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Lietuvos prezidentu “išrinktas” Smeton
LENKIJA PRALAIMĖJO B YLĄ DANCIGO 

REIKALE I• ---------------- I

Vokietija kovoja prieš repa- 

racijas ,

ATSISTATYDINO JAPONŲ MINISTE- 
RIŲ KABINETAS

TARPTAUTINE SARGYBA TIENTSJNE, KINIJOJ
ŽINIOS IŠ LIĘTUVOS

' *

rį* "V

SMETONA PREZIDEN
TAUJA

LENKAI PRALAIMĖJO 
BYLĄ

KAUNAS, gr. 11. — Klek- H Al Ai TA, gr. 12. Tarp-

KUN. ST. KIŠKJ IR KAN. 
A. VARNĄ IŠTEISINO'

AR JVES CIVIL. METRI
KACIJĄ?

Kariuomenės teisme buvo 
! sprendžiama kun. St. Kiškio 
ii’ kan. A. Varno bylos. Jie 
buvo j teismų patraukti pagal 
B. St. 129 str.. 1 d. 3 p. ir Y. 
V. A. Jst. 14 pargr. 2 p. Kun. 
St. Kiškio ginti stojo jur. dr. 
Pr. Vikt. Raulinaitis, o kan. 
A. Varno — pro f. A. Tumė
nas. I

Abu kaltinamieji kdltais ne-j 
prisipažino. Prašė išteisinti.

Iš kan. Varno paskutinio žo
džio paaiškėjo, kad jis ne tik 
nėra savo tėvynės ir valsty
bės nuskriaudęs, bet, priešin
gai, kaip senas lietuvybės ko-

, , . x . .votojas, turi jai dideliij nuo-bus vykdomų pradėjus sausio i , ,A x ,■■ , pelnų. Dažnai dirbęs jos nau-

¥::i

Tarptautinę sargybų Tientsine sudaro Amerikos, italų, prancūzų ir britų kareiviai. Jie 
saugoja ten savo kraštų žmones ir jų reikalus.

torių kolegija (vyriausybės pa- tautiniam teisme Lenkija pra 
stangomis skirti 116 rinkikų) laimėjo bylų Dancigo uosto 
šiandie vienu balsu A. Sme-' reikale.
tonų išrinko Lietuvos prezi-’ 
dentu. A. Smetona jau penke-1 
ri metai kaip prezidentauja.
a- j- • . , . . tent, pastatvti ten savo karoŠiandie jam prezidentavimas , . 1
prailgintas.

Už A. Smetonų balsavo tik
116 rinkikų, nes Klaipėdos Pren(lė, Dancigas miestas vo 
du rinkikai neatvyko. ,ir DanciS° uostas nepriklau

so to ižrinfamo 21-nu pa- so Lenkijai ir lenkai ten ne
traukų šūviu išrinktas prezi- tur-fti jokių teisių 
dentas saliutuotas.

Lenkija norėjo tame uoste 
turėti teisių kaip namie, bu-

aivas

NORI ATSIKRATYTI 
REPARACIJŲ

BERLYNAS, gr. 11. — Vo
kietijos kancleris kalhėdlamas 
pasakė, kad ekonomiškojo kri- 
zio panaikinimui reikalinga at
sikratyti reparacijų. Jis sakė, 
kad Vokietija negali vienu ka
rtu mokėti privačių skolų ir 
reparaeįjų.

NENORI ISPANIJOS SKI
RIAMO ATSTOVO

KALĖJIMO VIRŠININKAS 
PAŠAUTAS

L E A VEN WORTH, ' Kas., 
gę. 12. — Pabėgę iš kalėjimo 
trys kaliniai užklupti vieno ū- 
kio namuose. Jie' ėmė kovoti

Tarptautinis teismas nūs-; prieš kareivius. Visi trys žu-

CHICAGOJE
REIKALAUJA PIGINTI 

PIENĄ

PROTESTUOJA

Paskelbta nauja imigracinė 
svetimšaliams taisyklė, kuri

mėn. 1 d.

LWAVENWORTH, Ka.% 
gr. 11, — Iš vietos federali
nio kalėjimo šiandie rytų pa-

Pieno pristatymo kompani
jos savanoriai papigino jrie- 
nų ligi 12 centų. Bet aldermo- 
nų tarybos vienas pakomite- 
tų reikalauja-dar daugiau pa
piginti pienų, iki 10 centų.

Antai mieste Milwaukee pie-

dai net su rizikų savo gyvv-
Jei svetimšalis nori trum- , . T v * j. •bei. Jum buvęs uz tų veikimų

pam laikui apleisti kraštų, iš 
imigracijos biuro turi gauti 
leidimų, kad grįžtant nebūtų 
sulaikytas.

Iki šioliai tokius leidimus 
buvo galima gauti parašius

ATSISTATYDINO JAPONŲ'Lėgo šeši pavojingi kaliniai, no kvorta tik 9 centai. Bet 
KABINETAS ] Jie pagrobė kalėjimo viršinin- tenai pienų išvežioja neorga-

: It r* \\ 11 i 1a ’n -įzi *•»■»-« >-• z\U n 1 1—... > 1 — -Ji —  "

TOKIJO, gr. 11. - 
statydino japonų ministeriii 
kabinetas su ministeriu pirmi
ninku Wakatsuki. Militarinin- 
kų partija visas laikas puolė 
kabinetų už jo nestiprų nusi-

įkų White’ų ir jo automobiliu nizuoti darbininkai ir jie pi- 
Atsi- lydosi į laukus. giau atlyginami.

Kalėjimų saugoti atvyko ka,
riuomenjė. Kareivių dalis lei
dosi vytis pabėgusius kalinius. Į 
Šalia vieno kelio jie rado pa- 

! šautų ir pamestų kalėjimo vi-

PASISAKE DETROITO 
' “BUTLEGERIU”

PARYŽIUS, gr. 12. — Is
panijos vyriausybė savo atsto
vu Francijoj žadėjo skirti Sa-

statymų užsienių reikalais ir 
už daromus kai kuriuos nusi
leidimus T. Sujungus tarybai 
Mandžiūrijos klausimu.

ršininkų. Paskiau kalėjime,m
gauta žinia, kad tris kaliniai 
jau sugauti, o kiti sekami.

AUKŠTINA AMERIKĄ
100,000 MALDININKŲ 

GUADALUPE

ROMA, gr. II. — Gryžęs iŠ’ MENICO CITY, gr. 11. — 
J. Valstybių užsienių reikalų Į stebuklingųjų Guadalupc

Areštuotas Ed. Blair’as, 23 
., kurs telefonui panaudojo

Apie tai kalbos jau buvo nu
tilusios, tačiau pasirodė, kad 
tas projektas nepadėtas į ar
chyvų. Tai pranešė “L. A.’; 
aprašinėdamas neseniai įvyk 
sį Vilkaviškio apskrities tau
tininkų suvažiavimų, kuria 
dalyvavęs ir ministeris pirmi 
ninkas p. J. Tūbelis.

Paklaustas apie civilinės m< 
trikacijos įvedimų, p. Tūt 
taip paaiškinęs: “Metrikacij( 
įstatymo įvedimas yra sūri; 
tas su visa eile šios srities si 
ntvarkos pasikeitimų. Vi 
tai reikia tinkamai paruošti 
Todėl įstatymo išleidimas « 
užtraukus. Bet esu galima 
kėtis, kad jis dar šiais me 
pasirodysiųs.” “A.

,, ir nekrologas surašytas, ‘tačiau 
vis tiek išlikęs gyvas. Bet jis 
taip pat buvęs ir ištikimas ka- J 
talikas. Gavęs savo Ganytojų 
laiškų, jį perskaitė tikintie
siems ir paaiškino, tačiau iš

MAŽINA BAŽNYČIAI IŠ
LAIDŲ SĄMATĄ

laiškų į Vashingtonų. Dabar|pavo neišėjo. Tame, sako, 
gi bus reikalaujama, kad sve-j jokio nnsikaitimo nebuvo.
timšalis asmeniškai kreiptųsi į Taigi mano sųžinė rami, nes 
į artimiausių imigracijos sto- až prie5 Ravo žemę nenū_
t į norėdamas gauti minėtų lei
dimų.

►Svetimų kalbų laikraščių

sikaltau. Prašau todėl išteisi 
nti.

Teismas, išklausęs visų eilę
Chicagoj redaktoriai, sufiirin-, jįu^jnjnknj jr išnagrinėjęs . by- 
kę į La Šalie o viešbutį, pada-jia abn VnitinamnosinR kuni

suklastuotų nikelį (5 centus)
Pasisakė esųs Detroito “būt 
legeriu.” Pas jį rasta 781 do-1 timšaliams apsunkinimas, 
l^ris. '--------------------

lų, abu kaltinamuosius kuni- 
rė rezoliucijų, kuriųja protes-^ ig jiem.s kaltini.
tuo ja prieš tų įvedamų naujų UTlų išteisino. .“A.”
taisyklę. Tai nepaprastas sve-Į ___________ _

MADRIDAS (per paštų). 
— Laikinosios Ispanijos vy* 
riausybės teisingumo minist 
ris paskelbė sumanymų suma
žinti Bažnyčios išlaikymui sų- 
matų, kuri turėtų būt įsc 
j abelnųjų valstybės išlaidų są
matų.

Anot šio ministerio, Bažny
čios išlaikymui vyriausybė tu
rėtų skirti tik 42,435,826.8 p« 
zetų, t. y. 26,005,206 pezeto- 
mis mažiau, negu iki šiolia 
kas metai buvo skiriama.

TRYS METAI DAUGIAU
VIENUOLES MINI SU

KAKTUVES

I KAUNA ATVYKSTA 
MONŠG. ARATA

Ministeris 
vyskupų ir kunigų

žymiai mažina 
algas, o

Fedėraliniam teisme nubau-
ministeris Grandi’s kalbėjo se vietų vakar buvo suplūdę dau- s^as Pustrečių metų kalėti E 

lvadorų de Madariagų, buvu-’nate apie savo kelionę į Ame- giau kaip 100,000 maldininkų, 
si ambasadorių AVashingtone' rikų ir įgytus ten savo įspfl- Daug maldininkij yra ir iš ki-

primato algų visai * paneigia. 
Jau prieš kiek laiko sunkiai i Parapijų klebonams nusta-

serga Šventojo Sosto Nuncia-!tomos tokios ®ykios algos, kad 
jiems nebus galimybės nei pra 
simaitinti. Turės šauktis tiki
nčiųjų pagalbos.

Gailestingųjų seserų kon- tfiros Lietuvoj auditorius mo- 
gregacija šiandien, gruodžio nsigjoras Faidutti ir guli Ka- 

Otis’as, 40 m. amž., mėgino '12 d., visuose kraštuose mini raiiau^juje. Kaip tvirtina mū- 
pabėgti nuo J. V. maršalo pa- 190 metų savo kongregacijos Sų oficiozas ir Lisabonos dien-

džius. i tų kraštų.
Ministeris aukštino J. Vals-1 ----

ir šiandie veikiantį T. Sųjun- 
gos taryboje.

Prancūzų tautininkų laikra- tvbių pasiryžimus dėl Europos MIRĖ ĮŽYMUS MUZIKAS
ščiai griežtai priešinasi Ma- valstybių ekonominės gerovės ------------ -
dariago paskyrimui. Nes jis ir pasaulio taikos. Jis sakė, PIIILADELPHIA, Pa., gr.

dėjėjo.
Už tai teismas jam pridėjo 

dar tris metus viršaus kalėti.

sukaktuves.

SULAIKĖ MOKESČIŲ 
DIDINIMĄ

yra taikingų pažiūrų.

NENORI BOTI ATSTOVU ; dytojas yra Dėdė Šamas.

kad ekonomiškam kriziui pa- 12. — Mirė “Philadelpbia 
naikinti atitinkamiausias gy- Grand Opera Co.” įsteigėjas

IŠDUOTA DAUG “WA- 
RANTŲ”

MADRIDAS, Ispanija, gr. 
11. — Atsistatydinusiam ispa
nų policijos direktoriui A. Ga- 
larz’ui vyriausybė pasiūlė bū
ti Ispanijos atstovu J? Vals
tybėse. Jis nesutiko.

NEBUS NAUJŲ AD
MIROLŲ

ir vedėjas, įžymus muzikas W. 
C. ITammer’is. 1922 m. velio
nis perėjo Katalikų Bažny
čion.

LINCOLNO GIMIMO 
ŠVENTE

WASHINGTON, gr. 12. - 
Kongreso atstovas Oscar de 
Priest’as iš Chicagos, negras, 
kongresui įdavė sumanymų Ll- 
ncolno gimimo dienų, vasario 
12 d., pripažinti viso krašto 
švente. *

LONDONAS, gr. 11. — An
glijos vyriausybė nusprendė 
nedidinti laivynui admirolų 
skaičiaus. Tas daroma ekono
miškais sumetimais.

RAUDONIEJI AMERIKONAI

Chicagos teismų klerkas 
GilPis paskelbė, kad praėju
siais metais miesto teismai y- 
ra išdavę 253,474 “warantus.” 
Iš jų 14,909 dėl sunkiųjų nu
sikaltimų.

NULINČIUOTA 2 NEGRAI

LEWTSBURG, W. Va., gr. 
11. — Tš Green Brier apskri
ties kalėjimo baltųjų minia 
išvilko ir pakorė du negrus, 
kaltinamus žmogžudyste.

TtONDONAS, gr. 11. — Ži
niomis iš Bombajaus, Indijoj! 
suimtai amerikonas H. Lynd’ Teisėjo Feinberg’o įsakymu 
su žmona, kurie skleidė komu- kalėjiman paimtas uždaryto

BANKININKAS KALĖJIME

PHILIADELPHIA, Pa., gr. 
11. — Šio miesto taryba rim
tai svarstė*klausimų apie mie
sto moke8Čhj normos didini
mų.

Tuo metu apie 15,000 vyrų 
ir moterų piliečių sukėlė de
monstracijas priešais tniesto 
tarybos rūmus. Reikalavo ne
didinti mokesčių. Tarybinin- 
kaf nutraukė svarstymus ir 
paskelbė, kad' mokesčiai nebus 
didinami.

į raštis “A Voz”, į monsg. Fai
dutti vietų į Kaunu yra pa
skirtas Portugalijos Apaštali- 

I škos Nunciatūros auditorins 
monsg. A. Arata. Jis jau yra 
išvykęs iš Lisabonos į Romų 
ir greitu laiku atvyksta į Kau
nu. Lietuvos vyriausybė savo 
sutikimų jau yra davusi

PREZIDENTO PROGRAMA

AVASHINGTON, gr. 11. - 
Prezidentas Hoover’is kon
grese atnaujino karo skolų 
klausimų.

Jis nori, kad moratoriumo! 
metais užvilktos karo skolos

nizmų. Bus deportuoti. Second Humboldt State banko 
viceprezidentas W. I. Good- 
speed’as. ,ARMAGH, Airija, gr. 11.

— Miriop pasmerktas J. Val
stybių pilietis Eddie Cullen- Chicagoj ir apylinkėse šie- 
s’as. Pripažintas kaltu žmog* met automobilių nelaimėse žu- 
žudystėje. I vo 1,213 asmenų.

