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Lietuvą valdo dvi seserys
SUOMIJOJ SPRENDŽIAMAS PROHI 

BICIJOS LIKIMO KLAUSIMAS
t -- -—--------- —

Japonų kariuomene veržias 
i Činčow’o link

lAI'ONAI NENORI MAN- LAKŪNAS NESURAN-

KOMUNISTŲ SUKILIMAS ČDLI
RESPUBLIKOJ NUMALŠINTAS

; DŽIŪRIJOS
i ________I
i TOKIJO, gr. 28. — Naujas 
japonų ministeris pirmininkas 
Inukni pareiškia, kad japonai 
neturi nei mažiausio noro sa
vintis Mandžiūriją. Kad kinai 
tą kraštą japonams ir dova
notų, japonai nepriimtų tds 

; dovanos. Tai dėl to, kad1 Man- 
džiūrijos administracijos išlai
kymas ir pasieniij apsauga 
japonams brangiai atsieitų. 
Japonai Mandžiūrijoj tik sa
vo interesus saugoja.

DAMAS

MARLINTON, W. Va., gr. 
28. — Praėjusį penktadienį 
(Kalėdomis) kariuomenės la
kūnas Įeit. Bobbitt, 24 m. amž., 
iš Selfridge Field’o, Mich., 
skrido į šių valstybę ir dingo 
Blue Ridgų’o kalnų apylinkė
se. Nežinia, kas su juomi įvy
ko. Kariuomenės lakūnai jo 
ieško. Kilę tiršti rūkai trukdo 
ieškojimą.

CHICAGOJE

KOMPROMISU SUSI
TARTA

KAS VALDO LIETUVA

RYGA, gr. 28. — Nors Lie
tuvos valdytojai energingai 
nuginčija, bet yra neginčija
mas ir visiems žinomas fak
tas, kad šiandie Lietuvą val
do dvi seserys, kurios savo 
vyrams nurodo, kaip turi būt 
kraštas valdomas. Tos sese
rys, tai prezidento Smetonos 
žmona ir ministerio pirminin
ko Tūbelio žmona.

Seniau vyriausybės prieša- 
’VVjfnvo Smetonienė ir Volde- 

marienė. Bet ši, anais 
metais jos vyrui išvykus Į Že
nevą, sukėlė kaž kokių kalbų 
prieš Smetonienę, ši pastaro
ji tad sau talkon pasikvietė 
savo seserį Tubelienę. Tūbelis 
tada buvo Klaipėdos guber
natorium.

Grįžusiam iš Ženevos Vol
demarui ne tik atsakyta mini
sterio pirmininko vieta, bet 
jis dar areštuotas. Jo vieton 
ministeriu pirmininku padėtas 
Tūbelis.

Taigi, šiandie Lietuvą val
do dvi seserys per savo vy
rus. Kol kas tas valdymas 
joms sekasi.

SUOMIJA SPRENDŽIA 
PROHIBICIJOS KLAU

SIMĄ

HELSINKIS, gr. 29. — šia-

MĖNULIS NESĄS MIRĘS

TIK 2.20 DOL. RASTA 
BANKE

MILANAS, Italija, gr. 29. 
— Nesenai uždaryto Milano 
banke rasta vos 2 dol. 20 cen
tų. Bankas turi apie pustre
čio milijono dolerių skolų. A- 
reštuota trys banko valdinin
kai.

KAS PIRMININKAUS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PORTUGALŲ SĄMOKS
LAS NEĮVYKO

LISBONA, gr. 28. — Por-
ndie ir rytoj Suomijoj vyksta tugalai tremtiniai tomis die- 
referendumas prohibicijos nom^s norėjo sukelti revoliu- 
klausimu. Balsuoja vyrai ir Portugalijoje prieš pre- 
moterys, turintieji daugiau z^den^° Carmonos diktatūrą, 
kaip 24 m. amž. Yra dvieju Keli šimtai tremtinių norėjo 
spalvų baliotai; vyrams— ba- P^ugalijon įsiveržti per A-

Gubernatorius Emmerso- 
n’as, Chieagos majoras Cer- 
mak’as ir kiti kompromisu su
tarė pataisyti mokesčių siste
mą Cook’o apskrity.

Apie 20 įžymiųjų žmonių 
dalyvavo konfeieneijoj Steve- 
ns’o viešbuty. Sulyg plano, a- 
pskričiai bus skiriamas vienas 
asesorius (įkainuotojas). Pla
nas bus įduotas valstybės rū
mams.

4 VAIKINAI IR 2 MER
GAITĖS KALĖJIME

ŽEMES ŪKIS IR 
PREKYBA

Lietuvos ūkininkai šį ru
denį susilaukė dar naujų eko
nominių nemalonumų. Visur 
nusiskundžiama, kad tokiems 
sezoniniams dalykams, kaip li
nų sėmenims, paukščiams ir 
sodų vaisiams ne tik kainos 
labai žemos, bet juos- bendrai 
sunku parduoti. Tat sudarė ū- 
kininkams daug rūpesčių, nes 
jie buvo pripratę iš tų produ
ktų rudenį turėti tam tikrų 
pajamų. Linų sezonas dar a- 
teity, bet ir jų kaina nedidelė, 

į Ūkininkams nėra noro už tas 
kainas linus parduoti, o pirk
liams pirkti. Šiemet rugiai

VALSTYBĖS APSAUGOS 
ĮSTATYMO PROJEKTAS

Ateinančių metų pradžioj* 
ministeriu kabinetas prade 
siąs svarstyti įstatymo-’ 
ktų apie valstybės apsat 
Šis naujas Įstatymas, kaip 

E” pakeis karo būvį.
“D. N?

proji

so 44

LIETUVIŲ RAŠTAI LAT
VIŲ SPAUDOJE

lti, moterims — raudoni.

JAPONAI VERŽIASI 
PIRMYN

lemtojo provincijos sieną. Bet 
apie tai patyrė vyriausybė į 
minėtą pasienį pasiuntė ka
riuomenę. Tremtiniai nepasi
rodė.

ŠANGITAJUS, gr. 29. - 
Žiniomis iš Mandžiūrijos, ja 
ponų kariuomenė veržiasi Či- '
nčow’o link, i LONDONAS, gr. 29. — Pra

Hsintung’o apylinkėse japo- nešta’ kad £al artimiausiomis 
nai susidūrė su 2,000 kinų ka- jenomis Anglijos ministeris 
reivių. Juos išblaškę žengia pirndninkas MacDonald’as tu- 
pirmyn. ,rės konferenciją su Prancūzi

jos ministęriu pirmininku La-

TURĖS KONFERENCIJĄ

WASHINGTON, gr. 28. —
Cambridge ’o universiteto prof.
Forbes’as tvirtina, kad mūsų 
žemės satelitas (draugas) mė
nulis nėra miręs, kaip iki šio- 
liai b|vo spėjama. Jis miręs
tik išoriniai. Bet jo viduje y- Aną vakarą plėšikai užpuo- 
ra įkaitę radijumo, uranijumo Beacli View Gardens vai-!brangesni uz kviečius, bet už- 

gyklą. Nušautas policmonas tat mažiau yra. Dėl to,ir torijumo skysčiai. Šie ele 
mentai yra radijo aktiviai.

X-SPINDULIŲ SPECIJA- 
LISTAS NETEKO RANKOS

v
BOSTON, 'Mass., grj 28. — 

Dr. L. B. Morrison’as, X-spi- 
ndulių specijalistas, prakti
kuodamas savo profesijoje ne
teko kairiosios rankos. Praė
jusią savaitę tų spindulių su
žeista ranka nuplauta.

PASIUNTĖ VAINIKĄ

Tose apylinkėse siaučia ne
pakenčiamas šaltis — 20 laip
snių žemiau O. Nežiūrint to, 
kautynės vyksta.

val’iu karo skohj ir reparaci- 
jxj klausimais.

SIRIJOJ PASIKARTOJO 
RIAUŠĖSSUTRIUŠKINO KOMU

NISTŲ SUKILIMĄ . T •
________ JERLZALE, gr. 28. — Iš

SANTIAGO, Cili, gr. 28. _AI<“PPO, Sirijoj; praneša, kad 
Cili vyriausvbės kariuomenė tenai-įvyko gyventojų riaukęs, 
sutriuškino komunistų sukili- ? asmen5's žu™ " «•
ntų Copiapo ir Vallenar mie- stų’
stuose. 33 žuvusių ir daug su-' 
žeistų. Tarp žuvusiųjų yra 5 
kareiviai. Apie 25 komunistai 
suimta.

KINŲ TARPE PASIAUBA

ŠANGHAJUS, gr. 28. — 
Žiniomis iš Tientsino, tenai ki-

TAISOMAS APGRIAUTAS nų tarpe kil° paaiauba. atyy-
KNYGYNAS

ROMA, gr. 29. — Apgriu
vęs ^Vatikano knygyno spar
nas sparčiai imamas taisyti. 
Pirmiausia užtaisomas stogas, 
kad griuvėsius apsaugoti nuo

PARYŽIUS, gr. 28. — Bu 
vusis Anglijos užsienių sekre 
torius Henderson’as sakosi jis lietaus. Nes griuvėsiuose yra 
pirmininkaus tarptautinėje nu- dar daug brangintinų knygų
siginklavimo konferencijoje. ir rankraščių.

TYRINĖS PERU RES
PUBLIKA

5 ŽUVO KASYKLOJ

kus naujai japonų kariuome
nei sustiprinti ten savo pose- 
sijoje garnizoną.

ITALIJOS NUOSTOLIAI 
CIRENEIKOJ

ROMA, gr. 29. — Šiais me
tais Italija kovodama prieš 
sukilėlius Cireneikoj neteko 
135 kareivių.

GANDHI NAMIE

LONDONAS, gr. 29. — Bri
tų ekspedicija vyksta į Peru 
respubliką tyrinėti šį kraštą.

SOUTH ELMSHALL, An
glija, gr. 29. — Frichley’o an
glių kasykloje ištiko sprogi
mas. Žuvo 5 darbininkai.

BOMBAJUS, Indija, gr. 28. 
— Iš Londono grįžo indų tau
tininkų vadas M. Gandhi.

Caplis ’as.
Policija suėmė 4 vaikinus ir 

2 mergaites. Visi dalyvavo 
plėšime.

PIGIAU DIRBS

Statybos pramonėje darbini
nkai neunistai sutiko dirbti už 
mažesnį atlyginimą. Neunistai 
amatninkai jau ilgi metai yra 
žinomos organizacijos 
dis Award Employers 
ciation” globoje.

“Lan-
Asso-

'Laikraštis “Latvis” Ryg 
je pradėjo spausdinti žinoi 
mūsų rašytojo Tumo—Vaižga 
nto apsakymus, kuriuos išver 
tė latvė rašytoja Emilija Prū, 
sienė. *'*Tr.

AVASHINGTON, gr. 29. — 
Sukako 75 metai kaip gimęs 
prezidentas Wilsonas. Prezi
dentas Hoover’is mirusį pre
zidentą pagerbė. Pasiuntė gė
lių vainiką padėti ant jo ka
po.

SUDEGĖ GELEŽINKELIO 
ĮSTAIGOS

ALTOONA, Pa., gr. 28. — 
Gaisras sunaikino 12-os gat
vės Pennsylvanijos geležinke
lio darbo įstaigas. Padaryta 
daugiau kaip vienas milijonas 
dolerių nuostolių.

