrija) pianedarbas pavojingiau
kovų prieš tautininkų “režimų” SLA. Jeigu taiką pareis nuo busimųjų kartų bernaičių ir
tokų raštų apie Liet. vy valstybių gyvenime dalykas.
“Tai pareigai atlikti rei
Skaitykite it platinki
jie šių kovų su socialistais pralaimės bus-me, mergaičių auklėjimo ir mokslinimo. Tik ati riausybės . prieškatalikiškų Kur tas nedarbaš didesnis,
kia priruošti katalikų uaijie visko nebetenka. Jie visai nebeturės kam tinkamomis mokyklomis gali būti užtikrinta
režimų, Autorius išdėsto too i ten ir pavojų valstybėms duubininkų jaunimų. Nereikia te lietuvių katalikų die
vadovauti, ko jie labai nori.,Tautininkai da pastovi taika.
logijos-filoVofijos fakulteto giau susidaro. Kauno “Darjiems daug paskaitų laiky nrašti ‘‘DRAUGĄ” ir
Mokykla moko, kaip žmonės turi gyven-1 susiaurinimų, katalikų orga bininke” p. K. Bajerčius rabar jau pradėjo įsitikinti, kad tarp bolševikų
ti; jie pats turi mokyti.-: remiate tuos biznieriiv
ir socialistų visai nedidelis skirtumas. Jie to ti, o ginklaviniasis moko, kaip žmonės turi.i nizacijų suvaržymų, dien- šinyje, pavadintam “Sociali,
matyti, spręsti ir veikti. To-1.
, .
.
nematė, kol socialistai jiems “ant pakulnių” vienį kitus žudyti.
raščio “Ryto” uždarymų, nio veikimo gairės”, tarp kitdėl jų susirinkimuose vi-Įir
Tad kų mes turime pasirinkti?
neužlipo.
veikėjų krėtimus, areštus ir ko, rašo:
suomet vadais, ir kalbėtojais garsinasi jatTle.
z ...
A. Vienuolis.
— O kam priklauso kita arbatine, jų visai iškrikęs: nei ztvorų nei vartų;
— Paluk, dabar jis kalba.
— Čanliai Ringas cliuncbuzas ne mū“Mongolija” — jam t
kiaulių — ir nakčią nesuvaro; kelių —
— Nubauskite jį, pone teisėjau, tie •vl.b o jų, jis tik pas mus atbėgo, — ir
— Ne, ponas teisėjau, ir “Mongo jokių, kur kas nori Heli ir važiuoja... Ii siog gyvent su jais nebegalima... Nuo skundėjas patampė lūpų.
— Tylėk, Matai, kad rašau. Pats kal
liją” jl» nuomoja kažkokiam raudonai- tarp savęs nesutinka: visuomet pešu-1, mų mes jiems mokame didelę ir visuo
vaidijas.
Kitų
syk
ir
mus
prašo
padėti...
met
laiku,
o
jie
iš
mūsų
nieko
neperka,
tas
ir...
miečiui. Neramūs tai kaimynas, polius
(Pabaiga)
— D ko jūs tąip giliai braunatės į už išgeriu arbatų nemoka, imbrikus, puo
— Kų! Aš kaltas? Aš.’! Aš nekultu.-,
teisėjau, šitas raudonarmietis: nei paršiu
— O jis man, ponas teisėjau, antakį
jų
ūkį:
išnuomojote
žemės
sklypelį,
na
dukus
daužo,
geišas
skriaudžia...
Nu
pone teisėjau, jis kaltas... Du va prileisk
ko, nei viščiuko negalima ir pro vartus
pramušė, rankų su... su... įlaužė, už kasos
ir
sudėkite
sau
randai.
bauskite
jį,
pone
teisėjau.
man už rankos gydymų...
išleisti... Ir geišos bijo.
K'
— Gal susilaikysit? — paklausė tei
— Mes ir sėdime ramiai, pone teisė
— Tai • nutraukite nuomos sutartį ir
— Tai jūs ir smukles ir žemes nuo
— Palauk, palauk, Tamsta paskiau,
sėjas.
o dabar leisk man jį išklausti... O kieno mojate kitiems f — paklausė teisėjus jau, bet kad jie ramiai neduodu. Pirma grįžkite namo. O kokiam terminui jūsų
— Aš sutinku, tik betarpiai su juo, —
pasirašė, sutiko, o dabar, kai pamalė*, sutartis ?
skundėjo.
tie marškiniai buvo ?
sutiko Jošė Zava.
— Kaip jiems, pone teisėjau, nenuo kad mums sekasi, tai raudonarmietis piu— Mano.
— Betermininė. Ir žemės ribos n<*pą- - O aš nenoriu betarpiai! Aš prie
mosi, kad jie, ir vienas ir kitas, kaip do! Mes jau taip jiems taikiname, taip žymėtos. O namo mums negalima: ĮKi<
— Tik kų gi sakei, kati geišos f
taikiname,
o
vienų
jų
cbunchuzų
Canlmi
liudininkų
noriu, — užsispyrė C’iang —
kokie akiplėšos su kumščiu lenda, pei
— O kad ir geiša mano.
mus ir namie perankšta, o čia, kad ne šiPingų
per
vasarų
penėjome,
penėjome,
— D “ Mandžifirijos ” arbatinė kie liu grūmoja, ramybės neduoda: išnuo
Čie cbuneliuzai ir raudonarmiečiui, tai ir Jang — Cliun — f‘ai JSzc.
rudenį
šiltas
pirštines
padovanojome,
mok ir išnuomok. Tik dėl šventos ramy
no!
dausose geriau nebus. Nubauskite jį...
— O aš prie liudininkų nenoriu.
naujus
batus
išdavėme,
tokius
kai
liniu

— Ir “Mandžiūrijos” arbatinė mano. bės ir nuomojam kolei kas ar kaip. Iš
Taikos teisėjas pažiūrėjo vienon knykus primėtėme, manėme sau prietelį turė
— Tylėkit, tylėkit. Sėskitės abu, —
— Neteisybė, ponas teisėjau: arbati tokių nuomininkų daugiau žalos kaip
gon, kiton ir pradėjo kažką rašyti.
sime, o jis, kai užšalo upė Noni, jier le
ir taikos teisėjus, prnkugržiįėjęs sekreto
naudos.
nė mūsų, jis tik jų nuomoja!
— įrašykite dar, ponas teisėjau, ku t
— Girdi, .lošė Zava, kų ant tavęs dų ir sugrįžo pus savuosius; ^ dabar ir jis va, — parodė skundėjas į atsakovų, riui — “rudau”, vėl į»radėjo rašyti.
' — Na, tai ii jo, jei jis jų nuomojai
graso mums kumščiu ir wž savo sienos il — mane už kasos tampė ir du kartu ke
skundėjas sako?
O žemė kieno?
Po valandėlės jis paskelbė, kad bylu
su mūsų priešu Mačan Čau sėbrauja...
atidėta ir kad vietoje padėčiai ištirti bus
liu įspyrė...
— Meluoja, ponas teisėjau, kaip
— Ir žeme nrfisų — mes nuomojame
— Tu man dar pasakų pasek apie pasiųsta “trijų” komisija.
— č'anliai Pingas ne mūsų, o jūsų
su žemė, — triumfavo atsakovas Jose Dievų myliu, meluoja: jie patys nesuge
“L. A.”
cbunchuzų Čanliai Pingų...
ba susįvarkyt, tai mes ir padedam. Ūkis ehuachuzu• M
Zava.
mi

p^MeStOtialus, klirif
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Kerrirradienis, Rauti. 14. 1932

