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Washingtone skolų klausimas -- aktualus
ARGENTINOJE SUSEKTAS NAUJAS 

REVOLIUCINISSĄMOKSLAS
VOKIETIJOS FAŠISTAI PASIT

VARKO KOVON PRIEŠ
KANCLERĮ

SKOLŲ KLAUSIMAS 
WASIirNGTONE

ARGENTINOJ AREŠTUOTA 
DU BUVUSIEJI PRE

ZIDENTAI
WASH ĮN'JTON/gr. 18 d. 

■ Karo skolų klausimas vra DUKNOS AIRES, gr. 17.—
vienas svarbiausiu čia klausi- yriausvbei Įsakius polie. čia 
mų. Šiuo klausimu yra užim- preštavo du buvusius respub- 

lloover’is ir i likosi prezidentus, Yrigoen litas prezidentas 
kongresas.

Prez. Hoover’is dar nėra 
nusprendęs, kų veikti šiuo op
iuoju klausimu, ypač Prancū
zijos reikale. Prancūzija yra 
turtinga, bet nenori mokėti 
karo skolų.

Prezidentas laukia, kol bus 
sudaryta nauja Prancūzijoj 
vyriausybe ir kų ji sakys dėl 
skolų nemokėjimo. Tik tada, 
sakoma, prezidentas kreipsis 
kongresan ir duos savo suma
nymus, kas turėtų būt daro
ma.

KIŠENINIAI RADIO 
INSTRUMENTAI

LONDONAS, gr. 18. — Bri
ghton miesto policija aprūpin
ta kišeniniais radijo instru
mentais.

ATPIRKS SALĄ

MENTCO CITY, gr. 17. —
Meksikos senatas nubalsavo 

atpirkti iš Prancūzijos Clipp- 

erton salų, kuri arbitražo ke

liu šiai pastarajai pripažinta.

KINAI MOBILIZUOJA 
KARIUOMENĘ

Fred 11. Brown, demokra

tas, naujas Nevv Hampshire 

vai:,tybės senatorius, kuris po 

kovo 4 d. užims George H. 

Moses vietų J. A. V. senate.

PRIEŠKALĖDINIS KARDI
NOLO LAIŠKAS

Alvear. Paskelbta, kad susek

tas naujos revoliucijos sąmok

slas.

Vyriausybė sušaukė specin- 

lėn sesijon kongresų ir pas

kelbė visam krašte karo ap-1 Kaip kas metai, taip ir šie 

gulų. Vyriausybė atsiklaus lTnt‘t Jo Eminencija kardino- 

kongreso, kad būtų galima vi- i -as Mundelein, Chicagos al 

sam krašte Įvesti karo stovi, kivyskupas, paskelbė į tikin-

Prasidėjo kratos ir arešta- eioosius prieškalėdinį laiškų.
viniai. Rasta daugiau kaip 

1,000 bombų.

Radikalų grujiės mėgino 

kelti demonstracijas. Policija 

demonstrantus išblaškė.

8 ASMENYS ŽUVO

PERPTG NAN, Prancūzija, 

gr. 17. — Ties Maury nuo bė

gių nusirito keleivinis trau

kinys. 8 asmenys žuvo ir 11 

sužeista.

TIK ATSARGIAU

AVASHTNGTON, gr. 18. — 

čia nepaprastai daug džiaugs

mo, kad tomis dienomis abieji 

kongreso rūmai pasirengę bal

suoti už alaus grąžinimų. Visi

AM. KATALIKŲ UNIVER 
SITETAS GAVO DID 

ŽIOJO KARO REKORDUS

AVASIIINGTON, gr. 17. — 

Prancūzijos ambasadorius J. 

Valstybėms ir garsus katali

kas autorius, Jo Ekscelencija

CHICAGOJE
6 MĖNESIAI KALĖTI

T. Jakubovskj, Ilod Carriers 

aml Building Laborers’ unijos 

biznio agentų, teismas pripa- 

Paulius < landei, dovanojo A- gjno kaltu. lt£ nešiojimąsi pas-

merikos Katalikų universite 

tui dokumentus* “ Diplomai i- 

cjues Francais, 1871—1914.” 

Tai brangintini ( ir svarbūs 

prancūzų šaltinių rekordai, 

daugiausia apie ! buvusįjį di

dįjį karų. ,

Šie rekordai sudaro 51 to

mų. Atspaudinti. slaptųjų 

Prancūzijos ir Vokietijos ar

chyvų dokumentų nuorašai. 

Ši abmasadoriaus dovana yra 

svarbus istorikams rankvedis.

Jo Eminencija ragina tikin

čiuosius prieš kalėdinį laiškų.

Kalėdas nemirštu vargšų. Tu

rintieji Dievo duotų gerybių 

turi šelpti neturinčius. Ypač 

šiais laikais visi katalikai tu

ri parodyti daug vargšams 

gailestingumo. Tuo būdu jie 

pelnys sau daug Kristaus Kū

dikėlio malonių. 0 vargšams

šiandien yra Teikalingas mais- KARDIN0LAS VERDIER 
tas ir drabužiai.

Tad daugiau pasiaukojimo 

gailestingumo darbui. Gailes

tingieji per Kalėdas jausis lai 

mingesni.

PLANUOJA KURTI RAUP 
Į SUOČIAMS PRIEGLAUDĄ 

KINIJ0J

NEW YORK,' gr. 17. —
Maryknoll misijonieriai pietų 

Kinijoj plani'oja kurti raup- 

suočiams prieglajudų.

Laikinai grįžti- iš Kinijos 

Maryknoll’o misijonierius kun. 

J. A. Sweeney pasakoja, kad 

Kinijoj yra apie 4 milijonai 

raupsuočių, iš kurių tik apie 

2,000 atskirti nuo sveikų žmo

nių — laikomi įstaigose.

VOKIETIJOS RESPUBLI
KOS APSAUGAI

BERLYNAS, gr. 18. —Šio

leptų ginklų ir grasinimus ir 

nubaudė 150 dol. pabauda ir 

G mėnesius kalėti.

DEL NETEISĖTOS OPERA
CIJOS

Mihvaukee’s vieųoj ligoninė j 

nuo neteisėtos operacijos mirė 

Mrs. Anna Bolisli iš Cudabv, 

AV is. Policija areštavo ‘‘dr.” 

A. L. Kreutzer’Į, AVinthrop 

liarbor’e. Jis yra AVaukegano 

Į kalėjime.

PAŠVENTINO BAŽNYČIĄ

PARYŽIUS, gr. 17. — Jo 

Emin. kardinolas Verdier, Pa

ryžiaus arkivyskupas, artimoj 

praeity 42 naujom bažny

čiom pašventino kertinius 

akmenius. Viena bažnyčia jau 

baigta statyti ir kardinolas jų

. , . pašventino. Visos statomos
vra tikri, kad sumanymas bus i gruodžio men. 31 d. baigs vei- „

’ - 7 . ..... , .bažnyčios yra sios sostines

SAUSIEJI AGENTAI 
DIRBA

Chicagoj ir apylinkėse sau

sieji agentai smarkiai ima vei

kti, kad ateinančiomis Kalė

domis susiaurinti svaigalų var 

lojimų. Daro “reidus,” kon

fiskuoja svaigalus.

MAJORAS NEPATEN
KINTAS

Chieago majoras reiškia ne

pasitenkinimo policijos veiki

mu prieš “alaus flatus.” Ma

joras sako, kad policija nerodo 

jokio energingumo, ir kad jos 

veikimas darosi nepopuliarus.

ŽUVO 21 BRANGINTINAS 
ARKLYS

ŠANCHAJUS, gr. 17. — 

Kinijos vyriausybė nusprendė 
pati viena ginti savo kraštų 
nuo japonų veržimosi, kada T. 
Sąjunga atsisakė jai gelbėti.

pripažintas.
Tik atsargiau. Nes sausieji 

Ikongreso atstovai gali įkišti 
kuolų tarp ratų stipinų.

GRIPAS INDIANOJ

ATSISTATYDINO MINIS- 
TERIS

BLOOMINGTON, Ind., gr. 

17. — Kai kuriuose Indiana 

valstybės miesteliuose siaučia 

gripas (influenza). Visa eilė 

mokyklų uždaryta.

kti specialus įstatymas, ku 

iiuo apsaugota Vokietijos res

publika nuo perversmų monar- 
cliistų naudai.

Ministerių kabinetas minė

tai apsaugai gamina naujų 

aktų, kurį gal tomis dienomis 

paskelbs. Naujam respublikos 

apsaugos akte nebus didelių 

varžymų respublikos prie

šams. Tačiau respublikos val

džios forma bus stipriai ap

saugota.

yra
priemiesčiuose ir netolimuose 

miesteliuose.