9 ŽUVO ANT GELE
ŽINKELIO

CHARLOTTE, N. C., gr. 
28. — Netoli čia ant Southern 
geležinkelio keleivinis trauki
nys sudaužė automobilį. Au
tomobily buvo 5 vyrai, 2 mo
teriškės ir 2 vaikai. Visi žuvo.

EKONOMIJOS TIKSLAIS

MEXICO CITY, gr. 28. — 
Meksikos vyriausybė nuspren
dė sumažinti savo ambasadų 
ir pasiuntinybių skaičių eko
nomijos tikslais.

PANAIKINTA CENZŪRA

KIO DE JANEIRO, Brazi
lija-, gr. 28. — Čia laikraščia
ms panaikinta cenzūra. Cen
zūruojamos tik į užsienius siu
nčiamos korespondencijos.

SUSPENDUOTA 2 PO- 
LICMONAI

kai kurie ūkininkai pradeda 
gaminti ir valgyti kvietinę 
duoną ir rugius parduoda. Pa
sunkėjusi ūkininkų būtis pra
deda smarkiai atsiliepti pro 
vincijos preVyKoj, o iš ten fr 
Kaune. Mat, Kaune yra dau 
giausia urmo sandėlių, iš ku
rių prekėmis aprūpinama dau
gelis Lietuvos krautuvių. Pre
kės dažniausiai duodamos kre
ditan. Normaliais laikais tat 
nėra pavojingas dalykas. Iš
pardavę prekes, krautuvinin
kai atsilygina, į Kauną plau
kia reguliariai mokėjimai iš 
provincijos. Tačiau dabar, kai 
ūkininkai stengiasi kiek galė
dami mažiau pirkti — provin
cijoj prekyba neina gyvai. O 
tat kelia nerimo Kauno urmi
ninkuose. Todėl mūsų preky
bininkai ir pramonininkai taip 
pat yra gyvai susirūpinę ūki- i 
ninkij būtimi. Toks visuome
nės susirūpinimas rado atbal-

LONDONO GATVĖSE 
NELAIMĖS

LONDONAS, gr. 28. šiol 
miesto gatvėse Kalėdų di ną 
nelaiminguose atsitikimu?'•e 28| 

, R*fTTThiW žuvo ir daugiau kaip 
30 sužeista.

KRAŠTO SKOLOS

WASHINGTON, gr. 28. - 
Apskaičiuojama, kad birželio 
mėn. 30 d., 1932 m., J. Val
stybės turės pusdevyniolikto 

bilijono dolerių skolų.

10 ŽMONIŲ ŽUVO 
GAISRE

SPRTNGFTELD, Mass., gr. 
28. — Sudegė New Cort vie
šbutis. 7 lavonai išimta iš nuo
dėgulių. 3 kiti dar nesurasti.

DIDELES RISTYNĖS

Visiems sportininkams ir
Chieagos policijos viršinin- sj jr vvriausybės darbuose. Ji, sporto mėgėjams įdomu bus 

kas suspendavo tarnyboje du paskvrė papildomai per 10 mi-
policmonuR, Griffin’ą ir Cur 
tin’ą. Kalėdomis abu buvę gi 
rti..

PROKURORŲ SUVA
ŽIAVIMAS

Illinois valstybės apskričių 
prokurorai ((kaltintojai) turi 
suvažiavimą Palmer namuose.

MOKESČIAI DIDĖJA

Nekilojamų turtų kaina Coo
k’o apskrity pastaraisiais me
tais žymiai nupuolė. Bet mo
kesčiai už šiuos turtus kas me
tai didinami.

MIRĖ FINANSININKAS

Mirė Chieagos bankininkas 
D. R. Forgan’as, 69 metų amž.

lijonų litų sviesto, bekonų ir 
javų kainoms palaikyti. Tat 
nors ūkininkams ir sunku mo
kesčiai mokėti, bet vyriausy
bė bene daugiausia juos pini- 
giškai remia. “Tr.”

NEPATVIRTINA LIETUVIŲ 
MOKYTOJŲ

Nors mokslo metai senai 
prasidėjo, okupantų švietimo 
įstaigos dar ligi šiol nepatvir
tina lietuvių mokytojų; Aulai- 
tės, Vidžiūno, Krivelio, Ter
leckaitės, Čenytės, Viščinio, 
Liaukos ir Lunecko. Jie visi 
turi reikalaujamą cenzą, ta
čiau okupantai jų netvirtina, 
siūlydami pereiti į valdžios 
laikomas mokyklas. “Tr.”

žinoti, kad ateinantį sekmadie
nį, sausio 3, 1932, Šv. Jurgio 
parap. salėj, 2 vai. popiet bus 
milžiniškos ristynės.

Risis “drapiežnas” dzūkas 
J. Bancevičius su pagarsėju
siu ristininku “bulium” Ko
maru.

Taipgi risis tik ką iš An
glijos atvykęs drutuolis Kazi
mieras Aukštaitis su kitu dru- 
tuolium.

Trečia ristininkij pora bus 
paskelbta vėliau.

Tai bus tokios ristynės, ko
kių retai tėra surengiama.

ORO STOVIS

CHICAOO IR APYLIN
KES. — Šiandie numatomas 
lietus; maža temperatūroje at
maina.

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje “Drauge.”
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lik naujų negalima prirašyti, bet ir senų na , 
įių iš organizacijos išsitraukia.

Centro valdyba mūsų manymu, būtinai 
turėtų suorganizuoti didelį Sus-mo vajų vi
sose lietuvių kolonijose, atkreipiant ypatingų 
dėmesį į jaunimų. Jei centras to nedaro, pa
čios kuopos ii' apskričiai turėtų savo inciaty- 
va surengti savose kolonijose vajų. Be to or
ganizacija ne tik neaugs, bet ji visais atžvil-

LAIŠKAS Iš LONDONO
4Draugo” korespondento)

Lietuvių tarpe

Kaip visur Ižmouių kultūri
nis gyvemnas pasireiškia tei
giamais darbais, solidarumu,,

Jau choras nusitarė išmok
ti naujai iš Amerikos atvežtų 
giesmių, keliais balsais Mišpa 
i us ir kitus pagrųžinimus pa
maldose.vieningumu socialiniam veiki

įiais pradės silpnėti ir nariais ir savo iždujme, draugijomis ir įstaigomis' Gyvasis Rašančius 
U prie to prileisti mes jokiu būdu negalime.! tai P ir Londono lietuviai, nors j Keturiasdešimt penki asme- 

Į yra vien paprasti darbininkai, Į nys kasdien kalba šv. Ralžan- 
•iaus

ap 11
iniciativos suorganizuoti savo ribose naujų

. . . . , _ ,. „ lyra vien paprasti darbininkai, nys kasdien kalba šv. Rulžan- 
Dėl to reikia pagirti Liet. R. K. Sus-mo _ . • . v. 1 Z , . v v.

7 . , . bet būdami kilnios širdies, cių, — tai Gyvojo Razanciaus
pskntis Clucagoje, kad jis pirmas ėmėsi i . . . . . . . . . ...

. . . .’ . skaisčios sielos lietuviai kata- J vainikėlių nariai. Lapkričio

a

. m . ... ,likai, pasižymi savo socialiniu
narių prirašinėjimo vajų. Taip pat reikia Pa' vjenįnru veikimu 
girti to apskrities nutarimų sušaukti Sus-mo c< .. , . i' .....
seimelį Vakaruose, kad labiau išjudintų Su
sivienijimo veikimų, kad juo sudomintų pla
čiųjų lietuvių visuomenę ir kad tinkamai pa
sirengtų Sus-mo seimui, kuris įvyks 1932 m.
Tų Chicagos apskrities gražų pavyzdį turėtų 
pasekti ir kiti Sus-mo apskričiai bei kuopos.

nybė” kas metai turi 300- 
400 narių. Draugija turtų ne-

22 d. susirinko Gyvasis Rožan 
čius konferencijom Kun. K. 
Matulaitis, M. L C. patiekė j- 
domių žinių iš šios srities, ra
gino sudaryti bent vienų vyrų

f
v y

&, -r.
ZZ

krauja, bet rūpinasi savo na- vainikėlį Pasitarime numatyta 
riais vienų metų. Kas metai kai kurie ateities reikalai. Su- 
iyg atgyja iš naujo naujam tarta turėti kitų kartų kon- 
darbui. Gražus draugijos susi-1 ferencijų baigiant senuosius 

prieš

..jz,

MŪSŲ SUS-MO REIKALAI
Pastaruoju laiku spauda pilna raštų a- 

pie S. L. A. rinkinius; tas savaime sudaro 
veikimų, agitacijų. Taip pat ši organizacija 
nors menkai, bet vis dėlto paminėjo jubilie
jų, išleisdama didokų “T-nės” numerį, kuria
me gana daug paminėta istoriškų faktų, savo
tiškai nušviestų, iškraipytų.

Ar šiaip ar taip kalbėsime, šie dalykai su
daro organizacijos veikimų, jų garsina, o, 
garsinimai daug naudos organizacijoms at
neša. r-

Nesnaudžia ir naujai susiorganizavęs bol
ševikų susivienijimas. Rodos, dar nesenai tau 
tininkai ir socialistai išmetė bolševikus iš 
S. L. A. , bet bolševikiškasis susivienijimas 
giriasi jau tūkstančiais narių. To susivieni
jimo agitatoriai tiek daug dirba, kad ir ne 
savo plauko 'žmonių suagituoja ir į bolševi
kiškų organizacijų /prirašo.

Kalbėdami apie mūsų idėjiniųzpriešų or
ganizacijas, ir apie saviškes atviriau pakal
bėkime. X-

Mes, katalikai, turime savo stiprių fra- 
ternalę organizacijų — Liet. R. K. Susivie
nijimų Amerikoje. Nors mūsų susivienijimas 
yra gausingas narių skaičium ir milijonų do
lerių turi ižde, bet tai nereiškia, kad jokios 
agitacijos nebevesti.

