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Vokietija reikalauja lygybes ginkluotis
Illinois’o legislatūra pravedė

TOKIJO MIESTE STUDENTAI
PROTESTUOJA PRIEŠ KARĄ

svarbius projektus
JIE LIEČIA COOK’O APSKRITIES

PRANCŪZIJA SU JAPONIJA RIŠASI

UŽTRAUKTUS MOKESČIUS

GLAUDŽIAIS RYŠIAIS
VOKIETIJA REIKALAUJA
LYGYBES APSIGINKLAVIME

TOKIJOJ STUDENTŲ
RIAUŠES
--------------

Illinois valstybės rūmai |(le-,
ŽMOGUS ŠAUKIAS
gislatūra) vakar pravedė pen- Į
APSAUGOS
kis projektus Cook’o apskri-1
į ties (ir Chicagos) gyventoji}; Pieno išvežiotojas S. Maci pagalbai susmukus'čia mokes Clintock, 29 m. amž., Glen Elčių mokėjimo tvarkai. Tij pro lvn miestely, praėjusiais me
jektų numeriai yra: 30, 199, tais neteko darbo. Tad išsinuo
131, 286 ir 205.
mavo ūkį, nusipirko 12 karvių
1
i Tais projektais mokesčiai už ir pradėjo pardavinėti pienų
11930, 1931 ir 1932 metus pa- po 10 centų už kvortų.
I skirstomi į dalis ir jų mokėji- Dabar jis gavo grųsinimų
skiriama bedarbiams angliaka-1 mas tęSįg bgį lįepoS mėn ] j iš Chicagos, kad paliautų pi
1934 m.
giai pardavinėjęs pienų, kitaiKadangi
apskričiai,
miestui
pgi jis negyvensiųs.
šant. Ilgai negalvodamas ūki
ninkas, capt uodegų, manyda-' *r va^stybei yra reikalingi da Žmogus kreipės į Du Page
mas su lape taip lengvai ap-' ^>ar
tai bus išleisti bo- apskrities prokurorų prašyda
sidirbsiųs, kaip su žvirbliu. na*’ kuriais bus padengti pa- mas apsaugos. Prokuroras pa
Tačiau lapės gudresnės už žvi- skirstomi mokesčiai,
žadėjo apsaugų ir pranešė, kad
rblį būta ir ši tuoj aštriais' 205-uoju projektu valstybės praves tardymus.
dantimis be ceremonijų žmo- mokesčių komisija įgaliojama
gui už rankos. Netikėtumo nu- įkainuoti asmeniškus turtus bi
stelbtas ūkininkas atsipeikėjo kurioj apskrity už bi kuriuos
.......... ■
-19
tada, kai lapės nė kvapo nesi- metus, jei tas būtų reikalin- Du plėšikai užpuolė Natio
jautė ir visa ranka kruvina bu- "a- Tas prigulės nuo vyriau- nal Tea parduotuvę, 2458 W.
vo. Dejuoja dabar vargšas Ii- siojo teismo nuosprendžio a- 69 gat. Viduj buvo pasislėpęs
gi peties pamėlinijusių rankų pie įkainavimų teisėtumų,
! policmonas. Vienas plėšikas
ant paraistės nešiodamas. GaiMokesčių mokėjimo paskirs-1 žuvo, kitas pabėgo. Nušautas

-----------TOKIJO, vas. 11. — ImpeŽENEVA, vas. 10. — Nu- ratoriškojo universiteto studesiginklaviino
konferencijoje ntai vakar čia sukėlė dideles
pagaliau prabilo ir Vokietija, demonstracijas prieš karų ir
Kalbėjo kanclieris Bruening’- prieš militaristus. Įsikišus po-j
as. Jis pažymėjo, kad viskas lieijai, kilo riaušės. 25 studeyra gražu, kada Prancūzija ir ntų vadai areštuota.
Anglija įtikinančiai kabia apie
____________
Namų kieme, Pennsylvanijos valstybėje, kepama duona,
ginklavimosi mažinimų. Pašau- Į 20,000 JAPONŲ KAREIVIŲ siams. Tokių “kepyklų” šioj valstybėj yra visa eilė.
lis jau ne vienų kartų yra gir_______ .
dėjęs kalbant apie tuos graŠANCHAJUS, vas. 11. — TOLIMŲJŲ RYTŲ KRIZIS
žinosiąs tų valstybių pasiry-1 Atvykę čia iš Japonijos žmožimįjs.
nės pasakoja, kad keliolika' Japonų kariuomenė paruošBet Vokietija, sakė kanclie- .laPona kiivij su kariuomene ta pradėti puolimų prieš ki KIEK LIETUVOJE YRA
vis, nepasitenkina tomis gra- P,aukia Kinijos pakraščių link. nūs 20 mylių ilgu frontu.
į
SVETIMŠALIŲ IR KĄ
žiomis kalbomis. Vokietija rei Kur jie bus išsodinti, yra pa- Tokijo studentai demon-l
JIE VEIKIA
kalauja veikimo. Vokietija rel- suptis.
struoja prieš japonus milita-'
----- ——
kdauja ginklaviiHori "lygybės.' r- Iš Japonijos privačiu keliu ristus ir prieš karų.
i 1932 m gaugio r d Liefu_
Vokietija nori-, kad tos ir ki- praneša, kad į Kinijų siun- Kinų Woosung tvirtumos at- voje buvo lb.432 svetimšaliai,
tos valstybės nusiginkluotų (‘iama dvi kareivių divizijos, kakliai atsilaiko prieš visus
(arpe Amerikos piliečių
taip, kaip yra nusiginklavusi daugiau kaip 20,000 vyrų
japonų puolimus.
333> Anglijos 113> Argentinos
Vokietija. To reikalauja Ver
Cbapei srity, Šanghajuje,. 9> Australijos 26, Belgijos Y,
PASISKIRSTO VAL
salio taikos sutarties sųlygos.
kinų kavalerija puolė japonus Čekoslovakijos 235, Danijos
STYBES
Bet jei valstybės prie tų sųir uždavė šiems didelį smūgi. 80, Estijos 86, Italijos 21, La- lisi, kart lapę »epirStinėtaaltvmastoksai.
lygų neprisitaiko, tad ir Vo-!
- -----------Tarptautinę Šanghajaus sri- tvijos 1371, Lenkijos 30, Mek- gaudė, nes per pirštines vis, Vž 1930 metus mokesčiai n,o vra kaž koks Charles Eakins’kietija turi ginkluotis, kad
\Y ASU ING’T'ON, vas. 11.
tį stipriai saugoja J. Valstv- sikos 1, Norvegijos 9, Olandi- netaip giliai būt dantis šuva- kami; rM nuošimjių spalių m as 31 m. amž.
prilygtų-kitų valstybių apsigi-pš Ženevos praneša,
kad. ketu- bjų. mar.ynai ir kariuomenė, jos 11, Palestinos 47, Persijos
.
riusi.
įl d., 1932 m.; 25 nuoš. sausio Areštuota Miss K. V. Carrikiavimui.
uos < n ziosios vastvbės pa\\ ashingtone kalbama, kad/l, Prancūzijos 28, Rumunijos
mėn. 1 d., 1933 m., ir 25 nuoš. roll, 37 m., kuri kaltinama vie
KrUVA°JC taika 3aP°nam3 ir kinams bus 26, SSSR 102, Pietų Slavijos
Kanclieris baigė, kad Vo
ANGLAI
DOMISI
LIETUpasilieka J. Valstybes su An vėl pasiūlyta tik po kokio sva- 3, Suomijos 27, Švedijos 22,
balandžio mėn. 1 d., 1933 m. nos kompanijos, kuriai ji dirkietija nieko daugiau nenori,
VOS
ĄŽUOLAIS
glija. Prancūzija jungiasi su rbesnio japonų atlikto žygio. .Šveicarijos 103, Turkijos 1,
Už 1931 metus mokesčiai: i bo, fondų eikvojime.
kaip tik teisybės, o teisybė gln
Japonija. Abiejų šių dalių nu50 nuoš. liepos mėn. 1 d., 1933
------------------------- —--------—' Vokietijos 3153, Vengrijos 18,
di lygiam visų valstybių apsi
Vienas stambios Anglijos m.; 25 nuoš. spalių mėn. 1 d., AIŠKINA JAPONŲ NEPAsistatvmai vra nevienodi.
NEBUS FORMALIŠKŲ , Dancigo 18, Graikijos 15, Voginklavime
arba nusiginklavimedžių apdirbimo firmos at-!i933 m., ir 25 nuoš. sausio
.
*■
VYKIMUS
PRIEMIMŲ
į kiečių optantų 1396, ir 7 kitų
Kalbama, kad iš šių dviejų
me.
stovas lankėsi Lietuvoj pirkti mėn. 1 d., 1934 m.
ŠANCHAJUS, vas. 10. —
------------------1 dalių ateity iškils dvi valstyvalstybių. Be pilietybės (nau- ąžuolinės miško medžiagos.
1932 metus mokesčiai: Kad japonai ilgų laikų negali
\\
ASHTNOTON,
vas.
10.
—
^istų)
yra 9127. Klaipėdoje Jei pavyks susitarti su žemės 25Už
NEIGIA KINŲ ŠAUKSMĄ bių grupės.
,
nnoS apa|il} mėn j d
paimti kinų Woosung tvirtu
Tad ir paaiški, kodėl Pran- 1 ei kelerius ateinančius mėne-' svetimšalių gyvena 4917, Kau- ūkio ministerija dėl kainos, lm; 25
8an9jo mėn j
mų ir kinų gyvenamos srities
ŽENEVA, vas. 10. — Kinų cūzija nieko nedaro iš’japonų s’lls šiame mieste įvyks apie ne 3753 svetimšaliai. Profesitai nupirktieji ąžuolai bus ga- 1934 m . 25
ba|anffl„ Cbapei, japonų admirolas Ši
atstovas T. Sųjungos tarybo- veikimo T. Rytuose. Ji stovi
įvairių organizacijų šuva- j0Tnja svetimšaliai taip skirsbitinai apdirbti čia vietoj į i- 'mėn 4 d> 1934 m > if 25 nnoS lu ada aiškina, kad tai japonų
je nepaliauja šaukęs, kad ta- japonų pusėje. Japonų su an- z,a^lmlJĮtomi: amatninkų 2269, dtvasi- vairius sortmentus; parkelę,'|iep(m mėn j d ]934
tokia taktika. Tuo būdu nori
ryba gelbėtų Kinijų. Bet ta- glais draugingumas baigia nyKaltųjų Rūmų paskelbta, škiij 95, inžinierių 81, gydytolentas, dyles ir kitus, reikali 1
ma ko mažiausia prarasti ka
kad prezidentas Hoover’is pri jų 44, juodadarbių 4056, fe
ryba neklauso. Pareiškiama, kti.
ngus baldams dirbti sortmen-i
reivių.
RUOŠIA STREIKUI
nus įvairių organizacijų ko- ehniku j20, plrklių
moky.
kad didžiosios valstybės apsi
Be to, nėra nė reikalo skuPROGRAMĄ
nntetus. Bet didelių formališkų tojų į>92, mokinių 521, meni
dirbs su japonais Šanghajaus
JAPONŲ KAPITONAS
i biai veikti. Japonai aplamdė
! priėmimų nebus.
klausimu.
ninkų 78, valdininkų 112, ta PAVASARIO PAUKŠČIAI
NUŠAUTAS
Paleisti nuo darbo 23 lakū kinų tvirtumas ir • ten kinus
i
-----------------------.
rnautojų įvairiose įstaigose
Skirsnemunė, Raseinių aps. nai vairininkai ruošia progra nutildė. Tegul jie sau žinosi.
PAVOJUS BRITŲ
SUOMIJOJ RUOŠIAMOS i ŠANCHAJUS, vas, 10. —
573, žemdirbių 1188, svečių
Dabar japonai iš visų apylin
BANKAMS
AVbangpoo upėje kinai suėmė
486, vaikų iki 17 metų amž. Sausio 19 d. į Naukaimio kai- mų vykdyti streikų prieš ko kių ,!pašalins kinus kareivius
IŠKILMĖS
ir nušovė japonų laivo kapi-!
LONDONAS, vas. 10. — 2085, nesveikų (negalinčių da- mų buvo atskridęs gandras, mpanijų. Visi priklauso kraš- ir po to stipriomis jėgomis at
to lakūnų sųjungai (unijai).
HELSINKIS,vas. 10.
tonų Langhua karo stovykloje.1 Dėl finansinio krizio Vokieti- irbų diirbti) 160, namų savini Apžiūrėjęs lizdų ir patupėjęs
sisuks prieš patį Šanghajų.
Suomijoj prohibicija baigsis Šis miestelis yra už 6 mylių joj kai kurie britų bankai al- nkų 2679 ir 399 kitokių spe jame kurį laikų nuskrido lau
Kinų pozicijos nuolat eina sil
kan. Tų pačių dienų buvo at
APSKRITIES SAMATA
šiemet balandžio mėn. 5 d. Tai nuo šanghajaus.
Įsiduria pavojun. Be vyriausy cialybių.*
pnyn ir vietomis, japonų nuo
skridęs pempių pulkelis. Žmo
dienai paminėti visam krašte
------------------bės pagalbos šie bankai nega
Cook’o apskrities komisija mone, kinai turės pasitraukti
nės sako, kad jau pavasaris
ruošiamos nepaprastos iškilTURKAI IR PERSAI
lės ilgai veikti.
SKUNDŽIASI BE PIRŠTI
būsiųs.
pripažino šiems metams išlai be kraujo praliejimo.
mes.
MOBILIZUOJASI
NIŲ LAPES GAUDĘS
dų sųmatų 42,157,743 dol. Pra
BRISTOL, Anglija, vas. 10.
HOLLYWOOD, Cal., vas.
LONDONAS, vas. 10. — — Vietos policija vakar turėjo Vainutas, Tauragės aps. Ne I5-OS ROUNDU PROJEK ėjusiais metais buvo 40,493,- — Mirė britų rašytojas E. D.
MIRE KINŲ IMPERA301 dol.
TAS PRIPAŽINTAS
Gauta žinių, kad Turkija ir smarkių kovų su 2,000 bedar- seniai Lakeliūnų kaimo ūkini
TORIENĖ
Wallace’as.
Persija paskelbė kariuomenių Ibių demonstrantų. Daug beda- nkas J. Tutlys pamatė, kad
Illinois’o valstybės rūmai
UŽ MERGAITES UŽ
PETPTNGAS, vas. 10. — A- mobilizacijų.
rbių sužeista.
jo medžiojama lapė į urvų į- (legislatūra) pravedė projek
ORO STOVIS
PUOLIMĄ
nų dienų mirė kinų imperatoSakoma, kad tas veikiamai
lindo. Ilgai nelaukdama, tuoj tų, kuriuomi kumštininkams
riemė našlė Yi, Kinijos “jau- Anglijos naudai. Tuo būdu WASHINGTON, vas. 10. — atsinešė iš namų kastuvų ir leidžiamos rungtynės ligi 15Už 14 metų amž. mergaitės CHICAGO IR APYLIN
no imperatoriaus” pamotė. Jo norima suturėti gresiančius j Nauju J. Valstybių ambasa- pradėjo urvų kasti. Po keleto os roundų. Iki šioliai buvo tik kriminališkų užnnn’imų tieson KES. — šiandien debesuota;
tikroji motina, imperatorienė, sukilimus prieš anglus Azijos dorium Japonijoje prez. Hoo- darbo valandų ptrikasė ligi tol, 10 roundų. Projektas įduotas traukiamas C. 3rickson’as, 31 popiet numatomas lietus; va
m. amž.
Tsu-hsi mirė 1908 mu
kraštuose.
ver’is paskyrė J. C. Grew’ų. kad pamatė lapės uodegų ky- ’ gubernatoriui pasirašyti
karų šalčiau.

