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VOKIETIJOS KANCLERIS NESISKAITO 
SU PARLAMENTU

ITALIJOJ VYKSTA DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ SERBUS

NORI ATITAISYTI 
KLAIDĄ

NESISKAITO SU PARLA
MENTU

ALAUS KLAUSIMAS 
KONGRESEi

------------- ,----------------

CH? GAGOJE

PARYŽIUS, gr. 17. — Ne-, BERLYNAS, gr. 17. — Vo- 

mokė'dama skolų Amerikai kietijos kancleris gen. Schlei- 

Prancuzija padarė didelę ir elier’is, kaip aiškėja, nesiskai- 

nedovanotinų klaidų. to su parlamentu. Apie savo

Praneša, kad dedama pasta- darbo programų krašto gero- 

rigų šių klaidų ko greičiau ati-' vei jis kalba stačiai į gyven-[kų sųjungos prezidentas, 

taisyti. Niekas iš politinių va-j tojus. Jis sako, kad vykdys

dų nenori būt premjeru. No- buvusiojo kanclerio von Pa

pei!’o programų.įima grąžinti atsistatydinusi 
premjerų llerriot’ų. Kalbama, 
kad parlamentas tuo reikalu 
turės skolų klausimų išnaujo 
persvarstyti ir nutarti, kad 
skolos turi būt mokamos. Ki
taip gi llerriot’as negali grį
žti.

AMBASADORIUS PA 
SILIEKA

PASKYRĖ PARODAI KO 
MISIJONIERIUS

RUSUOS KRIKŠČIONIU ŠIRDYSE 
TIKĖJIMAS NEISGESINTASWASIIINGTON, gr. IG. —

Kongreso žeipesniųjų rūmų 

būrių ir priemonių komitetas ,

, i , ' Šaltis labai mažai sumažė- idauguma balsu pripažino a-
, . T . 'jo praėjusia para. Vakar ry-lauš grųzuumO sumanymų ir/’ . . f
ateinantį antnulienį rūmai tuo j Chicagoj* buvo 4, t. y. 'i-oniįsaraį įr šiemet paskelbė,mų j visus komunistų parti- 

klausimu balsios. Alui nusta-1^. ^a*Psn*a‘ žemiau 0. Kai ku* kaJ eglaičių kirtimas jos narius, kad jie Kalėdų šve-

ŠALTIS LAIKOSI

BERLYNAS, gr. IG. — So- Bedievių organizacijos šulai 
vietų Rusijos vidaus reikalų Maskvoje paskelbė atsišauki-

jtoma 3.2 nuol, alkoholio su-ir'ose Chicagos up\linkėsi būta šventei minėti visam
lyg sunkumo drba 4 nuoš. su

lyg apėmio (liekybės).

KĄ DARYS ^REZIDENTAS 
hooVerts

učių metu visa savo energija 

kovotų prieš visokį žmonių 

religingumo pasireiškimų. Jie-

toli daugiau, o Niles Center , v, • .. - - , .
e ’ krašte griežtai uždraustas, a-

nnestely net — 18. Municipa- . ,-•••- ,. _ 1 not gautų žinių iš Maskvos. „ „- .
lmėje lėktuvų stoty, kui gugautį kertant eglaites asineims nurodoma, kad Kalėdų die 

r.ausybė turi oro stotį, vakai nyg kus y>au<i^ian,į 3(X) rublių.nų jie surengtų įvairios rūšies

anksti rytų buvo 12. Va-i pakaU(|a, arba tris mėnesius susirinkimus 

kar dienos metu buvo apie 12 >kalat|, 8iolais pr;

: laipsnių aukščiau 0. Bet va-

arba karnivalus 

priemonėmis steng-

Tos rūšies draudimas pats | tusi žmones atitraukti nuo ce- 

už save kalba. Tas reiškia, kad rkvių lankymo. Pareiškiama,

Herbert Jacąues iš Bostono,j AVASHINGTON, gr. IG.
naujas J. Valstybių Golfinin- Nežinia, kokiii priemonių im-Į . __________ ___ _________________,----------- --------------- v -------------— -----------------------------------------,

sis prezidentai Hoover’is, ka- lea^°'’ aug žmonių nukentėjo., mįĮįjOnų rusų stip-j kad daugiausia domės būtų

iriai laikosi savo tikėjimo, kad j nukreipta j vaikus ir jaunimų, 

jų širdyse tikėjimo liepsna taip kad juos atitraukti nuo

ikare vėl ėmė didėti šaltis. Chi-

---------------------------------------------- da penkios Europos valstybės
DEMONSTRACIJOS PRIEŠ skirtu laiku Užmokėjo šiam MAŽINA VIZITORIAMS

SERBUS VALANDAS

pams varpuojant keli tūkstan-

T, ... čiai italu sukėlė demonstraci- 
ROMA, gr. 16. — Italija . . ; . „

, , . jas priešais Praneūziios kon-

dalyvaus Chicagos parodoje * 1

kraštui savo skolų dalių. Spė- 

j jai na, kad iis pasiųs kongre- 
CENECIJA, Italija, gr. IG. suį SpeCįaių pranešimų ir nn- 

Šv. Morkaus katedros var- r0(]yS> kas tirėtų būt daroma. savo vizitoriams valandas. Su kuklaus bolševikų 

majoru bus galima matytis prieš krikščionybę.

plasnoja, ir kad jie nemano Dievo garbinimo, ypač per
skirtis su savo krikščionis-, krikščioniškas šventes.

LON1X)NAS,- gr. IG. — J. 
V. ambasadorius A. Mellon tu-j 
rėjo išvykti į J. Valstybes., 
Bet staiga šį planų pakeitė, j 

Matyt, turės pasitarimų su A- 
nglijos vyriausybe karo sko
lų klausimu.

,1933 m. Italų skyriaus paro

doje komisijonieriais premje

ras Mussolini paskyrė buvu-i 

sįjj Romos gubernatorių kuni- j 
gaikšti L. Potenziani ir baro-

sulatų del įvykių Dalinatijoj. 

Mat, Prancūzija yra serbų 

tvarkos Jugoslavijoj rėmėja.

PARVYKSTA J. V. 
ATSTOVAS

Chicago majoras sumažino kajs papročiais, nepaisant at-Į Aišku, kad kovoti prieš kri- 

rinkiino kščionybę bolševikams visai 

nesiseka. Gali jie išžudyti žmo 

nes. Bet jie negali ten krikš-pirmadieniais, trečiadieniais ir i Rusų tautos religingumą pa 

penktadieniais nuo 11:00 ry- tvirtina dar ir kitas reiškinys, i čionybės išnaikinti, 

to iki 1:00 popiet.

NUTARĖ SUKELTI DARBA

BERLYNAS, gr. 17. — Vo

kietijos ministerių kabinetas 
nusprendė įvairiems viešiesie
ms darbams išleisti 360 mili
jonų dol.

NORI PARDUOTI VYNĄ

nų A. Saldi.

POLICIJA UŽSISAKĖ 
KULKOSVAIDŽIUS

BUENOS AIRES, Argenti

na, gr. ,16. - — Kovoti prieš

NAUJAS ŠVEICARIJOS 
PREZIDENTAS

BERNE, gr. 16. — Švei

carijos prezidentu krašto ta

ryba išrinko viceprezidentų 

Edmundų Sebuthess’a.

LE HAVRE, Prancūzija, 

gr. 16. — J. Valstybių atsto

vas nusiginkliyrimo konferen

cijai, N. H. Davis, garlaiviu 

“Manhattan'’ vyksta i Ame

riką.

PAŠALPOS UŽ STOGŲ 
DAŽYMĄ

NUBAUSTI KALĖTI

J. Stein, 40 m. amž., ir J. 

Schneider, 39 m. amž., teismo 

nubausti kalėti vienas 1 me-! 

tus, o kitas — 90 dienų. Jie 

mokino vienų 16 m. amž. vai

kų, kaip šaudyti revolveriu ir

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KAIP ŽYDAS PARODĖ 
AMERIKONUI KAUNO 

“GROŽYBES”

tų lietuvių, o klebonui sudarė 

tokias sąlygas, kad teko tuo

jau keltis nepriklausomon Lie- 

t uvon.

— Vilniaus katedra dabar

riaušes vietos policija perka-įnuda^ renkami 

Įsi kulkosvaidžius, ašarines bo

siukas ir gazines kaukes.

Šveicarijoj prezidentai kas j žemgs ūkio rūmai ūkininka

ms skiria pašalpas už stogų 

(dažymų. Iš stogų dažymo nau-

TRIUKŠMAS VAKARINĖJ da tokia> kad suvartojama vie 
tos miško medžiaga (stogai da

_________________ _______ Vienas amerikietis, nesenai'

kaip važiuoti automobiliu. Jis parvažiavęs i Lietuvų užsiimi- •'ia krdll tvoia aptverta. Ka- 

turėjo jiems gelbėti planuoja- nė geriau susipažinti su laiki- Čadros taisymo darbai atiduo 

inųja sostine. Nuėjęs į bankų, |U kažkokiai lenkiškai bendro- 

1 išsikeitė 100 dolerių, pasisa-;™’ k’,ri darb* bėgsianti tik

muose plėšiniuose.

600,000 BEDARBIŲ 
KANADOJ

, OTTAAVA, Ont., gr. 16.

Paskelbta, kad Šiandien Kana- - frSliu konservatori

ai vra .langiau kaip 600,000!*» užlaikymui Oarfield'o pa-

Vakarinio miesto parkų ko- romi i5 skiedrų ar gontų), sto- 

gai būna stipresni ir ne taipmisija planuoja gyventojams 

uždėti specialus mokesčius — 

3 centus

GAISRAS SKERDYKLOSE mdė vežikų ir įsakė jam, kad P® 0 ''letų.

______________ “ižrodytų tai, kas Kaune gra-! ~ Dar PneS Por» met» Vll‘

Užpraeitn naktį gyvulių ske žiausia.” Vežikas buvo žydo-i'"'/. labtu J™™ PaPbt? 

rdvklose siautė didelis gaiš- lis Berelis Strolis. Pajutęs automobili!. Sic-

'met tų automobilių visame vi-
greit užsidega nuo kibirkščių ,.ag> gwift & Co., Loomis and kad čia esama “amerikono”, . .

Įkainuotam šimtui *r svarbiausia, kad nuo raudo-i j,]xchange <gat., trobesiai užsi- vežiojo kiek tik begalėdamas HldUS n,le‘ * ei 0 'os >

nai dažytų stogų pagražėja a-‘deg6. Per didelį šaltį gaisri- ilgiau. Galop užsuko į Marija-jir tie pa • V18ai neturl (larbo- 

pylinkė. Mūsų vienodas tam- njnkaį dvyliką valandų karna- mpolės gatvę, pas savo vienų

PARYŽIUS, gr. 16. — Ke

liolika Europos valstybių jau 

deda pastangas rasti J. Val

stybėse savo gaminamam vy

nui rinkas.

‘ MAŽOJI ENTENTĖ”

VIENA, Austrija, gr. 17. — 

“Mažoji ententė” — Čekoslo

vakija, Kilimini ja ir Jugosla

vija, Belgrade turi suvažiavi

mų.

bedarbių.
I _

MIRĖ KARDINOLO TETA
| BROOKLYN, N. Y., gr. 17. 

Mirė Jo Emin. kardinolo

Mundelein’o, Cbieagos arkivy

skupo, teta Mrs. Magdalena 

!willman, 76 m. amž.

rke.
šiai žalias landšaftas darosi vosi jų 13 sužeista

Žmonės šaukia susirinkimus įj daug įvairesnis. Viso dažytų

ir protestuoja. ! stogų jau yra per 100 ir ma-

. . . .noma, kad greit jų bus daug

Komisija sako, kad minėtai , ■ a. j »•’ ’ _ . daugiau, nes stogų dažymo pro
konservatorija yra gėlių mu

ziejus. Bet kam tas muziejus 

reikalingas? Tik politiniam* 

•“džiabams,” atsako žmonės.

SENIAUSIOJO BAŽNYČIOS piežius Pijus X įį paskyrė a- 
paštališkuoju atstovu (nunci-KUNIGAIKŠČIO JUBI

LIEJUS

ROMA, gT\ 16. — Jo Emi-

I
neneija kardinolas Frueb- 

wirth, Šventos Romos Bažnv- 

TOKT.TO, Japonija, gr. 16. čios kancleris, minėjo 25 me- 

— Širokiya departamentinės tų vyskupo konsekracijos su

pa rduotuvės gaisre 8 asmenys kaktuvės. Kardinolas Fruch- 

žuvo ir apie 100 sužeista. Nuo- Avirth yra seniausias amžiu- 

stoliai siekia 4,000,000 dol. 'mi kardinolas. Gimęs rugpifl-

------------------- j čio 21 d., 1845 m. Austrijoj.

(Kardinolas Ehrle yra dviem 

mėnesinis jaunesnis.

8 ŽUVO GAISRE

SUMAŽINO IŠLAIDAS

paganda turi gerų pasisekimų.

SKAITYS TIK KATALIKŲ 
LAIKRAŠČIUS

Kaltinėnai. Lapkričio 13 d. 

turėjo įvykti pavasarininkų

jum) į Munichų, Bavarijoj, ir susirinkimas ir vakarėlis. De- 

tituliariniu Eracba arkivysku-Įja, susirinkimas nebuvo leis- 

pu. Lapkričio mėnesį buvo ko-jtas. Tačiau tų pat dienų bu- 

nsekruotas vyskupu. ,vn “flvvnin T?n5nnAinno” Km.
Popiežius Benediktas XV 

1915 metais arkivyskupų Fru-

vo “Gyvojo Rožančiaus” bro

lijos susirinkimas, į kurį su

IŠPLĖŠTA SKIRSNEMUNĖS 
BAŽNYČIA

gerų' pažįstamų.” Čia žyde

lis pasiskundė, kad esųs bied- 

nas, ir prašė užfundyti. Ame- 

_________________ jrikonas sutiko. Tada tokių

Plėšikų gmogžudį J. Vare- (“hiednų vežikų” atsirado dau . . ., x.

