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Europą slegia trys neišspręsti klausimai
ANGLIJA, GAL IR PRANCŪZIJA, KARO 

SKOLAS MOKĖS AUKSU
NUSIGINKLAVIMO KONFE
RENCIJA ŽENEVOJE BAIGIA 

SAVO DIENAS

Vokietija nenori girdėti apie 
jokią Prancūzijos apsaugą

SVARBIEJI EUROPOS 
KLAUSIMAI

SKOLAS MOKĖS AUKSU

LONDONAS, gr. 10. — An

glijos vyriausybė nusprendė 

karo skolas -T. Valstybėms mo

kėti auksu.

ŽENEVA, gr. U. — Visa 

Europa šiandien yra daug su

sirūpinusi trimis svarbiausiais 

klausimais. Tai karo skolos,

Azijos rytai ir nusiginklavi

mas. Šie trys klausimai nėra 

išspręsti ir jie slegia kone vi

sas valstybes.

Šių klausimų išsprendimą 

daugiausia trukdo Prancūzija, 

o iš dalies Anglija, Vokietija 

ir Japonija.

Prancūzija ypač daug kliu- ra PažanS0S- 

čių stato nusiginklavimui, o 

japonai pasiryžę, pavergti A* 

sijos rytus.

šių visų klausimų neišspre

ndimas reiškia neramybe.

ST. JOHN’S, N. F., gr. 10.

NĖ KOKIOS PRANCŪZIJAI i“ 9 v^ai iš Spuniard llaa' 

APSAUG-OS i kos, kurie dalyvavo riaušėse

__________________ .spalių mėnesį, nubausti kalėti

J. Valstybių vyriausybė ir 

Prancūziją paragino, kad ir ji 

mokėtų auksu.

BAIGIA SAVO DIENAS

ŽENEVA, gr. 11. — Nusi

ginklavimo konferencijoje nė- 

Kalbama, kad 

gal šią savaitę visi pasitari

mai bus nutraukti.

NUBAUSTI UŽ RIAUŠES

1. Žemesniųjų kongreso rūmų pirmininkas J. N. (Jarner’is atidaro paskutinę 72-ojo kon
greso rūmų sesiją. 2 (žemiau). Komunistų vadovaujami bedarbiai, suplūdę į AVasbingtoną

kongresą atidarant. 3. Prezidento elekto Roosevelt’o žmona New Yorke.

FILIPINŲ VYSKUPAI 
DIRBA EUCHARISTINIO 

KONRESO REIKALU
CHICAGOJE MIESTAS GAUS PAS

KOLOS

ĮSTATYMŲ LEIDĖJAMS 
KURSAI LIETUVOJE

MANILA, gr. 10. — Filipi

nų salų katalikų vyskupai pa

siuntė prašymą nuolatiniam 

itarptautiniam Eucharistinių 

kongresų rengimo komitetui 

Paryžiuje. Vyskupai prašo, 

kad 1938 metais tarptautinis 

Eucharistinis kongresas įvyk

tų Maniloj, jei tas būtų gali

ma.

CHICAGOS MAJORO 
UŽSIMOJIMAI

BERLYNAS, gr. 11. — Ai-p'enas kaltinamasis išteisiu- l Vyskupai pareiškia, kad to 

škeja, kad Prancūzija jau ne-|tas- | kongreso pageidauja visa sa-

sipriešina Vokietijos apsigink-! _____________ __________________________ _ lų kunigija ir visi tikintieji

lavimo lygybei. Tik jai svar

bu, kad ta Vokietijai pripa

žinta lygybė būtų užtikrintų 

Prancūzijai apsaugą.

SUMAŽĖJO ATEIVYSTĖ
APOLOGETIKOS INSTI

TUTAS0TTAWA, Kanada, gr. 11.

— Šiemet sumažėjo į Kanadą i _______________

O Vokietija atsako, kad jai ateiystė. Tad krašto vyriau-' AYASIIINGTON, gr. 10. - 

ne galvoje kaž kokia ten ^uri ^akai niažai darbo Paskelbta, kad Amerikos Ku

speciali Prancūzijai apsauga. su nau.iakuriais. 

Kada Prancūzija nusigink

luos tiek, kiek nusiginklavusi 

Vokietija, tada nė apsauga 

nebus reikalinga. Specialės 

Prancūzijai apsaugos Vokieti

ja negali žadėti.

PARDUOTAS UŽ 100,000 
DOLERIŲ

NFAV YORK, gr. 10. — Di-

talikų universitete 1933 me

tais bus įkurtas taip vadina

mas apologetikos institutas — 

epologetikos kursai.

NEAV ORLEANS, La., gr. 

1. — Loyolos universiteto fi

losofijos prof. kun. M. P. Du

lko, S. J., iškėlė reikalavimą, 

kad universitetuose būtų įves

ti įstatymų leidėjams kursai 

apie krašto vyriausybę ir iš 

sociologijos.

Kun. prof. Burke nurodo, 

kad dentistai, gydytojai ir ad

vokatai turi laikyti kvotimus, 

jei nori praktikuoti. Toks mo

kslo sistemas turi būt įvestas 

ir tiems, kurie vadovauja kra

što politikoje.

SESERŲ KAZIM. GIMNA
ZIJOS SKAUČIŲ ŠVENTĖ

€0 METŲ KUNIGU

PARYŽIUS, Prancūzija, gr. 

10. — Angerso vyskupijos vy

skupas J. Rumeau minėjo GO 

metų kunigystės sukaktuves. 

Jo Ekscelencija jau 34 metai 

yra vyskupu toj vyskupijoj.

Seserų Kazimieriečių kon
gregacijos gimnazijoj veikian
tį II-ji Mirgos draugovė š. m. 
spalių m. 23 d. šventė “Sau
lės” rūmuose savo šešerių me 
tų gyvavimo sukaktuves. Iš 
ryto 9 vai. seserų Kazimierie
čių koplyčioje visos skautės' 
išklausė šv. Mišių ir priėmė 
Komuniją. 4 vai. p. p. “Sau
lės” rūmų salėje įvyko iškil
minga sueiga, per kurią bu
vo įsegtos skautėms žvaigždu
tės, žyminčios metus, išbūtus 
skautų organizacijoj. Ta pa
čia proga nemaža skaučių da
vė įžodį, viešai ir iškilmingai 
prieš vėliavą pasižadėdamos 
'visomis jėgomis stengtis tar
nauti Dievui ir Tėvynei, teik
ti pagalbą artimiems ir būti

Vyskupas Rumeau yra 85 ištikimomis skautu įstatams.'

Pranešta, kad Chieagos ban 
kai, remiami New Yorko ban
kų, duos Chieagos miestui a-

CUeogM maįores Germak įe 25 milijonas dol. paskoloj

in. amžiaus. Sukaktuvių iškil

mėse dalyvavo Jo Emin. kar

dinolas Verdier, Paryžiaus ar- 

I ivyskupas.

skelbia, kad jis šį miestą pa

darys “nauju” miestu.

Ir štai jo pasiryžimai mies

to atnaujinimui:

Ši suma reikalinga išpirkti 

ateinančių metų pradžioje pri
brendusius bonus.

MINĖS 50 METŲ SUKAK
TUVES

Be to, numatoma, kad tie

Jei prireiks, tai jis kas sa-|I-at>s bankai pirks daugiau pirmadieni bus minimos 

vaite dukart keis detektyvų mokesčių „arentų. Prieit Ka- k||n FIanagano N Bernai 

ledas norima kiek nors išmo

kėti užtraukto atlyginimo 
miesto tarnautojams, ypač mo
kytojoms.

OMAHA. Nebr., gr. 10. —

Draugovę jos sukaktuvių pro
ga širdingai pasveikino Kau
no tunto skaučių skyriaus var
du p. Draskytė ir vienas at
stovas nuo tunto “vyriškojo 
personalo.” Po oficialios da
lies skautės kai ką įdomaus 
parodė ir scenoje.

Šiai draugovei vadovauja 
sesuo kazim. Marija Celina.

jėgas.
Padidins miesto policijos 

skaičių 500 vyrų.

1933 metais pasitenkins 50 

milijonų dol. sąmata. )

Teisingiau paskirstys ir iš

lygins mokesčius.

Dirbs už tai, kad miestui 

būtų pripažinta savyvaldybė.

Nespaus tų, kurie teisėtai 

pniduoda tokius ar kitokius 

gerynius.

čiams 50 metų veikimo sukak

tuvės. Iškilmėse pirmininkaus 

pats šių namų įkūrėjas, kun. 