S. Insull’o ūky Hawthorne, 

šalia Libertyville, gaisras su

naikino kelias arklydes. Žuvo 

21 lenktynių arklys. Nuostolių 

bus apie .175,000 dol.

PALENGVA DIDĖJA
KATALIKŲ UNIVERSITE 

TAS MIESTE TOKIJO

TOKIJO, Japonija, gr. 17. 

-Tokijo katalikų universitetų 

šiemet lanko daugiau kaip 

700 studentų.

ATĖNAI, gr. 17. — Kilus 

ginčams dcl karo skolų mokė

jimo Amerikai, atsistatydino 

graikų iždo ministeris Angbe- 

lopoulos.

FAŠISTAI PRIEŠ SCHLEI- 
CHER Į

BERLYNAS, gr. ,18. — Vi

soj Vokietijoj fašistų (nacio

nalsocialistų) partijos kuopos 

stiprinamos. Kai kur fašistai

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ 
POLICMONĄ

MINNEAPOLIS, Minu., gr. 

17. — Penki plėšikai puolė 

Third Nortbwestern National 

bankų. Pagrobė 25,000 dol., 

nužudė policmonų ir paspruko.

Zanavykija pasižymi stam

biais ūkininkais. Dabar daug 

tų stambiųjų ūkininkų jau ban 

krutuoja. Kai kurie didieji ū-

prisiekdinami griežtai kovoti1 kininkai savo ūkius keičia su 

prieš kanclerį gen. Scbleicbe-I mažais ūkininkais, o kitų ū- 

r’į. kiai paleisti iš varžytinių.

t

PASITRAUKĖ TftMOKYTO- 
JAVĘS 51 METUS.

v

ŠVENTASIS TĖVAS PIJUS XI KARŠ
TAI RAGINA KATALIKUS REMTI 

KATALIKIŠKA SPAUDA
VATIKANAS, gr. 17. — i Ii kiškų laikraščių rėmimu, su- 

Šventasis Tėvas Pijus XI kai-1 įdomintų visus katalikus.

bedamas audiencijoje į italų 

katalikų universiteto grupę 

pareiškė, kad katalikai turi 

daugiau susidomėti katalikiš

kais laikraščiais ir šiuos ne tik 

skaityti, bet dar ir finansinę 

pagalbų jiems duoti.

Audiencijoje buvusi univer

siteto grupė savo veikimo pro

gramoje turi įdėjusi ir kata

likiškų laikraščių platinimų. 

Tad Šventasis Tėvas nuošir

džiai parėmė šį darbų. Sakė, 

kad jie tuo savo darbu, kata-

Cook’o apskrity sukeliamas 

7,500,000 dolerių šelpimo fon

das palengva didėja. Jau su

rinkta arti 4 milijonai dole

rių. Šiais laikais tokio fondo 

sukėlimas vra sunkus.

Katalikiški laikraščiai, sa

kė Jo Šventenybė, neturi daug 

užsimokančiųjų skaitytojų. 

Tad leidimas yra dažnai ap

sunkintas. Šventasis Tėvas 

pareiškė, kad jis teikia spe

cialų laiminimų užsimokan

tiems katalikiškų laikraščių

skaitytojams.

Katalikiškos spaudos plati

nimas priklauso Katalikų Ak

cijos darbui, sakė Popiežius. 

Visi Katalikų Ąkcijos nariai 

turi dalyvauti šiame apašta

lavime.

ŽINIOS 1S LIETUVOS

ŽIAURIAI KANKINA 

MERGAITES.

Sintautai, Šakių apskr. Vil- 

keliškių kaimo ūkin. Palubins

kas, prieš keletą metų išvykda 

mas Ąjnerikon, savo didelį ū- 

kį paliko valdyti antrajai žmo 

nai. Paliko ūky ir dvi pirmo

sios žmonos mergaites, kurių 

vyresniajai eina. 15 metai. Pa

motė yra žiauri moteris ir 

kiekviena proga baisiai kan

kina mergaites. Nesenai ji, už 

sidarinėjus duris, pagriebė 

kastuvų ir kad pradės nieku 

nekaltas mergaites juo mušti. 

Nežinia kuo visa tai būtų pasi 

baigę, jei vyresniajai būt ne

pavykę pro langų pabėgti. At

bėgo ji pas kaimynų visa kru

vina, sužalota galva, veidu ir 

nugara. Dabar ji gyvena pas 

; Išdagų kaimo ūkininkų Knn- 

caitį, nes namo bijo eiti.

žiavęs 1930 m. Turėjo nemažų 

sumų dolerių. Panevėžy jis 

pirko, mainė namus ir Įklim
po. Be to, buvo labai išlaidus. 

Aprašius jo namus, nuėjo ant 

gelžkelio, atsigulė po trauki

niu ir buvo suvažinėtas.

6,000 KASMET MIRŠTA 

DŽIOVA.

Panevėžyje įvyko kovai su 

teberkuliozu kongresas. Buvo 

svarstomi kovos būdai su ta 

nelemta liga. Lietuvoj džiova 

paima be galo daug aukų. 

Gydytojai apskaičiavo ir kon

grese pranešė, kad pas mus 

yra apie 50,000 žm. sergančių 

džiova. Kasmet šia liga mir

šta po 6,000 žmonių.

NEDARBAS VĖJINIAMS 

MALŪNAMS.

KIEK LIETUVA TURI 

MIŠKO.

Lukšiai, ^akių apskr. Apy

linkė gausi vėjiniais malūnais, 

kurie seniau nuolat dirbdavo, 

jei tik vėjo susilaukdavo, bet 

dabar ir jiems darbo krizis. 

Labai juos konkuruoja atsira

dę motoriniai malūnai ir varo 

mosios jėgos nepastovumas,Cbicago oldermonų tarybai 

įduotas sumanymas, kad rei- 

Gmodžio 9, apie 7:30 vai.| kalinga kreiptis kongresan, 

akarų', prie rūšies laiptų, 17- šis paskelbtų Prancūzijos 

gaminiams boikotu., jei Pran

cūzija nenoi i mokėti karo sko

lų.

MIRĖ LIETUVIS

14 West 46 gat., rastas be ža-

Salako apvlinkės mokytojai (]o jUOzapns Šimanas. Galvojo
ir visa vietos inteligentija šio
mis dienomis surengė išleislu-

buvo didis įkirtimas. Tuojau 

pranešta policijai ir pašaukta

ves pradžios mokyklos moky- Eudeikio ambulansas. Nelai- 

tojui p. A. Poderiui, kuris Sa- Įmingasis paimtas į šv. Kry- 

lake mokytojavo 29 metus, o žiaus ligoninę. Ten visų laikų 

iš viso 51 metus. Per visų lai- išgulėjo be sąmonės ir gruo-

kų buvo visų gerbiamas; tė

vų ir savo auklėtinių. Į išleis

tuves susirinko apie 60 žmo-

džio 16 d. 11:10 vai. vakarų 

mirė. Nepatirta, kas su juo 

įvyko. Pradėtas koronerio tei-

Šiauliuose pasirodė naujas 

brol. Sadauskų gaminimas a- 

lus, kuris čia pardavinėjama 

po 75 ct., o tuo tarpu už visų 

kitų alų imama po 1 lt. už bon 

ką. Br. Sadauskų bravoras siu 

dikatan neįeina ir todėl mano

Iš viso dabar Lietuvoje yra 

881,691 ba miško. Iš jo 788,- 

856 ha valdžios ir 92;835 ha 

privatiško. Lietuvos miškingu

mas dabar svyruoja nuo 5 iki fkokia yra vėjas 

33 proc. viso ploto. Visos Lie

tuvos miško plotas sudaro 16 

proc. visos žemės. Daugiausia 

yra eglėmis apaugusio miško 

—317,403 ba., pušimis — 238- 

057 ha., ąžuolais 7,935 ba ir 

kt.

NUKRITO METEORAS

nių, gavo daug sveikinimų ir smas pas Eudeikį atidėtas iki

gėlių. if gruodžio 30, 2:30 vai. popiet, ti.

NUSIŽUDĖ TURTINGAS 

AMERIKIETIS.

. .Stakmiškės, Alytaus apskr. 