, , . . . „ L-io,, iv o.nnriVnnnc vLu,,,,.' ktai anai, išplėšę bažnyčios la-clių, 17 m. amž., teisėjas Pry- Siaib ir amerikonas visiems, ’ f v j
funjįjOi (ngų, įsileidę vidun, išėmė is

tobernakulo dvi puškąs su ko- 
Gahj gale reikėjo važiuoti :nsekruotllis Komunikantais. 

namo. Bet kai tik jis iSėjo i5'Sventvagiaii nlatvti, bnvę tiak 

smuklės, tuoj jį beregint iš vi- sažv?r8ję> kad drjs0 5v. J{aa. 

sų pusių apspito žyvlai. \ ie

nas jam kumščia į galvų, kiti 

— už skvernų,,ir vargšas ame

rikonas liko ne tik be žado,

NUBAUSTAS MIRTIMI

stalski vakar nubaudė mirti

mi. Mirties bausmę vykdyti 

paskirta vasario mėn. 17 d.

ALDERMONAI APSI
MALŠINA

Anų dienų sukilę prieš iš

laidų mažinimų aldermonai u- bet ir be pinigų. Nerasdamas 

psiinalšina ir jau sutinka, kad teisybės, nuėjo į policiją ir pa

plaukė labai daug žmonių, y- išlaidos tikrai turi būt maži- sisknndė. Tų susekė, kad jį

ebvvirtli’ų paskyrė kardinolu, pač jaunimo. Didelė parapijos 

1927 metais mirė Šventos Ro- salė negalėjo sutalpinti žino

mos Bažnyčios kancleris kar-nių. Paskaita apie spaudų. Pri 

dinolas Cagiano de Azevedo. imta rezoliucija, kurioje sako-

nainos.

NERADO 31 DOLERIO

Skirsnemunės bažnyčioj pa

daryta baisi šventvagystė. Pi-

itaip mokė vežikas Berelis 

Strolis su savo dviem sūnumis.

Grabam mokyklos mokinys
OKUPUOTOJI LIETUVA

Popiežius Pijus XT j mirusio-|ma: — neskaityt šiais metais

jo vietų paskyrė kardinolų nė vieno bedieviško ir neu- L. Hellett, 15 m. amž., nešėį — Punsko bažnyčioje oku 

Fruehwirth’ų. jtralaus laikraščio, o kiekviena bankon 31 dolerį. Tai vaika- pantų užsiundyti lenkiflkščiai

Šv. Alberto Didžiojo kano-,šeima parsikviečia į savo na-Ims užkandžių parūpinti fon- bandė atimti iš lietuvių baž 

Iki spalių mėn. 31 d., 1907j nizavimo reikalu kardinolas mus katalikiškų laikraštį. das. Sulaikė jį plėšikas. Iš vai rvtines vėliavas. Lietuviai ne

HAVANA, gr. 16. — Ku

bos vyriausybė sumažino val

stybės tarnautojų skaičių. A- m., kun. Fnnliwirtb buvo pa- Fruehwirth daugiausia už vi

pie 20 nuoš. išlaidų sumažin-'mokslininkų ordeno (domini-[sus dirbo. Tam visam reika- SKAITYKITE IR PLATIN 

ta. konų) generolu. Tų dienų po-įlui jis buvo tikroji siela KITĘ “DRAUGĄ”

ft

rijas išsinešti su savim.

ŽUVO SMUKLININKAS

Vakar prieš pusiaudienį al

koholio pirkliai užpuolė J. Ri- 

nella smuklę ties River vieš

keliu. Jį nužudę paspruko.

Policija visam mieste puola 

“alaus flatus.” Konfiskuoja 

randamus svaigalus. Daug a- 

reštuolų.

ORO STOVIS

ko atėmė 15 centų, o nešamų davė. Dėl to kilo baisus ermy-1 CHICAGO IR APYLIN- 

pinigų, kuriuos turėjo maža- deris, kurio okupantams ir rei KĖS. — šiandien numatomas 

jam kelnių kišenaity, nerado. 1.ėjo. Jų policija suėmė kele-1 sniegas; kiek šilčiau.
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

GRUODŽIO SEPTYNIOLIKTOJI

mus, katalikiškosios partijos iš koulieinio mi- 

nisterių kabineto išėjo. Vyriausybė pasiliko 

vienų tautininkų partijos žmonių rankose. Ir 

iki šiai dienai tautininkai vieni kraštų valdo.

Tai jie daro neteisėtu būdu, diktatoriškai, 

pasiremdami policinėmis priemonėmis, suvar

žydami visoki visuomeninį ir organizacinį 

veikimų, griežtai cenzūruodami spaudų.

Tautininkai, pasilikę vieni valdžioje, iš-' . . ~

’ , *. .. v. , dotis, nemoka ilgėliau pasi-
krypo iš valstybės konstitucijos vėžių, neua-1 ... .. , .... j-, . , i , v* - * džiaugti tyru džiaugsmu, pa-

ro rinkimų ne dėl to, kad krašto gerove to , _.. i . , . i , \ ... ., ... kvėpuoti širdį gaivi
reikalautų, bet kad patys galėtų ilgesni lai

kų pasilikti valdžios priešakyje. Perversmas 

ir kariuomenės parama jiems davė tokių pro 

gų savo tuščias ambicijas įgyvendinti, kokios 

jie neturėjo nuo pat Steigiamojo Seimo rin

kimų. Renkant į Steigiamąjį Seiųių ir du sei

mu, tautininkai nė vieno atstovo nepravedė, , . .... , ...
... ... v T. . i^sta melancholijos tvane, klai-

į tretin seimų tik tris, nes zmonese jie netu-i , . .
„ ..... , dzioja it keleivis po tyrus. Lai

rėio pasitikėjimo. Po perversmo įsigalėję vai-j . . . .. .
A ° . . minam Kiiv/a nirninn yinnnm

džioje tautininkai pasielgė lyg tie sutvėri

mai, kurie, pripuolę prie lovio, tol naudoja

si, kol lovys neištuštėja. Atskiriems tautinin

kų partijos žmonėms, be abejojimo, esamieji

ADVENTO VARPAI laikė suspaudusi savo rauko- jo pažadinti Dievo meilę žmo- 
se, dirigavo turtingąją! Komos nių širdyse, prirengti juos pri- 
miesto aristokratijai ir toli- imti ilgus amžius lauktųjį Me
iliųjų provincijų gyventojams, sijų.
Roma jungė visus imperijos Jonas Krikštytojas — pir- 
gyventojus į vienų galingų kū- masis atgailotojo pavyzdys, 
nų ir visi manė, kad tas stip- Jis gyveno tyruose, vilkėjo 
rusis kūnas kvėpuos ilgus am- drabužiu, padarytu iš kupra-- 
žius, stebins kaimynines tuu-[nugario plaukų, valgė skėrius 
tas. Tačiau bemokslis gerina- ir laukinį meilų. Tai didžios 
nų tautų b'arbaras užrašė skau dvasios žmogus, pasitenkinęs 

, lino laikų. Jo asmenį, gvveni-[džius tam kūliui žodžius: k‘Ro tuo, kų duoda tyrumos aplin-
įu. Žiūiėk, tia žmogus link.- uždavinius. Ir taip Jeru- ,na, kur tavo galybė?” ;kuma, atgailoja. krikštija žmo

• Istorija yru vyksmas, tu-jung!# atskiras tautas į didelį 
rjs išvidines prūsinei*; lai " ° • *
savo rūšies misterijų, turm- vienetų ir žydai viešpataus vi-
ti savo pradžią ir Kalą. oi e j r
taip pat ir savo centrą — feame pasauly. Kartais lvg už- 
vientisas aktas. Istorijų pa-l v j
Kaliau einu i* fakto—Kris-'gęsta mesijinės idėjos šviesa, 
taus atėjimo ir vei laikos •’ "
tolimesnėje eigoje to paties tauta pasiduoda pagOIlill kul- 
lakto—Kristaus atėjimo." | x . e

n. Uerdiajevas tui. Štai Dievas siunčia Pra- 
Žmogus nemoka laime nuu- ...

® nasus, kurie ragina mesti sve

timus dievus, žadina atgailų, 

Pranašai skelbė Mesijo atėji-

■įnanėiu o-'

mas, pro šypsančias lūpas be-! . ...... . , ,
’ J v 1 žale junge įslinktosios tautos

šviečiu balti danteliai rodo

gyvenimo džiaugsmų, lengvai 
besikilnojanti krūtinė primena 
ramumų, čia susikrimtęs skę-

minga buvo pirmoji žmonių 

pora Rojuj, paklusniai tarna

vo Dievui. Bet neilgai. Pir

moji nuodėmė sudrumsčia ra-

vaikus, diegė mesijinę idėjų į 

jų širdis ir rengė kelių Mesi

jui.

Balkanų pusiasalio karžygiai
Balkanų pusiasaly buvo į- 

sitvirtinę graikai, kuriuos ju

ngė garsieji Atėnai, draikams 

daug įtakos turėjo orientalinė 

(rytų tautų) kultūra. Tačiau

....... nes Jordano upėj ir skelbia:Romos viduj slankiojo ne- z
, , .. “Po manęs ateina galingesnisramus debesėliai. Salia pase-1 . v

, . , ... uz mane; įam as nesu vertaslusios prabangos, salia garsiu . . . . ,
parpuolęs atrišti jo kurpiu di-

didikų puotų ir lėbavimų, ve-, 

rgų ir paprastųjų darbininkų 

luomas vilko sunkų jungų, gy

veno vargingas dienas ir lau

kė geresnio rytojaus.

iželį” (Mrk. 1, 7).
Jonas Krikštytojas, lyg koks 

drųsūs šių dienų misijonierius. 
per kurį laikų aiškina žmonė
ms apie Mesijo atėjūnų, sude 

Liaudis pynė gražias legen- rįna gu Dievu, uždega atgai-
das, Įvairius pasakojimus a- lOs jausmus, žodžiu — paruo- 

Įpie Teisingųjį, kurs ateisiąs Į Ma juos didžiajam istorijos*
Šiandien sukanka lygiai šešeri metai nuo 

politiškojo perversmo Lietuvoje, įvykusio

šviesus ir savarankiškas mok

bet tautai ir valstybei kenksmingi. Jie ardo !klusnun‘° r>’Sius- ir žmognajalininko graiko protas pats nušluostyti vargstantiems aša- faktui - Kristaus atėjimui.

pasijunta vienas vargo gatvėj, daug atidengė mokslo, meno ^ paguosti verkiančių jų vai

kų, parodyti skaisčiųjų Saulę.

Senasis pasaulis nuodijo mi-

neteisėtumai vidaus politikoje yra naudingi, i“1^’ »«»■»<*» meilės ir pa- 

bet tautai ir valstybei kenksmingi 

tautai taip reikalingų vienybę, griauna tau

usų tauta, phs
bė Lietuvų vedė prie pražūties. Tautiškai ir f tynioliktųjų, gali būti dėkinga kariuomenei, 
valstybiškai nusiteikusių žmonių veikimo lai- kad jį išgelbėjo Lietuvos valstybę iš didelio

t? ’ • TA .11 • 1 • 1 1 1 • V • 1

Advento varpai
Išeik Advento Sekmadienio 

jytų į orų ir išgirsi tyliai, šve- 

lijonus žmonių paleistuvystės įnįaį> viliojančiai skambančius 

seD. - - ♦ - - 1Vi . , , iir Sirtavimo nuodais, aptem-' pus lr kažin kodėl dabaI

Mirtis klastingai padavė ran-Įtos aukštomis marmuro koio-ldg protų šimtais klaidingų te- hoks paslaptingas tų v£ 

kų lyg norėdama taikoj gy. nomis, trauke į save visų tau- orijų. Daugelio namų didžiose L-audįmas į Kažką

svę pradėjo varžyti, persekioti, bet visokiems 

tautos ir valstybės priešams davė plačiausia 

laisvę veikti Lietuvos nenaudai. Plačiai ir

venti. Nepasisekimas įspraudė JU žmones, stebino nekultnrin-

pavojaus. Bet dabar reikia, kad pati Lietu-Į. * irvvnntnhm
J . . f . a rankų žemes keleivio lazdą gnosius gyventojus.

drųsiai pradėjo veikti lenkai ir komunistai. 

