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Vokietijoj vyksta kova prieš bedievybę
LAIVUOS FINANSŲ PATVARKYMUI 

NUMATOMASDIKTATORIUS
Kinai griežčiau veiks prieš

japonus
-----------------/

KONGRESAS PUOLA PREZIDENTĄ; 
JĮ GINA SEKRETORIAI

PREZIDENTUI DIDELI 
NESMAGUMAII .------

I WASHINGTON, gr. 10. - 
Žemesniuose kongreso rūmuo
se vakar daug triukšmo sukel
ta dėl karo skolų moratoriu-

MUSULMONA1 BAIGS 
SUVAŽIAVIMĄ

.JERUZALĖ, gr. 16. — Pa-1 
lestinos musulmonai baigė čia 
savo kongresą. Nutarė steigti 
musulmonų universitetą, at- j

mo.

VOKIEČIAI SUKILO PRIEŠ 
BEDIEVYBĘ

LATVIJOS FINANSAI 
SUIRO

CHICAGOJEĮ ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NUMATOMA 75,000 

VIZITORIŲ GARBE LIETUVOS 
ATSTOVUI

LIKVIDUOTAS “TREČIAS 
FRONTAS” IR “VILTIS”

Ateinančiais metais įvyksia-
Prezidentas Hoover’is šį ‘ me^ė T. Sąjungos nuosprendį, ntis krašto respublikonų par-4

moratoriumą paskelbė tik pa
viršiniai atsiklausęs pavienių!

kuriuomi leidžiama

BERLYNAS, gr. 17. — Vo
kietijos vyriausybė suskato vi
somis priemonėmis kovoti su 
plintančia bedievybe.

Viso krašto valstybiniams 
kaltintojams (prokurorams) į- 
sakyta traukti tieson bedievių

Uždarius dėl įžiūrėtos komu
nistinės krypties žurnalą “Žai 
bą” ir “Trečią Frontą.”, pa
skutiniu laiku buvo padarytos 
kratos pas kai kuriuos trečia- 
frontininkus ir kairiųjų darbi
ninkų sporto klube “Viltis.” 

Ipirmenybė teikiama Lietuvos į P° kratų buvo suimti trečia-

Tarptautiniuose žemės ūkio 
rūmuose Lietuvos atstovas p.

žydams tuos suvažiavimas Chicagoj ({,arneckia komisij(,R
e " „n,i,Aa j* , 1 . . ** . Prez*dentu' pirmininku. Tai pirmas atsi-

kongreso atstovi). Šiandie jis 8ienos’ nutarė neparduoti žy-. sutrauks daug vizitorių. Kai t-k- kad tokia erfrhė sntei- 
' reikalauja moratoriumą patvi- dams žemės k ir boikotuoti bri-^ kurie laikraščiai sako, kad tų kiama Pabaltijo valstybių at 
įtinti. tų gaminius: . .vizitorių bus ligi 75,000 ar dau'stovui> 0 tuo labiau kad

melstis prie 
»

ta
l Rūmuose girdėta šauksmų 

prezidentą traukti tieson. Sa-

,kvta, kad jis negali Europos . ______
i valstybių gelbėti savo krašto TOKIJO, gr. 17. - Mand- 
gyventojų lėšomis. Prezidentą žiūrijoj atnaujinnmi susirėmi-

MANDŽICRIJOJ SUSI
RĖMIMAI

giau.

Vienas dalykas aiškus, kad atstovui. 
Chicaga turės daug pelno.

puolė ir kai kurie respubliko- ma} vienoj tentynėj netoli.asis" Pirma*is 1^° taip pat
RYG A, gr- 16. - Laikina- nai atstovai. Jį gynė ir kai Mukdeno japonai' nukovė 39

sis latvių ministerių kabinetas knrie demokratai. __ t-TETS________ ,
kamuojasi tikslu subalansuoti į kinus. Ir keletas japonų karei

vių žuvo. ?
________ | Vyriausybė planuoja siųsti

WASHINGTON, gr. 17. — ^ugiau kariuomenės į Man- 
raus monopoliją; nekilojamie- Valstybės sekretorius Stimso- ^nją.
ms turtams mokesčius ligi 100 n»as įr karo sekretorius Hur-'

valstybės pajamų ir išlaidų są
matą.

Yra sumanymų įvesti cuk-

GINA PREZIDENTĄ

organizacijų vadus. Policijai
gi įsakyta, kad ji bedieviams nuošimčių, už pajamas ligi 50 iey’as gjna prezidentų Hoove- 
neleistų turėti jokių viešųjų nuoš., išskyrus valstybės tar- r>į karo skolų moratoriumo 
demonstracijų arba vaikšty- nautojus; geležinkeliij tarifą reikale ; '
nių. padidinti nuo 10 ligi 20 nuo-I ' ' COMILLA; Rengalius, Indi-

Aiškėja, kad bedievių orga- šimčių. • j Sekr- Stimson’as sako, kad ja, gr. Dvi vidurinės
nizacijoms vadovauja komuui- Importininkai reikalauja vy padribtas moratoriumas pa- mokyklos mergaitės nušovė 
štai ir jie tai daro politiniais riausybės leisti jiems išmokė- sauH išgelbėjo nuo finansinės magistratų (teisėjų) Bucklan- 
sumetimais. Jie veikia ne tik ti skolas užsieniuose svetinių PasĮ;u6x)S. Šia pasiauba būtų d’ų. Be jų suimta dar viena 
prieš religijų, bet ir prieš vy- kraštų valiutomis. Latvių va?- Pa8^aaU(^oję komunistai, kurie mergaitė ir ,du kolegijos stu- 
riausybę. stybės Įlankas turi tik apie k31 vilkai tik ir laukia dentai.

Vokiečių katalikų laikraS- 2,500,000 dolerių svetimų kra- b<!t koki’l kuriosc valstybe ------------------
čiai senai skelbė apie gresia-' &tų pinigais. Atsargoje yra tik ,T™ bM», apsaugo- ISPANIJOJ VYKSTA PO-

DĖL HSTRATO
>VIMO

Šis krašto politinės partijos į SMŪGIS BOLŠEVIKAMS 
suvažiavimas Chicagoj bus 16-1 ------------

Kauno miesto komendantas
respublikonų 1860 metais, ka
da kandidatu į prezidentus Gs.” Jos valdybos narius nu
skirtas Lincoln’as. Buvo čia Laudė po 3 mėnesius kalėji-

uždarė sporto sųjungų 
»»

‘Vil-

ir demokratų partijos keletas 
suvažiavimų.

NETEISĖTAI PANEIGTI 
ĮKAINAVIMAI

mo arba sumokėti po 3000 li
tų piniginės pabaudos. Išaiš
kinta, kad minėtoji draugija 
slaptai varė komunistišką 
priešvalstybišką darbą.

frontininkai: stud. V. Draz- 
dauskas ir Pr. Morkūnas ir 
viltininkai — draugijos pirmi
ninkas stud. J. Mozelis, Br. 
Mackevičius, Karolis Gečys, 
Abr. Placbinas ir Lagūnavi- 
čius.

Jų kvota baigta, ir jie per
duoti Kauno komendantui nu
bausti admin. būdu. “Vilties” 
draugija bus uždaryta. “A.”

KATALIKŲ UNIVER
SITETUI

ntį tautai pavojų. Ragino vy- 6 milijonai dolerių aukso. J:a ir S1° ras^° Pre y a- 
riausybę imtis priemonių. Ga-į Vietos įmoninkai ir kiti ži
lų gale vyriausybė susiprato, i novai mano, kad Latvijai rei- 

_____________  • kės šauktis tarptautinio ban
ko pagalbos. Gal bus skirtas

5 NUBAUSTI MIRTIMI

LITINĖ KOVA

I MADRIDAS, gr. 16. — Is
panijos respublikoj vyksta po-

Cook’o apskrities teisėjas! LIETUVOJE BUS GALIN- 
Jarecki’s pripažino, kad aps-Į O A ELEKTROS STOTIS
krities turtų įkainuotojai visas' ------------
laikas paneigė bilijoninių as-! Susisiekimo - ministerijos 
meniški) turtų įkainavimų ir 1932 metų biudžete yra numa- 
todėl renkami mokesčiai buvo tyla 80,000 litų milžiniškos e- 
neteisėti. Nekilojamų turtų lektros stoties ant Nemuno 
savininkai visas laikas ir šia-, statymo darbams tyrinėti, 
ndie tebevelka sunkiausią; mo-Į gjOg stoties statybos darbais 
kesčių naštų. susidomėjusios užsienių fir-

Prel. A. Dambrauski -Jakš
tas, Katalikų Akademijos pir
mininkas, Katalikų Universi
teto steigimui paaukojo 1000 
lt.

Tikrai didelė parama darbo 
pradžiai. “M. I*.”

THAYETMYO, Burma, In- litinė kova. Kai kurių parti- 
diktatorius patvarkyti latvių dija- gr. 17. '— Penkis bur- jų vadai nepateko į premjero
finansinį stovį.

BANKO TARNAUTOJAI 
KOVOJA UŽ BŪVI

VIENA, gr. 16. — Didžio
jo Kredit Anstalt banko šim
tai tarnautojų vakar staiga 
nutraukė visus vedamus dar
bus, kada banko valdyba tarė
si apie mažinimų jiems atly- 

1 ginimo. Bet paskiau ėmė eiti

miečius teismas nubaudė mi- Azano sudarytų ministerių ka
rtimi už dalyvavimų sukilimuo binetų. Dėl to ir kilo nesuti-
se. kimai.

1
NUBAUSTAS KŪNO 

BAUSME
NORĖJO PAVOGTI BRAN

GENYBES Iš BAZI
LIKOS

nubaudė J. C. Carlton’ų, kar- 
savo pareigas, kada jiems pra- į penterį. Be dešimties kirčių į 
nešta, kad atlyginimo klausi-į plikų nugarų jis nubaustas dar

WASHINGTON, gr. 16. — ------------
Takoma Park’e, šalia krašto MEXIC0 CITY, gr. 16. — 
sostinės, teisėjas Wilson’as ut Guadalupe bazilikoje rastas 
žmonos mušimų kūno bausme pasislėpęs ir areštuotas F. L.

mas atidėtas. 10 dienų kalėti.

GREEN’AS UŽ TRUMPES
NES DARBO VALANDAS

NIKARAGUOJ ŽUDYNĖS

mos siunčia, savo atstovus į 
Vienybėje galybė. Bet be Kaunu susipažinti su planais

spaudos vienybė negalima, ir statybos darbais.
Ko daugiau remsime “Drau-_____________
gą”, ko daugiau jam gausi- j§aL0 DU GARLAIVIAI
me skaitytojų, tuo bus stip- _________
resnė mūsų tautinė vienybė.*

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
LIETUVĘ

GELEŽINKELININKŲ AT
LYGINIMO KLAUSIMAS

Geležinkelių prezidentai nu
sprendė turėti konferencijų su’ 
geležinkelininkų vadais, kad, 

'nustatyti mažesnį darbininka
ms atlyginimų.

Saldana, kurs iš iGuadalajara 
drauge su kitais maldininkais

IEŠKOMAS EIKVOTOJAS

Policija ieško V. E. Ciesle-

Ties Raudone nesuskubę iš 
užšųlančio Nemuno išplaukti 
du keleiviniai garlaiviai “Eg
lė” ir “Rambynas” įšalo Ne
mune. t

LATVIŲ PALANKUMAS

Latvijoje buvo keliamas 
klausimas, kad visi lauko dar
bininkai būtų išsiųsti iš mies-

Cliicagietė Agota Globienė, 
gyvenusi 2806 So. Union avė., 
gruodžio 15 d. buvo nuvylni- 
si į GarV, Ind. savo loto rei
kalais. Su ja kartu buvo nu
vykęs jos 9 metų vaikas. Ten 
beeinant geležinkeliu, trauki
nys į šmotus sudraskė moterį.

