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Vokietijos parlamentas nutraukė sesiją

SAKOSI MOKĖS KARO SKOLAS, 
BET PASKUTINĮ KARTA

Numatomas vokiečių fašistų 
partijos suirimas
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BERLYNAS, gr. 9. — Vo- vadas skaitėsi kaizeris. Jis va-

PARLAMENTAS NUTRAU
KĖ SESIJĄ

MOKĖS, BET PASKUTINĮ 
KARTĄ
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Sclileiche-

BERLYNAS, gr, 

kart kancleris gen 

r’is laimėjo.

Kancleris kreipės į parla

mento vadus, kad parlamen

tas leistų jam pasitvarkyti ir 

kad nekliudytų jo veikimo.

VVASHINGTON, gr. 9. -- 

Prezidentas Hoover’is sutiko, 

kad karo skolų klausimu nau

jos derybos turėtų įvykti ir 

naujos skolų mokėjimo sąly

gos nustatytos. Apie tai pa

siųstos notos Anglijai ir Pra-

Vadai paklausė ir dauguma i ncilzlJai' 

balsų nusprendė nutraukti se- * uo Prezhlento Hoover io nu

siją neribotam laikui.

AREŠTUOTI MOKYTOJŲ 
VADAI

HAVANA, gr. 9. — Kubo

je sustreikavo pradžios moky

klų mokytojai del atlyginimo 

negavimo. Vyriausybės įsaky

mu areštuota šio streiko ko

miteto nartai. -

sileidimu pasinaudodamos A- 

r.glija ir Prancūzija pranešė, 

kad gruodžio 15 d. jos mokės 

skolas paskutinį kartų. Sako, 

ateity mokėjimo sumos turės 

būt sumažintos.

BOLŠEVIKAI PRIEŠINGI 
ATSIPRAŠYMUI

LONDONAS, 9. — So

vietų vyriausybė gavo Angli-

SUSEKTA SLAPTA RADIJO ios protesto notą. Atsako, kad 
|ji nereikalinga Angliju atsipra 

švti. Nes laikraštis “Izviesti-

kietijos fašistų (nacionalsocia

listų) partija išpažįsta ir sklei 

džia naujovini pagonizmą. Tad 

Vokietijos katalikų vyskupai 

'šių partijų smerkia. Įspėja ka

talikus, kad jie šion partijon 

neįeitų, kad jos darbe nedaly

vautų, pagaliau, kad šios pa

rtijos neremtų.

Kada katalikų vyskupai ki

tus po kito atsisuko prieš Hit- 

ler’io vadovaujamų fašistų pa

rtijų, daug kas stebėjosi tuo 

vyskupų žygiu. Bet šiandien 

tie visi jau nesistebi -patyrę,

Didžiojo New Yorko vaizdas. Paveiksle parodoma didelis skirtumas tarpe senojo mies

to žemų triobesių ir vėliausių skyskraperių (dangaraižių). Kairėje matosi milijonierio Rocke- 

felerio rezidencija. Vidury Romos katalikų St, Patriek’o katedra, kuri stovi prie žymiausios ko ta partija siekia. Ji yra ke- 

gatvės — Fifth Avenue. Dešinėj naujas Rockefelerio centras.

UŽ BIURŲ KONSOLI
DACIJĄ CHICAGOJE

Įnksminga ne tik Katalikų Ba-

NUŽUDYTAS POLICMONAS ,zn-vwai> bet lr Patiems Y okie-
_______________ 11 ije s protestantams.

_ , „I Monarchijos laikais

Du plėšikai užpuolė mažų

AVASHINGTON, gr. 10. — 

Prezidentas Hoover’is pasiun

tė kongresui dar vienų prane

šimų. Pataria 58 valstybinius

BŪSIMOS PARODOS 
LANKYMAS

Pasaulio* paroda Chicagoj

krūvon, ir iš jų padaryti tik 

15 biurų, o šių biurų viršinin

kais skirti keturis naujus pa-

BERLYNAS, gr. 9. — Vie- Ja”, kurs dau?iausia varo Pr0*-sekretorius, 

tos komunistai ilgų laikų va-[Pa£and$ Prieš Angliju, nėra Prezidentas pranešime pa- 

rė savo propagandų iš slaptos oficialus sovietų organas. įeiškia, kad jei kongresas šiuo

STOTIS

radijo stoties. Pagaliau poli- Dar niekur nė negirdėtas

cija stotį rado. Trys komuni- toks vaikiškas bolševikų pasi

etai suimta.

SAKO NEIŠDAVĘ VADŲ

MASKVA, gr. 9. — Sovie

tų vyriausybė nuginčija žinių

teisinimas.

NERIMSTA VERA CRUZO
AGRARAI

l.i„,us, agentūras, komisijas ir

kt. konsoliduoti, t. y. sulieti „. . , . _,.... ,
’ J čiais metais. Tęsis iki rudens.

Parodos rengimo viršininkai 

nusprendė, kad parodos sritin 

įėjimas bus 50 centų. Viduj gi 

bus įvairių priedinių primokė- 

jimų, jei kas kuo žingeidaus.

Po parodos sritį bus galima 

važinėti busais. Tas kainuos 

10 centų.

į parduotuvę, 4312 So. Ashland 

avė. Viduje rado užėjusį poli- 

emonų W. Lunde. Šis nužudy

tus, kada pakėlė kovų prieš 

plėšikus, kurie automobiliu pa

spruko.

ATRADO SMUIKĄ

lijos protestantų

Vokie- 

vyriausias

LIETUVOJE

MENICO CITY, gr. 10. - 
iš Tokijo, kad būk bolševikai era Cruz’o valstybės agrarai nūs. 

išdavę japonams kinų sukilę- įnepatenk int i naujuoju vaisty

tų vadus. Sako, tas neteisy. bės agrariškuoju įstatymu. Pa

klausimu nieko neveiks per 60 

dienų, tai vyriausybė pati vy

kdys tų perorganizavimų, o 

paskui kongresas tesižino.

Demokratai, sakoma, šiam 

prezidento sumanymui priešin

sis. Nes prezidentas elektas 

tam tikslui turi nuosavus pla-

GRIPAS CHICAGOJ

Chicagoj siaučia gripas (in 

flnenza). Miesto sveikatos ko

Karlui Stripp iš Burnbam 

AVood, Wis., pavogtas brangi

ntinas smuikas, apie 300 me

tų senas.

Du valstybės vieškelių poli- 

cinonai arti Chieago Heights 

aieštavo d a įtariamus automo

biliu važiavusius vyrus. Jų 

automobiliuj rasta pora revol

verių.

si rengė prieš įstatymų kovoti.
Numatomi jų sukilimai.

Meksikos prezidentas pas

kelbė, kad agrarai aprimtų. 

BERLYNAS, gr. 9. — Per į Kadangi visokis jų priešvaldi- 

lapkričio mėnesį Vokietijoj be-škas veikimas bus griežtai su- 

darbių skaičius 248,000 padi-Į triuškintas, 

dėjo. Dabar yra 5,358,000 be- Į —----------------------------------

VOKIETIJOS BEDARBIAI

darbių.

11 ASMENŲ PRIGĖRĖ

ALUS ATGAIVINTŲ 
PRAMONĘ

smarkus.
Jš gripo dažnai pakyla plau

čių uždegimas. Tad susirgę 

AVASHINGTON, gr. 9. —“Šalčiu” yra patariami atgu- 

Būdų ir priemonių komitetui Iti lovon ir šauktis gydytojo, 

kongrese daug kas įrodinėja,

kad gero ir pigaus alaus grų- 

žinimas šiais laikais kraštui 

■ būtų labai naudingas. Tas at-

dinosi liuteronų bažnyčios vy

skupu. Šiandien jo vietų nori 

užimti ir dar toliau žengti fa

šistų partija. Ji siekia liute- 

įonų bažnyčios kontrolės.

Fašistų partijos programoj 

pareikšta, kad partija atkak

liai kovoja prieš pacifizmu, 

romanizmų ir marksizmų, t. y. 

prieš taikų, Katalikų Bažny

čią ir socializmų, o Vokietijoj 

palaiko “vokiškų krikščiony

bę,” kuri turi būt savotiška 

vokiečių “religija.”

Toliau fašistų programoj 

reiškiamas gilus nepasitikėji

mas žydais. Jie nori griežtai 

uždrausti žydams tuoktis su 

vokietėmis ir žydus atšalinti 

iš visokios viešosios tarnybos 

valstybėje.

ŠIEMETINIS DERLIUS

šiemet Lietuvoj rugių nu- 

SUVALKŲ KALVARIJĄ -&2&,66O b>nųy

NORI TURĖTI SAVO 
SKERDYKLĄ

Savivaldybių departamentas 

gavo iš- Suvalkų Kalvarijos 

miesto savivaldybės raštų, ku

riame nurodomas reikalas sta

tyti naujų skerdyklų. Saviva

ldybė pasiryžusi šį sumanymų 

realizuoti ir tam tikslui pra

šo iš taupomųjų valstybės ka-

vadinasi 116,315 tonomis dau

giau kaip pernai, kviečių 254,- 

710 tonų, t. y. 27,867 tonomis 

daugiau kaip pernai. Pašari

nių javų derlius numatomas 

šįmet 783,260 tonų, 144,182 to 

nomis daugiau kaip pernai. 

Fašarinių javų derlius numa- 

i tomas šitoks: miežių 221,480 

įtonų (pernai 235,075), avižų 

1362,695 (21,747) ir žirnių 60,-

pų 40,000 litų paskolos. Iki f90. <57>959’ ‘T7 “ vi8° pa’ 

šaunių javų šiemet numato-šiol Suvalkų Kalvarija skolų 

neturėjo.
Juos išklausinėjant susekta, 

misijonierius dr. Bundesen pra kad jie pavogę smuikų. Poli- ^qqq ŽODŽIŲ PER MĖNESĮ 
neša, kad šiemet gripas nėra cija smuikų atrado ir grųžino'

savininkui. Smuike buvo įtai- Li<jtuvi, kalbos žodyno

syti 7 deimantai. Tie dingę

GAISRAS

KALAKUTŲ KAINA

re

dakcija iš Karaliaučiaus uni

versiteto bibliotekos areli jvo 

jau gavo Bretkūno biblijos tre 

tįjį ir ketvirtąjį tomų. Išrin

kus iš abiejų tomų reikiamus 

žodžius, manoma greit gauti

ma gauti 788,455 tonų, vadi

nasi 46,821 tona mažiau kaip 

pernai. Pirmos žolės šieno gau 

ta 2826,6 tūkstant. tonų, per

nai 2871,2 tūkst. tonų. Antros 

žolės šieno šiemet būsiu dau

ginu kaip pernai.

HITLER IS BAUDŽIA SA- į gaivintų apie 60 pramonės ša- ša, kad kalakutų kaina prieš 

VO PADĖJĖJĄ

BERLYNAS, gr. 9.

G.UAYAQUIjL, Ekvadorins, šistų partijos vadas Hitler’is 

gr. 9. — Yaguarcocba ežere J keletui savaičių iš partijos 

prigėrė vienas mokytojas su veikimo atšalino savo padėjė- 

10 mokinių valčiai apvirtus. Į jų G. Strasser’į, kurs šioje pa

irti joje žymų vaidmenį vaidi-

kų veikimų. Be to, išnaikintų 

raketerius alaus pirklius ir va- 

Fa-Istvbės iždui duotų pelno.

DAUG BRANGESNI ME
TALAI UŽ AUKSĄ

PASADENA, Cal., gr. 9. — 

no. Tai ' bausmė už tai, kad Mount Wilson observatorijos

----------- Stinsser’is atvirai ėmė remti fizikas dr. A. S. King pareiš-
AVASHINGTON, gr. 9. — kanclerį gen. Schleicher’į. kia, kad auksas yra pigus pa- 

Kanados vyriausybė prisiuntė į Kalbama, kad dėl šio įvy-Jyginus su naujais rastais me- 

aštrų protestų šio krašto vy- kio numatomas šios partijos tūlais.

KANADOS PROTESTAS

riansybei. Pareiškia, kad jei suskilimas.

ateity J. Valstybių pakraščiui ------------------
sargyba užgrobinės Kanados ITALIJOS MILIJONINKAI

laivus toliau 3 mylių nuo pa- ----------------------------

kraščių, tada Kanada negel- ROMA, gr. 9. — Anot nau 

bės J. Valstybėms kovoti prieš jausiojo cenzo, Italijoj yra a- 

svaigalų šmugelninkus. pie 15,000 milijoninkų.