3,000 NETEKO DARBO

LONDONAS, gr. 11. — Cu-

SUMAŽĖJO SILKIŲ 
ĮVEŽIMAS

“A.” J. Valstybėms būtų atmokėtos 
dalimis per dešimtį metų.

Sūdytų silkių per pirmuo
sius 9 mėn. į Lietuvą įvežta 
užpernai 12,588,700 kilogr., pe
rnai — 10,392,700, o šiemet — 
8,246,100 klgr. Nors silkių kai
na atpigo, tačiau jų importas 
vis mažėja. Pernai rugsėj’o 
mėn. už jų kilogr. mokėjo 61 
centų, o šiemet tik 51 centų.

NEW YORK, gr. 11. — Ne
dirbančių inžinierių fondui 
prezidentas Hoover’is aukojo 
5,000 dolerių.

Du plėšikai gavo progos |- 
eiti į namus, 4326 W. 17 gat. 
Pagrobė daug brangenybių.

ORO STOVIS
nard’o garlaivių kompanija
sustabdė naujo didelio garlai-Į Užtat daugiau suvalgo žuvies, CHICAGO IR APYLIN- 
vio statymų. Apie 3,000 darbi- Į kuriai fAfbnna savo krašto1 KĖS. — šiandie saulėta j š&l-
ninkų neteko darbo. vandenyse. “A.” čiau.

i • ' . • .



DRAUGAS

Dvidešimts du metai 
įrodytos viršysiąs

Metai iš metų per dvidešimts dvejus metus—nuo 1909 
iki 1931-Chicagos ir apielinkių cechų, lenkų ir lietuvių 
šeimynos taupino pinigus, rūpesnius ir laikę su tikromis

Consolidation
MILLERS CREEK 

ANGLIMIS
Jos yra visuomet užtikimos, visuomet ekonomiškos, vi
suomet patenkinančios, kadangi JOS YRA VIEN TI
KTAI ŠILUMA - be akmenų, siekų, šiukšlių ir klinke- 
rių ir tiktai vienas bušelis pelenų būna ant viso tono 
anglių. Jos patenkino ištisas apielinkes per dvidešimts 

. dvejus metus.

JOS TURI BŪTI GERIAUSIOS
PRISIRENGKITE DABAR PRIE BESIARTINAN

ČIOS ILGOS IR ŠALTOS ŽIEMOS

Pasirūpinkite-Taupinkite Pinigus

ŠIANDIE PRIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ ARUODĄ SU

Vieninteliai autorizuoti pardavėjai

Consolidation
M.illers C r ©e k
Chicagoje ir Aplellnkėse 

SOUTH S1DE:
ATLAS FUEL CO.,

4923 <960

AUTHORIZED -

Consolidation
MILLERS CREEK CDAL

BIG LUMP EGG NUT

S®. Paulina St.’ Tel. ProsĮnvt 
JOHN BIGANE uud SONS 

3596 Archer Avė. Telefonas LufavcHc 0690
CIIR'AGO LAWN COAL CO.,

3005 \V. 59ti< Street Tel. Pro 8944 * 
DAMEN Fl’F.L CO.,

1828 \V. 43nl St. Telefonas Bonlessir«l 9029 
lt KADY COAL and CONS. to,

5323 So. Cicero Avė. Tel. Lafssveite 403.0 
VILIJA CO.,

3700 So. Spnulding Avė. Tel. Lafnyette 2584 
\VESTER.N COAL and SVPPLY CO..

4910 So. VVestern Avė. Tvl. Pro.-p,-et 3400 
WHITE EAGLE COAL CO.,

4919 So. Robev St. Tel. Prospect 0613
WEST SIDE:

ALBANY COAL CO.
2105 So. Albauy Avė. Tel. Crawford 3501 

BOHEMIAN COAL CO.,
934 W. lbth Street Telefonas Canal 0315

• CAL1FORMA 1CE and COAL CO.,
3334 \V. 22nd Street Tel. Lawndale 0667 
3200 So. Central Purk A\e. Lmvndale 206(1

EASTMAN COAL CO.
1930 \Y. 17th Street Telefonas Canal 1386 

FIRST NATIONAL COAL CO.,
1814 So. \Vestern Avė. Telefonas Canal 2666 

GARDEN CITY COAL CO..
2013 So. .Morgan St. Telefonas Canal 4136 

LAWNDALE COAL CO.,
2614 Sų. W!.ipple Street Tel. Laundale 3068.

MONARCH COAL and SVPPLY CO., 
2229 So. Grnwtord Avė. Tel. Linvndale 7072 

\VESTEKN F VĖL CO.,
2623 \Y. Aulams St. Telefonas \Vcst 0493 
360 N. Lamon Avenue Austin 1234

CICERO:
A. BOBYSUD and SONS,

5Wth Conrt and' 33rd St. Tel. Cicero 1703 
CICERO F VĖL CO.,

Austin Blvd. ahd 31st St. Tel. Cicero 29 
Tel. Laundale 0603

CLYDE COAL CO.,
5901 \V. 28th St. Telefonas Cicero 902

MORTON PARK COAL CO.,
2100 So. 52nd Avenuė Tel. Cicero 89

NOVAK BROS. COAL CO.,
Cicero and Ogdėn Avės. Tel. LatvndaJe 6706 

ir Cicero 120
BERWYN:

C. M. MOLINE,
Stanley ii\Oak Park Avės. Tel. Bcnvyn 53,0 

NERAD BROS. COAL CO., ’ -
2924 Kidgiand Avė. Telefonas Bcnvvn 588

BROOKFIELD:
G. A. SPEIDEL and SON 

Brookfield, 111. Telefonas Brookfield 285
BROADVIEYV:

SPEEDVVAY COAL CO., 
Broadview, 111. Tel. Bcnvyn 472 ir May 4130

MARIJONA PAUKŠTIENE X Metų pabaiga artinasi, to 
dėl jau pradedami rinkti kan
didatai į naujų valdybą. 
Praėjusiam sus-nie buvo sut
vertos dvi naujos “partijos’’ 
“respublikonų” ir “demo
kratų” ateinančiam sus-me 
kalbės tie nauji kandidatai. 
Todėl, nariai, nepamirškite iš-

LIETUVIAI AMERIKOJE

VAilKEGAN, ILL

Moterų Sujungus 21 kuopos 
iždininkė, jau aštuoni melai, 
kaip eina tas pareigas ir daug 
yra 21 kuopai pasidarbavusi. 
,Ji taipgi yra Moterų Sųjun- 
igos Centro valdybos narė, ne- 
imuistanti veikėja. 1

kapitonų. Jurgelę. Tad priim- kalas, Šimutis ir daug kitų. į pasiduokite vaikinams, ir jūs 
kitę tų jums naudingų kvieti- Todėl visi nariai kviečiami (Imkite pirmoje vietoje. Atei
čių, kad vėliau nesigailėtume- dalyvauti ateinančiains sus jnantį penktadienį mūsų mer

šeštadionis, Gruod. 12, 1931

rinkti gėrę valdybų ateinan
tiems metams. Tie rinkiniai 
Įvyks gruodžio 17 d. Nema
nau, kad rasite geresnį pirm- 
kų, kokį turėjome šiais melais.

X Mūsų mergaičių baske!- 
holo ratelis įsirašo į Basket- 
ball tournament žaisti su sve
ti m tauriais. Vyčių Karvelėlis.

Nauji gražus RCA Vii tor radios, naujos žemo-

kai"us .......... $37.50 ir $69.50
RCA Victor Radio ir Plionograpli koinbina-

ri-itt ...................................... $99.50
Tegul Budrikas pristato jums radio dėl Kalėdų lik 

mažai tereikia įmokėti, o kita metų tik po 2 dolerių į 
savaitę.

Kiekvienas pirkdamas radio gaus dykai gražu
kurie padėjo vyčių 4 kuopų aksominį suolelį arba eleetrikinį laikrodėlį 
sutverti.

; Gruodžio 20 d. visi eisime 
prie Šv. Komunijos.

! P. Pikelienė pranešė, kad 
mergaitės uoliai lanko siuvi
mo klasę.

| P. Bašinskas pranešė apie 
■bridge club’o veikimų. Vaild- 
|P.ai gerai lošia ir nemokančius 
išmokina. Vaikinai, kurie no- 
ri išmokti lošti, ateikite tre
čiadienio vakarų’ į Club Room.

Negalime atsidžiaugti: mū
sų vaikinai yra pirmoje vie- 
toje su bovvling’o garbe. Gar
bė mūsų vyčių 4 kuopai turė
ti tokius gerus ir gabius lošė
jus. Bravo vaikinai, nepasi- 

i duokite.
i Gruodžio 13 <1. AIar<|uett<*
1 Park vyčių 112 kuopa stato j veikalų, “Kūmučių Rojus”.
Į Todėl mūsų kuopa nutarė da
lyvauti.

Mergaičių sporto coacb 
Icliuttv pranešė, kad inergai- 

įtės laimėjo du žaidimus ir 
jirukišo vienų. Mergaitės, ne-

S
i

NIS MASTEH S VOICE"

RCA Victor PlionograpL ir Radio kaip ant paveik
slo galima patsai pasidaryti rekordus ir groja rekor
dus 30 minutų.

Sudriko ki autuve atidai a kas vakaras iki 10 vai. 
vakaro, Nedėliomis iki 5 vai.

|kė, tad liko įsteigta garbinga te. Įžanga visiems nemokama, ine — išgirsime šį tų iš tų, guitės žais su Cicero.
dr-ja. ».

1 Nors klebonas gražiai aiški 
pikagie&u artistai Lietuviu dl,jos tiks|l> h. didelį

Vargšas.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

TEL. BOULEVARD 4705-8167

auditorijoj.
Ryt (sekmadienį)
vai., į Waukeganų atvyks-i

jos
i naudingumų vargšams, vis 

'al'aie’! dėlto atsirado keletas, kurie
CHICAGOJE

WCPL 970 K. gražus Lietuvių Programas kas 
Nedėldienį. Pradžia nuo 1 iki 2 vai. po pietų

nenorėjo suprasti, todėl daug
•grupė dainininku ir artin- Į kj|b6t# Pasiroll,s kad dabal 

lU-męgėjiĮ iš garsaus Čikagos į |aikas tverti nes

V. Dainos chųio, rn-jvjdjau aĮaįras 8u8allu,
=nt dvigubas kvartetas ir!sh) dal.bininklJ; kurie darho 
■enki vaidylos su "Uošvė į u o miesto va,_
amus, tylos nebus.". Be b, džia seniai3
rogramoj dalyvaus VVauke- 
ano parapijinis choras, ve-

KAS NAUJA VYČIŲ 4 
KUOPOJE.

taip pat nesirū
pins. O minėta dr-ja vis dėlto
tokiais rūpinsis ir centras 

imas varg. Žylio. daug Apįe gra.
Vakar, rengia dvi didelės i?iai kalwjo Ma-(,i

raugijes: Sv. Baltramiejaus !kiuks ir y.’Straseviėius. Vai 
• Sv. Juozapo. Programa M»j(|vb#a įSrinkta. dvasios vada; 
Jiildyta žinomojoj Lietuviu Įkk.b. kun. Bublys, pirm. V
“Uorijoj. .Straseviėius, viee-pinn. J.
Be ėikagieėių, daug svečių TraliSdis ir A LemeSis,

Ida b,Iii iš Kenoslia, Wis.. ir K jžd ,, K(>|i>
rtu artuny miestelių. j x Gr„,„iži„ ,3 d 4
Visi vaukeganiečiai kvie- 

iarni dalyvauti.

Lietuvos vyčių 4 kuopos 
sus-mas įvyko gruod. 3 d. 
Sus-rnų atidarė pirm. Šalti- 
mieras su malda. Povilas Šal-'' I
timieras pranešė, kad į kitų 
sus-mų gruodžio 10 d. atvyks- ' 
ta kalbėtojų: Lapinskas, Su

tXTRA
WAUKEGAN, ILL. i
Pranešimas Lietuviams ir 

visiems Waakega.no gyvento-'

Pupa.

KENOSHA, WIS.

jains. JUOZAPAS MATULE 
i popiet šv. Petro parapijos sa-'NAS turi savo krautuvėje vi- 
leje bus puikios prakaiitos,' naudingų dalykų dėl'vi-

! kokių pas mus dar nebuvo.1 M(,kių šeimynų ir parduoda 

Kalbės brangus svečias kapi (Juos kuo pigiausia per šias

i

Ar ne protingiau daro tie, kurie savo sunkiai uždirb
tus centus padeda i Savings Account stiprioje lnn-I ta
koje, kur saugumas užtikrintas ?

Ar ne geriau pelnyja tie, kurie turėdami gerokai pi
nigų investuoja juos į gerus ir atsakančius piimus 
morgičius nešančius ti1’/ !

Ar ne ramiau tiems, kurie savo dokiunenlus bei bran
genybes pasidedu į Sal'ely Peposit baksus, kur 
nei vagis nei ugnis nepalies?

.Ar ne patogiau biznieriams, kurie atsidarę Cbeeking
Accotints visas biznio bilus apmoka čekiais?

/
Ar ae linksmiau tiems, kurie prigulėdami prie ('lirist- 

mas Club laukia ateinančių Kalėdų, nes. žino kad 
tarp kitko gaus ir čekį iš

(tonas P. Jurgėla. 
bių ir kito ko.

Bus jvairy-

X Gruodžio 6 d. tuojau p.» Taigi, brangūs kenoshiečiai, 
ųmaldų kleb. kun. Bublys nepraleiskite puikios progos, 
ėl pakvietė parapijomis uos tai rengiamo jūsų visų nuu 
iigti Šv. Vincento a Pau-idai, o ypač jaunimui. U<ž tik
tus labdarių draugijos sky-piname, kad džiaugsitės, pa

lų. Šj kartų daugiau atsilan- 'matę ir taip gražiai kalbant

kelias nedėlias prieš Kalėdas.
Todėl Jis kviečia visiems at

silankyti ir nusipirkti kas nau
dinga už pigiausią kainų. 

Neužmirškite
Juozapas Matulenas 

906 Llncotn Avė. 
Waukegan, III.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

JT-iU-
Kampas 33rd Street

Chicago, Illinois

Dovanos Lietuvon. •»

3'inkainiaiisin dovanu Lietuvoje yra jūsų doleri-.
Siunčiame pinigus pigiausia kaina ir išmokėsi

me prieš Kalėdas litais arba doleriais.

'Visi, kurie tik rengiatės vykti į Lietuvą, kreiįiki- 
tės pas mus dabar neatidėliodanii. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NOKTU tJLli.MAN 
LLOYD” laivais: BRKMKN — COLIMBI’S — EU
ROPA ir kitais.

IŠPLAUKIA:

BREMEN DEC. 16
EUROPA DEC. 29 GEN VON STEUBEN DEC. 31

Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla 
sės luivakortė kainoja; '

Iki Klaipėdos.....................................$105.00
Kitais laivais iki Klaipėdos .... $94.50

Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 
Parūpiname įgaliojimus ir viaokius legališkus doku 
mentus. Hojiatruotas NOTARAS.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
$327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Tel. Yards 4669

Waakega.no


et'.

šeštadienis, Grnod. 12, 1931

?»»“DRAUGAS’
Kelną kaedlen, '.ftnkyr ir RRkrnadientim

PRENUMERATOS KAINA: Metams — (6.(0. Pu 
sal Metų — (>.54. Trims Mėnesiam* — (1.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metama (7.(0, Pusei Me. 
tų — «.((, Kopija (te.