VĖL NAUJI LAIMĖJIMAI
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tingų vaikų skurdą ir kvie kreipiasi į visus, kuriuose dar tojęs ir jo garbingasis pračia visus tiesti tiems nelai rusena Kristaus tikėjimas irnokėjas Benediktas XV, siau
aringiesiems greitos ir būti- meilė, ir prašo visus lenktv biant pasauliniam karui ir dikvs, tardami: Viešpatie, ki o- nos pagalbos ranką.
niuojant skubėti i meilinga džiausini neapykantai
tarp
inet mes tave matėme alka
“Kv. Tėvas minėtame savo pagalbos teikimo darbą. Tas valstybių ir tautų. Tą meilės
nų,, ar trokštanti, a- svečią, rašte sako, kad dabar kur tik SVOT,,ns l<‘nktymnv:mas ne tik jSūkj
gn|i,„n teisuigai pn
ar pliką, ar ligonį, ar kak ji•(
‘
darbių,
vargšą
pažvelgiąs, visur matąs didelę
vadinti ir Benedikto XV gar
ine ir ten netarnavome? Tuo daugybę darbščių ir doru"' mažutėlių
kūno reikalus,
bingo popiežiavimo šūkiu.
met jis jiems atsakys, tania darbininkų, priverstinai pali
’ S,istipi insiąs tikėjimą ir
mas: Ištikrųjų sakau jums,
(Daugiau bu.)
kušių be darbo ir dėl to kar išblaškysiąs iš ją galvų pra
kiek kartų tai nepadarėte vietu su savo šeimynomis pate- gaištingas ir kerštingas min-Į--------------- ------nam iš šių mažiausių, nė man l,,........................
,
,
T
lis, kurias paprastai sužadiLABDARYBĖS CENTRO,
.
i Kasių j giliausia skurdą. .Tu
nepadarėte. Tr eis Šitie į am------------dejavimai graudiną Jo širdį na skurdus gyvenimas. Meižiną kančią, teisieji gi Į am- •
bab'd.
Są-gos
centro susirin
ir verčią pakartoti su tuo pa- linga pagalba užgesins žmo
žinąjį gyvenimą”. (Mat. 25, .
kimas įvyko gruodžio 30 d.,
in pasigailėjimu Dieviškojo nėse neapykantos žarijas ir
34 — 46)
1931 m., Aušros Vartų para
Mokytojo Kristaus žodžius, jos vietoje užžiebs širdyse mei
pijos svetainėj. Susirinkimas
“Kaip jau sakėme, Myli pasakytus prieš alkio kanki lės liepsną, kuri taip reikalinga žmonių gerovei ir taikai buvo skaitlingas ir padaryta
mieji Kristuje, visuomet bū namų žmonių būrį: “Gai'a
,
,
, „.
daug naujų nutarimų.
davo vargo ir skurdo čia že- man minios” (Mork. 8, 2). palaikyti bei sustiprinti.
x.
meje; tačiau šiuo laiku j.e Tačiau dar labiau jaudinąs Jo i “J tą užuojautos ir meilės
Nauja valdyba 1932 m. iš
tartum dar baisesne rykšte širdį daugybės vaikučiu var darbą, j tą šventą talką vargs rinkta iš; dvasios vadas kun.
pradėjo plakti žmoniją. Ypač gas. Jie yra verste verčiami tantiems gelbėti Šv. Tėva« Mačiulionis, pirm. A. Nausė
prie to prisidėjo esąs ko ne užtroškinti savo Įgimtą links- kviečia visus, nes visi yra to da, vice-pirm. A. Bacevičius
visuose kraštuose didelis ne- mumą ir šypseną, nes jų ty paties Dangaus Tėvo vaikai, ir Motekaitis, rašt. P. Fabijcdarbas ir bendras visur ūkio ra širdelė to nemato aplink visi lygūs broliai Kristuje ir naitis, ižd. kun. E. Kudirka.
Finansų ir garbės narių
ir pinigų atžvilgiu padėties save. Be to, dabar artinantis turi būti bendrininkai tiek
i
.
.
pablogėjimas. Todėl Romos žiemai, ateis ir jos neišven- pasisekime ir džiaugsme, tiek rašt. B. Nenartonis, kontrol.
Popiežius Pijus XI, visų mūsų giami palydovai, būtent, skaus skausme ir nelaimėje. J tą rašt. J. Vilkas.
tikinčiųjų Tėvas ir Ganytojas, mas, bėdos ir reikalingų gy-i meilės darbą sulig išgalėmis
Direktoriai: kun. Mačiuliorado reikalo jautriais žodžiais venimui dalykų stoka, kurie eiti pareiga yra šventa ir ji
nis. B. Nenartonis, B Seklec
prabilti Į viso katalikiško pa palies ypač vargšus ir ma- kyla iš Evangelijoje paskelb-' ,<is’ A Bacevičius.
šaulio vyskupus ir ganomuo- zuosius.
Tėvas prisibijo, į to meilės Įsakymo, kurį Jėzus
Agitatoriai kun. Mačiulia
sius, išleisdamas šių metų kad dėl tos priežasties, pris-Į Kristus vadina pirmuoju bei
ms,
J. Dimša, M. Šlikas, Ged
spaliij mėnesio 2 dieną tam paudus žmones dideliam var- į didžiausiu savo įsakymu ir
tikrą raštą, kuriame jis nuro- gui, gali kilti jų širdyse misi-i visų kitų įsakymų pagrindu, vilas.
do padidėjusį dabar darbiniu-1 minimas ir įtūžimas. Supras- ! Tą meilės įsakymą, panašiai
Atstovai
į Federaciją: B.
kų, vargdieniij ir ypač netur- i dama
tai tėviška Jo
širdis ! kaip dabartinis Popiežius, kar
(Tąsa aut 4-to pusi.)

Labdarybės Skyrius.

Gilienė pralenkė Petrauską, Gubysuų, Varkalienę, smarkiai
vejasi Stulginską

KAUNO ARKIVYSKUPO IR
VISŲ LIETUVOS VYS
KUPŲ RAŠTAS DĖL
LABDARYBĖS.

Kelio! Grybas ir Valančius eina!

Gruodžio 14 d., 1931 m.,
Kauno arkivyskupas J. E. J.
Skvireckas ir visi Lietuvos
vyskupai pasirašė ir paskelbė
šitokį raštą dėl labdarybės.
“Visais laikais
būdavo
daug vargo ir skurdo šiame
pasaulyje. Juk ne veltui, My-

.1 uliilčjinės “Draugo” Ii.!
V. Stancikas, 1706 "VV. 47
238,ISO
kos (vajaus) kontestininku 4., Chieago,
stovis kasdien mainosi. Visi
O. Rašinskienė, 1639 S. 50
kontestininkai-ės griežtai lai Avė., Cicero, III. .. 237,500
kosi obalsio: laikytis, nepasi
P. Varakulis, 724 West 18
duoti. Tai matome iš to, kaip
............................ 237,400
kasdien jie vieni kitus lenkiu,
nesulaikomai eidami i pirmas ; avė., Cicero, III
155,200 sis gyvenimas vadinamas ašagarbės ir laimėjimų vietas.

