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Santarve nori moratoriumo pratęsimo
JAPONIJA STOVI 112 “ATVIRAS 

DURIS” MAND2I0RII0I
11,000 žmonių vos paspruko 

nuo potvinio

NORĖTA NUŽUDYTI PORTUGALŲ 

PREZIDENTĄ; SUIMTA 200 ASMENŲ

UŽ MORATORIUMO 
PRATĘSIMĄ

JAPONAI UŽ “ATVIRAS 
DURIS”

*

PARYŽIUS, saus. 17. — J. 
Valstybių ambasadorius Ed- 
gc’as lankėsi pas premjerų 
Lavai’i. Šis pastarasis pas
kiau pas ambasadorių. Iš jų 
pasitarimų paaiškėjo, kad 
Prancūzija ir kitos santarvės 
valstybės pageidauja, kad pro 
zidentas Hoover’is karo skolų 
moratoriumų dar nors 6 mė
nesiams pratęstų. 'Tokiam at
sitikime, sako, nebūtų reika
linga nei Lozanos konferenci
ja, kurioje vokiečiai gali visai 
išsižadėti reparacijų mokėji
mo. Be to, moratoriumo pra
tęsimas būtų ramybės užtikri
nimas nusiginklavimo konfe
rencijai ir būsimiems rinki
mams Amerikoje, Vokietijoje 
ir Prancūzijoje.

SERBŲ RIAUŠĖS PRIEŠ 
PREMJERĄ

BELGRADAS, saus. 16. — 
Serbų studentai sukėlė riaušes 
šaukdami: “šalin premjeras 
Zivkovič!” Kilo kova su po
licija. Apie 100 riaušininkų 
areštuota. Tos rūšies riaušės 
prieš premjerų įvyko ir Zag
rebe, Kroatijoj.

PERMAŽA LEDO

MONTREAL, Que., Kana
da, saus. 16. — Didelė Kana
dos ledų kirtimo pramone 
daug nukentėjusi. Nėra dide
lių šalčių. Kitados žiemos lai
ku tūkstančiai darbininkų tu
rėdavo daug darbo.

IŠKELIA SLAPTAS 
SUTARTIS

TOKIJO, saus. 15. — Ja
ponai kaltina kinus, kad šie 
nepildo padarytų slaptų suta
rčių su japonais. Viena iš tų 
sutarčių padaryta 1905 m. Ki
nai turėjo japonams perduoti 
rusų teises Mandžiflrijoj. Pa
tys kinai reikalavo šios suta
rties neskelbti viešai.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

I OKUPANTŲ VALDININKŲ 
EILINIS ŽIAURUMO 

PAVYZDYS

KAS SAUSKEUUS

TOKIJO, saus. 16. — Japo-: 
n i .ja savo atsakyme J. Valsty- 
Immus Į pastarųjų nota pareiš-.
kia, kad ji stovi už atviras | Viesulo sunaikinti namai Mississippi valstybėje. 2. Kaliniai stiprina Talahatchie upės 
duris Mandžiūnjoj. Sako, pakraščius arti Glendora, Miss., kur iškilę potviniai. 3. ir 4. R. Nadolny ir gen. von Bloni- 
japonų veikimų ten sukėlė pa-, berg’as, kurie atstovaus Vokietijų nusiginklavimo konferencijoje.
sikeičiančios Kinijoj sųlygos.

“Vilniaus Rytojus” aprašo 
eilinį okupantų valdininkų sa- 

Įvavalės ir žiaurumo pavyzdį 
j lietuviškame Vilniaus krašto 
i kaime. Vigonių kaime, Rodu- 
i nės valse., dkupantų sekve’s- 
• tratorius, starastos lydimas, 
' iškraustė iš pirkios ūkininkų 
D. Sielylų ir jo šeimų. Beva
rant iš pirkios, nukentėjo nėš
čia Sielylos žmona, ligi prie
puolio nusigando duktė ir ma
ži vaikai. D. Sielylai paklau
sus, už kų jis varomas iš savo 
namų, sužinojo, kad tai yra 
išpuikėjusio sekvestratoriaus

Žemės ūkio rūmų sūvr žia 
vimas yra nutaręs prašyti va
ldžių, kad visi sauskeliai iš su
sisiekimo ministerijos būtų a- 
timti ir jie perduoti vidaus 
reikalu ministerijai.

Dabar tų klausimų giliau pa
studijavus paaiškėjo, kad, iš 
tikrųjų sauskelius pervedus 
vidaus reikalų ministerijai er
go savivaldybėms būtų vals- 
tybės iždui sutaupyta ir ple
ntai nuo gedimo apsaugoti. A- j 
ntai, Biržų apskrity savival
dybei dirbant plentų 1 klm. at
siėjo: 1929 m. 42,000 lt., 1930 
m., 36,000 lt., 1931 m., 32,000 jnoras. “Kų, noriu, tų ir da- . A ..... lt. Tuo tarpu susisiekimo įnirau !” atsake trumpai. Žmones1 . ... f ...

AREŠTUOTA 200 ASMENŲ

LISBONA, Portugalija, sau
sio 17. — Čia areštuota 200

ŠV. PRANCIŠKAUS KS.
KŪNAS UŽDARYTAS 

SARKOFAGAN
•N • — - -

GOA, Portugalų Indija, sau-

GAL PANEIGS KONFE
RENCIJĄ

asmenų, kurių tarpe yra kele- pi° 16. — ^v- Pranciškaus
tas karininkų. Anot policijos, Ksavero kūnas ir vėl gąrbin- 
jie buvo sudarę sumoksiu nu- £ai uždarytas sidabriniam sar- 
žudvti prezidentų Carmoną ir k°fage Bom Jėzaus bažnyčio- 
finansų ministerį.

_____________ J Šventojo kūnas per 40 dienų
buvo bažnyčioje viešai išsta
tytas. Keletas milijonų maldi
ninkų iš viso pasaulio eilėmis

LONDONAS, saus. 17. — Parėjo šalia šventojo kūno ir 
Kalbama, kad Anglijos vyriau Savo progos jį pa,gerbti bu- 
sybė yra pasirengus paneigti čiuodami jo pėdų. 
sušaukiamų Lozanos konferen- Minėtu laikotarpiu įvyko vi- 
cijų karo skobi klausimui svar sa eįj£ gtebūklų. Tai visa Baž- 
•‘’tyti. nyčios valdžid patikrins ir

Praneša, Anglija bus paten paskiau paskelbs pasauliui, 
kinta moratoriumo pratęsimu, i -------------------

_____________ i TEISMAI UŽVERSTI KA
TALIKŲ PRAŠYMAIS9 ASMENYS ŽUVO

RTO DE JANEIRO, saus. I MEXICO CITY, saus. 17.— 
16. — Upės garlaivis “Santa 'Visi, federalinio distrikto teis- 
Clara” apsivožė Sao Francis-1mai tiesiog užversti katalikų 
co upėje. Žuvo 9 asmenys. I prašymais gauti “injunetions”
Tarp žuvusių yra ir laivo ka 
pitono duktė 11 metų, kuri ka
tastrofos metu miegojo.

KETURI SUIMTA

prieš vykdymų naujo įstaty
mo, kuriuomi apribuojamas 
kunigų skaičius.

Apie 6,000 prašymų (aplika- 
cijų)vjau priimta,, o apie 60,- 
000 laukia įregistravimo. Ims

VTENA, Austrija, saus. 16. daug laiko visus prašymus pri 
— Policija suėmė keturis vy imti. Tie visi kunigai ir pa- 
rus, kaltinamus sąmoksle tiks- saulininkai katalikai, kuriems 
lu nužudyti Austrijos vidaus “injunetions” atsakomi, tuo-* —- I 'reikalų ministerį Winkler’į. jaus kreipias į vyriausiąjį tei

smų.
ATIDARĖ RUSŲ VAIKAMS 

MOKYKLĄ

DATREN, Miandžiūrija, sau
sio 16. — Seserys vienuolės iš

LAIVYNAS KUBOS 
PAKRAŠČIUOS

GTTANTANAMO, Kuba, Ran-
Maryknoll’o, N. Y., atidarė šio 17. —- Į Kubos pakraščiui 
čia rusų pabėgėliij vaikams atplaukė J. Valstybių AtlantJ-

CHICAGO JF

ĮVELIAMAS PROKURO
RAS

Pederaliniam teisme imta 
nagrinėti byla 49 asmenims, 
kaltinamiems už sudarymų 
slaptos organizacijos prekiau
ti svaigalais. Ši organizacija 
veikė keliose valstybėse.

KAIP DAUG ATSIĖJUS 
PROHIBICIJA

spėlioja, kad Sielyla iš savo 
namų išvarytas už tai, kad vi
rtuvėje, šalčiams užėjus, laikė 
kelias višteles. Kiti vėl sako, 
kad išvarytas už tai, kad mo-

Tomis dienomis sukako pro-t k® savo vftikus iš lietuviško 
hibicijos gyvavimo 12 metų. j elementoriaus. Sielylos pirkia 
Kovotojas prieš« prohibicija Šiol tebestovi uzantspau-
pulk. Ira L. Reeves’as aps-įduota; Tur būt okupantai ir 
kaičiavo, kad per 12 metų ne- i lietuviškų vištelių atmatas 
įvykinamos prohibicijos vyki- -prieslenkiškumu įtaria?... 
nimas kraštui atsiėjo 10 bili-

nisterijai plentus dirbant kai
nuoju beveik dvigubai. Esu, 
jei žmonės ir pridedu darbo, 
bet užtat pinigais jiems nerei
kia mokėti. O pinigrs kaime 
šiandie už viskų brangesnis.

l’lentij ir bendrai sauske- 
kelių perdavimu vidlaus reika
lų ministerijai atatinkančios 
įstaigos esančios susidomėju
sios. »

ojnų dolerių. DURPIŲ VARTOJIMAS 
LIETUVOJE

Visi yra nusiminę dėl to, 
kad mūsų eksportas yra ma
žesnis už importų. Tenka dėti

VILKAI I KAIMUS EINA

PRAVEDĖ DVIEJŲ BILIJO- 
Bvlos pradžioje buvusis El-1 NŲ KREDITO FONDĄ 

gin’o poliemonas Ebsen’as,1 ------------
kurs per trejus metus prigu-j AVASHINGTON, saus. 16- nastan}rag eksportui pa- 
Įėjo Šiai organizacijai, pirmu Aną dieną senatas, o ’akar i atr0(J^kad fm.
kartu iškėlė aikštėn, kad šio- žemesnieji rūmai pravedė vv- 
je organizacijoje aktiviu na- įriausybės projektų krašto f j. i P01; 4 ga ima u ų gero ai sū
riu buvo ir Whiteside apskri- nansų atstatymui ir tuo būdu į ™azn\L /a.ai. s am 1
tie, valstybini, prokuroras i“ biznio” pastnmėjimni pir. ,™porto pozicija yra akmens 
V. Bell’as, kurs tieson netrau-' myn.
kiamas. | Šis projektas, tai dviejų bi-

Kaltintojas Anderson’as jlijom* dolerių vyriausybės ga- 
prariešė, kad jis Bell’ų pat- ; rantuojamas kreditas. Bus su-

Ariogala, Kėdainių aps. Pa
liepių girininkijos miškuose 
šiemet priviso daug vilkų. Pi- 
gainių kaimo vieno ūkininko 
vilkai rudenį papiovė 18 avių. 
Dabar jie, negaudami miške 
maisto, lankosi į kaimus.

raus tieson. daryta atitinkama bendrovė

anglis. Mes tarime Lietuvoje 
daug dūrpynų. Teisybė, dur
pės akmens anglies visai at
stoti negali. Bet tikrai gali 
sumažinti jų importų. Tš viso

NAUJAS MOKESČIŲ 
ŠALTINIS

■ J

\VASHINGTON, saus. 16. 
— Amerikos ūkių biuro fede
racija kongresui nurodė nau-

' to milžiniško fondo tvarkymui. Lietuvoje yra apie 2 miliardai pajamų šaltinį. Skirti ati-
DŽIAUGIAS P A VYKIMAIS si» kaPita,° bus dnodamos « bflh^aoi^ miHio’

________ 1 paskolos, geležinkeliams, sta- L kurni aPlp *00 nulijo
Cook’o apskrities “ Wo- tybos ir paskolos sąjungoms ir tomj saU81J durpių. Ligi 
< ook o apskrities \Vo- J šiol buvo kasamos ir vartoja-

men s Christian Temperance” kitoms įstaigoms.
unija (protestantų organizaci-1 Tomis dienomis prezidentas mos 
ja) minėjo 12 metų prohibici- pasirašys šį aktų 

sukaktuves ir džiaugėsi1jos
jos pavykimais.

