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ITALŲ ŪKININKAMS 
MEDALIAI

BOLŠEVIKAI VERČIA
----------- į ŠEIMININKES DIRB-

BARCELONA, Ispanija, gr. TUVĖSE DIRBTI

30. — Policija susekė naują ' —---------
revoliucinį sąmokslą, Į kurį, j MASKVA, gr. 30. — Rusi- 
kaip pranešta, įvelti kariniu- jos šeimininkės iki šioliai ga- 
kai. Vyksta kratos ir areštu- Įėjo nustatytas duonos ir cuk- 

Iraus kiekybes nusipirkti vals
tybinėse parduotuvėse. Nuo 
J sausio 1 ii. tas joms bus už
drausta. Nepraras šios privi-

------------ įlegijos tik tos, kurios lygini
ROMA, gr. 31. — Kad pa- kaip vyrai eis dirbti į dirbtu- 

skatinti italus fikininkus prie ves.
didesnio darbštumo savo ū- i Bio naujo bolševikų potvar
kiuose, fašistų vyriausybė nu- kymo svarbiausias tikslas yra 
sprendė pasižymėjusius ūkini- visiškai išgriauti šeimas, 
nkus atžymėti aukso, sidabro,
ar bronzo medaliais. Šiuos me
dalius kruopštiems ūkininka
ms pripažins pats karalius vy
riausybei rekomenduojant.

RUSŲ KOMUNISTAI BUS 
IŠTREMTI

PANAIKINO AUKSO 
PAGRINDĄ

LONDONAS, gr. 31. 
tų Afrikos Unijos vyriausybė 
panaikino savo valiutai aukso 
pagrindų. Anglai pareiškia, 
kad tai aiškus smūgis J. Val
stybėms ir Piancūzijai, kurios 
laikosi to pagrindo.

KOVODAMI TIKĖJIMĄ, BOLŠEVIKAI 
PATYS SAU KAPUS RENGIA

VIENA, Austrija, gr. 30. — augtų be Dievo, taigi, ir be 
'Žiniomis iš Rusijos, bolševikai doros, be jokios niekam atsa
kovai prieš tikėjimą organi- komybės. Lengva suprasti, 
zuoja mokyklų vaikus. Seniau kad taip išauginti vaikai tu- 

1. .Japonų valstybės tarybos narys Kikujiro Išii atvyksta į J. Valstybes; po prezidento tik maža vaikų dalis bedievy- rėš virsti kriminalistais ir 
bės kėliau buvo pasukta. Da- kraugeriais, dėl kurių ir pa- 
bar tam tikslui vykdoma visų įtiems bolševikų šulams pasi- 
vaikų mobilizacija. Kiekvieno darys ankšta.
je mokykloje iš vaikų bus su-į Pasaulio istorijoj neįregist- 
daryti bedieviškieji rateliai, motas toks didelis prieš tiko-

-'Z

Roosevelt’o inauguracijos jis pasitars su prezidentu Azijos Rytų klausimais. 2. Šventasis !<•- 
vas Pijus XI apžiūri spirališkus laiptus naujai atidarvtoj galerijoj Vatikane. 3. Gen. W. D. 
McChesney iš Chicago; jis paskirtas .1. Vai.-lybių atstovu Kanadai.

MIRUSIOJO VYSKUPO 
LAIDOTUVĖS

SEATTLE, Wash., gr. 
- Vakar

30.

PIRMADIENĮ “DRAUGAS 
NEIŠEIS

PUOLAMI ŪKININKAI

,i x i- i - av:h , 83 sudarys visos raudono- jimą šėlimas, koks šiandien y-Peotone apylinkėse, VYill a- . ° - i .. . .
~ ■ valstybės vaikų organi- ra Rusijoj. Per visus amžius 

visuose kraštuose buvo bedie
vių ir jie organizuotai, ar pa
vieniui. veikė prieš tikėjimą. 
Bet nebūta tokios valstybinės 
prieš tikėjimą propagandos, 
kokia šiandien Rusijoj vykdo-

SiOSPirmadienį, sausio mėn. 2 d., pskrity, plėšikai užpuldinėja j
ia įvyko mirusiojo'dėl Nauju Metu šventės dien- ūkininkus. Juos kankina rei-į aT5^’. 

v , . ’, i ‘ ,, ., . i i i • • • i- i - i Bedieviai vadai mokina vaisios vyskupijos vyskupo O - rastis Draugas neišeis, be-.kalaudami pinigų. Keletas u-l , i ,
ia i • , i • /. i .• • t -*i • x H • • i ix-- d x kus, kad visados visur privaDea laidotuves. Gedulingose [kautis numeris bus išleistas j kininkų nukentejo. Pastaroji 1

( BERLYNAS, gr. 30.
.tos policija įsakė visiems ru
sanis komunistams apleisti ne Jy vyskupas McGrath. 
tik Berlyną, bet *ir Vokietiją.
Jei jie nepaklausys, bus suim-

Pie- ti ir deportuoti.

Gedulingose į kantis numeris bus 
pamaldose pirmininkavo Jo ;antradienį, sausio mėn. 3 d 

Vie- įEksc. Portlando arkivyskupas

i x i • i -i • • lą kovoti prieš tikėjimą. Vai-piktadarių auka yra ukimn- ■ 1 J t

Howard ir Jo Eksc. Baker Ci-: CHICAGOJE
NAUJAS VYSKUPAS

10 ASMENŲ PRIGĖRĖ
AVEST SOMMERVILLE, 

Mass. gr. 30. — Šv. Klemento i

PRIPAŽINO AUSTRIJAI 
PASKOLĄ

PARYŽIUS, gr. 30. — Pra
ncūzijos parlamentas, kurs 
prieš porą savaičių nusprendė 
nemokėti J. Valstybėms karo

M ELLINGTON, N. Z., gr. įkas kun. 1). E. Desmond pa- 
30. — Napier prieplaukoje ne-j-.kil tas Alexandria, La., vvs- 
didis garlaivis sudaužė valtį, kupu.
kuriaja buvo vežama 30 dar
bininkų. 10 darbininkų prigė-
re, ii 11

NESKIRS PIRKIMO 
MOKESČIŲ

kams įsakoma, kad jų ta ko
va daugiausia pasireikštų na
miškių tarpe. Tas reiškia, kad ma
bolševikai įsako vaikams na-i Vienas dalykas yra negin- 

Policija yra nuomonės, kad ^lankyti },. negerbti savo tė- rijamas. Bolševikai, kasdami 
tai Chicago Heights plėšikų Vų į,, vyresniųjų. Nurodo jie- duobę krikščionybei, patys ton 

ms augti ir elgtis kaip lauki- duobėn įsiverš. Tada baigsis
niams. Jie nori, kad vaikai iš- jų ši piktoji propaganda.

kas Oliver Peterson. Jam svi- 
■linta kojos ir rankos, kad jis 
pasakytų, kur turi pinigus.

PAŠOVĖ PLĖŠIKĄ

Plėšikas Paul Green, 27 m. 
amž., užpuolė mėsos parduo-

gaujos darbas.

paiapijos klebono pagelbinin- jtuvę, 6751 So. Halsted gat. Pa

IŠDALIJO TONUS LITE
RATŪROS

vojingai pašautas jis spruko 
į Emerald avė. ir tenai su
kniubo. Pas jį rasta du revol
veriai ir buteliukas su degtine.

Šiandien iš Floridos grįžtu i 
Chicagos majoras Cermak’as.

PLANUOJAMA DUOTI 
DAUGIAU VALDŽIOS

ČIGONĖS PLĖŠIKĖS

LOS ANGELES, Cal., gr. 
'30. — Kolumbo Vyčių organi- 
■zaeijos katalikiškos literatūros 

— biuras šiemet įvairioms Kali-

Areštuotos dvi čigones 
vienas čigonas, kurie apiplėšė j(jau

AVASHINGTON, gr. 30. — 
Kongreso demokratų atstpvų 
įvadai planuoja būsimam pre- 

11 zidentui Roosevelt’ui pripaži-

karta iš viso mažiau rūko, 
kaip senieji. O šie, dėl krizio 
priežasties taip jau mažina 
“normas,” ne retas ir visai 
meta rūkęs. Ne be reikalo
krautuvininkai nusiskundžia,

Pastaruoju metu dar labiau ka(, kutiniairfai8 metais u 
atpigo pragyvenimą.. Lietuve ba,.o gamini|j |abni
je. Apskaičiuota, kud spalių

vidutiniškai

LIETUVOJE

PRAGYVENIMAS PINGA

AVASHINGTON, gr. 30. 
skolų, vakar pripažino Aus- šio kongreso paskutinė sesija-foruijos ir Arizonos įstaigoms 
trijai 14 milijonų dolerių pa- neskirs jokiu pirkimo moKes- Į veltui išdalijo daugiau kaip 
skolą.

NUŠOVĖ BOLŠEVIKŲ 
LĖKTUVĄ

cių. Prezidentas elektas Roose- šešis tonus literatūros, 
velt’as yra priešingas šiems
mokesčiams. ŽUVO DU STUDENTAI

sumažėjusi, o šiemet — tai ir 
menesi vidutiniškai vienam . , • n. , - . • , -iau valdžios, taip kad »moini: nr»oVventi reikėio ma * ’ ^etas kuns Pir,'slQs

parduotuvę, 6814 Stony Island iis be kongreso atsiklausimo' g - 1 g’ ■ - - J ‘ ‘ sekantiems metams
avė.

4 AREŠTUOTI

galėtų mažinti valstybės išlai
das.

žiausiai 69,21 lit,,; dviejų žmo tabaku prekiallti
nių šeimos pragyvenimo mini- _________
mas buvo 115,62 litai, penkių

patentą

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
gr. 30. — Ties Hotin, kur su
eina Rusijos, Rumunijos ir T Le
nkijos sienos, lenkų pasienio 
sargyba nušovė vieną bolševi
kų lėktuvą.

Chicagos policijai įsakyta 
uždaryti apie 500 gazolino sto
čių, kurios neturi 1932 m. 
“laisnių.”

INTERNUOTUS KINUS 
PASTATYS DARBAN

AMERIKOS GRAIKAI NORI 
IŠMOKĖTI SKOLOS DALĮ
STEVENS POINT, AVis., 

gr. 31. — Gruodžio 15 <1. Grai
kija neišmokėjo J. Valstybė-

ŠANCHAJUS, gr. 30. — Iš ma karo skolų dalies — kelių 
Mandžiūrijos nuo japonų pa- šįmtų tūkstančių dolerių, 
sprukusius ir Sibire internuo-l Penkiolika vietos graikų pa 
tus apie 3,000 kinų bolševikai, ‘ darė sumanymą, kad neišmo- 
matyt, pastatys darban miš- ketą dalį išmokėtų šiame kro
kuose. Kinijos vyriausybė ne-ište gyvenantieji graikai
turi priemonių tuos kinus at-'miesto graikai tam tikslui sk; 
siimti, o bolševikai nenori jų jė po 100 dol. kiekvienas. Su
veltu! maitinti. Taip pat bol- įdarytas komitetas priimti au-

NAHANT, Mass., gr. 30. — 
Du Harvardo universiteto stu
dentai lakūnai vakar iš East 
Bostono lėktuvu išskrido “pa
sivažinėti.” Už pusvalandžio 
žuvo įkritę ; Lynn prieplauką.

j Policija areštavo du tarnau
tojus ir du optometristus, di- 
iibusius American Optical Co. 
įstaigoje. Kaltinami pavogimu 
įvairių daiktų vertės 5,000 dol.