t

Ag. Gilienė, 1313 Emerald rų pakalne.
n
’
, # 1
Gilienė pavijo ir pralenkė. Ave., Chieago, TU. .. 147,660,
’
B
’
i “Vargą ir skurdą zmonese
M. Varkalienė, 6315 South
Bridgeportietė kontestininmažinti, našlaičius ir vargkė p. Ag. Gilienė pabūgusi, coln avė., Chieago, III. 145,420
šus šelpti, savo artimui nšaE. Gubysta ......... 139,500
i,ad Janušauskas, Misiūnas jos
ras šluostyti
yra pareiga
P. Petrauskas, 14 Johnson
•paliktų užpakaly, taip sntar
kiekvieno žmogaus, ypač gi
įai padirbėjo, kad susyk pa St., Binghamton, N. Y. 137,910
krikščionies. Kiekviena ži.ioA. J. Janušauskas, 1301 S.
vijo ir pralenkė tokius smar
niška širdis atjaučia kito ne
kuolius, kaip Petrauskas, Var 50th Ct., Cicero, III. .. 95,350
laimes, negali ramiai žiūrėti į
Misiūnas,
Roseland,
Illi
kalienė ir vienu tarpu iškilu
kenčiančius badą, skurdą ir
sį Gubystą; jei ir toliau ji to nois ................................ 92,380
šaltį. Kiekvienas, kas turi
V. R. Mandravickas, 815-45
kiais šuoliais eis pirmyn, pa
žmoniškumo jausmo, tiesia sast., Kenosha, Wis......... 78,000
vojus bus ir Stulginskui.
vo gailestingą ranką į pagalJ. Aukškalnis, Gary, India
bą tiems, kurie jos reikalinStancikas, Rašinskienė ir Va
na ..................................... 61,600
gi. Bet mums krikščionims,
rakulis bijosi.
0 Kazlauskienė; 4356 S.
kuriems yra gerai žinomas
Smarkus kitų kontestinin- Rockwell st., Chieago 54,450
Kristaus mums duotas meilės
kų ėjimas pirmyn ir krovi
Grybas, Chieago, III. 51,500
įsakymas, šelpti sulig išgalėmas balsų savo sąskaiton nuJ. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.
a.g
* skur
gązdino Stanciką, Rašinskie- Melrose Park, Ilk .. 49,900
stancius
artimuosius
yra
dar
nę ir Varakulį. Tiesa, vakar
S. Staniulis, 6651 S. Talman
labiau griežta pareiga. Ir pats
pastarieji du pasivarė pirmyn, avė., Chieago, III........... 42,800
Kristus, teisdamas pasaulio
tačiau nežinia ką rytojus pa- į Bugentavičius, Chieago, 11pabaigoje visas gimines, ypa
rodys. Gali įvykti netikėtų su linois ............................ 42,700
tingu būdu žiūrės to, kiek
Prizų.
P. Pabijonaitis, 2320, W. 23
mes kiekvienas turėjome gai
Grybas ir Valančius pasiju- *
Lhicago, III......... 36,150 lestingos ir duosnio.s širtf s
(jįjjo
J. Vaičaitis, 424 Dean St.,
savo artimiems; kas darė gai
Scranton, Pa................... 25,850
Ilgą laiką stovėję ant vietos j A. Valančius, 1226 S. 50 lestingumą, tie išgirs sau iš
A. Grybas ir A. Valančius pa avė., Cicero, III. .... 25,750 Teisėjo lūpų amžinos lai uės
paskyrimą, o kurie neturėjo
sijudino iš vietos ir dideliais
Bacevičius,Chieago, Illi
širdies artimui, bus pasmerk
šuoliais pradėjo lenkti kitus nois :
24,200
ti amžinai bausme,. Kristus
Akontestininkus. Vakar ValanVaicekauskas, 4242 S. Ma
tuomet tars, kaip sako čv.
čius vienu šuoliu pralenkė; plewood ave>> chieago, 111.
Evangelijos, tiems, kurie bus
Gaižauską, Tarušką, Langma-1__________
94.0
24,000
jo dešinėje: “Ateikite, mano
ną, Vaičekauską, Bacevičių,
A. Langman, 1334 So. 48
išstatydamas pavojau Vaičai Ct., Cicero, III............... 17,700 Tėvo palaimintieji, paveldėki
te jums nuo pasaulio Įkūrimo
tį ir Pabijonaitį, kurie, ypač
Rėkus, 1350 AVabansia avė.,
Pabijonaitis, žymiai apsilpo. Chieago, III................... 13,900 prirengtą karalystę. Nes aš
buvau išalkęs, ir jūs mane pa
^Atsimenant, kad Valančius yIp. Taruška............... 11,500
ra žemaitis (o žemaičių bū-Į Gaižauskas, Roseland, Illi valgydinote; buvau ištroškęs,
das visiems yra žinomas), to nois ..................................... 8,700 ir jūs mane pagirdėte, buvau
svečias ir jūs mane priėmė
dėl iš jo galima laukti dide
A. Nemčiauskaitė . . 8,500
te; buvau plikas ir jūs ma
lių “na vynų”.
Sutkus 1007 Eight st.,WanA. Grybas, kuri.'
iki «iol | I<Cgan> m......................... 6,250 ne apdengėte; ligonis, ir jūs
mane aplankėte; buvau kalė
aut vieno tūkstantėlio balsui
A. Condratas, Pliila,
Pa.
jime, ir jūs atėjote pas n ane.
rymojo, vakar suprizą pada
......................................... 4,700
rė; pralenkęs 17 kontestininku A. Žolvnienė, 6709 Archer Tuomet teisieji jam atsakys ir
tars: Viešpatie, kuomet mes
(ne Valančius neatsilaikė!), avė., Chieago, III........... 2,500
tave matėme alkaną ir tave
“užsimojo” ant KazlauskieM. Povaitienė, 700 S. 9 st.
ir kitų. Jei p. Grybas ir Herrin, Ui........................ 1,000 valgydinome, trokštantį ir ta
ve girdėme? Kuomet mes ta
'iau darys tokią pažangą,!
Valuckas, Melrose
Park.
ve matėme svečią ir priėmėm,
ne vienam kontestininkui su- i llJ.......................
1,000
ar pliką ir tave apdengėme?
darys pavojaus netekti pirmų
Varantis, Luzerne, Pa. I.OUG
Arba kuomet mes tave malė
jų vietų.
Mikalauskas ............... 1,000
me ligoni ar kalėjimo, ir atė
K. Sabonis, Chieago, llli
Arbatėlė.
jome pas tave? Tr atsakyda
nois ..................................... l,fH
Pereito antradienio vaka
mas karalius jiems tars: Iš
rą, nors lietus smarkiai lijo,
tikrųjų, sakau jums, kiek
KIEK BUVO GAISRŲ
bet didelis būrys kontestininkartų jūs tai padarėte vienam
KLAIPĖDOS KRAŠTE
kų-ių suvažiavo į Aušros Var
šitų mano mažiausių brolių,
tų parapijos salę, kur dalyva
man padarėte.
Klaipėdos statistikos biuro
vo taip pat kontesto vedėjas,
apskaičiavimu, 1930 metais
“Tuomet jis sakys ir tiems,
“Dr-go” redaktoriai ir admi
Klaipėdos krašte įvyko 143 kurie bus kairėje: Eikite ša
nistratorius. Prie karštos ar
gaisrai. 24 gaisrai kilo dėl iš lin nuo manęs, prakeiktieji, į
batėlės, kurią “užfnndijo”
degime. Statistinėmis žinio amžiną ugnį, kuri prirengta
pat administratorius
gerb.
mis, daugiausia gaisrų būna velniui ir jo angelams. Nes
kun. L. Draugelis, pasakyta
kovo, birželio ir gruodžio mė aš buvau išalkęs, ir jūs manės
flaug įspūdingų kalbų, pasikol
nesiais. Per visus gaisrus pa nepavalgydinote; buvau iš
beta vajaus reikalais ir išsis
daryta 1,257.429 litų nuosto troškęs, ir jūs manęs nepa
kirstyta da su didesniu pasi
lių. Sudegė už 707,878 litų na girdėte; buvau svečias, ir jūs
ryžimu tęsti kilnų katalikiškos
mų ir už 549,614 litų invento manęs nepriėmete; plikas ir
spaudos platinimo darbą.
riaus. 64.4 nuoš. visų nuosto neapdengėte; ligonis ir kalė
Kontestininku šios dienos lių padengta iš apdraudimo jime, ir jūs neaplankėte ma
nęs. Tuomet ir jie jam atsastovis yra toks:
premijų.

'Tai tikras moderniškas cigaretas
“Aš iš tikrųjų dėkinga už LUCKY STRIKE. Tai tikras moderniškas eigaretas, nes jis teikia man modernišką gerklei apsaugą. Jūsų patobulintas
Celofaninis įvyniojimas nepaprastai moderniškas, irgi.
Jis atsidaro
be jokių sunkumų - flip, pakelis praplėštas ir štai mano LUCKIES.”

“It’s toasted"
Jūsų Gerklei Apsaugo—prieš knltijlmus—prieš kosulį
N«F«rU«Mp««as CaftapkcM Užlaiko »« "Sprafllalaia" Skaaf yitaomaž žvlalla
rfSUK RADJO LUCKY STRIK* PROGRAMA/—<0 moJerniik,, minui* tu
M*t orknlnt, fr Ttllrr VincMl, »«ria
pntkojtm* tpii Ui**"* ttmpt rytoji*) Unb). Proprimo) kitkviitu AntrtJitni. Ritvbtiiunit tr SiitiJini, viktrtt) ptr N.9.C. rtJio tinki*

»

D R A U G

A

tada bus garbė
raiiLS.