Vaikas, pamatęs staigų mo
tinos pranykimų, nubėgo į ar
timiausių parduotuvę ir klau
sė, kaip sugrįžti į C'hicago. 
Apie motinos likimų jis nie
ko parduotuvėj nesakė. Sugrį
žęs Chicagon, vaikas pirmiau-

VEIKIA NAUJA VYRIAU
SYBE

---------»
ŠANCHAJUS, gr. 17. —

Nauja kinų vyriausybė Nan- 
kinge paskelbė, kad ji toli grie 
žčiau kovos prieš grobuonius 
japonus Miandžiūrijoj. Sako 
iki šioliai kinai per daug pa
sitikėjo T. Sų,junga. Bet nusi
vylė.

Kinai studentai reikalauja 
karo su japonais.

PARLAMENTAS NEBUS
SUŠAUKTAS,

------- 1
BERLYNAS, gr. 16. — Vo

kiečių parlamento nuolatinis 
komitetas nusprendė šiuokart 
nešaukti parlamento nepapra-
ston sesijon. Sušaukimo rei- AVASHINGTON, gr. 16. — 
kalavo komunistai ir fašistai. 'Amerikos darbo federacijos

_____________  prezidentas pakartotinai rei-
PLĖŠIKAI APNYKO k alau,i a pramonėje vykdyti pe- 

MIESTELĮ nkių dienų darbų savaitėje ir
_________ 7 valandų darbų dienoje.

INDIANAPOLTS, Ind., gr. -------------------
17. — Vakar rytų 10 plėšikų MOKESČIAI UŽ PAJAMAS 
užpuolė Roachdale miestelį rr1 SPRINGFIELD, Ilk, gr. 17. 
apiplėšė bankų. Pagrobė apie Į— Senatas pravedė mokesčių 
4,500 dolerių. 'už pajamas sumanymų.

WASHINGTON, gr. 16. - 
Nikaraguos respublikoj nėra 
ramybės. Sukilėliai nepaliau
ja veikę. Šiomis dienomis vie
nam susirėmime 1 sukilėlis nu
kautas ir 3 sužeista.

DALLAS, Tex., gr. 16. — 
W. G. McAdoo sako, kad karo 
skolų panaikinimu Amerika 
negali nupirkti taikos Euro
pai. Tai tuščios pastangos.

atvyko į Guadalupe iškilmes. wicJ,iauB, 42 m.( knrg

Areštuotas policijai pasisa-1 firmai 17 metų tarnaudamas 
kė, kad jis atvyko tikslu iš ba- nusuko apie 52,000 dolerių, 
zilikos pavogti brangių Švenč. Jau trys savaitės kaip jis din

go. Firma anų dienų uždary
ta.

Marijos M. karūnų.

KONGRESO ATSTOVAMS 
PATOGUMAI

WASHINGTON, gr. 16. — 
Kongreso atstovams ir kitie
ms vyriausybės nariams čia 
duoti nepaprasti patogumai. 
Jiems leista savo automobi
lius pastatyti ten, kur tik jie 
Bari, ir policijai įsakyta jų au
tomobilių nėkliūdyti.

APLEIDO LIGONINĘ

Sausojo šnipo fanatiko Gil- 
day’o pašautasis II. Knol’is, 
17 metų amžiaus, apleido li
goninę.

Gildey’as yra kalėjime.

Cbioagos apylinkėse vakar 
dar du bankai uždaryta.

tų. Taip pat ir Lietuvos dar-Įsiai apie nelaimę papasakojo 
bininkai turėjo išvažiuoti ilgi dėdei.
5. m. gruodžio 1 d., bet dabar Nelaimingai žuvusi moteriš, 
išvažiavimo laikas liko atidė- graboriui Zolpui patarnaujant, 
tas- - bus laidojama šeštadienį.

KUN. EINORĮ IŠTEISINO

Kariuomenės teismas Šiau
liuose šiomis dienomis nagri
nėjo kapeliono kun. Ed. Eino- 
rio bylų. Jis buvo patrauktas 
į teismų pagal B. St. 129 str. 
ir V. V. S. Ist. 14 par. 2. Teis
mas, išnagrinėjęs jo bylą ir 
pristatytą medžiagų, jį pripa
žino nekaltu ir išteisino. Kal
tinamasis kun. Einoris teisme 
pats pasakė apsigynimo kalbų.

“A.”

Susprogdinta bomba ties 21- 
os wardos respublikonų kltu- 
bu, 1833 So. Ashland avė.

Iš nždaryto Humboldt State 
banko indėlininkams išmoka
ma 10 nuošimčių indėlių.

ORO STOVIS

CHICAGO J R APYLTN- 
KĖS. — Šiandie debesuota; 

numatomas lietus ar sniegas; 

maža temperatūros atmaina.

litiniai, pilkite Kaledu dwanas ir visus kibsiataneiBtiKeMinėst, kurios skelbiasi dieBrastyje “Drauge"!
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Aušros Vartų parapijos 

New Yorke 
Sidabrinis Jubiliejus

1926 m. pavasarį paėmę valdžią, pirmoje vie
toje pasirūpino paleisti iš kalėjimų daugybę 
politiškų kalinių, Lenkijos ir Rusijos šnipų, 
kurie pasklidę po Lietuvą smarkiausią agita
ciją varė ne tiek prieš vyriausybę, kiek prieš 
pačią Lietuvą. Šie gaivalai rengė kelius Lie
tuvos priešams. Tas darbas jiems sekėsi, nes
“tikroji demokratija” jų nevaržė, nedraudė. .------------------
Socialistų valdžios organai davė visišką lais- Kiekvienas jubiliejus yra tiems lietuviams. Jau J879 ijie- 
vę priešvalstybiniams elementams, bet pra- j nuveiktųjų darbų apvainika- tais New Yorke išėjo pirmuti- 
dėjo persekioti valstybiškai nusiteikusius [vilnas. Jei paprastas darbas uis lietuviškas laikraštis 
žmones ir organizacijas. Negalima pamiršti' reikalauja daug .energijos ir “J.ietuviszka Gazieta”. Bet 
įvykio Kauno gatvėse lapkričio 19 d., kada1 pasiaukojimo, tai to labiau šių lirooklyno mieste susipietusie- 
vyriausybės įsakymu policija daužė galvas1 ypatybių reikalauja kūrybos ji lietuviai pralenkė newyor- 
studentams ateitininkams. Seime socialdemo- j darbas. Lietuvių įsikūrimas kiečius; daug anksčiau sukūrė 
kratų atstovai atvirai1 valstybei galą prana-i Amerikoje buvo susijęs su savo centrą. Tiktai kada į 

daugeliu sunkumų, kuriuos Kew Yorko apylinkę atvyko 
tepajėgė nugalėti stiprios dva kun. Juozas šeštokas, prasidė- 
sios žmonės, tikri dvasios mil- j-jo naujoji gyvenimo era. 
žinai. Mūsų tikybinių, tauti-į Kun. Juozas šeštokas kilęs 
nių, ir kultūrinių centrų k ii- iš Pajevonio parapijos. Moks-

savo.

DIENOS KLAUSIMAI

Patys liaudininkai ir socialdemokratai 
privedė Lietuvą prie gruodžio 17 d. pervers
mo. Jo būtų nebuvę, jei vyriausybė būtų ė- 
jusi Valstybės Konstitucijos nustatytais ke
liais, jei būtų vykdę įstatymus ir draudę val- rimas buvo sunkus, nes dau
gybės priešus. Perversmą kariuomenė ne dėl ■ gelis tų bandytojų kūrėjų po

GRUODŽIO SEPTYNIOLIKTOJI

Šiandien sueina penkeri metai po 1926 m. 
gruodžio 17 d. perversmo Lietuvoje.

Perversmas, kaip atsimename, įvyko be 
kraujo praliejimo. Jį įvykdė kariuomenės 
viršūnės, gelbstint tautiškai nusiteikusiai stu 
dantijai. Perversmas buvo taip vykusiai su
organizuotas, kad apie jį niekas daugiau ne
žinojo, kaip tik tie, kurie jį vykdė. Net pa
čius tuo laiku buvusius ministerius, neiš
skiriant nei karo ministerio, nei kariuomenės' 
štabo viršininko, “revoliucijonieriai” rado 
miegančius. Prezidentas Grinius irgi nieko 
nežinojo. Jis saldžiai sapnavo apie ruošiamas 
jam iškilmes 60 metų amžiaus sukakties 
proga. t >

Reikia džiaugtis, kad gruodžio 17 d. 
perversmas taip lengvai pavyko, kad nebu
vo kraujo praliejimo. Dėl to galėjo kilti na
minis karas ir ta padėtimi galėjo pasinaudo
ti Lenkija, kuri tokių progų kaip tik ir lau
kia. Bet tai labai blogai kalba apie tuomet■ #
buvusią liaudininką ir socialdemokratų v\

. riausybę. Perversmas parodė jos silpnumą ir 
menką tesirūpinimą valstybės saugumu ir jos 
reikalais. Pasirodo, kad p. Šleževičiaus vy
riausybė nieko nežinojo, kas aplink ją daro
si, ką veikia kariuomenė ir jos viršūnės. Ge
rai, kad toji kariuomenė buvo tautiškai ir 
valstybiškai nusistačiusi. Ji perversmą įvyk
dė taip, kad ir valstybė išliko sveika ir tuo
met buvusių valdžioje žmonių niekas nė pir
štu neužgavo. Kas būtų buvę, jei gruodžio
17 d. Lietuvos priešai būt užtikę pp. Gri
niaus —- Šleževičiaus valdžią bemiegant. Tas 
galėjo atsitikti, nes tuo laiku komunistai 
buvo pasirengę ir lenkai buvo sustiprinę sa
vo kariuomenę Lietuvos pasieny.

Gruodžio 17 d. perversmas ir įvyko tam, 
kad Lietuvą iš susidariusių pavojų iš lenkų 
ir komunistų pusės išgelbėtų.

Kada liaudininkai ir socialdemokratai

noro, bet dėl reikalo vykdė.
Taigi, ne kas kitas, bet pati Šleževi

čiaus vyriausybė kalta dėl gr. 17 d. pervers
mo. Ji kalta ir dėl tų visų neteisėtumų, kurie 
įvyko ir dabar tebevykdomi. Ji pirmoji buvo 
pasisukusi į šunkelius. Po .perversmo susida
ręs koalicinis ministerių kabinetas buvo tą 
padėtį atitaisęs, kol įsigalėjo liaudininkų ir 
socialistų vakarykščiai draugai tautininkai, 
kurie, iš jų pasimokę, Valstybės Konstituciją 
visai po kojomis pamynė ir.Lietuvą per pen
kerius metus neturėjo teisėtos vyriausybės.