LIETUVOJE
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Ketvirtadienis, vas. 11, 1932

Ponų partijos administracija, tas žino, kad ji
nori tuo būdu sukelti Japoni stybių prekybai. Praėjus peųyra
laikoma
sausųjų
fanatikų
žnyplėse.
Projoje depresijų...
keriems metams anglai ŠangIšeina, kaudien, išskyrus sekmadienius
hibicijos
klausimu
ji
perdėm
suvaržyta
ir
su

Žodžiu, kinų—japonų karas Rajuje jau turėjo įsigyję ne
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu
sei Metų — $8.50, Trims Mėnesiams — *2-00, Vienam
spausta ir neturi balso. Už jų kalba sausieji j
(Tęsinys)
, lyginant antruoju Vilniaus yra gerokai įpusėjęs, ir japo- didelę savo gyvenamųjų sritį,
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tini yra užėmę didelius Kinijos!
Paskiau prancūzai su ame
fanatikai — profesiniai reformatoriai.
f
tų — 14.00, Kopija .03c.
•
U
AteižvolgdiuuTtoki, keist, partijos M-į*“
I-limtam, I •,l"tus'
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųrikonais pasirinko bendrų gytina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam
*
likimu, skaitytojai gauna kasdien skai nk,uotulh kinų Paikais tapo \ _
tikslui pašto ženklų.
tį, jos rėmėjai ir ima rūpintis jos
(
Mačiusi
didžiojo
karo
greivenamųjį plotų. I\iel pnlauvisa esamoji kinų kariuomeRedaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Jiems rūpi partijų išplėšti iš sausųjų fana-1 tyti telegramas ir 1 Vclll lUft
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
nė. Antrų vertus, ir Kinija ir tų tempų ir dideli mastų, vi- kus prancūzai nuo. amt rikonų
‘
nesusipraliBet
kokiu
būdu
Busimam
straipsnius
apie
suoiiienė dar ir šiandien lyg atsiskyrė ir įsikūrė atskirų
verguvės
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 visuotiniam suvažiavime partijos vadai turi uuis tarp kinų ir japonų Ma- Japonija yra Tautų Sąjungos
nariai, ir dargi labai reikšmi ir nenorėtų kinų—japonų kon- sritį, kurių ir iki šios dienos
vai. po piet.
pasakyti tiems fanatikams, kati' gana jau tos ndžiūrijoje, apie dažnas kau ngi stambūs nariai.
Ilikto vadinti karu. Mat: gana jie išlaiko. Tai prancūzų konverguvės. Jei vadai nedrįs to pasakyti ir ne tynes tarp jų, apie abiejų pu
retai įvyksta kautynės; nėra cesija.
“D R A U G A S”
sių
vyriausybių
dažnai
siunTautų
Sujungus
įspėjimų
ir
mėgins iš fanatikų žnyplių issiverzti, tada
ištisinio fronto, tokio, kokis
Paskiau prie anglų ir atuey
net
grasinimų
japonai
nepa

partijos rėmėjai atsisakys jų remti kaip me- “Siamas notos, kuriomis kinų ir
Europoje
1914
—
1918
metais
rikonų prisiglaudė ir kitos
LITHUAN'IAN DAILY FR1END
džiagiškai, taip ir morališkai.
| japonų vyriausybės “pasikal- būgo ir pradėjo abejingai ko siautė ir ėmė milijonus aukų;
Publisbed Daily, Except Sunday.
tautos ir šiandien šių pasta
Ir kų gi manote? Štai, šiuo svarbiu klau-! ba” tarp savęs. Vienos pusės ketuoti tiek su Tautų Sujun japonai oficialiai neskelbė ki rųjų tarptautinėj srity gyve
8UBSCRIPTIONS: One Year — $6.00. Six Months
$3.60. Three Months — $2.00. One Month —- 76c.
simu daugelis respublikonų jau pradėjo , notoje kalbama apie vienų da- gus taryba, tiek su Jungtinė nams karo, taip pat .formaliai na įvairiausių tautų žmonės,
Europe — One Year — $7.00. Slx Months — $4.00.
Copy — .03c.
miestuose kampanijų už tai, kad šios parti- lykų, o atsakoma į jų, kalbant mis Amerikos Valstyliėmis ir neskelbė mobilizacijos (jų tik net ir japonai ir, pagaliau, tur
Advertising in "DRAUGAS” b r ings best results.
jos fondui nieko nebūtų duota, jeigu ji ir visai apie kų kitų. Galų gale kitų kraštų diplomatija. Tau dabar,„nesenai, oficialiai pas tingesnieji kinai.
Advertising rates on application.
toliau vergaus sausiesiems fanatikams.
’ltos notos ir ultimatumai pra- tų Sųjungos autoritetas, galia kelbė) ir t.t.
Visos tos sritys drauge . ,
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
....
. „dėta siuntinėti tariamam au- ir įtaka žymiai sumažėjo viso

AR BUS KARAS?

“DRAUGAS”

šiandie respublikonų partija jau nera

RŪPINASI

RESPUBLIKONŲ

PARTIJA

Šiame krašte respublikonų partija yya
valdančioji partija, tad ji turi būt pakanka
mai galinga ir stipri. Bet taip nėra. Kiek
viena politinė partija būna tol stipri, kol
ji turi daug šalininkų ir rėmėjų, o svarbiau
sia tokių, kurie savo dideliais mokesčiais pa
laiko jos fondų. Dideli fondų turinti partija
ne visada gali būti galinga, bet ji visada gali
būti veikli ir karinga. Tas jos veiklumas daž
niausiai nulemia jos laimėjimus. Taigi, norint
laimėti rinkimuose, partijai pirmiausia reika
lingi pinigai, didelis fondas ir partijai pa
siaukoję jog vadai.

SMITH’O KANDIDATŪRA

Demokratų partija savo fondu negali pa
sigirti; ji turi skolų. Respublikonų partija
neturi skolų, bet neturi nė fondo. Šie metai
yra prezidento rinkimų metai, ir fondas bū
tinai reikalingas. Fondų gali sudaryti-ne kas
kitas, kaip tik jos nariai, jos šalininkai ir
lėmėjai. Fondo sudarymas jau turi būti vyk 1
domas, nes birželio mėnesį Chicago j įtyks
visuotinis partijos suvažiavimas, kuriame bus
skiriamas kandidatas į prezidentus. Pačiam
suvažiavimui ir suvažiavimo atstovų rinki
mui tenka daryti nemaža išlaidų. Žinoma,
tas išlaidas padengia ne partijos centras, bet
atskirų valstybių partijos organizacijos. Pa
skyrus kandidato, fondas reikalingas centrui,
kuris vadovauja priešrinkiminei kampanijai
visame krašte. Centras turi parūpinti ir; rei
kalingų išlaidų.

Krašto spaudoje pasirodė žinių, kad res
publikonų partijos įžymieji rėmėjai yra ne
patenkinti partijos vadų nusistatymu. Ši par
tija kraštui vadovauja jau dvyliktuosius me
tus ir visų laikų vadovaujasi svetimu protu.
Jos vadai' jų panardino sausųjų fanatikų or
ganizacijos verguvėn. Jei viešumon iškelia
mas koks klausimas, kuris turi glaudaus ry
šio su prohibicija, partijos vadai vieni ne
sprendžia to klausimo. Pirmiausia jie atsi
klausia sausųjų fanatikų organizacijos ir tik
šios nurodymais sprendžia ir veikia.
Kas yra arčiau susipažinęs su, respubli-

GEMMA GALGANI
Lapkričių 29 d., 1931 m., Šventasis Tė
vą paskelbė Gemmų Galganį “garbinga.”
Kokia dvidešimt metų atgal mirė Ge
nima Galgani, prasta, dievota italė, nepažįstama plataus pasaulio, kurio dievais
yra turtingi ir garbingi, atminta tik ma
žo ištikimų prietelių būrelio, kurie matė
josios švento gyveninio pradžių, augimą
dorybėse, visiškų Dievo tarnystai atsida
vimą, ir galutinai, josios pergalės valan
dų, kada daugiau dieviškąja meile liepsnadama, nei žemiškųjų ligų kankinama,
josios mergaitiškoji siela kaip baltas ba
landėlis į dangiškųsias dausas nuskrido.
Kaip visų kitų Dievo tarnų atvejuose, taip
ir josios karžygiško laipsnio pasiekimas
visose dorybėse nupelnė jai šį garbės ti
tulą.
Gemma Galgani gimė. kovo 12 d. 1878
m. gražiame kaimelyje, Camigliano, Itali