c
Cicerus

Ketvirtadienis

"MUSŲ VILNIUS” gina maitis, M. Aldonis ir visa ei
Vilniaus reikalus, rašo kuo lė okupuotos Lietuvos rašyto
Nutarta surengti vien vy- plačiausiai Vilniaus vadavimo jų. Redaguoja V. Uždavinys.
(Tųsa iš 3 pusk)
TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS šė, kad mūsų draugijų išrink tams sočiai vakarų sausio 24 reikalais, deda daug gražių
“MUSŲ VILNIUS” žengia
GAVĖNIOS METU
tų 5 atstovus į konferencija, j d. Kviečiam Brighton Parko iliustracijų iš Pavergtosios ir
Nenartonis, A. Vaicekauskas,
Draugijos 60 vyrų sausio 3,^v’ Vardo Jėzaus draugijų Laisvosios Lietuvos. Jis atsi tvirtais žingsniais j penktus
P. Fabijonaitis.
Nuo vasario 14 d. ligi 21 d. j buvo Šv. Vardo Jėzaus! atsilankyti. įžanga dykai. Kle dėjęs seka Amerikos ir kitų metus. Jame rasite gražiausios
Nutarta užprašyti šv. mi
medžiagos, gražiausių straips
New Jlaven, Conn., Šv. Kazi- katedroje. A. Valančius pasi! bollas žatK‘j° vyrams atnešti kraštų lietuvių gyveninių.
šias už visus mirusius labda.
_
nių, gražiausių iliustracijų, viS c*garų ir cigaretų, visi
rius. Mišios bus laikomos 14 uaeio l,arj rūpino busu, kuris visus ue-|'
ue-i,lau
‘lauo
“MUSŲ VILNIUS” punk- siems ai tinių minčių,
d. sausio, šių metų,* Aušros
^uo va&ari° 22 d. hgi
įmokamai nuvežė į katedrų vėl Sa^s pasirūkyti. Bus kortojatualus žurnalas. Jis pasirodo
Vartų bažnyčioj, 7:30 vai. ry- ^'^adripliia, 1 a. Sv. Juigio^uj. Cicerus valdininkas llen-ilna’ krutami paveikslai
ir
i “MUSŲ VILNIUS” pigus
kiekvienų 10, 20 ir 30 dienų
žurnalas. Metams kainuoja 7
I,arry
Langner
’
is
leido
tuo
busu
dau
S
visokių
nepaprastų
įry ----- 6
to
kiekvieno mėnesio.
r\: nz-k
i’n L.» t.i vii
zi
ii.-vi
i
Nuo vasai io 29 d. ligi k°-' pasinaudoti. Draugija nutarė vairybių. Tad visi Cicerus Vy, litai, pusmečiui — 4 itai. UžIš kuopų veikimo.
“MUSŲ VILNIUJE” ben- sieiniuose — 20 litu.
vo 6 d. Noruood, Mass.
pashjsti pud-Ros Jai-k{i p Lan rai kvimami. Tų vakarų n.es
1 kp. darbuojas; rengia va
Jurgio par.
i gneriui. Jis žadėjo dalyvauti pašysime ir naujų narių. Mė- dradarbiauja žymūs publicis-! y.^
karų. 3 kp. rengia vakarų ir
ų numerį gausite ne
Nuo kovo 7 d. ligi 13 d. mūsų Vakarinių Valstybių Fe- nesinis mokestis 10c.; nauda *ai> rašytojai, kaip prof. M.
gražiai darbuojas. 4 k p. ren
mokamai susipažinti. Kas su
didelė.
Biržiška, V. Bičiūnas, Petras
gia vakarų. 5 kp. rengiu "Imu Fateison, N. J. Sv. Kazimic- dcracijog konferaicijoj. Taigi)
rinks 6 prenumeratas, tas sep
Draugija taip jait žadėjo Babickas, K. Berulis, J. A.
,
yai-tj0 jgzaus dr-jos naco palty”. 6 kp. tarė- vaka- io pai.
raus nemokamai.
Nuo kovo 14 d. ligi 20 d.
dalyvauti ir “Draugo” kon- Uerbačiauskas, Liudas Gira, į
.
_
,
riai,
nepamirškite
jo
balsavira. 7 kp. rengia vakarų. S kp.
cite šiuo adresu: Kau
Newark, N. J Šv. rn
Trejybės i lut> jįen.p g’ajp paj nepamirš- verte sausio 24 d. Po koncer- Liudas Dovydėnas, K. Inčiū-I
turėjo vakarų ir pelnė; rengia
nas, Daukanto g-vė 3. Skampar.
*
to
visi
grįšime
į
Šv.
Antano
ra
’
Lazdynų
Pelėda-Laslaus-j
Įejef jp.yy
Į kitę musų gero draugo p. Kim
kitų vakarų; baigė mokėti sko
Nuo
kovo
14
d
jiarapijos
salę,
kur
8
vai.
va^ienė,
Vygandas
d-ras
J.
į
___________________
-d <K barko,, kuris
Trustee.
lų už kambarį šv. Kryžiaus Ii-!
„
. . eina
___ už
_ ___
goninėj $50.00. 10 kp. nuėjo
^fa^s. ^v- Koko pnr.Įper ateinančius rinkimus mes kare bus mūsų draugijos ‘so- Purickis, Petras Kuseckas, d(moterims).
ias Kutenbergas, Matas šal
turime išrinkti vienų lietuvi Į cial’ vakaras.
vakarienę, kuri gražiai pavy
Nuo kovo 21 d. ligi 27 d. iR,į
čius, kad. J. Tupias-Vaižganįceros miesto
valdžių.
ko.
J.
Draugija
nutarė
eiti
prie
j žill,illsUw/;
z.
Montello, Mass. Šv. Koko
Visų Labd. kuopų ūpas ge
Kimbarkas yra žinomas vi- Šv. Komunijos kas kiekvieno
par. (vyrams).
ras. Visos pasižada šįmet įneš
siems ciceriečiams, tai visi mėnesio antrų sekmadienį. TeNAUJAS IŠRADIMAS
Jei įvyktų kokios permai
ti centran po $1,000, apmokė- į
balsuokime už savo lietuvius. gU Dievas mums padeda!
DEKSNIO GALINGA MOSTIS,
nos, pranešime vėliau. Taip
kurios pabauli» per šimtus metų lau
ti ūkio skolas ir ateinančių
Visi už vienų, o vienas už vi
Žemaitis.
kė jau yra gatava. Dcksnio Galinga
pat vėliau bus pranešta ir
vasarų pradėti statyti sene
sus, tada mes laimėsime. O
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
■apie misijas/ laikomas po Veelementų, iš visų kraštų svieto
liams prieglauda.
kitais metais, kada draugija PER “MUSŲ VILNIŲ” Į gų
girių visokių medžių aliejų. Deksįlykų.
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
Nuo savęs linkiu kuopoms
važiuos į katedrų, tai mūsų
SOSTINĘ VILNIŲ!
duliai,
pasekmingai gydo:
Reuma
G erbiam uosi us
Klebonus,
gražiai darbuotis ir savo pa
i lietuvis valdininkas parūpins
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
.. b
h.
v#|_
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir arsižadėjimų ištesėti, Tue |l|idu kurie norėt,, susilaukti Tėvų
Nėra Lietuvoje kito tokio šalusj kraujų, nikstelėjimų ir šiaip
užsibrėžto Marijon,, su misijomis, pra- |,,illinkMi važiuos „„ mi„„is
Žurnalo, kuris eitu kas 10 die- Vlsokius skaudėjimus. Tūkstančiai
mes prieisime prie
žmonių yra pagiję, o milijonai da
šome kreiptis šiuo adresu:
tikslo.
,
Dabar draugija turi apie ,nų gražaus didelio formato 24 nežino apie tai.
P. Fabijonaitis. i Mariau Fatbers 2334 S. Oak- 150 narių; kitais metais tiki- puslapių, via tik vienas žur- Deksnio Galinga Mostis yra tiek
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
ley Avė. Chicago, 111. Arba
įmės turėti dusyk tiek narių, nalas “NUJSŲ VILNIUS”.
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
LABDARINGI BIZNIERIAI. kurie norėtų gauti kurį iŠ
žinau!. Parsiduoda visur. Klauskite
Thompson, Conn. St. Mary’a
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY
OiNTMENT. Kaina 75 centai.
College.
Dabar biednieji žmonės su
DEKEN’S OINTMENT CO.
Trumpųjų bangų konver
pranta kokia dideiė jiems
HARTFORD, CONN.
teris $23.75 Fridė*
paspirtis yra iš musų biznie
jus prie jūsų radio galima
rių. Šiais laikais daugelis ne
ADVOKATAI
girdėti Europų.
turi nei ko valgyli, nei kuo
PARDUODAMI PAS
Sausio 10 d. įvyko Šv. Var
Naujas mažutis radio ve
rengtis, nei kur gyventi. Pa do Jėzaus draugijos mėnesirtės $60, už $26.00
siturinčių žmonių it musų „įs susiliJ1Įii1uas. Federacijos į

LABDARYBĖS SKYRIUS.

LIETUVIAI AMERIKOJE

vy-|

A food for pro*
tein; a food for
mineral salts;
for calcium and
phosphorus; all
the essential elements for health
and strength are
found in good
cheese. And all
the essential elements of good
cheese are found
in Kraft Cheese.

zk

Naujos
Radios

CICERO, ILL

biznierių dėka jie aprūpina
mi.
Aš pavargėlis būdamas pa
tyriau, kaip daug mūsų lietu
vių biznierių yra geros šir
dies. Tokie užsipelno viešo pa
garsinimo, kad tie, kurie už
darbiauja ir turi už kų pirk
tis, paremtų juos.
i Aš patyriau gerumų šių
biznierių:
Adomas Kalėda,
bučernė,
grocernė, duonos
kepyklų,
658 W. 35 St.
S. Bruclias, puiki grocernė,

12 skyr. atstovai paaiškino, j
kad Federacijos apskritis ren-1
gia savo Vakarinių Valstybių j
konferencijų Ciceroje, Šv, An-1
tano svetainėje vasario 14 d.
2 vai. popiet. Vakare bus gra
ži programa, vaidinant veika
lų “Ponas Dauganoris”. Pra-

ir bučernė, 2956 S. Union avė.
F. Taruvarlis, grocernė ir
bučernė, 2242 W. 21 PI.
J. Dobrovalski, grocernė ir
bučernė, 2325 So. Oakley avė.
Nikodeinas Karlavičia, gro
2901 So. Union avė.
cernė ir bučernė, 2201 VVesl
P. Šimkus, grocernė ir bu
21 Plaoe.
I
čemė, 3157 So. Emerald avė.
Tų tai biznierių geradarys- Į
K. Beinarauskis, puiki gro
cernė ir bučernė, 3301 Eme te man teko matyti. Veik pas
juos visus mačiau esant “Dr
rald avė.
A. Budrys, grocernė ir bu augų”

PIRMI MORGICIAI

JOHN B. BOROEN

Jusliu

(John

TAI YRA GERIAUSIAS INVESTMENTAS ŠIUOSE
LAIKUOSE
$4500 inorgicius aut naujo namo, 2 |Rigyvenimų po 5
kambarius,- Brighton Parke.

kambarius ir lotas ekstra, vertės $12,000.
$1,000 morgičius ant mūrinio namo, West Side, Vertės

$6,000.00.
Taipgi turime ir kitų morgičių, visados galima
jausi rinkti.

Taipgi skolinam pinigais ant PIRMŲ
MORGIČIŲ naujose ajnelinkėse.

SAUGIŲ

Dėl platesnių žinių apie investmentus kreipkitės i
musų ofisą, mes turime patyrimą ir jums paaiškinsime
dykai.

nė ir bučernė, 2801 So. Union'kurie labdaringais darbais puave.
jsižymi.
‘

2342 So. Leavitt Street

Vladas Stasiulis, grocernė)
ir bučernė, 3300 S. Union avė.
Jonas Lėkis, grocernė ir
bučernė 3327 So. Morgan St. i
Jonas Nedvaras, grocernė;
ir bučernė, 3338 Auburn avė.
A. Cibulskis, grocernė ir
bučernė, 836 W. 33 PI.
Silvestras Mielinis,

MORTGAGE BANKER

Senelis,

aiLir’s vitcts

8727

Telephone

Rooaevelt

SOS.