Savaime gruodžio 17 d. perversmas nėra 
kaltas dėl dabar esančios politiškos būties 
Lietuvoje. Kaltos yra tada susidariusios ap
linkybės ir toji klaida, kurią perversminin
kai padarė, pasitikėdami Smetona ir Volde
maru ir jiems pavesdami išvesti Lietuvą iš 
susidariusios padėties. Krikščionys demokra-

sunkumų našta suklupo, dar 
didesnis jų skaičius pradėtų 
darbų negalėjo nuvesti iki 
galo. Ir šiandie, istorijos aki
vaizdoje, mes lenkiame gal

ius ėjo Marijampolės gimna
zijoje. Atvykęs į Ameriką, iš 
pradžių dirbo Brooklyne. Pas
kui, metęs darbą, įstojo į Šv 
Bonaventūro seminariją, Alle- 
ghany, N. Y. Jis buvo Bosto
no arkivyskupijos kunigas, J-
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Gerb. Kun. Juozapas Šeštokas Ne v 
Yorko lietuvių Aušros Vartų par. klebo
nas.

vas tiktai prieš tuos, kuriems sišventinęs į kunigus, “buvo
netrūko pasiryžimo, pasiau
kojimo ir kurie savo darbus 
apvainikavo visišku pasiseki
mu.

paskirtas Bostono lietuvio 
parapijoje vikaru prie 
Griciaus. Praslinkus vieni 
riems metams, buvo paskirta

giomis dienomis sukanka į Lawrence, Mass. lietuvių 
dvidešimt penkeri metai, -par-jos klebonu. Nors kun 
kaip New Yorko lietuviai,

Rašo K. R. V o šilką.

U REGĖJAU IR GIRDĖJAU 
LIETUVOJE

(Tęsinys)

Ir tikrai juokinga, kad tokiami! Kau
ne, kur apie stambesnes vagystes beveik 
visai nesigirdi, o parduotuvių savininkai 
užleidžia langus geležiniais tinklais, už
barikaduoja storomis štangomis ir užraki 
na dideliausiomis spynomis. Kad taip būtų 
daroma Chicagoje, tai dar suprantama, 
bet Kaune tokios barikados tai tik isto
rinė liekana, lygiai kaip fortai, kurie a- 
ple Kauną riogso. Dalia r jau tie “dzy- 
vai” nyksta, vis daugįau matytis par
duotuvių su dideliais gražiais langais, pa 
našiai kaip vakarinės Europos mies
tuose.

Paskui vėl atsimenu, kaip ameriko
nai sielodavosi, atvažiavę į Kauną, kodėl 
valdžia neįsako nugriauti tas sukrypu
sias bakūžes, riogsančiaa žyniiaurio.ri 
Kauno gatvėje. Vis dėlto laikas tai ge

įėjo jau nemažą sumą pinigų tų moterų dr.; Bronx miesto 
ir galėjo nupirkti žemę naujai dalyje: šv. Jono Evangelisto 
bažnyčiai. Lž bažnyčios žemę ir šv. Izidoriaus dr. Šv. K l y

j. " užmokėjo $28,500 ir už klebo
niją $10,500. Šiandie visos 
nuosavybės vertė $200,000.

Bažnyčiai žemė buvo nu
pirkta prie Broome gatvės ša
lia 7 avė. ir klebonija iš kitos

žiaus draugiją įsteigė kun. 
Šeštokas, padedamas Simano 
Lisausko ir . Izidoriaus Dra
gūno.

•j.

Šeštokas darbavosi Bostono 
arkivyskupijoje, jo širdis ir 
mintys buvo New Yorke, ka
me jam teko gyventi ir dar-

vadovaujant savo dvasios va
tini garbingam mūsų išeivijos 
vetranui kun. Juozui Šeštokui,
sukūrė gražų centrą — Auš- .motis, todėl jj> ir prašė dva
rus Vartų parapiją. Mums, jau! sinės vyriausybės perkelti jį 
iresniosios kartos vadams, ten- naująją savo darbui vietų, 

tai, įėję į koaliciją, norėjo tuos abu vyrus ka stebėti tie ..sunkiųjų laikų Atvykęs į New Yorko ar- 
pakreipti į gerąją pusę, bet tas jiems nepa- laimėjimai ir įž jų pasimoky- kivyskupiją, buvo paskirtas 
vyko. Kuomet jie nesutiko laikytis konstitu- ji, kaip reikia dirbti tikras Riverdale Seselių Vizitiečių 
rijos dėsnių, krikščionys demokratai savo | katalikiškas lietuviškas dar-;vienuolyno kapelionu ir ėjo 
žmones iš vyriausybės atšaukė. - jbas Dievo g^bei ir tautos , lietuvių kunigo pareigas prie

Pradžioje liaudininM lr 'fod^fiiamlie, tų gar-į’ Petro parapijos, Yonkers,
tai triukšmavo prieš tautininkus. Bet kada šven&>» ^vakarėse, mes V Y. Sepraejo ne meta., ka.p
jie pamatė, kad tautininkai dar geriau pajė- lenklalue «alvas Priež tuos sa-dlvas.ne vyriausybe paved..
gia kovoti prieš katalikybę ir Bažnyčių, nu- v0 tautos lr tlk<į5In“> dttrbu°- |al" <»*»»'»«<>". *«»• . j.
tilo. Juk ir jiems tas labai rūpėjo ir rūpi. Tai ,kurie W tikrai mūs» “'‘“te naujų parapuų era gy- • •

, • r- , a , - • inaaarbos verti Įveliantiems lietuviams. Kun. u'’ ujiems labiau rūpėjo, negu pati valstybe ir ]os 8 
reikalai. Dėl to ir valdžioj būdami leido lais- 

: vai veikti tikėjimo ir tautos priešams. Z.
i Toliušis, liaudininkų vadas, yra pasakęs, kad ;^eW ,\a^ o patys
i nė jie patys t. y. liaudininkai, nebūtų sugebė- Tumieji darbininkai prie lai- 

ję taip sėkmingai kovpti prieš katalikus, iv '^ krovimo, dirbantieji \adi-
kaip kad tautininkai kovoja. Tad supranta- namuose Prieplaukų dokuose.

Daugumas lietuvių pradėjo 
įsigyventi greitimame New 
Yorko mieste, Brooklyne. Čia

ma, dėl ko jie su tautininkais “susigyveno’

Be siu pašalpinių draugi-
j jų buvo suorganizuota daug 

gatvės — Dominick st. Naujai' Idėjinių
įregistruota lietuvių posesija 

tai b li
pų.

organizacijų kuo- 
Lietuvos Vyčių ir

Įgijo ir naujų vardų - tai ou- (iloksleiviŲ Su8.1I10 kuopas is. 
vo jau Aušros Vartų parapi-v ig8 studentatj ,iabar kuni. 
ja. Prie šios parapijos buvo! Navi(.kas Lietuvos Vv-
prijungta Yonkers lietuvių (,i|; kuopa buvo ^eigta vjfcna 
misija, skirta šv. Jono Lvau-

Lietuviai nuo pirmųjų savo Šeštokas atsikėlė į New 
emigracijos laikų atsirado Vorką ir pradėjo darbą, kurio 

25 metų sukaktuves švenčia

gelisto garbei. Tasai vaidas 
Imvo paimtas iš didžiosios šv. 
Jono draugijos, kurios cent
ras buvo Neiv Yorko miesto, 
\adinamojo ■ Bronx dalyje. 
Kun. J. šeštokui prie parapi
jos kūrinio darbo dau

šiandie jau mirusieji, dar- 
a. a. Siinanas Li- 

a. Juozas Grigai
tis, a. a. \ i k toras Bagdonas, 
ir dar gyvi Steponas Bačelis ir
ir Maksvitis.

/
Beveik kiekviena mūsų pa- 

1966 rupija savo pradžią ėmė iš pir

pačių pirmųjų Amerikoje, iš 
tiesų, Ne\v Yorko vyčių kuopa 
iš eilės turi būti trečia, bet 
per seimą Latvrence, Mass. p. 
Norkūnas įregistravo 12; taip 
t:>< numeris -r pasiliko. Vy
čiai įvairiais laikotarpiais 

g pade- \ew y0rkfe parodė daug vei
kimo. Tiesą pasakius, visas
jaunimo veikimas tiktai ir te-♦
buvo vyčių vadovaujamas. 

Pačioje Moksleivių Sus-mo
pradžioje susikūrė ir mokslui 
vių kuopa, res buvo nemažas 
skaičius jaunimo, lankančio 
aukštąsias mokyklas. PrieTai buvo Adventai,

metais. Kalėdos jau buvo susikūrusių draugijų Yorko moksleivių kuo-
švenčiamos naujoje vietoje — arba bent tos draugijos buvo Pos prisidėjo ir Brooklyno 
šv. Teresės bažnyč’ .-.’c, Rir naujosios parapijos pamali- moksleiviai, tuo s.udu sudary-

i gers ir Henry gatvių kertėje. I;iui šulai. Taip buvo ir Auš- darni .stiprią ii įimtą draugiją, 
-'Lietuvių naujosios parapijos roį» Vartų parapijoje. Žymiau- laikais Lytinių ValstybiųPravartu priminti, kad pasaulinės paro- būta didesnių dirbtuvių, pi-: j/ieruvių naujosios

čia lietu- [vardas buvo — šv. Juozapo čionykštės draugijos, da- aioksleiviai buvodos Cliieagoje centralinis komitetas stropiai gesmo gyvenimo: tokie stip
rus, kad galėjo Philadelphijo-ruošiasi prie 1933 m. Atrodo,kad toji paro-Į viai ir spietėsi. Brooklyno parapija. Čia lietuviai išgvve- (' ilsios pagrindo ir atspai 

da ar tik nebus didžiausia iš tos rūšies paro-!cukrinė Buvo žinoma visiems no apie šešeris metus. Sulaukę parapijai yra šios; šv. Kiy- suruošti savo konferenciją,
dų pasaulyje. anų laikų Amerikoje gyvenau 1920 metų, kūiybininkai tu- žiaus vyrų dr., Aušros' Var- (Tęsinys 3 pusk).

riausias “reformatorius”. Nuostabiai 
greitai nyksta tie prieškariniai laužai, 
mat, Laisvės alėjoje žemė taip pabrango, 
kad jau neapsimoka laikyti vieno aukšto 
bakūžės. Čia pastačius didelį namą, gali
ma net iki 15 nuošimčių už įdėtus pinigus 
gauti.

Iš žymesnių namų Kaune nuo 1926 iki 
j 931 metų pastatyta: Lietuvos Banko 
rūmai, teisingilnio ministerijos rūmai, dar 
nebaigti pašto rūmai, ir šiemet pradėta 
statyti Vytauto Muziejus prie senojo 
Karo Muziejaus. Dėl statomo Vytauto Mu 
ziejaus buvo daug ginčų, mat, buvo daug 
skirtingų nuomonių dėl vietos tam mu
ziejui. Vieni sakė, kad reikia statyti ten, 
ktir yra Kauno miesto pilies gruvesiai; 
kiti, kad prie Meno mokyklos ar šiaip 
kur nors Žaliajame Kalne; o tretieji už 
sispyrė, kad Vytauto Muziejus stovėtų 
ten, kur dabar yra Karo Muziejus. Visos 
grupės turėjo rimtų argumentų, bet tre
tieji, matyti, turėjo daugiausia galios ir 
dėl to Vytauto Muziejus yni statomas ten, 
kur yra Karo Muziejus. Amerikos 
viai Šiame klausime buvo ignoruojami, ir

ar gerai ar blogai kad taip buvo — at
eitis parodys.

Statyba Kaune, ypač privačių namų 
statyba yra linkusi savo išorine išvaizda 
prie modernizmo. Nežinia, ar Lietuvoje 
architektams trūksta kūrybinės sąvokos, 
ar statytojams pinigų, bet nauji namai at
rodo lyg ketvirtuotos skrynioš su langais 
ir durimis be jokių kad ir moderniškų 
paįvairinimų. Nei šis nei tas, tokia staty
ba Lietuvos nepagraižina.

