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PIRMADIENIS, SAUSIO (JANUARY) 25 D., 1932 M

TTER MARCH 31, 1918, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT
A
ENTERED AS SECOND CLASS MATTER
OP MARCH 3, 1879
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METAI-VOL. XVU

Telefonas: Roosevelt 7790

Tolimiems Rytams gresia tikras karas
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

U2 LOZANOS KONFERENCIJOS NE
(VYKIMĄ KALTINA AMERIKA

LIETUVOS EKSPORTAS

tuo reikalu nesenai yra pas
kelbtas naujas dekretas. Litytuvoj taip pat daromi kai ku
rie žygiai. Pavyzdžiui, miškų
departamentas nori pa: boti
malkų spekuliantus ir neleisti
Kauno gyventojų išnaudoti.
Bet tai tik viena sritis. O ki
tur pavieniai pirkliai ir sin
dikatai, prisidengę įvairiomis
ir net labai skaisčiomis ekono
minio krizio teorijomis, die
nomis ir naktimis galvoja,
kaip čia pilietį labiau apskutus. Reikėtų ir Lietuvoj, Vo
kietijos pavyzdžiu, pastatyti
kainų reguliavimo komisarų su
didele atsakomybe ir teisėmis.
Tuomet ir valdininkams algų
mažinimas nebus toks skaudus
dalykas. Kiek girdėti, vyriansvbė tais reikalais rūpinasi

Metinio Lietuvos eksporto
vertė praneša 300 milijonų li
tų, 1923 metais eksportavo
maždaug už 150 milijonų litų,
o štai praėjusiais metais jau
net už 333 milijonus litų. Va
dinasi, eksportas sparčiai iš
augo. Teisybė,, šiais metais jis
DĖL STUDENTŲ RIAUŠIŲ UŽDARYTAS
atrodo šiek tiek mažesnis, bet
tas atsitiko dėl didelio kainų
BERI.YNO UNIVERSITETAS
kritinio ir dėl to, kad kitos
valstybės labai Suvaržė impor
KAS GI BUS KALTAS, ,
JAPONAI ŠANCHAJUJE
J.-Valstybių kareiviai sueina į “Grant” garlaivi, Brooklyne. Šiuo garlaiviu jie bus pa tų.
imti i Hawaii salas.
Mes daugiausia savo prekių
IEI NE AMERIKA
ŠANCHAJUS, saus. 24. —
išvežam Į Vokietijų. Kai kada
KARDINOLAS
VERDISUŠAUKIAMA
EKSTRA
Tš karo laivu šiame mieste iš PARYŽIUS, saus. 24. —
susidaro tokia būtis, kad iš to
ER
’
AS
ATGAIVINA
SENO

SESIJA
sodinti japonų marynai, nepai Čia aiškinama, kad' Lozanos
kvla net kai kurių politinių
VĖS
PAMALDŲ
PAPROTĮ
sant svetimų valstybių auto konferencija rytoj neįvyko ne
sunkumų. Pasigirsta tuo rei
ritetų protestų. Miesto pakra
Gubernatorius Emmerson’as kalu labai kritiškų balsų, reiNUŽUDYTAS UNIJOS
dėl to, kad Vokietija išsižada PARYŽIUS (per paštų).—
ščiais gi nustatyti japonų ka
sušaukia nepapraston sesijon kalaujančių mažinti vokiečių
AGENTAS
reparacijų mokėjimo, bet dėl Jo Em. kardinolas Verdier’as
ro laivai.
ekonominę
įtaka Lietuvoj.
rytdienų
įstatymų
leidimo
rū

to,
kad
J.
Valstybių
kongre

Paryžiaus
arkivyskupas,
Not

Japonų vyriausias konsulas
Kaip ten bebūtų, vis dėlto at PRANCŪZIŲ PUOLA
Nežinomi žmogžudžiai ant
sas
atsisako
karo
skolas
jun

re
Daine
katedroje
atgaivina
i
v
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,
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..
įdavė ultimatumų ir NankinJ. VALSTYBES
. , ,
t,
šaligatvio nušovė ir nužudė mus. Reikalinga neatidėlioja rodo, kad Lietuvos eksportas
gti
su
reparacijomis,
ir
kad
senovės
katalikų
pamaldų
pago vyriausybei. Reikalauja,
Macaroni and Spaghetti Vto ma bedarbiams pagalba. Tam Vdkietijon visada pasiliks ne
kad Kinijos vyriausybė atsi J. Valstybės į minėtų konfe protį, taip kaip ir šiandie y- rkers” unijos “biznio” agenmažas ir lietuviai santykius PARYŽIUS, saus. 23. tikslui
reikalinga
skirti
fon

rencijų
nepaskyrė
jokio
savo
ra Romos-' bazilikose. Įveda
Prancūzijos ministeris jMrim- .
prašytų Japoniją už japonų
su vokiečiais turi palaikyti.
• tų C. Lucehesi, 50 m. amž.
atstovo.
das.
ma
atmaina
bus
tik
per
svar

imperatoriaus įžeidimų ir pa
Antroj vietoj eksporte sto ninkas Lavai’is parlamentui
bias
šventes,
kada
bus
turi

naikintų Kinijoj japonų ga
vi Anglija. Ji dabar daug dau pranešė du dalykus. Jis sakė,
PASIRENGĘ IŠSIKRAUS
UŽDARE UNIVERSITETĄ
mos
pontifikalinės
apeigos.
ŠELPIMO
KOMITETAS
minki boikotų. Sakoma, kinų
giau iš Lietuvos perka, negu kad jo vyriausybė diploma
TYTI
ŠAUKIAS PAGALBOS
Ši naujenybė bus tame, kad
laikraščiai imperatorių įžeidę.
jai parduoda^ Svarbiausia čia tiniu keliu protestavo prieš
BERLYNAS, saus. 23. — šv. Mišios bus laikomos prie
bekonai. Anglų rinkų reikia Vokietijų dėl jos pasiryžimo
Svetimšaliai kalbasi apie ga Keletai dienų uždarytas Berly
Asesorių
komisijos
ir
“
boCook’o apskrities bedarbių branginti ir žiūrėti, kad ji Lie- nemokėti reparacijų. Be to,
kilojamo altoriaus, kurs bus
limų japonų su kinais karų.
no universitetas dėl nepapras pastatytas didžiosios navos ard o f review” nariai jau šelpimo komitetas, kurs nese
jis pranešė, kad Prancūzija
tuvai nesusiaurėtų.
to studentų
triukšmavimo centre, arti sanktuariumo. Lai pasirengę išsikraustyti iš uži nai surinko 10 milijonų dole
nemokės karo skolų J. Vals
JAPONAI GRASINA
Trečioj vietoj stovi Latvija, tybėms, jei negaus reparacijų, i «
prieš įvyksiančius studentų kantis šv. Mišias kunigas vi mamų ofisų. Baigės jiems ta rių fondų, šaukias pagalbon
ŠANGHAJUI
parlamentan rinkimus. Fašis sados bus atsigrįžęs į tikin rnyba, ačiū valstybės įstaty gubernatorių. Komiteto pirmi toliau eina kitos valstybės; Buvusiojo užsienių reikalų
tai studentai ėmė pulti žydus čiuosius ir pamaldų metu ku mų leidimo rūmų Kelly’o pla ninkas pareiškia, kad fondas Belgija, Čekoslovakija, Sovie ministerio Briand’o atkaklus;
TOKIJO, saus. 23. — Ja-, studentus. Praplito muštynės.
baigiasi, o šelpimo darbas tu tai ir t.t.
priešas Franklin Bouillon’as
nigui nereikės užsigrįžti nuo no pravedimui.
ponų vyriausybė nusprendė su Keletas sužeista, 7 riaušinin
Tenka
pasakyti,
kad
visoms
ri būt vedamas. Gubernato
puolė J. Valstybes. Jis sakė,
žmonių.
savo kariuomerte Shanghajuje kai areštuota.
GUBERNATORIUS CHIvalstybėms,
o
taip
pat
ir
Lie

rius
prašomas
rytojui
sušau

kad Washington’o ir LafayJo Eminencija įsitikino,
užimti visas kinų kareivines,
CAGOJE
tuvai,
kelias
eksportui
darosi
kti
įstatymų
leidimo
rūmus,
ette’s Amerika jau dingo le
kad Notre Dame katedroje
tvirtumas ir kitas militarines NE VIENA PUSĖ NEMANO
kad jie pripažintų atitinkamų vis sunkesnis. Kasdien ateina tenai likęs tik vokiečių, žydų
tikintieji mažai gali matyti
įstaigas, jei kinų autoritetai
PASIDUOTI
didįjį altorių ir kunigų. Ka šeštadienį į Chicagų atvyko šelpimo tęsimui fondų. Reika naujų žinių, kad1 vienoj ar ki ir airių mišinys. Vyriausybė
neprisitaikins prie japonų ul
tedros sanktuariumas yra rui gubernatorius Emmerson’as. linga mažiausia 15 milijonų toj valstybėj suvaržomas im yra vokiečių-amerikonų fman
timatumo.
LONDONAS, saus. 24. — mingas. Aukštai yra didelės Čia jis turėjo svarbių pasita dolerių.
portas. Tuo būdu eksportas sininkų žnyplėse.
dabar yra labai didelis ir ko
Nežinia kas galės įvykti Eu chorui viškos ir tų viškų gale rimų su įvairiais politiniais
Komitetas išaiškina, kad jis
SUKILIMAI SUTRIUŠKINTI ropoje. Vokietija atsisako mo
altorius. Net arkivyskupo sos vadais.
nesurinko 10 milijonų dolerių. mplikuotas uždavinys mūsų UGNIAKALNIS SUNAIKL
kėti reparacijas pasibaigus to tikintieji neužmato. Nes jį
krašto ekonominei vadovybei,
NO MIESTELIUS
Daugelis pasižadėjusių neįmo
MADRIDAS, saus. 23. — moratoriumui, o Prancūzija
muitų,
o
ypačiai
užsienio
pre

RASTAS
VYRO
LAVONAS
uždengia iš dalies viškos ir į
kėjo fondan.
SAN SALVADOR, saus.
Ispanijos respublikos kariuo apie tų atsisakymų nenori nė
kybos sutarčių politikai. Tais
pamaldas susirinkę kunigai.
23. — Žiniomis iš Guat> malos
menė sutriuškino komunistų ir girdėti. Taigi, nė viena pusė
Ties Avenue D, tarp 106
Praėjusiomis Kalėdomis
SANTIAGO, Čili, saus. 23. reikalais rūpintis yra susida respublikos, ten ugniakalnlb
sindikalistų sukilimus Katalo- nemano pasiduoti.
kardinolas padarė išmėgini ir 107 gatvių, rastas nežino — Čili vyriausybė paskelbė, riusios net kelios organizaci Catenengo veržimasis sunaiki
nijos provincijoj. Mieste Ma
mus. Prie kilojamo altoriaus mo jauno vyro lavonas. Jis kad per dešimtį metų ši res jos. Svarbiausia iš jų, tur būt, no keletu aplinkinių miestelių.
laga vakar du asmenys už-'
GAL VYKS I LONDONĄ kunigas laikė šv. Mišias atsi nužudytas ir pamestas.
publika J. Valstybėse pasis eksporto komitetas, kurio prie
mušta streikininkų kovoje su
ky atsistojo finansų ministe
grįžęs į žmones. Tas padarė
kolino 571 milijonų dolerių.
GYVENIMAS ATPIGĘS
kareiviais.
BAIGĖSI STREIKAS
ris ir ministeris pirmininkas
PARYŽIUS, saus. 24. — daug gilaus įspūdžio.
Visi
Komunistai atsiliepia į Is Prancūzijos ministeris pirmi žmonės nepaprastai gėrėjosi,
LIMA, Peru, saus. 23. — Tūbelis. Šitas faktas rodo, WASHINGTON, saus. 24.
Baigės Checker Taxicab Kai kurias šios respublikos kad eksporto reikalai yra iš — Darbo departamente stati
panijos darbininkus, kad jie ninkas Lavai’is, kuris yra ir nes pačios apeigos tuo būdu
Co. 1,700 šoferių streikas. Šo dalis ištiko žemės drebėjimas. kelti į pirmųjų vietų. O tas stikų biuras skelbia, kad pa
šį pirmadienį mestų visus dar užsienių reikalų ministeriu, a- buvo majestotiškos.
feriai laimėjo geresnes darbo Huaraz’e sugriuvo keletas na kelia viltį, kad jie bus tinka lyginus su 1930 m. šiandie gy
bus.
rtimiausiomis dienomis gal
venimas krašte yra arti 10
vyks į Londonu. Jį pakvietė 18-asls PRIEDAS NEAT sąlygas.
mai sutvarkyti.
mų.
nuošimčių pigesnis.
PRANCŪZAI IEŠKOS
Anglijos minist<ris pirminin
ŠAUKIAMAS
VOKIEČIŲ GINKLŲ
ŠOFERIAI PASIDAVĖ
kas MacDonald’as.
NEW YORK, saus. 23. — PRAGYVENIMAS REIKIA
RUNGTYNIŲ SUTARTIS
PIGINTI
NEW YORK, Raus. 23. —
Numirėlių lydėjimo į kapus Šis miestas gavo 100 milijo
PASIRAŠYTA
—---- __--- _
,
IJAAGA, Olandija, saus. 23. BARCČLONOJ STREIKAS Buvusis
gubernatorius Al unistų šoferių valdyba atšau nų dolerių paskolų su 6 nuoš.
Visuose kraštuose šiuo lai-J NEW YORK, saus. 24. —
— Prancūzijoj kilo gandų,
Smith’as pareiškia, kad 18-o- kė savo “streikų” prieš pri palūkanų.
kad vokiečiai Olandijoj gami MADRIDAS, Baus. 24. — jo konstitucijos priedo nega vačius automobilius, kada
ku dedama daug pastangų pa- Šarkio (Žukausko) rungtynių
nasi daug ginklų. Nors olandų Komunistai su Bindikalistais limas daiktas atšaukti. Gali prieš tai ėmė veikti “grand
NEW YORK, saus. 23. — piginti pragyvenimų, nes tik sutartis su Schmelingn pasi
vyriausybė tai griežtai užgi paskelbė čia streikų. Tuo bū ma jį uždengti tik kitu prie jury.”
Į East upę su lėktuvu įkrito tuo būdu galima sumažinti rašyta. Rungtynės įvyks birna, bet prancūzų vyriausybė du norima pakenkti vyriausy du. Šiame pastarųjame turi
atsargos korpuso lakūnas lei skurdų daugelio žmonių, ku-jželio mėnesį New Yorke. Nei
imasi priemonių šiuos gandus bei, kuri sutriuškino raudo būti atskirų valstybių apsis SKAITYKITE IR PLATIN tenantas, Kelly’as su savo bro rių pajamos dabar sumažėjo Į diena, nei vieta dar nenuskipatikrinti.
nųjų snkilftnus Katalonijoj.
ir vis dar mažėja. Vokietijoj rta.
prendimo teisės pagrindas.
liu. Abu žuvo.
KITE “DRAUGĄ”

Prancūzijos parlamente
puolama Amerika

CHICAGO JE

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje ‘įprauge.