A.ukso uncija kainuoja 20 

dolerių. Bet štai rheniumo un-

Ties Chieago upės žiotimis 

vakar siautė didelis gaisras.

Sudegė keli apleisti sandeliai £ “““=~y

mėn, jog žodyno redakcija ka-
Angliški laikraščiai prane-[ir priemoninio ledo dirbtuvė.

Vienas gaisrininkas sužeistas.

Kalėdas taip maža, ko nebū

ta per 30 metų. Pašto inspektorius Aldrich 

Chicagoj paskelbė 20,000 dol. 

j dovanų už sugavimų pašto plė

------------------------------ išikų ir suradimų registruotų

Pranešta, kad andai plėši- laiškų, kurie anądien pagrobti, 

kai, kurie pagrobė iš pašto

nešamus į bankus registruo

tus laiškus, nepelnė nė 500 do

lerių.

MAŽAI PAGROBTA

MAŽINA IŠLAIDAS

Chicagos švietimo boardas 

sumažino išlaidų sųmatų 1933

SPRINGFIELD, Ilk, gr. 9. 

— Gubernatorius Enimerson 

sausio pradžioje pasitraukia iš 

tarnybos. Jo kabineto nariai 

jam dovanojo aštuonių cilin- 

derių automobilį.

ORO STOVIS

SKOLINAMO JO J KASOJ 
60,000 LITŲ NUOSTOLIO

Krizis užpuolė ir Klaipėdos 

kraštų. Taip neseniai sušauk-

sdie gauna vis daugiau retes- tame Kretingalės skolinamo-

sios kasos susirinkime buvo 

konstatuota, kad kasa turi 60,- 

Tų spragų 

turi sumokėti kasos nariai.

nių it domesnių žodžių. .Iau 

šį mėnesį gavo apie 6,000 žo

džių su paaiškinimais ir pa- [000 litų “spragų.” 

vvzdžiais.

DIDELIS IŠJUDIMAS ‘DRAUGO’ 
VAJAUS KONTESTE

cija 4,800 dol., galtiumo tiek metams daugiau kaip 24 mili- 

pat, o osmiumo — 3,800 dol. jonais dolerių.

Sakoma, boardas prisitaiko

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

piliečių komiteto viešųjų išlai
dų nurodymams.

Labutis deda pastangas tikslu 
pasivyti Stanciką

“Draugo” vajus yra varomas .vęs ir V. Stanciko ir smarkiai

pirmyn, ypač prieš didžiąsias !ve-?as* PasbarQ-li» kurs turi tik

- . i A • j- |27,385 balsų daugiau už La-

šveutes. Paskutinėmis dieno-' . . - ., , .
. , . , ibntj. A. Svilpauskienė pasine-

mis įvyko daug atma.nų bai- 'k# yietoj g g^.
pų skaičiuje. P. labutis |įs ketvirtoj. Toliau Reka P. 

Bridgeporto dar daugiau su !Fabijonaitis, A. Valančiai i-

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien debesuota; 

ki«k šilčiau; po pietų ar va

lu i e numatomas sniegas. mažino balsų skaičių tarp sa- ikiti.



2 DRAUGAS i;oni< p-rnodžio 10, 1932

“D R A U G A S”

Ualna kasdien. Uskyrua sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — 6«00. Pu
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Una. Jei neprašoma tai padaryti lr neprlslunfilama tam 
tikslui pakto lenkių.

Redaktorius priima — nno 11:11 lkl 11:11 vai.
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Adventams m "DRAUGAS" brings best sesulta
AdvertlMnz ratee oa applloation.

“PRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., ChicąKO

DIENOS KLAUSIMAI

BRANGAUS SVEČIO SUSILAUKUS

Šiomis dienomis į Amerikų atvyko J. E. 

Vyskupas Petras-Pranciškus Būčys, Marijo 

nų Kongregacijos Generolas. Brangusis sve

čias yra rytų apeigų vyskupas, kuriam Šven

tasis Tėyas pavedė rūpintis rusų tikybiniais 

reikalais. Tie reikalai yra komplikuoti ir sun

kūs, dėlto mūsų tautiečiui tenka sunkiai dir

bti, daug važinėti. Vyskupo Petro atvykimas 

Amerikon taip pat, mums rodos, yra suriš

tas su tais svarbiais reikalais, nes svečias,! 

išlipęs iš laivo New Yorke, pirmiausia sku

binosi vykti į Vašingtonu pas Apaštališkąjį 

Delegatų. Ar Vyskupas Petras turės laiko 

aplankyti vienų kitų didesnį lietuvių centrų

mingi, jei tik kuomi nors galėtumėme Jūsų 

Ekscelencijos sunkiuose ir atsakominguose 

darbuose padėti.

BALČIAI IR VARGŠAI

Šalčiai žiemos metu yra paprastas daly 

kas. Bet apie tai dabar kalbame daugiau, nes 

šiais sunkiais depresijos laikais šalčiai padi

dina bedarbių žmonių vargus. Reikia daugiau 

kuro, šiltesnių rūbų, daugiau maisto. Kas

LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENYBE |AĮI GATAVI Y
2334 SO. OAKLEY AVĖ.. CHICAGO ILL. I M Vii2334 SO. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL. 

A. L. R. K. Federaeijos Reikalai

FEDERACIJA IR MOŠŲ 
SPAUDA

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai 
tinkama dovana pasiųsti j Lietuvų saviškiams.

Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
čiami dovanai tik nuolatiniams “Draugo” skai
tytojams. Naujai užsisakiusieji “Draugų” 1933 
m. taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalen- 
dorio kaina 25c visur, taip Amerikoje, taip Lie
tuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti 
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubnti atsitei
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai 
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujųjų

Praėjusiame menesyje, Pitts\Jetų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostume-
naujina specialį Federaci jos* t i onal Council of Catholic Men nalS- KalP »«oma Draugas metams kamuoja 
skyrių, pavadintų bendruoju'kongresas, kuriame ir tA. L. [$6.00; pusei metų $3.50; trims menesiams $2.00; 
vardu: “Lietuvių Katalikų R. K. Federacija buvo atsto |J mėnesiui .75c. Pavienis numeris .3c.

lų adresus. Tokia netvarka 

trukdo sekretorijato darbų. Iš 

to reikia spėti, kad yra sky- 

A. L. R. K. Federacija vi-iiių, kurie pernai nedarė nei

tais daiktais negali apsirūpinti, kenčia ir šal- sada tur5j° ir turi lietuvi» ka- pusmetinių, nei metinių susi- 

tahkų spaudos paramų. Be: rinkimų. Centras nuoširdžiai

tį ir alkį.
Mes nuolat primename savo maloniems 

skaitytojams, kad reikia stengtis taip susi-

tns spaudos paramos Federa

cija jokiu būdu negalėtų gy

vuoti ir sėkmingai veikti. Fe-

prašo, kad tokius susirinki

mus šiemet būtinai padaryti. 

Kitokiu būdu organizacijos

organizuoti, kad ne vienas mūsų tautietis .. . .. , I .. . . , . , _, .
, v • i i m • T • + • r» deracijos veikėjų ir spaudos veikimo jokiu budu negalėsi

nekęstų šalčio ir bado. Turime Lietuvių R 

K. Labdarių Sų jungų ir per jų galėtumėm su

šelpti kiekvienų pašalpos reikalaujantį. Rei

kia tik, kad visi galintieji remtų tų kilnių 

sųjungų ir būtų jos nariais.

Šiltuose namuose sėdintieji, dažnai pa

miršta tuos, kurie jokios pastogės neturi, ar

ba jei ir turi, ji šalta ir nejauki. Mūsų visų 

yra šventa pareiga prižiūrėti, kad nė vienas 

lietuvis nekęstų šalčio ir bado.

REMTINAS DARBAS

darbininkų tamprus koopera- me išjudinti. Kurie iš skyrių

vimas kaip tik atsako šių lai

kų Šventojo Tėvo reikalavi

mams: plėsti katalikiškųjų ak

cijų ir platinti katalikiškų 

spaudų.

Pasinaudojam spaudos pa

rama praeityje ir dabar, Fe

deracijos sekretorijatas vėl at-

dėl kokių nors priežasčių »,u- 

sirinkimų nelaikytų, prašome 

prisiųsti senosios valdybos ve 

rdus ir adresus. Tai mums rei 

kalinga.

Federacija ir N. C. C. M.

Šį vakarų įvyksta Chicago Daily News Vienybė”, kuriame dedami ak

surengtas tautų karnivalas, dalyvaujant 23 

tautoms, jų tarpe ir lietuviams. Visas pelnas 

to milžiniško parengimo skiriamas bedarbių 

šelpimui per vadinamąjį “emergency relief 

fund of Cook County”. Kiekviena tautinė 

grupė Chicagoje pasirūpino, kad karnivalo 

programui duoti geriausio kų turi. Dėl to, 

programa bus įvairi ir graži. Mus, lietuvius, 

atstovaus akademikės su tautiškais šokiais.

Šis karnivalas yra reikšmingas ne vien 

Amerikoje, ar ne, mes apie tai tuo tarpu ne- šelpimo atžvilgiu, bet taip pat svarbus Cbi- 

žinome. 'G<reičiausia, kad daugybė darbų, ku- cagos ateivių gyvenime. Ateivių grupėms duo-

lie jam tenka dirbti, neleis to padaryti. 

Amerikos lietuviai katalikai norėtų, kad

brangus svečias su jais ko ilgiausia pasilik

tų. Kiekvienas norėtų pasimatyti su buvusiu 

Amerikos’ lietuvių katalikų visuomenės va

du, rašytoju ir laikraštjnįnkji, kuris su mu

mis gyvendamas per keletu metų, tiek daug 

malonių atminimų paliko, tiek daug ir nuo

širdžiai mūsų gerovei pasidarbavo.

Kada J. E. Vyskupas Būčys lankėsi A- 

merikoje 1931 metais, mes džiaugėmės ir, 

kiek sugebėdami, minėjome jo 40 metų lite- 

ratinio ir visuomeninio darbo sukaktuves. 

Tai buvo graži proga nors kukliai, bet nuo

širdžiai pagerbti ir pasveikinti vienų iš švie

siausių ir dideliais nuopelnais tautos vadų. 

Šiais metais garbingam mokslininkui, veikė

jui ir rašytojui sueina lygiai 60 metų am

žiaus. Apie tai ir mūsų, Amerikos lietuvių 

katalikų, spaudoje jau buvo rašyta. Bet mū

sų visuomenė norėtų ypatingu būdu ir tas 

sukaktuves paminėti, nes jaučiasi laiminga, 

kad ir šiais metais mus aplanko.

Mes linkime, kad brangaus svečio atsi

lankymas Amerikon atneštų daug naudos 

Katalikų Bažnyčiai ir būtumėme tikrai lai-

ŠILUVA
ŠILUVOS PRADŽIA

(Tęsinys)

Tačiau dur prieš kan. Kazakevičiaus 

žygius kelis kartus Šiluvoj pasikartojo 

nepaprasti įvykiai. Apie juos byloja visi 

Šiluvos istorijos šaltiniai, kurie siekia net 

18 amžiaus antrų pusę.

Vienų dienų arti tos vietos, kur riog

sojo senosios bažnyčios griuvėsiai, pie

mens ganė bandų. Ant didelio akmens, kur 

šiandien stovi puikus architektūros pa

minklas — koplyčia, staiga pasirodė jau

na, gražiai pasipuošusi, palaidais plau

kais moteriškė, laikanti ant rankų kūdi

kį įr verkianti. Susirinkus daugybei žmo

nių kalvinų pastorius paklausė, ko ver

kianti. Ji atsakiusi: “Kitados čia buvo 

mano sūnus garbinamas, o dabar ariunui 

ir sėjama.” Kalvinai lyg žado netekę, 

užčiaupė burnas ir nieko negalėję atsa

kyti.
♦Šiluvos parapijoje, atsirado šimto me

tualieji organizuotųjų Ameri 

kos lietuvių katalikų reikalai, 

pranešama žinios iš Federaci

jos ir jos narių veikimo, šia- atstovais buvo kun. M. Kazė

nas, J. M. Rožėnas ir V. X. 