Bent]i*e<tarl>iStii« Ir hnreapondHntanm raAfų ne<rų 
(Ina, jei nepratoma Uu oadaiytl Ir neprlalHiiOetne ■»>< 
tikslui paMo lenkių.

Redaktorius priima r— n’io 11:(( Iki lt:(( •
8kelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“D R A U G A S”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publistaed Daily, £xoept 8unday.
SUHBCRIPT1ONS: One Yenr — (6.00. Six Montno 

- SS 50 Three Montb* — >2.00. One Montb — 7Bc. 
Burupe — One Year — (7.00. Sft Montbs — ((.((. 
'opy — .0Sc.

Advertising In “DRAUGAS'’ brlngs best resulta
Advertising ratas on appllcatlon.

DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., J.iicagc

DIENOS KLAUSIMAI

LIETUVOS PREZIDENTO ATSIŠAUKI 
MAS.

Lietuvos spaudoje pastebėjome prez. A. 
Smetonos atsišaukimą, j tautą. Matyti, tas at
sišaukimas padaryta lyg ir pasiteisinimui, 
tlėl ko tautininkai per penkerius metus ne
darė rinkimų. Taip pat ir yra savo rūšies agi
tacija prieš buvusius prezidento “rinki
mus.”

Tačiau reikia pripažinti, kad p. Smetonos 
atsišaukimas, kaip ir jis pats pripažįsta, sku
botai pagaminta, įspūdžio nedaro. Jame nieko 
nėra daugiau, kaip tik keletas pasigyrimo 
bruožų. P. Smetona neatsako į pačius aktua
liausius Lietuvos valstybės gyveninio 
klausimus, o pasitenkina savęs glostymu ir 
savo bendradarbių gyrimu.

Iš anksto reikia spėti, kad tauta tuo men

kučiu p. Smetonos •atsišaukimu, nebus pa
tenkinta. Ji ar vienoj, ar kitoj formoj ka
lia nors pareikalaus ir p. Smetonos ir kitų 
tautininkų šulų pasiteisinti dėl jos teisk} uz- 
urpavimo, dėl konstitucijos sulaužymo ir dėl 
visų kitų neteisėtumų vidaus politikoje.

P. Smetona labai drąsiai sako, kad gruo
džio 17 d. perversmas jam pavedė tautos liki
mą ir dėl to jis su tauta galėjo daryti, ką jis 
tik norėjo.

Tiesa, to perversmo mintis buvo ta, kad 
būtų pašalinti tie kraštui pavojai, kurie 1926 
m. pabaigoje buvo susidarę. Bet nieku būdu 
nedavė p. Smetonai teisės pasisavinti visas 
tautos teises ir užčiaupti jai burną, jeigu 
ji pareikalaus jų.

Tiesa ir tai, kad p. Smetoną prezidentu 
išrinko tautos rinktieji atstovai III Seime. 
Bet išrinko tik ta sąlyga, kad jis pirmoje vie 
toje Saugotų valstybės konstituciją ir atitin
kamais keliais baustų tuos, kurie vienu ar ki
lu būdu kėsintųsi prasilenkti su konstituci
jos dėsniais.

Bet, vos tik tautininki} partija susi šildė 
savo kojas prie valdžios pečiaus, jie patys

GUADALUPĖS ŠV. MARUOS 
ŠVENTYKLA

(400 metų sukaktuvėms paminėti)
(1531 — 1931)

(Tęsinys)

Tikroji šventykla ir stebuklai
Dabartinė Guadalupė Šv. Marijos 

bažnyčia buvo užbaigta statyti XVIII 
šimtmečio pradžioje ir kainavo per nv'i- 
joną dolerių, neskaitant, kad daug me
džiagos buvo dovanota ir tūkstančiai dar
bininkų nemokamai dirbo dėl savo pamal
dumo. Pats statymas ir ornamentavimns 
truko per keturioliką metų. 1725 metais 
popiežius Benediktas XIII priskyrė šven
tyklą prie koleginės bažnyčios su kano
nais; 1754 melais popiežius Benedikta* 
XIV prilygino prie Šv. Jono Lataraniečio 
Romoje; 1904 metais tapo bazilika.

Nesuskaitomi stebuklai • įvyko toje 
šventykloje. Istorikas Bernalls Diazas, 
Kortėzo bičiulis, 1568 metais, pažymi.

1

O R A U G A S
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pirmieji pamynė po kojomis valstybės konsti 
tueiją. 1927 m., balandžio mėn. 12 d. paleido 
seimą' ir ligi šios dienos kitos seimo nesu
šaukė. Dėl to ir pats p, Smetona neteisėtai 
sėdėjo prezidento vietoje ir joje laikėsi ne 
tautos valia, bet policinėmis priemonėmis. Ir 
dėl to jier penkerius metus Lietuvoje perse- 
lieta demokratiškai nusiteikusi visuomenė,’ 
panda ir net Katalikų Bažnyčia, kuri nieko 

bendro neturėjo ir neturi nei su Lietuvos 
valstybės politika, nei su bet kurios kitos val
stybės politika.

Tauta nepagirs p. Smetonos ir dėl pasta- 
lųjų prezidento “rinkimų”, nes jais dar 
skaudžiau yra tyčiojamasi iš šventų tautos 
teisių ir dar giliau klimpstama į neteisėtu
mų balas.

Taigi, p. Smetona prabilo į tautą bet, de
ja, tas jo žodis yra skaudus pasityčiojimas 
iš tautos, kuriai jis burną užčiaupė ir ku
rią tautininkų partijos belaisve padarė.

PASTABĖLĖS.

“Darbininkas” .teisingai pastebi, kad 
Imlševikai vis tik bijosi Japonijos. Jie leidžia 
japonams šeimininkauti Mandžiūrijoj ir tik 
slapta pasiunčia kokį buriatų, kirgizų ar ki
tokių talkininkų batalijoną kinams pagelbėti. 
Bet "tai menka paspirtis. “Japonijai nugalėti 
reikia visos raudonosios armijos ir to dar 
neužtektų, nes japonai galingi ir pasiryžę 
gaut Mandžurijoj tiek žemės, kiek reikalinga 
jų tautinei ekspansijai bei išsiplėtimui, nes 
japonai jau netelpa savo salose’’. Sovietai 
žiūri, kaip japonai puola kinus, bet nieko ne
daro, nes jie bijo, kad Rusijoj nekiltų revo
liucija prieš bolševikus. Jie žino, kad kai tik 
karas atitrauktų didesnę dalį raudonosios ar
mijos į frontą, “tuomet revoliucija prieš 
sovietus būtų ne tik įmanoma, bet labai sku
bi ir sėkminga”.

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago 

Tel. Ganai 6764

ŠVARA APSAUGOJA 
NUO LIGŲ.

muša bakterijas, taigi, virti}
' valgių nereikia bijotis val
gyti. Bet žalėsiai, kaip antai 
obuoliai, kriaušės ir kitoki 
vaisiai reikia gerai nuplauti

R. — Tamstos laiške aprašy
tasis ligonis, kuriam veidas 
buvo nuėstas ir kaip jis pa
sigydė, yra labai įdomus, nors 
panašių atsitikimų gana daug 
pasilaiko. Tas ligonis turėjo 
ne vėžio ligą, bet vadinamą 
“lupus”, kurs yra kiek pana
šus Į vėžį, užtat jis ir pasi

gydė su mėlynu akmenėliu 
Bet tikro vėžio negalima su 
akmenėliu pagydyti.

Limpančios ligos daugiau
sia siaučia žiemos metu. Žie
mos metų žmogus mažiau prieš valgant. Juk patys ž: 
gauna gaivinančių saulės j rote, kad vaisių ir daržovių 
spindulių, mažiau gauną vi-| parduotuvėse juos visokios
taminų turinčio maisto, daž
niau nusišaldo, dažnian ko
jas sušlapina, rečiau kvėpuo-

rankos čiupinėja; ir ką gali 
žinoti, o gal kartais koks li
gonio prižiūrėtojas ar pats li-

ja tyru oru, dažniau tenka gotas žmogus tuos vaisius 
sėdėti neišvėdintuose kamba-. milijonais mikrobų apkrečia. 
riuose ir kvėpuoti suterštu -- j Taigi, čiupinėtų ir nešvarių 
prišvinkusiu oru. Tai vįsa*daiktų nekišk prie burnos, 
silpnina žmogaus kraujo at- (
sparumą bakterijoms. O kai 
žmogaus kraujas neįstengia 
kovoti sn ligų perais, tai tuo-1 
met įvairios ligos kimba.

4) Viešuose toiletuose ir 
bendravietėse nevartok viešų 
rankšluosčių, skepetaičių, gė
rimui puodelių ir t. t. Tiesa,

'Amerikos traukiniuose ir. did- 
Labai svarbu žinoti būdus, m i esčių viešose vietose tie 

kaip išvengti limpančių ligų.' daiktai jau yra pašalinti, 
Ypač kai įvairios epidemijos bet dar yra nemaža tokui

New Yorko amerikonų grupė, pijanistei 
Mrs. Irine Austin vadovaujant, gražiai pa
gerbė lietuvi muziką, kompozitorių p. J. Ži
levičių, kuris dabar yra vargonininkas Eliza- 
betb’e, N. J. lietuvių parapijoj. Lapkričio 14 
d. Forest Hills Inn restorane jo pagerbimui 
surengtas įvairus ir įdomus koncertas, į ku
rį atsilankė 100 rinktinių amerikonų, dau
giausia muzikai, pedagogai, literatai, moky
klų direktoriai. Publika lietuviui kompozito
riui ovacijas kėlė. Taip pat ji parodė didelį 
susidomėjimą iietuviais ir lietuvių muzika. 
Taigi, smagu yra pažymėti, kad šiandien sa
vo tarpe turime ir tokių kultūros darbininkų, 
kuriuos ir svetimtaučiai pastebi ir pagerbia.

Apskričių ir miestų tarybų paskirtieji 
elektoriai vakar suvažiavo į Kauną “iš
rinkti” valstybės prezidentą. Bet mes esame 
tiek drąsus, kad jau dabar skelbiame, kad 
prezidentu yra “išrinktas” p. A. Smetona.

kad stebuklai kartojosi kas dieną. Kiti 
I istorikai pripažįsta, kad nuo to stebū- 
s klingojo paveikslo apsireiškimo laiko lio

vėsi stambeldižių indėnų aukavimas gy- 
j vųjų savo dievaičiams. 1545 metais siau- 
I tė baisioji pinga, naikinanti to krašto gy

ventojus; kai pranciškonai atsiliepė į žino 
nes, kad šauktųsi į Guadalupės Šv. Ma
riją, prašydami pagalbos, ir kai jie alsi 
davė Jos globai, tai plaga tuojau prany
ko. XVIII amžiaus pradžioje, kęi ištiko 
didelis potvynis, tai spanijos karalius 
Pilypas IV įsakė gyventojams apleisti 
potvynio apsemtas vietas ir statytis na-

I mus kitose sausose vietose, betgi prun 
' ciškonai paėmė tą paveikslą iš šventy; - 
, los ir iškilmingoje procesijoje yrėsi lai

vais pro užlietas vietas, ir netrukus van 
i duo nusekė ir pasidarė sausuma. To sle-

būklingo įvykio užrašai tapo pasiųsti į 
Ispanijos sostinę, Madridą.

Pamaldūs maldininkai iš arti ir iš 
tolo visais laikais vyko į tą šventyklą 
prie stebūklingosios Guadalupės Šv. Mari
jos; ir jie nebuvo niekada apvilti. Meksi

SKURDAS BERLYNE.

pradeda siausti, tai kiekvie
nas turi elgtis pagal sanitari
nes taisykles, kurios yra šios:

vietų, kur tokie daiktai “vi
suomenės labui” yra visuo
menės naudojami. Vieši

1) Švarumas yra aršiausias' rankšluosčiai ir geriamieji 
ligų priešas. Jei kiekvi-nas ■ puodeliai daugiausia ligų iš- 
savo butą ir savo kūną šva-{platina. Reikia saugotis ir 
riai laikytų, tai daug mažiau nenaudotis jais.
ligų atsirastų. Ta tauta, kuri j 5) Saugokis žmonių, kurie 
daugiau muilo suvartoja, yia čiaudo ir kosti. Nesiartink 
sveikesnė. Taigi, lietuviai ne- prie jų. Pro burną gali Įkvėp- 
sigailekite muilo ir vandens ti visokiausių ligų, o ypač 
savo kambarių ir savo kūno i plaučių ligomis galima apsi
švarinimui. ' krėsti nuo tų, kurie kosti ir

2) Plauk rankas su muilu Į^a^do
ko dažniausiai; ypač svarbu 
yra plauti rankas prieš kiek
vieną valgymą *ir einant gul
ti. Pagalvok, mielas lietuvi, 
kiek įvairiausių daiktų tavo 
rankos kasdien paliečia: ir 
pinigai, ir durų rankenos, ir

Iki šio laiko niekas netu
rėjo tokių privilegijų, kaip ru
sų emigrantai pabėgę nuo bol 
ševikų persekiojimo į užsienio 
valstybes. Generolai, prisie
kusieji teisėjai ir advokatai 
tapo šoferiais, aukštos damos 
— restoranų tarnautojomis. 
Bet paskutiniu laiku pradėjęs 
plėstis skurdas ir Berlyne, su
teikė šias nepavydėtinas pri
vilegijas ir vokiečiams.

Vienoj gatvėj galima matyt 
gėles pardavinėjančią damą, 
kurios manieros rodo, kad ji 
yra geriau pratusi gėles pirk
ti magazinuose pilnomis pin
tinėmis, kaip gatvėj pardavi- 
nėt atskirais puokšteliais.

Pas batsiuvį, priimanti tai
syti senus batus, už padėjėja 
dirba diplomuotas inžinierius.

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
S. M. LAPKRIČIO IR 

GRUODŽIO M.

Misijos nuo gruodžio 13 li
gi 20 <1. So. Chicago, UI. Šv. 
Juozapa pa r

Rekolekcijos ir Kalėdų Sven
tės nuo gruodžio 21 d. ligi 25 
d. YVestville, Ilk šv. Petro ir 
Povilo pa r.

Gruodžio 21 ir 22 dd. šv. 
Petriko bažnyčioje, St. Char
les, Ilk

Gerb. klebonus, kurie nore- 
i tu kviesti pas save Tėvus Ma
rijonus su Misijomis, prašome 
kreiptis šiuo adresu:

Mariau Fathers
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, III.
j Vaisių pardavėjai, daugiau
sia pagyvenę vyrai ir mote
rys, stebina pripuolamus pir- 
ikėjus savo nepaprastu man
dagumu, Tas rodo, kad praei
ty jų gyvenimas ėjo visai kita 
kryptimi. Ir visoj eilėj kitų 
užsiėmimų galima rasti pana
šių tipų, kurie ekonominio kri 
zio verčiami tampa restoranų 
kelneriais, laiškų išnešioto 
jais, pardavėjais krautuvėse, 
tuo tarpu, gal prieš metus a- 
pie tokias tarnyba” jie ir už 
si minti nenorėjo.

Kas supranta sanitarijos 
taisykles ir laikosi - sveikatos 
dėsnių, tas gali išvengti lim
pančių ligų.