•

DRAUGAS

30 d. privačių puošniųjų laivų skaičius Šia
me krašte padaugėjo 269. Šiandie privačių
laivų yra 3,582.

’

Pirm?/’ '

gaunama ugnis. Kitas būdas monėj, buvo išradimas vadi-.
Stela Grinienė “V-bėje” ugniai gauti buvo dviejų pa- namųjų nepavojingųjų švedišItelna kasdien, Mskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams —
Pa
rašo savo įspūdžius iš Lietu- galių trynimas. Trindavo juos kų dektukų. Pirmas tokius
sai Metų — 13.60. Trims Mėnesiams — 13.11, Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metama 17.11. Pusei Me
vos. Tarp kito ko prisimena į vienas kitų tol, kol įkaisda- dektukus atrado 1848 m. prof.
Kalėdos be ūpo
Keikia daug pinigų išleisti norint nusi
tų — 11.11. Kopija .llo.
ir apie aukų rinkėjus. Anot vo ir pasirodydavo ugnis. Su- Ch. Boettger’is, Frankfurto
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų na*ų- pirkti privatų laivų. O norint šį laivų išlai
ttn*. Jei nspraloma tai padaryti Ir neprlslunfilama tam
vaime aišku, kad ir tas ug- fizikos mokyklos fizikos ii
“L. Ž.” 294 nr. pirmume pu jos:
tikslui palto lankių.
kyti ir juo važinėtis, taip pat reikia nemaža
Redaktorius priima — nuo 11:11 Iki 13:11 *al.
“Teko girdėt nusiskun- nies gavimo būdas vuvo sun- chemijos mokytojas. Jo rasti
turto turėti. Tiegi laivai reikalingi ne kit slapyje rašo:
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
dimų, kad kai kurie aukų kus. GalUiia sakyti iki pat 19 dektukai buvo per pusę per“Kalėdų šventės praėjo be
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 kam kaip tik turtuoliams linksmintis, lėbauti
rinkėjai parvažiavę neatsi- amžiaus ugnies gavimas bu- laužiami. Vieno galo galvutė
vai. po piet.
ūpo, be šventiškos nuotai
paįvairinti be jokio naudingo darbo leidžia
skaito net dideles sumas pi- vo surištas su šiandienų mums buvo iš raudonojo fosforo, ankos.
mų laikų.
nigų. Net ir juokas Kaune nežinomais sunkumais.
tra iš befosforinės masės. Ga“D R A U G A S”
Vadinamais normališkais
Ir, štai, Vanderbiltas dar’ skelbia, kad
yra, “Kas stato namus, tai 1823 m, Jenos universiteto na ilgai dektukai prieš varto
laikais šios šventės visai ki
LITHUANIAN UAILY FRIEND
turtuoliai
taupiai
gyvena,
kad
jie
išsižada
įjau buvęs Amerikoje...” profesorius dr. Doebereiner’is jant buvo perlaužiami per puPubllsked Daily, Steoepi Runday.
taip būdavo švenčiamos.
8UB8CRIPTIONS: One Tear — »«.00. 81x Months vairių prabangų, o iždo sekretorius nurodo,
Reikalinga, kad būtų kon- išrado įdegimo tam tikrų ma- sę ir abu galai vienas į kitų
Prieš šventes prekybinis j u
— 33.61. Tbree Months — 33.11. Oni Montk — 7Ko.
kad
būtų
klaida
didinti
mokesčius
turtuo

■urope — One Tear — 37.11.
Months — 34.11.
trolė taip iš Lietuvos pu- šinų, savo laiku labai papli- brėžiami. Tai* buvo pirmi dekdėjimas būdavo nepapras
Copy — .ISo.
liams.
Ir
krašto
vyriausybė
juos
saugoja,
ka

sės, taip ir iš Amerikos, tusių. Buvo ir kitokių įdegi- tukai, kurie neįsibrėždavo į
Advertlslng įn "DRAUGAS” brlngs best resulta
tas. Žymiai pakildavo gy
Advertlslnt ratee on applloatlon.
da sunkiausioji mokesčių našta tenka\iarbi
Tokiam sutvarkymui turėtų mo priemonių, tačiau jos vi- bet kokį daiktų, o tas nepavenimo veiklos tempas.
‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av.. Cnicagt. ldukams.
ir Amerikos lietuviai liau- sos buvo nepatogios ir nelank- vojingumui turėjo labai daug
Miestas ir kaimas kažkaip
dies vadai prisidėt.”
ščios.
reikšmės. Kai kam gali kilti
išsiprusindavo, palinksmėdaMums rodos, kad darant to- šiomis dienomis vartojamų- klausimas, kodėl juos vadino
PASTABĖLĖS
vo.
| DIENOS KLAUSIMAI
kį apkaltinimų, reiktų pa- jų dektukų istorija tenka nu- švediškais. Tai todėl, kad mnž
Šiemet buvo visai kitaip. duoti daugiau įrodymų, paini- kelti į 1816 metus. Tais me- daug po 10 metų nuo BoettEx-socialisto Simokaičio leidžiamas ’mėV
Kaune
krautuvės
buvo . apy- inėti kolektorių vardus. Tokie tais Paryžiaus vaistininkas ger’io išradimo švedų prainoSAUGOJA TURTUOLIUS.
v
,
nesinis laikraštis “Liaudies Tribūna” iš Cliitustės, ne itaip buvę ir ne j kaitinimai gali pakenkti lai- Derosne pradėjo vartoti deg- nininkas J. B. Lundstroem’as
eagos išsikėlė į Clevelandų ir susijungė su
Kaune> Nesijautė ir ūpo pa iriausiems mūsų tautos reika- Lukams fosforų. Jo atradimas, pradėjo Joenkoeping’e labai
Iždo departamento sekretorius Mellon’
“fašistų” “Dirva”- Vadinasi, daroma pa
kilimo. Visur buvo matyti lams ir sųižiningiausieins au- galima sakyti, yra pirmas plačiai gaminti tuos dektukus
as stngiasi per dvejus metus išlyginti didėžanga: vietoje dviejų menkų be jokio ypatin
krizio ūpas. Žmonės neliks- kų rinkėjams, kurie su dideliu laipsnis brėžiamųjų degtukų ir jais užversti visų pasaulį,
j^ntį iždo nepriteklių. Jis reikalauja, kad
go tikslo laidžiamų laikraštukų, turėsime tik
nri, susirūpinę.”
kongresas grųžintų buvusių pokarinę 1929
pasiaukojimu aukas renka ir išsiplėtojimae.
Toji švediškų dektukų gamivienų.
Tas rodo, kad jau ir Lie jas sunaudoja tam, kam jos 1825 metais Londono chemi niuio tradicija ir dabar tebe
metų mokesčių normų ir pridėtų dar kai ko
tuvą palietė sunki ekonominė buvo rinktos. Tai sakydami kas J. T. Cooper’is atrado fos ra švedų multimilijonieriaus
kius naujus mokesčius. Jis sako, kad prie
“Dirva” rašo: Kodėl p. Bačiūnas nomi depresija, kuri dabar siaučia mt> turime galvoje katalikų foro ir sieros junginį degtukų Kruger’io rankose,
Valstybinių mokesčių mokėjimo turi prisidėti
visi ligi vieno gyventojai. Neturi būt jokios nacijose gavo mažiau už kitus tautininkus visuose pasaulio kraštuose. rinkikus. Jų kiekvienas su- masei gaminti. Austrijoj daug
K. B.
išimties nė vargšams. Vieni turi mokėti ma priežastis yra aiški: SLA. nariams jis šiuo Nors Lietuva, kaip žemės ri rinktas centas sunaudota tam, dirbo dektukų išradimui pato
žiau,.kiti daugiau, žiūrint kiekvieno iš jų bū tarpu mažiau žinomas ir gerais ir blogais kio kraštas mažiausia turėtų kam surinkta. Mes spėjame, bulinti
vengras Stepoties. Tik tokiu būdu, sako jis, mokami mokės darbais.” Aišku. Komentarai nereikalingi. būti depresijos paliestas.
kad p-nia Griniene kalba apie nas von Romer’is, chemikas, TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS
Čiai bus teisingi ir krašto ižde pasidaręs di
savo grupės rinkikus. Dėl ir Ujliely. Vienos patentų akGAVĖNIOS METU
Veidmainiai
delis nepriteklius bus padengtas.
to ji juos turėtų įvardinti.
tuose Komer’io brėžiamųjų Nuo vasario 14 d. ligi 21 d.
Ir bolševikų susivienijime, kurs nesenai
Cliicagos
bolševikų
šlamš--------------------------- degtukų privilegija įrašyta New Haven, Conn., Šv. KaziKai kurie kongreso atstovai iškėlė sumany atsirado, eina kova dėl vadovybės. Pešasi
tas
rašo:
IŠ DEGTUKO ISTORIJOS 1831 metais. Bet apie jo išra- miero par.
mų skirti turtuoliams aukštus mokesčius. Se Bimba su Pruseika. Kadangi pastarasis Mas
“
Niekas
nepastebėjo
‘
Lais
-- ---------- ’
dimų plačiau nieko nežinoma, Nuo vasario 22 d. ligi 28 d.
kretorius atsako, kad turtuoliai jau ir taip kvos įsakymu iš partijos( yra išmestas, Bim
vės
’
redakcijai
ir
adm.,
kad
Ne iš karto žmonės pasiga- matyti, išradimas nebuvo pa- Philadelplria, Pa. Sv. Jurgio
moka aukštus mokesčius už pajamas. Tad ba stengiasi jo- neprileisti prie bolševikiškųjų
sveikinimas
su
naujais
me

mino -ugniai įsidegti tokius plitęs praktikoj. Vokietijoj par.
skirti jiems dar didesnius būtų klaidinga. draugijų vadovybės. Vargas tiems Maskvos
tais,
nežiūrint
kokius
obaldegtukus kaip šiandienų kad pirmas brėžiamuosius degtu- Nuo vasario 22 d. ligi 28 a.
Jo manymu, tada turtuoliai turėtų mažai , žydelių agentams.
sius
ir
rezolucijas
neteiksi,
turime. Šiandien be jokio var- kus išrado 1983 m. virtember- Elizabeth, N. Y.
kapitalo, be kurio jiems nebūtų galima kraš
vistiek
mums
svetima.
Nati
Bolševikų
agentas
Mizara,
pabuvęs
Mas