Mums rodos, kad ypač šiais ekonomiškos 
depresijos laikais toji agitacija yra reikalin
ga ir dėl to, kad mūsų idėjos priešai, kaip 
matome, nesnaudžia. Jie visokiais būdais 
stengiasi sudrumsti mūsų visuomenės gyve
nimų; kad sėkmingiau galėtų ižvejoti ir mūsų 
žmones išnaudoti. Reikia tik gailėtis S kad 
per keletu pastarųjų metų tiek malža veiki
mo tebuvo mūsų susivienijime. Agitacijos gi 
jokios. O kurioj organizacijoj šiais laikais nė
ra veikimo, nėra agitacijos, toji organizaci
ja pradeda merdėti; nes nieko neveikiant ne

•Jei daugumas narių labiau domėsis savo or- . . . . ’ ... ., .® £ . -.irinkimas įvyko lapkr. 15 d., metus, gruodžio 31 d
ganizacijos veikimu, Sus-mas augs narių skai. , , .. .® .... įkuriame dalyvavo iš Amen-
čiumi, augs ir jo iždas. , . , , T- m x i’ ® d kos atvykęs kun. Iv Matulai-

Herman Trelle iš Kanados ir Edward Lux iš Indiana 
valstybės nesenai buvusioj gyvulių parodoj, Cliicago’je, kor- 
nų auginime vėl laimėję “karalių” titulus.

vakarines pamaldas. '.gėlų veidai. Dievas Tėvas ir jai. Be abejonės, Lietuvoj bus

Parapijos komitetas išganytojas sėdi. Jų statulos į sudaryta speciali tam reika- 
Londono šv. Kazimiero par.'bus daugiau G pėdų aukščio, lui K. V. C. komisija. Londo- 

komitetų sudaro 12 vyrų. Be Į Marijos galvų siaučia žvaigs- nieciams pasidarė aišku, jo

to, dešimtyje Londono lietu- Įdžių vainikas, o aukščiau jo j teks svečius priimti, pavaisin 
ti, Londonas parodyti ir Eu 
cbaristiniaine kongrese, jei tik

S. L. A. ir vėl iškilo triukšmas. Socialis- ()a , ar išteka, jau aklų nero-: guliariai kas savaitė apeina < >bės lelija ir kankinės lauro j pavyks lietuviams gauti sau 
tų dienraštis praneša: “Pažangiųjų S. L. A. (į..s Įįetuvjų draugijose. To savo kolonijos lietuvius, suren :sakele. • atskira Sekcija, dalyvauti su
remiamas kandidatas į S. L. A. sekretorius, neg-a|įina pasakyt apįe Londo- ka sutartas aukas parapijai, Marija stovi ant didelio ru- >avo t'lioru. Jaučiame, kad di- 
gavęs apie 2,300 balsų nominacijose, Di. Ma- nQ lietuvių jaunimų. Jaunieji palaikyti ir jas įteikia para- tūlio, kuris vaizduoja žemę. -tižioji lietuvių kolonija Škoti- 
las Cinikas, yra lašistų apskųstas fedeia.iui .moka savo gimtųjų kalbų ša- i pi jos kasininkui. Visi tie vy- f'ia tarp debesų Arkangelai ir!i0! panorės kartu dalyvauti, 
valdžiai. Skunde jisai yia denuncijuojamas,, jįa oficialės anglų kalbos. Pa- rai pilni pasiaukojimo, uolus j Angelai teikia Dangaus Kara- Į ^uo būdu, atvykstantieji iš 
kaipo “nihilistas, kurs šaukė žmones Į ^įtaiko išimčių. Bet kur jų ir geri katalikai. Užtat para- pienei rožių vainikų ir karališ-, Amerikos lietuviai, Lietuvos
ti Smetonų ii Voldemaių . Kaip žinoma, p t nėr t Visi gi žinome, jog išiiti- pijo.s Komitetas paprastai ,kos valdžios žymę — bėrių, i Bctuviai ir Anglijos ateiviai 

suvažiuosime į svarbų Kongre 
f-ų, kad visai tautai atstovuu-

Sus-mo centras apskričiai ir kuopos tuoj lis, M. I. C. 
turėtų imtis agitacinio darbo. ' Jaunimas

Daugelis Amerikos kolonijų
PASTABĖLĖS dejuoja, klausinėja, kur mūsų vių kolonijų turima savi įga-įl.Vg leidžiasi Dangaus Karalie- 

i jaunimas dingęs. Vos apsive-1 l ietiniai — kolektoriai. Jie re "ės vainikas, papuoštas skais-

V iniko kandidatūrų rėmė socialistai, lauai- nesu,Įaro taisyklių. Jauni- daug padeda visame lietuvių \ isos figūros taip dailiai pa
rankai turi kitus kandidatus. Dėl to jie p. \ i- inuj nutolti padeda visa aplin-J veikime. To sutartinio veiki- darvtos, kad ko ilgiau žiūri, I 
nikų ir apskundė. Bet \ inikas pierdaug P.'btijj..^ ]jįjgĮįs miestas, daug gra-įmo vaisiai aiškūs. Parapija tu to daugiau norisi j jas žiūrė- i maldautume Eucharis-
negali, nes jis nėra šio krašto pilietis, o ne-įžjų vietų ir įstaigų turi sveti- ri gražių, aukštų bažnyčią, ti, — traukte traukia aki ii 1 Lilio Jėzaus, esančio Švč. Sa- 
piliečiai negali būti fraternalių organizacijų; miejį lkį gio rujens Londo-i klebonijų be jokios skolos , žadina širdį tuos pa- ^ramente, visai Bažnyčiai ir 
valdybos nariais. jno |įe^ vaikinai buvo lygap-iir dar banke daugiau kaip, gai bos ir dangiškos uk’’ės i Il,a>ų tautai taikos, ramybes

.jausmus, kurie spindėte spin-! teisingumo laikų. Londono 
Ii iš visų figūrų — statulų lietuviai žada gražiai pasiruoš 

veidų. J L šioms iškilmėms nebent ne-

snūdę, užtat dabar ima gai- šimtą steik svarų.

Bažnyčia
S. L. A. prasideda kovos tarp “fašistų’ 

ir socialistų ir kartu su tomis kovomis nau- vinti savo Spoito kliubų. Jis 
jos komedijos. ; turi apie 40 vaikinų. Savo lai-

ku lietuviai sportininkai bu-;
ir laimėjo ne

Londono šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčia via tikrai ne- I)aug- esu aPlankęs bažnyčių,

Lietuvos katalikai smarkiai varosi priejvo PaWa»ėję ir laimėjo pap|.asta .,į ankSla? šviesij)et ;buvau gana garbingose, gar- 
, vieną dovaną. .Reorgamzaei-! ait()_ Isiose vietose, bet panašaus ai-katalikų universiteto įsteigimo. Tam tikslui

aukos gausiai plaukia iš viso krašto. Ameri- ,1\l‘s ^poGininku susiiinkima-
kos lietuviai irgi vis bibiau tuo reikalu do-į laPkr- ““ ža<la inebt nauj<>’' šakinę sieną. Vaizduoja Švč.
misi. Apie steigiamą katalikų universitetą 'kasios į Londono jaunimą. Aiariio/ vaįnH.avį>^ lietuviai stengiasi atsilan-

Lietuvoje gana plačiai rašo ir kitų krantų Choras mų danguje. Viduryje — Šv<-. sv ^az'niiero bažnytėlėj
spauda. Bažnytinių pamaldų papuo- ^Mergelė Marija beveik 6 pė- 11 L'loj Pasnnelsti prieš tų

---------------- šulas — tai choras. Lietuviai dų aukščio. Iš abiejų jos šonų storių.

lauktos stambios kliūtys nu
laikytų kilnius norim.

Beliko G mėnesiai. Verta
vpao pasižymi menišku
rimu, Altorius užima visą prie !toriaus niekl,r «(‘^ikau. Tai

'retenybė. Sustojantieji Londo-blul’ 11 lalkras< įams pradėt pa-
jau Amerikos L K. Eederaci- 

ams j
Kongreso dat-

K. M.

ruošiamuosius
bus.

pasižymi gražiais balsais. Lon-: du angelai: Serafinas ir Che- Eucharistinis kongresas
dono lietuvių bažnytinio cho- rubinas — su dangiškos išraiš Birželio mėnesyje .1932 m. skelbė sprendimų 14 ukrainie- 

tas, esu jie nesugeba reikalų vesti. Bet p. A. jo dauguma sudaro čiagimės kos veidais, pakėlę akis, mel-Airijoj, Dubline, bus tarptau- cių, kurie kaltinami priklausę 
J. Cermakas, Chicagos majoras, Įrodė, kad iu< rginos. Paskatinus chorą d jasi. Viršuj švč. M , Marijos į tinis Eucharistinis Kongresas.! slaptai ukrainiečių karo orga- 
tie priekaištai neturi jokio pamato. P. Cer- atsirado energijos ir pasiryžk statulos — Šv. Trejybė:Di<‘- Jis vadinsis 31-as. Yra žinių, nizacijai. Vyriausias kaltina-
rnakas, kad ir ateivis, tačiau jo asmenyje mo į chorų paimti bent kelio v«s Tėvas, Dievas Sūnus ir šv. kad iš Lietuvos į tą Kongre- inasis Davišinas nuteistas pa-
Chieaga turi tokį energingą vadų, kokio joks likų vyrų ir vaikinų ir suda- Dvasia. Šv. Trejybė tarp d,e- są ruošiasi vykti kai kuru* karti, kiti — sunkiųjų darbu
kitas miestas Amerikoje (teturi. ryt pavizdingų chorų. besiu. Kur-ne-kur matosi an- vyskupai ir keli žymūs veikė- kalėjimu. “Tr.”

“Šimtaprocentiniai amerikonai” tvirti
na, kad ateivių negalima rinkt j valdžios vie-

Lvovc Lenkijos teismas pa-

Rašo K. R. Vosilka.M REGĖJAU IR GIRDĖJAU 
LIETUVOJE

(Tęsinys)

Tik vienas dalykas man keistai at
rodydavo, tai kad Lietuvoje inteligentai 
mano, kad jie amerikiečiui komplimen
tų suteikia, jeigu jam pasako, kad jis 
“nepanašus į amerikontų”. Ne kartų man 
pasitaikė, kad mane pristatant maiždaug 
taip sakydavo: “Čia yra ponia iš Ameri
kos”, — o paskui tokiu tonu, lyg kad 
norėdama pasakyti “nebijok, ji neįkųs”, 
tęsdavo, — “bet ji visai kaip neamerikie- 
tė”. Ar tai nekeista ?

ant stalo kojas susikelia. Kada jis taip 
“išsitriksina”, tai Amerikoje niekas jo 
nuo tikro amerikonto neatskiria. Taigi, 
kaip baisiai jam tenka apsivilti, kai par
važiavęs Lietuvon kas nors jam pasako, 
kad jis visai nepanašus į amerikietį. Tur 
būt Lietuvoje inteligentai nė nežino, kad 
amerikiečiai jokiu būdu nenori būti pa
našūs į Lietuvos “grinorins”. Ir todėl, 
kai tie lietuviai sugrįžta į Anierikų, 
visiems pasakoju, kad Lietuvoje 
“durni

ATSIVERTUSIO BEDIEVIŲ VA
DO ŽODIS.

nieko neišmano.

1930 metais, — rašo Tredjanovas, šinusius gyventojus sušaudyti arba padė- 
iš aukščiau įsakymų uždaryti ti kalėjimam

A. miestelio cerkvę. Nuvažiavau ten ir aš. Pasišaukėm popų ir liepėni jam pas- 
Sušaukėm visus miestelio gyventojus ir kelbti, kad cerkvė yra gyvenimo nuodai 
pranešėme jiems, kad cerkvę reikia uždą- ir pačiam jų padegti. Jis atsisakė ManoPaskutiniam komunistų suvažiavime 

bedievių sąjungos vadas jiebetekęs kan
trybės šaukė:

— Revoliucijos nebuvo! Jos, nebuvo 
£aį I todėl, kad Rusijoj dar daug cerkvių ir 

šventikų. Revoliucijos nebuvo, nes mili
jonai kaimiečių slapta išpažįsta Dievą, 
slapta įkuria maldos namus, užlaiko Įko
pus ir visokiais būdais šaukiasi viso pa
saulio krikščionių paramos. .^Tntai dar 
būtų pakenčiama, — aimanavo kalbėtojas 
prieš savo “išrinktuosius, — bet rusų vals 
lietis mus visus paskelbė antikristais ir 
reiluilui esant pusiruošęs geriau pulti j

tie

Rendrai imant, visi Lietuvoje mano, 
kad mes esame turtingi; bet mažai yra to
kių, kurie mano, kad amerikiečiai yra tiek 
protingi, kiek turtingi. Taigi, Lietuvos 
lietuviui “durninu” Amerikos lietuvius, 
o amerikiečiai “dūmina” Lietuvos lietu
vius. Kada bus galas tokiems “durnim- | degantį laužų, negu galutinai mums pasi-

Iš to gali kilti daug nesusipratimų 
tarp Amerikos ir Lietuvos žmonių. Dau- ,ua,Hh 
gumas lietuvių, gyvenančių Amerikoje, 

per daug metų stengėsi būti kiek galint 
panašūs į amerikonus. Jie ir pro vienų 
burnos pusę “zubus perkreipę” išmoks-
ta kalbėti, ir įpranta tabokų kramtyti, ir “Savas pas Šavų.’