Telefonas Canal 1678-9

Naujos console radios, pa
sirenkant: Pliilco, Boseli,
Sparton, KCA Victor. Pa
darytos parduoti po $100. —

$49.00

už

Nazne: 8 iki 8 ryto Tel. Repub. 9880

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 75 W. Washlngton St.
Rnnmi 1502
Tel. Central 2878
Valandos;

9

4

ryto Iki

po pietM

Vakar.!.: Utarn., Ketv.. ir Subatoe
— 8 Iki • vab
8146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų

Tel. Hyde

Park 8886

■/c KAS PUSĘ METŲ

Justin Mackievich

j

Randolph

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Morgičiai niekados nejiuola ir vertė visados vienoda.

Labai gerai, kad “DranLeonas Liuigis, grocernė ir.gas” uoliai ragina lietuvius
ir bučernė 3337 Auburn ave.lremti savus biznierius. Tos
Kapelas lvanauskis, grocer- į paramos užsipelno ypač tie,

černė, 3465 Aubum avė.

Telephone

$2,000 morgičius ant naujo bungalow, vertės apie $7,000
$2,500 morgičius ant naujo bungalow, vertės $8,000.
$4,000 morgičius ant mūrinio namo, 2 pagyvenimų, po 6

VISI MORGICIAI ATNEŠA

Borden)

Bagdztunas

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

A. A. 0LIS
ADVOKATAS
11 SOUTH IA SALDE STREET
Room 1934
Tel. Randolph 0381

Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak
8241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0565

Valandos — 7 Iki • vakare
Utarn.. Ketv. ir subatoe vakare
Tel.

Randolph

5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law
11 S. LA 8ALLE STREET
I Ir Vakarais: Ularn., Ketv. Ir Suhaton nuo 7:30 Iki 9 {
8200 S. HAIJSTED STREET
Tel. Wentworth 1281

Itadio ir plionografas ko
mbinacija vertės $150., 9 tū
bų screen grid su elektrikiniu laikrodžiu ..

“

$75.00
Kitų radio kainos

nuo

$19. iki $350.
Gražus
po

ojikliai

jyianai

$95.00

los. F. Brink,
3417 So. Halsted St
Tel. Boulevard 8167-4705
Gražus lietuvių progra
mas duodamas Ncdėlimnis
iš stoties \VCFL — 970 kyl.
— nuo 1 iki 2 vai. j»o Įlietų.
Ketvergais mm 7 iki 8 vai.
Vilka re. Duodami JOS F..
BU DRI KO krautuvės.

v

KRAFT«K»CHEE!
KRAFT-PHENDC
CHEESE COMPANY

PROBAK
ABIEM PUSĖlk

ASTRUS
Geriausias sknstuvas
— arba grąžiname
pinigus
Jei ant vietos negau

ni. kreipkis Į mus
60c. už 5 — ji už 10
Sempelis

—

10c.

PROBAK CORPORATION
ak

n iu«

PATENTU
Laikas daug reiš

kia prie patentų.
Nerizikuokit

su

apsaugojimu savo Knygelė
sumanymų.
Prl- Dykai
siųskite
braižinį
ar
mo
delį
arba
rašykite
dėl
Nemokamos knygutės ‘How
to Obtain
a Patent’
Ir
‘Record of Invent.’ formos.

CLARENCE A. O’BRIEN 1
Registered Patent Attorney
M-A SecvrUj Satine* * OmeaMreM
%enk BulNIng

(TUrectly ecron atndt from Patent Offlcet
MiAMlNCTON. O. C.

ASrKRATYKTT
LIGŲ PERŲ
Nosyje. Burnoje
Gerklėje

Ir

Zonite
Išvalys
susi
kimšusias jitmatas. Iš
naikins perus,
nrprileis ligų. Labai naiki
na perus. Ramina plė

ves.

For COLDS, COUG1
Sore throat, mtucular ra
matic achcs& paine,apply Mui
terole, the "counter-irritant”

AT ALL DRUGGISTS

m

t
DRIŪOIS

Ketvirtadienis Kaus. 14, l!)3?

C H I C A G

DAKTARAI:

Tel. Cicero 6766

DIEVO APVEIZDOS PARA dainininkais, kurie ir kurios
praeity žavėjo klausytojus ir
PIJA.

DR. P. ATKOČIŪNAS
D e nt1 s t « s ■

Tel. Canal 0257

1446 SOUTH 4® COURT

Ras. Proepect 6469

DR, P. Z. ZALATORIS

Ant Jankausko Ai>tiekos

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL'IS

DR. J. J. KOWARSKIS

Gydytojas ir Chirurgas
ateity žada nepasiduoti senat
Ofisas
2403 WEST 63 STREET
Vai.: 9-9
Cicero, III.
Gydytojas ir Chirurgas
Lietuvis Gydytojas ir Chi
Šv. Onos moterų draugija vei.
Kertė So. Western Avenue
1821 SOUTH HALSTED STREET
Tel. Prospect 1028
rurgas perkėlė savo ofisus į
turėjo gražų vakarų su P«’i Labdan„
Sų gos
vietinėUealdenelja *800 S. Arteul&n Av»
Rezidencija
2359 So. Leavitt St.
taikinta programa senųjų 1931 Į
BRIGHTON BARK
Šv. parap. chorus rengia me Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų naujų vietų po nuin. 4G45 S.
.
Tel. Canal 2330
[kuopa gausėja nariais ir rū
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
metų užbaigimui. Daug žmo
• Iki 8:1* vakare
tinius šokius sausio 17 d. 8
pinasi vargšų šelpimu parapi
Nedėlioj pagal susitarimų.
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
nių atsilankė ir gėrėjosi moteX Sausio 31 dienų parapi- vai. vak. Naujoje parapijos
joje. | kiekvienų susirinkimų
rų gabumais, ispildant neleng-j ....
., , ,
D ,
svetainėje
gali
da- Tel. Canal 6764 Res. Republlc 6360 ti. Tel. Boulevard 7820. Na
* ®
...
. . atsilanko kleb. kun. Pr. J. jonys švęs parapijos 17 metu
mai; 6641 So. Albany Avenue, iTel- Lafayette 5793
vų programų. Pagirtina, kad ,
j Vaitukaitis ir gražiais patari sukaktuves ir minės kun. bar sutilpti per 1,000 žmonių,
Tel. Prospect 1930.
moterys iš vieno darbuojasi
A. Briškos nenuilstantį Taigi visiems vietos pakulis.
mais nur odo lTaip toliau plė-1
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
parapijos naudai ir katalikų
1
pavyzdingų veikimų, kurio
Be to dar jūs ilgų laikų
IR OBSTETRIKAS
sli gailestingumo, labdarybės
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
vardo kėlimui.
dėka prieš tris mėnesius pa- laukėte norėdami
sužinoti, Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas Ofiso Tel. Victory 3637
darbų.
.
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374
vyrų, moterų Ir vaikų
Parapijos choras, K. SaboOffice: 4459 S. California Avė.
rupija nusikratė skolomis. Iš kas per orkestras bus. Dabar
DARO
OPERACIJAS
nio vadovaujamas, sulaukęs Į Šv. Vardo dr ja gražiai gy- visų Amerikos lietuvių didžiu- pranešiu jumis: orkestras iš
Nedėlioję pagal sutartį
Ligonius priima kasdieną nuo
Naujų 193Ą metų, atsilankė įvuoja šioje parapijoje. Drau- lių parapijų ši Nek. Plas. 1’. buvusių radijo artistų, kurie
3133 S. HALSTED STREET
pietų iki 8 vai. vakaro.
pas gerb. klebonų kun. Pran-'gijos tikslas yra idealus ir Šv. parapija Chicagoje yra po plačių Amerikų ir Europų
Nedėliomis Ir seiedomis tik
Antras ofisas ir Rezidencija
Tel. Wentworth 3000
Ukalno susitarus
ciškų J. Vaitukaitį su kilniais, kilnus. Iš prabėgusių susirin- pirmutinė, kuri numetė sko- važinėja. Tai East End Reve
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray
Rez. Tel. Stewart 8191
linkėjimais ir jį pagerbė ža- 'kimų žymėtina, kad per kiek- lų jungų per tokį trumpų lai- lers, kurie tų vaakrų jus pa 2130 WEST 22nd STREET Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro O£. Vai.; Nuo 3-6 po
uviomis dainomis. Kun. Vaitu-i vienų susirinkimų įsirašo vis kų.
CHJCAOO
linksmins.
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
I
/
kaitis gražiai priėmė chorų, daugiau naujų vyrų. Tai yia
_
Šventadieniais pagal sutarimu.
lietuviai
’
Gydytojas ir Chirurgas
Lietuviai pastatė, lietuviai
Daugelis
kaip pasirodo, i
įas ir visiems linkė-Įgai binga pi įklausyti pi ie ^v- išmokėjo skolas, nūdien šioji dajyvaus. £,
vaišindamas
6558 S. HALSTED STREE'J
V. kuopos, paraTel. Grovehill 1595
damas laiirningųjų Naujų Me- Vardo dr-jos, kuri siekia kil- didžiulė_ didelės vertės nuosaVai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
pijų chorai, dranios rateliai,
nios tobulybės ii naiiai pia- VyĮjg vadinama “casli”. Tad
tų laimės.
gydytojas ir chirurgas
Čia reikia pažymėti, kad įtinusi krikščioniškai gyven- garbė kun. kleb. A. Briškai, imiaikai, rašytojai, jumoristai,
X —- Spinduliai
Res. Phone
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir t.
Mat,
gra/.i
Englcwood 6641
Office Phone
Vau.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Ofisas 2201 West 22nd Street
Dievo Apveizdos par. choras Ji. Kitas Šv. Vardo dr-jos su- o>arbė Brigbton Parko lietunauja svetainė ir tik pirmų Cor. Su. Leavitt St. Tel. Canal 6221 Serauomis po pietų ir Nedėldieniais Wentworth 3000 Wentworth 3000
vra galingas ir garsingas Isirinkimas nukeltas į vasario vianis.
tik susitarus
kartų bus 'galima pamatyti Rezidencija: 6628 So Richmond
2422 W. MAKUUETTE liUAD
žvaigždėmis dainininkėmis ir antrųjį penktadienį.
Avenue Tel. Republic 7868
Sausio 10 d. kolonijos
nc vįen ]aldi0 pugg) bet ir vi
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos 1—3 &, 1—8 vai. vak.
darbuotojas susirinko ir iš- dus_
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Ofiso Tel. Victory 6893
6558 SO. HALSTED STREET
G K A B O Įjl l A 1:
klausė įvairių pranešimų. Pa- Į
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Rez.
Tel.
Drexel
9191
Red Cherry.
siroclo, kad ši kolonija susi-I
LACHAVICH
lauks daug garbingų svečių.
OFISAI:
49*1 — 14 St,
2924 Washington
PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
IR SŪNUS
Tų dienų bažnyčioje sumų lai
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS
’
»- 4, 7-9
12-2. 4-6. Blvd
CHICAGOJE
GERA
ŽINIA
TIEMS,
| LIETUVIS GRABORIUS
„___ ___
Išskiriant ketverge po pietų
kys pats klebonas. Art. p. Ku
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 'Ofisas 3102 So. Halsted St. Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461
Laidotuvėse pa
KURIE MĖGSTA
j Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla.
dirkas
rūpesčiu
bus
giedami
tarnauju
geriausia
j Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Kampas 31 Street
Tel. Yards 0994
KAVĄ
ir pigiau negu kiti
darbu busite užganėdinti.
nauji kūriniai. Solo dainuos
todėl, kad priklau
I
Tel. Itoosevelt 2515 arba 2516
Rezidencijos Tel. l'laza 3200
Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak.'
sau prie grabų 16GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
stud.
K.
Sveneiskas.
Vakare
1
"Aš
mėgstu
geros
2314 W. 23rd PI., Chicago
dirbystės.
VALANDOS:
puodukų ri
Nedėliomis ir šventadieniais 47 Rezidencija
OFISAS
puotos programoj, be žymių kavos
29 West 12 PI.
Nedėliomis
Nuo 10 iki 12 dienų
prie
kiekvieno
val