NEKLIUDYSIĄ PRIVAČIŲ 
AUTOMOBILIŲ

taip, kaip tat galima ir reika 
linga būtų. Šiuo laiku, kal
bant apie mūsų užsienio pre
kybos pasyvumų ir importo 
mažinimų, (tarpių reikalas tu
ri būti aktualus.

tinkamus mokesčius už įves- 
tintus užsieniuose am< rikonii- 
kus kapitalus. Iš to šaltinio 
valstybės iždas per metas lai
mėtų apie pusantro bL^jono 
dolerių.

BAKER’IS UŽ T. SĄJUNGĄ11,000 ŽMONIŲ VOS 
PASPRUKO

GLENDORA, Miss., saus. 
17. — Talahatchie apskrity Ti-

------------ ppo klonį užliejo vanduo sus-
Iš apskrities valstybinio pro progus trims svarbiausioms 

kuroro ofiso visuomenė užtik- užtvankoms. 11,000 žmonių 
rinama, kad unistai šoferiai ne vos išsigelbėjo. Daugumas tik 
kliudys privačių automobilių laikinai sulipę ant namų sto-
lydint numirėlius į kapus. gų. Kiti perkelti per upę ir 

gavo laikinos prieglaudos ar
timose sodybose. Daug žmo
nių atvyko į šį miestelį.

NUBAUSTAS KALĖTI
Vernon Royals’ų, 17 m. am 

žiaus, teismas pripažino kaltu , Talahatchie upės išsiliejusio
mokyklų, kuri gausingai lan- į ko karo laivyno grupė turėti, žmogžudystėje ir jį nubaudė vandens paliesta apie 50,000 
koma. manevrus. '25 metus kalėti. asmenų.

“SARGYBA” RŪPINSIS 
VIEN BLAIVYBE ,IR 

SVEIKATA

Lietuvių katalikų blaivybės 
draugijos centro valdybos lei
džiamas laikraštiR “Sargyba” 
nuo naujų metų eis dvisavai
tinis ir rūpinsis vien tik blai
vybės ir sveikatos reikalais. 
Iki šiol “Sargyba” buvo ben
dro pobūdž^i laikraštiR.

PHTLADELPHTA, Pa., sau 
šio 15. — “League of Na- 
tions” sąjungos suvažiavime 
buvusis karo metu karo sekre
torius Baker’is ragino J. VaL 
stybes be jokio atidėliojimų 
įstoti T. Sųjungon.

LOS ANGELE’SE SNIEGAS

LOS ANGELES, Gal., saus. 
16. — Vakar čia daug pris
nigo. Tai pirmu kartu per 50 
metų.

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

KRIKŠČIONYBĖS NUOPELNAS TAIKAI.

Jie įtikina žmones, kaip lengva guldyti galvą 
liejant Ižuionių kraują. Tie patys ragintojai 
sulaukę sekmadienio eina į bažnyčias ir te
nai, sudėję rankas, dievotai gieda himnus 
Taikos Kunigaikščiui ir sako, kad jie myli jį, 
kad Jo vardan myli visus savo artimus ir

APŽVALGA
jKaip išardyti draugiją?
Ligi šiol rašėme ir kalbėjo

me, kaip įsteigti ir sustiprinti 
draugiją, o dabar pradedama 
galvoti kaip jus išardyti. 
“Darbininkas”, matyti, juo- 

inius,

visą žmoniją.
Toks elgimasis yra daugiau kaip veid

mainiškas. Tai baisus paties Taikos Kuni
gaikščio įžeidimas. Toleruoti karus, gliorifi- ko vietoje įdėjo' y 
kuoti kautynes priklaupus prieš Taikos Ku-jkaip taį padarytį. 
nigaikštį, tai bepročio darbas. Gali būt viso-

tiems
ti.”

progos pasidarbuo-

Mes tikimės, kad mūsą ma-Į 
lonūs skaitytojai elgiasi kaip 
tik priešingai tiems devy 
niems patu rimams.

ATEITIES PRANAŠAI..

Kataliką valandą kun. J. M. Gillis’as 
per radiją maždaug taip kalbėjo.

Jėzui pebuvo vietos Versaly, nerezervuo
ta Jam vieta nė Ženevoje. Toksai vaistykią 
nusistatymas yra daugiau kaip nekrikščioniš
kas. Diplomatai ignoruoja Evangeliją. Ant 
kalno sakyto pamokslo žodžiai dar neįrašyti 
nė j vieno krašto konstituciją. Karaliai ir 
kongresai, parlamentai ir prezidentai, net 
tautą sąjunga ii- pasaulio teismas, tik puse 
burnos tarnauja Galilėjos žmogui ir jo nepa
kviečia į savo tarpą prie tarybų stalo. Matyt, 
jie jaustųsi suvaržyti Jo akivaizdoje, kaip E- 
rodas šv. Jono Krikštytojo akivaizdoje, arba 
kaip Pontijus Pilotas nedrįso dirstelti į ne
kaltą, tylą Nazarietį. Nebuvo vietos Jėzui 
Versaley, nėra Jam vietos Ženevoje. Aiškiau 
tariant, Jis iš vienur ir iš kitur pašalintas.

Šv. Pauliaus laikais žmonės tarpusavy

kovėsi ragotinėmis, kardais ir saidokais. Tai 
* buvo žaislai juos palyginus su mūsą laiką 
""mirtį sėjančiais patranką šūviais, papras

tais šoviniais ir šrapneliais. Šiandie 12-os to
ną iš patrankos išleistas sviedinys lekia per
20 mylią ir pramuša 12-os colią plieno šar
vą. O kur dar nuodingosios dujos, kurios su- 
paralytšiuoja plaučius ir žmogą keičia bepro
čiu. Mūsą laikais kautynės yra tikrai demo
niškos, neminint jau pačią lėktuvą, kurie vie
ni atlieka didžiausius naikinimus stovyklose 
ir ^liestuose. Iš padebesią krintančios bom
bos sėja tik vieną mirtį. Nėra pasigailėjimo 
nė moterims su vaikais. Tokiomis karo žiau
rybėmis galėtų piktintis ir baisėtis Julius Ce
zaris, ar Hanibalas, ar Aleksandras, ar Čin- 
gis Chanas.

Nežiūrint to, Dieve, atleisk mums, mes 
pakenkiame karus. Kai kas iš mūsų karus pa
teisina. Kilus karui, žmonės raginami persi
imti pakvaišusiais karo liepsnų jausmais. Tą 
ragintojų pilna visur gatvių kertėse, gatvėka 
riuose, dirbtuvėse, valgyklose ir visur kitur.

kių karų. Vietii iš ją gal pateisinami, kiti 
smerkiami kaipo neteisingi. Bet krikščionys 
turi lygiai bjaurėtis vienais ir kitais. Visi ka
rai yra priešingi Kristaus mokslui.

Per 19-ą šimtmečių žmonija velkasi, toli1 
atsilikusi nuo Kristaus. Laikas smarkesniais 
žingsniais pasistumti pirmyn ir atsirasti ar
čiau prie pasaulio žmonijos Išganytojo.

Tas atlikti nėra sunkus daiktas. Krikščio
nys kaip vienas turi reikalauti iš savo vyriau
sybių, kad kraštai būtų valdomi vien krikš
čioniškais pagrindais, kad visos krikščioniš
kos valstybės neneigtą Kristaus mokslo.

Tai bus vienas iš didžiausią krikščiony 
bes nuopelnų pasaulio taikau

KUN. C0X 0 BEDARBIŲ “ARMIJA”.

Sausio mėnesio pradžioje Washingtone 
įvyko milžiniška, bet rami, bedarbių demons
tracija. Tie bedarbiai į krašto sostinę nuvy
ko patiekti kongresui ir prezidentui reikala
vimus vienaip, ar kitaip gelbėti bedarbius, 
i'urių visam krašte šiandie yra apie 8,000,000.

Šiaip socialistų ir komunistų laikraš
čiai pašiepė tą ramią bedarbių demonstraci
ją sostinėje. Radikalų nusimanymu, rami de
monstracija negali gelbėti. Anot jų, reika
lingi grasinimai vyriausybei, bedarbių sukili
mas prieš esamąją tvarką. Paprasti socialis
tai nori revoliucijos, o komunistai reikalau
ja teroro.

Tie ir kiti labai apsirinka. Jų mėgiamo 
mis ir siūlomomis priemonėmis nepaveiksi nei 
kongreso, nei krašto vyriausybės. Tik dar 
daugiau pabloginsi darbo*lžmonių būtį. Ra
miuoju veikimu, teisėtu keliu daugiau kas 
galima pasiekti. Bet kokia neteisėta taktika 
šiame krašte negali būt pakenčiama. Čia ko
va dėl būties turi būt vedama ne ginklu, bet 
baliotu. Ai

Ši rami, daugiau kaip 10,000 bedarbių, 
“armija” į Wasbingtoną nuvyko iš Pennsyl- 
vanijos. Bedarbiams vadovavo katalikų kuni
gas J. K. Cox’as iš Pittsburgh’o, garsus dar
bininkų užtarėjas.

Triukšmingos komunistų prieš Kalėdas 
nuvestos bedarbių armijos atstovybės Wash-

Kokių laukiame šių 
metų.

Jei nebūtų 'ateities paslap“Niekad neateik į drau 
gijos susirinkimus. j ties — daug- daugiau nemalo-

2. Jei ateisi, ateik vėlai, j IlulnU turėtume. Tačiau dar
3. J ei per daug šlapia, ar I nehuvo ir vargu bus, kad at- 

per daug sausa, ar per | ®itį žinotume. O vis dėlto yra 
daug šilta, ar per daug šal- žmonių, kurie spėja ateitį.

Pirmadienis, Saus. 18 d., 1932

Dr. Martynas Yčas.

ŽEMAIČiy VYSKUPAS PRANCIŠKUS 
KAREVIČIUS

t

(Arkv. Pr. Karevičius yra Marijonų Vie
nuolijos narys — “Dr.” Red.)