D-ro Račkaus atsakymai 
į klausimus'.

, v j . ATSAKYMAS K. ff. -
daugybe kitokį, daiktu yra „ m visa(|a, labai da- 
dažnai apkrėsti mikrobais.^ totB 8U vaistų pag(d. 
Tampančios ligos dažniausiai ba p£ų?ydyti ..gaibtonua” 
įeina į kūną pro žmogausĮ (ukmenis tulžie3 pusl5je). 
luinų, mat žmogaus ranka,Kaj kada operacija yra rei. 
risk? čiupinėja ir po to Val-;ka]inga Ubai p0 ope.
go. Jei ranka ligi, perais ap- racijos gal,.9tone8» vel «.

Pranešimas
Mosi) Kostaneriams r Rėmėjams
Mūsų Banko Direktorių nutarimu pakeistos Banko 

darbo valandos. Šis pakeitimas veiks nuo ŠEŠTA
DIENIO SAUSIO 9 D., 1932 METŲ.

Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare. '

Antradieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

šeštadienį nuo 9 ryto Iki 1 vai. po pietų.

si krečia, tai valgant mikro
bai- gali lengvai patekti pro 
burnų į žmogaus vidų. Užtat 
labai svarbu plauti rankas su 
muilu prieš kiekvieną valgy
mą ir prieš einant miegoti. 

«3) Verdantis vanduo už

auga, ir vėl žmogus būna 
priverstas eiti ant oper. sta
lo. Aš patariu “gallstones” 
turinčiam gydytis vaistais; ir 
lik tuomet, kai vaistai ne
gelbsti, ‘ pasiduoti operacijai.

ATSAKYMAS PONIAI P.

kos katalikai šiandien su dideliu pasiti
kėjimu ir aukomis kreipiasi į savo šven
tyklą prie Šv. Marijos' ir džiaugsmingai 
mini tąsias garbingas keturių šimtų metų

I sukaktuves.
Taip ptt ir mes neatsitolinkime nuo 

i kilnių jų pasiryžimų ir vienoje dvasioje
burkimės prie Šv. Marijos ir maldauki- i 
me Jos užtarimo, kad apsaugotų mus nuo 
šėtono žabangų ir mūsų Tėvynę nuo prn 
žūties pavojų.

(Pabaiga)

iš savo darbo vos ne vos 
maitinti.

ŽVEJO LAIMĖ
(Gražus ir pamokantis aprašymas apie 

laimę).

Baltijos pajūryje • smėlėtam krante 
stovėjo vienui viena sukrypusi bakūžė.

Joje gyveno žvejas su savo. skait
linga šeima.

Jis nuo aušros iki sutemos, kasdien 
atkakliai grūmėsi su bangomis: tačiau

ATIDARYK SĄSKAITĄ DABAR!!
Dėl saugumo Jūsų pinigų, pasirinkite Ban

kų, kuri yra išbandyta ir užtikrinta savo tvir
tumu ir stiprumu. >

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd St. Kampas Leavitt St.

prasi-

Skaudu buvo žvejui vilkti savo j’.n- 
gą, žiūrint į laiminguosius žmones. Nu
siminimo valandose jį ramindavo ‘viena 
apgaulinga svajonė. Jog jis kada nors 
rasiąs daug pinigų ir tada būsiąs laimin
gas. Bet tai buvo tik svajonė.

Vieną rudens šaltą dieną žvejas kaip 
paprastai išsirengė žvejot. Smarkus ju
ros vėjas šurpuliais varstė jo kūną ir 
negailestingai draskė nuo jo skarmalus. 
Žvejas drebėjo nuo šalčio. Per jo pagel
tusį veidą riedėjo stambios ašaros. Jis 
tarė sau: — Tokią dieną geri žmonės nei 
šuns nevaro laukan, o aš turiu grumtis 
su šėlstančia jūra! O! kad turėčiau dabar 
daug pinigų!... Bet nespėjo ištarti pasku
tiniuosius žodžius, kaip jūra smarkiai su
ūžė ir iš bangų iškilo tamsi žmogysta. 
Žvejys nusigando. Bet žmogysta sa
ko: ‘.‘Nebijok manęs žvejy! Aš nešu tau 
laimę, kurios tu taip trokšti 1 Si minutė 
turėjo tokią galią; kas suspėja išreikšti

savo norus, o norai išsipildo. Štai duosiu 
tau kamuolį, kuris turi nuostabią ypaty- ■ 
bę. — Kada jį išvyniosi, iš jo pasidarys 
apsiaustas, kuriuo apsisupęs būsi nemato- . 
mas. Jei paliesi sieną ir siena prieš tave 
persiskirs. Būdamas nematomu galėsi iš ■ 
žmonių imti ką tik norėsi”. Tai taręs -

Į s itdė kamuolį į krantą, kuris nukrito 
i ties žvejo kojomis. r

“Kamuolį saugok, pastebėjo žmogys-- 
ta. Nes kito negausi. Jeigu tave ištiks ko- . 
kia bėda, atėjęs čia pašauk mane taip:, “T 
krantą Juodamili plauki, pagelbos tavo 
žvejas šaukia”. Tada aš pasirodysiu. O 
dabar iki pasimatymo!” Tai pasakęs, 
žmogysta dingo.

0 žvejas dėkingas likimui, kanmolii 
nešinas nuėjo namo. Ridamas panorėjo 
išmėginti ar tikrai jis yra toks nuostabus. 
Išvyniojo. Pasidarė apsiaustos ir žv3jag 
apsisupo juo. Priėjęs prie trob«*’ės palie- į 
tė ranka dfris — šios tyliai atsidarė.

(Bus daugiau)

4|j



4 D P A r r, a štadienis, Gruo3. 12, 193T
V • • v lankoonuos žinios iš vajaus

/gluoja j pitniasVarkaiit ne iK.;uiudu.:.iiia
pozicijas

KITŲ KOIiTESTINIDKŲ TARPE TAIP 
Į V 2110 ATMAINŲ

PAT

“Mokėjimas naudotis Vik
riomis priemonėmis esti apdo
vanojamas, ir dažnai atsitin
ka, kad tuo greičiau pagarsės, 
Legli tikrai pagarsėjimo ver

d nė da s\arstė klausimą: 
stoti konteslan, ar ne. .Jos įs- 
m jmo diena buvo keliom sa- 
. .litCm vėliau negu kitu kon- 
e liniuku, o šiandie ką mato-

isto.jusius kon 
pralenkė. Ką

tomis ypatybėmis”,— yra pa me ? Pirmiau 
ai.ęs ltoelifoncuuld'as> te liniukus ji
Linkoln’o gyvenimo apre- lai reiškia? Reiškia, kad ne 

šyme yra užrašyta toks atsi- L k šiandie, bet ne gyr, ne r.ž 
tikimas. • savaitės nėra vėlu įstoii Į

Kai lžnkoln’us pilimi kai- Kontestininkų eiįvs. tavo ga- 
tą susirūpino vieta Įstatymu bumai gali rasti užkastus im t. 
leidžiamoje valdyboje, jis iš taktas tebun visiems įro- 
anksto stengės gauti trisde- dymu, kad niekad nereikia 
šimts balsų. Tie žmonės, k u- '"Kaityti save bejėgiu, * jei kiti 
li'i balsus jis turėjo gauti. kontestininkai jau yra laimė- 
uirbo lauke. Jie nesiklausė .IV tūkstančius balsu. Darbas 
Linkoln’o gabumu, bet norėjo ir pasiryžimas viską nugali, 
žinoti, ar jis pakankamai vjk

rin), Langman, Valuckas, Sta i 
mūris, Vaičikauskas, Gedvilas 
(West Pulbnan), Gaižauskas 
ir Misiūnas (Iš Roseland), 
Aukškalnis (Iš Oajy), Rupšys 
(iš Rockford), Mikalauskas 
(rš Chicago Heights), Riauk 
lis ir Armaldavičia, (iš Eas-' 
ton, Pa.), Kundrotas (iš Phi- 
ia.) ir kiti. Bet kaip niekas 
tegali tiksliai pasakyti, kok> 
ryt bus oras, tai Į) pat niekas 
negali pasakyti, kokius sr- 
praizus rytojus kontestinįn-
kiiuis neša. Todėl, visi kontes
tininkai privalo budėti, privii 
lo dirbti, nes “neprieteliai” 
nesnaudžia. Kasdien raportu i 

kiti* kontesto vedėjui, kad jis 
kur dien galėtu duoti skaity
tojams bendrą kontestininkų 
poziciją vaizdą.

Ryt Waukegane vakaras
Ryt vajaus vedėjas išva

žiuoja j Waukeganą apžiūrėti 
naujų poziciją, surasti stip- j 
i ios opozicijos Cbicagos iri

J. ČEPULIENĖ
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kviečiami suvažiuoti 8 valan- 6,000 toną. Jie palaikys susi
ną. Tljysite daug ir svarbiu'siekimą tarp Odesos ir Marse-
z.mų.

SSSR STATOSI DIDELIUS 
LAIVUS.

dio. Taip pat baigiama staty- . 
ti garlaivis “Fridricli En- 
gels” 8,500 toną.

Maskva. Elta. Sovietą radio 
praneša, kad Baltijos laivu 
fabrikas baigia statyti du gar 
laivius “Stalingrad” ir

SKAj YKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

NAUJAS IŠRADIMAS

\ ienas, 
mi

RĖKSNIO GALINGA MOSTIS,
, i - .A, , , . , kurios pasaulis per šimtus melų lau-SveidloVSK toni} kiek i<ė jau yra gatava. Dekanių Galinga

o-urbiivlnl dnm Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin- galiamai skina- gii pleilientų- visll kl.u5tų sViet0
Tolimiesiems livtanis. Be enių visokių medžių aliejų. Deks- 

j . nio Galinga Mostis kaipo saulės spin-
lO, taille pačiame fabrike bai- dūlini. ' pasekmingai gydo: Reunia-

^lami statyti du miško pelu1- dėjltių. Rankų, Kojų tirpimų ir ar-
žimo garlaiviai po 3,500 tonu *‘iU8* *«•»“■>«>• niksteįėjimų ir šiaip 

. ’ ‘ visokius skaudėjimus. Tuksiančiai
kiekvienas. Leningriurfo dirb- žmonių yra pagiję, o milijonai da, . - , .... , , į. , .. nežino apie tai.
li\ Ose piatleti statyt1 du iii- Dekrnio Galinga Mostis yra tiek

deli miško pervdfimc laivai vert* auks°- kiek 11 patl sveria- sul,g Z naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
po 9.000 toną kiekvienas. To- neimtų taip kaip rnšotn. pinigus gra- 

v. 4 ... žliuun. Parsiduoda visur. Klauskite
s? j>a":csn dirbtuvėse baigia- taip: dekevs new discovery
mi Pu .mrlniviai “ Vt.l D1NTMENT. Kaina 75 centai.m . tat> i du „ailaiviai \ oDEKEN>S OINTMENT CO. 
ga ir Neva” kiekvienas po HARTEORD. CONN.

\ jenas garsusis vyras yra pa- 1. itij miestą kontestininkams. 
rus. Linkoln’as paėmė arklą ^aKęs, kad žodis negalima Kokią parveš žinią, sužinosi- 
ir visą lydymas aparė apiink reikia is žodyno išmesti. me ateinančią savaitę. Wau-
visą lauką. Visi trisdešimt'
balsavo už jį.

Kitų kontestininkų dar o įlo ki'
j.

gano kolonija yra nuveikus
tėję irgi įvyko atmainą: Ra Uaug (,arbh Bažnyčios

laimi ir tautos gerovei. Kle-

Moterų Sąjungos 21 kp. pirmininkė, Centro valdybos na- 
, visuomenės veikėja ir viena {įžymiausių To\vn of Lake 

kolonijos darbuotoją. Nėra idėjinės draugijos kurioje ji ne 
dalyvautą, pav. Šv. KazimitrčAkad. rėmėjų dr-joj (yra 1 
skyriaus pirmininkė), Labdariu Są-goj ir kitose. Visur 
ramia laiko gražiai pasidarbuoti.

re

Talentas tai jėga, o jėga tai šinskienė, Pabijonaitis, Kaz- i 
vikrumas. lauskienė, Nemčauskaitė, Pe-

Po vieno?., rodos ramios, trauskas. Gilienė, Stulginskas 
dienos, “.Draugo” jubilėjinio Stancikas eina veik lygiomis, 
vajaus lauke įvyko tokių at- Vienam kuriam prasimušus į i 
mainų, kokią kontestininkai p’iekį, žiūrėk, kiti tuojau jį 
nė sapne nesapnavo. Kontes- paveja.—
tininkė p. M. Varkalienė, tur Toliau užpakaly yra pasili- (
būt, žinodama paslaptį, kad ta į..,, Valančius, Mandrayickas,1 rengiamas bendrai dviejų dr- l;ls vedamas varg. Žyliaus.
lentas j«‘ga, o jėga \ik- ^jg Kenosha). Žolvnienė, J ją: Šv. Baltramiejaus ir Šv. Vakaras įvyks Lietuvių audi- 
runias, dideliam visų suprai- g-^,rjjĮįs 
zui prasimušė pro eile pir-'

bonauja ten uolus spaudos a* 
paštalas, publicistas, lietuviu nininkų: dvigubas L. V. “Dai Pirmadienį kontestininkų 

susirinkimas.kalbos tyrėjas, gerb. kun. Cu-Įnos” elloro kvartetas, grupė, 
ižauskas. VVaukegane yra daug vaidintoją su savo “Uošve ii Ateinančio pirmadienio va-
įžymią veikėjų, gyvuoja pa- namus, tylos nebus”. 

■ vyzdingą draugiją.

Ii V t \Vaukegane vakaras
programoj dalyvaus 
Baltramiejaus parapijos cho

Be to, Skaras, kontestininkų paliaubų 
ir Šv ivabaras« kontestininkai

niiau jos stovėjusių kontesti- ’ 
ninkų-uj ir toli, toli pažengė 1 
pirmyn. Reikia pastebėti, kad 
kai kiti kontestininkai siu:-! 
tais balsus skaitė, p. Varka-'

ją: sv. Baltramiejaus ir <sv.
(iš Melrose Park,) Juozapo. Programoj dalyvaus tori joj; programa 

Varakulis, Rovaitienė (iš Her grupė Cbicagos lietuvių uie- 7:30 vai. vakare.

į kviečiami į Aušros Vartų pa
rapijos halę svarbiam mitin
gui, j kuri pakviestą su pas
kaita patyręs keliautojas per 

prasidės žmones. Visi kontestininkai, 
kuriems tik aplinkybės leis,

litini hinksliosi

1931 METAIS
Nuotraukas Darė

C. G. Lukšis
XA TIK S LIETUVOS PARVEŽTI

-r

NAUJI ĮDOMUS KRlJTAMI PAVEIKSLAI
BUS PIRMĄ KARTĄ RODOMI AMERIKOJE

VlOiJRlUS SUTAISO
VALPOS Arbata yru if riaiiKlus 

vaistas nuo inkstų ligų. pūslės už
degimo ir vidurių užkietėjimo.

VAI.POS ARBATA priduoda a- 
petitų, sumažina į. žus viduriuos-■ 
ir stiprina vidurių sistemų. (-) 
Prekė $1.00. Rašykit lietuviškai j

LINCOLN LABORATORY 
831—8yh St.
Uaukrgan. III.

