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Japonija Jungtines Valstybes atsiprašė
VAKAR P3PW AUDIENCiJŪN 
PRIĖMĖ PREMJERĄ MOLINĮ

Nusiginklavimo konferencija 
imasi darbą dirbti

EUROPĄ IŠTIKO SNIEGAS IR DIDELIS 
ŠALTIS

Tai milžiniško Kalifornijos medžio “ Seq uoia” stuobrys.

CHICAGOJE ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ŠIANDIEN LINCOLNO 
DIENA

KLEBONAS SUSIDŪRĖ 
SU GINKLUOTU PLĖŠIKU

JAPONIJA ATSIPRAŠĖ t PREMJERAS MUSSOLINI’S
AMERIKOS VATIKANE

ŠANCHAJUS, vas. 12. — VATIKANAS/ vas. 12. —1 
Du japonų admirolai, Šimada šventasis Tėvas Pijus XI va- 
ir Nomura, vakar aplankė J. kar į audiencijų priėmė Itali- 
\ alstvbių admirolų Taylor’ų jos ministerį pirmininkų Mus- 
vėliaviniam laive “Houston” solinį. Jam draugavo keletas 
ir reiškė apgailėjimo, kad ja- iministerių ir italų atstovas 
ponų lakūnas išmetė orine bo- ’ šventajam Sostui. Popiežius 
mbų i medvilnės dirbtuvę Win-' su premjeru ilgiau vienos va-■ 
gon, tarptautinėj srity. i landos du vienu kalbėjosi. Po

Pažymėta, kad, tas per klai-,to popiežius sveikino premje-,
dų padaryta ir lakūnas už taijro palydovus. •
bus nubaustas. I &• nv • • iI Sis Italijos premjero ofioia-

AMERIKA PROTESTUOJA i "’S. Pt°pieŽiaUS
______ ___________ J ra istorinis, nes ilgiausius me-l
PRIEŠ JAPONUS

ŠANGHAJUS, vas. 11. — 
Iš japonų lėktuvo išmesta bo
mba (orinė torpeda) pataikė 
į kinų vedamos medvilnės AVi- 
ngon dirbtuvę amerikonų gy- 
venamoj srity. 5 kini) moterys 
žuvo ir 16 sužeista.

Tuo metu dirbtuvėje dirbo 
apie 3,000 moterį) ir kieme bu
vo keliolika J. Valstybių ma- 
rvnų. Darbininkių tarpe kilo 
baisi pasiauba. Tš marynų nei 
vienas nenukentėjo. Dalis di
rbtuvės sugriauta.

J. Valstybių konsulas tuo- 
jaus įdavė protestų japonų ko
nsului, kadangi tas įvyko tarp
tautinėse ribose.

tus to nebūta.

I’o audiencijos pas popiežių 
premjeras aplankė popiežiaus 
valstybinį sekretorių kardino
lų Pacelli. Tš ten nuėjo į Šv. 
Petro bazilikų ir kokį laikų 
meldėsi.

NUSKENDO DIDELIS 
LĖKTUVAS

EUROPĄ IŠTIKO ŠALTIS 
IR SNIEGAS

LONDONAS, vas. 11. — 
Europą ištiko didelis šaltis ir 
sniegas, anot apturimų žinių 
iš įvairių kraštų. Kai kur da
ug žmonių nukentėjo. Antai 
Rumunijoj sniego pusnyje ra
sta vežime sušalusių 11 vyrų 
ir moterų. Sušalę ir arkliai. 
Daug žmonių sušalę Besara
bijos plotuose. Žiemių Pran
cūzijoj 3 asmenys sušalo. Da
ug sniego ir Anglijoj.

TURKIJA ĮSTOS T. 
SĄJUNGON

LONDONAS, vas. 11. — 
Turkijos vyriausybė nuspren
dė įeiti T. Sųjungon, kad tuo 
būdu jai būtų lengviau paimti 
savo įtakon ir globon visus 
musulmonus artimuose Rytuo
se.

Šiandien, vasario mėn. 12 d., 
yra A. Lincolno diena. Suka
nka 123 metai, kaip šis įžymus

Stakliškės. Vietos klebonijon 
apie 9 vai. vakaro įsibrovė 
plėšikas. Klebonas, nugirdęs

vyras yra gimęs. Popiet ir bildesį ir atidaręs duris pa
vakarę įvairiose miesto dalyse! žiūrėti susidūrė su plėšiku, lai- 

1 iškilmingai bus minimos Lili-.kančių revolverį priešais jo 
colno gimimo sukaktuvės. ! veidų, bet klebonui duris pasi

sekė patraukti prie savęs sma
giau, negu plėšikas patraukė 
savo pusėn. Kilus triukšmui,

PO PAVASARIO

Vakar Chieagoj buvo tikras i plėšikas pabėgo.
Yra 30 pėdų aukštas ir 26 pėdų dijametre. Apėmis 85 pėdos, pavasaris. Po pusiaudienio te-į n r ,
Šis stuobrys 1893 m. buvo išstatytas Chicagos parodoje. Iš rniometras rodg 64 j §nwnos> Praslinkus savaitei pasklido
parodos paimtas į Washingtonų. Dabar jis pukeliamas į kitų pagkuį orag gmg gymiai atšal ffa. ai’ ®eizonill baznvt-
vietų,^nes 1 toj vietoj, kur buvo pastatytas, bus statomi val-;ii Kilo gmarkug žiemiu k įkaimy koks tai vagiliukas pa-
diški namai. Šis stuobrys yra apie 350 metu senas. .. * " “ ' pasakojo savo pamotei apie sa-•• rij vejas. i » . . . , -, 1 vo zvgj ir nusistebėjo Stakliš-

. n lr va jai re- klebono kun. Jezukevičiaus
tkarcmis lijo su perkūnijom,.,

SUFORMULUOTI NUSI
GINKLAVIMO PASIŪ

LYMAI

ŽENEVA, vas. 12. — Sep
tynios didžiosios valstybės pa
davė nusiginklavimui pasiūly
mus nusiginklavimo konferen
cijoje. Visi pasiūlymai sufor
muluoti ir konferencija tai vi
sa paeiliui svarstys.

Suformulaviman , įimti šių 
valstybių pasiūlymai: J. Val
stybių, Anglijos, Prancūzijos, 
Italijos, Vokietijos, Japonijos 
ir bolševistinės Rusijos.

Tik vieni bolševikai siūlo vi
suotinų nusiginklavimų. Kitos 
valstybės nori tik dalinio nu
siginklavimo.

HONOLULU, Ilavaii salos/ 
vas. 11. —* Manebrų metu jū
roje nuskendo didelis J. Val
stybių kariuomenės bombinis 
lėktuvas. Jo įgula išgelbėta.

INFLUENZA J. VAL
STYBĖSE

VVASIIIN'GTON, vas. 11. — 
Visuomenės sveikatos biuras 
skelbia, kad krašte apie 5,000 
asmenų serga influenza (gri
pu).

INDIJOJ DAUG PROTES
TANTŲ GRJŽTA KATA

LIKŲ BAŽNYČION

ERNAKULAM, Indija. — 
Nuo praėjusio spalių mėnesio 
apaštališkoj Sikkim prefektū
roj katalikvbėn atsivertė 50 
prezbiterijonų (protestantų 
šaka). Dabar Katalikų Bažny
čion grįžo dar ir buvusia prez
biterijonų dvasininkas Sittin- 
^’as.

Apaštališkas delegatas iš vi
sų savo prefektūros dalių gau
na prašymų nuo grupių ir pa
vienių, knd juos priimti Baž
nyčion.

KALTINAMI ŽMOG
ŽUDYSTĖJE

JACKSON, Ky., vas. 11. — 
“Reido” metu vienuose na
muose nušautas L. Bumett’as. 
Vienas prohibicinis agentas ir 
5 policmonai kaltinami žmog
žudystėje.

UŽDARYTAS BANKAS

ROCKFORD, III., vas. 11. 
— Uždarytas Rockford Natio
nal bankas. Turėjo daug indė
lių.

TOLIMŲJŲ RYTŲ 
KRIZIS

Į Šanghajaus frontų pasių
sta daugiau 9 kinų lėktuvai.

Japonai vakar minėjo me-

KONSEKRUOS VYSKUPĄ

gan-
dams vietos policija patikrin-j 
ti kreipėsi atitinkamon nuova- 
dijon ir pasirodžius, kad nu-

Šio kovo menesio 23 d. Šve-, i 
b- v. . . TT , , . , . matomas asmuo yra baustas!v , . . nciausiojo Vardo katedroje o , • .» • .tinę šventę — japonų impen- . , , ,3 metais uz knm. nusizengi-

•i • i vyskupu bus konsekruotas (i-' t it v oi i t*
jos jkuruno isukaktuves. Ati-U .. , . « mus. I. 17. pargabeno Stakliš-“ / Ai/*" a- i. • šventintas) mons. St. Bona. . • _ ®. . .duota priklausanti pagarba i- , / . , ken asmens pažinimui._____m_ , , * , Konsekratorrum bus Jo Em.Į

Visų nustebimui pil. kilęs iš 
Beižonių bažn., Trakų aps.,

Grand Island, Neb., vyskupi- ^u^ešius Jonas, 21 m. amž., 
i prisipažino, kas ir kaip įvyko,

mperatonui. Tad ir Šangha- , . ,, , . .. » A . . v . , kardinolas Mundeleinjaus fronte japonai mažai ko-, .
• l Naujas vyskupas paskirtas\ ujo.
Washingtone pranešta, kad 

Kinijoj gyvenantieji ameriko
nai nenori apleisti pavojingų

jai.

sau vietų. Jie nenori palikti 
savo nekilojamų turtų ir nu
traukti vedamų reikalų.

Kinų vyriausybė ginti Šang- 
hajų pasiuntė daugiau kariuo
menės.

Kinija iškėlė protestų prieš 
japonus, kad japonų lakūnai

Kistna distrikte, Madraso 
prezidentūroje, 3,000 protes

tantų grupė kreipės į Nauri- 
jama katalikų kunigų, kad 
juos priimitų Katalikų Bažny
čion. Kunigas negali veikti, 
kadangi protestantams yra rei 
kalingos katalikų tikėjimo pa
mokos, o pamokoma neturima
mokytojų.

Šiam pačiam distrikte kele
tas tūkstančių pariahų šaukia
si tikrojo krikščionių tikėjimo, 
nori misijonierių. Deja, šių 
pastarųjų labai trūksta. Apie 
5,500 pariahų 85-se kaimuose 
jau duodamos katalikų tikėji
mo pamokos. Kitur gi nėra 
priemonių veikti.

te.

APMUŠTAS, SURIŠTAS 
IR PAMESTAS

Savo namų garadžiuje, 930 
Argyle gat., rastas apmuštas 

j ir surištas H. W. Bowman’as, 
52 m. amž. Paimtas į ligoni
nę. Policija spėja, kad jis bu-

,. . ,vo plėšiko užpultas. Atsigai-anadien Cbapei plote bomba-1 .. . . ..i a-- • V,.« a • • voliojęs gal jis pats pasakys,vo nukentėjusių dėl! potvimų . ,
stovyklų ir nužudė 51 kinų vy- as *|V' 
rų ir moterų.

Washingtonas painformuo
tas, kad Kinijoj ima smarkiau 
veikti raudonieji gaivalai.

GALI NETEKTI ANGLIŲ

VOKIEČIŲ REPARACIJŲ 
KLAUSIMAS

PARYŽIUS, vas. 11. — Ta
rp Prancūzijos ir Vokietijos 
kilo ginčai klausimu, kiek da
ug Vokietija išmokėjusi repa
racijomis.

Vokietija įrodo, kad ji iš
mokėjusi 67,673,000,000 aukso 
markių.

Prancūzija sako, kad Vokie
tija išmokėjusi tik 20,769,900,- 
000 aukso markių.

! o taip pat išdavė savo bendri
ninkų, kuris davęs nurodymus, 
ibet šis viskų neigia. Kuliešius 
ir antrasis nugabenti nuova
duos daboklėm

PRAŠO JVESTI LIETUVIŲ 
KALBĄ LATVIJOS MO

KYKLOSE

Ryga. Latvių lietuvių vie
nybės draugijos delegacija at
silankė pas Latvijos švietimo 
ministerį Keninį ir prašė įve
sti lietuvių kalbos dėstymui la
tvių mokyklose. Be to, vokieChieagoj publiškos mokyklos i 

gali netekti Miglią. Mokykląi®’ kalb« mok?klos<! ™»yt* 
komisija nemoka sąskaitą už!praM I>akdBti "nk,ų ar Pran‘ 

I sunaudotas anglius. Anglių I ka,bo™9. kurios, jos nuo 
pirkliai jaučiasi nepatenkintiSmone’būh» t.inkame8nas Paba1’

, , . . i • ‘ vral a+vrl'vin +nw\nonTnA ««
• ir grasina daugiau neduoti a- 
nglių bargan.

SUBOMBUOTAS PAŠTAS

HAVANA, Kuba, vas. 11. 
— Marianao miestely, arti šio 
miesto, susprogdinta bomba 
sugriauti pašto ir telegrafo 
namai.