668 West 18 Street '
10-12
’ Tel. Cicero 2888
Susitarus
Nuo 2 iki 3 po pietų
iš gra- gio, bet aš pir-i
Telcf. Canal 6174 1439 S. 49 Court, Cicero, UI. kalbėtojų bus viena
Nuo 7 iki 9 vakare
..
.
miau
kentėdavau,
Tel.
Cicero
6917
SKYRIUS: 3238 So.
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų
Ziausių muzikos programų, kada jų gerda
Halsted Street, Tel.
vau",
suko
Ėd
Victory 4*88
Dalyvaus: vietinis paiaplJOS warii j. Owcns, žlTelefonas Yards 1138
choras, vietinių solisčių p-ii'j
p-iių nonlaf salesmanas.
Perkėlė savo ofisų po numeriu
86 Falmouth
DENTISTAI
Phone Boulevard 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ančiūtės ir Skenneriūtės due- Boston, Mass.
4142 Archer Avenue
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
gai susis i ai gonininkii vos skaudėjimus;
GRABORIUS IR
aJb
Val.; 11 ryto iki 1 po pietų
KPECTJALISTAK
Phone Boulevard 7042
A.
Rakauskieątsirugi.nuz.
nuo
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
BAISAM UOTOJAS choras,7 ponios;
GRABORIUS
Džiovų,
Moterų
ir
Vyrų
Ligų
1
kurių burnoj pasilikdavo rugštumas,
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Turiu automobiline viso nė, Al. Janušauskienė, L. Sa- kasus ir didelį nevirškinimų.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Musų patarnavimas
...
....
'j
"Aš išbandžiau daugelį dalykų kol
pietų: 7—8:30 vai. vakare
visuomet sąžiningas ir
Kiems reikalams. Kaina priei-, boiueue, pijamslai — akom- aptiekminkas perkalbėjo mane paNedėliomis 10 iki 12
Telefonai dienų ir naktį
nebrangus, nes neturi
DENTISTAS
Virginia 0036
Ponuotojai prof? A. Pocius, jDabar
me išlaidų užlaikymui
Telefonas Midway 2880
skyrių.
3319 AUBURN AVENUE P*lė S. Sabonytė, P. Kudii •bįĮ aš galiu gerti kavų net vėlai nalc4645 So. Ashland Avė.
.
.
. .
tį, valgyti vėžius, kiaulieną ar visOfisas Tel. Groveji.il 0617
Nauja, graži koArti 47 Street
įrgi dainuos solo.
>kų ką aš noriu ir miegu kaip vaiChicago, III.
Res. 6707 S. Artesian Avė.
Tel. Grovehill 0617
ply<*'-n dykai.
IlOgiailia baigsis labai juo-Į (Saukite pakelį šių kaip saldainiai
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Canal 6222
Tel. Kenwond 51*7
kinga
komedija
“
Aukso
Ver-.
15
Mavo
aptiekininkp.
Jos
3307 Auburn Avenue
,
v.
,.
sustabdo aitrumų, gasus skilvyje.
Valandos:
Sis”, Šių komedija ruošia ga- ! išpūtimo, vėmimų, galvo s skaudėjiNuo 9 Iki 11 valandai ryte;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i
■
rr
, .
I ina ar visus kitus nevirškinimo simpNuo 6 iki 8 valandai vakare
LIETUVIS GRABORIUS
2423 West Marųuette Road
busis p. Zarumskis.
tomus tuoj kaip tik nesmagumai
DENTISTAS
Vai. 2-6 Ir 7-9 P. M. Ketv. 9-11 apart šventadienio Ir ketvirtadieni?
Didelė graži koplyčia dykai
Manau , kad mano šia men pufiireiškia.
A M. Nedėlioj susitarus
2201 WEST 22nd STREET
718 WEST 18 STREET
LIETUVIB ORABORIUB
(Kampas Leavitt 8t)
kutė introdukcija gerb. vi
Tel. Hemlock 8709
o ei■•■
Tel. Rooeevelt 7881
AKIŲ GYDYTOJAI:
Hemlock
8151
Valandos Nuo • Iki 18 ryto
suomenė susidomės ir atnau
Res. Tel. Prospect 0610
4603 S. Marsbfield Avenue
Nuo 1 Iki 9 vakare
sūe
’
R
if6
’
rs~LiEfuVoš
jintoji Brigbton Parko sve
SeredoJ pagal sutartų
Tel. Boulevard 9177
tainė susilauks gausingos mi
(Naryauckas)
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Buuluvard 7689
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nios svečių.

'«_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DR. A. RADAUS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. P. POŠKA

DR. H. BARTON

j

DR. S. BIEZ1S

DR. A. L. YUŠKA

DR. A. R. McGRADIE

ūR. A. A. ROTH

DR. MADRICE KAHN

J. F. RADZIUS

DR. S. A. DOWIAT

DR. CHARLES SEGAL

DR. T. DUNDULIS

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. C. Z. VEZEUS

A. L. DAVIDONIS, M. D.

S. M, SKUDAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. G. 1. BLOŽIS

EZERSKI

I. J. ZOLP

A. PETKUS

VEDĖJAS

LIETUVIS GRABORIUS

1650 WEST 46th STREET

4443 So. Talmazt Avė.
Tel. Virginia 1290
Yards 1138
Chioago, UI.

Kampas 46th ir Paulina Sta
Tel. Boulevard 6203-8418
Nuiludlmo , valandoje
kreipkitės
prie manės, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, feral Ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

, MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ
s,

ra

DR. VAITUSH, OPT.

