DRAUGAS
vienatinis tautinės ir
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

D R A t «
The mosi int'lie
I atimamai- Dai
Arneric-h

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 15

‘Draugas”, 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS
3C A C O P Y
ENTF.RED AS SECOND C LA SS

ANTRADIENIS, SAUSIO (JANUARY) 19 D., 1932 M.
MATTER MARCH 31, 19X8, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OP MARCH 3, 1879

3c

A

C O P Y

METAI-VOL.

Telefonas: Roosevelt 7790

Europa daug užimta karo skolų klausim
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VALSTYBES IŽDAS IR
KRAŠTO REIKALAI
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Indijoj vyksta kova už laisvę
SKOLŲ KLAUSIMAS
SUPAINIOTAS

MAŽAI PARDUODAMA
AUTOMOBILIŲ

Mūsų valstybės reikalams
išeina kas metai per trys ši
mtai milijonų litų. Daugiau
sia pinigų išleidžiama susisie
kimo, žemės ūkio, švietimo ir
krašto apsaugos ministerijų
darbams.

mybę. Yra dar vienas taut
susipratimo ir nepriklausomj
bės rėmėjas — tai švietimą
kultūra. Švietimo kultūros re
kalams mūsų valstybėj pinų
nesigailima, duodama taip pa(
40 su viršum milijonų per
tus. Nes jei viskas, kas
medžiaga ir turtas, būtų
naikinta ar žūtų, tai švietime
kultūra, mūsų tautinis ir va
stvbinis susipratimas nežluj
net per daugelį generacijų.

PARYŽIUS, saus. 19. —
LONDONAS, saus. 19. —
1 Susisiekimo ministerijai yReparacijų ir karo skolų klau Sumažėjo amerikoniškų auto-'
Didžioji japonų militarinė stovykla šalia miesto Hairbino (o gal šalia miesto Muk(jeno?), ra numatyta šiais metais duosimas, kaip ir tikėtasi, perdėm mobilių pardavimas Anglijoj. ■ Mandžiūrijoj.
rii..-,.-.
|į daugiausia pinigų, būtent
■-f
supainiotas ir niekas nebeži 1931 metais parduota vos 3,-1------------------- ■ ■
—
75 milijonus litų. Mūsij sąlyno, kas iš to galės išeiti. Po 130 mašinų. 1930 metais buvo KOMUNISTŲ ATKAKLU
IŠVYKO Į SPRINGFIELD’Ą gomis 75 milijonai litų yra SUOMIJOS PROHIBICIJA
draug nėra žinoma, ar Loza parduota daugiau kaip 10,000.1
MAS {PRŪSIJOJ
-----------labai didelis pinigas. Tačiau
*
HELSINKIS, saus. 18.
nos konferencija įvyks.
Šios prekybos sumažėjimo
------------Is atostogų parvyko Chica- susisiekimo ministerija ir jos
Vokietijos vyriausybė per svarbiausioji priežastis yra' BERLYNAS, saus. 18. — APIPLĖŠTA TRAUKINY gos majoras Cermak’as ir tuo- darbai yra pirmaeilės svarbos Suomijos prohibicija bau
savo gyvavimo dienas,
savo ambasadorius pranešė aukšti muitai automobiliams ir Prūsijos katalikų vyskupai per
jaus išvyko Į Springfield’ą, reikalas mūsų krašte. Kiekvieterių kabinetas paganė pre
, kardinolų Bertram’ų kreipės į
Prancūzijai, Anglijai ir Itali jų d'alims.
Vakar dieną Chicago & No- kad tenai valstybės rūmuose nos suPranta-, ^ad negana dajektą, kūrinami svab u v
------------- —.
į Prūsijos kulto ministeri, kad rthwestern geležinkelio trauki kovoti už Keliy’0 projektą, "K >Tairi” ”rodnk^'. kaiP
jai, kad ji negalės atnaujinti
rymų dirbimą ir pardrv
BRITAI ŽUDO INDUS
šis susidomėtų komunistų ti- ny važiuojant į Edison Park’ą , .
reparacijų mokėjimo pasibai
.
.
vu, mėsos, pieno, sviesto prikunuonu noram pakeisti tur- gamintk
ka(t Mtl} ga. tvarkys vyriausybė. Šis pi
------------į kvbinėse pradžios mokyklose
gus moratoriumui.
apiplėšta Miss Marcella BergBOMBAJUS, Indija, saus. veikimu. Šiose mokyklose jie man. Ji iš miesto vežė 5,000 tų įkainavimo sistemą Cook o Rma juos pigiai ir greit pri- jektas šiandie bus įduotas sei-]
Prancūzija J. Valstybėms
statyti ten, kur juos galima mui.
pranešė, kad ji nesutiks pra 19. — Kova už laisvę Indijoj veda pragaištingų propagan- dol. čekiais ir 1,000 dolerių apskrity.
Mokesčiai nž gerymus
-------------- ---parduoti. Žodžiu, reikia turėtęsti moratoriumo reparacijo visu atkaklumu vedama, ne- dą prieš religijų ir prieš jau- pinigais į jninėto miestelio
panaudojami senatvės ii
,
ms, jei J. Valstybės nepratęs žiūrint Londone pasakojimų, nim° patrijotizmą.
banką, kuriame tarnauja. Tai 4 PLĖŠIKAI APKALTINTI ti geras ir pigus susisiekimas darbo fondui, blaivybės ir
-----------vieškeliais,-plentais, geležinkekad indai jau aprimę.
j Komunistų atkaklumui nėra atliko du plėšikai. Nepriva
moratoriumo karo skoloms.
Britų valdoma policija kas- galo- Jie naudojasi daugelio žiavus Irving Park’o stoties Apygardos teisme, AVauke- bais ir vandens keliais. Rusai tūros draugijų paramai ir
Italija iškelia sumanymų,
vai prieš neteisėtą svaigalais
kad santarvės valstybės sutar dien vienur ir kitur suima in- vaikų vargingu būviu. Juos jie iššoko iš traukinio. Tenai ganė, keturi plėšikai, kurie a- ilgai laiką valdydami Liepiplėšė turtuolius Mitehell’io tuvą, keliais n e s i- pirkliavimą.
tų kai viena reikalauti J. Val dų vadus. Gyventojai puola patraukia į savo jaunųjų jų laukė automobilis.
namuose lapkričio mėn. 11 d., rūpino. Juo blogesnė ūkiška
stybių žymiai sumažinti arba policiją. Tada policija žudo “spartakų” organizaciją įvaiKINAI PILDYS SUT?
pripažirrti kaltais. Juos laukia būtis buvo Lietuvoj, juo greiriais viliugingais žadėjimais.
ir visai panaikinti karo sko gyventojus.
UŽSIMOKĖJĘ MO
SU AMERIKA
____________ Tuo būdu mokyklose jie sudakalėjinias nuo 1 metų ligi gy- čiau rusai tikėjosi lietuvius
las ir reparacijas.
KESČIUS
vos galvos.
išnaikinti. Tuo būdu mes gaAnglija su Italija sutaria, PARBLOŠKE ATSTOVĄ ro raudonajai propagandai liWASHINGT0N, saus. 18.|
------------ zdus. Be vyriausybės pagalbos
-----------------------------------ivome
iš rusų labai blogus sukad jei bus nutrauktas repa
Paaiški, kad Cook’o apskri— Kinijos vyriausybė atsakė
ABABA, Abisinija, įgalima nustelbti to komunimokesfius
nekilojamas JŠVYKSTA ATSTOVYBĖ sisieldmo kelius. Mūsų valdžia į J. Valstybių notą. Pažymi,
racijų mokėjimas, tai turi būt _ABDIS
"1A
T tv i i t •
i
csrn irmlzimn
v
-----------deda visas pastangas kiek gasustabdytas ir karo skolij mo saus. 19. — J. Valstybių at- stll veikimo.
savastis daugiausia yra užsTkad kinai visados yra nusista-|
kėjimas. Prancūzija tačiau a- stovo Southard’o antomoM- Į savo pinkles jie »™»Pia roekėjf mažalnreiai ir tnrtuc- AVASHINGTON, saus. 17. Įima greičiau sutvarkyti ke- tę pildvti gyvuojančias sutar
bejoja, ar tokia taktika būtų lium vienai moteriškei sužei- lygiai katalikų, kaip ir proten- liai. Kiti visi kovoja prieš ne — Rytoj į Šveicariją išvyks liūs. Ji stato geležinkelius, til- tis. Jei iki šio laiko buvo ko-|
J. Valstybių atstovybė į tarp tus, plentus, uostus, tvarko
sta koja. Policija sulaikė au- fantų ir
vaikus,
santarvei gera.
kiu nors būdu iškrypta, tai
girdėtai aukštus mokesčius.
tautinę nusiginklavimo konfe vandens kelius, rūpinasi vieš
tomobilį.
Kilus
karštiems
ar-----------------Štai ir painiava. Kol kas
reikia kaltinti japonų
renciją. Atstovybės priešaky keliais ir 1.1.
KINAI
REIKALAUS
BOI

gumentams,
atstovas
parblokš

šiškumą. Japonai militai
nėra jokio nusistatyme vieno,
ŠVENTI INDAI IŠGELBĖTA
yra
ambasadorius
Ch.
DaweAntras
dalykas,
kuris
mūsų
KOTUOTI
JAPONIJĄ
tas.
yra paneigę visas sn kinais |
durno.
s’as.
tautai
brangiai
atsieina,
tai
ir tarptautines sutartis.
Gaisras ištiko San MarcelKonferencijos karo skolų
NANKINGAS, Kinija, sau- , .....
, x x.
krašto gynimo reikalai. Čia ir
ATIDARYTAS
PARLA

klausimu nepageidauja pati
.
...
.
, >1° katalikų misijos bažnyčią,
šio 18. — Šio sausio 25 d. Že-|,,,_
...
gi kasmet gerokai pinigų rei ŠARKIS SU SCHMELINOU|
KATALIKAI ŠAUKIAMI
MENTAS
Prancūzija. Nes toje konfere
617 Rees gat. Sunaikintas di'nevoje turės sesiją T. Sąjun
kalinga įdėti. Tačiau krašto
VEIKIMAN
ncijoje vokiečiai gali pasaky
dygis altorius.
apsaugos ministerija yra vie NEW YORK, saus. 19.
ti, kad jie daugiau nemoka re BELGRADAS, saus. 18. — g°s taryba. Kinų vyriausybė
Kun.
Domininkas
ir
gaisri