go degtuku gauni ugnį. Ta-'gietis J. F. Kammer’is. Jis ii- Nuo vasario 29 d. ligi Lo
tui reikalingų įmonių, remti ir vesti. Girdi,
doti senus įpročius, senus čiau senovės laikais žmonės J gai dirbo savo laboratorijoj, vo 6 d. Norwood, Mass. Šv.
ta^a dar didesnis nedarbas, ir vargas pasi kvoj porų savaičių, dabar važinėja po Amenprietarus naujiems obal- ugniai gauti daug vargo pa-, Vėliau jis dėl politinių dalykų Jurgio par.
rikos lietuvių kolonijas ir susiriesdamas gi
reikštų.
ria dabartinę Kusijos tvarkų. Mes stebimės,
siams, naujiems tikslams, į dėdavo. Senovės graikai tų pateko į kalėjimų. Pasisekus Nuo kovo 7 d. ligi 13 d.
Aiškėja, kad krašto vyriausybė saugoja kodėl Mizara Rusijoj neapsigyveno, jei ten
mano supratimu, tai kaip! sunkų ugnies gavimo darbų' jam pabėgti iš kalėjimo jo rū- Paterson, N. J. Šv. Kazimieturtuolius. Žiūri, kad kongresas nepadarytų “upės pienu plaukia ir kepti karveliai ore
daryti naujų religiją iš se- yra atvaizdavę net savo mi- pėsčiu buvo įsteigtas dektukų ro par.
jiems kokios skriaudos. Bet kongresas nė ne skraido”.
uos.”
j tologijoj. Juk visi žinome gra- j fabrikas su kapitalistų pagal- Nuo ko\o 14 d. ligi 20 rl
dirba taip, kaip vyriausybės liepiama. Jis
To ir bereikėjo. Šis šlamš žiu legendų apie tai, kad Pro-įba arti Zurick’o, Strassburg’e Newark, N. J. Šv. Trejybės
dirbtų kitaip, jei visuomenė reikalautų. Vi
tas vietoj senos. cicilikų dai metėjus pavogęs iš Olimpo die ir Wien’oje.
par.
suomenė gi, kaip paprastai, yra paliesta snū
Spauda paskelbė, kad Lenkijos seimas nos “atsisakom nuo senojo Vų ugnį ir atnešęs jų žemėn Visų šitų išradėjų brėžia- Nuo kovo 14 d. ligi 20 d.
duriavimo, šaltos ir sunkios apatijos. Kas jai neduos Ukrainai autonomijos. Mums rodos, svieto”, sugalvojo naują: “at!žmonėms, už kų jis vėliau ga- mieji fosforo dektukai buvo Montello, Mass. Šv. Roko par.
jei kongresas nutaria beturčius spausti, o tur netrukus ateis laikas, kad Ukrainai to nerei sisakom nuo naujų metų”. ĮVęs skaudžiai atkentėti. Šita gana pavojingi: įbrėžiant daž- (moterims).
tuolių neliesti.
kalaus: jis išvys lenkus iš Ukrainos ir sa Tai sugalvojus sakoma: “juk legenda rodo, kiek vargo žmo nai įšokdavo kibirkštys į rū Nuo kovo 21 d. ligi 27 d.
Žurnale “Liberty” milijonininkas Van vo kraštų paskelbs nepriklausoma valstybe. tai darome dėl gero darbinin- nėms jau tada reikėjo padė bus ir akis. Tik 1845 metais Montello, Mass. Šv. Roko
kų judėjimui.”
ti ugniai gauti. Senovės lai- heidelbergietis chemikas dr. par. (vyrams).
derbiltas pareiškia, kad šiandie ir turtuoliai
jau gana taupiai gyvena ir niekniekiams Be
Mus tik stebina tas faktas, kais tai buvo sunkus darbas, Koppas atrado vadinamąjį Be to, tuo pat gavėnios me
“
L. Ž.” naujų metų sveikinimuose ran
1__ iii J*fosforų,
P__ SSiš1___
•_ga-k..-,tų bus laikomas S..
raudonąjį
kurio
šv. misijos,
mėto pinigų. Gal kas manytų, kad tas pareiš
kodėl Chicagos bolševikų ‘V.*| Ugnies, tokio svarbaus čmo- ___
dame
linkėjimų
Lietuvos
viešbučiui
Kaune:
kimas ir teisingas.
agentai lakstė pas biznierius nių gyvenimui dalyko, gavi- minti dektukai nebuvo tokie Athol, Mass. per dvi savais“Taip susitvarkyti, kad amerikiečiai nesi ir profesionalus, prašydami, nias pasiliko sunkiu darbu pavojingi, kaip ankščiau. Bei tės.
Bet, Štai, žurnale “Colliers Weekly” iš skųstų, jog dušu ar tynė pasinaudoti tegakad į tų šlamštų dėtų naujų ilgus amžius. Net lietuvių ar tas išradimas didelės reikšmes Worcester, Mass. per dvi
keliamas aikštėn vienas dalykas, iš kurio su Įima tik Berlyne”. Sis linkėjimai amerikie- i
^įį^mus ’ir/u cheologijoj yra rasta titna neturėjo.
savaitės.
žinome, kaip “taupiai” turtuoliai gyvena. ciams naudingas. Prof. Voldemarui linki: 1,žinoma, užsimokėtų. Juk tai ginių skeltuvų, kuriais buvo
Galima sakyti tikras tech Maspeth, L. I. N. Y. per
Vieneriais mėtis, nuo 1930 m. birželio mėn. “gauti nelaimės draugo Trockio užuojautų. ”, yra aiški veidmainystė.
I įskeliania kibirkštis ir iš jos nikos perversmas degtukų pra vienų savaitę.

“D R A U G A S”

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

ii TI ESĖLĖ DIDI GERBĖJy
GLOBĖJA.
Karys granatos užverstas po žeme

Įvykis, kurį čia trumpai aprašome,
įvyko 1918 metų lapkričio 2 dienų Ezno
(L’aisnes)) apylinkėj.
Tai būta didžiojo karo metu. Pažy
mėtų dienų Ezno apylinkėj buvo didis
siautimas ir bombardavimas. Karys Pe
tras Albertas iš Kampo (Canipeau) gra
natos sprogimu užverstas, gulėjo pusgy
vis apkasuos po žemę. Atsiminęs Šv. Te
resėlę, meldėsi į jų, prašydamas greitos
pagalbos išlikti gyvam ir taip baisiai ne
mirti, nes norėjo dar gyventi ir atitaisy
ti savo klaidų gyveninių.
Netikėtai netoli nuo jo krito kita gra
nata ir sprogdama dar daugiau žemių už
vertė ant jo. Žemės prislėgtas, jis bijojo
mirti, o į šaukimų niekas neatsiliepė. Ta
da jis įtempė likusias saw> jėgas, visas

APŽVALGA

s
atsidavė Šv. Teresėlės globai, melsdama kaus nusųsenrinimo jo išvaizda ir apsiaša
sis iš širdies gilumos:
rojusios akys reiškė neriboto dėkingumo
— Šv. Teresėlė, ateik man į pagalba! karnielitei Šv. Teresėlei. Jis dievotai mel
dėsi ilgų laikų. Prieš apleisdamas šventą
Išgelbėk mane!
Tų kario maldų Šv. Teresėlė tuojau jį jos karstų, jis nusegė nuo savo krūti
išklausė. Ji pati atėjo jam į pagalbų, ta nės pelnytąjį kariškų kryžių ir medalį ir,
čiau pradžioje jis nematė jos, o girdėjo visas susijaudinęs, padėjo ties švent kars
raminančius jos žodžius, teikiančius drą to paminklo kryžium. To nepaprasto re
sos ir pasitikėjimo. Netrukus ji ištiesia ginio liudininkas, zakristijonas iš Karmeį jį savo rankų ir stebūklingu būdu gelbs lio, kreipėsi į jį tardamas:
— Atsiprašau, aš tamstai norėjau tik
ti jam išsikasti iš po Žemės. Kokia tai
laimė! Pagaliau jis mato jų prieš save, patarti; jei tamsta manai tas dekorcijas
ties apkasų pylimu, iš kur žemė užgriu aukoti Šv. Teresėlei, tai geriausia būtų
nunešti į Kurmelio šventyklą nes čia ga
vo ir buvo jį prislėgus.
— Tai aš esu, tarė Sv.
Teresėlė ir lėtų kas nors kitas pasisavinti.
Pamaldus puskarininkis mielai sutipranyko, palikdama išgelbėtą ir dėkingą
karį, kurs vėliau patapo didis Šv. Teresė ko taip padaryti.
— Aš esu labai dėkingas Sv. Teresė
lės garbintojas.
lei, — prabilo puskarininkis su dideliu
Jaunas puskarininkis atsiverčia 8v.
pasitikėjimu. — mat, kai aš buvau vos tik
Teresėlės dėka
1918 metų gruodžio 3 dienų vienas perikerių metų, mirė geroji mano motina,
jaunas puskarininkis (seržantas) klūpo o nuo pirmosios Komunijos aš visai pa
jo ties Šv. Teresėlės karstu ir karštai mel miršau Dievų ir nedorai gyvenau. Prieš
dėsi. Daug keliauninkų atkreipė savo mėnesį į mano rankas pateko knyga var
dėmesį į tų didį jo pamaldumų. NuOlan- du “Šv. Teresėlės gyvenimai”. Įsiskai

Reikia įrodymų

tęs, aš pažinau, kokia didi šventoji ji yra ir nuo to laiko mano širdis atsimainė
ir aš pats tapau visai kitoks, krikščioniškui gyvendamųs Šv. Teresėlės dėka.
Nūngi aš grįžtu į tėviškę, atsivertęs. O
tėvelis, be abejonės, didžiai džiaugsis dėl
mano atsivertimo. Jis yra gana pasiturin
tis ir jam esu išliejęs ne vienų ašarėlę. O
dabar turės būti kitaip.
Praslinkus keliems mėnesiams, at
sivertęs jaunas puskarininkis įstojo į trapistų vienuolynų ir patapo vienuoliu. Tų
kilnų pašaukimų jis gavo Šv. Teresėlės
dėka, kad aukojo jai užtarnautas savo de
koracijas Kannęly.
Sv. Teresėlė išgydo vienuolę

Madagaskaro saloj, Farafangahe gy
veno vienuolė Klotilda, pagarsėjusi pa
sauly kaip Morta Krombetaitė (Crombet).
Ji kentėjo per 27 metus neišgydomų puralyžio ligų. Nuo pat jaunatvės dimų jos
kojos buvo nevaldomos ir pamažu nutirp
davo jos rankos. Nesenai vienuolynus ga
vo Šv. Teresėlės relikvijas, ir vienuolės
pradėjo novenų, kad jų mylimo sesers

sveikata būtų sugrąžinta.
Ketvirtų novenos dienų, kai vienuo
lės meldėsi už jų koplyčioje, sesuo Kloti 1da pajuto gerklėje skaudulį, kuris netru
kus sustojo ir vienu momentu nežinia kas
ir kaip įvyko, tačiau ji pati suprato, kad
visa sveika. Taigi, savo jėgomis ji atsi
kėlė, atsistojo, apsirengė ir pati viena vy
ko į koplyčių padėkoti Dievui ir Šv. Te
resėlei už atgautų sveikatų.
Vienuolės, grįžtančios iš koplyčios, pitmačiusios jų sveikų, didžiai nusidžiaugė
ir visos stebėjosi; paskui su ja grįžo at
gal į koplyčių padėkoti Aukščiausiajam
už suteiktų stebuklų Šv. Teresėlės dėka.
D-ras Ranou, kurs ilgų laikų gydė
vienuolę Klotildų, štai kų liudija: “Kad
vienuolė Klotilda atgavo sveikatų, yra
neginčijamas įvykis ir dėl to negalima
abejoti. Kalbant žmonių kalba ir šių die
nų medicinos mokslo akivaizdoje, vienuo
lės Klotildos pasveikimas negalima išaiš
kinti gamtiniu būdu.”
Tag stebuklas įvyko 1929 metais.
(Bus daugiau)
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siuose, sienose, žemėje ir įvai- 180.3, 1819,' 18.37, 1857,1873,' n' atliekamų" pinigų ir nori
riose kitose vietose. Tas dar 1891 (baigiantis prezi’onto p n spekuliuoti, tai šiemet, gal j
daugiau dalykus pablogino, Clevelando pirmam terminui), būt, yra geriausias ląikns
nes pinigai, ištraukti iš apy- 1911 (baigiantis prezidento yiri-ti, o 1935 metais parduoPrezidentas Hooveris, pri- Kainų kilimas ir puolimas. vartos, suparalyžiavo biznius Pn'to administracijai). 1927 f i.
(baigiantis prezidento Cmlidbūdamas iš kunigo Cox’o ranAdv. Rordeno kalba, paša- ,r industri.laskų bedarbių reikalavimų re- kyta per People’s Furniture Yra sena patarlė, kuri sn ge tarnybai ir prieš da’*arti- -----aoliuciją, tarė: “I am glad to Co. radijo valandą sausio 12 ko: “Padaryk mane žinančiu ’do prezidento Ifoovero 1SX Sausio 1.3 d. įvyko Nok.
reeeive you as tbe representa- d.
o aš padarysiu tave turtin i imamų).
Pras. P. Šv. mergaičių drautives of Pennsylvania unemDabar, gal būt, žmonės nie- £u’” Sia 81170 kalba aS npPr
Vadovaujantis
minėtais gijelės šokiai, kurie, atsižvelployed... I bave an intense y<u kj^u į.įek daug nesirūpina tenduoju padaryti klausytojus skaičiais,
ateitvje panikos, giant į blogus laikus ir prassympathy for your diffieul- jr nekalba, kaip apie depre- žinančiais.' tik pareikštu savo depresijos ir nedarbas atsi- tą dieną, visgi pasisekė nebloties. T bave considered tliat
jr nedarbą. Tuo rūpina- ln’nM aP*e panikas, depresi- kaitos šiais metais; 1945, gai. Čia tur būt buvo veikli
tbe vital funetion of tbe Pre- sį darbininkai, amatninkai, *ias ir nedarbą, kurių .keletą ir I9fr>? 1981, 1999 ir t.t. kas 20, komisija, kuri galėjo sutrauksident and of tbe govemment daktarai, advokatai, biznie- a8 esu Prale*dVR> gyvendamas yą jr y g metų. Bet mums. jau ti taip daug žmonių savo kawas to exert every eftort and
fabrikantai, farmeriai ir Čikagoje per paskutinius 42 niekas' tada neberūpės, raši sai žymiai padidinti.
of
the
governevery power
visi tie, kurių gerbūvis yra me^us’ Nedarbas žmonių gv- mės visi pas Abraomą,
ment to the restoration of p^arbiu paremtas. Nemaža ven*me atsikartoja reguliariai,
.
...
omp.oyn.ent
in
Msirflpinę
ir
„
pertam
fitaa
laikotarpiu,
p
X
“
X^
pIZb
stability and
our country, which has been yjai dgy žymaus investmentų Pasireniiant praeities statistiniui su uždarbiu
atsikartoja
so greatly disturbed, largely kainos nupuolimo. Kur tik ka, galima pranašauti ir ai
kas 10, 8 ir 9 metai. Praeity

BEDARBIU DEMONSTRACIJOS VAŠINGTONE, D. C. PANIKOS, DEPRESIJOS
ATGARSIAI
!
IR NEDARBAS
.mlonieji
koDar nesenai i______
rt.......
munistai buvo “užkariavę”
Vašingtoną. Tada plevėsavo
raudonos vėliavos, jie dainavo
internacionalo himną ir griausmingai reikalavo fantastiškų
atmainų Jungtinių Valstybių
valdžioje ir legislatūroje. Tr
visame kame raudonieji kėlė
bolševizmo idealą, kaipo geriausią vaistą, naikinanti ir
skurdą ir vargus. Tai būta ne
yiilietiška šio krašto valstybių demokratija. Ir Amerikos
piliečiai ir valdžia nepritarė
raudonųjų demonstracijai ir
raudoniesiems įrodė, kad Šio

geriausi metai pardavimui bu
vo: 1800, 1818, 1827, 1837,
1845, 1854, 1864, 1872, 1881,
1891, 1899, 1908, 1918 ir
1926. Ateityje geriausios pro
gos parduoti nuosavybes bus:
19.35, 1945, 195.3, 1962 ir tt.
kas 10, 8 ir 9 metai. Galima
’
’ .
'
pranašauti,
*
7 kad sįc rudeni» bus
žymus darbų pagerėjimus' ir
prekių ir nuosavybių kainos
pradės Damazu kilti. Geresni
laikai jau arti mūsų slenks
čio, būkime pasirengę juos
tinkamai pasitikti.
Geriausios progos prekių ir
’‘"»savJbi>! pirkimui, d'l tais
laikais buvusių 'žemų kainų,
atsikartoja kas 11, 9 ir 7 meįai, praeity buvo: 1796, 1807,
J
’
1816, 1823, 1834, 1843, 1850,
1861, 1870, 1877, 1888, 1897,
1904, 1915, 1924 ir 1931 me
tais. Ka stada pirko ir laiku
pardavė, tas uždirbo. Ateity
je pirkimo progos atsikartos:
1942, 1951, 1958 ir tt. kas 11,
9 ir 7 metus.