MUNCIE, Ind., vas. 11. — 
Nukritus lėktuvui žuvo lakū
nas Peters’as ir mokinys Hea- 
ton’aa.

- — i

MIESTO TARNAUTOJAI

Chicago miestas turi 23,382 
apmokamus tarnautojus ir da
rbininkus. Į tų skaičių įskai
tomi visi, pradėjus miesto ma
joru ir baigus paprasčiausiu 
darbininku. Taip pat policija 
ir gaisrininkai.

1 tijo valstybių tarpusavio su
sižinojimui. Taip pat prašyla 
praplėsti Lietuvos geografijos 
dėstymų mokyklose.

Ministeris, tarp kitko, nuro
dė, kad lietuvių kalba jau mo
koma Rygos universitete, Min
taujos klasikinėj gimnazijoj ir 
mokytojų institute. Jis parei
škė pageidavimo, kad tokiam 
laipsny būtų įvestas ir latvių 
kalbos dėstymas Lietuvos mo
kyklose.

SUMAŽINTI MOKYKLŲ 
IŠLAIDAS

Yra sumanymas Chicagos 
publiškomg mokykloms suma
žinti išlaidų sąmatų 30 milijo
nų dolerių.

Ties kooperatyviniu teatru, 
Gary, Ind., susprogdinta juo
do parako bomba.

ŠIEMET NEMOKĖS 
ŠVENTPINIGIŲ

Lietuvos vyriausybė yra nu
sistačiusi dėl kiek pablogėju
sios ekonominės būties šiemet 
valdininkams nemokėti švenčių 
priedų, kurie pAr vienerius 
metus sudaro tryliktojo mėne
sio algų. .. . *

OPEROS SKYRIUS 
KLAIPĖDOJ

. Valstybinio teatro (dramos 
ir operos) direktorius Oleka- 
Žilinskas pareiškė, kad ateity
je Klaipėdoje bus steigiamas 
operos skyrius. O šiaipjau vi
sa opera dėl lėšų (pinigų) sto
kos vargiai galės lankytis Klai 
pėdoje.

HOOVER’IS PABRANGINS 
GYVENIMĄ

AVASHINGTON, vas. 11. —
Prez. Hoover’is imasi priemo
nių pakeisti federalinės atsar
gos sistemų taip, kad nors 
vienu bilijonu dolerių padidin
ti pinigų apyvartų krašte.

Tuo būdu norima pabrangi
nti žmonėms gyvenimų. Kada 
padidės cirkuliacija, atpigs do
lerio vertė ir pabrangs perka
mieji daiktai.

IŠTREMTAS, KAD IŠGEL
BĖTI GYVYBĘ

• LOS ANGELES. Cal., vas. 
10. — Ištremtas iš Meksikos 
Guadalajara arkivyskupas O- 
rozeo y Jiminez yra įsitikinęs, 
kad jo pašalinimui iš Meksi
kos būta priežasties.

Anot arkivyskupo,- Guadala- 
jare buvo vystomas sąmoks
las jį, arkivyskupų, nužudyti. 
Apie tai galėjo patirti Meksr- 
kos prezidentas Rubio. Kad 
ta baisybė neįvyktų, prezide
ntas tuo jaus įsakė jį suimti ir 
pristatyti į J. Valstybių pa
sienį.

BAIN’O BANKU KLAU
SIMAS

Apiė uždarytus Bain’o ban
kus ilgų laikų nieko nebuvo 
girdima. Dabar praneša, kad 

i“grand jury” ir vėl ima sva
rstyti šį klausimų. Pats Bain- 
as kol kas dar nešaukiamas 
teisman pasakyti, kur yra di
ngę žmonių indėliai.

IEŠKO NAUJŲ MOKESČIŲ
’ - - *

Chicagos miesto taryboje 
svarstomas sumanymas skirti 
mokesčius už visokius pertek
liaus daiktus ir už pirkimus.

IŠVYKO J WASHINGTONĄ
Chicagos “biznierių” ir pra 

moninkų grupė išvyko į Wa- 
sliingtonų tenai reikalauti, kad 
vyriausybė mažintų savo išlai
das, tada nereikėtų didinti 
mokesčių.

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien saulėta ii 
daug šalčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI

BEDARBIŲ ŠELPIMO REIKALAS

dos aiškinimus ir pasiryžo jokiu būdu nė 
cento neskirti kad ir netiesioginiam bedarbių 
šelpimui. Ir šiandie ji nekeičia to savo nusi
statymo.

Susirinkus kongreso nariams papraston 
sesijon, vyriausybė įdavė visų. eilę reikalavi
mų tokiems ir kitokiems dalykams, be ko bū
tų galima apsieiti. O bedarbiams vis nieko. 
Pagaliau keli kongreso nariai iškėlė projek
tų skirti nors 375 milijonus dolerių bedarbių 
naudai. Šis projektas šiandie yra kongrese 
ir prieš jį kovoja atstovų daugumas ir pati 
vyriausybė.

Gauta žinių, kad minėto projekto auto
riams pagalbon suskubo kai kurios valsty
bės ir pati Amerikos darbo federacija. Vy
riausybei ir kongresui įduoti memorijalai, kad 
minėtas projektas būtų priimtas, nes milijo
nų bedarbių būtis yra tikrai desperatiška.

Memorijale pažymima, kad kongresas pa
skyrė bilijonus dolerių bankų ir bendrovių 
paramai, kad galėtų atgaivinti savo “biz
nius,” o alkstantiems darbininkams nenori-

AR BUS KARAS?
(Tęsinys) rai sutvarkytai ir augančiai

JAPONŲ KABO JĖGOS. 8av0 .Pra“0“ei iaP»”ai tttri

ieškoti naujų rinkų ir kraštų, 
kur galėtų savo gaminius? pa
rduoti ir žaliavos pirktis. Tuo 
tikslu jie užgrobė Korėjų, o 
dabar pasiėmė Mandžiūrijų. 
Čia yra daug anglių ir gele- 

netgi karo visai nepaskelbė žies rūdos, plačiai išplėsta pu- 
(bent oficialiai). Dėl to kiek- pų aliejaus gamyba. Tas alie- 
vienas paprastas, laikraščius jus naudojamas pramonei. Ma- 
skaitantis ir galvojantis žmo- ndžiūrijos prekyba taip pat 
gus gali suprasti, kad pasiry-jdaro didelę apyvartų. Tad šis 
žti tokiam žygiui japonai ga- ' kraštas senai rūpi japonams.

Karų Azijoje pradėjo japonai. 
Kaip jau žinome iš laikraščių 
pranešimų, jie ginklus pakėlė 
prieš kinus ramiomis sųlygo- 
mis, be rimtos priežasties ir

tdančiųjų laivų (subimarynų).
Iš viso 227 karo laivai.

Be to, japonai turi 472 jū
rų lėktuvus (hidroplanus) pa- Karališkoje skraidymų oro 
kraščių apsaugai ir kitiems Londonc buvo per-
veiksmams ir 329 lėktuvus ka- skaitytas įdomus pranešimas 
ro laivuose. apie oro katastrofų priežastį.

Japonai jau senai rūpinasi Specialistai paskelbė statisti- 
karišku civilių gyventojų pa- nes ^ldas aP>e nelaimes, atJ 
rengimu. Kasmet j kariuome- i įtikusias Anglijoje, Prancuzi-

ORO AUKOS

nę imama 110,<XM) jaunų vyrų 
iš 570,000 naujokų. Visose mo
kyklose dėstomas karo moks
las. Yra didelių kariškų orga
nizacijų.

Taigi, praėjusių metų pra 
džioje japonai tunėjo aktyvio-

lėjo tik turėdami pakankamai Dėl to kur konkurencija, mui- je tarnyboje apie 350,000 k»
jėgų. Drąsos japonams netrū- tai ir kiti ekonomiški bei po 
ksta. Jų politikai ir diplomą- litiški būdai neįstengia krašto 
tai numatė tinkamiausių įno

rių; 227 karo laivus, 1939 lėk
tuvus. Kiek šarvuočių — neži-

joje, Vokietijoje ir Jung. Val
stybėse, dešimties metų bėgy
je. Ypatingai smulkiai buvo 
apdirbtos žinios už tris pas
kutiniuosius metus.
Koks amžius labiausiai pavo

jingas pilotui.
Koks amžius labiausiai -pa

vojingas pilotui 1 Statistika 
rodo, jog profesionalams lė-

biznio (prekybos) išplėsti, ten nia. Tai yra labai reikšminga kimas nuo 20 iki 25 metų. Am-, 
siunčiama kariuomenė. Taip jėga. Bet neužmirškime, kad žiuje nuo 30 iki 40 metų 
japonai pasielgė praėjusiais' tai buvo lygiai prieš Vienerius kikai profesionalai žūsta

Bedarbių šelpimo reikalas visų laikų yra 
gyviausias ir svarbiausias krašto reikalas. 
Šiandie apie 8 milijonai darbininkų visam 
krašte neturi darbo ir duonos. Šiuo svarbiu 
reikalu jau praėjusiais metais krašto vyriau
sybė buvo klabinama imtis kokių nors prie
monių — susirūpinti bedarbių likimu. Daug 
kas reikalavo, kad kongresas būtų sušauktas 
nepaprastai sesijai ir būtų skirta bet kokia 
suma bedarbių naudai. Nereikalauta, kad be
darbiai būtų šelpiami tiesiog pinigais. Tik 
nurodyta, kad kongreso skirtais pinigais bū
tų pradėti bet koki viešieji darbai.

Šiam sumanymui vyriausybė griežtai prie 
šinosi. Ji pažymėjo, kad bedarbių šelpimas 
yra išimtinai lokalinis, bet ne krašto vyriau
sybės reikalas. Tuo būdu tie klabinimai nu
ėjo niekais. Vyriausybes nusistatymų aukšti
no kapitalistų Spauda. Ji sakė,- kad toks vy
riausybės 'skiriamas bedarbių šelpimas būtų 
lygus išmaldos teikimui. Ji sakė, kad Ame
rikai verta imti pamokų iš Anglijos. Ten 
po karo visų laikų bedarbiams teikiama val
stybinė išmalda, kuri pagaliau kraštų įstūmė 
į finansinį krįzį. Girdi, dėl tos išmaldos mo
kėjimo Anglija prilipo liepto galų ir turėjo 
išsižadėti savo pinigų (valiutos) aukso pa
grindo.

Toks visut menės klaidinimas dar ir šia
ndie vedamas per spaudų. Yra žinoma, kad 
Anglijos finansus sužlugdė ne kokia ten dar
bininkams mokama “išmalda,” bet nesąmo
ningas krašto fondų eikvojimas. Anglijos iž
dą tuštino ir tuština dykaduonių galybės 
aukštos algos. Amerikos kapitalistai tegu dirs
telia, kaip daug Anglijoje yra privilegijuotos 
bajorijos. Kiekvienas jos narys daugiausia 
valstybės lėšomis išlaikomas.

Nežiūrint to, šio krašto vyriausybė pa
siėmė širdin tuos vaikiškus kapitalistų spau-

mentą tokiam žygiui, ir atro
do, kad jie neapsiriko. O ka
riuomenės vad'ovybė, matyti, 

mal skirti nė mažos sumos, kuria per valsty- jau senai turėjo parengtą to
bes ir miestus būtų galima pagelbėti bedar- ikaro planą. Kaip matome, dėl 
biams. silpno kinų pasipriešinimo ir

dėl, palyginti, lėto karo tem
po karo veiksmai eina japo
nams sėkmingai ir gana sklan
džiai. Tuo atžvilgiu tai yra 
retas karas.

Nėra abejones, kad prieš 
pradėdami tą karą japonai nu
matė galimybę, kad iš to jų

Ko greičiau visose krašto pramonės ša
kose įvesti penkių savaitės dienų darbą.

Sulaikyti atlyginimo mažinimus, kaip tas 
įvyko 1931 metais, kada šiais mažinimais su
griauta minių pirkimo jėga ir sukelta darbi
ninkų tarpe baimė ir nepasitikėjimas.

Kiekvieno “biznio” vedėjai turi duoti
bet kokį darbą nors vienam bedarbiui nors konflikto su kinais gali išsi- 
žiemos metu. plėsti didesnio masto karas, į

kuri gali būti įtraukta ir dau-
Visos nesubrendusius bernuiaus ir mer- Wo labiaU; ka|1

gaites visomis išgalėmis siųsti į mokyklas, 
kad jie neužimtų suaugusių darbininkų dar
bų.

Kad sukoneveiktų šį projektą, vyriausy-! skaitytis. Todėl jie turėjo vis-
bė ima rūpintis, kad tie žmonės, kurie turi ką gerai išskaičiuoti, įvertinti

ne vieni japonai turi apetitų 
Kinijos atžvilgiu. Su tokia ga
limybe japonai turėjo rimtai

susitaupę pinigų, juos tuojau imtų leisti 
apyvarton. Girdi, tuo būdu bitt4a$gąiviatas 
“biznis.” ’ I’ > i-j

Taip iki šiol bedarbių šelpimo klausimas 
ir stovi neišspręstas. O vargas it alkis nesu
laikomai plinta.