GREAT FALLS, Mont., nas pačių svarbiausiųjų mūsų Kumštininko Schmelingo r
Po ilgų metų diktatūros Ju- nusprendė reikalauti, kad Japaracijų.
ninkų
kapelionas
kun.
Gormasaus. 18. — Great Falls’o vy nepriklausomybės laidų. Juk nadžeris Jacobs’as skelbia,!
goslavijos karalius Aleksand- ponijai būtų paskelbtas ta,rpn
’
as
suspėjo
išgelbėti
šv.
Ko

skupijos vyskupas O Tiara ga- mūsų pietuose yra klastingas kad Schmelingas Sutiko kum |
ras pagaliau šiandie atidarė tautinis ekonomiškas ir finanUŽ PRIVALOMĄ KA
parlamento sesiją.
siškas boikotas, kaip yra nu- munijas, monstranciją ir kitus nytojiniu laišku į tikinčiuosius kaimynas Lenkas.
ščiuotis su Šarkiu (Žukauskių)
REIVIAVIMĄ
kviečia visus prisidėti prie
____________
matyta T. S. nuostatų XVI šventus indus.
Žemės ūkis yra mūsų val dėl čempijonato. Rungtynės į
katalikų veikimo (akcijos) or stybės ir tautos pagrindas. Iš vyks birželio mėnesį.
straipsniu.
10 ASMENŲ ŽUVO
SOFIA, Bulgarija, saus. 17.
ganizacijos vyskupijoje.
NENORI UŽTIKRINTI
žemės ūkio maitinasi apie 80
— Bulgarijos vyriausybė nu PARYŽIUS, saus. 18. —
ITALIJOS IŽDE NEPRI
nuoš. Lietuvos gyventojų. To LĖKTUVAIS PRISTATO
DARBĄ
sprendė nusiginklavimo konfe Paryžiaus — Amienso geleži
TEKLIUS
NEW YORKE FINANSINIS dėl Lietuvoj žemės ūkiui krei
MAS MAISTAS
rencijoje reikalauti, kad Bul nkelio keleivinis traukinys nu
Tarp geležinkelių kompani
piama ypatingo dėmesio. Ūki
KRIZIS
garijai būtų grąžintas priva šoko nuo bėgių. 10 asmenų žu
ROMA, saus. 18. — Italijos jų ir organizuotų geležinkeli
ninkų reikalai statomi kuone
WINSLOW, Ariz., saus. 18.|
lomas kareiviavimas.
vo ir daug sužeista.
mini8terių taryba patvirtino ninkų nėra taikos. Kompanijų
NEW YORK, saus. 18. -- pirmon vieton. Žemės ūkio mi — Alkstantiems Navajo indi
1931—32 metų valstybės są prezidentai yra priešingi 6 va Ir šiam miestui artinasi fina nisterijai praėjusiais metais jonams kariuomenės lėktuvi
500 KINŲ IŠŽUDYTA
PALEIS VISAS VEDUSIAS
matą. Pasirodo 81,228,000 do landų dienos darbui ir darbo nsinis krizis. Majoras Walke- buvo skirta per 40 milijonų pristatomas maistas. P
MOTERIS
MUKDENAS, Mandžifirija,
lerių nepritekliaus.
užtikrinimui. Nenori duoti da r’is tariasi bu patarėjais, ko litų, Šiemet beveik 50 milijonų su maistu iš lėktuvų išmetamL
saus. 18. — Už 25 mylių nuo
VARŠUVA, saus. 18. —
rbo didesniam darbininkų skai kiu būdu išvengti numatomų litų. Tik, žinoma, mūsų žemės
šio miesto japonų kariuomenė Kad sumažinti nedarbą, len MANDŽIŪRIJA — ATSKI čiui.
negerumų.
ūkis iš rusų laikų labai aplei PLATINKITE “DRATTCA’
apie 500 kinų “plėšikų” išžu kų valdomos Silezijos vyres
RA VALSTYBE
stas, todėl iš karto sunku jis
dė, anot japonų pranešimo.
nybei įsakyta iš visų valdiš
pakelti. O čia dar tas pasau
ORO STOVIS
UŽDARYTAS BANKAS
SKIRIAMAS f TOKIJO
kų vietų paleisti visas vedu TOKIJO, saus. 18. — Ben
linis krizis.
FERROL, Ispanija, saus. sias moteris ir į jų vietas pa drai su Mandžiūrijos vadais
WASHINGTON, saus. 19.
Valstybės auditorius NelsoCHICAGO TR AP LTN-J
Žemės ūkis, susisiekimas ir
18. — Šio miestelio socialistų šaukti bedarbius vyrus. Sako japonai jau pagamino planus n’aa vakar uždarė Depositors* — Amerikos ambasadorius kariuomenė — trys medžiagi- KĖS. — Šiandie saulėta; t«
taryba nuskyrė mokesčius už ma, apie 10,000 vyrų gaus da sukurti Mandžiūrijoj nepri State banką, 4701 So. Ashland Grew’as Turkijoj skiriamas a- niai stulpai, kurie turi remti mperatūros atmaii.;’
žino4
rbą.
’
varpavimą bažnyčioje.
klausomą valstybę.
avė.
mbasadorium | Japoniją.
mūsų gerovę ir nepriklauso- ma.

CHICAGOJF

Raginame lietuvių visuomenę^emti tuos biznierius irprofesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje “Drauge.”
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DRAUGAS
sugriauti ir jos vietoj pastatyti kruvinąjį
bolševizmą. Kol kas nedaug tai agitacijai
ISein* kasdien, išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu- pasiduoda, nes žino, kad įgyvendintas bol
M$ Metų — $3.60, Trims Mėnesiams — $1.00, Vienam
MOnesiui — 76c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me ševizmas Rusijoje padalė darbininkus di
tų — $0.00, Kopija .0*o.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų nesrų- džiausiais vergais ir skurdžiais. Bet, kada
Otikslui
m Jei neprašoma tat padaryti Ir neprislunčiama tam darbininkų masės nebemato kitos išeities,
pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 Tai. jos griebiasi desperatiškų priemonių. Ir ne
Skalbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 gali jų kaltinti.
Geriausia ir tikriausia kova su bolše
vai. po piet.
vizmu Amerikoje ir visur kitur, tai parūpin
ti darbininkams darbo, panaikinti jų išnau
“D R A U G A S”
dojimų. Amerika gali tai padalyti, nes čia yLITHUAN1AN DAILY FRIEND
Publisbed Daily, £xcept Sunday.
ra pilna visokio turto. Tik reikia, kad pati
SUBSCRIPT1ON8: One Tear — $6.00. 8tx Montlu
valdžia daugiau rūpintųsi darbininkų gero
— $$.60. Three Months — $1.00. Ono Month — 76o.
Ifiurope — One Tear — $7.00. 81V Months — $0.00.
ve ir krašto reikalais.
Jopy — .Olo.

“D R A U G A S”

▲dvertising įn "DRAUGAS” brings best resulta
kdvertlslng rates on applloation.

“DRAUGAS” 2334 S. Uakley Av., Liiicagc

KOVA SU KOMUNIZMU

Jungtinėse Valstybėse yra susikūrusi
uraugija kuri kovoja su bolševizmu ir socianzmu šiame krašte, {šiomis dienomis toji
uraugija turėjo savo antrų iš eilės konieTencijų i\ew iorke. Konferencijoj dalyvavo
zynuų šio krašto visuomenės vadų ir politi
kų. vaiyvavo ir kai kurie kongreso atstovai,
Kurie yra kongreso paskirti tyrinėti bolševi
kų veikmių šiame krašte.
ttios draugijos atsiradimas ir jos rengia
mus Komerencijos rodo, kad ii- Amerika nėra
laisva nuo ooisevizmo pavojaus, kad visuo
menėje jau atsirado stiprus sųjūdis tam pa
vojui pašalinti.
Tuo reikalu susiTūpinę žmonės duoda vi
sokių pasiūlymų bolševizmo pavojui pašalin
ti. Vieni siūlo suvaržyti ar net visai uždaryti
balševikų spaudų, leidžiamų įvairiomis kalbo
mis; kiti sako, kad reikia suimti visus boiševizmo agitatorius ir juos deportuoti; tre
ti tvirtina, kad geriausia būtų tuos ponus,
tie kėsinasi griauti 1 JuJnfcdnių Valstybių
valdžios tvarkų, sukišti j kalėjimų, nes ne
nuoramoms tai geriausia vieta; dar kiti su
manė visai sustabdyti imigracijų.
Mes abejojame, kad tie žmonės, kurio
sumanė kovoti su bolševizmu, žino, kada bol
ševizmas yra pavojingas ii kada ne. Bolše
vizmas tada yra pavojingas, kada krašte ko
kia nors netvarka įsigyvena: politiškas ar
ba ekonomiškas krizis. Kada visame kame yra tvarka, kada darbininkai turi darbo, nė
ra bado, nei skurdo, tada kraštui nėra jo
kio pavojaus iš bolševikų pusės.
Amerika, kaip ir visi kiti pasaulio kraš
tai, šiandien gyvena didelį ekonominį kriaį. Daugiau kaip penki milijonai darbininkų
neturi darbo ir daug jų nepilnų laikų tedir
ba. Pragyvenimo šaltiniai išsisėmė. Tenka
vargti ir peramiai į ateitį žiūrėti. Nedarbas
užsitęsė ilgiau negu galėjo manyti.
Tokių krašto būtį stengiasi išnaudoti bol
ševikų agitatoriai. Jie ragina esamųjų tvarkų