NAIKINA KALINIŲ
KOLONIJĄ 1

ROMA, gr. 31. — Italijos 
vyriausybė naikina politinių 

kalinių koloniją Lipari salo-, 
je, šalia Sicilijos. Ten buvo Į 
tikras kaliniams Sibiras. Tos 
rūšies Sibiru fašistų valdoma 

i Ttrilija turi visą eilę.
I ' _____________

AUTOMOBILIŲ AUKOS
Cook’o apskrity (ir Chica- 

ševikai atsisako grąžinti juos kas ir paskelbtas atsišaukimas 'goj) šiemet iki gruodžio 29 d.

Pats kongresas išlaidų ma-Įžmonių šeimos — 171,74 lt. 
'žinti negali, nes politikierių j- Didžiausias pragyvenimo mini 
įtaka stato klintis. O preziden- mas Lietuvoje buvo 1925 me- 
Įtas nuo tos įtakos yra laisvas tais, nes tada vienam žmogui 
ir gali nevaržomai kur tik rei
kia mažinti išlaidas.

Iš Albany, N. Y., praneša, 
kad prezidentas elektas Roose
velt’as yra palankus kougre- 

Iš žiemių vakarų Chicagoj80 demokratų atstovų suma- 
link eina didelio šalčio banga, nymui
anot pranešimo iš oro biuro.

EINA ŠALČIO BANGA

Sekmadienį, Naujų Metų die
ną, numatoma saulėta diena, 
bet gerokai šalta.

PALEISTA 149 DARBI
NINKAI

Ekonomijos sumetimais iš 

Cbicago sanitarinio distrikto 

paleista 149 darbininkai.

UŽDARYTAS BANKAS

DIENĄ IR NAKTĮ MALA
Lekėčiai, Šakių aps. Vieti

nio žemės ūkio k operatyvu 
malūnas turi tiek daug mali
mo, kad dieną ir naktį mala.

vidutiniškai per mėnesj reikė. :Koperatyvo tarnauloilJ sažini. 
davę 116,31 litu, o 5 'r.gas darbas ir mandagus pata-
šeiniai — net 310,60 litu.fc

SPRINGFIELD, Ilk, gr. 31.

ALUM PRARŪGĘS 
MIESTELIS

rnavimas patraukė ūkininkus 
iš didelės apylinkės. Stebėtis, 
tenka, kad malūnan su grū
dais atvažiuoja ūkininkai net 
20 kilomet. Tuo tarpu čia pat, 
kaimynystėj stovi ne viena.’

Raseiniai. Prasidėjo betono

Linkuva, Šiaulių aps. Ma
žai Lietuvoje bus tokių mies- 
jtelių kaip Linkuva, kuris tiek malūnas be darbo, 
pasižymėtų pasiutalio arba 
“šamarliako” gamyba ir pre-

— Uždarytas Ridgelv-Farmers kyba jr aplūžusios lūš- ir krosnių statymo meisteriu-
State bankas. Gubernatorius nog piinOs būna girtaujančių jms kursai. Nuo gruodžio 2 d. 
Emmerson yra šio banko di- jr besilinksminančių šituo a- elektros stoty pradėjo veikti 
rektorius. Jum. Ko ko, bet triukšmo ir naujosios mašinos. Elektra jau

ORO STOVIS
blevyzgų, tai čia 
perdaug.

jau tikrai

CHTCAGO TR APYLIN

KĖS. — Šiandien debesuota;
MAŽAI RŪKO

Brookfield’e traukinio su-
j Mandžiūriją, kur jų grąžini į Amerikos graikus. Reikali- nuo automobilių žuvo 1,106 važinėta Mrs. L. Parker, 72 numatomas sniegas; daug šal

mo japonai reikalauja. nga pusė milijono dolerių. asm. m. amž. našlė. i čiau. , , i jj

Panemunis. Rokiškio apskr 

Apylinkės jaunoji ūkininkų toje Užklupti.

nebemirkčioja. Pastaruoju me 
tu padažnėjo vagystės. Tš do
mininkonų vienuolyno kasos 
pavogta 1,000 litų, mėginta ir 
“Dubysos” koperatyvą apvo
gti, bet piktadariai buvo vie-

f
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DIENOS KLAUSIMAI
BAIGIANT 1932 METUS

Mūsų bendradarbis p. J. N. padarė ga

na plačių 1932 metų lietuvių visuomeninio ir 

organizacinio veikimo bei gyvenimo apžval

gų, kuri šiomis dienomis ėjo atkarpoje. Iš 

tos apžvalgos aišku, kad šie metai Amerikos 

lietuvių katalikų gyvenime buvo gana gau

singi kilniais darbais. Nors ekonominiu ir 

finansiniu atžvilgiu laikai ir labai buvo sun 

kūs, tačiau veikimas nebuvo mažesnis negu 

gerovės metais. Be abejojimo, buvo daug trū

kumų, liko neužkištų spragų, bet vis dėlto 

tie trūkumai, sulyginant su darbų vaisiais, 

yra menkniekiai. Juos galėsime pašalinti atei- • 

ties veikime.

Šių metų konstruktyviais darbais tegali ! 

pasigirti lietuvių katalikų visuomenė. Libe- 

ralų ir socialistų grupės, kaip ir paprastai, 

pasižymėjo stengimosi griauti tų, kų katali

kai pastato.

Kokie visuomeniniai dr.rbai mūsų laukia 

1933 m., apie tai parašysime jau kitais me

tais.

taip įvyktų. Bet perdaug tuo nepasitikėkime, 
kad nereiktų apsivilti, nes gerovės grąžini
mas šiame krašte priklauso ne nuo vien val
džios, bet nuo viso pasaulio ekonominės ir 
finansinės konjunktūros. Vienas šio krašto 
prezidentas viso pasaulio būties nepakeis. Jis 
tik, žinoma, su kongreso pritarimu, laikinai 
gali duoti darbo didesniam darbininkų skai
čiui ir pasirūpinti bedarbių šelpimu, kad 
jiems bado nereiktų kęsti. Tikėkimės nors 
tiek, kad vyriausybės atmaina gal ir bus tuo 
stimuliantu, kuris pramonės ir prekybos ra
tus nors šiek tiek daugiau pasuks, lr jei taip 
bus, laikai nebeis prastyn ir tuo būdu eko
nominis gyvenimas greičiau sugrįš į norma
les gyvenimo vėžes.

Mes, lietuviai, nedaug tegalime prisidėti 
prie normalių laikų grųžinimo. Tačiau visus 
savo tautiškus reikalus, visus bedarbius tau
tiečius puikiai galime aprūpinti. Kad taip 
būtų, nė naujo kokio plano nereikia. Keikia 
tik tautiškos vienybės, daugiau susipratimo

kelionę. Naujuose metuose tu-'W. Foerster. Juk šio pasaulio

ri būti rimčiau žvelgiama į sūnūs nesupranta aukštesnių

jųjų Sveikinanties bei dalykų, jiems tolimas troški-

tu.-.. .... , . i .. linkėjimus reiškiant, reikia ne mas pasiekt Dangaus Karaly-
Iaukas bėga, kaip upeje va- bei nuskina gyvybę, lra zmo- " J ’ i 1 ....

v- „ , | • ....... ... 'vien geras rezoliucijas bei pa- slę. “Žmogus savo prigimtinunduo; artėja esančių pasaulv- mų, norinčių turėti sveikatų, J . .. »»•
• z . . - . žadėjimus ondarvti, bet ir gv- nepriima to, kas vra Dievoje žmonių gyveninio kelio ga- vienok jos neturi — net kai r“ • > i, .

> , , • .. • ,. i , ... venti sulig tų rezoliucijų. Pa- Dvasius; tai iam yra paikybė,las. kurie norėtų mirti, liet Die-j .................. . “ . ’
o • •• , • i -i a- žadėjimai bei geros rezoliuei- ir jis negali suprasti, nes taiSenieji 1932 metai, rodos, vas juos gyvus palaiko. Yral J ® . 1

. • d . . . -jos pasilieka be vertės, jei jų reikia tyrinėti dvasiškai. Bet
pasaulyje žmonių, kuriems ir,J i"1-111 ™ ’ ■' •' -i , . * v

, ii-* 'nepildoma. Tat reikia būtinai dvasios žmogus visa išmano,?s duonos labai sto-1 1 i ....
įdėti gyvenimo praktikom pats gi niekieno ne upranta- 

uomet turės reikšmę ir per- mas” (l Kor. 14—15).

1 <• yventas laikas atneš gausiui “Dvasios Žmogus!“ Tai bus

mirte numirė, — nauji gimė.
Tas taip brangus laikas, tie kasdienini
taip smarkiai bėgantieji me- kuoja ir badauja, vienok turi 'f1*' 

tai, rodos, it koks tyras srau- gyventi ir gyvena tokioje pa-Kut

nių upelių vanduo, kunkuliuo

damas prabėga, išnyksta ir 

niekad atgal nebegrįšta. 

Rasime žmonių, kurie per

dėtyje, 
nuos geresni

Argi mes esam uz a-,

Tat i šiuos da vaisių.

KĄ ŽADA NAUJIEJI METAI

lykus reikalinga kreipti dau

giau dėmesio, kad besinaudo-

dvyliką mėnesių dar nepradė- | darni mums Dievo duotomis 

jo savo padarytų pasiryžimų Igausiomis dovanomis, būtu-

gyvenime vykdyti; net reika

lingieji gyvenime dalykai liko 

nepradėti. Rodos, kaip anais Dievo laikų, 

senais laikais, kuomet gyveno

meni Jam dėkingi ir naudin
gai sunaudotumėm gautąjį iš

Kun.

mano vedamoji mintis ateina n- 

Pr. J. Vaitukaitis čiais metais. Kai pasaulis mi

na po kojų visa tai, kas žmo

gų išskiria iš žemesniųjų ku

rinių, aš eisiu paskui Kristaus 

vėliavų, kuri plevėsuoja virš 

šios žemės dumblų ir kuri ve

da žmones tikruoju gyveninio 

keliu. Esu krikščionis ir pri-

Nauji Retai
Nauji Melai. Nauji Metai! 

i Linksmai ir triukšmingai pra-
Minėtieji dalykai yra tie, skamba šie žodžiai plačiame .............................................

kurie paliečia žmogaus kūnui pasauly. Džiaugsmas ir links-aJay PaGjaivintis ir kitas 

raginimus, kad lietuviai nežarstytų savo sun-Įper trįs metus įr gegįs mene-įgautas iš Aukščiausiojo dova- niurnas atsispindi žmonių vei- gaivlvnt krikščionybės dvasioj, 

kiai uždirbtų pinigų po svetimtaučių kiše-lsįUg nė lašas lietaus neiškrito na.s. Čia reikia neužmiršti, kad duose, sulaukus Naujų Metų, Krikščionybė- nereikalauja kė

nius, bet remtų tik savąsias religines, tauti-Įdėl to išdžiuvo pievos, žolė ir yra dar Dievo duotos dova- nauju užsimojimų. “Lieja lai-|gtl gyvenimo,Ji nėra pa

neš ir kultūrines įstaigas, remtų savuosius niį§kai; visas sutvėrimas tro-'nos nemirtingai žmogaus šie- mes,” siunčia linkėjimus, ke.,šaulio priešininke. Ji tik rei- 

biznierius ir profesionalus, kurių savo tarpe 'gko vandens. Taip ir praėju-,lai. Nesykį per sąžinę žmo- lia puotas. Nauji Metai daro|kalau«>a apgaiėti pikta, ji mo- 

užtektinai turime. Jei savo centus praleisi J sįejį metai kai kam buvo to- gaus išgirsta Šv. Dvasios bal-'didelės įtakos žmonii/išorinia-iko’ kad galutinasis žmogaus

me lietuviškose įstaigose, kolonijose ir biz- !kjaįs išdžiuvusiais. Kaip anų'są. Viduje rodos kas sakvte me gyvenime. tlk las ne žiame’ bet aname

- ■ - - i - , amžinajame gyvenime. Kris

taus mokslas nieku būdu ne

ir broliškos meilės. Nekartų esame girdėję pranašas Elias, vienu tarpu

Lietuvoj sakydavom — Kalėdos, Kalė

dos, o po Kalėdų tos pačios bėdos. Gryna tei

sybė. Kalėdų laukėme,--ruošėmės, jas pralei

dome ir štai vėl prie Kasdieninių darbų ir 

rūpesčių grįžome.