Medonis. Mūsų atstovai gerai

vaujama. Mat, Federacija y- 

ra pilnas tos organizacijos nu 

rys. Federacija turėjo teisę 

siųsti trys atstovus. Įgaliotais vardų pagarsinti Amerikos ka.vo lengvas.

gražiai s; gebėjo ūtstovauti Peisus buvo visai aiškus ir gerai 

deracijų i? lietuvių katalikų girdimas ir susikalbėjimas bu

me skyriuje matysite ir Fede

racijos skyrių bei apskričių

veikimo aprašymus. Dėl to se-'pasirodė. Federacijos prisidė- 

kretorijatas prašo skyrių ir a- jimas prie Amerikos katalikų

pskričių valdybų informuoti veikimo organizacijos labai į kurio yra

talikų visuomenės vadų aky

vai zdoje.

Reikia džiaugtis, kad mes 

nors kartų pradėjome įeiti j 

bendrų katalikų veikimų, iš

LIETUVA IR SKOLOS

Tarp kitų Amerikos skoli
ninkų yra ir Lietuva. Tuojau 

keleriopa nauda:!po karo, 1919 metais, Lietuva
malonaus įspūdžio padarė į lietuvių veikimas labiau išsi-! buvo paėmusi kreditan iš lik u*

kongreso dalyvius. Vienas iš'judina ir tautos vardas kul-|sių Amerikos “karo stockų”

c, , .... .... , J Federacijos atstovų n. Rožė-'turingu būdu garsinasi. Vadi-! įvairių daiktų, medžiagos, vai-
Sekretorijatas pasitiki, kad J 1 . „ I ....... • „ , .. , . , . , , ?

..... _ ... w. nas kongrese pasakė prakalba naši, atilijavimas k ederacijos stu ir maisto dalykų uz apie
gerbiamieji musų laikraščių ‘ 1 - • i

kokias brangeųybes ateiviai atsivežė į šį kra- redaktoriai nesigailės savo re-., , , „

štų atvykdami ir kad tas brangenybes rei- Įdaguojamų laikraščių brangios |1(1^,os vardu padėkojo N atm-1C on fe rence , -,Tr-
nai Catholic tVelfare Confere- naudingas žygis. Juo daug ko sutartim su Amerikos Vynau- 

a ali ince, j.aj jį teikėsi priimti Fe-[atsieksime. ’sybe 1924 metais.

centrų apie savo dirbamus da

rbus.

dama proga parodyti Amerikos visuomenei

kia vertinti ir palaikyti. I vietos šiam

Chicago Daily News darbas yra gražus Įkiškojo veikimo reikalui.
ir dėl to remtinas. . . * •.

KONGRESAS IR ALAUS KLAUSIMAS

Jungtinių Valstybių kongresas pastaruo

ju laiku susirūpinęs alaus legalizavimo klau

simu. Stengiamus!, kad dar prieš šventes pra

vesti įstatymų, kuris leistų dirbti ir parda

vinėti alų. Ekspertai tvirtina, kad alaus le

galizavimas išjudintų net 60 atskirų pramo

nės šakų, kurios dabar yra apmirusios. Kon

gresui reiktų rūpintis ne vien alum, bet ir 

kitais krašto dalykais, kurie gelbėtų grųžinti 

senai laukiamų gerovę.

• ♦ •

Nuo sausio mėn. atsistatydina Jurgeliūtė, 

S. L. A. sekretorė. Pikti liežuviai kalba, kad 

jos vieton kandidatais yra beveik visi socia

listų, sandariečių ir tautininkų grupių na

riai. Mat, nedarbo laikais toks “džiabelis” 

gauti nė vienam ne pro šalį.

tų aklas senelis, kuris pradėjo pasakoti, 

kad toje vietoje, kur įvyko apsireiškimas 

prieš 80 metų stovėjusi katalikų bažny

čia ir jos vietoje esanti užkasta geležinė 

skrynia su bažnytiniais daiktais.

Tuo pasinaudojo kan. Kazakevičius: 

iš tikrųjų būvo rasti dokumentai.

Bylų išlošė ir pirmu Šiluvos parapi

jos klebonu sutiko būti pats kan. Kazake

vičius. Užvirė smarkūs Šiluvos atstaty

mo darbai. Kan. Kazakevičiui tapus vys

kupu į Šiluvą buvo paskirtas irgi labai 

gabus ir energingas kun. Dom. Tadas 

Bukota. Šis savo nuveiktais darbais Šilu

vą aukščiausiai iškėlė. (Jo vardu yra 

šiandien vadinama gražiausia Šiluvos ga

tvė).

.lo rūpesčiu buvo- įvesta eficiulus vie

šus šiluviškės Marijos garbinimus, nors 

jau anksčiuu patys žmonės tam buvo už

bėgę už akių, suplaukdami miniomis Šv. 

Panelės pagarbinti. Kada buvo baigta sta

tyti bažnyčia, kun. Bukota atsilankė pas 

vysk. Steponų Giedraitį ir įteikė jam pra

šymų išrūpinti iš popiežiaus karūnų ste

buklingam Šiluviškės Šv. Panelės Mari

i apie Federacijų. Jis centro va- su National Catholic AVelfare 16 milijonų dolerių. Ši skyla 

buvo svarbus ii1 buvo sureguliuota tam tikra

aeracijų savo kilnios organi- 

Apskričių ir skyrių valdybos žarijos nare. Jis taip pat at- 
Baigiasi 1932 metai, kurie'pasakojo Federacijos tikslus 

A. L- R. K. Federųcijos gy- ir lietuvių katalikų pastangas 

venime yra pažymėtini. Dau-'dirbti bendrų katalikiškosios 

gelis skyrių ]Jr apskričių šį akcijos darbų.

mėnesį šaukia vadinamus prie-1 Kongresas priėmė svarbia* 

šmetinius susirinkimus, ku- rezoliucijas: socialis klausi- 

riuose renka valdybas. Svar-'mas ir brolybė, gimdymų kon- 

bu, kad tie susirinkimai būtų' t rolė, švietimas,

A. L. R. K. Federacijos' Einant šia sutartimi skola,
Sekretorijatas

KAUNAS—WASHINGTO- 
NAS TELEFONU

jdrabge su nuošimčiais, buvo 
išdėstyta išmokėjimui per 62 
melu, taip kaip skolos ir dau
gumos kilų Amerikos skolini- 
Inkų. Visa skola, su nuošim-

Telefoninė sutartis tarp Lie eitis per 62 metu, išneša apie 

• • ... .. 
tuvos ir Amerikos jau veikia keturiolika milijonų dolerių, 

nuo tūlo laiko. Bet, berods,[Metinis mokesnis šios skolos 

literatūra,'pirmas praktiškas jos išmėgi-Įatmokėjimui išneša apie $224,- 

gausingi, kad į valdybas pa-, taika, Jungtinių Valstybių už-[rūmas įvyko tik pereitų sek- 000. ir mokamas kasmet dviem 

madienį gruodžio mėn. 4 d. du'iniis — 15 gruodžio ir 15 <1. 

Pasikalbėjimas telefonu įvyko birželio. Šiais metais gruodžie

15 d. Lietuvai išpuola sumo

ki ti apie $96,000. Išviso Lie-

tektų veiklūs asmenys, kad sienių politika, teatras ir fil- 

būtų sudaryti tinkami planai mos, katalikiškoji spauda, ka-

1953 metų veikimui. ,taJikiškoji radijo valanda, Ad taip Lietuvos Ministerio Wa-

Sekretorijatas prašo, kad n irolas Benson ir katalikiško- sbington’e, p. Broniaus K. Ba-

skyriai ir apskričiai tuojau sios akcijos klausimas. Taigi, .lučio, ir Dr. D. Zauniaus, Lie- tuva jau sumokėjo šios skolos

prisiųstų žinias iš pusmetinių tų visų svarbių nutarimų da- tavos Užsienių Reikalų Mini-j sųskaiton daugiau vieno mi- 

susirinkimų ir ypač prašo ko liniuke buvo ir mūsų Federa- [sterio, ir p. J. Tūbelio, Minis- lijoi.o dviejų šimtų tūkstančių 

greičiausia prisiųsti naujai iš- cija. Svarbiųjų rezoliucijų tu-Jleiio Pirmininko, Kaune. do’erių.

rinktųjų valdybų adresus. Li- rinį atpasakosilne kitame pra-1 Pasikalbėjimas įvyko 5 vai. { Kaip jau žinoma, didžiuliai 

gšiol dar ne visi skyriai yra nešime. Šiuo kartu padėkosi-1po piet Wasliingtono laiku (11 Amerikos skolininkai, kaip A- 

prisiuntę centrui savo valdy- me savo atstovams, kad taip [vai. vakare Kauno laiku). Ba-Į (Tųsa ant 3 pusk)

jos paveikslui. Vyskupas pritarė tam su

manymui ir paskyrė komisijų Šiluvos įvy

kiams tirti. Vėliau kreipėsi į popiežių Pi

jų VI, išrūdydamas jam Šv. P. Marijos 

paveikslo Šiluvoj stebuklingumų ir pra

šydamas pašventinti siunčiamų jam auk

sinę karūnų, šv. Tėvas karūnų pašventi

no ir 1775 m. atsiuntė jų drauge sū bule, 

paskirdamas kasmet rugsėjo mėn. 8 d. vi

suotinus atlaidus.

Paveikslo karūnavimas įvyko’ su di

delėmis iškilmėmis. Iškilmių diena buvo 

išgarsinta Lietuvos ir Lenkijos bažnyčio

se. Į karūnacijų atvyko Žemaičių seniū

nas Antanas Gedgaudas, 12 vyskupų, 5 

vaivados ir keli senatoriai. Žmonių daly

vavo per 30,000, o dvasininkų apie 300. 

Tai buvo 1786 metais rugsėjo 8 d. |

Nuo tos dienos Šiluva tapo lyg naū- į 
jųjų laikų lietuvių tautos Romuva. Kus 

metai į jų suplaukia dešimttūkstantinės 

minios maldininkų. Jos vardas plačiai t 

skamba ne tik Lietuvoj, bet ir užsienyje, 

kų įrodo kasinei atsilankantis gerokus 

maldininkų ir šiaip žmonių skaičius. '

(Daugiau bus) A. Bilas

PRIE IDEALO 
ŽVAIGŽDES

Ten, per ošiančiųjų jūrų,

Ar regi tų juodų burę

Besiiriančių antai?

Audra kyla, nors iš lėto,

Šėlsta bangos, laivų mėto;

Nyksta iš akių krantai. 

Bangos siaučia, blaškos, ritas, 

Laivas, burėms' apkaišytas,

Štai jau metas pražūtin, 

Tai vėl skiria begalinę 

Šaltųjų bangos krūtinę

lr keliauja vos tolyn. 

Mato tolumoj žvaigždelę;

Tui prie josios turi kelių,

Tik kelionė taip ilga... 

Išsiilgę, laukia josios,

Bot ar teks sulaukt šviesiosios?

Ar tik nepriglaus banga?.. 

Mylimoji žvaigždužėle,

Ne vienam jau širdį gėlė—

Troško siekt jų dauguma.

Bet... tos bangos begalinės,

lr ant jų šaltos krūtinės 

Žūna viltis mylimu.

Ji vilioja, rodo kelių;

Burė plaukia pas žvaigždelę,

Audrų tik, oi, daug sunkių!
Per bangus, ak, jais žvaigždelę— 

Lūpos šnabžda vis išbalę—

Jų pasieksiu aš... tikiu!..
Rausvužis

šiaudinės oastogės 
išminties

Mažas daiktelis didį pelnų duoda.
Kenčia kaip obelėlė vidury lauko. 
Kantrus medis ant kulno.
Geiduliui prasti patarėjai.

Tinginys kišenes krato.
Tinginiavimas kaip vagis—viską iškrausto. 
Tinginio sukirmijęs gyvenimas.
Kurmis ne koks daržininkui jmgelbininku's. 
Myliu tave, kaip katinus jielę.
Didi išmintis ir mažoj galvelėj sutelpa.

Surinko Jonas Kumpinąs (“8.”).