1933

kiti dirbo, jam netektų šian- Į
dien verkšlenti ir dėl skurdo>
skųstis. Pagaliau, mes nema
nom, kad jau taip bloga. Juk Jąu senokai grįžo prancūzų — Man tai didelė garbė, —
Kun. Oox’as ir bolševikai
ministeris pirmininkas iš sa-' atsakė jam monsieur Pierre
jis turi turtingus gimines, geSLA. oiganas vis dėlto pri-'raį gyvenančius vaikus ir dar- vo kelionės pas Hooverį. Tų Lavai, — bet šiuo metu tai
pažino, kad tarp katalikų ku- ;gi pensij,, i5 vaistyb6s iždo dviejų politikų pasitarimai nieku būdu negalima, kadannigų vadovaujamų darbinin gauna. Nebent bedieviškiems kaikur sukėlė didelio nusivy - gi nebegaliu atidėti savo
kų ir bolševikų yra didelis' raštams leisti pinigų pritrū limo. Bet, turbūt, mažiausia1 kelionės į Berlynu,
nusivylimo buvo prancūzuose, į — Vadinas, ne šiuo metu,
skirtumas. Vedamajame raši ko.
į nes jiems buvo gerai žinoma f— teiravosi Amerikos diplonyje tarp kitko rašoma:
“Vadinasi matome didelį Dar viena byla Voldemarui tikroji šios kelionės priešas- ;Iliatas. - Bet tai nėra visištis. la priežastis šį kartų bu- kaį negalimas dalykas, jei geskirtumų tarpe dabartinės
“
D.
N.
”
praneša:
vo ne giliųjų ir apdairiųjų [rai 8uprantuf
kun. Cox vadovaujamos be
darbių armijos žygio į WaTeko sužinoti, kad Kau- didžiosios diplomatijos planų 1 — Nėra visiškai negalimas
no apygardos teisine vėl|kalvlų samprotavimai, o Ašingtonų ir tarpe nesenai
dalykas, — nusišypsojo Lava
duota eiga senai Voldema- me“kos sPaudabolševikų vadovaujamos be
VIENYBĖ IR DAUGYBĖ
ro bylai su p. J. Gabriu. ®ta* kaiP.tai )v>'koI lis...
darbių armijos. Šitas skirKų jis kitų galėjo padary
Tautos vienybės idėja eina iš Hėgelio
Žurnalistas p. Gabrys p. Vai -^S^jos bankas sus- >
tumas susidaro dėl to, kad
ti?
filosofijos, sako “Aušra”, kurioje anarchiz krašto valdžia ir jos atsto
Voldemarą buvo patraukęs tabdė aukso "ok*»ir kai>
Ir Waiter Edge kabeliu pra
mo ir absoliutizmo principai sumaišyti ir su vai skaitosi tik su tokiais
į teismų už tai, kad jis vie po to, prancūzų kapitalas ėmė
pamaži trauktis iš Amerikos, Dešė į Ameriką, esu prancūzų
plakti į vienų sistemų. Hėgelis pasakė, kad savo piliečių žygiais, kurie
name tautininkų laikrašty,
ministeris pirmininkas Pierre uumsteri!S pirmininkas su
valstybė — tai esamasis dievas (“Der Staati rimta ir teisėta kryptimi de
rodos, “Krašto Balse” Ga
P*rel*ist der praesente Gott”). Valstybės idėja per j rinami. Bolševikų maršavi-! brį buvo pavadinęs “vokie Lavai priėmė Amerikos žur- daUgiakalbe
sonfikuojasi jos galvos omenyje, tad jei vais-! mas į Vašingtonu buvo' čių šnipu”. Kauno II nuo nalistus Paryžiuj, raminamai kęs’ 3°g kelionė Vašingtomui
! “nėra .visiškai negalimas dalybė yra dievas, tai ir jos galva, tas “vai triukšmingai garsinamas ir ■ vados taikos teisėjas išna nušviesti jiems, ypa^įaį
tižios ir idėjos reiškėjas” turėtų būti ir Die- i dar triukšmingiau atliktas. į grinėjęs 1925 m. tų bylų, praneūzų požiūrio, pasaulio iykąs-” 0 P° kehl? ^nų jis,
būklę. Jankiui buvo sujaudinkart*
iškilmingai, ats
vas. Hėgelis pamatuoja Liudviko XIV mintį
Todėl valdžia ir įstanida- į Voldemarų pripažino kaitu
lankė pas Lavalį ir įteikė
ti.
“Valstybė — tai aš” (L’etat c’est moi). Iš! viai į tų bolševikų žygį pa-i
ir už tų šmeižtų nubaudė
Jungtinių Amerikos Valstybių
liegelinės statolarijos forma, kuri reikalau-j žiūrėjo, kaipo į karingų
2 sav. paprasto kalėjimo. — Tai tamsta turėtum Hoo prezidento, kvietimų. Nuo to
veriui pasakyti! — sugiedojo
ja, kad visa tauta taip galvotų, justų ir tikė triukšmadarių
pastangas
Tačiau tokiu teismo spren
“New York Times” atstovas. kių kvietimų, kaip žinoma,
tų, kaip tauta kad to nori smurto keliu prie
sau politinio kapitalo susi
dimu nebuvo patenkintas
nevisai gera atsisakyti..
Lavalis nusijuokė:
valdžios priėjusi partija. Fašistiškoji tautos j daryti.”
nei vienas, nei antras: Ga
vienybė — tai nevykusi mikstūra, neharmo-i Kiek čia senai puse lūpų bi
— Taigi, kų tamsta pasabrys — kad Voldemarui — Hooveris Amerikoj!
ningas vienetas. Tokia tautos vienybė — tai! jojo prieš bolševikus prasitar
bausmė už jo įžeidimų ir — Atlankyk jį! — pareiškė kyši Brūningui? — paklausė
valstybės skrynioj uždarytas chaosas, kuris i ti, jiems pataikavo, o kuni
tokiu būdu atsilyginimų už “Chicago Tribūne”. — Jūs j Franklinas Bouillon Pi. irų
veržte veržiasi į laisvę. Kai sudėtinė kolek gus šmeižė, juos įtardamas ir
nudirbtus savo kraštui dar greit viens antrų suprasi 1.1 Lavalį dar paskutiniam pari lamento posėdy vasarų, liepos
tyvinio vieneto dalis stiprina save savo at tautos ir darbininkų priešais.
bus esanti per lengva, o Tarp jūsų tėra...
.. vandenynas. Mažino- mėnesį, k’ai Paryžiuj buvo
skirume, stengdamasi atmesti ar nuslopini. Katalikų Bažnyčia visada
Voldemaras — kad jis nežįs! — pajuokavo Lavalis ir laukiamas Brūningas.
svetimų būtį, ar kai atskirieji elementai drav rimUi rūpifiasi darbininkų rei
sųs kaltas. Savo nekaltumui
atsisveikino su amerikiečiais. — Būk tamsta ramus, aš
ge ar skyrium nori savimi visumų pavaduo i kaĮaįs
įrodyti jis prašė teismų dar
Jie būtų buvę ne žurnalis- jam jau pasakysiu! — atšovė
ti ir paneigia visumos savarankiškumų ir per
_______
kartų išklausti liudininkų p.
A. Smetoną ir jį išteisinti.” “Jr ne amerikiečiai, jei ne- ministeris pirmininkas.
tai ardo bendrus savitarpio santykius, tai
šliupo vargai
butų tuoj pranešę į Ameriką
„ , ,
gauname anarchistiškųjį partikularizmų, o
Vargšas tas prof. Voldema- apie svarbų pasikalbėjimų su'
ą 8 ar
Sa pa*a"
kai vienybės vardu naikinama ar slopinama Keli
Keli laisvamaniški
laisvamaniški laikraš*1 *, .
V* č. -V
ras!
Dabar
visi
į
jį
kimba.
Koprancūzų
ministeriu
pirminiu..
f
S1
ooveriui.
paašo apie satfb “ tėtušio”
individualinė sudėtinių kolektyvo dalių lais- eiai ras
dėl nieks prie jo nekibo prieš ku dėl jo kelionės pas Hoove- klaas\. PcW Parisien bc”'
ve tuokart mes turime despotiškųjį vieniji dr. J. Šliupo vargus Lietuvo
porą metų, karia jis krašto rj. O Hooveris turi blogą pa 1 ra ar
18vaaau0Jan)i I-a- mų ir anarchistiškas partikuliarizmas ir de; je. Šiandien senatvėje jis pasi
Ii,
prisiminęs
tų epizodėij.
pratimų skaityti dienraščius.
spotiškas vienijimas reikia laikyti moralinė likęs be turto ir skurdų turįs diktatorium buvo.
----------------------Ir prasidėjo stebėjimasis. Pa!
Lavalis gūfcte'.ejo
mis blogybėmis. Melaginga ta mintis, kuri i- kęsti. Pats dr. Šliupas saviš
Dėl pasike’tus.’u gyven'mo ryižiuj valstybės vyrai nuste-ir at
.
ma kurių nors atskiros būties dalį, pav., pa kiams Amerikoje taip skun
aplinkybių, šiandien bažny- bo dėl staigių gandų Ameri-L~ 4 jam pasakysiu ? G reitriotizmų, ir jos vardu paneigia visas kitas džiasi:
ciau,’ JiS m8n tur6s k{* 1101 s
Čiose negalima išspręsti visu kos spaudoj apie Lavalio ke- C18U
dalis; melagingas yra politinis nianizmas, ku “Gal būt aš kaltas, kad nepasakyti.
nusistovėjusiam laike sten tikybinių, dorovinių ir visuo- lionę pas Hooverį, o Hooveris paneigia individualinę laisvę dėl nelygs
Dabar liies žinom, kad La
giausi ugdyti visokeriopas menintų Šių laiku gyvenimo lis Vašingtone taip pat nustetanios vienybės, kurios turinyje tėra cliao
klausimų.
6
tikintieji
būtinai
bo,
kad
prancūzų
ministeris
valis neturėjo Hooveriui atsatiškas visų idėjinių ribų ir skirtumų sumai įstaigas, kurios rubliij ir
markių žlugimo metu užsi turi žinoti, kaip Bažnyčia pirmininkas kalba su žurna- kyti nieko ypatingo, o ko lio
šymas.
juos išsprendžia. Kas atl'hs listais amerikiečiais apie ke- į overis. klausinėjo, to nesako
VI. Solovjovas teisingai sako, kad anar laikyti neišstengė?”
tą taip būtiną, taip svarbų iįonę Amerikon,
nei šykštus pasitarimų komu
chiškoji daugybė ir negyva, slegiama vieny Taigi, taigi. Jo organizuo
patarnavimą? — Katalikų Tuoj buvo kabeliu įsakyta nikatas, nei gausingos žinios
bė lygiai priešingos gėriui, tiesai ir grožiui jamas laivynas juroje nusken
dienrašt S.
Amerikos pasiuntinybei Pary- visuose laikraščiuose..
ir kad idealinė būtis rekalauja vienodai lais do ir kiti dalykai vėjais nuėKardinolas
Schustcr.
žiuj patirti gilesnius prancūTaip daroma pasaulinė is
vės. Šitokios laisvės pilnumu reikalauja, kailį jo. Iš tikro gailų, kad tas neatskiros tautos organizmo dalys rastų save j nusistojęs žmogus nenusisto- —*■—-------- ------ zų premjero planus, nes jei torija. ,
“L. A.”
REMK1TE Tl’Oš PltGi F- Lavalis laukiąs pakvietimo,
viena kitoj ir visumoje, kad jos jaustų savo siu laiku nėnusistovėjusį bizSIJONALL3 IR BiZNIE- tai jis ir gausius jį.
skirtingumų. Tokių laisvė — tai vieninte n į vare.
lis kelias į tikrąjį tautos narių ir tautų so- Jei dr. Šliupas būtų rim RIUS, KURIE GARSINASI Mister Walter Edge nuėjo SKAITYKITE IR PLATĖS
KITĘ .“DRAUGĄ
pas Lavalį.
tai dirbęs tautos darbų, kaip DRAUGE.”
Iidariškunių.