E. J. Flanagan’as.

“UŽBURTAS PILIA
KALNIS”

NETURI KĄ DARYTI

MEXrCO CTTY, gr. 10. —i Chieagos aldermonų grupė 

(lėks teatras Hippodrome, ver Į Meksikos vyriausybė siunčia Iplanuoja kai kurias Chieagos 

tės 7,500,000 dol., aukcijonu kariuomenę į Vera Cruz vals- gatves pakeisti kitokiais var- 

ARGENTINOS ŪKININKŲ parduotas už 100,000 dol. ’tybę. Agrarai nerimsta. dais ir kai kurias — avenue-

SĄJUDIS ' _ _--------------ZZ7Z—Z------------------------------------------------------------------------------------------ -- ----------------------|mis, 0 avenues — paprastomis

BUENOS ATRĖŠ, Argenti

na, gr. II. — Apie 100,000 

šio krašto ūkininkų planuoja

DIDŽIOJI LIVERPOOLIO 
KRISTAUS KARALIAUS 

KATEDRA

Ateinančio birželio 5 d. bus[gatvėmis 

tautiškoji šventė. Tad į kerti 

nio akmens šventinimo iškil 

mes numatomas gausingas ti- j 

kinčiųjų supludimas.

LONDONAS, gr. 10. — Li- 

maršuoti į šį miestą. Jie rei-jverpoolio arkivyskupas Dow- 

kalaus kongreso pagalbos su- ney paskelbė, kad statomai di- 

mažinti jiems mokamas už že-gižiajai Kristaus Karaliaus ka-'ra, kurtai jau pamatai ren

iną nuomas, mokesčius ir pa-jtedrai kertinis akmuo bus giami, yra varlinama didžiąją.

šventinamas (birželio mėn. 5 Tai dėl to, kad ji bus kiek 

d., 1933 metais. riažesnė už Šv. Beiro baziliką

Arkivyskupas Dmvney pla- Romoje ir savo didumu po 

navo kertinį akmenį katedrai šios bązilikos bus pasauly pir-

Kai kas sako, kad kai ku-

z
rie aldermonai neturi ką vei

kti.

Liverpoolio statoma katml-

1931 METŲ MOKESČIAI KELI AMERIKIEČIAI 
NUKENTĖJO

1931 metų mokesčių Cook’o 
apskrity sąskaitos bus išsiųs- 
ios ateinančių metų pradžią.

1931 metų mokesčiai bus pC<^ja tikslu pasiekti Min- 
mokami dviem atvejais. Pir- ya Konka kalno (-alia Hilpa. 
moji dalis turės būt užmokėta 1

Ukmergės apskrity, Širvin

tų valsčiuj, prie Lauriškių vie
nkiemio ties Širvintos krantu 
yra nuo senų laikų alksny-

-------------- nais apaugęs piliakalnis. Vie-
ŠANGITAJUS, Kinija, gr. įos genį žmonės jį vadina “už- 

10. — Amerikiečių kinų eks-|burtu piliakalniu.” Sako, tą 
piliakalnį nevalia kasti, nes

iki kovo I d., o ąntroji — iki 

liepos 1 d.

Kas norės protestuoti prieš (kės amputuoti, 

mokesčių didumą, galės tai 

daryti tik užmokėjus pirmąją 

dali.

tuos, kurie jį mėgins kasti iš- 

la.iii) viršūnę, daug nukentėjo, up<s nelaimė. Tarp gyventojų

Du plėšikai apiplėšė Perso
nai Finanee Co. ofisą, 841 E. 

gat.63

piginti kreditą.

APIPLĖŠĖ DU MIESTE
LIUS

------------------------------- šventinti pasibaigus tarptauti-

TEGUCIGALPA, Hondūras, niam Eucharistiniam kongre- 

gr. 11. — Šios respublikos su-Įsui Dubline, Airijoj. Tačiau 

kilėliai apiplėšė du miestelius Angliją ištikęs ekonominis 

— Morale ir Concordia. Lrizis sugriovė krašto valiu-

moji. Galės tilpti 50,000 žmo

nių.

Pastatymui bus išleista 15

milijonų dolerių. Tam tikslui

Keli amerikiečiai atšalo kojų atsirado drąsuolių, kurie mė- 

ir rankų pirštus, kuriuos rei- gino kasti. Jokių nelaimių ne

atsitiko. Kasdami surado ge

ležines duris, akmenų ir ply

tų mūrinę keturkampę sieną, 

bei, toliau prisikasti nemėgi

nę, “užburtą” piliakalnį pali

ko ramybėje.

ŽUVUSIŲJŲ SKAIČIUS 
DIDĖJA

ŽMOGŽUDŽIAI
Oak Park’e važiavę auto

mobiliu du vyrai suvažinėjo 

ir nužudė J. A. Kapp, 68 m. 

a nž., ir patys paspruko.

Cook’o apskrity šiemet iki 

gruodžio 9 d. nuo automobilių 

žu\o 1,047 asmenys.

Už vogtųjų automobilių pri- 

. ėmimą (pirkimą) teismas pri-

PASIRENGĘ VERŽTIS Į* 
JEHOL PROVINCIJĄ

TIENTSIN, Kinija, gr. 10. 

— Patirta, kad japonų kariuo

menė yra pasirengus veržtis j 

Jeuol provinciją, šalia Marid- 

žiū rijos. ,

VIESULAS APVERTĖ 
TRAUKINĮ

ITARLAN, Ky., gr. 11. — 

Z uo anglių kasykloje, Ynn- 

eey, įvyko sprogimas. Pir

miausia išimta 11 darbininku 

Lavonų, o paskiau 12 daugiau. 

Spėjama, kad žuvusiųjų bus 

daugiau.

NUSIŠOVĖ DVARININKAS

UŽ IMPERATORIAUS 
ŠMEIŽIMĄ

Klaipėdos krašte nusišovė 

Jovarinės dvaro savininkas 

Habedank, 50 metų vyras. Jis 

yra buvęs vokiečių ritmeiste- 

ris.

BOMBA MOKYKLOJE

,pažino kaltu Reliance Auto 
jau ilgi metai renkamas fon-lpaltg Co 2127 go gtftte gftf, 

das. Ir šiandien kas mėnesį (vedėją Morrisą Ooldmaną.

go užvakar ir vakar. Šaltis 'ros statymo planams daug pa- fondan įplaukia ne mažiau1 Jam gali tekti kalėjimas nuo(kte viesulas apvertė važiavusį 

kiek atslūgo. kenkė. Įkaip 5,000 dolerių. 1 iki 20 metų. traukinį. 15 asmenų sužeista, nų konsulas.

Jos aukso pagrindą ir ateitis

• ’ • • 1 J* 1 t 1Chicagą ištiko sniegas. Sni- apsiniaukė tiek, kad ir kated-

MELBOITRNE, Australija, 

gr. 10. — Queenslando distri-

ITONKONG, Kinija, gr. 10. 

-- Laikraščio “Canton Daily 

News” redaktorius teismo nu

baustas 400 meksikoniškų do

lerių pabauda arba 133 die

nas kalėti nž japonų impera

toriaus šmeižimą.

Prieš tuos laikrašty padė

tus šmeižtus protestavo japo-

HAVANA, Kuba, gr. 10.— 

Didelė bomba susprogdinta 

vienoje viešoje mokykloje. Na

mai sugadinti, bet niekas iš 

žmonių nenukentėjo.

BUDAPEŠTAS, gr. 10. — 

Susirgo Vengrijos regentas N. 

von Horthy.
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sybė skirtų didelius kreditus dideliems pro

jektams. Tam tikslui yra reikalingi keli bili

jonai dolerių. Šis svarbus reikalas senai bu

vo nurodytas krašto vyriausybei. Bet iš to 

nebuvo naudos.

' Šio krašto ekonominė negerovė turi giles

niųjų priežasčių. Vyksta kova tarp dviejų

DIENOS KLAUSIMAI

EKONOMIKOS KLAUSIMAS

Šio krašto biznio peižvalgoje už lapkri

čio mėnesį Amerikos darbo federacija parei

škia, kad jei nedarbas didės ir gruodžio mė

nesį taip, kaip didėja šį mėnesį, tai sausio 

mėnesį J. Valstybės turės apie 12,700,(XX) be 

darbių. Šiandien jau kone viena trečdalis vi

sų krašto darbininkų arba visai neturi jokio 

darbo, arba labai mažai tedirba.

Kaskart vis didesnis žmonių skaičius nau 

dojasi įvairių organizacijų teikiamuoju šelpi

mu. Į tai atsižvelgus, kone viena visų krašto 

gyventojų pusė šiandien gyvena toli žemiau 

reikalingo gyvenimui pagrindo. Daugumos 

žmonių sveikata puola, nes neturi reikalingų 

lėšų gydytis, O veltus patarnavimas retai yra 

žmogui naudingas. Kada vargšai nueina į or

ganizacijų ofisus ir ten prašo pašalpos, į juos 

retai kur atsinešama kaipo į žmones.

Jokis šelpimas, pažymima Amerikos dar

bo federacijos pranešime, negali pakeisti mo

kamųjų darbininkams už darbų atlyginimų. 