(70 metų sukaktuvių proga)
1931 m. rugsėjo mėn. suėjo 70 me 

tų J. E arkivyskupui Pranciškui Kare
vičiui. Kai kurie laikraščiai jo sukaktu
ves jau paminėjo. Baigdami šiuos metus 
ir mes norime įpinti į jo garbės vainiką 
keletą minčių ir pateikti kelis faktus iš 
jo naudingo mūsų tautai ir mūsų vals
tybei veikimo.

Žemaičių vyskupui Kasparui Cirtau- 
tui mirus, visi lietuviai susirūpino ir ne 
kantriai laukė jo įpėdinio paskyrimo. 
Imta svarstyti platesniuose dvasiškiu 
bei pasauliečių susirinkimuose įvairios 
kandidatūros, kurios galėtų būti betik 
viams pageidaujamos ir peršamos vy
riausybei Vilnaus lietuviai, susirinkę 

Smetonuose, ir darė pasiūlymus.

ta neik į susirinkimus.
4. Jei tavęs neišrinko į; 

kokį nors komitetą, tai pro
testuok, priešinkis, o jei iš
rinko, niekad į susir 
mus neateik.

5. Susirinkimuose neimk

J. A. Valstybių pašto viršininkas W. Mooney Washing- 
tone senat. S. D. Fess iš Oliio, respublikonų nacionalio ko
miteto pirm., parduoda pirmą lakštą pašto ženklelių, išleistų 

Vienas mokslininkas sako, . Wasliingtono 200 metų nuo gimimo sukaktuvėms paminėti, 
kad pasaulinė ekonominė kri-1
zė šiais metais dar labiau i kurį, greičiausia, teks spręsti mas yra utopija — svajonė, 
save pareikš. Tą galima tikę- ginklais. Bet užtat šiais me-j neįgyvendinamas dalykas, 

•inki t*- Paskutinių dienų įvykiai tais pasibaigs karas tarp ki-■ Mokslininkas kalba apie 
I tą patvirtina. Tas ir kiti mok nų — japonų, kuris bus ir vieną būsiančią sąjungą, pa- 
; slininkai, lyg tame priežody paskutinis karas pasaulio is- našią tautų sąjungai, būtent 
— nėra blogo, kuris nesibai torijoj. '*1987 metais bus sudaryta vi

Kas bus ateity? isos EuroPo's valstybių sąjun-
...... . . . ga, ji taip sujungs valstybes
\ okiecių mokslininkas, reni- . . . ... .

. . ... . sad sugyvenimas valužių u
darnusis visokiais daviniais, ...... v ...

piliečių bus panašus, kaip kad 
visoj Europoj būtų viena val
stybė.

jokio dalyvumo. I . . , , •igia geru, numato, kad apie 
6. Jei būsi susirinkime' tų vidutį pagl.,.6s

tat žiūrėk, kad išknistumei,j Pirnliausia tas pilrireiks A„„.
'surastumei ką nors blogą, 
netobulą, ar tai protokolo 

.Užrašuose, ar komiteto, ar 
valdybos veikime.

7. Mėnesinius mokesčius 
ilgai užtrauk, arba jų vi
sai nemokėk.

8. Žiūrėk, kad niek 
neatsivestum draugų 
syti į draugiją.

9. Neprisidėk prie jokio 
draugijos veikimo. Ir kuo
met patėmysi, kaip keletas

rikoj. Kitas mokslininkus pra
našauja, kad šiais į’n. visos vai 
stybės atsisakys nuo aukso 
standarto (savo pinigų rėmi
mą auksu). Kaip žinome, eilė 
valstybių jau yra atsisakiu
sios nuo aukso standardo. J i; i

paskelbė savo spėjimus kas i 
bus ateity. Įvairūs valstybių 
konfliktai tarpušūvy ir revo-

Jungtinės Amerikos Vaisiv-iiucijos viduje tęsis iki 194U2. . . . , ... T
. „ . . , ^los ir ateitv bus galingiausia

metu. Po to visa pasauly pra-1. , a. . . .
. . . f , - . . ilr turtingiausia uz visas vals-sides geroves metai. Kai kasi. . . . ... , ,tynęs, jai priklausys, be da-

, . . I pranašauja naują pasaukiu,. ... ...ateinančio rudenio visos atsi-;; ... .. I bar prikiausanciij 49 valstv-
žkuoniet , nv , , ikarą, mokslininkas nuginčija,1,. , .. ,sakys. Tuo pat pranyks eko- ... . . . bių, dar Kanada, Meksikaii pina- . . . . _ .. . , , . esą galinu menki, nesusipra- ...... . .. ....r nomine krize, vadinas ta piau; ... vidurines Amerikos valstybes

rybė pasaulį vargins iki7 
rudens.

Dar kiti pranašauja
Amerikoj revoliuciją,

narių nuoširdžiai darbuoja-, kuri užsitęs kelis mėnesiu

.. .tunai, kuriuos bus galima lik- . . ... ....... . vkito , n- Australija. O Alnka ir in-
jviduoti diplomatų kovoj, bet ................. ,. , , . v , įdya įssivaduos iš svetimui ginklų vartoti, ypač karo . . ..., .. . . i jungo ir bus nepriklausomos,
mastu neteks; nauji ginklai,1 ., ., . .. . . ,, . . , , v. 'Ateity karalių niekur nebus,
dujos ir elektros masinos pa- ... . v, . v , . _s, i , , Visur kraštų priešaky stovėslarys karą negalimu.si draugijos naudai, protes-Įbet vėliau ji nurims ir visam j<iai-b demokratišku būdu rinkti pr

zidentai.tuok, rėk, sakyk, kad susi- pasauly užviešpataus ramu- , Rusija atsisakys nuo boiše- 
daręs būrelis valdo visą mas. Tiesa, tarp Anglijos ir vizmo, nes patys bolševikai Iki 1969 m. darbininku
draugiją, neduodami ki- Prancūzijos kils nesutikimas, turės pripažinti, kad bųlševiz inas išnyks, aukštai išsivys

čiusi technika pašalins skur-
nas gelbėti. Reikalavimai buvo skaitomi kon- to gyventojų laisvei, kuri gali virsti vergu- d vargą, 
grėsė. j ve.

Kun. Cox’o “armijos” reikalavimai pu- 1 Ir štai bedarbių “armija” reikalauja, 
tiekti rezoliucijos pavidalu. Ten pareikšta, kad kongresas įvairiems viešiems darbams

skiltų mažiausia nors penkis bilijonus dole- 'i.ia,(Įais a^^V F8V- 2,200 
rių, kaip tai nurodo Įžymieji krašto ekono- Ine^aas susisiekimas bus toks 

svirnai kupini javų grūdų, o sandėliai — į ; mininkai. Tuo būdu būtų atgaivinti krašte tobulas, kad aplink pasauli 
vairiausių prekių, bankų gi požemiai pilni darbai, išnyktų bedarbiai ir būtų grąžinti gc- Ka*’,,ia Par parų (per -4 
aukso. Visur visako yra didelis perteklius, .rieji laikai. Tiems bilijonams dolerių surink- 'aian<tas) apvažiuoti, vadi- 

Nežiūrint to, apie 11 milijonų vyrų ir

kad šis kraštas yra vienas iš turtingiausių 
pasauly maistu ir kitomis gerybėmis, kad

moterų nori dirbti, kad tuo darbu pasidary
tų gyvenimą, bet negali gauti jokio darbo. 

Tėkia neteisinga būtis gyvuoja ne be pric- 
ingtone nepriėmė nei kongresas, nei prezi-1 žasties. Nyki šio krašto žmonių mažuma
dentas. Kitaip, buvo su kun. Cox’o vedama yra užvaldžiusi ir pasisavinusi kone visus 
bedarbių “armija”. Jos atstovybę priėmė kai1 krašto turtus. Jų rankose yra visa pramonė

2,(X)0 metais zjau bus iš
rastos mašinos su keturiais iri

ti reikia krašto turtuoliams skirti aukštos- nas» siūlęs greitumu, 
i.ius mokesčius. ! 1950 m. bus realiai pasiek-

Toki tai kun. Cox’o bedarbių armijos rei- tos planętos raketomis. 1960 
kaiavimai. m. lėktuvai galės pakilti nuo

Ar jie duos kokių vaisių, tai kitas klau- žemės iki 200 kilometrų į orų 
simas. Bet kum Cox’as nusipelnė aukštos pa- (aukštyn). 2,700 metais jau 
garbos iJŽ savo pasiaukojimą iv pasiryžimą bus susisiekiama su mėnuliu, 
kovoti dėl darbo žmonių gerovės. Jį už tai O visgi ateitis įdomi. Ji įdo-kurie kongreso nariai ir prezidentas Hoove- ir visos krašto gerybės. Jie kraštui diktuo

r’is. Kongresui ir prezidentui betarpiškai į-į ja, kada turi būt geri, o kada blogi laikai. | gerbia pati krašto vyriausybė, nors ji turi mesnė negu praeitis, įdomesnė 
teikti bedarbių reikalavimai juos ir jų šeimy- Tokia neteisinga būtis yra kenksminga kraš- į visai kitokius bedarbių gelbėjimo planus. todėl, kad ji nežinoma. (D.R./

Man, Dūmos atstovui, teko tame su
sirinkime dalyvauti. Buvo suminėta ke
letas tinkamų tai aukštai vietai uižimti 
dvasiškių. Pirmą kartą iškilo čia kunigo 
Pr. Karevičiaus, kaipo aukštos doros, di
džios išminties ir karšto lietuvio patrio
to, daug pasidarbavusio Petrapilio lietu
vių tarpe, kandidatūra. Kaip tik lietu
vių visuomenę tokio ganytojo Žemaičiam 
norėjo. Po kelių mėnesių pasklydo žinia 
po Lietuvą, kad Apaštališkas Sostas pas
kyrė Žemaičių vyskupu kunigą Pr. Kare
vičių. Gal nė vienas vyskupo paskyrimas 
nebuvo taip džiaugsmingai sutiktas, kaip 
šis.

Man teko gailies susipažinti «u vy
skupu Petrapily’ jo paties bute, ką tik 
parėjus iš Romos paskyrimui. Ilgiau iš
sikalbėjęs, pajutau, kad Lietuva susilau
kė ko lietuvių dauguętnenė troško maty
ti vyskupo Valančiausko soste. Radau 
jį geriausių vilčių kupiną, tvirto pasiry
ši įuo tarnauti savo tautai, vesti ją prie 
doro, kilnaus gyvenimo, šviesti ją, sti
printi josios dvasinius turtus bei kelti

viso krašto gerovę. Pirmi įspūdžiai pa
prastai yra tikriausi. Jų vyskupo vėles
nis Žemaičiuose veikimas ne tik kad ne
pakeitė, bet dar manyje juos pagilino ir 
sustiprino. Jo konsekracijos metu pareik
šti gausingų lietuvių delegacijų ir atskirą 
asmenų sveikinimai jau lyg ir nutiesė 
gaires Žemaičių vyskupo santykiams su 
lietuvių visuomene. Teko per pietus gra- 

i žioje nuotaikoje, turėti malonumo konsta
tuoti, kad vyskupo nuoširdžios kalbos, 
atsakymai į mūsų prakalbas, jo adresu 
pasakytas, liejosi iš nuoširdžios lietuviš
kos krūtinės.

Vėliau į Kauną atvykus jo ingreso 
metu susirinko įvairių luomų ir visuome
nės sluoksnių gausingos minios pasvei
kinti taip laukiamą ir pageidaujamą sa
vo ganytoją.