• •’ '



beštadienis, gruodžio 10, 193? B W X B B X «

ROCKFORDO LIETUVIŲ ŽINIOS
|ka K. .Malinauskienė. Sąjun- išv. Vardo draugijos metinis

»>' ■
3

Kalėdų vakaras, gruodžio *26. Vardo dr-jos iždą. Sekreto-(priruošti išpildyti gražų kalė

NEKALTO PRASIDĖJIMO 
ŠVENTĖ

giedojo, kud klausančiųjų juos 

širdys kilte kilo aukštybėse

■---------------- —- prie Dievo. Šis vaikų gražus

ŠŠ. Petro ir Povilo bažny- giedojimas, jų subarmonizavi-

įgiečių stipri draugija, kuri go

dai darbuojasi ir sau ir para

pijai.

susirinkimas. Kviečiama visi 

raliai dalyvauti sus-me, luo

čioje, Nekalto Prasidėjimo 

švenč. Panelės Marijos šven

tę Lioliai rockfordiečiai šventė.

Pinuos šv. Mišios buvo 5:30 

vai. darbininkams, kurie savo 

priedermę išpildė išklausyda- n-'gu savąja, 

mi šv. Mišių, ir gražus būre- j švenč. Panelės Nek. Pras. 

lis priėmė šv. Komuniją. Su- šventėje, 7:30 vai. vakare d vy

liui buvo laikoma 5) vai., pa- ko Mišparai, kuriuos giedojo

sakyta pamokslas, pritaikin- parapijos choras, kurs yra (li

tas Švenč. Panelės Nek. Pras. dėlę pažangą padaręs bažnvti- 

šventei, baigta Novena ir su- niuose giedojimuose. Po Miš- 

ikta Švenč. Sakramentu pa- parų priimta 5 naujos narės: 

įminimas. Šiose Mišiose mo- M. šliauteraitė, E. šeštokaitė, 

yklos vaikai ir šiaip didelis .1. Ųrnežaitė, Zof. Kasputytė 

kaičius dalyvavo Dangiškame j h- A. Janulevičiūtė j Sodalie

’okylyje priimdami šv. Ko- j čių draugiją ir pasakyta ata- 

uuniją. Mokyklos vaikai pet tinkamas pamokslas, 

ias Mišias žav ė jaučiai gražiai Sodalicijos draugija užsita

rnauja pagarbos savo kilniais 

darbais. Jos narės uoliai atli-

mas daugiausiai dėka Seselių 

mokytojų Kazimieriečių. Jų 

pasišventimas Dievui, Bažny

čiai, mokyklai yra nuolatinis. 

Daugiau rūpinasi kitų.gerove,

j kyklos kambaryje.

, • X Sekmadienį, gruodžio 11 

i d., 4 vai.,po pietų Tretininkų

-----------------------------įvyksta “bunco party”. Šia

Pereitą sekin., 4 d. gruodžio žaidimas bus įdomus ir drau- 

tuoj po sumos, mokyklos ka- Jgiškas ir kiekvienas dalyvis 

mbaryje įvyko parapijos cho- [gaus dovaną, o laimėtojai po 

ro priešmetinis sus-mas, ku- dvi.

riame apsvarstyta ir sutvar- X

PARAPIJOS CHORAS

kyta tolimesnis jo veikimas. 

Nutarta ateityje kreipti dau- 

g'au domės į narių kokybę, 

negu i kiekybę. Kalėdų ryta 

ptr Bernelių Mišias

giedos naujas Mišias. Ateina

ntį sausio mėnesį choristai su

vaidins naują, gražią komedi-

ŽINELĖS

Peoples
Furniture Co.

Kratuves
Atviros Nedėllomis nuo 

10 vai. ryto iki 4 vai. po 
piet; Kas vakarą iki Ka
lėdų.

ČIA EINA 
DIDŽIAUSIAS 

PRIEŠ KALĖDINIS

IŠPARDAVIMAS
Mažiausiomis Kainomis

Visokių Namams 
Reikmenų ir 

Kalėdinių Dovanų
RADIOS
PIANAI
PEČIAI

KAURAI
LEMPOS

ŠLAVIKAI
RAKANDAI

PLOVYKLOS
ŠALDYTUVAI
LAIKRODŽIAI
VEIDRODŽIAI
PAVEIKSLAI

VAIKU 
ŽAISLAI 
ir tt. ir tt.

Duodama puikios 
dovanos

su kiekvienu pirkimu
Lankykitės čia ir 

Taupykite pinigus!

PEOPLES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖS 
2536 40 W. 63rd STREET 

Hemlock 8400
4177 83 ARCHER AVE. 

Lafayette 3171 
Chicago, III.

Ateinantį trečiadienį, 

gruodžio 14 d., 7:30 vai. Mot. 

Mokyklos Rėmėjų įvyks meti

nis susirinkimas. Kviečiamos 

viios narės dalyvauti, nes mo-

choras kykla yra parapijos pamatas, 

todėl tą pamatą reik Visomis 

išgalėmis palaikyti.

X J- E. Vyskupas Pranciš- 

kus-Petras Būčys, Marijonų 

Kongregacijos Vyriausias Va

das atvyko į Amerikos Jung

tines Valstybes, gruodžio G d.

. . c, , ,. • , v iRockfordiečiai sveikina bran-
X Sekmadieni, gruodžio 11

i - & v gųiį svečią ir laukia Jo mainei., pirmose Mišiose Svenc. Va-|hit 

rdo draugija, visi vaikinai ir 

vyrai eina bendrai prie šv.

raus atsilankymo.

X Mokyklos vaikų įvyks

d., 7:30 vai. parapijos svetai 

iiė,‘e. Visi nuoširdžiai prašo

mi atsilankyti ir pasigerėti 

mūsų mokyklos artistų vaidi

nimu.

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ

Dabar baigiantis metui dr- 

jose kyla “revoliucijos”... Me

tami nuo sostų senieji valdo

vai ir jų vieton įstatomi nau

jieji.

Pereitą sekm. Sodaiietės su

silaukė naujų valdovių... Ply

šys buvo mažas, negalėjau ge

rai matyti, bet rodos, kad Ie

va Kulvinskaitė yra naujoji 

pirmininkė, o Adelė Misiūnai

tė vicepirmininkė. Kadangi N. 

Bagdonaitė skaito gerai pini

gus, jų išrinko iždininke..., ne? 

turbūt iždas pilnesnis už šv.

liaus neranda geresnio kaip 

Vasiliauskų Marytė, kuri jau 

kelintas metas vis tame “n- 

įėde” sėdi...

“Siur” choras irgi turėjo 

priešmetinį susirinkimą... Vie

nok ten “diktatoriai“ laimė

jo, bet jų kinkos dreba belau

kiant metinio susirinkimo... A- 

ną dieną netyčiomis dirstelė

jau per plyšį į choro artistų 

repeticiją... O boy! Visi net 

sušilę repetuoja ir repetuoja... 

Parapijos mokyklos vaikai jau

dinį programą... Bet vaikučiui 

yra gudrūs, jie užkišo visus 

plyšius ir sako, jei nori ma

tyti, ateik gruodžio 26 d. į pa

rapijos salę. Nieko nepadary

si, turėsiu eiti...

Iki pasimatymo! Akis

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ir 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

kinėja ne tik uždėtas draugi-|KomTini-’os- Tu°'iau P° Miši’> grflžus’ naa3oviškai suruoštas

jos priedermes, bet ir rūpina-1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

si jos klestėjimu ir prisideda 2"Ni»niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiimiiimnmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
)rie bendro veikimo parapijomis siunčiame pinigus ) Lietuvą lr 1 visas Šalis: ■ , ,

F i |_ Parduodame laivakortes ant greičiausių ir geriausių laivų.
Prirengiant įgaliojimus Lietuviškus, Lenkiškus lr1 visokius doku- s 

mentus. S
Išpildome visokias blankas ir Suv. Valstijų pilietybės aplikacijas. — 
Apdraudžiame namus, baldus — forničius ir kitą turtą, nuo ugnies S 

~ ir vėtros.
“ Taipgi apdraudžiame automobilius:
S Išverčiame visokius dokumentus:
E Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame eash. Atsilankyk — 
E asmeniškai arba prisiųsk per paštą apdraustame laiške. E

1 John J. Zolp 1
| 4559 SO. PAULINA ST. TEL. YARDS 0145 |
ęimiiiiiisiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiirc

reikalams.

Sodalietės pereitą sekin., ' = 

gruodžio 4 d. po pirmų Mišių 

turėjo savo metinį susirinki

mą, kuriame išrinkta nauja 

valdyba. Senojoje valdyboje 

priklausė šios kuklios ir dar

bščios mergaitės: pirm. Marg.

Bagdonaitė, vicepirm. Ieva 

Kulvinskaitė, rašt. Mar. Va

ši ^.auskaitt , iždo globėjo Ona £1,|,|,||,||||1|||1,|,|||„„|||,||,„„||,„|„|„„„imm,||„„„|,|„|m||„||,||niiiiiiiiiint!a 

Lytalytė, jų vieton išrinkta = 

naujos: pirm. Ieva Kulvinskai

tė, iždo globėja Nei. Bagdo

naitė. Valdyboj mažai kas pa

sikeitė, nes visos narės yra 

uolios, kuklios bei darbščios} 5 
sodalietės.

VVOOD ST. DEPARTMENT 
STORE

JOHN SZUKIEWICZ, Sav.
Ši dideliausi aprėdalų — drabužių krautuvė jau perėjo j lietuvių ĮS 

rankas. Čia rasite didelj prekių pasirinkimą: vyrams, moterims, taip- — 
E gi ir vaikams. Viskas čia pardavinSjama žemiausiomis kainomis.

I VVood Street I
1 DEP T. STORE 1
| 1800 W. 47 Street |
KMiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiič?

MOTERŲ SĄJUNGA

šš. Petro ir Povilo parapi

jos sąjungietės pereitą sekin., 

gruodžio 4 d., po antrųjų šv. 

Mišių turėjo metinį susirinki

mą mokyklos kambaryje. Kam 

baivs buvo pilnas sąjungiečių. 

Viskas ėjo kogeriausiai. Pali

kta vėl ta pati uoli ir darbšti 

valdyba: pirm. A. Misevičie

nė, vicepirm. A. Deltuvienė, 

rašt. ir finansų tvark. V. Ku- 

ncienė, kasierka P. Kasputie- 

nė, kasos globėjos M. Atko- 

čienė ir E. Pieterienė, maršai-

■.......... ■ 1 i .........................

LIETUVA IR SKOLOS

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

laikrodininkas, Auksorlus ir Muzikalių Instrum

4216 Archer Ave.
Tel. lafayette 8017

DVI
Krautuvininkas

KRAUTUVĖS

Abiejose didelinusis pasirinkimas 
žiedų, deimantų, visokios rūšies 
laikrodžių ir muzikalių instru
mentų. Taippi taisome visokias 
laikrodžius, muzikalius instru
mentus ir akinius pritaikome.

Turįs 23 metus patyrimo.

2049 W. 35th St.
Tel. Lafayette 3315.

Del JAUNŲJŲ
MODERNINIŲ 

SULIG MADOS 
EKONOMINGOS

Pilnutė

S 1.88

Sekcija

Miestas pilnas $1.88 milinerių sha- 
pomis, bet nei viena nelygsta ver
tės kurią rasite pas FENZAU’S. 
Vertė — nepergalima., vertė — ge
riausia materija, begalinis pasirin
kimas naujų rudens kepurių už 
$1.88. Sezono triumfas, kitur po 
$2.88 ir $3.88. Taip pat patrau
kiančios kepurės:
Suėdė ir velour SQ J

Pagamintos už $7.50.
KITOS KEPURĖS.. $3.95 

Galvų sizai nuo 21 iki 25 col.

SĮiiiiiiiiimiimmiiiiimmiiiiimmiiiiiiiiiiiiiuiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"*

Į MARQUETTE |
f WET VVAS H LAUNDRY Į

Lietuviai darbininkai ir lietuviai savininkai VIE- E 
| NINTELE LIETUVIŲ SKALBYKLA CHICAGOJE. |
| Prašome lietuvių paramos. Kai turėsite drabužių dėl | 
= išplovimo, siųskite mums arba šaukite telefonu f 
= HEMLOCK 0254. Trokas tuojau pribus paimti Jūsų Ę 
E bundulį.

6551-53 South Kedzie Avenue
ftiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiimiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiūš

PAUL M. SMITH & CO.
Real Estate - Loans - Insurance

Turime pardavimui lr mainymui visokios rūšies properčių, biz
nių, Uotų ir farmų. Jei mes negalėsime išmainyti, niekas negalčs.

