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Vokietija ir Italija dirba už^savo kraštų sienų praplėtimą
HINDENBURGAS DIRBA IK VON 

PAPENO GRĄŽINIMĄ
KINAI SUTRAUKIA GAUSINGĄ 

KARIUOMENĘ PRIES
JAPONUS

Ž SIENŲ PRAPLĖTIMĄ.

PARYŽIUS, saus. 8. — 

Vokietija bendrai su Italija 

pradeda smarkiau veikti už 

savo valstybių sienų praplė

timų. Ir Vokietija ir Italija 

pareiškia, kad netolimoj atei

ty šių kraštų gyventojų skai

čius žymiai padidės ir jiems 

pasidarys ankšta šiandieninė

se sienose. Tad' iš anksto yra 

reikalingos priemonės kokiu 

nors būdu praplėsti sienų ri

bas.

Vokietija veda smarkių pro 

pagandų už Dancingo karido- 

riaus ir aukštosios Silezijos 

atgavimų. O Italija nori pasi

savinti Dalmatijų, paimti vi- 

siškon savo globon Albanijų 

ir suskaldyti Jugoslavijų, kur 

per visų laikų nėra reikalin

gos tvarkos.

Prancūzija ir jos globoja

mos mažesnės valstybės šiems 

vokiečių ir italų žygiams prie

šinasi. Tai nesutikimų obuo

lys. ! ' j ’

NORI GRĄŽINTI VON 
PAPEN’Ą

BERLYNAS, saus. 7. —

Eina gandai, kad Vokietijos 

prez. Hindenburgas deda pas

tangas į kanclerio vietų grų

žinti von Papen’ų. Tuo tikslu 

šis pastarasis jau turėjo pa

sitarimų su fašistų partijos 

vadu Hitler’iu.

VALO KOMUNISTŲ KUO
PAS.

MASKVA, saus. 8 — Su

mažėjus maisto kiekybei, bol

ševikų vyriausybė randa, kad 

sodžiuose veikiančių komunis

tų kuopose turi būti kokia 

nors netvarka. Tad imtasi 

jas valyti. Visi kuo nors įta

riami komunistai iš partijos 

pašalinami.

..KINAI SUTRAUKIA KA
RIUOMENĘ

r

k

PRIEŠ MOKESČIUS UŽ 
VARPAVIMĄ

SBVILLE, Ispanija, saus. 7. 

— Paskelbta, kad krašto fi

nansų komitetas nusprendė, 

kad miesto taryba negali skir

ti mokesčių už bažnyčių var

pais varpavimų.

Savo keliu kai kuriuose 

miestuose ir miesteliuose ra

dikalų valdybos jau ima tos 

rūšies mokesčius.

ŠANCHAJUS, saus. 8. — 

Kinų vyriausybe sutraukia 

prieš japonus gausių kariuo

menę. Pranešta, kad kinai mė

gins gelbėti Jehol provincijų, 

kurių japonai kėsinasi užgrob

ti. '

VISI LAIVAI VĖLUOJASI

NAKTIS PRALEIDŽIA 
PALAPINĖSE

NEAV YORK, saus. 7. — 

Susivėlinęs iš Europos atplau 

kė keleivinis laivas “Levia- 

than.” Baisios audros metu 

Atlantike šis laivas 100 pėdų 

aukštos bangos užlietas. Per 

10 valandų laivo inžinai buvo 

sulaikyti. Visi didieji laivai 

žymiai vėluojasi.

ATĖNAI, Graikija, saus. 7. 

— Keli žemės drebėjimai iš

tiko Volo, Thessalijoj. Nuos

toliai maži. Tačiau gyventojai 

naktis praleidžia palapinėse, 

bijodami miegoti namuose.

DAUG ATSIVERTIMŲ
KINIJOS SRITY, KUR

KOMUNISTAI SIAUTĖ

KINAI NORI MILITARINIŲ 
ATSTOVŲ

ŠANCHAJUS, saus. T. — 

Kinijos vyriausybė reiškia no

ro, kad Anglija ir J. Valsty

bės prisiųstų savo mil i tarinius 

atstovus į Šanbaikwano sritį, 

kad jie asmeniškai patirtų fa

ktus apie japonų veikimų.

Yra sumanymas šiemet į mi 

litarinj lavinimų priimti (Jau

giau jaunuolių ir patį lavini

mų pratęsti iki 4 mėnesių.

1. Prezidentas Hoover’is su saviškiais žuvauja Floridos pakraščiais. 2. Princetono uni
versiteto astronomijos profesorius H. N. Russell. 3. Gaisro išliktas senas Clifton viešbutis, 
Niagara Falls.

IŠ NELAIMINGOS MEKSI
KOS

MEXIC0 CITY, saus. 7.— 

Durango valstybės legislatūra 

šioje valstybėje katalikų ku

nigų skaičių sumažino iki 25.

Durango valstybė turi 493,- 

530 gyventojų, kurie kuone 

visi yra katalikai.

Sužinota, kad daugybė ku
nigų apleis valstybę ir kraš
tų. Kai kurie išvyks į J. Aps
tybes, kiti — kitur.

Kunigai įspėjo tikinčiuo
sius, kad jie ramiai užsilaiky
tų ir vengtų kovoti prieš vy
riausybę.

MIRĖ ARKIVYSKUPO 
MOTINA

PORTLAND, Ore., sausio 
7. — Praėjusį antradienį šir
dies liga mirė Mrs. Marie Ho- 
ward, Partlando arkivysku]» 
E. I). Howard’o motina. Pa
laidota Cresco, la.

3 ASMENYS ŽUVO SNIEGE
AVALLACE, Idaho, saus. 7. 

— Ties Naee pakalnėn nuo 

kalno nuslinko milžiniškas 

sniegynas. Žuvo trys vyrai ir

4 arkliai.

HANYANG, Kinija. — Šio 

vikarijato apaštališkas vika

ras Jo Eksc. vyskupas E. J. 

Galvin praneša, kad šioj sri

ty daug kinų pagonų kataliky- 

bėn atverčiama.

Šių didelę sritį komunistų 

plėšikų gaujos per kelerius 

metus griovė ir naikino, gy

ventojus kankino ir žudė. Pra 

ėjusį rudenį kaž kodėl jie ėmė 

staiga ir pasišalino.

Jiems pasišalinus, visam 

vikarijate grįžo senai laukta 

ramybė. Daug kinų tuojau ė- 

mė glaustis prie katalikų mi

sijų ir pareiškė noro bflti ka-

KARDINOLAS EHRLE 
MINĖJO SUKAKTUVES CHICAGOJE

KETURAKIS LAIMĖJO C. Y. 0. 
KUMŠTYNĖSE

Sausio G d. Chicago Stadi- 

jume Chieagos C.Y.O čempi- 

jonų kumštynėse su Kalifor

nijos C.Y.O. čempijonais Pra

nas Keturakis iš AVest Sidės 

nugalėjo Frankų Connelly iš 

San Francisco. ,

Šiose kumštynėse Ketura

kis atstovavo Chieagos C.Y.O. 

tymų. Jis lengvai nugalėjo 

savo oponentų Connelly, ku

ris sveria 240 svarų, arba 30 

svarų daugiau, negu jis pats.

Keturakis daug pasižymė

jo, nes Connelly buvo labai 

pagarsėjęs kumštininkas, San 

Francisco Golden Gloves čem 

pijonato 1931 met. ir runner 

-up olimpiniam tyme laimėto

jas. Nugalėdamas šį milžinų 

Keturakis šiandien skaitosi 

vienas geriausių mylėtojų 

kumštininkų Amerikoj.

LIETUVOJE MIRĘS C. COOLIDGE PA
LAIDOTAS

IR VILNIUJE NORI STA

TYTI HIDROELEKTRINĘ

STOTĮ.

STUTTG ARTAS, AVuer- 
tembergija, Vokietija, saus. 7. 
— Jo Eminencija kardinolas 
Ehrle, S. J., kurs yra gimęs 
šioj valstybėj, tomis dienomis 
minėjo 10 metų kardinolystės 
sukaktuves.

I

Kardinolas Ehrle yra 87 m. 
amžiaus. Kardinolų Kolegi
joj savo amžiumi užima ant
rųjų vietų. Pirmųjų vietų uži
ma kardinolas Fruehwirth, 
kuris yra vos keliais mėne
siais senesnis už kardinolų 
Ehrle.

KALTINAMI AUTOMOBI
LIŲ SAVININKAI

Už nepaprastų Chicagoj au

tomobilių vogimų žinovai dau 

giausia kaltina pačius automo

bilių savininkus. Daugelis sa

vo mašinas ilgų laikų palieka 

gatvėse ir dar neužrakina.

MEDIS SUGADINO NAMUS

MIRĖ BESIRENGDAMAS 
LAIKYTI ŠV. MIŠIAS

Išdžiūvęs nukirstas didelis 

medis nuleidžiamas į žemę 

smogė į pašalinius du namus. 