Jis pirmam savo pamoksle, kuris bu
vo reikšmingas ir nustatąs viso jo vei
kimo programą, parodė tiek džiaugsmo 
nuveiktiems Lietuvos tautos darbams, 
tiek gero' noro dirbti, tiek pritarimo 
aukštiems savo tautiečių siekimams, kad

kiekvienas lietuvis pajuto naujos eros 
pradžią. Jis išgyrė visą lietuviškąjį vei
kimą, nurodė gausias švietimo, kultūros, 
blaivybės bei profesionales draugijas, į 
skleidžiuiną masių susipratimą per perio
dine spaudą, knygas ir mokyklas, dėkoju 
visiems už tokį gražų tėvynei darbą, pa
žadėdamas savo paramą kiekvienam kil
niam sumanymui.

Čia kreipdamas antrą pamoksią len 
kailis ir sulenkėjusiems Lietuvos bajo
rams, pasirinkęs švento rašto teksią: 
“Garbė aukštybėse Dievui, o ramybė že
mėje geros 'valios žmonėms”, kvietė 
juos susiprasti, susitaikinti su lietuviais 
ir daryti atgailą/’Czynce pokutę!” ir 
darhuokitės su visais' drauge bendros tė
vynės ir bažnyčios naudai”. Visi pajuto, 
kad susilaukė savo lietuvio vyskupo, ir 
visų lietuvių širdys buvo didžiausiu 
džiaugsmu persiėmusios. Lenkų gi ma
tėsi nustebimas bei liūdesys. Juk buvo 
prieš tai vyskupai Paliulionis ir Girtau
tas. Argi jie ne lietuviai buvo? — Taip, 
jie buvo lietuviai, bet lietuvių tautos nau-

jasai judėjimas jų buvo tiktai protu su
prastas, bet jų širdies gelmių nebuvo iš
judinęs. Jie buvo Lietuvos vyskupai, 
o vyskupas Pranciškus buvo Lietuvoje 
lietuvis vyskupas.

Per ingresą eina Kauno lietuvių de
putacija su P. Leonu pryšaky vyskupo 
sveikinti, o jai pastoja kelią lenkų va
das Veissenhofas: “pierwsze idze zte- 
mianštuo”. A gdzie to napisano! atkerta 
P. Leonas ir prasistūmęs pirmas į vys
kupą prabyla. Lenkų atstovaiųs nusi- 
skundus, kad lietuviai juos skriaudžia, 
vyskupas tuos lietuviams padarytus prie
kaištus griežtai atrėmė faktais. Lenkai 
pasijuto užgauti ir nesiteikė priimti kvie
timo' pietums. Jie išvažiavo p Kuršėnus 
pas jų patriarką senį Gružauską, kuris 
jiems pataręs; albo pogodzič slę z bis- 
kupem, albo przeisč na kalniniam”. Kai 
kurie dvarininkai gailėjosi tokio griežto 
žygio, kuris galutinai nutraukė santykius 
su vyskupu. Toliau sekė parapijų vizita
cija ir tiesioginių vyskupo pareigų ėjimas 
bei platus visuomenės veikimo rėmimas.



I

Pii r.iadięim, Sans. 18 d., 1932 n G A 8

autorė pareiškia įdomią nuo- leido jam to daryti. Ji 
monę, kad gintarinis antkak
lis, kuris buvo surastas gar
saus faraono Tutanchamono

l liepė | gydymo metodas jau paėmė; Tad nenuostabu, kad žmonės 
jam eiti toliau mokslus. Su- keletą aukų ir todėl šito gvdv pas kuriuos perdaug veikė skj 
kakus 23 metams, jis įšven- mo entuziastus truputį atšal-
tintas kunigu ir paskirtas! girsti, ką sako apie šitą gvdv

bruzdėti gyventojai. Pirmoje ! kape, į Egiptą greičiausiai at
viptoje krašto vyriausybė tu-1 keliavo is Lietuvos, nes egip- 

------------ , ri rodyti pavyzdį, kaip ekono-! tiSkai gintaras vadinamas sa
vi.'-am krašte prasideda ne- miškiau verstis. Sumažinus iš-i kai, o tas įžodis lietuviškai 

paprastas bruzdėjimas mažių-! laidas, sumažės dideli mokės- re*‘škia tam tikras medžių 
Gyventojų tarpe tada snltis> o latviškai — gintarą

REIKIA MAGINTI IŠLAI 
DAS.

Ii vyriausybės, atskilų vals čiai 
tybių, apskričių, miestų ir 
miestelių išlaidas. Tuo būdu 
bus sumažinti įvairiausios rū
šies mokesčiai, kurie šiandie 
yra nepakeliama, našta. Šta\ 
utlvginimas už darbu nuosek

lus mažiau vargo.

KNYGA APIE LIETUVĄ 
ANGLŲ JAUNIMUI.

Latvijai ir Estijai paskirti

do liauka, karo metu badauda
mi išgijo. Pavyzdžiui, yra ži-

Gydymas badavimu nėra mė 
gėjų dalykas. Gydytis badavi
mu galima tiktai gydytojui pa 
tarus ir pam prižiūrint. Kt-

į parapiją. Ir kunigu būda- ■ mo metodą žymūs medicinos j noma, kad diabetas (cukrinė; taip besigvdant badavimu vie 
mas jis prasčiokiškai gyveno,! Mainau ne pro šalį bus iš-! liga) labai taisosi nuo bada-iną ligą , galima gauti kitą li- 
už ką, buvo visų nepaprastai j de. jviino. Buvo laikas, kada dia-1 gą ir daug sunkesnę ir pavo-
mvlimas. Mokslininkui. Žinomas bioehe-1 ,HIVO gydoma tik badhvi-jingesnę”.

1874 metais kun. Juozapas 
Sarto, 40 metų amžiaus, nu
keltas į Treviso katedrą ka-

I skyriai taip pat rūpestingai j nauninku ir kartu mokyti se- 
! ir gražiai parengti ir liustruo iminarijoj. Praėjus 10 metu,

Pačioje knygos pabaigoje y-

mikas, Nebraskos universite-1,nu-^iar,dien terapija turi ge
to profesorius S. Morgulis, mė 
nosiniame “llvgea” šitaip sa
ko apie gydymąsi badu: “Pas i Prį0 ^trių skilvio ar žar~l 
ninkaudamas organizmas gy- nų ligą badavimas duoda ge-

paskirtas Mantna’os vyskupu, vena sukrautu organizme mais

resnos priemones diabetes gy
dyti negu badavimą. DOUBLE

ACTING
tfPBAKINGI\VpOWI>ER

Tėmyk keikų gražu
mą Ir Jų šviesumo 

išlaikymą.

I rus rezultatus. Taipogi prie
Pas save laikė dvi savo sese
ris, kurios rūpinosi namų ruo 
ša. Gaunamą algą jis skirda
vo pavargėliams. Aštuntu* 
metus vyskupaujant jis pa
aukštintas kardinolu ir pas-

.... Didelė anglų leidyklą A. and j ra pridėtas kelių latviškų ir 
liai mažinamas, nekilojamųjų i BĮack, kurios specialybė estiškų pasakų priedėlis. Pasi- 
turtų kaina nupuolė, o mo- vaįk^ jaunimo literatūra, rodo, kad kita didelė anglu 

tarp kitko, leidžia ir seriją, knygų leidykla yra išleidusi 
pavadintą “Peeps at ManV latviškų ir estiškų pasakų rin-
Lands” (“Žvilgsniai į dange- kinį “Wonder Talės from Bal^kirtase> ^necijos patriarchu.
lį kraštų”). Tose serijos knv- tie Wizards” (Nuostabios! V_en^o.l jam pavesti dideli testavo prieš savo kalinimą 
gose jauniems vaikams trum- pasakos iš Baltijos raganių). raraaj’ ^tn taip pat jis pras-

tu. Kadangi sitos atsargos nė tulžies akmenų kelių dienų 
ra neišsemiamos, tai žmogus badavimas labai gelbsti. Tai- 
negali be gulo badanti. Buvo po<rj badavimas gelbsti prie į- 
atsitikimų, kad sukrautos ku vairių formų inkstų uždegimo, 
ne atsargos tesėjo labai ilgai. kai kurias odos ligas ga- 
Pavvždžiui, Corko burmistras Įima išgydyti badavimu.

kesčiai vis dar dideli* ir kai I 
kuriais atvejais dar daugiau 
didinami.

Pirmiausia išlaidas turėtų 
žinti pati krašto vvriausy- 
Ji turėtų panaikinti visus

politiškuosius “darbus”. Tu
rėtų paleisti iš visų departa
mentų ir jų biunj pulkus po
litiškųjų tarnautojų, kurie 
naikina milžiniškas valstybės 
pajamas. Nė nenuostabu, jei 
pastaraisiais metais nė milži- 
riiškų pajamų nebepakanka. 
Valstybės iždas turi jau bili
jono dolerių nepriteklių. Vy
riausybė siūlo kongresui pra
plėsti mokesčius už pajamos

pai vaizduojamos įvairios pa- Kada gi mes susilauksime pa
saulio tautos savo cliarakte- našaus rinkinio anglų ar kitu j ^rveno* 
vingiausiais bruožais. Serijoje kuria Europos kalba?
jau aprašyta beveik visos-------------------
svarbesnės Europos šalys, jų 
tarpe, Suomija, Čekoslovaki
ja, Lenkija ir t. t. ir kai kurie 
miestai (Londonas, Roma, Flo

MAŽŲJŲ VAIKELIŲ PO
PIEŽIUS.

Juozapas Sarto gimė birže- 
rencija, Berlynas), Šiais me- lio mėn. 2 d., 1935 m. Tėvai 
tais išėjo ir Pabaltijo valsty- buvo labai neturtingi. Jo tū
liems (Lietuvai, Latvijai ir vas savo valdžioje turėjo paš- 
Estijai) paskirtas tomelis tą ir rinko valdiškus mokes- 

... . “The Baltic States”, parašy- čius miestely. Už tą dienos
ir a naujinti įtus pokaiinio anglės Hebe Spaull kuri darba jam buvo mokama apie
laiko mokesčius. ........................ -i -y.) ±tai serijai jau apraše Bumu- 19 amerikoniškų centų. Kas 

Krašto pramonės konferen- .. . . i • i * i j a i •.„ , .. mją ir paraše kuvgą apie sakytų, kad tokiu uždarbiu
eijos “boardas” paduoda į- 
domių žinių apie viso krašto 
išlaidų didėjimą.

Tautų Sąjungą. 
Mums, be abejo,

būtų galima išlaikyti šeimyna. 
Tad jaunas Juozukas dažnaiįdomiau- . . .

. . • i • - - i • nevalgęs išeidavo į mokyklą,1890 metais visam krašte sias skyrius naujoje knygoje _ 1 J J”
. ................ -ta tt"- •• kad tuo budu sutaupytu mais-mokesčiai siekė vos 875 mili- y™ apie Lietuvą. Užima jis' v • , v

, , . • * -i i- • i a- to savo maizesmems broliu-jonus dolerių. To ir užteko apie trečdalį visos knygutes ..V1 . . . kams ir sesutėms. Lankyda-įšlaidoms. Tais laikais dar ne- lr buvo parengtas musų at- .. .v /
, „ . . , . r i • * mas mokyklą, jis išmoko kate-buvo užsimezgusi biurokrati- stovybei Londone ir ypač ‘ . .