» Kalėdos buvo naudingos tik tiems, kurie 

jų tikrąją dvasią suprato ir, toje dvasioje su

sikaupę, susiramino ir kokį nors gerą darbą 

savo artimui padarė, dvasiniai susistiprino.

Laukiame ir kitų švenčių — Naujų Metu.
Stovėdami 1933 metų angoje, turėtumėme pa

žvelgti į besibaigiančių metų nuveiktus dar

bus ir planuoti naujųjų metų žygiams.

Šie metai buvo sunkūs visiems. Skundėsi 
darbininkai, biznieriai, pramonininkai ir pro
fesionalai. Nelengva buvo veikti mūsų visuo
meniškoms ir kultūriškomg organizacijoms; 
nelengva buvo ir spaudai. Ką mums žada nau
jieji metai — sunku tuo tarpu pasakyti. Visi 
laukiame geresnių laikų. Daug žmonių tikisi, 
kad naujai išrinktas prezidentas, užėmęs vie
tą, krašto ekonominę ir linansinę būtį pa
kreips į geresnę pusę. Būtų labai gerai, kad dan tos Lietuvos vienybė težydi!’

niuose, tuo pačiu stiprėsime ne tik ekono

miškai, bet tautiškai, ir kultūriškai. Sustip

rintos įstaigos mums duos geresnį patarna

vimą, remiami saviškiai biznieriai bei profe

sionalai dosniau parems visą mūsų sąjūdį, 

nepamirš nė artimo meilės darbų.

Tiesa, šiais metais keletas ir lietuviškų 

biznių uždarė duris. Vieni dėl depresijos, ki

ti dėl nesąžiniškumo. Kad išėjo iš biznio dėl 

depresijos — stebėtis netenka. Milijoniniai 

bizniai subankrutavo. Bet kas, išeidamas iš 

biznio, žmones nuskriaudė, vertas pasmerki

mo. Nesąžiningų žmonių visose tautose atsi

randa. Netrūksta jų ir lietuvių tarpe. Dėl 

to, kada mes raginame remti savuosius biz

nius, mes turime galvoje dorų, sąžiningų ir iįjono minutų. Kiekviena mi- širdvs, it kokie dvkuinos dir- + +•

laikų žmonės ilgą laiką laukė 

lietaus, taip kai kurie šių lai

kų žmonės dar ir dabar lau

kia patogesnio laiko, bei pro-Į Pereitais metais buvo lemta bent valandėlei užsidaro savv- 

gos pradėti metų pradžios pa-'žmogui naudotis šv. Sakiame-į je ir pagalvoja apie tai, kad 

siryžimus pildyti. litais, per kuriuos gaunama į- Nauji Metai turi sukelti įnu-

Čia kaip tik pirmiausiai rei-i vairios Dievo malonės. Vienok mvse noro dvasia atsinaujint? 

kia žvelgti į praeituosius me-jne visi to Šv. Dvasios balso I Ar bent visi tikintieji padaro

I I
tus. Mūsų Sutvėrėjas savo be- klausė. Yra žmonių, kurie vi-ĮNaujuose Metuose nutarimą 

galiniu gerumu parodė savo su kuo gausiai naudojosi, bet gaivint savyje per ištisus ne

meilę savo žmonėms. Mes ži-j nepamąstė, iš kur visa tai ga- tus jaunatvės dvasią? Apsi- 

nome, kad per vienus metus Įvo ir nepareiškė savo dėkin- svarstyk ir tu...

sueina netoli devyni tūkstan-! gumo Tani, Kuriam visa gar-i

sako žmogui nedaryk to, ne-1 O kaipgi daros žmonių išvi-

kalbėk to, neik su blogais žmo'diniame, dvasiniame gyveni- 

jinc? Ar daug yra tokių, kurienėmis, nedraugauk ir t.t.
nori žmogaus didybę ir jo lai

sves slopinti, tik veda į aukš

tesniąją tobulybę (prof. Dr. F. 
Savickis).

Artyn prie Kristaus, artyn 

prie Jo Bažnyčios! Štai kas 

reiktų linkėt Naujais Metais. 

Mes per daug prikiboin prie 

laikinų gerybių. Turtai, gar

bė. linksmybės skamba žmo

nių kalbose, bet retai kas no-

... r i i Dieve, Dieve! Kiek jau Naudai valandų (tai vra 8,/'6O)Jbė priklauso. i. , ... , , . _.. . . . i- jų .Metu praleidau, o betgi ne-| . . ... ,
vadinas, daugiau kai pusė nn-Į Gal būt, yra žmonių, kurių su rjnitaį „svarstės to< šven-|na lr '1O Pa»eullinas5 kas S1 

J daro Dievo v alių, pasilieka per

_ ri prasitart: “Pasaulis praei-

<os, kad tik dvasios jaupatyrusių žmonių vedamus biznius, kurie rū- 'nuta Dievo akyse yra brangi, vonai; vietoj gerų vaisių, 

pinasi ne tik sau pelno padaryti, bet taip pat jįsaį koi sekančią įninutą duo davė tiktai dagius ir erškė-Į .. iv<į-. 

žiuri, kad ir kitiems nebūtų skriaudos. da, pirmiausiai praėjusią sau čius. Dievas visuomet jiems'Į*^’į •- :r

Visos musų ekonomines įstaigos, kurios atsiįma. Kas valandų, kas mi-1 geriausiai darė ir gražiai jn n lai kęsta nuostoli?” (Mat. 16,
pastatytos ne ant kokio blofo, bet ant tvirtų'nutą tasai dangaus Tėvas žmo- takus puošė, vienok jie nepra- "de <H,^au karahMe” 26>-

pagrindu ir sąžiningų žmonių vedamos dr». Igui teikia ^.ybę ir * palai-įleido dienos, kurioje už taip Mat is, 3) lint su šiais! Nauji .Metai! Einu valand*

stnt ntun , savo ateit, „ 1933 mėty yetkm,c kc. . daug gera, blogu neatsimoke. kūjais Metais imsiuos stro 'lci užsidaręs klaupiuos po Nu-

nežiūrint kokiu tempu eis ekonominis gyve-! •, A , .. 4„ r.r. 1 . ... . .. . ....
, v, , .v, • 4 • i Sieikata žmogui yra kita Lj. lokiu budu ne Meni m?. pjau rūpintis savo dvasios jau kryžiuotojo paveikslu. I’ade-

nimas šiame krašte. Tokias lietuviškas įstai-, • • ................... 1 1 •' ■ • 11, . 4- • j- i- 4- , i • iDievo duota dovi
gas turime remti ir didžiuotis, kad joms ge-• . . . , . . , .. „ ... , , d ® kuris apie tai abejotų, lai pa

rai sekas. Nepavydėkim, nes kuo daugiau tu

nuoliams skilta Dangaus Ka
ls tikrųjų, sakau

tūiižius” (Jon. 2, 17). “Nes ką 

padeda žmogui, jei jis lainiė- 

tų^visą pasauli, savo gi šie-.

. . , .... siklausia ligoniu. Jie nedvejo-

rėsiine stiprių ekonominių įstaigų, tuo mums \. . .. . * ‘ janeiai tai pasakvs.
visiems kaipo lietuviams bus geriau.

Tad, pradėdami 1933 metus, padarykime 
stiprią’ rezoliuciją iš visų pajėgų remti savas 
religines ir tautines įstaigas, tautinės ir ti
kybinės krypties spaudą, dorus ir sąžiningus 
biznierius ir profesionalus.

Visiems “Draugo” skaitytojams, ben<Im

1932 MEiy APŽVALGA
(Pabaiga)

Nekrologija. — Kaip Lietuvoje, taip 

ir Amerikoje mūsų visuomenė neteko 

daug įžymių asmenų.

. A. A. Kon. T. Kudirka, M. I. 0., Tė

vų Marijonų provincijolas Amerikoje pa

liko didelę spragą. Kaip vienuolijos ad 

ministravinie, taip ir viešame mūsų gy

venime, mes netekome didelės ir rimtos 

pajėgos. Šiandie džiaugdamiesi Švenč. Ma- 

rijps kolegija, šv. Kryžiaus ligonine, dien

raščiu “Draugu.” Šių kultūros centrų 

buvimas didele dalimi priklausė kun. F. 

Kudirkos takto ir pastangų.

A. A. Kun. Petras Saurusaitis mirė 

Lietuvoje, bet jojo darbuotės 40 metų lai

kotarpis buvo praleistas Amerikoje išei

vijos gerovei. Jisai pirmas Amerikoje į- 

steigė mokyklą, pirmas įsteigė našlai

čiams prieglaudų, pinnaa pradėjo leisti 

parapijos laikraštį, pirmas stojo bluivv-

tai tapo pergyventi nedekin- j nafve savo dvasios kultūra, kosiu Jani už suteiktas Atpir-

V • • |
gų žmonių. p)e kurios nėra tikro gyveni- kimo malones ir prašysiu tin-

Kaip praleidome senuo-iu- mo supratimo nei užtikrinto; kauni įkvėpimų ateinantiems

inėtus, nesunku žinoti, bet laimingos amžinatvė meteliams. Daug brangaus lai-
Gauname kasdieninį gyveni- kaip pavyks pergyventi nau- Štai juk as net pasidaviau ^ko sugaišau, bet su siais Nau- 

mui palaikyti maistų — kas- jieji — pasilieka paslaptis. Kų iškrypusiai šiandieninio pa-jais Metais Dievo padedamas 

dieninę duoną. Kaip gyvybė, per 1933 metus uždirbsime kū- šaulio dvasiai! “Nė vienas lai- pradėsiu naują gyvenimą, ap-

sveikata ir kasdieninė žino- nui ir kų pelnysime sielai’ Nė- kotarpis dar nebuvo taip kom- si\likdamas nauju žmogumi,

gaus gyvenime duona, taip ir ra žmogaus, kuris is anksto pilkuotas, taip sumaišytas is kurs sutveitas pagal Dievą
kiti svarbūs dalykai turi įgalėtų tai pasakyti. Vienok vi- silpnybės ir stiprybės, iš tie- teisybėje ir tiesos šventume”

darbiams ir rėmėjams linkime laimingų Nau-Imunis priminti didelį Dievo J aiškiui žino, kad ne vienam (sos ir klaidos, taip pilnas įerJEtez. 4, 24). 

jų Metų. 1933 m. tebūnie gausingi kilniais 'gailestingumą bei meilę. ateinantieji įlietai bus pasku-^-įnimo, taip pilnas siekimo

darbais ir kaip mūsų tautos himne pasukvta: i ^ra žmonių, kurie norėtų tiniai. Tat, tie, taip greitai, be piie šavaiankiskumo /U0Į 4mrv

“ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi, var- ko ilgiausiai gyventi, vienok gimtieji metai visiems turi bū-įpaciu prie laisvo vadovavimo, bl\AI i KIIL IB I LAHN-

Byrąs (“Ž.”)