“Konkės” pakeitimas autobusais ne
maža prisideda prie miesto išvaizdos pa
gerinimo. Trafikas lvaune yra nemenkas. 
Kauno autobusui atrado lyg antys, kurios, 
uodegą žemė vilkdamos, krypuoja. Be
veik visuomet autobusuose yra kamšatis, 
žmonių tiek daug prisigrūda ne tiktai 
autobuso viduje, bet ir ant užpakalinės 
platformos, kad jie krypumlami vos tik 
paeina. Tiesa, tie autobusai yra su sto
gais, bet kai smarkiai lyja tai pro sto
gus vanduo čiunma ir keleiviams prisieina 
lietsargius išsiskleisti. O kainas nemažas 
ima: už 25 niHiutų važiavimą reikia mo* 
keti 6 amerikoniškus centus (60 lietuviš

kų centų), ir jokių “transferų” neduoda, 
ir persėdant iš vieno autobuso į kitą vėl 
reikia naują bilietą pirkti.

Lietuvoj!?, bendrai, automobiliai via 
brangūs ir pirkti ir jais važinėtis. 1931 
metais “Lordas” Lietuvoje kairiojo dvy
lika šimtų dolerių. Taksis nusamdyti vi
sai dienai atsieina apie 30 dolerių. Jei 
prisiminti, kad darbininkas per dieną už
dirba tik pusę dolerio, tai taksis Lietuvo
je yra nežmoniškai brangus. O vis dėlto 
atsiranda tokių, kurie samdo taksius, ir 
tai gana dažnai; tai rodo, kad Lietuvoje 
ne visi yra jau tok^e skurdžiai, kaip mes, 
amerikiečiai esame pratę apie juos munj 
ti.

Policistai. Negalima nepaminėti kilo 
Kauno gražaus papuošalo, tai Kauno po
licinius. Ne kartą girdėjau amerikietes sa
kant: “Are lliey not liandsoine?” Ir iš 
tiesų tai parinkti vyrai, kariškai išlavin
ti, arba kaip Lietuvoje sakoma “išdresi
ruoti”, stovi visad tiesiai kojas suglaudę; 
išsižergėlių neteko pastebėti tokių, kabi 
kad Amerikoje dažnai matyti. Visų po
licijų uniformos yra švarios, gražios, vi

ini.'

suomet tvarkingos. Pakalbinti, jie v 
mandagūs; padėkojus jiems už įnform 
vijas, visada atsako, kariškai sveikind 
mi “prašau”; žodžiu, tai “cacos”. B 
jeigu už ką nors nusikaltai, tai nors 
mandagiai, bet griežtai areštuoja. Te! 
man matyti vieną areštą, kai areštuotas 
savo draugui sako: “policija liepia nu 
eiti . G policistas, jį atitaisydamas, sak 
“aUiprašau, mes neliepiame, ine» prus 
me. Bet eiti vistiek turi prašomas, ar Ii 
piamas”.

Nors čia kalbu upie Kauno policisti 
bet i tą pat galima pasakyti ir apie ki 
Lietuvos miestą |H>licistus. Man prisin 
na viemus tipiškas vaizdas iš Šiaulių aj, 
gardus teismo, kur teko man nosytę 
kisti. Kaimiečiai, vos tik išaušus, jau la 
Iria prie teismo salės durų, o teismus pi 
sidetla apie 10 valandą. Suleisti vargt 
į šiltą teismo salę pradeda miegoti, I 
policistas juos taip budina: “teta, dėt 
prašau nemiegoti, čia negalima miegoti

(Bus daugiau)
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AUŠROS VARTįJ PARAPIJOS NEW YORKE 
SIDABRINIS JUBILIEJUS '

(Tąsinvs i? 2 pusi.) į Drfug prie parapijos kūri- 
Neiv Yorko moksleivių kuo- mu prisidėjo pp. kišau 
pos žymesnieji šulai buvo šie: šeima. Pats šeimos tėvas a. a-A °ll,in njos 

SimaUas Lisauskas jau senai 
miręs., .Jo žmona, Ona Lišaus-

k.m. .T. Miliauskas, AVana- 
mie, Pa. parapijos klebonas;

Reikia taip pat pažymėti 
dr. Vaičaitis, kuris čia gyveno 
ir dirbo. Kiek vėliau iš Water 
būry, Conn. j New Yorką at- 
sikėlė pp. Tamošaičių šeima.

dėl parapijonų išsimėtymo po vyrų, ypač lietuvius vysku- dėl jam ir tenka visa garbė 
didžiuosius metropolio kvarta'pus, profesorius, veikėjus. už Aušros Vartų parapijos į-
lus, jokiu būdu nėra įmano- Kun. J. šeštoko gerumo dė- kūrimą New Yorke. Lietuviu 

ka lietuviai turi gražų vardą yra pilna Amerika; visur jiemas savo mokyklos įsteigi
mas. B»t už tai klebono ru- pj^ vietinę dvasinę vyriaus)- yra reikalingi dvasinės glo- 

skuH'^ sailas Juozas ėjo mokslus i pėsčiu nuo pačios pradžios Į p,.. Garbingasis Kardinolas bos. Bet, jos daugiausia buvo 
universitete ir .veikia savaitinė mokykla. | Farley gerbė ir mylėjo vietinį reikalingi šio pasaulinio uos-

M

kun. dr. J. Navickas, šv. Ma- Kienė, pavyzdingoji katalikiš

darbavosi vietinio jaunimo Kiekvieną Šeštadienio popie
te rpe. Dar ir šiandie, tenka t į bažnyčios salėje susirenka 
pastebėti, jam vietinio jauni- apie šimtas vaikučių ir jie

rijos Kolegijos direktorius; kosios šeimos motina, išaugi- ,mo> aukštus mokslus ei- mokomi savo tėvu kalba pote- j šeštokui ir dabartinis Kardi
nančio, reikalai nėra svetimi, rių ir katekizmo. Kai kuriais nolas ITayes. Bet neklysiu su-

klebonų. Jis ir Aušros Vartų to gyventojai, nes paprastai 
bažnyčią pašventino Ne ma- tokiose vietose yra daugiausia 
Jiau pagarbos reiškia kun.; (Tęsa a„t 4 tQ

Sloai
l:un. J Simonaitis, Elizabeth, misi gražų pulką gerų katali- 
N. ,T. klebonas; / dr. .T. Dauk- kų vaikų, gyvena jau apie 20 
švs, dr. J. Kralikauskas, p. metų šalia bažnyčios, nepaisy- 
V. Martišiunaitė - Valantie- dama visų vaikų kvietimų, 
jienė, žymi Moterų Sąjungos kad išsikelti] kur į patoges- 
darbuotoja, ir daugelis kitų. nę vietų. Jai patogiausiu vie-

Sioje parapijoje gyvavo, ta — šalia savo bažnytėlės,i

Kun. Juozas šeštokas, jau ! metais lankytojų būta gana 
nesnis būdamas, galėjo vienas 1 didelis skaičius. Tai klebonui 
aprūpinti savo didžiulę para- j pagelbėdavo Seselės Dominin- 
piją ir misiją. Vėliau reikėjo I konės, Brooklyno Apreiškimo 
jaunesniojo pagalbos. Iš pra- 1parapinės mokyklos mokvto- 
džiij Yonkers misiją valtie įjos.
kiek laiko a. a. kun. Aleksan-

kydamas, kad didžiausias lie
tuvių bičiulis buvo ir yra pra
lotas Lavelle.

dar ir dabar yra, didelė Blai- kurioje ji girdi kiekvieną var- ..... ~ . ..... ^*" *'--.** New Yorkas yra vartai į A-
vininkij Susiv. kuopa. Čia pelio skambėjimą ir dėl reu-b’ra® ®u.kys’. ™ręs Ll®tuy°3'e-'meriką. Retas žymesnis žmo- 
1913 metais buvo įvykęs Blai- ruatizmo kojose negalėdama j Vle^ užėmė kun. aĮVykęS j \ew Yorką,
vininkų Sus-mo Seimas. Kata- vaikščioti, gali sekti kiekvie-'^usa’^s’ dabartinis. nesustodavo
likų Sus-mas ir Darbininkų ną šv. Mišių dalį. Lisauskai jvikaras. .Tamjšvažia- 
beį Motenj Sąjungos turi sa- turėjo sūnų studentą, dorą irkns j Lietuvą, buvo jsventin-i 

tas į kunigus J. Simonaitis ir, i 
gyvendamas Aušros Vartą į 
{klebonijoje, administravo Yon 
{kerių misiją. Kada mirė kun.

Jei ne kun. šeštokas, var
gu ar New Yorkas būtą kuo
met nors turėjęs savo para
piją, nes gretimose vyskupi
jose būta jau parapiją. Jei ir 
butą kuomet nors susikūrusi,

pas svetingą ir i tai galime būti tikri, kad ne 
vaisingą Aušros Vartą parapi-į greitai mes būtume šventę jos 
jos kleboną. Čia pasisveikin

Tel. Victory 4356

JUOZAS A.
LAIKRODININKAS IR 

AUKSORIUS

Užlaikome dideliausią pa
sirinkimą žiedą, laikrodėliu 
ir kitokią Kalėdoms daiktų. 
Visų prekių kainos dabar 
numažintos.

3255 So. HalstedSt.

RIZGEN

sidabrinį jubiliejų. Todėl aiš
ki išvada, kad šio centro įkū
rimas Amerikos Jungtinių 
Valstybių metropolyje yra 
kun. Juozo Šeštoko nuopelnas 
ir tik jo vieno nuopelnas. To-

vo kuopas. Dabar čia sniar- pavyzdiną jaunuolį Praną, ku 
kiai darbuojasi nesenai susi- lis buvo baigęs Katedros Ko-
kūręs Meno ir Dramos Meni- ir filosofij'>s mokslus
ninku ratelis,
praėjusį mėnesį
kūrinių parodą Victoria vieš 
)lUTyje. gijos mokslus.

Kalbėdami apie meną, nega- ^a ra^os^ nemaža pa-į ... * •,
lime ramMti tn fem kX Sankim« » vienuolynus. Vieti. lletav”» P8™™ Amenko 
line pamiršta tu jėgų, kurios . ™ je, Elizabeth, N. J. Kun. Simo-

čia darbavosi ir šiandie teikia e mer£aite sesele Kleo' .... . . .. . ,
- ... Tmra karimicrintp Ko/5 naicio vietą uzeme a. a. kumnaudos vietiniems lietuviams. ’ Raz,rnienete> »v- Kazį- . \ .

rirmutinis ir dabartinis var-"“'™ Anemijos mokytoja, j-J
geniukas p. Kaminskas rūpi- * !kun. J. šeštokui vienam va,
naši turėti aukštai išlavinta 1 &esell1J Uršuiiecią ir Do- ..
chorų, šioje srityje daugiau- miniom, vienuolynus. r. "
šia pasirodė p. Antanas Vis- Be ela gausią, buvo ir iš
minas, kuris ir šiandie yra ,kitur atvykusii] jaunuolių, Kalbėdami apie pačią para- 
skaitomas vienu iš žymesnių kurie Saliina priskirti Auš- piją, turime pažymėti, kad ji 
Amerikos lietuvių vargoni- ros Vartų parapijai. Pirmuti- užima ne tik vieno New Yor- 
ninką; geras savo profesijos n*s ,)UV0 a- a- kun. Mykolas ko miesto, bet visos New Yor-
žinovas ir žymus visuomenės c>’belis> čia laikęs savo piiiųi- ko arkivyskupijos ribas; viso-
darbuotojas. Kitas žymus me- ci<>as’ čia ir vikaravęs, arba je arkivyskupijoje tėra vie-
nininkas: muzikas ir tapyto- geriau Pasakius, valdęs Yon- nintėlė lietuviška parapija.
jas _  p. Juozas Tamošaitis kers ““sifo Prėjusiaas metais Daugelis tolimesniuose kani-
M. A., kuris ir šiandie nėra huvo išvyk?s į Lietuvą atlan- puošė gyvenančią lietuvių 
metęs savo meno, nes? darbuo- savo senosi°s močiutės, retkarčiais atvažiuoja į savo 
jasi abiejose srityse ^en ji ištiko nelaimė. Palan- bažnyčią. Kai kur velykinės

goję, besimaudydamas, užklu- išpažinties klausyti vyksta ir
, ° I’ias audros, prigėrė. Palaido- pats klebonas. Kadangi apv- s taus rvnas, paipas ir visokį Slieet Motai darbą,