“Eltos” atstovui Londone ir kl2mo P“8 ParaP’J03 knmg«.
Velykų rytą, 1846 m., neturė-

MaeSviney, kuris badu pro
testavo prieš savo kialinimą 
mirė tik po 75 dienų badavi-

čiokiškai drauge su seserimis j nio.
v Paviršutiniškai žiūrint, ba- 

1903 m. tas Venecijos pat-[davimas turėtų leisti jį tęs-
riarebas išrinktas popiežium | ti tol, kol užtenka maisto at- 
ir pasivadino Pijum X. Vali-! sargos organizme. Bet iš tikrų 
kane gyvendamas, Pijus X jp Xra kitaip. Patyrimas rodo.

Nutukimą badavimu galima' 
&ydvti tik tada, kai gydyto
jas ras, kad priežastis nėra 
konstitucinis palinkimas tukti.!
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taip pat paprastai gyveno. Jis 
prašė, kad sargų ir tarnų 
skaičius būtų žymiai sumažin
tas. Iš savo kambarių puoš
niuosius baldus liepė pašalin

kad gyvuliai padvesia dar sa
vo atsargos nesuvartoję. Ma
noma, jog mirštama badu ne 
dėl to, kad išsieikvojo visos 
medžiagos, liet dėl to, kad or-

ja, visur buvo maža
kum “darbų”. : kelių knygų apie Lietuvą au- .

• Bet jan 19«3 m. iŠ mokesJin toriui, p. E. J.- Harrisomti. dar ne 11 met, am-. k„ dažniau prhmti šv. Komu-
surinkta vienas bilijonas 382 padedant. Penkis to skyriaus zlaus' ""Z" as P™me P‘r- m,,. Ypač ligoniai to laimi 
milijonai dol. 1913 metais, po perskyrimus autore pašvenčia 1

politiš-

ti. Palikta tik tai, kas gyveni- ffanizme prasideda kaž koks Nwne; , ,k, , Tel. R„pub. 
mui būtinai reikalinga. Pijui 
X didžiausias vargas buvo, 
kad arti jo negalėjo gyventi 
jo seserys, kad negaudavo pro 
gos kasdien su jomis pasikal
bėti. Pijus X kone kas sek
madienis sakydavo pamokslus 
susirinkusioms Vatikano ribo
se žmonių minioms.

Popiežius Pijus X paskelbė 
visą eilę Bažnyčios nuostatų.
Vienas iš jų liečia šv. Komu
niją. Jis ragina kiekvieną

A. A. SLAKIS

MIUIONSOF POUNOS USED 
BY OUR GOVERNMENT

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdstunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 8737
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak1

Telephone Roosevelt 9666

ADVOKATAS

procesas, kuris priveda prie 
mirties”.

Toliau autorius sako: “Ba
davimas vra svarbus irankis yies,° Of‘8as 77 washii»gton st- 

Room 1502 Tel. Central 2078
kovoj su ligomis. Bet tai yra Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

lazda su dviem galais. Viena 
me atsitikime jis gali būti la
bai geras, o kitame gali pada- 
ryti labai daug žalos. Bada
vimas nevienodai visus veikia. 
Svarbiausias badavimo pada 
rinvs tai skvrto liaukos veiki •

Vakarais: l’tarn., Ketv., ir Subatos I 
6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7327 I

Natrių Tel, Hyde Park 3-595

A. A. 0LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IA. SALDE STREETv — • • -i OU U ±,ino sumažėjimas, kuris pasi- Room 1#J4 T<1 „„ ,
reiškia mažesniu medžiagų kei V(UandO8 nuo , lk, 8 vak 
timusi, šilumos mažėjimu, pul »241 So. HaJpted St. Tel. Vlctory •B*! į

Jos Nieks 
Nekviečia

Panamos perkaso iškasimo, t. Lietuvos istorijai, miestų ir 
y. prieš didįjį karą, krašte iš- kaiinų gy venimui Lietuvoje, 
laidos padidėjo — daugiau lietuvių papročiams ir Klaipė-
kaip du bilijonai dolerių.

< 1919 metais, t. y. pasibaigus
didžiajam karui, mokesčių su
rinkta pusaštunto bilijono do
lerių. 1923 metais surinkta 
mažiau kaip septyni bilijonai 
dolerių.

Nuo tų metų krašto mokes- 
k čiai kas metai pradėjo didė
ti. 1929 metais pasiekė dau
giau kaip 9 bilijonus dolerių. 

^Jfauidie dar daugiau apie 19

ties jis buvo apdovanotas ga 
bumais, tad jo tėva$ nuspren
dė ji leisti į vidurinę mokyk
lą, baigus pradžios mokslą. 
Lankydamas vidurine mo

dai ir duoda pilną ir gražų 
Lietuvos vaizdą, iš kurio jau- 
nas anglas visai gerai gali kykl’- J»ozuka« taiP P»‘ <»- 
susipažinti su mūsų kraStu. r«i> daug vargti., Šiltomis Bie-
Skyrius yra papuoštas ketu- nomis eidamas » mokykl!!. -i” 

nusiaudavo batelius ir eidavoįlomis gražiomis įliustracijo-
mis, kurių dvi yra spalvoti hasas’ kad ‘“° bf,du batelh,s 
reprodukuotos (Žmuidzinavi- i?sauK'>kl- “svu laiku jis mo 

kydavo jaunesnius mokinius, 
kurių tėvai už tai jam duoda-

čiaus lintalkė ir Kuršių Kopų 
elniai). Tos dvi spalvotos re
produkcijos pavartotos ir knv vo Paval&5di- 
gos aplankams ir aplankų nu 1850 metais jis įstojo semi- 
garėlėms papuošti. Pažymėti- narijon mokytis į kunigus, 
na, kad autorė, rašydama a- Pirmaisiais metais už mokslo 

Įsidėmėkite, šiandie metinių pie Lietuvą, vartoja lietuvis- pažangą buvo apdovanotas, 
visam krašte mokesčių suino- kus vardus Kaunas, Klaipėda, Baigiant dviejų metų mokslą 
kaina po 109 dolerių

reikalingi. Jis nurodė, kad ir 
maži vaikai, kai tik ima su
prasti apie sakramentus, turi 
būt leidžiami priimti šv. Ko
muniją. Tai padarė dėl to, 
kad užvis labiausiai vaikelius 
pamilo.

Šis mažųjų vaikelių mylė
tojas popiežius mirė 1915 m. 
Jo kilni širdis ir pavyzdingas 
gyvenimas amžinai bus pavyz
džiu katalikam.*.

so ir širdies lėtesniu veikimu.

Palengvina Skausmą
Nekentėkite reumatiškų gė

limų ir skausmų. Nusipir
kite bonką linimento

PAIN-EXPELLER

Valandos — 7 Iki » Taku> r 
TTtaj*n.. Ketv. Ir Rubatoa vakar*

Tel. Randolph 5187

Ar žinot, kode! jos nieks 
nenori? J, pati to nežino 
Joa kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Ifigarya- 
lluodaml su Listertne, išva
lysime burną ir užmušime 
Ilgų perus. Vartok kas
dien.

LĮSTE RI NE

ALFRED B. CLARK ! SKINITCHING ENDS
Att-orney At Law 

11 S. LA SALLE STREET 
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. lr Bu
ba to„ nuo 7:30 Iki 9 J

8200 S. HALSTED STREET
Tel Wenlworth ’.SKI

APIE GYDYMĄ BADA
VIMU

Šiandien vis daugiau įeina 
mndon gydyti įvairiausias li
gas badavimu. Tiesa, šitą ine-
lodą daugiausia platina ne tiek 

nuo Nemunas, kas yra didelė re- seminarijoj, mirė jo tėvas. Jis gydytojai profesionalai, kiek
kiekvieno vyro, moteriškės ir tenybė anglų spaudoje.
vaikų.

Kaip šie mokesčiai paskirs
tomi? Buvusio karo išlaidoms 
tenka vos 24 nuošimčiai. 76 
nuošimčiai, arba 7 bilijon/i 
(>09 milijonų dolerių, išle,. 
ilžiama kitokiems reikalams, 
pirmoje vietoje politiškiems 
darbams.

10 bilijonų dolerių visam 
krašte per vienerius metus 
mokesčių — iš tikro yra nebė

jo pakenčiama našta. Kas įdo
miausia, kad ir šių mokesčių 
politikieriams yra per maža.

Dėl to, kaip krašto vyriau
sybė, taip valstybės, apskri
čiai ir miestai turi būtinai 
siaurinti išlaidas. Dėl išlaidų 

, ir mokesčių mažinimo jau ima

pasisiūlė grįžti namo gelbėti į visoki mėgėjai, kaip žinoma;'
Perskyrime apie Klaipėdą namiškiams. Bet motina ne į rusas Suvorinas. Kaune šitas

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS.

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnlo Galinga 
Mestis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deks-

! nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmą. Rankų. Kojų, Nugaros skau
dėjimą, Rankų. Kojų tirpimą Ir ar- 

.šulus) kraują, nikstelėjlmą ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra paglję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnlo Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinsiu. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKENS NEW DISCOVERY 
OJNTMENT. Kaina 76 centai.
DEKEN’S OINTMENT OO

HARTFORD. CONN.

isfien aoothlnį Žento to ueedl
Right from the firet touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of moeųuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunbum. Douae it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Ahvays 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any aruggist. 35c, 60c, $1.00.

Buy gloves wlth whot 
it savęs

Nėr ei k mokėti EOe. už 
dantų mostj. Listertne To- 
oth Pašte gaunama po 36c. 
Tėmyk, kaip gerai JI vei
kia. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai 11.60.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

StLLTTS UNCL£

B* ’ ^^1

OUT!



Pirmadienis, Saus. 18 d., 1932

Auditori j o j
3133 S. HalstedSt.

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

VALANDĄ. ŠOKIAI PRASIDĖS 8 V AL. VAK. IKI 12 VAL. NAKTIESVAKARIENE

L. VYČIŲ DAINOS GARSUS CHORAS dainuos naujas ir gražias dainas. Be to, dainuos ČES 
LOVO SASNAUSKO VYRŲ CHORAS ir geriausi mūsų solistai bei solistės.S. POCIUS
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Pirmadienis, Saus. 18 d., 1932

LIETUVA PIRMOJ VIETOJ TARP PABALTIJO 
VALSTYBIŲ

Kaune skaitė paskaitę, apie pavasarį pradėta paskubomil 
dabartinę ekonominę pasaulio perkelti aukso išteklius iš vie

D R X n G I 3

t

būklę žinomas ekonomistas iš 
Bygos d-ras Zivas.

Svarbiausiai d-ras Zivas 
aiškino aukso vaidmenį da-

Tel. Cicero 87 66

DR. P. ATKOČIŪNAS
Dentistas 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankausko Aptlekos

Vai.: 9-9 Cicero, III.

DAKTARAI:
Tai. Canal 0267 Rea. Proapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Realdenclja ,6600 S. Artenian 
Valandos: 11 ryto iki 4 po piety

• Iki 8:M vakare

SVARBI ŽINUT±

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Clii- 

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
tu Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avenue, 
Tel. Prospect 1930.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2 359 So. Leavitt St. 