!mirtis nežiūrėdama to kerta ti pasirengusiais j amžinąja kaip musų laikas , rašo Pr.1 Kl 1 P> DRALGĄ

Conn. nudirbti dar ir šiandie puošia tą , A. A. Kun. Longinas Kavaliauskas — 
garbingą lietuvių koloniją. Kun. P. Sau- jaunas Providence, R. 1. klebonas, buvo 

rusaitis VVaterbury, Conn. pastatė bažny- 1 geras parapijos administratorius. Mit'du-

čią. mokyklą, klebonijų; Bayonne, N. J. 

— parapijos salę. Del savo pasiaukojimo 

blaivybės idėjai paliko pramintas Blaivy

bės Apaštalu. Tai buvo aukštos dorovės 

tikras kunigas, tikras lietuvis. Jisai bu

vo vienas garbingiausių pionierių Ame

rikos išeivijoje.

A. A. Kun. Jonas Eilinskas-Žilius-Jo- 
nyla irgi mirė Lietuvoje, geriausius savo 

darbuotės metus paaukojęs Amerikos lie

tuviams. Jisai buvo įžymus visuonienin- 

kas ir rašytojas. Parašė keletą istorinių 

bruožų iš Amerikos lietuvių gyvenimo. 

Jojo literatiniai raštai išleisti trijuose ne

dideliuose tomuose, daugiausia lenkų ir 

anglų kalbų vertiniai. Daug darbavosi dėl 

Lietuvos nepriklausomybės. Kaip atlygini

bės idėją plėsti. Jojo darbai Waterburv, I nose pataisė savo paklaidą.

dus Amerikos Lietuvoje gyveninio. Kų

mas paliko parapijai nemaža turto be jo

kių skolų. Jaunas būdamas, mėgo rašyti. 

Turėjo poetinių gabumų; išvertė keletu 

eilėraščių iš svetimų kalbų. Netrukus šie 

jojo raštai bus paskelbti spaudoje.

A. A. Viktorija Kazlauskaitė — ilgus 

metus vedusi našlaičių prieglaudą VVater

bury, Conn. Tai buvo nepaprastos kant- 

rybės ir artvmo meilės širdis. Jai vienai 

teko prižiūrėti keliolika nr kelias dešim- ( 

tis našlaičių. Nusiskundžia motina savo 

keliais vaikais; nesiskundė Viktorija sa

vo skaitlingais našlaičiais. Visuomenė gal 

ir nepasiges didelės kilnios širdies, bet jo

sios kelios dešimtys globotojų našlaičių 

atmins tą moterį, kuri nuoširdžiai ėjo jų

jų mirusios motinos pareigas. Ir kam bū-

niuins lemia šie 1933 melai, yra paslaptis. 

Tepažadina mus nudirbtieji darbai ir ga

rbingi mūsų darbuotojų pavyzdžiai uo

liau darbuotis Dievo garbei ir žmonijos 

riaudai. Ant liek mūsų vertė pakils, ant 

kiek mes gero padarysime kitiems. J. N.

iną už tą darbą buvo paskirtas Klaipėdos ' tų vertas toksai pasiaukojimas, jeigu Auk- ; 

gubernatorium. Gyvendamas Lietuvoje, 

buvo nutolęs nuo savo tiesioginio pašuu- 

kimo ir tiktai gyvenimo paskutinėse dio-

ščiausis nebūtų žadėjęs užmokesnio tiems, 

kurie šluosto ašaras savo artyniui.

Toks tai yra pereitų 1932 metų vaiz-

NAUJIEJI METAI
Nauji metai:—žmonės džiaugsmo, 
Laimės linki viens kitam:
Tiki neturėsią skausmo,

Tiki laikui netikram.

O likimas—toks klastingas: 

Juokins iš žmonių vilčių, —■ 

Lyg las draugas apgaulingas 

Mūsų bijantis vargų...

Keičia laikas palydovus,

Keičiasi žmonių vargai,
Dingsta turtai nepastovūs,
Dingsta ir garbės garsai.

Rieda metai — laiko ratai: 

Žilas plaukas ant galvos, — 

Sukas dienos lyg verpetai,

Stumia prie kapų tamsos. 
Amžinybės krantai platūs —
Aušta jie žmogaus akims;

Žemės šios takai taip statūs 

Lieka praeities šalims...

Vandenyno vilnys taško, i

Vekluinos baltai putas: —

Tai likimas laimę blaško,

Keldamas skaudžias audras.
Ir ne vienas mūsų brolis 

Grumias su buisioms audroms, — 

Šaukia laimės, lyg skenduolis 

Pasmerktas mirties bangoms.

Išliko bangos kyla—plaukia

Prie kitos šalies krantų, —

Mus likimas varo—traukia

Prie gyveninio ribų.
Ei, sudiev, graži jaunystė:

Metai stumia vis toliau, —

Taip '— sudiev, jauna draugystė:

Jau aš jūsų nebinatau...

Kelio galas — amžinybė:

Ten keleiviai eina vis, —

Laimė ten tikra, beribė, —

Ten tikra džiaugsmų šalis. B. A. (“4.”)
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS C H I C AG DAKTARAI
NAUJI METAI IŠ ŠV. VINCENTO DE PAU

LO DARBUOTĖS DR. ATKOČIŪNAS

Marąuette Park. — Į šv. Vi- Kas iš biznierią savo kostu- 
neento De Paulo dr-jos rėmė meriams duoda “ Draugo’’ ka

lendorių, ta; kostumeriams pa
K. (iereas su auka $5.00. daro tikrą si.praizą ir tuo bū-
Šv. Pranciškaus Tretininką du paremia Šv. V. dc P. dr- 

dr-ja — $5.00. ją, kuri šelpia suvargusius be-
Maldos Apaštalystės dr-ja darbius. Aišku kaip ant del

no, kaip vienu sykiu atlieka
ma du kilnūs darbai: ir kos- 
tumeliai patenkinami ir varg
šai šelpiami. Tą patį padaro 
ir kiekvienas, kuris perka

krautuvėj galima gauti viso
kią pusipuošimui daiktu už
pigesnę kabią negu kur kitur. 1446 So- 401,1 ct- cicero, m.

Utar. Ketv. lr Pėtnyčloiulli

DENTISTAS

10 — 0 vai.
3147 S. Halsted St Chicago
l'ancd., Scred. lr Subat. 2 — a vai.

Phone Boulevard ”042

žnyčioje bus nepaprastos iš-
--- ------ 'kilmės. Bus šventinama šv.

Nuoširdžiai sveikinu visus Antano relikvijų altorius 
savo parapijoms, šios koloni- (Šlitine oi' St. Aulliouy). Kve- 
jos lietuvius, visus biznierius,1 ntininio apeigas atliks Tėvas
profesionalus; vyru ir moterų Alplionsas, pranciškonas, i’a- j'J skyrių Įsirašė: 
draugijas, jaunimą ir bulvari- mokslą pritaikintą apeigom.'
Škius su Naujais Metais. V pa- pasakys gerb. misijonieriu1 
tingai sveikinu visus, kuri'? kun. A. Peirauskas, mūrijo- 
remia ir platina katalikiškąją nas.
spaudą ir visus parapijos rei- { Apeigose bus ir daugiau — $5.00. 
kalus. svečią kunigą. I • Rudaitis — $1.00.

Sveikinu visus draugus ir j Po pašventinimo bus trinu-į ^L Atkočiunienė — $1.00. 
prietelius, kurie padeda baž- pos pamaldos, palaiminimas su ; Vincento De Paulo dr-
nyčios, apšvietos ir tėvynės Švenčiausiu Sakramentu ir A- ,.i°s skyrus širdingai dėkoja 
darbuose.

Sveikindamas

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave netoli Kedzie) 

Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis lr nedėliomia pagal

sutarti ea

I Office Phone 
į Prospect 1028

Res. nnd Office 
2359 So. Leavitt 8L

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2403 \V. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS;

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

dotacija Šv. Antano relikvi- geraširdžiams až aukas. Lai į “Draugą’ arba “Laivą”; jis 
pildo Dievo Įsakymą — mylėk 
savo artimą kaip pats save.

Dievas visiems atlygina už še- 
Tą ir kitą au- 

ietuvius dalvvau- komis tapo prirengta 35 suo

liuk i u visie- jos. I
ms gausiausią Pidvo malonią j Kviečiu visus šios kolonijos lpnną vargšą.
1933 metais ir... vi. atlos. ,ir apylinkės ..................... ,

.Jei kurį bei kurią kuomi ti minėtose apeigose ir paimli- Lūs krepšiai vargšam 
nors Įžeidžiau, nuoširdžiai mo- dose. 
ldžiu man dovanoti.

Kun. H. J. Vaičūnas. ----------------------------------------
Klebonas ILGAI TRUKUSI GANYKLA

Tel. Canal 8121

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
1 Kampas Leavitt St.) 

Valandos; Nuo V Iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartj

Ofisas Tel. Grovehill 9617
Rea. 47 87 S. Artesiąn Ave.

TeL Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
>428 West Marųuetta Road 

VaL: 2-1 lr 7-9 P. M. Ket. 9-12 AM. 
H edelloJ susi taras

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road. 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare 

Utarn tr Ketv. vak. parai • u tarti

Kun. H. J. Vričūnas
Laukiame daugiau rėmėją.