„ausingas yną s aicium, įas savo tėVįgkgje> Semilišky- linkėję yra daug lietuviškų _ 
et buvo visuomet gerai išla- je {parapijų gretimose vyskupijo-

tu kll • ąntroK5,n New Yorko dvasinėje semina-1 ų naua nu'e Kun'{prįįI'nesį ™u„šT± •« P- i“ PaŽa’S'y>-. N,e"'ar!<° !gel
rodą Victoria vieš- Suve’ Prad?-i»s Š»» «v. Teo’.o-C y "P®5 “‘sikvi.-te kun. J. į-----

davo ir atsisveikindavo įvai
rūs Lietuvos pas mus atvyku
sieji svečiai. Kun. J. šeštokas 
priimdavo ir išleisdavo dau- 

mūsą garbingi]jų tautos
Simonaitį pas save ir pavedė 
'jam valdyti vieną iš didžiau-1 A. F. CZESNA’S BATHS

TURKIŠKOS. RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS 
IR ELEKTROS TREATMENTAI 

švediški mankštinimai ir elektros masažas
Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų ati

taisymo, šalčio ir taip toliaus, su elektriniais prie
taisais Violetiniai Saulė-s Spindulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausią 
kraujo cirkuliaciją, kuomi galima išsigeelbėti nuo 
visokių ligą.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterą skyrius atdaras Utaminkais nuo 8 iki 12 

vai. nakties.
1657 W. 45th Street

Kampas So. PaulinaSt. Tel. Boulevard 4552

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiįr

I Geležiniai Daiktai, Maliavos ir Stiklas I = ’ = 
PIGIOMIS KAINOMIS

= Mes taipgi atliekame Sheet Metai ir stogų darbus, Iv-

Ypatingas Pranešimas Svarbu
Dėl užsitęsusio šilto oro mes esame priversti sur 

žinti visų rūšių anglių kainas, iki musų didelis sande^ 
bus išparduotas, nepaisant pelno.

Jus privalote išbandyti musų anglis. Jos visos 
nos, labai kaitrios, mažai pelenų ir mes garantuoju 
kiekvieną svarą.

Musų anglis turi jus patenkinti. Jei ne tai ji 
pinigai mielai bus grąžinti.

Neatidėliok savo orderio. Nemanyk, kad neturėsimi 
šalto oro šią žiemą. Telefonuok mums dabar tuoj ii 
klausk kainų ir leiskite mums pašalinti jūsų rūpės] 
apie anglis.

Prašome atsilankyti į mūsų yardus, pamatyti anĮ 
ir pasikalbėti asmeniškai.

Supreme Coal & foke fo. Ine.
3650 South Rockwell Street 
Tel. Virginia 0477 — 0478 — 0479

vintas. Žymiausios praeities 
ir dabarties choristės turi bū
ti pažymėtos bent šios: M.
Brigaififltū, O. ir M. Lišam. baigS ^tedros Elegijų. Vė' 
kaitės, M. Dramančiūtė, P

Antras, daug darbavęsis vie se, tai pastoracijos darbas 
tinio jaunimo tarpe, yra kun. sunkumo nesudaro.
di. Jonas Navickas. Jis čia pgj teritorijos didumo

| The Bridgeport Sheet Metai Nork
1 3218 So. Halsted St. Tel. Victory 4965

A. PETKUS

linu įstojo į vienuolyną. Da
bar yra Švenč. Marijos Kole-

. gijos direktorium, Thompson,
nstą. To paties choro daly- Cojm Run Navicko ir kun
\iai daugeli kaitų pasižvnic- SirnoTiničio pasidarbavimo dė- • 
,K> ir scenoje. New Yoikas, y- ka ana;s iajkajs jaunimas čia 
patingai seniau, savo skai- ko pnikiausia gyvavo> 
čmm mažesnis, nieku neapsi-
Disdavo žymiai gan si n ges. ~
niems savo kaimynams bru- 
kliniečiams.

Starkiūtė, Akelaičiūtės, Peč- 
kiūtės. Būta ir gerų vyrą cho

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimaiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniimiiiimmiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiuiii

LAIKRODININKAS — 
JEWELER

Deimantai, laikrodžiai ir 
brangmenos.

Laigrod^ių taisymas ma
no specijalybė.

4601 S. Hermitage 
Avenue

Vietinė parapija yra davusi 
gana žymią mūsų visuomenės 
darbuotoją. Pirmutinė eilė 
tenka pp. Simonaičių Seimai. 
Jos du sūnus — kun. Juozas 
Simonaitis ir dr. Jonas Simo
naitis — yra mūsų šviesuome
nės papuošimas. Kun Juozas, 
Simonaitis, dar mokslus eida
mas, pareiškė didelių talentų1 
meno srityje: muzikoje ir po-

VIDURIUS SUTAISO
VALPOH Arbata yra geriausias 

vaistus nuo' inkstų ilgų. pūslės už 
degimo Ir vidurių užkietėjimo.

VAI,POS ARBATA priduoda a- 
petitų, sumažina gazus viduriuose 
Ir stiprina vidurių sistemų. (-) 
Prekė f 1.00. Rašykit lietuviška, )

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St.
WaiikcKan, UI.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS,

... . - y. , kurios pasaulis per šimtus metų lau-AsarUCIO vardas bu- kė Jau yra gatava. Deksnio Galinga 
vo žinomas visiems anų laiku Mo8t,r -‘.daryta is i«-kos skirt,n-

skaitytojams. Gaila, kad dide- v|sok|>i medžių aliejų, neks- 
, n,o Galinga Mestis kaipo saulės spin-

les parapijos darbai sutrukdė dūliai, pasekminga, gydo: Retinta-
jo litaratinj dnrb». šit, nuo?. VSZ

toli padengia pavyzdingas io Sa,us> krauJt. ntksteįėjimų ir šiaip
* \. . . 1 J . visokius skaudėjimus. Tūkstančiai

parapijos ir jos mokyklos rei- imonlų yra pagiję, o milijonai da 
, , -r\ t <->• nežino apie tai.kalų vedimas. Dr. Jonas Simo- Deksnio Galinga Mostls yra tiek
naitis šiandie Chicagoje yra ver,J auk\°- k,ekJ* pat,t 8V1er,n> 8","f 

® •’ v naudos gydymo, Ovarantuojam: Jeigu 
vienas iš jauniausią daktarą, nebūtų taip kaip rasom, pinigus gra- 

. . . . žinant. Parsiduoda visur. Klauskitebet reikia pasidžiaugti ir pa- taip: deken’s new dtšcovery

sididžiuoti, kad jis yra ir vie- DEKEN>g OINTMENT CO 
nos iš sėkmingiausių, Hartford, conn

Abejonės tame būt negali; Rakandai yra tai viena dovana, kuri džiugina 
kiekvieną šeimynos narį. Tokia dovana ineša grožį ir patogumą į namus, kurio 
gerumais visi naudojas. Todėl lai šių metą Kalėdos nebus be naujų rakandų!

MOTERYS MfcGSTA “CEDAR 
CHESTS”!

Ar ji butų Jntuia ar sena ji bus 
laiminga, jei “Santa” atneš jai 
gražų "t'eilar Chest”, Ar Jus 
matėte įstabiai apdirbta naujos 
maitos ir gražiausio apdirbimo? 
Be to kainos nekuomet nebuvo 
taip žemos.

Kviečiame ateiti ir pamaty
ti nrusų Kalėdinius Spešelus.

Po #7.85 - #12.85 - #19.85

* * ■ -

STKPRIOS GELEŽIES 
SMOKING STAND

Artistiškai Hiiiplenuotas, ga
biai padarytas . Nepaprastos 
vertės daiktas — puiki ,lo- 
vana blle kam.

98c.

WEARE
Tomplit ĮOPEN

I

Barškis Furnitūra House
“The House of Fine Fumiture”

1748 WEST 47 STREET TEL. YARDS 5069

JUČUS SISTERS RĘSTAURANT
Tai vėl ta įstaiga perėjo į jų rankas. Jau yra 

jai pertaisytas iš vidaus ir iš lauko pusės. Restoi 
savo stylinmi ir modemiškumu prilygsta didi 
puikiausiems restoranams — valgykloms.

Valgiai ir patarnavimas čia visuomet buvo ir 
pirmos rūšies.

1608 WEST 47 STREET

COME IN! BUY MOTHER, SISTER
Or Swecthc«rt * Hat for Chrlstmas

Women from all pnrtg of the City come (o 
Fcnzau's enthuBiaatiealiy confldent that thcy 
are choosing from Cbicago's largcat. collcc- 
tion of millinery, and tbat tbey are paying 
thc loweat price for the flnent ųuallty and 
tbe niont diatinguiahcd faahiona.

$1.88------ $2.95--------$3.95
Tucked and hand draped Satinu — Ribbons 
and Creps, Goid — Silvor hat», Veioura tn 
Black & I.lght eolo r in headalzea 21 to i S 
Inchea.

Wlll ėxchangc 
Glft Hats 

After X-ntas

Open every evening untll X-«
1646-48 West 47th
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VARTŲ PARAPI 
Fnew yorke si 

lBRINIS jubi
LIEJUS

rašytojo ir kiekvienam, pagal savo ga- 
padaręs. Šių

jo sesuo p-lė Marijona šešto dvarininkų šeimoje, šviesu ir!Aušros Nartų parapijos sida- 
l.ailė, gilaus tikėjimo ir aukš- ramu; jų didelis svetingumas brinio jubiliejaus iškilmių pro 

ga sveikiname tos parapijos 

įkūrėjų, linkėdami jam Vieš
paties palaimos jo darbuotėje* 
Aukščiausiojo garbei ir nemir 
tingų sielų išganymui.