Kcuikitc (ims biznierius, kurie garsi- 

naši “Draugi*.” Nepamirškite obalsio:

duoti ir išsižadėti Dievo.

Taip informuoja užsienių spaudų vie
nus bedievių šulas Tredjanovas dabar at
sivertęs ir pabėgęs į Vakarų Eurojių. Jis 
dhr pasakoja labai daug įdomių dalykų,
kuriuos sutrumpinę atpasakojome.

ryti, nes ji nebereikalinga.
— Reikalinga... — veptelėjo ka'žkas

netoli manęs.
— Kas reikalinga?.,
— Nagi cerkvė...
Aš ėmiau pykti:
— Juk nei cerkvė, nei popas tau duo

nos neduoda ?
Kaimietis stovi jirieš mane galvų nu

leidęs, bet matyt kužkų galvoja.
— Tamsia mokytas ir nežinai, kad 

ne viena duona žmogus sotus.
— Na tai lašinių prisidėk...
— O iš kur paimti?
Daugiau nė žodžio iš kaimiečio išpeš

ti negalėjau. Tik mačiau, kad jis nebaikš- 
lus ir piktus. Bet, pastebėjau, kad tokių 
nepasitenkinusių ir piktų buvo labai 
daug. Ilgai neleisdami keršto, jau sube- 
dievinto jaunimo pagalba mes nutarėm 
slaptai cerkvę padegti, o popų ir pasiprie-

draugas išsiėmė brauningų ir liepė popui 
stoti prie sienos. Popas persižegnojo ir 
atsigrįžęs į mus nusijuokė:

— Dievo jūs sušaudyt negalėsit. Ma
ne galit šaudyti....

Jo veide matės kažkoks kilnumas ir 
jėga. Nors jis buvo jau senas ir jokio 
ginklo neturėjo, bet už mus pasirodė lyg 
pajėgesnis.

— Aš senui mokau savo parapijie
čius, kad Leninas yra žydiškū Kaelialo 
(urnas, istoriškojo rabino (lomoliliejaiis 
dvasia ir dabar tai |>atvirtinu. Gaudykit 
i liūne.

Nei grųsiiiimai nei (prašinėjimai po
lio nepulaužė. Jis tvirtino savo ir šypso
josi. Besišypsantį ir besimeldžiantį mes 
jį ir snšaudėm.

(Bus daugiau)
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Štai, Eilė Energingų Kontestininkų-kiu
KURIE PASIRYŽĘ

“DRAUGO” JUBILIEJAUS METUS APVAINIKUOTI

Tūkstančiais Naujų Skaitytojų
V. Stancikas

1706 W. 47th St. 
Chieago, III.

A. Stulginskas
1628 S. 50 Avė. 

Cicero, III.

O. Rašinskiene
1639 S. 50th Avė. 

Cicero, III.

A. Giliene
3131 S. Emerald Avė. 

Chieago, III.

P. P. Petrauskas
14 Johnson St. 

Binghamton, N. Y.

J. Mikalauskas
Chieago Heights, 111.

M. Varkaliene
6315 S. Lincoln Avė. 

. Cliicago, III.

P. Varakulis •
724 W. 18th St. 

Chieago, III.

V. R. Mandravickas
815 — 45th St. 

Kenosha, Wis.

V. Rėkus
1850 Wabansia Avė. 

Chieago, III.

A. Bacevičius
1850 Wabansia Avė. 

Chieago, III.

J. Varaitis
Luzerne, Pa.

P. Pabiionaitis
2320 W. 23rd PI. 

Chieago, III.

A. Langman
1334 S. 48th Ct. 

Cicero, III.

P. Vaicekauskas
4242 S. Maplevvood St. 

Chieago, III.

A. Nemčauskaitė
Chieago, III.

O. Kazlauskiene
4356 S. Rockvvell St. 

Chieago, III.

V. Jakas
Cambridge, Mass.

J. Aukškalnis
1354 Harrison St. 

Gary, Ind.

A. Valančius
1226 S. 50th Avė. 

Cicero, III.

A. J. Sutkus
1007 Eight St. 
AVaukegan, III.

J. Žvirblis
1513 35th Ave. 

Melrose Park, III.

A. Žolyniene
6709 Archer Avė. 

Chieago, III.

St. Stanulis
6651 S. Talman Avė. 

Chieago, III.

M. Rovaitiene
700 S. 9th St. 

Hernn, III.

A. Grybas
2244 W. Adams St. 

Chieago, III.

K. Bugentavičius
1616 N. Lincoln St. 

Chieago, III.

Ip. Taruška
2334 S. Oakley Avė. 

Chieago, TU.

F. Gubista
Chieago, III.

A. Rupšys
Rockford, III.

M. Misiūnas
245 W. 108th PI. 

Roseland, 111.

V. Gaižauskas
209 E. 107 St. 

Roseland, III.

J. Šimulynas
1007 Eight St. 
AVaukegan, III.

A. J. Janušauskas
1301 So. 50 Ct. 

Cicero, III.

V. Mikalauskas
4028 Brighton PI. 

Chieago, III.

P. Kundrotas
Phila, Pa.

TUO TIKSLU JIE LANKO LIETUVIŲ NAMUS, DRAUGIJŲ SUSIRINKIMUS, PROFESIJONALUS, BIZNIERIUS UŽRAŠINĖDAMI 
VIENINTELĮ AMERIKOJ KATALIKIŠKOS - TAUTIŠKOS MINTIES DIENRAŠTĮ,

u G An

Visi kontestininkai-ės laikosi obalsio: LAIKYTIS - NEPASIDUOTI! Padėkite jiems pasiekti laimėjimų, 
užsisakant “Draugą”, kuris ne tik paduoda žinias iš viso pasaulio, bet rašo kasdieniniais mūsų gyve
nimo klausimais, gvildena įvairias Amerikos lietuvių gyvenimo problemas; kuris stovi už demokratiš
ką Lietuvą ir Vilniaus atvadavimą! Todėl “Draugas” privalo lankyti kiekvieną lietuvių namą!

P. Petrauskas, 14 Johnson 
St., Binghamton, N. Y. 93,770
M. Varkaliene, 6315 S. Lin
coln avė., Chieago, III. 68,320

P. Varakulis, 724 West 18 
St................................... 38,300

P. Pabijonaitis, 2320, W. 23 
PI., Chieago, III......... 36,150

KOKIU REZULTATU KALĖDOS DAVĖ 
KONTESTININKAMS?

Gilienė pralenkė Petrauską; smarkiai vejasi 
Rašinskienę, Stulginską ir Stanciką

Vakarykščiame “Draugo” visi patieks savo darbų rezul- 
riim. buvo rašyta, kad per Ka tatus. Tačiau iš anksto gali 
ledų šventes Stancikas, Stui-iina spėti, kad šiandieninis kon 
ginskas, Rašinskiene maža pa- testininkų stovis žymiai pasi- 
žangos padarė, bet ulž tai Pe- keis. Kai kas yra linkęs net 
trauskas, Gilienė, Varakulis, įmanyti, jog maži kupstai di- 
Aukškalnis, Langmanas žy-įdėlius vežimus pavers; t. v| 
miai pasivarė. Iš visų kontes-! mažai turintieji balsų kontes- 
tininkų-ių per Kalėdų šventes tininkai pralenks visų kvinte- 
smarkiausiai ėjo Gilienė. Ji i tų smarkuolių. Vadinas, rei- 

« pralenkė smarkųjį binghamp- į kia tikėtis supraizų ir ne bet 
tonietį Petrauskų, ir pavojun kokių. Pamatysime, kas ryt 
išstatė Rašinskienę, Stulgins-1 dėsis
kų ir Stancikų, kurie veik ly
giomis eina. Taip sakau dėl 
to, kad ji (Gilienė) po šven
čių pirmutinė atvyko su nau
jomis prenumeratomis. Ko
kius supraizus viens kitam pa ave 0įcero jų 132 450 ove” Cicero, III.............7,000
I 1 ’l* 1 _ J A* * 1 * ’ ' * ’ ' ±1 TV Ii • ITT

J. Aukškalnis, Gary, India- 111.................................... 1,000
na ............................... 30,300

Bacevičius, Chieago, Illi
nois ............................ 21,700

V. R. Mandravickas, 815-45
st., Kenosha, Wis........ 19,000

A. Langman, 1334 So. 48
Ct., Cicero, III............. 17,700

S. Staniulis, 6651 S. Talman 
ave., Chieago, III.........17,000
Rėkus, 1350 AVabansia ave.,
Chieago, III................... 12,950

Vaicekauskas, 4242 S. Ma- 
plewood ave., Chieago, III.

............................... 11,200
A. Nemčiauskaitė .. 8,500 
O Kazlauskienė, 4356 S.

Iki gruodžio 29 d. kontesti- 
ninkų stovis buvo toks:

V. Stancikas, 1*06 W. 47 v <v«.»usawue, touo n., 
st., Chieago, III. 195,530 K°cLwell st., Chieago, 9,500,

A. Stulginskas, 1628 S. 50 į Valančius, 1226 50
Maža iki šiol buvo girdėti

O. Rašinskiene, 1639 S. 50 i Sutkus 1007 Eight st.,Wau- jg ę gį Louis’o, gulinčio ant 
Ave., Cicero, III........  130,200fLegan, III.............. . 6,2501Mississippi upės kranto Illi-

A. Gilienė, 1313 S. Emerald j Ip- Taruška 2334 S. Oakley nois valstybėj , lietuvių kolo- 
6,250nijos. Bet dabar kitokie vėjai

darys kiti kontestininkai, sun
ku tuo tarpu pasakyti. Apie 
tai sužinosime tiktai ryt, ar
ba 1932 metų išvakarėse, kai /Ave., Chieago, III. .. 108,730'ave., Chieago, III.

J. Žvirblis, 1513 35 ave.,
Melrose Park, 111.....5,000
A. Žolyniene, 6709 Archer
ave., Chieago, III.....2,500

M. Povaitienė, 700 S. 9 st. 
Hernn, III..................... 1,000

Grybas, Chieago, III. 1,000
Valuckas, Melrose Park,

Bugentavičius, Chieago, Il
linois ............................ 1,000

F. Gubysta, Chieago, Illi
nois ............................... 1,000

Misiūnas, Roseland, Illi
nois ............................ 1,000

Gaižauskas, Roseland, Illi
nois ............................... 1,000

Varaitis, Luzerne, Pa. 1,000
Mikalauskas .............. 1,000
K. Sabonis, Chieago, Illi

nois ...............................  1,000
J. Šinfiulynas, Waukegau, 

111. ............................... 1,(MX)

KOKIE VĖJAI PAPŪTĖ 
IS E. ST LOUIS’O?

iš ten papfitė. E. St. Louis lie 
tuvių parapijos klebono gerb. 
kun. S. Kolesinskio, suda
lyta veikliųjų žmoniij kuopa 
katalikiškai spaudai platinti, 
ir iš jų tarpo p. J. Baltrūnas, 
plačiai ižinomas ne vien E. St. 
Louis’e, bet ir St. Louis’e, ku
ris guli anapus Mississippi u- 
pės, Missouri valstybėje, kai
po uolus veikėjas parapijoje 
ir draugijose, stojo j kontes- 
tininkų eiles.