Bedarbis

AL. PANAVAS SERGA

ŠV. ANTANO RELIKVIJŲ 
ALTORIAUS ŠVENTI

NIMAS

Kiduliai, šakiu apskr. Per- 
vazniką ir kitą kaimą gyven
tojai šiemet ligi gruodžio (i d. 
lauke ganė gyvulius. Ilgai už- t

Marąuetta Park. — Plačięė 
žinomas veikėjas, Al. Panavas 
7257 So. Artesiąn ave., ilgo 
ką laiką kamavos su gripu, ku 

. .. Vincento ,1c Paulo dr. S > galų.Ba«, pasikeitė į pavo
jos skyrius įgaliojo Stasį Sta-j1'"8'“‘nę llg» “ l,lau('"į už,,e' 
niuli prie bažnyčios pardavė s'111*.'- b't pasi,lutus į g.i.y 

.)t daktaro priežiūrą, pavojus jau

ĮGALIOJO

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7 691

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

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

TEL LAFAYETTE 7650

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Ave.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
,Vul.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak, 
Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartį

TEL canal 9402 Į Ofiso: Tel. Victory 6893

Sv,
Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
, . . . ... nėti “Draugą,” “Laivą .. v .Per Naujus Alėtus (sausio 1 sitęsusia ganiava ūkininkai pa , - .... »> . \ , prašalintas. Panavu draugai•' • . . i knygas is Draugo katulo- v . i «

d.) 7:30 vai. vakare mūsą ba tenkinti. . '

Rez.: Tei. Drexel 9191
Res. Prospect 66 59 Jei neaUUlrrjla šaukite Central 7464

DR. P. Z. ZALATORIS OR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted SL 
Kampas 3lst Street 

10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v.

Tel. Canal 02 57

Gydytojas ir Chirurgas 
1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesiąn Ave.

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

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai \ akute
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. llth St, Cicero, 111.

Vai.

. . prašomi karts nuo karto apla-<al(Titlo- 1nkyti. Rap.
go, bei “Draugo”
rilis. “Draugo” kalendoriai šį i .met labai gražūs, su daugeliu 
'paveikslą. Visas pelnas už pa- 
j-duotiH laikraščius eina ininė- 
itą.jai dr-jai, vargšams šelpti.
.Geros valios žmonės dabar ir1
peikti laikraščius, kalendorius.1 t

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. i • i t 9 oReikale meldžiu atsišaukti, o mano kdl kU1,C 1 P° - ---- - ( ^111-

GRABORIAI;

J. F. RADŽIDS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir 
pigiau negu kiti ,o- 
dėl, kad priklau.-au 
prie grabų tšdirbys- 
tės.

OFISAS
668 West. 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

RADIO
RADIJO VALANDA

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utaminkais, Ketvergais Ir Subatomis 
2420 W. Marųucltc lld. arti tt’entero

Ave. Plrone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pitnyčiomla 

1821 So. Halsted Kireet

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 dvkal

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

Kyt iliiTią, t. y. sekmadieny, 
pliorius ir juos siunčia į Lie- sausio 1 d. .los P. Budriko ra- 
tuvą. Pav., p. R. Andreliūnas, Uijo ir rakandą krautuvė ad- 
Marąuette Parko laikrodiniu-! re-;n 3417 S. I laistei! st. ren- 

1439 B. 49 Court, Cicero, HL kas, turintis didelę gražią JP44 ypatingai grąžą ir links- 
krautuvę adresu 2651) \V. '63 rd ’»Q Naują Metų radijo prog- 
St. paėmė “Dr.” kalendorių: rainą.

,11 dar žadėjo paimti; jis juos Visiems bus tikrai malonu

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt >616 arba >619

2314 W. 23rd PL, Chicago

Tel. Republie 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj

REZIDENCIJA: ’

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republie 7868

Vai.:
Nedėliomis ir Šventadieniais 16—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

T1L CICERO 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P MAŽEIKA idU0S SaV° k°. •tl,nwrianis i pasiklausyti gražią dainą ir
Irehnrin. Lionei Va,llT SU klekvlen41 1'11'klUUl. dl, 4,!uzikos? na,. ;ausjų kurįnįą iš
Graborius ir Balsamuotojas 
Tariu automubiliiis visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

I. J. ZOLP

Al A

SKABO RICH IR LAtDOTUVTŲVDVil
1650 WEST 46th STREET 

Kempe. 4ltk Ir Paulina Bt*
Tai. Boulevard 6292-8418

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 

j kitur. Koplyčia dėl šermenų-dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JUSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

KAZIMIERAS
KUČINSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 2 9 d , 8:10 vai. vak., 
1932 m., sulaukęs pusamžiaus, 
gimęs Lietuvoj, Telšių apskr.. 
Rietavo parap., Jankaičių kaitn.

Amerikoje išgyveno 23 metus.
Priklausė prie Didžio Lietu

vos Kunigaikščio Vytauto drau
gijos.. Paliko dideliame nuliu
dime seserį Uarborų Kučinskai
tę, 2 pusseseres Justinų Gvnl- 
diene ir Paulina Gudinskienę 
ir gimines Amerikoje, o Lietu
voje ginu iręs.

Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioj, 2307 Au
burn Ave. Laidotuvės jvyks pi
rmadienį, sausio 2 d., 8 vai. iš 
ryto iš koplyčios į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių. kurioje atsi
ims gedulingos pi.maldos už ve
lionio sielų, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Kučin- 
skio giminės, draugai Ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauli laidotuvėse ir suteikti 
Jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame: Sesuo, Pus
seserės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

'Lietuvos pergabentą.
Programas bus iluotlamas iš 

\VCFL radijo stoties, nuo I 
iki 2 vai. po įlietą, sykiu bus 
perduodamas ir ant trumpąją 
bangi] W9XAA taip, kad mū
są dainos ims girdimos visam 
pasaulyje.

Budriko korporacija sveiki
na visus su laimingais Naujais 
Metais. V.

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

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
Kalimas už 835.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Ave., Cicero, Tll-1

Ofiso Til. Yards 0344
Res. Til. Boul. G24C

DR. V. S. NORKUS
KOJŲ SPECIALISTAS

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

Neimliomis 10:3(1 Iki 12.
756 Wcst 35th St. Chicago, IlL

«■■■■■■■■■■■■
; Reumatizmas sausgėlė!

J. J. BAGDONAS •
Laidotuvėms patarnauja man- ■ 

.dagiai, simpatiškai ir labai pi- 1 
įgidi. Liūdnoje valandoje pa- (
, šaukite • ■

Republie 3100 Z

2506 W. 63ril Str.:

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S.'Halsted Street -
Telefonas Yards 3557 

N-SP1NDUL1AI

GARSINKINTES
“DRAUGE"

AKIŲ GYDYTOJAI j

DR. VAITUSH, OPT.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų Ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tel LAFAYETTE 7387
i Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo tt iki

12 rytu (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 lki 8 vai. vakare L tarntukaU 
lr Ketvergais.

Res. Tel. Hyde Park 3395

DR. MARGJEHIO 

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę 

vietų
3325 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

DR. M. T. STRIKOL’IS

Tel. Grovehill 1595

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

Seredomis po pietų ir Nedėldieniais 
tik susitarus

>422 W. MARUUETTE ROAD

GYDYTOJAS IR CH1RLHGAS
OFISAS

4645 S. ASHLAND AVE.,
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo Wentwon.h iuoę t iki 8 vai. vak. Nedėliomia pagal 

au ta. r t j
Ofiso Tel. i Doulevard 7820 
JSoinų Ton: Prospect 1930

Res. Phone 
i Englewood 66<1 Office Phone 

VVenivvorth 3(l<»8

DR. A. R. MCCRADIE

Neslksnkyklte savęs skaus
mais, Reumatizmu, Saungėle, I 
Kaulų Gėlimų, arba Mėi,tingiu | 
— raumenų sukimu: nes skau- . 
dėjimai naikina kūno gyvybę 
Ir dažnai ant patalo paguldo. I

CAP8ICO COMFOUND mo- | 
•tls lengvai prašalina vlritnl- 
nėta ilgas; mums žlandla dau
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vonea pasveikę. Kaina 60c per g 
paštų I5o arba dvi už |1.9I.

Knyga: ‘•ŠAUTINIS 8VEI- ■ 
KATiig" augalais rydytlas, kai- I 
na 69 ••otų.

Justin Kulis !
8269 SO. HALSTED 8T. ■

Chicago. III. I
!■■■•«■■■■«■

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
ssti priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių apt'inmlo. nervuotu
mo, skaudamų akių kartą. Nuimu 
jataractus. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
itsitikimuose, •gzaminavimas daro- 
naa su elektra, parodančių mažiau- 
uaa klaldaa

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto Iki I vaka
re. Nedėliomis pagal sutartj. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
?Ą LAIjįĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atltaleomos 
he akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVE. 
Teh Boulevard 7589

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WE,ST 47 th 8TKEET

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTAS

Ofisan Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampos Halated 8L 
Valandos: nuo 19—4: nuo «—š

Nedėliomis: »»• !• IŠ.

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos; 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ,i sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVE. 
Chicugo, iii.

. DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALAN DO8:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki S po pietų 
Nuo 7 lki 9 vakare 
Nedel. nuo 19 iki 12 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVE. 
SI’ECIJALISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vųl.: ryto nuo 19—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—9:29 vol. vakare.
Nedėliomis 19 Iki 12 

Telefonas Midway 2880

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

Tel. Kenvvood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki lt valandai ryto.
Nuo 6 iki 8 vaiaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Res. Tei. Hemlock 2X74

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

Antras ofisas Ir rezidencija
6504 SU. ARTESIAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 2-6 po 
piet. Utarn. lr Subat. nuo 8-6 vok. 

Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso ir Res. Tek boti! ura r d 6911

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

Ofl»o vai.: nuo i-a, n««



• Ii/ > •

SVARBUS PRANEŠIMAS
Visiems “Draugo” Skaitytojams

sargas, gruodžio 23 d. nupuolė žnyčios ir nulydėtas j Šv. Kn-
nuo kopėčių ir sunkiai susi- zimiero kapines, 
žeidė. Vakar apie 1:50 po pie
tą mirė. Koronerio teismas į 
vyks šiandien, ,1:30 po pielu

Rap.
H

“Draugo” administracija šiuo praneša visiems skai-, ,. . , „ , . ... .
tytojams, kad pradedant Naujus 1933 Metus dienraštis |Kral'"‘">k° 
bus siunčiamas ir išnešiojamas tik pilnai užsimokėju- l-ui‘lotn\vs ims pirintKueiiĮ is 
siems už metus, pusę metų arba tris mėnesius. Kurie Nekulto Pras. Panelės šv. bu-
neišsigalės iš anksto užsimokėti prenumeratos, tie mo- ___________________ '
kės kas savaitė arba kas mėnuo. Be to, išnešiojant bus p u t n 1
ypatingai atsižvelgta į tuos, kurie skolingi už šiuos me- L V J D A

Norime gerb. skaitytojų dėmesį atkreipti į tai, kad ------------------
užsimokant iš .anksto Draugas per metus atseina $6, pFpcn ingiam imi friiis 
gi mokant kas mėnuo išeina net $9. Tat didelis skirtu- į iiftiiva ^pfciaiiii 
mas. Visus skolingus už šių metų “Draugo” prenume- * “ v
ratą širdingai prašome atsilyginti per agentus arba pi
nigus atsiunčiant tiesiog į ofisą.

“DRAUGO” ADMINISTRACIJA

MORTGAGE BAflKERS
IE'1 KIEVVtCZ <£

REAL ESTATE 
i Prisirašykite j mūsų Spulką 
Texų informacija suteikiama 

Dykai
2608 West 47th St.