Namams padaryta apie l,G00 

dol. nuostolių. Tas įvyko Clv- 

de gatvėje.

BUFFALO, N. Y. saus. G— 

Kaip žinoma, Mercy ligoninė

je staiga širdies liga mirė; 

Trentono, N. J., vyskupas 

MCMahon.

Velionis anksti rytų sirgu

liuodamas rengėsi eiti į priva 

čių koplyčių laikyti šv. Mi

šias. Staiga parkrito ant grin 

dų ir mirė.

SUVAŽINĖTAS VAIKIU
KAS

Troko suvažinėtas ir užmuš

tas Ed. Milas, 6 metų amž., 

4928 So. Seeley avė. Važiavęs 

troku E. AY. Rotlienburg po

licijos sulaikytas.

BUS PATIKRINTAS 
PROTAS

VISKAS VYSKUPIJAI

talikais. Šiandien misijonieriai 

turi galybes darbo. Daug nau

jų mokyklų sukurta. Daugiau 

katėk etų pakviesta duoti pa- 

gonams pamokas apie katali

kybę. Misijonieriai spėja, kad 

kai kurių apylinkių visi pa

gonys pereis katalikybėn. Tai 

nepaprasto katalikų misijonie- 

rių pasiaukojimo paseka. Ka

da komunistų gaujos apylin

kes plėšė ir gyventojus tero

rizavo, katalikų misijonieriai 

lygiai katalikų ir pagonų ne

apleido. Juos ramino, guodė, 

juos priglaudė ir šelpė, neat

sižvelgiant į sau grasiantį pa

vojų. Kinai įsitikino, kad toks 

žmonių kilnumas ir gailestin

gumas yra tik katalikybėje ir 

Katalikų Bažnyčioje.

SEATTLE, AVash., saus. 7. 

— Miręs vyskupas O’Dea pa

liko mažiau kaip 10,000 dol. 

vertės savo asmeniškų turtų. 

Viskds užrašyta vyskupijai.

NEPALIKO JOKIO TESTA
MENTO

BOSTON, Mass. saus. 7.— 

Mirusio Coolidge buvę arti

miausieji asmenys kalba, kad 

mi rasis buv. prezidentas ne

paliko jokio testamento.

Suimtas grasintojas James 

Biangman, 17 amž. Grasinan- 

įčiais laiškais jis iš vieno įmo- 

ninko reikalavo 5,000 dol. Teis 

me nutarta jo protų patikrinti.

KELIAMI PROTESTAI

PAVOGĖ TEISĖJO AUTO
MOBILIŲ

Pavogtas teisėjo J. F. Mc- 

Carthy automobilius, kurs bu

vo paliktas ties jo namais, 130 

No. Long avė.

Kada gauta žinia, kad kon

greso atstovai demokratai pla 

nuoja didinti krašto mokes

čius, Cbieagoj tuojau sukėlė: 

protestai. Pažymima, kad mo

kesčiai ir be to jau dideli.

Vilniaus laikraščiai prane

ša, kad Vilniuj yra kilęs su

manymas statyti didelę hidro 

elektrinę stotį ant Neries. 

Sumanymų yra iškėlęs Viln

iaus kanalizacijos ir vandente 

kio direktorius, inž. Zadieękis. 

Planui išdirbti ir darbo sųma- 

tai parengti ketinama paskir

ti 5,000 zlotų. Vilniaus laikra

ščiai rašo, kad hidroelektrinės 

stoties statybos klausimas tu

ri didelės reikšmės ne tik Vil

niui, l>et ir plačiai apylinkei. 

Specialistų nuomone, elektros 

svorės kaina sumažėtų iki 10 

gošių už kilovatų. Elektros 

šviesa pasidarytų prieinama 

visiems gyventojų sluoks

niams. Be to, stoties statyba 

beveik visiškai išspręstų ne

darbo klausimų ne tik Vilniuj, 

bet ir artimesnėj ir tolimes

nėj apylinkėj keleriems me

tams. Stoties statyba gerokai 

prisidėtų ir prie Vilniaus kra

što supramonėjimo. Pasak 

specialistų, hidroelektrinė sto 

tis būtų lal>ai pelninga įmonė. 

Statybai reikėtų apie 10 mil. 

zlotų. Sumanymu yra labai 

susidomėjęs užsienio kapita

las, bet jo pradininkai norėtų 

jj įgyvendinti Vilniaus miesto 

jėgomis ir paremti vietiniais 

kapitalais. Hidroelektrinę sto 

tį norima statyti 16 kilometrų 

nuo Vilniaus, ties Šilėnais, kur 

apie 100 ha žemės būtų ap- 

tvindyta.

MOKESČIŲ “WARANTAI”
Sudarytas komitetas parduo 

ti 43 milijonų dolerių vertės 

Chicago miesto ir mokyklų 

boardo mokesčių “warantus.”

SKAITYKITE TR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

NORTHAMPTON, Mass., 

saus. 8. - Miręs buvusis 30-tas 

J. Valstybių prezidentas C. 

Coolidge vakar popiet palai

dotas Plymouth, Vt., kapuose.

Prezidentas Hoover’is su 

palydovais ir visa eile valdi

ninkų tuojau grįžo į AVashing- 

tonų.

NESUTARTA MOKESČIŲ 
KLAUSIMU

AVASHINGTON, saus. 7. 

— Vakar iš New Yorko pra

nešta, kad tenai prezidento 

elekto konferencijoje su kong

reso demokratų vadais nutar

ta didinti mokesčius už paja

mas ir kitus. Ištikrųjų gi ko 

panašaus nenutarta. Šis klau

simas paliktas būsimojo kon

greso specialei sesijai, jei ji 

bus sušaukta.

PALAIDOTA RIAUŠIŲ 
AUKA

TAYLORVILLE, III., saus. 

7. — Vakar, dalyvaujant apie 

porai tūkstančių streikuojan

čių angliakasių, palaidota mi

rusi Mrs. Emma Cumerlatto, 

kuri angliakasių riaušių metu 

Kincaid’e netyčiomis savo na

mų prieangy nušauta.

Vilkaviškio apylinkėse pro

gai pasitaikius žydai superka 

parduodamus ūkius, dvarų 

centrus, arba ir neapstaty- 

tua trobesiais sklypus.

Ant nupirktų be trobesių 

laukų stato tiktai po vienų 

kluonų javamR sukrauti, o dau 

giau nieko. Matyti, laukia ge

resnių laikų.

Antri, tik daug silpnesni, 

yra apvokietėję lietuviai.

AREŠTUOTAS PROFE
SORIUS

CAMBRIDGE, Mass., saus. 

7. — Čia areštuotas prof. J. 

F. Normano, kurs turėjo pas

kaitas apie ekonomijų Harva

rdo universitete. Jo areštavi

mo reikalavo Vokietija.

Normano, kurs yra žinomas 

Isaak Lewin vardu, reikalau

jamas Berlyne, Vokietijoj. Jis 

ten pridirbęs daug finansinių 

suktybių.

5 KALINIAI PALEISTI
TAYLORVILLE, III., saus. 

7. — Iš kalėjimo paleisti 5 

asmenys, kaltinami už dalyva

vimų angliakasių riaušėse. Ko 

liolika kitų laikoma kalėjime. 

Kaltinami žmogžudyste.
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PRANCŪZIJOS APSIGINKLAVIMAS

Kad Prancūzija jau kelinti metai yra 

daugiausia apsiginklavusi valstybė pasauly, 

nėra kokia tai pasaka, bet tikras faktas. A- 

'pie tai tuos faktus paskelbė “Koelnische 11- 

lustrierte Zeitung.” šiame vokiečių laikraš

ty paduotų faktų negalėjo užginčyti nė patys 

prancūzai. Teisybės negalima nuslėpti. Pran

cūzija yra ginkluota nuo galvos iki kojų. 

Kas įdomiausia, kad Prancūzija, anot vokie

čių, gaunamas iš Vokietijos reparacijas ne 

krašto atstatymui naudojo, bet ginklavimuisi. 

| Visu ilgu Vokietijos pasieniu Prancūzija 

apsistatę požeminėmis tvirtovėmis, lygiai kai 

kokia “kinų siena.” Tas yra prieš numatomą 

ateity Vokietijos puolimų. Įvairių fortifika

cijų eilės nuo pat Reino upės vingiuojasi iki 

put Belgijos sienos. Šiam tikslui nesigailėta 

pinigų ir milžiniškos sumos išleista.