ADVOKATAI

JOHN B. BORBEN
(John Bagdzrunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Km. 2117

Telephone Randotph 8727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. į
Telephone Roosevelt 90&0 

Name: 8 Ikt 8 ryto Tel. Repub. 9600 į

A. A, SLAK1S
ADVOKATAS

Miesto Ofisae \ W. VVatihlngton St ! 
Roarn 1502 Te’ Central 297 8

Valandos; 8 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Kubato* 
— 6 ikt 8 vai

4145 Archer Avė Tel. Lafayette 7SJ7

Namų Tel Hyde Tark SS95

A. A. OLIS *
A D V O KATA S

11 SOUTH LA SALDE .STREET 
Room 1934 Tek Randolph 0821 i

Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak į, 
3241 8o. Halsted St. Tel Victory 0561 Į 

Valandos — 7 Iki 9 vaka-c 
TTto.rn., K'tv tr ptihstos vnksre

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK I

Attorney At Law 
11 M. LA BALLE HTREET 

Ir Vakarais: litam.. Ketv. ir du- 11 
balos nuo 7:30 Iki 9 |

6200 S., HALHTED STREET 
lel. Weutwoitli 136JL

ALSIS: SAVAS PAS
SAVAJH

‘•Drattgps” paskelbė ekonominį vaju, kad lietuviai tik lietuvius biznierius, prefesi- 
jonalus, lietuviškas ekonomiškas ir kultūriškas įstaigas remtu. Savas pas savąjį!-“t)raugo” 
šūkis. Del to, nedėkingas bus tas lietuvis, kuris į savo namus parsikvies, ne “Draugę”, bet 
kitę laikraštį, svetimiems dievams tarnaujantį, o į mūšy tikvbiškus ir tautiškus reikalus 
tik ranka pamojantį. Todėl, visi užsisakykite

Vienatinį lietuvių katalikų dienraštį Amerikoje
-tims Skaitytojų Gauti

DEŠIMTYS ENERGINGI) KONTESTNINKI) ■ II)
Lanko kiekvieną lietuvių namą, kiekvieną katalikiškos 

draugijos susirinkimą, kiekvieną inteligentą, profesijonalą 
kiekvieną biznio įmenę, Jie jums kucgeriausiai patarnaus.

Pamatykit Lietuvą kaip ji šiandie atrodo, kokią didelę 
pažangą padarė per savo 13 metų laisvo gyvavimo, l'a- 
matykit sekančius miestus: Kauną, Šiaulius, Klaipėdą, 
Raseinius, Alytų, Joniškį, Žagarę, (Mažeikius, Papilę, 
Kuršėnus, Aukštadvarį, Stakliški, Butrimonius, Mer
kinę, Onuškį, Leipalingį, Liškevą, Šiaulėnus, Švėkšną, 
Naumiestį ir daug kitų miestelių, ir kaimų; gyvenimą 
ūkininkų, laukų darbus, iškilmes, Eukaristinį kongresą 
Šiauliuose, įvairius suvažiavimus, kariuomenę, apvaik- 
ščiojimą Trijų Karalių švenčių ir apvaikščiojimą Užga
vėnių, kovą “Lašinsko su Kanapinsku.” žodžiu sakant
pamatysit visą tą, kas yra įdomu pamatyti. Praleisite 3✓
vai. linksimais laiko Lietuvoje už mažą kainą. Be to bus 
č’ali Čaplin in tlie ring 2 ratai. «

ATYDAI. Kiekvienas pirkdamas 35c. įžangos bilie
tą turės progą Įgyti Gintaro karolius arba vieną, 
iš trijų dovanų, kuri bus skiriama atsilankiusiems.

SEKMADIENY, GRUODŽIO — DEC. 13, lietu
vių par. salėj, 806 No. 8 st. Springfield, III. Pradžia 3 
vai. popiet. Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga suaugusiems 
35c. Įžanga vaikams 10c.

PETN. IR SUB. GRUODŽIO 18 IR 19 Šv. Amano
par. salėj. Kampas 15 st. ir 49 Ct. Cicero, III. Pradžia»
7:30 vai. vak. Įžanga 35c Vaikams 10c.

PAN. IR UT., GRUODŽIO 14 IR 15, 1931, Eagle 
Tbeatre, AVestville, III. Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 
25c. Vaikams 10c.

SEREDOJ, GRUODŽIO — DEC. 16, šv. Mykolo 
par. salėj, 1644 Wabansia Avė. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga 35c. Vaikams 10c.

NED. IR PAN. GRUODŽIO — DEC. 20, 21 šv.
Petro ir Povilo par. salėj, Rockford, III. Pradžia 7:30 
vai. vak. Įžanga 35c. Vaikams 10c.

SUB. IR NED. SAUSIO 2, 3, 1932 Visų Šventų pa 
lapijos salėj, Roseland, III. Pradžia 7:30 vai. vak. Įžun- 
ga 35c. Vaikams 10c.

J
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Totai 5 10

SCHEDULE FOR SUNDAY 
DEC. 13:

MOTERŲ SĄJUNGOS 21 KUOPA, T0WN OR LAKE, CHICAGO, ILLINOIS. 15 METŲ SUKAKTUVĖSE 

Kį

CICERO AND NORTH SIDE v’aičiunas rf 
WIN. Mazenas c

--------------- Vaznonis rg
Cicero \vith its šame fast Dobrovolskis

pasaing team won its first Žemaitis c 
gani? over West Side 32 te 
Ii. Petrulaitis and Balsis 
vent plaees and did things 
around tlie West Side bas
ke!. Petrulaitis scored e!e- 
ven points while Balsis sco- 
įed nine points.

lg

0
1
2
0

0
0
2
3
0

1
3
o
oO
l

i Li igliton vs Bridgeport 
i Cicero vs Marquette 
\V. Pullinan vs Town of Lakb 
North Side vs Providepee

CKICAGO SPORTS 
LEAGUE DOINGS

North Side Bud liard 
suhduing tlie Hoosier

time

playing featured for the Es- 
•kieios. Malusius and Masi
nai mkas starred for Indiana 
Harbor.

NOKTU SIDE 16
B. F. P.

Zalenas rf 
Naikelis rf 
Kaminskas ė 
Savickas lg 
Andrews lf 
Rutkauskas lf 
Moskus lf

1
0
2
0
1
0

0
1
1
2
0
0
o

Totai 6 4 1.4
INDIANA HARBOR 13

B. F. P.
Yaupsas rf 0 0 0
Gudnionas lf 0 0 1
Kuchinskas c 0 3 2
Rodžius rg 0 1 1
Masidonskaa lg 2 1 0
I’oskus rf t . ’■ 0 - 0! 3
Malusius lf 1 2 3

Totai 3 7 1.0
CICERO 32

B. F. P.
Budrick rf 1 0 1
F. Žukauskas lf 1 1 O

l’etrolitis c 5 1 2
J. Žukauskas rg .1 1 0
V. Balsis lg 4 1 0
Rauba rf 1 0 0
Slankas lf 1 01 0
Jurgel rg 0 0 3
Talzunag lg 0 0 0

Totai 6 5 12
BIUIMIEPORT 32

B. F. P.
Jonikas rf 0 0 0
kundrotli lf 1‘ 2 0
Ivanauskas c 0 0 2

T. Laskey rg 0 1 1
E. Laskev lg 1 0 1
•J. Budrick ii 0 1 9

Škulis lf 4 0 2

Rainis c 3 1 1
J. Laskey rg 0 2 »>o
Tenzie lg 3 1 T
Petrauskas rg 0 0 l

Totai 12 8 lt
RKOV1DENCE 17 1

B. F. P. |
Biickonitis rf 1 1 Ii
Frankovich lf 1 0 l
Ronianowski c 2 1 O ' o
Stumbris rg 0 1 2 i

(Jhadovvskas lg 1 1 O j
Hendricks rg 0 0 Ut ,U
llaspbid lg » , 1 1 2
Chernauskas rg - 0 0 0
Gudaitis rf 0 ,0 i

Totai 6 5 13
MARŲLETTE 21 Į

B. F. p. i
Mikužis rf 1 0 0
A Lisauskas lf 3 2 1
Baynor c 0 2 lj
Juozaitis rf 1 1 1
Stanis lg 2 0 0
Elzbergis lf 1 0 0
Balskas rg 0 0 0
Miller lg 0 0 2

Noruillas lg 0 0 0

Totai

The Knights of Litliuania 
sports are destined to rise to 
a ne\v aml higher lave! in the 
sporting world under the 
de.vterous leadership of its 
ncw offieers. On Friday De- 
ceniber fourth, the. sports 
league eonvened for its lašt 
nn-eting of the year. After 
all the prevailing league af 
fairs had beeu settled tilt 
eleetion of offieers came to 
office:

Konstant Savickas, Presi
dent

Paul Saltimieras, 1-st Vice- 
President

John Tenzie, 2nd Vice-Pre- 
sident

Michael Paviiouis, Secre- 
tary

There is no question as to 
the abilitv of tliese men, and 
tbeir entliusiastic efforts to 
unieliorate the sports ainong 
i be Knights of Litliuania.

Pirmoje eilėje žiūrint iš kairės j dešinę sėdi: B. Kalvaitė, iždo globėja; K. Bartkaitė, nut. rašt.; S. Bartkaitė, tiri. 
rašt.; kun. M. Švarlis, dvasios vadas; J. Čepulienė, pirm.; M. Sudeikienė, vice-pirm.; M. Paukštienė, ižd.

Antroje eilėje žiūrint iš kairės j dešinę: M. Laurinskaitė, iždo glob.; A. Paukštienė, J. Stogienė, E. Rumšienė, A. 
Česnienė, B. Bartkienė, O. Vaznienė.

Trečioje eilėje: M. Jurevičienė, O. Sriubienė, M. Paugienė. O. Pečiuliukienė, E. Gedvilienė ir M. Martišienė. 
Rytoj, Davis Square parko salėje ši kuopa rengia didelį bankietą kuopos gyvavimo sukaktuvėms paminėti. Per

banketą, bus išpildyta įdomi programa.

world Steplien Sakalauskas honor of a true Lithuanian MARQUETTE K OF LDRA-'great suecess, įf the presenta- 
(Sakai) loonis as an impor- boxer hy annexing tlie title of 
tant figure representing the Champion, lle is eigliteeni 
Lithuanian voutli. Figiiting years old, a graduate of tlie-į

MA SECTION.

under the colors of St. Rose liolv Cross Parocliial School
Konstant Savickus, a meni- Lima, Stephen. botted uis and Lindblooni lligb School, 

ber of North Side, Council 5, "»?’ to tlie heavyweight di-.and is popularlv known a- 
is popularlv known to all Vlį,?on championsliip in the round Town of Lake.

Catholic Youths Tournament. Credit mušt also

manner. His efforts for Glove Tournament were en- pound division.

upheld tlie

Presents Comedy.

On Sunday Dec. 13, .Th'e
I Knights of Litliuania cliapter 
rlĮ2 presents a play knouen 
as Kumučiu Rojus. The play 

1h* given is a comedy of four acts and
another įs the greatest piece of work

Totai
ĮVEST SIDE 17

Kailis lf

Savicz rf 
3 Shedwell lf 
6 Paviiouis c

---------------  Laucius rg
14 4 3 Rimkus lg

Meskis rf 
B. F. P. Kiaupąs lf 

1 0 1 Sinkevičius' rg

Everybody knows Paul Sal
ti mielas as an organizer. 'Įlįs 
avovval of cooperation to the 

president will prove mosi
ĮVEST PULLMAN 17 ivaluble. Paul is president of 

B. F. P. Pvovidencer Council 4.

John Tenzie, of Bridgeport, 
V.as elected on liis nierits 
tliat of suggesting constrlie
ti ve ideas for the league.

Michael Pavilonis, of Kosė
tum!, who served as faithfu1

2
1
1
0
0
1
0
1

1
2

0
1
0

o
0

0
•?

1
4
3
0
0

0

KAZIMIERA BARTKAITĖ

tion is anvwhere as good as 
indicated thus far by the di- 
lectors of drama Miss Helen 
Troy and Wm. Jonaitis, who 
ha ve organized one of tlie 
greatest draniatic circles in 
the city, riglit here in our 
council K of L 112

1 The program will be lield 
at our Parish Hali 68th and

,„j,hat was ever «tt«»Pted by kvashten^ avė. at 7:30 Sharp 
nnv K nf Ii nnnnpil Vmi’ll 'n __  :_ ___________ j

T.”

any K of L council. Vou’jF.-jį are įnvited to attend the 
SLaugli! you cry! and vote a adniission is one half dollar.

ZOFIJA BARTKAITĖ.

custodian of the league re- 
cords for the past years u iii 
continue in tliat capacity.

Together witli tlieu nierits 
tiie offieers deserve the co
operation of all the members 
associatetl witli tlie league. 
lt is sincerely boped that 

-tlie heartiest cooperation vili 
be accorded tliem.

In the future the league 
meetings will K* lield on the 
second Friday of everv 
i lontli. The nieetings will 
start promptly at 8:15 P. Al. 

sliarp. All Chicago District
į . e — -

leouncils are urged to attend 
meetings.

A. Zickus.

Dėkis J
Mūsų
1932
Kalėdų
Klubą

Milijonai Kasmet 
Yra Laimingi

su pinigais šiaip sutaupytais
SAVAITINIAI (MOKĖJIMAI .B'.MS 
YRA MAŽMOŽIS, BI’.T YRA l>IDE|JS 
DŽIAUGSMAS GAUTI VISUS PRIEŠ 
PAT KALĖDAS.

MOKĖK — — fter 50 savaičių — — GAI SI 
2.5c savaitėj . .
50c
1.00
2.00
3.00
5.00

12.50 
25.00 
50.00 

] oo.oo 
J 50.00 
25o.oo 
500.00

Telefonai: 
CALUMET 

” 3482
” 0020
" 5799 ANGLY

UŽ \V MOLES ALE A'JUVJS IŠ

Taip, jus ga
lite pirkti 

sau 
Anglis

Geo. P. Taylor, Ir. M Company
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Per virS 35 metus pardavinėjame tiktai pačins geriausias

Šiltas oras verčia mus - palaikyti minėtas kainas. 
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. Musų nau
jas vardas 1000 AVest 22 St. dabar jau atdaras. Tel. 
Ganai 3480.

Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith
uanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti parduoda po $12, pas. mus tik $9.50 
.l/)7.sę kainos žemesnes, ncffn eisit depai tmentinių štonį.

ŠTAI MŪSLJ KAINOS:
Indiana Egg .....................................
Illinois Egg .....................................
West Va. Lump..............................
Black Band Egg ....................
Black Barni Lump ........................
Red Asb Erie Lump ..................
Blne Grnss Lump..........................
Fancy Lump ............... ..

Moterų Sąjungos 21 kuopos^ Moterų Sąjungos 21 kuopas 
finansų rašt., jau treti metai nutarimų rašt., du metai, kaip 
kaip eina tas pareigas. Daug
darbuojas ir kitose organiza
cijose. Buvusi mokytoja per 
<iu metus Šv. Kryžiaus para
pijos mokykloje.

eina tas pareigas. Daug vei
kia ir kitose idealinėse orga
nizacijose. Gabiai plunksna 
vartoja ir ne vienai organiza
cijai raštininkauja.