Lapkričio 19 d 22 vai. netoli 

Stakniškių, šiaurės pusėje nu

krito meteoras. Krisdamas la

bai apšvietė plačių apylinke, 

bet nepasiekęs žemės suskilo 

į daugelį gabalėlių. Kai kas

Lapkričio 17 d. netoli, lauke buvęs girdėjo krintan- 

Panevėžio prie gelžkelio ras-{čio meteoro ūžimų. Sis įvykis 

tas nusižudęs stambus namų Į žmones labai paveikė, nes iš 

smarkiai sindikatų konkurno-Į savininkas amerikietis St. Kopiso jis čia yra pirmas žmo-

kolas. Jis į Lietuvų buvo atva- nių atminty.
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DIENOS KLAUSIMU—— I ■■ 1 v* • ■uai.o^aJ
SPAUDA SPAUDAI NELYGI

Šio mėnesio pradžioje mūsų tauta minė
jo 100 metų sukaktuves nuo pirmojo lietuviš
ko laiki^ščio jsisteigimo. Pirmas laikraštis, 
vardu “Evangelijos nusidavimai tarp žydų 
pagonių” pasirodė Prūsų Lietuvoje 1832 me
tais. . . »

Anot “AT. L.”, tai Imvo pirmas žaros 
spindulėlis, pirmoji aušros prošvaistė, rodan
ti, kad jau greitai bus aušra, netrukus ir sau
lutė patekės. Tačiau pati aušra negreit tepa
sirodė. Didžiojoj Lietuvoj lietuviški laikraš
čiai tik 1903 metais tepasirodė. Ir kiek ko
vota, kiek knygnešių į rusų kalėjimus pateko, 
Sibiran buvo ištremiami, kiek visokių perse
kiojimų kentėta, kol iškovota spaudos laisvė.

Spauda didelę turi galybę. Jei mūsų 
tauta nebūt laiku iškovojus spaudos laisvę, 
vargu būtume sulaukę Nepriklausomos' Lie
tuvos.

Bet kas toliau? Turime ir lietuvišką spau 
dų ir nepriklausomą valstybę. Laikraščių ir 
knygų galybės. Yisi juos bruka. Nejaugi imti 
visus ir skaityti kas ką pakiša“? Priėjus prie 
to klausimo, reikia atsiminti, kad šiais lai
kais yra daug ir nepadorių knygų ir laik
raščių. Tą klausimą išspręsti katalikams žmo
nėms padeda “Mūsų Laikraštis”, kuris vie
name savo rašinyje, tarp kito ko, taip rašo:

“Mes turime žinoti, ko mes norime, tu

DRAUGA S
laikraščiai mums reikalingi, kokių laikraščiui 
Dievas nori. Vadinas, šiandienų mes turime! 
kovoti už laikraščių atranką, turime kovoti 
už tai. kad būtu skaitomi tik geri laikraščiai.

“Juk spauda, laikraščiai, tai didžiulė jė
ga. Ją galima panaudoti ir griauti gyvenimui 
ir statyti gyvenimui. Ją galima panaudoti ir j 
ugdyti žmogui ir žudyti žmogui.

“Šiandieną mes kartą ant visados pasa
kykime, kad ihes visomis jėgomis kovojam 
už tai, kad spauda būtų naudojama tik sta
tyti gyvenimui ir ugdyti žmogui, o ne griauti 
ir žudyti. Spaudos draudimo laikais mes ko
vojame už tai, kini tąja didžiule jėga — spau
da niekas nedraustu mums naudotis. Dabai , ■ • . , . . . , . ... 4 . . ., v - . vvstvklais ir imguldvtas .ed- spaties tarnaite atvirai ir nuo-
mes turime kovoti uz tai, kad ta spaudos' . , , ■' , L..........  ... v. . ., ... .. ziose Laimiu naktvje daug širdžiai garbina savo \ įespajėga būtu naudojama tik gerui, tik tikraml . t i.., - L- - • - ,...... ........ metu atgal. Jei as Imsiu pa- ti užmiršdama save. Galingo-.žmonių švietimui, dorovinmiui; uz tai, kadi ‘ ,, i • G- • •• ... , ’, . . . . ....... keltas aukstvn,” — sake Vie-'ji Komos imperija Dievo Ap-[spauda nebūtu nuodai, bet vaistai, kad ji,l. , . .. . . i . . . , . , . , .. i1 ............. ... ....... . spats, — “As visus, daiktusivaizdos darbais ateina laikuikaip tikrieji sviesos spinduliai, sviestų, gai- . . . . ,, i .. ..... c<. 1 , .. ,1 _ , . 'patrauksiu prie Savęs. ipo valdymo skaisčiausios Sau

LIETUVIŲ ATEITIES ŽIEDELIAI
(Vaiky skyrius, kuri prirašo lietuviu pradžios 

mokyklų mokiniai)

SV. PANELĖS MARIJOS 
KALĖDOS SV. LUKO 

EVANGELIJOJ

jos Sūnelio užgimimą turi vi
jau prastumą ir savęs pasiže- 
niinimą, kuris pažymi Ją, Vie
špaties tarnaite. Šie žodžiai y-

T^vjnadienis, gruodžip 19, 1932

i;.des, per angelų giesmes, per 
lijllomos jstalymdavėjus, patrau 

j kia visas širdis prie Kalėda 
Kūtelės ir prie .lo Paties l)ie- 

1 viskamo paslėpto pavydalu 
Mažutėlio Kūdikėlio Betliejų 
je. Geriausi žodžiai, kuriuos 
Marija laikė, Dievo žodis.

Kalėdų žvaigždė ir Angelai 
skelbė Dievo garbę,

Mylintiems naujai užgimusį

... r> <A \V

Visų širdys yra patrauktos!ra aiškūs, visi atsitikimai yra!^^PaM> 
prie mažutėlio Kūdikėlio Jė-1reikšmingi ir nereikalauja di-į Mai'ijos motiniškoji širdis 
zaus, Kuris buvo suvystytas kielių apsakinėjimų. Štai Vie- K1 pnsaką su meile,

vintų, gydytų tą šiuo laiku negalvojantį mūsų
gyvenimą.

Šie žodžiai visiems yra įsidėmėtini, ne
Ir ištikrųjų Jis yra taip pa-Į 

daręs, bet, kada Viešpats ’bu-l

lės, gyventojų surašymas ne
atrodo labai svarbus daiktas.

kiti dalykai ilgi kartais*

Kuri atsiliepė iš mūsų mei 
lės paties Dievo įsikūnijusio, 
žodžio.
Vertė Vincentas Vyšniauskas, 

Aušros Vartų mokyklos 
paraj). G sk. mokinys.

ELENYTĖS IR VYTUKO 
KALĖDOS

Gertrūda McEvov’ienė iš 

j Bavside, L. I., laimėjusi čem- 

pijonatą nacijonaliam amato- 

' rių bilijaido lošėjų tumamen- 

te.

įsskinant nė musu, Amerikos lietuviu, kurie D® paguldytas Kietame lopse- .. , , i • • t i r 4. i - nėra svarbus, bet Komos gv-tain pat turi gerų ir blogu laikraščių. lbJe, lr tada .Jis patraukė vi-» v . ‘... “ .. .. . Į v ventojų surašymas, kuris at-Geriausia ir naudingiausia paminėsime o51! širdis prie Savęs. Jr tąsi , . . . .
• ... w. v. .... .1 - y 1 4-r lodė paprastu dalvku, tapo 1-liėtuvisko laikraščio šimto metu sukakti, jei nmsų \ lespaties prakartėlis '' • I v ... . .... ramus Dievo kilniausiam dar-

padidinsinie savo pasiryžimu remti lietuviška mažame Betliejaus miestelyje m ,• 4J ‘ I , 4 * t 1 bui Betliejuje. Toliau rytuosespaudą, bet tik tokia spaudą, kuri stato, švie- 5’-a Kilnus punktas Sv. Luko, v v - - v' , ,1 . 1 , ... .. i V icspaties užgimimo ženklas,
čia ir teisvbę skelbia, kuri nepataikau ja že-, evangelijoj; yra tai ir saule1• ‘ ’ 1 •’ b . kada dangus sužibėjo nepapra
mielus žmonių palinkimams. Dabar eina dien-Jr centras Marijos sndies, įs 1 v . 
raščio “ Draugo” platinimo kontestas. Dėl to ;klUlo-s *UP'4 Lukas išgirdo j 
mūsų kontcstininkai su padidinta, energija,ėdžius apie tą visų Švenčiau-j Marijos džiaugsmingoji Abi ! Kalėdų Diedukas šįmet ateis — Taip, atsake Elenutė, ir 
dirba, kad'spaudos jubiliejaus proga kuo dau-illaktį. Ibi kartu Šv. Lu- gnit'icat , Zakarijaus ‘Kenedi- pas juos, nes Kalėdos jau ai-į ji j®m papasakojo apie sa\o 
giausia atsirastų religinės ir tautinės kryp-!kas raso lc ištiktųjų jis turi ctus , taip pat ir Simeono gie- tinusi, o šalta. bioliuką ii nianiy tv, apie na-
ties dienraščio skaitytojų.