tetas, žinodami vyskupo troškimus, irgi
ieškojome kelių jo pargrįžimui Paskli
dus žiniai, kad vokiečių okupacinė vai
zdžia žadanti paskirti vyskupų von der
Roppų visos Lietuvos vyskupu, dar la
biau imta šiuo reikalu rūpintis. Mes krei
(Tęsinys)
piamės į vidaus viceministerį K. V. Plėvę,
Pasauliniui karui prasidėjus, jo vys išaiškinome kokių svarbų vyskupo lietu
kupijos žmonės, pasienio gyventojai tuoj vio buvimas turėtų
Lietuvoje ir pra
atsiranda tarp dviejų kariaujančių armi šėme išgauti valdžios sutikimų grįžti vys
jų. Miestai, miesteliai užtvinsta nuo karo kupui Pr. Karevičiui. Ministerio pritari
nukentėjusiais. Vyskupas teikia savo mų gaV$; sudarėme delegacijų iš J. Ku
tvirtų maionia ranka paramų ir ragina biliaus ir manęs, nuvykome į Smolensku
savo dvasiškijų plačiai organizuoti pagal pas vyskupų ir pranešus jam, kad minis
bų. Jis pirmutinis atsiliepia į lietuvių cen terio leidimas gautas, vyskupas labai nu
tro komiteto prašymų, suruošia visose džiugo ir mums karštai dėkojo.
diocezijos bažnyčiose kolektų, kuri, bo į
• • Buvo kutarta, kad vyskupas važiuo
vairių daiktų ir maisto produktų, duoda sius į Petrogradu ir ten lauksiąs sutiki
29.000 rublių grynais pinigais.
mo iš vokiečių.
Tokį leidimų vyskupo prašomas ture1915 metais važiuoja pasigydyti f
Kialovodskų. Jam ten besigydant, vpkie- jo parūpinti kardinolas Gaspari, popie
čių kariuomenė užima Lietuvą ir atker- ii aus sekretorius. Belaukdamas leidinio
vyskupas, gyvendamas arčiau mūsų, nuo
ta nuo Žemaičių vyskupijos ganytojų.
Rusijoje vyskupas nerimsta nori grįž latos lankėsi pas mus centro komitete,
ti greičiau atgal, bet karo aplinkybės ji kur turėjome progos smulkiai aptarti ben
Dr. Martynas Yčas.

iEMAIČiy VYSKUPAS PRANCIŠKUS
KAREVIČIUS

ten sulaiko. Mes, lietuvių oentro komi-

Antradienis, sausio 19,

drus politinius reikalus. Kiekvienas niū-

APŽVALGA

KAIP DAROMA PASAULINĖ ISTORUA

sų svarbesnis sumanymas rado vyskupo \o sekretorium kan. šauliu mūsų išlydė
karščiausių pritarimų ir paramų. Mes ti ir įteikė čia mums introdukejos laiškų
stengėmės surasti ir nustatyti bendriį vei Amerikos kardinolui Gibbons, prašyda
kimo linijų su likusiais Lietuvoje vyrais mas jo mūsų misijų paremti.
Vėliau sulaukęs vokiečių leidiikįo li
siekti Lietuvos nepriklausomybės. Vyskupo tarpininkavimas čia mums paties Die- i išgavęs caro leidimų, kan. Šaulio ir kun.
vo duotas.
| Paltaroko lydimas, per Stockliolmų vysKų gi vyskupas, važiuodamas,- turi j kūpąs parvyko į Lietuvą. Vokiečių okunuvežti Lietuvon? Pirmiausia jis turi per paeinė valdžia Kauno stoty iškilmingai
duoti mūsų veikėjams Vilniuje tų bendrų j vyskupų pasitinka parkvietus iš Panevtmūsų nuotaikų ir mūsų tvirtų įsitikinimų ižio vyskupo paliktąjį generalvikarų ir
išgauti nepriklausomų Lietuvą, sustiprin daug kunigų. Iš stoties kunigų ir dedelės 1
ti moraliai ir padrąsinti jūos, užsistoti žmonių minios lidymas vyskupas vyksta
prieš okupacinę valdžių Lietuvos teises į Katedrų kaip ir naujo ingreso daryti,
pavartojant vyskupo autoritetų. Bet Lie- ( Čia jo laukė nemažas lieuvių mokytojų
tuva apiplėšta, armijų pulkų nutrypto, būrys su žinomu daktaru Steputat’u ir
žmonės badų kenčia. Kų darys vyskupus i kitais vokiečių karininkais priešaky. Vystuščiomas nuvažiavęs? Nutarėme įduoti kūpąs prabilo į žmones šiaip:
“Gal esate susirūpinę mūsų žmonių
nuvežti komitetui Vilniuje pinigų ir 23,
000 rublių paties vyskupo nuožiūra suvar tremtinių — pabėgėlių likimu Rusijoj.
Galiu pareikšti, kad jie Petrograde esa
gusierag padalyti.
Taip sutvarkę reikalų mudu su kun. mojo liet. cenJtro komiteto gausiai apriiŽilium išvažiavome per Sibiru, Kinus ir nami. Tasai komitetas 195 vietose yra jJaponiją į Ameriką tremtinių šelpimo sikūręs skyrių po plačių Rusiją, laiko
reikalu. Tai buvo 1916 nk liepos įnėn. ga mokyklas, kurių įsteigta apie 200 su dės
le. Žemaičių vyskupas atėjo į stotį su sa-

tomąja lietuvių kalba. JVoroneiže yra įkur-

los dvi Martyno Yčo vardu gimnazijos
kun. Olišauskd vedamosis “Saulės” mo
kytojų seminarija, kur mokosi apie 1,709
mokinių. Tambove ir Juroslavly ‘Žiburio’
gimnazijos, Petrograde prie c. komiteto
įkurti mokslo kursai, kuriuose lietuvių
kalbų dėsto uhiversiteto docentas K. liū
gu. Petrograde leidžiami du lietuvių
laikraščiai. C. komitetas turi savo nnesavių spaustuvę, kuri aprūpina lietuvius
tremtinius knygomis. Taip ten išspuus<linta 10,000 egz. katalikiškų poterių su
kun. Paltaroko platesniuoju katekizmu su
Šventa istorija, 7000 katalikiškų malda
knygė. Iki liepos įnėn. lietuvių pabėgėlių
reikalams jau davusi 5 milijonus rublių
nišų valdžia ir Tatjanos komitetas, be to,
dar mokykloms laikyti yra rezerve atski
ras fondas. Rusų valdžia leidžia lietu
viams kurti koplyčias, apmoka kunigus
už dvasinių reikalų atarnaviiną”.

(Bus daugiau)
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1932

A. .J. Janušauskas, 1301 S. coln St. Chicago,
51,700, T p. TariiSku................ 11,500
|50th Ct., Cicero, III. 118,150
35 Avė.
Gaižauskus, Roseland, llli
J. Žvirblis, 1513
Misiūnas,
Roseland,
fili- Melrose Park, TU. .. . 43,91 M)' nois ................................... 8,700
'nois ................................. 101,380
A. Neničiiniskaitė . . 8,500
Vaičaitis, 424 Dean Si.,
Devyni kontestininkai nori V. R. Mandravickas, 815-45 S(,J.ranton>
Pll
25.850 i Sutkus 1007 Eiglit st.,Wnu“sunaikinti’* Rašfinskienę, kuri st., Kenosha, Wrs. .... 76,000
A.
Valančius, 1.226 S. 5()■ kegjan, UI. .................... 6,250
j
\.
25,750'1,1......................................
tačiau nemananti pasiduoti. Va J. Aukškalnis, I3.y llani- ave., Cicero, III
........................................ 1,000
son St. Gary Imi. .... 68,100 t
Valaitis, laižome, Pa. 1,(HKI
rakulis grasina Stancikui. StulBacevičius 1850 Wabansia
Grybas, 2244 \V. Adams',Ave> chicago, III. .... 24,200
Mikalauskas ................ 1,000
ginskas ve! nralenkė Cslienę
SI. Chicago, III............... 62,900 , Vaicekauskas, 4242 S. MaK. Sabonis, Chicago, TlliS. Staniulis, 6651 S. Talman plewood avė Chicago, III. jnois ................................... 1,000
Netikėtai, pereitam šeštaJl* avė., Cieero, III........... 171,100
-............... 24,000 | M. Povuitienė, 700 S. 9 st.
ny perversmas ir Bašinskic
Ag. Gilienė, 1313 Emerald ,av(‘., Chicago, III........... 60,900
nes iškilimas ant pačių kori- Avė., Chicago, III. .. 158,610 į-^- Žolynienė, 6709 Archer
A. Langman, 1334 So. 48 llerrin, III........................ 1,000
testo aukštybių, ligi pat paM. Varkalienė, 6315 South ave-» Chicago, 111. .. 60,600
A. Condratas, 1706 S. Ma-! Valnckrfs, Melrose
Park,

DIDELI NERAMUMAI VAJAUS LAUKE

O Kazlauskienė, 4356 S.
matų sujudino visą kontesti eolu avė., Chicago, III. 151,820
••
I
'
'•
ninkų-ių organizacijų.
i F. Guhysta 4355 S. Moznrt Rockwell st., Chicago 54,450
Stancikas gyvu žodžiu va-1 St.................... ..
146,250
P. Pabijonaitis, 2320, W. 23
51,900
jaus vedėjui pareiškė, kad Ra i P. Petrauskas, 14 Johnson ! PJ., Chicago.
šinskienės suprizai nė kiek jo St., Binghamton, N. Y. 137,910
Bugentavičius, 1616 N. I.i nnestebina ir negųzdina.
Varakulis viešai prie liūdi
ni nkų pasakė, kad kas nė kas,
bet jis tikrai kelsiųs “kontrevolincijų” ir tol nenurims kol
neužkariaus Bašinskienės auk į
štvbių.
Stulginskas su Giliene, kas-'
dien viens kitų lenkdami taip
gi šneka, kad ir jie nė kiek nė
ra menkesni urž pirmuosius ir
dėsią didelių pastangų .juos
pavyti ir pralenkti.
Varkalienė, Guhysta, Pe
trauskas, Janušauskas, Miliū
nas, Mandravickas tik po ke
lėtų žodžiij vajaus vedėjui pa
rašė, bet tie žodžiai tokie reik- Į
šmingi, kad kartais gali visus
nustebinti. Pav., turint galvo-;
je, kas nesenai buvo ‘Draugo”
rašyta iš Binghamtono, kokia j
stipri unija yra susidariusi;
Viskonsino valstybėje už Man-i
dravicką, 'žinant, geležinę Var- Į
Ralienės energijų, staigų G.u-j
hystos, Jaušausko, Misiūno ir
Grybo iškilimų, galima laukti
didelių Įvykių, netikėtų suprizų.
Visi “Draugo” skaitytojai,
kurie dideliu susidomėjimu
kasdien seka kontestininkų ei
gų, prašomi nesuklysti viena
me dalyke, būtent, dažnai
kreipti dėmesio į taip sakant
mažesnes “žuvis”, t. y. tuos
kontestininkus-es,
kurie dar
nėra persi ritę per šimtų tūks
tančių balsų. Vajaus vedėjas1
čia dedas save pranašu ir no
ri štai ką pasakyti: ateis die
nos, o jos gal jau ir netoli,
kad visa 1a ilgoji kontestinin
kų eilė garsiai sušuks dide
lėms “žuvims”:
“Kelio mes einame!”
Ženklai jau rodosi. Štai,Pabijopaitis, kuris rodėsi kiek apsil
pę*, pralenkė Žvirblį, Bugentavičių ir brightonparkietei
Kazlauskienei liepia traukti-'
iš kelio. Kondratas, iš Phila.,
Pa., pralenkęs Taruškų, Rėkų, Jjangmanų, kitam, hrightonparkiečiui ant “pakulnių
lipa”. Neužilgo išgirsime nau
jienų iš Staniulio, Žolynienės,
Kazlauskienės, Bugentavieio,
Žvirblio,
Vaičaičio, Valan
čiaus, Bacevičiaus, Vaicekaus
ko, Langmano, Rėkaus, Tarus
kos, Gaižausko Nemčiauskaitės Sutkaus, Šinmlyno ir kilų.
Vadinas, oušnaujos dienos bus'
didelės konteste naujienos.