Apdraudos dalykuose stovime pirmoje eilčje. Turime artimus 
ryšius su stipriausiomis ir didžiausiomis apd.raudos įstaigomis.

Kolektuojame morgičius, notas ir bilas. Padedame namų sa- 
vin'lnkams surasti tuos, kurie yra pirkę morgičius ant jų pro- 
parčių bankose, kurios užsidarė.

Atsilankykite mūsų raštinėn visokiais reikalais ar tai biznio 
ar patarimo, kuris bus veltui suteikiamas. Bus jums ant nau
dos.

4425 So. Fairfield Avenue Tel. Lafayette 0455

Chicago’s Finest, Largest Selection 
t«46-48 W. 47tli, St.

Three Stores in One—Just W. of 
Ashland

PATARNAVIMAS
dėl viąų piliečių 
visados vienodas

T-E-I-S-I-N-G-A-S
—LICITACIJA: kišeninė liga. Iš

gydoma—Jei vartojama
—SU VILTIMI geri vaistai.

Matykit mus.
—KOLEKTUOJAME: nusibankru- 

tijusių bankų procen- ■ 
tus, morgičius, vekse
lius, notas, kontraktus 
lr taip toliau.

Matykit mus.
—APDRAUDA; nuo ugnies—na

mus, rakandus, auto
mobilius ir kitus reik
menis. atliekame

—VIEŠO NOTARO darbus kaip 
paliudymus ir kitokios 
rųšies dokpmentus.

Visados kreipkitės:
Public Service Office

819 W. 35th STREET 
Phone Boulevard 912 2

šjiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiriKĮ

į MES MOKAME CASH UŽ |
Lietuvos Bondsus

DaromeMM
Pirmas morgičių paskolas

Išrašome
Visokias apdraudas (Insurance)

I UNIVERSAL MORTAG AGE & INVESTMENT GO. S
Not. Inc.

I 3320 S. Halsted Street Tel. Yards 5215 |
Miiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii!imiiimmiiih7

1^

Tel. Victory 4356

JUOZAS A. RIZGEN]
LAIKRODININKAS IR 

AUKSORIUS .
Užlaikome dideliausią pasirinkimą^ 

žiedų, daimantų, laikrodėlių ir kitokių}! 

Kalėdoms daiktų. Visų prekių kainosL, 

dabar numažintos.

Taisome visokios rūšies laikrodžius.

3255 So. Halsted St.

(Tnsinys iš 2 pusi.)

r gli ja, Francūzija, Belgija, Če 

1 oslovakija ir Lenkija (taip

gi Latvija) jau prašė Ameri

kos Vyriausybę ne tik atidėti 

15 gruodžio mokėtiną dalį, b<'t 

taipgi išnaujo peržiūrėti ir vi

są skolų klausimą, tikslu sko

las sumažinti. Ekonominis kri

zis, kuris palietė visą pasaulį 

ir kitos priežastys verčia jas Į 

tai padaryti.

Lietuvos Vyriausybė ligšiol 

neprašė tokio skolų atidėjimo. 

Bet tenka patirti, kati ekono

minis krizis, kuris nuo perei

tų metų pradėjo skaudžiai ką

sti ir Lietnvą, privers ir Lie- j 
tuvą prašyti kaip 15 gruodžio i 

sumokėjimo atidėjimo, taip ir į 
viso skolos klausimo peržiūra- i 

į jimo išnaujo. Tuo klausimu,« 

kaip spėjama, Lietuvos Mini-J 

steris Balutis žada padaryti 

atatinkamų žygių prie Ameri-; 

kos Vyriausybės.

CEVERI KAI
Tai Geriausia Dovana Kalėdoms

Besiartinant Kalėdoms, beveik kiek
vienas žmogus mano pirkti kam nors 
kokią dovaną. Todėl, mes dabar ir 
parduodame Įvairios rūšies čevery- 
kuK su nupigintam kainom, kaip 
tai už $2.05 Ir aukščiau. Mes užlai
kome geriausius čeverykus ir turim 
dideliaus) pasirinkimą visai šeimynai: vvratus, moterims ir valkams.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 6576

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RI8IŠKO8 BULFERTTffcS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI
švediški mankštinimai Ir elektros masažas

Treatmentai visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio 
Ir taip toliaus, su elektriniai* prietaisais Violetiniai SauIčs Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją. kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utaminkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kamgtas 8o. Paulina Bt. Tel. Boulevard 4552

TEL. PROSPECT 7960-61

Atlas Fuel Company

3

Lietuvio Augliu Vardas
Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 

taupumo sąskaita. Jūs negalite pra 

laimėti pinigų investuojant juos į 

jums reikalingas anglis.

Mes parduodame įvairios rūšies 

anglis — dėl Hot Water ir štymo 

boilerių ir virtuvių pečių.

Pocahontas, beduminės. Pennsyl

vanijos kietos anglys, antracitas, 

Black Ban Lump, Consolidation 

Millers Creek and Kopper Coke. 

Taipgi Sahara anglys.

Specialės kainos, mokant eash.

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49th Street. Chicago, Illinois

V. GAPSZEWICZ, Pres. R. F. GAPSZEWICZ, See. and Mgr.
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Townof ake Loscs ln Upset
DEFEATED BY NORTH 
SIDE 21 TO 16 IN BIG 
GEST K OF L UPSET

IN YEARS

By M. C. Pavilonis
All you baskethall fans 

should liave been out at St. 
Philip’s Gym lašt Sunday af
ternoon and vitnessed tlie K 
of L baskethall teams in ac- 
tion. You would have witnes

Perutis L. F. 0 0
J. Budrik L. F. 1 1
Evanauskas C. 0 0
Rainis C. 0 0
J Laskey Ii. G. 0 0
Tenzie L. G. 2 0
E Laskey L. G. 10

PROVIDENCE 24

S T A N D I N G S 
K OF L BASKETBALL 

LEAGUE

Won

selves to be the men of to- ice — get it?) tlie others. 
Juorrow, and whose numes we uitor’s uote: pliooey!)

Baskethall Loaded

Stumbris li. F. 
Bruknis li. F.
Bekonai tis L. F. 

sėd four close games provid- Eomanauskas c.
ing many exciting moments d^.l!ddd (j 
c,. l tlirills and displaying chadauskas R c 
some fast and elever basket-
balL

First of all Town of Lake 
received a kiek in the sliius 
and was knocked out of tlie

Gudaitis H. G. 
Stanaitis L. G. 

Kumskis L. G,

6
o
4
0
1
•7

Cicero

Brighton Park 
Town of Lake 
Bridgeport 
North Side 
Indiana llarhor 
Marąuette 
Providence 
AVest Side 
Tomorrow ’s gt

1
1
1
O
O

vili f ind i n the K of L line- !i 1 _ _ _ _____ _
ups of that time. 1,7. , , 'gratitudefT , ,. c.. Another ground upon whįeh ,Lošt At St. Philip’s gyni on Sun- L 4 , -

7 ... nnv team bases its protest i?0 day these youngsters will see: , .. . ,n i ... ... .. , tlie taet tliat the bąli used.n ja tinę display ot sportsman-
sliip plūs an array of basket
hall talent that will fili tlmir 
liearts witli a true spirit of tl.e
sport and a desire to 
1 aid and clean to \vin.

piav

Oo
i ames cont-
mencing at 1:30; AVest Side v.

I I
s. Marąuette, North Side v. s., 

j Cicero, Brighton Park v. s. į 

j Bridgeport and Providence v. 
’s. Town of Lake. Indiana Kar-1

INSTITUTE BOYS 
ROBBED!

IND. HARBOR CHALKS UP bor draws a bye-undefeated class ulien tlie up 
and at them North Side out-1 
fil took them in camp 21 to 
16.

The second treat of the af
ternoon uas the Bridgeport - during the second

half aml easily defeated AVest 

26 to 19. S. Rudusky

A 26 — 19 VICTORY 
OVER WEST SIDE

Indiana Harbor uent on 
iring tlie

I rovidence tussle for the Hal
sted St. supremacv. Bridge- (
port won 28 to 24 only after sfarred f°r Die victois uliile 
a hard fought game.

ln the follouing gailies 
diana Harbor douned- AVest 
Side 26 to 19 and Cicero rap-
ped Alartpiette 35 to 23.

,,, . .. , . . 1*0,1 dbe games uliich were .just(E- splendid victory lašt Sunday; ,
I , '• , . ,, distributed are neat, eh \vhatland tlie .sortlisiders used the
|To\vn of Lake bąli, is tliat

If vou’re

vas fnlIy loaded. Aly teain
, vas onlv half-loaded. The *
Bridgeport girls niay accuse 
us of liaving ringers playing 
on our side, Imt 1 justify tliat 
b> t-aying, this type of ring- 
•er is worthless in a laundry. 
į A11 \ve ask for is a fair deal, 
five aees or more, and \ve ai- 

Avilys get it when \ve do the
AIv boys were \varned so,!s *n the 
liolding hefore the hasketball is

interestid i n uit- 
ni'ssing real entliusiasm, visit 
the baskethall games to-rnor- 
row. There’ll be about a hun
dred or more grammar school 
vouugsters, ye'ling tlieir ut- 
most for tlieir distriet K of 
L teams. The voungsters wil’
be guests of tlie assoeiation.

We’v e iad successful sea- 
past, as far as 
concerned, būt 

uill top them all.
nyone, I uish to publiely pro-ji y no one uarned those Bridge V* ith tlie teams about even!;

Girls Win 7 to 4
As nianager of the Tnstitutt 

boys, uitliout prejudice #to a-’game u as started, Imt evident- Giis year

'dealing.
against

GARSINKINTES
“DRAUGE”

«■■■■■■■■■■■v
ZRsBmatizmas sausgėlė!

I
■ Neslkanky klt« savęs sk&ui-
g| mals. Reumatizmu. Sausgėle. • 

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

CAPSICO COMFOCND mo- 
® stls lengvai praAalIna vlrSml-
■ nėta Ilgas; mums Standls dau- 
_ gybė žmonių siunčia padėka- 
— vones pasveikę. Kaina ROc per
■ paStg B5c arba dvi už tl.OB. 
a Knyga: "flALTINIS SVEI

KATOS" augalais gydytles. kal-
® na SO centų.

■ Justin Kulis
8259 SO. HALSTED ST.

_ Cbicago. IU.

mutehed, every 
tliriller, and eac; 
find one of tlie

game iš a 
Sunday niay 
former lead-

claim tliat my deaf and dumb pon girls for they took un-AVest Side has been improv-J
team uas robbed of the gaine’due advantage of tlie 
lašt Sunday. There uas dirty lėgo. AVe (Įeinanti our
work afoot even hefore the and at tlie šame time are wil- itrs heaten. Those schedules of

I I

,. ,T ,. leontest started. One of mv Engto take lefts too. (some opposition Irom North1, ., ; , , . Boys, Dutch Palooka, uas ap-
proached by a Bridgeport giri. 
and I’m not mentioning anv

and should 
'give Marąuette a good battle. 

Cicero should encounter

m right along pri v i- 
rights,

Side, -ubo lašt Sunday upset 
Toun of Lake.

Brighton meets Bridgeport
AVinskunas and Puplis Were jln what s,lould be tbe closest|Offered hiin Brook|yn
trving to put AVest Side in ga,Ke ot the afternoon. Įuridge aml the AVrigley Build-

Sieli

In-
the uinning column. Line-up.

INDIANA HARBOR 26
B.

Providence meets Toun of 
Lake i n the finai. Tovvn of

names Aldona Grigonis, ubo

ing to throw the game. He ac- 
cepted the bribe! As nianager,

ZALENAS LEADS NORTH 
SIDE TO A 21 — 16 

VICTORY OVER 
T0WN OF LAKE

|S. itudusky L F. 
iGudmonas R. F. 
|Vaupsas R. F.
Į Alikalauskas C. 
Afasidonskas L. G. 2 

■Kučinskas R. G. U
Kadžius R. G. O

AVEST SIDE 19
B.

F.
1
1
O
O
1
O
1

P.
2
O
1
2
1
o
O

Ūke has been slipping this į d(,mand ,ia|f of jt 

• year, uinning several close 
j games and losing one and 
niay be in for a surprise.