SOVIETŲ PRIPAŽINIMO KLAUSIMAS

■žinoti, kad Marija laikė visus smė yra surašytos kaipo zmo-
I žodžius apie Jėzų savo širdy- gaus garbinimai Dievo. Keli
Ije. Versmė Šv. Luko evang. y- begaliniai reikšmingi ir giliai
ra toji turtingoji Marijos šir- raminantieji jausmus, skelbda-
dis. imi garbę Dievui ir ramybę

v, , - T 1 žmonėms, bus užtektinai tikri,Duodama .Sv. Luko evange-1
Katalikiškas laikraštis “Brooklyn Tab

let” turi žinių, kad nauja J. Valstybių de-. 
mokintų partijos vyriausybė, kuri ims kraš- ]įjaį pirmutinius skyrius Ma-įkad lla?yt? dangaus llnksn,y_- 
tą valdyti kovo 4 d., bus linkusi Rusijos bot- rija davė jam paveikslą ir jos;k<>’ Lžbai._,tą Angelų gie. m< 
ševikų vyriausybę pripažinti. Reikalų žino-!pačios būdo. Dieviški atsitiki- Palaikolua širdyje sa
vai pastebi, kad politinės kampanijos metU|mai negalėjo ilgai ilsėtis Ma- ZHVes mUS dan»uJ®- 
prezidęntas elektas ne vieną kartą padarė ri jos širdyje neatsispindėdami | Šv. Luko evang. viena ypa 
pastabą, kad bolševikų vyriausybės pripaži- j§ jlt ištarimo ir Tą, į Kurį tybė didžiai sužadina visų mei 
nimo klausimas ateity rimtai bus sprendžia- jįį, turėjo savo pradžią. Ję. Yra vienas Dieviškasis Ap
muš. Sakė, kad bus išklausyti argumentai už
ir prieš.

Bolševikų vyriausybės pripažinimo opo
nentai, rašo minėtas laikraštis, dabar iš ank
sto ginkluojasi atitinkamais argumentais, kad 
sutriuškinti bolševikų rėmėjų tvirtinimus, kail

Marijos pasakojimas apie lankytojas, Kuris per žvaigž-

rime žinoti, kokios spaudos mums riekia! ^In^kvos autokratams negalimas pripažirii-
Štai kas svarbiausia! Kovodami dėl lietuviš
kos spaudos taip pat žinojo žmonės, ko jie 
nori, kokios spaudos jiems reikia# Jei jie ne
būtų žinoję, ko jie nori, tai jie būtų ėmę ir 
skaitę “graždankas,” kurias rusų valdžia 
brukte bruko. Bet jie-neėmė. Jie drąsiai sak * 
— ne, mums nt tokių reikia, mums reikia to
kių, kokių Dievas nori, o ne tavo įstatai ne
dori!..

“Ir šiandieną mes turime žinoti, kokie

ma.*
Kad bolševiką vyriausybė negali būt pri-

mi Rusiją pasauliui įrodė, kad jiems rūpi ne 
žmonijos labas ir ne darbininkai, bet savo 
oponentą išskerdimas. Kas tik ne su jais, 
tas turi žūti. Toks vra komunistu nusistatv-. * 4 4 €mas ir šio nusistatymo komunistų vadai sti
priai laikosi.

Bolševikų nusistatymas yra- visokią gy-
pažinta, apie tai negali būt nė argumentą, j vuojančią pasauly tvarką griauti, naikinti 
Jei J. Valstybės pripažintų Rusijos engėjus, 1 ir ant lų griuvėsių ko aukščiausia iškelti 
tai jos pripažintų ir jų visus nuveiktus ir vergiją. Jų pasiryžimas yra naikinti kril.š- 
veikiamus pragariškus darbus. Tada turėtų!čionybę ir pagaliau išplėšii iš Žmonių širdžių 
pripažinti ir ten bolševikų palaikomą vergi Dievo meilę, i’er penkioiiką metų Rusijoje 
.i!l >r JU pastangas sukoniunistinti patį šįIjie išžudė ne tik milijonus savo politinių prie- 
kraštų. 1 šų, bet ir milijonus krikščionių. Jie apiplėšė

Per Įienkioliką metų bolševikai valdvda-įii išgriovė krikščionių maldos namus. Šimtai

Elenytė ir Vytukas 
neturtingi. Jų mama,

buvo
Anta-

tukas, — uis tikrai tada mūs 
neužmirš.

Laiškas tuojau buvo para
šytas ir Elenutė nunešė j j inienė, laukaičiais dirbdavo

ir dėlto dažnai jiems tekdavo Paštininkas, paėmęs

kęsti badą. i laišką paklausė Elenytės;

Artinantis
Elenutė paklausė

Kalėdoms, s viii

mamos, ar
— Tai tu rašei laišką Kalč

ių Diedukui ?‘Ką ?
— Taip, atsakė Elenutė, il

Ne, mažuti“, šįmet Kalėdų nius, kad jie dažnai neturi ko 
Diedukas pas mus neateis tn- valgyti ir kad Kalėdų Diedu- 
dėl, kad jis neturtingas, -- kas juos visados užmiršta, 
atsakė mamytė Elenytei. A kaip norėčiau, kad jis

— O, tas Kalelių Diedukas, šįmet ateitų pas mus,— tęsė 
jis niekad pas mus neateina, Elenutė.
— sudejavo Vytukas Elenytei, 
—Jis mus užmiršo.

-— Jis ateis, ateis, — išly

dėdamas Elcnutę ramino paŠ-

— Žinai ką, Vytuk! Para-'tir.ink'as. — Dabar bėg namo
šykime jam laišką, kad pas 
mas ateitų? Sutinki — sušu
ko Elenytė.

— Sutinku, sutinku! — šok 
damas iš džiaugsmo tarė Vy-

:»• pasakyk ir Vytukui, kad
Kalėdų Diedukas ateis.

* ♦ •
Kūčių vakaras. Mainytė, pa 

bučiavus Elenutę ir Vytuką 
paguldė į lovą ramindama ir 
sakydama;

— Kalėdų Diedukas tikrai
tūkstančių krikščionių ir šiandien kankina
mi žiemių Rusijos tundrose.

Tad jų vyriausybės — kriiviniausios pa-Į ateis; nebijokite, labanakt! ir 
šauly istorijoj vyriausybės, pripažinimas bū-1 užgesino žiburį. Pati gi atsi- 
tų jiems akstinas savo jnagarišką veikimą sėdus prie lango pradėjo siu- 
dar daugiau visam pasauly praplėsti. Tada vinėti. Tik, štai, pasigirdo du- 
jiačiose J. Valstybėse tolį daugiau ją agentų I rų barškinimas. Pašokus ati-
atsirasfų. Jie čia toli atviriau imtų sielotis 
ne tik darbininkų tarpe, bet ir prieš pąčią vy-

! riausybę. Jų atstovybėje būtų svarbiausias 
raudonosios propagandos lizdas.

Ištikrųjų. reikia tikėtis, kad dėl nelai
mingosios prekybos ir tlėl noro pelno kas pa

darė duris. Jose pasirodė paš
tininkas.

— Ar čia gyvena našlė An
tanienė su Elenute ir Vytu
ku? — paklausė paštininkas.

— Taip, — atsakė Antanie-

• našaus nejvyktų. Su sovietais santykiai nė:nė,. — Kame dalykas? 
j kokiu būdu neįmanomi ir negalimi. Į — Kelio dienos atgal, man

Paparčius

(Tęsinys)
1890 m. kuri. Bartušuuskas diibdino 

naują didįjį altorių, kurį, beleidžiant že
miau grindų, reikėjo aivlyti lūšies skliau
tai. Tais tat griuvėsiais bene bus amžinai 
palaidota ir Mineikų karstai ir Sicin-kio 
mumija.

Gana dar įdomus yra Sieinskio pilia
kalnis, aplinkui apsuptas bala Vešėta. Nei 
pėsčias, nei važiuotas negalėjau kalno pa
siekti. Tik vasarą, vandeniui nusekus, ga
lima piliakalnis privažiuoti tam tyčia grį
stu ir žvyruotu keleliu. Kalnas apaugęs 
krūmais, turi ženklą, kad seiliaus čia bū
ta pilies su pakeliamais tiltais, sienomis, 
kuoraik ir t.t. Būta matyt apsigynimo vie
tos nuo kryžiuočių puolfmo. 1363 metais 
Zigmanto Augusto įsakymu pilis buvo at
naujinta ir sustiprinta. Dabar iš jos be
liko tik keletas akmenų ir trys gilios kal
no viršūnėje duobės, kurios vasarą iš
džiūsta. Duobių dugnas apaugęs surmino- 
mis. Vaikščiojant dugnas linksta, kaip 
plovai, ir kartais atsiveria ten vadinamos 
akys. Žmonės jmsakoju, esą tose duobėse

nugrimzdę Sieinskio rūmai. Tie pasakoji
mai apie nugrimzdimus turi kiek tiesos. 
Pavyzdžiui Pumpėnų parap. Pasvalio ap
skr. Dublynėlių kaime 12 metų atgal, vy
rams bešienaiijant pievą, nugrimzdo kal
velė su augusiu ten miškeliu. Toje vietoje 
atsivėrė bala. Biržų apskr. sako, nemaža 
esą atsitikimų, kad žemė susmunka ir pa
sidaro gili duobė. Suvalkijoj, jei neapsi
rinku. Skersiieinunės ežeras tai užanka ir 
virsta pieva, tai vėl pasidaro ežerus. Ma
tyt, esama tam tikrų pož<‘ininiij sluoksnių 
savybių, kurios besikeisilamos daro ata
tinkamų keitimų žeme* paviršiuje.