PASTABELES

Japonija, kaip mes ir spėjome, į Euro
pos ir Amerikos notas nekreipė dėmesio. Ji 
žūt būt siekia savo tikslų. Dėl to karo pa
vojai nepašaliiltf.

“Liaud. Tr.” sugalvojo naują pasisbcl- 
bimo priemonę. Kvietime į “M-čio” vakarą 
sako: “Programe dalyvaus buria vyrų if 
mergų?’

L. R. K, S. A. centro valdyba savo su
sirinkime nutarė vajų atidėti tolimesniam lai1- 
kūi. Gaila. į

Laiškas iš Londono
Bolševikų pastangos..— Sovietų Rusi

ja ir Francija rengėsi sudaryt nepuolimo 
paktų. Viskas iš karto ėjo sklandžiai, tik 
Franci jos valdžiai netikėtai smarkiai pa
sipriešino maršalas Petain ir gen. Wey- 
gaūd. Jiedu parėmė Franci jos Centro ir 
dešinesias grupes. įrodinėja, jog pana
šaus pakto sudarymas su Sovietine Rusi
ja gręsia rimtu pavojumi ne vien pačiai 
Francijai, bet ir kitoms jos talkininkėms. 
Franci jos aukštųjų karių grupės sutiktų 
greičiau padaryt žymesnių nusileidimų 
Vokietijos politikai, kad tik Vokietijų pa
traukus prie savęs, ar bent atitraukus nuo 
Sovietų.

Sovietų Rusija bando pradėt prekybi
nius santykius su Kanada. Pereituis me
tais Kanada uždraudė įvesti iš Rusijos 
anglis, popiermedžius ir kitokią žaliavą, 
nes visa tai padaryta ne laisvai samdomų 
darbininkų, bet Sovietų kalinių ir politi
nių nusikaltėlių. Sausio pradžioje Sovie
tai p&sįsįūtė pirkti iš Kanados už penkis 
milijonus dol. alimninijaus, bet sd sąlyga, 
kad Kanada priimtų vietoj pinigų už du 
milijonus dol. anglių. Ką atsakys Kana

dos valdžia į tuos pasisiūlymus, nėr žinios.
Londone skandalas. — Anglikonų ar

kivyskupas, pamėgdžiodamas Katalikų
Bažnyčios vyskupų ir šv. Tėvo aplinkraš
čius, paskelbė raštų, liečiaiitį moterystę. 
Jisai- uždraudė savo žinioj esantiems dva
sininkams teikti moterystę, nekrikštytiems 
ir divorsuotiems asmeninas, kol jų jkfrittujt 
žmona* ai* vyras yra gyvi. Iš mūsų pusės 
žiūrint, jisai nepadarė klaidos, norėda
mas išskirti iš tikinčiųjų tarpo tuos, ku
rie negali priklausyt bažnyčiai. Gi čia pa
sirodė jo prasilenkta. Jis atstovauja Tau
tinę Bažnyčių, o nepriklausomų nuo val
džios. Iš visų pusių pasipylė protestai 
prieš CaTtenburio arkivyskupą, kam jis 
savinasi Valstybės teises sau, nes ne jo 
dalykas esąs nurodinėt, kas yra Tautinės 
Bažnyčios narys, ir kas nėr. Visi, korio 
tik mokai mokesčius ir ateina į anglikonų 
Bažnyčią turi gaut jos patarnavimą, jei 
ne (Vienas grasinu) ląi atsimena iš keno 
malonės jis turi katedrą. Jau antra sa- 
vaite kasAiett eina ginčai įaikritšČiUo^, 
provokuoja arkivyskupą kalbėt1 per radiją*
ote. DAųgiausią trukšmo kelia tie; kdrie, 
pasirodo, į nieką netiki.

Tušti vagonai. — Anglijoj yra ttrtyų 
klesų vagonai. Kiek teko matyt ir keliaut

metais. '
Didžiulio savo komercinio ir 

karo laivyno dėka japonai ga
li plėsti savo prekybą ir galy 
bę. Šitie abiejų rūšių laivynai 
yra vieni iš didžiausių visame 
pasaulyje. Karo laivynas rei
kalingas ir dėl daugybės sa
lų; O‘ su savo žemyno kariuo
menės pagalba japonai siekia 
savo politikos tikslų Korėjoje 
ir Mandžiūrijoje.

Taikos metu japonų pėstini

nkų pulką sudaro pusantro 

tūkstančio žmonių (iš jų 86 ka

rininkai). Tokis pulkas gink-

aplinkybes, numatyti įvairių tuvų, turi 132 kulkosvaidžius.
galimybių it; kas svarbiausia, 
tūrėti pakankamai jėgų drą
siam savo sumanymui įvykdy
ti. Dėl to pravartu kiek susi
pažinti su toipis jų jėgomis.

Japonai gyvena salose, ku
rių iš viso turi 413. Bendras 
jų paviršius 400,000 ketv. kilo-

metūs ir tai yra tik oficialinė vis rečiausiai. Mėgėjai pasi-
statistika, kuriai ne visada ga
lima tikėti; Be to, pradėję sli-

daj-o auka paprastai dėl per 
didelio pasitikėjimo, nepakan-

nkti į kinų kraštų, japonai ga- Į kamo pasiruošimo skraidy- 
lėjo pritaikinti karo meto ka- Įmams, netvarkingumo arba 
ro jėgų normas ir turėti pa- sąmoningo “rodymo kų gali”, 
rengtus visokius sava rezer
vus. Bet jie nesenai oficialiai 
paskelbė kariuomenės ir lai
vyno mobilizacijų. Tuo būdu 
ja.pomj kariuomenės ir karia
vimo priemonių skaičius šian
dien yra žymiai didesnis.

Žodžiu, japonų kariškos jė
gos žemyne ir jūrose šiandien 
vra labai didelės. Bet aš dar

luotas šautuvais ir turi 72 ku- „oriu atkreipti gerb. skaity- 
lkosvaidžius, 2 patrankėles (a-!tojų dėmesį į tai, kad jų jėgų 
rmotas) ir 2 minosvaidžius, kokybė yra net labai aukšta. 
Bet karo metu tokį pulkų su-j japonai, kaip jokia kita tau- 
daro 3900 vyrų, kurie, be šau-

Lemties valandos.
Pirmosios 20 skridimo va

landos paprastai praeina ge
rai. “Vasaros laiko” pavojin
gieji periodai pagal statisti
kos davinius tokie: nuo- 20 iki 
30 valandos, nuo 80 iki 120 ir 
nuo 500 iki 600. Tarp kitko 
paskutiniame periode nuo 500 
iki 600 vai. Didžiausias kala 
strofų skaičius atsitinka dėl 
klaidų, kurias pilotai daro dėl 
nuovargio.

Galite įsivaizduoti, kokių nai
kinančių ugnį tokis pulkas ga
li paleisti!

Oficialinė statistika rodo. 
kad 1931 metų pradžioje japo
nų žemyno kariuomenėje buvo 
259,394 vyrai, iš kurių 17,343 
karininkai. Karo aviacijoje ta

niem). Tose salose gyvena 60 ] rnavo 6,944 žmonės; joje bu-

fa, pasižymi dideliu savo pa-, Nepaprastai nelaimingi 
triotizmiu ir tiesiog nepapras-' atsitikimai,
tu pasiaukojimu savo tėvynei. pastaruosius trejus me-
Tuo atžvilgiu jie gal net lietu-j ^Us aviac‘ijos katastrofų skal
vius ir vokiečius nustumia į ,^‘ius, nuo mechaniškų priezas- 
anfrą vietą. Japonas lengva (motoro ir aeroplano pa- 
širdimi pasidaro sau charakirį Sedimas arba sulūžimas) su- 
(paleidžia savo vidurius). Ja-imažėjo 20 nuos. Nedidelius 
ponės nūo ipažų dienų įskiepi-! aeroP^aIlus katastrofa ištinka 
ja savo vaikams stiprią tėvy- j dažniau, kaip didelius, ypač, 
nės meilę ir didžiuojasi kare kai juos valdo mėgėjai.

milijonų žmonių. Ne vienų ka- vo 838 lėktuvai (aeroplanai), žuvusiais savo sūnumis. Dėl 
rtų nugalėję kinus, Vėliau di- ir dar 300 lėktuvų atsargoj to visi japonai (stabmeldžiai)
dŽiąją Rusiją ir viduje persi
tvarkę japonai greit įsigalėjo 

Į kitų valstybių tarpe. Jų par- 
laiūėbfui didelės įtakos daro 
imperatorius ir tautinės par
tijos. Japonai stengiasi pra-

(rezerve). G1 kur dar šarvuoti 
traukiniai ir automobiliai ir 
tankai!

Karo laivyne tada buvo 88,-

(Ai. Vitk.)

nesibaido mirties, ypač kai gy- sius. savo sumanymus įvykdy- 
vybė aukojama visos tautos ti.
reikalams. Kai per karą kur j Tad japonai sudaro labai ri- 
reikia eiti j tikriausių mirtį, Imtų pavojų ne vienai valsty •

199 žmonės; iš jų 3,877 buvo savanorių tokiems žygiams a.t-!bei, net ir toli nuo Japonijos
laivyno vežamoje aviacijoje.

misti fr išsilaikyti savo kraš- Į Japonai tada turėjo 10 vadi- 
to gerybėmis. Gerai sutvar-1 n amą jų* linijos laivų, 4 lėktuv- 
kytas žemės ūkis. Iš turtingos | nėšius (kuriais- daug lėktuvų 
žemės gauna akmens anglių,! Vežama), 14 kreiserių, 119 es 
naftos,- vario, aukso ir t.t. Ge- į kadrinių minininkų ir 80 nar-

n»rtMT>-i
pirmosios ftiesos vagonai visada tušti. Tai 
ima pastebėt it patys angiai. Vaiuzia ra
ginama juos pakeist } antros kiesos vago
nus ir gaut bent Riek naudos.

Taupumas. — Anglai yra išlaidus žmo
nės, ypač švenčių inet-u, net nuo pat mazu- 
inens pratinami j taupumą. Pereitais me
tais Pašto Taupomose Rasose pasidėjo 
pinigų per 200,000 asmenų daugiatų negu 
1930 m. Pusė te — vaikai.

Tikrieji diplomatai. — Tautų Sąjun
goje stambiausi darbą padaro raštų Ver
tėjai. Jei jie sumaniai ir gerai išverčiu 
svetimųjų pareikštas mintis, tarp valsty
bių pagerėja santykiai, susikalbk. Kai kas 
juos vadina nediplomuotais diplomatais.

Kalbininkas. — Genevos Lniversiteto 
prof. Dr. Velleman laisvai gali išversti 
čia pat pasakytą prakalbą į Anglų, Vokie
čių, Italų, Ispanų, Francūzų, Rusų ir Ro
mėnų' kalbas. Be šių1 jis žinąs ir keletą ki
tų* kalbą. z

i Indijos l<*Hcr ostini. — Anglijos valdžia 
Uždraudė Indijai tautinės dvasios laikraš 
čius. Susidarė todėl grupės, kurios kreida 
išrašo šaligatviuose reikalingus praneši
mus žmonėms, kur eiti, kur bus mitingas 
ir Lt. Valdžiai' yra sunku- kovot stt ‘‘smė
lio laikraštininkais. ’ ’

si randa keliasdešimt kartų dau ! salų esančiai. Tų pavojų jau 
giau, negu reikia. Tai bent ko-I daugelį metų labai rimtai į- 
votojai! Japopų karininkai ge- vertina net Jungtinės Ameri- 
ra.i išmokyti. Japonai gerai kos Valstybės.
fiziškai išlavinti. Užtat jų vv-; P. 'Jurgeli
riausybė lengvai gali drąsiau- į (Bus daugiau)

A. Matutis.

Senasis tėtušio 
pažįstamas

Ką gi gali pradėti 21 metų'vyriškis, 
gaudamas algos vos $25.00 savaitėje) 
$15.00 už mantų, užkandžius, tramvajus, 
skalbimą; mažai kas belieka drabužiams; 
o kų bekalbėti, kad susilyginus su kitais 
bendrais. Džimis Nelsonas susirūpino to
kia padėtimi. Jis visada sunkiai dirbda
vo ir ieškodavo laimikio; tačiau laimė 
kažkodėl aplenkdavo jį.

Nelsonas darbavosi Adamanto ap
draudimo bendrovėje. Jis buvo patenkin
tas ir tikėjosi neužilgo gauti aukštesnę 
ir pelningesnę vietų. O, kad tik Katrė 
Morganaitė būtų patenkinta jo draugin
gumu ir kad tik palūkėtų, kol jis gaus 
didesnę algą. Tačiau ji nepaisė jo pasta
romis dienomis, o visą laikų draugavo 
stt Džiovu Renaliu, kuris buvo žinomas 
mieste, kaipo didelis “sportas”, visada

pasirėdęs naujausios mados drabužiais 
ir niekada nepamirštus pasiimti ir įsidėti 
buteliukų į užpakalinę kišenę; žodžiu, jis 
buvo pasiturįs ir pinigų jam niekada ne
trūkdavo. \

Džimis nuvokė galįs išperti Džiovų 
ir norėjo^ kad dvikovė būtų leistina. Jie
du anksti rytų susitiktų Palisadoje — ir 
Viskas būtų baigta! Jis nepaisė, kad Džio
vas pirmutinis šautų ir nukautų jį, nes 
vis tiek dabar lyg jautėsi miręs.