Ul.pininkui

_ pasaulio akyse. Tokiu reiški-

Bet, nežiūrint tų “tradici daro Šangliajaus miestų,
jų,” kinų—jaiMinų karas gero riame gyvena daugiau ij^^B
kai išsiplėtė, paėmė jau ne vie pusantro milijono žmonių.
nų tūkstantį aukų, o kinai ge
Šangl lajus yra svarbiausias
rokai jaučia karo'pasekmes — prekybos miestas Kinijoj. Yra '
prarado jau didelius savo že netoli Yangtze upės žiočių ir *
mės ■ plotus su daugybe mili šalia llvvangpu upės. Į šių pa
teritorijų ir užimtuose mies kalbėsime kitų kartų.
jonų kinų gyventojų. Nesvar starųjų, upę negalį įplaukti
tuose visai laisvai šeimininkau
Bet šiuo atveju su gailesiu bu, kad japonai pamažu uži
dideli laivai. Pats miestas nuo
ja — netgi visai taip, kaip tenka pripažinti, kad kinų-jama tuos plotus. O šiais lai-į Yangtze žiočių yra už 12 mypaprastai per karų įsiveržęs ponų konflikte Tautų Sąjunga
kais,. pasirodo, galima kariau- į lįų, Ties 'žiotimis yra kimi
į svetimų kraštų priešas šei pasirodė bejėgė. Taikos meto
ti ir karo olicialiai nepaskel- į tvirtovės Woosung ir tuo var
mininkauja, naudodamasis sa sųlygomis ji darė didingesnio
inis, kaip tai po did. karo da-Įda miesteliukas. Šanghajau.-;
vo karo įstatymais ir kariuo įspūdžio ir imponavo savo au
rė lenkai Lietuvoje 1920 m. ar- ! miestas su minėtomis tvirtomene tvarkai palaikyti. Bet, toritetu. Bet kilus rinitam kon ba pilkalniai Maroke. Klastin-1vėmis yra sujungtas kietu Re
tolimoje Mandžiflrijojo įsiga fliktui tarp didelių valstybių,
gi priešai gali kariauti ir ne liu ir geležinkeliu.
lėję japonai kiekvienu atveju pasirodo, atskiros galingos
silaikydami tos. tarptautinės
Pačiam mieste tarptautinė
tik pasiaiškindavo: “Nieko pa valstybės gali tam konfliktui
taisyklės. Sudrausk juos, jei
ir prancūzų sritys yra modernašaus. Mes į kinų teritorijų padaryti didesnės įtakos, ne- nori,
su ginklu. _
jniškai ištaisytos. Dideli mūro
ųesiveržėm, su kinais neka gu tokia Tautų Sųjunga.
P. Jurgėlu Į namai, plačios? gatvės, šaligariaujame. Jokio karo nėra.
(Bus daugiau)
Matyti, japonai iš anksto tai
įtviai, puikios parduotuvės ir
Mes tik turėjome ir vis dar
I gerai numatė. Tad, pasiimu- j
įvairios pasilinksminimo vie
turime ginkluotų susirėmimų I doję pasauline depresija, Įvai-1 £
tos.
su gaujomis ginkluotų plėši
i rių kraštų finansine suirute ir
į Kitaip yra kinų gyvenamo
kų. kurie, pasirodo, yra kiĮ
valstybių
nesutarimu
nusigin

je dalyse. Tenai vienos bakū
nai. »»
«
hmviiuo
klavimo Konierencijose,
konferencijose, jie ryry- ; Kinijos miestas Šanghajus žės k
siaur
ir gatvės siaurutėlės.
Visur
kadĮžosi be didelių kliūčių užka-i8iandle Vlsam P«»auly pagar- reižkiasi.( rytiečju
japonai tų" “ginkluotų kinų riauti' kinų kraštų, kuriame ne-'^‘J0- Tenai vyksta kinų kova _______ nešvara.

vadinama paprastuoju jos vaidu, bet Auti- |) Tautų Sųjungai. Ši pradėjo! n*u susirūpino ypač mrfžosios
Saloon” lygos partija, t. y. partija nukry egzamenuoti abidvi susikivir-j valstybės, kai apsivilta tokios
pusią Į fanatizmų.
čijusias puses. Kinai skundė-’ svarbios institucijos, kaip Tau
Protaujantiems respublikonams iš tikro
si, kad japonų kariuomenės K1 Sųjunga, praktiška reikšme
yra ko susirūpinti savo partijos likimu.
dalys įsiveržė į Mandžiūrijo® Apie šių įstaigų mes dar pa-

Buvusis Nevv Yorko valstybės gubernato
rius Alfredas E. Smith’as paskelbė trumpų
pareiškimų apie savo kandidatūrų į krašto
prezideDtus.
,
To pareiškimo senai laukė jo šalininkai
ir priešai. Iš pareiškimo matyti, kad jis noii
kandidatūros, kad jis labai norėtų patekti į
Baltuosius Kūmus ketveriems metams.
Buvusiojo gubernatoriaus pareiškimas
vis dėlto gudriai sustatytas, kad juo nebūtų
įžeisti jo artimiausi bičiuliai, taip pat norin 
tieji siekti ir laimėti kandidatūrų. Jų tarpe
pirmoje vietoje yra dabartinis Nevv Yorko
valstybės gubernatorius Koosevelt as.
Al Smith’as pareiškime sako, kad jis
pats nieko neveiks, kad laimėtų kandidatui ų.
Nedalyvaus nė demokratų partijos krašto suVaŽavime. Bet jėi suvažiaviaąarir'vM'jį skirs
kandidatu, jis apsiims demokratų partijai va..
dovauti, kad laimėtų prezidento rinkimus.:
plėšikų gaujų ieško net a m matė vienybės
vieningos su japonais, kurie įsiveržė
Į DIKTATORIAUS GALAS
1928 nietais-Al Smitil’au buvo kandidatu į “>'>■ kl'"! k>a«t0
kietos valdančios rankos. Jie ti savo reikalus. Tos kruvi

ŠANGHAJAUS MIESTAS

į prezidentus. Jis pralaimėjo, nes patys de
mokratai protestantai pakilo į^ovoti prieš jį
kaip prieš katalikų ir nenumaldaujamų proliibicijos prięšų.
Nežiūrint tos fanatikų vedamos kovos,
Al Smith’as laimėjų apie 13 milijonų piliečių
balsų, o Hoover’is gavo apie 17 milijonų. Tas

Matot, koką- -Yra geri tie ne-1 pagįrinko labai tinkamų laikų nos kovos eigų mes kasdien
; Kalžkuomet, kažkame, kažkas
prašyti kiiAi gynėjai... taip įr gana atsargiai, planingai sužinome iš laikraščių
atėjo bankan
labai susirlpmo ramiųjų kinų pradėjo savo žygi. kuriam jau Šangliajaus miestas yra pa
j Ir vietoje sušukti:
saugumu. ’
senai rengėsi. Savo naiviomis skirtas į tris nepriklausoma-

aukštyn

rankas!
ir.kiekviena dalis atskiTik “nedėkingi” kinai ne notomis ir pagrasinimu išsto dalis
, •
.
. .
. įsako: Gulkitės! ir pagrasinęs
.
.
1 °
“
nori tokio saugumo, tokių gy- ! ti iš Tautų Sąjungos “nura- rai valdoma, tv. turi savo vaišauti,
nėjų, nerodo savo dėkingumo; mino" pastaroj, ir, kad labai įdžų. Tos atskiros nuėsto ,1a-'
šeimininkauti

tai ir dargi rodo savo nerodo, kad Smith’as turi galybę salininkų. Nė už
uz uu ii udigi iuuv
vienas rinkimuose pralaimėjęs kandidatas ne pasitenkinimų, kad ištisų eilę
Kinijos miestij užėmusi japo
buvo gavęs tokios galybės balsų.
Al Smith’o' pareiškimas dabar ir vėl su- nų kariuomenė neišsinešdina į

lr staigiai
nesuerzintų visų,i lys yra: pačių kinų gyvena-, Kas sugalvuos
. " saugesnę pozų.
„
pamažu sistemingai tęsė savo moji sritis, tarptautinė sritis i.
karo veiksnius. Neorganizuoti i ir prancūzų koncesija. Kinų Gulėti — lengva, “pinigai -rankose”,
kinai, neturėdami gausingos

gyvenamoji sritis padalinta 4
kariuomenės, kur-ne-kur mėgi- tris dalis ir jos visos yra ato-! Tačiau, ar vargšas pagalvojo.
kėlė protestantų vadams nesmagumo. Matyti Į savo tėvynę, net ir nugalėjus
na priešintis, gintis, bet visjkiai viena nuo kitos. Tos da- Kad be tų gulinčių dar buvo r.
jie organizuosis, kad suvažiavime nebūtų pra “ginkluotijsias kinų plėšikų nesėkmingai. ‘ Tuo būdu labai lys yra vadinamos Chapei,^
kas ant kojų,
gaujas f t
leista jo kandidatūra.
Kas kelių jo planams pastojo.
Iš tikrųjų,
linksmi japonai Į Pa^ai kioniis aplinkybėmis ja- Nantao ir Pootung. Pastaroji
Kai kurie žinovai spėja, kad Al Smith’o
----- o----nori net pačių Tautų Sųjungų j P°”ai šiandien jau net Kini laikoma lyg ir priemiesčiu ir
kandidatūra šiemet ir vėl gali suskaldyti de ir visų pasaulį pralinksminti... I jos gilumoje Vis dar tebeieško
Diktatoriai ir rodo savo jių
yra už Hvangpu upės.
mokratę partijų. 1928 metais per rinkimus
Pakol piliečiai, kaip tam ba
Bet rimti įvykiai Mandžiūri-j “ginkluotų plėšikų — kinų”,
Šangliajaus miestas y ra į
ke, miega!
partija susilpnėjo. Daug demokratų buvo nu
joje privertė Tautų Sųjungos j kurie, biaury'oes, pasirodo, ne-! pirmasis Kinijos miestas, 1842 1______________
stumta respublikonų pusėn. Gali taip įvykti i
i^ šiemet, jei Al Smith’ui būtų pasipriešinta, tarybų gerokai susirūpinti, ne-Į nori japonų gaminių pirkti ir metais atidarytas Vakarų vai-’ PLATINKITE “DRAUGĄ”

kas gavo iš šventos ir dievotos motinos
lupų. Iš to pat šaltinio išaugo ir josios
meilė dėl Jėzaus nukryžiuotojo, josios
jautrus maldingumas — kruvina Jėzaus
kančia. Dar jai jaunai būnant mirtis atė
mė jai josios motinų, ne ilgai po tam ir
tėvų. Skurdas ir sunki liga sekė. Be na
mų, mylinčių tėvų ir sveikatos, stovi varg
šė, kieto gyvenimo angoje. Šiaip tad pra
sidėjo gyvenimas vienos gražiausių mūsų
laikų Kristaus kančios gėlių. Kaip nuo
stabiai tinka, kad Tas kurio gyvenimas
buvo vien eilė vargų ir skausmų, mokytų
tų, kuri Jį taip pamylo, kilnių bandymų
bei sielvurtų paslapčių.

nio kuriuomi jos gyvenimas buvo taip
gausiai laistomas, josios gyvenimas buvo
visokeriopai nuostabus ir pavyzdingas, ;
tačiau pati žymiausia ypatybė lų kelių '
žemiškų metų, kurie it paviršinė srovė per
bėgo per visą josios būseną, buvo kentė
jimas. Iš prigimties silpno sudėjimo, o
dar tampoma įvairių kūniškų skausmų, vi
sas josios gyvenimas buvo lėtas nukanki
nimas. Josios ypatingas maldingumas į
Kristaus kančių mokė jų kentėti kantriai
ir su stebinančiu tvirtumu. 1 Skausmas,
dirksnius ardus, skausmas, kurs kitame
būtų užsmaugęs kilnius savęs Dievo va
liai atsidavimo jausmus, ir jų vietoj įskiepijęs kartumų ir sukilimą prieš Die
vą, josios japname gy venime ugdė tik ma
lonumų ir romumų. Malonė užliejo josios
sielą ir ji meldė Dievą, daugiau kentėjimų,
daugiau bandymų, kry žių. Bet Dievas, iš
bandęs savo ištikimos tarnaitės meilę ir
teisingumą
-x ’ ir i radęs
- jų
- - ištikimų, buvo, be

jus, tiek metų džiugino dangaus gyvento vaikelių alkį, — visu vienoda pasaka, —
jus savo neapsakoma kvapsniini, buvo nu skausmas, — gilus, aštrus, siėungas.
skinta persodinimui Dievo šventųjų darže.
Tačiau skausmas dviašmnus kardas.
Šitaip tad gyveno ir mirė Garbingoji Geni Jis kerta arba amžinai pagydyti, arba
ma Galgani.
užmušti. Kentėti kantriai ir tvirtai, pasi
Skaitant šventųjų gyveninius, dažnai duoti visagalingai Dievo valiai nupelnys '
jaučiame, kad daugeliuose atvejų, nega mums amžinąjį gyvenimą ir laimę. Atža
lėtume jų pasekti, kad jųjų galios perneša gariai, priešintis Dievo valiai, ne tik kad
mūsų. galias, tačiau Genuuos gyvenime Kentėjimo nepalengvins, bet jį padidins
ir tai ne vien laikinai, bet kas svarbiau- f
randame visiems galimas dorybes. Kentė
jimas — kas nėra jautęs jojo širdį sunki šia, amžinai.