ANOTHER LITHUANIAN 
REGISTERS IN THE

SPORTING W0RLD.

Ainong the recent promi- 
nent figures of the sporting

DABAR OFICIALIAI ATIDARYTAS
VISA ŠEIMYNA GALI DĖTIS — PRADEK ŠIANDIE

Peoples ^National Bank
and Zfrust Company

op Chicago
47TH Street and Ashland Avenue

Ppcahontas Lump...........................
Bocaliontaš Egg .............................
Pocaliontas Nut ............................
Pocahontas Pea ............. ...............
West «Va. Be dūmų, 5<F r rupus
Coke-Range dėl furnasų .........
(’anell Bloek .....................................
Minkštų anglių Ssreenings.......

tonas $6.00
6.00

M 7.50
99 7.5099 8.50
9 9 9.00
9 9 9.50
99 9.50
99 6.75
99 9.00

- 9 9 9.50
99 8.50
99 f . 6.50
99 7.25
9 9 10.00
99 9.50
9 9 4.00
99 16.(X) -

0RDERIU0K DABAR
Mes pristatome eisnme mieste.

Mes esame užbondsuotl miesto sverlkal Ir kiekvienas vežltnas. kurt 
ISvažluoja iš musų yardo, turi oficialaus svertko ženklų. Tas garan
tuoja parodytą ant ttklato svarumų.
i ■■■ ■:1 L,,- .......

k
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LIETUVIAI AMERIKOJE Telephone Grovehill 2362

WEST ENGLEVVOOD 
RESTAURANT

CHAS. BRAZAITIS, • Sav. 
HOME COOK1NG 

Atdara Dieną ir NaktJ
6249 SO. ASHLAND A VE.

Telephone Lafayette 8227

KAZ HEAT INTENSIF1ER 
COMPANY

A. KAZLAUSKAS. Sav.
4624 So. Western Avp.

PEOPLES KRAUTUVĖS ATVIROS
Rytoj, Nedėlios Rytą
Nuo 1 O vai. ryto iki 4 vai. po piety

IR
Kas vakarę iki 1 O vai. iki Kalėdų!

Prieškalėdinis
Išpardavimas

Kainos Peoples Krautuvėse yra žemiausios, ne
gu kad buvo per praeitus 15 metų! Ant rakandų, ra- 
dio, ir visokių kitų namam reikmenų.

Siūlyja
Didžiausias šių dienų radio vertybes

Gražūs pilnai gvarantuoti 
nauji radios, pil d*nr ftft 
nai Įrengti tik po 7*1 | |

BENETA KALVAITĖ

Kauno statybos cukraus fa
briko Marijampolėje ir kiti. 0

------------ Trijų Karalių ir užgaveniij
Nauji Lukšio judamieji iš (kova Lašinsko su Kanapec- 

Lietuvos gyvenimo paveikslai ku) apvaikščiojimas tiek sū
kuriuos teko matyti pereitų kelia žiūrovams juoko, kad 
ketvirtadieni pirmą kartą de- net ašarą išspaudžia; mesk Ša 
monstruojant Aušros Vartų lin bile kokią amerikonišką 
parapijos salėje, visiems žiū- komediją filmoje.
rovams teikė pasitenkinimo. Pertraukoje p p Gudas 
Visos nutraukos taip geros, )iu|bę> Ame.
taip ant ekrano aiSkios, kad riko3 rieluviai tnrį daryti
gali prilygti net Amerikos kad kultariskai ir poškai iž 
didžiąją filmą bendrovių pa- ... . ,. ..... v ,
veikslams rodomiems teatruo , . *pij.nqinvnKfl: i/kitu tau ! ^otenj Sąjungos 21 kuopos

seansui na cekoslovakai 11 klt>» tM’ iždo globėja. Jau keli metai 
P“ t, imigrantai. Kalba buvo tik- kajp eina pardgas. Daug

, ,, :oi Pamokinanti- Krk« 1*™ veikianti vietinėse idealinėse 
Per dvi valandas p. Lutas gos tikietą turSj0 progos on. organizacijosc Yra iždinink5 

susirinkusius • vestsidieems lyTauti ir pamatyti, kam teks Labdaringos sąjungos 1 kuo- 
(buvo sve&u net iš kitų kolo- iS kepurės trys gintarinės do- lin(u)s? raštinintl-, gv
inji,) vežiojo po Lietuvą ir vnnos. pirmoji dovana teko p. 1<azimi(,ro Eė„,6.
Klaipėdos kraštą rodydamas Dobrovolskienei (nuo Okles). ju j sk riaus D ir nnoSr.
didelę pažangą visose gyveni- Kitos dvi kitiems vestsidie-.... . clziai visur veikia.mo srityse. Kaikuną miestą čiams.______________________

LUKŠIO PAVEIKSLUS 
PAMAČIUS.

Phone Roosevelt 2953

A. AITUTIF
FIRST ČLASS BAHBEIt SHOP 
Hair Bobblng and Shingllng for 

leidies Our Specialty
2203 AVcst 22nd Street

Phone Canal 1068

M. A. MELDAZIS
Halis to rent for all occasions

2242 44 WEST 23 PLACE

<■

Telephone Ijafoyette 1E15

MAROZA'S BAKE SHOP
KAZIMIERAS MAROZAS, Sav. 

Pirmos K lesąs Duonkepy kla

4330-34 S. Califomia Avė.

Tel. Yards 5097
JOHN BACAVIS
Carpenter and Repairer 
252 VVEST 47 STREET

se kaipo priedą 
sibaigus. Tel. Hemlock 5502

JULIUS SZLICKIS
General Repairing and 

C-ontracting

2525 Wcst 70 Street

Phone Republic 10256 
MODF.RN DRUG STORE 

G. Benosius. R. Ph. 
Prescriptions Filled Accurately 

Ice Cream — Candy 
Powders, Creams and Toilet 

Articles
2612 W. 71st STREET

ir miestelių net savieji nega
lėjo pažinti, taip jie atsistatę
išaugę, kultūroje pažengę. Ir . . . ....

kitain atrodo- lin- Paveikslai- Nesigailės. Kur ir pnešmetmis susirinkimas į- 
kokiais vakarais Lukšis tuos .vyks gruodžio 13 d. tuojau po

... „ paveikslus rodys, galima ma-’ pamaldų parapijos svet.
Begalo įdomus vaizdai Eu- Į Prašome ko daugiausia na-

cliaristinio kongreso Šianliuo- lš skelbimo, te pančio susįrinkti, nes turime
daug dalykų svarstyti.

Valdyba.

Žodžiu, visiems lietuviams 
verta pamatyti nauji Lukšio Į

BRIGHTON PARK.
Labdarių Sąjunga 8 kuopos

žmonės jau 
ksmus, gražiai pasirėdę

se, dzūkų ūkininkų Alytuje su * Drauge 
važiavimo, kariuomenės. Rap.

Philco kombinacijos radio su 
gramafonu 1932 metų mados, 
vertas $110.00 su
mažinta kaina tik

Taipgi sumažintos kainos ant 
visų kitų gerųjų išdirbyscių ra
dios, kurių yra labai platus pa
sirinkimas Peoples Krautuvėse.

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Tel. Grovehill 2952
J. BALTIKAUSKIS

GENE RALIS KONTRAKTORIUS 
Statau visokios rūšies namus.

Taipgi taisom senus. Visiems pri
einama kaina.

7017 SO. CALTFORNIA AVĖ.

Tel. Yards 4442

Chicago Restaurant
WM. PAUKŠTYS, Savininkas 
Skaniausi valgiai Bridgeporte

3457 SO. HALSTED ST.

BIRUTĖS SALDAINĖS
Geriausia Dovana Šv. Kalėdoms

MALONŪS LIETUVIAI! jei pirkaite saldainių Ka
lėdų dovanoms, tai pirkite tiktai BIRUTĖS SALDAI- 
NES, atvežtas iš Lietuvos. Birutės saldainės yra pada
rytos iš geriausių, sveikiausių ir skaniausių uogų, kaip 
tai žemuogių, serbentų, agrastų ir kitokių skanių vaisių.

Reikalaukite Birutės Saldainių, lietuvių APTIEKO- 
SE, KRAUTUVĖSE IR GROSERNĖSE. Jei tie krau- 
tuvninkai jų nelaiko, tai reikalaukite, kad laikytų.

BIRUTĖS SALDAINĖS parduodame retail ir whole- 
sale. Ir pristatome į bile krautuvę Chicagoje. Taip kad, 
kuriems toli atvažiuoti pas mane, tai galėsit gauti Bi
rutės Saldainių savo apielinkėje.

Gerbiami lietuviai krautuvninkai, prašomi duoti už
sakymus iškalno kad spėtume pristatyti prieš Kalėdų 
šventes.

BIRUTĖS SALDAINIU ATSTOVAS
VINCENT M. STULPINAS

3400 S. Eirerald Avenue
Chlcago, III., Tek Boulevard 1333.

LACHAWICZ f R SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

Padarome affida vitns reikale Insurance ir visu? 
Notary Public nukalus.

Cicero, III.
1439 So. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

Chicago, III.
2314 W. 23rd Plaee 

Telef. Roosevelt 2515

'1

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys 
ir viduriai tinkamai veikia?

JUS ŽINOTE. KAD SO NUOŠIMČIŲ visų lirų Ir 
•asirrtmų paeina nuo akllrlo ir netinkamo rldnrtų 
rsltmost. TŪKSTANČIAI VYRŲ Ir MOTERŲ, kurte 
kentėjo nuo visokių lira. yra dabar paareike rar- 
lodaml DR. MICHAEVS ALL HERB TONIC Sla 
labai leelnu* tonlkae yra padarytas M 26 skirtinei) 
rydandtq Įtėvių, Šaknų. uo*ų. lapų Ir Soliu. Neturi 
■avy narkotikų, valatų ar alkoholio. Tai yra •(•ta
nios rerulinotojaa. kūno budavotojas Ir kraujo valy
tojas. Ateikite | musų sankrovų nemokamam pasi
tarimui. Daktaro eųsamlnaelja yra vi Kilk ai dykai
kada vartojate Dr. Hlehael'a Ali Herb Tonlc. Arba .............

valykite mudu. prlelųsdaml 50c, o mes prisiusime jam* 91.00 bonkų Dr. Mlchael a Ali 
Herb Tonis. Ir tada patys įsitikinsite, kad Jei niekas kitas jum* nepa»elb«Jo. tai pa- 
relbės DR MICHAEL'S ALL HERB TONIC

P«r.JT*..ę»vąita, Uktal^ Vlena^ 9>tu»o mm KoeoMa dykai kada perkate 1
hnnkų DR. MICHAEL'S ALL TONIC.

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIC
4745 So. Ashland Avenue 
1206 Mllwankee Avenue

1043 West Nori b Avenue 

3342 VVest 26th Street

DAININKĖS KANARUOS
Tikros 10’000 PASIRINKTI

čių
nės

Kletkos, 
kletkų atau
dai, paukš- 

ligoni- 
ir val

gyklos. Pau
kščių reik- 
nienos.

Gabiausi 
kanarkų au
gintojai ir 

auklėtojai 
Chicagoj.

RUDOLPH J. MAREK
2402 S. KARLOV AVĖ.

Chicago, III.
Tel. Lawndale 8912

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai butų dieglys, 
ar ištampyti muskulai, greitai 
yra palengvinamas su linimentu

PAIN-EXPELLER

;Reumat'zmas sausgėie*
■ Nesdkankyklte savęs skaus- 
m mals. Reumatizmu, Sausgėie.

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
® — raumenų sukimu: nes skau-
■ dėjimai naikina kūno gyvybę 
_ Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAP8ICO COMFOI’ND mo 
® stis lengvai pra.šalina viršml-
■ nėta ligas; mums šiandie dau- 

gybė žmonių siunčia padėka-
" vones pasveikę Kaina 50c per
■ paštų 55c arba dvi už SI.05 
g Knyga- "ŠALTINIS SVEI-

KATOS" augalais gydytles. kal-
■ na 50 centų.

■ S

Justin Kulis
3259 SO. HALSTED ST

« ■ ■ Chicago. UI.
a ■ ■ ■ ■

Tel. Yards 3164

Ashland Studio
M. ZELGIEWICZ, Prop. 

Photographer
Wedding and famtly groupg our 

Specialty
4852 SO. ASHLAND AVENUE

Phone Prospect 9322

Stanley Studio
PHOTOGRAPHER. 

Veatuvlų, pagrahų ir fieipjau 
grupių, tai musų specialybė.

2656 VVEST 6 9th STREET

Tel. Vtctory 7048

Michael Messar
PHARMACTST 

Lietuviška Aptieka 
3201 SOUTH HALSTED STREET

Office Tel. Calumet 3399
Res. Tel. Yards 3408

BAGDONAS BROS
Furniture & Piano Moving 

Local & Long* Distance Removal

3244 Š. HALSTED ST.

Tel. Victory 2477

G. C. BURBA
CLOAK SHOP

3214 SO. HALSTED ST.

Nauji valgomojo kambario setai parsiduoda už Va kai
nos. 7 Šmotų puikaus padarymo ir nuhaigimo riešuto 
medžio valgomo kambario setai suside- <]» "if" 
danti iš 6 pėdų padidinančio stalo ir 6 ko- 4U IK
džių $75.00 vertės, (labai- po

(vro ji kli u B aru e1,(11

$4(X) vertės šis grojiklis 
pijanas grajina ii- atrodo 
kaip naujas, ir yra pilnai 
gvarantuotas. Sykiu lem
pa, benčius, šėpelė rolėms, 
25 rolės ir pats pijanas, 
viskas tik
už ......... *98.50

Matyk Seklyčiom Setų Vertybes ŠIANDIENĄ ar 
RYTOJ PEOPLES KRAUTUVĖSE!—

Puikiausi seklyčiom setai dabar parsiduoda Peoples 
Krautuvėse už mažiau kaip pusę kainos.

125.00 Aukštos rūšies moliai r setai po .. $60.00
80.00 Dailūs 2-jų šmotų Jacųuard setai po 39.50
200.00 Vertės Frieze ir Moliai r Setai po .. O O OO 

L ENO VŪS IŠMOKĖJIMĄ I
Dėl visuomenės parankumo krautuvės atdaros 

iki 10 vai. vakare ir
Nedėldienj nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų

4I7T-83 ARCHER AVE coi RlCHMONO ST.

4177-83 Archer Avė.
Kampas Ricbmond gatvėn

Lafayette 3171

2536-40 W. 63"! ST. & MAPLCWOOD AVB

2536-40 W. 63 St.
Kampas Maplovvoori gatvės

Hemlock 8400
CHICAGO. ILL.

Tel. Lafayette 9832

FRANK MICKAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

Siuvame visokius rubus ant užsa
kymo. Taipgi Valome, Dažome, 

P.rosijanie ir Taisome
4146 ARCHER AVENUE

N. KARKLELIS
Pirmos Klesos Barber 

Shop

1818 W. 46th STREET

Tel. Victory 0728

S. DAUGĖLA
MILKMONAS

Užlaikom visokios rųšies pieno 
produktus: pieną., sūrį, sviestą ir 
t. t. Pristatom j namus ir į Storus.