LU Slve
Bet ng vienas neturi atsakv.
imtinai galvojimas, viskas y-/
World wide dePressioTIS aad mo tam klausimui,
ra paremta praeities faktais
their
unemployment,
labai ke|gtai
are
great wars. T ey (!o, ka(j gįoje turtingiausioje ir skaičiais., Tik paklausykit.
mas^ ke fengbt continuoush, ga|yje, Amerikoje, turėtą vieš- Kiekvienas žmogus trokšta
. > • , • . • ,. . . medžiaginio turto, garbės ir
not on one front, būt npon
T14-, oonnnt, ,hn urnn patauti tokia baisi industrine noconlirme
... .. nerto w
. .IrozJ tni.
many fronts. It cannot be won depresija, kurios pasekmės v- pasaulinės jėgos
ir, kad
by any s^ngIe skirmish or pa- r&; necjary>as> biznio nusmu- visa įgytų ir pasiektų savo
nacea.
nacea' In
prCSent and kimas, vargai, skurdas, bė tikslą, spekuliuoja ir rizikuo
what I believe i,s tbe finai dos, nepaprastas žmonių nu ja savo taupmenomis ir tur
campaign against the depres- siminimas ir jų nuotaikos nu- tu. Stengiasi ko greičiausiai
sion’ 1 have Iaid a J>roS“m puolimas. Girdėti tik dejavi- sasikraati
lobį. Tai da
rant,
daugumas
žmonių, per
hefore Congress and I trust mai, rūgojimai ir nepasiten7e
secure its early adoyi tinimai. Jokis priešas šios są žengia atsargumo ir konser
vatizmo ribZs. Kadangi’ toks
*’on*
rea' vietory is to keg neugpuoj£ lr nepavergė,
restore men to employment fabrikų
negagriov5; yra žmonijos būdas ir papro
througk their regnlar _ jobs. gcležinkelh, nesmaitol0 tro- tys iš senų laikų, tai panikų,
Dėl to aukštieji valdžios at That is our object. We are
.
.. ir
. nedarbo
v , ... .
oepresijų
butą ir
besiu
nesudegino,
ilgų
saus

J
stovai kreipė savo dėmesį į giying įbis ąuestion our un
mečių neturėjome — derlius bus; tai kartojosi ir kartosis
bedarbių reikalavimus, rody- (,ivi(M attention.„
visada buvo geras, maras tam tikrais laikotarpiais. To
darni pastangų, kad viskas
Bedarbiai
demonstrantai žmonių neišnaikino, viskas te- ks eilinis reguliarus atsikar
bus geriausiai daroma, kad
tojimas praeity nustato pani
būtų pagelbėta bedarbiams ir giedojo Amerikos himną ir bėra taip, kaip buvo gerai__ ___ _
Pasiekė ištikimybę Jungtinių siais laikais. Niekas į kūgį J<ų’ ir nedarbo ]-aik4 ateity,
jų šeimoms. Kongresmanas
ClydrMyTpaZsdamasTon Valstybią vėliavai. Po to visi pįnigų nesukrovė ir nesudegi- ^s patyrimas paremtas skaivyko į ArhngtonO) kapines, no; tai kur gi tie doleriai din- ciaiS’ rodo’ kad visada trungresui išspręsti bedarbių rei
kalavimų rezoliuciją, pareiš- Čia jie giedojo “The Star g0? Iš dalies to priežastis yra ka tani tlkras laikas ko1 žmo‘
Pasiremiant minėtais skai
bū: “Under the Coustilntion sPaa«lad Banner” ir atidavė ta, kad žmonės, netekę pasivf įg5la. raaittkė;bną,
a čiais, prekių ir nuosavybių
of the United States CVV1¥
every pagarbą Nežinomajam Krei- tikėjimo, pinigus iš bankų F- '>radeda su Pini*«is
nnblv viui’ kad ir jie kaip ir iis’ t’aukė ir paslėpė saugiose dė- Iyvart^’ Peniau gyventi, pi- kainos
kamos pradės šiemet kilti ir
American and every asseir
riHit" kartu su ^uo laikytll
pat? žėse, šienikuose, pastogėse, rfl mgus laisviau leisti> sPe’ atfc ityje
tyj pasieks aukščiausią
of Americans have the
kuliuoti ir
savo
taup- laipsnį 1935 metais, tai yra,
peaeeably . to assemble and P^kėj-mą krašto valstybių
menomis rizikuoti, kad greitu kitų trijų meti] bėgyje O po
present petitions to the Con- v6Hava ir Piliei5iaisdemokratijos šalis, nes, anot laiku pralobtų. Na, po kiek to 1945, 1953, 1962 ir tt. kas
gress of the United States. I
Taigi, komunizmui cia nepaties kunigo Cox’o žodžių: laike, lyg mastu išmatuota, ir 10, 8 ir 9 metus.
bave just come from a gathe- ra vietos. Bolševizmo šulai ir
“America is something hu- vėl užklumpa panikos, depre-1 Pagal Jungt. Valstybių p*ering wbere many thousands 39 “klapčiukai” gavo spragman. It is the men and wo- sijos, blogi laikai ir nedarbas Kybos skyriaus 1927
metų
of American citizens marehing tuką per nosį.
....
.
,
,- , •
. v ..
... men wbo ^ve in ik The men kaip išlaidumo ir spekuiia* i- statistiką, kainų puolimas ir
un er
e merican
r.nnet
xo ia yra 7^es0J1 opinija wį0 jj^g
jjjarch, who jos pasekmės. Kaip po kiek- kilimas atsikartoja reguliariai
presented a resolution to be hpie šią. bedarbių demons ra- work
&nd
vakarugkog ry. (rhvk kiekvienam 27 ir e tų
placed before the bonse of ciją, geriausiai nusako bedar- their brains įn
off.
t jus teikia galvos gėlimų, laikotarpy; tai yra, kainos t Jrepresentatives. The leader, bių demonstracijos vadas, ku- ces, are the heart of America. į taip po kiekvieno geną laiku «yk kyla ir trisyk puo'n RyFather James R. Cox, pastor mgas Jokūbas R. Cox as, pa- T± •
,
. .' , ,
. o . o
,
,
j*
tv , . , ,
\
, vv
1S to tbem that we mušt laikotarpio mus aplanko blogi ia per 4, 3 ir 2 metus, o puola
Old St. Patnck’s church reikšdamas: “I believe the
1
look for the future of Ameri-!laikai, vargai, bėdos ir rū- per 7, 6 ir 5 metus. Tai yra;
(pittsburgh, led tbe great reception accorded the mar- (lft and
jg tQ
them, more pesč'ai. Taip buvo, yra ir bus. 4 n etus kyla, 7 metus p
atherino in pledging alle- chers, from the President of |}ian
any administration,; rfik tūkstančiai metų tegali 3 metus kyla, 6 metus puola,
giance to the flag of the TJni- the United States to the most
.
.x..
.
A t , • K
*
. i
x
tt •
,
,
. more than to any outward y-įgyvenusius žmonijos įpro- L metus kyla ir 5 metus puoted btates. He- iš a kindlv humble villager along the
u. ±
*•
, .
A
,
•
, ,
„ ,
lorms of govemment, that we cms pakeisti.
la, tai sudaro 27 metų laikopriest and a brave warrior. route, is the best proof that
,r
j •
xi tvt . ,
,
, ,
„ ,
mušt look to carry this eonu-1 Panikos, depresijos, redar- taryiį. Kitais 27 metu laiko
He served m the World v\ ar can
be
asked
of
the
accom„„j
u.
, nas ir
. blogi
,, . laikai
,
, atsikartex
xtarpiais
. . ir
• vėl tas pats
\ atsi•
. ,
„ ,
,
try shtely and
wisely through
on behalf of jushce and do- pluhment, of the mare b. The ,he grMtest crigi9 ia jtg ,ijg
kag
lg
]g . artM
mocracy and ia servmg in most ddfmnlt thmg in thn ,ory> for thgy Me
t,|e Mf]).
Amerik(,1,i
A)lot
statistiką ir
peaae with enactly the šame world is to got people to thinan(J ft<( g0TCTnmel„ ;„i:os> d resijos ir neJ„rbas ;:inov„ pranašavimų, Įnikai
purpose m view. The men he king. Our mareli hag started
Samata.
įvyko tokiais metais: 178.3, šiemet turėjo gerėti. Kas tu- j
leads ask only for a chanct the men who can solve Ame
/ to live as honest men should rica’s plight to thinking a-!
live, eaming a livelihood for long nnselfish lines.”
Į
tliemselves and their families
Tai parodo, kad komuniz
So BmU Work»!
by the toil of hand and mui nėra vietos Amerikoje.
BULL RUNN—The Wi»e U An tfliciency Exrrt-She Doein't Believe !■ v
hrain.” Pagaliau jis davė pa Jungtinių Valstybių piliečiai,
žadą: “I have the hope, that, būdami demokratiški, nors ir
under God, we will find a so- pakenčia bolševizmo šulų bruz
• . lution for it.”
dėjimą, tačiau purtosi nuo jo
Senatorius Jokūbas J. l)a- raudonumo ir į šalį meta kru
vis, priimdamas bedarbių rei viną revoliuciją. Todėl visi
kalavimų rezoliuciją, iškėlė į raudonieji (komunistai) gali
padanges bedarbius demons sveiki sau keliauti į revoliutrantus, kad pavyzdingai tvar cfnieriškąją Sovietų matušką
kėši ir įteikė savo peticiją, Rusiją. O Amerika pasiliks1
». prisilaikydami konstitucijos. išmintinga ir savarankiška

Bedarbių demonstracija, įvykusi Vašingtone sausio 7
dieną, kuriai vadovavo katulikų kunigas Jokūbas R. Cos’as, buvo kaip tik kontrdemonstraeija raudonųjų demons
tracijai. Ir bedarbių reikalavi
mų rezoliucijos buvo betarpiskai įteiktos pačiam prezidentui Hooveriui ir atsiduriušiam kongresui, be policijos
susirėmimo, be jokio triukšmo
ir grasinimą nuversti daba, tinę valdžią, kad viskas būtų
iš naujo statoma ant kruvinu
-•
pagrindų.
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“DRAUGO” B-VĖS
ŠĖRINMKAMS.
Šiuomi nuoširdžiai kviečia
me “Draugo” Bendrovės šėrininkus atvykti į metinį susi
rinkimą, kuris įvyks šiame
mėnesyje, t. y. sausio (Jan.)
28 d., 1932 m. 7:30 vakare,
Aušros Vartų parap. svetai
nėje, 2323 W. 23 PI., Chicago,
III.

“Dra ugo” Administracija.

Nupigintos Kainos

Rekordai Lietuviški 75 centų vertes — po
35c arba 3 uz $1-00.
ODEON
26078 — Pilkas Kaip Tilvikas — Two Step — Armonika Solo
Panemunės Vairas
26096 — I.letuvaitS Polko —- Armonika, Klarnetas ir Forteplonas
Močiut® Vairas — Duetas ant Armonikų
26098 — Durboryt® Nosj Trina. — Stasys Plika
Alutis ir žemCs Rojus
26099 — Obuolys — P. Petraitis
Amatninkų Daina
26104 — Bernelis Polko — P. Sarpaliaus Ork.
No ros Polka
26106 — Ar žinai Kaip Gerai — P. Ssrpaliaus Ork
Mano Tėvelis — Vairas — Dainuoja J. Sarsevičius

LIETUVIŠKI NAUJI COLUMBIA IR VICTOR
REKORDAI PO 75c.
16226 — Oarnys Atplezdeno — Stasys Pauras
Sunku Gyvent. NaSlaitėliams
1G232 — Vestuvių Polka —- P. Humeniuk ir Jo Ork.
traukiu AS Tavęs, Mielasis — Vairas
16233 — Lietuva Polka — Brooklyno Lietuvių Ork.
Naujas Gyvenimas, Vairas
16239 — Tykiai, Tykiai — Vyrų Orkestras
Dziedukas
,
16245 — širdele Mano — Tango — Litpitvort Viešbučio Ork.
Tavu Saldžiu Miloniu — Tango
14017 — Ugdė MotuSė Tris Dukterėles — P. Petraitis
AS Užgimiau Prasčiokėliu
14035 — OI Greičiau, Greičiau — Jonas Butėnas
Tolima laimė Vilioja
14046 — Senelio Polka — Akiras—Blržs-—Armonika Solo
Polka Varpelis
14047 — Polka “Rarntatulis" — Akiras—Biržys—Armonika Solo
Valsas Juozui Baehunui
14051 — OI Močiut Motinėle —- Sv. Marijos Choras
Berneli šokis

Budriko krautuvė siunčia rekordus į kilus miestus.

--------- o--------PASINAUDOKITE BUDRIKO KRAUTUVĖS
NUPIGINTOMIS KAINOMIS:

9 tūbų radio su dvnamir speakeriu, gražiam kabi
nete, tikra vertė $150.00, dabar už .
$29.00
Naujas mažutis radio 6 tūbų ,Sereen Grid, vertės
$49.00 -už
... $24.50
Naujas išradimas. Prijungus prie jūsų radio galės?ė pasiekti Europos stotis, tiktai .... $23.95

Karpetai 9x12 po .......
Parlor Setai Mohair vertės $150 už

$22.00
$49.00

ELKKTIt. SKALBIMUI MASINOS:

Tkor.................................. $69.50
Maytag.............
$79.50
Magnetic........... ............................... $49.50
LIETUVIŲ RADIOVALANDA: Nedėliomis iš stoties
WCFL nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų. Ketvergais iš
stoties WHFC 7 vai. vakare.