X Šv. Kazimiero Akademi
jos rėmėjų 6 skyriaus metinis
sus-mas įvyko sausio 3 d. Iš Į
klausius įvairių komisijų pro- j
LIETUVIS AKIŲ
nešimų, nutarta sausio 17 d.
SPECIALISTAS
3 vai. surengti kauliukų žai
Palengvins aklų įtempimų kuria
dimo vakarų pas pp. Paulius esti priežastim galvos skaudėjimo,
(4322 S. Artesian Avė.). Kas l*vai«lmo. »kių aptemimo, nervuotu’
v
....
Im0, skaudKmų aklų karštį. Nulmu
galės, prašome atvykti.
cataractus. Atitaisau trumpų regys-

7691

Hemlock

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.; Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

X-Ray

Tela Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 0
i tę ir tolimų regystų.
vai. vakare
Valdyba palikta ta Dilti: I Prlren>iu teisingai akinius visuose Nedėliomis ir Seredomis susitarus
l
' atsitikimuose, egzaminavimas daro 4847 W. 14 ST.
Cicero, III.
pirm. p. K. Gaučienė, vice- mas su elektra, parodanča .ri.ti.naias klaidas.
pinn. p. J. Rudienė, nut. rast. Speclale atyda atkreipiama moky
valkučlama
p-lė P». Gindžiūtė, fin. lašt. klos
Valandos nuo 10 ryto iki I va
[p-lė M. IStunkiūtė, kasos glo- kare. Nedėliomis nuo 10 iki 11.
DENTISTAS
„bėja p. Junukienė, kas-kė p. PĄ LAIKĄakim
atitaibo j trumSU NAUJU IŠRADIMU
30 EAST lllth STREET
E. Šaulienė, kor-tė (nauju; Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
Kampas Wabash Avenue
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur
Tel. Pullman 0864
p. O. Kazlauskienė. Džiaugia 4712 S. ASHLAND AVĖ.
Gasaa X-Ray, etc.

mės nauja veiklia valdyba.
Susirinkimai tvarkingai ve■ darni, jokių nereikalingų kal
bų nebūna ir per trumpų lai
[AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir raqių| kų daug reikalų apsvarstoma.
Pavyzdinga valdyba!
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.

' Tel. Bonlevard 7589
Phone Hemlock
Tel. Yards 1999

DR. G. SERNER
lAiiTTUVIH

AUŲ

SPECIALISTAS

Pelėda.

Viskas nauja.

JŪSŲ GRABORIAl

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
YARDS 1741

Rez.

Aurelija.

DR. P. P. ZALLYS

VS-

Visi Telefonai:

DR. V. S. NARES

ir

1742

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
Nauja svetainė, naujas or- I
756
WK8T 35th STREET
kestras, nauji laikai, nauji)
Kampas Halsted gt.
veidai, nauji draugai.
Valandos: nuo 10—4; nuo 0—0
Nekl. Prab. Paneles
■edšilomls: B«ų 10 iki 18.

2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS
Oas Eztractlon
Vai. 9-0 Ned. 9-11
<888 SO. WE8TBRM AV8L

Dp. C.K. Kliauga
DENTISTA8

Utarnlnkals, Ketvergala Ir Subatomla
2420 W. Marųuette R<l arti Went«-ru

Avė.

Phouc Hemlock 7828

Panedillala, Seredoms Ir PėtnVeiomB

1881 Ho. Halsted Mreet

2420 West Marųuette Road
VALANDOS:
9 iki 12 ryto. 7 iki 9 vak.
Itlarn. ir Ketv. vak. pagnl nutarti

DR. B. ARON

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 So. California Avė.
Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.
•-

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Frandsco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarninkc ir Ketverge Iki S vai.).
Seredomis Ir Nedėliomis pagal susitarimų.

Oiiso Tel. Lafayette 7337
Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6913

Rez. Tel. Hyde Park 339.
Ofiso lr-Ree. Tel. Boul. *014

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kanip. 35 ir Halsted St.)
Vai.: 1-8 ir 8:80-8:80 vai. vak.
Nedėlioj susitarus

VaL: 8-4 Ir 7-0 vai. vakare
MeoėlVoj

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CH1CAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utarnlnkals, kctvergals Ir pėt
nyčiomts nuo 9 Iki 12 v. ryto, nuo
1 iki 4 ir nuo 6:30 Iki 8 v. vak.
Chlcagos ofiso Tel. Grovehill 32H2

Tel. Central 7079

Rea, Longbeach 9468

KENOSHA, WIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE
Vai.: panedėllals, seredomis Ir Bu
bėtomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 Iki
8 v. vak. Kenoehos ofiso tel 4050

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir
ragai sutartį

DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS
Buvęs Instruktorius Viennoe Universiteto Per 5 Metus
Ofisas 1447-49 PKtsfiel.i Bldg., Kft E. Waab4ngton 8t.. Chicago, UL

n R X O 5 I

Ketvirtadienis, Saus 1+,

9

ES

DRAUGO
h”

JUBILIEJINIS

KONCERTAS

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

3133 So. Halsted Street

Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, ku
rioje dalyvaus įžymiausios Chicagos lietuvių meno
pajėgos.
3;

6EE

C H 1 C A G O

MARGUMYNAI

tai p yra: paviršiaus vanduo
daug greičiau garuoja, kaip
gelmių, ypač netekamųjų, kur
tenka gal būt dešimtis tūks
tančių metų laukti.

"BE

Danijoj — 13 tūkst. gyvento MINISTERIO BRIAND’O
jų 1 laikraštis; Vokietijoj — j
DARBAS
187,000 gyv. 1 laikraštis; Jung I PARYŽIUS, saus. 13. —
tinėse Amerikos Valstybėse — Užsienių reikalų ministeris
61 tūkst. 1 laikraštis.
Briand’aš privertė Lavai’io
Tiražo atžvilgiu, pirmoji kabinetų atsistatydinti.
Paaiškėjo, kad Laval’is no
vieta tenka Londono dienraš
čiui “Daily Mail”. Jis turi 2 rėjo atsikratyti užsienių rei
kalu ministerio Briand’o. Šis
mil. skaitytojų.

nenorėjo pasiduoti. Reikalavo,
kad visas kabinetas atsistaty
dintų. Laval’is mėgino iš to
išsisukti, bet Briand’aš gavo
viršų.

L. VYČIŲ DAINOS CHORAS t Malonų įspūdį darė gražus SODOMO IR GOMOROS
PĖDSAKAI.
DRAUGO’’ KONbaritono Stasio Rimkaus ir
CERTE.
soprano p-lės Jadvigos GriVandens lašo kelionė oro
caitės dainavimas. Taip pat Anglų spauda praneša apie
atmosferoje palyginus su tuo,
Kuris iš mišrių chorų Chi- Lietuvos reprodukcijos muzikiek jis ilsisi jūroje, labai ne
cagoje yra gausingiausias ir ka ir keletas dainų tikrai ža- nėjimus Palestinoj, Negyvo ilgai trunka — maždaug 8-10
geriausias'! Žinoma, kad L. Į viai skambėjo ir kėlė klausv- sios jūros pakraščiuose, toj
vietoj, kur turėjo būti švet- dienų. Tatai susekta, lyginant
(Marųnctte Jcwdry * Radlo]
Vyčių — Dainos choras, kuris j tojų sielų.
atmosferoje tų laikų (viduti PASIRODŽIUSI DĖMĖTO Išnuomuojamas 4 kambarių Pirkusieji pas mus už |5 ar
rašty
minimi
miestai
Sodomas
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JI ŠILTINE
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randančius lėkesius su tuo,
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J. KULIKAUSKAS
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pęs
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jau
atkasta
dau2322 West 24th Street
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Sav. parduoda labai pigiai
koncertą atvykti ii- savo drauMeldažio svet., 2242 W. j šiai apdengti pelenais. Ir visi • ens
iškritęs zemen pa3
flatų
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23 PI., sausio 17 d. 1 vai. Vai-Į kiti radiniai įrodo, kad tie se kils vėl į vandenynų yra sun į Didelis, 4 kambarių namas,
Wm. J. Kareiva
gus pasikviesti.
derniškas
štymu
apšildymas.
Savininkas
dvba kviečia atsilankyti i su- novės miestai buvo sūnaikinti ku- nes tam reikėtų žinoti, ar gPras beismentas, elektra, geDel geriausios rųSles
Sav.
išvažiuoja.
$3,000
įmokė

jis savo kelionę atliko žemės sas. vanduo, garadžius ir pusė
sirinkimų.
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pože1
S. Lenkauskienė.
akerio geros žemės, arti moTarp kit ko ,vieno namo
GREEN VAUUEY
mokyklos
ir
šv.
Antano
baž

PRODUCTS
------j griuvėsiuose rasta vaza, kuurvais ir gyslomis, nes j Ryklų, bažnyčių, štorų, graži
Praėįusj sekmadieni teko
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nių, sviesto Ir sūrių.
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,
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Šilališkių1 susirinkimas įvrioj
buvo mažo vaiko griau- jo spartumas čia būtų Revie-apylinkė, gera transportacija,
ra(
1622
So,
51
Ave.
Cicero,
III.
4«44 SO. PAULINA STREET
dijo programos iš stoties ivyks gruod’ 15 d/’ 7:30 vnk čai. Spėjama, kad kūdikis bu- nodas. Be to, vandens lašas pa į Loop tinka paukščiams ir
Tel. Boulevard 1389
tekęs
iš
vandenyno
žemėn,
gadaržovėms.
Mažai
įmokėti.
Ba