3251 S. Emcrald Avenue

Tel. Calumet 6794

BANIS STUDIO
Everything In Photography

3200 SO. HAHSTED ST.

Tel. Lafayette 3525
Stella Paukšta

Grocery and Meat Market 
4530 S. HONORE STREET

r—■■■1    '■ ■ ■
Tel. Lafayette 5469

John Kincinas
FANCY GROCERY & MEAT 

MARKET

4441 S. HONORE STREET

Tel Prospect 3939

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

Lietuvių Skalbykla 
6551-53 SO. KEDZIE AVĖ.

Tel. Victory 7261

J. S. Ramančionis
HARDWARE STORE 

Wall Paper

3147 SO. HALSTED ST.

Phone Republic 4930

BECKER CLEANER
A. PHILLIPS, Prop.
We Call And Delivar

2408 WEST 63rd STREET

Office Phone Prospect 0815

Augustas Jurgilas
Reprezentuoja

WESTERN AND SOUTHERN 
I.II E ENSURANCE CO. 

Office 1538 WEST 63rd STREET

MARQUETTE PARK 
RESTAURANT

P. MURE1KA, Sav.
Mandagus ir Greitas Patarnavimas

2517 West 69th St.

Tel. Prospect 0815
Res. Tel. Yards 5179

L. ABARAVIČIUS
Superintendent

Western and Southern Life 
Insurance Co.

Office 1538. WEST 63rd STREET

Plionc Lafayette 5069
Chicago Meat Markei

KAZ. BŪRAS, Sav. 
1845 West 47th Street

Tel. Lafayette 2879

JULIA'S RESTAURANT
hilia Pocius and Stella Juskie, Sav.

ČIA GERIAUSIA VIETA IR 
GERIAUSI VALGTAI 

4656 SO. WESTERN AVENUE

Tel. I,afayette 1340

N. ABARAVICZ
Grocery and Meat Market

4600 S. Fairfield Avė.

Phone Prospect 0964

CASS THE TAILOR
C. ,r. GF.TtVILIS, Prop. 

EXPERT WORKMANSHTP 
Cleaner and Dyer

2643 WEST 71st ST.

Phone Cannl 1678-9

JUSTIN MACKIEWICH% . .
Morgičiu Bankierius

Parduodam Pirmu?) Morgičius

2342 So. Leavitt St.

Phone Lafayette 1237

VINCENT PAUKŠTYS
Hardtvare, Palnta, Vnrnleh, Glase 

Electrieal Appllcances, Etc.

2738 VVest 47th St.
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C H I C A G O I E
PAGERBĖ DR. S. BIEŽI.

_________ \
NORTH SIDE.

Praėjusio ketvirtadienio Kv. Raižančiaus dr-jos suJ- 
\ ;i karų Chicagos lietuviai dak rinkimas įvyko lapkr. 29 d. 
tarai pagerbė savo kolegę dr. parap. svet. Buvo įvairūs pra- 
S. Biežį, kuris yra priimtas nešintai ‘‘Bunoo Party” r» Ji
nai iu i Amerikos Chirurgu giama pirmų Gavėnios sekma- 
kolegiją. Mūsų įžymų chirur- dienį. Akademijos rėmėjos ren 
aą sveikino dr, Šimkus, dr. ka valgius dėl “Pantry Par- 
Strikolis, p. A. Kalvaitis, p. ty”. Vajaus vakaras įvyks 
i'r. Davidonis, dr. Graičiūnas,' kovo 6 d. 1932 m.
(ir. Poška ir kiti. Dr. Biežiui .Labdarių seimo dalyvė R. 
daktarų draugija įteikė gražų'Sabaliauskienė pranešė, kad 
adresų. Daugumas kalbėtojų j seimas gerai pavyko. I
žymėjo tų faktui kad dr. Bie- } Parapijos bazaro rengimo 
žis savo gabumu ir darbštumu komisija pranešė, kad yra Ii-: 
įrodė, kad ir lietuviai prot'esi- kusi nelaimėta didelė dovana, 
jonalai savo srityse gali būt i j kurių aukojo p. Jesevičienė. 
geri specialistai, ir net sve- Tad mūsų dvasios vadas kuu ; 
Gintaučių tokiais pripažinti, d. Kurskas patarė išleisti do-į 
jei tik nuolat kokių nors spe.-: v u.oms per mūsų metini va-Į 
eialvbių siekia. Pats dr. Bie-
ži<, pareiškęs savo kolegoms 
drkiilgumų dėl surengto jam 
pagerbimo, ragino jaunesnius 

snecializuotis

karų ir pardavinėti numerius' 
10c. Bus parapijos naudai.

Iš labdarių kuopos praneš- į 
ta, kad ji rengia metinį vaka-

gydytojus specializuotis ir ra pirmų sausio mėnesio sekm. 
>iekti pačių aukštybių medi ei-į Mūsų ligonių yra dvi: p. 
uos moksle. Savickienė ir p. Dumblinus-

GRABO R I A I:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGO J E

Laidotuvėse pa-

LACHAVICH 
IR SŪNUS

^LIETUVIS GRABORIUS
tarnauju geriausia ^tarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.todėl, kad priklau
sau prie grabų Iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174, 
SKYRIUS: 3238 So. | 
Halsted Street, Tel.1 
Victory 4088

Tek Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Cliicago

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
D e n t i s t a s 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankausko Aptiekou

D A K T A R A

Vai.: 9-9 Cicero, III.

MARIJONA SUDEIMIENĖ TOWN OE LAKE.

Tel. Cnnal 0g57 nes. Prospect f

OR. P, Z. ZALATORIS
<lydytojas ir Chirurgas

1 »21 SOUTH *HAI.^i Kli <THRB’

Rezidencija 6600 S triemar Ąv 
Valandoj: 11 ryto iki 4 po pieta 

* Iki 8:30 vakare

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR'CHIRURGAS

X Moterų Sųjungos 20 kuo 
pa kviečia visus Brighton Tei Ganai 6764 Rea Kepuuiic 5350 

Parko moteris ir mergaites
gruodžio 13 d. 2 vai. popiet į 
par. mokyklų.

CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utaniinkuis, ketvergais Ir pėt 
nyčiomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 Iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chicagos ofiso Tel. Grovebill 3262

KENOSHA, W1S. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE

VaL: puucdvliais, seredoniis ir su- 
batomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

DR. A. RAČKUS

Pakviestoji daktarė A. A. 
Šlakienė laikys paskaitų mote
rims. Gera proga visoms pasi
naudoti.

PRANEŠIMAS.

GYDYTOJAS, CHIRURGAS 
. IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyry, motery Ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną i.uo 
piety iki 8 vai. vakaro 

Nedėliomis ir seredomis til 
tškaluo -susitarus'

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. SUZANA A. SLAKiS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ltgu 

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

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki f vai.).
Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimą.

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

Malonu pranešti visuome
nei, kad iš dviejų tūkstančių

t

Moterų Sųjungos 21 kuopos (->00°) knygučių “Šv, Mišių
jau antri metai Aukos” pasiliko tik keliasde- 

kaip eina tas pareigas, daug šnnts keturi^ mėnesyje bėgy- 

yra pasidarbavus 21 kuopai. Je‘
Taip-gi yra pirm. Labdariu 
gos Sųjungos 1 kuopos. Daug knygučių, tegul kreipiasi į j 
iš nuoširdžiai veikia visose i-j “Draugą,” 2334 So. Oakleyi 
dealinėse organizacijose bei ave., arba stačiai £as mane, i 
parapijos veikime. 3230 So. Auburn Avė.

Antros laidos taip greit ne-

vice-pirm.,

OR. S. BiEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Kas dar norėtu įsigyti Šill 1 Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868 

Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

kienė. Kurioms laikas leidžia, bus, nes aš esu pasiryžęs spau 
Įdinti kitokios rūšies knygų-
I v*

drauge cnL

malonėkit aplankyt 

Per Kalėdas visos
eis prie Šv. Komunijos ir 
nutarta užsisakyti Šv. Mi

Su tikra pagarba,

šios.
Žinute.

ANTOLOGIJA APIE 
MARIJĄ

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso ir Rez. Tel. Bonl 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St.)
Vai.: 1-8 ir 6:80-8:30 vai rak 

Nedėlioj susitartu,
Vai : 3-4 ir 7-0 vaL vakare 

Nedėlioj susitariu

.. rp r . linai; 0641
Al. Tyruohs jau pa- Td 

ruošė spaudai poezijos anto
logijų apie Marijų. Joje bus

štud.

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. I. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

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- 

įti. Tel. Boulevard 7820. Na- 
So. Albany Avė.,

DR. J.'J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 ĮVEST 63 STREET 
•Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359’So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 6793

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

DR. J. P. POŠKA
gija bus 64 puslapių. Leidžia 3133 6. 11ALETED {STREET
jų Šv. Kazimiero draugija.

“N. R.”

{dėta inusiskių poetų eileraš-
Kun. Juozas Jusevicius. i „. . ................................ .

Icių, liečiančių Marijų. Aiitolo-

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

Office: 4459 S. California A v e. 
Nedėliojo pagal sutartį

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
pi y* a dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso 

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

6 Mėnesių Mirties 
Sukaktuvės

PADĖKONĖ Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTES1AN A VE.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. U tara. ir Subat. Nuo 3-9 vak.DENTISTAI , šventadieniais pagal suturima.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUH

O(liti
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7B>2

A. PETKUS
LIETUVIS GRABOIIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, BĮ.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 ĮVEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8413

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

KAZIMIERAS JONKUS
Mirė birželio 13 d.,. 1931 m.,
sulaukęs 55 metų amžiaus. I’o 
gedulingų pamaldų šv. Jurgio 
parap. bažn., tapo palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse birželio 
17 d.

Gimęs Lietuvoj, Joniškės pa
rap., Vidginių kaime.

Paliko liūdinčius savo mote
rį, dukterį, visus gimines ir 
draugus.

begalėdamas užmiršti savo 
.brangaus tėvelio skelbiame šias 
liūdnas pusmetines sukaktuves, 
l'žprašom šv. Mišias, kurios bus 
laikomos nedėlioję, gruodžio 
(Dee.) 13 d., 1931 m., 7:30 ir 
10:30 vai. ryte .šv. Jurgio bažn.

Kviečiame širdingai visus gi
mines ir draugus atsilankyti į 
tas pamaldas, kad per malonę 
Gailesį ingojo Dievo a. a. Kazi
miero sielai šviestų amžinoji
šviesa.

Nuliūdę,
■lunkų šeimyna.

ANTANAS KASPUTIS
Mirė gruodžio 7, 1931, o pa

laidotus šv. Kazimiero kapinė
se gruodžio 10 d.

šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos žodžius gerb. klebonui 
kuh. A. Baltučiui už gedulin
gas patnaldas ir pasakytą pa-, 
mokslą bažnyčioj ir kapinėse.

Dėkuojame prieteliams ir 
giminėms už šv. mišių aukas, 
grabnešiams, draugijų nariams 
už patarnavimus. Esame dėkin
gi visiems giminėms, draugams 
ir kaimynams už lankymą pa
šarvoto velionies namie, daly
vavimą pamaldose bažnyčioj ir 
lydėjimą į kapines.

Galop dėkuojame graboriui 
Eudeikiui už prietelingą patar 
navi>ią ir tvarkių laidotuvių 
surengimą.

Ačiū ačiū visiems. O tau mu
sų brangus vy.re ir tėveli per 
malonę Gailestingojo Dievo lai 
šviečia amžinoji Šviesa.

Nuliudusi:
Kaspučių Šeimyna.

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS

M I

i

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA
G * a x Ov Aj xx. CHlI.L'itGAS 

Viv. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Serauomis po pietų ir Nedeidiemais 

tik susitarus
2422 W. MARUL'ETTE RoAD

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

AKIŲ GYDYTOJAI:

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ aIa

SUGRĮŽO IS LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

AMBL’LANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet, teikiame širdingų, simpatingų ir ramų Į 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
# JŪ8Ų GRABORIAI

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

ONA DIGUENĖ
(i’o tėvais Česniutė) 

mirė gruodžio 10, 1931 m. 3:05 
ryto, suluukus pusamžio Kilo iš 
Kalvarijos Apskričio, Liudvina
vo Parap., Dviračių Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 29 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Kazimierą, 8 sūnus Ka
zimierą, Martiną ir Edvardą, 
seserį Kotriną, švogcrĮ Juozapą 
Bučinskus, pusbrolį Aleksą 
Leonas, sesers dukterį M. Tu- 
bockį, sesers sūnų Juozapą 
štalgaitis ir gimines.

Kūnas pašarvotas 10220 
Coiuinercial are. Laidotuvės )- 
vyks panedėly, gruodžio 14. IŠ 
namų 8 vai. bus atlydėta į šv. 
Juozapo (Ho. Chicago) bažny
čią, kurioj įvyks gedulingus 
pamaldos už velionės sleą. I’o 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta- 
mus dalyvuuti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę;
Vyras 8iubM, švogeris ir 

Gipsinės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeiklz, Tel. Yards 1741.

Tel. Wentwojth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rea. Phone 
Englewood 60 41 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4991 — 14 St. 2924 Washlngton 
19-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DŪWlAT
DR. A. A. ROTHDENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.) GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 3102 So. Halsted St.Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 9 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7589
Rea Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenne
▼gi.: Nuo 19 ryto iki 8 vakare

Teie. Cicero 1260

DR. GUSSEN

I

Kampas 31 Street GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Rezidencija

Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak. £72* yest 12 Pt Nodėiiomu
r r ’ Tel. Cicero 2888 ’ Susitarus

Nedėlioiiiis ir šventadieniais 
10-12

X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomls ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

vai.:

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
bPECIJALIBTAiS

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. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue /

Vai.; 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 lkl 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną Ir naktį 
Virginia 0036

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aktų įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nekvuotu- 
iko, skaudamą akių karštį. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra parodanča mažiau
sias klaidas,

8pečiai e atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomls nuo 10 Iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ. SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų, atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 «. ASHLAND AVĖ.
į Tel. Boulevard 7589

DR. P, P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Gezas. X-Ray, eto.

Phone Hemlock 2061

DENTISTAS 
Gas Eztractlon

▼ai. 1-9. Ned. 9-18 
6568 80. VVBSTERN ATI

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 bU. ASHLAND AVBk 
Tel. Yards 0994

Rezidenctjoa Tel. Plaza 8296

VALANDOS:
Nuo 14 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų 
Nuo 7 lkl 8 vakare 
NedeL nuo 10 lkl 18 dieną

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
Nuo 6 Iki 8 valandai uąjiare 

apart šventadienio ir ketvirtadientr

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

. Phone Hemlock 7828
Dr. C.K. Kliauga

Dentistas
2420 W. Marquette Rd.

arti We«tern Avė.

Ofl.as Tel. Grovebill 9617
Res. 6707 S. Artesian Ava.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

2423 West Marųuette Road
(Vai. 2-6 Ir 7-9 P. M. Ketv. 9-19 

A. M. Nedėlioj sueitame

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(N&ryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road

VALANDOS:
9 lkl 12 ryto. 7 lkl 9 vak. 

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutartį
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C H I C A G O J E

PRANEŠIMAI
Sekmadieny, gruodžio 13 d. 

9 vai. Švenč. Vardo dr-ja eina 
i n eorpore prie Sv. Komuni
jos. Tą pačią dieną 7 vai. po 
piet prašoma visą narių susi
rinkti j mokyklos kambarį, 
nes turime labai svarbiu rei
kalu pasitarimui.