nančias pasekmes. įvairiausiais būdais,
tai fizinis, t ui protinis, jis veržiasi į mū
sų gyvenimų, silpnina mūsų jėgas, mažina

laimę, palikdamas fik karčias nuosėdas
ir aitra. Paklausk jaunos motinos, kuri
mirties tamsumos apgaubta gimdo savo
pirmgymį, paklausk jaunikaičio, klupančio prie naujo užkasto tėvo kapo, ar žilaplaukių tėvelių, kurių meilė ir ilgų metų

Josios gyvenimo rašytojai vadina jų
“Kristaus Gemma,” tai yra Kristaus
i
brangakmuo, kuomi kaip tik ji ir buvo:
■
brangakmuo kurio gyvenimas buvo kartu
1
su Kristum paslėptas Dievuje. Kaip pil
pasiaukojimas
nadėkingumu atmokamas, i
nas josįos gyvenimas atspindi dieviškųjį
,, .
. .
,
.. . .. L
grožį To, Kuris buvo jai viskas! Kas
skiriąg
josios'sielai
laimingesnį
gy
venimą.
;
paklausk
teisingo,
doro,
sunkiai
dirban- j
skaito josios gyvenimo karštų Dievo mei
-----1-------- 11
J
. nin
rfarhlninlm.
kuria
5mnJ,o negauna
nooniinn Jo,rVelykų
priešvakaryje
balandžio
11
d.,
.
čio
darbininko,
kuris
šiandie
darlę žadinančius lapus, jaučiasi save traukte
joje. Pirmąsias tikybos bei doros pamo traukiamu arčiau to grynos meilės Šalti 1903 m., šioji skaisti lelija, kuri pražydę- 1 bo numalšinti namie sergančių, mylimųjų

t

Štai viena Genimos dorybių, kurių ga
lime pasisavinti; krikščioniškųjų tvirtybę
ir atsidavimų Dievo valiai įvairiuose gyvenimo bandymuose, bei sielvartuose, ė

jeigu ir negalėtume pasiekti tokio tobulo,
joje laipsnio kaip kad Gemma Galgani, *
kad pasiekė, vienok prasilavinus joje lig
mŪ84 išgalėms pritinkančio laipsnio, neišven£iamai ji turės kų nors naujo į mūsų
^vęnimg

jneStį

dulesnį

pasitikėjimą,

iš-

mintingų, nepabaigtai teisingą ir gailia-

§įrding^ Dievo valiai atsidavimą, tikrą ir
pagįOVų ŠirdiČS ramumų, bet VISU SVarbiausią — laimę.

Jonas Vosylius.

onis.

ras.

11,

1932,

8

Dr. Gr. Valančius. kuri, turėdama perdidelę javu nuos. ir avių — 101 nuoš. Au Šie duomenys rodo, kokią
pasiūlą, numušė jų kainas.
gant gyvulių ištekliams ir kar labai didelę reikšmę Lietuvos
Iš bendro Lietuvos respub- tu plačiu mastu besiplečiant ūky turi gyvulių ir pieno ūVARAKULIO PLANAI AIŠKĖJA - JANU-'
likos žemės ploto 5,565,800 ba!,n^sos. ProduktV gamybai, <ti- kiai, kurių gaminių eksportas
įdėjo ir jų eksportas. Maisto sudaro viso Lietuvos eksporto
ŠAUSKĄ NUGRIAUTI. RAŠINSKIENĖ I Nepriklausomos Lietuvos li Lietuvos pramonė dar nedi- ariamos žemės yra 49.6 nuoš., produktų eksportas 1930 m., pagrindą. Šios ūkio šakos bukis kūrėsi labai sunkiose są dėlė, gaminanti beveik tik vi- IaevV >r ganyklų 25.3 nuoš.,
PRALENKĖ GUBYSTĄ. STANCIKAS
palyginus su ankstyvesniais vo gyvai remiamos visų vynuoš. ir nenaudolygose* Iš prieškarinės Lie daus rinkai. Ji stengiasi k>ek:In^^x)
metais, padidėjo 2 kartus, o riausybių. Valdžios įsteigtas
NE RAMUS
tuvos ūkio, Rusijos sienose, galima daugiau išnaudoti kra-!«iumos ž®m^s — 9-1 nuoš. viso
1931 m. dar labiau išaugo. IŽemės Bankas yra išdavęs že”
,
maža kas beliko. Didysis ka- šte esamą žaliavą ir nuo pat|P^°^°- Baigiama vykdyti že- Vienų metų bėgy, palyginus
mės ūkiui per KM) mil. litų įPetrauskas supriz^ padare — Varkaliene ir Sta- ras> įvairios svetimų okupaci- pirmųjų nepriklausomybės rne-jln^s reforma (150 ha žemės j
1929 ir 1930 metus, kiaulių ir
(Tęsinys 5 pusi.)
nuosavybės maksimumas) paniulį pralenkė. Stulginskui pavojus. Misiūnas jos, dviejų valiutų (rusų ir vo . tų rodo kilimo tendencijų.
„ , , . . „.
_ siektas vietos sąlygoms labiau sviesto eksportas padidėjo dvi
Gilienei norėjo šposą iškrėsti, bet Gilienės kiečių) žlugimas ir kiti veiks Valstybes
finansų ūkio buf
NAUJAS IŠRADIMAS
atitinkantis Ižemės padalini gubai, o mėsos eksportas net
DEKSNIO GALINGA MOSTIS,
gudrumas ją išgelbėjo. Kazlauskienė žygiuoja
hUgriove pries kaiQ bu tis gana normali. Lietuva me
per 180 nuoš. Už eksportuotą kurios
pasaulis per šimtus metų lau
busią pramonę ir žymiai Sll kad dar neturėjo deficito val mas. Didžiausią nuošimtį, pas
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga
užsienin
sviestą
Lietuvos
ūkikutiniais duomenimis sudaro
Mostis yra sudaryta Iš 18-kos sklrtlnstybės
»es biudžete. Kiek
Mek blogės
blogės, . . su Žemės
v
,
T
» Iš visų
, vkraštų svieto
L?
Jubiliejiniam “Draugo” ko-.visų kontestininkų. Ryt nr ki naikino kitas ūkio šakas.
7
ūkiai
plotu
tarp 15 ninkai
n,I1Kal 1931 m travo 35 nulin,lk 81 elementų.
yra dabar kreditas
,
_ . .
,
, jonus litu tiek mt e-anta 930 rir,ų visokių medžių aliejų. DekaTaigi, nepriklausomos Lie nėj padėty
nteste neramu. Neramumus tą dieną jis žada padaryti
. 4,
„
..
.30 ha. Ir kaip praktika rodo J
1
pit gaina
m0 Galinga Mostu kaipo saulės sptnpradžią
ir
žingsnis
po
žings-tuvos
ūkio
atstatymas
prasiLietuvoje.
Sąryšy
su
finansi