Vyriausybė į tai jokio dėmesio nekreipė. De

šiniųjų partijų atstovai Seime nuolat pri

mindavo socialistų vyriausybei atitinkamo

mis interpeliacijomis, paklausimais ir griež

tais reikalavimais keisti politikų, sudrausti 

priešvalstybinius gaivalus, bet vyriausybė ne

klausė. Išrodė, kad ji ištikrųjų yra pasiry

žusi pražudyti Lietuvos valstybę. Net valstie

čiams liaudininkams artimi žmonės, tokie 

kaip R. Skipitis, reikalavo, kad liaudininkai 

pašalintų iš sudaryto Wl<o ir vyriausybės 

socialistus, kurių tarpe buvo Plečkaičiai, Kie- 

džiai ir visa eilė kitų, kurie netrukus po per

versmo pabėgo į Vilniaus kraštų ir parsidavė 

Lenkijai. Liaudininkų užsispyrimas žūt-būt 

išlaikyti čielybėje vadinamos “pilnosios de

mokratijos” blokų ir vesti kraštų Į didelį 

pavojų ir privedė gruodžio 17 d. prie per

versmo.
Perversmas įvyko laiku. Jis taip Įvyk

dyta, kad niekam skriaudos nepadaryta. Su

sidarius nauja vyriausybė iš dešiniųjų parti

jų, gavo Seimo pasitikėjimų. Prezidentas taip 

pat teisėtu būdu Seime buvo išrinktas. Ka

dangi viskas ėjo teisėtu keliu, dėl to ir krikš

čionys demokratai, ir ūkininkų sųjunga, ir 

darbo federacija įėjo į kabinetų ir padėjo 

išvesti kraštų iš keblios ir pavojingos būties.

Katalikiškosios partijos tol pasiliko vy

riausybėje, kol visi darbai buvo vedami teisė

tais būdais. Bet kada, paleidus Seimų, tau- l

vos visuomenė gelbėtus nuo tautininkų parti- į; 

jos diktatūros, kuri per šešerius metus stab

dė jos veikimų ir tuo pačiu trukdė tautos ir .. ,
. , , . . ri, , ■ . , ..... tųjj pasauli, dirbk, kovok, gru

valstybes pažangų. Tokia vidaus politikos | *
būtis valstybėje taip pat yra pavojinga. Dėl 

to, reikia tikėtis, kad netrukus Lietuvos po

litinis gyvenimas sugrįš į normales vėžes,

'ir išleido:

- Keliauk, žmogeli, į pla

nikis!
Nusiminusi

arpų 
primena,

salėse triumfavo Venera ir Patrina kv'ečia 

Bachas, glemžė nelaimingas aa j Advįnto \.arpai Uiekvienam 

Graikas nenuorama. Jis sa- kas- Didikų luomas uze, links- katalikui primena algailos rei

vo proto šviesa nori sutvir
tinti žydų išlaikytąjį tikėji

mų, priduoti jam protinį ant- 
pirmoji pora spalvį. Sokrato, Platono ir A-

rninosi, o neturtingieji, gatvių 1 

kryžkelėse laikė ištiesę ran

kas ir laukė gailestingos šir-

kšmę, ragina numesti senojo 

žmogaus rūbus ir apsivilkti 

žmogumi. Dabar žemė-'

pluošia grupių keliu, dejuoja Į ristotelio vardai ir jų para- 

tauta susilauks visuotinu balsavimu išrinkto >''i!Taus,a 8>'veninl° naštos, šytieji veikalai stebins pašau-

seimo ir teisėtos vyriausybės.

LIETUVA UŽSIMOKĖJO

'prisimena Rojaus džiaugsmą lį tol, kol pražilę mokslinin- 

ir ašarodama' skundžiasi savo kai užsidarę studijuos kabi ne

likimu. [tuose, kol neužges mokslo ži-

Išrinktoji tauta idiniai.
Išrinktoji Izraelio tauta su-1 Iš viršutinių plunksnų atro- 

vaidino istorijoj svarbų vaid- do miminga Graikija. Mokslo

° ° nauju z
dies. Tada lyg is visų lūpų lkeleivis> iįkjaidžiojųa tanmv- 

pasigtrdo dangiškos pagalbos 'bhl 5a|į> d var?a

šaukiu žodžiai. grįžta pas Gerąjį Tėvą ir su
“Rasok, dangau, iš aukšty- ko;

bės ir debesys teišlyja Teisiu-1 _ pater> peccavį COram coe-

gajį, teatsiveria žemė ir teiš- Įum eį qpe nusidėjau

duoda Išganytojų.” dangui ir Tau)r

Taisykite Viešpaties kelių! j Tikra atgaila grąžina pir- 
Palestinoj, Judėjos karaliaus mykštę ramybę ir džiaugsmų.

Lietuvos valstybė per savo pasiuntinį Va-

šingtone užsimokėjo nuo5imčiu& už skolų šio (

krašto vyriausybei. Gerai padarė. Jei Jung- «‘enį. Dievas pažadėjo, kad iš liesos praturtino žinojimo sri- Erodo dienose, gyveno kuni-1 žmogus negali būti links- 
tinės Valstybės nesutinka skolų mokėjimo a- šios tautos gims Mesijas, ku-.tį, meno ir dailės kūrimai tei- gas Zacharijas, o jo žmona mas įr ramus, kai jis mato 
tidėti, nėra ko protestuoti ir nuo savo abli-
gacijų išsisukinėti. Prancūzija ir jai patai
kaujančios valstybės (Lenkija, Estija ir ki-

lis sutaikins žmoniją su Die-Jkė sielai grožio, kuri veržėsi į Elzbieta buvo iš Aarono dūk- kad daug jo artimųjų neturi 

vu, parodys vėl šviesius ke- aukštybes. Tačiau Graikija iš terų. Kartų Zacharijui einant1 duonOs kąsnio, varsto sveti- 

lius. Dievas ”hiekada nepalie-, vidaus ėda moralinis vėžys, kunigo pareigas Dievo akivai-1 inas duris ir išgirsta šiurkš- 

zdoj, Angelas jam praneša, 'čius žodžius:

kad jo žmona pagimdysianti; _ Prašau daugiau kamba-
sūnų, kuris lyg seniau prana-[rio neaušinti. Advento metu

tos) savo skolų* nemokėjo. Tuo labai pasi- ka žmogaus vieno gyveninio Graikija tik iš oro tviskantis 

kryžkelėj. įrūmas, kurio viduje kartūs dū

Iš karto ilgų laikų izraeli- niai akis graužia.
tos valstybės netenka pasitikėjimo ir tas žy- garbino tikrąjį Dievų, lai-1 Sumenkusios moralės graiyas Elijas turėsiąs žadinti ir,kaip tik dera parodyti bro- 

miai atsilieps j jų ateities gyveninių. Gerai, k<'‘s įstatymo. Paskiau, kai ištyžta, nustoja kūrybinės'rengti tautų prie Mesijo atė-(|įuį gailestingų širdį, paskirti

kad Lietuva prie prancūzų kompanijos nepri-'kada juos pradėjo veikti kai- iniciatyvos ir pasiduoda pra- jimo: “Jis eis pinu jo su Eli- ir jam nors mažų savo turto

. —- -.1— ___rnTnnnn rrlrvKoi in ir O’filirKp CirtOToyfn «... i «....
sidejo.

piktino Amerikos visuomenė. Nėra abejonės, 
kad taip pasielgusi Prancūzija, Lenkija ir ki

jo dvasia ir galybe apgręžtų ar ištekliaus dalelę.
Kur Romos galybė? j tėvų širdžių į vaikus, netikin- j Didysis istorijos įvykis —

Lietuvos laikraščiai paskelbė spaudos o-lnuo monoteizmo, garbina sa- Į istorijos arenų išeina pra- <‘hljų į teisiųjų išmintį, pri- Kristaus atėjimas tik tada at
balsių konkursų. Sugalvojama gražiausių o-!vo rankomis padarytus dievu- klikos romietis, davęs pašau- rengti "Viešpačiui tobulos tau- neš dangiškų ramumų ir dera-
balsių. Vienas jų sako: “Laikraštį platini — dtus. Tačiau Dievas globoja iŠ- liui praktiškąjį mokslų ir iš- (Gk. L 17). Ir kaip l<u- mų švenčių nuotaikų, jei mes

gerų darbų skatini.” Kitas: “Katalikiška i vilktųjų tautų, apsaugo nuo kėlęs jų reikšmę. Didžioji Ro-(n’M'° Zacharijo šeimoj gimsta tinkamai būsim pasirengę su-

spauda — tai dvasios^ nauda.” 'klaidų. mos imperija išsitiesusi nuo sanus’ pakrikštytas Jono var- tikti šventes. Dieviškasis Bet-

• * • ! Žyduose kas kart labiau pra nepereinamos Azijos iki Atla ° vėliau žinomas kaip Jo- Hejaus Kūdikėlis nemėgsta ir

Skolų mokėjimo klausimas'dar aiškiau deda plisti mesijinė idėja. Vi- nlo vandenyno, nuo Sacharos r-as Krikštytojas. [nesilanko į biaurių ir suterštą

liniokai su p. Smetona ir p. Voldemaru prie- parodė, kad Estija yra Lenkijos įtakoje, o si laukė ateisiančio Mesijo, dykumos iki Skandinavų pu-Į Jonas Krikštytojas yra lyg širdį. Tik dorybėmis ir arti- 

šakyje atsisakė skelbti naujus krašto rinki- Lenkija Prancūzijos. galingojo karaliaus, kurs su-siasalio, visų pasaulio valdžių koks pasiuntinys, kuris turė-Į (Tąsa ant 3 pusi.)

myninės pagonių tautos, tada.ktiko romėno globai, 
dažnai ir izraelitai nukrypsta

Paparcnis

Šatais, Upytes Atstovas
(Tęsinys)

3) 1664 m. Sicinskis, būdamas svei

kas ir ramios, matyt, sąžinės (Aš pats ši

to akto neskaičiau. Bet “Tygodniko” au

torius, matyt, jį skaitęs ir konstatuoja 

faktų ir juo stebisi, kad Sicinskfc 1661 

metais nejautęs sąžinės graužimo), daro 

dovanojimo aktą, kuriame nurodo visų 

eilę dvarų, 'kaip savo neginčijamą nuosa

vybę. Galima tad labai abejoti lenkų ti

kinimu, būk Sicinskis, Varšuvos seimą su

ardęs, jautė tokį sąžinės graužimų, kad 

vengdavęs žmonių. Priešingai, jo nuotai

ka matyt buvusi knip tik pakilusi, nes 

tuo laiku jisai veda ir tikisi turėti savo 

įpėdini ų.

4) Jeigu lietuviai bajorai būtų laikę 

jį išgama, jeigu net tėvas būtų jj prakei

kęs. kasgi būtų jo lavoną balzamavęs?

i Metęs tad kelias mintis dėl Sicinskio,

grįžtu prie jo lavono istorijos.
Kas darėsi su Sic'nskio mumija nuo 

17S8 metų iki 1860 metų nieko tikra pa
sakyti negalima. Žmonės kalba, kad Si
cinskis buvo nešiojamas po smukles, ves
tuves, gužynes. Jisai gulėdavęs daržuos", 
grioviuose ir ožkos jį graužtlavusios. Kun. 
Kazlauskas, Subačiaus klebonas, apie 1SS3 
m., drauge su kun. Žekniu, vienų kartų 
nuėjęs Šiaulėnų parap. pas buvusį Upy
tėje zakristijonų, kuris nešiojęs Sieinskį 
po vakaruškas ir su juo kalbėjęs apie mu
mijų. Upytės jiarapijoj nemaža ir dabar 
yra senelių, kurie matę Sicinskio mumijų. 
1860 m. kažkoks Panevėžio gyventojas pa- 
dirbdinęs indaujų, kurioje vietinis klebo
nas Sieinskį įstatė ir indaujų pudėjo baž
nyčioje bobinčiuj netoli didžiųjų durų i>o 
dešine ranka.

Dabartinė Upytė* bažnyčia Sicinskio 
j jau nebematė, nes jinai buvo pertaisyta 
ir padidinta 1877 m. kun. Feliciono Bi- 
tauto pastangomis. Sicinskis stovėjo ma
žytėlėj bažnyčioj, statyloj 1742 metais. Da
bartinis Upytės zakristijonas, gimęs 1857

met. gruodžio 30 d., mažas būdamas yra 
matęs senoje bažnyčioje Sicinskio indau
ją, bet pačios mumijos nematė.

Prieš jį buvęs zakristijonas, Juozas 
Ramanauskas, jam pasakojęs visų Sicins
kio istorijų. Zakristijonas Ramanauskas 
ii' jo brolis buvę kaimo smuikininkai, šeš
tadienį ar šiaip jau vakare pasiėmę smui
kus ir Sieinskį, eidavę per žmones. Pir
miausia užsukdavę Tainagalos smuklėn 
(Tarnagalos smuklė ir dabar tebėra toj 
pačioj vietoj tuoj1 už klebonijos daržo. 
Tik senoji smuklė< sudegė, o naujai pa
statytoji ilgi baigia savo dienas. Yra tat 
papiasto tipo smuklė su daržine arkliams 
statyti). Sieinskį pustutydavę kampe, ar 
guldvduvę ant stalo. Smuklininkas šmui- 
la duodavęs gorčių degtinės (Gorčius deg
tinės kainavęs 15 skatikų) ir Sicinskio 
mumija keliaudavusi kur nors vakaruš- 
kosna. Padorumo (lėliai Sicinskio nuuiii- 
,įa dėvėdavusi ilgokus lininius marškinius, 
kurie telaikydavę mėnesį, kitų—sutrūnė
davę. Viena ponia nuo Pasvalio ar Lin
kuvos išaudė Sicinskio mumijai šerinius

marškinius—su tais jinai ir .palaidota.

Prasidėjus lenkmečiui, per Upytę j>e- 

reidavo daug rusų kariuomenės. Būdavo 

sustos jinai rinkelėj ir šaukia zakristijo

nui Ramanauskui: “Vynesi nam Velyka- 

vo kniazia!” Zakristijonas išnešdavo mu

mijų ir kareiviai šaukdavo “ura.”