Štai, žodžiai paties p. Bal
trūno: “Nors laikai prasti, 

| nedarbas, tačiau darbuosiuos, 
jkiek tik galėsiu. Prašau tuo
jau atsiųsti kvitų prenumera
toms rinkti.”

1 Sveikiname naujų kontedi- 
ninkų ir linkime sėkmingos 
darbuotės.

KENOSHA OROANIZUO 
TAI REMIA SAVO

KONTESTININKĄ.

Vajaus vedėjui iš Kenosha 
rašoma:

“Šiuomi noriu Tamstai pra
nešti kas vajaus metu pas mus 
veikiama.

“Mūsų Federacijos skyrius 
išrinko “Draugo” vajuje dar 
buotis V. Mandraviekų, kuris 
sėkmingai darbavosi praeitais 
metais. Daug jis pastangų de
da ir šįmet. Šiuo metu daug 
sunkiau yra darbuotis, nes 
žmonės labiau nedarbo nuvar
ginti. Be to, atsiranda dar ir 
kliūčių. Kokia tai moteris ren 
ka skaitytojus ir siunčia bal
sus į Cbieagų kam kitam. Tat 
vajaus vedėjo yra pareiga at 
kreipti į tai savo dėmesį.

Aš kaipo Federacijos pirm. 
taip pat dedu pastangų, kad 
“Draugų” skaitytojų skaičius 
pas mus keleriopai padidėtų.
Vajaus vedėjo prierašas. Per

žiūrėjus kontestininkų atsiųs
tas “administracijos kvitas”, 
pasirodė, kad nė vienas Cbiea- 
goskontestininkas nėra gavęs 
nė .jokio iš Kenosha, AVis. kre
dito. Taigi kokios ten moters 
rinkimas skaitytojų ir siunti
mas balsų į Chieagų, kam ki
tam, greičiausia bus prama
nytas paskalas.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Kun. šlikas uoliai ragina 
žmones skaityti “Drau

Nesant Shebaygan’e ir Port 
AVashington’e vajaus darbuo
tojo, tat nuvykome ten ir pa
prašėme gerb. kleb. kun. Šli- 

I ko, kuris pereitų sekmadienį 
i bažnyčioje ir salėje agitavo

I

už “Draugų” (žmonės žadėjo 
užsirašyti “D” kiek vėliau. 
Mūsų darbuotojas žadėjo ir 
ten be jokio sau uždarbio žmo 
nėms patarnauti. Čia daros lė
šos, nes reikia toli važiuoti. 
Bet mes norime ko daugiau 
žmonių patraukti prie skaity
mo katalikiškos spaudos.

T0WN OF LAKE

labdarių Sųįungos 1-nios 
kuopos priešmetinis susirinki- 

Imas įvyks gruodžio 29 d. 7 
vai. vak. Šv. Kryžiaus moky
kloj. Malonėkite visi nariui 
alsilankvti ir naujų narių at
sivesti. Bus renkama nauja 
valdyba 1932 metams. Prašo
ma gražinti tikietns iš Šv. Ce
cilijos vakaro ir iš visų kitų.

Valdyba

4
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LIETUVOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DARBAI
Sus-nio ministeris V. Vilei- si; nesenai dar nebuvo Užimta 

šis teikėsi redaktorius mulo- 1200 darbininkų! Žinoma, kai

mi ekonominiai tyrinėjimai, viską. įrengti kreditan. Stočių Lietuvos Respublika 
kad apsimokėtų jo eksploata- Įrengimas su kabelių nutiesi- S. M.
'rija ir kokios naudos jis su-iinu kainuos arti 10 milijonų

T

teiktų vietos ūkiui. Pratiesus litų. Ministerija reikalauja, 
platųjį geležinkelį, nebūtų ke- kad būtų už tai pradėta mokė

niai priimti ir Išpasakojo u- žemė galutmajj^^ h)3(>
pie ministerijos darbus. ; lėtai mėnesių darbus sustab-:^ uprik-(ų daryti brangiai apskaičiavimu už šių stotį m 

Kauniečiai įdėmiai seka <hti. Bet stengiamasi nuo kuinuojanvjų perkrovį,inj. Bet kėtume beveik tiek, kiek di
Kauno pašto rūmų statybos ankstyvojo pavasario vėl dar- kurįe gak^ R
darbus. Visų dėmesį ypatin-jbus atnaujinti, kad galima bū- ge,e?iake,is bfltų pt’rb,-

traukia naujų rūmų nio-jtų laiku šį geležinkelį užbaij 
derniškas fasadas, stilius ir ti.
bendra konstrukcija. Darbininkai, kurie dirba

— Visaip galima kalbėti,— prie Telšių-Kretingos geležiu
sako ministeris, — apie pašto kelio, daugumoje vietos kai .
rūmų stilių. Vieniems jie ia- mn gyventojai. Jie darbams ,l“cbl-' ~ Hl"“'n-Vl,l,ls SVARBU AMERIKOS LIE 
, . , i ... • , 1 \ . -v • , • , • Kaune ir'Klaipėdoje pastatv-bai patinka, kiti juo nepaten- sustojus grįš j savo kaimus ir

duodama 25% nuolaidos, konsulatų Ii Adymus, arba kiek 
Tiems keleiviams nustatyti vienu atskiru atsitikimu gau-

Leležinkelių Valdyba pristatyti liudymus, išduotus ti geležinkelių valdybos Eko-
tei • - ie i Lietuvos atstovybių ar kon-į ninM,Ekonomine Direkcija, . - . nonnnes unekcijos jniekto-

.. siilatų, arba Klaipėdos stoties . ....N r. 1<K>21 . 1 |liaus sutikimų,
t, Viršininko.

mo T Tamstos raštų iš š. m. v. . ; išis nutarimas jau patvirtin-
, . » , . važiuojantiems turizmo tn<-'da-. birželio men. 28 d., tunu gar- i tas ir greitu laiku bus Vv-

, , , . , i i , , i . v..' , , c . . - . skus per kitus punktus arba' /balsų, Kurie sako, kad bar išmokama algų tarnauto- bes pranešti, kad Susisiekimo riausybės Žiniose paskelbtas,
ran Janis. Bet tie tarnautojai ne- Ministerijos Tarifų Komite- Klaipulos uostų fn. ‘ ,

bus ir. kad pakaktų pratie- Ims atleidžiami, nes plečiantis tas savo posėdy š. m. rugsėjo 
sus tokį, koks eina tarp Pane-’ įstaigų tinklui jie bus perimi i 30 <1- nutarė nustatyti tvar- daina 25% nuolaidos ir gru-

j vėžio ir Utenos. Jį kitas įstaigas.
Tarp svarbesnių ministeri-

mis ne mažiau 5 žmonių, duo Vyriausias Geležinkelių 
Direktorius.

ką, kad svetimų valstybių pėms ne mažiau 10 žmonių — - 
keleiviams, važiuojantiems Į tiems keleiviams reika-

kinti. Bet svarbiausia tai, kad todėl bedarbių skaičius nepa
rtiniai bus patogūs, pašto į- didės, 
staigonis pritaikinti, pakanka
mai erdvūs ir šviesūs. Tie ap-

ti
Klaipėdoje past 

automatine telefono stoti.
Šį mėnesį įvyks varžytinės, ' .* . į
juose dalyvauja keletas rimtų

TUVIAMS.

Afydžiai skaitykite biznie-
Liitina turizmo tikslais per bll„.a pristatyti'atstovybių ar'rnj garsinamus bargenus 
Klaipėdos uostų pavieniui, ________________________________________________ ______

surinka, kurie mano, kad rū- Į 
mu vidui truks šviesos. Rū

\ patingai daug rūpesčio su firmų. Iš musų pusės yra rei- 
idaro ministerijai sumanymas Ralaujama pastatyti stočių ra
praplėsti Šiaulių-Biržų geleži.”. i;1Us j<aune įr Klaipėdoje, mi

mai bus baigti nustatytu lai
ku.

Tokiu būdu Kaunas pasi
puoš dar vienais Įspūdingam 
rūmais, kurie suteiks daug pa 
togui) i ų k a unieei a m s.

kelį. Is vietos gyventojų gan tiesti požeminius kabelius
narna daugybė prašymų ii 
kiekvienam prašyme siūloma 
skirtingi to geležinkelio pro-

Nuorašas.

Kaunas, 1931 m. lapkr. 21 d.

Liet, (len. Konsului 
New Yorke

per Užsienių Reik. Minist.

* •*

Biržiečai tik tuomet im
tų patenkinti, — juokauja, p. į 

Telšių-Kretingos gelefinke .Ministeris, — jei geležinkeli 
lio tiesimo darbai eina sek-: pravestame taip, kad jis eitų i 
mingai. Manoma, kad kaip bu pro kiekvieno birižėno sodyba. j 
vo ir numatyta, ateinančių tne šiam reikale daromi tyrinėji-i 
tų rudenį šis geležinkelis bus į mai, klausimas vispusiškai į 
baigtas. Tai labai laukiama svarstomas, bet šiuo tarpu dar i 
visai Žemaitijai ir net visam negalima pasakyti, kaip misi-( 
mūsų kraštui reikšminga die- statys ministerija.
na. Darbas dar lig šiol tęsia- — Dabar ypatingai daro-į

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

jai pertaisytas iš vidaus ir iš lauko pusės. Restoranas 
savo styliunii ir moderniškumu prilygsta didmiesčio 
puikiausiems restoranams — valgykloms.

Valgiai ir patarnavimas čia visuomet buvo ir yra 
pirmos rūšies.

1608 WEST 47 STREET

VIDURIUS SUTAISO
•VALUOS Arbata, yra gerbi u.sl.,s 

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

VAI.POS ARBATA priduoda a- 
pelitų, sumažina guzus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemų. (-) 
Prekė $1.00. Rašykit lietuviškai į

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St.

AVaukcgan, III.

S GERA MUZIKA

Tel. Victory 4356

JUOZAS A.
LAIKRODININKAS IR 

AUKSORIUS

Lžlaikonie dideliausių pa
sirinkimų žiedų, laikrodėlių 
ir kitokių Kalėdoms daiktų. 
Visų prekių kainos dabar 
numažintos.

3255 So. Halsted St.

RIZGEN
A. PETKUS

LAIKRODININKAS — 
JEWELER

Deimantai, laikrodžiai ir 
brangmenos.

Laigrodžių taisymas ma
no specijalybė.

4601 S. Hermitage 
Avenue

IR MAITINIMAS
Medika’lis 

išekzamina- 
vimas ka- 
narkų DY
KAI.

Karpome 
paukščių na
gus. Marek'o 
knyga apie 
paukščius an
gį iškai.

RUDOLPH J. MAREK
Gabiausias kunarltų augintojas ir 

auklėtojas Chicagoj.

2402 S. KARLOV AVĖ.
Chicago, iii. Tei. Laivndale 8912

i?

Radio ir radio su fonografu krūvoje yra 
• 4 gera muzika dėl švenčiu ir per visus me- Sj 
| tus.
1 BUDRIKO KRAUTUVĖJE pilnas pasi

ni rinkimas radijų RCA Victor kainos nuo

M £37.50 iki 350 00

Ypatingas Pranešimas Svarbi
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, inažai pelenų ir mes garantuojame 
kiekvienų svarų.