dūliai, pasekmingai gydo: Reuma
sudanė ypač netikėtas Jannšitokio didumo ūkiai yra pa m., nors eksportuotą mažiau, tizmą. Rankų, Kojų, Nugaros skau
nes kainos buvo aukštesnės. dėjimų, Rankų, Kojų tirpimą, ir ar.šausko iškilimas į pirmas vie nio lipti aukštyn į garbės ir.dSjo iš griuvėsių ir, neįžiūrint niais krachais Vokietijoj ir ki- tys judriausi.
ėalusj kraują, nikstelėjimą ir Šiaip
laimėjimo
kalną.
Sveikiname
'
labai
sunkių
sąlygų,
per
14
t
ur
daug
indėlių
išimta
(apie
tas. Visi kontestininkai dideskaudėjimus.
Tūkstančiai
Iš visų Lietuvos žemės ūkių Didžiausias tačiau pajamas visokius
žmonių yra pagiję, o milijonai da
liausiam sujudime ir vis ant naiiją talkininką ir linkime nepriklausomojo gyvenimo W milijonų litų) iš Lietuvos
88 nuoš. valdoma nuosavybės Lietuva turi iš kiaulių. Pasau nežino apie tai.
'metų daug atsiekta. Lietuva bankų, dėl to pasunkėjo kreto Janušausko galvos. Kaip geriausių sėkmių.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
teisėmis, likusi dalis nuomos linis krizis būtų kur kas smar verta aukso, kiek Ji pati sveria, sulig
savo
ūkį
atstatė
visai
sava<Uto
gavimas.
1bus su Janušausku, sugydymo. Gvarantuojam: Jeigu
kiau palietęs Lietuvą, jeigu ji naudos
Šiandie kontestininkų
iir kitų teisių pagrindais.
nebūtų
taip kaip radom, pinigus gra
•asakvti,
bet šiandie jis
a
lankiškai, be svetimųjų pagal-: Trumpai panagrinėsime atParsiduoda visur. Klauskite
susirinkimas
Pasėlių plotas, dėl minėto nebūtų turėjusi tokį didelį žinasi.
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERT
dar”“karalius” — pirmoje vie
bos ii be užsienio kreditų.
skiri) ūkio šakų raidą ir jų
perėjimo iš javų ūkio į gyvu kiaulių eksportą. 1928 m. už O1NTMENT. Kaina 75 centai.
Šiandie vakare, Aušros Var Paskutiniu laiku, pasaulis dabartinę būtį.
toje.
lininkystę, nerodo tendencijos sienin išvežta apie 45,000 kiau DEKEN’S OINTMENT CC.
tų parapijos salėje įvyksta gyvena visuotinį ūkio krizi, į * - , .
j
,
•
HARTFORD, CONN.
. Varakulio planai aiškėja
,
,
*’l žemes ūkis sudaro Lietuvos didėti ir yra maž daug pasto lių, 1929 m. — apie 100,000,
svarbus visų kontestininkų su ,kuris sukrėtė
visus kraštus.', ,
. ,
. .
, . .
, tautos ūkio pagrindą, nes 76.7 vus. Paskutiniais metais žy 1930 m. — apie 250,000, o SULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ
Varakulis kaž ką planuoja. sirinkimas. Visi kviečiami da- rLietuvą
krizis palietė kiek
„ .
"
.
- i •
•
, .. nuos. visų gyventojų užsiima miai sumažėjo linų pasėlių 1931 m. net pusę milijono, už
Taip vakar sakiau. Šiandie jo lyvauti? Pradžia 8 vai. vakare, švelniau
PER SAVAITĘ
ir tai dėl to, kad i y. ... v ,
T- /
. ,
,
’
šia ūkio saka. Lietuvos žemes plotas. Visai kitą vaizdą ma- kurias šiemet gauta apie 70 Mrs. Betty Luedere iš Dayton ra
planai aiškėja. Tik žvilgterė, ,
Kontestininkų stovis iki va tinkama kryptimi perorgam- ...
Aš vartoju Kruschen suliesėjimui
v _
,
. ūkio struktūra, kaip aukščiau tome gyvulių bei pieno ūky. i mil. litų (maždaug 20 nuoš. šo:
kit į šiandieninį jo konteste
— per vieną savaitę aš suliesėjau
zavo
žemes
ūkio
'
gamvbą
»
ir
i
v
sario 11 d. buvo toks:
i j v , •
,
pažymėjome, pasikeitė, perei- Šios ūkio šakos labai smar- v^so eksporto). Tačiau kiaulių dešimčia svarų, todėl nerandu žodių
stovį ir suprasite, ko jis sie
išgirti tą vaistą
kad bendrai vedama kukli ir, ,
..
... ... . , . ,
primityviško ja- kiu tempu auga. Jei palvgm- kainoms pasaulinėj rinkoj nu Kad suliesėti lengvai, saugiai Ir
kia. Ar pavyks jam Janušaus A. J. Janušauskas, 1301 S. atsargi. ūkio politika. Žemės1'dama, .iš gana
. . . , . ,. .
.
•
,
imk usę Kruschen pusę
. 7V
5,
.
i vu ūkio i pieninkystę bei gy- Sime prieškarinių metų duo- kritus, Lietuvos vyriausybė nepavojingai
kas nugriauti, tai, žinoma, pri 50th Ct., Cicero, III... 355,000
arbatiniou šaukštuko su karštu van
ukis
išvengė
didesnės
krizio
.
?<.•
•
•
/
•
moi
+
.
...........
4 , vulimnkystę. Šį persionenta-unenis su 1931 metų duonieni- 1931 m. turėjo pridėti apie £0 deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
P. Varakulis, 724 West 18 L ,
klausys nuo pasidarbavimo.
das pašalinti nedailią išvaizdą.
takos vien tik dėka jo persi- .
, ,.
...
. x1 .
.
. :
vimą paskatino iš vienos pu mis, pamatysime, kad bendras milijonų litų jų kainoms pa Butelis, kurio užtenka keturioms
Nors Gubysta vakar sakė St., Chicago, III......... 350,330 orientavimo
ir prisitaikymo _
.
...
,
visai
pigiai
teatseina.
. ...
,
/ . sės racionaliai pravesta agra- gyvulių kiekis Lietuvoje ži laikyti. Dėl to Lietuvos ūki savaitėms,
“žūsiąs,” bet Janušauskui ne- O. Rašinskienė, 1639 S. 50 pne
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
laiko sąlygų. Jis pakeitė . _
»
.
,
,
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at
.rinė reforma ir valdžios eko- rniai padidėjo, ir būtent: ark ninkas už kiaules (bekonus) gal.
pasiduosiąs, bet šiandie jis Avė., Cicero, IIJ......... 349,280 savo ikrypt} ir, ;būtent, iš
vien-i
. .
,...,
.. , ..
v
nonune politika, iš kitos pu- lių padidėjo 52 nuoš., raguo gauna kiek brangiau, negu Bet žiūrėk, kad butų Kruschen
Rašinskienei pasidavė. Nors, F. Gubysta 4335 S. Mozart saliskos
grudų bei linų ūkio
...
. ,
, ...
— pamėgdžiojimų yra daug
...
,
sės pasaulines rinkos būtis, čių — 60 nuoš., kiaulių —220 danai, olandai, švedai ir kiti. druska
ir turi saugotis.
tiesa, Rašinskienė ne taip jau St. Chicago, III......... 348,050 perejo
į gyvulininkystę ir piesmarkiai pirmyn pasivarė, liet V. Stancikas, 1706 W. 47 nininkystę. Šis persiorientavi
. visgi Gubvstą užpakaly pali st., Chicago, III......... 338,180 mas vyko jau nuo pat pirmų
A. Stulginską s, 1628 S. 50
ko. Florijonai, nepasiduok!
jų nepriklausomybės metų ir
Avė., Cicero, III......... 258,070
Jei kas jau buvote “pamir
ypač, paskutiniame penkmety.
P. Petrauskas, 14 Johnson
šę” Stulginską, tai dabar at
Šalia to eina labai interesv\ i
st., Binghamton, N. V.
siminkit. Žymų balsų liodą
213 960
ūk*0 ’n^ustr*a^zacbi”>
• r
c m i' ’ (pavidale moderniškų pieninių,
prie savo sąskaitos pridėjęs, q
S. Staniulis, 6651 S. Talman , ... ... ...
vakar p. Stulginskas pasakė,
m•
skerdyklų ir kt. steigimo. Eko
avė., Chicago, III.......... 297,950'
• .
,
J<ad prospektų jis turįs dar at ir i r • coie: o
nonums krizis kiek daugiau
6315 Soutn
r
T• *
.
x t•
daug ir kad ne vienam sto iM. Varkaliene,
™•
-m nzvz. . ’Pa,iete Lietuvos eksportų, Liecoln av., Chicago, III. 206,b20s,
, .
. ,
1
,
.
vinčiam aukščiau kontestinin\
n-r • -lo-io i-,
, jtuva, kaip maisto produktų ir
r
... . ..
kui padarys nemalonų supri- Ag. Giliene, 1313 EmeraldL
n/’ maliavų įsvezeja, .jaučia ne vien
Avė., Chicago, Tll. .. 201,260
zą. Tikime p. Stulginsko žo
rinkų varžymus, bet ir žymiai
Misiūnas, Roseland, III. 245
kritusias kainas.
džiams ir laukiame rezultatu,
c
W. 108tb St................ 121,580
B’nghamton’as viršui MarGrybas, 2244 W. Adams ford, III......................... 5,800
ouette Parko
St. Chicago, III......... 104,100
Varai tis, Lužerne, Pa. l.Onll
Binghamton ’o kontestinin- J. Aukškalnis, 1354 HarriM. Povaitienė, 700 S. 9 sf
son
St.,
Garv,
Ind
..
101,200
kas p. Petrauskas vakar “Mallerrin, Ui..................... 1,000
Rėkus,
1350
Wabansin
avė.,
rketo” kolonijos smarkuoliams
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.
Chicago,
111
.................
100.900
uiprizą padarė. Devyniais tū
E. St. Louis, III.......... 1,000
V.
R.
Mandrnvickas,
815-45
kstančiais balsų jis susyk pra
lenkė Varkalienę ii Staniulį st., Kenosba, Wis. .. 100,800
ADVOKATAI
O
Kazlauskienė,
4256
S.
dabar ėmė grąsinti Stulgiįskui. Lašas po lašo ir akme- Rocktvell st., Chicago 94,200
pratašo — sako priežodis. J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.
(John Bagdzinnas Bordon)
ADVOKATAS
Petrauskas ir toliau taip Melrose Park, III......... 85 850
“stininkus vieną paskui A. Žolynienė, 6709 Arclici 105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph «727
lenks, be abejo, jis atsi avė., Chicago, III......... 78.KM
P. Pnbijonaitis. 2320. VV. 2.1 2151 W. 22 St. 6 iki 9 va k
durs ir pirmoje vietoje.
Tolpphona Roosevelt 9090
PI., Chicago, Tll........... 68.501
Varne:
» iki 9 ryto Tel. Kepub. 9»inn
J Kazlauskienė Žvirbli
Bugentavičius, 1616 N. Lin“pagavo”
Įcoln St. Chicago, III. 61,900
Gubystos kaiminka iš BriA. Valančius, 4226 S.
ghton Parko p. Kazlauskienė avė., Cicero, III.......... 61,600 Miesto OfisasADVOKATAS
77 W. VVashington M*
1502
Tel. Central 2979
vakar Melrose Parko Žvirblį
A. Condratas, 1706 S. Ma- Koorn
Valandos: 9 .ryto iki 4 po pietų
“pagavo.” Žvirbliui, žinoma, yomencing avė. Phila, Pa
Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos j
nejauku, bet nejauku taip pat
............................... 40,700
< iki 9 vai.
ir Mandravickui, Riėkui, Aukš- Vaicekauskas, 4242 S. Ma- 4146 Archer Avė. Tel. įAifayette 7387 t
kalniui ir Grybui, nes jų po plewood avė., Chicago, III.
Namų Tel. Hyde Park 3395
rcijos prieš Kazlauskienę at
............. 32.000
**Ai rūkiau LUCKIES ištisus tris metus. Aš išmėginau beveik visas cigaretų
rodo stovi kaip ant vištos ko Gaižauskas, 148 E. 107tli st.,
rūšis, tačiau patyriau, kad LUCKIES iš tikrųjų yra tik vieninteliai cigaretei,
jos. Vyrai, bėkit nuo moters! Roseland, III................. 31,910
ADVOKATAS
kurie nekenkia mano gerklei. Kalbamieji paveikslai verčia artistę užlaikyti
11 SOUTH TA HA LEE STREET
J. Vaičaitis, 424 Dean St..
Naujas kontestininkas
savo gerklę sveikai ir gerame stovyje. Aš manau, kad naujas Celofaninis
Room 1934
Tel Randolph 9331
Seranton, Pa................. 25,850 Valandos nuo 9 ryto Iki t vai vak
akvetelis labai gudrus sugalvojimas.”
n
Šiuo laikau už garbę supa Bacevičius, 1850 Wabansia 1341 8o. Halstftd 8L Tel Vlctory 9641
žindinti gerb. “Draugo” tal Avė. Chicago, III... 24,200
Valandos — 7 Iki 9 rakate
Utarn..
Kstr Ir Rubetos rakare
kininkų organizaciją su nau Ip. Taruška, ........... 20,350
ju kontestininkų iš “Marke- A. Langman, 1334So. 48
Tel. Randolph 6187
to” kolonijos, p. Adolfu Gu- Ct., Cicero, III............. 17,700
Jisj •srhlsi Apiaugo—priti ksitiĮImes—prisl kęsai)
denu, 6807 So. Campbell avė., A. Nemčiauskaitė . . 8,5%
NeperlleM>eme* Cbffepfcess Uilalke tą "Spreglslsie" Skes| ¥!«■■—♦ Ivtefla
Attorney At Law
kuris žada būti aštrus “dieg Sutkus 1007 Eight st.,Wau11 8. LA S A ELE STREET
UŽSUK KADTO LUCtT STRIKE PROGRAMAI—<0 rnoimBkų silesAą ta grrimltii pnullo loihi orbi/rt/i Ir Tillrr SRIarUI, karia
1.- Vakarais: Utarn.. Ketv Ir
lys” savo kaimynų Varkalie- kegan, III...................... 6,250 >sto« nuo 7:80 Iki 9 |
ftuiolhul
MssAmm fss»p« rytojau itoioi. Progrimat kltkvtntg AnlrtJtnį, KtMrttilnį, h Srlte/iesj, vakaras >rr KAGL ra/te Nekią
«»90 8 HAT-HTED STREET
nės ir Staniulio, o taip pat ir J. Balsis, 610 Wall St. Rock
Tel W«ntworth 1881

NERAMUMAI “DRAUGO” KONTESTE

Lietuvos ūkis ir jo raida

į

»

j

JOHN B. BORDEN

A. A. SLAKIS

Aš rūkiau LUCKIES ištisus tris metus

. A. A. OLIS

ALFRED B. CLARK

D r a n n 4

Ketvirtadienis, vas. 11, 1932

SVARBUS
"DRAUGO" SKAITYTOJAMS,
RĖMĖJAMS i' VISIEMS LIETUVIAMS
Mūsų prieteliai ir draugai nuo senai teiraudavosi, kodėl mes ne
atidarome LAIVAKORČIŲ AGENTŪROS. Daugelis mūsų rėmė
jų nuo senai ragina tų padaryti. Taigi dabar skelbiame, kad “Drau
go” Bendrovės direktoriai, jausdami savo rėmėjų palankumų, vien

balsiai nutarė atidaryti LAIVAKORČIŲ AGENTŪRĄ. Taigi da
bar “Draugas” praneša plačiajai visuomenei, kad tas skyrius jau vei
kia. Esame oficialiai užbondsuoti ir įgalioti atlikti visus reikalus, kurie
rišasi su laivakorčių ir kelionių bizniu.

LAIVAS FRANCŪZŲ LINIJOS FRANCE

Šia proga skelbiame, kad šių metų “Draugo” ekskursija su gerais palydovais išplauks iš New Yotko francOZŲ LINIJOS LAI

VU “FRANCE”

Ekskursija keliaus iki Francijos uosto Havre, Iš ten vieni galės
tęsti kelionę kitu laivu į KLAIPĖDĄ, o kiti galės didžiuoju laivu
FRANCE vykti j EUCHARISTINĮ KONGRESĄ, kuris bus Dub
line, Airijoj.