Visu Vokietijos pasieniu prancūzai ištai

sė geležies ir konkreto išklotus urvus. Vieto

mis po žeme įtaisytos kareivinės, įvestos elek

tros šviesos. Tenai yra ir kareivių virtuvės. 

rRai kurie urvai taip ilgi, kad susisiekimui 

išvesti geležinkeliai. Didžiausi ir ruimingiau- 

si žemėje amunicijos sandeliai. Tas požemines 

tvirtoves galima pažinti iš kyšančių geležies 

ir konkreto bokštelių. Juose yra didelės pa

trankos ir kulkosvaidžiai.

To ne gana. Visa tų tvirtovių zona ir iš 

oro stipriai apsaugota aukštais pylimais, gi

liais ravais ir dygliuotų vielų tvoromis.

Paskelbus karų' per porų savaičių Pran

cūzija gali karo laukan pastatyti 4 milijo

nus , baltųjų kareivių ir 1 milijonų juodųjų 
afrikiečių. Turi karui paruošta daugiau kaip 

5,500 lėktuvų. Turi galybes sunkiųjų patran-

Vokiečių laikraštis pareiškia, kad taip 

apsiginklavusi Prancūzija tik ir lūkeruoja 

Vokietijos puolimo. Deja, Vokietija yra nu

ginkluota.

Šis didelis Prancūzijos ginklavimasis ir 

tumė vokiečius beveik į desperatiška žygį, 

atsisakius mokėti reparacijas ir atkovo-

V. Mažonas, M. I. C.

Štai ir “Rojus”-
(Tęsinys)

— O ar nebijote, kad ir čia jus jia- 

fins koks komunistų fanatikas slapta ne

rytų jums galų?

— Ne, nebijome. Tiesa brangesnė už 

rtį. O mes visi, kaip pažadėjome taip 

ištes ėsiine. Negalime tylėti, nors ir la- 

to norėtų bolševikai. Galite ir į laik-

Fjaiėius parašyti, koks ten baisus gyveni- 

Įmas. Mes džiaugsimės, jei tų visa, apie 

fcą dabar liudijame, daugiau žmonių žl
ibos ir nebus taip niekšiškai prigaudinė- 

»"•’, kaip mes. O dėl to, kad komunistai ■4* ir čia mus užmušti, tai niekis: kas 
gyveno šių dienų Rusijoje kasdieniniu jos 

■Aliečių (gėliau pasakius, paskirtų mirti 

nrgų), iaK nebijo mirties, nes nuolatos

U jų tenai.
— Bet norėčiau greičiau sužinoti, 

Jums pavyko iš\ engti panašaus ki

ny likimo!

jus sau teisę ginkluotis taip, kaip Prancūzija Kun. A. Petrauskas, M .1. C. 

ginkluojasi.

SENATO IŠLAIDOS
ĮDOMUS BENDRAKELEIVIS

Kada šiandien visur daug kalbama apie 

ekonomikų — apie išlaidų mažinimų, pasiro

do, kad J. Valstybių senatas tuo klausiniu 

mažiausia rūpinasi. Iš senato sekretoriaus pa

skelbto raporto sužinoma, kad praėjusiais 

metais, kurie baigės birželio 30 d., senato

(Tęsinys)
Bastosi po plačiąją, Rusiją
Patekęs į Kusi jų mano ben

drakeleivis, kaip jis toliau 

man nusipasukojo, gavo kėliau 

ti per Vologdų, Viatkų, Per

iną, Ekaterinoburgų, Tiumenį
išlaikymas kainavo 4,116,453 doleriai.

Nežiūrint visais gyvenimo ruožais pa

žangos, senatas išlaikomas senoviškai. Be di- prisirašyti prįe “bolševikų 

delio atlyginimo kiekvienam senatoriui ski- 'kariuomenės. Caro jau nebuvo 

narnos jų kelionei į Masliingtonų ii atgal lgyVO> Rusijoje buvo tikra mai 

namo išlaidos, Šių išlaidų praeitais metais

buvo 46,329 dol. Šios išlaidos buvo skirtos 

tais laikais, kada važinėta arkliais ir labai

net į tolimų Omsku. Tenai, ne

turėdamas kur dingti, turėjęs

šalienė.

kęs: “Dabar kiekvienas rūpiu 

kitės savimi!” Dingo kažkur 

vadas, išsiblaškė kareiviai. Ka 

riuomenės visų turtų, kurį jie 

buvo prisiplėšę iš turtinges 

niijjų ir valdžios įstaigų, pa 

liko visiems pasidalyti.

Jie turėję gryno aukso ke 

tūrių dešimtų pūdų kaladę, 

Palikę ir tų. Kurie galėdami 

kardais ar kirviais kirtęs) lo 

aukso ir kuc greičiau bėgę i 
miškus. Kiti persiyrę per up»£

LIETUVIŲ ATEITIES ŽIEDEtlAI
(Vaikų skyrius, kurį prirašo lietuvių pradžios 

mokyklų mokiniai)

BŪKIM GERI sėjo. Labai negeras vaikas

----------------------------- būtų, kuris dėl to imtų verkš-

v • .... lenti ir kvaršinti savo globė-Dar maža mes, jaunieji, ru- . _ ,. , , ,

jams. Būkime kuklus ir pasi-pėsčių teturime, tačiau mūsų 

tėvelių ir artimųjų rūpesčiai 

dažnai pasiekia ir skausmu 

sugniaužia mūsų jaunas šir

dis. Girdime vyresniuosius ai

manuojant, kad atėjo sunkūs 

laikai, kad pinigų nėra iš kur 

paimti ir kad vargas mūsų 

kraštų prispaudė. Tai girdėda 

mi mes norėtume padėti savo

tenkinkime tuo, kas yra. Kiek 

vienas sūnelis ar dukrelė la

bai džiugins savo tėvelius, jei 

pamatęs, kaip jie iš paskuti

niųjų stengiasi mums kokį 

naujų daiktų įtisyti, manda

giai atsisakys: “Nereikia, tė

veli! Dabar sunkūs laikai, pra 

būsiu ir taip!”

Tad, būkime geri vaika’i ir 

savo taupumu ir kuklumu pa

dėkime savo tėveliams šio, 

sunkmečio naštų neČti.

;(“M.R.)

ir kas kaip mokėjo slapstėsi 
turėjęs stoti į kovų su susida-įnuo ateinančių baltgvardiečių.

Mano bendras su kitu lietu

Prisidėjęs prie “bolševikų,”

retai geležinkeliais. Tada gal jos ir buvo kra-1 . • • ..... , . .
& ° d nusiomis iįibyre kiniečių, ja-

što atstovams reikalingos. Tuo labiau, kad j

. senatoriai gaudavo mažas algas. Bet 8“®^ ėi^7rie7“bd 1^“’ lttip.puu 1S ^U«UJUS i
los rūšies išlaidos tikrai nereikalingos. Tačiau 7 , ’ ,eJ.° b°l W parsuistu’ leidęsi per nu

™ sevikus. Mano bendras nesu- |gkug geležinkelio link. Į gelv

, .. -. . , pratęs gerai, kų tai reiškia jžinkeli jiems nuo tos vietom,

Vra dar ir kitokių senovės liekanų — “bolševikai”. Jam rodęsi, kad

įdomybių. Prie senato valstybės iždo lėšomis lai tikroji Rusų kariuoinenė,

užlaikoma barzdskutykla, kur senato nariams kuri norinli valstybę apginti

veltui plaukai kerpami, barzdos skutamos ir nuo vigokh| valkatų ir grobi.

galvos įvairiais tonikais išprausiamos. k^

Užlaikoma valgykla, kurioje gali veltui1: ...

... , ls pradžios jiems gana vy-

gauti jvainų prieskonių ne tik senatoriai, bet

ponų ir kitokių mušeikų ban-,viu, taip įj Anglijos į Ru •! tėveliams, mQsų dar „Up.

nos jėgos, mes, rodos, nieko 

tuo tarpu nėgalime paleng

vinti jų sunkios naštos. Ma

nome sau, — kai užaugsime, 

tai tada...

Tačiau ir dabar geras jau-

kur suiro “bolševikų” armi

ja, buvę apie 140 rusiškų my

lių (apie 700 amer. mailių):

Eiti reikėję be tikro kelio, pet

nepereinamus miškus, raistus, 11U°^S gali savo tėveliams pa

suartus laukus, pasiklausiant

DIDELĖ BAUSME

dar ir jų žmonos. Praėjusiais metais valgyk

los užlaikymui išleista 5’6,G28 dol.

dėti. Mes žinome, kaip jie 

apie mus rūpinasi. Skanesnį

. . , . ir išvaikę. Jų nebelikę nė žen
Senato pirmininkas, viceprezidentas Cu r-, ■ - , , . ...