Further, my boys were con- 
fused (tnring the game because 
of tlie similaritv of the girl’s

As nianager, I appeal to , 
your sep.- e of fair play, sportu Į 
į.iaiiship. and liorseback rid
inu. We uere vietinis of a raw ' 
deal, therefore as good men, j 
likdami true, ue protest the i 
oiitcome. AVe demand lhe. 
game or a re-play!

Ileproachfully Yours, 
Dum Dan Druff 

M anager
S. Ti.? institute Bovs ai

nlV
iH

U.S.< ' 
COvtBk>-ttK 
OtPOSiTAR-Y

fe 
R 
O 
V 
E 
R 
■S 

BANKS

TiK 2 SAVAITĖS IKI KALĖDl!

WELC0ME LITHUANIAN 
CATHOLIC GRAMMAR 
SCHOOLS OF CHICAGO

Led by Zalenas who scored 
l i points North Side whs able 
to defeat Tou n of Lake 21 to 
16. Inspired by Toun of La
ke s inability to-connect North VVinskunas L. F 
Side’s regulars played hang- 
up baskethall with out a let- 
up, no substitutions, to pull į Zalatoris R. F. 
Tou n of Lake out of first į povilauskas C.

\ aičiunas L. F. 
1\ a u rak i s R. F.

o
2
2

1
O
O
1
1

place. Line-up.
NORTH SIDE 21

B. F

Zalenas R. F.
Andreus L F.
J. Kaminskas C
K. Savickas R. G. O 
J. Kaminskas L. G. O

T0WN OF LAKE 16
B. F.

Lasauskas II. F 
AVatch R. F.
A'anago L. F.
Sereikas C.
Sherman R. G- 
Mauris R. G.
Karčauskas R.
Krause R. G.
Čeinauskas L.

P.
1

O
1
2

O♦J

G.

G.

O
O
4
1
O
9
O
2
O

p.
1
2

O

Stankus G. 
Puplis L. G. ■ 
Zaura R. G. 
Žemaitis R. G.

o
U
O
o
o
oO
2
o
o

F.
1
O
O
1
O
O
1
O
O

P
O
9

By Paul Saliner
The stage is all all sėt for 

another Sundav’s schedule of •

uniforms. They couldn’t tell thank the Baskethall Conimis. 
jone giri fr©m tlie otlier, uliicii sioners for the book they sent, 

made guarding difficult. In entitled “How to Play Basket-
iaddition Estelle Nedvar, made bąli.”
eves at tlie referees, those of l
a dying dyck, uitli devastat- 
ing results. I told mv team to

Dar galite siusti Kablegrama-’s 
ar Kadiogramais

Litas ar Amerikos dolerius 
Jūsų giminės apturės dar 

prieš Kalėdas

Žemiausios kainos — Saugus 
persiuntimas 

Matykite Mr. Stungis — ATanagerius Foreign 

Exchange Dept.

SPORT SHORTS
I

do the šame at the start of Those Town of Lake boys 
?''U. l,lay(-d b?sketball at St. t|ie second half They diJ so Jnay appear rather įrrįtaj,le 

1 I hilip s Gyni, .Jackson Bl\d., and offįrjais caned a foul on tlie playing floor, imt doun 
and Kedzie Am. on Bl(,,n djrty playing. I?jin.tlie lockeis they're a gronp

Much endiusi-sm to be Tliat .justiee? No! It sbows we of real sports. Tliey compli- 
shown pveren’t treated just as (just- mented North Side for its!

There u ill be lieard an over-

NATIONAL BANK TRUST^SAVINCS BANK
HALSTED IR 42-RA GATVĖ

Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Serėdoj 
9 ryto—8 v. v„ Subatoj 9 ryto—2 vai popiet.

CICERO OONTINUES ITS 
WINNING PACE BY DE- 
FEATING MARQUETTE

35 — 23

abandance of clieer IeAding,! 
jsbouts from over one hundred 
siout little liearts ubo vili be ! 
ti e guests of the K of L i 
Baskethall League. It is wit\ ' 
heart felt consideration tliat j 
tlie baskethall comniissionets 
“\Velconie these Lithuanian

I # I

■ boys assuring them tliat tlie 
jniany lovai boosters of 4lic 
league uill also en.joy tlieir

Telefonas

aml F. Zu- 
12 and 11

o i oints respeetivelv Cicero uas1’ St. I hilip s Gym. ln
2 iabie to defeat tlie troublesome jb(‘bad D><‘ Baskethall Com- 

0 0 ! Marąuette out fit 35 to 23 wi«*ioner« I welcome them.

AVitli Budrick 
kauskas

CANAL

5059 ANGLYS

G
G
G

1
1

G

'Alaripiette fought hard būt 
icould not outseore tlie more

The Lithuanian Catliolii 
Grammar School’s physical e-

KLUCINSKAS ON SCOR- 
ING SPREE BRIDGE 

PORT VICTORIOUS 
OVER PROVIDENCE

28—24

expericnced Cicero out fit. Ci-|d*lcati(,n is aa<l«r the guidance 
cero led at the half 8 to 4.,of Mr- AL Kumskis whow 

i.ntiring el'forts aniongst our 
Lithuanian vouth has earned

L’ne-up.

CICERO 35

114’. Žukauskas R. 
[Stankus L. F.
ĮTulziunas C. 2
Budriek K. G. 6

Žukauskas L G,. 1
Rav.ba L. G. G

MARQUE7TE 23

Klučinskas was hungiiig a- 
way all afternoon lašt Sunday 
at St. Philip’s Gym scoring 
17 points and enahling Bridge 
pmt to nose out their Halsted 
St. rivals 28 to 24. lt was the
hiudest fought gon^ of the af- j.. jjįkužį8 R p 
ternoon aml fouls u ere ąuite |ja|skH j p 
numerous. Beckanuitis starred 
for the losers. Providence led 
at tlie half 13 to 12. Line-up.

BRIDGEPORT 23
B. K

Klnčiasltfta R. F. 6 
Jonikas L. F. O

5
I’

Norvilas L. F.
E. Benior L. F.
P. Beinor C.
M. Juozaitis R. G. 
Ališauskas L G. 
Ruginis L. G.

for him the distinetion of be- 
p. ing tlie PioiuHu- Lithuanian

Physical Ed. man to display 
2 his ability aniongst tlie Liti 
1 uanian people. Jt is under liB 
O I guidance tliat these young 
4 guests will witness this Sun- 
O Iday’s games. Ife vvill be as-

j sisted by tlie various teain
•captain?.

Develops Sportsmanship 
and Character

Four thrilling basketbal11 
games will he tlie treat to, 
theae youngsters, who in turu j 
uill benefit by tlieir visit re- 
gnrding tlie oncoming sports- 
mansbip tactics to be employ- 

jed in tlieir recently oiganizeo 
į league tlius preparing them-

MAGIŠKA DIAL 

NAUJOS STEWART WARNER RADIOS
* x r .

PAGAUNA VISUR IR IŠ EUROPOS
TOKIAS NAUJAS fįADIAS JŪS GALITE PAMA

TYTI IR PERSITIKRINTI PAS

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

TEL. BOULEVARD 4705-S167

Klausykitės gražiu Radio Programų Nedėlioję iš 
stoties \VCFL, 970 k. nuo ! iki 2 vai. po piety.

Ketvergais iš stoties WHFC, 1420 k. Pradžia 
7:30 v. vak.

Taip, jus ga

lite pirkti
sau

Anglis

UŽ WH0LESALE KAINAS IS

Geo. P. Ta,lor, Ir. Coal Company
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Per virš 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias 
Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas, 
baltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. 
Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith

uanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $8.50 
Mūsų kainos žemesnės, negu visų departamentinių štorų.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS.
Indiana Egg .............................................................................. tonas $6.00

Illinois Egg........................................... ” C.GG
West Va. Lnmp............................................................................. ” 7.50

Black Band Egg ...................................................................... ” 7.50

Black Barni Lump ............................................................. ” 8.00
Red Aslf Erie Lump ........................ ” 8.50
Blue Grass Lump ............................................................. ’* 8.50

Fancy Lump ...................................................................................... ” 8.50

Pocaliontas Mine Run ....... ............................................ ” 6.50

Pocahontas Lump..............................  ” 9.00
Pocahontas Egg .............................. ” 9.00
Pocahontas Nut ................................................................... ” 8.50

Pocahontas Pea .... . ............................. ” 6.75
AVest Va. Be dūmų, 50% rupūs .... ” 7.25

Coke-Range dėl furnasų ..................... ” 9.00
Canell Block ............................  ” 9.50

Stoker Screenings ............................ ” 5.50
Best G radę Chestnut............................................................ ” 15.00

ORDERIUOK DABAR
MES PKHiTATOME VISAME MICOTV

Mes e»um« užbondsuoli miesto sveri kai Ir kiekvlenri mziIh.im, kims 

lšv:i/Ule i i - mii-Ų ulo. Imi of(. i.i mis svet iko i.eiikių. Tas garan
tuoja parodyt* ant tikiato svarumu.
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CHICAGOJE
40 VAL. ATLAIDAI ŠV. 
JURGIO BAŽNYČIOJE

11. McDonough, kuris taipgi 

yra ir 11 vardo komitetninkas 

rengia balių gruodžio 14 d., 

Rytoj per sumų, lt vai. pra-iTrianon Balinome, Cottage 

tides didieji 40 valandų atlai-'Grove ir 62 Street, 

dai ir tęsis per tris dienas.1 1‘asidėkojant jam, visi be- 

Mišparai bus vakarais 7 :30 v. ■darbiai ir suvargę žmonės 

Mišios ir įstatymas Šv. Sakra-(gaus Kalėdų beskes. 

r.iento pirmadienį ir antradie- j Sekantieji lietuviai biznie- 

nj 5 .vai. ryto. Kitos mišios ,riai, 11 vardo, prisidėjo prie 

kas valandų. Pirmadienį ir an-1 išplatinimo balio tikietu. Visi,

Visi, kurie reikalingi Iva-1 Klubo valdyba šiuo reiškia 

ledų beskių, gali priduoti sa-į padėkos kkb. ban. A. Maėiu- 

vo vardus minėtiems biznie- 1 Poniui už suteikimų svetainės, 

riums, arba savo precįnklo i visiems dalyvavusiems ir šei*

kapitonui. mininkėms už užkandį: Krot-

Taip pat visi lietuviui, ku- kaitei ir Žurkauskienei, taip 

rie gyvena pietinėje Cbicagos Į pat ir komisijai už pasidarba- 

dalyje, gali kreiptis adresu vintų: Samsonaitei ir Juzaitie-

2437 W. 65)th Street ir ten nei.
I

gauti tikietus, o reikalaujantie 

ji ‘Cliristmas baskets’ priduoti 

savo vaędus ir adresus. Ši sto

tis yra vadovystėje adv. A. A.

Olio.

Adv. C. Jurgelionis, 3407 S.

Rap

UETUVIS AUKŠTESNIO
JO TEISMO TEISĖJAS

P. Kazys Kraučiūnas-Kay iš 

Seattle, Wasliington, laike pe
tradienį suma ir pamokslas 10 kurie norėsite gauti tikietus,

vai. , kreipkitės prie tu biznierių iri1'0“6 Aw- Cook County Ge- "I»» rinkim, lapkričio mėn.

Atlaidai yra ypatingas ma

lonių laikas, patogiausias lai 

kas visiems prieš Kalėdas at

likti adventinę ir įgyti atlai

dus.

pkitės prie tų biznierių 

paremkite sumanymų, kad bū

tų galima kodaugiausiai ap- 

’ lipinti reikalaujančių pagal

bas:

Joseph F. Budrik, 3417 So.

tuvių Demokratų pirmininkas, 8 d. “runino” į
lir Vincent M. Stulpinas, sekr., 

j 3400 S. Kmerald Avė., padė

jo daug darbo ir laiko, suor-

Aukštesniojo 

Teisino (Superior Court) tei

sėjus. Rinkimus laimėjo įspū

dinga 60,000 balsų dauguma.

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144« So. 49th Ct. Cicero, 111.
Utur. Ketv. ir Pėtnyčiomia 

10 — U vai.
3147 S. Halsted St. Chicago
Puned., Sered. Ir Subat. 2 — 9 vai.

Phone Boulevard 7041

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 lkl 8 vai. vakaro 

Seredomis lr nedėliomis pagal
sutarti ea

I Office Phone Res. and Offloe
Prospect 1028 2369 So. Leavitt St.