Nerišant klausimo, kiek turi tiesos 
žmonių pasakojimai apie Sieinskio rūmų 
nugrimzilimą, faktas lieka faktu, kad l - 
pytėji* Sieinskio pilies rūmuose rinkda
vosi apskrities seimeliui ir koncentrmo- 
si apylinkės gyvenimas. Nors enciklope
dijose Sicinskis vadinamas neturtingu Že

maitijos bajoru, valdžiusiu mažą žemės 
plotą Upytėje (t. III p. 471. b.), bet toks 
tikinimas neatatinka tiesą. Toj,pačioj en
ciklopedijoj (tom. XV j>. 28 u.) randame 
tokią žinių: “l pytės seniūnija... valstybės 
turtų sąrašu 136!) m. buvo skiriama kara
liaus stalui laikyti. Kiek vėliau jinai su
darė atskirą seniūniją, kuriai priklausė 
apskrities miestas Upytė ir pilis su apy-

linkėmis, Aisa seniūnija dalinosi dviem 
dalimi: viena buvo valstybės, o kita pri
vati Sieinskių nuosavybė.” Iš Sieinskio 
akto 1664 111. aišku, kad jo nuosavios že
mės tęsėsi nuo Upytės upės iki Nevėžio 1 
ir Vadaktų, kurias Sicinskis buvo Įiirkęs 
iš Samuelio Rynivido. Kiek vėliau Sieins
kio žemes paveldėjo Tiškevičiai ir Kimba- ' 
rai. ,

Vietos žmonių pasakojimu, Sicinskis 
tik vasarą gyvendavęs Upytėje. Žiemos 
rezidencija buvusi Biržuose, kame gyvena 
seniūnas kunigaikštis Mykolas Kazimie
ras Radvila. Galima tat suprasti, kiek ga
lios ir turto turėjęs kunigaikščio dešinioji# I
ranka, pasemūnas (podsturosta) Sicinskis

“Tygodnik’o” straipsnio autorius, se
kdamas Niesieckiu, nurodo tris Sicinskių 
giminės šakas. Upytės Sicinskiai esą, kilę 
Kuliso rėdyboj is Kuspro, herbu Pomiun. ' 
Kuspro sūnus Jogailos laikais apsigyve
nęs Žemaitijoj ir gavęs Upytę, .lo ainis 
Jonas Sicinskis, kalbamojo Vlado Sieins
kio tėvas, buvo Upytės maršalka ir pul
kininkas, pnsižymėjęs kovose rll švedais.

Tokiu tat istorija yra to žmogaus, 
kurį lenką opinija judi sau prieštaruu- 
dama mūsų laikams perdavė.

Būtų labui įdomu žinoti, kokių būta

santykių Sieinskio su Junošu Radvilu, ko ■ 
ki vaidmenį Sicinskis suvaidinęs lietuvių 
šėpai utinėse nuo Lenkijos aspiracijose. 
Gal tada, nuvalius Sieinskio kajuj nuo le
nkų patriotų suverstų ten nevalyvumų, at
sikeltų iš kaisto visai kitas istorinis as
muo.

Gavęs tinkamos medžiagos, bandysiu 
kitą kartą šiuos klausimus, rišti. D me
džiagos yra—tik sunku jinai greitomis 
gauti. Yra Kraševskio “Veto” ir yra ar
chyvai vadinamos Šiaulių Ekonomijos, ku
rie išvežti iš Šiaulių Zubovo dvarų rašti
nės į Rusiją, dabar, rodos, atsirado kaž
kur apie Kievą.

šiam rašiniui naudota: '
1) S Orgelbranda. Uncyklopedja Povv-

zechna. VVurszawa 1902 r. Tomai IX p. 
288 a; tom. XIII p. 471 h.; tom. XV p. 
28 ab. , :

2) “Živopisnoje obozreiiie stran svie
tą.” Redaktor-iz<lat<>l N. I. Ztiev, Pėter- 
Imrg 1873 g. Nr. 22 str. 349—330 ab. strai
psnis: “Istoričeski trud.”

3) Tvgodnik” straipsnis: “Trtip upi-
ckiego |Misla” p. 118 120 ab. Metai man
nežinomi, nes turėjau tik tris minimojo 
laikraščio lapus. Laikraštis turėjo būti 
laikotarpio tarp 1860 m., kada Sieinskio 
lavonas induujon įdėta ir 1864 m., kada

jisai palaidota. Straipsnio autorius sako
si patsai matęs Sicinskį indaujoje, besto
vintį Upytės bažnyčioje.

4) Mano surinktoji medžiaga Upytė
je iš dabartinio zakristijono p, Mykolo 
Kuncevičiaus ir Subačiuje — iš kun. kle
bono Kazlausko, už ką jiems tariu padė
kos žodį.

5) Rašydamas tur jau minty Micke
vičiaus eilutes “Popas w Upieie,” Mairo
nio “Pavasario Balsuosi ” baladą: “Či
činskais” ir trumpą žinutę apie Sicinskį 
“Atspindžiuose” straipsny: “Jonušas Ra
dvila” (1922 m. Nr. lt ir 13).

6) Sieinskio stovvlu ir indauja I’une- 
vėžy, Stoties g-vė N r. 79 pas p-lę Vula- 
taitę (prie Nevėžio tilto).

7) Nepersenai miręs Upytėje klebo
nus Antanas Antanėlis dabartinio zakris
tijono Kuncevičiaus pasukojituu turėjęs 
iliustruotus knygas apie Sicinskį, kurias 
pasiniėgduiua* skaitęs. Jum mirus tos kny 
gos mėtęsi Upytės klebonijoj ir dabar jų 
niekas nerandąs. Krekenavos klebonas 
kun. Kazlauskas sakosi jas matęs tik ne
atsimena jų pavadinimo.

P. S. Tai buvo tas pats laikraštis, iš 
kurio išilrėkstą dalį yra matęs ir čia ne
naudojęs autorius.
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būnant pašte atėjo ElenutS ir 
atnešė laišką Kalėdų Diedu
kui; Ih* to, ji papasakojo apie 
didelį jūsų namuose neturtų. 
Norėdamas suteikti vaiku-

VAIKELIO KALtDŲ 
DAINA

(Eilės prozoje)
Dieve, aš mažas vaikelis, 

cianus džiaugsmo, štai, aš at- Dūmiau kaip ir Tu; 
nešiau eglelę, žvakučių, įvai- lf turiu mamytę brangių, 
rių žibučių ir dovanėlių, ir Lr gimimo dienų kaip ir Iu. 
pintinę valgomųjų daiktų.
Prašau visa tai priimti nuo L-h't mano •Tinimo diena atei-

Nusiųsk Savo Angelus pabu

dint mane

Tavo gimimo dienų.
Emilija Ribickaitė,

Aušros Vartų mokyklos 
8 skyriaus mokinė.

ONUTĖS KALĖDŲ 
DARBAS

manęs ir pataisyti Kalėdų 
rytui.

— Širdingai ačiū tamstai,— 
net su ašaromis dėkojo Anta
nienė — Te laimina Jus Kū
dikėlis Jėzus.

■ iesmele.

pžiūrėjo jų ir pasakė, kad ji 
tuoj pasveiks. Gydytojas gavo 
padėkų už atėjimų ir Onutė 

į tuojau išėjo namo.
Parėjusi namo Onutėj papa

sakojo kitiems apie tuos ne
turtingus žmones ir prašė jų;

A K T A R A

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero. 111.
Vtar. Ketv. ir Pėtnyčiomla 

, 10 — 9 vai.
kad suteiktų pagulbos. Žmo- si47 s. Haieu-d st. chicago

... . v. 1 Paned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai,nes sutiko. Vieni atnese val

Vieną kartų mergaitė, var- tų dalykų?
gių, kiti drabužių ir daug ki- Phone Boulevard 7042

Kalėdų rytų atsikėlė Ele- 
nutė su Vytuku, tuojau pribė- ,JYv0 Kinlihlo 
go prie mamytės klausdami
ar buvo atėjęs Kalėdų Diedu
kas. Linksmu veidu, be žo
džių motina parodė, jiems pa 
ruoštų eglaitę.