J. N.

ris eina mokslus. Reikia at»i Įdomus ir tikras yra kun. Indai katalikiškas; kunigo as- pinęs kiekvienam pagelbėti. joje, kaip ukraiiuų
minti, kad nėra Amerikoje nė Šeštoko amerikoniškas pažy-|iuenybė gerbiama. Todėl kuni-’ Daug jam gyvenime padėjo Gogolio atvaizduotoje senųjų Iii n ūmų, gera 
vienos mūsų viešosios jstai- mys: “padėk žmogui susi- gui paprašius, galintieji ne 
gos — vienuolyno, akademi- šelpti.” Dideliame mieste be- atsisakydavo pagelbėti, šiai
jos, kolegijos, ligoninės — ku- darbių niekad netrūksta, to galimumas besinaudodamas tos dorovės moteris. Dairiose ir nuoširdumas visus paver-
ri nebūtų iš jo gavusį šimte-j labiau tokiame New Yorke. kun. šeštokas, nuošluostė a- organizacijose besidarbuoja-1 gia. Dieve, duok jiems sveika- 

saras ne vienai šeimai, į !< t- ma, daug gera padarė. Tik ji tos ir ilgiausių metų! 
rią vargas ir skurdas žiuredn- viena suorganizavo apie 20 j Visos plačiosios apylinkės

veidų ir kilnų kunigo dirbti. Yra daug kunigų ir įsuomet laimėdavo. Kun. šešto- vo. Koks kun. šeštoką,- buvoįGyvojo RažanČiaus vainikų; kunigai kun. šeštokų laiko
kurį jis čia dirbo per profesijonalų, kurie patyrė įkas bematant tuojau jau: dar- seniau, <ok; jis ir danai yra : įjuos prižiūri ir jiems va<b' 'savo patriaelm. Jis teks ir y-
us ne vien tik garbiu- (kun. šeštoko tluosnumų ir , bų gaudavo. Mat, miestas ž'- nuoširdus, svetingas, susirū- 'auja. Aušros Vartų kleboni ra. Nė vieno niekad neįžeidęs
turtingose šeimose, bet širdies gerumų. Ne vienas at

fsinvs nuo 3-čio pusi.)
[ir dvasinio skurdo. Vie lio, kito savo kilniam švieti- Kuris iš ix*darbių tik kreip- 

Dangaus Tėvas teži- mo ir gailestingumo darbui davosi į kun. Šeštokų, tas vi

£iojo miesto sųšlavynuo- vyko į šių šalį be draugų ir 
be dolerių: ne vienas iš jų 

ts sunkus pastoracijos kuo. Šeštoko asmenyje rado
16 vargti ankšto niie-JjraUg^ jr šelpėjų.

iaurose gatvėse, laipioti
lėtų ir keliolikų augštų 
uose namuose, trankytis 
uis ir naktimis po di- 

miesto tolimas ligdni- 
yra įmanomas tik to- 

žmogui, kuris turi ypa- 
savumų, tam darbui 
Šių. Kun.. J. Šeštoko bū- 
ip tik tų savumų ir tu- 
visų pirma yra kunigas 
visa tikra to žodžio 

įie. Ne talentai, ne turtas, 
ukštoji kilmė padaro ku- 
tuo, kuo jis turi būti, bet 
.ukojimas ir vargingiau- 

žmonėms, nes ir jų sie- 
yra lygiai brangiausiu Iš
lytojo Krauju atpirktos. 
Be, duok daugiau mūsų
■ i tokių kunigų!

Rm. J. Šeštoko yra ta ypa- 
ė, kad jis ne talentu, bet 
linai darbų dirbo: ramus, 
aulio garbės neieškųs, ku- 
s Kristaus vynyno darbi- 
jkas. Savo demokratiškumu 
[kiekvienų į save patrau- 
,; nenuostabu, kad vaikai 
i jo geriausi bičiuliai. Šeš- 
ienio vakare viso miesto 
rtalo vaikai, nežiūrint jų 
liaus ir tautybės, apstoja 
iros Vartų bažnyčioje kun. 
toko klausyklų, 
įp širdies gerumas bus sti- 
b,tamas, kai sužinosime ke
lį Taktų. Atsidarius AJLari- 
Bolėje lietuviškai “Žibu- 
I* progimnazijai prieš 20 
tų, kun. šeštokas pirmuti- 
Č atsiuntė dvi stipendijas 
lem neturtingoms mergai- 
Sns mokytis liaudies moky- 
jomis. Tokių mergaičių iki 
ro baigė mokslus net kelios 
šiandie dirba tautos darbų, 
ip seniau, taip ir dabar tūk

iais kloja jaunimui, k u-

DAiNINKĖS KANARKOS
Tikros 10’000 PASIRINKTI

Kletkos,
kletkų stail- 
dai, paukš
čių ligoni
nės ir val
gyklos. Pau
kščių reik- 
pienos.

Gabiausi 
kanarkų au
gintojai ir

auklėtojai
Chicagoj.

RUDOLPH J. MAREK
2402 S. KARLOV AVĖ.

Chicago, Iii.
Tel. La wn dale 8912

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Bm. 2117

Telephone Randolph 8727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Rooon 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pieti|

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subatoe 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7227

Namų Tel. Hyde Park 2295

A.A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IiA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0831

Valandos nuo 9 ryto Iki S vai. vak 
3241 So. Halsted St. Tel. Vtctory 0662 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn.. Ketv. Ir Rubatos vakare

Tel. Randolph 8187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

11 S. LA SALLE STREET 
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. ir Su-
batos nuo 7:30 iki 9 i

6200 S. HALSTED STREET
Tel. Wentworth 1381

PADČKONĖ

POVILAS JUKNIS
Mirė gruodžio 2 d. 1931, o palaidotas šv. Ka

zimiero kapinėse gruodžio 9 d. Buvo kilęs iš Pailgiu 
k., Šaukėnų par., Šiaulių apskričio. Paliko liūdin
čius 3 brolius, Petrų, Jonų ir Juozapų, seserį Mortą, 
3 brolienes Pranciškų, Zofiją ir Veronikų, švogt rį 
Petrų Kavaliauskį, pusbrolius, pusseseres ir gimines. 

K/tŠiuoini norime išreikšti giliausios padėkos žodžius 
gerb. klebonui kun. Vaičiumi už gedulingas pamal
das ir pritaikintų gedulingų pamokslų. Toliau dė- 

. kilojame šv. Kazimiero Seselėms už tinkamų jrnpuo- 
Jimų bažnyčios. Dėkingi esame giminėms, Raudonos 
Rožės Paš. Klubui, pužįstumiems, draugams, biznie
riams, kaimynams už gėlės, šv. Mišių aukas, už lan
kymų pašarvoto vėiionies namuose, dalyvavimų ge- 

[ dalingose pamaldose bažnyčioj ir lydėjimų į kapi- 
es. Dėkuojame grabnešiams, bažnyčios tarnams ir 

fvjsiems kitiems šiuo tuo pasitarnavusiems laidotuvėse 
Dėkuojame gruboriui Kudeikiui už rūpestingų pa-
rnavimų.

Dar kartų učių, ačių visiems.
D tau, musų Povilui, per malonę Gailestingojo 

Jievo lui šviečia amžinoji šviesa.
N uliudę: * Broliai.

C!A GERIAUSIA PIRKTI
Kalėdinių dovanų
Children’s 1O i

pr.
Rubbers

Ladies’

Sport 
>weate
Guaranteed 100% \Vool

For Every Member 
in the Family 

BOY’S RUBBERS
5Oc and up

MEN’S
RAYON

PLAI.TED

FANCY

SO X 9;pr.
and up

and up

Ladies’
Šilk Rayon

LADIES’

Oxfords
and

Slippers

Dresses
$ 1.59 $2.05 vai.

$3.50

MEN’S RUBBERS
>c and up

Ladies’ Golashes|$ 1 .oo value $1.98 tj

MEN’S 
Stylish

FELT 
HATS 
$2.95

lip

Value 
$3.50

value]

Ladies House Slippers 33c #up
Chš±ė?’8 BLOOMERS 10c # up

MEN’S CAPS 

and 79c &up

Men’s Broadcloth 
SHIRTS

BOYS’
& MEN’S

Sport
Sweaters

all sizes

45c
Men’s and up

Oxfords
S pečiai

$1.95
and up to $10. _

Ladies’
Šilk and WooR

Union Suits
39c reg. 59c vai.

K-and

/

LADIES’ ŠILK & W00L 
HOSE

.and 
up

Ladies’ Hose
Full Fashion, Chiffon 

and Service
Special for this Sale Only

pr. 
and 
up

UP

BOYS’
CAPS

A big assortment of Boys’ and Girls’

GLOVES

19c and up

ATMINK,

Ladies’ Gloves 35© $up 

PURSES 49© and up

MEN’S UNION SUITS
and 
JP89c

MEN’S FALL 
TIES

NE\V PATTERNS
and 
up

KAD ČIA GALĖJOME ĮVARDI NTI 
TIK DALĮ MUSŲ BARGENŲ

J. J.REMDZUS
2444 W. 63rd STREET

LADIES’ & GENT’S 
F ur nishings 

f Hemlock 7681
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LABDARYBĖS SKYRIUS DAKTARAI:
LABD. SĄJUNGOS KUOPŲ veikimui vairuoti, kad jie pu- 

DeMESIUI. vyzdingai eitų savo pareigas.

Metams baigiant ies, kiek-
Labdaringosios Sujungus 

Centro priešmetinis; susirin-
viena kuopa turi padaryti 
metinę apyskaitą: pajamų ir ——

Tel. Cicero 6786

DR. P. ATKOČIŪNAS
Dentlstas 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankausko Aptlekos

Vai.: 9-9 Cicero, III.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 665#

OR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1S81 SOUTH HALSTED STREET

SVARBI ZINUTĖ

OR. M. I. STRIKULU
l u via uy (lyto juo u Clu- 

rurgao petaeie savu ollouo į

Rimas įvyks šio mėnesio (gruo'išmokėjimų; taip pat kiek kp. turinčios daugiau $50 savo iž- teikiama beskes , juo atlik 
džio) 30 d., Aušros Vartų pa- turi pilnai užsimokėjusių ^e, kitus pinigus turi priduoti sime mielasiidingų darbų, 
rupijos salėje. Visos kuopos narių, kiek nepilnai ir t. t.; centrui centro iždan. Pini
prašomos iš anksto išrinkti ko 1 iek turi garUės narių ir kiek gus ►prašomos atvežti į prieš- 
daugiausiai atstovų. Tame rnepilnų; kiek turi draugijų, uietinį centro susirinkimų, 

tus-me bus renkama valdyba kurios moka metinius mokės- Advento metu gera būtų,
1932 nir. ir keturi direktoriuL-čius ir po kiek j kiek išmokėjo kad "visų kuopų Ąftddybos pa 

vargšams bei našlaičiams su- prašytų savo, gerb. klebonų

C. Valdyba.

PANAMA BEDARBIAMS.

‘'ezidenctia ««00 S. Artestan Av. uulu> 404b £>,
Valandos: 11 ryto iki 4 po plotot Iki S:80 vakaro

Tel. Cąnal 6764 Res. Republic 5850
%

Asmenys, neatvykę į susirin
kimų nebus renkami direkto
riais. Todėl prašomi skaitlin
gai suvažiuoti.

C. Vaidyba.

BAIGIASI METAI.

Baigiasi metai. Kaip visof 
.draugijos, taip ir Labd. Są

Town of Lake. — Pono S.
v v. , - . . įM. Lewarulowskio sumanvmn,šelpti ir kiek jnese centro įz- padaryti rinkliavų bažnyčioje. L, , ml- , . ’

dm. Tokias apyskaitas kiek- Xors vienų dienų per apskn- .
viena kuopa turi paruosti ir tus metus reikėtų bažnyčiose 11 1
atvežti į priešmetinį centro kolekta pavesti mūsų labda

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR 0BSTETR1KAS

i susirinkimų. ringiems reikalams.

SVARBUS REIKALAS KALĖDOMS ARTĖJANT

gruodžio 22 
d. 11 vai. vhk^Bus šešios po
ros smarkių boksininkų. Pel 
ims eis ypatingai suvargusių 
šios apylinkės šeimynų šelpi 

' lirai.

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų Ir vaistų 

DARO OPERACIJAS

ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Aouiauu ii ve. v tu. 2 ilu 4 u 
o iki o vok. A e U. pagtu šutai 
ti. Tel. Boulevard 182U. A a 
uiai; bb41 Su. Albany A v e., 
Tel. Froopect 1930. X,

Ofiso Tel. Vletory 8687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 28/4

OR. J. P. POŠKA
3133 o. iudnUbituj £>iKEE'i

Antras ofisas ir Rezidencija
0UU4 b. ARTEblAA AVĖ.

muso Vai. Nuo 9-12 rytais; nuo 7-* 
vaa. Antro oi. vai.. Nuo 8-6 po 
piet. Litam, ir Subat. Nuo 8-8 «aa 
šventadieniais pagal sutarimą.