, ,’ * ... kio. Kur kas daugiau tačiau
turi puošnų valdiškų automobilį ir va1

kušiai sekęsi. Susidariusias ba 'ūkininkų, bedirbančių lauke, 

ndas jie kaip matai nušlavę ar šiaip susitinkamų keleivių | kąsnelį mums pakiša, švares- 

stengiasi mums apvilkti. Kar

Kelionė buvusi be galo sun

tais ir kitais tyrinėjimais. Kai kada jiems 

tenka tolokai važinėti, retkarčiais net į pa

čių Kiniją. Už darbų jiems atlyginama ir vi

sos kelionės lėšos apmokamos ir tai gana rie

biai. i

šių prieš •‘bolševikus” kariuo

menę ir esą jau kelyje. Balta- 

gvardiečiams vadovavęs gene

rolas Kolčakas. Kartu su bal

tagvardiečiais ėję ir Čekoslo- 

vakai. Tokiu būdu susidariusi 

buvo didelė galybė.

ri,» < J ♦'» U, i'tb

Už tokį stovį ir tvarkų negi galima kal

tinti senato narius. Jei jau reikėtų kų kai

tinti, tai pačius krašto gyventojus, ypač tuos, 'irtino. Baltagvardiečiai iš tik- 

kurie daugiausia dejuoja, kad velka sunkias rųjų pasirodė. Jų armija bu- 

mokesčių naštas. Šie žmonės mato laikraš

čiuose, kas darosi krašto sostinėje. Tačiau 

prieš tai nedaro jokių viešųjų protestų. Nerei

kalauja, kad išlaidos būtų mažinamos. O be 

protestų ir reikalavimų čia negalima kų nors 

laimėti.

KARO VETERANAI, JŲ ŠELPIMAS

Žiniomis iš J. Valstybių karo veteranų 

biuro, veteranų šelpimas kraštui yra labai 

brangintinas. Nė viena kita pasauly valstybė 

nesirūpina karo veteranais tiek daug, kiek 

rūpinasi J. Valstybės.

Pastarojo karo veteranų naudai J. Val

stybės kas metai išleidžia apie 23 nuošimčius 

visų savo pajamų. Kitos valstybės išleidžia 

toli mažiau. Pavyzdžiui, Anglija neišleidžia 

nė 6 nuošimčių visų savo metinių pajamų. O 

pati Prancūzija tik apie 17 nuošimčių.

J. Valstybės praėjusiais metais karo ve-

— Tik Dievo Apvaizdai dėkojame, 

kad davė mums gerų mintį kreiptis į Lie

tuvos ir Anglijos atstovybes. Ir jei bolše

vikai nekliudytų mums, tai jau bulandžio 

mėnesy galėtumėm palikti Rusijų. Nieka

dos neužmiršime tų atstovybių pagalbos. 

Kokia laimė, kad dar vyrui pavyko įro

dyti Lietuvių atstovybei, kad jis ne rusų 

pilietis o Anglijos kad dukters gimusios 

Anglijoj. Kaip minėjome, pasirodė, kad 

be mūsų noro, mums visai nežinant, jau 

mus padarė savo pavaldiniais. Supratome 

tada, kad tas jų slaptas manevras buvo 

kaip tik ir padarytas tam, kati jokia sve

tima valstybė negalėtų mus užtarti. Taip 

pat supratome, dėl ko jie taip norėjo 

siųsti mus toliau nuo atstovybių centro, 

kad ir šuo nelotų, jei kų pikta mums da

rys. Na, ir prasidėjo visos jų gudrybės, 

kad tik atitraukus mus nuo tų bolševi

kams nepatogių atstovybių: žadėjo pui

kiausiai išlaikyti visų mūsų šeimą, vyrui 

duoti lengvų pelningų darbų ir t.t., kad 

tik nevažiuotumėm iš Rusijos. Bet mes 

jau nesidavėme taip lengvai prigaudinėja- 

nū, netikėjome jų pažadams, kurių jie pa

vikus.” O jiiodu kai}) tik tu

rėję ant savęs “bolševikiškos” 

armijos šinelius (overkočius) 

ir kitokius ženklus.

(Daugiau bus)

tais paskutinius centus ati

duoda mūsų mokslo priemo
nėms — knygoms, sąsiuvini

ams įsigyti.

Tai visa žinodami, — pasi- 

darykinM taupūs. Taupykime 

ir saugokime tuos daiktus, ku 

riuos taip sunkiai mūsų tėve-

Vienų dienų sumaniau va

žiuoti į Amerikų. Aprūpinęs 

visus reikalus, ir susidėjęs rei 

kalingus kelionei daiktus, ap- 

leidžiau savo mylimų namelį, 

ir važiavau į laimės šalį. Iš

lipęs iš laivo traukiau miesto 

link, pas savo draugų. Beei

nant kišu rankų į kišenių, kari 

pasiimti adresų knygutę. Kišu 

rankų į vienų, į kitų kišenių— 

nėr. Manau sau; na, kų aš da-

;bar darysiu? Anglų kalbos ne-

liai mums įgijo. Atsargiai, suprantu, lietuvių nepažystu, 

elkimės su savo drabužiais ir 0 jau temsta.

Tie gandu: netrukus pasitv- Nevada valstybėje, netoli 

Tuscarora auga šviečiantieji, 

medžiai. Naktį jie matomi už 

vo apginkluota, išlavinta. ‘Bo-H b00 metrų. Prie jų tamsiau- 

lsevikai jautėsi bejėgiai ko- nakų galima skaityti smu

lkus raštas.

Gamtoje nedaug randasi au
galų, kurie išduoda šviesų, li

voti su reguleria, tinkamai ap

ginkluota Kolčako armija. Jie 

ėmė trauktis atgal Amūro li
pęs link. Kartu su jais ir ma

no naujas pažįstamasis.

Priėję Amūro upę, jie savo 

mūšius užbaigė. Vadas pasu

ktai kui kurie grybai, kerpės, 

samanos žolė ir kai kurios gė

lės. i

teranų naudai išleido daugiau kaip vienų bi

lijonų dolerių, o Anglija — tik ,175 milijonus, 

Prancūzija — 287 milijonus, o Italija — apie 

70 milijonų dolerių.

Didelės sumos išmokamos pensijomis. J. 

Valstybių karo veteranams metinė pagrindi

nė pensija yra 1,200 dol. Anglijoj — 520 dol., 

Prancūzijoj — 286 dol., Italijoj — 214 dol., o 

Kanadoj — 900 dol.

J. Valstybių prekybos rūmai apskaičiuo

ja, kad nuo 1790 metų iki šioliai krašto vy

prastai nepildo. Gavome vizas Lietuvon 

ir Anglijon iš atitinkamų atstovybių, bet 

rusai delsė 6 mėnesius, darė visokių kliū

čių, kad atniainytumėm savo nusistaty

mų. Tuos, kuriuos atvežė kaip mus, nemo

kamai, kaip sužinojome iš tikrų šaltinių, 

turėtų ir grųžinti nemokamai. Bet mums 

pasakė, kad kelionę patys turime apmo

kėti. Paskui pareiškė, kad ir už jų vizų 

taip pat turėsime apmokėti 150 rublių. 

Kai už vizų atsilyginto, tai pareikalavo 

dar 00 rublių už tų pačių vizų. Manė, ma

tyt, kad neištesėsime. Bet Dieve duok il

giausios sveikatos Lietuvos konsului p. 

Rabinavičiui, kurs davė gražaus darbo 

vyrui (padaryti jam baldus), tad visus 

jų noms jiems patiems to nesitikint, ga

lėjome patenkinti ir pirkti gelžkelio bi

lietus. Kitų gi valstybių globa privertė 

galiuusiui ir bolševikus išduoti mums vi

zų. Kai sužinojo kaimynai, jog jau spa

lių 30 d. cnt visados išliekame prikan

kinusių mus Rusijų, tai nepaprastai mums 

pavydėjo tos laimės, kaimynai nors pa

tys būdami rusais; kiti šventu džiaugsmu 

džiaugėsi, žegnodamiesi sakė paslapčiai:

apavu, kad . nesuplėšytume, 

kad greit nenudėvėtume. Tau

pykime ir mokslo priemones, 

kad jų mums ilgiausiai pakak 

tų.

Kasmet mums tėveliai ste

ngdavosi šventėms pasiųsti 

naujus drabužius, pirkdavo 

naujus apavus, kartais ir 

šiaip kokių dovanėlę mums 

parūpindavo.

Šiemet daugelis to nebeište-

Taip memųstant, girdžiu, 

kad kas lietuviškai kalba. Pri

ėjęs klausiu; Poneliai, ar ne

galėčiau gauti nakvynę. Jie 

man maloniai atsakė:

— Sek mudu, mes tau paro

dysim.

Aš ir einu mintydamas sau, 

kokių gerų žmonių yra Ame

rikoj.

Po kiek laiko priėjome dide

lį namų. Užpakaliniais laip

tais užlipom iki trečio aukšto. 

Pabarškinus duris, jos tapo 

reginys!

riausybė karo veteranų naudai išleido 14 bi

lijonų dolerių. Iš pradžių tos išlaidos buvo' atidarytos. Ir koks

nykios. Po pilietinio karo padidėjo. O praė

jusiais metais išleista jau daugiau kaip vie

nas bilijonas dolerių.