Buvo pietų laikas. Džimis, kaip pri
prasta, skubinosi į restoranų. Nuo kurio 
laiko jis mažindavo valgį, kad suliesėtų 
prieš riebėjantį Džiovų. Nuo pat ofiso 
durų paskui Džimį sekė koks tai nepa

žįstamas augalotas vyriškis. Restorane 
Džimis stojo savo eilėn, o nepažįstamasis 
atsistojo už jo. Kai Džimis slinko prie 
Valgių baro, tai nepažįstamasis kartu slin
ko, pastūmėdamas Džimį ir užmindamas 
jo batus, o paskui nuolankiai atsipraši
nėjo.

(Bus daugiau)

i
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ŽOSlįS, BET NEPASIDUOSIĄS
VAJUS EINA VISU SMARKUMU. VISI 

ICOis Y2STININKAI ENERGINGAI 
DARBUOJASI

Lietuviškosios Enciklopedijos 
trūkumai

—e JH | U.' it 1L> J U i ifr I n ,f.,.

Lietuvos ūkis ir jo raida

3

* Gubysta savo atsiekė. Janušauskas vėl užpakaly 
paliko. Stancikas nori atsigriebti. Rašinskie
nė, Varkalienė, Gilienė, Rėkus, Žolynienė 
didelę pažanga padarė

(Tęsinys)

Miškų ūkis. Lietuvos mišku 
plotas, kaip minėta, sudaro

Dr. Gr. Valančius. vas pramonės striktūra, suly
ginus jų su pramone prieška 

i rinės Lietuvos, kaip Rusi jo? 
j imperijos dalies, (sąryšy si 

. 'vidaus ir pasaulio rinkos ja 
,h sikeitimu), daug kuo skiriasi.eksportas sudaro vieną

Ką porą dienų atgal Guby
sta sakė, tai vakar padarė. Sa
kė; žūsiąs, bet Janušauskui 
nepasiduosiąs. Jis .(Gubysta)

• nežuvo, tik vakar pirmoj ko- 
nteste vietoj atsistojo. Vadi
nas, Florijonas šiandie kon- 
testininkų “prezidentas.”

Stancikas porą dieni) pe-
^^nrenęs lig žemės drebėjimą, 
vimdo atsigriebti, tik nežinia 

, kaip jam seksis, nes Rašins-
• .kienė, Varakulis, Stulginskas

ir tas pats Janušauskas žada 
neužsileisti. Pamatysime, ko
kie “strošni” dalykai dėsis 
vajaus lauke.

Varkalienė užsimojo ant 
Stulginsko

Varkalienė, kurią užvakar 
buvo Staniulis, o vakar Pet
rauskas pralenkę, šiandie pa
rodo, kad “svlos” lenktynė
ms pas ją dar yra. Vakar ji 
vėl pralenkė savo “sosiedą” 
Staniulį, binghamtonietį Pet- 

». rauską ir užsimojo ant Stul
ginsko. Ar pralenktieji jai už- 
sileis, ar priims užduotus smū 
gius, negaliu pasakyti. Taip 
pat nežinia, kų darys Stulgins
kas. Ne pro šalį čia bus Var- 
kalienę įspėti, kad pralenkusi

Kontestininku-iu stovis iki 

vasario 12 d.

Lietuviškosios Enciklopedi- Enciklopedijoje tik tiek tėra 
jos leidėjų ir redaktorių neno- paminėta: “Akron (sk. Ekrn),
rime nei pagyrimais svaigiu-: J. A. V. Ohio valst. miestas; ' \ .* už 98.9 mil. litu. Paskutiniu "7’,.’..................
ti, nei papeikimais erzinti, nei Į 208,503 gyv.” Bet kad Akrono b7tXt ^79 48^ 1^7^ kuriu ,aiku’ me<lžip kainoln» kiniai YmT’ L,et‘,v<‘s pazan-
barimais jų pastangų, slopinti, yra lietuvių katalikų bažny- x:---- :-:i- ____ ^pa< sus,siekimas bu\o
Kiekvieno lietuvio pareiga y-j čia, kad čia gyvena daugiau yra v®*st-ybinių miškų.
ra tik visokiais būdais Liet. I kaip 300 lietuvių šeimynų, kad '^į2. !** pnvaft\ ,r 33’227 
Ene-ją paremti. j čia buvo leidžiamas satyros a Klaipėdos krašte, kurie

Jau susilaukėme tos taip mėnraštis “Vanagas”, tai nė ^V&r °KU aut°noni*akai.
Karo metu išnaikinta 20%

stambiausių eksporto pazieip'. c. , ..... ......
. Strategiškais ir politiškais su-

Pavyzilznu, 1929 m. išvežta „ ... • , ... , ,_ . metimais rusų valdžia truki'

nukritus, ši pozicija sumažėjo. .. 1 / •' nepakenčiamas, miestuose su
Ir bendrai medžio eksportui . , . . . m .1 tvba suvaržyta ir tt. Tokio?
pasaulio rinka nėra palanki, 
nes aiškiai jaučiama miškin
gų valstybių, kaip Rusijos, 
Lenkijos ir Suomijos, konku-senai laukiamos Lietuviškosios gu-gu. Štai tai tau ir Lietu-

Enciklopedijos poros sąsinvi- viškoji Enciklopedija, kuriai Vlso Lietuvos ploto 'renciją. Nemalžai medžio su-
F. Gubysta 4335 S. Mozart nių. Jos graži išvaizda mus lietuvių kolonijos Amerikoje, ltnpv pat nipta,}'naudoja vietos rinkai gami-

St., Chicago, III........... 398,950 džiugina, bet turinio trūku
V. Stancikas, 7709 W. 47 mai mus truputį apvylė. To-

St., Chicago, III.........  389,939 bulumo nereikalaujame, bet vi-
O. Rašinskienė, 1639 S. 59 j Putiniškai geros Enciklopedi-

Ave., Cicero, III.........  363,530 -l08 lahai pageidaujame. Jei
A. J. Janušauskas, 1301 S. “SPaadoB Fond°” ]«d»™(.ji 

50th Ct, Cicero, III... 355,000 EndHopedij. yra pavadinta
P. Varakulis, 724 West 18 “Lietuviškoji,” tai tikimės jo

St., Chicago, III.......... 350,330
A. Stulginskas, 1628 S. 50 

Avė., Cicero, III......... 258,070
M. Varkaliėnė, 6315 South 

coln avė., Chicago, III. 226,520
P. Petrauskas, 14 Johnson 

st., Binghamton, N. Y.

je rasti ko daugiausia litua- 
nikos. Deja, čia daugiau vietos 
duodama žinioms apie Rusijos 
socialdemokratų veikėjus ir a,- 
pie rust) rašytojus, nei apie 
pasitarnavusius lietuvių tau
tai asmenis. Svarbu supažin-

rodos: neturėtų būti svetimv- prieS kar* ruSų val(lzia s,na-r 
' kiai buvo apnaikinusi Lietu

Apie Albany, N. Y., štai, ko- vos miSku_s- 1887 metais mi* 
kių keisti) ir net klaidinančių kas sut^ar® d®* 26% v’s°s ^e"*1931 m. kritus medžio kai- 
informacijų L. En-ja paduoda, tuvos P^to, 1912 m—tik _9.4 , Qmg 30-40% Lietuvos miš 
esą: “Albam/, J. A. V. Nevy w° __ m* nu n^° 1 |kų ūkis, esant didelei paklau-

nanti medžio pramonė, taip

sąlygose Lietuvo buvo priver
sta gyventi žemu ir atsiliko 
siu ūkio gyvenimu. Nežiūria 
to, kai kurios pramonės ša
kos, ypač odų, metalurgijos 
(geležies) ir alaus pramonė 
buvo lahai išsiplėtusios ir pa-

................................. 213,960
Ag. Gilienė, 1313 Emerald 

Avė., Chicago, III. .. 211,090 
S. Staniulis, 6651 S. Talman

avė., Chicago, III......... 207,950
Misiūnas, Roseland, III. 245

W. 108th St. ..................121,580
Rėkus, 1350 Wabansia avė.,

Chicago, III................. 111,060
Grybas, 2244 W. Adams

St. Chicago, III..........104,100
A. Žolynienė, 6709 Archer
avė., Chicago, III......... 103,500

J. Aukškalnis, 1354 Harri- 
son St., Gary, Ind .. 101,200 

V. R. Mandravickas, 815-45 
. 100,800

du vyru, pasisaugotų moters 
• —Gilienės, kuri šiandie visai, st., Kenosha, Wis

netoli Petrausko, o ryt jau 
gali šalę Varkalienė s atsistoti.

Rėkus vėl naują šuolį 
davė

z Rėkus kasdieną darosi sma
rkesnis ir kitiems kontestinin- 
kams pavojingesnis. Vakaryk
štis jo šuolis pirmyn buvo toks 
dideĮis, — kad net Misiūno 
pozicija pradėjo svyruoti. No- 
rtb Side kolonija nedidutė, bet 
žiūrėkite, kiek baimės daro di-

I
dėlių kolonijų kontestininka- 
ms.

Dar žingsnis, Ir Žolynienė 
“paims” Grybą

| Kai jau p. Žolynienė, uoli 
»icago’s pietvakarų kontesti- 
■*J<ė, atsilankė į “Draugo” 

misą, tai žinok, kad jau bus
^naujas kam nors suprizas. Va- 
'kar p. Žolynienė padarė supri- 
zą Žvirbliui, Kazlauskienei. 
Mandravickui ir Aukškalniui: 
dar žingsnis ir “paims” Gry
bą. Ar taip bus, ar ne. žinoma, 
negaliu sakyti. Visa priklau
sys nuo to, kaip greit gausiu 
žinių nuo Grybo ir visų tų,

kuriuos Žolynienė pralenkė.
Serga

Nelemtasis flu, kuris, dėl 
nenormalios Cbicagoj žiemos, 
šiuo metu tiek daug žmonių 
kamuoja, pagavo ir du konte- 
stininku; Vaičekauskų ir Gai
žauską (gal ir daugiau kas se
rga, tik neturiu žinių). Vaiče
kauskas jau aplaužė ligai rar 
gus; pamažu vėl pradeda da
rbuotis, bet įGaižauskas da se
rga. Linkime jiems greitai pa
sveikti ir vėl sėkmingai kon- 
tųste darbuotis.

pat krašte smarkiu tempu ei - ; . , , .1 . siekusios gana anksta tecbnnanti statyba. Dėl to 1930 ir . . . . . y ,J kos laipsni jau prieš karą.
Itin palankios buvo rinkos są 
lygos, nes jos dirbo visai li-

. ., . , , . .džiulei Rusijos imperijai, išsai viduje, daug nenukentėjo.'. . , . , .d ° jos gaudama taip pat visas
reikalingas žaliavas. Be sumi
nėtų 3-ji) stambių pramonės 
šakų prieš karų Lietuvoje taip

nuoš. Dėl to įvesta griežta 
ono (1926). įkurtas 1614 prie miškl! Priežiura ir kontrolė. 
Hudsono upes ir yra antras Turėdama ”amažai ™§ko, Lie- 
miestas savo amžiumi tryliko- luva jau iS Pokarinio laiko 
je pirmųjų valstybių. Jame y- turi nemenkai »P>«tų medžio 
ra žinoma bibliotekininkų 2 nx aPdiri>™° pramonę, k. a. lent- 
mokvkla. Svarbus medžių pre- piūvi'!> bakh!’ degtuk’’ fa".y- 
kvba ir alaus bravorais." Jau r°’ karton<> ir kit« fabrik'!- 
statistika čia pasenusi, nes pa- 'APdirbto ir ^apdirbto medžio

Yorko valstybės miestas, 113,-

Beveik visų Lietuvos miškų 
eksploatacija yra Ž. Ū. M-jos 
miškų departamento rankose.
Išlaidos bendriems miškų rei- paį veikė, tik siauru mastu:
kalams sudaro apie 10 .degtinės varyklos, plytinės,
jonų litų kasmet. į

Pramonė. Dabartinė Lietu-1 (Tąsa ant 4-to pusl.3
dinti lietuvių visuomenę su 193„ cenz? miestag A]bany
svetimtaučių įžymybėmis, bet 
informuoti apie saviškius yra 
visų svarbiausia.

Amerikos lietuvių kultūrinės 
Įstaigos ir Amerikos lietuviai 
čia beveik ignoruojami. Liet. 
Enc. mini keletą akademijų, 
bet apie pagarsėjusią lietuvių 
Šv. Kazimiero akademiją Chi- 
cagoje nė žodelio.