Šelpimas gali tik menkutę bedarbių išlaidų 

dalį padengti.

Biznis, sakoma pranešime, nė kokiu bū

du negali atsigauti, kol skolų mokėjimas ne-, 

padarys aiškios pažangos. Tik vienus krašto 

ūkininkus slegia 13 bilijonų’ dolerių skolų. 

Geležinkelių kompanijos apie 12 bilijonų dol. 

įsiskolinusios ir, kaip girdima, neišgali jos 

mokėti vienų palūkanų, lnstalmentų skolos 

taip pat milžiniškos.

Biznio išjudinimui yra reikalinga pirkimo 

jėgos sukėlimas. O to padaryti negalima šio 

didelio nedarbo metu. Didžiausią pirkimo jė

gą sudaro dirbančios žmonių minios. Kada 

šios minios dirba, jos kasdien perka gyveni

mui reikalingus daiktus. Tai galinga pirkimo 

jėga. Šiandien šios jėgos nėra. Pirkimo jėga

BRXUGX S

Auglijos Kataliku 
Vi

d

Nauja kova, sakė Sir Regi

naldas, nebus tokia, kokia čia 

buvo Elzbietos laikais, tarp 

protestantų ir katalikų. Tai 

bus visų tikrųjų krikščionių 

(Katalikų) kova prieš antikn-

LIETUVIŲ ATEITIES ŽIEDELIAI
Piimadienis, gruodžio 12, 1932

Kaip kituose kraštuose, taip sto jėgas.

dėsnių. Šios imtynės prasidėjo prieš 150 me-Ur Anglijos katalikai išvystoj jįs ragino Anglijos katali-
tų, kada prezidentas Jefferson’as paskelbė,^'0 akcijų- Veikimas vyksta pus plačiau dalyvauti vieša

kad visi krašto gyventojai turi naudotis ly- dviem ruožais — griežta ko-’jan, gyvenime ir hevengti kra-

giomis teisėmis, o prezidentas Hamilton’as va prieš pagonizmų ir už dar-^to politikos. Bažnyčia nesiki-

pareiškė, kad piniguočiai (turtuoliai) turi įninku gerovę. Biauriausios įa j kraštų politikas. Tačiau ,-.h.i >

naudotis specialėmis privilegijomis. ™Sies pagonizmas šiandien išijį nedraudžia katalikams da-1 .. .

.... ... 'boBevUtato Rusijos didžiau-hyvauti politikoje, lr nori, kad1 Var«“a"'S ~ prasčiokams
Štai ir vy sta ova. Ia o paeina d, ele 8ionlis bangonlį8 veržias į va-ljie j politiku įneštų gyvųjį Ii-

krašte ekonominė netvarka. Nyk. žmonių n,a- kanJ Europ4. Yra tahnės Siandie ,itika vra

zuma valdo didelius krašto turtus, o daugu-1 t,: Tr •; npjxvpnir< . . . .. .
, . r„ . . . , . Anglijai. ir 31 neisvengs tų supuvusi, nes jai stinga tike-

mas — nieko neturi, lai pramonine anarchi-l kti • nrno.n;5 Į ••

snieiKtinų ir žmonijai pi agai»-į jimo. lik tikėjimas politikų
ja ir despotizmas.

Šiai netvarkai nusikratyti vis gi yra prie-

tingųjų sukuriu. Tad iš auks-Įgalėtų pakeisti kraštui naudi- 

to Anglijos katalikai ginkluo- 4,ga. Bet tas tikėjimas neturi 

monė. Reikalinga, kad šio krašto vadai įgy-’jusi tikėjimu, viltimi ir meile, įbūt kitokis, tik tikras ir gy

vendintų Šventojo Tėvo Pijaus XI enciklikų 

“Quadragesimo Anno.” Iškiltų nauja tvar

ka, o iš šios krašto gerovė. Minėtų dėsnių 

kova visiems amžiams būtų užbaigta.

PASAULININKŲ APAŠTALAVIMAS

Visą pasaulį šiandie apima nepaprastas 

katalikų veikimas. Šis veikimas yra vadina

mas katalikų akcija. Šiame veikime arba ak

cijoje svarbiausiąjį vaidmenį yaidina pasau- 

lininkai katalikai, vadovaujant vyskupams ir 

kunigams. O ši pasaulininkų akcija yra va

dinama pasaulininkų apaštalavimu.

kad patiems būtų kalima apsi

ginti ir kitus apginti.

Kaip kituose didžiosios pra

monės kraštuose, taip ir An

glijoj darbininkai slegiami su

nkiaisiais darbais ir mažais už 

darbą atlyginimais. Ęatalikų 

Bažnyčia visados buvo ir yra 

nusistačiusi darbininkų teises 

ginti. Šventasis Sostas daug 

kartų yra pasisakęs, kad dar

bininkai už darbą būtų atly-

vas.
Sir Reginaldas davė vėjo ir 

kapitalistams, kurie, išnaudo

jami darbininkus, virsta bol 

ševikizmo tarnais. Jis sakė:

“Katalikų Bažnyčia yra pa

sakius kapitalistams: Jei jūs 

laisvu noru darbininkus išnau

dojate, padarote jienis tokiai 

g. veninio sąlygas, kurios su

nkina jų krikščionišką gyve 

rūmą, varžo jiems jų šeimynų

(Vaikų skyrius, kurį prirašo lietuvių pradžios 

mokyklų mokiniai)

GĖDIMĖS LIETUVIŠKAI kaukdamas ir kraujuose paplū

KALBĖTI?

Gėdimės lietuvių kalbos, pro

'lietuviškai lieka šnekėti.

Ponams lenkauti - vergauti

pritinka labiau.

Gėdimės prabočių kalbos, iš

mintingas brolau!

Lenkas, tavęs beklausyda

mas, linkimas taria:

“Byra jam lenkiški žodžiai,

1 aip smiltys per rėtį!”

Gėdimės gražiosios kalbos,

neprotingas brolau?!

Žodžio artistas gali ja pui- j atgal

dęs stengės dar sekti savo po

ną. '.

Pirklys labai mylėjo savo šu 

nelį. Negalėdamas žiūrėti į jo 

skausmus, jis greit nujojo to

lyn.

Parjojęs namo jis atsigrįžo 

ir pamatė, kad maišelio su pi

nigais nėra prie balno. Tuo

met pirklys suprato dėl ko su 

tokiu įniršimu šunelis jį puolė. 

Jis labiau gailėjosi šunelio, ne 

gu aukso. Atsisukęs grįžo at

gal, tačiau šunelio toje vieto

je kur šovė neberado: kraujo 

lašai rodė, jog jis nurėpliojo

ginami teisingai, kad tas at-J užlaikymą, atsako reikalin 

lyginimas būtų atitinkamas jų | glausiu jiems patogumų, jūs

. , . .. . . v, , .. įkrautų sau didelių lobių dar-jUystės rūšį. Jei kapitalistai

reiškią kad jie turi apaštalauti parapijose binj„klJ skriaudonlis> kad ta,„lal8ak kad ,u0 bftdu ;
ir gelbėt, kunigams, feie pasaulininka, turil^ pclno 8kirt, ritalko tik gamvboa ir reikala-

būt akinai,,, is aukštesniojo >r ūmesniojo kurfe sav() ^.1^ •

amoni, luon.,. Popiez.ua ,pa,regoja kunigus, bu gamina. , :

kad jie su didžiausiu pasiaukojimu ir stro

pumu savo parapijose parinktų tuos pašau- 

lininkus iš visų visuomenės sluogsnių; skirti

katalikų akcijai pasaulininkai nuodugniai bū ipirmininkavo patsai šio mies

tų supažindinti su visa katalikų akcija, jos . arkivyskupa8 AViliiams. Su- 

tikslaLs. Nes jie tarp žmoni, apaštalaudami ,važiavime buv0 daug įžymiųjų 

turi turėti daug sveriančios dorinės įtakos. veikėjų

Jų darbas vra visuomenę doroviniai atgal- , , , . v.

.... , , ,■ ,v. v . ,, Anglų spauda apie si suva-
vinti ir vykdyti Šventojo Tėvo enciklikų des- v. . , v ,ziavimą plačiai rase. Ypač bu-

rauS" vo pabrėžta ten sakyta Sir

Dorovinio visuomenės atgaivinimo visa Reginaldo Mitcliell Banks pra- 

programa yra išaiškinta “Quadragesimo An- Laiba. “Neapsirikime,” sakė 

no” enciklikoj. Ši programa gali būt vykdo-!jis. “Netolimoj ateity mes ko

ma tik drąsiu ir tikslingu darbu. Katalikų jvosime su pagonizmų. Gal tas 

akcijai pavedamas šios programos vykdymas, i įvyks greičiau, negu mes ma-

Nesenai Anglijos mieste Bi- 

rminghame įvyko gausingas 

katalikų suvažiavimas, kuriam

įstatymo nėra nuostatų kny

gose.