5 Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

Pastaba: Iš toliau atvažiavę Halsted Street, 

su automobiliais rytų ir vaka- Stanley P. Mažeika, grabo- 

rj galės ramiai melstis. Auto- liūs, 3319 Auburn Avė. 

mobiliai bus dabojami, kad Universal Pliarmacy, Frank 

nieks nepajudintų. Prašyčiau, A. Shimkus, aptiekorius, 3301 

kad visi automobiliai būtų su- So. Halsted St.

statyti šone arba fronte baž-1 Stanley Lovick’s, Flower 

nvtios arba mokyklos kieme. (shop, 3316 So. Halsted St. 

Pralotas kun. M. L. Kruša," Union Drug Co., Win. F. j

---------------------------------------Stulpin, aptiekorius, 35tli St., f

:ir So. Halsted St. ,

Beck’s Departament

DĖL KALĖDŲ BESKIŲ

Cook apskr. iždininkas, Jos. 3323 So. Halsted St.

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

ganizavime Biznierių Komite- l igi šiol p. Kraučiūnas buvo 

to, po vadovyste Joseph B J to teismo teisėju, bet tik gu- 

McDonougli atstovo — Frank bernatoriauš paskyrimu užbai 

T. Farrell, 3310 Union Aye.'giniui nepilno termino. Dabar 

-----------------------------------------------(jis tapo išrinktas balsavimais

Tel. Canal <122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 AVest 22nd Street

(Kampas Leavitt St.) 
Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Oflaas Tai. Grovehill <617
Rea. <787 8. Artesian Avė.

TeL Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1428 West Marąuette Road 

VaL: 8-4 lr 7-8 P. M. KeL 8-12 A-M 
Nedėlioj susitaręs

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 lkl 12 ryto, 7 lkl 9 vakar. 

TTtara. Ir Ketv. vak. pagal m tarti

Boulevard 758#
Rez. Hemlock 7691

RAMYGALIEČIŲ AIDO 
KLUBO VAKARAS

ir pilnam keturių metų termi

nui. Bene bus tai pirmas lie-

------------------------------- Tuvis, pasiekęs šios aukštos ir

Gruodžio 4 d. ramygalieč.iai garbingos vietos. Linkėjimą ge 

suruošė pramogų Aušros Va-Iriausios kloties!

rtų parapijos svetainėje, West '---------------------------------------------

Side. Žaista kauliukais ir lo- 

eu .... i Ha kortomis dėl čempijonato.

oIOlC Į e v e
į Kauliukų lošėjų buvo 28 sta

liai. o šešios partijos lošė kor-

LACHAVICH 
IR SŪNUS

.tomis.

Į Pertraukose buvo duodama 

l avos ir užkandžio. Po lošimo 

išdalinta dovanos, kurių buvo 

gana daug. Kortų lošimo čem- 

pijonais liko pirmoje-eilėje: .T. 

S paltis su R. Ciniku; antroje

Jėznas, Altaus aps. Pasta

ruoju laiku Jėzno turguje, pi

rkliai pradėjo daugiau pirkti 

mėsinių karvių. Kainos kiek 

aukštesnės.

Ofiso Tel. Yards 0344
Res. Tel. Boul. 624C

, ,, , . . LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. , . . . 
pigiau negu kiti co- Baikale meldžiu atsišaukti, o mano Gilėje J. JaukstlS SU A. lira
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys- 
tės.

OFISAS
668 VVest 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

darbu busite užganėdinti.
Tai. Rooeevelt 8B1B arba 1611
2314 W. 23rd PL, Chicago

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

TEL. LAFAYETTE 7660

DR. F. G, W1NSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Res. 2136 W. 24th St.

TEL. CANAL 0402

TaL Lafayette 8798

DR. A. J. JAVOIŠ
▼aL: 8 lkl 6 po pietų, 7 lkl 9 vak.
Office: 4459 S. California Avo.

Nedėlioj. pagal sutartį

Tel. Cicero 1260 X—KAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

i Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th St Cicero, III.

Tel. Canal 0257 Kės. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

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

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

1439 B. 49 Court, Cicero, HL
TIL. CICERO 1227 I

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilins visokiems 

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

|7.ausku; trečioje eilėje Cinikie- 

iiiė su J. Krotku.

I Dah’viai patenkinti išsiski- 

jrstė į namus laukdami kitos’- 

panašios progos.

Vakaro pelnas davė progos 

komisijai sušelpti suvargusiu- 

ramygaliečius.

DR. V. S. NORKUS
KOJŲ SPECIALISTAS

Vai.: 9 iki 12 ryto, 1 iki 5. 7 
iki 8:30 vakare. 

Nedėliomis 10:30 iki 12.
756 Wcst 35th St. Chicago, IlL

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarntnkals. Ketvergaia lr Snbatomt" 
2120 W. Marąuette Kd. arti Westen>

Avė. Phone Hemlock 7U2M 
Panedėliais. Seredomis lr PBtnyfilomls 

1«91 Sn. nalated Street

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

l’lione Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatslllcnia šaukite Central 7404

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis lr šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 ARCHER AVENUE 

TeL Virginia 0036

I’ADĖKONf:

.t

PR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street

Telefonas Yards 3557 

N-SPINDULIAI

L J. ZOLP
OBABOBina IR lAUMMAJ »1U

1650 WEST 46th STREET
Kampu 44tl Ir Paulina eta.

Tel. Boulevard 6868-8418

Nubudimo valandoje kreipkitės 
•rie manės. patarnausiu elmpatiš- 
ral„ mandagiai, gerai lr pigiau negu 
dtur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

n amu s ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitą reikmenų 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

K tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
ii Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip- 

■itės kur kitur.

Eudeikis
JUSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Barbora Briedienė
I’o tėvais Baublaitė

Mirė lapkričio 2 2 d. Ir lapo 
palaidota 26 d., 1932 metais, o 
dabar ilsis Sv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilusi ir nu
galėdama atsidėkoti tiems, ku
rie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą. ir palydėjo ją J tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Šiuoml reiškiame gilios pa
dėkos žodžius 6 v. Mykolo Ark. 
parapijos dvaetškijai už atlai- 
kymą gedulingų pamaldų. To
liau dėkojame visiems gimi
nėms, kaimynams ir draugams 
už lankymty pašarvotos velio
nės namuose, mūsų mylimos 
motorais ir motinėlės, Barbo
ros Briedienės lr už pareikš
tus mums užuojautos žodžius, 
už Sv. Mišias ir gėlių vainikus.

Toliau širdingai ačiū tariame 
p. Rimkui ir p. Grušams už 
liūdnas giesmeles ir tai pat 
tiems draugams, kurie užpir
ko tas liūdnas giesmeles.

Taipgi reiškiame širdingai a- 
ėiu graboriui Syrewicze už gra
žų patarnavm-;.

Dar kartą tariame ačiū-- vi
siems už suteikimą paskutinio 
patarnavimo ir atsisveikinimo 
mūsų mylimai motorai ir mo
tinėlei.

O tau mūsų mylima tariame 
Ilsėkis ramiai šaltoj žemelėj.

Nuliūdę: Vyras Vincentas,
Duktė Itirūlė, sūnus Albertas.

ONA JONIKIENĖ
Mirė Gruodžio 9, 1932, 2:10
vai. po pietų, pusamžio metų.

Kilo iš Girdžių parap., Žin
daičių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 2 3 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Dominiką Joniką, dvi 
dukteris Kotrlną ir Marijoną, 
du žentu Dr. J. Simonaitį ir4 
Pranciškų Patėvį, dvi anūkes 
Kotriną ir Iatonardą, tris bro
lius lr dvi seseris lr daugelį 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 1825 So. 
Union Avė.

GARSINKINTES 
"DRAUGE”

AKIŲ GYDYTOJAI!

DR. VAITUSH, OPT.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7887

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iid 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 lkl 8 vai. vakare Utarnlnkals 
lr Ketvergaia.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo 
C lkl 8 vai. vak. Nedėliotai* pagal 

au tartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Narnų Tel.: Prospect 1930

Tel. CICERO 2M

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas Patarnavimas 
salimas už $85.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. ftOfcb Avė., Cicero, Iii.

J. I. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labui pi
giai. Liūdnoje vulandoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.
-

laidotuvių ,dic.ną 
nešta rytoj.

Nuliūdę Vyrus, 
Žentai, Anūkės lr

bus pru-

Duktcryą, 
Giminės.

JONAS VIRGINAS

Ąllrė gruodžio 8 d., 1932 tn., 
12:30 vai. po pietų, 20 metų 
amžiaus. Gimęs Chlucgoje.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Oną. tėvą I’ilipą, bro
lį Antaną, seserį Marijoną, švo- 
gerį Juozą, dėdę Antaną ir 
Vincentą. Ir gimines.

Runas pašarvotas 2030 W. 
Coulter Street, Chieago, III. Joti 
dotutės įvyks pirmadieny jo. 
gruodžio 12 d., 1932 m., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas J Auš
ros Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio stelą, i’o pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kupinos.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Kūnines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Molina, Tėvas. Kę
sim. Krolis, ftvvgeris, Dėdė ir 
Giminės.

Laidotuvėms paUtrnauJa gra
borius Laehavlch. Telefonas 

' ltooseveit 2516.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
•sti priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo. akių aptemmlo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karštį. Nuimu 
jataractus. Atitaisau trumpą regystf 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
uas klaida*.

Bpecialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 14 ryto lkl S vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
?A LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4719 8. ASHLAND AVI.
Teh Boulevard 7589

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas

1800 VVEST 47th STREET

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4į 7-9 i*. M.

Tročiudieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, 111.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
I LIETUVIS AKIŲ SPCIALIHTA8

DR. MAURIGE KAHN.
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tol. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 lkl 9 vakare 
Nedel. nuo 19 iki 18 dieną

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.

Valandos: nuo 19—4: nuo •—S
NsdėUomis: nuo 14 lkl 1*.

DR. MAKLERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę 

vietą
S325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

TeL Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak. 

Seredomis po pietų ir Nedėldieniala 
tik susitarus

8422 W. MARQUETTE ROAD

Rea Phone 
Englewood 6641 
Wantworth 8006

Offios Phone 
Wentworth 3499

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 8-4 lr 7-9 vai. vakare

A. L. DAVIDONIS, M. fl,
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 6107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vlctory 8687 .
Of. Ir Res. Tet Hemlock 8874

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

Antras oflaas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-4 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-6 pe 
piet. Utarn. lr Subat nuo 2-4 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

OR. CHARLES SEGAL
Parkėli savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

DHovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 19—18 nuo 8—4 po 

pietų: 7—8:84 vai. vakare. 
Nedėliomis 14 iki 18

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso lr Roa. TeL Boulevard 6911

DR. A. J. BERTASH
756 W. 3MI. STREET

Odas vaLi nue 1-A n"O Iii*
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ŠV. ANTANO LIETUVIŲ PARAPIJOS SPULKOS
. (BUILDING & LOAN ASSOCIATION)

10 Metų Sukaktuves
GRUODŽIO (DECEMBER) II DIENĄ 8 VALANDĄ VAKARE
SV. ANTANO PARAPIJOS SVETAINĖJE, 49 CT. IR 15 ST., CICERO, III.

Visi Lietuviai Ciceriečiai, Chicagiečiai ir Bulvariškiai esate 
kviečiami atsilankyti į gražų ir įspūdingą vakarą.

NEPRALEISKITE PROGOS

Išgirskite nuo naujai sutvertos Federal Home Loan Bankos 
Direktorių LABAI JDOMIŲ ŽINIŲ, ypač šiuose bloguose lai

kuose.

Remkime savo lietuviškas visuomeniškas įstaigas ir neduę- 
kime svetimtaučiams pasinaudoti iš mūsų arba nuskriausti lie

tuvius. ,

Spulkos susirinkimas įvyksta kas Panedėlio vakarą, Šv. 
Antano Parapijos mokyklos kambaryje.

AKCIJOS:

A—50c kas savaitė išmoka $100.00 į 3 metus ir 6 mėnesius 
B—25c kas savaitė išmoka $100.00 į 6 metus ir 6 mėnesius 
C— 12’/2c kas savaitė išmoka $100.00 į 12 metų ir 6 mėnesius 
G—$100.00 depozitams mokama 4-tas nuošimtis.

Pinigai skolinami ant 6-to nuošimčio.
Class B 1c komišino
Class C P/jC komišino.