BIRŽELIO-JUNE 16.1932
DABAR JAU LAIKAS UŽSISAKYTI VIETAS. NE ATIDĖLIOKITE. Klauskite Informacijų.
LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

DRAUGAS PUB. CO.
2334 South Oakley Avenue

Tel. Roosevelt 7790

\

Chicago, Illinois

”TT7 '

D R

Ketvirtadienis, vas. 11, 1932
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Ji, vieno Žemųjų parlamen
neūzija, Belgija, Švedija ir net
to rūmų atstovo duktė, jau la
tolimais užjūrių kraštais.
Javų ūkis Lietuvoj turi di bai anksti ėmė domėtis savo
galimybės, ypač pieno ir kiau desnės reikšmės tik vidaus krašto politika. Šešiolikos me Ofisas Tel. Grovehill 0617
(Tąsa iš 4 pusi.)
Res. 6707 S. Artesian Avė.
lių ūkiui kilti, yra išsemtos. rinkai, kuri gyvulininkystei tų ji pasakė pirmų savo pra
DR. A. G. RAKAUSKAS
Tel. Grovehill 0617
vairių paskolų. Bendras Lie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tenka tik labai daug pastan- plečiantis didėja. Pajamos iš kalbų. Nuo 1918 metų, kada
tuvos žemės ūkio įsiskolini
KENOSHA, WIS. OFISAS:
CHICAGOS OFISAS:
Pat^i šiems gaminiams jftV^ eksporto, smarkiai nu moterys Anglijos gavo teisę
mas siekia maždaug iki 206 ■
GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE RD.
5817 — 6th AVENUE
surasti tinkamas rinkas. Tas puolus kainoms pasaulinėj rin balsuoti, ji nekartų buvo kan
2423 West Marųuette Road
mil. litų, tai yra, 45-50 litų
Vai.: uiarninkais, ketvergals ir pėt
Vai.: panedėllals, seredomls Ir Bu
nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo
(vienam hektarui), kuris yra nėra lengva, kuomet įvežimas koj, sumažėjo, nors pats išve didatė rinkimuose i parlamen Vai.: 2-5 ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M. nyčlotuis
bėtomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki
1 iki 4 ir nuo 6:80 iki 8 v. vak.
Nedėlioj susitarus
į kai kurias velstybes aukš izimas yra maždaug pastovus. tų. Tai labai išmokslinta mo8 ▼. vak. Kenoahoa ofiso tel 4050
žymiai mažesnis negu Vokie
Chicagoa ofiso Tel. Grovehill 32H2
tais muitais suvaržytas. Vy Dėl kainų kritimo ypač nu-1 turis, mokiusis Neviiiamo kotijos bei Latvijos tos rūšies
riausybė jau senai yra įvedu kentėjo linų ūkis. Iki 1927 m. ledže ir Dublino universitete, Tel. Canal 6764 Res. Republio 6366
įsiskolinimas.
si griežtų išvežamų produktų linų išvežimas sudarė žymią ir, be to, — Anglijai tai retas
DR. SUZANA A. SLAKIS
Sekmingesniam pieno ūkio kontrolę, taip, kad Užsienio pozicijų bendrame Lietuvos atsitikimas! — ji moka pranCHIRURGAS
Specialistė Moterų Ir Vaikų Ligų
plėtiniui žemdirbiai yra susi rinkon patenka tik geros rū eksporte. Minimais metais jų cūziškai, angliškai ir vokiškai, . GYDYTOJAS,
IR OBSTETRIKAS
organizavę į kooperacines pie šies gaminiai. Kada svarbiau
4145 Archer Avė. (Kampas Frandsco Avė.)
staigias tr chroniškas ligas
išvežta už 66.5 mil. litų, pasJi dalyvavo ir 1919 metų Gydovyrų,
moterų
ir
vaikų
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
no perdirbimo bendroves, ku sias Lietuvos gaminių imporkutiniais gi metais linų išve-1 sąjungininkių valstybių ir Ju(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki 8 vai.).
DARO
OPERACIJAS
rių pagamintų sviestų ir ki tierius Vokietija apsunkino iš
Sere domis ir NedSUomis pagal susitarimą.
žimas vertėje nukrito iki 20 į ngtinių Amerikos. Valstybių
Ligonius
priima
Kasdieną,
nuo
tus pieno produktus užsienin vedimų jon. Anglija pasidarė
Oiiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395
mil. litų. Lietuvos linų pluoš- i moterų konferencijos delegacipietų iki 8 vai. vakaro.
parduoda centrinė tų koope- ĮaĮ)aį svarbia rinka Lietuvos tas laikomas vienu iš geriau- ■ joj, kurių priėmė taikos konNedėliomis ir seiedomia tik
Iškalu o susitarus
ratyvų sąjunga
1ienocent žemės ūkio gaminiams. Preky- sių pasaulinėj rinkoj.
ferencijos pirmininkas prezi
Ofiso Ir Res. Tek BouL 6914
Ofiso ir Res. Tel. Boul. 5918
Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray
ras. ’ 1931 m. pieno perdirbi-1
su
imperija kiek ap(Bus daugiau)
dentas VVilsonas ir tarptauti 2130 WEST 22nd STREET
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
mo įmonių buvo 275 ir nugrie-į sūnkina
pn}kybos Iaivy.
nis darbo biuras ir kuri buvo
CHICAGO
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
bimo punktų 1500, tuo tarpu
įio neturėjimas, tačiau reikia MOTERIS—ANGLŲ NU įgaliota patiekti šioms insta
VaL: 1-4 Ir 7-9 vai. vakare
Vai.: l-s Ir 6:86-8:86 vai. vak.
1925 m. jų buvo tik 97. 1930
Nedėlioj nudtaras
ncijoms
moterų
ir
motinų
no

Nedėlioj
susitarus
SIGINKLAVIMO
DELE

m. sviesto pagaminta 6,378,- tikėti, šis trūkumas bus vėliau
rus. 1923 metais ji Romoj vieGACIJOS NARYS
000 kilogramų, tuo tarpu 1925.ar anksčiau pašalintas. Įsikūįnu balsu buvo išrinkta tarp- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 1-4 vaL vak. Ir
m. _ 316,000 kilogramų. Liejrus savo prekybos laivynų,
Tel. Central 7079
Pagal sutarti
Res., Longbeach 9468
Mrs. Margery J. Corbett i tautinės sąjungos moterų balX—Spinduliai
tuvos žemės ūkio plėtojimasis. Lietuvai palengvėtų galimy- Ashby paskirta nariu delega-• savimo teisei remti pirmininDR. B. G. LAMBRAKIS
Ofisas 2201 Wcst 22nd Street
šia kryptimi turi geras per-į bės užmegsti gyvesnius preky- Įcijos, kuri Anglijos siųsta įjke. Šiam postovy ji sugebėjo cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122
AUSIES, NOSIES IR GERKLĖS SPECIALISTAS
Buvęs Instruktorius Vienno> Universiteto Per 5 Metus
pektyvas, nes toli ne visos į bos santykius taip pat su Pra-,pasauĮįnę nusiginklavimo kon-! įgyti visų moterų simpatijų Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Ofisas 1447-49 Pittsfiekl Bldg., 55 E. Wastalngton SL, Chicago, DL
Telephone Republic 7 868
ferencijų Ženevoj. Šis pasky-jne tik dėl savo inteligencijos, Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
Nedėlioj: 10—12 ryto.
””
rimas Ženevos moterų tarpe bet ir dėl savo pačios gerumo,
G R A B O R I A h
Tel. Canal 0257
Res. Prospect 6659 Tel. Lafayette 6793
sutiktas labai džiaugsmingai. grakštumo ir autoritetingumo.
LACHAVICH Mat, M rs. Corbett Ashby, kai
po tarptautinės moterų balsa
.t
Gydytojas ir Chirurgas
PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
IR
SŪNUS
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Gydytojas ir Chirurgas
vimo teisės ir dalyvavimo vi-!
C'HICAGOJE
A|&
1821
SOUTH
HALSTED
STREET
LIETUVIS GRABORIUS
4631 SO. ASHLAND AVĖ. Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. Office: 4459 S. California Avė.
ELŽBIETA
JANKANTIENĖ
Laidouvėms pa
suomeniniame ir politiniame
Patarnauju . laidotuvėse kuopigtausia.
(
po
tėvais
Telšerskaitė
)
tarnauju
geriausia
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano gyvenime sąjungos pirmininkė,
Nedėlioję pagal sutartį
Tel. Yards 0994
Mirė vasario 9 d:, 1932 m,,
ir pigiau negu kiti
6 iki 8:30 vakare
darbu busite užganėdinti.
4:16
vai.
popiet,
sulaukus
pus

todėl, kad priklau
Ženevoj, tame moterų emanci
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
Rezidencijos Tel. Plaza 3200
amžio.
sau prie grabų išKilo iš Raseinių apskr., Ši
Ofiso Tel. Victory 3687
2314 W. 23rd PL, Chicago pacijos mieste, yra labai žino
dirbystės.
VALANDOS:
luvos parap. ir miesto. Ameri
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374
OFISAS
Nuo
10
iki
12
dieną
koje išgyveno 37 metų. Priklau
66 8 West 18 Street j 439 g
49 Courtj
įjj ma. Tačiau ji žinoma ir kito
Gydytojas ir Chirurgas
Nuo 2 iki 3 po pietų
sė prie Šv. Onos ir RažančaTelef.
Canal
61
Nilo 7 iki 9 vakare
je
valstybėse,
kurias
yra
ap

Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Tei. Cicero 6987
vos draugijų.
SKYRIUS: 3238 S. ;
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną
Kertė So. Western Avenue
Paliko
dideliame nubudime
Halsted Street., Tel. 1
lankiusi Tautų Sąjungos po
3133 iŠ. HALSTED STREET
Tel. Prospect 1028
dukterę
Eleną,
žentą Adomą,
Victory 4088.
Antras ofisaa ir Rezidencija
sėdžių metu.
anūkę I’hyllis Wonogus, brolio
_ (Telefonas Yards 1138
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.

DAKTARAI:

LIETUVOS ŪKIS IR JO RAIDA

DR. J- J, SIMONAITIS

DR. A. RAČKUS

į

DR. S. BIEZIS

DR. P. Z. ZALAT0R1S

DR. MAURIGE KAHN

J, F. RADZIUS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. J. P. POŠKA

^Phone Ęoulevard 4139

STANLEY P. MAŽEIKA

* A. MASALSKIS

Graborius ir Balsamuotojas

GRABORIUS

Turiu automubilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me ldlaldų užlaikymui
skyrių.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, 111.

Nauja, graži koply^’-a dykai.
3307 Aubum Avenne

S. M. SKDDAS
LIETUVIS GRABORIUS

EZERSKI
LIETUVIS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

GRABORIUS

O f l a » ■

Tel. Rooeevelt 7681

4603 S. Marshfield Avenue
Tel.

Boulevard

9877

A. PETKUS

L J. ZOLP
GRABORIUS

IR

LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS

LIETUVIS GRABORIUS

1650 WEST 46th STREET

<443 So. Talmau Avė.
Tel Virginia 1290
Varde 1138
Chicago, UI.

Kampas 46th Ir Paulina Sta

Tel. Boulevard 6208-8418
Nulludimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu
simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ"

EDVARDAS
VIRBICKAS
Mirė vasario 8 d., 1932 tu.,
8:16 vai. ryto
turėdamas virš
60 metų amžiaus. Kilo iš Šiau
lių apskričio. Linkuvos pavapi
ir. m.
Amerikoje išgyveno 27
metus.
Paliko dideliame nubudime mo
terį Juzerą, dukterį Oną, dvi
anūkes Odrą ir Šiorlę, du pus
broliu Antaną, ir Juozapą Vir
bickus ir gimines. Narnų tel.
Roosevelt
8936.
Kūnas pašarvotas 2049 W.
23 SL Laidotuvės įvyk8 pėtnyčioj, vasario 12 d. Iš namų 8
vai. bus atlydėtas į Aušros Var
tų par. bažnyčią, kurioj jvylts
gedulingos pamaldos už vellonies sielą. Po pamaldų dus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuliūdę:

Moteris, duktė, žentas
nukės ir giminės.

t

AUGUSTINAS

■

* ’r

AMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų J
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪS1J ORABORIAI
Didysis Ofisas

4605-07 South Hertnitage Avenue
Visi Telefonai:

YARDS 1741 ir 1742

DENTĮSTAI

Laidotuvėms patarnauja gra
borius A. Masalskis. Tel. Bou

levard 4139.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9,
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
piet. Ltarn. ir Subat Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Phone Boulevard 7042

D E N T I S T A S

4645 So. Ashland Avė.

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street

Boulevard

DR. M. T. STRIKDL’IS

DR. H. BARTON

Tele.

10

Cicero

iki

8

vakaro

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Va-. 9-11 ryto
2-4 ir 7-9 vak.
Seraaoiuls po pietų ir Nedėldieniaia
tik

2422

JIRGLTAIT1S*

Mirė vasario 8 1932 m. 9:30
vai. ryto, 46 metų amžiaus.
Kilo iš
Tauragės apskr. ir
parap. Norkaičių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame
nubudime
moterį Petronėlę, sūnų Albiną,
4 dukteris Domicėlę, Pauliną,
Birutę ir Daratą, žentą Jubert
Pickett,
anūkę
Onytę,
brolį
Pranciškų, dvi pusseseres Antosę Blaževičienę ir Louise Degling, E. Orange, N. J., švogerius Boleslovą Blaževičių, Mr.
Degling Ir Juozapą Jončą, o
Lietuvoje dvi seseris ir broli.
Kūnas pašarvotas 10727 Burley Avė., So. Chicago.
Laidotuvės
Įvyks pėtnyčioj,
vasario 12.
Iš namų 9:00 vai.
bus atlydėtas į St. Francis rto
Sales parap.
(102 Ir Ewing
Avė.) bažnyčią,
kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines
Nuoširdžiai
kviečame
visus
gimines, draugus Ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę: moteris, sūnūs, duk

terys, brolis, žentas Ir gimines.