Bažnyčia yra pareiškus, kad 

kapitalistas turi teisę įgytus 

turtus valdyti. Bet jis neturi 

teisės tuos turtus neteisingai 

naudoti.

Tas pat gerb. kalbėtojas ir 

darbininkus įspėjo, kad savo 

pačių gerovei jie nesisėbrautų 

su įvairios rūšies “izmais”, 

nes šie yra nelaimių ir negero

vės skleidėjai.

kiaušiai kalbėti!

Ona ūsaitė,
Aušros Vartų par. 

mokyklos 8-to sky

riaus mokinė.

GERAS ŠUNELIS.

rišo prie balno ir išjojo namo. 

Kelionėje maišelis su pinigais 

atsirišo ir nukrito; pirklys to 

nepajuto.

Gudrus šunelis matė, kuia nu 

krito tas maišelis. Jis bandė 

dantimis jį paimti, bet negalė-

Kaip skaudu buvo pirkliui, 

kuomet jis rado šunelį jau dve 

siantį šalę kelio... prie jo pa

mestų pinigų.

Gailestingomis, tarytum 

žmogaus, akimis žiūrėjo šune

lis į savo poną, meilei laižy

damas jo rankas. Už kelių 

lių miliutų kudlius nusibaigė, 

miliutų kudlius nusibaigė.

Ona Bružaitė, šv. Jur

gio parap. mokyk

los 8 skyr. mokinė

MANO JSPŪD2IAI SV. KA
ZIMIERO VIENUOLYNE

Kada as, iš Visų Šventų 

mokyklos, nuvažiavau j Šv. 

Kazimiero vienuolyną, mar J 

jo pakelti’Tuomet kudlius, pa- sužavėjo jo didumas ir gražu- 

likęs pinigus prisivijo savo,raas. Pasijautau rodos lyg ro 

poną, užbėgo už akių ir, bal-Muj n^° kito nesinorėjo,

šiai lodamas, norėjo sustabdy

ti arklį. Nežinodamas kame 

dalykas, pirklys ėmė bartis ant 

šunies ir dar bizunu uždrožė.

kaip tik džiaugtis, kad lie

tuvių tauta tiek išsigalėjo, kad 

savo vienuolyną turi. Visa ga

rbė priklauso Sesučių pasišve-

Bet veltui. Geras gyvulėlis, be nt,™ui’ nes P™

Vilūnai, Trakų aps. Mažas 

Šventojo Tėvo Pijaus XI pasiryžimas y- ’nonie. Mes turime grumtis už, bažnytkaimis, kuriame yra se

liūsti tam kilniam darbui, pa

skui lietuvių visuomenei, ku

ri savo aukomis ir pritarimu 

joms gelbėjo.

Jų darbas per dvidešimts 

penkių metų laiką yra stebė

tinas; tokį darbą retai kas ga

li atlikti. Paimkime, pavyzd

žiui, svetainę, kurią galime 

vadinti auditorija, o ne sve-

(Tęsinyg 4 pusi.)

paliovos, dideliu įniršimu stab 

dė arklį.

Matydamas pirklys, kad ku 

dlius pradėjo net kąsti arkliui 

kojas, nusigando: jam rodės, 

kad jo mylimas šuo pasiuto ir 

dėlto nutarė jį nušauti. Dide

liu skausmu širdyje išsitrau-

ra žemėje gaivinti Kristaus karalyste. Tai krikščionybę, ir tą civilizaciją, 

kilnus ir šventas pasiryžimas. Štai svarbiau- kuriaja pagrįsta krikščioniui 

sias katalikų akcijos siekimas ir tikslas —'tikėjimo ir krikščionių doro-

gaivinti ir vykdyti Kristaus karalystę žemė- vės pamatai. Kaip aš, taip jūs .vairiais tautiškų spalvų orna- 

je. Šis tikslas bus atsiektas, kada kiekvieno visi išeisite kovos laukan ir! mentais. Žmogus, įėjęs į baž- kė šautuvą ir peršovė nekaltą

žmogaus širdyje bus sukurta Kristaus kara- iš tpkašų ginsitės nuo prie- nytėlę, jautiesi ne tik katali- gyvulėlį. Nelaimingas šunelis

šiandie galima išjudinti, jei krašto vyriau- į lystė.

% ŠILUVA
KOPLYČIA IR JOS ALTORIUS

Pažvelgęs į Šiluvą, jau iš toli krinta 

į akis didelis baltas bokštas, iškilęs virš 

viso miestelio, kaip iš vieno baltojo ak

mens nutašytus stulpas — tai garsioji 

koplyčia, pastatyta toje vietoje, kur ant 

didelio akmens 1612 m. pasirodė Dievo 

Motina su Kūdikėliu ant rankų.

Ta vieta, kur įvyko apsireiškimas, 

ilgą laiką buvo menkai papuošta, nes pir

ma kalvinai o paskui — rusų valdžia 

trukdė tų darbą. Kunigaikštis Simonas 

Giedraitis pustatė toje vietoje medinę ko

plytėlę, kurios viduryje ant didžiulio ak

mens stovėjo Dievo Motinos marmurinė 

stovyla. Štovyla parvežta iš Anglijos dar 

kun. Bukoto. Dabar tas altorius perkel

tas į bažnyčios koplytėlę ir stovi koply

tėlės altoriuje.

Ta medinė koplytėlė buvo maža ir 

negalėjo talpinti į savo nei dalies besi

lankančių maldininkų, o antras dalykas, 

tai tokiai garbingai vietai buvo menka 

i> prasta. Kilo reikalas statyti nuuja ko

plyčia. Šitam sumanymui davė progos 300

na bažnytėlė. Nesenai atkel

tas klebonas gražiai ją atre

montavo, o vidų išgražino į-

įšn.” Ims, bet kartu ir lietuvis esąs.'krito... Bet pakilęs, graudžiai

metų jubiliėjus.

Jau 1903 m. Paryžiuje gyvenęs gar

sus dailininkas-arcliitektas lietuvis Anta

nas Vivulskis padarė planą, o 1912 m., 

minint trijų šimtų metų apsireiškimo su
kaktuves, buvo pradėta statyti naujoji 

mūro koplyčia. Taip pat negalima nuty

lėti, kad šitos naujosios koplyčios pama

tus šventino Šiluvos parapijietis, .mūsų 

tautos atgimimo dainius, šįmet nuėjęs į 

Amžinybę, prel. kun. Mačiulis-Maironis.

Prasidėjęs pasaulinis karas ir daili

ninko statytojo mirtis sutrukdė statybą. 

Per didelius vargus koplyčia baigta sta

tyti 1924 m. rugsėjo mėn. 8 dieną ir pa

šventinta.

Koplyčia turi kvadrato formą, 9 sie

ksnių platumo ir tiek pat ilgumo. Vidu

ry ant kelių marmuro stulpų stovi bokš

tas 19,5 sieksnių aukštumo. Koplyčios sti

lius yra lietuviškų kryžių ir Egipto pi

lonų mišinys. Koplyčios viduryje tebesto

vi tas akmuo, ant kurio stovėjo Marija, 

nnt jo pastatytas gražus altorius.

Su koplyčios statymu glaudžiai suriš

ti yra dviejų žmonių vardai, kuriuos žmo

nės, žiūrėdami į šitą puikų kūrinį, turė

tų atsiminti. Vienas -— tai koplyčios auto

rius ir statytojas Ant Vivulskis, o kitas,

kuris visą statymo naštą nešė ant savo linkimą prie skulptūros, išvyko į Pary- 

pečių — kun. M. Jurgaitis, tuo laiku bu- , žiu josios studijuoti. Paryžiuje gyveno

vęs Šiluvos klebonas.
Abu jie vra mirę — tik jų paliktas 

darbas kalba mums, kad jie turėjo didelį 

sugebėjimą ir dar didesnį pasišventimą 

pradėti tokį didelį ir sunkų darbą. Pir

masis mirė pabaigoje didžiojo karo, o ant

rasis tik pašventinęs . dar iš vidaus ne 

visai baigtą koplyčią, mirė nespėjęs pasi

džiaugti darbo vaisiais. Ir apie tuos žmo- 1 

nes labai mažai težinome. Tarytum jų va

rdai nebūtų verti savo darbo. Tai gyve

nimo ironija!

Ir štai apie architektorių, koplyčios 

autorių, buvo galima surinkti labai ma

žai žinių.