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21

So. Halsted St.
Chicago, III.
TEL. BOULEVARD 4705

ji# .J? ;

DRAUGAS

LIETUVIAI AMERIKOJE

PirmaJ’

SUMAŽĖJO SKALBIAMŲ
tai jų “bizniui” bus sekmin- biainosiog mašinos yra elek
JŲ MAŠINŲ PARDAVIMAS gesni.
tros jėga varomos. Visame

Praėjusiais metais, kaip
sakyta, sustojo mašinų par
davimas darbininkų šeimy
noms. Tad tuojau pardavimas
perkeltas kiton sritin. Pradė
ta pardavinėti toms šeimy
noms, kurios savo skalbinius
atiduodavo viešoms skalbyk
loms.

ŽYDAMS VARŽYMAI

LONDONAS, saus. 23. —
krašte tik 10 nuošimčių ūkių Anglijos vyriausybė pataria
yra aprūpinta elektra. Visur ma daugiau suvaržyti žydams
kitur naudojamasi žibalu. Ne emigracijų į Palestinų. Taip
mažas skaičius ūkininkų turi j*at patariama, kad pačioje
įsigiję rankinių skalbiamųjų Palestinoje būtų uždrausta žy
danis įsigyti žemės.
mašinų.
Žinovai sako, kad šių maši
nų gamintojai turi perdaug NESUSIPRATIMAI TARI
FO KLAUSIMU
tuščio nieku nepagrįsto pasi
tikėjimo ateitimi. Nesibaigus! LONDONAS, saus. 23. —
blogiems laikams, nebus gėrės Anglijos ministerių kabine
nio “biznio”. Dėl laikų page- te iškilo rimti nesusipratimai
rėiino ligi prezidento rinkinių muitų tarifo klausimu. Bet
pranešta, kad kabineto nariai
reikia abejoti.
pasiliks savo vietose.

Skalbiamųjų mašinų pralankė ir visi buvo patenkinti,
pasižiūrėję įdomaus veikalo monė yra didele ir dar nesena,
ir per šokius pasilinksminę, j Ligi mūsų gyvenamų blogųjų
Kor—tė. laikų ši pramonė plačiai klės
. .Hartford, Conn. — Sesutės
tėjo. Šias mašinas daugiausia
pranciškonės didžiai įvertina
pirko darbininkų šeimynos,
gailestingumo dvasių, kuri vie
PADĖKA
kad jomis pakeistų sunkų ran
špatauja Šv. Kazimiero para------------pijoje, Nashua, N. H. ir pa- Labdarių 3 kuopa buvo su- kų skalbimo darbų. Užėjus blo
reikšta dabartiniam mūsų nau- rengus gražų vakarų sausio 17 Ogiesiems laikams pirkimas žyPardavėjai turėjo keisti
jos koplyčios fondui, gruodžio d., Ciceros par. svetainėj, suliniai sumažėjo. Į siūlymus tiepardavimo taktikų. Darbinin
27 d., 1931.
veikalu “Gerasai Dėdė”. Vai- siog atsakoma, kad nėra pinikai buvo įtikinami’ kad maši
. - v,. ,
, dilio North Sidės artistų gru- pu.
vilties kibirkštis buvo at- .
nos palengvina ir sutaupo
pė. Gerai pavyko, žmonių bu
budinta Nashua’os žmonių širMašinų gamintojai sakosi, darbų. Naujoje srityje prisiė
vo pilnutėlė svetainė.
dyse. Vien sesučių atvykimas, v
uul<:re
kad jįe tuojau atrado naujų jo įrodyti gerosios pusės eko
tartum atnaujino tikinčiųjų Į Labdarių 3 kuopos vardu pardavimui dirvų,
nomišku atžvilgiu. Ir, štai, tuo
PERKA LAŠININES
dvasių. Nežiūrint šių laikų sakome širdingų ačiū visiems
Amerikos skalbiamųjų ana- būdu daug mašinų parduota.
KIAULES
priespaudos, radosi daug ge- vaidiloms, o ypač pp. Masko- -inų
sąjunga prie
Be kitko nemaža mašinų
ros širdies žmonių. Šventas! laičiams, nes jie su savo gru- kurios priklauso daugu.llas parduota valgykloms ir gara“Maisto” b-vė visuose bedarbas yra materiališkai rem- pe jau nebe pirmą kartą lab- kra-to
intojl} ir knrie pa_ džiams.
koninių kiaulių pirkinio punk
ti tokį kilnų tikslą. Kelios jau- danų kuopai patarnauja; Mo- gamjna
85 naošil„aus
Sųjunga. praneša, kad mies tuose jau pradėjo pirkti laši
uos sielos pareiškė savo norą terų S,-gos 4 kuopos chorui, Jių maSinų>
platlJ tuose žmonės yra apsipirkę, nines kiaules. Kiaulės bus perMirė Sausio 23, 1932 s vai. ry
te, pusa.nrzi'0 metų. Kilo iš Ra
ir troškimą tarnauti didesnei kuriam taip pat p. Muskulai- rraIll,flnų apie sav0 pram0_ tad pardavėjai ima daugiau ‘ kainos iki sausio mėnesio paseinių apsKr., Tytuvėnų parap.
Ampolių kaimo. Amerikoje iš
Dievo garbei ir žmonijos la- tis vadovauja. Dekoiame sw’
veįkįm^
kad dirbti provincijoje, mažės- baigos ir bus mokania vienam
gyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime
bui, įstojamos į Šv. Pranciš-,numatom uz jų dideli pasi-.^ ]Mt,tais
niuo8e miesteiiuose įr ūkiuose. cei
centneriui gyvo svorio nuo 120 . moterį
Anelę, 1 dukterį Orių,
kaus vienuolyną. Tegu šis jau-, aukojimą surengiant pinkų;
d
1930 !llftais. šįuose rctai kur turinla elek. kg
1 sūnų Antanų, broiį Liudvi
kg. iki 150 kg. 50 lt. ir per
kų ir brolienę Rozaliją, žentų
nų sielų pavyzdys būna įkvė- vakarienę. Lindime p. Norga- i Taį t-e tiki kad 1933 me. tr08 srov5s> tuo
skal- 150 kg. 55 litai.
Aleksandrų Balčiūnų,
marčią
Sofiją, gimines ir pažystamus.
pilnas kitoms rimtai apsvars lienės, kuri tų vakarų daug
O Lietuvoje 2 seseris Stanislo
vų ir Pranciškų,
tyti savo pašaukimų. Tegu ši pasidarbavo, o grįždama naKūnas pašarvotai
St-‘
,ring St., Chicago.yUL
pradžia lieka paraginimu dau- nio staiga gatvėj mirė. ŠirdiTel. Roosevelt .8544. * . -S. .
■’
Laidotuves jA’ygs įShuisio
geliui, kurių jaunos širdys pigai ačiū kun. Vaičiūnui, kud., 1932 m. Iš namų 8:30 vai.
bus atlydėtas į Dievo Apveiztrokšta klausyti Sužiedotinio i'is visa širdimi remia labdados parap, bažnyčių, kurioje įšaukimo.
į rių darbų ir tų vakarų pasayyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
,,
,.
;kė gražia kalbų. Dar kalbėjo
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
Sesutes reiškia savo niiosir.
*
y
pines.
i-. ,i ,
•
, vaist. p. Jankauskas. DėkoiaNuoširdžiai
kviečiame
visus
dzių padėkų
klebonui, gerb.
\
v
. .
d
gimines, draugus ir pažysta
,
. ,, v . , . .
.
.
me
uz
pareikštas mintis. G ra
mus dalyvauti šiose
laidotu
kiui. A. Bružui, kuris stengėsi v
,
vėse.
•i . v..................... zų pavyzdi labdarių darbe pa
Nubudę Moteris, Duktė, Sū
savo nenuilstančiomis jėgomis,
. T.
1
nūs, Brolis, lirobenė ir gimi
rodė Lietuvos Kareivių draunės.
paraginimais ir sesučių rei
Laidotuvėms patarnauja gragija, aukodama $10.00, kuriuos
borius J. F. Kadžius Telef. Ga
kalo atjautimu. Toks entuzias
nai 6174.
įteikė p. Genys. Dėkingi esam
tiškas uolumas gali būti tik
p. M. Sriubui už patarnavimų
palaiminimas šviesiai ir sėk
su savo automobiliu. Dėkoja
mingai ateičiai. Taip pat rei
ADVOKATAI
me už atsilankymų visiems.
škiame visiems Šv. Kazimiero
Vakaro rengimo komisija;
par. parapijonims. Sesutės ta
A. Salukas, J. Vilkas ir K
ria ypatingos padėkos žodį
Sriubienė.
Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
(John Bagdziunas Borden)
šiems; Mr. AVilliam Molloy, D.
gų,” kartu patėinijate mūsų Lietuvių ir kita
ADVOKATAS
Grigui, D. Vadovinskui, V. Ta
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant
Pranė Venckienė,
Stasio
105 W. Adams St. Rm. 2117
inuliūnui, M. Česnulevičiui, A.
Telephone Randolph 6727
jūs
tuos
biznierius,
kurie
mūsų
dienrašty
gar

Venckaus našlė, kuri seniau
AVhite ir A. Kasparavičiui.
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
sinasi atlankote.
gyveno 931 West 31st Place,
Tolimesnės aukos bus malo
Telephone Roosevelt 9090
prašoma skubiai atsiliepti į
Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600
niai priimtos sesučių arba da
Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse, neuž
Lietuvos Konsulatų, Room
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa
bartinio klebono kun. A. Bru
1904
—
201
North
Wells
St.
garsinimų “Draugę”. Jam bus begalo įdomu
žo.
SESUČIŲ LIETUVAIČIŲ
PADĖKA

‘

A food for protein; 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.

ANTANAS POCIUS

LIETUVIAI

GARSINKITE

“DRAUGĄ”

JOHN B. BOBDEN

SPRINGFIELD, ILL.

tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja.
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo
dienraštį “Draugų”.

NAUJAS IŠRADIMAS

DEKSNIO GALINGA MOSTIS,
kurios pasaulis per gimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga
Sausio 8 d. įvyko Šv. Vin Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
elementų, iš visų kraštų svieto
cento a Paulio parapijos cho gų
girių visokių medžių aliejų. De kė
ro metinis susirinkimas. Per nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
skaičius P. Dumbrienei proto tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir ATkolų, kuris buvo priimtas, ir šalusį
kraujų, nikstelėjimų ir šiaip
išklausius kitų pranešimų, iš visokius skaudėjimus. Tūkstančiai
žmonių yra pagiję, o milijonai da
rinkta nauja valdyba; pirm. J. nežino’apie tai'

Karečka
Deksnl(>
niMBLKH, vicenirm
vicepiim. K
iv. Kūne
rvupc- I verta
auk80,Galinga
klek ji

✓'

V. Šimkus, žmonių daug Ateh.

Remkime ir Platinkime
“ Draugų ”1

ADVOKATAS
77 W. Washington St.
Room 1502
Tel. Central 297 8
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

,

PROBAK
ABIEM PURĖM
‘ AŠTRUS
Geidausiąs skustuvas
— arba grąžiname
pinigus
Jeį ant vietos negau
ni, kreipkis į mus
60c. už 5 — |1 už 10
Sempelis — 10c.
PROBAOC CORPORATION
*a»»8«roa
■»», Ca.. tae.
«34 RBET AV«MC<

NffW TO«K

PATENTS
Laikas daug reiš
kia prie patentų.
Nerizikuokit
su
apsaugojimu savo Knygelė
sumanymų.
Prl- Dykai
siųskite braižinį ar mo
delį arba rašykite
dėl
Nemokamos knygutės 'Hov
to Obtain
a Patent’
ir
‘Record Of Invent’ formos.

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attorney
tt-A leeemy Savtori A

Cemaerelel

Benk Bolldint

(Olreetly terou Street Irom Patent Offlee)
^ASIUNGTOI*. D. C.

ASIKRATYKJT
LIGŲ PERŲ

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

Savo Dienraštį

Nosyje, Burnoje
Gerklėje

Namų Tel. Hyde Park 3395

ADVOKATAS
11 SOUTH IJL SALDE STREET
Room 1984
Tel. Randolph 8881

»

Valandos nuo

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

I

ryto Iki C vai. vak.

8841 8o. Halsted St. TeL Victory 8661
Valandoe — 7 iki 8 vakare
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

Chicago, IH.

Tel.

Randolph

5187

ALFBED B. CLARK
Attorney At Law
11 S. LA SALLE STREET
1 Ir Vakarais: Utarn., Ketv. ir
batos nuo 7:80 iki 9 1

<800 S. HALSTED STREET
T«I. Wentworth 1881

UNCLE
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©ętouju
avi'
klys costM
i
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a.