— O, jis buvo, buvo! —■ 
džiaugdamosi šaukė Elenuti.

na pavasarj,
Kada dienos ilgos, 
lr paukštelis medyje 
Pabudina mane su

Kadangi paukštelis dar toli, 
Dieve, kada gilusi.
Nusiųsk Savo 

dint mūne
Angelus pabu-

Dieve, aš mažas vaikelis,
Ilgoj nakty paslėptas,
Nusiųsk savo Angelus mane g 

prižiūrėt 
Kel rytas ateis.

du Onutė, ėjo pasivaikščioti su 
savo šuneliu. Einant jiems pro 
vienus namelius ji išgirdo vy
riškų balsų:

— Ne, mes negalime pašau
ki i gydytojo, nes neturime pi
nigų.

Onutė prisiartino prie tų na
melių ir žvilgterėjo į vidų per 
langų. Ji pamatė ten tris vai-

Onutė tuojau atsinešė roges, 
sudėjo viską ant jų ir visa nu- į 

vežė tiems neturtingiems žmo ’ 
neina. Moteriškė, pamačiusi 
tiek daug dalykų, labai nu
stebo ir paklansė Onutės:

— Kam skirti \ isi tie daly
kai!

Onutė atsakė: — Jums.
Moteriškės džiaugsmas buvo

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47 th Street

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 rai. vakaro 
Seredomla lr nedėliomis pagal

sutartie*

Office Phone Res. nnd Office
Prospect 1028 2359 So. Leavitt S L

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

Pagriebusi Vytukų Elenų- 
tė puolė prie motinos, apka- 
bino kaklų ir karštai jų pabu 
čiavo. — Aldonu Sakalaitė,

Aušros Vartų parapijos 
skyriaus mokinė.

kučius. Jie buvo basi, drabu- neapsakomas, 
žiai apdriskę. Lovoj pamatė' Moteriškė paprašė Onutę, 
ulinčių moteriškę. į kad Kalėdas su jais praleistų.

| Onutė labai pasigailėjo ir
nuėjo namo. Parėjus sugalvo-
'jo pašaukti gydytojų ir vėl at 

Aš noriu būti pirmutinis, kad.bėgo prie to namo, kurs bu-
prisikelt,

pirmutinius poterėlius 
kalbėt

.šiam mūsų tyliam name;
' . * . . , i7 Giesmes meilės ir pagarbinimo , 
■Noriu pirmas pagiedot.

ivo toli nuo kitų žmonių. Pa
su- barškino gydytojas į duris ir 

greitai įėjo į vidų. Gydytojas 
tuoj priėjo prie moteriškės, a- į

Kalėdų rytų, Onutė nuėjo 
su tais neluitingais žmonėmis 
i bažnyčių. Po mišių linksmai 
praleido Kalėdas.

Ona ūsaite,
Aušros Vartų mokyklos 

8 skyriaus mokinė.

CICEROS LIETUVIŲ ŽINIOS
GRAB OR I A

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SONUS

t , LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti to
dėl, kad priklau.-au 
prie grabų Išdirbys- 
tės. •

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

32 38 8. Halsted St.
Tel. Victory 4088

•’I -•f’.'fj

Reikalą meldžiu atulėauktl, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooeevelt 2418 arba 151(
2314 W. 23rd PL, Chicago

Tel. Canal <122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampai Leavitt St.) 

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

Boulevard 7689
Rez. Heniloek 7691

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

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

Tel. Cicero 12 60 X—RAY

Di. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th at. Cicero, 111.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

... - i „ »____ •- o Utarninkais, Ketvergais lr Snbatomia\ įespaties , malonę žmonių gailestingumų 2420 W. Marųuette KU. arti U'estern

LABDARINGIEJI DARBAI vaistams ir gydytojų apmokė- 
----------- ti. Turiu vilties per V. Dievo

Cicero, III. —
• Dievo,‘d-ro Simonaičio ir žino- sveikatų atgauti. ' panedėiiais, seredomla ir Pėtnyčiomiz
nių pagalba iš skaudžios ligos Su dėkingumu lauksiu iš vi- _ >M1 *>. Haiated
pradėjau sveikti ir jau teko sų lietuvių kdkios nors man rpej. lįepUp,lic 2266

1439 S. 49 Court, Cicero, HL
TSL. CICERO I91T

Ofla&a Tel. Grovebill 4817
Rea <787 B. Artesian Ave.

Tel. Grovebill 0H7

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAB IK CHIRURGAS 

2428 Weet Marųuette Road 
▼ai.: S-l tr 7-9 P. M. Ket. t-il A-M 

Nedėiioj luiltzru

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
242 9 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 13 ryto, 7 iki 9 vakare

V«tw. vsk paavi antnrtJ

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, III.

I. J. ZOLP
•RlBORnil IR TAlDflTTUIU 

VRDR2AI

1650 WEST 46th STREET
Kampas 4<th Ir Paulina Ita

Tel. Boulevard 6218-8412

I nueiti j bažnytėlę ir į labda-; užuojautos aukeiės. Mar nau 
lių 3 kuopos susirinkimų, ojas adresas: 
taip pat net į “Baidyklių Pa- J. Lapinskas,

rodą.” 1417 So. 49 Ct.,
Neapsakomų, džiaugsmų tu- Cicero, IU.

rėjau į 7 metus, pamatęs tose
vietose žmonių minias. Ačiū, 
kai kurie geradėjai gelbėjo' 
man sveikti, užuojautos žode
liu suteikė broliškų pagalbos 
rankų.

Tą Dievo ir artimo meilę 
gerbiamieji kum II. J. Vaičiū
nas, kun. Klioris ir kiti kuni- 
gai plačiai aiškino bažnyčiose 
ii susirinkimuose ir ragino vi
sus prisidėti medžiagiškai ir,
morališkai prie vietos iat,(|a_ jtos. Didelis pasirinkimas. Taip 
'rių 3 kuopos. Šios kuopos iš-'Pat galima gauti medaus kvo- 
tikiina ir darbšti valdvba ap-;1^oni’>’ sūrių ii miltų, 
lanko ir šelpia vargšus auka, į Kelias geras, nėra sniego, 
darbais ir gražiais žodžiais. Į nesibijokit važiuoti, arba pa-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Charles P. Kai Pranešimas 

apie klubo susirinkimą atėjo 
per vėlai.

"marijonų farmoj
KALĖDŲ BARGENAI

Parsiduoda gražūs, jauni pa 
ršiukai, antys, vasarinės viš-

valandoje kreipkitės Kvietė visus lietuvius-ves a-Nulludlmo
jrie manės, patarnausiu slmpatlS-1 . ... . , , , c, ...
<al„ mandagiai, gerai lr pigiau negu ( Ll-'i t • į Lai)*.. Są-gOS ■> kuopos 
tltur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis nž aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

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

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

Eudeikise
JŪSŲ GRABORIUS

Didynls Oflaae

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

susirinkimus, kurie įvyksta 
kas trečią mėnesio sekmadie
nį. Reikalinga visiems įsirašy
ti ir remti šį kilnų vargšams 
užuojautos darbą. Be to, bus 
daug svarbių reikalų ir bus 
renkama nauja valdyba, 

i Aš vargšas ligonis tad ir vėl 
nuoširdžiai prašau labdarių, 
kunigų ir visų gailestingųjų 
žmonų, kiek jūsų malonė, pa- 
gelbėti man aukomis, maistui,

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
ORABORIUS

Laidotuvėms pilnas putnrnavlinaa 
galime* už 235.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. fiOt.h Ave., Cicero, Ib,

I. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai lr lubai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. 63fd Str.

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

TEL LAFAYETTE 7660

DR. F. G, VVINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL CANAL 0402

Tel. Canal 0267 Res. Vrospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

Tel. Lafayett* 67»J

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: I Iki 6 po pietų, 7 iki 9 rat
Office: 4459 S. California Ave.

Nedėlioję -jagal sutartj

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

Jei neatsilleoia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SP1NDULIAI

GARSINKINTES
“DRAUGE”

AKIŲ ftTDTTOJAI)

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialiste
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7817
j Ofieo vai. kiekvienų dienų mio 0 iki 
| Iii ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 Iki 8 vai. vakaro Ltaritinka.- 
tr Ketvergals.