Antanas buvo miškininko sūnus, gi

męs maždaug aštuntoje pereito amžiaus 

dešimtyje, Lietuvos šiaurėje į Daugpilės 

pusę. Turėjo jis vieną seserį, kuri dabar 

yra vienuolyno vyresnioji Zakopane; pas 

ją prieš porą metų nuvažiavo iš Kauno 

ir motina. Iki penktos klasės Antanas mo

kėsi Mintaujos gimnazijoj. Iš čia kunigo 

Pranciškaus Ksavero Kriski jono buvo iš

siųstas į T. T. Jėzuitų gimnaziją Chyro- 

ve, Galicijoje, kurią baigęs Vienoje stu-

gana ilgą laiką, č’ia susipažino su gar

siuoju lenkų pianistu Paderewskiu, kurs 

pavedė jam pastatyti Krokuvoje pamink

lą Jogailai. Lėšų tam reikalui davė Pade- 

rewskis; jo pinigais buvo įrengtas Pary

žiuje tinkamas ateljė, kuri paminklo dar

bams pasibaigus, tarp ko kita, kaip hono

raras pasiliko menininko nuosavybė.

Vienus metus, dar būdamas studen

tą*, važinėjo po Europą su. Maskvos Meno 

Akademijos Direktorium kunigaikščiu 

Lvovu, padėdamas jam rinkti pavyzdžius 

užsienio meno akademijų rūmų ir sutvar

kymo. Kunigaikštis ir jo šeima taip pą- 
milo menininką, kad traukte traukė jj į 

Maskvą, žadant jam gerą vietą, bet Vi

vulskis pasitenkino nuvažiavęs jų aplan

kyti Maskvoje. Kadangi tuo metu buvo 

parengęs planą Jėzaus Širdies bažnyčiai 

Vilniuje, o atsirado sunkumų dėl leidimo 

ar vietos, Vivulskis pasiguodė kunigaikš

čiams ir ponia stante pede nuvyko į Pet

rapilį, kur bežiūrint leidimas buvo duo

tas. Bažnyčios statyti nebaigė dėl užėju

sio Didž. Karo. Gyveno Vilniuje, kuomet 

bolševikai ten veržėsi, grąsindaini užlieti

eiles, o būdamas silpnos sveikatos, sargy

boje užsišaldė ir mirė plaučių uždegimu, 

rodos, 1919 m. i udenį.

Buvo tai žmogus nepaprastai simpa

tingas, linksmus, juokdarys. Kas turėjo 

progos su juo susitikti būtinai jį pamilo. 

Buvo nepaprastai pamaldus; Paryžiuje, 

pasakoja, eidavęs j artiinesniąją bažny

čią, tarnaudavęs prie šv. Mišių, dažnai at

likinėdavęs išpažintį ir imdavęs Šv. Ko

muniją. Pažiūrėjęs į koplyčią jau jauti, 

kad to žmogaus sieloje turėjo degti dide

lė ugnis Marijos meilei, kad gimė toks 

didingas kūrinys.

Koplyčia dar nevisai baigta. Vidaus 

sienos dar nedekoruotos, laukia dailinin

ko, kuris ateitų ne blizgančio pinigo ve

damus, bet tikrojo meno meilės ir į tuos 

Marijos šventovės sienų paveikslus įkvė

ptų neužmirštamą dvasią, kad kiekvienas 

žmogus atsidūręs tarp sienų, pajustų tik

rą grožį ir tikrą meilę, kad kiekvienas 

pažiūrėjęs į juos pakiltų nuo šios žemės 

dulkių, prie Tos Motinos, Kuri maldau

jančių visuomet išklauso. Tokių dailinin

kų dar laukia didelis darbas ir didelė ga

rbė šventovės sienose įrašyti savo vardą 

amžinos atmini ies raidėmis. Juma P.
dijavo architektūrą. Jausdamas didelį pa- visą kraštą, Vivulskis įstojo į savanorių

Popiez.ua
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- ACTIVITIES -

Lithuaiiian-CatSiclic-Grasnniar-Sriiools
Of Chicago

SOCIAL - SPORTS - EDUCATIONAL
------------------ By AL. KLMSKIS, Phy. Dir.--------------------

ALL BRA'NCHES OF ATH- 
LETICS ARE INCLUDED 
AND THE SECTIONAL
CHAMPIONS ENTER 
THE CITY FINALS OF 
THE CATHOLIC GR.
SCHOOL CHAMPION 
SHIPS OF CHICAGO

| (1) The proinotion of sportą an extra period of three mi-
' shall be in the barnis of the į nules. No niore than three 
j Atliletic Board of Control. • such periods will be allowed 
j This board shall consist of aito play off tie. If at the end 
igroup of priests chosen fronto!' the first overtinie period 
the Litli. Catliolic parishes of the score is štili a tie a 5 mi- 
Chicago. Tliey shall liave fulljnute intermission is allowed. 
autiiority to make whatever j It alter tlie second 
rules tliev deem necessary and;the score is štili tied then on-

Chicago. lt is througli this ar- 
įangenient that the ldth. Cath.

ehampions vvili
i *
(Ir. Scliool

The first Lath. Cath. (Ir. 
Scliool Basketball League wi!l 
get on its \vays on Saturday 
I?tc. 17 at 9:30 A. M. at St. 
George’s Gyni located at 3320 
S. Auburn Avė. With eight 
teams playing in this league 
tliere vvili be three chainpion- 
sliips to look forward to. First, 
the Litli. Cath. G r. Scliool 
chaiiipionship, then the sec- 
tional championsliip of the 
Cath. G r. Schools of Chicago 
and the finais of the Cath. G r. 
Schools of the Arclidiocese of

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero,
Utar. Ketv. Ir l'ėtnyėlomis 

10 — 9 vai. 
overtiliv? ’3147 S. Halstod St. Chicago

Paned., Sered. Ir Subat. 2 — 9 vai.

III.

ly a one minute ręst is alloived 
and play is resumed.

Tben tlie team making tho 
first two points wins, unless j 
tltose in authority liave agry-. 
ed otherwi.se during the inter- 
ndssion folloiving the first e- 
vertime period.

(10) All gamos will be play- 
ed at St. George’s Gyni. Eve 
n team is warned to be on

to determine the conditions 
and plaees of conipetition for 
each sport.

(2) All Litli. Cath. G r.
;ave a eliance of winning the Schools of Chicago niay enter
chanipionships of the Cath. Į a team in each sport. Ehrory 
Ciuniiiiar Schools of the Ar- entry mušt be approved by a 
elidioeese of Chicago. Įpriest or teacher of the parišk

The teams entered and their .sehool, authorizing the team 
sponsors are as follows: j to represent the scliool.

St. George’s — Rev. S. Pet-į (3) The inembers of tho
raaskas Iinmaculate Coneep- j team mušt be bona fide pripils ' time. The first game is to 
tion — Rev. A. Valančius, Ho- of tlie scliool tliey represent. i start promptly at 9:30 A. M. 

ly Cross — Rev. M. Šwarlis, Playing non-elegible men (rin-(every scbeduled day. A team 
All Saints — Rev. Černauskas. gers) vvili disųualify. a team Imore than 15 minutes late foi 
Our Ladv of Vilna — Rev. J. in any sport. įa game iOBes by a forfeit 2-0.
Maeiulionis, M. I. C., St. Ant-1 (4) Only boys wlio will not ]f i,nable to arrive at a cer-
l ony’s — Rev. F. Juškevič, f liave reached their sixteenth ta.'n time, speeial arrange- 
I rov. of God — Rev. P. («a-irtliday on Jan. 1, 1933 can ments sliould be made. In tlie 
si imas, Nativity B. V. M. —.take part in basketball, swim- finais a team is allowed 5 mi- 
iev. P. Katauskas. Inniig and track. Tliere is no nutes after schedule time.

The players are asked to p.ge limit in baseball and giri ’s 
obscrve tlie following rules i u under seventeen niay complete auarded to the first 
all sports of the Litli. Cath. in Volley Bali. team of the section

(11) V team trophy will he 
place 

in the
i'Gr. Schools of Chicago.

GRABO R I A

J. F. RADŽIUS
riGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir 
pigiau negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys- 
tėa.

OFISAS
66 8 VVest 18 Street 

Tel. Canal 617 4
SKYRIUS

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRASOMUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu aUiėauktl, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 8816 arba 1111
2314 W. 23rd PL, Chicago

1439

Fhoue Boulevard 7041

DR. G. Z. VEZEUS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Btreet

Tel. Canal 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DEM T IMTAS

2201 VVest 22nd Street 
(Kampas Leavitt St.)

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

Boulevard 7588
Rei. Hemlock 7691

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

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

Tel. Ciceru 1260 X—BAY

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: uuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis ir nedėliomis pagal

sutarties

Oflaas Tel. Grovehill 4817
Ros. 1717 8. Artesian Avė.