O. Rašinskienė, 1639 S. 50
Avė., Cicero, III........... 268,480

V. Stancikas, 1706 W. 47
st., Chicago, III......... 248,180
P. Varakulis, 724 West 18
St............................... 237,400
A. Stulginskas, 1628 S. 50

yomencing avė.
Phila, Pa.
...................................... 18,200
Ct., Cicero, Tll............... 17,700
! Bekus, 1350 Wabansia avė.,

Chicago, III.

ŠIRDINGAS PRAŠYMAS

Gerb. kontestininkai, kon13,900 testininkės! Šiuo prašau visu.

kurie dar neatsiuntėt savo pa go’ numeris, laibai norėčiau,
veikslų klišėms (eut) padaryt , kad tame numery tilptų ntpasisknbinkit atsiųsti, ar admi! vaizdai visų mūs brangių dar
nistracijon atnešti — būtinai1 buoto.jų.
sausio 21 d. rytų Sausio 23 d. j
Kontesto vedėjas
išeis didelis-jubiliejinls ‘Drau

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTUS,
kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Oeksnio Galingu
Mostis yra sudaryta ift 18-kos skirtin
gi/ elementų, iš visų kraštų svieto
gulų visokių medžių aliejų.
Deka
nių Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai,
pasekmingai gydo:
Reuma
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir aršulusj kraujų, nikstelėjimų ir šiaip
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
žmonių yra pagiję, o milijonai da
nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
noudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
neimtų taip kaip rašom, pinigus gražinum. Parsiduoda visur. Klauskite
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERT
OINTMENT. Kaina 75 centai.

This new cheese
treat

Now—Kraft-Phenix’ new achievement! Rich mellow cheese flavor
plūs added health gualities in
wholesome, digestible form.
Velveeta retains all the valuable
elements of rich milk. Milk sugar,
calcium and minerals. Etery one
caneatitfreely!
Velveeta spreads. slices, melts
and toasts beautifully. Try a half
pound package today.

DEKEN’S OINTMENT CO.
HARTFORD,

CONN.

KRAFT

. ADVOKATAI

V/elveeta

JOHN 6. BORDEN
(lohn

Rngdztunas

▼ The Delicious New Cheese Food

Borden)

ADVOKATAS
105 W Adams St. Rm. 2117
T»lPI>h<in»

4727

Ksndolph

2151 W 22 St. 6 iki 9 vak
» on<j
f

9000

'k' '» r,to Tel.

‘

Repub 9400

-

A. A. SLAKIS

10PIECE COSiViETIC
SĖT $1.97
This ts e KimiVivanl Sėt and tneludca facc potvi . . $1.90; Rouge, 75c.
Tlssue Creani
Depllatory $1.00,
Faclal Astrlngent $1.75, Bath Salt 1.00,
Toitet tVater $1.25. Pcrfume $2.75. BrllUantlne 75c. Skin Whltener 75c. Totai
Value $12.00. Spectal prtce, $1.07 for alt
ten pleces to introdnce this line.
Vardas
..........................................
Adresas .................................. • •

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Rooni 1502
Tel.* Central 2378
• Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Siunčiame per paštų GOD
Pinigai grąžinami. Jei
nepatenkintas

Bea Van 58O-5th Avenue, New York
j Vakarais:

Utarn., Ketv., ir Subatos
6 iki 9 vai.
l 4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
Namų

Tel.

Hyde

Park

3395

A. A, OLIS
ADVOKATAS
11 SOUTH IA SALDE STREET
Room 1984
Tel. Randolph 0335

Valandos nuo 9 ryto Iki B vai.
32 41 So. Halsted St., Te,

Valandos
l’ta.rn

7

—

Ketv

iki

vak

Victorv 0541

9

vakai-

Nesirūpink

,r gubsloe vakare

išbėrimais,

Tel.

Randolph

5187

ir

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law
11 S. LA SALLE STREET
Ir Vakarais: Otarn., Ketv. ir
batos nuo 7:30 Iki 9 J
4200 S. HALSTED STREET
Tel W.’ntworth t ItSt

saugus.

Aš apsisaugoju rūkydama LUCKIES

spuogais

negerumais.

odos

Tik

antiseptikų Žemo—

gauk. gydanti

Aptiekose.

35c.,

60c..

»1.00.

rtu-

For COLDS, COUGHS

Copr., 1932,
l'h* Arnrrii an Tobarro Co

kitais

niežėji

pleiskanomis,

mu.

Sore throat, museular rheumatic aches& pains,apply Musterole, the "counter-irritant”

žemo

FOR

SKIN

i R R i TfkTi O N$Š

PRORAie
teikia
barberišką

“Aš negaliu rizikuot savo balsu. Todėl aš apsisaugoju rūkydama LUCKIES
— jie visuomet palankūs mano gerklei. Aš jums dvigubai dėkinga už pato
bulintų Celofaninį įvyniojimą, nes jis taip lengvai atidaromas skveto
pagalba.”

skutimosi
patogumą
namie
(PRO B AK BtADE).

•e

It’s toasted

t*
Tyro*. Aiškios, Sveikos
GRASIOS AR VB

Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knitejimus—prie! kosulį

k ra

Neperilampamat Cellophane Uilaiko tg "Spraginimo" Skoni Vlauomtf Švleilu

Mui-tne valo,
be pavojaus.
Knyga “Eye
Deaiity" ant

VtHUK. RADIO LUCKY STRIKE PROCRAMAl—60 modermiku miniitiiį tu gtriiuiitii pasaulio iokiit orkestrais ir Valter VPinchell, kario
pasakojimai apie liandienį tampa rytojaus iirsios Programos kieki tena Autradieni.^Krtvirtadienį, ir šeštadienį, vakarais per N.B.C. radio tiaklg.
Murins Co., Dpt. H. S.. 9B. Ohio St., ChioMto

BILLY’S UNCLE

didelis

turtas

švelninu gaivina
Jus Jų pamėgsit*
Care” arba “Eye
parelkaln\Imo

Antradienis, sausio 19, 1932

Šv. Kazimiero Akademijos mergaičių garsioji orkestrą gros gražių mu
zikos kurinių. Prie šios orkestros šoks šokikė ir pasižymėjusi daįninin
kė dainuos specijalę dainų. Taipat bus klarneto ir korneto solo. Mer
gaičių trio.

BANKIETAS 6:30 V. ŠOKIAI PRASIDĖS 8 VAL. ir TĘSIS iki 12 VAL. NAKTIES

JUSTAS KUDIRKA

p. MARIJONA JANUŠAUSKIENE

KASTAS SABONIS

v
«

f

4
D R I n U I B

Antradienis, sausio 19, 1932

DAKTARAI:

Tel. Cicero 6766

DR. P. ATKOČIŪNAS
D entistas
1446 SOUTH 49 COURT

Prospect 6659

SVARBI ŽINUTĖ

DR. P. Z. ZALATORIS

Ant Jankausko Aptiekos

Vai.: 9-9

Rm.

Tol. Canal 0257

Cicero^ III.

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED STREET
Residenclja

6600

S.

Artealan

Ari

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. M. T. STRIKOL'IS

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028

Lietuvis Gydytojas ir Cliirurgas perkėlė savo ofisus į
naujų vietų po num. 4645 S.
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.