1864 metais vienas rusų karininkas 

įsigeidė pamatyti Sieinskį. Zakristijonas 

pravėrė indaujų. Sicinskio mumija krito 

ant karininko, nes indaujoje stovėjo kiek 

palinkusi priekin. Karininkas labai per

sigando, apsirgo, nuvažiavo Kaunan ir 

mirė. Del to tais pačiais metais iš vys

kupo Valančiaus kanceliarijos atėjo įsa

kymas Upytės klebonai: “nemedleno pre- 

tlat zemlie tielo Sic.iuskago tuk, čtobi nik

io jego ne našol...”

Sumanus zakristijonas išėmė Sieinskį 

iš indaujos, nunešė rūsiu po bažnyčia ir 

pastatė kampe. Indaujų pusiėmė kalėdo

tiems javams pilti. Kiek vėliau tų indau

jų jisai atidavė savo svainiui liiclilevi- 

čiui i>ono Jasinsko Nevežnykų dvaro eigu

liui. Iš indaujos buvo padaryta lentyna.

Bet naktimis būk tai pradėję belstis. Ei
gulis išnešęs tų indaujų ęglynan ir sudegi
nęs. Tuo tarpu Sicinskis ramiai stovėjo 
rūsy iki atėjo klebonui pranešimas, būk 
policija darysianti kratų ir žiūrėsianti, 
ar Sicinskis tikrai palaidotas. Nusigan
dęs klebonas nebežinojo kas daryti. Bet 
sumanusis zakristijonas nuėjo rūsin, su
laužė mumijų ir pakasė kamjie. Policija 
kratos nedarė ir visi užmiršo Sieinskį. 
Net žemė šiuo kartu neatsisakė pridengti 
nelaimingųjį—nebebuvo mat kas jį iškasa. 
1923 metais, balandžio mėn. 30 d. atsilan
kiau Upytėj. Buvau rūsy, kuris tiek už
verstas, kad rėplomis vos vos įsiprašiau 
per angų. Viduje rūsys gana aukštas ir 
erdvus. Radau ten daug griuvėsių, plytų, 
kalkių, smėlio ir vienų mažytį karstų, ku
riame pasirodė esąs kažkieno vyriškas 
kiaušas.

Rūsyje seniau buvę keli karstai ponų 
Mineikų, dabartinio Upytės dvaro savi
ninko Bistromo giminaičių.

(Bus daugiau)
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ARTINASI KALĖDŲ 
ŠVENTĖS

Žmogaus darbu pasisekimas 

ir jų nauda didelėje dalyje 

priklauso kaip jis prie jų ruo

šės. Galvojantis žmogus, ma

nydamas pradėti rimtesnį už

siėmimų, jis darosi planų, pa-

pa rapijos programuose bei pa- 

įodykite savo draugiškumų it 

savo parapijos reikalų supra

timą.

ŠV. VARDO DR-JA

Praėjusį sekmadienį, gruod

žio 11 d., tuoj po pirmų Mišių,

žvelgia į praeitį, dabartį ir a- i^v. Vardo draugija turėjo me

pirm. Girnienė, rašt. Politikie- 

nė, iždo globėja Mogolienė ir 

atstovės į parap. federaciją: 

Vyverienė ir Marmienė. Val

dyboj pasikeitimas tik įvyko 

šių narių: Politikienė senoj 

valdyboj buvo vicepirmininkė, 

ir Girnienė raštininkė, o nau

joj valdyboj Politikienė rašti

ninkė ir Girnienė vicepirmini

nkė.
Laimingos kloties energin

goms darbuotojoms jaunuolių 

auklėjimo teikime pagalbos.

►šių programų duoda .los. L. 

Budriko korporacija, kuri už-

SODALITIE’S ATTENTION! ,ll(lzitiu$ią radijo ir ra- 
jkandų krautuvę, 417 S. Ilals- 

ted st.

CHICAGOJE GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

Immaeulate Conception of 

tbe Blessed Virgin Mary So 

dality of Our Lady of Vilna 

Parish will present a t\vo act 

drama, entitled ‘Saint Agnės 

on Sunday, Deeember IStli,

1932 7:30 P. M., in tbe parish

Eall. i
a n „ • u kestra palinksmins visus savo
Alt Sodahties are espeeially v . .

teitį. Gerai peržvelgdamas 

praeitį, mato kas jam pasise

kė ir kas nepasisekė, tai jis 

dabartyje žino kų vykinti, ko 

vengti ir kokia ateityje jam 

bus iš jo tų darbų nauda — 

užmokestis.

Kalėdos artinasi, gerai kie

kvienas pagalvokite, kaip pra 

leidote praeitąsias. Kų gera 

padarėte Dievo garbei, savo 

išganymui ir artimui bei sa

vo parapijai. Kas buvo pada

ryta gera, tai Dievui padėkoti

tinį susirinkimų. Gražus pul

kelis šv. Vardo draugijos na

rių priėmė šv. Komuniją ir da 

hvavo susirinkime.

Susirinkimas buvo gyvas ir 

pilnas entuziazmo. Nusitarė į- 

kurti parapijos klubų ir imti 

iniciatyvų vadovauti .Rockfo- 

rdo jaunimui. Išrinkta energin 

gi jaunikaičiai-žaliukai į ko

misijų: J. Paškevičius, K. Ma

kauskas, L. Blaškevičius, P. 

Eytalis, S. Pažėra.

Apsvarsčius draugijos rei-

ŽINELĖS

and eordially invited to attend 

this play.

This is tbe Sodality’s sixtb 

annual endeavor, presented 

each year during tbe advent 

season. All nrofit derived Avilį

Šventasis Raštas,
Naujojo Įstatymo, su Vulga- 

Šioj programoj dalyvaus di tos tekstu, Antras Tomas, plo- 

džiulis “Birutės” choras, M. nais popieriniais aptaisais, 

.Tuozavitni vadovaujant, Gali- kaina $3.00.

ma iš kalno spėti, kad klau-j Šventasis Raštas, Senojo ir 

sytojai šios programos turi- Naujojo Įstatymo arba Testą- 

niu tikrai gėrėsis ir bus pa-1mento su Vulgato tekstu, Ket- 

tenkinti. O Budriko radijo or-Į virtas Tomas, kaina $4.00.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 

šaunia ir harmoninga muzika |knyga, Pamokslai apie Dievo

Senojo

MARIJONŲ FARMOJ 
KALĖDŲ BARGENAI

Parsiduoda gražūs, jauni pa 

ršiukai, antvs, vasarinės viš-
be turned over into tlie parisi’ t T.. , , . ... .

_ ... tos. Didelis pasirinkimas. Taip

tumi. Committee . .. , .

RADIJO VALANDA

r per šias Kalėdas rūpintis at ]-a]US; igrįnkta nauja valdyba: 

ikti dar geriau, o kas buvo pirm. st. Valiulis, vicepirm. 

radarų ta bloga, tų pataisyti it jj. Čepulis, rašt. J. Paškevi- 

daugiau to nedaryti. Nes žmo- (<ius, jį vicepirm. L. Blaškevi- 

g-us yra laimingiausias, kada ėius, iždo globėjas J. Blaškę

sis yra pašvenčiamoje Dievo vį(Zus, marg. j Gustaitis, 

malonėje, gautoje laike krikš-

+ Mokyklos vaikai turės ka 

ledinį vakarą pirmadienį, gruo 

džio 26 d., 7:30 vai. vak. Šia 

proga pasinaudodami visi ga

lės linksmai ir gražiai pralei

sti antros dienos Kalėdų va

karų. __________________

+ Ateinantį sekmadienį, Tb'tr>,i Cbieagos ir kitų mie- 

gruodžio 25 d., Kalėdų “Drau st9 lietuviai turės malonumo 

gas” Rockfordo Lietuvių žj-‘pasiklausyti gražių dainų ir 

niose bus nepaprastas. ,muzikos iš radijo stoties WC-

, c i r i- * • i- j. FL nuo 1 iki 2 vai. po pietų.-j- Sodahetes ateinantį tre- 

čiadienį, gruodžio 21 d., 7:30 

vai. vakare turės “Ch ristinas 

Party. ’ ’

pat galima gauti medaus kvo 

rtomis, sūrių ir miltu.

Kelias geras, nėra sniego, 

nesibijokit važiuoti, arba pa

duokite orderius “Draugui.” kaina $3.00. 

Telefonas Roosevelt 7790.

Marijonų Karimi produktai 

užtikrina pilnas linksmas Ka-i 

ledas.

Malonę, Sakramentus ir Mal

dų, Antrasis padidintas leidi

mas. Vyskupas Kaz. Paltaro

kas. Kaina $1.50.

Šventasis Raštas, Senojo 

Testamento III. Psalmių kny

ga, patarlių knyga, Eklezias- 

tikas, Izajo pranašystė. Vertė 

ir Komentorių pridėjo Vys- 

i kūpąs Juozapas Skvireckas, 

pienais popieriniais aptaisais

GARSINKINTES
“DRAUGE”

o. Šių malonę žmogus prara

nda, kada jis papildo mirtinų 

nuodėmę. Jų vėl atgauna at

gailos sakramente, kada žmo-'

Padaro

Kavų

Geresne!

Gulima
gimll

Gro«friičse 
ii- kavos 
šiui-un-i*

jomjRancKšonii«|

FUJfHING.N V-

Del JAUNŲJŲ
MODERNINIŲ 

SULIG MADOS 
EKONOMINGOS

Pilnutė

SJ.88
Sekcija

+ Senųjų metų išleistuvė

ms ir naujųjų priimtuvėms pa 

rapijos Federacija suruoš šau

nius šokius. R-is
+ Vyskupo Muldoon aukš

tesniosios mokyklos gražioje, 

erdvioje koplyčioje mokinėms 

suteikta rekolekcijos nuo lap 

teityje padvigubint savo ener- kričio 30 d. iki gruodžio 2 d. 

gijų dėl draugijos ir parapi- 'į Rekolekcijų vedėjas buvo kun. 

jos labo. Lai tie jų pasiryži- Leonas Binz, kurs iš visso pu

mai išsipildo. Įsakė 9 gražias ir paniokinan-

___________________________ čias konferencijas. Rekolekci-

MOKYKLOS RĖMĖJOS |j°s prasidėjo 30 d., 8:30 vai.

-------------------------- i ryto šv. Mišiomis ir jos buvo

Praėjusį trečiadienį, gruod-1 laikomos kiekvienų dieną.

Senųjų valdybų sudarė: pi

rm. M. Sauiela, vicepirm. L. 

Čepulis, rašt. S. Noreika, iž

do globėjas J. Blaškevičius, 

maršai. J. Gustaitis. Susirin

kimų užbaigus visi skirstėsi

JAU TIK VIENA SAVAITĖ LIG 
' KALĖDŲ

w.qrsr.

E

gus atlieka gerų, nuoširdžia 

išpažinti. Šioje pirmutinėje Iš- .. . . . .. .
ganytojo bažnytinio meto Sve- 1^“.“”°ni ” 

ntėje pasistengkite visi būti

Dievo malonėje arba jų jgyti 

tikra atgaila, apsivalydami 

nuo nuodėmių, kad galėtumė

te su skaisčia siela ir gruma 

širdimi priimti savo Viešpati 

šv. Komunijoje. Vertai susi

vieniję su savo Išganyto jum i
. . , . _ . . žio 14 d., 7:30 vai. vakare Mo-i Gruodžio 2 d., 8:30 vai. ryto

,r visų malam, Davėm. pasi- kyk|os ivyko metinjs j. E vysk„pas E F. Hoban
jusite turinti tikrų ramybe,1 • • , - ,r .
r-v. . , . ' ' susirinkimas. Veikliosios na-
džiaugsmų ir laimę savo sir- _ ... . .
, . res susirinko visos. Apsvars-
dvie, tada tikrai suprasite Ka v. . , , , •,

„ v. . cius visų eilę mokyklos reika-
ledų švenčiu didenybe, ui pra- , i . , , ,

. o .i / k ]ų, raportuose pranešta daug kolektancių, tarpe kurių buvo

vV* *.° • ?S. -nia °n^, muTr^ gražių nuveiktų darbų ir įne-{ir lietuvaičių, susitelkusiai ir 

atnešė pirkėjas atei amas 1 gįa ]<į]nįų ateičiai sumanymu, dievotai šiose Mišiose priėmė 

šį pasauli.

eelebravo šv. Mišias, kuriomis 

ir baigėsi rekolekcijos. Gražu 

buvo žiūrėti kaip apie 250 re-

DEL KALĖDŲ DOVANŲ
KAIP TAI:

RADIO,
RAKANDŲ,

AUKSINIU DAIKTŲ, 
DAIMANTŲ,

ARMONIKŲ.
Naujos Pigios Žemos 

Kainos
LANKYKITE BUDRIKO 

KRAUTUVĘ

MBANKS

.u.5
ąOV/BM«tNT

mROStTAR’T i

Hct dar (jalite siųsti Kablegra- 

t.ius ar Radioįįrainus

Litais ar Amerikos Doleriais ir 

./ūsu fĮiminės apturės juos 

prieš Kalėdas

Matykite Mr. Stungis — Managerius Foreign 
Exchange Dept.

NATIONAL BANK
' TRUST&SAVING5 BANK 

HALSTED IR 42-RA GATVĖ
Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Serėdoj 

9 ryto—8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai popiet.

Atvdžiai na galvokite ir tre- i 
rai pasiruoškite praleisti Ka- 

ėdu šventes. Solidariai sugy

vendami ir vieni kitiems pa

gelbėdami rengiamuose mūsų

ADVENTO VARPAI
(Tųsinys iš 2 pusi.) 

no meilės darbų gėlėmis iš- 

nioštame kambarėly suspindi 

kaisčioji Betliejaus žvaigždė. 