—(J

ir

Zonlte
išvalys
susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus,
neprlleis ligų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves,

A.A.OLIS

“DRAUGAS”

Tel. Roosevelt 7791

KRAFT-PHEN1X
CHEESE COMPANY

Miesto Ofisas

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

Mostis
yra sulig
tiek
pati sveria,

rienė, rašt. O. Tiškaitė, jos naudos rydyino, Gvarantuojam: jeigu
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
pad. J. Maukus, kasos globė žinau. Parsiduoda visur. Klauskite
DEKEN’S NEW DISCOVERY
ja A. Aleinaitė, jos pad. A. taip:
OINTMENT. Kaina 76 centai.
Urbanskas, korespondentės O. DEKEN’S OINTMENT CO.
HARTFORD. CONN.
Viešnauskaitė, M. Amasiūtė,
O. Tiškaitė ir O. Marčiulioniūtė. Maršalkos A. Tiškus ir
Reumatiški Skausmai
A. Urbanskas. Žaidimų komi
Muskuluose ir sąnariuose yra
ūmai palengvinami su
sija: O. Žemaitė, M. Černiūlinimentu
tė, A. Burčekiūtė, J. Būdvy
PAINEXPELLER
tis, A. Vitkus.
į
Sausio 10 d. par. choras
•vaidino 5 v. dramų “Ponas ir!
Mužikai”, vadovaujant varg.i
•J. Karečkai. Vaidino: A. Ma-j
gerskj (dvarponį) — J. Ka-•
rėčka, Onytę (Magerskio my.1
limųjų) — O. Marčiulioniūtė,'
Arburdų — A. Urbanskas, Ta
mošių (Mag. tarnų) — V. Blažis, Leizcrį (žydelį) — A. Ti
škus, Berelį (žydelį) — J. Bū
dvytis, Baltruvienę (našlę) —
A. Burčekiūtė, Liudyt? — A.
Petravičiūtė, Stonį (ūkinink.)
— J. Maukus, Ignukų Bajonį
(Liudytos jaunikį) — A. Vit
kus, Jonų (bernų) — S. Petrokas, Antanukų (piemenį) —

A. A. SLAKIS

KRAFT<K»CHEESE

I
Su-

Pirmadieniu,

snu<’o

?*).

d r i

1'

5

n g s g

dė, kad nežinomasis esąs ti-1
Tel. Cicero 8766
krai raidžių rinkėjas Mario1
DR. P. ATKOČIŪNAS
Bruneri. Jis buvo padėtas ka- Į
k
I
- .. .
D e n t i s t a s
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659
Ofisu Tel. Grovehili 0617
Ar nekeista, kad motina ne lėjiman. Ponios Canella padė
Res. 6707 B. Artesian Av»
1446
SOUTH
49
COURT
Tel. Orovebill 0617
pažįsta savo vaiko, o žmona tis tuo būdu pasidarė tragiš
Ant Jankausko Aptiekęs
Gydytojas ir Chirurgas
ka,
kadangi
ji,
gyvendama
su
vyro t Nors toki atsitikimai yOfisas
2403 WEST 63 STREET
(lydytojas
ir
Chirurgas
Vai.: 9-9
Cicero, III.
Kertė So. Western Avenue
* ra reti, tačiau jų pasitaiko. Mario Bruneri, kaip su savo
1821 SOUTH HALSTED STREET
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel, Prospect 1028
Štai, paskutiniais metais pa vyru, susilaukė dviejų vaikų.
2428 West Marųuette Road
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Rezidencija
2359 So. Leavitt St.
Vai
j-K ir 7-9 P M. Ketv, 9-19
Tel.
Canal 2330
garsėjo Canella-Bruneri isto Kitas, panašus į šį, keistas I c}Aep motina. Kai jai atvedė turas Ortonas. Pasali advoka Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
▲ lf. NedėHo) susitarus
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
6 iki 8:80 vakare
įvykis
atsitiko
Anglijoj
1924
!
va
įką,
įį
vėl
sušunka,
kad
tai
to,
per
laivo
“
Bella
”
katas
rija Italijoj, kurią, baigė tik
Nedėlloj pagal susitarimą
SVARBI ŽINUTE
teismas. Ji yra visiems žino m. Tų metų rugsėjo 8 d. į vie- ne jos sūnus. Administracija trofą Roger nežuvo, o išsigi
Res. Republlc 5350
ma, tad apie ją pakaks kelių ną Londono ligoninę buvo at-Jvėl turi darbo, kol pavyksta bėjo ir laimingai pasiekė Aus- TeL Canal 6764
Tel. Lafayette 57 93
žodžių. 1926 m. Turino mieste gabenti du trejų metų beriliu-i įtikinti, kad čia tikrai jos vai- traliją. Čia jis susipažino m
Lietuvis Gydytojas ir Cliipasirodė žmogus, nustojęs at- kai — Fred Tatcliell ir ired kas. Ji paima vaiką, pareina Drtonu, su juo susidraugavo
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
rurgas perkėlė savo ofisus į
Jani išpasakojo daug
IR OBSTETR1KAH
mjnties .Iš įdėtų laikraščiuose Ielly. Abu vaikai sirgo difte namo, bet vis dar abejoja. Po ir
naują vietą po num. 4645 S. Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
staigias ir chroniškas Ilgas
'* atvaizdi] pripažino savo vyra ritu. Abu išgijo ir lapkričio kelių dienų Fredo Tatcliell vy šeimyninių paslapčių. Roger’ Gydovyrų,
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir Office: 4459 S. California Avė.
moterų ir raibų
ponia Canella, kurios vyras mėn. ^nėn. ateina sūnaus atsi resnysis broliukas Bill kviečia U1 nu rus Ortonas sunarnės
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
DARO OPERACIJAS
Nedėlioję pagal sutartį
prof. Canella, dingo be žinios imti Ielly motina. Kai ligoni pažaisti Fredą. Tačiau pasi- pasinaudoti tomis žiniomis ir,
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
Ligonius priima Kasdieną nuo
jos sūnus.
Ligoni rodo, kad pastarasis nežino išgirdęs ieškant Koger’o, nupietų iki 8 vai. vakaro.
karo metu. Ponia paėmė nepa ne
mai; 6641 So. Albany Avenue, Tel. Wentworth 3000
Nedėliomis ir seiedomia tik
atveda
jai
vaiką,
motina
nėj
’
nei
vieno
žaislo,
kuriuos
pirtarė
pasisavinti
jo
vardą.
Teis
j
žįstamąjį į savo namus, tačiau
l&kalno susitarus
Tel. Prospect 1930.
dalyką įsikišo policija, kuri i pradeda šaukti, kad taijjjjį^ žaisdavo su Bill’iu. Ta- lnas sutiko su advokato išve-1 Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray
Rez. Tel. Stewart 8191
iškino, kad tariamas pro-jnės tarnautojai jai į r °-,da Bill bėga pas motiną ir džiojimais ir nubaudė Ortoną, 2130 WEST 22nd STREET Ofiso "Tel. Victory 3687
korius esąs raidžių rinkėjas j dinėja, kad klaidos negali bū- sako, kad čia ne jo broliukas to metų kalėti. Bet visuomenė!
CHICAGO
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374
Gydytojas ir Chirurgas
Mario Bruneri, ieškomas ūžti, kad liga gali pakeisti iš- JšgirdU«i tai motina ima Fre- tada ėmė laikyti Oriono puse
ir eina su juo pag Ielly. ir reikalavo sprendimą per- '
6558 S. HALSTED STREET
vagystes. Tarp ponios Canel vaizdą. Motina nurimsta, pa3133
S.
HALSTED
STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
la ir Mario Bruneri motino.?, klausia vaiko vardo. Šis atsa-į]r įj^rai, pasirodo, kad vaikai žiūrėti. Dalykas pasiekė par
Antras ofisas Ir Rezidencija
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
kuri jame pažino savo sūnų, ko Freddy. MotindBįsitikina, ligoninėj buvo sukeisti. Moti- lamentą, tačiau parlamentas i
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
X. — Spinduliai
Res. Phone
prasidėjo varžytynės. Bylą at kad tai tikrai jos ffinus, P®1* Į nos buvo labai patenkintos, palaikė teismą. Tad-prie parOffice Phone
Englewood 6641
Ofisas 2201 West 22nd Street
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 Wentworth 3000
jį
ir
išena.
Po
savaitės
atgavusios
gavo
tikruosius
lamento
įvyko
net
demonstrac
Wentworth
3000
sidūrė teisme, kol, pagaliau, ma
Cor. Su. Leavitt St. Tel. Canal 6222 vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
piet.
Utarn.
ir
Subat.
Nuo
3-9
vak.
kurias teko sklaidyti po . Rezidencija: 6628 So Richmond
aukščiausias teismas nuspren- atvyko vaiko pasiimti ir Tat-1 vaįkus> Bet keista, kad jos
šventadieniais pagal sutarimą.
davėsi įkalbėti ir pripažino hcijai. Byla kaštavo 10 mili- Į
Avenue Tel. Republlc 7 868
GYDTTOJAS ir CHIRURGAS
1—3 & 7—8 vai. vak.
savais visai svetimus vaikus. *>“« Ut'i
1885 | Valandos
Tel. Grovehili 1595
NedeiioJ: 10 — 12 ryto
6558 SO. HALSTED STREET
GRABORIA1:
m. Ortonas išėjo iš kalėjimo ii
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare
Daug triukšmo sukėlė An- 111A,gjno bylą kelti iš naujo, j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LACHAVICH giij°j g&rsi Ticlioborne byla norėdamas save pateisinti,'
Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
ALVa. antroj pusėj. lioger bet visuomenė jau buvo ji pu- i
UydytoJas k chiruIgas
Serauomia po pietų ir Nedėldiemais
PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
IR SONUS
tik susitarus
CHICAGOJE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
lichbome buvo vyresnysis įniršusi ir jo nepaliake. Tuo da j
fc>0 AŠMĮ .AND AVĖ
2422 VV. MAKŲUETTE ROAD
LIETUVIS GRABORIUS
4729 WEST 12 PLACE
Laidotuvėse pa
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. baroneto James Tichborne sū- lykas ir pasibaiė.
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
tarnauju
geriausia
Tel. Yards 0994
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti o mano uus jįg mokėsi Prancūzijoje
Ofiso Tel. Victory 6893
darbu busite užganėdinti.
" a
bus.
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
Rezidencijos Tel. Plaza 3200
mėgo nuotykius ir grįžęs Ansau prie grabų išPRANEŠIMAS
Rez. Tel. Drexel 9191 2924 W. WASHINGTON BLVD.
2314 W. 23rd PI., Cbicago glijou, pasijuto nepatenkintas
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
dirbystės.
VALANDOS:
4:30 — 5:30 kasdien
OFISAS
Nortli Side. — įš vakarą J
Nuo 10 iki 12 dieną
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
668 West 18 Street
gyvenimu. Dvidešimties metų y
Nuo 2 iki 3 po pietų
v
:
V
y
kg
ta
Šv.
Vincento
i
1439
S.
49
Court,
Cicero,
Dl.
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
Telef. Canal 6174
Nuo 7 iki 9 vakare
jis įstojo į dragūnų pulkų Du- a psu|# vk.inio sU>nllu„ g„.
Tel. Cicero 5927
SKYRIUS: 8288 So.
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Halsted Street, Tel.
bliue, bet greitai metė taruy- sirinkinlaf> parap svetainėj, i
Victory 4*88.
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Telefonas Yards 1138
bą* ir iškeliavo, rprieš ■ motinos
-.
r
.
•
•
.
.,
,
•
.
Visi nariai malonėkite susi- D E N TĮSTAI
Kampas 31 Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Phone Boulevard 4139
norą,*’ i• Pietų* Ameriką* laimės nnkt,i,
• , . • nes yra daug svarbių
4142 Archer Avenue
Valandos;
1-3
po
piet,
7-8
vak.
ieškoti. Kurį laiką jis gyveno reikalų.
GRABORIUS IR
Vai.; 11 ryto iki 1 po pietų
NedėliQmis ir šventadieniais
BALSAMUOTOJAS lil0 de Jatteiro mieste> bel, Taipgi kas turite atliekamų , Phone Boulevard 7042
t iki 4 ir 5 iki 8 v. v.
GRABORIUS
10-12
i
.
,
trokšdamas
įvairumo
ryžosi
drabuiįių>
tai
ma
i
on
ėkite
į
suNedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Turiu automobilius viso
Musų patarnavimas
persikelti į Čili valstybę.
Lai- smukimą
• • ,•
, •
. atsinesti,
. • .-• j
visuomet sąžiningas Ir
J
*
ateinant
Telefonai dieną ir naktį
kiems reikalams. Kaina priei
nebrangus, nes neturi
D E N T I S T A S
vas
“
Bella
”
,
kuriuo
jis
važia,
/
,•
,
•
;
Virginia 0036
’
J
Jums bus vargdieniai amzi-Į
me išlaidų užlaikymui
dama.
skyrių.
vo iš Rio de Janeiro į1 Vaipa•
4645 So. Ashland Avė.
Perkėlė savo ofisą po numerih
.
nai• dėkingi.
3319 AUBURN AVENUE
raišo
uostą,
kely
su
visais
Valdyba
Nauja, graži ko
Arti 47 Street
Chicago, UI.
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
žmonėmis nuskendo. Vadinasi,
plyčia dykai.
4910 SO. MICHIGAN AVENUB
SPECU AUSTAS
Tel. Canal 6222
Tel. Kenvrood 6197
žuvo
ir
Roger'
Tichborne.
“rEMKITE TUOto PKOFEDžiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
3307 Aubum Avenue
Valandos:
Vai.
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 VO
Taip manė ir anglų teismas ir giJONALUS ĮP. B1ZNIENuo 9 iki 11 valandai ryte;
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nuo I iki 8 valandai vakare
pripaižino titulo įpėdiniu jo ričS, KURIE GARSINASI
LIETUVIS GRABORIUS
Nedėliomis 10 iki 12
apart šventadienio Ir ketvii tadienit
DHNT1UTAS
Didelė graži koplyčia dykai
jaunesnįjį brolį Alredą Tieh- “DRAUGE.”
Telefonas Midway 2880
2201 VVEST 22nd STREET
718 WE8T 18 STBEET
LIETUVIS GRABORIUS
borne. Tik viena motina neti- į
(Kampas Leavitt HL)
TeL Hemlock 5795
O f 1 « a •
Tai. Rooaevalt 7511
kėjo, kad sūnus galėjo žūti. Ji
Hemlock
5151
AKIŲ GYDYTOJAI:
Valandos Nuo • iki IX ryto
Rea. Tel. Prospect 9419
4603 S. Marshfield Avenue
I
Nuo X iki 9 vakare
nesigalėjo pinigų, jo ieškodaSeredoj pagal sutartų
Tel. Boulevard #277
nrn. ir Štai, p„ kebų mėnesių,' SUGRĮŽO Iš LIETUVOS
TAS AR NE TAS?
Keisti atsitikimai.