WCFL, kuria rengia Jos. F. ivak’ pas A* Bu‘dri 34(15 Au' ,vo paaukotas kokiam nors die
li iš pradžių vėl tuojau isga- lansas kaip renda. Ateik tuoj.
Budriko radijo parduotuvė, |burn ave \ J M susirinkimų, vaičini.
AR ŽADI KRAUSTYTIS?
moti nuo žemės, paskui nu-.
prašome
visi
šilališkiai
atsi

3417 So. Halsted St.
kristi lietaus pavidale ir to
J. N. MASHKEN
lankyti, nes reikės perrinkti1
LIETUVA PAVEIKSLUOSE
VANDENS LAŠO KE
liau
keliauti,
kuria
nors
upe
valdybų ir tvarkyti finansi-[
LIONĖ
4443 So. Wood Street
1931 Metais
7126 So. Rockwell St.
ir tt.
niai reikalai.
Tel. Republic 5099
RISTYNĖS IR KUMŠTYNĖS
M. M.
2-ras aukštas, užpakaly
5
Vanduo
išgaravęs
iš
upių,
Valdyba.
Nuotraukas Darė
Mes permufuojame pianus,
_____________ j pelkių, jūros, padaro gana to
Rytoj, sausio 15 d. Gimimo
C.
G.
LUKŠIS
forničius ir kitokius dalykus.
Panelės šv. par. salėj, 68 St.
Praėjusių
savaitę poniai1’1™* kelione’ kolei vėl grįžta KIEK PASAULY IŠEINA
__
e)
B
R
LAIKRAŠČIŲ.
Kų Tik Iš Lietuvos Parverti Musų patarnavimas yra grei
ir So. Washtenaw Avenue Elžbieta Zubienė (dr. ZuboJatffal i žeTn? atmosferos lėker,*-PllTKIIWICZ cS CqNauji įdomus krutami
tas, geras ir nebrangus.
7:30 vai. vak. įvyks tokia spor dentisto, žmona) staiga susir-!siu (lietaus, sniego, skodo ir
zHORTGAGE
BANKERS
Pirmų
vietų
išeinančių
ats

paveikslai
to programa, kokios lietuvių go. Dr. Zubas ir jo Žmonos tė-,kt) Pavidale. Prof. MeinarMes pervežame daiktus iš ir
kirų laikraščių tarpe užima
Bus pirmų kartų rodomi
Statome namus ir senus
tarpe dar nėra buvę.
vai buvo nemažai susirūpinę, įdas la’P išskaičiuoja tą kelieį kitus miestus.
Vokietija. Joje išeina 3353 į- priimame mainus Padarome
Amerikoje
bet tuojau pašaukta dr. T.
vairūs laikraščiai. Antroji vie visus legališkus popierius. Te
ĮVAIRUS K0NTRAKT0RL
Dundulis, kuris pareiškė, jog i j§ viso į metus išgaruoja ta tenka Jungtinėms Ameriikiame advokatiškus patari Seredoj ir Ketv. Sausio 13,
ligonės padėtis
nuo jūrų 384,000 kubinių ki- kos Valstybėms —1942 lai li
... turės
. . pagerėti
,
14 Lietuvių Auditorijoj 3133
mus dykai.
pei- trumpų laikų, jei kas pa- lometrų, iškrinta gi atgal į ra$čiai; trečioji — PrancūziSo. Halsted St., Chicago, III.
2608 W. 47 St.
Namų Statymo Kontraktoriue
vojingesmo neatsitiks.
Dr. jūrų per metuR tik 353,360 kū- jai _ 1500 itikraščių> AngliPradžia 7:30 vai. vak. Įžanga Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina
Dundulio pareiškimas pildosi; binių kilni, arba, skaitant vau joj priskaitoma vos tik 255
Kas turit narnų ar ūkį Lie 35c., Vaikams 10c.
7151
S.
CALIFORNIA
AVE.
ligonė jau galutinai sveiksti . .dens sluoksniais, per metus iŠ dienraščiai.
tuvoj ir norit mainyt ant me
Telefonas Hemlock 5638
Ponia
keliems o
gv. Zubienė yra rimto bū-garuoja vandens nuo jūrų 106 į Apskaičiuojant,
---------- „__ , --------.. dinio namo su grocernu ir bu Pėtnyčioj Sausio 15, 1932
ri 11 o< t y ra gei narna m centimetrais storumo, krinla ventojams tenka vienas kuris 'čeme, tai atsišaukit arba par- Liberty salėj, kampas 14 ir 49 Telef. Republic <>•(
Aim tarp ainiynų ( ienoj, atgal 98 centimetrai. Ženien norR laikraštis. Šveicarija už-'duosiu tų prapertę visai pi- ave. Cicero, III. Pradžia 7:30
bet ir tarp Chicagos lietuvių., iSkritusieji atmosferos lekė-Įįma pirmųjų vietų. 8000 gy-’giai.
vai. vakare. Įžanga 35c., Vai OENERALIS KONTRAKTORIU8
Statau namus kaip muro taip Ir
Reporteris.
įplal P61" metus sudaro 75 cent. jventojų tenkų 1 laikraštis; 1308 So. 49 Ave.
Cicero, UI. kams 10c.
oiedžto nuo mažiausio Iki didžiausio.
_________________________ storumo sluogsnį arba iš vi<alnos nrtelnamlausloa
PASALINTI 6 GYDYTOJA. » 112,000 kūb. kilm., pasike- X
Subatoj Sausio 16, 1932 2452 WEST 69th STREET
------------- lia gi gamojant 55 cent.
Šv. Petro ir Povilo par salėj
Tel. Hemlock 2323
Už nusižengimų etikai iš'sluogsnio arba 81,380 kūb.
TURKIŠKOS, RUSISKOS SULFURINĖS VANOS
12259 So. Emerald ave., West
Chicago medikų draugijos [Mi kilm., taip, kad liekamasai iš
IR ELEKTROS TREATMENTAI
Pullman, III. Pradžia 7:30 v.
Baneeviičiiis imasi su kitu
KAINOS NUPIGINTOS
ša linta 6 gydytojai. Jie dirbo kritęs vanduo 30,640 kūb. kil. Į
vak. Įžanga 35c., Vaikams 10c
Dabar Buvo
,
drutuoliu
Stmm ir Showrr ................................................................. 85c
50c
vienoj pigioj klinikoj, kuri išplaukia vandenynan upėmis. ■
NAMŲ STATYMO KONTRAK
Steani, Tiib Ir 8howw ......................................................... 50c
75c
TO RIU8
skelbiasi per laikraščius.
Iš
viso
vandens
jūrose
yra
I
Sleam Ir Elektros maurdyn^ ............................................ 75c
1.00
Nedėlioj
Sausio 17, 1932 6504 S. WASHTENAW AVE.
Lietuviai turės progos pir
Turkiška Elrlttros maudynė ir kambarys ................ 1.50
2.50
i maždaug 1330 milijonų kūb* Į
Parapijos salėj, Ind. Harbor,
Sulfurtnė maudynė ............................................................ 1.50
2.00
mu kartu pamatyti ritantis
Pilnas Elektros trytmcnlas Ir slru«oldalmnilna . . . 2.50
8.00
PAJOVĖ
VAGI
įnių
kilometrų;
iš
to
jau
spren
1
Namų Telaf
Tnd. Pradžia 7:30 vai. vak. Kapos Tslef
nauja ristininkų Aukštaiti,
Pilnas Trytmcnlas ............................................................. 3.50
4.50
Hemlock
>8«7
Republic
t<ga
-----------džiama, kad per metus išga-1
Elektros Ma»atas .......... ................. ................................ 100 1.50
Įžanga 35c., Vaikams 10c.
nesenai iš Anglijos atvykusi. į
Vaistų ar nlkidiollo trynimas
........
5Oc
75c
.Urs. Ida Mivller, šeiminiu-i moja 3460 dalis viso vandens.
Jisai risis su drapiežnu dzu-1
Mntefų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12
ko. 4816 Kenmore ave., pašo- Taigi, kiekviena vandens dale
Ut. Sausio 19, 1932 Meldą
vai. nakties.
PI u Kibint A Heatlng IJetuvle
k u Bancevičium.
vė yienų vagį ir policija jį lė, kad antrų sykį pakiltų į
KONTRAKTORIUS
žio
salėj
2244
W.
23
PI.
Chi

1657 W. 45th Street
Mano darbas pilnai garantuota**
Be to kumščiuosią astuoni suėmė. Jo sėbras su šeiminin- orų, turi laukti 3460 metų,
cago, III. Pradžia 7:30 vai.
Kainos prieinamos
Kampos So. Paulina St.
Tel. Boulevard 4552
negrai — kumštininkai.
[kės 50 dolerių paspruko.
'nors tikrenybėje ne visuomet
vak. Įžanga 35c., Vaikams 10c. 2422 WEST 69th STREET
idomlus
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A. ALEŠAUSKAS & SON
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M. Z IŽAS

D. GRICIUS

A. F. CZESNA’S BATHS

JOSEPH VILIMAS

JOHN YERKES