Kongrese yra sumanymų, kad šias milži

niškas išlaidas kokiu nors būdu sumažintu 

Sako, tai didelė kraštui našta. Sako, darbinin

kai taip pat yra patrijotai, daug gera kraštui 

padarę, daug užsitarnavę. Bet vyriausybė jų 

likimu nesirūpina.

“malonu mums, kad nors jūs gyvi išlik

site, nevisi pastipsime badu.” Ir vėl pra

šė, kad užsieniuose papasakotume pusi li

kusių Rusijoj gyvenimų. ,

(Bus daugiau)

L A I M Ė
žėri laimė, lyg saulutė, 

Mirga spinduliais... 

Senas, jaunas bėga žiūri, 

Kur ji nusileis...

“Ji netoli, ji už girios,

“Ji pilyje toj!..

“Ne, ji ten už jūrių marių 

“Žemėj svetimoj!..

Taip tai žmonės šaukia, baras 

Vargo prispausti,—

Bėga, ieško, kur ta laimė, 

Lyg dangus skaisti.

*
Ein skersai per žalių girių, 

Eina išilgai;

Būriais skub’ į puikių pilį...

Kambarys gana tamsus, kam

pe stalas, prie kurio sėdėjo 

Kvietė ir mane, bet atsisa

kiau, nes buvau pavargęs ir 

reikalingas poilsio. Tad nu

vedė į šalinį kambarėlį ir da

vė menkų paprastai prirengtų 

lovytę.

(Tęsinys 4 pusi.)

Laimės nėr,—vargai!..

Plaukia, irias laivan sėdę 

Per plačius jūres, —

Ale ir Amerikoje 

Laimės neatras.

Nes ta žemiškoji laimė,
Lyg dangus meili.

Draug su saule teka, kibta,

Toli leidžias ji.

Adomias Jakštas (Rudens Aidai)

Vyras turi būti kareiviu, tebūna toje 

dvasioje auklėjamas vyras; moteris turi 

būti kareivio žmona, tebūna toje dvasio

je auklėjama moteris. Nitszche
• « •

Gyvenimas nėra dovanu, bet pasko

la. už kurių kartais tenka ir labai dideli 

nuošimčiai mokėti, vargų, sunkaus darbo,

sopulių ir sielvarto pavidale. E. Ožeškienė 
• * •

Mintys — kaip gėlės: dažnai pasiro

do ir užkampy, kame jus mindžioja kojo

mis, nepastebėdami jų gyvavimo.
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
Šv. Antano draugijos susi-igą” sau už organų, bet pasi

rinkimas buvo sausio 1 d., pa- rodė, kad visi draugijos na- 

rapijos mokyklos kambaryje, riai skaito “Draugų.” Jei ku- 

Sus-nnj, atidarė pirm. J. Gry-'ris neskaito, tai draugija ra- 

bauskas malda. Valdyba buvo gins, kad skaitytu. Tame su

veik visa, išskyrus pirmąjį sirinkime pasirodė, kad visi 

tvarkdarį ir vienų kasos glo-[nariai yra “Draugo” skaitv- 

bėjų. Nutarimai praeito sus- tojai. Garbė Šv. Antano drau

imta abiem vakaram. Parapi- 

Įjo« naudai vakaras bus lap- 

' krivio 12 d., o draugijos ban- 

kietas spalių 29 d. Tai du sva

rbiausi draugijos darbai. Šiais

DRAUGAS
Federacijos 12 skyrius taip

gi rengia gražų vakarų. Vai

dins “Dzūkų ir Žydų”. Po vai 

dinimo bus šokiai. Grieš “Doc 

Benny” orkestras. Visi kvie-

t

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

metais visi turėsime dirbti, nes ičiumi. Federacijos sk. tik vie- 1446 so. 49th ct.

mo priimti. Knygų peržiūrėji

mo komisija išdavė raportų iš 

apskritų metų veikimo. Pasi

giri 

gus n a

turėti tokius

r 1 u s

pavyzdin 

Kit o s

tai visų narių pareiga. Jei vi- 

'si dirbsime, tai ir sėkmės bus 

geros.

Nauja dr-jos valdyba susi

deda iš šių narių: pinu. J. 

Grybauskas, 151-2 So. 49 Ct., 

pirm. pagelbininkas — A. Va-

draugijos turėtų imti pavyz- jlančius, 1226 So. 50 Avė., ra-

rodė, knygos gražioj tvarkoj dį iš Šv. Antano draugijos, t. ,st. J. Stankevičius, 1636 S.

vedamos. Raportų išdavė 13. y- 

Jankauskas ir J. Karpus. Dr- tų 

ja pajamų per 1932 m. ture-' 

jo $1,032.39, o išlaidų $1,555.- 

25. Dabar kasoje yra virš ke

turi tūkstančiai dol. Tat drau

gija gražiai gyvuoja. Rapor

tas priimtas.

Į Po to nauja valdyba užėmė 

įetas, pričn

ištikimai dirbs draugijos la

bui, o ypač dėl katalikiškos 

spaudos. Draugija užsisakė 

“Draugų” vieniems metams.

kad visi jų nariai 

kat. dienraštį.

Po to sekė pranešimai apie 

ligonis, kurių yra penki. Kili 

jau “atsimaldavo.”

skaily-' 19 Avė., finansų rašt. — A. 

Gerdžiūnas, 1638 So. 50 Avė., 

iždininkas — A. Liutkus, 1421 

So. 49 Ct., kontrolės rašt. — 

J. Vilkas, 1446 So. 49 Ct., iždo 

globėjai M. Lekas ir J. Motie-

Pranešimas iš Federacijos'kaitis, maršalkos — J. Miko- 

12 skyriaus išklausytas ir pri-Įlainis ir L. Martinkus, prie vė-

Cicero,
nų vakarų j metus rengia. Vi- j utar- K1e0tv_lr8

si būsite patenkinti. Vakaras 3147 s. HuiBtcd st. chicago

, • , , • • Paned., Sered. Ir Subat. 2 — 9 vai.
bus vasario 19 d., parapijos

m.

svetainėje. Visus, ypač. jauni

mų, kviečiu, nes galės iki so

ties pasišokti. Į šokius įžanga 

tiktai 15c.

Dabar visos mūsų draugijos 

dirba išsijuosusios, kad veiki

mas nesusilpnėtų. Ypatingai 

dirbama katalikiškai spaudai, 

padėdama kontestininkams, re 

miama “Draugas” visomis jė

gomis, kad šiais metais mūsų 

dienraštis nejustų sunkiųjų lai 

kų. Tai toks mūsų, Ciceros, ka

talikiškųjų draugijų nusista-

Phone Boulevard 70«l

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

3051 W. 43rd St.
(Prie Areber Avė. uetoli B.edzle) 
Valaudos: nuo I iki 8 vai. vakaro 
Seredomis ir nedėliomis pagal

sutarties

Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Office 
2859 So. Leavitt.M

Canal 0704

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

I to 4 and 7 to 8 P. M. 
Sunday by Appolntment

imtas, taip pat ir iš Labdarių liavos — J. Pralgauskas ir J. Tymas. Dieve padėk joms tų 

3 kuopos. Nutarta atspausdin- Laurinavičius, taikos teisėjas darbų pirmyn varyti.

priesaikų kad knygučių-konstitucijų su pa 

taisymais. Visas darbas paves

tas valdybai. Knygutės bus pa 

darytos kitam susirinkimui, 

nes jau pritrūko. Nutarta pa-

- A. Pocius, rašt. — A. Ja

nušauskas, ligonių glob. — A. 

Valančius, korespondentas —f 

A. Valančius. ,

A. Valančius

VVEST PULLMANO 
ŽINELĖS

Laikraštis bus siunčiamas (di-jĮmį.į svetaine draugijos ban- 

jos nutarimu) raštininkui, J. i kietai ir vienam vakarui pa- 
Stankevičiui, 1636 So. 49 Avė. [rapijos naudai. Darbas paves-

I
Draugija būtų paėmusi “DrauTas valdybai. Svetainė jau pa-

Draugijos susirinkimai būna 

kas pirmų sekmadienį kiek

vieno mėnesio, 1 valandų, pa

rapijos mokyklos 8 kambary

je. Draugija kviečia visus ci-inų. Vaikučiai linksmus ir pil

ceriečius įsirašyti į šių kilnių Įni naujos energijos. Mat, Ka

X Laimingai praleidus šve 

ntes, parapijos mokyklon vai

kučiai susirinko sausio 3 die

G R A B O R I A

J. F. RADŽIUS
riGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

r . - , . , LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar
nauju geriausia Ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atui&auktl, o mano 
dėl, kad priklausau
prie grabų išdirbys- 
tėa

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4038

darbu busite užganėdinti.
Tai. Roosevelt Stli arba 1614

2314 W. 23rd PL, Chicago 

1439 S. 49 Ccurt, Cioero, DJ
TEL CICERO 1817

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Tnriu automubilius visokiems 

reikalams. Kaina prieinama. 