Musų anglis tmi jus patenkinti. Jei ne tai jūsų 
pinigai mielai bus grųžinti.

Neatidėliok savo orderio. Nemanyk, kad neturėsime 
šalto oro šių žiemų. Telefonuok mums dabar tuoj ii 
klausk kainų ir leiskite mums pašalinti jūsų rūpesti 
apie anglis.

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

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

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

IR ELEKTROS TREATMENTAI
švediški mankštinimai ir elektros masažas

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

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausių 
kraujo cirkuliacijų, kuomi galima išsigeelbėti nuo 
visokių ligų.

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

vai. nakties.
1657 W. 45th Street

Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

NAUJAS IŠRADIMAS j . , , ...
Db^Aio gagiaga ^Obiis. I JA Pne progos pamatykite tuos naujus radio 

Ke jau yra. gatava. Geksuio Galinga i|| BUDRIKO krautuvėje. Pirkdami dabar
įkLo&tib yru buu&ryiu iš 18-Ros skjiTiii- Į • v» < #-i •.« • <
ėjų eieiutulų, ib vibų Kru.btų avieluį graži? aovanv. Suteikiame leng-
gilių visokiu medžių aliejų. UtsKS- 
mo Galinga aloslls Kaipo saules spin
duliai, pasekmingai gyuo: Reuma- 
tižmų. Rankų, Rojų, x\ugaros skau
dėjimų, liaukų, ivojų tu pimų, ir ar- ■ 
saiusj kraujų, niksielėjinių ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai ' 
žinomų yra pagijų, o milijonai Ua I 
nežino apie tai.

Rėksnio Galinga Alostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojani: jeigu 
ueuutų taip ka,p rasom, pinigus gra
žumui. 1’arsiJuoda visur. Klauskite 
taip: UKKK.S'S NĖW L)lbCOVKKX 
eUKTMKiST. Kaina 7o centai.
DEKEN b OINTMENT C0.

HAUTFUKU, GUKiN.

f Ta
Dr. 1. Siii^ln

4930 W. 13 St.

Cicero, III.
Tel. Cicero 49

Linkėdamas geriausios kloties 
ir laimingiausių Naujų Metų savo 

draugams ir rėmėjams praneša, kad šią žiemą į Flo
ridą vakaeijoms nevažiuos, bet bus savo ofise kaip 
paprastai

Jo specialybė — gydyti reumatizmą.

jiiiiiHimiiiiiiiiimiiiiiiiiiitiiiiiiiMiimmiiiiimiimiiiiiuiiiiimiiimiimmiiiiimiĮĄ

| Geležiniai Daiktai, Maliavos ir Stiklas |
į PIGIOMIS KAINOMIS |

1'5 Mes li’.ipgi atliekame Slieet <Metal ir stogų (birbus, ly- S 
s taus lynas, paipas ir visokį Slieet Metai darbų. E.

] The Bridgeport Stot Metai tak |
j| 3218 So. Halsted St. Tel. Victory 4965 £
| uiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii"

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(Jotui JLJagCziunub Borileu)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Km. 2117

Telcplioue Kundolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Teiepnone Koosevelt 30110 

Narne: s iki 'j ryto Tel. Kepub. 980#

A. A. SLARIS
ADVOKATAS

»iifc.-io Ofisas << W. Wa«hmgton St 
ttoonn 1502 Tel. Central 297 8

Valandose 9 ryto iki 4 po pietų

vakarais: litam., Ketv.. Ir Subatos 
— 6 iki 9 vai

liti Arebcr Ava. Tel. Rafayette 783i

Namų Tel. tiyde Fai k ss#o

$1.88 $2.95 $3.95
Tnckeil eini linini ilrapcd Salins Idilinius 
aini CicpH, Gnld Silver Imis, Vclours in 
Black <V I.iglil color Iii hiadsižcs 21 to 25 
Inclic.s.

Wlll cxihano 
Glfl llits 

Al'ter -K-nitts

COME !N! BUY MOTHER, SISTER
G r Svvpctlii'iirl n lliil Tor Clirlvlniii-

tvirtin u froni nll puriu of llif clty cottie lo 
l-'i iiziiu'h cntliiiMiiiNlirully' conli«|i nl iliiit tlicy 
nrc choosiiig from <'liii-ugo’M lurgent rollec- 
llon of milliiicry, nnd tliat rhey are pnylng 
(tie linvcnt t'ricc l'or llic flncMt ųuality and 
liie mo.st ilinl ingiii slicd faKliiona.

/

opeli every evenlng uiitil X-inas
1646-48 West 47th Street

A. A. OLIS
A D V O K A T A S 

11 SOUTH I A SALI,K STREET 
Room 1 934 Tel. Randolph 0331

vus išmokėjimus.
& VJr./žlU,S7 VH TOH nKKOHIhil
W 14051 — Bernelio šokis ir Oi močiute motinėle.

Merginų ('boras
14049 — Gimė Kristus Viešpats ir Angelai.

,v« Š>\ Marijos ('boras
14045 — Valsas ir Vyžuniškių Polka.

Arniuniko solo, Akiras
Mte 14042 — Laivyne ir Užmiršau Tėvų Kapus.

J. Butėnas
14041 — Deimantas ir Gėlynas Polkos.

Kaimo Orkestru
Vs 14040 — Gersim Broliai, Ulevosim ir žydų bėdos. 

Padaužų O r upė
•W, 1.4039 — Laike ir Džiaugsmingas — Polkos.

Siyyų Orkestrą
ęN 14038 — Pasikalbėjimas ir Veseilės Polkos.

( bieagos Orkestro
s? 14037 — Gero L po ir Linksmi Draugai, Polkos.
K Aimonikų solo

14036 — Šok Mergyte ir Maudruoliu, Polkos.
P? Jonas Padauža

14035 — Oi greičiau, greičiau ir Tolima Laike Vilioja 
J. Butėnas

44034 — Pavasarėlis ir Kaimo, Polkos.
Viktoro K a pelija

14033 — Bevardė ir Bailio Polkos.
( bieagos Veseilių Orkestrą

J4D29 — Linoiiiiiiis ir Lžgavėnės.
Žiūronas ir Oi upė

14011 — K.iIiiiį ir Katarinos — Polkos.
— Lietai ių Orkestrą

14009 n—. Sakė Mane šiokia ir Molio Uzbonas.
L. Volh raitė ir Z. Kiusokienc

14(JO4 — Močiut, širdele mano ir Dukrelė po sodelį.
I enekeeiči ils—Daukša

]4l)nj — Mergytė nesuturės ir šokti jaunus šoka senus 
Polkos. >S. hosiba

14!MII — Anykščių Merginos ir Smagi Kūmutė, pol 
14001 __ Anykščiai merginos ir smagi kūmutė, polkos

P. Valko Orkestru
Kctvergais - WHFC nuo 7 vai. vaka

re. Nedėliomis - WCFL nuo 1 iki 2 vai.Valandos nuo # ryto Iki 5 vai. vak j 
J 3241 So. Hatated St. Tel Victory 0661 I 

Valandoe — 7 Iki # vikan 
litam.. Ketv. Ir S a ba tos vakare

Tel. Randolph 5187

ALFRED B, CLARK
Attornej^ At lgiw 

II S. LA HALLE STREET
, Ir Vakarais: Ularn., Ketv. ir Su- 
i balos nuo 7:30 Iki 9 )

8200 8 HALSTED STREET 
Tel. Wentworth 1881

po pietų.

Jos. F. Bud rik, Ine.
» 3417-21 S. Hasted St.

Telefonas BOULEVAKL) 8167—4705
Chicago
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KNIGHTS OF LITHUA 
NIA BOWLING LEA 

GUE
199 156 213 
174 159 170

I

D R A U G I S

Tel. Cicero 6766

DR. P. ATKOČIŪNAS
D e n t i s t a s 

1448 SOUTH 49 COURT
Ant Jankausko Aptickos

Vai.: 9-9 Cicero, III.

DAKTARAI:

900 for an average for the e- INDIVIDUAL STANDING
vening. The lašt gaiue found ---------------
Bridgeport 5 niaples sliort for! Our leagers in the indivi

Te!. Ganai 0257 Res. Prospect C659

DR. P. Z. ZALATORIS
I

Gydytojas ir Chirurgas 
182i SOUTH HALSTED STREET

•-lezidencija 6600 S. Artėsimą Av» 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

t Iki 8:80 vakare

SVARBI ZINUTĖ

DR. M. I. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojus u Chi

rurgas peraeie savo ofisus į 
naujų vieką po aulu

West Side 
Frovidence 
Nortli Side 
Bridgepori 
S. Chicago 
Gary, Ind. 

North Side

L
8

15
22
25

NOKTU SIDE 
i Naikelis 
j Drazdauskas 
Naikelis

Pct. W. Kaminskas 
822 Manstavich 
667 Kisiel 
5111
444 FROVIDENCE 
400 Rimkus 
156 Rasbid

a victory. Bridgeport tried dual standing liave been slip- 
199 l.)6 -t’Tj,ar(j įn Įjie finai two encoun- ping in the lašt t\vo weeks, 
154 181 144 ters rojĮing 919 antį 902 būt i for instance our Champion Al.
165 192 203 
&1 178 233 
893 866 963

their efforts were all in vain. Į Ged rainis who went up to the 
high average of 198 and now

W 
37 
30 

23
20
18 27 

7 38
went tlie war' Kačinskas 

path and gavę Frovidence a į Bakutis
tliree tinie triniming. lt see Ccrnauskas 
med as North Side iš bent on i

SOUTH CHICAGO 
C. Kibelkis 
Zevatkauskas 
Lash

190 174 130 
13į 141 200 
218 187 161 | Peciulis 

183 203 177 ! A. Kibelkis 

158 124 184
887 829 852!I‘RIDGEPORT

varne down to 195. Stanley i 
Zaura -tarted the season in Į 
first piaee and has been in 
and out of it a few tinies is 1

172 226 195 
164 211 215 
153 222 159
181 149 186 ,. , .

in 1-0 i1’1 the šame' position once1 (6 144 lo2 I
n • oro846 952 9071

getting tliird placė wliich isį South Shicago finally came .
now occupied by Frovidence.' around to it’s lašt years forui "uce^lcl 

Witli the half of the season and beat Bridgeport tliree ga- 
the second lialf should mes aud now are only two be-gone,

find these two teams fighting liind tliem for rourth place.

Carpson 
< iramont

it out for tliird. South Chicago rolled over

G R A B O R I A L

J. F. RADZIDS
OGIAUSIAS LIET. GRABO RIGS 

CHICAGO JE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Tųlef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3288 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4*88.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
Visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me lSIaldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply** M dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUTIS GRABORIUl

o luti
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard #277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmam Avė. 
Tel. Virginia 1290

Tardė 1138 
Chioago, TU.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, Ilk
Tel. Cicero 8927

156 190 189 
145 174 160 
124 148 166 
158 187 185 
161 220 202 
744 919 902

Speaking of the play-
f i.s in the lead is getting to,
be a nionotony. At the first
(piarter oi the season we liad «
lound quite a few men botv-; 
ling below 150 and some who 

|had not bowled a 200 game 
'iio\v we find only one vho1

Tel. Canal 6764 Kės. Kepublic 5350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IK OBSTETKiKAS
Gyao staigias ir chroniškas ligas 

vyrų. moterų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius prnma kasdienų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nodviioniib ir seredomis tik 
iškaluo susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Kuy

4t»40 B. 
V ai. 2 iki 4 ir 

b iki b vaa Ned. pagal sukai 
ti. Tel. Boulevard Z82U. Na 
litai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Fiospeet 1930.