Tel. Ganai 2330
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. i 

Nedėlioj pagal susitarimą.

uos vietos į kitę, o šį rudenį 
dauguma Europos valstybių 
vėl nutraukė banknotų keiti-M aukso ištekliai. Amerika ta- laėiau Pabaltijo valstybės tu
mę į auksų. Tokie reiškiniai čiau taip pat apsigavusi po- n vienę pirmenybę: jos, nau- 
būna tik prieš didelį karę. Be karine netikra Europos kon

junktūra. Todėl ir dabartinės 
pažymiai

jai besikurdamos, stačiai iš 
nieko sukorė savo ūkiškę ga- 

pirmiausia lię. Tai laidas, kad šios vals- 
pergyvens dabartinę

palaikyti svaro sterlingų auk-1 turizmo dvasia. Atrodo visai,! uaug įsiskohuusi čiuoptu x • pasaulinę ekonominę krizę, 
so paritetą. Ligi didžiojo ka- 1 kaip naujo karo išvakarėse.' Pač perdaug pati Amerika jei ji tik neperilgai, truks, 
ro tik vienę kartę iš viso te-1Naujas pasaulinis karas ta-į priskolinusi Vokietijai. Sunkiau, kada tenka ieškoti
buvo Anglija nutraukus bank-čiau būtų nedovanotinas nusi- • Tuo taipu pasitikėjimo kri- rinkę eksportui. Antra vertu“, 
notų keitimų į auksę: tik 1797 ' kaitimas, galįs galutinai su-^ė nuolat didėja ir gresia su- lengviau žemės ūkio kraštams 
m. Napoleono I-jo blokados' griauti žmonių civilizacijų.
priversta. 1821 m. tačiau ji!Jo, greičiausiai, ir nebus.

bartinėj beveik visų pasaulį
ištikusioj ekonominėj krizėj, j to, vėl nepaprastai išaugę ti 
Pirmoji įsivedusi aukso va- i krų valstybių karo biudžetai; krizės 
liūtę Anglija visada stengėsi j ir nepaprastai pakilusi mili- J pasireiškė Amerikoj. Jai per tybės 
palaikyti svaro sterlingų auk- J turizmo dvasia. Atrodo visai,; daug įsiskolinusi Europa. Y• pasai

atstatė savo aukso valiu-
Auksas ligšiol buvęs An-

griauti visę dabartinę pinigi- pergyventi šię krizę, nes 
nę sistemų, Dabar yra ne tik ūkininkai paprastai kantres- 

Dabartinė ekonominė krizė,' perprodukcijos krizė, bet ir ni, ištvermingesni ir didesni 
yra pasaulio ū-! kapitalistų pasitikėjimo krizė, optimistai už miestiečius.greičiausiai,

TeL Ganai 6764 Rea Republlo 6860

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAS
Gydo stalgia* ir cbroniikaa Ūsas 

vyry. motery ir vaiky 

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kaadieuą uuo 

pietų iki t vai. vakaro.
Nedėliomis ir sei edomis tik 

l&kalno susitarus
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

i jos pasaulinės prekybos kiskojo karo pabaiga. Iš bankų bėga indėlininkai. O Lietuva dabar tarp visų
galybės simbolis. Ir kodėl, bū-' ILadėdamos didįjį karę, Eu pinigai i® tiktųjų tik tiek Pabaltijo valstybių yra pir- 
tent, Anglija dabar atsisakė ropos valstybės nenumatė, ver^> kiek jie yia apyvaitoj moj vietoj, lai, anot d-ro Zi- 
nuo aukso standardo? kad karas perkels visę ekono- ir> ^en būdami, kulia naujas vo, anaiptol joks komplimen-

Visi pažymiai esą, lyg turo- Ulinį, finansinį ir politinį pa vertybės. Todėl, kapitalista’, tas įaetuvai, bet tokia yra jo, 
tų būti naujas pasaulinis ka- šaulio centrų iš Europos į A-1 neleisdami apyvarton savo ka kaip ekonomisto, visai objek- 
tM. Lygiai, kaip prieš didįjį merikos Jungtines Valstybės. PitalV, patys kerta šakę, ant tyvi nuomonė.

Ofiso Tel. Victory 2687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Val.: Nuo 3-6 po 
piet. U tam. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė 
Nedėliojo pagal sutarti

karę 1914 m., taip ir 1931 m. I Amerikę suplaukę didžiau-

b B O R 1 A

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CH1CAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Cana, 6174 
SKYRIUS: 3238 So 
Halsted Street, Tol 
Victory 4688.

LACHAV1CH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 VV. £3rd PI., Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, UI. 
Tek Cicero 6957

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS .
GRABORIUS

# Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
■kyrly.

Nauja, graži ko- 
ply#i» dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

SUNLEY P. MAŽEIKA
uRABORIUS Oi

BAISAM LUTOJ AČ'liuta- 
Tunu aotomobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

E Z E R S KI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. ^oulevard 9277

A. PETKUS^”
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talrnan Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Cbicasro, D).

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7682

I. J. ŽOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 VVEST 46th STREET
kampas 46tb Ir Paulina Sta. 

Tel. Boulevard 6203-8413

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur Koplyčia dėl Šermenų dykai.

kurios sėdi. Ir bankai pada- Palyginti su kitomis Patai 1 
rė klaidų: jie buvo sudėję lijo. valstybėmis, Lietuva yra 
savo pinigus trumpalaikių pa geresnėj ekonominėj būklėj 
skolų pavidalu į stambiąsias todėl, kad Lietuva nedaug te- 
Yokietijos ir Austrijos įmo- jsisKolinusi svetur, Lietuvoj 
nes, iš kurių nelengva grei- geresnė kreditų sistema, žy- ' 
tai tuos pinigus atgal išimti, anai geresnė Lietuvos bankų 
ir, negalėdami todėl tuojau būklė, apskritai gana geras ’ 
gręlžinti indėlių, bankai nu- Lietuvos bankų aparatas, la- Į 
gęsdino savo indėlininkus. bai gera Lietuvos Banko po- 

Anglija šitomis aplinkybė- litika, mes mokame išteklius 
mis paaukojo savo ambicijų ir taupyti ir susidaryti, (tiesiog 
atsisakė nuo aukso standardo. stebėtis tenka tokia didele 

Po karo, nors jau 1924 m. Lietuvos Banko išteklių atsar 
visos valstybės vėl perėjo prie ga, kada mūsų banknotai pa- 
aukso valiutos, tačiau dar ne- uengti 42% auksu ir 87% sve- 

i buvo pasitikėjimo aukso va- tiinoinis valiutonaiaį, kad-Lie
tuvoj lig šiol išlaikytas akty- ( 

Tačiau, jei ir nebūtų buvę vus prekybos balansas. Kada 
aukso valiutų, tai dabartinės Lietuvos bankai turi dar įvai- 
potencialinės ekonominės kri- iaus didelius atsargos fondus 
zės būtų vistiek neišvengta. ^ada ateinančių metų ba- 
Jei nebūtų buvę aukso, tai Lydžio, mėn. Lietuva dar tu- 
Europai dabar būtų buvę dar gau-H paskutinę švedų pas- 
sunkiau: Europa tuo atveju kolos dali, tai laidas, kad Lie- 
būtų turėjusi be atvangos dir- '•uva Įžymiai lengviau pergy- 
bti Amerikos naudai, nes A- vens dabartinę potencialinę 
menkoj suplaukęs auksas tai Pai’auii° ekonominę krizę.
Europos vekseliai Amerikos

, ...... I AKIU GYDYTOJAI:rankose. Nors Anglija ir da-, *
bar dar tebėra pirmoj vietoj' 
pasauly aukso tiekimo ir pa
dalinimo atžvilgiu, tačiau ji 
turėjo griebtis ypatingų prie
monių prieš savo didžiausių 
konkurentę — Amerikos Jung 
tinęs Valstybes.

SUGRĮŽO 18 LIETUVOS

DR. VAITUS!!, OPT.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

’tI- br r A,

Apie infliacijų dabar vis 
dėlto niekur net ir nekalba
ma. Tad ir valiutų svyravimas 
yra tik laikinas. Keliamas 
tarp kitko biinetalizmo, t. y.
dvigulms aukso ir sidabro ui- ^alar"c"JI’- Atitaisau trumpą 

p te ir tolima regyete.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIEN$ ir NAKTj 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų] 
patarnavimų, kuomet jis vra labiausiai reikalingas

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ OBdBORIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YABDS 1741 ir 1742

DR.S.B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Otisio 2201 VVest 2211(1 Slrie. 
AJor. So. LeaviU su Tel. C&iuy 6222

Rezidencija: 6628 So R.chuiond 
Avenue Tei. Republic 7868 

' Valandoj 1--3 & 7—8 vai. vak 
. Nedėlioj: 10 — 12 ryto

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Pa lengvins akių (tempimą kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
iuo, skaudamą akių karštį. Nuiinu 

regya-

mgų sistemos, klausimas. Jau
net žymiai pabrangęs

j koj sidabras. Bimetalizn'.o
[ projektas tačiau neįmanomas klOB v*«kučiama 

‘ .. ValeniHe nuo ĮO^ rytoįgyvendinti.

Prirengiu teisingai akinius vIsuom 
atsitlkimuoma egaaroinavtmaa daro- 

Amen- Inas su elektra, parodanča m&žlau- 
klaida*

Speciale aty4a alkralpiams mole*.

Šių metų vasario mėn., ka
da sueina Vokietijai stambios 

'skolos grųžininto terminas, iš
sispręs dabartinės krizės liki
mas. Ir lyg yra šiokių tokių 
vilčių.

! Tikri marksistai vis dėlto 
nelaiko šio momento tinka
mu socialiniam perversmui.

Krizei baigti esanti dilema:
I arba susitars valstybės ir bus ; 
atstatyta pusiausvyra, arba j 
tektų grįžti atgal į merkanti- 

j lizino periodų.
Pabaltijo valstybės negalį 

užgesinti pasaulinio gaisro.

T ei. Grovehill 1695

DR. A. L YDŠKA

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STEEL i 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Rea l'hone 
Engleoood 6641 

3.000

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vau. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.

Serauomis po pietų ir Nedcidieuiais , VVeiinvoii.li 
tik susitarus

2422 W. MARUlUETTE ROAD I

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel

DR. MADRICE KAHN DR. A. A. BOTH
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. l’laza 3200

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

iki S va
kar*. Nadėliomia nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU ISRAIHMU 
Uu iigelų atalUkloną akys atitaisomo* 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitai

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tei. Rmil.-vard 75H9

9191

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampai 31 Street

Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėlioinis ir šventadieniais

10-12

Office i nont 
VVentvvortli 300C

ufi. A. R. McCRA111E
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STELEI
Vai 2-4 ir 7-9 vai. vakar.

I DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

472 9 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtuyėios, kuriomis dienomis lis 
bus.

2921 VV. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVashington Bulvd. 

4:30 — 5:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

DENTĮSTAI
r ■5" -

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS
DENTISTAS

v
4645 So. Ashland Avė,

Arti 47 ginei

DR. CHARLES SEGAL
Perkels savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SBEC1J AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

DR. T.
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ J 

4142 Archer Aveliu.

Val.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki, 4 ir 6 iki 8 v. v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir nakt} 
Virginia 0036

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampa* Leavitt St)

Valandos Nuo • Ud 12 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutari, .