BUDRIKO RADIO
APMOKĖJIMU

5Oc
Telegramomis į bile paštą

(Rėmėjų 1 skyriaus susirinki-' 
mas įvyks pirmadienį, sausio

-------------------- 12 d., Šv. Kryžiaus mokyklos
Marąuette Park. šv. Ka- /kambary, 2 vai. po pietų. Vi- 

zimiero Akademijos Rėmėjų S s0s rėmėjos prašomos susirin- j 
skyrius laikys metinį susirin- j-p, įr naujų narių atsivesti, 
kimą sausio 2 d., 1:3(> vai. po Valdyba
pietų, parap. salėje. Visos na
rės kviečiamos atsilankyti; bus 
s\ arbų pranešimų.

PRANEŠIMAI Parduodame laivakortes vi
sais geriausiais laivais

LIETUVOJ ŪKĖ PARDA
VIMUI

Mingelių kaime, Meškučių val- 
ščius, Šiaulių apskr. Noriu 
parduoti Į trumpą laikų. In
formacijas dažinokit pas sa
vininka

K. MIKOLAITIS 
1304 S. 49th avė. Cicero, Iii.

North Siete. — Dr-ja Moti- 
Valdybajnos j)įevo Aušros Vartų ren-

i gia metinį balių sausio 1 d., 
Marąuette Park. šv. Ba- parapįjOs svetainėje. Komisija 

rboros draugija rengia balių užtikrina, kad pasilinksmini- 
ateinantį sekmadienį, sausio .1 nias j)Us visiems malonus, nes 
dieną, (Naujų Metų vakare)..pasirengus visus patenkini i. 
Bus geras orkestras. A isi is yfuziĮ<a paimta smarki; pate- 
visur kviečiami atsilankvti į nkins senus ir jaunus. Visi
mūsų balių. Kviečiam senus i r kviečiami atsilankvti ir links
jaunus pasišokti. Įžanga bus mai laiką praieisti>
tiktai 35c. (su drabužių pasi-J T, , , , . .• , , ,- 1 1 Be to, teko nugirsti, kad kas
dėjimu). Pradžia 7:30 vai. va-1 . , , . . v ,•' ' uores per ta vakara įsirasvti
kare. Komisija1 - , • • V • \J į draugija, bus primanius be 

įstojimo mokesčio.
Sveikinu visus draugijos na 

i rius ir visus draugus bei pa 
žįstainus su 1933 m., ir linkiu 
visiems ko geriausių sekinių 

| Duok Dieve, kad nauji me
. .„ tai visiems būtu geresni, neguTaipgi šiame susirinkime is-;„. .. . ..šie praėjusieji.

Bridgeport. — Dr-jos Šv. 
Petronėlės susirinkimas Įvyks 
sausio 1 d., 1 vai. po pietų, 
Šv. Jurgio parap. svet. Visos 
narės malonėkite atsilankyti ir 
užsimokėti savo mokesčius.

gilsime pranešimą apie ren
giamąją vakarienę, kuri įvyks 
sausio 8 d., Šv. Jurgio parap. 
svet. paminėjimui dr-jos 2d 
n,etų gyvavimo.

O. Kliučinskaitė, rašt.

North Side. — Svarbus su-H 
sirinkimas l.nbdarių 6 kuopos 
jvyks sausio 1 d. tuojau po I 
pamaldų, parapijos svetainėj. 
Visi nariai ir draugijų atsto 
\ai kviečiami atsilankyti į su
sirinkimą, ne.; bus renkama 
nauja valdyba 1933 metams. 
Taip pat yra svarbių reikalų 
svarstymui. Valdyba

Šv. Kazimiero vyrų ir mo
terų dr-jos metinis susirinki
mas jvyks sekmadienyje, sau
sio 1 d., 1 vai. popiet, para
pijos salėj. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti.

Rašt. M. Stankelis

J. Daugirda

NUO SUSIŽEIDIMO MIRĖ

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

Ofisas atdaras: j Nufotografuoju ju-
Piiniadieniais, trečiadieniais,i sų namuose prie] 

penktadieniais (i vai. vak. an- eglaitės už doleri, 
tradieniais, ketvirtadieniais, J Telefonuokit: 
šeštadieniais iki 9 vai. vak.

Mainome čekius

CENTRAL
SERVICE
BUREAU

4641 S. Ashland Avė.
B. ZALESKI, vedėjas

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės j Crane Coal 
Kompanijų, ten Jus gausite ge
riausias anglis ir už mažesnę 
kainų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-

Petras Jackas, 4700 S. Ri- 
dgeway avė. apie 65 metų amž.

sai tiktai tonas .... 
Pocahontas lumps .. 
Summer Creek lump

$8.50
$9.00
$8.00

Kiiiimiiimiimmiiiiimimsimtiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiimiiiiii

WOOD ST. DEPARTMENT 1 
STORE

JOHN SZUKIEWICZ, Sav.

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

(laikrodininkas, Auksoi-iiis Ir Muzikalių Instrum. Krautuvininkas 

KRAUTUVĖS

Abiejose dideliausis pasirinkimas 
žiedų, deimantų, visokios rūšies 
laikrodžių ir muzikalių instru
mentų. Taipgi taisomo visokius 
laikrodžius, muzikalius instru
mentus ir akinius pritaikome. 

Turįs 23 metus patyrimo.

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

Engleivood 5840 
. P. CONRAD .

730 West 62nd Street

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

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

/Valandos 9 ryte iki 5 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9099
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9C00

A. A. SLAKiS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 7 7 W. Washington St. 
Roont 905 Tel. Dearborn 7'7C6

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: T’tarninkais ir Ketvergnis 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

“J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

lOS.rd PLACE II? STATE ST. 
Tel .Pullman 5950—6377

4600 S. WOOD ST.—-Ketvergo vak. 
Tel L.afayette 6393

160 N. I.A SALLE ST.— pagal sutartj

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

t*

fi

Bridgeport. — Simano Dau-'g 
(kanto draugija laikys metinį = 
Susirinkimą sausio 1 d., Chi- S 

.(•ilgos Lietuvių Auditorijoj.
susirinkimas yra svarbus, to 

•dėl kiekvienas narys privalo 
atvykti ir svarstyti draugijos 
reikalus, taip pat nariai pra
šomi sumokėti savo mokesčius.

P. K., nut. rašt.

Si dideliausl aprSdalų — drabužių krautuve jau perėjo j lietuvių S 

rankas. Čia rasite didelj prekių pasirinkimų: vyrams, moterims, taip- S 

gi ir valkams. Viskas čia pardavinėjama žemiausiomis kainomis. ~

Wood Street
DEP’T. STORE

1800 W. 47 Street •
M4|llllllllllllllllllllllll!illllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllll(lllllllllllllllllllllllll!||

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D8I geriausios rųSies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

= <-

Town of Lak?. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos metinis 
susirinkimas įvyks sausio 1 d., 
2 vai. po pietų, Šv. Kryžiaus 

i parapijos mokyklos kambary.
Visos sųjungietės prašomos su 

; sirinkti. Kurios pasilikę su mo 
kesčiais, prašomos atsilankyti 
ir užsimokėti. Valdyba

iiiiiiisiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiianiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiicįH.

MES MOKAME CASH UŽ I
Lietuvos Bondsus

Darome
Pirmas morgičių paskolas

Išrašome
Visokias apdraudas (Insurance)

UNIVERSAL MORTAGAGE & INVESTMENT GO.‘
\ Not. Ine.

~ Phone Roosevelt 2072 
= STANISLOVAS FABTONAS, Sav.

i WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. TToyne Avenue 

Chicago, III. ’

Jei manai pirkti automobll], ateik 
paa mua pirmiau, nea mea užlaikome 
▼leną Iš geriausių rūšių autotnobl 
llua — 8TUDEBAKER, kurte yra 
pagarsėję aavo stiprumu lr gražumu

Taipgi mea turime pilnų pavirinki 
mų vartotų karų labai prieinamų b 
nebrangia kaina.

= MIDLAND MOTOR SALES
MM ARCHER AVENUH 
Talephone Lafayette 7119

K , - l 3320 S. Halsted Street Tel. Yards 5215
Hv. Kazimiero Akademijos -5,,,,„„„„„„„„į,„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ui,,,,,,,!,,,,,„„„„„„„„„m

!

Linki jums Laimingų Nauju Metu. Budriko krautuvė, 3417-21 
So. Halsted St., Chicago, siunčia j pasaulį lietuviu dainas ir muzi
kę Nedėlioj, Naujų Metų dienoje per radijo stotį W9XAA ir 
WCFL, 970 k nedėlioję po pietų nuo 1 iki 2 vai. Katrie turi trum
pųjų bangų priimtuvus girdės visur. Kad Naujus Metus praleisti 
laimingai ir linksmai, patariame įsigyti Budriko krautuvėje šiuos 
naujus lietuvių rekordus:

k- ■

LLū/ /.

WARNER
Dfiuujst/ie.

W0RLD TO YOU
ivil/it/te.

.v

FASCIRATIMG . . . MYSTERIOUS . . . THRILLIMG

Now ;:. in addition to Stand
ard-Wave programs, Stewart- 
Warner makes the excitement 
and fascination of World- 
Wide Reception available to 
all! New worlds of entertain- 
ment are yours with the Magic 
Dial—the most startling radio 
tuning control ever developed.

Su per b period coosoies are 
visibie evidence of the in- 
nėr quality of the new 
Stewart-Warner Round- 
the-World Radios — two 
years ahead of the field. būt 
priced as Iow as...

With the Magic Dial, you may 
tune in Standard programs 
with amazing realism. With 
it, you also command all the 
adventure and thrills that 
Short-Wave broadeasts pro- 
vide. Police Calls, Airplanes, 
Ships at Sea, programs from 
Foreign Stations—all made 
available with the Magic DiaL

Įsigykite šiuos vėliausius rekordus Budriko krautuvėje ir Jums bus 
daug geresni NAUJI METAI

Žirgelis - šokis su orkestrą - Niekaus įdainuotas.
Stasiukas - šokis su orkestrą sudainuotas kompoz. Niekaus 
Kraučiukas - šokis - Niekaus orkestrą su daina.