Rez. Tel. Ujde Park 3395

DK. MARGEIUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę 

vietų
3325 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

DR. M. T. STRIKOL’IS

TeL Grovehill 1596

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

Seredomis po pietų ir Nedtldienlal< 
tik susitarus

>422 W. UARUUETTE ROAD

DR. VAITUSH, OPT.
duokite orderius “Draugui.” 
Telefonas Roosevelt 7790.

jStarijonų Farmų produktai 
užtikrina pilnas linksmas Ka
lėdas.

GYDYTOJAS Ut CUUtLRGAB
OFISAS

4645 S. ASHLAND AVE.,
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo W«ntwori.b 8009 
4 iki 8 vai. vak. Nedelumia pagal 

sutartj
Ofiso Tel.: Boulevard 7K2U 
Namų Ten: frospeet 1930

Tei. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Rea. Phone 
Engiewood <641 Office Pbons 

Weutworth 3004

DR. A. R. McGRAOlE
GYDYTOJAS lr CH1RURGAB

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 1-4 ir 7-9 vai. vakare

Senų Laikų Vaistau
Palengvina Gėlimą Pečiuose

“Trr du metu kankino mane nuola
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo 
pečiuose. Iibandžiau visokius lini- 
mentus, bet nė vienas nepagelbėjo 
man. Draugas rekomendavo man In
karo Pain-Eapellerį ir tik po dviejų 
issitepimų juomi visi mano skaus
mai pranyko. Pain-Expelleris yra 
geriausias ii visų linimentų.”

J. s.
Lockport, N. Y.

PAIN-UPELIER

RAY-DIO SALVE

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų {tempimų, kurie 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemmio. nervuotu- 
mo, skaudamų akių karių. Nulmu 
cataractus Atitaisau trumpų regyate 
ir tolimų regyst*.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
Ratukiniuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažtau- 
tiaa klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama.

Valandos nuo lt ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO | TRUK 
JĄ LAIKU SU NAUJU IŠRADIMU, 
□augelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainus pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVE. 
Tet Bonlevard 7589

l’HONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-k. 1*. M.

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6869 SO. VVESTERN AVE. 
Chicago, III.

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

Tel. Kenvvood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6-iki 8 valaidai vakare 

apart ėventadienlo ir ketvirtadienio

MOST1S, ypatingai gert. 
del didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimų, kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite Ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmų, giliai įsiga
lėjusi kaip:

RVMATIZMĄ
ETRftNV DIEGI M.)

SALTI MISKl’LUOSE 
PAHTYRIMA NARUOSE

MEALVNGI
NEIRAIA1IJĄ

PERSI Din UI M A
NI GARGS SKAI D.

IKMRGINKITE
rJelgu karti, pamėglnslt RAY—DIO 

most| Ir pajusit palengvinimų. Jils 
visuomet laikysite Jų Havo namuose.

| Jūsų aptelkoj — 60c

Tek Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUTIS AKIŲ 8PCIALI8TA8

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted Bt. 
Valandos: nuo 10—4: nuo •—I

P«O 1* lk| 1*.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.

Tel. Yards 0994 
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo lt Iki 11 dienų 
Nuo 2 Iki I po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo lt iki 13 dienų

Ofiso Tel. Victory 36 87
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2274

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

Antras ofisas ir rezidencija 
6504 SU. ARTESIAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-1 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-6 po 
piet. Utarn. Lr Subat. nuo >-t vak 

iventadieniais pagal sutarimų.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVE
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai-: ryto nuo lt—lt nuo I—4 p« 

pietų: 7—1:14 vai. vakar*.
Nedėliomis lt Iki II 

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas Ir Chirurgas

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

Ofteo ir Rnz. Tel. Boulevard 691B

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

I f-o -.1 ■ I 1. nwn « IS ■•■*



P KX I7<3 £ S Pirmadienis. gruodžio 19, 1933

Adv. Kazys česnulis. žymus veikėjas, kuris gynė Die
vo Apvaizdos parap. ir kun. lg. Alhavičinus, los parap. 
klebono, bylą ir ją laimėjo. Bylą buvo užvedę a. a. Kndri- 
jausko neva giminės, norėdami sugriauti testamentą, ku
riuo velionis savo turto žymiausią dalj paliko Dievo Ap
vaizdos parapijai.

CHIC aTg o j e

Pranešimas Į nstavičins, Fabijonaitis, Auk- 
’štaitis, kun. Urba, adv. F. B.

_______ Mast, kun. A. Linkus, kun. J.
Vakariniu Valstvbiu Kata-K a"l'ansI'a*S M- Šlikas, .1. Šlio

likų Konferencijos surengimo 'gėris (Archer

komisijos susirinkimas jvyks 
pirmadieny, gruodžio 19 d. 
Aušros Vartų par. mokykloje 
(West Side) 8.-15 vai vakare. 
Susirinkimas bus labai svar
bus, todėl prašoma visų užk
viestų į komisiją narių daly
vauti šiame susirinkime.

Į komisiją yra kviečiama 
sekanti asmenys; Pralotas 
kun. M. L. Krušas, L. Šimutis, 
A. Žvirblis, Kun. H. Vaičiūnas, 
A. Janušauskas, M. Vaičiunie 
nė, Kun. A. Baltutis, J. Mic-

llts.), Jonča, 
(Melrose

j dr-jos valdybos rinkimo, vien- 
' balsiai pripažinta visa senoji 
valdyba.

Pirm. M. Andmškevieia ski
rtas 12-ai metų; jo pagelbinin- 

’kns A, Babicia 2 metams; nu
tarimų raštininkas J. Daugir
da B) metų; iždo rašt. A. Veš
lumas 13 metų; iždininkas V. 
Nausėda 9 metams; rašt. kny
gų patikrinimui J. Drazdaus- 
kas 7 metams; tvarkdarys J. 
Perkelis 18 metų, kitas tvark- 

[darys M. Martinkus 4 metams. 
į O iždo globėjai: M. Butkus ir 
j M. Matulaitis. Teisėjas J. Kru- 
•tkevičia ir jam rašt. K. Šer- 
įpetis. Vėliavai;. J. Sriubas, M. I 
Grigas ir D. Rėkus. Komitetai1 
Federacijai: J. Drazdauskns, 
F. Tamaševičia. Komitetai la
bdarybei: .T. Perkelis, M. Ka- 
įečkas. Korespondentas J. Dau 
girda.

Šiame susirinkime, be kit
ko, buvo surengti pietūs vien 
dr-jos nariams. Tai ne kokiam 
pelnui, bet glaudesniam narių 
susiartinimui ir pasitarimui 
apie ateities darbą. Mūsą pa
čių tarpe yra bedarbių ir va- 

|rgšų. Tad jie buvo pavaišinti i 
i i r pasikalbėta apie vargšų šel-Į 
pimą.

Mūsų iždininkas V. Nausė- i 
da yra kilnios širdies žmogus, 
gailestingas. Jis jau daug yra • 
dirbęs ir dirba nelaimingųjų i 
gerovei. Tegul tik Dievas jj
laimina stipria sveikata.

.
i Ši draugija rengia balių sau 
sio 1 d., 1933 m., vakarą Šv. 
Mykolo parapijos salėj, 1644 
AVabansia ave. Tam tikslui pa
skirta komisija. Ji kviečia lie-

TOWN OF LAKE. — Lab
daringos Sųjungos 1 kuopa 
laikys priešmetinį susirinki
mą gruodžio 19 <1., 7 vai. va
kari*, parap. mok. kambaryje. 
Visi nariai prašomi atsilanky 
t i ir nesivėluoti. Knrie tunte 
paėmę tikietus praėjusio va
karo, prašomi sugrąžinti.

K OF L NEWS
MARQUETTE K OF L 

CHAMPIONSHIP 
BANQUET

The 
Gol f

1932
the

Chieago District 
Champions of 

Prašomi atsivesti ir naujų unjKnights of Lithuania League 
rių. Bus rankama valdyba lwj|] be honored by their coun- 
1932 m. — Valdyba.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA”

ŠIMANIS
JUOZAPAS

Mirė gruodžio 16, 1932. 11 10
vai, vak., 36 metų amž. Kilo 
Iš Ežerėnų Apskr , Rimšų pa
rap., Medeišiu kaimo. Ameri
koje išgyveno 19 metų.

Paliko dideliame nuliudlmo 
moterį Uršulę, po tėvais Bele- 

.naltė, sūnų Vaclovų, 10 metų. 
2 pusbroliu: Nikodemų ir Juo
zapų, Širvlnskus, brolienę Ele
nų ir gimines, o Lietuvoje mo
tinėlę Rozalija, du broliu Kon
stantų ir Nikodemų, 2 seseris 
Emilijų lr Zofiją ir 2 broliene* 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1714 West 
461h St.

laidotuvės įvyks Trečiadieni, 
gruodžio 2 linų iš namu 8 vai. 
bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčių, kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų 
Po pamaldų Ims nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gi

mines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nulindo Moteris. Suims, Mo
tina. Seserys, Pusbroliai, Bro
lienės ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja grai). 
Eudeikis. Yards 1741.