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, BĮ.

vyrų draugijų. Daug yra jau 

nų vyrų, kurie dar nepriklauso 

Šv. Antano draugijai, daug y- 

ra ir augusių. Ši draugija ge

riausia iš vyrų pašalpos drau

gijų. Dėl to kviečiami visos 

Ciceros vyrai įsirašyti. Sekan

tis susirinkimas bus vasario 

5 d. Visi draugijos nariai tu

rėtų atsivesti po vienų naujų 

narį, taip pat tėveliai savo 

jaunus sūnelius. Kaip būtų 

Į gražu, kad draugijos nariai'tai 

padarytų.

Susirinkimas uždarytas 3:30 

valandų.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
•BAJ8ORJU8 I* LATOOTUVIŲ

VEDB2A4

1650 WEST 46th STREET
y.-p— 4<th ir Paulina lt*

Tel. Boulevard 6281-8411
Nulludlmo valandoje kreipkitės 

irie manęs, patarnausiu simpatiš- 
cal„ mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
(ltur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Tel. CICERO 284

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ui <35.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.

ledų diedukas visus apdova

nojo.

X Pradėjus naujus metus, 

žmonių ūpas truputį pakilo. 

Visi kalba, kad šiais metais 

darbai pradės geriau eiti. Jau 

kai kurios dirbtuvės pradėjo 

rodyti kiek gyvumo. Illinois 

Central gelžkelio dirbtuvė pa

šaukė 50 darbininkų į darbų. 

Iki pabaigos šios savaitės bus 

pašaukta kita tiek. Linksma 

girdėti.

X ŠŠ. Petro ir Pauliaus pa 

lapija gražiai gyvuoja. Kad ir 

blogi laikai, pereitais metais 

apmokėta visos parapijos bi

lus; be to, atmokėta $2,000 se

nos skolos. Garbė

gerb. kleb. kun. A. Linkui, 

kad moka tvarkiai parapijos 

reikalus vesti ir dirba nepa

ilsdamas vienybėje su parapi

jiečiais.

X Už poros savaičių įvyks 

metinis parap. susirinkimas, 

taip klebonas paskelbė. Susi

rinkime bus skaitoma pereitų 

metų parapijos apyskaita. Be 

to, bus tartasi apie šių metų 

veikimų parap. naudai ir, ant 

galo, bus renkama šiems me

tams parapijos komitetas.

Rap.

Tel. Canal <121

DR, G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7688
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S 

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

uflaas Tei. Grovenill 4417
Rea 47 87 S. Arlea.an Avė.

Tei. Groteliui v»l<

DR. J- J. SIMUNA1I1S
uiuhujao m 
sės* VVest Marąuette Road

Vaa; s-» u <-» r. sa. a-«« *.**
IV Mielių J •uaiutraa

HEMLOCK Siti

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
>428 We«t Marąuette Road 

VALANDOS:
4 Iki 18 ryto. 7 iki 8 vakare 

nt*T-n t- Kate »«k Daaal a,įtarti

Tel. Lafayette 5793

I DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiety 7 iki 9 vaL. 

Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare Office: 4459 S- California Avė.

TEL. LAFAYETTE 76 60

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Ciururgas

4140 Archer Avė.

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 4484

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Cicero 1260 A—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

VaL: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus 
4847 VV. 14tli St. Cicero, III.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais Ir SubatomU
8420 W. Marąuette Kd. arti \Vestern 

Avė. Fhoue Hemlock 7828 
Panedėllai* Seredomis Ir PBtnyčlomU 

1821 Ho. Halsted 8«r«et

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 66 58

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTEL) STREET
Resldenclja 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto lkl 4 po pietų 
6 iki o;30 vakare

AKIŲ ftTDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.

Plione Carini 6122

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarta 

REZIDENCIJA:
6628 So. KicHmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterą ir Vaikų ligų 

Specialiste
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tei. LADAYET'IM 7811

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo » iki 
12 ryto (išskyrus sereucmis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vaL vakare L lamink su 
Lr Metverguls.

Res. Tel. Hjde Park »3Ui>

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St.
Kampas Slst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 1—4. 7—4 v. v. 
Nedėliomls ir šventadieniai* 14—11

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Pereikėliau j erdvesnę ir patogesnę 

vietų
8325 SO. HALSTEI) ST.

I
Val.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6 iki 8 vakare

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8488

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmeną ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Bemaną. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai.- YARDS 1741 Ir 1742

1.I. BAGDONAS
L.aidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi

giai. Liūdnoje valandoje pa

šaukite

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklą įtempimų, kurta 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštj. Nuimu 
cataractua. Atitaisau trumpų regyste 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose
priklauso Maitikimuose, egzaminavimas daro- 
1 anas su elektra, parodančių mažiau

sias klaida*
Specialė atyda atkreipiama moky

klos vaikučiam*
Valandos nuo 14 ryto lkl B vaka

re. Nedėliomls pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atltaiaomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kit«.

<712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTA8

OR. M. T. STRIKOL’IS
GlDilUJAS IR CiUIlbUUAh 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuu 8 iki 4 u au 
4 iki 8 vai. vak. Nedėliotais pagal

sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7020 
Namų Tet.: Prospect ivav

Tel. GrovehiU 1595

OR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-8 vak. 

Seredomis po pietų lr Nedėldieaiali 
tik susitarus

1438 W. MARQUETTB ROAD

Rea Phone 
Englewood 4641 
Wentworth 1008

Office Phone 
Wentworth 8808

A A

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

Kampas Halsted SL 
Valandos: nuo 10—4; nuo 4 

MuaAllsmie; n.n IS Iki D

PHONE GROVEHILL" 0027 
Vaianuos: 2-4; i-9 M.

Trečiadieniais ir sekmad. sbųitarua

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicugo, iii.

_ DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4G31 SO. ASHLAND AVĖ? 
Tei. Yards 0994

—• Rezidencijos Tel. Plaza 3200

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
VaL: 3-4 lr 7-8 vai. vakare

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 VVEST 47th STREET

Ofiso Tel. Vlctory 1687
Of. ir Re* Tel. Hemlock 3174

JONAS ALEUUNAS
Mirė sausio 5 d., 19 33 »n.,

3:20 vai. pu piet pusuinžiaus. 
Kilo Iš Kauno rėdybos, Panevė
žio apskr, Berniunų kalino. A- 
merikoje Išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nulludime 
dukterį Gnu Dobtlauakienę ir 
žentų Pijušų Dobilauskų, anū
kę Dolores. Lietuvoj moterį Ko- 
trinų, dukterj Elsie, motinų, se
serį, brolj ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2145 Wcst 
23rd St. Laidotuvės Jvyks Ant
radienį, Sausio 10 d., iŠ namų 
8 vai. bus atlydėtas j Aušros 
Vartų parapijos bažnyčių, ku
rioj jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po painaldų 
bus nulydėtas j Sv. Kazimiero 
kapine*.

Nuoširdžiai kviečiam© visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Lentas, Anū
kė Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Lachavlčlus. Telefonas 
Roosevelt 2515.

STANISLOVAS
EŽERSKIS

Mirė Sausio 7 d, 1833 m., 
4:40 vai. po piet, pusamžiau* 
Kilo iš Tauragės apskr., Lau
kuvos parap., Vonklų kaimo.

Amerikoje Išgyveno 80 metų.
Paliko dideliame nulludime 

moterj Amelljų, po tėvais Vlr- 
šulaitė, du sunu: Bronislovų Ir 
Jonų; marčių Izabelę, anūkų 
Bronislovų, 3 dukteris: vienuo
lę Seserj M. Rosanų, SophIJų ir 
Onų; pusseserę Marijonų Petru- 
šlunienę ir gimine* o Lietuvoj 
8 broliu* seserj ir gimine*

Kūnas pašarvotas 8820 Au
burn avs. Laidotuvės jvyks Ant- 
•radlenj, Sausio 10 d., Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas j Šv. Jur
gio parapijoj bažnyčių, kurioj 
jvyks gedulingos painuldos už 
velionio sielų. Po painnld,ų bus 
nulydėtus j Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine* draugus-ges Ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Simai, Du
kterys, Marti, Anūkas, I’. .įse
serė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Mažeika. Yards 1138.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių 

akių. Ekspertas tyrimo akių 

ir pritaikymo akinių.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki S po pietų 
Nuo 7 iki 8 vakare 
Nedel. nuo 14 lkl 11 dienų

f'
f/

'A
f/

DR. JOHN SMETANA

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 80. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo lė—13 nuo I—4 p© 

pietų: T—4:34 vai. vakara 
Nedėliomls 14 tkl 11 

Telefonas Midmay 2880

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

Antras ofisas ir resldenclja
6504 SO. ARTESIAN AVĖ
Ofiso vai.: nuo 8-13 rytais: nuo 7-1 
vak. Antro Of. vaL: nuo 3-4 pe 
Diet Utarn. tr Subat nuo 4-4 vak 

•ventadienials pagal sutarimų.

OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENVK MRS. ANELIA K. JARDSH
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk- physical therapy * midwife 

T, I i -»i u . Naujoj vietojstas. Pastebi kit mano iškaba:

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON j
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREE1 
Vai.: 2-4 ir 7 9 vai. vakare.

Valandos nuo 9:30‘ryto iki 

8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 9522

6109 SO. ALBANY AVĖ. 
Phone HEMLOCK 8252

Patarnauja prie gimdymo, duodu 
massago, electric treatment Ir mag
ni tie. blankets Ir t.t. Moterims Ir 
merginoms patartinai dovanai. Patar
nauja namie arba ligoninėj.

< H i ,. n I,T- l I L'iil- ■ .11 d 5913 '

OR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso vai,; uuo 1-3; nuo fl 30-8:81



4 t

CHICAGOJE DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINELES

IŠ FEDERACIJOS CH. 

APSKR. SUSIRINKIMO

Federacijos Chicagos Apskr. 

Bus-mas įvyko sausio 4 d., 1933 

m., Aušros Vartų parap. salėj.

nešimas atstovų vienbalsiai už 

girtas.

Nutarta pradėti Rengtis prie 

busimojo Chicago Federacijos 

seimo. Pagaminimui planų iš

rinkta komisija, kurių suda

ro: L. Šimutis, “Draugo” red.,

S. Sakalienė, Vakarinių Va- inž. A. Žvirblis, kun. kleb. J. 

Istybių X seimelio rengimo ko- Mačiulionis, “Draugo” adm., 

misijos raštininkė pranešė, apt. V. Petrauskas ir S. Saka- 

kad stropiui rengiamasi sei- bene, “Moterų Dirvos” red. 

mėliui, kuris bus svarbus fc| NuUrtių kad 5iais ]933 me.

rusus nutarimais. Seimelis i-iįaįg kįekvįenam Federacijos 

ryks Bridgeporte, kovo mene- |Apskr bfltlJ prograln8.

sį. Atstov ai pasisakė dėsiu bg, kurįs au8įdgti) iš svarbiu 

pastaugi) savose kolonijose, pranešim)Į> moksliįkų kalbl} C

Atstovai

savose

kad seimely dalyvautų visos 

Iraugijos.

L. Šimutis, rengiamo 16 Va- 

irio paminėjimo komisijos na 

rs pranešė, kad rengiamųsi 

)rie bendro (sykiu visų kolo-

Malonu pažymėti, kad į Fe

deracijos Apskr. susirinkimus 

pradėjo lankytis jaunimas. Ne

Valgykla buvo gražiai iš

puošta kalėdiniais papuoša

lais. Svarbiausias patraukimas

— Kalėdų eglaitė, kuri sto- Sausio 15 d., 7:30 vai. va- 

vėjo valgykloje, gražiais žibu-, kare rengiama mokyklos vai

kiais papuošta. Stalai gėlėmis kų vakaras. Programas bus j- 

apstatyti, svečių didelis bū- j domus. Ypač bus įdomus vi- 

rys. Tarpe marųuetteparkie-1 rėjoms ir visiems, kurie ieško 

čių, svečių buvo ir iš toliau,'sveikatos. Bus atvaidinta ‘Da- 

būtent O. Rimkus, J. šalna, ržovių veikalas’. Visas pelnas

K. Šimkus ir daug kitų.
Ponia Mureikienė su St. 

Smulkevičiūte svečius malo

niai priėmė, o p. Mureika pa

gamino skanių valgių.

Apie 11:30 valandų stalų ap

sėdo svečiai. Mušus 12 valan

dai visi reiškė vieni kitiems 

nuoširdžius linkėjimus ir, va

dovaujant A. Jakubaičiui, už

traukė “Ilgiausių Metų.”

Pasistiprinus gardžiais val

giais, kokius p. Mureika vi-1

eis seserų reikalams. Visi ži

note, kad mūs parapija netur

tinga, todėl reikia seserims- 

mokytojoms pagelbėti. Biznie

riai, profesijonalai, seni, jauni, 

visi dalyvaukite gražiame va

kare. Pamatysite, kaip mūsų 

vaikai gabūs scenoje.

Seserų Rėmėjas

RADIO
GRAŽUS NAUJŲ METŲ 
RADIJO PROGRAMAS

130 lbs. Ketter smashed anc.
irš ■MIK..

MAD

pro salj būtų ir augesniems . . .

.... • • 1 • • „ suomet pagamina, visi svečiai
.... atvykti i susirinkimus ir nau- . F ’ . , •

yų) paminėjimo, kadangi 16 (H valandą. linksm,nos Aviškomis dai-

rasano yra svarbus įvykis lie Sugirinkimai laikorai kas pir. nelėmis ir šokiais. Vakaras bu 

įvių istorijoj, tat visi lietu-1 •

riai kviečiami iškilmėse daly-

parapijos mokyklos kambary.

Pasaulines Parodos Teikalus, Marquette parb> gv> ję A. |buv0 atsiIank?s» tas> tur būt>
pferavo komisijos narė S. Sa- niekad io neužmirš. Tokių šau
r . v . , ir,. R«n. 8 sk. per Julijų Pargan- . u J . * dainelių, gražios muzikos i

alienė, pažymėdama, kad bai- , ., . . , .. , _mų puotų retai kada pavyks- , . .________ T

mą trečiadienį (seredą) kiek- ¥0 tikrai malonus- KaiP ten 

vieno mėnesio, Aušros Vartą £raz,al lr sma«lal ™* dra”'

z "r "T" • j i

Praeito antradienio vakare, 

lietuvių radijo programas įs

i -vi . v •. , i stoties WGES tikrai darė gra- 
Igiskai žaidė. Kas į tų vakarų _ .

WINNER IN C. Y. O. BOUT 
AT STADIUM 

FRANK KETTER

RIDAS, Ispanija, sau-

punched bis beavier opponen+jPj0 7, _ Ginčų metu dėl au- 

all over the ring to eam a tomobUio pa8tatymo mirusio

decisive decision. Ketter’s dan- , T..
diktatoriaus Pnmo de Rivera 

sūnus spyrė policmonų.

gerous left vas much in evi- 

dence.

Ketter’s victory was impres- 

sive and outstanding and a 

snrprise to many figlit fans 

hecause Connelly, liolder of an 

impressive record, 1931-32 San 

Francisco Golden Glove 

Cbamp and Olympic ranner- 

up, entered the ring a favorite. 

Which makes the victory so

Už tai jis teismo nubaustas 

kalėti 3 metus, 4 mėnesius ir 

8 dienas ir 150 pezetų pabau

da.

LIETUVOJ ŪKE PARDA- 
VI

iami planai gaminti.

A. Bacevičius pranešė, kad 

Įvykus Fed. Chic. Apskričio 

įvybės vakarienė davė pelno.

Federacijos Centro sekreto- 

Įius L. Šimutis daro platų pra 

[tesimų apie daromus prisiren- 

imus prie Kat. Akcijos ir 

Spaudos Savaitės, kuris įvyks 

gavėnioje. Atstovai pasižadėjo 

ivose kolonijose gyviau su

grusti į viešąjį veikimų. Pra-

skaitę užsimokėjo mokestį $1.

Vincukas ta surengti. Pažymėtinas pp. 
Mureikų vaišingumas.

Pp. Mureikai yra pavyzdin

gi lietuviai, uolus parapijos 

ir kilnių darbų rėmėjai. Jo ko-

Marąuette Park. - Plačiai stumeri’i skaia»s ™°lat dan' 
žinomoj Petro Mureikos vai- nas/■moni* nu° se.nai A

(Keturakis)

Jan. 6, at tlie Chicago Sta- 

diuni Frank Ketter, Lithuani

an beavyweigbt from Our La

dy of Vilna vbipped Frank 

Connellv, San Francisco C. Y. 

O. Champ in three fast rounds.

His victory vas one of the 

twelve von bv the Chicago 

team and lielped the Chicago 

team whip the California 

teams decisively to win tiie 

National Catholic Boxing 

Cliampionsbip.

Although outweighed over

Juozas Budrikas, kuris užlai

ko radijo ir rakandų krautuve

IMUI
Mingelių kaime, Meškučių val

sčius, Šiaulių apskr. Noriu

much the greater to Ketter' Parduo‘! > trumpą laiką. In- 

” . i formacijas dazinokit pas sa-
and raises him a notch higher ( vininka

as a leading armateur fighter 

of the United States.