Prabėgus keturioms rimties 

susikaupimo savaitėms, a- Į 

eis linksmosios Kūčios. Baltu 

niegu nuklotuose laukuose pa 

ipers Lietuvos sodžiai, šiltai 

škurentuose kambariuose sn- 

irinks šeima meilės ir vieny

bės vakarienės. Tada šeimos 

ėvas, laužydamas ir dalyda- 

nas šeimos nariams Dievo pv- 

agų, galės atvira širdimi pa

aky ti šiuos nuoširdžius žod- 

ius:

— Šita meilės ir tiesos duo- 

a tejungia mus ir kitais me- 

ais, tegaivina visus mūsų na

rius gražus sugyvenimas ir 

)ievo meilė.

Tokius garsus skleidžia šąl
ame ore Advento varpai, šau- 

ia žmones ankstyvųjų Raro- 

ų. Sniegas gurgžda po kojų, 

moneliai paskubomis kuldena 

bažnytėles, linksmai laukia

inksmųjų Kalėdų švenčių.

Paslaptingi tie Advento va

pai, užburti jų gaudimo gar-

J. Petrėnas I id

kurie, be abejones, bus įvyki-1 savo Viešpatį šv. Komunijoje, 

nti. Už jų gražius ir naudin-Į Per visas rekolekcijas mer

gas darbus, nuveiktus mokyk- gaitės užsilaikė labai pavyz- 

los palaikymui, trečiadienį, dingai, kad paskutinę dieną 

sausio 11 d., 1933 m. bus su- jų vedėjas kun. L. Binz parei- 

ruošta skani vakarienė ir pro-|škė J. E. Vyskupui Hoban nu- 

gramėlė. Įsistebėjimų ir pasitenkinimą

Valdyba pasiliko maž ta pa- rekolektančių gražiu užsilai- 

ti: pirm. A. Misevičienė, vice-kymu. Justina

Viskas parsiduoda už pusę 

kainos — dideliausias pa

sirinkimas žiedų, laikrodė

lių ir visokių auksinių dai

ktų.

Didžiausias bargenas prieš 

Kalėdų Šventes.

Pirm negu eisit kur kitur 

užeikit pas mus.

RADIO’S
GREATEST TRIUMPH
Startling! Gripping! Mysterious! 
The enchantment, the adventure, 
the thrills of World-Wide Recep
tion now made available with this 
marvelous tuning control, per- 
fected by Stewart-Warner. Have 
you seen it? Doa’t miss it!

STEWART
WARNER
Č&hz/izZ-Mz-ZZVt&Z.

RADI a

SEE

S. D. TELSER
AUKSINIŲ DAIKTŲ SANKROVA 

Cash ar Išmoksimais

2205 WEST 22nd ST. TEL. CANAL 5496

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

Tel. Boulevard 4705—8167

Budriko nuolatinis prog

ramas iš radio Stoties WC 

FL — 970 kil. Nedėliomis 

nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

Ketvergais WHFC 1420 

k. nuo 7:30 iki 8:30.

Telefonas a Taip, Jus ga-ANGLYS z
UŽ WHOLESALE KAINAS IŠ

Gto. P. Taylor, Ir. Coal Company
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

* »
Per virS 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias 
kiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas. 

Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. 

Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith- 

nanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 

Kiti parduoda po $12, pas mus tik $8.50 
Mūsų kainos žemesnės, negu visų departamentinių Storų. 

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

Illinois Egg............................ ...................................................... 6.00

West Va. Lump........................................................................... ” 7.50
Black Band Egg .................................................................... ” 7.50

Black Band Lump .....................................................   ” 8.00

Red Asb Erie Lump .................................................... ” 8.50

Blne Grass Lump ...................................................................” 8.50

Faney Lump ................................................................................... ” 8.50

Poeahontas Mine Run ............................................ ” 6.50

Poeahontas Lump.................................................................... ” 9.00

Poeahontas Egg ................................................................... ” 9.00

Poeahontas Nut .. ............................. ” 8.50
Poeahontas Pea................................... ” 6.75
West Va. Be dūmų, 50% rupūs .... ” 7.25
Coke-Rang« dėl furnasų ............................................ ” 9.00

Canell Bloek ................................................................................... ” 9.50

Stoker Sereenings ............................................................ ” 5.50

Best Grade Chestnut........................................................... ” 15.00

ORDERIUOK DABAR
MES PRISTATOME VISAME MIESTE 

Mpr eratne uibondsuotl mlento uverikal lr ktfikviennn vejĮIVnnn, kuria 
lAvftJtuoJa IS musų ynrdo, turi oficialaus sverlko ženklą. Tas garan
tuoja parodytą ant ttkleto svarumą.

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

Suėdė ir velour $ 2.95
Pagaili Intos už $7.50.
KITOS KEPURES.. $3.95 

Galvų sizai nuo 21 iki 25 eol.

MlblSINERY.

Chicago's Finest, Kargest Selection 
1046-48 AV. 47th St.

Three Stores in One—Just AV. of 
Ashland

PATARNAVIMAS
dėl viąų piliečių 
visados vienodas

T-E-I-S-I-N-G-A-S
—TjICITACIJ.A: kišeninė liga. iš

gydoma—jei vartojama
—SU VITjTIMI geri vaistai.

, Matykit mus.
—KOUEK'I*ITo.l AME: nusibankru- 

tijuslų bankų procen
tus, morgičius, vekse
lius, notas, kontraktus 
ir taip toliau.

Matykit mus.
—APDRAUDA; nuo ugnies—na

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

—VIEŠO NOTARO darbus kaip 
paliudymus ir kitokios 
ruSies dokumentus.

Visados kreipkitės;
Public Service Office

819 AV. 35th STREET 
I’hone Boulevard 9122

Ofiso Tel. Yards 0314
Res. Tel. Boul. 624 G

DR. V. S. NORKUS
KOJŲ SPECIALISTAS

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

Nedėliomis 10:30 iki 12.
756 West 35th St. Chicago, I1L

'4 ■■■■■■■■■■■■

I Reumatizmas sausgėlį;
B Neslkankyklts savęs skaus- 
g mals. Reumatlsn-iu. Sausgėla, ■

Kaulų Gėlimų, arba MMIungtu ■ 
™ — raumenų sukimu: nes skau-
■ dėjimai naikina kūno rv-ryh«
g Ir dažnai ant patalo paguldo. ■ 

CAPSICO COMFOfTtn mo- ■
— atls lengvai prsSallna virtimi- g
■ nėta ilgas: mums ftiandl# daugi gvb* žmonių siunčia padėka- ■

▼onea pasveikę. Kaina KOc per ■ B pa* t a (!ie arba dvi už 11._ 
g Knyga: UTINIS fiVF.T- "

KATOS" augalais gydytiem, kai- ■
" na (• eantų. g

; Justin Kulis Z
a 3259 80. HAIjSTED ST. ■

a Chleago. III. *■ «■■■■■■■■■■■
SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGI”
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K OF L CAGERS IN CLOSE GAMĖS
BRIDGEPORT NOSES OUT

BRIGHTON PARK 21-18
BASKETBALL

By Paul B. Saliner

KARČAUSKAS AND BARS 
KIS LEAD TOWN OF 
LAKE TO 28-19 VICT-

ORY OVER PROV
IDENCE

BRIDGEPORT STILL WIN- 
NING. DEFEATS BRIGH

TON PARK 21-18

By M. C. Pavilonis
Lašt Sunday aftemoon----

Bridgeport kept in tlie run- 
’ning for first plaee by defeat- 
ing North Side 21-18. Tlie

The basketball season i.s 
kere. ln every gyni tlirough- 
out the eity one can find va
rious teams “polishing up’’ 
for the coming season. And 
so it is vith the K. of L. 
basketball teams in the Chi
cago District.

jVho more vorthy of a name friends to-morrow afternoou, scout, vas prepared for any ,T! rough esperience ve L-arn 
Gn the golden page of fame Įat St. Philip’s Gyni, conveni- emergeney. lie raised the vin- to do better next time. ll' no- 

of Notre , ent ly located at 3151 W. Jack- dov, lieaved the suitease out, tinng is aeeomplished at tlie. 
Dame? son Blvd., near Kedzie Avė. amt dropped it on tlie station start is no reason for your

Than tliese sons

Kurtli and Kiauše.
Sneem P. M.

VVe
K OF L DAINOS” CHOIR 

TO ATTEND GAMĖS 
By Paul B. Saliner

| The first game starts at 1:30 piatform. lie vas just sitting ouitting and doing nothing at

The Knights of Lithuania i Many have in tlie past giv- liello to all our loyal fans.
Basketball League has open- en thought to tlie adage, ” Mit

O, Yes, it vas
d rea r y Sunday; ___ ____
and plenty ot snov. And the j a fev points during any part 
veather man said 10 above'of tlie game. Line up. 
zero. lt might liave been un-j BRIDGEPORT 21

•ame vas hard fouglit, featur-!ed its sixth season at St. Pili- sic is musically bound,” būt
ri eold and'ed by close guarding and the lip’s Gyni, located at 3151 VY. this Sunday at the St. Philip’s
eold vinds score never varied more than Jaekson Blvd. The blov of Gyni, .Jaekson Blvd., and Ke- 

the vhistle at 1:30 starts thodzie Avė., as guests of the K 
first game. Tliere is little of L League, there vili be

Jdovn again, satisfied lie had all. The only thing any of u» 
assure everybody an.done a good deed, vlien hehuman beings can do is work 

aftemoon of ideal and impres- noticed the ovner of the bag ddigently in vliat ve under* 
sive entertaimnent.Once again, returning to bis seat vith the take and liope for tlie liest 
velcome, K of L Choir. VVel- į nevspaper he had gone outJ
eome strangers and a cheery.tc buy on tlie piatform. Prieš kiek laiko buvo paša-1

KONNIE’S KAMPAS

------------ Įlinta iš Kauno skyriaus nema-l
Never give up trying. Every ža tautininkų, o dabar vol pr;i.| 

thing ve do is to he done as šalinti 23. Adomas Bitinis pa
ved as possihle. Our means šalintas iš sąjungos pasirėmus 
and knovledge are limited. ypatingu paragrafu (stat. 10).

Had you the fortune to liave ______________ ____ _____________________________________
one visli granted, vliat vould

comfortable for some peoplc 
būt not for the K. of L. bask- ; Sholis B. F. 
t'tball players and fans vho ltainis lt. F. 
vere gatliered at St. Philip’siPerutis L. F. 
Gyni to vitness four close'J. Budrik L. F. 
gamos of basketball.

MARQUETTE’S FREE 
THR0WS DEFEAT 
VVEST SIDE 19-15

B.
0
o
1
o
2
0
0
0
9

F. P.
0 0 
1 4 
3 2
0
1
1
0
0
1

. . I * . I <doubt būt that this season’s present the one-hundred voi-iyou choose! VVould it be &
schedule indudes nine of the ces of the veli knovn K of L health, visdom or liappiness? S
...  ........ r.,...;.: m,.......... .  ...  ............................ „,t VJUT l OUSIOS UOVŪnOSstrongest teams in the eity of “Dainos” Choir. They are go- 
Cbicago. You ove it to your-Ang to attend in the true spi- 
self to pay a sportsinanlike' rit of a family reunion.

11 eall and after you have done 
0 it you vili find yourself doub- 
1 ly repaid.
0.

CURTAINS — FOOTBALL 
— CURTAINS

AVealth may niean all youi 
desires for luxuries vili be sa
tisfied, būt it is a mere slidi

Evanauskas C.
Jonikas C.
Petrauskas R. G.
J. Laskis B. G.
E. Laskis L. G.

BRIGHTON 18
The aftemoon stai'ted vith B. F. P.j

a bang. The first game betve- Kundrotas B. P. 
en AVest Side and Marquette j Lecauskas Ji. F. 
proved to he a tbriller. AVest Šilima L. F.

Because of their support of li fe vitliout health and hap- 1 
shovn tlie Sports Department piness. Health is desireable | 
of the organization a kimi and yet it is not all important.'!

1 villful reeiproeation vili he Our clioice is limited to either 
displayed tovard all future (v isdom or liappiness. Of tlie ' i 
“Dainos” Choir affairs. tvo, I tliink liappiness means

ln unity there is strength. .more to the individual. VVliat

Side vliieli lias been trampled j Gudaitis L. F. 
on sinee the start of the sea- Žilvitis C. 
son, braeed itself and &
Marątlette a tougli game be

gavę 'Arhaeauskas B. G. 
Zabalis U. G.

fore heing subdued 19 — 15. Voveris L. G.
Marąuette von this game Zvibas L. G. 
chieflv on its abilitv to cage i ------

1
0
0
1
0
0
0
0
9

Georgia Tech and the Cali- VVhy not continue and work|care 1 for povertv, illness, or’ I . '
3 i'ornia Golden Bears are mix-,in hatniony and unison than ignorance providing I am liap* 
1 ing on the eoast todav; tlien in methods of divided attem py?O
0 ve 
0 the featured 
3 game on Nev

2 2 1

to tion.
The K of L Basketball Lea

gue veleomes the K of L 'rying a lieavy suitease entered 
ljtveen U. S. C., fecent con-(“ Dainos” Choir to the St. Pili j a train, sat down beside al 
l'ųuerors of Notre Dame by a lip’s Gyifi this Sunday as our’stranger, and settled liimseB 1 
0 13-0 score and the Pittsburgh!guests as veli as our Boost-ifor a mų). AVhen the train į

all turu vith interest
“Bose Bovl” 

Year’s Day be- 
C., i'ecent con

Late one niglit, a man var

Dabar Siūloma už 
MAŽIAUSIAS KA9NAS

mieste
PEOPLES FURNITURE GO. KRAUTUVĖSE

ATSILANKYKITE ŠIANDIEN AR RYTOJ
Krautuves Atdaros Vakarais ir Nedėlicm’s 

10 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
Nuo

free tlirovs. Line up.
Marąuette (19)

B. F
F. Mikužis L. F.
S. Pocius B. F.
A. Norvilas B. F.
P. Beinoris' C.
J. .Juozaitis C.
B. Ališauskas B. G.
S. Balskis L. G.
M. .Juozaitis L. G.