ToL Grovehill 0417

DR. j- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

8488 VVest Marouette Road 
Vai.: 8-6 tr 7-8 P. M Ket 8-18 A-M. 

Nedėlioj susitarus

I Office Phone Res. and Offloe
I Prospect 1028 2869 So. Leavitt St
' Canal 0704

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

8 to ė and T to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

TEL. LAFAYETTE 7859

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 9408

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 11 ryto. 7 tkl 9 vakare 

rrte^r, — ir.ti. nnsv.1 sutarti

TaL Lafayette >788

OR. A. J. JAVOIŠ
TaL: 8 lkl S po pietų. 7 Ud 8 vak. 
Office: 4459 S. California Ava, 

Nedėlioja pagal sutartj

j (5) All protestą shall be Cath. 
imido in writing to tlie Atb-'tl
ihhic Board of Control in care designating supremacy among 
’of Al Kumskis 136 — E. 107tli 'the Litli. Cath. Gr. Schools of 
(St. Iii matters of judgement' Chicago. Team tropines vvili 
the otlicials decision is ai- be awarded to tlie first three 
svuys finai. A team quitting a teams in tlie finais of the 
game, forfeits said game and’Cath. G r. Scliool League of 
cannot protest about tlie i’i-! Cllicago; also individual med- 
Cident, vvliich caused the team*als to tlie players.

(12) 'Gamės vvili be playedi to quit. AVlien a decision i s 
i? adė, tlie game sliould be con-

S. 49 Court, Cioero, HL
TEL. CICERO 1987

•r «,, vjlJ
a

Scliool League and 
chanipionship trophy

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Sereduiuis susitarus
4847 VV. 14tli bt. Cicero, UI.

Dr. C.K. Kliauga

under Spalding’s Bule Book

Tel. Canal 0267 Res. Proapect 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Reaidencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos:
6

11 ryto iki 4 po pietų 
iki 8:30 vakare

Plione Canal 6122
DR. S. BIEZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pune'dįįlais. įred^m^ Ir PėtnydtemU | 2201 WeSt 22lld Street

Valandos: 1—3 Ir 7—8 vak. 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj

Ofiso: TeL Vlctory 6893
Rez.: Tel. Drevei 9191

Jei nratsUieola šaukite Central 7484

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 3lst Street 

VaL: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 ▼. ▼. 
Nedėliomis ir Šventadieniais 10—11

DENTISTAS 
Utarniakaia. Kel vergais ir Subatomi* 
2420 W. Alarųuetle Ud. arti Ucsleru 

Avė. UUoue Uen.lock 7828

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
C Pt ABORTUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

Įtinued under protest and šame f,,r 1931-32. 
made after the game. , The opening games for Sa-

(6) Cood sportsmanship 'turday Dec. 17 starting at 9:30 
sl.oul-d be sliown at all times. Į A. M. are:
Tl.ere are good and bad 
breaks in every game. Tliere 
are acts of courtesy as rn mak- 
,i:.g speeial playing arrange- 

Turiu antomubihns visokiems ments or in eooperating with
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

Tel. Iiepublic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

I 2403 AV. 63rd STREET

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

L J. ZOLP i
UKARUlUna Ht TAIDOTUVIŲ 

▼MOJU AB

1650 WEST 46th STREET
Kiunptu 44tM Ir Paulina Ita.

Tel. Boulevard 6211-8418
kreipkite*

(1) Holv Cross v. s. St. Geo
rge ’s.

(2) Nativity B. V. M. v. s. 
Iinmaculate Conception.

(3) Our Lady of Vilna v. s. 
All Saints.

(4) St. Antliony’s v. s. Prov
idence of God.

Tliere will be no admission 
tu the gailies and everybodv 
is invited to attend. All the

pbe league officials in de<i- 
sioiis tliey mušt make. Tliis is 
a’i.vays expected of tlie boys 
rn.l i am sure they will live 
up to their good records.

Į (7) Eligibility list with 
name, addiess and date of Įclergy and directors are an- 
birth of all players mušt bejxious that everybody attend 
furnished to each sponsor of tbese games lioping that St. 

^tl’e respective scliool. , George’s Gyni ivould be pack-
(8) Gamės vili be played ir. t d when tlie lst Litli. Cath.

tltur. Koplyčia dėl ėerinenų 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. Sykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldysln OftMui

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

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-S1’INDULIAI

GARSINKINTES
“DRAUGE"

AKIŲ PYDYTOJAD

DR. VAITUSH, OPT.

is on tlie right 
sliow them tliat

Nulludlmo valandoje
>rie manės, patarnausiu simpatis- 6 minute quart(>rs, a 2 minute '■ Gr. Scliool basketball league 
<al„ mandagiai, gerai Ir pigiau negu , r .

resc between eacli quarter ex- begins its schedule on Dec. 17 
cept betueen tlie 2nd and 3i <1 Our voutli 
ąuarter, when a 10 minute ręst track. Let’s
will prevail. Įv/e are with them with a large

! Every player mušt have crowd at their games.
sboes, unifomis will he option- i-------- ---------------------- ----- ------
oi and only for tlie finais mušt 
tlie teams be uniformed.

1 (9) lf the score is a tie at
the expiration of the second 
1 alf, play shall he continued, 
vithout change of haskets, for

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS 

Laidotuvėms pilnas putarnavlmaa
galimas už 836.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. 50t.h Avė., Cicero, Iii.

J. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi- 

Igiai. Liūdnoje valandoje pa
jaukite

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.
B®-

Alt

, ONA JONIKIENE
Pu tė.als GiKtak'.utė

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

Kilo IS Girdžių parap.. Žin
daičių katino. Jurta, r ko vaisė. 
Amerikoje išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nulludime 
vyrų Dominiką Jonikų, dvi 
dukteris Kotrlnų Ir Marijonų, 
du žentu Dr. J. Himonaltj Ir 
PranciSkų Papėvj, dvi anūkes: 
Kotrlnų Ir Leonardų, tris bro
lius: Jonų, Juozapų tr MateuSų 
Ir dvt seseris: Petronę Ir Elei.ų 
Ir daugeli kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 182 6 So. 
Union avė. Laidotuvės Įvyks a- 
ntradienl, gruodžio 18 d., iŠ na
mų 8:30 vai. bus atlydėta ) 
Dievo Apveizdos parapijos baž
nyčių, kurioj Jvyks gcdultnngos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bua nulydėta J Sv. Ka-

niero kapines. NuoėlrdžHt 
kviečiame visus gimines, drau- 
gus-ges Ir pažystamus-mas ta- 
lyvautt Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Dukterys. 
KeM-rys. Iliollal, žentc.1. Anūkės 
Ir GlntlmVs.

laidotuvėms patarnauja gra
borius Radžlus. Canal 6174.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų Ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TaL LAFAYETTE 7887

l Ofiso vaL kiekvienų dienų nrao 9 tkl 
! 12 ryto (ikskyrua seredomis). Taipgi 
nuo 4 Iki 8 VUL vakare nta.rnink.oi, 
tr Ketvergais.

Rea. Tet Hyde Park S39&

DR. MARGEIUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę ir patogesne 

vietą
3»25 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 lkl 12 
Phone BOULEVARD 8488

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IK CIIUICRUAH

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 8 liti 4 tr nuo 
8 tkl 8 vaL vak. Nudėti omla pagal

sutartj \
Ofiso Tel.: Boulevard 7*80 
Namų Te*.: Prų^pect 1930

Tel. GrovehiU 169S

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

Haredomts po pietų tr Nedėidleaiala 
tik susltarua

8428 W. IAAR«UETTB ROAD

Rea. Phone 
Englewood 8641 
Wentworth 1008

Office Phone 
Wentworth 8098

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aktų Jtemplmų, kuris 
esti prležaatlm galvos skaudėjimo, 
ivalgimo, akių aptemmlo, nervuotu- 
no. skaudamų akių karttj. Nuimu 
:ataractus. Atitaisau trumpų regyete 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
(.įsitikimuose, egzaminavimas daro- 
nas au elektra, parodančių mažiau- 
nas klaidas.

Upeciate atyda atkreipiama mok?- 
<I<ks vaikučiams.

Valandos nuo 18 ryto lkl 8 vaka
re. Nedėliouiis pagal sutirtį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
’4 LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU. 
UasgeHu atsitikimų akys atitaisomos 
be akintų. Dabar kainos perpus P>- 
gesuča, mvu buvo. Msmj kaluoe ui- 
gesuė.-., kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVI. 
ToL Boulevard 7589

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

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

Trečiadieniais ir sekinad. susitarus

DR. J. W. KADZEWiCK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

8869 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicugo, 111.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVA AKIŲ SPCLALISTAB

Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandoe: nuo 10—4: nuo 8—S
Nedgltonds: 18 lkl I«.