Kovo 1 d., 1932 m., baigiasi
I

1‘. Stanley M. Lewandows- 
jis tam 
būdais

Visos kuopos raginamos pa- , . ....................
jungos kuopos laikys priešine-1 Labd. Sų-gos antras morgičius sklarbuoti ir pasjrūpįntį savo klS ylH P°htlkienus ir tala 
tinius susirinkimus, rinksiant ūkio $7,000 sumoje. Visos želpiamieius Hnksinu Kalėdų 
naujas valdybas. Svarbu, kad | kuopos privalo smarkiai pa- ,fai yra suželpti juos

įdirbėti, kad sukėlus pinigo tai . . . t v . . . _ kiek g.
kainus asmenis .visam kuopos naštai nusikratyti. Kuopos, n(aįs^u

Cbicagoje kiekvienoje var-

reikalui ir kitokiais 
lenką pinigus.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

kiekviena kuopa išrinktų tin-įdirbėti, kad sukėlus pinigo tai ki<>|. daugiau daiktais.
Ina prisidėjęs plačiai žinomas 
“ 1 Iraugo ’ ’ kontestininkas p.
Stancikas. Jo rūpesčiu a{He

dloje prieš Kalėdas renkama . v .i •' 1 tuzinas skurstančių šeimynų

GRABORIAI:

J. F. RADZIDS
Pigiausias liet. graborius

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2 515 arba 2 516
2314 W. 23rd PI., Chicago

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS ________

“m S. 49 Court, Cicero, UI.
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel 
Vletory 4*88.

Tel. Cicero 6987

X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Iš lietuvių prie to darbo y Gor- So- Leavitt st. Tei. canai 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868 

Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak.

paikiai suvargusioms Žeimy- ..C|lrist„ms Basket”.
inoms. Čia labdariai ir-gi gali i
vargstančioms šeimoms pagel-i ^ia oera> ^iid t tokius dar- 
bėti, priduodant jų vardus, pa ,^)UiS dedasi lietuviai ir pusi-

įvalties ir adresus ten, iš kurĮl lIaua Paiama lietuviams be
darbiams. Dažnai būna taip, 
kad svetimtaučiai darbuojasi«■

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikytam 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply-*'* dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

o c t • * ■
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9377

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso 

'denis reikalams. Kaina priei 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKINAS
LIETUVIS GKABOKI U^

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

ir iš lietuvių aukas renka, o 
lietuviai laikosi nuošaliai nuc 
to darbo ir nieko negauna.

Ten būsintis.

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, UI.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

A| A
AGOTA GLOBIENĖ
(Po tėvais Jokubauskaitė)

mirė gruod. 15, 1931 m. 2 vai. 
popiet, 40 metų amžiaus. Kilo 
iš Tauragės Apskričio, Gaurės 
l’arap. Puikių Kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, 2 sunu Kleofasą 
ir Edvardą, seserį Oną Juščie- 
nę ir švogerj Antaną Juščių, te 
lą Baj-tušienę ir pusseserę Zo
fiją Balčiūnienę, o Lietuvoj 
brolj Juozapą Tarviną ir brolio 
nę Marcelę.

Kūnas pašarvotas 4352 So. 
\Vashtenaw. Laidotuvės įvyks 
Subatoj gruodžio 19, Iš namą 
8 vai. bus atlydėta j ŠV. Jur
gio par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras. Sunal, Sesuo,

Svogeris Ir G/inhu-s.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
I. J. Zolp, Tei. Blvd. 5203

KAS KURIOSE KUOPOSE 
VEIKIAMA.

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

OR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tei. Yards U994

Rezidencijos Tel. Plaza 829*

VALANDOS:
Nuo 16 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel nuo 10 Iki 12 dieną

D E N T I S T A I

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

V^.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Serauouiis po pietų ir Nedėldieniais

tik susitarus
2422 W. MARyUETTE ROAD

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street

Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2«03 ĮVEST 63 STREET ’ 
Kertė So. VVesteru Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St 

Tąl. Canal 2380
. a.andos: 2:4 po pietų ir 7-9 y. v. 

Nedelioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. Califoraia Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Wentwortk 3UU0
Rez. Tel. !Stewart 819J

UK. H. BAR10N
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. H A ESTEI) STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

M

• si

Phone Boulevard 7042

Metinės Sukaktuvės

Kės. Phone 
Engievood 6641 
Aentvvoith 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
UVDITOJAS ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4961 — 14 St. 2924 Washingtou 
t6-j2. 2-4, 7-9 12-2, 4-6, BlTd.

IsaKuiunt ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. UUWlAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 VVest 12 Pi. 
Tef. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

•i-*

n

AMBCLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir N AKT L 
Mes visuomet teikiame Širdingą, simpatingą ir ramą j 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. ĘUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAI

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

PRANCIŠKUS
MORKŪNAS

mirė gruod. 15, 1930 m. 5:30
vai. ryto 15 hietų ir 8 mėn. 
amžiaus. A. a. Pranciškaus gi
mė Chicago, III. Aušros Vartų 
par.

Paliko dMciluinr nuliudimo 
moliną Magdelcną, patėvį Pet
rą Rimkų, 3 seseris: Stefani
ją, Klenų ir Julijoną, dėdės 
Juozapą Sinkevičių ir Povilą 
suk), tetą Grasildą Bukauskie
nę ir gimines.

Liūdnoms metinėms sukak
tuvėms paminėti yra užprašy
tos dvejos šv. Mišios, kurios j- 
vyks Pėtn. Gruod. 13, 7:30 v. 
ryte Aušros Vartų par. bažny
čioj. Visi giminės, draugai, pa
žįstami Ir kuiniVnai širdingai 
kviečiami atsilankyti J tas pa
maldas Ir pasimelsti, kad per 
malonę Gailestingojo Dievo už* 
šviestų a. a. Pranciškaus sie
lai amžinoji šviesą. ,

Nubudusį:
Morkūnų .'teitu) aų.

Smagu yra žymėti, kad dau
gelis Labd. Sąjungos kuopų 
juda, kruta nepasiduodamos 

■ ramiam - snauduliui. Štai, G 
i kp., Nortli Side, sausio 3 d.,
;parapijos salėje rengia įdomų 
jvakarą. Bus išpildyta daili 
i programa.

FHILADELPHIJOS LIETU
VIŲ RADIO VALANDA

Rengiama
Dubrow — Philco

Kas Sekmadienį nuo 4:00 iki 
4:30 po pietų

Iš Stoties WRAX 1020 Kil.
Duoda

L. DUBR0W & SONS Ine. 
420 — 422 South Street

Philadelphia, Pa.
Telefonuokit Lombard 1146 norėda
mi išmėginti PHILCO radio namuose

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. G. Z. VEZEUS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

22U1 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 9 vakare 
Seredoj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SUECU AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. 67 67 S. Artesian Avė

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CH1KUKUAS ’’’ 

2423 Wesjt Marųuette Road
Vai. 2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-11 

▲. M. Nedėlioj susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.; 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

A. L DAV1D0N1S, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUB 

Tei. Kenwoou 6167 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadlenic

ė

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR.YAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuris 
: esti priežastim galvos skaudėjimo, 
■ svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
; mo, skaudamą akių karštį. Nulmu 
I cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
; tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

S pedale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto Iki S va
kare. Nedėliomis huo 10 iki 19. 
KREIVAH AKIS ATITAISO { TRUM
PĄ laiką su nauju išradimu 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kalno'n pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulęvard 7589

Boulevard 7689
Re*. Hemlock 7691

OR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto iki 8 vakare

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto. 7 iki 9 vak. 

litam. Ir Ketv. vak. pagal nutartį

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON V .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

Tele. Cicero 1266

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.
s

vai.:

OR. P. P. Z ALLYS
D HN TĮSTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas VVabash Avenue 

Tel. Puilman 0866 
Gasaa X-Ray, etc.

l’hione Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Ges Eztractton
▼sJ. 9-9. Ne<L 9-19 

6569 80. WE8TERM ATM.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoinis
2120 W. Marųuette Kd. arti Wentera 

Avė. Pilone Hvinioek 7X20 (
Panedėliais, Seredoms ir Pėtnyčioina 

1X21 So. UaLted Street

DR. SUZANA A. SLAKiS
Specialistė Motery fa* Vaiky Ligy

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki 2 vai.).
Seredomis ir Nedaliomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso Ir Ree. Tel. Boul. 591‘4 !

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-3 ir t:84-9:>9 vai. vak. 

Neddloj eusitar’iis
▼ai.: 1-4 ir 7-9 vai. vakare 

Nadėllol suFlt&ms

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

CHICAGOS OFISAS: | KENOSHA, WIS. OFISAS:
2415 W. MARŲUETTE RD. H 5817 — 6th AVENUE
Vai.: utarninkais, ketvergais ir pėt 1
nyčiomls nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo I Vai.: panedėliais. seredomis Ir sn- 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. I būtomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 
Chlcagos ofiso Tel. Grovehill 32X2 H 8 v. vak, Kenoshos ofiso tel 400*

T-x
Tel. Čentral 7079 

Rez. Longbeach 9458

$
Vai.: 1-4 vai. vak. Ir _ 

Pagal nutartį I
DR. B. G. LAMBRAKIS

AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS
Buvęs Instruktorius Vleiuios Universiteto Per 5 Mėliui 

Ofisas 1447-48 PHtsfield BMg., 55 K. Uashlngton St., Chicago, K

c- a
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C H I C A G O J E
BIZNIERIAI UŽ BIZNIE

RIUS.

Kai “Draugas” pradėjo 
karštai raginti lietuvius remti 
savuosius biznierius, tai kitas 
gali keistai tai suprasti. .Tuk 
reikia priminti, kad obalsis 
“savas pas savų” apima ir

abiejose Peoples Furnture 
Co. krautuvėse numušta kai
nos ant įvairiu namams papuo 
šti rakandų; Įvairios išdirbvs- 
tės radijų, pianų, rolių ir tt. 
1‘e to, pranešė, kad prieš Ka
lėdas abi Peoples krautuvės 
bus atdaros kas vakaras iki 
9 vai. kad visiems patogu bū
tų pasirinkti dovanų — pre-biznierius, ir biznieriai turi sa 

vo draugus biznierius remti, žentų šventėms. 
Sakysim, turime daug lietu- ?<xJžiUj Peoplcs
viškų duonos kepyklų. Kiek
vienos kepyklos duona turi 
savotišką. skonį. Totlėl yra iš 
ko pasirinkti.

Lietuvių laikomos valgo
mųjų daiktij parduotuvės ir 
valgyklos turi laikyti ir po
puliarinti lietuviškų duoną ir 
pyragėlius.

Turime biznierių tarp lietu 
vių mėsos užsakymų išvežio
tųjų. Mėsininkai (bueeriai) 

turi naudotis jų patarnavimu.
Turime pieno, sviesto, sū

rių, kiaušinių urmininkų (ol- 
selininkų). Kodėl ne iš saviš
kių tij visų gėrybių imti? .

Biznieriai, norintieji, kad įu ?^°S 
pas

Furniture 
Co. radijo valandos būna gra
žios, įdomios ir dėl to visi lie- ( 
tuvai laukia antradienio, kad 
pasiklausius gražios muzikos, 
gražių lietuviškų dainų. Į

Klausęs; i

NAUJA VALDYBA.