K. MIKOLAITIS 
1304 S. 49th ave. Cicero, III.

ŠAUNI PUOTA PAS PET
RĄ MUREIKĄ

žaus įspūdžio klausytojams.

Programas susidėjo iš rinktinu 

ir l-

domių kalbų. Dainavo J. Ro

manas, E. Bartušienė, O. Ske-įa<lresu 3417 S. Halsted st., svei 

veriūtė, A. Čiapas, “Peoples (kino radijo klausytojus linkė- 

radijo duetas ir kvartetas.” j damas visiems geresnių laikų. 

Jų parinktos dainos žavėjo ne i Kitas programas Budriko 

vien lietuvius, bet ir kitatau-, krautuvės liūną ketvergo Va

cius; apie tai esu girdėjęs nuo karais iš stoties WHFC, 1420

NAUJASIS KLAIPĖDOS 

UOSTAS.

gvkloje, 2517 W. 69 St., gruo

džio 31 d., įvyko šauni puota, 

kurių surengė artimiausi p. 

Mureikos draugai 

Naujų Metų.

no, kad jo valgiai yra švarini 

ir skaniai pagaminti.

Linkime pp. Mureikams 31- 

latikiant giausių metų ir pasisekimo bi

zny. Ieva Lukošiūtė

kitataučių klausytojų.

Be muzikos ir dainų, buvo 

ir įdomių kalbų. Kalbėjo dr. 

A. Juška, Čalis Kepurė, o pro

gramo vedėjas pranešė nepa

prastų bargenų, kurie dabar

!yra siūlomi Peoples Furniture 

krautuvėse, sausio mėnesio iš

pardavime, kas be abejonės, 

bus labai svarbu tiems, ku

riem reikia ko nors namams.

, k. nuo 7:30 vakare.

DĖKOJA

J.

VASARIO-FEB.
5 d. 1933 m.

Visi Rezervuokite
“DRAUGO”

Lietuviu Auditorijoj
3133 SO. HALSTED STR.

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

IS ANKSTO ĮSIGYKITE BILIETĄ IS SAVO KOLONIJOS 
KONTESTININKO-KES.

PRADŽIA SiOO PO PIETŲ

LIETUVIŲ VALANDA

Naujų Metų dienoje, sausio 

1, buvo duodamas gražus lie

tuvių dainų ir muzikos radijo 

programas iš stoties WCFL ir 

sykiu ant trumpųjų bangų iš 

stoties W9XAA.

Išpildyta daug gražių mūsų 

kurinių, kaip Lietuvos taip ir 

Amerikos dainininkų įdainuo

tų reprodukcijų.

Programas prasidėjo su spe

cialiai Naujiems Metams pri

taikintu dialogu.

Leidėjas šių programų —

LIETUVIU ATEITIES 
ŽIEDELIAI

(Tęsinys nuo 2-ro pusi.)

Prieš gulsiant atsiklaupiau 

sukalbėti vakarines maldas ir 

paprašyti Dievo palaimos. 

Man besimeldžiant, girdžiu, 

rodos, kad kas baladojasi, nie

ko nematyti. Žiūriu po lovų 

ir štai, randu žmogelį sužalo

tų. Kraujai eina iš jo galvos. 

Išsigandau. Nei rėkt, nei bė

gt; jau būsiu pakliuvęs į bo

dų. Bėgu prie durų, negaliu 

atidaryti, einu prie lango ne

galiu iššokti. Kur ėjus, nėjus, 

seka mane tie vyrai ir, atki

šę braunigus, nori nušaut. Aš 

iš to išgųščio smarkiai surikau 

ir pašokau. Atsiradau ant 

grindų ir, taip džiaugiausi, 

kad tai buvo sapnas.

Bronis Zlatarinjkas, Visų 

Šventųjų mokyklos 7 sk. mo

kinys.

Oak Forest. — Šiuomi nori

me padėkoti gerb. dienraščio 

“Draugo” redakcijai ir admi

nistracijai už gražių dovanų, 

kurių gavom 5 d. šio mėn., t. 

y. kalendorius; juos pasidali

nom kuriems labiau reikalin

ga.

Taip pat dėkojam už dien

raštį, kurį gaunam kasdieną.

Linkim tamstoms Laimingi} 

Naujų Metų; po draug neuž

miršti ir mūsų prieglaudoj.

Su didele tamstoms pagarba

Mateušas Dubokas, ward 49

Janas Rusteika, ward 52

Naujas uosto baseinas api

ma 5,500 kūli. metrų. Basei

nas iškastas iki 8 metrų gy

lio, ankščiau mažasis, vadina

mas žiemos uostas, siekė tik 

5 metrų gylio. Į daliartini 

uostų garantuotai gali plauk

ti laivai 7 metrų grimzlės.

Baseino krantinės ir molai 

gelžbetoniniai. Molai ir kran

tinės sudėtos iš didelių blokų

—22 metr. ilgio ir 8,5 metr. 

aukščio. Molų ir krantinių, pa

grindas sutvirtintas žvyru ir 

akmenimis. Krantinėms nau

dota 32 blokai ir molui —12. 

Baseinas turi dvejus vartus. 

Visa naujo baseino krantinė— 

912 metrų, o molas — 275’8 

metr.

Toliau bus statomi sandė

liai ir atliekami kiti darbai.

Crosley Radio
1933

KAINOS 5 TŪBŲ
$19.99

10 TUBf,'
$39.50

Naudokitės Proga
Inžinieriaus Naujas Išradimas 

dėl sutaupo gasą Iki 40%.
Užpotrntuotas Instrumentas vadi
nasi GAS MASTER. Apgaubia 
ugnį iš apačios Ir aplinkui taip. 
kad šiluma niekaip negali veltui 
išeili. Įguls būna daug karštes
nė ir liepsna, nors daug mažes
nė, greičiau užvirina vandenį ir 
puodas neaprūksta- Instrumentas 
padirbtas iš plieno, jtarsiduoda 
tik po 50c. Norintieji persitikrin
ti, po <10 dienų išbandymo, jeigu 
nesi patenkintas, pinigai sugrąži
nami. Kurie jau vartoja GAS 
MASTER, gauna mažesnes gasų 
bilas. Greitai pats Instrumentas 
save apsimoka.

Reikalaujam Agentų
Dabar yra geriausia proga tap

ti mūsų AGENTU, šį naują išra
dimą žmonės perka iš pirmo pa
matymo. Geras uždarbis dėl a- 
gentų, pasinaudokite proga.

Tie Gas Master
Distributiiig Co.

Not Ine.
6812 S. Westem Ave.

Tel. Prospect 3140

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

RAY-DIO SALVE
MOSTTS, ypatingai gert. 
dėl didesnių skaudėjimų, 
tuojaus sutelkia palengvi
nimą., kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmą, giliai įsiga
lėjusį kaip:

RUMATIZMĄ
ETRfiNŲ DIEGIMĄ

ŠAUTI MUSKULUOSE
PASTYRIMĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGI
NEURALGIJĄ

PERSIDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartą pamėginsit RAY—DIO 
most) ir pajusit palengvinimą, Jfls 
visuomet laikysite ją savo namuose. 

Jflaų apteikei — 60c
J .

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauną Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės 1 Crane Coal 
Kopipanlją, ten Jus gausite ge
riausias anglis lr už mažesnę 
kalną negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ......... $8.50
Poeahontas lumps ....$9,00 
Summer Creek lump ..$8.00

Bile kur jūs būsite su 

C R O S L E Y Radio vi

sur pasieksite. Pagausite 

visas stotis.

Crosley Radio ir Victro- 

la Kombinacija groja re

kordus gražiai. Tiktai

$49.00
Budriko Krautuvė par

duoda Lengvais Išmokėji

mais.

Kiekvienas pirkėjas gaus 

gražių dovanų.

los. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St
Dėl pataisymo jūsų radijo 

pašaukite

Tel. Boulevard 4705—8167

Pirmieji ir nuolatiniai 

leidėjai Lietuvių Radio pro

gramų, WCFL Sekmadie

niais nuo 1 iki 2 vai. po 

pietų. WHFC ketvergo va

karais nuo 7:30.

Nepamirškite užsistaty- 

ti savo Radios.

Per šį vestuvių sezo
ną, kurie fotografuo- 
sis mūsų Studijoj.

Reikale esant tele
fonuokite Englevvood 
5840

P. CONRAD 
#028 So. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Kės. 730 W. C2nd St.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryt© iki 6 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 905 Tei. Dearborn 7066

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais; Utarninkais Ir Ketvergais 
_____ iki 9 vai

4145 Archer Ave. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Roosevelt 207Ž 
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving

2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, Tll.

Jei manai pirkti automobilį, ateik 
pas mua pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną Iš geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėja savo stiprumu ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą ir 
nehrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

44t3 ARCHER AVENUB 
Talephone Lafayette 71(9
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