Rezidencija 2859 So. Leavitt St.
had conipiled an enviable re- sis vyras išsitraukė iš kišenės Valandos: 11 ryto Iki 4 po plotu
Tel. Canal 2330
that you have been clamoring oord with a string of 23 con- revolverį ir pagrasė baisiau
SRORTEVELY 8PEA6 Iki 8:80 vakare
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
Nedėlioj pagal susitarimu
for and had to wait two secutive triuinplis, before it siai išsigandusiam U oujonui
KINO”
years to realize, was enaeted bowed down in defeat to Bri-1 tuoj nušauti, jei šis šauksis pa Tol. Canal 6764 Rea Republic 6860
By J. O. S.
Tel. Lafayette 5793
in the finai ‘ battle of the cen- ■ jgeport. The greatest teams galbos. Du kiti vyrai šugrieX The Brighton, North Si- tury’, Sunday, January the!įuįjle country, inevitablly are bė auksakalį ir bematant suGYDYTOJAS, CHIRURGAS
de skirmish was a tense spec- lOth, Cicero and Bridgeport! confronted with the giliu rišo ir užkimšo burnų,. NeužIK OBSTETR1KAS
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
tacle. Brighton managed to ‘hodked up’ in that peipetuai įof losing tliat first ęne. miršo nė telefono vielų per- Gydo stalgias »r chroniškas Ūkas Ofiso Tel. Victory 3687
Of.
ir
Rez.
Tel.
Hemlock
2374
vyrų, motoru Ir Taiku
Office: 4459 S. California Avė.
eke out a \vinning score to grudge game” and wlien the (jįcerOj n0 exception to that piauti. Kaip greit buvo surišdaro operacijas
Nedėlioję pagal sutartį
the tune of 13 to 10. Trailing smoke of battle elapsed, the natural law, went down in tas Goujon, taip greit buvo
Ligonius priima kasdieną nuo
at the half, the Brighton Park finai tabulation read Bridge- defeat, likę a great team apžiūrėtas stalas ir seifas. Iš
3133 S. HALSTED STREET
plotu iki * ral. vakaro.
Nedėliomis
ir
sėt
odomis
tik
Tel. Wentworth 3000
Antras ofisas ir Rezidencija
port
19
Cicero
18.
It
was
a
“Five” put up a spirited bid
wonld. It never eased its seifo banditai paėmė tik diĮSkalno susitarus
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
^^bthe finai session, to renmin “heartbreaker” for the Cice struggle when the going ap- dįjį deimantų. Mažesnių akRez. Tel. Stewart 8191
Ofisas, Laboratorija Ir X-Rag
ro
warriors
to
lose.
The
teams
|B||Htlie positive side of the
peared insurmountable, and menų jie nelietė. Dar jie pa- 2130 WEbT
STBEET Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
■ HreUger, with a possible loss were so evenly matched that. iįterally ‘come froni bėliind?, siėmė piniginę su 30,000 frau-'
GHIGAGo
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. |
šventadieniais pagal sutarimą.
to be
bt determined only in the n matter of ‘‘breaks ’ ivould unįįĮ the waning moments to kų.
Gydytojas ir Chirurgas
future. “Whitey” Shemetuls-1 decidė the struggle. lhe ina- comniand a slight lead. Vve
Banditai *taip pat greit
6558 S. ilALSTED STREET
Tel. Grovehill 1595
kis of Brighton, played a bility of Cicero to convert the CĮm attach the appellation of dingo, kaip kad buvo atėję,
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
OIDLUJAS IR CHIRURGĄ*
lieads — up game to put itnumber of free tlirows into jęotre j_>ame in Basketball to Bet automobiliui leidžiantis
i
X — Spinduliai
lies. Lione
on ice. Naikelis and Savickas possible points, can be sulh’ cicero, because they ruled nuo vilos, auksakalys kažkaip
UGDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 Eugle Aood 6641
Office 1 none
Va-.
9-11
ryto
2-4
ir
7-9
vak.
Otibua Z-ui VYtisl 22iid S Irt oi
leld North Sides prestige med up as theultimate fac-,^ erOp for more tlian a nor- atsiraišiojo ir suspėjo įsidėmė' Uphe
Serauomis po pietų ir Nedeldiemaie j VVuut A orlh 3000
VVentvvorth 3000
tik susitarus
no little success.
-lor, or the difference between|uiaĮ tepan of time. Cicero will ti jo numerį. Jo riksmas nie- Cor. Su. Loavill SI. Tel. Ctuiai inlltll
2422 W. MARUUE1TE RuAD
Rezidcuci ja:
6628 So
K.ckmond
Avenue Lui. liepublic 7868
X Asųd now folks, the tliing winning and losing. Cicero rise to greater heights after ko nebepadėjo.
GfDfTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos 1—8 & 7—8 vai. vak
Ar
this blot on their record. Pavogtasis deimantas labai •
Ufiso Tel. Victory 6893
Nedėlioj; lo — 12 r j lo
6558 SO. HALSTED STREET
They possesses that great brangus; melsvos spalvos, a- !
G K A Ii O
Vai 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Rez. Tel. Drexel 9191
spiri t of winiiing gailies and pie 40 karatų svorio. Bendrai, i
LACHAVICH it won’t surprise the writer lokio svorio deimantai labai
lo see Cicero and Town of retas daiktas, o šis juo ver- (
PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
IR SŪNUS
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
CHICAGO J E
ir CHIRURGAS
LIETUVIS GRABORIUS Lake meet for the supremaey. tingesnis dėl savo melsvos 4631 SO. ASHLAND AVĖ. Ofisas 3102 So. Halsted St. GYDYTOJAS
4729 WEST 12 FLACE
Laidotuvėse pa
That diminutive star, Joe spalvos. Jis lygus garsiajam į
Vai.: 7 iai 9 v. v. išskiriant Seredos
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Kampas
31
Street
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Tel. Yards 0994
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
ir pigiau negu kiti
Kiucliinskas, and Jesen tor Šiaurės Žvaigždės deimantui, j
darbu busite užganėdinti.
bus.
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak. 2 92 1 W. WĄSHINGTON BLVD.
Bridgeport. Budrick, Krank kuris taip pat sveria 40 kara- į. Rezidencijos Tel. Plaza 3200
sau prie grabų 182314 W. 23rd PI., Chicago
vai. ant VVashington Bulvd.
dirbystės.
VALANDOS:
N edėlionhš ir šventadieniais Kitos 4:30
and John Zuk and ‘‘Vin’* tų ir kuris kadaise buvo rusų
— 5:30 kasdien
OFISAS
Nuo 10 iki 12 dienų
Telefonai: Kedzie 2450 — 2 4 51, arba
668 West 18 Street
10-12
Balsis of Cicero, played stel- caro brangenybių rinkiny,
Nuo 2 iki 3 po pietų
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
Telef. Canal 6174 L439 S. 49 Court, Cicero, R l.
Nuo 7 iki 9 vakare
Tel.
Cicero
6927
SKYRIUS: 3238 So.
lar gailies, gcod eiiougli to Goujon tų deimantų buvo
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną
I
Halsted Street, Tel
win būt “Dame Fortune” nupirkęs dar netaip senai,
Victory 4688.
telefonas ¥ards 1138
deemed otherwise in this fa- vos prieš dešimtį dienų, iš
Perkėlė savo ofisą po numeriu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Phone Boulevard 4139
teful Sunday. Talžunas of Ci- vieno Bombėjaus pirklio indu- D E N i 1 S f A I
4142 Archer Avenue
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
cero,
played
a
remarkable
gaso.
Niekas
apie
tų
pirkinį
me(
GRABORIUS IR
Vai.; 11 ryto Iki 1 po pietų
SPECUAL1STAS
Phone Boulevard 7042
me,
būt
he
was
no
inatch
to
ko
nežinojo.
Dėl
to
labai
nuos
2 iki 4 Ir 6 iki 8 v. v.
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
BALSAMUOTOJAg
GRABORIUS
j
the
more
experienced
hebetabu,
iš
kur
banditai
sužino'
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Turiu automobilius viso
Musų patarnavimas
pietų: 7—8:30 vai. vakare
nioth
center
of
Bridgeport,
jo
apie
tų
akmeni
ir
ypačiai
'
visuomet sąžiningas Ir
Telefonai dieną ir naktį
Nedėliomis 10 iki 12
kiemą reikalams. Kaina priei
nebrangus, nes neturi
DENTISTAS
Į
Jesen.
That
my
youthful
gentai,
kad
jis
laikomas
auksakaVirginia 0036
Telefonas Midway 2880
me lfilaldų užlaikymui
nama.
■kyliu.
4645 So. Ashland Avė.
3319 AUBURN AVENUE try was a game! For the ex- lio raštinėj.
Ofisas Tel. Grovehill 0617
citement
and
thrills,
that
Ave

Nauja, graži koArti 47 Street
Policija taria, kad banditai
Rea 6707 S. Ar tęsiau Avė.
Chicago, III.
Tel. Grovehill 0617
ply#’a dykai.
re crannned into this spectacnors bendro su pa
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Canal 6222
Tel. Kenvrood 6197
i
le,
it
seems
safe
to
assert
that
slaptinguoju
indusu
ir
kad
»
3307 Auburn Aveuue
Valandos:
the more experienced hebe- gįs bus pardavęs akmenį, jau
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ”
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
LIETUVIS GRABORIUS
2423 West Marųuette Road
lor a long time.
į§ anksto sugalvojęs brang’eDENTISTAS
Vai.
2-6 Ir 7-9 P. M. Ketv. 9-19 apart šventadienio Ir ketvirtadieni.'
Didelė graži koplyčia dykai
X Come out to St. Pliillip s nybę vėl atsiimti.
R. K. 2201 WEST 22nd STREET
A. M. Medėltoj susitarus
718 WEST 18 STREET
LIETUVIS GRABORIUS
“gyin” next Sunday, and see
..........
„...
(Kampas Learltt 8L)
Tel. Hemlock litu
Ofisas
T«l. RooMTMt 7512
Hemlock
8161
the best of the girls ”quin- j
AKIŲ GYDYTOJAI:
Rea. Tel. Proapect 0419
Valandos Nilo 9 Iki 12 ryto
4603 S. Marshfield Avenue
Nuo 1 Iki 9 vakare
tets” battle it out and that
Seredoj pagal sutartų
Tel. Boulevard 9277
SUGRĮŽO 1$ LIETUVOS
important struggie between
(Naryuuckas)
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Brighton and Town of Lake
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Boulevard 7589
VEDĖJAS
2420 West Marųuette Road
Ofisas 6155 South Kedzie
Rez.
Hemlock
7691
for first place.
VALANDOS:
Rea. 6425 So. California Avė.
LIETUVIS GRABORIUS
1650 WEST 46th STREET
9 iki 12 ryto, 7 Iki t vak.

OR. A. RAKUS

DR. A. J. JAV01Š

DR. J. P. POŠKA

I

DR. H. RARTON

DR. S. BlEZIS

DR. A. L. YUŠKA

I

DS. A. II. McGRADIE

K 1- A Ai

DR, MIIIRICE UHN

J. F. RADZiUS

. DR. 11 ROTU

l

DR. S. A. DOWIAT

DR. CHARLES SEDAL l

OR, T. DUKIBiS

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. G. Z. VEZELIS

A. L DAVIDONIS{ M. D.

S. M. SKUDAS

DR. J. J. SIMONAITIS _

DR. G. I. BLOŽIS

EZERSKI

DR. V. S. NARES

I. J. ZOLP

DR. VAITUSH, OPT.

A. PETKUS

Kampas 46th Ir Paulina Sts.

So. Talman Avė.
Tel. Virginia 1390
Yards 1133

Chicago, Ui

PASLAPTINGA

DR. A. P. KAZLAUSKAS

VAGYSTĖ

Tel. Boulevard 6202-8418

i

Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
prie iftanęs,
patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau nsgd
kltur. Koplyčia dėl šermenų dykai,

Marsely (Prancūzijoje) pa(lūryta dienos
įlietu puLIETUVIS AKIŲ
i slaptinga vagystė. Policija tuo
SPECIALISTAS
tarpu nieko aiškaus nesurado,
i,, ,
. .
.
, .
Palengvins
akių įtempimą kurie
1 bet laukiama sensacingų daly u»ti priežastim gaivos akaudėjimo,

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

. ■

DR. B. ARON

i...

svaigimo, akių aptemimo, nervuotuskaudamą aklų karšti. Nuima
't'At*rao,UH- Atitaisau trumpą regyel9 ir tolimą regystą.
Prirengiu teisingai akinius visuoee
atsitikimuose.
egzaminąvi mae daromas su elektra, parodanča mažiaa-

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.:

Te

Nuo 10
Cicero

ryto iki

8 vakaro

12»w

A-Ray i

Utį. UUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS
Ka*ei«n
uuo i u ». ryto Iki k
v*‘
vai. vakare
Nedėliotais Ir Sbredomis susitarus

r-'"

AMBCLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NARTį
Mes visuomet, teikiame širdingų, simpatingų it ramų)
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ
Didysis Ofisas

GRABORIAI

4605-07 South Hermitage Avenue .
Fm Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

kete. vak. pagal ai.iartį

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Kelt.

DR. SUZANA A. ŠLAKIO
ir Vaikų Ligų
4145 Archer Avė. (Kampas Eraucuco Avė.)
JSpeciahbte Motei ų

Valandos: 10 IKI 13 ryto. 4 iki 6 po p.clų.
tVahanUs. l-luiiiiiiha ir Ketverge liti t «al.>.
oelvoou.ls n AuuėlioDiia pagal susllaruuą.