Kun. A. Andriušis.

džio 31 d. Nauju Metą belau 
kiant. Taip pat bus renkama 
nauja valdyba ateinantiems j
metams. Ir nepamirškite atsi
vesti nauju narių, nes ligi

North Side. —
Motinos Dievo Aušros Vartų 
priešmetinis susirinkimas i

susirinkimas įvyks gruodžio 
13 d. 2 vai. popiet parapijos 
salėj. Visęs narės prašomos

sueiti.
Valdyba.

’ LIETUVIŲ VALANDA.

Ryt, sekmadienį, gruodžio 
13 d. nuo 1 iki 2 vai. popiet 
bus siunčiama graži lietuvių 
radijo programa iš stoties WC

ŠILALIŠKIŲ VAKARĖLIS. iFL, 970 kiloc. Dalyvauja ge-
----------- - ri dainininkai — artistai. Na n

Naujų Metų įstojimas,draugi i Gruod. 13 d. 7:30 vai., Die- jos ir gražios dainos tikrai 
jon nemokamas. Ivo Apveizdos po bažnyčia sa- palinksmins radijo klausyto-

Valdyba. lėj (18 ir Union avė.) Silališ jus, o Budriko radijo orkes- 
kiai turės smagų vakarėlį su tras grieš įvairius šokius ir

Brolių lietuvių susivieniji- komedija ir kitomis pramogų- gražias lietuvių liaudies melo-
n:o draugystės priešmetinis mis ir laimėjimais. dijas.
susirinkimas įvvks sekm. . • . • A.. i. rA . 7

i , ' i • , ^,0 vaaaro pelnas ers feną-1 Reikia pastebėti, kad šiosgruodžio 13 d. 1 vai. popiet . v ». . . . m | r
Ih-nmniuJ , ,, • n •• • • jf>s bažnyčios pataisymui. To- radijo programos rengiamosinaugijm- ,n()kvkloje. Draugijos nariai .1 / . a .a. • • del nuoširdžiai kviečiami atsi- )r finansuojamos .Tos. F Suprašomi ateiti i ši sus-mą ir , , .. . . *___,_Si. ‘ lankyti kaip silubskiai taip ir driko muzikos ir radijo par-sumokėti visus mokesčius.

vyks gruodžio 13 d. Visi na.lBlls svarstoma (laug warMl, ki“> <!«*«*. 3417 Ąo.
liui kviečiami gausiai susi- reikalu ir bus renkama nau- ° _.V™ rai'tę ' S*'> t'lueago, III., kurioje da

. , . . . .. i . \ rnejim.ni, tiems bus galima sul inkti ir su savim atsivesti j ja valdyba 1932 metams. Ga- bar
nors po vieną naują narį, nes ! losite išsirinkti tokią valdybą
gerai žinote, kad yra draugi- fcnrj draugijos turtus didintų 
.jos vajus: už naujo nario įra-ij,. jos garbę keltų. Tad būti-j

tuo pačiu ir i salę įeiti.

Reng. Kom.

eina didelis išpardavimas

šymą draugija skiria gražių riaj ateikite į šį svarbų sus- PLATINKTrE “DRAUGIA’ 
dovanų. Įstojimo mokestis rua j,ią ir pasistenkit naujų narių _ _______ .
žas. Taip pat bus rčnkair.a atsivesti 
nauja valdyba 1932 . metams.

Draugija rengia metini ba
lui Šv. Mykolo parapijos Town of Lake. — Nek. P.' 
svetainėj gruodžio 31 d., t. y. T‘an. šven. mergaičių sodali-j 
palydint senuosius metus ir ejjos priešmetinis sus-mas į- 
sutinkant naujus 1932 m. vyks gruodžio 13 d. 1 vai. po i

------------ piet Šv. Kryžiaus parap. mo- j
Draugystės Gvardijos pir- kykloj. 

nia div.. Šv. KazJmiero Karai. Visos narės kviečiamos at- 
priešinetnis susirinkimas j- silankyti į sus-mą', nes bus 
vyks gruodžio 13 d. Nekalto naujos valdybos rinkimai.
T rasid. Šv. M. P. parap. 2 v. Tilip pat nepamirškite grą- 
popiet Visi nariai prašomi lai- žinti Įvykusių pramogų ti
ku atvykti, nes bus renkama kietus. Rytą 9 vai. visos šo
nan ja valdyba 1932 m. ir yra dalietės drauge eis prie šv.' 
daug svarbių reikalų apsvais- Komunijos.

Dr jos pirm kas. 4 l

' R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jevvelry & Radlo) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.

2650 West 63 St., Chicago, UI. 
Tel.

Hemlock 8380

f

tyti. Taippat bus priimami 
nauji nariai, sumažinus įsto
jimo mokesčius.

Valdyba.

Valdyba.
4844 SO.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREES VALI.EY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET

Marąuette Park. — šv.
Barboros dr-jos priešmetinis

Tel. Boulevard 1383

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

vanų, gražiausio Baltijos jūrų įjos ir korpusai bus pasirengę. Vilnius”. Joje bus įdjeta eilė- 
Mes nebūsime užpuolikai, bet raščių 34 mūsų semi jų ir jau- 

S. kiekvienu momentu esame pa- nųjų poetų. Be mūsiškių poetų 
įsirengę priešininkams atsnky- eilėraščių, joje bus įdėta eilė- 
ti.” “D. N.”

gintaro dirbinių.

NORIT IŠMĖGINT MŪSŲ 
KARO IĖGAS — PRAŠOM!

Taip pareiškė Sovietų 
komisaras Vorošllovas

ANTOLOGIJA APIE 
VILNIŲ

------------- . i Studentas Sim. Migliną!.
Laikraščių žiniomis iš Ma-įleidžia apie Vilnių po ziin

skvos, Sovietų Rusijos komi- j ntologiją,
sąrąs Vorošilovas turėjęs pa-j-----------
sikalbėjimą su oficialios So
vietui Rusijos telegramų age
ntūros atstovų, kuriam pareiš
kė, kad Sovietų Rusija nelei
sianti savęs išprovokuoti gei

Halsted!^ vakarų, nei jš rytų. ‘‘Mes 
nenorime karo, pareiškė Voro
šilovas, bet jei kai kurios val
stybės nori išmėginti savo jė-

;radijų papigintomis kainomis,1 gaR su mūsiškėmis, tai raudo- 
!taip pat įvairių kalėdinių do- nosios armijos pulkai, divizi-

JUČUS SISTERS RESTAURANT
Tai vėl ta įstaiga perėjo į jų rankas. Jau yra nau

jai pertaisytas iš vidaus ir iš lauko pusės. Restoranas 
savo styliumi ir modemiškumu prilygsta didmiesčio
puikiausiems restoranams — valgykloms.«

Valgiai ir patarnavimas čia visuomet buvo ir yra 
pirmos rūšies.

1608 WEST 47 STREET

vardu “ l‘a\cr-ics puslapių.

raščių ir nelietuvių poetų, ra
šiusių apie Vilnių, kaip Loso, 
D. K. Balmonto, M. Sarbievi
jaus, Fg. Škliaro. Antologija 

ji. j bus padalyta į 7 skyrius, bus 
'didelio formato ir turės 200

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAS. plačiai žinomas ė p

N. R.”

verykų taisytojas praneša Maxque- 
(te I’ark lietuviams. kad atidarė' 
moderniškai (rengta ėeverykų tai
symo Sapa — Shoe Repairlng Shop. 
naujame Dr. Yuškos name, H6IH 
South Arteslan Avenue.

ANTANAS KRIKSIITNAS yra vie
nas iš geriausių čeverykų (šiušių)
taisytojas, n«s jau turi 20 moty tatno amate patyrimu.. Tad 
lietuviai, reikalui esant, atsilankykit pas savo tautieti, jo dar
bas garantuotas ir visus patenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS 
6649 So. Artesian Avenue Chicago, III.

aiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiHiiHiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiB
Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą. =
15 metų nei vienas centas nežuvo . =

= Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. = 
= Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 5/ 
1 $40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash.
Į Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, = 
Į apdraustame laiške. =

( John J. Zolp I
| 4559 S. PAULINA ST- |
i Chicago, Illinois |
iinniimniiininiiiiimiHiiiiiniiiinniiiniHiuniiiiniiuiiiiinuniininiiHii...... nu*

Šv. Onos draugijos prieš
metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 13 d. 1 vai. popiet 
Dievo Apveizdos mokykloje.

Visos narės širdingai kvie
čiamos atsilankyti pasitarti, 
kaip tinkamiau pasirengti d r-

Rendon šviesus, patogus, ap- . ||rXl!|O|UC 0 Cflll 
šildomas kambarys. 2-ros lu- Ai ALtSAuuKAo W uUN

i 7128 So. RockOTll St. 7012 So. Maplewood Avė. į

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Merehants siuvėjas, fikščierial, }- 

rengta pilnai, einu iš biznio, pigiai. 
209 So. State St. Republic Bldg. 

jos vakarui, kuris įvyks gruo- į n°°m 612.

REAL ESTATE
E X T R A !

Klausykite mūsų apgarsini
mo per Radio panedėlio vaka
rais, City Fumiture Kompa
nijos programe per stoti \V Ii 
F C 7:30 — 8:00 vai. vakare.i

BENNIE’S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22nd St., 
Chicago, III.

Tel. Roosevelt 3365 
BENNIE F. DIRŽIUS 

Savininkas
Namų telefonas Cicero 6372

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

L 00 k!

2-jų aukštų mūrinis namas po 5 
kambarius, 2 karų gramdžius, labai 
modemiškas namas. Kaina $7.500.

2-jų aukštų medinis namas, šalo 
tuščias lotas, 3-jų karų mūrinis Ra
mdžius, šiltu vandeniu šildomas. 
Kaina 80.000.00.

3-jų pagyvenimų mctlinis namas, 
2-jų karų garadžiiis, tnščias lotas 
šalę. Kaina $1.000.

Pirm. A. Nausėda 
lOZį Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonai tis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė.
AGITATORIAI:

Kun. J. Mačiiilionis, 
2334 S. Oakley Avė

V. Duoba
2328 W. 23 St.

.1. Dinišb
821 W. 34 Street

M. ftlika«
10555* S. State St.

ftie namai randasi Clccroj.

B. R. Drake,

Tel. Cicero 997 ir 41

'4*lt IKIEWICZ S (o*
^HORTGAGERAHKERSJ

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

2608 W. 47 St.
i

Tel. Yards 5423

J. W. ZACHAREWICZ
903

REAL ESTATE 
Paskolos Ir Apdrauda

WEST 33 STREET

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus 

forničius ir kitokius dalykus
Musų patarnavimas yra gre; 

tas, geras ir nebrangus.

M» $ pervežame daiktus iš u 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlna 

Statau įvairiausius namus prieinama
kaina

715 L S. CALTFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5623

Telef. Republic 6S#8

D. GRICIUS
GENE R A LTS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip tr

medžio nuo mažiausio iki didžiausio 
Minos prlelnamlauslos.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIUS

6504 S. WASHTENAW AVĖ

š&pos Tslef.

Hemlock S8«7

. JOHN YERKES

Namų Telef 

Republic

Plumblng A Heatlng UeturU 
KONTRAKTORIUS

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Ypatingas Pranešimas Svarbu
Dėl užsitęsusio šilto oro mes esame priversti suma

žinti visų rūšių anglių kainas, iki musų didelis sandelis 
bus išparduotas, nepaisant pelno.

Jus privalote išbandyti musų anglis. Jos visos gry
nos, labai kaitrios, mažai pelenų ir mes garantuojame 
kiekvieną svarą.

Musų anglis turi jus patenkinti. Jei ne tai jusli 
pinigai mielai bus grąžinti.

Neatidėliok savo orderio. Nemanyk, kad neturėsime 
šalto oro šią žiemą. Telefonuok mums dabar tuoj ii 
klausk kainų ir leiskite mums pašalinti jūsų rūpestį 
apie anglis.

Prašome atsilankyti į mūsų vardus, pamatyti anglis 
ir pasikalbėti asmeniškai.

Supreme Coal & Coke Co. Ine.
3650 South Rockwell Street
Tel. Virginia 0477 — 0478 — 0479

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSISKOS SULFURINĖS VANOS 

IR ELEKTROS TREATMENTAI 
švediški mankštinimai ir elektros masažas

Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų ati
taisymo, šalčio ir taip toliaus, su elektriniais prie
taisais Violetiniai Saulės Spindulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausią 
kraujo cirkuliaciją, kuomi galima išsigeelbėti nuo 
visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 

vai. nakties.
1657 W. 45th Street

Kampu So. Paulina St. TeL Boulevard 4582

COME IN! BUY MOTHER, SISTER
Or Swcctheart a Hat for Ohrlstmae

Wofnen from all parts of the City come to 
Fenzau’s enthuelaatically confldent that they 
are choostng from Chlcagro’s largest collec- 
tion of mllllnery. and that they are payinir 
the lowe«t prlce for the flneat quallty and 
the mont dlstlngulahed faahlons.

$1.88------$2.95------- $3.95
Tucked end hand draped Satlna — Rlbbons 
and Crepa, Oold — Sllver hata, Velours m 
Black & Llght color ln headidzpR 21 to 25 
Inchea.

Tel. Vlctory 1J46
DOUOLAS ELECTRIC CO

4OSF.PR snAGZDAfl Ras.
Elektros relkmeno> ir flkšė> 

iiat (vedame -lektrs i namus • 
1lrhtuv*»
tlJ» H Halsted Hl * VttfMK

WU1 exchan?<e 
Glft Hats 

After X-ma»

Open eVery evening untll X-mas

1646-48 West 47th Street
==================

JOHN A. KASS
(KAZAKAU8KAS)

\VATCHMAKER & JEWEI-ER

Jau Laikas Pirkti 
KALĖDŲ DOVANAS

laikrodininkas Ir auksorltis
22 metų patyrimo. Užlaikau vi
sokios rųšies aukso dalykų dide
liame pasirinkime ir kainos yra 
visiems vienokios.

2049 W. 35th Street
Ir Archer Avenne

Tel. Lafayette 3315

A.OUS
LAIKRODININKAS — 

JEW?ELER
Deimantai, laikrodžiai ir 

brangmenos.
Laigrodžių taisymas ma

no specijalybė.

4601 S. Hermitage 
Avenue

jiiiiiiiUliiimlmimimihlmiifflmmiimihiiiiiimiiiHiiuiiimiiiiiiiiii...... lininiui

| Geležiniai Daiktai, Maliavos ir Stiklas
Į PIGIOMIS KAINOMIS
S Mes taipgi atliekame Sheet Metai ir stogų darbus, ly

taus rynas, paipas ir visokį Sheet Metai darbą.

j The Bridgepnrt Sheet Meta! Wari( ]
| 3218 So. Halsted St. Tel. Victory 4965 |,
Tiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiniiiii

Tel. Victory 4356

JUOZAS A.
LAIKRODININKAS IR 

AUKSORIUS
•

Užlaikome dideliausią pa-. 
sirinkimą žiedų, laikrodėlių 
ir kitokių Kalėdoms daiktų. 
Visų prekių kainos dabar 
numažintos.

3255 So. Halsted St.