DAKTARAI:

DR. J. J. KŪWARSKIS

DR. P. Z. ZALATORIS

BR. J. J. SIMONAITIS

DR. M. T. STRIKOL'IS

DR. A. RAČKDS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. H. BARTON

DR. J. P. POŠKA

DR. S. BIEZIS

DR. A. R. McCRADIE

DR. A. L YUŠKA

DR. MAURICE KAHN

J. F. RADZIUS

DR. S. A. DOWIAT

DR. A. A. ROTU

DR. T. DUNDULIS

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. G. Z. VEZEL1S

DR. CHARLES SEGAL

A. L DAVIDONIS, M. D.

S. M. SKUDAS

DR. G. I. BLOŽIS

EZERSKI

DR. Y. S. NARES

I.J. ZOLP

DR. VA1TUSH, OPT.

ji gavo laišką iš Roger’o,,
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VBDĖJAS
kurs pasirodė gyvenąs Austrą
LIETUVIS GRABORIUS
1650 WEST 46th STREET lijoj ir prašė atsiųsti pinigų
Kampas 46th ir Paulina Sta
grįžti namo. Motina tuojau is
<443 So. Tolinau Avė.
Tel. Boulevard 6202-8411
siuntė pinigus ir 1866 m. Ro
Tel. Virginia 1290
Nulludimo
valandoje
kreipkitės ger pasiekė Angliją, kur jį mo
Yards 1138
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu tina
pripažino savo sūnum.'
LIETUVIS AKIŲ
Chicago, UI.
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Tačiau, kiti šeimynos nariai
SPECIALISTAS
manė kitaip. Jiems atrodė,1 Palengvins akių įtempimą kuria
kad čia ne jų šeimynos narys,
priežastim gaivos skaudėjimo,
..
■ • i
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuMODERNIŠKOS KOPLYČIOS
O gudrus apgavikas, prisiden- mo, Skaudamą akių karšti. Nuimu
gęs Iloger’o vardu, bet ^v„
DYKAI DEL ŠERMENŲ
abejojimų garsiai nekėlė, ne- Prirengiu teisingai akinius visuose

A. PETKUS

.

norCuHJUL ctpvilti motinos.

atsitikimuose,
egaaminavimas daroUct mas su elektra, parodanča mažiau-

kai tik ponia Tichborne num i- "‘“p^ui^atyda
rė, tuojau giminės iškėlė ta- kl03 v*‘*učiame.
.
.
t
Valandos nuo
riamajam Roger’ui bylą už ap kam. Nedėliomis

10. ryto iki 8 vanuo įo iki 12.

Ravima
ga imą. Bvlos
x>yios metu
mtiu naaiškėpaaiskt KHEIVAS
laikąAKIS
su

atitaiso
i trumnauju išradimu

Rez.

Hemlock

7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S
4712 So. Ashland Avenue
Vai.:
Tele.

Nuo
Cicero

10

ryto iki

8 vakaro

X-Ray

126#

DU. GUSSEN
LlJj i L Via Ulbi.'i

vai.

kasdien nuo lu v. ryto Iki 9
vai. vakare

VALANDOS:
9 iki 12 ryto. 7 iki 9 vak.
Utarn.

lt

K e t v. vak. pagal sutartį

DR. B. ARON

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Res. 6426 So. California Ava

Vai.

2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki 8 vai.).
Suieuouns ir Nedeilomis pagal susitarimą.

Otiso Tel. Lafayette 7337

•

Rez. Tel. Hyde Park

Nedėliomia ir Seredomls sunitam*

4847 U. 14 ST.

Cicero, III.

Ofiso Ir He*. Tel. Boul. 6918

Ofiso ir Res. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

atkreipiama moky-

jo, kad šis Roger visai nemo Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur
kėjo. prancūziškai, tuo tarpu 4712 S. ASHLAND AVĖ
kai tikrasis ’ puikiai mokėjo,
Tel. Boulevard 7589
I,kadangi augo Prancūzijoj. Ta
‘ čiau, iš kitos pusės, jis galėTel. Yards 1829
Į jo papasakoti tokių ŠeimyniUI?L9MI?r>
AMBŪYaNCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ l■ nių dalykų, kurie buvo žino- L/IV. VJ. OljjItiNlljlv
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų Į
1 mi tik vienam tikrajam Roge- lietuvis akiu SPECIALISTAS
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.
r’ui.
Liudininkų dauguma
tvirtino, kad tai tikrai Rogei.
Visą dalyką išaiškino, paga
JŪSŲ GRABOBIII
Oflr.au ir Akinių Dirbtuvė
liau, ieškovų advokatas Col-.
Didysis Ofisas
756
WEST 35th STREET
lidge. Jis pareiškė kad čia ne
4605-07 South Hertnitage Avenue
Kampas Halsted St.
tikrasis iloger, o tik pasivadi- j
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742
Valandos: nuo 19—4: nuo 6—9
nęt, jo vaidu australietis ArNedėntala; nua 10 UU 19.

J. F. EUDEIK1S & CO.

Boulevard 7589

(Naryauokas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road

DR. P. P. ZALLYS
dentistas

30 EAST lllth STREET

756 West 35 Street • (Kamp. 35 ir Halsted SL)
Vai.: 1-8 ir 9:99-8:99 vai. vak.
Nedėlloj susitarus

VaL: 9-4 Ir 7-9 vai. vakare
Medėlto] susitarus

Kampas VVabash Avenue

Tel. Puliman 9866
Uasaa, X-ltay. eto.
I’hone

Hemlock

20(1

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. JOSEPH KELIA

|| KENOSIIA, W1S. OFISAS:
2415 W. MARŲUETTE RD.
5817 — 6th AVENUE

d E i* r i a T a. a
Gas Estraction
Vai. 9-9. Ned. 9-19
<668 MO. WESTERM AYB.

Vai.: utarnlnkais, ketvergais ir pėt
nyčiomis nuo 9 iki 12 v. ryto. nuo
1 iki 4 ir nuo 6:80 iki 8 v. vak.
Chicagos ofiso Tel. Grovehili 32A2

Di*. C.K. Kliauga
DENTI8TA8
Ųtarninkals, Ketvergais ir Su batonais

2420 W. Marąuette Rd. arti Western
Avė.
Phone Hemlock 7828
I'anedėllais, Seredoms ir Pėtny&ema
I8S1 Mo. Halsted gtroet

CHICAGOS OFISAS:

Tel. Central 7079
Rea. Longbeach 9468

Vai.: panedėllala. seredomls ir subatomls nuo 1 iki 4 ir nuo 6 Iki
8 v. vak. Kenosbos ofiso tel 4050

Vai.: 1-4 vai vak. ir
Pagal ""tart)

DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLĖS SPECIALISTAS
Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto Per 6 Metus
Ofisas 1447-49 Pittsfield Bidg., 66 E. Washlngton Rt., Cbicago, DL
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KAIP PRANCŪZAI NORĖJO GELBATI RUSIJA

^irthadienis-

tr

RAITININKAI.

kunigaikščio Nikalo-,rų patarimų, visokios rūšies (13 St.). Šios programos svarIjaus. Nors jis yra labai ap-, ginklų, negailėjo pinigų. Ta- blausių dalį atliko K. Sabonio
galėtinas, tačiau mes pasiro- čiau niekas negelbėjo.
negelbėio. nusija
Rusija muzikali šeimyna; dalyvavo
Poincarė ątsi tis tnri
jtekoR
Senovės graikų rašytojas strėles ir geležis, čia j visas B
griuvo it byrėjo todėl, kad sa dainininkė p-lė A. Ančiūtė ir
licrodotas, dar prieš Kristaus puses išsisklaidę ant žirgų it minimų
rciviams.
Imperatorius □«« j tiSki, lyg jam dar griežčiau Vo viduje buvo supuvusi, kad A. Čiopas, kurie labai gražiai
gimimą, rašė apie tautas, ku* paukščiai perskrisdavo ir vėl
neturi. Generolas norėtu, kad laikytūsi. Jis yra nuliūdęs, buvo pribrendęs jos subyrėji.
sudainavo keletu rinktinių
rios gyveno tose vietose, kur j trimitų garsus susirinkdavo 1915 metai Isietuvos kraš- mes atkreiptume Nikalojaus
šaltas ir užsidaręs. Tačiau šal mo laikas.
“L. A.” dainelių pavieniui, dviese ir
šiandienų gyvenų aukštaičiai ir vėl puldavo. Ir tokiais sa- tui turėjo sprendžiamos reikš- n dėmesį į jo nutarimo pasė
to kraujo jis semiasi iš savo
keturiese. Dr. V. Šimkus pa
ji- Žemaičiai. Tos tautos jo va- vo žygiais nugalėjo nemaža mės. Tais metais mūsų krašte kas. Buvo susitarta su ViviaRADO NEGYVĄ
sakė svarbių kalbų apie sveitikybinės sąžinės ir savo mis
«I i narnos skytais. Jo pasako- priešų.
vokiečiai sumušė caro armi- ni, Delcassė, Millerant ir Jof! kalų, o redaktorius L. Šimuticizmo. Proto argumentai da
jnma, kad beveik kiekvienas Kritusių kovose ar mirusių jas ir nustūmė jas toli į ry fre, kad aš pabandyčiau caAštuonioliktos gatvės k'-'oni lis įdomiai šnekėjo apie spautus. Karo gaisrų pašvaistėje rQ. įspMi dėl 'šių pavojų. Ta- Į™1"
V6,kia'
skvtas turęjęs žirgų, kuris, pa kQnus laidojo raiti, kardais
joj nuo senai žinomas angllų Uos svarbų. Buvo gra’.’os rink
matęs žvėrį, mokėdavęs pri- gvitruodamiir giesmėmis pik negalėjo džiaugtis Lietuva, ėiau tai nelengvas dalykas. A
•
būt, jis padarytų kokj nors išvežiotojas Antanas *ceius, linės muzikos ir kitokių įvai
ulti, kad Žvėriui mažesnis lqs
’ _gal bflt’ tik retas kuris trodydamas bailus, aš manau,
ta? dvasias vydami. Mirusio Tada
N°" ““ 1826 String st., neikėtai už- rybių. Visa valanda buvo už
rodytųs. Medžiotojas, išvydęs rayelio kai kuriuos ginklus, nematė, kad ant baisių to ka- jis yra klastinga., ir negudma kraM",ini
no telegrama buvo labai rezer baigė savo gyvenimo dienas pildyta klausytojus žavinčiais
žvėrį, pirma strėla jį perdur- ka5p garvŲS> ragotinę ir kit., ™ griuvėsių galima bus sta- Nepaisydamas to, aš suredavuota tačiau Palėologas mano, Šeštadienio ryte rastas negy- įdomiai dalykais, nes leidėjai
dnvęs, o po to pėdsakais rai- dėdavo ant stiebo Ir tat tek- tyti laisvos tautos rūmai. Į- guoju atsargių telegramų: “A
kad būtų išmintingiau jos im vas iš nakties. Aplinkybės ro- (Peoples Furniture Kompanitas jį vydavęs.
davo ig gįmjnių tam, kas rai- domu mums siandie pažvelgti plaukęs daug Prancūzijos arperatoriui visai neįteikti. Kas do, kad jis pastaruoju laiku ja) per 3 metus yra patyrusi,
Vėliau, kada lietuviai raiti tus jodamas su ietimi nusiiill- j J“1’ kas dėi°sl Rusijoje ir mijų, aš noriu pasakyti Jūsų!
-r.-j
v • , •
, . liečia didįjį kunigaikštį, tai ant proto buvo nusilpęs. Na- Ins klausytojams g-riausiai
Vėliau
kūną
dėdavo
į
kokl0fi
mint
7
s
bu
™
«"'»
><
“
Didenybei,
kaip
musų
vadai
..
_x.
..
leisdavosi į tolimus žygius, davo.
’
jis gyvena savos rūšies ntenš- bašninkas buvo atgabentas tinka. Dėl to, leidėjai turi to
Tuo klJ Rusijos
pa-.
kais ir misti§kais
puldinėdavo vokiečius, rusus, pintinę
,
. ir sudegindavo.
„
_ , sąjungininkų gal- ri mūsų kareiviai visi yra
_
kį didelį plačios visuomenės
ir mistiškais sapnais. pas graborių Radžiu, 668
lenkus, tu kraštų kronikiniu- tarpu patys giedojo ir trinuPa^bet.nų dalykų pa- tenkinti, kad gal aktyviai benl...............................
18 st.
pritarimą kaip prekyboje, tr
kai pev. Petras Dusburgas, tais gaudė. Kartais net degiu- sako.la tuora<!t *>uvęs Prancū- drabiauti su garbinga rlU!ų - Kiekvienas jo armijos pralai- (
____________
ir šių programų leidimej
lenrikas Latvis ir kiti jau davo jo artimiausius gimines Zli°s prezidentas R. Poincnre kariuomene. Visa Prancūzija! "įėjimas jam rodosi lyg die-] ugrUVIŲ DAINOS ORO
' garbina ne tik drųsa ir iš-kiškos
—■
ivaizdos ženklas. Čia
.
XI - XII amžiuje mini lie- ir tanius ir visada jo žirgų savo memuaruose "“Guerre de
apvaizdos
BANGOMIS
ŠOKIŲ MOKYKLA
tuvių raitininkus kaip nepap-.’r mėgiamiausius
daiktus, Sl«*e ,1913” šio3e memuarų tvermę, kurių be paliovos ro- S^di jo jėga, bet ir 30 įp
rastai narsius, patvarius jų pav„ pasagas, strėles, saka- knygoje randame tikrų Pran- do Jūsų Didenybės armija, nybė. Karo padėtis varčia su Pr. antradienio vakarų Gi-! Norėdami išmokti šokti vai
žirgus ir blizgančius ginklus. Ins, ragotinę, meškos arba lui- cu7^os Prezidento dienoraštį, bet taip pat ir manevrinius sirūpinti. Municijos krizė eina kagos i^hpylinkės radijo kiau sų, foxtrot ir kitus šokius, tai
kreipkitės adresu:
džiugi
Susidarė netgi lietuviško rio nagus ir kit.
kuname pažymėtos svarbios gabumus; kurių dėka jėgos, išsprendimo keliu. Tačiau šau sytojai Wl buvo džiuginami
W. MISEVIČIUTĖ
žirgo tipas — žemaitukas, ku-! Vėliau ant kapo supildavo datos.
vadavaujamos Jo Karališkos tuvų ir pabūklų krizė taip pat gražiomis lietuvių dainelėmis,,
5209 So. Halsted Street
Rugpiučio 26 d. Poincarė Aukštybės didžiojo kunigaikš- labai rimta. Jos priežastis glū kalbomis ir muzika, kuri bu- •
ris arklių rasės istorijoje tu- kalnų, kurio aukštumas pri
2-ras augštas iš fronto
ri garbingų vietų. Senovėje klausė nuo raitininko, kaip ra»o: “Didelė ir nerami nau- eio Nikalojaus, galėjo išveng- di ne vyrų stokoje, nes jų skai vo leidžiama oro bangomis iš1
Tel. Yards 4554
jie buvo labai pageidaujami, vado, narsumo ir didumo.
Jena. Kauno ir Novo-Geor- ti priešų apsupimo. Abipusišl čius yra neribotas, bet kari- stoties WGES. dėka Peoples
ninku puskarininkų ir apmo- Furniture parduotuvių (4177nes buvo garsūs savo mažu , pažiūrėkim į žymesnes ko- gievsko paėmimas privertė Bu kas pasitikėjimas sųjunginin- kytų kareivių stokoje, nes per 85 Archer Avė. ir 2536-40 W.
/
\
dailiu pavidalu, savo greitu- vas jr ng vienos jų nerasim, sijos imperatorių atstatyti di- kų armijų ir jų vadų vis stipaskutinius mėnesius jų lieka ________________________
m u, patvarumu ir stiprumu. .'kur būtų nedalyvavę raiteliai. dįjį kunigaikštį Nikalojų nuo prėja ir stiprėja nuo pat katombos — apie 1,500.000 vy
Paklausykim senesnių liau- Kartų Algirdas su Kęstučiu vadovybės ir paskirti “Jo Di ro pradžios. Aš esu tvirtai į(Marąnette Jewelry A Radto)
kad jis paskubins rų — išsėmė visus išteklius.
dies dainų. Kurioj gi nemini surenka 40,000 raitų aukštai- denybės vietininku” Kaukaze,’ sitikinęs,
_
. ...
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
giau bus dykai nufotografuoti.
mas žirgas ir raitininkas?
įr gemaičių rinktinę ir Mikalojus II asmeniškai vado-; musų bendrų laimėjimų, aš Vadovybės krizės tolumo kol
2650 West 63 St., Chicago, UI.
vaus
armijai,
operacijos
vesti
sunčiu
Jūsų
Didenybei
mano
^
aR
negalima
ir
numatyti.
Vidaug ^.kiningai nugali kryžiuočius,
Reta kalba turi tiek
tieK aaug
Tel.
pavadinimij kaip lietuvių: bė- 12l7 met. Erdvilo kovoje su jam padės generolai Evert ir sveikinimus ir mano karštus daus būklė taip pat nėra tvirHemlock 8380
• j 1
• ir aaa -4. Aleksiejev. Vyriausia vadovv- linkėjimus”.
ta. Palėologas pareiškia, kad
ris, palšis, peskis, juodbėris,
a
_ ^ai
bė bus priartinta prie Petro-j
k j
visai tikėtina, jei karo galo
sartis, širvis, žvairakis, lau- jj,j įr paįnia Drohičinų, Bras/
Sausio 23. 1932 m. 3:40
grado. Imperatorius savo nu-’
.
'* * '
’ ’k’ds revoliucinė netvarka. Pa Mirė
ryto pusamžio. Kilo ifi Suvalkų
kis, laukakaktis ir kit.
Gardinu, 1311 met. Vyte- tarimų
pranešė ministerių ta- . Gr}ž^‘s t
radau ke perdorius vakar vakare išRėd. Prienų parap.. Pašvenčių
katino. Amerikoje iSsyveno 22
’Jodamas į karų senovės lie- njg gu 14,000 raitelių išvertė
letų telegramų iš Rusijos. Mas važiavo į vyriausiųjų vadovymetus.
tuvis savo žirgo kojas ligi ke- Elsbergo ir Varmių pili?, 1,- rybai, nesileisdamas į diskusi- kvoje, šventame mieste, rusų
į kurių jis atvyko šiandie
Wm.
Kareiva
Paliko dideliame nuliudlme
moterį Oertrudų, 2 aunu: Pran
.Ihj apvyniodavo plaušomis 400 belaisvių parvarė į Lietu- ,ias
Savininkas
! nacionalizmo židinyje, įvyko apie 16 vai. Palėologas spėja,
eiSkų ir Kazimierų, 2 dukte
Rugpiučio 27 d.:
Del geriausios rųMee
(karnomis), kad kelionėje nuo
ris Magdaleną ir Marijonų; gi
svarbių liaudies susirinkimų, kad jis tuojau paims vadovy
Ir
patarnavimo. Sau
mines ir pažystamus.
Generolas Laguiche mums ,
kit
lietaus ir darganų neapraištų
,
__
...
_
kuriuose
buvo
prašoma
tęsti
Kūnas pašarvotas 733 West
GREEK VADLET
bę. Jis nesutiko palikti didžio1
1327 met. Gediminas pasiun- telegrafuoja iš vyriausiojo rn-ir nenuvargtų.
54 Pi. Phone Yards 5078.
PRODCOT8
karų
iki
laimėjimo,
bet
kad
jo kunigaikščio Nikalojaus
.
tė 10,000 raitelių, Dovietos va- g^ štabo dėl imperatoriaus nuOlaells
Šviežių klausi
Eaidotuvės įvyks Sausio 26,
atsikratytų
savo
nių, sviesto Ir sūrių.
1932. IS namų 8 vai. ryto bus
I arų jo anų aPSĮre Yfa dovaujamų, kurie sunaikino tarimo atstatyti iš vadovybės imperatorius
, ,
.
...
.
net kaip vyresnio generolu”.
atlydėtas į Sv. Jurgio parap.
4644 80. PAULINA STREET
vo zvenų, meškių kailiais, ant Branderburgo žemes, 140 baž- didiii kuniffaikati Nikaloin- dabartlIU'i Patarėjų ir tuojau
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
Tel. Boulevard 1S8>
lingos
pamaldos už velionio
kabinetą. I K tl’ p°incar6 di™orašeio
.,,ktos užsidėdavo tauro ar nyčių audegino ir nelaisv6n
i^igt, atsakius kabi™,..
sielų. Po pamaldų bus nulydė
kad mes’ ^rauk^ m£dytb kad didelio
tas į šv. Kazimiero kapines.
bnedz,o ragus tarp kūną pa,^varf
tik jauuą
kaitogi didysis kunigaikS
a
AR ŽADI KRAUSTYTIS?
susirūpinimo
Rusijos
likimu
NuoSirdžlai kviečiame visus
.statydavo arki,o uodegą. Ve,&
,klotam. pasuJuodanu geuero
gimines.
draugus ir pažysta
mus dalyvauti Šiose laidotuvė
dus .slėpdavo anglim ar kitą 14w met wrf(> kautyn6.
J
;lo Lagmche sugestijai,rmter- būta ir sąjungininkų tarpe.
se.
Jie visokiais būdais stengėsi
kuo, kad priešai atrodytą tai- se Vytantas vadovanja 23,000 į^;,,
kariškiams
Nuliūdę Moteris. Sunai, Du
7126 So. Rockwell St.
Rusijai padėti: siuntė daug ge
kterys Ir giminės.
“T* -- □
,
rakelią ir supliekia kryžiuo- j0 pasitraukimas”.; Petrograe’St,!
sJlren<ll’n4 <lcl
LaįdotuvAns patarnauja gra
į didžiojo