• Šioje Enciklopedijoje pasi
gendame kun. Igno Albavi- 
čiaus biografijos ir fotografi
jos. Ar pe keista? Juk kun. I. 
Albavičius nėra koks tai pa
prastas “ prabaščius, ” bet vie
nas iš žymiausių lietuvių pa.t-

O Kazlauskienė, 4356 S. Į riotų, Amerikos lietuvių patri- 
Rockivell st., Chicago 94,2(MKotų, Amerikos lietuvių katali-

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. 
Melrose Park, III.......... 85,850

P. Pabijonaitis, 2320, W. 23 
PI., Chicago, III............ 68,506

Bugentavičius, 1616 N. Lin
coln St. Chicago, III. 61,900

A. Valančius, 1226 S. 50

turi 127,412 gyventojų; bet 
kam reikėjo minėti “alaus bra
vorus” — tai tiesiog nesupra
ntama. Tur būt L. E. redak
cija nežino, kad Amerikoje 
prohibiciįos įstatymu alaus 
bravorai jau senai panaikinti; 
taigi, jų negali būti nė Albany 
mieste. Vietoj alaus bravorų 
reikėjo paminėti, kad šiame 
mieste yra graži lietuvių ka
talikų bažnyčia, kad čia gyvuo
ja keletas lietuvių organizaci
jų, kad lietuvių gyventojų čia 
yra apie 5,000. Juk tokios in
formacijos laikomos lituanika, 
ar ne?

Ir suprask tu, žmogau, kam 
mūši) Enciklopedija deda ita
lų šeimynos Aldo ženklo (her
bo) atvaizdų, o Lietuvos mie
stų ir Lietuvos kilnių vyrų he
rbams visiškai vietos neduoda
ma. Kas yra svarbiau mums,

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

P V)UJ

avė., Cicero, III. 61,600
' A. Condratas, 1706 S. Ma- 
yomencing avė. Pliila, Pa.

................................ 40,700
Vaicekauskas, 4242 S. Ma-

plewood avė., Chicago, III.
.............. 32,000

Gaižauskas, 148 E. 107tli st.,
Roseland, III................. 31,910

J. Vaičaitis, 424 Dean St.,
Scranton, Pa................. 25,850

Bacevičius, 1850 Wabansia
Avė. Chicago, III......... 24,200

Ip. Taruška, ....... 20,350
A. Langman, 1334 So. 48

Ct., Cicero, UI.............. 17,700
A. Nemčiauskaitė . . 8,500 
Sutkus 1007 Eight st.,Wau-

kegan, III...................... 6,250
J. Balsis, 610 Wall St. Rock

ford, UI......................... 5,800
Varaitis, Luzeme, Pa. 1,000 
M. Bovaitienė, 700 S. 9 st.

Herrin, III...................... 1,000
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.

E. St. Louis, III.......... 1,000

kų vadas, Lietuvių R. K. Fe
deracijos prezidentas, buvęs 
Lietuvių Tautos Tarybos A- 
merikoje narys; juk kun. Al
bavičius nemaža pastangų, pa
dėjo, kad J. A. V. pripažintų
Lietuvos Respublikų “de ju- lietuviams: ar svetimtaučių he- 
re.” Kų, kų, bet neįvertinti rbai, ar Lietuvos heraldika? 
kun. Albavičiaus didžių darbų j Lietuviškojoj Enciklopedijoj 
Lietuvos labui, tai jau tikrai i tikėjomės rasti puikų lituani-
būtų nepadoru.

Taipgi pasigendame foto-
kos lobyną, iš kurio teks sem
ti žinių ne tik patiems lietu

grafijos ir biografijos Aleksa-, viams, bet ir svetimtaučiams.
ndravičiaus (Aleksio) Aleksa
ndro, gyvenančio IVaterbury, 
Conn. Kaipo kompozitorius jis

O dabar... dabar tik tenka pa
linkėti, kad L. E. redaktoriai 
neignornotų Amerikoje gyve-

buvo ir yra vienas is populia-1 nančių lietuvių, to mūsų tau
riausių tarp lietuvių Ameri-'tos trečdalio.
koje. Retais lietuvių koncertas 
Amerikoje apsieina be jo su
komponuotų tikrai gražių dai
nų Kaipo patriotas ir žymus 
veikėjas, jis yra plačiai žino
mas lietuviams inteligentams.

Apie Akron, 0. pagarsėjusį 
gumos dirbiniais miestą, kuris 
turi 255,040 gyventojų, Liet.

Dr. Al. M. Raukus.

KAUNE ŽEME ATPIGO
Žemės sklypai (lotai) na 

mams statyti atpigo nuo 20; 
ligi 40 nuoš. Atpigimas pa-' 
reina nuo to, kad ir būtų nuo
ma (arenda) netrukus gali at
pigti.

Skaitykite ir platinki
te lietuvių katalikų die* 
nraštį “DRAUGĄ” ir 
remkite tuos biznierių* 
ir profesionalus, kuru 
garsinasi jame.

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gų,” kartu patėmijate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie mūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.

Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse netlž- 
mįrškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa
garsinimų * ‘Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuom kartu Jus ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugų”, i

Remkime ir Platinkime 
“Draugų”!

Savo Dienraštį

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

'U\
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LIETUVOS BANKAI ABRAOMAS LINKOLNAS
Lietuvos Bankas ir visi kiti kio krizės atmosferoje, vis dėl Abraomas Linkolnas gimė gos, tai stipriai paimsiu į sa-

stambieji bankai jau su
vedė savo veikimo pernykščių

to palyginti geriau išsilaikė- vo rankas tuos besočius vergu

metų apyskaitas. Tuo būdu pa Į mūsų mokėjimo susivaržyti, 
aiškėjo mūsų bankų būklė, a- Šis susivaržymas ture daug

Kentucky valstybėje vasario 
me, tai tas daug parėjo nuo' 12 d., 1809 m. Jo tėvas ne-pirklius.” Užimtas įvairiomis S

mokėjo nė skaityti, nė rašyti, pareigomis jis sugebėjo rasti 
Motina, gera krikščionė ir laiko teisės studijuoti ir 1837

LIETUVIAI AMERIKOJE Į This^new cheese

WEST pullman.IlC

pie kurių Lietuvos Banko val
dytojo pavaduotojas p. J. Pak 
nys suteikė spaudai gana įdo
mių žinių.

1. Lietuvos Banko pelnas
Lietuvos Bankas 1931 m. 

turėjo apie 600.000 litų dau
giau negu užpernai tokių pa
jamų, iš kurių susidaro banko 
pelnas. Iš tų pajamų buvo pa
dengtos paprastosios adminis
tracijos išlaidos, normaliai a- 
mortizuotas kilnojamasis ir 
nekilnojamasis turtas, padeng 
tas banknotų spausdinimo iš
laidos, nurašytos abejotinos 
skolos ir perkainuoti banke 
gulintieji Anglijos svarai jų 
dabartiniu kursu. Atskaičius 
iš pernykščių metų pelno vi
sas tas išlaidas, nurašymus ir 
perkainojimus, bankui lieka 
dar gryno pelno, tačiau jau 
ne tiek daug, kad pakaktų iš
mokėti 8% dividendo banko 
akcininkams. Banko statutas 
reikalauja, kad akcininkams 
būtų išmokama 8% dividen
do. Dėl to reikės paliesti se
nesniųjų metų*pelno atsargų, 
kad išmokėjus akcininkams 
tokį dividendų, koks statute 
yra numatytas.

2. Lietuvos Banko gairžs 
artimiausiai ateičiai

Pereitais metais buvo tokių 
sunkių momentų, kada atrodė, 
kad Lietuvos Bankas visai ne
galės kreditų didinti. Kredi
tai teko vadžyti, bet jie nebu
vo visiškai užveržti. Dabar 
yra aišku, kad Lietuva nebū
tų išvengusi stambių sukrėti
mų, jei kreditų varžymus bū
tų buvęs be atodainj vykdo
mas.

Taip pat nesigailime, kad 
nesusigundėme varžyti sveti
mos valiutos pardavimų, ka; 
ędabar kituose kraštuose labai 
plačiai praktikuojama. Tiesa, 
Lietuvos Banke pusėtinai su
mažėjo užsienio valiutos re
zervai, bet pardavimo suvar
žymas nebūtų tuos rezervus 
apginęs, o kitais atžvilgiais 
toksai varžymas būtų daug ža 
los padaręs ir netvarkos įne 
šęs. Taigi, nors ir reikalinga 
pinigų apyvarta siaurinti, net 
ir tuo tikslu siaurinti, kad už 
sienių valiutos paklausos su 
mažėtų, tai vis dėlto tiksliau 
atrodo rūpintis, kad nesirastų 
paties reikalo tokioms paklau 
soms, o netramdyti jau pasi
reiškusį reikalų.

Jei mes ligi šiol, gyvenda 
mi sunkiausios pasaulinės fl-

LIETUVOS ŪKIS IR JO 
RAIDA

nulemti ir mūsų artimesnės u- 
teities likimų.

3. Kaip atrodo Lietuvos 
pinigų pastovumo išlai

kymas?
Kituose kraštuose dabar 

svarstoma ne tik klausimas, 
kaip išlaikyti pinigų pastovu
mas, bet ir kiek tikslu tok
sai pastovumas laikyti. Pas 
mus tokio klausimo nėra. Mū
sų sąlygomis likti be pasto
vaus pinigo būtų pražūtis. Li
to išlaikymas yra didžiausia 
Lietuvos Banko pareiga ir 
Banko valdyba tesės tą parei
gą atlikti.

4 Kokia kitų stambiųjų 
bankų būklė?

Sunkiais pernykščiais me
tais ir kiti mūsų bankai paly-

prasilavinusi, kurios Linkol
nas neteko 9 metų amžiaus, 
jam buvo brangi ir mylima 
esybė. Linkolnas yra pasakęs: 
“Aš pasilieku skolingas savo 
angelui motinai už ta visa, 
kuo esu ir kuo pasitikiu būti. * ’

Linkolnas neturėjo progos 
mokytis. Mokyklą lankė vos

tapo prisiekusiuoju advokatu. 
Ofisą jis atidarė Springfielde 
(III.) ir čia pagarsėjo savo 
profesijoje. Jis taip pat daly
vavo ir prezidento rinkimuo 
se 1840 ir 1844 m. O 1846 m. 
buvo išrinktas į atstovų rū
mus. 1860 m., debatuodamas 
su savo oponentu, pasakė

12 mėnesių Mėgiamiausios jo'i“Dougias nepaiso, ar vergų 
knygos buvo: “Biblija,” “Pi- įpaliuosavimas bus balsuoja- 
lgrimų progresas” ir “Aizopo nias aukšyn ar žemyn, tačiau
pasakos.” Sakoma, jis atmin
tinai mokėjo visas Aizopo pa
sakas ir daugelį ištraukų iš 
Biblijos. Jis daug skaitė kny
gų, semdamas iš jų mokslą 
savo ateičiai. Brangino kiek

Dievas rūpinasi, ižmonija rū
pinasi ir aš rūpinuos ir Die
vui gelbstant, aš laimėsiu.’ 
Kai tapo prezidentu, jis tam 
tikras dienas pasiskyrė mal
dai. Jis tai darė Naminio Ka

vienų laikraščių iškarpą. Iš jų 'ro laikais, realizuodamas, kad 
išmoko atmintinai visas En- pirmutinė pagalba reikalauti-
riko Clay ’o prakalbas. Jis mo
kėsi viso, kas tik buvo kilnu

ginti gerai pasirodė. Galima įr jora< Dennis Hanks rašo: 
net stebėtis, kaip jie išlaikė “T
tokį puolimą. Septynių didžių 
jų Kauno bankų bendra indž
iu suma per antrąjį pereitų 

metų pusmetį sumažėjo 24 nu 
ijonais litų. To neveizint,ban

kai nesustabdė mokėjimų.
Mūsų bankai puikiausiai iš- 

aikė šių sunkių laikų ekza- 
minus. Dabar jau ir tie in
dėlininkai, kurie pernai pasi
skubino atsiimti savo inde 
liūs, patys mato, kad nebuvo 
jokio pagrindo bijoti. Alėtų 
pabaigoje tie indėlininkai pra
dėjo nešti atgal į bankus sa
vo pinigus. Per gruodžio me
nesį indėlių padidėjo apie 2 
milijonų litų. Jeigu iš tarp
tautinės arenos toliau nieko 
neramaus nebekils, tai didžio
ji pernai staiga išimtų indė
lių dalis vėl sugrįš į mūsų 
bankus ir padidins bankų ak 
tyvumą.

(M. L.)

Viena minuta
Vienas godus smalstuolis 

sapnavo ir jautėsi, kad stojo 
prie dangaus vartų, kur su
tiko Šv. Petrą ir užvedė kalbą.

— Šv. Petrai, — klausė go
dus smalstuolis, — paaiškink 
man, ką tau reiškia tūkstan
tis metų?

—Man yra tik viena minuta.
—Ką tau reiškia milijonas 

dolerių ?
— Man yra tik vienas ska

tikas.
—A! Šv. Petrai! geriausias 

Šv. Petrai, paaukok man tą 
vieną savo skatiką.