Ofisas Tel. Uiovehiii 0617
Ras. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. GrovekiU 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ” 

2423 Weat Marąuetta Road
Vai. 2-6 ir 7-8 P. M. Ketv. 8-12 

A. M. Nadėlloj

A. L. DAYIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvrood 5107
Valandos:

Nuo 8 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio Ir ketvirtadieni c

Boulevard 7589
Rez. Heinlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. -Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Hamlock 8151

DR. Y. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 \Vest Marųnette Road 
X VALANDOS:

8 lkt 12 ryto. 7 Iki 8 vak. 
Ularii ir Ketv. vak. pags1 m.larti

TeL Hemlock 8760*
Rea. Tel. Prospect 0610

DR. B.ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
1 Rez. 6425 So. California Avė.
I Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskirian' Ketv.

Tela Ciceru 1260 X-Ray

UR. GUSSEK '
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kaadieh uuo lu ». ryto iki 8
vai. vakare

Nedeiiomia ir Seredumia auattarua
4847 H. 14 ST. Cicero, UI

DR. P. P. ZMIYS
DENTISTAS

30 LAŠT llltb STKEET
kampan Uabuab Avaaua 

Tel. Pallman 6866 
Oaaaa X-Ray. eta.

Tai. Tardė 1818

D K. G. SEliNER
LIKTU VIS AKIU SPECIALISTAM

Oflaas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted gt

VedšUomla: PU* U iki 18.

1’t.ono Hemlock 2*61

DR. JŪSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gae Eztractloc
▼ai. t-l Ned. 8-12

»S6S go. TVESTKRN ATK.

Dp. C. K. Kliauga
DENTISTA8

Utarnlnkals, Ketvergaia D Bubėtomis 
2420 W. Marąnctte Rd. arti Western 

Ava. Ftesee Homlock 7SM 
Panedėliaia, Boredoma ir Pėtnyčloma 

’821 So. HalatMl Street

DR. SUZANA A. S LAKI S
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė. (Kampas Lrancisco Avė.)
Valandos: lu iki 12 ryto, 4 iki 6 po pietų 
lVLlnrnmk.i ir Ketverge iki 4 vai.,
Sc.i vo.iiin. n N v.oėiiouile pagal suEUiarlmų. |

Duso I ei. Laiayelte 73J7 Kez. I tl. Įlydė Baik JJ95

.jfkbo ir itaa. Tol. bvm. 6813 Dflev, .. Rex. »ti. Buui

DR- BERTASH DR. NAiKižLiS
756 VVest 35 Street (Kamp. 35 lt Haisleu su,
vai.. 1-1 ir t te 8:M» vvl. vak. Vai.l >•* >r '<-» va., .akai.

nua.vaTUa N«.tt<ll.>) .lu'ulllu

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utarninkala, ketv ergais Ir pėt 
nyčiomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chicagoe ofiso Tei. Grovelilll 8262

KENOSHA, AVIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE

Vai.: pancdėiials, nerodomi.-. Ir su- 
betomis nuo 1 iki 4 ir nuo t iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050 J

Tai. Central 7078 
Raa. Longbeach 8653

Vai.: 1-4 vai vak. Ir 
Pagal sutarti

DR. B. G- LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvųa InkreMlorlia Vlennoa Unlveralteto Per 5 Metus 
Ofisas 107-4H Plttafield Bldg., 55 K. Waabln<to«i St., Cbicago, IIL
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LIETUVIAI AMERIKOJE

ROSfcLAND, ILL.

Mot. meno kliubas. Gal kas
manytų, kad Roselando motc- 
vs yra iškrikusios. Ne. Jos 

veikia įvairiose org-se. Ypač 
• erai veikia moterį meno kliu 

Ims, kuris nuolat auga. Čia y-

rėmėjos rengiasi vajui. Sau 
šio 1.0 d. sus-mas netilpo mo- sportininkų

Lietuvoje panašiuose daly^ 
kuose irgi neatsiliekama. Ne
senai laikraščiuose tilpo pa 
\eikslas, kaip keletas Kauno 

apsinuoginę po

tmės Valstybės. Mažiausia —

kyklos kambary. Atvesta net 
apie 30 naujų narių. Tai pa
kėlė visų nuotaikų. Valdyba 
palikta ta pati, tik finam 
rašt-kė nauja — p-lė O. ČR- 
triūtė. Visos narės, ypač nau
josios, lyg lakštutės,

sniegų voliojosi. Pasakojama, 
kad Alytuje atsiranda žmo
nių, kurie žiemų eina į Ne
munų maudytis. Palangoje 
viena žydaitė Klompusaitė 
pratęsia savo maudymosi se-

čiulbn zonų iki gruodžio mėnesio ir 
vėliau. Ji, apsisiautusi savo j 
maudymosi skraiste, eina

Prancūzija ir Pietinė Ameri
ka. Savo morališkų ir politi
nį patvarumų Prancūzija ap
saugojusi labiau, negu kitos 
valstybės todėl, kad Prancūzi
jos moteris dar nevisai femi
nizmo pagadinta.

i a veikliausių ponių ir mergi-į į .
, . , • “dirbsim, veiksim, i darbų!kurios vra baigusios vie- ’ ’ ‘nu,

line par. mokyklų ir 
aukštesnę mokyklų.

Baigiant senuosius metus, 
kliubas buvo surengęs šeimy
niška vakarienę. Dalyvavo na
rės su savo šeimomis, buvo ir 
svečių. Kleb. kun. Raškaus
kas pasakė gražių kalbų apie 
kliubo moterų vienybę ir dar
inis. Be to, gražias kalbas pa
sakė p. M. Povilionis, p. Gel- 
gudienė, pirm. A. Sirtautienė. 
Po to pasilinksminta belau
kiant N. Metų.

Per kliubo narių sus-mų 5 
d. įsirašė 15 naujų narių; be
veik visos jaunos, geros kata
likės. Nuo katalikų atsimetu- 
sios arba “divorsuotos” ne 
priimamos.

Rėmėjų 4 skyrius. Mūsų

RETAS ĮVYKIS MEDICI
NOS ISTORIJOJ

lanko Nutarta surengti vajaus vakn-, .
. x , i sniegu per miesteli i pajūri

i nenę vasario 14 d. par. sve-1 ® x v _.
tainėj. Programų parengti ap
siėmė p. Vinskienė ir p-lė
Jurjonaitė. Viso* rėmėjos pra
šomos prisidėti prie tos ren
giamos vakarienės. Atsimin
kime, kad seselės vargsta su 
mūsų vaikučiais. Roselando lie 
tuviai nemaža skolingi sese
lėms kazimierietėms, nes jos 
globoja nemaža našlaičių ir 
pačios paskutiniu kųsniu dali-

Prancūzijos medicinos aka
demijoj dr. Marinesko padarė 
įdomų pranešimų, kaip žmo- 

: maudytis, nustebusių žmonių gus guli netekti atminties, 
akių lydima. Jie mato jų taip Viena studentė, baigusi filo- 
darant kas metų ir visi jie Sofijos fakultetų, susirgo tu-
luo jos darbu stebisi. berkuliozu. Jai teko padaryti 

Z-s. • pneumotoraksų. *Po operacijos 
studentė užmigo letargu. Ir

Kalėdas pabudo jį visai kitu žmogumi.

Ar yra dar dabar vergų pre
kyba?

Daugelis mano, kad dabar 
šiais laikais vergų prekybos 
pasauly nėra. Nors taip pla
čiai, kaip prieš 200 metų, ver
gais nėra prekiaujama, bet y-j 
ra vietų Azijoje ir Afrikoje, Į 
kur toji prekyba dar labai | 
klesti. Vergi) prekybos tyrinė
tojai nustatė, kad kiekvienais 
metais iš Afrikos į Arabija 
parduodama apie 200 vaikų. 
Mahometonų šventame mieste, 
Mekoj, ir kitur Arabijoj gali
ma viešai turguose pirkti vy 
rus ir merginas. Panašiai yra 
ir Kinijoj. Tėvai, kurie neturi 
savo vaikus kuo išmaitinti, 
parduoda juos už pigių kainų 
vergų pirkliams. Laikraščių 
pranešimu, Arabijoj neseniai 
atgabentas ir parduotas pilnas 
vagonas baltų, jaunų mergai
čių už 5,000 litų.

Arabijos valdovas Hussein 
ima net muitų itž įvežamus 
iš užsienio vergus, apytikriai 
po 100 litų nuo galvos.

durti galais, nusitęstų dau-i United Artists — rodoma 
giau kaip 20 kilometrų. ! “ Mat Hari. ’»

Taigi augalas visų žemę po Į
savimi išnarsto savo šaknelė
mis, o savo plaukinėmis šak
nelėmis prisisiurbia prie kiek
vieno žemės trupinėlio. Is.

RKO TEATRUOSE

Palace teatre rodoma juo
kingas veikalas “Unexpected 
Fatlier.” Taipgi dalyvaus Li- 

____________ llian Rotb. <
■nvnnu*e . „ State — Lake teatre rodo-
Uh\ DONAS, saus. 16. — «Way Bftck Home.” Da-

Anglijos vyriausybės sluoks- lyvmija Šetli Parker, 
niuose kalbama, kad dar nėra
tikrai žinoma, ar įvyks konfe-! Išiiuomuojamas 4 kambarių 
rencija Lozanoj skolų klausi--flatas su šiluma ir visais ki
mu. Jei įvyks, tai t<u greit tais patogumais. Kam reikali- 
bus apsidirbta. 'nga, prošome kreiptis:

___________ ____  J. KULIKAUSKAS
2322 West 24th Street ri

Chicago, III.. Kauno miesto savivaldybės 
sųmata 1932 metams Biudžeto’ 
komisijos subalansuota be de- Į 
ficito viso 8,107,691 lt. (9,530,-

ŠOKIŲ MOKYKLA
Norėdami išmokti šokti val- 

091 lt. buvo 1930 metais viso S5b foxtrot ir kitus šokius, tai 
faktinių išlaidi)). kreipkitės adresu:

. - ---------- ------------ ! W. MISEVIČIUTĖ
Palanga. Prieš

smarkūs vėjai supūtė prie jfl- Buvusį labai protinga mergai-
ros kranto daug kerpių, ir til- tė, mokėjusi gerai prancūzų
tų truputį aplamdė. Vėjams kalbų, iš letargo jį pabudo
aprimus, pajūry buvo tiesiog visai suvaikėjusi. Gydytojai1

v, x . pusė Palangos žmonių. Žmo- nutarė jos neišleisti iš savo
... .... . , neliai net jsibndę traukia, rankų ir toliau tyrinėti ligo-sunkiais laikais joms be ga- „ n ... J. . . ... 'velka kerpes iš juros, kai ku- nę.lo sunku rūpintis jų įslaiky- , . . ,. , •* .. _. , „ .