R. ANDRELIUNAS

MATAUŠAS ŠAPALIS

J.

A ALEŠAUSKAS & SON

bortus

Rodžius

Canal

Tel. Republic 6099

6174.

Męs permufnojame pianus,
no buvo tiek grandau, lėk, Pagaliau, vien tik į Maskva apVerktinas įspūdis; Čia karto
forničius ir kitokius dalykus.
uvo pnesų nu ov^, ir ap j^igjrdo laįkais lietuvių raitė- jama kad imperatorius netui
fciandavo vyžomis. Prie šono Hai yrft nigžygiavę tris kartus, ri jokio ‘supratimo apie stra- Į BALSAS BALANDĖLĖS, juodais odos aptaisais (labai pa- ’ Pora su vienu kudlklu paieSko
Musų patarnavimas yra grei
naši į Ramybė Jums), p^uksotaie lapą kraštais kaina $2.50
"X.Xy."|*». ««« k nebrangns.
pnsinšdavo ^ksninj kar ų Q Rur Ilivonijos, Prūsų, Gudų tegij kad jam tekg tiesiogi.
Vienoj rankoj laike ilgų rago- įr kiU kpašui ir
miegtaiį
_ JĖZUS MANO PAGELBA, dideliomis raidėmis (literiomis) te Parko apylinkėj. Atsisaukit
Mes pervežame daiktus iš ir
juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50 ‘ rauM th. Rooeeveit
tinę su aštnu galu, kitoj sky- Rur <<žemaitukoM
kanopa
yra
į kitus miestus.
dų užsidengti nuo pnešo smu- bent kelet{J kartų nemindžl0- aiškūg ir kad pag^u didy. PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų
Parsiduoda Lunch Room. Kaina
kraštais, kaina ................................... ......................... $1.50 pigi. Renda nebrangi. Parduosiu plgių ir dar turėjo saidokų su • .
. . .
.
AIRUS KONTRAKTO]
...
J°’
,
sis kunigaikštis tun pilnų tau MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais riai.
i
Bet gyvenimas verčia isto- tos ir armijos pasitikėjimų.
(nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50 Į
1740 w- North *veSenovės lietuviai kariavo rijos lapų, dingo tautos la’s- ..Rugsėjo 1 d..*
Namų Statymo Kontraktorlua
i'imtinai beveik raiti, įiedide- vė, o drauge ir raiteliai su Kaip Palėologui pranešė vy MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais laStatau Ivalriamrfus namu* prieinama
pų kraštais, kaina
.......................................................... 75c.
Jč.nis grupelėmis, kurios t«r£ žirgo veisle. Raiteliai virto riausio rusų štabo viršinjnkaina
Grocemė ir delicatessen 7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
jo karūnėles — vėliavėles, k u artojais, o žirgai darbo ar- kas, armijos nuostoliai yra MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos,
Telefonaa Hemlock BI18
4 patogus kambariose dažniausiai buvo išpai kliais.
metą esame « t T
VynJMALW RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina ......... $1.50 risi užpakaly. Pigi renda. Del
Telef. Republle (8»«
metą esame
blr4eho ir hepos mene.
inavnmab
i.-:—
a.
.g .
kis ar raidės.
laisvi. Šiandieną yra gražio, ^ais iie nakilo iki 450000 MALDŲ KNYGELE, juodaisodosaptaisau kaina ..,i.ao
$1.25 ligos pigiai parduosim.
Įstodamas į raitininką eiles progos prikelti raitelius iš vyrą’rigpiflSo mėiLy^’T^ -------MALD
V--------------KNYGELE,-------------------------juodais,kietais aptaisais,
50c.;j
,
r------- kaina
, ------- 50c.
1045 W. 69 St.
, AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for-j
OENERALI8 KONTRAKTORIU8
ar vykdamas į karų prisiek- amžių miego ir su, burti juos £įaa manoma, kad apie gruo- (
Statau namus kaip muro taip Ir
nuo mažiausio Iki didžiausio.
davo: dešinę rankų uždėdavo šapliųdragūnų eilėse nes raL^įįį 45 (Įieną kug gaiįma ne mato paauksotais lapų kraštais, kaina .................... $1.25, Sav. parduoda labai pigiai medžto
KANTIOKOS, juod. ąpt. Tilžės spauda ....................... $1.75 3 flatų namų po 5 kamb. Mo- Kainos prlelnamlauslo*
ant sprando, o su kaire šven- (tųjų vyrų kadrų mūs tauta tįk atisakyti vokiečių spaudi2462 WBST 69th STRIKT
tų ąžuolų palytėdavo, o pas-1 reikalinga. Jie gali turėti dibet jr pereiti puolimam MAEAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais derniškas štymu apšildymas.
(Tilžės), kaina ............................................................. $1.50 Sav. išvažiuoja. $3,000 įmokėkinu žemių saujų pagrobęs dėlės reikšmės ateities žy-1 Rtųpgjo 2 id.: .....................
Tel. Hemlock 2323
1
a
?
”
’
i
~
7
7
M
.
ELSKIMĖS,
juodais
odos
apt.
(nedidelė)
paauk,
lapų
$1.75
ti,
likusių
mažais
išmok,
arti
i-nt galvos bėrė. Tat reiškė giliose Vilniui ir okupuoto

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRiy MALDAKNYGIŲ i

nw

ĮV

M. ZIZAS

BIZNIO PROGA

D. GRICIUS

Generolas

Laguichemums AUKS0 ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt.............. 75c. mokyklos ir šv. Antano baždėl ftvENT0 PRANCIgKAUS DVASIA, didesnio formato, nyčios. Arti Dougias Pk. ‘L’.

priešo pergalę ir jo pasinuko sioms Lietuvos žemėms va- pnsiuntė naujųtelegramų
jimų dievams. Ir dažninusiai duoti.
Tiria&n nnirniain nonmo ii n» I
ž» r
i
v. pav°iaus’
g?*“*,
\ :

laisvėn su žirgu ir visais šarYais ant malkų sudegindavo,
Eidami atakon, pūtė į ilgus
i
tiedho tnrmtue, jojo nąraa.
lyg geležiniais žirgais, ant gro
bio mesdavosi kaip žvėrys —
lihtai; degino kaimus, vergė
gyventojus. Čia eilėmis mėtė

jnod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais.......... $3.00 1622 So, 51 Aro.
ma™ PBanCISKahS dvaSIa, „.d. k^

šių telegramų parodėme JofANIOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedidefrui, kuris labai susijaudino.
lės knygelės, kaina ...................................................... $1.50
Generolas Laguiche tikisi,
, j .
. ,
VIrSminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su užLeit. J. Kurklietis.
kad imperatorius atsisakysi„akynn) p.aiBknbinkilei kad
draug„;.?„ pri,j Svent(.,a
sumanyto sprendimo.
Tr. nuo sumanvto
sorendimo. Jei galgt|J gaūti, nuo
kaipo dovan^
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TO R ITT H

6504 S. WASHTENAW AVĖ.
Paduoda medinis
Namų T«l«f.
namaa, ka^tu vandeniu šildo- hpM T«l«f.
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arklys, 5 kiaulės, 50 vištų.
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