—Mielu noru aš tau jį pa
aukosiu, — atsakė Šv. Petras,

Tai buvo vienas daiktas, ku
rio Abraomas Linkolnas neži
nojo — jis nežinojo, kaip būti 
pikčiurna, kaip padaryti kam 
nors bloga ar pamanyti ką 
nors bloga apie kitą.” Jo ga
bumai, jo jumoras ir pasakų 
žinojimas savaime kėlė jį auk
štyn ir jis buvo visų favoruo- 
jamas. Kilnus jo būdas ir iš
vaizda visus traukė.

Jo tėvams persikėlus į In
dianą, paskui į lllinojų mato
me Linkolną triūsiant įvai
riuose užsiėmimuose, o po dar
bo besimokinant.

Linkolnas gyveno blaiviai 
ir padoriai. Dėl to jis buvo 
sveikas ir tvirtas kūnu ir dva
sia.

Kilus karui su indėnais da 
lyvavo jame kaip kapitonas. 
Po karo jis susidomėjo poli
tika ir 1834 m. buvo išrinktas 
į Ulinojaus valstybės legisla- 
tūrą. 22 metų amžiaus, buvo 
nuplaukęs į New Orleans mie
stą ir matė kaip su juodo- 
džiais vergais, išstatytais tur
gavietėje ir pirkliams parda
vinėjant žiauriai apsieita. Sa
vo bendrams jis tarė: “Vyrai, 
aš prisiekiu Amžinuoju Dievu, 
jei seksis man sulaukti pro-

(Tąsa iš 3 pusi.)

malūnai, lentpiūvės, baldą fa
brikai, vilną ir liną pluošto 
apdirbimo įmonės, saldainią- 
šokolado, tabako, popieriaus 9
fabrikai ir kiti. Tačiau visos į 
tos pramonės šakos plėtojosi į 
lėtu tempu, nes žemės ūkio i 
gamyba buvo nepalžangi, vals-! 
tiečiai sudarė nedidelę įperka- į 
rąją galią, miestų gyvenimas j 
dėl politiško režimo buvo ap-1 
snūdęs.

X Vasario 3 d. ponų Žitke
vičių rezidencijoje įvyko va
karienė. Alat ponai Žitkevičiui 
kasmet atsilankius klebonui, 
pakviečia savo draugus ir ge
rai pavaišina.

X Kiekvienam mūsų vaka
rėly atsilanko žymus Town oi 
Lake veikėjas p. V. Stančikas, 
kuris katalikiškos spaudos va- 
Įjaus metu atstovauja ir mūsą 
koloniją. Įteikia pažymėti, 
kad p. V. Stančikui puikiai 
sekasi, ir užtikriname, kad 
pirmutinė dovana teks jam.

X Kovo 6 d. West Puilma- 
ne bus nepaprastas įvykis; 
mat, tą dieną bus parapijos 
metinis bankietas su labai į- 
vairia progrtųna. Ponas Žitke

vičius su pagalbininkėmis ga
mina balandžių ir kitų gardu- 

(Tąsa 5 pusi.)

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurion pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. De ka
ilio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmu. Kaukų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Runku, Kojų tirpimų ir ar- 
Salusį kraujų, nikstelėjimų ir Šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostls yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
finam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN'S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 76 centai.

DEKEN’S OINTMENT CC.
HARTFORD, CONN.

Digestible 
as milk 
itself I

Patented

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ęualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Eveiy one 

can eat it freely!
Velveeta spreads, slices, melts 

and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KRAJFT

'ei ve e ta
The Deliciou* New Cheese Food

na iš Aukščiausiojo. Jo admi
nistravimo laikais buvo įvesta 
Padėkos Diena, kaipo tautinė 
šventė.

(Bus daugiau)

LIETUVIS IŠRADO SIU- 
VAMAJAI MAŠINAI 

PATOBULINIMĄ

Pil. Viktoras Juodkūnaitis 
yra išradęs “siuvamai maši
nai prietaisą, garantuojantį iš
viršini; siūlių tiesumą.” Taip 
tas išradimas yra užpatentuo.- 
tas prekybos departamente.

Kaip sako pats p. Juodkū- 
naitis, jo išrastas aparatas ne 
tiktai nustato siūlių taisyklin
gumą įvairiausiomis figūro
mis, bet duoda galimumo pa
greitinti darbą 50 nuoš., t. y. 
dvigubai.

ŠV. ONOS DR JOS NARĖMS

Bridgeportas.— Šv. Onos dr- 
jos narės prašomos susirinkti 
8:30 vai. ryte šeštadieny, va
sario 13 d. prie Auburn ir 35 
gatvės pasitarti aa. Elzbietą 
Jankautienę, buvusią tas dr- 
jos narę, ir palydėti ją į Šv. 
Jurgio bažnyčią.

SULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

Mrs. Betty Luedere iš Dayton ra
šo: Aš vartoju Krusehen suliesėjimui 
— per vienų savaitę aš suliesėjau 
dešimčia svarų, todėl nerandu zodių 
išgirti tų vaistų

Kad suliesėti lengvai, saugiai ir 
nepavojingai imk usę Krusehen pusę 
arbatiniou šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailių išvaizdų.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms, visai pigiai teatseina. 
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Krusehen 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
ir turi saugotis.

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėriftjjh, spuogais 

ir kitais odos negW»mais. Tik 
gauk gydantį antiseptikų Žemo— 

saugus. Aptiekose. J85c., 60c.,
»1.00. - . -

ADVOKATAI
žemo

FOR SKIN iftRiTflTIONS

— jeigu čia prie mano vartą 
palūkėsi tik vieną mano nii- 
nutą. Samata

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda i pavojingų su
sirgimų. Sustabdykite jį ūmai 

su linimentu
PAIN-EXPELLER

BILLY'S UNCLE

KSSUėuev!

VBS. Akio FVČ'S ausi TWL MAU T UJAMTfk s^.%. -Vū
vGOklU K TOViOA HtM VQW 

|A SPOT SO 1
\CAkl TA't.V ĄtACfc

.TO
. TOMIGHT

&

KŪDIKIS TRUKDO POILSĮ 
PAVARGUSIO DARBI

NINKO-
“Mano kelių savaičių kūdikio vi- 

durėiiaį sukietėjo nuo mano pie
no“, pasakė viena motina iš ‘Ne- 
braskos. “Jis neleido miegoti nakti
mis ir mano vyras snausdavo ant 
desko ofise. Po to daktaras patarė 
duoti kūdikiui Castorijos ir jau se
kančių dienų vaikas buvo geresnis. 
Jo vidurėliai veikė gerai ir jis dau
giau netrukdė musų poilsio’’. Saugo
kis Castorijos imitacijų. Fletcherio 
parašas reiškia tikrų Castorijų, gry
nai augmeninę, nekenksmingų, dak
tarai visur pataria jų vaikams ir 
kūdikiams nuo sukietėjiano, deglio, 
slogų, nerimavimo ir tt. (68)

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. VVashington St 
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
6 iki 9 vai.

VIENYB• E-
i -STIPRYI1Ėr- -

Gerą ir teisingą patarnavimą galite gauti
SAVO Bankoje ...
Taipogi, dabar yra gera proga, turintiems 
pinigų, nusipirkti mažus, bet užtikrinan-
čius pirmus 1 morgičius, 
(6%) nuošimtį,

Universal State
nešančius šeštą

Bank1

3252 So. Halsted Street
Kampas 33rd Street

Chicago, Illinois

Namų Tel. Hyde Park 3395

A.A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH 1A SAU,E STREET 
Room 1914 Tel. Randolph 9SS2 
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.

Valandos — 1 iki 9 rakate 
Utarn., Ketv. Ir gubatoa vakare

Tel. Randolph 6187

ALFREŪ B, CLARK
Attorney At Law 

11 S. LA SALLE STREET 
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. ir Su
batos nuo 7:30 iki 9 )

6200 S. HALSTED STREET
Tai. Wentworth 19«1

Tyros, Aiškios, Sveikos

GRAŽIOS AKYS

Yra didelis turtas

Murinę valo, Rvelnina gaivina 
be pavojaus. Jus jų pamėgsit*
Knyga “Eye Care“ arba “Rys 
Beauty” ant pareikalavimo.

MuriB*Co., Dpc. H. S., 9 B. Ohio St., Chicaso

L-.tLUO OUOLfcV 
— HourtkE.

FtkiV. k(AC - 
UJUF'ZF O'NOv. 
-iTHiUK VOCR.’fc.

. GOikiC ?

TO TLL.L TW TV6.UTV\ \-CAM'T MAV-F
IVCrOiki’ TO A, L.VTTLSL UT TOO/kV, MAC, 
POKE.P- PAVTY —HOiD’RF 
T"OŪ L',V-£- T'COMkF>7'X'AX0U

ALOMC ? ?.

PROBAK-
teikia

barberišką
skutimosi
patogumą

namie

(PROBAK BlADE)

For COLDS, COUGHS
Sore throat, museular rheu- 
matic aches & pains,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

AT ALL DRUGGISTS

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls la a FamoVA Vtvanl Sėt and itl- 
cludes face powrler, $1.00; Rouge. 76c, 
TUsue Cream 61.00. Depllatory 6100. 
Faclal Astringent *1.76, Bath Salt 1.00. 
Toilet Water *1.25. Perfume *2.75. Brll- 
llantųie 76c, Skln Whttener 76e. Totai 
Value *12.00. Speclal prtee. *1.*7 for ! 
ten plecea to introduce thla line.

Vardas 
Adresas
Siunčiame per paštų COD 

Pinigai grųžlnaml, Jei
nepatenkintas.

Bea Ven 58O-5th Avenue, N»»

fctGHT — DOM’T 
UJOR.RV ABOUT 

MEiK

r

_____
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LIETUVIAI AMERIKOJE

WEST PULLMAN. ILL
(Tųsa iš 4 pusi.)

gatus. Šeimininkės taip pat 
) ruošiasi pagaminti ko geriau
sius pietus atstovams. O va-
kare seimo atstovui taip pat niunijos.

ieškonia dolerio su užrištomis 
akimis.

X Šv. Vardo Jėzaus drau
gijos nariai šeštadienį drauge 
eis išpažinties, o sekmadienį 
7:30 per Mišias prie Šv. Ka

mynų vakarienei, o programoj lurės pmgos paluatytį puikių 
dalyvaus žymūs artistai ponai prograuu^ Bus suvaidinta 4 
Saboniai, Čiapas, laižei skis veįksuilj komedija “Ponas
Savičius, Vaičekauskių šeima, 
parapijos choras, kuriam va

šiau
Dauganoris. ” Artistai jau la
vinasi, vadovaujant p. Jonui

dovauja varg. S. Raila ii kiti. Taip pat cicierie-
P. V. Stancikas man sakė, kad'
taunlaikiečiams paliktų ru 
stalus, nes žymi veikėja p. 
Čepukienė atvyks su visa ar
mija.

Lauksime svetelių iš visur 
ir ko puikiausiai sutiksime.

P. S.

CICERO, ILL
X Sekmadienį, vasario 14 

d. įvyksta V. V. Kat. Fedora-

Klebonas patarė, kad ir vi
si seimo delegatai eitų šešta
dienį išpažinties, sekmadienio 
rytų prie Šv. Komunijos.

Naujų valdybų sudaro: pir- 
min. J. Černauskaitė, rašt. Ka- 
račkiūtė, kasos globėja Žvirb
lytė.

Pageidaujama, kad visos 
moterys ir mergaitės įsirašytų 
prie tokios organizacijos. Ji 
daugiausia darbų nuveikia ir 
geriausiai gyvuoja. Jūs dabar 
dalžniau išgirsite apie mūsų 

Įveikimų per “Draugų,” nes

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehill 0617

lies. 6707 S. Artesian Avė.
Tel. Grovehill 0017

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRUitOAS 

2423 West Marąuette lioad

Vai.: 2-5 ir 7-0 P. M. Ket. 0-12 A.M. 
Nedėlioj susitarus

DR. A. G. RAKAUSKAS
^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CH1CAGOS OFISAS: II KENOSHA, W1S. OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD. II 5817 — 6th AVENUE
Vai.: utarnlnkals, ketvergals Ir pėt 
nyčiomis nuo 9 iki 12 v. ryto. nuo 
1 iki 4 Ir nuo 4:30 iki 8 v. vak. 
Chtcagos ofiso Tek Grovehlll 32H3

Vai.: panedėllais, seredomis ir su- 
batomia nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

tas p. J. Mockus dabar ilsisi, 
čiai vasario H d. paminės .‘vikeiSm»” savo na-',
vasario 16 dieną. Bus tam pu muofee. q jo viet)į užėmė uau- 
minėjimui pritaikinta prop»-!Jae p gemetulski6 ,
ma ir įžymūs kalbėtojai pa- kurį8 Ulku!>1 p Mockaus

turime gabių korespondenčių. 
X Buvęs * Draugo ’ agen- Laukite mūsų žinių

Narė

pasakos apie mūsų Tėvynės 
Lietuvos prisikėlimų ir Nepri
klausomybės atgavimų. Cice 
riečiai nekantriai lauks visų 
atsilankančių delegatų ir sei
mo svečių.

pėdomis. Ciceros “Draugo” 
vajaus kontestininkai prauėjo ; 
smarkiai darbuotis, bet pama
čius Janušauskų pirmoj vie
toj, kitiems šaltas prakaltos

CHICAGOJE

KRISTAUS KANČIA 
PAVEIKSLUOSE

Liet. Vyčių 4 kuopa Dievo 
i per kulnis nuriedėjo iš tos bar ĮApv. parap. naujoje svetainė- 

X Vasario 9 d. cicerieėiai. mės, kad kartais Janušauskas (18-ta ir Lnion gat.) ren- 
puikiai praleido: buvo suren- nesuvarytų visų į vienų ožio »^a vasar‘° ir 15 d. vaka- 
gtas Užgavėnių vak. parapi- ragų. Užtat visi pradėjo siuar- raas krutainosius paveikslus

Tel. Canal 6764 Res. Republio 5360

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAM, chirurgą#

IR OBSTETRIKAfl
Gydo staigias .r chronUUoM Ilgu 

▼yru, moterų tr Talkų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima Kasdiene uuo 
pietų iki 6 vai. vakaro.