, -r . x • ne net V1S4 naktl- Ištraukę iš Praėjo kelios savaitės. Kainu ir mokymu. Jos ir taip , . . . . , , . * , .. , ; . .... _ juros veža ) kopas, kad van- daugi studentė visa buvo už-
duo nenuneštų atgal j jurų. mirsusi, jų teko iš naujo mo-

Tose kerpėse pasitaiko ras- kinti. Skaityt, rašyt ir visus
ti gintarų. Vienas žydelis keturius aritmetikos veiksmus 
pasigavo gerokų gintaro ga- greit išmoko. Bet kartais bu
liai ų. Net visų šimtų litų ga- na tokių atsitikimų, kad ji 
vo iš už jį. Tai, žinoma, pa- nesupranta pačių paprasčiau- 
skatina ir vaikus gintarų žve- šių dalykų. Visai taip, kaip

šiuo atžvilgiu pasiekusi rekor- J°ti. Todėl ir vaikų netrūksta mažas vaikas, vos pradėjęs 
į dų, nežiūrint į tai, kad ji nuo- pujūry. Ir jie knaisosi po lankyti mokyklų.

kerpes, ieško; pasitaiko, kad Toks įvykis medicinos įsto- 
ir smulkučių gintarėlių rasti, rijoj nebe naujiena. Bet įdo- 
ir jie tuoj neša žydeliui par- miausia, kad studentė pabu
rnoti bent už porų litų. dusi iš letargo pradėjo kalbė-

Daugumas nežiūri, ar šven- ti keliomis kalbomis, apie ku
tą ar ne, ir net per pačių su- rias anksčiau neturėjo jokio 
nų dirba pajūry. O jie laiko- supratimo. Jį puikiausiai kal-

pėsčių. Atsiminkime 
paremkime jas!

R.

tai ir

G.

C H I C A G O J E
BRIGHTON PARK.

Sų-Nek. Pras. Šv. M. moterų ,lat nusiskundžia Tautų 
ir merginų dr-jos priešmet. j3UT1&ai ^el vokiečių tautinės 
sus-me buvo daug reikalų j mažumos Lenkijoj slėgimo ir 
apsvarstyta. Priimta keletas Persekiojimo.
naujų narių. Valdyba beveik 
visa palikta ta pati, išski
riant kasos globėjų ir fin. 
rašt-kę. i r

Knygoms tikrinti išrinktoji 
komisija sausio 7 d. kelioli
ka metų yra nutar. rašt-kė, 
labai gerai tvarko knygas, o 
p-lė Pakeltytė yra naujoji 
fin. raš-kė. Komisija rado vi
sa tvarkoje. Dr-ja gerai stovi.
Kasoje turi apie 3,000 dol.
Narių skaičius bus praneštas 
metiniam sus-me sausio 31 d.

Atlikusi darbus komisija 
buvo malonių ir vaišingi) šei
mininkų pavaišinta.

Pelėda.

LIETUVOJE

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE.

ra katalikais!
L. V.

LENKŲ MOKYKLOS.

Už Lenkijos ribų visose pa
saulio dalyse esama 1,161,000 
lenkų mokyklinio amžiaus 
vaikų. Šitiems vaikams moky
ti užsieniuose esama 2,028 
lenkiškos mokyklos su 4,700 
mokytojų. 850,000, t. y. 75% 
lenkų vaikų mokosi svetimo
se mokyklose. Iki šiol darbas 
lenkų mokyklose geriausiai ė- 
jęs Latvijoj, kur iš 12,000 
lenkų vaikų pusė mokėsi len
kiškose mokyklose. Antrų vie
tų užėmusi Čekoslovakija, tre
čia — Jungtinės Valstybės, 
ketvirtų — Kinija, kur 40% 
lenkų vaikų mokosi lenkiško
se mokyklose. Blogiausiai len
kiškų mokyklų padėtis buvu
si Vokietijoj, kur visoj Vo
kietijos teritorijoj 163,000 
mokyklinio amžiaus vaikams 
esama tik 86 lenkiškos moky
klos, t. y., tik 1,3% tų vaikų 
gali mokytis gimtųjų kalba. 
Nepalanki lenkams padėtis e- 
santi taip pat Lietuvoj ir 
Austrijoj, tačiau Vokietija

Per Naujus Metus patylom 
Lietuvon atėjo tikra žiema. 
Gruodlžio paskutinėmis dieno
mis nustojo ledų tirpyti, pa
snigo, 31 d. pradėjo rimtai 
šalti, o Nauji) Meti) rytų su
laukėme 8 C. šalčio (arba 14 
F.). Medžiai yra apsišarmoję, 
baltuoja šakelės; į bažnyčių 
rogutėmis * važiuoja apsišar
mojusiais arkliais. Vėjas yra 
visai lengvutis. Žinoma, galės 
dar būti kur kas šalčiau, bet 
šių’ žiemų dar nebuvo priėję 
prie tokio šalčio, kaip šiandie, 
Naujuose Metuose, turime. Ir 
Ižmonės pranašauja, kad jau 
nebus atadrėkio iki pavasario; 
atėjo žiema ir ji tęsis.

Cbicagoje yra pagarsėjęs 
Arktiko kliubas, kurio nariai 
fžiemos metu eina į ežerų man 
dytis; o pasimaudę, sėdėda
mi ant ledo nusifotografuoja 
ir už tas savo pastangas gau
na kiek reklamos vietinėj 
dieninėj spaudoj.

MARGUMYNAI
MOTERYS IŠGELBĖS 

PASAULĮ.

ba net dvylika kalbų ir net 
kai kurių kalbų rašybų pui
kiai moka. Tik ji kaž kodėl 
visuomet rašo kaire ranka.

Gydytojai pasiryžę nepap-į 
rastų ligonę tirti ir toliau, 

i , “L. Ė.”

Mokslininkas B. Šulce tyri
nėjo augalų šaknų ilgumų. 
Jisai rado kad kviečių kai 
kurios pačios ilgiausios šak
nys siekia 2 metrų 60 centi
metrų ilgumo. Ilgosios šak
nys turi daugybę išsišakoji
mų, kuriomis išnarsto visų po 
augalu esančių žemę. Jei sus
kaityti visas šaknų šakas ir 
šaknies, tai vieno augalo šak
nų ilgumas siekia 520 metrų.

Maisto dalelėms iš dirvos iš 
čiulpti augalų šaknys turi la
bai plonas ir trumpas šakne
les, kurios vadinamos plau
kinėmis šaknelėmis. Šitų šak
nelių ilgumas dažnai siekia 
tik 2 milimetrų. Bet skaito
ma, kad vieno augalo šaknys 
turi tokių plaukelių apie 10 
milijonų.

Tuo būdu vieno kviečio šak
nys — šaknelės, jeigu jas sn-

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

Cliicagos teatre rodoma 
“Turo Kinds of AVonien.” Be Į 
to bus juokdariai Eddie Caa-, 
tor ir George Jessel.

Roosevelt teatre rodoma ! 
“Forbidden.” Dalyvauja Bari 
bara. Stamvyvk. ' į

Oriental teatre 
“Dance Team.”

McVickers — rodoma “E- 
mma.” Dalyvauja Marie Dre- 
ssler.

5209 So. Halsted Street
2-ras augštas iš fronto 

Tel. Yards 4554

rodoma laika.

EXT R A

BIZNIO PROGA
Parsiduoda bučemė moder

niškai įrengta Bridgeporte. 
Biznis gerai išdirbtas per ilgų

Pašaukti
Yards 6934

X %
R. ANDRELIUNAS *

(Marąnette .Tewelry A Radlo)
___________ j Pirkusieji pas mus už $5 ar dau-

; Kinu bus dykai nufotografuoti.
LIETUVA PAVEIKSLUOSE 2650 West 63 St., Chicago, UI. 

1931 Metais i

Nuotraukas Darė
C. G. LUKŠIS

Kų Tik Iš Lietuvos Parvežti 
Nauji įdomus krutami 

paveikslai
Bus pirmų kartų rodomi 

Amerikoje

Ut. Sausio 19, 1932 Meldą 
žio salėj 2244 W. 23 PI. Chi- 
cągo, III. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Įžanga 35c., Vaikams 10c.

K

Tel.
Hemlook 8380

Wm. J. Kareiva 
Savlnlnkae

Del geriausios rųSlee 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREES VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių. 

M44 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1S8?

Žinomas vokiečių filosofas 
grovas Kaizerlingas propagan 
duoja naujų visuomenės orga
nizacijų. Jo nuomone, žmoni
ja išsigelbėsianti iš visų ne
laimių, jei grįšianti prie ma
triarchato.

Pasak Kaizerlingo, matriar' 
chatas esąs priešingas femi
nizmui. Feminizmas reikalau- 
jųs, kad moteris turėtų teisę 
užimti visas vietas, kurios 
pirmiau buvo užimamos tik 
vyrų. Tai priveda prie moterų 
suvyrėjimo. Matriarchatas rei 
kalaujųs, kad moteris viešpa
tautų visuomenėje, neiškrai
pydama savo gamtos ir, kuo- 
svarbiausia, savo sielos.

Feminizmas esųs — dabar
ties pavojinga liga. Labiau
siai nuo feminizmo kenčian
ti Vokietija ir Amerikos Jung

Vienos Savaites Išpardavimas
Prasideda PANEDĖLY, SAUSIO 18, tęsis iki 

SUBATOS, SAUSIO 23, 1932

NATIONAL MEAT MARKETE
4928 WĘST 14th STREET Telefonas Cicero 2275

Dykai saldainiai vaikams
Sub. sausio 23 d. dalinsime gražias rožes moterims 

ir merginoms 14 metų amfiaaus ir aukščiau.
Subata bus moterų diena. Neužmirškite

NUPIGINTOS KAINOS
Ant Ūmi Masina ir Radio

Magnetic Electric 
Washer ■ ■ ^4*9.00

Voos 

Thor • 

Maytag

£59.50

£69.50

£79.50

Įsigykite vieną. Jūs 
f b sutaupysit daug lai- 
Iko ir sveikatos. Tai
pgi sučėdysite ant
drapanų.

Įmokėti tereikia
$5.00

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Hasted St. Chicago

Telefonas BOULEVARD 8167—4705
—------------------------------- --- - - -

Lietuvių valanda iš stoties WCFL kas 
sekmadienis nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ket- 
vergais 7 vai. vak. iš stoties WHFC.

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

Ketv. Sausio 21, Gimimo Šv.
P. par. salėj, Marųuette Park, 
G’hicego, Ilk

Pė.tn, Sausio 22, Parapijos 
salėj, Gary, Ind.

i Uta/rn. ir Ser. Sausio 26, 27 
i d. Šv. Petro par. salėj, Det- 
1 rdit, Mich.

Subatoj ir Ned. Sausio 23.
24 Šv. Petro ir Povilo dr-jos 
salėj Myrtle ir Hamilton a ve. 
Grand Rapids, Mich.

Ned. ir Sub. Sausio 30, 31
Šv. Jurgio par. salėj 1313 

Į Westminster St. Detroit, Mieli

Ketv. ir Pėtn. Sausio 28 ir 
29, 1932, Lietuvių salėj Dix 
Avė. ir 25tb St. Detroit, Mich.

Pan. ir Utarn. Vasario 1 ir 2
Parapijos salėj, 1922 Leo St,
Dayton, Ohio.

......
Kas nori pirkti namų ir ne

turi pinigų, o turi pirmų mor- 
gičių, tai aš priimsu už pir
mų įmokėjima. Ir kas neturi 
pinigų mokėti randų, o turi 
morgičių, tai aš priimsu už 
rendų ant išsigyvenimo.

4620 So. Rockwell St.
Savininkas ant 1-mo floro

AR 2ADI KRAUSTYTIS?

A, ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus,

forničins ir kitokius dalykus.
i i
! Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

į Mes pervežame daiktus iš ir 
į į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTO]

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau ivalrtuualus namus prieinama
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5614

Telef. Republlo

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos nrlelnamlausloa
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

lapos Telef. 
Hemlock 1847

Namų Telef 
Republlo 4488

JOHN YERKES
Flumbtng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORTUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos 
2422 WK8T 69th 8TREET