Bridgeport. — Labdarių. 
Sąjungos 5 kuopos priešmeti- ; 
uis susirinkimas įvyko gruo
džio 13 d. Nutarta be kitko

PRANEŠIMAI
Dievo Apveizdos parap. 

labd. sų-gos 4 kuopos svar
bus susirinkimas įvyks gruo
džio 20 d. 2 vai. popiet mo

kykloj. Maloniai kviečiame i 
visus narius-es ateiti. Prašo
me dar nesumokėtus mokes
čius sumokėti ir naujų nariu 
atsivesti. |

P. Valuckis, pirm.,
M. Cesnavičius, rašt.

SKRYBĖLIŲ KRAUTUVĖ i
Užlaikau vėliausios mados 

skrybėlės dėl merginų, moterų 
ir mergaičių. J

Visų viena kaina
$1.88

UNIVERSAL MILLINERY ! 
SHOP

M. Adomaitienė, Sav.
3341 So. Halsted Street

y f t
\

surengti “Biinco party” po! 5? lMnDC| IIIKI10 
Naujų Metų ir kviesti draugi-< K. ANUntLIUNAh 
jus dalyvauti ir, apskritai. ; (Maitpiette .lemelry * Radio) 

prašyti dr-jų remti Labdarių l<la”rk-“’,e,‘-,w" nn's ’5 ar <”u‘-

A. L. R. K. Moterų, Sų- Minėtų visų valdybų narių 
jungos visų kuopi} valdybos susirinkimų šaukia.
ir Apskričio valdybos narės 
nuoširdžiai kviečiamos susi
rinkti Šv. Jurgio parapijos 
mokykloj (.Bridgeporte) gruo 
džio 17 d. lygiai 8 vai. vak. 
Turime daug svarbių daly

kų aptarti ir tinkamai pasi
rengti ateinančiam mūsų va
jui.

Centro dvasios vadas ir 
Centro Valdyba.

Ten, deja, įvyko klaida. Mes 
per dvejus metus per buža
ms davėm pelno po penkis 
šimtus dolerių Plekavidiūtė.

MIRĖ KUN. GUDAVIČIUS
Lapkr. 23 d. mirė Šaltinių 

bažnyčios, Kelmės parapijoj, 
rektorius kun. Tz. Gudavičius.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
6v. Kazimiero Akademijos 

rem. ketvirtojo skyrius vei
kimas Roselando parapijos 

naudai buvo aprašytas gruo
džio 15 d. “Draugo” n-ry.
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PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAS. plačiai žinomas

vorykų taisytojas praneša Marąua- 
tte Park lietuviams. kad atidarė 
moderniškai (rengtą, čeverykų tai
symo šapą. — Shoe Repairing Shop. 
naujame U r. Vuškos name, (tolti 
South Artesian Avenup.

ANTANAS KRIKSIUNAS yra vie
nas iš geriausių čeverykų (šiušių)
taisytojas, nes jau turi 20 metų tame amate patyrimą. Tad 
lietuviai, reikalui esant, ntsllankykit pas savo tautletj, jo dar
bas garantuotas ir visus patenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS 
6649 So. Artesian Avenue Chicago, III.

obalsis “savas pas savų” 
ko greičiausiai būtų vykdo
mas mūši} tarpe, turi prie to 
obalsio skleidimo prisidėti,] 
ko griežčiausiai patys to! 
laikydamiesi. Tai bus geras 
pa vyzdys jų kostomieriams.

Tas pats.

GRAŽUS RADIJO PROGRA
MAS.

darbus
valdybų, pirm-ku liko B. Se- 
kleckis, ižd. J. Garuckas, glo- 

' bėjai Rokas ir Matjošaitis. 
Raštininkai liko tie patys — 
— S. Trumputis ir U. Gudie
nė.

i Rašt.

bus dykai nufotografuoti. — 
Renkant 2650 West 63 St., Chicago, UI. S 

Tei.
Hemlock 8380
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| Saugu siusti pinigus per musų įstaigą. g
= 15 metų nei vienas centas nežuvo . =
| Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. f
= Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame =
1 $40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. |
| Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, E

apdraustame laiške. f

PEOPLES KRAUTUVES ATVIROS
Kas vakarę iki 1 O vai. iki Kalėdų!

Prieškalėdinis
Išpardavimas

Kainos Peoples Krautuvėse yra žemiausios, ne
gu kad buvo per praeitus 15 metų! Ant rakandų, ra
dio, ir visokių kitų namam reikmenų.

Siūlyja
Didžiausias šių dienų radio vertybes

Gražūs pilnai gvarantuoti 
nauji radios, pil $2Jj ||Įj
nai Įrengti tik po

Pliilco kombinacijos radio su 
gramafonu 1932 metų mados, 
vertas $110.00 su
mažinta kaina tik

S

Pereitų antradienį iš WG

/

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois

d^lilKIIAVICZ&CO-

LMORTGAGE BANKERS
Statome namus ir senus

ES stoties ir vėl teko girdė- • priimame mainus Padarome 
ti gražus lietuvių programas, i visus legališkus popierius. Te- 
kokius kas antradienis leidžia iki ame advokatiškus patari - 
plačiai išgarsėjus Peoples mus dykai.
Furniture Co. Gražiai daina-į 
vo Peoples kvartetas (Juozai- ] 
tienė, Sugentaitė, Giedraitis ir 
Pnžarskis) vedamas p. Gied-, 
raičio; gražiai taippat dai-( 
rjavo trio ir solo: Juozaitienė, j 
Giedraitis, Pažarskis; buvo 
gražios reprudukeinės muzi
kos, o Ūalis Kepurė papasa
kojo, kas naujo įvyko “juokų 
pasauly”.

Peoples radijo pranešėjas 
paskelbė, kad prieš Kalėdas

2608 W. 47 St.

Tel. Yards 5423

J. W. ZACHAREWICZ
903

REAL ESTATE 
Paskolos ir Apdrauda
WEST 33 STREET

=ssi
Taipgi sumažintos kainos ant 

visų kitų genijų išdirbvsčių ra
dios, kurių yra labai platus pa
sirinkimas Peoples Krautuvėse.
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Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
ir patarnavimo, šau
kit

GREGU VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4844 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes perrnufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

JOHN A. KASS
(KAZAKATTSKAS)

\VATCHMAKER & JEWELER
Jau Laikas Pirkti

KALĖDŲ DOVANAS
Laikrodininkas ir nuksorlus

22 metų patyrimo. Užlaikau vi
sokios rųšies aukso dalykų dide
liame pasirinkime ir kainos yra 
visiems vienokios.

2049 W. 35th Street
Ir Archer Avenue

Tel. Lafayette 3315

ČEVERYKAI
PARDAVIMUI namas 12 M* s pervežanie daiktus iš n 

fintų, pietinėj miesto daly, tik jį kitus miestus, 
vieni morgičiai. Namas ran-

! dasi 615 E. 62 st. Priimsim į 
mainus mažesnį namų. Pašauk 
t i savininkų Fairfax 4899

BIRUTĖS SALDAINĖS
Geriausia Dovana Šv. Kalėdoms

MALONŪS LIETUVIAI! jei pirkaite saldainių Ka
lėdų dovanoms, tai pirkite tiktai BIRUTES SALDAI- 
NES, atvežtas iš Lietuvos. Birutės saldainės yra pada
rytos iš geriausių, sveikiausių ir skaniausių uogų, kaip 
tai žemuogių, serbentų, agrastų ir kitokių skanių vaisių.

Reikalaukite Birutės Saldainių, lietuvių APTIEKO- 
SE, SALDAINIŲ KRAUTUVĖSE’IR GROSERNESE, 
Jei tie krautuvininkai jų nelaiko, tai reikalaukite, kad 
laikytų.

BIRUTES SALDAINĖS parduodame retail ir wbole- 
sale. Ir pristatome į bile krautuvę Cliieagoje. Taip kad, 
kuriems toli atvažiuoti pas mane, tai galėsit gauti Bi
rutės Saldainių savo apielinkėje.

Gerbiami lietuviai krautuvninkai, prašomi duoti už
sakymus iškalno kad spėtume pristatyti prieš Kalėdų 
šventes. .

Apart Birutės saldainių, pas mane galite gauti skanių 
baravykų, minagii, strimelių ir pirmos rųšies gintaro ka
rolių, špilkų, auksarų, žiedų, eigamyčių ir kitokių ginta
ro dalykėlių.

VINCENT M. STULPINAS
Birutės Saldainių Atstovas

3400 S. Emerald Avenue

, ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

i M, ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorins 

'statau įvairiausius namus prieinama 
i kaina

17151 S. CALTFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

Jei jus turite vargo pri
laikyme čeverykų jusi, 
kojoms, tai leiskite
mums bėdą prašalin
ti, nes musų krautuvėj 
Jus rasite ėeverykus kaip 
tik jūsų kojoms padirb
tus.

Telef. Republic 6296

D. GRICIUS
GENERALIP KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prleinaaniaualoa.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

šapos Talei. 

Hemlock 1267

Namų Telaf. 

Republic 5(22

JOHN YERKES.
Plumbtng A Heatlng Lietuvi* 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuota* 

Kainos prieinamos 
2422 WEST 69th STREET

Chicago, III., Tel. Boulevard 1333.

Tel. VIctory 1246
DOUGLAS ELECTRIC 00

JOSEPH 8HAOZDA8, Sav.
Elektros relkmenoe ir flkSflie 

rlal. Įvedama elektrą J namus Ii 
dirbtuvės.
I1M R Halsted St 9 AngMta

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI Ir MARTIN. Savininkai

3265 So. Halsted Street Tel. VIctory 6576

Kalėdiniai Atvirukai Ir 
GINTARAI

Savo drangos, pažįstamus kaimynus, prietelius 
ir gimines sveikinkite tik lietuviškais kalėdiniais 
atvirukais.

Kalėdines dovanas perkant rinkitės jų iš ginta
rinių daiktų.

Kaip atvirukų, taip ir gintarų galite gauti 
“Drauge”.

Atvirukai — gražūs, dailūs, gintarai — puikus. 
Kainos prieinamos.

“DRAUGAS”
So. Oakley Avenue
CHICAGO, ILLINOIS

Nauji valgomojo kambario setai parsiduoda už V2 kai
nos. 7 Šmotų puikaus padaiymo ir unbaigimo riešuto 
medžio valgomo kambario setai suside
danti iš 6 pėdų padidinančio stalo ir 6 kė
džių $75.00 vertės, dabar po............. .

G'tojikli u Barbena i
$400 vertės šis grojiklis 

pijanas grajina ir atrodo 
kaip naujas, ir yra pilnai 
gvarantuotas. Sykiu lem
pa, benčius, šėpelė rolėms, 
25 rolės ir pats pijanas, 
viskas tik
už ...........

*39.75

*98.50

Matvk Seklyčiom Setų Vertybes ŠIANDIENĄ ar 
RYTOJ PEOPLES KRAUTUVĖSE!—

Puikiausi seklyčiom setai dabar parsiduoda Peoples 
Krautuvėse už mažiau kaip pusę kainos.

125.00 Aukštos rūšies moliai r setai po .. $60.00
80.00 Dailūs 2-jų šmotų Jncųuard setai po 39.50
200.00 Vertės Frieze ir Mobair Setai po .. Qp 0Q 

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI ’

Dėl visuomenės parankumo krautuvės atdaros 
iki 10 vai. vakare ir

Nedėldienį nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų

AlTI-Rl ARCHER AVĖ CO. RICHMONO ST

4177-83 Archer Avė.
Kampas Riehmond gatvfs

lafayette 3171

2*36*40 W. »»«• ST. S MAKEWOOO AV®

2536-40 W. 63 St.
Kampas Maplewoo<l gatvds 

Hemlock 8400
CHICAGO, ILL.