”1

Duso lel. Latayette 7337
Rez. Tel. Įlydė Kark 339
Pavogtas didžiulis deimailtas apie milionų frankų ver.•
i. ,
4847 V\ 14 ST.
Cicero, Iii.
ofiso i. i.cs. xei. no ui avit
tęs. \ agystes aplinkybes ligOfiso ir Re*. Tel. Buui. 5913
šiol tik tokios.
"“V,*
1/1*1atyda
, „ atkreipiama
u
Kpeciale
mokj- Į --------DR. BERTASH DR. NAIKELIS
Deimanto
savininkas — k,OH vaikučiam* /
756 Wat 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted Su>
,
. ,
,,
....
Valandos nuo 10 ryto Iki S vgauksakaiys Goujan, labai tur- kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.
1-4 ir « M
Vai :
ir
vai.
DENTISTjlo
Nedalioj
HaaaiUil auAliaraa
tingas
žmogus,
laikas
ir
PaKR£IVA
®
akis atitaiso i tru!<
®
.
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IflRADIŠttl
30 EA8T lllth STREET
ryži llj agentus brangiesiems ak Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
Kampas VV a busti Avenue
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur
Tel. Fuilman 0*54
meninis supirkinėti. Jis pats gy
Gaza*. X-Ray, eta
4712 8. ASHLAND AVĖ.
DR. A. G. RAKAUSKAS
vena Marsely vienoj viloj, kur
Tol. Roiilorard 75R9
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
yra ir jo biuras. Goujon va
Phone Hemlock 2U61
CHICAGOS OFISAS: | KENOSHA, \VIS. OFISAS:
gystės dienų apie ketvirtų vaiet Yards 1922
2415 W. MARŲUETTE RD. |
5817 — 6th AVENUE
landą buvo savo raštinėj vle.
Vai.: utarnlnkals, ketvergats Ir pėt
DENTISTAS
Vai.: panedėliala. seredomia Ir su
nyčiomis nuo 9 Iki 12 v. ryto, nuo
nas pats. Jo bute pirmam auk L*IV. vi. OCjIViM JotV
Gas Eztractlon
batomis nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 Iki
1 Iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak.
Vai. 9-9 Ned. 9-11
šte tebuvo tik virėja. Staiga lietuvis akių specialistas
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4H..H
Chicagos ofiso Tel. Grovelilll 3262
J
4661 SO. WEHTHRM AVA.
prie vilos privažiavo elegan
tiškas automobilis, iš kurio iš
Vai.: 1-4 vai. vak. ir
Central 707 6
Dp. C.K. Kliauga Rea.Tel.Longbeaok
Pagal sutartį
lipo trys vyrai. Vienas visai
9418
DENTISTAS
Ofisas
ir
Akinių
Dirbtuvė
jaunas, du kiti — apie ketuDR. B. G. LAMBRAKIS
Ketvertais Ir Subatomis
riasdešimts
metų amžiaus. 756 WEST 35th STREET Utarnlnkals,
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS
2420 W. Marųuette Rd. arti Western
Kampas Halsted gt.
Avė.
Phone Hemlock 7838
Būvąs Iąstruktortos Vlennoe Unlventtato Per S Metus
Trys nepažįstamieji įėjo į raš
Valandos: nuo 16-1—4} nuo 6—9
Panedėliala Šaradoms ir Pėtnyfiloma
86., Chicago, UL
Ittsfletd Bldg., 56 E.
Ofisas 1447___ .....rė
tinę. Iždanus duris, jauna1O1 So, Ualsted Streta
HadiUanta
U Ufl U.

DR. P. P. ZALLTS

Mg

I'turii. ir

DR. JOSEPH KELLA

I

t

f

D R I 0 O I 9

1

ni radienis, sausio 19,

W. G. E. S. (13660 kilociklų) izies Įmonės “Marta” — Koto- padavimuose, randame dan prisisapnavusias faraonui 7
ir pasiklausyti.
vicuose ir “Laura” Siemia- gaus ir žemės dalykuose, ly- liesas ir 7 riebias karves, kū
BUS PAMINĖTAS SAU ŠIO 24 d.
novičiuose.
giai mirusiųjų, lygiai gyvųjų rio sapnas turėjo reikšti septnrpe.
tynis derlingus ir 7 bado me
— Racibože, Lenkijoje, ne
Sausio 24 d., Lietuvių Au- Į kės lietuvių visuomenė kvie
.7 ■‘••v
si tori joj bus nepaprastas dien-j čiama skaitlingai dalyvauti
senai buvo toks įvykis. Išvy Pasaulio atsiradimas pagal tus. Naujajame Testamente ra
ndame: 7 sakramentus, 7 lab-i
mščio “Draugo” koncertas ir šiame “Draugo” koncerte ir Cicero, III. A. L. R. K. Mo kus iš geležinkelio stoties trau Šventąjį Raštų yra susijęs su
daringus darbus sielai, 7 lab-1
tų patį vakarų paminėta reikš sykiu pasidžiaugti reikšmingo terų Sųjungos 2 kuopa duos kiniui, po kiek laiko paskuti skaitmeniu. 7. Būtent, jis bu darybos darbus kūnui, 7 di-'
mingas dienraščio “Draugo” mis dienraščio sukaktuvėmis. virimo pamokas (kursus) au- niame vagone, matyti tyčia, vo įkurtas per 7 dienas. Iš to džiųsias nuodėmes, 7 šv. Ma-į
jubiliejus; per kurį bus pada Jeigu kartais didžioji audi tradienį sausio 19 d. lygiai 7: susiginčijo ir susimušė du vy yra kilusios savaitės 7 dienos. rijos kentėjimus (skausmus),
ryta plati apžvalga dienraščio torija nesutalpintų visos pu 30 v. v. Šv. Antano parapijos rai. .Jie patraukė už rankenos Istorijoje randame nurodymų 7 — džiaugsmus. 7 P.vido nugarą skauda?
Nepairam kaip blogai jautitai, tari
nuopelnų Amerikos lietuvių vi blikos, tat tapo paimta ir že svetainėje. Kviečiame visas ir sulaikė traukinį. Visų dė į tai, kad Roma buvo įkurdln psalmes. Skaitmenį 7 »s r.uiatsikelti, turi eiti darban, Slon’i
ta
7-se
kalvose,
l»e
to,
turėju

suomenėg gyvenime per ištisų mutinė salė, kurioj reikalui e-1 moteris ir mergaites ateiti į mesys buvo nukreiptas į įvy
Linimtnt įkaitini tart kaip taniai
daine
liaudies
p.‘
lartiesei
sant bus pakartota tas pats Į kursus. Kai ateisite, eikite tie- kį, dėl kurio buvo sustabdy si 7-is pirmuosius karalius.
iritta. Užbaigė ikaudėjimą. Vėl
15 metų .
neįvyktų kas nrvs nepagalėsi dirbti. Gauk šviežia banką.
tas traukinys. Iš pašto vago Muzikoje randame 7 ženklus
rogramas.
'šiai
į
virtuvę,
tenai
šeiminin35 centai.
Koncerto pragramas bus tu
(do,
re,
mi,
fa,
sol,
la,
si),
vaigedaujama,
—
kartojama
3
no išlipo taip pat ir paštinin
Po
visa
auditorija
bus
į
taikės
pavaišins
ir
paaiškins,
piningas. Be didžiausio ir ge
kas pasižiūrėti. Tuo metu ne vorykštėje 7-ias spalvas: rau- skaičiai 7, 14, 21, kurie sudasyta
garsiakalbiai
taip
kad
akaip
visi
valgiai
pagaminti.
riausio Chicagos lietuvių L.
T.
žinomas piktadaris įšoko į doną, oranžinę, geltonų, žalių. ro *s 7x7x7.
V. “Dainos” choro, žymiau-'pačioj pas duris ir ant balko- šeimininkės — ponios Vaši
------------------pašto vagonų ir pavogė dėžu mėlyną; indigo, fioletinę. Diai ut sdlistų-ičių,
Šv.
Kazimiero
no
viskas
bus
lygiai
*
girdėlįauskienė
ir
Šneiderienė.
C
tę, kurioje buvo sudėti pini dieji Grigo ratai susideda iš KVOTA MEKS1KONAMS
Akademijos orkestro, kuris ti.
Kursų komisija
ATEIVIAMS
gai. Peštukams nusiraminus, 7 žvaigždžių, o mažieji — taip
Chicagos aukštesnių mokyklų
pat
iš
7.
Senajame
Testamen
Taigi, sausio 24 d. bus ne
traukinys važiavo toliau. Tik'
orkestrų konteste pereitais me paprastas įvykis tarpe Chica Svarbus L. R. K. Federaci
WASHINGTON, saus. 18.
kitoje stotyje paštininkas pa te raudame pasakojimų apie
tais laimėjo prizų, debiutuos' gos lietuvių.
jos 23 skyriaus susirinkimas
— Kongreso komitetas nus
stebėjo, kad trūksta pinigų dė
įvyks
antradienio
vakarų
sau