Astuauu Ava.

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Ofiso Tel. Victory 3687
OI. ir ltez. Tel. Hemlock 28.4

DR. J. P. POŠKA
313d iŠ. 1CAL81LL tdlREE'l

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTES1AN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak 
Šventadieniais pagal sutarimu.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezideneija 2359 So. Leavitt. St 

Tel. Canal 2880
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 ▼. v 

Nedėlioj pagal susitarimu

Tel. Lafayette 5798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

DR. S. BiEZlS

|did not niake a 200 game am 
West Side continued onjf„at is W. Kaminskas ofĮ 

their winning streak and stre- 'North Side. F. Pažėra amt Si>- Į 
(bed Gary’s streak Imt their’skįnskas of Gary \vho liad been' 

happens to be a losing one. below the 150 average finally i 
Gary bowled over their avy-1 rolled a few 500 series and ‘ 
rage būt this did not compa-igot out of “the gutter” and 
re with the one West Side ' now in the second half <>f the 
rolled in fact it is unusual season we can expect ‘‘more 
when it is hettered by any-1 įnteyesting”.

Telefonas Yards 1138 ’

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS! Vaičiūnas
automobilius viso i Gedrainis

one of the teams in our lea- 
gue, so it is no disgrace for 
Gary, lnd. for losing, būt i VaiciunasAV. S. 
mušt be given credit for put-į Kisiel N. S. 
ting up a fight as it did inl Kačinskas Prov. 
the first game which tliey Gramont Brid. 
lošt by a count of niaples. IZi-maitis W* S.

Zaura W. S. 
Gedrainis W. S.

ĮVEST SIDE

GYDYTOJAS ir chirurgas
I

X — Spinduliui
‘ Ofisas 2201 West 22ud Slrtei 
jCor. So. Leavitt SI. Tel. Canal 6222

! Rezidencija: 6628 So Richmoud 
Avenue Tel. Kepublic 7868 

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

Turiu
kiemą reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7522

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 461 h ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

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

Dobrovalskis
Žemaitis
Zaura

GARY, IND. 
Rūkas 
Širvinskas 
P. Pažėra 
Shakes 
J. Pažėra

L'rba Brid.
145 178 214 Pazera Gai y
168 170 207 ('arI)Son
157 169 211 P' Kuminskas \Y. S.

183 171 21 i 
214 238 179 
867 926 989

127 154 132 
165 190 147 
211 200 181

Bakutis Prov.
C. Kibelkis S. C. 
Ccrnauskas Prov. 
Dobrovalskis \V. S. 
Naikelis N. S. 
Zevatkauskas S. C. 
Drazdauskas I\. S. 
Pečiulis S C.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

139 146 138 
179 169 165 N «
821 859 763iLash C;

'A. Kibelkis 
Rimkus Prov. 
Pa.įor Gary 
Mieewich Brdi. 
Bukas Gary 
Zumb. Brid. 
Rasbid Prov.

196.2
193.21 i 
191.25) 
187.24' 

186.15
184.4
182.4 

181.24 
180.30 *

180.22 '
180.19
178.37 į 
177.161 
176.39 ‘
173.33 
173.9
171.28
169.29
168.34
168.30
168.20
167.38 
167.22
167.5

164.7
163.34 
163.14

Agatonas

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 8U. ASHLAND A VE. 

Tek lutus 0994
Rezidencijos Tel. Pluza 3294

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 pu pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10. iki 12 dienų

D E N T I S T A I

Pilone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
D E N TĮSTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

i- ųt.i.V

5233

MA

- ' 'Jį

IaMBULANCE PATARNAVIMAS DIEN4 ir NAKTį 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir rainą j 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORABOBIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

A. A.
VINCENTAS

MEŠKIS
Mirė grudžio 26 <1. 1931 m.,

10:30 vul 66 metų amžinus. Ki 
lo iš Panevėžio apskričio. Ame
rikoje išgyveno 29 metus.

I“aliko dideliame nuliūdime 
dakterj Emilijų-seselę Kazlmic 
rletę Bentrlcia, sūnų Bronislo
vų Ir glmineM. Buvo narvs Tei
sybės Mylėtojų dr-Jos Ir Susi
vienijimo Liet. lt. K. A.

Kūnas pašarvotas gruburiu as 
l.achavtčlaas kopyčioj, 2314 \V 
23 PI. Laidotuvės jv.vks serc- 
doj, gruodžio 30 d. Iš koply
čios 8:30 vai. bu» atlydėtas J 
Aušros Var^ų pa.r, bažnyčių, 
kurioj jv.vks gedulingos pamal
dos už vclionies sielų. I’o pa
maldų bus nuydėtas j Šv. Ka
zimiero kupinės.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir paž)stiųmus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; duktė, sūnūs ir gi
minės

Laidotuvėms patarnauja gra 
bortus i-achuvich, Tel. Roose. 
velt 2515.

AKIŲ GYDYTOJAI: 

SUGRJŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

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

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

Hpeciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

Tel. Grovehill 1595

DR.A.L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

V«u- 9-11 ryto 2-4 ir .7-9 vak.
Semtomis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
2422 W. MAKGUHTTE llUAD

Ofiso Tek Victory 6893
Rcz. Tek Drexel 9191

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

Kampas 31 Street

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

10-12

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. 6ART0N
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Kės. I’hone 
Euglewood 6641 
Wentwortii 3000

Office Pnone 
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. 00 WiAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 Pi. Nedėliomia
Tel. Cicero 2888 Susitarus

DR. G. 1.6L0ŽIS
DENTISTAS
VVEST 22nd STREET

(Kampas Leavitt St)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 9 vakare 
Seredoj pągul sutartų

Boulevard 7589 /
Rez. Heuilock 7691

DR. A. P. KAZLADSKIS
DENTISTAS

4712 So. Abhland Avenue
▼ai.: Nuo 19 ryto iki 8 vakar*

Tel*. Cicero 12S0

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėiiomis ir Seredomls nusitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.:

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenus 

Tel. Puliman 0856 
Oazes, X-Ray, etc.

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztractloo
Vai. 0-0 Ned. 9-12 

<558 80. WESTBRN AT1L

-V

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

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

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

Telefonas Alidvvay 2880

Ofisas Tel. Groveliiil 0CI7
Res. 6707 H Artėliau Avė

Tel. Grovehill 0617

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

2423 Weat Marųuette Koad 
Vai. 2-6 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-1S 

A. H. Nedėlioj suoitarua

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

Utarnlnkais, Ketvergals ir Bubėtomis
212(1 W. Martfuettc Rrt. arti Westrrn 

Avė. Pilone Hemlock 7S28 
l’anedėllais, Seredoms Ir Pėtnyčloraa

1831 So- Halstųd Street

Hemlock 8J 51

DR. V. S. NARES
(Naryauckus)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Koad

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

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėiiomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 0036

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUfi 

Tel. Kenvvood 6197
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadieni :

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.

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Liąų

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

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

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

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

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted SL)
Vai.: 1-3 tr 6:8tt-8:84 vai. vak. 

Nedeiioj sunitams
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakar* 

Modėlloj susėtam.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS: II KENOSHA, W1S. OFISAS:
2415 W. JttARŲUETTE RD. H 5817 — 6th AVENUE
Vai.: utarnlnkais, ketvergais Ir pėt 
nyčiomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chlcagos ofiso Tel. Grovehill 8IM9

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

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir 
Rez.. Longbeach 9458 Pagal sutartį

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

Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto Per K Metus 
Ofisas 1447-49 Plttafield Bldg., 5R E. VVashington St., Chicago, Ilk

Tel. Central 7079
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X fcv. Kazimiero Akad. vė
liųjų 1 skyriaus gausingas su
sirinkimas įvyko gruodžio 15

XI
“Buneo”, kuris įvyko gruo

džio 6 d., gerai pavyko. Ko
misija dėkoja visiems tiems, 
kurie kaip nors prisidėjo prie 
“ Buneo”.

Ponia M. Sedienė pranešė 
apie centro veikimą.

“Pantry party” bus daro
ma vienam name, ir visos na 
rėš prašomos ką nors tam tiks
lui atnešti. Komisija: p-lės A 
Mažeikaitė, B. Kalvaitė ir N. 
Šatnnienė.

Sena valdyba mums gerai 
darbavosi, taipgi paliko ta pa 
ti: p. J. Čepulienė - pirm, ku
ri tris metus pirmininkavo ir 
apsiėmė 4-tus metus (tai ne 
“graborius”, bet “pilio
rius”). Turi visą širdį įdė
jus į rėmėjų darbą. Darbšti 
ir gabi veikėja. Mes džiaugia
mės, turėdamos tokį piliorių. 
P. Gedvilienė - vicepirm. Taip 
pat darbšti veikėja; apsiėmė 
padėti pirmininkauti dar an
trus metus.

Panelė A. Mažeikaitė mūsų 
raštininkė, darbšti veikėja. Vi 
sada su rėmėjomis veikia. Ge
rai raštininkauja, apsėmė dar 
antrus metus mums padirbti. 
I'-lė B. Kalvaitė — finansų 
rašt., gerai tvarko knygas, ga
bi ir darbšti veikėja, visur pri

sideda, apsiėmė 2 metus bū
ti finansų rašt. Ponia .J. Stu- 
gienė - kasininkė. Kaip jau 

i pinigų nėra, tai ji pradeda sa- 
i vo kišenes kraustyti. TodėlI
mums gera tokią turėti. Darbš 
I i veikėja, visur prisideda. Mes 
džiaugiamės, turėdamos tokias 

i darbščias ir gabias ponias ir 
j paneles. Užtat mes turime bū
ti joms dėkingos.

Panelė O. Navickaitė apsi- 
;ėmė antrus metus būti kores
pondente. Linkime visoms ge
ro pasisekimo ateinančiais me 
tais.

Onytė

X Kun. V. Kviečinskas, 
gruodžio 27 d. laikė pirmas 
Šv. Mišias Šv. Kryžiaus bažnv 
čioje. Visiems gerai (žinomas, 
ėjo Šv. Kryžiaus mokyklą, ir 
dabar atgal sugrįžta. Kaip 
jau visi žinote, po Mišių p. 
Krenciaus svetainėje buvo po 
nu Kupečių ruošiami pietūs.

X Knatauskienė serga po 
operacijos Šv. Kryžiaus ligo
ninėj. Prašomi ją aplankyti 

• (Room 311)

X Labd. sąjungos 1 kuopa 
rengia vakarą. Komisija ge
rai darbuojasi.

A. Z. Z.

MAROUETTE PARK

Kartais rašoma apie Mar- 
ųnette Parko sodalicijos veiki

mą. Bet kad taip retai tenka
išgirsti apie sodaliečių darbus, 
tai dar nereiškia, kad jos 
snaudižia. Per praėjusius me
tus jos ne tik sau, bet ir 'pa
rapijos naudai nenuilstančiai 
darbavosi.