Metrikis, Žvirblis
Park). .

.rengiamąjį balių, 
►susirinkimas pirmadieny, t

gruodžio 19 d., 8:15 v. v. J___
Laikinoji Konf. Reng, Val

dyba :

tuvius gausingai susirinkti j

Daugirda, koresp.

MOKST.O T ATK(T[ 
PRASIDEDANT

Dr. P. Atkočiūnas, pirm. 
S. Saikai iena, rašt.

IŠ M. M. AUŠROS VARTŲ 
DR-JOS SUSIRINKIMO

North Side. — Gruodžio 11 
d. įvyko M. D. Aušros Vartų 

keliflnas, B. Nenartonis, Knn. i'Ir-j°s priešmetinis susirinki- 
Pr. Vaitukaitis, Kun. M. Švar
lis, J. Čepulienė, kun. A. Va
lančius, apt. V. Petrauskas,
Pr. Vaicekauskas, o. Kazlaus
kienė, A. Nausėdienė, Bitau- 
tienė, O. Aleliunienė, Pr. Gu
das,* Kun. Ig. Albavjčius, šal
timieras, Grišius, O. Zdanevi- 

•čaitė, Kun. J. Mačiulionis,
Ig. Sakalas, M. Žihaitė, V.
Duoba, A. Grybas, Kun. J.
Svirskas, A. Bavevičius, V.
Rėkus, F. Maskolaitis, A. La
pinskas, A. Nausėda, Al. Ma

no mokslo sunku gyventi, ypnč A- 
merikojo. Mokytis rotkia ir senes
niems žmonėms ne tik jaunuolis ms. 
Geriausia lietuviu mokvkla vieni Chi- j 
cagoi yra Amerikos Lietuviu Mokyk- į 
la. Čia pagal nauja mokinimo būdų 
išmokinama i trumpiausių laikų ang
lų ir lotvnų kalbos, aritmetikos, knv- 
gvedvstės stenografiios. nilietvstės. 
laiškų rašymo, abelnos istoriios ir 
kitu mokslo Sakų. Mokyklos vedėtas 
p. J. P. Olekas, yra senas ir daug , 
prityręs, kuris gražiai ir visiems su
prantamai dėsto mokslo dalykus ,r 
kiekviena labai patenkina. Dabar, 
prasidėjus mokslo metams, pats pe- i 
riausias laikas oradčti mokyti?. Atei- | 
kitę ir įsirašykite Šiandien. MOKSLO

mus, kurj su malda atidarė pi- P°
rm. ak Andruškevičia. Praei-1 Amerikos Lietuvių 
to susirinkimo nutarimai vien
balsiai pripažinti. Priėjus prie

Mokvkla 
3106 So. Halsted St.

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

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

$

ent possesion reųuires the win- 
ning 6f the trophy three times.

The donor oi the trophy is 
M r. A. Kazlauskas of Town 
of I^ike who knows his golf 
and jndging from the trophy 
knows his trophie’s also. lt is 
a “beautv.”

lieen made to show the motion 
pictures of lašt seasons K of 
L basketbail teams besides o- 
ther r<*els during tlie meni. 
Speeches, songs and dances 
\vill enlive tlie stage, thougli 
the admission \vill be only 15c.

Jack L. Jatis
Mileli may be saiil of mir I

eaptain and mnnager of the Į ANTRENDOS 
team. Vincent Zopelis, who ‘ 6 kambarių flatas. Tinkama

jei! members on December 20. įspared no tfl'ort to make the | vieta daktarui arba dentis- 
įA banąuet and program has team of championship ųuafity. tui. Per 12 metų buvusi bu- 
h<*en arranged in their honor He was sueeessfull, he got the
at the Nativity Parish Imli. 
The championship team con
sists of Joseph Bartasis, Wal-

trophy. M r. Zopelis is an arti- 
ent and studious young man 
and at present is attending

veinė dentisto. Atsišaukite
Cicero Department Store

Kampas 14th ir 49th Court,
CICERO, ILLINOIS

ter Deksnis, Peter Zopelis, and Chicago Dcntal eollcge expeet-
the eaptain Vincent Zopelis.

The athletie directors, Jack 
Juozaitis and Frank Šnekutis ing the bnnųuet consists of K. 
who paid little attention to tie*' L.hikas, F. Valentinas and F. 
golf team during tlie past sca-J Balzakas m lio have invited 
son wish to tliank the goll ]ilst seasons champions, the 
eommissioners for the com- Kortli Side team of Council 5, 
mendable manner in which the to ąttendand hring the trophy 
league was eondueted. Sincere
appreciation is especiallv ex- 
teuded to Mr. Konnie Savic
kas, vho not only eondueted 
the league, but helped Mar
ąuette organize its team.

This season vas second for 
our team; the previous season 
our bovs von second place 
honors. The vinning of first 
place this year cnt i ties Mar
ąuette to have its name en- 

I graved on the trophy and re- į 
1 tain it until the next cham-I
pions are announced. Perman-

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SI I EERINCS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
švediški mankštinimai ir elektros masažas

Treatmentai visokių ligi,, reumatizmo, nervų atitaisymo. Šalčio 
lr taip toliaus, su. elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių .treatmentai.

Mineralinės, suife.rlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima įSsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai ■’del pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

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

ing bis degree before long. 
Tlie connnittee for arrang-

whare it will belong for tlie 
next year. Arrangement have

ČEVERYKAI
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 nupigintom kainom, kaip 
tai už $2.05 ir aukščiau. Mes užlai
kome gerinusius čeverykus ir turim
didellausį pasirinkimų visai šeimynai: vyrams, moterims ir vaikams.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 6576

Geriausia cash kaina už mo
rgičius, bondsus ir deposit pe
rti fikatus. 134 No. LaSalle St. 
Kambarys 316. Atdara vaka
rais.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

Nufotografuoju jū
sų namuose prie| 
eglaitės už dolerį.
Telef onuokit:

Englewood 5840
.. P. CONRAD ..

730 West 62nd Street

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

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

Tanedėlio, Seredos ir rėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090 .
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

T* Didžiausias bargenas prieš 
Kalėdų Šventes.
Pirm negu eisit kur kitur 

užeikit pas mus.

Viskas parsiduoda už pusę 
kainos — tlideliausias pa
sirinkimas žiedų, laikrodė
lių ir visokių auksinių dai

ktų.

S. D. TELSER
AUKSINIŲ DAIKTŲ SANKROVA 

Cash ar Išmokėjimais» i
2205 WEST 22nd ST. TEL. CANAL 5496

DEL KALĖDŲ DOVANŲ
KAIP TAI:

RADIO,
RAKANDŲ,

AUKSINIŲ DAIKTŲ, 
DAIMANTŲ,

ARMONIKŲ.
Naujos Pigios žemos 

Kainos
LANKYKITE BUDRIKO 

KRAUTUVĘ

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. IVashington St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7066

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais

414

Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

Arcfjer Ave. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Tark 3395

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

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

1160 N. LA SALLE ST.— pagal sutart)

THE

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

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

Tel. Hemlock 8380

^IIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllĮ:

S Siunčiame pinigus Į Lietuvų ir j visas šalis; S
— Parduodame laivakortes ant greičiausių ir geriausių laivų;
= Prirengtam {galiojimus Lietuviškus, lenkiškus lr visokius doku- s

mentus.
S Išpildome. visokias blankas lr Suv. Valstijų pilietybės aplikacijas. = 
S Apdraudžlame namus, baldus — forničius ir kitų turtų, nuo ugnies =

Ir vėtros.
= Taipgi apdraudžlame automobilius;
X 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. TEL. YARDS 0145 |
\illlllinillllllllllllllliliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiillllllllllllilllllllllllllllllllllillllllllllllliinirc

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

Irfllkrndinlnkas, Aiiksorius Ir Muzikalių Instrum. Krautuvininkas 

DVI KRAUTUVĖS

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

Turįs 23 metus patyrimo.

2049 W. 35th St.4216 Archer Ave.
Tel. lAifayette RfllT TH. iAfayettc 33 Iš.

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’l miss it!

STEWART
WARNER
OkatuucL-thi-'lūtnAcL

RADIO

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DS1 geriausios rųšies 
lr patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1889

■I

Phone Roosevelt 2078 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, Tll.

Jos. F. Budrik, Ine.
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. nūn 7:30 iki 8:30.

Jei manai pirkti automobll), ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 

į vienų li geriausių rūšių automobl- 
| liūs — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję saVo stiprumu ir gražumu.

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

44M ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7118
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