P.l
o !

2 0

Pantliers, vho
Lithuanian line
Sehultz.

( Tliough our hov Ed Krause
------------- I (Krauciunas) vas not seleeted j

Cicero had little difficulty on the All-Ainerican squad|

boast of a ers and rooters. 
coach Eddie Į------------

CICERO B0MBARDS 
NORTH SIDE 34-10

MR. SAURIS TO DIREC?; 
BRIEF PROGRAM

Such a vonderful and ide
0 in defeating North Side. Led yet ve feel liighly proud of .alistic spirit r’ests vithin tlie

,siopped at a station about an K 
ilicur later, he a voke vith a | 
start, glanced at the name of | 
the station, and rushed from 
the train. The stranger notic- I 

j ed the gentleman’s suitease 
on the floor. It vas time for

Y’

1 by lalziunas at Center vho įhim and bis įunning mate Joe niembers of the veli knovr ;quiek thinking: the train v:
4 caged 7 lield goals, Cicero Kurth vlien ve read the fol- choir that they vili also full jgetting under vay. The strang 
O'just kept shooting avay until doving from the Campu 

tlie finai vhistle for a 34-10 nopy.
Kurth and Krause

•j i
2 vietory. Line up.
1, CICERO (34)

Ca- fd, during the intermission a er, formerlv a trained boy 
brief prograin of songs. This Į ___________________________

Kimball Period 
Grand

AVEST SIDE (15>
B. F. P. E- Žukauskas B. F.

B. F. P.

Vaičiūnas R. F. 
Zaura B. F. 
Fovilauskas B. F. 
Kaurakis L. F. 
Žemaitis L. F. 
Stankus C.
A. Puplis B. G. 
Zalatorius L. (i.

0
0
0
0
0
2
0
1

3

-i L. O

2 F. Stankus L. F. 
oĮjurgela L. 1’. 0
0 Talziunas C. 7
2 Rauba C. 0
0 B. Budrikas R. G. 1
3 J. Žukauskas L. (i. 3
O, NORTH SIDE (10) 

-oi B.
John Zalenas B. F.

j vili be done under the ab!e 
Ansvers to a coach’s dream— leudersliip of' the liighly tutor- 
lleld in nationvide esteein— cd, musically gifted, Mr. Sau 
Tliese tvo tackles rcign su- ris.

preme—j To miss Ibis Sunday’s ga 
Kurth and Krause. įneš is to miss a double (tvin)

Students sharp and fellovs bill of entertainment featured 
fine. by four games of basketball

RAY-DIO SALVE

T0WN OF LAKE TROUN- I Nausėda B. F. 
CES PROVIDENCE 23-19 Planciunas L. F.

And rus L. F.
AVith Barskis and Karčaus- 

kas caging five field goalsjJ. 
aĮiiecc, Tovn of l^ake vas able 
to defeat Providenee 28-19. 
Tlie first lialf ended vith 
Tovn of Lake in tlie lead vith 
12-9 Imt a spirited second lialf 
spurt enabled Tovn of laike 
lo forge vay uliead. Line up. 

TOAVN 0F LAKE 28 
B. F

Moskus L. F. 
Kaminskas C. 
Kaminskas C. 

Savickas B. (i.
W
K.
John Kaminskas

STANDINGS 
K OF L BASKETBALL

LEAGUE

Strong as oak and tall as pine; 
Stalvarts in the Irish line— 

Kurth aml Krause.
Level punts, or bore a hole
In the foeman’s line, or bovl fore, 
Over backs vlio tlireat their hodv

enlivened by the marvelous 
singing of Ihe K of L Choir. 
Thirty-five cents is būt a third 
of its actual value. AYe there 

feel assured that every 
vili take advantage of

Kurth and Kiauše.
goal— this opportuiiity and he pres 

ent vith and amongst their

MOSTIS, ypatingai ger.. 
dvi didesnių skaudėjimų, 
tuojuus suteikia palengvi
nimų, kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite lr pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmų, giliui įsiga
lėjusį kaip:

RIMATIZMĄ
ET URM' DIEGIMĄ

ŠAETį MUSKULUOSE 
PASTYRIMA NARUOSE

MĖŠLUNGI
NEURALGIJA

PERSIDIRBIMA
NUGAROS SKAUD.

lKMftGINKITK
Jeigu kartų pamėglnslt RAY—DIO 
most į ir pajusit palengvinimų. Jūs 
visuomet laikysite jų savo namuose. 

Jūsų apteikoj — 50c

$22.50 Midget Radios po '...........
$80.00 Console z Radios po .............
$100.00 Console Radios po ...........
$150.00 R. C. A. Radiolas po ....
$125 Atvvater Kent Radios ........
$150.00 Sparton Radios po
$150.00 Majestie Radios po .............
$175.00 Naujos Kombinacijos Radio

su Gramafonų .........................

$9.50
$32.50
$39.50
$39.50
$45.00
$48.00
$50.00

$78.00

TEL. PROSPECT 7960—61

Atlas Fuel Company

PIANAI
Labai geram stovyje po

$10.00, $15.00, $18.00
Lengvus Išmokėjimai po $1.00 į savaitę

Reproducing Grand Pianai $1,500.00 
vertės po .............................

' Colambin

.OO

Vunagas
Lesnuskas
Barskis
Sherman
Karčauskas
Maurins

PROVIDENCE

Stumbris R. F. 
Sambūris R. F. 
f’ckanaitis L. F. 
Bomunauskas C.’ 
Stanaitis C.
D. Kuinskis K. (!. 
Bazbid b. (i. 
Gudaitis L. U.

P.
1 0 1, Cicero 
1 0 0,Tovn of Lake
5 0 21 Bridgeport 
1 1 1 j Brighton Park
5 11 Marąuette
0 0 1!Indiana Harhor 
19 i North Sid«i 
B. F. P. I Providenee 
12 2 AVest Side

0 -----------

Won
4
OO
no
9M

. 2 
1 
1 
0 
0

(I
0
o
II
4
2
1

0
n
n
0
o
1
o

(I GAMES T0M0RR0W

9 Providenee v. s. West Šitie 
2 Marąuette v. s, Ind. Harhor 
21 Cicero v. h. Brighton Park 
2 North Side v. s. Bridgeport

Lietiniii Anglių Vardas
Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 

taupumo sąskaita. .Jūs negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į 
jums reikalingas anglis.

Mes parduodame įvairios rūšies 
anglis — dėl Hot Water ir štymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocahontas, beduminės. Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidalion 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Sahara anglys.

Specialės kainos, mokant cash.

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

V. GAPSZEAVICZ, Pres. R. F. GAPSZEWICZ, See. and Mgr.

Rad os Tūbos

p° 39c
ir aukščiau.

Rekordai
Plačiausias pasirinki
mas už mažiausias

kainas mieste

Dėl pilno saugumo, visuomet lankykite šias atsako- 
mingiausias Lietuvių krautuves Chicagoje

r
Tll»t RA0<0* jtovoJ_ _______  better (

«tminG For Ine hoMES
4177 8) ARCHER AVI co« RICHMONO ST 25)6*40 W 63* ST. & MARLEWOOD AVB

4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St.
K am pus l'ivlnmniil fbiličs

Tel. Ijufnyette 3171
Chicago, Illinois

\Iaplewood St. 
Tel. Hemlock 8400
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS -Į- Labdurių 3 kuopos prieš- 
!metinis susirinkimus jvyks se
kmadienį, gruodžio 18 d., 1

CHICAGOJE D A K T R A
IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 

2 KP. VEIKIMO

A. L. K. K. Moterų Sąjun

kuopoj randasi energingu ino-|'a^' pietų, Šv. Antano pa- 
!teru rup. mokyklos kambary. Kvie-

Apsvarscius einamuosius rei ,ianu 'LM atsilankyti ir nau- prįejį„ietjnį susirinkimą <>ruo- 144fi 8o- 49th ct- cicero, m
'kalus, išrinkta nauja valdyba M narių atsivesti. Bus rinki H d . A . i vur. Ketv. ir Pėtnyčiomi.

mas naujos valdybos.

Brighton Park. — L. lt K
Federacijos 19 skyrius laikė

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

u. Draugijų delegatų 
susirinko gausingai. Pirm. F. 

... .... • V aiciekauskas atidarė susinu-
nalda. Kast. J. Klimas

. „ .... , . „ ,----------- nutarimus. Rimtai
\r ic,, yra užsilikę, arba uzsirasvtų'• -■ . ... • 1Ai. Ku- .. .. • f .apsvarsčius visus reikalus nu-(

surengti gražų vakarų1
, n.....n mivo sureng m ; iždininkė — Al. Česiene; ‘-r***’“'"v j'*““1 po Naujų Metų, vadovaujant

tas p. Stašaičių namuose, gra-1iždo globėjos — A. Johnsonie- °°. sierunl kalendorių dova-Igerį> kun Valančiui.

gų.- 2 kuopa laikė priešmetinj'1933 metams:
s us i r i nk ima g r uod ž io pa Dvasios Vadas — kun. II. J.

10 — 9 vai. 
3147 S. Halated St.
Puned, Sered. ir Subat. 2

Chicago 
- 9 sal.

Vaičiūnas; pirm. - M. Geni- n'^ulskis norėtų, kad visi at- mftl
žiūnienė; vice-pirm. — B. ja-Draugų, ^ul*e perskaitė

rupijos mokyklos kambary.
Kadangi šis susirinkimas bu
vo priešmetinis, narių atsilan- kaitienė; prot. rašt.
kė skaitlingai. -laitė; fin. rašt. — A. uadic-l“Draug*” '"-“""•įtarta

••Bingo", kuris buvo sureng'ui ; iždininkė - JI. Česienė. l'aut,I da,1'k S»lvuot« "Drau į

Phone Boulevard 704!

visiems metams.

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CH IKI! UGAS 

X—SPINDULIAI 
3031 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 
Seredomia ir nedėliomis pagal

sutarties

I Office Phone lies, and Office
.Proepeet 1028 2359 So. Leavitt St.

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2403 \V. 63rd St., Cbicago
OFFICE HOURS: ,

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

t,-------... „„----- — . ,fe

žiai pavyko, tš to vakaro pel- 'nė ir M. Lukauskienė; tvark-|naJ’ . .
Taipgi nekurie užsilikę užmis yra skinamas surengimui darė — A. 

Nebuvus
Kašinskienė.

vakarinių kursų.
Ateinančiais metais

labdarių siisirinkimus išrink- 'tas su niaida.
tos — Jaukšienė ir Palubius----------
kienė.

Taipgi lankyti Federacijos j 
susirinkimus išrinktos: Kašin- j

svarbiu' ^rau^'’ *r kontestininkui 
ankvti'svarstymų, susirinkimas baig- J. Janušauskui iš praeitų

daugiau

Rašt.

RADIO STOTIS A. J. J.

metų. Būtų gerai atsilyginti 
1 -j- Sekmadienį, gruodžio lt
■d. vakare, Šv. Antano Lietu
sių parapijos spulka minėjo

+ "Draugo” No. 293 įdėta!10 "'etl1 sukaktuves šv' Anta-| 
skietu'1. Cv-ieav ir Bukausku- Sv. Antano .Iraugijos paskui-i"0 svetainėje. Buvo •
nė. ita valdyba 1933 metams. IJ. Prakalbos. Žmonių prisirinko

lvnip kiekvienais metais dininku išrinktas ne .1. Vilkas, pus. tinai. Daug buvo kalbėto- 
bet A. Lutkus. .1. Vilkos liko'™ ir ™likiai SaBkto® aPie Ci'taip ir šiemet bus surengta 

nage: binio vakarai išleidžiant kontrolės raštininku. |ceros Lietuvių Šv. Antano pa
sėlių valdvbn ir priimant nu n-j -t- P-lė Vaišvilaitė, isgvve-;laP*'ios ''Pu!bų. kuiios nė vu- 

luikui. nūs Lietuvoje su virš du me.,“»s netar5tb l‘iiutiljų. Kad ir depresijos 
visvien 2 kuopos sųjungiete

Nutarta gražiai paminėti va 
šerio 16 d. Išrinkta komisija: 
pirm. F. Vaicekauskas, G. Ro- 
želienė, O. lvinskaitė. Išrink
ta valdyba 1933 m.: pirm. F. 
Vaicekauskas, pegelb. K. Za- 
roniskis, rast. O. lvinskaitė, 
ižd. G. Roželienė. Į apskr. at-
tovai J. A. Klimas, P. Kaz-1 

1ragienė, G. Roželienė, koresp. 
K. Zaromskis. Koresp.

Tel. Canal <122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 AVest 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Oflaaa Tel Grovehill <617
Hei <7 87 S. Artesian Avė

Tel. Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1421 West Marąuette Road 
VaL: 1-1 lr 7-9 P.M. Ket. 9-12 A 14. 