OR. 1 R. MCGRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRGRGjUi

6558 S. HALSTED STREET)
Vai.: l-e «r 7-9 vaL vakare

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

Tai. Kenwood 6107
Valardoa: '

Nuo 9 tkl 11 valandai ryta 
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare 

apart Sven tądien io Ir ketvirtadienio

DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TeL Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
▼ALANDOBt 

Nuo 10 tkl 18 dienų 
Nuo 8 lkl 8 po pietų 
Nuo T tkl 9 vakare 
Nedai, nno 19 Iki 18 dienų

Ofiso Tel. Vlctory 1687
Of. Ir Rea TeL Hemloefc 9978

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

Antras ofisas Ir resldenclja
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 8-18 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro r-.i . nuo S-t po
piet. Utarn. tr Subat. nuo 8-8 vak 

Bvųntadianlal* pagal sutarimų.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECIJALISTAS

Džiovi). Moterų Ir Vyrų Ikrų 
▼ai.: ryto nuo 19—13 nuo t—4 ge 

pietų t T—9:99 vai. vakara 
Nedėliomls 19 iki 11 

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3G00
Res. TeL Stevart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas tr Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
VaL: 2 4 ir 7 9 vai. vakara.

Ofiso Ir Rea TaL Boulevard įsta

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th S'lttEEf

n<l«e vųt« !-«. »«• 6,

t

otherwi.se
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JAU GATAVI ’ CHICAGOJE
AKADEMIKAS PAGERBĖ 

STEIGĖJAS
mas, kurį atidarė dr-jos pir

mininkė Čerefikienė. Pirmiau

sia Elena Jovaišaitė, įžymi so- 

Gruodžio 7 d. Šv. Kazimiero listė, gražiai padainavo kelias 

liaudies daineles. Merginų kva

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau 
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali-lf,ka(lemikės 
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai prie šv. Komunijos. Tų dienų 

tinkama dovana pasiusti į Lietuvą saviškiams. pirmametės mokinės buvo iš.

Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap- į"n'i.nK“i. pr"mtosJ Pane,ės 

ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun-1 p0 paskutinės pamokos vi- 

čiami dovanai tik nuolatiniams “Draugo” skai-sos susirinko į auditorijų ir 

tytojams. Naujai užsisakiusieji “Draugą” 1933 laukė kongregacijos steigėjų: 

m. taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalen- Ml>'inos. MInriios'
dorio kaina 25c Visur, taip Amerikoje, taip Lie- varduvės pripuola gruodžio 8 niūtė mikliai vartojo smuikų 

tuvoje. <1- Jas akademikių vardu pa-

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti sveikino ftiena šarkaitė, stud.
dovani; kalendorių, prašomi pasiskubnti atsitei- 11 Pazemyte giazmi

v ' . r r e padeklemavo apie Panelę Švę

sti užsilikusias prenumeratas. Draucjo agentai ip-įausių. Po to visa mokykla 

visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujųjų pagiedojo “Immaculata”. Qui-

Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostume-!ntotui £ro-iant speciahms mo-

• • • v. hta „ ____ . _ i • • ikvklos choras pagiedojo “Avenais. Kaip žinoma Draugas tnetams kamuo|a|Maris st(,lla>, Pstud įricdyt5 
#6.00; pusei metu 33.50, trims menesiams $2.00, paliliūnaitė gražiai paska-

“in corpore” ėjo

/tetas, akompanuojant B. Pa- 

liliūnaitei, žavinčiai padaina

vo “Plaukia Nemunėlis.” Ta

lentingos p-lės K. Baranaus

kaitė ir P. Markūnaitė jaus

mingai sugriežė smuikais due

tų. Elena Jovaišaitė ir Ieva 

Lukošiūtė padainavo duetų 

“Plaukia sau laivelis.” U. Gri

ir visus palinksmino sugriež- 

dania porų lietuviškų gabalė

lių. Sesutės Varkalifltės gra

žiai paskambino pijanu duetų. 

Aut galo p-lės Emilija Pro-

rengimus taip kaip turi būti. Bus užkandžio, bus gražių ka-

Dabar daug smagiau lošti.

Meistras

Pranešimas
Metinis didelis dienraščio 

“Draugo” koncertas ruošia

mas vasario 5 d., 1933 m., Lie 

tuvių Auditorijoj. Salė jau šių' 

metų pradžioje rezervuota.1 

Pranešdami apie tai-sykiu pra' 

šo.ne visų parapijų, organiza-, 

cijų, bei draugijų pasižymėti 

Ių dienų, nieko nerengti ir už- 

le’sti jų “Draugui.”

Admirdstracija

Brighton Park. — Gruodžio 

13 d. įvyks mėnesinis Šv. Te- 

rerės dr-jos susirinkimas. Su- 

s'rinkimas labai svarbus, nes 

sevičiutė ir K. Pilkiutė sulošė pus renkama valdyba 1933 m.

Benedikcija. šis veikalas l yar^g kviečiamos būtinai at- 

tikrai buvo įspūdingas. Po lo- igiJankyti. Be valdybos rinki

1 mėnesiui .75c. Pavienis numeris .3c.

LIETUVIŲ ATEITIES

MANO ĮSPŪDŽIAI

(Tųsinys iš 2 pusi.)

parvažiavę dėkojo už tokį teat 

rų.

Mūsų mokyklos mokiniai pa 

skirtomis valandomis kalba 

vien lietuviškai, kad geriau iš

mokus savo tautos kalbų. Tam 

tikslui vedame kontestų. Kiek-

mbino pijanu solo. Šokikės 

pašoko gražius lietuviškus šo

kius ir ant galo orkestras pa

griebė. Tuo ir baigės progra-

rias.

ainio šeimininkės: Lazdauskiė- 

riė, Šimkienė, Tamašauskienė, ])t-ls reikalai.

Kaip jau paskelbta, dabar
Varkalienė ir kitos visus vai

mo, bus svarstoma kiti svar

š.no gardžiais užkandžiais. Pa draugija daro naujų narių va

ikyta daug gražių kalbų ir1^ Įsirašyti į dr-jų dabar ga- 

palinkėta, kad visos jaunos ]jma veltui, iki sausio mėne- 

Dodo” mergaitės taptų šios draugi- sio. Po to, įstojimas — 1 dol.

GRAŽI PROGRAMA

Marąuette Park. — šv. Ba

rboros draugija gruodžio 4 d. 

iškilmingai minėjo savo drau-

f) ka ian kalbėti anie aka ' ’ raėjusį mėnesį as- gjjos globėjos šventę. Ryto vi-
O kų jau kalbėti apie aka- tuntasig gkyrįug gaVQ pirniąĮ^ * J draugios ženk 

-demijų. Jos istaisymas, švara1 . • • . ,, , • . isos naits> su draugijos zenu
. . - .. ’ ’ garbes vietų. Bet ir septinta-,, ]įai įklausė šv mišių ir
tiesiog žavėjo mane. ... .... . mitais, įhKiause sv. mišių ir

Lauke taip pat gražu. Pau- S‘S “TT’v sm.ar.,al ™’a p"’ bendrai priėmė Sv. Komunijų 

kšieliai čiulba, lyg džiaugda-’L3“™8 t°8..p,r- 2 vai. parapija.,

taine. Toji auditorija išpuoš- j vjen^ dįeną seselė vedėja pa

ta, išdabinta mūsų darbščių 

sesučių.

i žymi visų skyrių gautus nuo

šimčius.

jos nares.

Visi linksniai praleidę die

nų išsiskirstė.

Ieva Lukošiūtė

Gruodžio 27 d. įvyks nuo 

seniai laukiamas ir planuoja

mas “Christmas Party.” Ko

misija to vakarėlio turi pri

rengus kų tai nepaprasto. Sa-

ledinių dainelių; viskas vien 

tiktai narėms. Dėl to, kas įsi

rašys į mūsų draugijų tame 

susirinkime, dalyvaus lr įdo- 

miume vakarėlyje. W. H. Y,

SKAITYKITE IR PLATIN- 
KITĘ “DRATJG4”

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria plonus ir storus vilnonius 
svederius de! vyrų, moterų, mer
ginų ir vaikų.

Parduodame vilnones gijas dėl 
įvairių nėrinių. Mes parduodam 
žemomis kainomis, kad galėtumėt 
sutaupyti nuo 7 5 Iki 100 nuošim
čių.

Neriam vilnones pančiakas dėl 
m-oterų ir vyrų. Taisom senus sve
derius.

F. SELEMONAVIČIA
504 West 33rd St.

(Arti Normai Ave.) 

Phone Victory 3486

(Atdara dienomis ir vakarais!

Nebrangus Vaistau
Apsaugojo Vyrui Darbą

“Mar.o vyras kankinosi su neapsako
mu skausmu kojose ir įų ifttinttnu. 
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti i ligoninę operacijai. Tuo
met ai nutariau išbandyti Inkaro 
Pain-Expcllerį ir ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus į dieną, tuojaus 
Sutinimas pranyko ir mano vyras 
salėjo eiti darban. Paia ExpeUeria 
jį iftgydė.

A. S.
Manchester, Conn.

PAIN-EXPELLER
GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

Nufotografuoju jū

sų namuose prie I 
eglaitės už dolerį.|

Telef onuokit:

’V : < 4- *

Englewood 5840
.. P. CONRAD .