4847 W.

sias klaidas.

KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589
Tel/ Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS

AKIŲ

I

SPECIALISTAS

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49 CT. CICERO
Vai.:

9-12

Phone

ryto;

2-6

Hemlock

Ir

7-9

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas
3102 So. Halsted St.
e
Kampas 31 Street
Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak.
Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS
Gae Eztraction

VaL •-». Ned. 8-18
<668 SO. WH8TERM ATM.

Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė

DENTISTAS

756 WEST 35th STREET

Utarntnkals, Ketvergals Ir 8ubatomts

9420 W. Marųuctta Rd. arti Wnntern
Avė.
Phone Hemlock 782S

nuo 16—4: nuc

VedėUemls: nna M <kt H.

imi

an.

Halsted

VaL 2-4

ir 7-9 vai. vakare

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4729 WEST 12 PLACE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoa
ir Pėtnyčios. kuriomis dienomis ji.
bua.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Waahington Bulvd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzle 2460 — 2461, arba
Cicero 862. Rea tel. Cloero 2888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS
4142

IR

Archer

CHIRURGAS

Avenue

VaL; 11 ryto iki 1 po pietų
1 Iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Telefonai dieną ir naktį

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

vakare

Dr. C.K. Kliauga

Valandos:

ROAD

DR.A.A.ROTH

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU ALISTAS
Džiovų.

Vai.:

Moterų

Ir

Vyrų

Ligų

ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 12

Virginia o038

A

L DAVIDONIS, M. E
4910 SO. MICHIGAN AVENUk
Tel. Kenvrood 6107

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 Iki t valandai vakare
apart šventadienio ir ketvtrtadien

Telefonas Midway 2880
TeL Hemiook 8700
Hemlock

Kampas Halsted gt.

susitarus

MARQLkTTE

X-Ray

1246

Palengvins
akių įtempimą kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
LIETUVIS DENT1STA8
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą aklų karštį. Nulmu Vai.
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
cataracius. Atitaisau trumpą regysvai. vakare
tę ir tolimą regystę.
Nedėliomis Ir Seredomls susitarus
Prirengiu teisingai akinius visuose
14 ST.
Cicero, Hl.
atsitikimuose.
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams
Valandos nuo 10 ryto Iki • va
kare. Nedėliomis nuo 10 Iki 12.

W.

Ofiso TeL Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. 6USSEN

A.

6558 SO. HALSTED STREET

1596

DR. A. L YUŠKA

7691

Hemlock

ryto

Grovehill

Tel.

DENTĮSTAS
4712 So. Ashland Avenue
Nuo

.rJS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. A. P. KAZLAUSKAS
Vai.:

h

SVARBI ŽINUTE

7589
Rez.

7-9 v. v.

DR. A. R. McCRADIE

Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

2-4 po pietų ir

Nedėlioj pagal susitarimą

.Lietuvis Gydytojas ir CiiiGydytojas ir Chirurgas
' ruigas perkėlė savo ofisus l
6558 S. HALSTED STREET
naują vietą po nuin. 4645 S.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Ashland A ve. Vai. 2 iki 4 ir
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
Rea Phone
Office Phone
Englewood 6641
ti. Tel. Boulevard 7820. Na Wentworth 8000 Wentworth
300t
mai; 6641 So. Albany Avenue,
Tel. Prospect 1930.

Arti 47 Street

AKIŲ GYDYTOJAI:

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Tel. Canal 2830

TeL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. C. Z. VEZEUS

(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

DR. VAITUSH, OPT.

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Valandos:

mines.

a-

Laidotuvėms patarnauja yraborius Lachavicz. Tel. Roosevelt 2515.

A.

dukterį Harriet Robinson, se
sers dukteres Feliciją Nausė
dienę, Juzefą Lanskus, Vladislavą Jasevičienę,
sesers sūnų
Kazimierą Sokaitį ir gimines, o
Lietuvoj seserį Kastanciją Vai
švilienę ir gimines.
Kūnas
pašarvotas 6337 So.
California Avė. Laidotuvės įvyks subatoj, vasario 13 d. iš
namų 7:30 vai. bus atlydėta į
Šv. Jurgio parap. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos
už veliones sielą. Po pamaldų
bus nulydėta į Šv. Kazimieio
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, drauges ir pažystamas
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę: duktė, žentas ir gi

9111

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marąuette Road
VALANDOS:
9 Iki 12 ryto. 7 Iki 9 vak.
U tara. Ir Ket*. vak. pagal sutartį

Rea Tel. Proapeot •« 1

DR. B. ARON

,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas <166 South Kedzie

Rea 6426 8o. California Ava

VaL: 2-4. 7-9 v. v. Išskiriant Kad

t
vas.

’

H I C AG O
C*

J E

dalykus. Tai vienintelė suau

;TABAT MATER" 1-Mį kininkė lietuvių tarpe! Jos
sunkių muzikos daKmRT^ CHICAGOJE gracingas
lykų grojimas sužavėjo tą pu

Cliieagos lietuvių visuome
nė dar nepamiršo grasaus vei
kalo, kurį pereitais metais L.
V. ‘‘Dainos” choras Kimball
Kairėje giedojo ir paskui kaikuriose mūsų bažnyčiose pa
kartojo. Tai buvo gražus Dubois’o kūrinys: ‘‘Septyni Iš
ganytojaus žodlžiai nuo Kry**
H
ziaus.

bliką, kuri tikrai mėgsta kon
certinę muziką.

Kalbėjo kun. Juozas Šaulinskas, dabartinis Šv. Jurgio
parapijos vikaras, buvęs Nek.
Pras. parapijos asistentas. Pa
gerbė kleb. Briškos nuveiktus
darbus.
P-lės Ančiutė ir Skeveriutė
sudainavo duetu ir solo. Jau
nos panelės, ateitis joms mu
zikos srity išrodo labai gera.
E. Rakauskienė dainavo. Jos
personalumas ir geras liaudies
dainelių išpildymas patiko pu
blikai. Rezultatas ilgų studijų Romoje pasirodo p. Rakau
skienės dainų išpildyme. P. M.
Janušauskienė davė kompeticijos mūsų paukščiui, giesmi
ninkui. Publika griausmingai
plojo jai.
Mūsų vyrai, dainų represontai, taip pat pasirodė p. K.
Sabonio asmeny. Lietuviai yra
girdėję p. Sabonio balsą re
korduose ir per radiją. Kur
esame matę pubUk^ kur| ne.
pamggo p Sabonio dainavi-

kojo visiems už pasveikinimus
ir ypač pagyrė parapijomis
už jų dosnumą parapijos rei
kaluose. ‘‘Su jūsų pagalba,
parapijonys, pastatysime nau
ją bažnyčią!— baigė savo kai
bą tais žodžiais.
Kun. Valančius, šios parapijos vikaras, labai girtinai
vedė vakarą.
vąkarą Puikus vakaro

malonų įspūdį klausytojams,
nes jame dalyvavo dainininkai
K. Sabonis, A. Ančiutė, L. Sabonienė, A. Čiapas, S. Saboniūtė ir kiti, kurie šį kartą
buvo pasirinkę gralžių daine
lių ir labai gražiai sudainavo,
^r‘
Juška pasakė įdondą
kalbą apie sveikatą, o juok(,arys Calis KePurė Pa*ak?
daug skanių juokų. Buvo gravedėjas!
Iclius ž*os *r rinktinės muzikos įvai____________ _
rių ir įdomių pranešimų. Tai
PASIRENGĖ NAUDINGAM visa labai domina ir vili°ia
DARBUI
klausytojus klausyti kiekvie-

PRANEŠIMAI.

dabar daukia paskiriant kaip , KUN. ČEPLIKAS IŠTEI
“chief pettv officer”, nes sė
SINTAS
kmingai išdavė kvotimus šio Kariuomenės teismas sprenviršininko pareigoms.
į dė baudžiamąją bylą Kazokų
Pranas Rimas užaugo Nan- i klebono kun. Čepliko. Kum
Į Čeplikas buvo patrauktas tieticoke, Pa., — Pittston ir Inson už vieną pamokslą, kurio
kerman apylinkėj. Betarnau
turinys buvo nukreiptas prieš
damas laivyne, Pranas pamė
valdžią.
go kumščiuotis ir išsilavino į
Komisija
, rimtą laivyno kumštininką. Jo Kariuomenės teismas kun.
I pirmos svarbios kumšt . nė^ į- j Čepliką išteisino.
LIETUVIS KINIJOS BOKSO
ivvko San Piedto, Calit'., prieš
ČEMPIONAS
kelis metus, o jau šiandien SKAITYKITE IR PLATIN
KITĘ “DRAUGĄ”
skaitome anglų laikrašty ‘‘The
Prieš dvidešimt
vienus
mef
China Press”, leidžiamą Šan
tus Great Nock, Amerikoj, gi chajuj, kad Frank Rėmus no Graudūs Verksmai,
mė pp. Rimams trečias sūnus. kautu nugalėjo Red AValsh —
Nepaprastas jo fizinis išsivy rytų-orient čempionato vaini- STACIJOS
stymas nurodė kelią sporto ■kui įsigyti.
Su atvaizdais,
karjerai. Pranas Rimas — • Jis, lietuvis, 165 svanj, o
IR
v
Frank Renius dar būdamas Walsh 168 ir pusės. Rimas ra
tik trylikos metų įstojo į J. ndasi dabar Šanchajuj, Kini Kai kurios GaveniosflA
Giesmes
Valstybių kariuomenę, ir jo joj. U. S. S. Houston laive,
motinai nesutikus su jauno 1922 m. jis tarnavo U. S. S. Išimtos iš “Ramybė Jupis”
Prano užsispyrimu tapti ka Tennessee laive. Jo motina
KAINA 10c
reiviu, jis buvo atleistas iš našlė, gyvena su šeimyna Natarnybos, kada kariuomenės nticoke, Pa. Brooklyne randa
Nauja Laida. Daug per
viršininkai sužinojo jauno lie si giminių — pp. Liomirskai, kantiems duodame nuolaidą.
tuvio tikrą amžių. Tas atsiti North 5fh St.
“DRAUGAS” PUB. CO.,
ko 1923 m. Vėliau, gavęs tė
2334 So. Oakley Avė.
Savininkui
reikia pinigų, pigiai
vų leidimą, jis įstojo į laivy parduos
rakandus vertės $3,500, var
Chicago, 111.
ną ir tapo jūreiviu. Ištarnavęs toti tik 60 dienų. Parduosiu 4 kam
bariams už $250, arba skyrium: šil
vieną terminą, pasiliko ant kinis 9X12 moderniškas išskalbtas
Z
\
orlentallškas kauras, puikus parlor
ram terminui, nes jam jūrei- setas už $65, vertas $450. 9X12 aviogyvenimas patiko. Šiandien merlkonlškas ariental iškas kauras
$25, vertės $125, 2X12 wilton kau
Amerikos laivyne jis yra 3- ras $15, tikrai moderniškas valgo
(Msrąnette Jewelry A Radio)
kambario setas pilnas riešuto
čios klasės “coxswain,” ir mojo
Pirkusieji pas mus už $6 ar dau
medžio miegamosios setas $75 vertas

' R. ANDRELIUNAS *

$375, coxwell krėslas $20., pulki lem giau bus dykai nufotografuoti.
pa $3
naujo modelio radio, pa 2650 West 63 St., Chicago,
veikslai Ir daug kitokių puikių šmo
Tel.
tų. 822S Maryland avė. 1-mas apt.
vienas blokas j rytus nuo Cottage
Hemlock 8380
Grove avė. Tel. Stewart 1875.