A S S E T K
Loans on real ėst aje ............ 166,421.25
l.oans on stoek pledged .... 2,795 —
Interest due and unpaid .... 1,(172.90
Installments on stoek due nnd

unpaid ................................. . S,164.49
Bills reeelvable ..................... 24,200 —
Furniture and stationery .... 477.95
(’ash in hands of treasurer......... 186.77
Suspense account .................. 114.92

Atskaita
Birželio (June) 30, 1932

Totai ............................ ... $203,433.28

RECEIPTS
Cash in treasury lašt ųuarter .1.254.41
Installnients reeeived ............ 34,682.82
Interest reeeived .......................... 9,654.96
Premiums Reeeived ..................... 210 —
Membership fees .......................... 142.12
Fines . i............................................... 236.98
Pass Books ............................................... 7 —
l.oans repaid and f Real estate 47.500 —

matured..........Stoek...................3,135 —
Pilis payable ................... ,.......... 17.000 —
Bills reeelvable ................  11,500 —
Paid-up Stoek .......................... 33,300 —
Accounts Payable .......................... 503.25
Contingent fund ............................ 7.000 —
Interest on Bills Reeelvable and.

Deposits ................................. 2,333.36
Suspense aceount ............................... 68.08

Totai ............................... $168,527.98

JUOZAPAS MOCKUS 
Pirmininkas

mabilitiek
Regular Installnients pald in on

stoek ............;....................... 86.729.00
Inslullments on stoek pald in

advanee .............. ’..................... 491.38
installnients on stoek due and

unpaid ................................... 8,164.49
Paid-up Stoek ................... .. 77,550 —
Bills payable ............................... 7,000 —
Accounts payable .......................... 503.25
Interest accrued on paid u p stoek 2,298.47
Contingent fund .......................... 10.170 —
Profit (divided) .......................... 9.712.71
Profit jundivtdfd) ....................... 712.38
Interest due over 6 mo............ 101.60

Totai ....... ................ . $203,433.28

DISBITRSEMENTS
l.oans on real estate ............ 35.462.25
l.oans on stoek pledged. .... 3,765 — 
Installnients withdrawn and

matured ................................ 58,756.65
Interest or profit on stoek

withdrawn .......................... .11,745.96
Bills payable ..........*....... 10,000 —
Paid-ųp Stoek ...........t...... 40,060.00
Interest on Bills Payable .... 43.60
Expenses, gencral ............ 420.40
Expenses, salarles .......... 1,052 —
Expenses, stationery, postage . . 35.35
Cash in hands of treasurer .... 186.77
Contipgent Fund ..................... 7,000 —

Totai .............................. $168,527.98

SPULKOS VALDYBA IR DIREKTORIAI:
FRANK ZAKARAUSKAS — ADOMAS BERNADIŠIUS 

Vice Pirmininkas Iždininkas
JUOZ. J. MOCKUS, RaStininkas

1243 So. 49th Ave.
Cicero, III.

ADOMAS STUUGINSK.AS — MATAS SRIUBAS — PETRAS ZICKUS 
JUOZAPAS MANSTIS — JUOZAPAS ORIBAUSKAS 

Knygų Peržiūrėtojai — JUOZ. SKIRIS — JONAS ČESOKĄS — PI.ACEDA MAŽIONIS 
Advokatas — FARNK B. MAST (Mastauskas)

PRANEŠIMAI
sugrąžinti, kad galėtume dar- 

į bą baigti. Prašomi atsivesti 

ir naujų narių.

Marąuette Park. — šv. Ba-j
rboros draugijos susirinkimas

jvvks sekmadienį, gruodžio 11 _ . _ , _
. • , . * Town of Lake. — Draugija

d., 2 vai. popiet, parapijos mo-1 .
’ . , . TT. _ šv. Pranciškos Rymionkos mo

lok. kambarvje. visos nares A . ... ...
, v. ; terų ir mergaičių laikys prieš-
kviečiamos atsilankyti i si su-i ;. . . . , . ,v.
.... . metini susirinkimą gruodžio

sinnkimą, nes daug yra svar- .. ‘ , - .
, -i T . • u 4 (Uec.) 11 d-> 2 vaL Porėtų,

bų reikalų svarstymui. Be to, .. , . , .
, . ,; , „ . parapijos mok. kambaryje,
bus renkama valdyba. Kurios ,x , .

v .... . . bearęs malonėkite dalyvauti,
reuzsiinokejusios savo mokės-1 , . , , .

„ v . , ... ,nts vra svarbių klausimų sva
riu prašomos užsimokėti. , . , .. ,

__ 1H ha. rstymui: draugijos 20 metų 

gyvavimo sukaktis ir kiti. Be

Ben. Grybas, pirm.

šelpimui neturtingi} šeinių. Šv. 

Teresės dr-ja parodo savo kil

nius siekius, dirbdama gailes

tingumo darbus, tat prašoma 

visuomenės savo atsilankymu 

gausiai pramogą paremti.

Viešnia

er lOth. If this snappy wea- 

ther keeps up, the boys wi’l 

Ccrtainly bave a peppy time. 

Femember fellows we bave to 

g. t our Pot&r Bear Club — 

Certificate. Don’t freeze out.

^ų. Programe dalyvaus choras, cir.a didelis prieškalėdinis iš- 

dvigubas kvartetas, duetas ir pardavimas žemomis kainomis, 

solistai.

SC0UT NEWS

Catholic Boy Scouts of 
America Troop No. 459

RADUO VALANDA

Programus savo lėšomis lei- 

jlzia Jos. F. Btfdriko korpora

itija, kuri užlaiko radijo ir ra- 

Boy Scouter kandų krautuvę adresu 3417 

So. Halsted St., kurioje dabar-

SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”

Moterų Sąjungos 2 kuopos

priešmetinis susirinkimas bus rlSnesinių moke8fil,, mal0„Ski. 

gruodžio 12 dien,, parapijos ,c ,,.&imokML ' VaWyba 

mokyklos kambaryje. Visos

narės prašomos atsilankyti,

I
I

narės prašomos 

neš bus renkama nauja val

dyba ir svarstomi svarbūs rei-

kalai. Raštininkė

Tne Scouts from Holy Cross 

parish are taking an over- 

to, bus renkama valdyba 1933 rdf?Lt liike satnrday, Decemb-

m. Narės neužsimokėjusios

MAROUETTE PARK
šiandien a. a. KAZIMIERO 

jungos 4 kuopa rengia bunco JONAIČIO laidotuvės 9 vai.
North Side. — Moterų Sn-

party sekmad., gruodžio 11 d.,

parap. svetainėje, 7:15 vai. va

ikare. Visas vakaro pelnas ski 

Marąuette Park. - I. R. K. rio,na, ))arapijos nau(iai. vi 
Susiv. 163 kp. priešmetinis su

sirinkimas jvvks sekm., gruo

džio 11 d., 2 vai. po pietų, 

parapijos svetainėj.

Visi nariai malonėkite susi

rinkti, nes bus renkama nauja 

valdyba ateinantiems metams. 

'Jaip pat yra svarbų dalykų 

svarstymui. Valdyba

si maloniai kviečiami atsilan- 

kti. Sąjungietes užtikrina, kad 

visi atsilankę būsite pilnai pa- 

tenkinti. Turėsime labai daug 

ir gražių dovanų. Įžanga tik 

23c. Sųjuugietė

lyte, Gimimo Svenč. P. para
pijos bažnyčioje. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pa
žystamus atsilankyti ir pasi
melsti už mūsų brangų drau
gų, prietelių ir veikėjų.

Nuliūdęs.

Brighton Park. — Labd. Sų
gos 8 kuopa laikys priešme-

Marąuette Park. — Gruo

džio 11 d., šv. Teresė dr-ja 

rengia labdarybės naudai card 

and bunco party, parap. sa

lėje, 2 vai. popiet. Įžanga tik

linį susirinkimų gruodžio 11 35c. Bus įvairių artistiškų do- 

(1 tuojau po sumos. Visi na ivanėlių, taipgi keletas gražių 

ji ii prašomi atsilankyti. BiiS|‘‘door prizes,” kurias kiekvie- 

k nknma nauja valdyba 1933 nas atsilankęs turės progos 

jn. Kurie turite paėmę tikie- gauti.

tiu prnėjosio vakaro, prašomi { Visas pelnas skiriamas su-

Ryt chicagiečiai ir apylin

kės miestų lietuviai turės pro

gos pasiklausyti gražių dainų 

ir muzikos iš radijo stoties 

VCFL, nuo 1 iki 2 vai. po pie-

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spnlką 
Texų informacija suteikiama

Dykai
2608 We»t 47th St

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo suriku gyventi, ypač A- 
; merikoje. Mokytis reikia lr senes
niems žmonėms ne tik jaunuoliams. 
Geriausia lietuviu mokykla visoj Chl- 
cagej yra Amerikos Lietuvių Mokyk
la. Čia pagal naują mokinimo būdą 
Išmokinama Į trumpiausią laiką ang
lų ir lotynų kalbos, aritmetikos, kny- 
gvedystės. stenografijos, pilietystės, 
laiftkų raftymo. abelnos istorijos. Ir 
kitų mokslo Bakų. Mokyklos vedėjas 
p, J. P. Olekas, yra senas Ir daug 
prityręs, kuris gražiai tr visiems su
prantamai dėsto mokslo dalykus ir 
kiekvieną labat patenkina. Dabar, 
prasidėjus mokslo metams, pats ge
riausias laikas pradėti mokytis. Atei
kite ir isiraSvkite Šiandien, MOKSLO 
VALANDOS: Nuo 9 iŠ ryto Iki 3 po 
pietų lr nuo 7 Iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 So. Halsted St.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

Nufotografuoju jū

sų namuose prie 

eglaitės už dolerį. 

Telefonuokit:

Englewood 5840

.. P. CONRAD ..
730 West 62nd Street

/ bU. 

r

Geriausia cash kaina už mo- 

rgičius, bondsus ir deposit ce- 

rtifikatus. 134 No. LaSalle St. 

Kambarys 316. Atdara vaka

rius.

CICERO, ILLINOIS
GRAND OPENING 
Bučernė ir Grosemė Atsidarys 

Šeštadienį Gruodžio IO, 1932
Kviečiu yisus senus ir naujus kostumerius užeiti, 

mažesnės kainos niekur kitur negausite.

JUOZAPAS BOCUNAS
4928 Wcst 14th Street

Kiekvienas Yardas parduoda 
Rlack Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės ) Urane Coal 
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kalną negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ......... $8.50
Pocahontas lumps ..'..$9,00 
Summer Creek lump ..$8,00

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos Žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 

' torius dėl judomų paveikslų 

rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380

Į JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

T05 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 rvte iki 5 pęplet
;West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio. Seredos Ir Pėtnyčlos 
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

^^J’elęfonaa Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADV0KATA8

Miesto Ofisas 77 W Washlngton R» 
Room 908 Tel. Dearborn 796*

Valandos: • ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais Ir Kętvergal* 
— « Iki • vai

4141 Archer Aro. Tel. Lafayette 7117

Namų Tel. Hyde Park 1398

Tp. WA1TCHES
ADVOKATAS

83 E 107 8T. prie MICHIOAN AVE 
Tsl. Pullman 8980—<377

4800 8. WOOD ST—Ketvergo vak 
Tai. Lafayette <393

140 N LA SALLE RT—pagal sutarti

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųSles 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Oiseils Šviežių klausi
nių, sviesto lr sūrių. 

4444 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Phone Roosevelt 2072 
8TANISLOVA8 FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO,
) Coal, Wood, Expressing and 
' Moving

2146 So. Hoyne Avenue
Chicago. III. 

B< BINKI S TAISOM
Atliekame Plasterio — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus statom — 
taisom. Plasteruojam skliautus — 
Callfornljos tlnkavhnu. Darbą atlie
kam už pusę kainos

Tel. West Side WEST 0«#3 
Tel. South Side YARDS «438

JNO. LYNCH
RO# WEST 47 th STREET 

9O5I WEST MADISON STREET

Jei manai pirkti automobili, ateik 
i pas mus pirmiau, nos mes užlaikome 
i vieną 18 geriausių ruAlų automobi
lius — STUDEBAKER. kurie yra 

. pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną pasirinki

mą vartotų karų labai prieinamą lr 
nebrangia kaina

' MIDLAND MOTOR SALSS
t«I ARCHER AVENUE
Telephone Lafayette 713#

t
I
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