730 West 62nd Street

mies, kad taip gražiai viskas 

užlaikoma mūsų Sesučių.

Lai gyvuoja Sesutės Kazi- 

mierietės ir lai jų darbai plė

tojasi nešdami mums džiaugs

mo. Didžiuokimės, lietuviai, 

nes tai mūsų įstaiga; remki

me jų darbu, žodžiu ir auka. 

Vincenta Serytė,

Visų Šventų mokyklos 

8 skvriaus mokinė.

jiems tos gar

bės. — Elena KavaliauskaUė, 

8 skvriaus mokinė.

ŠVENTOJI TERESE

svetainėj įvyko kauliukų žai

dimas (bunco party) su pui

kiomis dovanomis. Veiklios ir

Šventoji Teresėlė,

Tu mano gėlėlė,

Visad a-š Tayęs šauksiu 

Ir palaimos prašysiu.

Žinau, kad apturėsiu 

Nes viltį tavyje dėsiu.

Bronė Dabašinskaitė, Šv 

Antano parap. mok. 8 skyriaus 

i mokinė.

MOKSLO LAIKUI i
PRASIDEDANT’

Be mokslo sunku gyventi, ypač A- 
Mokytis reikia lr senes

niems žmonėms ne tik Jaunuoliams.
lvnncrn lmvn nirri VirS. Sim+n 'Geriausia lietuviu niokykla visoj Chi- 
jzanga nuvo pigi. virs šimtų cago1 yra AmerH,os L,etuvių Mokyk- 
mokiniu dalyvavo žaidimo ir , S
visi buvo patenkinti gražiomis i_

dovanomis radiio nrogrinnn laiškų rašymo, abelnos istorijos, ir “ uovaiiuims, tdtujo programų k)tų mokslo Sakų. Mokyklos vedėjas =
ir “sirnri^aia ” I P- J- Olekas, yra senas lr daug S
u aupii/.aiB. (prityręs, kuris gražini lr visiems su- S

T>„ y.• „ i- i • i prantamal dėsto mokslo dalykus ir S
Po Žaidimo septintojo sky- kiekvienų labai patenkina. Dabar, S 

1 a.. :«■ :i i • ... prasidėjus mokslo metams, pats ge-|S
riaus sodalietės išpildė tam rlausias laikas pradėti mokvtis. Atei-IS 

tinkamu priruoštu veikalėlį. TSU’S’TS
Pramogos pelnas buvo skirtas WoW lr ’ vat

bažnytėlei. Tikimės nupirkti

naudingų atmintį Panelės Švč. 

altoriui.

'’lų vakarų Šv. Antano pa

rapijos salėje po pamaldų į- 

vyko gražus programėlis, su

rengtas didžiojo choro ir mo

kyklos vaikučių. Tai buvo pa

minėjimas “Vilniaus užgrobi

mo.” Atsilankė daug įžymių 

kalbėtojų.

ŽINIŲ ŽINUTĖS IŠ ŠV. 
ANTANO PARAP. 

MOKYKLOS

Cicero, III. — Nek. Pras. P- 

lės Švenčiausios draugija tu

rėjo “Lucky Bone Party.”

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 So. Halsted St.

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.

Tanedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9

— Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Room #06 TeL Dearborn 7961

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Geriausia casli kaina už mo-

X Danielius Gricius, genera ko, jr Kalėdų Diedukas žade-įrgičius, bondsus ir deposit ce- 

l'j.is kontraktorius, turėjęs ne;!-jęg atsilankyti ir kiekvienų na jrtifikatus. 134 No. LaSalle St. 

niaža darbų Šv. Kazimiero ka- ;rę apdovanoti. Scenoje bus at-į Kambarys 316. Atdara vaka

ruose: padidino užeigos namų'vaidintas gražus veikalėlis? rais.

|ir ofisų. Darbų jau baigė. Vis-1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

j kas dabar gražiai atrodo 

lauko ir vidaus.

Vakarais: Utarninkais lr Ketvergais 
— 6 Iki 9 vai.

<146 Archer Ave. Tel. Lafayette 7117

1S

X Adolfas Gudenas turėjęs i 

sunkių operacijų jau pagijo.’ 

sumanios komisijos narės: La- Dabar dirba, kaip ir pirmiau, 

zdauskienė ir Cereškienė, ne- .Tis sakos dabar geriau jau-

Įn.uilstančiai darbavosi pramo 

gos pasisekimui ir sutrauk' 

gražų būrį žmonių.

čias negu keli metai atgal.

X Šv. Vardo draugija da

bar kone kasdien žaidžia bas

liai gus kauliukų žaidimų, vi ket bąli parap. svetainėj. Mei- 

sus sužavėjo įdomus progra- ■ stras Martinkėnas pataisė į-
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Kolumbo dienoje penkto ir 

aštuntojo skyrių mokiniai lan

kė Swift’s, Armous ir Liby s 

kompanijas. Vaikučiai džiau

gėsi, gėrėjosi gauta proga. Tų 

patį rytų šeštojo Skyriaus mo

kiniai lankėsi “Bowman Dai- 

rv” kompanijoje. Kad juos 

lapavai ši nūs, kompanija suteikė 

po bonkutę pieno. Koks paten

kinimas! Kaip jie džiaugėsi ir

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės J Crane Coal 
Kompanijų, ten jus gnusite ge
riausias anglis lr už mažesnę 
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ......... $8.50
Poeahontas lumps .... $9.00 
Summer Creek lump .. $8.00

MAGIŠKA DIAL
NAUJOS STEWART WARNER RADIOS .

.«

PAGAUNA VISUR IR Iš EUROPOS
TOKIAS NAUJAS RADIAS JOS GALITE PAMA

TYTI IR PERSITIKRINTI PAS

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

TEL. BOULEVARD 4705-8167

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFERTNCS VANOS IR EUEKTROS 

TREATMENTAI
Švediški mankstlnlmai lr elektros masažas

Treatmental visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo. Šalčio 
Ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

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

1657 W. 45th Street
Kampas So, Paulina St, Tel. Boulevard 4552

CEVERI KAI
Tai Geriausia Dovana Kalėdoms

Besiartinant Kalėdoms, beveik kiek
vienas žmogus mano pirkti kam nors 
kokių dovanų. Todėl, mes dabar ir 
parduodame Įvairios rūšies čevery
kus su nupigintam kainom, kaip 
lai už #2.95 Ir aukščiau. Mes užlai
kome geriausius čeverykus ir turim
dideliausj pasirinkimų visai šeimynai: vyrams, moterims ir valkams.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 6576

Namų Tel. Hyde Park 1196

J. P. WAIICHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVE. 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

160 N T,A SAT.T.E ST—nagai m,tarti.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 

taipgi elektriklnius laikro

džius, movie cameras, projec- 

torius dėl judomų paveikslų 

rodymo. Kainos labai nupigin 

tos.

2650 W. 63rd St., Chicago, Dl.
Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva

Apdraudžiame namus, baldus — forntčlus lr kilų turtų, 
lr vėtros.

Taipgi apdraudžiame automobilius;
Išverčiame visokius dokumentus;
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus lr mokame cash. Atsilankyk 

asmeniškai arba prisiųsk per paštų apdraustame laiške

|| John J. Zolp
= 4559 SO. PAULINA ST.

Savininkas
DSl geriausios rųšies 
lr patarnavimo, šau
kit.

GREEN VAT.I.EY 
PRODUCTS 

Olaells šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių.

4644 SO. PAULINA STJREET 
Tol. Boulevard 1389

Phone Roosevelt 207! 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

| VVEST SIDE EXPRESS CO.
= i Coal, Wood, Expressing and 

Moving

2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, Tll.
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BUDINK U8 TAISOM
Atliekame Plasterlo — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus statom — 

—.taisom. Plasteruojam skliautus — 
TEL. YARDS 0145 žžlcnllfornljos tinkavfmu. Darbų atlie- 

S | kam už pusę kainos
Tel. West Side WEST O«»3 ,

Tel. South Side YARDS «488
JNO. LYNCH

509 WF.ST 47th STREET 
2052 U'EST MADISON STREET

Klausykitės gražių Radio Programų Nedėlioję iš 
stoties WCFL, 970 k. nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

Ketvergais iš stoties WHFC, 1420 k. Pradžia 
7:30 v. vak.
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JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

lAlkrodlninkas, Auksorlns Ir

i '>•,«. - t

4216 Archer Ave.
Tel. iAfayctte 8617

Muzikalių Instruni. Krautuvininkas

DVI KRAUTUVĖS

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

Turįs 23 metus patyrimo.

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

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mea užlaikome 

i vienų iš geriausių rūšių autoknobt- 
! liūs — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražuma. 

' Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų lr 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

4491 ARCHER AVF.NUgJ 
Telephone Lafayette 71 >9
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