Nedėlioj auMtarea

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 lkl 11 ryto, 7 lkl 9 vakare 

Ct»m tv Ketv. i«lc p«a^l nutarti

TEL. LAFAYETTE 7650 Ttl. Lafayette 5792

DR. F. G, WIN$KUNAS! DR. A. J. JAVOIŠ
Vai : 2 lkl 5 po pietų, 7 lkl 9 rak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Gydytojas ir Chirurgas 
4140 Archer Avė.

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

TEL. CANAL 0402

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

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

Res. Prospect 6659 Jei neatsiliepia šaukite Central 7404

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgfis 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted SK
Kampas 3lst Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v, 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Dievo Apv. parap. — Drau-Į 
gijos šv. P. M. Rožancavos 
merg. ir moterų susirinkimas 
įvyks gruodžio 18 d., 1 vai. j 
popiet, mokyklos kambary je. j

Tel. Cicero 1200

Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

X—KAY

DR. GUSSENabai daug Lietu-i + Šv._ Antano parapijoje

išranda biulų. kad įvykdyti pa voje įsigijo pažinčių. Lietuva . ' ... .’ u; ’ Sns-nias perkeltas dė! Kalėdų'
kūno tikslu yra pagelbėti bie-1, .. Ne„„om„

švenčių. Bus renkama vardy- yy 14th St

_ i tus ir pusę,

gerbimo vakarėli, nes mūsų jai labai patiko.

G R A B O R I A

J. F. RADŽIUS
riGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

r . LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar- •
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
pigiau negii kiti co- Reikale meldžiu atulšauktl, o mano 
dėl, kad priklausau
prie grabų išdirbys- 
tės.

i diliems pagaminti — pasiūti 
drabužių. Audimo gauna iš 
Relief ofiso, klebono pasidar
bavimu.

+ Ponia K. Sriubienė la
bai gabiai veda labdarybės 
kuopos reikalus ir nuosekliai 
veda susirinkimus.

ba 1933 m. Rap.

LIETUVIAI
AMERIKOJE

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare 
Nedėliomis ir Seredomis susitarus 

Cicero, 111.

Vai

' Dr, C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais lr Si.batomla 
242(1 W. Marifuettc Rtl. arti We»tero 

I Avė. Phone Hemlock 3828 
Panedėllals, Seredomis ir Pėtnyčloml*

1821 So. H ai* Lt v i Sr.raet

OFISAS
66 8 AVest 3 8 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

32 38 S. Halsted St. 
Tel. VicLogy 4988

Trečiadienyje susirgo sloge
liais Ignas Sakalas, žymus jau-

darbu busit, užganėdinti.
Tol. RooMV.lt 2515 arba 1614

2314 W. 23rd PL, Chicago
■ Inimo veikėjas ir

1439 S. 49 Court, Cicero, Hl|dakcijos narys.
TEU CICERO 1927

‘ ‘ Draugo ’ ’

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

1<3 Į Didžiojo Ne\v Yorko apskri- 2403 W. 63rd STREET
i tis savo susirinkime nutarė___________________________

— iRytinių Valstijų Lietuvių Ka- gp, J. MOCKUS

RYTINIŲ VALSTYBIŲ LIE 
TUVIŲ KATALIKŲ 

SEIMELIS

L’lione Canal 6122
DR. S. BBEŽIS

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 Republic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3397 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UL

A A

BARBORA SHOPKUS,
I’o tėvais Mocltaltv

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
nRASORIUB IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAI
1650 WEST 46th STREET 

Kampa. 49tk lr Paulina IU
TM. Boulevard 5342-8411

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
arle manęs, patarnausiu simpatiS- 
tal„ mandagiai, gerai ir pigiau negu 
cltur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 

i patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didynls Oflsaa

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

Mirė gruodžio 15 d., 1932 m., 
8:25 va!, ryto, 20 metų amž. 
Gimusi Chicagoje.

I’aliko dideliame nuliudime 
vyrų Stanislovų, dukrelę Elaine,
2 4 vai. amž., motinų Ceciliją 
Mockienę, du broliu Kazimierų 
ir Albertų, 2 tetas Elenų Ja
nuškienę ir Joannų Adomavi
čienę, 2 dėdes Aleksandrų Jo- 
nuškų lr Aleksandrų Adomavi
čių, 2 pusbrolius Pranciškų ir 
Dominiką Jonuškus, pusseserę 
Elenų Adomavičiūtę, uošvį ir 
uošvienę Stanislovų ir Onų Sho- 
pkus ir 4 švogerkas, švogerį ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 837 West 
34th Place. Laidotuvės Jvyks 
Utarninke, gruodžio 20 d., iš 
narnų 8 vai. bus atlydėta į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Dukrelė. Mo
tina, Broliai, švogcrlal, Uošviai 
ir Giminus.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius S.v Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

talikų seimeli šaukti gruod
žio 26 d. (Kalėdų antrų die
nų), Šv.. Kazimiero parapijos 
salėje, 147 Montgomery Place,

• Patc-rson, N. -J. Prasidės ly
giai 10 vai. ryto.

Seimelio dienotvarkėje nu
matomi šie dalykai svarstyti, 
būtent:

1) Lietuvių Dienos klausi
mas.

2) Spaudos klausimas.
3) Katalikų akcija.
4) Jaunimas.
5) Mokyklos.
6) Lietuvos katalikų pade- 

Hlis'
' 7) įvairus sumanymai ir į
I'nešimai.

Šiems \isienia klausiniams 
nušviesti, yra pakviesti prele
gentai, kurie pažadėjo prisire
ngti su paskaitomis.

DENTISTAS 
3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

N-SPINDULDVI

GARSINKINTES
“DRAUGE"

DR, SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų, ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7317

I Ofiso vai. kiekvienų dienų n-uu 9 Iki 
I 12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki H vai. vukare ( taruinkuD 
lr ketvergais.

Rez. Tel. Hyde l’aik 33115

DR. MARGEIUO 

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę 

vietų
8325 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
l’hone BOULEVARD 8483

AKIŲ GYDYTOJAU

DR. VAITUSH, OPT.

DR. M. T. STRIKOL’IS

Tel. Grovehill 1595

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

Šaradomis po pietų ir Nedėldieniaia 
tik susitarus

2422 W. MARUUETTE ROAD

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS

4645 S. ASHLAND AVE.,
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo W«ntworuh 3009 
4 iki 8 vai. vak. Nedėliomia pagal 

■utartl
(>rho Tel.: Boulevard 7H2O 
hauių Tei.: Piospevl 1930

Res. Phono 
Englewood 4641 Office Phoa« 

Wenlwortb 1094

DR. A. R. McGRADIE

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas ps-tarnavlrnaa 
galimas už 936.00 

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

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

įgiai. Liūdnoje valandoje pa
jaukite

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

PETRAS ANZULAS
Mirė gruodžiu 15 d., 1932 m., 

5:05 vai. ryto, puaamžiuUH. Ki
lo iš Tverų miesto, T.-.štų aps
krido, Tverų parap. Amerikoje 
išgyveno 1, metų.

tuliko dideliame nuliudime 
moterį A gotų po tėvam ši.n- 
kaitė, dukterį Kristinų ir sūnų 
Prunclškų, Lietuvoj seserį Ievų, 
švogerį Stanislovų Dargužį li
gonines.

Kunus pašarvotas 4 92 9 Ko- 
minskey Avė. Laidotuvės įvyks 
panedėlį. gruodžio 19 d.. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas J šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioj Jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. I’o pamaldų 
bus nulydėtus J šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Su
irus ir Giminės.

(avldotuyėnis patarnauja ifnv 
bėrius H. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų, kuria 
astl priežastim galvos skaudėjimo, 
•vaigiino, akių apteinmio, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Nuimu 
cataractua Atitaisau trumpų regyste 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
Ratukiniuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto Iki 8 vaka- I 
r*. Nedėliomis pagal sutartj. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRIJM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų Laluos pi- 
ffeanėSs IuUd kitu.

4712 S. ASHLAND AVI. 
Tel. Boulevard 7589

Tei. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Ciiirurgas 

180U WE8T 47th STKEET

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

Trcėiudienials n sekmud. susitarus

DR, J. W, KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. \VESTERN AVE. 
Cbicago, 111.

GIDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

A. L. DAVIDONIS, M, D,
4310 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Keuvvood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki H valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
IJETUVIS AKIŲ 8PCIAUSTAS

DR, MAURIGE KAHN
■* s»

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVE.

Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 lkl 9 vakaro 
Nedel. nuo 10 lkl 12 dienų

Ofiso Tel. Victory 36 87
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 117*

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

Antras ofisas lr ‘ rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-11 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 2-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimų.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted S t. 

Valandos; nuo 10—4: nuo 4—•
N«d4Uotnbi: ano !• UU 1>-

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE,
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo lė—ll nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:24 vai. vakare.
Nedėliomis 14 lkl 19 

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevvart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

Ofl.io Ir Rez. TeL Boulevard 4911

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

Ofiso vakt nno 1-2, nno 4:a4-l:St

RooMV.lt
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CHICAGOJE
SVEIKINAME!

Gruodžio 7 d., Aušros Var
tų parap. mokyklos kambary 
A. L. R. K. Federacijos Chi
eagos Apskrities įvykusiame 
susirinkime, pranešus, kad į 
Ameriką atvyko J. E. Vysku
pas Petras-Pranciškus Būčys, 
Federacijos Apskrities atsto
vai šių žinia sutiko su didžiau 
siu malonumu ir įgaliojo val-

rarius. Užsikvieskite pažįsta
mus atsilankyti į šį svarbų 
vakarėlį. Tikiuosi, negailėsi-

prietelius atsilankyti. Visas 
pelnas bus skiriamas parapi-1 
jos naudai. Komisija'

SĄJUNGIETĖMS ,«idalinsime hiintimis ir patvir (vai. po pietų, šv. Kryžiaus
----------- 'tinsime savo užbrėžtų veikimų parapijos salėj.

Brighton Park. — Gruodžio skaidresniu! ateičiai. Valdybai Meldžiu skaitlingai susirin- 
18 d., 3 vai. ]M»pi<*t pas pp. (visas kviečia ir užtikrina ma- kti, nes Ims rinkimas naujos 
Panavus, 4408 So. Campbell lomas vaišes pas Panavus ir'.valdybos ateinantiems meta 
Avė. įvyks Moterų Są-gos 20 Stirbus. (Jokios įžangos ne- uis. Raštciinkė
kp. metinis privataus pobū- bus). Korespondentė , — ----------------------------
džio pokylis. Tad visos narės i -------- .-----------
esate nuoširdžiai kviečiamos; Draugija šv. Elzbietos mo-

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ DR-JOS 

PRIEŠMETINIS SUSI
RINKIMAS

Sv. K. A. R. 1). visų skyrių 
susirinkimas Įvyks sekmadie
ni, gruodžio 18 d., 1932, Šv. 
Kazimiero Akademijoj 2 va!, 
popiet.

Visų A. R. D. skyrių pra
šome atsiust atstoves, nes bus 
C. V. rinkimas. Taipgi visi 
skyriai prašomi atvežt savo

dariai Kražiai darba dirba, rū- ‘Jovauėlę Sidal.ro Fondai, ir 
pinas bedarbiais. Trims šutei- atsiskaityt nž. Jubiliejaus ra
kta pinigiška auka. .karionės bilietus, kad galėta-

line šių metų sąskaitas suvo- 
Brightonparkiečiai prisirn- j sti tvarkiai ir užsibrėžt 

sykite prie labdarių! Koresp. .pianus ir darbus Naujiems 
____________ j 1933 Metams.

_ ., , i Širdingai kviečiame visu sk.Bridgeport. — Saldžiausio;

Brighton Park. — L? R. K.
Labdarių 8 kuopa laikė prieš- 

tės prisidėję prie kilnaus dar- [metinį susirinkimų gruodžio 
bo. Taipgi komisija prašo — H <1- Pirm. B. Grybas ir visi 
visi kurie išgalit atsinešt po atkalbėjo maldų už mirusius 
kokių nors dovanėlę. labdarius. Raštininkas pers-

Komisija kaitė nutarimus. Prisirašė ke
turi nauji nariai. Pirmininkas 
išdavė raportų iš labdarių sei
mo lapkričio 27 d. Seimas vi
sais atžvilgiais gerai pavyko

Lietuvos Vyčių 5 kuopa lai
kė priešmetini sus-mų parap. 
svet., gruodžio 7 d. Valdyba

dybų širdingai^sveikinti bran- pasiliko ta pai i, išskiriant ma- jir pelno liko. Pasirodo — lab-

atsilankyti. Susirinkusios pa- terų ir mergaičių ant Town of j I®
______________________ ' Lake laikys priešmetini susi-

ANTRENDOS !rinkimų gruodžio 18 d., 12:30
6 kambarių flatas. Tinkama______________________________
vieta daktarui arba dentis-1 vinvCTiA T A TVF T f 
tui. Per 12 metų buvusi bu-i nn A crrvurvi v-r 
vėmė dent‘sto. Atsišaukite l FKAblDtiDAlN 1

v B R —
čPlETKIEW)ėz&@-.5'

.MORTGAGE BAMKERS

gii sveti, kaipo vienų iš pir
mųjų Federacijos darbuotojų 
— buvusi ir dabar per Marijo
nų Kongregacijų esantį, Ame
rikos lietuvių tikybinio ir vi
suomeninio gyvenimo garbin
gų vadų.

Taigi, linkėdami ir melsda
mi nuo Viešpaties sveikatos ir 
Jūsų, Garbingas Vade, dar
buotėj gero pasisekimo, širdi
ngai Jumis sveikiname!