Angelai gieda Danguje - Petras Petraitis 
Kalėdų pasveikinimas ir Ei Kalėdos
Sutems tamsi naktužė ir Kur lygūs laukai - lietuviu karo mo

kyklos choras

BUDRIKAS linki visiems Linksmų ir laimingų NAUJŲ METŲ

K

JŪS. F. BUDRIK Įst
3417-21 So. Halsted St. Tol. Boulevard 8167
Apsilankę į Budriko krautuvę aplaikysite dykai gražų kalendorių

I
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BRIDGEPORT DEFEATS 
J TOWN OF LAKE IN

CHRISTMAS DAY 
BATTLE 25—16

WEST SIDE STILL LOS
ING. BEATEN BY NORTH 

SIDE 19—14

r~~w

,*w
O

by M. C. Pavilonis

\Vith Jesen leading the way
with five baskets and three j5lue iy.—14 West »iue leu / 
free tlirows Bridgeport took to 3 at lialf-time, būt a sec- 
undisputed possession ot see- oaj half scoring spree on tlie 
ond place in the K of L bask-jj,a,.t of North Side enabled 
etball league aini are now in t]lelu to fo,ge way ajleatL 
a position to movė into first

and should provide much op 
position for the llarbor boys. 

i We don’t know wliy it is that 
'the Harbor outfit cannot seem 
į to get started. Maybe its the 
long ride into Chicago? Why 
not try driving in on Satur-

------------- day nights, Harbor?
With Zalenas and Andrews At about 3:30 Town of Lake 

setting tlie pace seoring 9 and " iii meet Brighton Park for 
6 points įespectively, North [the third game ot the after- 
Side was able to defeat West noon.
Side 19—14. West Side led

1

ulioniu
[toliau pp. Šliogenams už pa 
1 sidarbavimą, p. Balsevičienei 
(dabar serga), Jaukštienei, 

iKlikūnienei, M. Dobrovolskie
nei, P. Dobrovolskienei, Vir- 
biekienei, Brazaitienei, Aitu- 

| rios darbu prisidėjo prie su- 
tienci, A. Zaurienei (iš Cice
ro, HL), E. Petrulaitienei (iš 
Brighton Park), Lechavičienei 

Į ir jos dukrelei, Puplienei, ku 
Irios padėjo pardavinėti tikie- 
(tus. Ačiū taip pat visoms M. 
į Są-gos 55 kp. narėms už para 
mą ir seselėms Sv. Kazimiero 
už paskolinimą kauliukų. Y- 
patingai dėkoju savo

: ’ ase

RAY-DIO Si
MOST u-atl) 
dėl dld>s- 
tuojau* it< IMI 
nimą. k nict 
veikla.

Pamilt k įti
kite kai. gi'it 
na skau-i.i-i, 
Įėjusį kinp

RUMATIZMĄ 
BTRfiNŲ DIEGIMĄ

ŠALT) Mt'SKU LUOŠI 
PASTYRIMĄ I. Mtl

MĖŠLUNGI, S 
NEURALGSį A

______________ PE 11 s 11 >i ursNUGAROS

It seenis tliat Town of 
Lake is not the unbeatablc 
ąuintet it used to be and may 
encounter much trouble from 
Brighton Park vbich lias lošt 

itwo games, one close j?ame to 
Bridgeport and a 33—20 de- 
cision to ilie leading Cicero 
outfit. Th i s will be a better 
game than most fans expect. 

In the lašt game we vili see 
team, a rushing Bridgeport team

BRIGHTON’S MEN-GF- 
IRON V/ALLOP INDIA

NA HARBOR 31—19

Brighton’s five man

i

no substitutior-s for the lašt playing its liardest game o f 
detlirone 
not onlv

place providing tliey can up- 
set the high-geared Cicero 
ąuintet toniorrov afternoon.

lviglit behind Jesen for scor
ing lionors vas Kluchinskas 
a team-mate, vho cagetl four
from tlie floor and two froin^"0 Sundays, lieaded by Le-jthe year tiying to 
tipe free tlirov line. Tliese twojcaaskas at center easily dovn- .Cicero, knock tliem

caused Town of Lake Indiana llarbor 31—19. Le- 'out of first place būt also out 
causkas scored six baskets and of the' undefeated class. Here 
t\vo free tlirovs to aid in the i v e vitness tlie fastest
victory.

nien
much grief.

MARQUETTE BARELY 
NOSES OUT PROV- 

IDENCE 32 — 31

i
K OF L BASKETBALL 

GAMES T0M0RR0W

passin 
the 
this

and surest sliots in 
League. 1 vouldn’t miss
game for anything.

IŠMĖGINKI I E
esutui I Jeigu kartu pamėginu, lt 

į mostj ir pajusit pat : gvii
Elenai, kuri buvo uoliausia vi visuomet laikysite ją’ 1 Jilsi) apteikoj - -

National 4-11 acliievement champions, who received tlieir 
awards at tlie congress in Chicago, are both from Wisconsin. 
Tliey are Ponaiti N. McDo\vell of Montello and Frances Mae 
(iood of Browntown. Each vas avarded a beautiful silver 
tropliy from President Hoover.

I Am’ is going to remain the ką
National Antliem 
time yet.

vieši atvykęs iš Kanados 
for some buvęs ristiką čempijonas p. Ži

linskas. Iš Chieagos vyksta į
--------- j Floridą valstybę savo ūkio ap
papers that Hoo- (žiūrėti. P-as Žilinskas papa-

Providenee threv a scarej The first game at 1:30 o’- 
into Marąuette lašt Sunday elock vili see Marąuette ant! 
afternoon, būt finallv suc- North Šitie mix in vliat should 
eumbed, losing a 32—31 ver- be an interesting introduetory 
diet. Beckonaitis antį Roma- game. We vili have the ple'as- 
nauskas cagctl one apiece in ure of vatehing “puru ’em 
tlie finai minute of play to.up” Zalenas of North Šitie 
narrovv dovn tlie score, būt and “roli ’em in” Raginąs of 
tlie leatl piled up by Mai- j Alarąuette figlit it out for 
ąuette coultl not be overcome. 'scoring lionors.
The game vas a sevv-savv af-Tlie seeond game lias as its 
fair, tlie score changing fre- participants, Providenee and 
ąuently and kept the fans on Indiana llarbor. Botli of these 
edge throsghc.ut tlie game. 'teams are over due for victory 
Beckonaitis vas. liigh scorcr nnd a scrappy game is pred- 
with 14 points/ ieted. Providenee lias heen

STANDINGS 
K OF L BASKETBALL

LEAGUE ,

Cicero 
Bridgeport 
Marąuette 
Tovn of Lake 
Brighton Park 
North Side 
Indiana Harbor 
Providenee 
AVest Side

AVon
5
5
4

Lošt
0
1
9

3
O
9

1
1
0

oo
4
4
6

HIGHLIGHT3

See by tli
ver vent lishing out cauglit Išakojo įdomių nuotikių iš sa- 

1 no fisli. Sort of reminds us of vo medžioklės Kanadoj, to- 
last eleetion. |liau nuo civilizuotų žmonių.

Another rung in tlie ladder j 
of Progress. — One of our A- 
merican Colleges offers a j 
course in Uov To Stav Mar-i 
ned. The teacher is a man, | 
vbo lias been married more 
than once. llniiiiiniii.

NUOŠIRDUS AČIŪ

Tebūna leista man širdingai 
padėkoti visiems, kurie ir ku-

NAUJA KNYGA

Tik ką išėjo iš spaudos daili, didelė 35i 
pusi. knyga: “švento Kazimiero Seserų 
Kongregacija — 1907 — 1932” ir Seser 
Kazimieriečių pirmosios mokyklos istorija 
Knyga iliustruota 35-kiais paveikslais, dai( 
Ii, įdomi. Jos kaina — kietais, stipriais ap 
darais $2.00 egzempliorius, minkštais a p 
darais $1.50.

Tų knygų galima gauti visuose Kazimie- 
riečių Seselių namuose prie parapijų ir jų 
Motiniškuose Namuose:

CONVENT OF ST. CASIMIR,
2601 AVest Marąuette Road,

Chicago, Illinois

Telefonas _ jgfo Ta‘P’ jUS ga': ANGLYS z
UŽ WHOLESALE KAINAS IŠ

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

Per virš 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias 
(šiltus oras verčia mus palaikyti minėtas kainas. 
Šaltas 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......................................... ” 6.00
AVest Va. Lump...................................  ” 7.50
Black Band Egg ................................. ” 7.50
Black Band Lump .........   ” 8.00
Red Ash Erie Lump ....................... ” 8.50
Blue Grass Lump .........  ’* 8.50
Fancy Luinp......................................... ” 8.50
Pocahontas Mine Run ..................... ” 6.50
Pocahontas Lump................................. ” 9.00
Pocahontas Egg .......................   ” 9.00
Pocahontas Nut ..........................   ” 8.50
Pocahontas'Pea.................................. ” 6.75
AVest Ara. Be dūmų, 50% rupūs .... ” 7.25 •
Coke-Range dėl furnasų.................... ” 9.00
Mnell Block ..................................... ” 9.50

cer Sereenings ........................... ” 5.50
U radę Chestnut............................  ” 15.00

.DERIUOK DABAR
’RIHTATOME VISAME MIESTE 
tf'i i, ■ i nk.il tr kiekvienus ve/iliins. kinis 
įdo, turi oficialaus sverlko ženklą. Tas garan- 

Ueto svarumą.

j

(Continued from page 3) 
noon dinner folloved by a 
New-Member Drive Meetin, 
—Sunday, Jan. 8th.

ec

Girls Sodality — Communi- 
on Sunday, January 8th.

Sometliing ne v! A Pari.-h 
Club-Room vith books, nia- 
gazines, ping pong etc. Come 
around sometime.

Parent- 
danet

eacliers announce a 
i tunu-,: ior Jan. 8tli. Good or
chestra. Good priee, only 15 
cents. Parišk balk Be sure to 
attend.

Nineleen Thirty T\vo is dead! 
i Tliey never come back. 
j AVelcome Nineleen Thirty 

Three,
AIay you be better than thk 

rime!

See you ncxt veek.
Carrier Pigeon

CHICAGOJE
V/EST SIDE ŽINIOS

X Nors oras ne šaltas, ta
čiau daug žinonių serga šal
čiu. Šiuo metu šalčiu nega- i 
luoja varg. .J. Brazaičio žmo 
na, taip pat p. Klikūnieriė, o 
užvakar sunkiai susirgo Mag
dalena Rinkevičiūtė, 2214 AV 
23rd PI-

X AVest Side’je pas savo
Aep, ii looks likę ‘Hov Div‘brolį aptiekorįų Julių Žilins-

ŠVENTOS ONOS DRAUGIJA
RENGIA

ŠAUNU VAKARĄ SU UŽKANDŽIAIS IR
PUIKIĄ PROGRAMA

31 D. GRUODŽIO, 1932
UHIA O A 

ITiul/la M:OO

\A1 .IV METV UAI KTI 
VEI/.IMIS PAKAPI.IOS SVETAINF>IE IHtli Ir I MON GT.( 

įžanga :!■><' 
kviečia KOMISIJA

SULAUKIMAS NAUJU METU, BALIUS IR ŠOKIA! „
ILLINOIS LIETUVIU PAŠELPINIS KLIUBAS 

SSĮ VAKARĄ, GRUODŽIO-DEC. 31-mą«
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ,

K 3133 So. Halsted St. M
PriKiiift 7 tai. \nUare |Zanga 3ft<- J "j

Kviečiame vliiua atatlnnkytt lr suląukU N|mJm Metuyi tinkamai, SSR paaUkoktl prie geros muzikos. Kvleela
et ua 
KOJMITETA8.

J
v

Didelis Mėsos Išpardavim
iandie

ŠVIEŽI
ŠOLDE-
RUKAI

Z
Minkštas Jaunas 

GERAS
ROUND
STEAK

di ji iJįsvaras Z-C 1 ZL~svaras | 2 C

NAMIE LEAF
DIRBTOS

DEŠROS TAUKAI

1 Al A3
svaras | 2 C svaras 4 C

NEDIDELES
PORK VERŠIO

LOINS KULŠYS
a .OI

svarsL3^J2c svaras

JAUNIKLĖS

VIŠTOS

svaras

GRAŽI H
SOUP” 
M E AT

svaras!