naujas vyrų Česlavo Sasnaus
Rap.
prendė pritaikyti ateivių kvo
žės. Policija tuoj suprato ka
sio 19 d. Šv. Mykolo parapiko choras.
ta ir Meksikai, lygiai kaip Eu
me dalykas, bet jau nė vieno
MORTCAGE BAHKERS
jos
svetainėje.
Kviečiami
vit,
sušibariiiį
nebuvo'
Visi chorai, solistai ir soLIETUVIŲ RADIJO
ropos valstybėms.
ą, drangiji) atetova, dalyvau- _
spauda
listės ruošiasi pasirodyti su
PROGRAMA
,-------------------- —-----------------j Statome namus ir senus
pašalinami
------------ ta, nes bus renkama valdyna kad lenkų
Wijdžetas
naujomis dainomis, kuries ža
! Sav. parduoda labai pigiai (priimame mainus Padarome
tuoj aus
šiandie, Peoples Fnmitnrc ««ms metams ir kitos komiai; rug^J0 mįJM.sį
mj
vės klausytojus.
«» flatų namų po 5 kamb. Mo- ivisus legališkus popierius. Tederniškas štymu apšildymas, į ikiame advokatiškus patųrfProgramui pasibaigus že Kompanijos pastangomis, ; jou Taip pa* bus svarbių pra- ,ijoms deficit0 B
Sav. išvažiuoja. $3,000 įmokė-}nms dykai.
mesnėje auditorijos salėje bus vyks lietuvių radijo pragra- nešimų iš apskričio,
dos matyti, kad valstybės biu
Ii, likusių mažais išmok, arti
2608 W. 47 ąt.
jubilėjinis bankietas, kuriame nia, kurioj dalyvau s įžymus Kviečia visus
džetas kas mėnesį pasilieka
Valdyba
jau rezervuoja vietas Chica dainininkai K. Sabonis, A. A n
prie mažesnio deficito, nes pr.
! mokyklos ir šv. Antano bažnvčios. Arti Douglaš Pk. ‘L’.
/
t
gos ir apylinkės gerb. kuni- čiūtė, L. Sabonienė, S. Sabo
m. birželio mėn. valstybės biu
LENKIJOJE
!
1022
So,
51
Avė.
Cicero,
III.
gaa, šimtai profesionalų, biz- niūtė, A. Čiapas ir garsusis
džete buvo 43 milijonai definierių inteligentų ir lietuvių “Peoples” radijo kvartetas,
eito, liepos mėn. 21 mil. defi18 mi.
visuomenės veikėjų vyrų ir Taipgi bus įdomu) kalbų, gra- Pamary, tarp Vloelavko ir cito ir ragpiflHo
4ewelry * Radlo)
Bayer Aspirin pašalins bile kokį
Pirkusieji pas mus už $5 ar daumoterų.
, žios muzikos ir kitų įvairy- Toninio stočių keletu kartų iš deficito.
skausmą. Neabejokite apie tai. Vieriap bu. dvkai nufoteerafuoti.
ina tabletėlė tai įrodys. Nurykit ją.
Jaunimas po koncerto turės bių. Kalbės “Draugo” vyr. eilės pasitaikydavę užpuoli.•I' ■ - t,
,,
2650 West 63 St., Chicago, UI.
LIETUVA
PAVEIKSLUOSE
išnyko. Pagelba yra tokia
progos pašokti prie gero or- red. L. Šimutis. Todėl nepa- mų ant traukinių, vykstančių
Dzienik Ustav” paskel Skausmas
paprasta.
Tel.
1931 Metais
kestro.
, mirškime nusistatyti savo ra- iš Varšuvos į Torunį. Polici- be ^misterių kabineto nutari- Jokio kenksmingo atsiliepimo nuo
Hemloek DSHD
Dėl to, Chicagos ir apvlin- dijų šį vakarų nuo 7 iki 8 vai. ja tad, vykdama traukimu, pa ^4, kad visi vyrai, pahuosuo- Bayer Aspirin. Jis niekad neveikia
širdį, ir jums nereikia abejoti apie
\
;
Z
Nuotraukas Darė
_________________ ______________ _______ __________ darė vietoje “medžioklę” ir
nuo karo tarnybos, apde- šių tabletėlių vartojimą.
C. G. LUKŠIS
sugavo 17 plėšikų. Per suši- dami mokesčiais nuo 0,2 iki2 Todel yra bereikalingas dalykas '
kentėti nuo galvos skaudėjimo, dan- '
šaudymų piktadarių su polici- Proc- nuo metinio pelno.
ties skaudėjimo ar neuralgijos. Scia- į Kų Tik Iš Lietuvos Parvežti
tica, lumbago, .reumatizmo ar neurlja buvo užmušti du kondukto
Nauji įdomus krutami
Wm. J. Kareiva
tis skausmai visiškai išnyksta į va
S
kaitmuo 7/
landėlę laiko. Perriodlškas moterų
riai.
|
Savininkas
paveikslai
kentėjimas
gali
būti
suramintas:
Del geriausios rųšles
šalčio nemalonumai gali būti išveng i
Bus pirmų kartų rodomi
ir patarnavimo, šau
Varšuvos spauda praue- Įdomus yra po Europos ku tt.
kit
Kodėl Lietuviai - Visados Pasitiki
Amerikoje
GREE3 VAI.LEV
ša, kad vienos ligoninės gy- Įfūros lobynus
besidairant

DIDYSIS SPAUDOS JUBILIEJUS

PRANEŠIMAI

SLOAN’S

Li n i me nt

^7

SKAUDĖJIMAI

EX T R A
■ -—H

' R. ANDRELIUNAS 4

i

KODĖL LIETUVIAI?
Svetimtaučiams, O

Ne Tautai?

Per praėjusius dvejus metus Lietuviai ėmė pini
gus iš savo Lietuviškų Bankų, ir dėjo, kavojo, į sve
timtaučių.
Šiandienų jau jų daugelis užsidarė, nunešdami
sunkiai lietuvių uždirbtus centus; o Lietuviškos Bankos atsilaikė ir stovi stipriai, kaip — Gibraltaras.
Del -to gi, vietoje imti pinigus iš savo bankų, tu
rėtumėte ištraukti iš svetimtaučių, ir šalintis nuo ne
kuriu spekuliantų, ir nekokių didmiesčio bankų, ku
rios jūsų pinigus skolina Europai ir Pietinei Amerikai,
iš kur negauna, ne. tik nuošmčio, bet ir sumos.
Taigi, REMKIME SAVUOSIUS ir VTENYKIMĖS.
T’i #
Lietuviai, kurie pasidės pinigus prieš pabaigų
šio mėnesio gaus pilnų nuošimtį nuo pradžios nauji)
metų.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street
Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

Tikras Aspirin turi ir kitokių nau

venančios
labai sunkių krizę,
.....
ues beveik visos lovos esančin« tn«ėin« Vnntino-n onnk-11
uos tuscios. ypatingų sunkumų jaučiančios privatiškos Iigoninės, nes esu daug, tik dėl
stokos pinigų sunku patekti į
ligonines. Kai kurios ligonines
priimančios ligonius už vekse
liūs. Pasitaiko ir’tokių faktų,
kad ligoniai pasveikę, nesumo
kėję už gydymų, naktimis pa
bėga iš ligoninių.

— Lenkų spauda praneša,
kad dėl labai mačų užsaky
mų ir dėl susidariusių sunku
mų ryšy su anglų svaro kri
timu, labai skaudžiai paliesta
lenkų geležies išdirbinių pra
monės šakos Kotovlcuose. Čia
jau kelios įmonės užsidarė
anksčiau. Dabar gresia pavo
jus labai didelei įmonei su
700 darbininkų, “Hubertus”
Lagierinkuose kuri, jei ne
gaus iš vyriausybės jokios pa
ramos, turės užsidaryti. I*abai sunkiai gyvena, greičiau
siai užsidarys, dar šios geleBIZNIO PROGA

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULPURINES VANOS
IR ELEKTROS TREATMENTAI
KAINOS

NT'PTOTNTOS

Dabar Buvo
Slcnm ip Shovver ............................................................................... jfte
85c
60c
Slcnni, T«il» Ir Shnvvcr ...................................................................... 50c
75c
K, ra n, ir Elektros mmidynė ..................................................... . 75c
t.00
Turkiška Elektros maudynė Ir kambarys ..................
,1.50
.50
2.50
Kultūrinė maudynė .......................................................................... 1.60
1.50
2.00
Pilnas Elektros trytmentas ir alrusoldal mašina
3.50
8.00
Pilnas Trytmmta* .......................................................................... 3.50
4.50
Elektros Masažas ............................ .. ................................................. 1.00 t.50
Vaistų ar alkoholio trynimas ................................................ 50c
75c

Moterų skyrius atdaras Utaminkais nuo 8 iki 12
vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kam

So. Paulina St.

■■

Tel. Boulevard 4552

Parsiduoda bučernė moder
niškai įrengta Bridgeporte.
Biznis gerai išdirbtas per ilgų
laikų. Pašaukti
Yarda 6934

ŠOKIŲ MOKYKLA

Norėdami išmokti šokti val
sų, foxtrot ir kitus šokius, tai
kreipkitės adresu:
W. MISEVI6IUT*
5209 So. Haltfted Street

j " 2-ras augštas iš fronto
1
Tel. Yarda 4554

dingų vartojimų — viskas aprašyta
skaitmuo,
su kuriuo vra
susi- ištirtuose
.
nurodymuose
prie kiekjp okultiško pobūdžio dalvkai. ■ v'enos dėžutės. Dėžutė ir tabletės tu-! Ut. Sausio 19, 1932 Meldą
1
-r
,
ri Bayer kryžių, žiūrėk Bayer vardo ZIO Salėj 2244 W. 23 PI. CbiTas„ skaitmuo
yra -7. Jo
viarda
ant dėžutės — kiekvieną kartą *»• i
,
.
randame minimų istorijoje ir
ŠIas tablete8 — lr b««cit< į cago, III. Pradžia 7:30 vai.
jvak. Įžanga 35c., Vaikams 10c.

Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šv.
par. salėj Brighton Parke.
Seredoj, Sausio 20,

NUPIGINTOS KAINOS
Magnetic Electric
Washer • • £49.00
£59.50

Thor

£69.50

Maytag

£79.50

Tel.

M

Boulevard 1SS9

ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.
Tel. Republic 5099

M. ZIZAS

Subatoj ir Ned. Sausio 23.
24 Šv. Petro ir Povilo dr-jos
Namų 8tatymo Kontraktorlus
namus prieinama
salėj Myrtle ir Hamilton avė. Statau įvairiausius
kaina
Grand Rapids, Micb.
7151 S. CALIFORNIA AVĖ.

Įsigykite vieną. Jūs
sutaupysit daug lai*
ko ir sveikatos. Tai*
pgi sučedysite ant
drapanų.

Šv. Jurgio par. salėj 1313
įWestminster St. Detroit, Micb

Įmokėti tereikia
$5.00

Avė. ir 25th St. Detroit, Mich.

Telefonas

Ned. ir Sub. Sausio 30, 31

Ketv. ir Pėtn. Sausio 28 ir
29, 1932, Lietuvių salėj Dix

Pan. ir Utarn. Vasario 1 ir 2

Parapijos salėj, 1922 Leo St.,
Dayton, Ohio.

Jos. F. Budrik
3417-21 S. Hasted St.

Chicago

*4 •

Lietuvių valanda iš stoties WCFL kas
sekmadienis nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ketvergais 7 vai. vak. iš stoties WHFC. k
-uz.'

,, ,1u... .

Hemlock 562«

Teist. Republlo

(S K

D. GRICIUS
GENERALTS KONTRAKTORITT8
8tatau namus kaip muro taip
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
<ainos prleinamiausloa

l>'

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU 8TATTMO KONTRAK
TO RITI8

Telefonas BOULEVARD 8167
< —4705

■■ ..a., i, ,i f ■ t, 7.TT7

SO

HM

Ketv. Sausio 21, Gimimo Šv. Mes permufuojame pianus,
P. par. salėj, Marųuette Park, forničius ir kitokius dalykus
Chicago, III.
Musų patarnavimas yra grei
,
Pėtn. Sausio 22, Parapijos tas, geras ir nebrangus.
salėj, Garv, Ind.
Mes pervežame daiktus iš ir
Uta*rn. ir Ser. Sausio 26, 27 į kitus miestus.
d. Šv. Petro par. salėj, DetĮVAIRUS KONTRAKTO!
roit, Mich.

Ant SkalM Masim ir Ra£n
Voos - ■

PRODUCTS

Olselis šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių
PAULINA STREKT

jt-

1■

Kas nori pirkti namų ir ne 6504 S. WASHTENAW AVĖ.
turi pinigų, o turi pirmų morNamų Telef
gičių, tai aš priimsu už pir Bapos Telef.
Hemlock 18 <7
Republlo S8B8
mų įmokėjima. Ir kas neturi
pinigų mokėti randų, o turi
morgičių, tai aš priimsu už.
Plumbing A Heatlng Uetnvie
KONTRAKTORTOS
'
rendų ant išsigyvenimo.

JOHN YERKES

4620 So. RockweU St.

Savininkas ant 1-mo floro

Mano

darbas pilnai garantuotas

Kainos prieinamos

2422 WE8T 69th STREET