K. Federacijos Chic. Apskr. 
Valdyba:

A. J. žvirblis, pirm.
L. Krekščiūnas, rašt.

ršalka — naujas išrinkta M.
Daugirda.

Pirmiausia apsvarstyta va
karėlių rengimai. Sausio 29 d..
1933 m., bus rengiama vaka
rėlis su šokiais. Antras vaka
rėlis parapijos naudai balan
džio 2 d. parap. svet.

Pirmame vakarėlyje darbuo ginjies Viešpaties Jėzaus drau 
tis apsiėmė: K. Savickas, Ona gija išrinko į valdybų 1933 me 
Tautenis, E. Sinkevičiūtė, S. tams šiuos asmenis: pirm. Ta- 
Vilkelis ir P. Andruškevičiūtė. 'mas Janulis, 3430 S. MorganI
Įžanga bus 35c. Antrame va-'st.; vice-pirm. Juozapas*Urba; 
karulyje apsiėmė 1\. Savickas nutarimų rašt. Frank Bakutis; 
ir V. Rėkus.

.valdybas ir atstoves dalvvaut
susirinkime. Valdyba

PRANEŠIMAI
Draugijos “Lietuvos Ūkini

nkas” priešmėtinis susirinki- 
[finansų rašt. Jonas Adomaitis, [mas įvyks gruodžio 18 d., 1

Manadžerius B. Nausėda iš- 843 W. 33 PI.; kasierius JoI
davė baskethall ratelio rapor- nas Bijanskas; kasos globėjai: 

Marąuette Park. — Šv. Vin- tų. Po jo S. Vilkelis išdavė ra- Juozapas Antanaitis ir Juoza- 
cento Pauliečio dr-ja rengia portą apskričio sus-mo laiky- pas Šalčius; maršalka Juoza- 
labai įdomų vakarų gruodžio to AVest Sidėj. Delegatais dėl pas Janušauskas; knygius Juo

vai. popiet, Paliulio salėj, 2242 
W. 23rd PI.

S. Lenkauskienė

Bubnis. Susirinkimai
Marąuette Park. — Mot. Są- 

gos 67 kp. priešmetinis susi-18 d., 7 vai. Tikietai po 25c., tų sus-mų visų metų apsiėmė zapas 
-vaikams 10c. Šio vakaro pel- K. Savickas, Al. Manstavičius laikomi kas pirmų antradienį rinkimas įvyks gruodžio 18 d.,
nas eis pavargėlių šelpimo fo
ndan, kad būtu galima už ka

S. Vilkelis ir V. Rėkus. j kiekvieno mėnesio, 7:30 vai. 2 vai. po pietų, parapijos sa-
Paskirta $2 dėl kalėdiniu vak., Auditorijos salėj, 3133 lėj. Visos narės 

nupirkti maisto, pritaisyti ‘be- gėlių papuošti altorius. Visi So. Halsted st. Valdyba mos atsilankyti,
skęs’ ir suraminti pavargę- Vyčiai priims šv. Komunijų

yra kviečia-
Valdyfca

liūs. Šiam vakarui yra užpra
šytas garsusis “Prince Maja-

‘in corpore” Kalėdų rytų. j = 
Kitas sus-mas bus laikomas = 

bara,” Tndia’s Greatest Magi-'gruodžio 21 d. parap. svet. su = 
cian Mind Beader and Hyp- įdomia kalba. Trumpos kalinis s 
notist.” Šv.Vineento Pauliečio bus sakomos po trumpo sus-! i 
dr-ja širdingai prašo Marąue-juo. Atsilankykite. F-s. I =
ttė parko ir visos Chieagos lie

MARQUETTE
WET WASH LAUNDRY

tuvius dalyvauti gruodžio 18 
d., 7 vai. vak., Šv. Panelės Gi
mimo parap. salėj.

SODALIEČIŲ VEIKIMAS i |

NORTH SIDE

West Side. — Nekalto Pra->5 
.'■idėjinio Švenč. Panelės mer
gaičių draugija, Aušros Vartų 
parapijoj, minėdama savo še-

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

= bundulį.
6551-53 South Kedzie Avenue 

sūiiiimiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimmiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiimimeiiifliiiiiiiiiiimiiiutš
Kalėdų šventės jau artinasi, šių (6) metų gyvavimų, stato 

o su tuo šalčiai ir visoki rū-Įscenoj dviejų aktų dramų, 
pėsčiai. Daugelis žmonių nesi- “Šventoji Agnietė,” sekmadie 
rūpina, nes turi visko ir yra nyje gruodžio (Dec.) 18 d., 
patenkinti. Bet, kas bus su! 7:30 vai. vak., parapijos Ša
tais, kurie po septynias, aš- Įėję. Bus taipgi atvaidintas šis 
tuonis ir daugiau šeimynoj, veikalas tų pačių dienų po- 
bedarbiai ir t.t. Katalikų pa- piet, 2:30 vai., vaikučiams.

^MItllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||tl!IIIIIIHIIIIIII[|lllllllll93IIIIIIIIIIICIIE:i»

I WOOD ST. DEPARTMENT
STORE

JOHN SZUKIEWICZ, Sav.

rupijose yra įsteigta Šv. Vin
cento Pauliečio dr-ja aprūpin
ti savo žmones. Bus pagamin
tos Kalėdų bfskutės ir t.t., jei
gu surinks užtektinai pelno iš 
rengiamo “bunco party”. Va
karas bus laikomas parap. sa
lėj, gruodžio 18 d., 7:30 vai. 
vak. Įžanga tiktai 25c.

Komisija kviečia visus, y- 
pač, jaunimų kaip Vyčių, taip 
Nekalto Pras. P. šv. dr-jėlės

Sodalicija širdingai kviečia 
visus tėvelius, parapijomis ir

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
»ai tiktai tonas ........... $8.50
Pocahontas lumps ___ $9.00
Summer Creek lump . .$8.00

Neria plonus tr storus vilnonius 
svedcrlus dėl vyrų, moterų, mer
ginų Ir valkų.

Parduodame vilnones gijas dėl 
(vairių nėrinių. Mes parduodam 
žemomis kainomis, kad galėtumėt 
sutaupyti nuo 75 iki 100 nuošim
čių.

Neriam vilnones pančlakas dėl 
moterų ir vyrų. Taisom senus sve- 
derius.

F. SELEMONAVIČIA
504 West 33rd St.

(Arti Normai Avė.)

Phone Victory 3486
(Atdara dienomis lr vakarais!

REAL ESTATE 
Prisirašykite j mūsų Spulkų 
Texų informacija suteikiama 

Dykai
2608 VVest 47th St.Be mokslo sunku gyventi, ypač A- 

merikoje. Mokytis reikia lr senes- 
V1 44Ū AfML. < nienis žmonėms ne tik jaunuoliams.KampaS 14th tr 4.7113 Court, ^Geriausia lietuviu mokykla visoj Chi-

CICERO, i [.I.INGIS i nagoj yra Amerikos Lietuvių Mokyk- . „. . , • i
| la. čia pagal nauja mokinimo būdų. ITglcillS, bondSUS ir deposit CP- 

i. ,— išmokinama ) trumpiausių laikų nng-
C> c- n n III lų ir lotynų kalbos, aritmetikos, kny-I U L. K O, ILL. I gve'dystės, stenografijos, pilietystės.

Cicero Department Store
Geriausia easb kaina už n 10-

rtifikntus. 134 No. LaSalle St.
r* i ▼ 11 t'fv’ ei 11 j virij i • 111' i y 11 T l o i z • a j i

laiškų rašymo, abelnos Istorijos. ir j KailiBUryS oil). TVlCiara ValšU- 
sv. Antano parap. Rpulkoj yra 'kitų mokslo Sakų. Mokyklos vedėja

anl pardavimo namus 5 kamb. ga- P. J. P. Olekas, yra senas ir daug I'tlJS. 
radžius, 5 lotai ženiės ir sodas su prityręs, kuris gražiai lr visiems su- 
vaisiniais medžiais. Randasi 528 Ri- prantamai dėsto mokslo dalykus ir 
ee Avė. Bellewood. Iii. arti Kala - i kiekvienų labai patenkina. Dabar, 
likų Bažnyčios, mokyklos ir miesto prasidėjus mokslo metams, pats ge- 
maudynių, nno \Vusliihgton Blvd. riausias laikas pradėti mokytis. Atei-
pusė bloko į žiemius. Gulima nupir-| kitę Ir įsirašykite šiandien. MOKSLO' NJiifntno-roPnniii iii 

“ LANDOS: Nuo 9 iš ryto iki 3 po | -GI UIUIUOI Ul UUJU JU-kti už morgičlus arba easb. Reikale Į VAI
kreipkitės vakarais pas sekretorių į pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 So. Halsted St.

J. MOCKUS, Jr. 
1243 S. 49 Avė , Cicero

Telefonas Cicero 3615

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFERINĖS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
Švediški n,aukštinimai ir 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 eirkulia- 
cljų, kuomi gi įima išsigelbėt i 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

ČEVERYKAI
Tai Geriausia Dovana Kalėdoms

Besiartinant Kalėdoms, beveik kiek
vienas žmogus mano pirkti kam nors
kokių d-ovanų. Todėl, mes dabar ir
parduodame jvalrios rūšies če.-ery- 
kus su nupigintam kalneli, kaip 
tai už $2.05 ir aukščiau. Mes užlai
kome geriausius čeveryk'us ir turim 
dideliausį pasirinkimų visai šeimynai: vyrams, moterims ir vaikams.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 6575

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

sų namuose prie, 
eglaitės už dolerį. 
Telefonuokit:

Englewood 5840 
.. P. CONRAD ..

730 West 62nd Street

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7C60 

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

ranedėllo, 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 9000

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 905 Tek Dearbo.rn 79C6

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais- Utarninkais ir Ketverg.iis 
, ' — 6 iki 9 vai.

4 145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

103.rd PLACE IR STATU ST. 
Tel .Pullman 5950—6377

ši dldeliausi aprėdalų — drabužių krautuvė Jau perėjo Į lietuvių S|; 
S rankas. Čia rasite didelį prekių pasirinkimų: vyrams, moterims, taip- 5 : 
S gi ir vaikams. Viskas čia pardavinėjama žemiausiomis kainomis. = i

I Wood Street
Į DEP’T. STORE
| 1800 W. 47 Street
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S “ Siunčiame pinigus Į Lietuvų ir j visas šalis: ĮX
S 5 Parduodame laivakortes ant greičiausių ir geriausių laivų:
S S Prirengiant Įgaliojimus Lietuviškus, Lenkiškus ir visokius doku- S
— S mentus.
S|S ISpildome visokias blankas lr Suv. Valstijų pilietybės aplikacijas. jj 
£|5 Apdraudžiame namus, baldus — forničius ir kitų turtų, nuo ugnies S 

ir vėt ros.
Taipgi apdraudžiame automobilius;
Išverčiame visokius dokumentus:
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame cash. Atsilankyk 

asmeniškai arba prisiųsk per paštų apdraustame laiške.

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

i 60 N. LA SALI,K ST.— pagal sutartį

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projee- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380
| | 4559 SO. PAULINA ST.

John J. Zol
TEL. YARDS 0145 =
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L MES MOKAME CASH UŽ
Lietuvos Bondsus

Darome
Pirmas morgičių paskolas

Išrašome
Visokias apdraudas (Insurance)

! UNIVERSAL MORTAGAGE & INVESTMENT GO. |
Not. Tnc.

| 3320 S. Halsted Street Tel. Yards 5215f
^iiiiiimiiiiimimiiiiiiiimmiiiiimiiimmmiiiimiiiimiimiiiiiiimimimimiiiii'T

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

Turime pardavimui lr mainymui visokios rūšies properčlų. biz
nių, įlotų ir farmų. Jei mea negalėsime išmainyti, niekas negalės.

Apdraudos dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime artimus 
ryšius su stipriausiomis Ir didžiausiomis apdraudos įstaigomis.

Kolekluojante morgičlus, notas ir bilas. Padedame namų sa- 
vln'inkams surasti (uos, kurie yra pirkę morgičlus ant jų pro- 
parčių bankose, kurios užsidarė.

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

4425 So. Fairfleld Avenue Tel. Lafayette 0455

OHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

Ijalkrodininkas, Auksorius ir Muzikalių Instrum. Krautuvininkas 

DVI KRAUTUVĖS

Abiejose dideliausis pasirinkimas 
žiedų, deimantų, visokios rūšies 
laikrodžių ir muzikalių instru
mentu. Tnipgi taisome visokius 
laikrodžius, muzikalius instru
mentus ir akinius pritaikome. 

Turįs 23 metus patyrimo.

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

Tel. Victory 4356 Q
JUOZAS A. RIZGENI

LAIKRODININKAS IR 
AUKSORIUS

Užlaikome didelinusių pasirinkimpf 
žiedų, daimantų, laikrodėlių ir kitokiųįl 
Kalėdoms daiktų. Visų prekių kainos^ 
dabar numažintos.

Taisome visokios rūšies laikrodžius.
3255 So. Halsted St.

Wm. J. Kareiva
8avlninkas

Dėl geriausios rųšies 
lr patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olseils šviežių kiauši
nių, sviesto tr sūrių. 

<644 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO,
Coal, AVood, Expressing and 

Moving
2146 So. TToyne Avenue 

Chicago, TU.

Jei manai pirkti automobilį, ateik 
as mus pirmiau, nes mes užlaikome 

▼leną 18 geriausių rūšių automobl- 
i liūs — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu. 

I Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą ir 
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR SALES

44*2 ARCHER AVENIJB 
Telephone Lafayette 711*

Sidal.ro
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