Laivakortės į Lietuvą

m Ac

Rap. dokas; Frank Mast, States at-

torney adv.; kun. Vaitukaitis,

BRIGHTON PARKO KLE
ir Stasys Pieža. Kiti linkėji
BONO JUBILIEJUS
mai buvo pareikšti senųjų pa-

nių po valgio; negaėjau
miegoti
kaip bučiau turėjus; niekad nesi' jaučiau gerai.
“Per penkis metus aS eksperimen
tavau su gyduolėmis Ir treatmentais,

rapijonų: Pakelčio,
Bliūdienes, !,kl
aS patyriau aP‘e PaPe’8 D'apeP...
sln- A* dabar esu suvartojusi tris
Sausio 31 d. svečiai ir Ne Grybo. Draugijų
vardu svei- i pakelius; laimėjau penkis svarus Ir
'
c
I jaučiuos puikiai."
kalto Prasidėjimo parapijoi v> . .
• .... ...
..
,.
kino p. Snupiene, M. Są-go- | Jeigu Jus Irgi kenčiate nuo rugšpripildė aios parapijos audito- 5io(| ko|onijoa kp pirnl ir 0 uimu. gu, Kruti™. vėmimo, roiriją per puotą pagerbiant !d..žylien8 Sv Teresfs draūgy 9S i dėjimų po valgio — ar reguliariai ar
kun. Antaną Brišką minint jo • • • i .
. /
lt,k protarpiais, gaukite dėžutę Pa,___ .__
. , , ,
pirmininke.
pe’s Diapepsln nuo savo aptieklnlnkunigystės 20 metų ir klebo i
i- ko. "Tada jums niekad nebereikės
Kleboną., km. Briška padevalgote.
;
navimo 17 metų. 8 vaf. lydint Į
Lietuvoj Konsului p. Kalvai
čiui, kun. A. Skrypkai, kun. i]
PAPSKOm
J. Šaulinskui, kun. Martinkui,
pasirodė jubiliejatas kl. Briška: tąsyk parapijos orkestras
sugrojo maršą; žmonės atsi
Al A
stojo ir pagerbė minėtą soleJuozapas Konevičius
mnizantą aplodismentais ir
“Valio, valio!”
'
Mirė van&rlo 3, 1932, o po gedulingų pamAldų šv. Onos bažny
čioj palaidotas Av. Kazimiero kapinėse vasario 8 dienų. Buvo Kn
Mokyklos vaikučiai padai
iaukęs 4 6 metų.
navo “Sveikas”. Parapijos
Aluoml reiškiame glllo8 padėkos žodžius kunigams Dlonne, ba
Marr Ir I.a Roe už gedulingas pamaldas ir p-let Pranciškai Gachoras padainavo keletą linu-1|
rurkattet už giedojimą laike Mišių Toliau dėk uo jame visiems
giminėms, kaimynams ir draugams ui lankymą pašarvoto vellodies dainelių, vadovaujant
ntes namie, pareikštus mums užuojautos žodžius, už Av. MtAlas,
vargonininkui artistui Kudir-|
gėles, grabnešlams Iš Jaunų IJetuvIų kllubo ir Keistučio Pušalpinto kllubo. Už širdingus patarnavimus esame dėkingi p-nų Oakai. Publika labai pamėgo. |
ruckų Ir Sadauskų šeimynoms. Dar dėkojame visiems dalyvavu
siems gedulingose pamaldose bažnyčioj Ir lydėjusi*ris ) kapines.
Reikia komplimentuoti artistą
Pagailos reiškiame širdingą padėką graborlul A. M. Phillips už
Kudirką už girtiną repertuasumanų Ir rūpestingą patarnavimą Ir tvarkių laidotuvių surengimą.
O tau, musų mylimas vyrai) Ir tėvelj. po Ilgų kančių šiame pa
P. Sabonienė, viešnia iš
saulyje lai sutelkia Gailestinga* Dievas amžiną atsilsi.
^' vo Apvz. parapijos sėkmi
Nuliuriusl Kanevičių šeimyna.
ngai išpildo sunkius muzikos

DRESOEN FEB. 18
EUROPA FEB. 27

BREMEN FEB. 20
BREMEN MABGH 9

PAUL P. BALTUTIS & CO.
$327 So. Halsted St.

Chicago, Illinois

Tel. Yards 4669

' Norėdami išmokti šokti vali są, foxtrot ir kitus šokius, tai'
kreipkitės adresu:
W. MISEVIČIUTĖ
5209 So. Halsted Street

2-ras augštas iš fronto
Tel. Yards 4554

UI.

f

ŠOKIŲ MOKYKLA

.awi
Wm. J. Kaaeiva
8avlnlnkiar
Del geriausios rųšles
ir patarnavimo, šau
kit
GREEN VAIjDEY
PRODUCTS
Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
4644 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

GAVĖNIOS LAIKUI
AR ŽADI KRAUSTYTIS?

Jėzus Kristus pasaubo Iš
gelbėtojas, parašė J. E. vys
kupas P. Bučys, M. I. C., spau
7126 So. Rockwell St.
sdino “Draugas’,, 2334 Suoth
Tel. Repnblic 5099
Oakley Avė., Chicago, III.
Mes perinufuojanie pianus,
I, Gražiausi dvasiniai skaitv* forničius ir kitokius dalykus
imai, ypač tinkami gavėnios
,laike. Užsisakykite “Draugo” Musų patarnavimas yra grei
.knygyne. Ši didelė virš pusės tas, geras ir nebrangus.
j tūkstančio puslapių. Kainuoja
Mes pervežame daiktus iš ir
tik du doleriu.
į kitus miestus.

’.

A, ALEŠAUSKAS & SON

“Drauge” galite gaut viso ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
| k i ų . devocionalų: rožančių.
! maldaknygių, škaplierių ir ki
tokių . dalykų. Atvažiuokite
Namų Statymo K ontrak torius
itatau įvairiausius namus prieinami*
arba tašykite —
kaina
“DRAUGAS”
7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III
Telef. Repnblic O (t

M. ZIZAS

D. GRICIUS

Jau netoli

OENERAI.I8 KONTRAKTORIU8
Statau namus kaip muro taip D
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
<alnos prlelnamlaualoa.

“DRAUGO” raštinė pasiunčia pini
gus į Lietuvą DOLERIAIS ar LITAIS.
Siunčia perlaidomis, čekiais, telegra
momis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigai
greitai nueina ir greit išmokami.

Statome namus ir senus
priimame mainus Padarome
visus legališkus popierius. Te
ikiame advokatiškus patari
mus dykai.

Kreipkitės į “DRAUCįO” PINIGŲ
SIUNTIMO SKYRIŲ: *

1-MI MORGIČIAI

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO, ILL.

2608 W. 47 St.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK
TO RIUS

6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Paieškau žmogaus, kurs su
tiktų duoti nedidelį 1-mą mor
gičių ant geros nuosavybės.

Namų Telef

Bapos Talef.
Hemlock 3347

Republle *68*

JOHN YERKES

F. RADAVIČIUS
12215 So. Union Avenue

Plumbing A Heatlng ijetuvu
KONTRAKTO RIUB
Maao darbas pilnai garsiiin*,***.
Kainos prieinamo*

West Pullnian, III.

•4422 WEST 69th STREET

.
—.... -

1932

X Moterų Są-gos 21 kuo
pa rengia kauliukų žaidimo
vakarą, vasario 13 d. p. M.
Pailgienės namuose f 4556 So.
Marshfield Avė.) 7 vai. vak.
Visi esate kviečiami, nes tik
rai linksmai laiką praleisite.
Sąjungietės prašomos ir dova
nėlių atnešti ateinant.

Peoples duodamą radijo
Bridgeportas. — Praėjusį' Pro8ramą.
sekmadienį Šv. Jurgio parapi- j
Šįmet gavėnioje vėl turėsi
jos salėj įvyko Labd. Są-gos
me progos pasiklausyti naują
kuopos susirinkimas. Svar-!
dar gražesnį Rossinio veikalą
biausia buvo tai, —
kad auv
kuopa!
F», Ma^uette Park_ L R R
‘ • Etabat Mater, ’’ lietuviškai
nutarė surengti, kauhukij žai-l s .....
“fctovi Motina” f Sopulinga),
menesidinų, vakarą vasario 16 d. Šv.-^
toje pačioje vietoje Kimball
įvyks vasa
Jurgio parap. salėj. Pasirodė,1
Hali, prie Wabash Avė. ir
rio 14 d., 2 vai. popiet, parap.
kad
jau
daug
tikietų
išplatin

dackson bulvaro, vasario 21 d.
svetainėje. Malonėkite visi na
ta.
Kadangi
to
parengimo
vi

8 vai. vakare. Dideliais Kim
riai susirinkti ir sumokėti ’isas
pelnas
eis
Šv.
Jurgio
par.
ball Hali vargonais chorui pri
kusius mokesčius. Bus naujų
mokyklos
neturtingų
vaikų
tars žymus vargoninikas pro
ir svarbių dalykų svarstymai.
naudai, tai visi kviečiami pri
fesorius iš Cliieagos muzikos
, Valdyba
sidėti prie to darbo. Dovanų
konservatorijos.
bus gerų ir daug.
(
Town of Lake.— šv. KažiKomp. A. Pocius su solis
Narys
miero Akad. rėmėjų 1 sk. su
tais ir choru daro ekstra pra
sirinkimas įvyks vasario 12 d.
ktikus, kad veikalas kograGRAŽUS KONCERTAS
tuojau po pamaldų; Šv. Kry
žiauriai išeitų. Taigi, pirmą
ORO BANGOMIS
žiaus parapijos mokykloj. Vi
kartą Cliieagos lietuviai vasario 21 d. turės progos išgirs- moj
Kas antradienio vakarą iš sos rėmėjos prašomos gausin
Valdyba
ti vieno žymiausių komp. Ros-j Prijuokino pubiiką pynacų stoties WGES, Peoples Fur- gai susirinkti.
sinio veikalą Stabat Mater pardavėjai Landžius ir Simo- niture Kompanija vis palink
“Stovi Motina” (Sopuliu-inavįčiug>
smina nesuskaitomą radijo
ga)
Dalyvavo kvartetai ir vyrų klausytojų skaičių gražiomis
Pupa choras. Kvartete dainavo p. ir rinktinėmis lietuviškomis
----Sabonienė, p-lė Ančiutė, p lė dainelėmis ir muzika per ra- '
LAISVAMANIŲ PLIOTKAI Skeveriutė ir p. Sabonis, ako- diją.
,
GERAIS LAIVAIS VISADA SMAGU, SAUGU
mpanuojant p-lei Sabonintei.! rp„- •
;
IR PATOGU KELIAUTI PER JŪRES
ChieAgos sandarinai savo Z to L
‘ ko Vvru Cho ‘
praėjusiu antauhe-,
ro to tva. nau. ko vyių C! o mo vakar^ tas koncertas, leis-J
Visi, kurie tik rengiatės vykti į Lietuvą, kreipki
Pocius ^atsistatydinąs nul'va-' ^d. šį^“udlra dalgiaui tės pas mirt* dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras
greičiausiais ir patogiausiais “NOKTII 3ERMAN
dova™ L. V. “Dainos” sift vargonininkai Lyg kv-s,,
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS - FU
< horui. Priežastis, esą nesusigįs Vyrų choras parodė
KOPA ir kitais.
MĖGO VALGYTI, IR
pratimai tarp p. Pociaus ii
dainų išpildymą. Daug
DABAR VALGYTI
IŠPLAUKIA:
choro vadovybės. Pasiteiravus galima tiRgtis i§ mingto vvru
JI JAU GALI!
pas choro vadovybę ir p. A. (>boro ReikaIui esant Sis e](0.
Pocių, pasirodė nieko pana- ras gfili-svetimtaučiams atvai- 'T,aug kentėjimo nuo taip vadinamo į
1‘nuvi
ržlz i nlm n”” oar»» rūgštinės
ryX4-i
zlidispep<?• i\ I I
nevirškinimo
šaus. Choro vadovybė ir p. zduoti ilctUVTŲ dflini), mPTlO i sijos
gali būti išvengta, jei kiekvienas Į
Pocių, pasirodė nieko pana- progresą.
Kalėtų žinoti tų M
Girtinas rlovknu
uai mis, • tūkstančiai tokių
Norint plaukti BREMFN ar EUROPA, trečios kla
šventojo koncerto (“Stabat prof. Pociau!
kaip p-lė Lillian
sės laivakortė kaino ja:
Ralston patyrė. Ai
Mater”), kuris įvyks vasario Tloliau kalbėjo Kalvaitis, New
York
City
Hd Klaipėdos....................................$105.00
biznio moteris, ku
21 d., Kimball Hali.
Lietuvos Konsulas;
Bryan rl gyvena 1160
Kitais laivais Iki Klaipėdos .
. $04.50
Laisvamaniai - aaiMtarie- Hartnett, aMermonas 12-tojo Park Avė., sako:
Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių.
čiai, kaip kūmutės, be pliotkų Vardo; kun A
kun “AB kentėjau nuo
Parūpiname
įgaliojimus ir visokius legnliškus dokugalvo8 skaudėjimų
negali apseiti.
inentus. Ret/istruotas NOTARAS.
J. Vaičiūnas, architektas Žni- Ir širdies degini
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