1

Veršiena 
dėl 

Kepini*'1

svaras1

J. Spaitis Meat Mar:
3631 So. Halsted St.

1



(ienoje rei 25 metai srituoktuviu sidabri

i tikie-
tų pardavė jai-tvarkdari ai tu
rėtų būti pavyzdingesni.

Akis įsigijo
“Cu-

ni kitiems nuoširdžius 

us. Paeinančius iš šir- 

kėjimus reikšti savo 

mus verčia krikščio- 

meilė, kurią kiekvie- 

i įdiegęs visatos Sut-

AŠ visa širdimi lin- 

fis ko laimingiausių 

dėtų, pilnų Dievo ma- 

alaimos bei pageltos, 

jaugtumėte Jo pribū

to sielos ir kūno reika

ūsų klebonas, 

im. A. ,J. Andriušis.

nis jubiliejus. Iškilmės prasi
dės ŠŠ. Petro ir Povilo baž
nyčioje iškilmingomis Šv. Mi- 
šiomis 8 vai. Klebonas, kun. 
A. J. Andriušis celebruos Šv. 
Mišias, o parapijos garsusis 
choras giedos bažnytinius gie 
dojimus. 1 vai. po pietų bus 
iškelta draugiška puota gerb. 
jubiliejantams, jų giminėms iv 
artimiems draugams.

įGerb. Jubiliejantai yra kilę 
iš Lietuvos. Jurgio Kulvins-

VENETIAN
ONUMENT CO.
17 N. W ėst ern Avė.

visiems savo kostume- 
riams ir draugams 

MINGŲ NAUJŲ METŲ 
laiku mintys apie persisky- 
Kartojasi. Nepalikite jų pa

rietu be paminklo.

NK DELMISSIER, A. S. VALŪNAS??
Telefonas West 1624

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ a

Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams

lAND WORKS COAL 
YARD

ADOMAS BERNADIŠIUS, Sav.,
L6th St. & 49th Court

TEL. CICERO 311

TTmisijų sudaro Jųj. Keliotie- 
111. Kockford, lll. išgyveno nė ir Girnienė. 
apie 17 metų. Jurgis ir Ieva T Antrųjų Kalėdų dienų, 
Kulvinskai turi vienų dukre- Rockfordo lietuvių kolonijon 
lę Ievutę, pavyzdingų mergai- atsilankė Kenosha, is. kle- 
tę, kuri yra Sodaliečių drau- ‘bonas, tėvas A itkus, M. T. C. 
gijos pirmininkė. Kulvinskų Svečias aplankė savo gimines, 
šeimyna yra viena iš geriau-' klebonų, o tų pat vakarų atsi- 
siųjų. Jie yra geri, uolus pra-i lanke į mokyklos vaikų Kalė

dinį vakarų ir gėrėjosi vaiku
čių gabumais.

ktikuojanti katalikai, kurie 
neapleidžia sekmadieniais Šv.
Mišių bei kitų pamaldų, iri +Ateinantį sekm. (kadangi 
duoda bažnyčios reikalams • išpuola pirmas mėnesio sek- 
gausias aukas. Jie dalyvauja madienis) Suma bus laikoma
ir noriai darbuojasi parapijos 
parengimuose, žodžiu sakant, 
susipratę ŠŠ. Petro ir Povilo 
parapijos nariai—parapijonai. 
Lai Viešpats Dievas laimina 
Jums, per šį Jūsų Sidabrinį 
Jubiliejų ir teleidžia Jums 
sulaukti auksinio jubiliejaus 
ir telydi kiekvienų Jūsų žinks 
nį maloni Jo palaima.

ŠV. VARDO DR-JA

Ateinantį sekm. sausio 8 d. 
ŠŠ. Petro ir Povilo parap. ba 
žnyčioj bus paminėta metinė 
Šv. Vardo Dr-jos šventė.

8 vai. ryte dr-jos dvasios 
vadas, kleb. kun. A. Andriu
šis celebruos iškilmingas Šv. 
Mišias, per kurias dr-jos na
riai in corpore priims Šv. 
Komunijų.

Tų pat dienų po pietų, mo
kyklos kambaryje įvyks iškil
mingas dr-jos susirinkimas ir 
pietūs.

Ši dr-ja su Naujais Metais 
imsis vadovaujančių rolę Roc 
kfordo lietuvių jaunimo gyve
nime.

! dr-jų priimama kaip jau- 
i ni vaikinai, taip ir senieji vy- 
1 rai, tik laikui bėgant bus pas- 
i kirstyta į dvi grupes, jaunų
jų ir senesniųjų.

Draugijos rengiamo parap.

~ Big doings for the Holy 

Name Society: Their intention 

jam Mass m iii be offered, a speci- 

savaite ai sermon in their honor and

; energingų konkurentų 
rrier Pigeon.” Linkime 
pasisekimo! Pereitų 
“Pigeon” užsiminė apie šoki- Comnmnion in corpore; a post-

Kalėdų dienų mūsų klebonas mų Advente... Tsk, Tsk, ar tik (Continued on page 4) 

iš veido išrodė gerokai nuva- truputį ne vėlai susiprasta... j 
rgęs, nes nejuokai, iš vakaro; Iki pasimatymo! Akis
reikėjo išklausyti apie 400 (ši
mtai) išpažinčių, antrytojaus 
atlaikyti trejos Mišios ir pa
sakyti trys pamokslai. Gera
širdžiai Naujūnai reikšdami 
'savo užuojautą ir dėkingumų 
užsikvietė ir iškėlė jam gerus 
pietus.

HSGHLIGHTS
HAPPY NEW YEAR, 

FOLKS/

prie išstatyto Šv. Sakramento.
4-Trijų Karalių šventėj 

(penktadienį, G d. sausio), 
7:30 vai. vak. ŠŠ. Petro ir I’o 
vilo bažnyčioj bus atlaikytos 
pamaldos, Apaštalystės Mal
dos dr-jos intencija.

-J-Pereitų pirmadienį (an
trųjų Kalėdų dienų), 7.-30 
vak. parapijos salėj įvyko pa
rap. mokyklos vaikų vakaras. 
Vakaras pasisekė visais žvilg
sniais. Ypatingai pažymėtina, 
punktualus programos pradė
jimas. Gražus pavyzdys va
karų rengėjams.

-J-Seselės Kazimierietės— 
parap. mokyklos mokytojos, 
išvyko Chicagon, perleisti Ka 
ledų atostogas.

-HFederacija ruošia parap. 
salėje didelius šokius palydė
jimui senųjų ir pasilikimui 
naujųjų metų, gruodžio 31 d. 
8 vai. vak.

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ

Jums ištikima Akis, 
laimingų Naujų Metų!

Well, Kalėdos jau praėjo, 
i Vieniems gal buvo neperlinks- 
miausios, bet kitiems labai li
nksmos. Žmonės žiūrėdami į 
likusius Kalėdų prisiminimus, 
apgailestauja, kad taip grei 
tai šventės prabėgo. O tų pri

snmnnuų yra daug:

We vvish to take this occa- 
sion to congratulate the Sist- 
ers of St. Peter & Paul’s

Anų vakarų Annė Eytalių 
nutarė išsivirti “kendžių”.
Bet ar manote, žmogus gali School on tlie vvonderful shovv- 
vienas paūžti... Kur tau... Kad i ing of tbe children in their 
prisirinko... Buvo ir Bagdonų Cbristmas Play.
Margarita ir Nellie, ir Misiū

Congratulations, Mr. and 
Mrs. KuĮvinskas, on vour 25th 

jaunieji Mr ir Mrs. Valiuliai, \Vedding Anniversarv. May 
taip pat ir Akis dalyvavo you enjoy many more years 
“kendžių puotoje”. Eytalių ;of happy vvedded life. • 
Onytė gražiai šeimininkavo, į-------------

linki

nų Adelė, ir Patapavičių Flo
rencija, Malinauskų Morta ir

4

tuščios

kiūto ir skaityklos įkūrimo pantukės, bačkutės, apčiulpti 
darbas sparčiai žengia pir-į kaulai ir skaudančios galvos, 
myn.

ŽINELĖS

R-is. i (Dar pridėsiu ir “dry” kiše- 

' niai).

------------ I Antros Kalėdų dienos vaka-
+Mergaičių Sodalicija ton 're, parap. svetainėje įvyko Mo

Įkiu laimingiausių naujų metų

|ps Kostumeriams, draugams, prieteliams 
ir pažystamiems

STANLEY P. MAŽEIKA
[RABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
AUBURN AVĖ. CHICAGO

Tel. Yards 1138

.AIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ 
Numeriams, draugams, prieteliams

ir pažystamiems

įMETANA, O. D. 
ASHLAND AVENUE 

kCanal 0523

. . .
$ Baigiant Senus Metus - Pradedant Naujus fcr

Bedirbant naudingus darbus, žmonijai, laikas stebėti- 
nai greitai prabėga, ypatingai kuomet' žmonės tuos dar
bus Įvertina.

Todėl Peoples Furniture Kompanijos valdyba ir di
rektoriai, baigdami senus metus — pradėdami Naujus, 
randa būtiną reikalą širdingai padėkoti visiems šios Įs
taigos kostumeriams, už nuoširdžią paramą praeityje, 
turime didelę viltį, kad ateityje Lietuvių Visuomenė bus 
labiau surišta su šios Įstaigos prekybiniais veikimais.

Ta proga — metų permaina, sveikiname visus savo 
rėmėjus, prietelius, draugus ir visus lietuvius su Nau
jais Metais, linkėdami sveikatos, laimės bei maloniausio 
gyvenimo.

^PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS]
Valdyba ir Direktoriai

M. T. KEŽAS. A. LAPENAS,

J. A. KRTTKAS, J. NAKROŠTS,
S. KRUZAS, V. NAKAPETSKAS,

D. ŠEMAITIS. J

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ 
Linki visiems kostumeriams, draugams ir pažystamiems

LACHAWICZ IR SUNAI

S. C. L.

S. D. L.
B. A. L.

PAGRABŲ VEDĖJAI
IR

BALSAMUOTOJAI
Pagr.aby kainos atitinka depresijos laiką 

Tolumas nedaro skirtumo 
Moderniška Koplyčia dykai 

Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas. 
CHICAGO, ILL. II CICERO, ILL.

2314 W. 23rd PI. 1439 S. 49th Ct.
Telefonas Roos. 2515—2516 Telefonas Cicero 5927

TEL. PROSPECT 7960 61

Atlas Fuel Company

J

Lietimo Anglii) Yardas
Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 

taupumo sųskaita. Jūs negalite pra 

laimėti pinigų investuojant juos į 

jums reikalingas anglis.

Mes parduodame įvairios rūšies 

anglis — dėl Hot Water ir štymo 

boilerių ir virtuvių pačių.

Pocabontas, beduminės. Pennsyl

vanijos kietos anglys, antracitas, 

Black Ban Lump, Consolidation 

Millers Creek and Kopper Coke. 

Taipgi Sabara anglys.

Specialės kainos, mokant

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

OAPSZEWICZ, Pres. R. F. OAPSZEWICS

L1

fl
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