N odelio mis Ir seiedomls tik 
l&kalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 VVEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Moterų b* Vaiky Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų.

, (Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedaliomis pagal susitarimų.

Oiiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6913 Ofiso ir Res. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)

cijos Seimas, Ciceroje, Šv. An- įjos salėj. Žmonių buvo pilna kiau dirbti, kad išvengus ožio -“Kristaus Kančia.” Pirmų 
tano parap. salėj. 1 salė. Buvo daug visokių trik-! rago. kartų rodomi Čikagoje.

Ciceriečiai jau yra pa.-iren- s 
gę priimti visus seimo liele

šų, žydelių ir visokios rūšies

GRABORIAh

yvulių ir kitoKiu StHKų.Taipj ||QJ|OS£ PAMLg it
I

J, F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidouvėms pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų' iš- 
dlrbystės.

OFISAS
66 8 VVest 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 32 38 S. , 
Halsted Street.. Tel. Į 
Vlctory 4088.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju : laidotuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2 515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Ckicago

1439 S. 49 Court, Cicero, Rl.
Tel. Cicero 6917

l^kone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
plyf '-a dykai.

3307 Aubui^n Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O t 1 a * a

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9377

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, 111.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STRIKT
Tai. Rooeevalt 7111

! Kinematografininkas- Milius 
į prisideda prie ei o vakaro su 
pasitikėjimu, kad susirinKs

— ---------- i pilna salė žiūrovų. Visur kal-
Mot. Sų-gos 60 kuopos su-'ba apie šiuos paveikslus. Vy- 

širinkimas įvyks vasario 14 tis Ant. Gedraitis taip pat <ia-1 
d., Vaičiulio svet. (23 gatvė ii lyvaus akompanuodamas, A. 
Lake St.), 2:30 vai. popiet, čiapas, K. Sabonis ir kiti ųr- 
Šita organizacija yra viena iš tįstai savo išlavintais balsais 
pavyzdingiausių visoj koloni- J suteiks gyvų įspūdį susirinku 
joj. Visos narės yra sumokė-1 siems, kurie niekuomet nepa- 
jusios mokesčius. Kuopa geros mirs ir dažnai kalbės, kad 
valdybos pridžiūroje, kasmet matė krutamuose paveiksluose 
didėja ir vienybės laikosi. Va-! Kristaus Kančių.
ldyba šiniet liko beveik ta pa
ti: pirm. A. Švilpauskienė, pa- 
gelb. K. Žvirblienė, rašt. K.
Januškienė, mokesčių rašt. M.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 VVest 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122

Rezidencija:' 6628 S. Richinond Avė. 

Telephone Republic 7 868 
Valandos: 1—3 ir —S vai. vak. 

Nedėlioj; 10—-J2 ryto.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

r

dienų

Vai.: 1-3 ir <:>«-8:34 vai. vak.
N<dįiioj nurita’-'..

VaL: 1-4 tr 7-9 vai. vakar* 
Msdėlloj susRarns

Tel. Central 707 9 
itez, Longbeaeh 9453

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

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

Buvęs Instruktorius Viennor Vnlvemtteto Per 5 Metus 
Ofisas 1447-49 Pittsfteld Bldg., 65 E. Washliigton St., Chicago. I1L

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
6 iki 8:30 vakare

Tel. Lafayette 6793

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

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, UI.

L J. ZŪLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 VVEST 46th STREET 
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6203-8418

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiA- 
kzt, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai

Martinkienė, kasos globėja P. 
Žalbienė.

Visos narės prašomos atsi
lankyti ir patiekti naujų su
manymų ir svarbių dalykų ap
tarti.

Jaunamečių skyriaus susi
rinkimas bus toje pačioje vie
toje ir tų pat dienų, tik pra
sidės 1 vai. popiet. Įstojo dar 
dvi naujos narės p-lės: Lisau
skaitė ir Černauskaitė. Mato
me, kad jaunamečių skyrius 
labai gražų pavyzdį rodo ki
toms kuopoms ir sparčiai au
ga. Jos po metinio susirinki
mo sausio 10 d. surengė kau
liukų žaidimus ir užkandžių 

j Pirmų dovanų žaidime laimė- 

' jo Ei. Januškaitė. Prie staloI w
joms patarnavo gabios šeimi 
ninkės — A. Švilpauskienė ir 
K. Žvirblienė.

4 kuopos narės p-lės suteiks
mandagų patarnavimų svetai- į —— -----------------------------------------
nėję. Galite būti tikri, kad J DENTĮSTAI 
jausitės kaip namie. Lauksi ( , _______
me jūsų.

Povilas

North Side.— Šv. Rožan
čiaus draugijos metinis vaka
ras įvyks vasario 14 d. para
pijos svetainėj (1(>44 Waban- 
sia Avė.). Bus žaidžiama kau- 
lukais. Bus daug ir gražių do
vanų. Komisija užtikrina, kad 

įUS galima linksmai praleisti 
akarų.

3:

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO » LIETUVOS

DR. VAITBSH, OFT.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

t

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS
D E N T I S T A S

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofiaa3 ir Rezidencija 

65U4 S. ARTESIAN AVĖ.

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

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2 330
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 ▼. ▼. 

Nedėlioj pagal susitarimų **

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BL0Ž1S
D E N TĮSTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8' vakare 
šeredoj pagal sutartį

SVARBI ŽINUTE

DR. M. 1. STRIKOVIS
Lietuvis Gydytojas ir Clii- 

riugas perkeie savo ofisus j 
naujų vietų po nuin. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki b vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avenue, 
Tel. Prospect 1930.

Teh Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rea Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 8000

Office Phone 
Wentworth 3006

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DEN TĮSTAS 

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

Tel. Grovehlll 1596

DR. A. L YDŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vtu. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seranonus po pietų ir Nedeidiemals 

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE RoAD

AMBGLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų j 
patarnavimų, kuomet jie yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪ8JJ ORABORLAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hertnitage Avenue

Visi Telefonai: YABDS 1741 ir 1742

ELZBIETA JANKANTIEXĖ 
(po tėvais Teiėerskaitė)

Mirė vasario 9 d., 1932 m., 
4:16 vai. popiet, sulaukus pus
amžio.

Kilo iš Raseinių apskr., Ši
luvos parap. ir miesto. Ameri
koje išgyveno 37 metų. Priklau
sė prie Šv, Onos ir Ražanča- 
vos draugijų.

Paliko dideliame nulludimo 
dukterę Elenų, žentų Adomų, 
anūkę Phyilis Wonogus, brolio 
dukterj Harriet Robinson, se
sers dukteres Felicijų Nausė
dienę, Juzefų Lanskus, VlaJis- 
lavų Jasevičienę, sesers sūnų 
Kazimierų Sokait) tr gimines, o 
Lietuvoj seserį Kaštane)jų Vai
švilienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6337 Ho. 
California Avė. Laidotuvės Į- 
vyks subatoj, vasario 13 d. Iš 
namų 7:30 vai, bus atlydėta J 
Šv. Jurgio parap. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už veliones sielų. Po parhaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimieio 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drauges ir pažystamas 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, žentas Ir gi
mines.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius A. Masalskis. Tel. Bou
levard 4139.

lietuvis akių
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
cataraclus. Atitaisau trumpų regys- 
tę ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mailao- 
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos valhučlama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėilemis nuo 10 iki 13. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitiktinų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Tale. Cicero 1264

UR. GDSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo lu v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomle ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. . Cicero, ld.

Vai.:

Tel. Cicero 67 56

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49 CT. CICERO 
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

Phone Hemlock 2061

Tel. Tardė 1819

DR. G. SEKNER
LIETUVIS AMU SPECIALISTAS

DR. JOSEPH KELIA
DKNTIHTA.S 

Gae Eztractioo 
Vai. 9-9. Ned. 9-12 

4861 BO. WE8TERM ATM.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Teh Drexel 9191

DR. A. A. RŪTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street

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

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1JAL1STAS

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. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
VaL 8-4 Ir 7-9 vai. vakare

DR. S. A. 00 W1AT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoe 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2461, arb.< 
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.; II ryto iki 1 po pietų 
3 iki 4 ir 4 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia e036

A. L DAVIDONIS, M. L
49X4 80. MICHIGAN AVENUr 

Tel. Kensrood 6147
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte. 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart tvsntadianlo Ir ketvirtas ten'

T«l.
Hemlock 8281

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t. 

Valandos: nuo 14—4: nnaHM II IU Ii.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

Utarnlnkals, Ketvergals ir Subatomls
2420 W. MarqurUe R(l. arti Western 

Ava Pilone Hemlock 782S 
Panedėllais, Seredoms ir Pėtnydloma

IMI ko.

DR. V. S. NARES
(Naryauckaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

VALANDOS:
t Iki 18 ryto. 7 iki • vak. 

Utarn. ir Katv. vak. pagal autartį

Hemlock 8744

Rea Tel. Prospect e* »

DR. B. ARON
GYDYTOJAS ik CHIRURGAI 

Ofisas 4166 8outh Kedzie
Rez. 4425 8o. California Ava 

VaL: 8-4, 7-9 v. v. Išskiriant KeU
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D R 1 u o i g ^nktadienis, vasario 12, 19; '-2

“STOVI MOTINA 
SOPULINGA"

Visi Chicagos lietuviai
kviečiami iš anksto ruoštis 
sekmadienį, vasario 21 diena

i Tokiu vardu pasaulinis ko
mpozitorius Rossini yra para 
šęs veikalų, kuris pirmų kartų ,
(_ Ineagoje—Kimball Hali bus į ’
giedamas vasario 21 d., 8 v; 1. 
vakare. Veikalų giedos L. Vy
čių “Dainos” choras, veda
mas konip. A. Pociaus. Chorui 
dideliais Kimball Hali vargo
nais pritars žymus muzikas

draugijos mėnesinis susirinki- L. R, K, S. A. 48 kuopos su

pp. Antanas ir Bronislova Bytautai ir dukterys Stanislova 
ir Aldona.

SIDABRINĖS JUNGTUVĖS ! g°s 1 kuopoj p. Bytautienė 
________ įėjo iždininkės pareigas per !)

Vasario 12 d. sukanka ly
giai 25 metai nuo pp. Bytautui
jungtuvių. Ant. Bytautas, ki
lęs iš Vygandiškių kaimo. Tei
sių parap., vedė jaunų Bronę 
Lukauskaitę iš Laurinaičių 
kaimo, Medingėnų par., Tel
šių apsk. Abu pp. Bytautai 
yra turtingų tėvų vaikai Lie
tuvoje. Bytautas Lietuvoje 12 
metų buvo miškų prievaizda 
prie Žemaičių kunigaikščio 
(Plungės) Mykolo Oginskio.

Prieš 20 metų pp. Bytautai 
atvyko Amerikon ir apsigyve
no Chicagoje. Dabar Bytautas

metus. Darbuojasi pasiauko
jusi kuopos bei visos Są-gos 
gerovei. Štai, jau treti metai 
eina A. R. D. Centro atstovės 
Federacijoj pareigas. Be to, 
jau 2 metus yra Chicagos aps. 
Feder. vicepirm.