Ateinančiais metais su nau
ja valdyba priešaky vėl daug 
ką nuveiks. P-lė Emilė Pra
nevičiūtė užėmė buvusios pir- 

jmininkės Onos Sloksnaitės vie 
jtą. P-lė Katrina Lobikaitė li- 
j ko vįee-pirmininkė; p-lė Ja
dvyga Lukošiūtė liko antrus 
įmetus raštininkauti. Buvusio
ji finansų raštininkė p-lė Bro- 
‘ nė Nikšaitė užleido savo vietą 
levai Stasiukaitytei. P-lė O- 
na Šaulinskaitė atleido p-lę 

) Zosę Čepylytę nuo iždo globo
jimo. Tvarkdarėmis liko p-lės 
S. Stogytė ir E. Žukaitė.

Visos naujos valdybos narės 
yra sumaningos, darbščios ir 
patikimos, tad sodalicijos na
rės daug iš jų tikisi.

1 Pirmas naujų meti] darbas, 
kuri sodalietės sau pasiskyrė 
tai scenos veikalo pastatymas. 
Kad jos puikiai moka vaidin
ti, tie, kurie matė ji] atvaiz
duotą “Lurdo Stebūklą”, tai 
gerai žino. Komisija rūpintis 
šiuo vakaru, kuris įvyks gavė
nioj, susideda iš p-lių Gūtai- 
tės, K. Lobikaitės ir E. Prose- 
vičiūtės.

Per priešmetinį sodalicijos 
susirinkimą buvo įteiktos do
vanos toms narėms, kurios per 
ištisus metus neapleido nė vie 
no susirinkimo ir nė vieno 
Sodalicijos Komisijos sekma

dienio. Dovanas gavo šios:
Balčiūnaitė, K. Domidavičiū- 
tė, J. Lukošiūtė, O. Šaulinsluii 
tė, S. Stogiūtė, ir E. Žukaitė.

Kitas sodalicijos susirinki
mas įvyks sausio 11 d. 8 vai. 
vak. Visos narės prašomos da
lyvauti ir atsivesti naujų na- 

Aidutė

NAUJŲ METŲ RADIJO 
PROGRAMA

Šiandien tarp 7 ir 8 vai. 
vak. iš stoties W. O. E. S. 
1300 cilocycles Peoples Fur- 
niture kompanija siūs lietuviu 
radijo programą. Kadangi ši 
programa rengiama prieš pa
čius Naujus Metus, tai jos tu
rinys bus pritaikintas minė
tai šventei. Joje dalyvaus vi
sa Kasto Sabonio “muzikali 
šeima”, Akvilė Ančiūtė, An
tanas čiapas ir kiti dainin- 
kai. Bus įdomių Naujų Metų 
kalbų, juokdarys Čalis Kepu
rė, papasakos savo “švenčių 
įspūdžius”, bus grasios muzi
kos ir kitų įvairybių. Tad gali 
ma tikėtis, kad visi klausy
tojai bus labai susidomėję ir 
sužavėti šia pragrama. To
dėl nepamirškime užsistatvti 
savo radiją.

Antanas

BIRŪTSS JUBILIEJUS

SAUSIO - JANUARY
24 D., 1932 M.

Visi Rezervuokite

“DRAUGO”

ir
Lietuviu Auditorijoj

3133 SO. HALSTED STR.

Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, kurioj dalyvaus įžy
miausios Chicago’s lietuvių meno pajėgos.

Iš ANKSTO ĮSIGYKITE BILIETĄ IŠ SAVO KOLONIJOS 
KONTESTININKO-KES.

PRADŽIA 3:30 PO PIETŲ. |ŽANGA$1.OO

reikalaukite, kad laikytų. “Bi- 
ridės” saldainiai parduodami 
retail ir wholesale, ir prista
tomi į parduotuves Cliicagoje 
ir apylinkėje.

Tad, gerbiamieji, lietuviai, 
kurie pirkaite dovanų saldai
nių, tai pirkite “Birutės” sal
dainius. Jie yra skanesni ir 
geresni negu vietiniai. Nepa
mirškite, kaip sakiau, kuriems 
toli atvažiuoti pas mane, rei
kalaukite lietuvių vaistinėse, 
saldainių parduotuvėse ir gro 
sėmėse.

Be “Birutės” saldainių, 
pas mane galite gauti skanių 
baravykų iš Lietuvos, minagų 
ir strimelių. Parduodu taip 
pat ir geriausių ir gražiausiu 
gintaro karolių, segtukų (špil
kų), žiedų, ausikarų, peilių, 
rašomų plunksnų, cigarinių ir 
kitokių gražių gintarinių daly 
kėlių dovanoms įteikti. Pasi

rinkimas didelis, ir kainos dn 
bar yra labai su m aiži n tos.

Kas norite rasti visokių dil
dyki], importuotų iš Lietuvos, 
lai visad kreipkitės pas Vincą 
M. Stulpiną, 3400 South FJiiio- 

rald Avė., Chicago, III. Tele
fonas Bouleivard 1333 (kam
pas 34-tos gatvės ir So. Eiue- 
r.ild Avė., pusę bloko į rytus 
nuo Halsted gatvės).

PRANEŠIMAS
Susivienijimo Lietuvių i).- 

i jų ir Kliubų Bridgeporte mė
nesinis susirinkimas įvyks

I gruodižio 29 d. 8 vai. vak./•
Chicagos Lietuvių Auditori
jos salėje (3133 So. Halsted 
St.).

Visi atstovai ir visos admi
nistracijos, malonėkite .atvyk
ti, nes daug svarbių dalykų tu 
rime svarstyti.

M. Kadziauskas, sekr.

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIIT^AS. plačiai žinomas če- 

verykij taisytojas praneša Ma,rquo- 
tte Park lietuviams, kad atidarė 
moderniškai įrengtą, čeverykų tai
symo šapą — Shoe Repairing Shop, 
naujame Dr. Yuškos name, 6649 
South. Arteslan Avenue.

ANTANAS KRIKSIUNAS yra vie
nas iš geriausių čeverykų (šiušių)
taisytojas, nes jau turi 20 metų tame amate patyrimą. Tad 
lietuviai, reikalui esant, atsilankykit pas savo tautietį, jo dar
bas garantuotas ir visus patenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS 
6649 So. Artesian Avenue Chicago, III.

GRĄŽINA DIEVO MOTI- » 
NOS PAVEIKSLA

ISTANBULAS, 'fu iki ja, gr.
26. — Turkai pareiškia daug 

J draugingumo graikams.
Turkų-graikų karo metu

Trebizonde sudegintas graikų 
vienuolynas. Griuvėsiuose ras 
tas 900 metų senas Dievo Mo
tinos paveikslas. Turkų vy
riausybė grąžino paveikslą 
graikams.

BRIGHTONPARK
lšsirenduoja 5 kainb. flatas, 

karštu vandeniu apšildomas, 1 
duodu elektrą ir gesą. Flatas 
geroj tvarkoj. Renda pigi. 
Priimsiu morgičius arba dide
lės sumos Lietuvos boną ant 

I išsigyvenimo. Norint pirkti 
priimsiu morgičius už pilną 
ją kainą. Sužinoti “Drauge”

2334 So. Oakley Avė.

Z \

' R. ANDRELIUNAS*
(Marąnette Jetveiry & Radio) 

i Pirkusieji pas mus už $5 ar dau- 
1 giau bus dykai nufotografuoti. 
2650 West 63 St., Chicago, UI.

Tel.
Hemlock 8380

/

Praėjusiais metais mes minė
jome Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto 500 metų 
mirties jubiliejų Bet galima 
sakyti, nepriminėm to didžio 
ir galingo Lietuvos garbės ir 
galybės skleidėjo motinos Bi 
rutės. Ji, kaip istorija mums 
ir D. L. K. Kęstučio žmona, 
sako, buvo Vytauto motina 

Garbingo Lietuvos valdovo 
motinai Birutei pagerbti ir 
jos gražiam vardui išgarsinti, 
Lietuvoje tapo įsteigtas “Bi
rutės” saldainių fabrikas Šiau 
liuese. Tą saldainių fabriką į- 
steigė didelis Lietuvos patrijo 
tas p. Vladas Vaitkus, 1911
metais. Taipgi, šiemet kaip 
tiktai sukanka lygiai 20 metų 
nuo “Birutės” saldainių fa
briko įsteigimo. Tai, be abejo
nės, yra didelis nuopelnas Lie 
tuvos žmonių ir visų tų Ke

ltuvių, kurie tas “Birutės”
| saldainius vartojo, ir p. V. 
Vaitkaus, kad Sugebėjo tinka
mai ir gerai “Birutės” sal-į 
dainių fabriką vesti ir išlai
kyti per 20 metų.

“Birutės” saldainiai yra pa-i 
daryti iš geriausių sveikiausių 
ir skaniausių medžiagų. Be 
cukraus, saldainių viduje ska-j 
nug mišinys sudarytas iš me
daus, žemuogių, serbentų, a-. 
grastų, alyvų, kriaušių, obuo-1 
lių ir kitokių vaisių. Nuo 
“Birutės” saldainių dantys 
nei trupės, nei skaudės, nes 
saldainiai yra padaryti iš ge
ros medžiagos, kurioj yra 
daug medaus. Tuo galite įsi- 
tikrinti patys, nusipirkę para- 
gauti.

IDėl to aš kviečiu plačiau 
Chicagos ir apylinkės lietuvių 
visuomenę vartoti “Birutės” 
saldainius. Kuriems per toii 
atvažiuoti pas mane, tai rei
kalaukite savo vaistinėse, sal
dainių parduotuvėse ir groser- 
nėse Jei tie pardavėjai nelai
ko “Birutės” saldainių, tai

STEWART WARNER

APLINK PASAULĮ trumpų ir ilgi] bangų Ra- 
dios. Dvi radio j vieną 10 tūbų dideliame gražiame 
kabinete. Tiktai $68,00 8U viskuo- Padarytas
parduoti 3 kartus daugiaus. Jūs galite šį radio įtū- 
nyti, kad girdėsite visuose pasaulio kraštuose. Taip
gi galėsite girdėti iš laivų, kurie plaukioja po Atlan
tą, iš orlaivių ir policijos calls—raportų.

STEVVABT—VVARNER sbort wave konverteris, 
kuri galima prijungti prie bile kokios radios, kaina
tik....................................... $23.95

Kiti Stewart—Warner radios kainos
P" ........................... ............  $34.95

BUDRTKO Krautuvėje didelis pasirinkimas vi
sokių muzikos instrumentų ir šiaip visokių pirkinių.

BUDRIKO Krautuvė pirmoji pradėjo duoti Lie
tuvių radio valandas per radio. BUDRIKO krautuvė 
pirmoji siunčia lietuvišką muziką į visą pasaulį ant 
trumpųj-ų bangi] iš stoties WAXAA.• c

BUDRIKO Krautuvė parduoda radios ir į kitus 
miestus wholesale.

Jos. F. Budrik Ine.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas BOULEVARD 8167—4705

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GRF.EN V AITE Y 
* PRODUCTS 

Olseiis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1S89

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIAI

IM. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 6628

Telef. Republio 6196

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Lr

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prleinasnlauMoa
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S. VVASHTENAVV AVĖ.

Šapo. Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 

Republic 6686

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kalno, prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vtctory 1148

DOUGLAS ELECTRIC CO
JOS F. P H SHAOZDAS. Ra v. 

Elektros reikmenos Ir flkščle-
rlal. įvedame elektrą į namu. tr 
dirbtuvės
61M S Halsted Ht. • Aiigštls