Visuose viešuose lietuviu 
katalikių parengimuose nuo
širdžiai darbuojasi. Minint D. 
L. K. Vytauto 500 m. Jubi
liejų, p. Bytautienė užėmė Ce
ntro vicepirm. vietą komitete. 
Išbuvo pirmininke per 5 me-

mas įvyks vas. 14 d. 1 valau- sirinkimas įvyks vasario 14 d.
da popiet, mokykloj. Kviečia 1 vai. popiet. Prašom visų na-

į Kimball Hali paklausyti gra-ime visus draugus-es susirink- rių dalyvauti šiame susirinki-
žaus, gavėnios, Kristaus Kan-Ji ir sumokėti likusias skolas nie; išgirsite valdybos piane 
cios, laikui pritaikinto veikalo jp atsivesti po viena naują Šimus iš Chicagos apskričio

“Stovi Motina Sopulinga ’ narį. suvaižiavimo. Bus aptarta ir
: kitokių svarbių reikalų, kuri'*

Rap. i mus visus liečia. Nepamirškit
Altoriaus Puošimo din ‘*;i- 

jos nepaprastas “Biru o’ . j 
karas įvyks sekinadiuj vks.
14 d., para p. svetainė, vai. 
vakare. Komisija ir v > ia- 
rės prašo ko daugiausia atsi
lankyti. Bus visokie žaidimai 
ir daug labai puikių dovanų.

kitokiu

ŽINIU-ŽINELĖS
X Dienraštis “Draugas’

atidarė laivakorčių agentūrų, 
profesorius iš Chicago Musie Norintieji keliauti Lietuvon, 
Conservatory. j kreipkitės j “Draugo” rašti-

Be choro, solo, kvartetais j n?» kur jums bus gbus greitai ii ™ . . . ., . . , ,, Taigi nepadarykite
giedos šie mūsų solistai-ės: p. gerai patarnauta. ‘Draugas ,, , ., ,, .’ i , . ..... deltų,’ o pasimatysime visi
Šidiškiūtė-Giedraitienė l-rcas parduoda visų geriausių Inu- 4ip; ,, ,I. . . v. . .. Kingo vakare,

p-lė Skiriūtė 2-ra»'.PI laivakortes, \ aziuo autiemsopranas, 
sopranas, p. Romanas tenoras, 
Sabonis baritonas ir Čiapas, 
basas.

Kimball Hali, kaip ir visuo
se vidurmiesčio teatruose, sė
dynės rezervuotos. Taigi bilie
tus geriausia įsigyti iš anksto.

keleiviams parūpina visus rei- Komisija
kalingus dokumentus. | --------

X Vasario 21 d. 7:30 vai J West Side~ Atein™tį ant- 
vak. Aušros Vartų par. svet. ra(hen!’ vasario 16 d, vestsai- 
įvyks gražus marijonų kole-id^*a’ sinark*ai rengiasi pa- 
gijos rėmėjų 19-to skyriaus minėti Uetuvo8 Nepriklauso-
vakaras. Bus suvaidinta gra ‘mybės šventę, vasario 16 d. Iš
žus veikalas “Karolio teta.” iAušros Vartų par. baž- 
Vaidins pasižymėję Brighton įny(\10*\bu* Pamal<los už žu- 
Parko vaidilos. Visus nuošir
džiai kviečiame atsilankyti ir

savo mokesčių sumokėti.
J. Mikolainis

..... ■■'■■■■ <" II
SKAITYKITE IR PLATIN 

RITE “DBAUGA”

Graudūs Verksmai,

STACIJOS
Su atvaizdais,

IR

Kai kurias Gavėnios. 
Giesmes

Išimtos iš “Ramybė Jums”
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug per
kantiems duodame nuolaidą.

“DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

vusius Lietuvos kareivius, o 
vakare taip pat bus laikomi 
gedulingi mišparai. Po mišpa
rų svetainėje bus prakalbos ir 
graži muzikai inė programa. 
Kalbės kun. J. Mačiulionis, 
vietinis klebonas, ir “Drau
go” administracijos narys Pr, 
Gudas. Visi vestsaidiečiai 
kviečiami dalvvauti.

miestų. Mat, Bytautų šeima 
yra plačiai žinoma ir gerbia
ma. Gerus, teisingus žmones,
rimtus visuomenės darbuoto- Bilietų galima užsakyti pas p. 
jus visi geri žmonės įvertina Krekščiuną, choro biznio rne 
ir brangina. inedžerį — telefonas Roosevelt

Nuoširdžiai linkime, kad,7741- Bilietai nebrangūs: 75c.
Dievo palaima ir toliau lydėtų i (^a^onas) ir $1 (main floor). paremti marijonų bernaičių 
pp. Bytautų šeimos gyvenimą i Kimball Hali randasi prie kolegiją.
ir jų naudingus darbus'mūsų j Wabash Avė. ir Jackson bul- y Feder. 23 skyriaus val- 
organizacijose. j varo. Labai lengva pasiekti ir 3yba prašo visų West Sidės

Reporteris i‘asti- Bile karais nuvažiavus 1 draugijų įsirašyti į Federari-
------------------ "■jį “down town” reikia išlipti ja, sumokant $1.00 metinio

TO WN OF LAKE 1 prie Jackson bulvaro ir eiti j j mokesčio ir išrinkti atstovus 
rytus iki AV abash Avė. A a- į Federacijos susirinkimus.

X Vasario 10 (L “Draugo” 
administracijoje buvo apsilan
kęs kun. Jonas Klimas iš Alt. 

Į CarmeI, Pa. Kun. J. Klimas 
mano visą savaitę paviešėti 
Čikagoje.

X Beveik visos West Sidės

X Vasario 7 d. Moterų Są- žiuojant elevaitoriais reikia
tus moterų pašalpinės Šv. Pe* gOg 21 kuopos susirinkimas išlipti ant AVabash ir Adams.
tronelas (Bridgeporte) dr-jos. buvo gana gausįngas. į kuopą Nulipus žemyn čia pat ir salė.

dirba fimioje Alfred Dičkei- Ten’ k."r P' ,B'.va<'ov,ul-la’ v'' prisirašė tris naujos narės: 2 ---------------------------------------
Co. Pp. Bytautai augina dvi "'“U . U“”" ,1‘rhnllla- Jl i apšvietus skyrių, 1 į paš d- P™o ir siuvimo kursus; pa-

pasizynn sviesiu protu, taktu, pOs sk Anastazija Bagdonie- mokas lanko daug moterų ir
gera širdimi ir teisingum i. kurią įrašė J. Stugienė, O. merginų. Nutarta ir toliau ves-

gražias dukreles, Stasę ir Al
doną. Vyresnioji Stasė, bai
gusi vidurinę mokyklą, lankė 
De Paul universitetą. Dabar 
dirba Telefono Co. ofise, Al
dona tebelanko vidurinę mo
kyklą,.

/ . . \
Bytautų šeima yra susipra

tusių lietuvių šeima. Daug 
darbuojasi lietuvių visuome
nėj, p. A Bytautas veiklus lie
tuvių draugijose, o p. Bvtau 
tienė tai viena iš darbščiųjų 
visuomenės veikėjų Chicagoje. 
Ji daug pasidarbavusi Mot. 
Są-goje. Jau trečią kartą iš
rinkta į Centrą,' kaipo iždo 
globėja, vėliau kaipo Centro 
vicepirm. Šiemet eina Centro 
finansų komisijos narės parei 
gas. Mat. Są-gos Chicagos aps. 
S'ibuvo pirm ninke trejus me
tus. Jai pirmininkaujant visos 
kuopos veikė vienybėje ir daug 
gražių darbų nuveikė. Ypač. 
daug pasidarbavo L. K. Mot. 
draugijos atstovės Pikčilingie 
nės maršrutui. Be to, jai pir
mininkaujant sumanyta įren
gti kambarį Šv. Kryžiaus li
goninėj ir kuopoms įnešus sa
vo dalį, tuoj įmokėta $200.00

Už tai visu yra gerbiama ir Navickaitę įrašė M. Sudeikie- 
organižarijose populiari ir pa- Anastaziją Mažeikaitę įra- 
geidaujama veikėja. j Čepulienė. Išklausytas

Šia proga linkime pp. By-i pranešimas apie kauliukų žai- 
tautų šeimai ilgų metelių it’.dimo vakarą, kuris gerąi pa
laimės. 'vyko ir nutarta rengti kitą.

Dėl Gavėnios jungtuvių iš- Paugienė pakvietė pas save. 
kilmės pp. Bytautai iškėlė Iru- Nutarta rengti vakarą para-

ti kursus. Skaitytas laiškas iš draugiios jaU yra išrinkusios
Katalikų Federacijos, kvie- atstovus į Vakarinių Valstv 
čiantis į konferenciją. Atsto- bhj liet kat seini?< kuris j. 
vės išrinktos.

Siuvėjų Lokalo 269 A. C. \V. 
of A. susirinkimas įvyks vas. 
12 d. Amalgamated Centro na
me 333 S. Ashland Blvd. 7:30 
vai. vak. Šiame susirinkime 
bus svarbus kalbėtojas; bus ir 
daugiau svarbių reikalų. Ma
lonėkite dalyvauti visi.

F. Prusis, sekr.

' R. ANDRELIUNAS'
(Marąnette Jewelry * Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI. 

Tel.
Hemlock 8380

%

/

pūtį anksčiau, vasario 6—7 d.
Pagal lietuviškų vestuvių 

tradiciją įvyko “pamergių 
vakaras.” P. Bytautienė suk
vietė savo artimas drauges bei 
bendradarbes visuomenės vei
kime į restoraną ir ten iškėlė 
puikią vakarienę. Viešnios bu
vo pp. Nedvarienė, Valterienė,
Leščauskienė, p-lės Gurinskai- 
tė, Nevulvtė pp. Dulevičienė, 
Rutienė ir Nausėdienė. Kitą 
dieną įvyko graižius pokylis pp. 
Bytautų namie. Dalyvavo gi
minės ir artimi draugai: Ado
lfo ir Stanislovo Bytautų šei
mos, Bugdinai, Šatai, Bortke- 
vičiai, Dulevičiai, Dambraus
kai ir kiti. Pareikšta daug 
linkėjimų. “Jaunavedžiai” ap
dovanoti graržiomis dovano
mis ir gėlėmis.

Pp. Bytautai susilaukė tele-
kambario įrengimui. Mot. Są- 'graniomis sveikinimų iš kilų

V"lt
Turime didelį pasirinkimą ŽUVIŲ ir AUSTERIŲ. 

Mes taipgi turime daugybę Silvercrest pienu maitinamų, 
netukinamų naminių kralikų—labai geros veislės 28 2 s v.

National Meat Market
4928 W. 14th Street Cicero, III.

pijos naudai su programėle 
tuojau po Velykų. P-lė Kal- 
vaitė pranešė apie virimo, ke

X Moterų Są-gos 21 kuopa 
kad tik neiškirstų šposą ki
toms kuopoms savo naujų na
rių skaičium ir gralžiu veiki-! 
niu. “Look out” kitos kuo-Į 
pos! ,

vyks vasario 14 d. Šv. Antano 
parap. svetainėje Cicero, III.

PRANEŠIMAI
, Dievo Apv. parap. Susivie- 

Są jungi et ė nijimo Brolių ir Seserų Liet.

i :o-

Wm. J. Kleiva 

Savininkas
Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREF.5 VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 SO.. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

minimi tiiimi
Kreipkitės i “DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIŲ laiš

kais ar asmeniškai ir gausite įvairių kelionei reikalingų informa-
cijų.

“DRAUGAS” parduoda visų geriausių laivų kompanijų lai
vakortes.

Laivakortes užsisakykite iš anksto, kad galėtumėte pasirinkti 
geriausią kambarį.

liiulirtiiĮ Ijnliia
2334 SO. OAKLEY AVĖ.,

Telefonas Roosevelt 7790
CHICAGO, ILL.

Savininkui reikia pinigų, pigiai 
parduos rakandus vertės $3,500, var
toti tik 60 dienų. Parduosiu 4 kam
bariams už $250, arba skyrium; šil
kinis 9X12 moderniškas išskalbtas 
orientališkas kauras, puikus parlor 
setas už $65, vertas $450. 9X12 a- 
merlkoniškas orientališkas kauras 
$25, vertės $125, 2X12 wilton kau
ras $15, tikrai moderniškas valgo
mojo kambario setas pilnas riešuto 
medžio miegamosios setas $75 vertas 
$375, cogvvell krėslas $20., puiki lem 
pa $3 naujo Juodelio radio, pa
veikslai Ir daug kitokių puikių šmo
tų. 8228 Maryland avė. 1-mas apt. 
vienas blokas i rytus nuo Cottage 
Grove avė. Te). Stewart 1875.

ŠOKIŲ MOKYKLA

Norėdami išmokti šokti val
są, foxtrot ir kitus šokius, tai 
kreipkitės adresu:

W. MISEVIČIUTĖ 
5209 So. Halsted Street
2-ras augštas iš fronto 

Tel. Yards 4554

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničiūs ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.
Mes pervežame daiktus iš ir 

į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

GAVĖNIOS LAIKUI
Jėzus Kristus pasaulio Iš

gelbėtojas, parašė J. E. vys
kupas P. Bučys, M. I. C., spau
sdino “Draugas’,, 2334 Suoth 
Oakley Avė., Chicago, III.

Gražiausi dvasiniai skaity
mai, ypač tinkami gavėnios 
laike. Užsisakykite “Draugo” 
knygyne. Ši didelė virš pusės 
tūkstančio puslapių. Kainuoja 
tik du doleriu.

'Drauge” galite gaut viso 
kių devocionalų: rožančių 
maldaknygių, škaplierių ir ki
tokių dalykų. Atvažiuokite 
arba rašykite —

“DRAUGAS’
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, UI.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

itatau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6626

Telef. Republic 6894

D. GRICIUS
GENE RALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

nedžto nuo mažiausio Iki didžiausio. 
<ainos prtelnamlausloa

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

.apos Telef 
Hemlock 1847

Namų Telef 

Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuot** 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

I




