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Vengrija paskelbė skoloms moratorium
ANGLIJA SU PRANCŪZIJA SUTARĖ 

KARO SKOLŲ KLAUSIMU
Europą palietė šaltis, sniegas. Kinai nusprendė 

nepasiduoti japonams. Prancūzija pasirašys 
prekybos sutartis su Vokietija ir sov. Rusija? 
Kurdai kovoja su Irako kariuomene. Norima 
apribuoti politiniu kampanijų išlaidas.

PASKELBĖ MORATO
RIUMĄ

SUSIARTINO KARO SKO
LŲ KLAUSIMU ‘

CHICAGOJE ŽINIOS IŠ LIETUVOS

NUŽUDYTAS BAN
KININKAS

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
gr. 23. — Vengrijos vyriau-
sybė paskelbs „.oratorium, cuzija dausos Vairininkas su pa<lf.jėja bus aklai viduj užsidarę ir
savo užsieniu skoloms. Morą- klausimu. Tas reiškia, kad a.bi turgs specijftliškas alsavimui kaukes, 
toriumas šiandie vykdomas. valstybės sudarė bendrą Krn.' ... ~

PARYŽIUS, gr. 23. — Pra
„••šia. kad Anglija su Pran-' ... Vokietijoj baigtas dirbdinti fia atvairuojamas naujos
... ... . . , rūšies lėktuvas, kuriuomi bus tvrineiamos aukščiau 10 mvliu------  susiartino karo skolą d,nsns VaipininknQ C11 K„a J

PAŠALINS VISAS KINŲ 
JĖGAS

MUKDENAS, gr. 23.

ntą prieš Ameriką, kurios ko 
ngresas atkakliai priešinasi a-' 
pkarpyti karo skolas.

I Be kitko pranešta, kad abi 
valstybės sutinka dar viene-

NORI APRIBUOTI POLI
TINIŲ KAMPANIJŲ 

IŠLAIDAS

KINAI
JAPO

R1EŠINSIS
NAMS

ŠANGHAJUS, gr. 22.
WASHINGTON, gr. 22. — Kadangi kiną vyriausybė ne-

Japonų kariuomenės vadas riems metams prailginti karo ^enate sumanymas apri- sulaukia pagalbos iš T. Sąjun- 
Mandžiūrijoj paskelbė, kad skoloms moratoriumą. Šis nu- ')Uot' kampaniją iš- gos prieš japonus, ji nutarė
japonai nenutrauks savo vei- tarimas bus pasiūlytas Ame- ’a^as’ neįvyktą prieš ir energingai priešintis japona- 

per rinkimus suktybių ir pa- ms, kada briausis činčo- 
pirkimų. w’o linkon. '

Šiuo sumanymu norima au-' —
kščiausias išlaidas nustatyti: 
kongresmonui — 10,000 dole
rių, senatoriui — 50,000 dol.,1

kimo, kol nebus iš visos Man-' rikai.
džiūrijos pašalintos visos kinų į _______________________

jėgos. EUROPĄ PALIETĖ ŠALTIS

ITALIJA GEDULOJE
IR SNIEGAS

ROMA, gr. 23. — Netikėtai 
mirus ministerio pirmininko dienomis palietė didelės snie-

LONDONAS, gr. 22. — Ko-
„e visas Europos dalis šiomis P"™*™*0 ir viceprezidento j 

r uVvmmni 910 OOO dol <skyrimui 250,000 dol. ir šių

VALSTYBĖS BIUDŽETAS 
SUDAROMAS BE 

DEFICITO
A. Van Worden, 68 m. airiž.J ------------

geležiniu vamzdžiu smogęs į Ekonominis sunkmetis, kurs 
galvą nužudė. Kimbell Trust be abejo bus jaučiamas ir 1932 
& Savings banko vicepreziden- m., liepia manyti, kad vaisty
tą J. J. Visser’ą, 35 m. amž. bės pajamos neišvengiamai tu-

Tas įvyko privačiam banko rės .™maž4ti- Pi™°ie
reikia laukti, kad sumažės pa
jamos iš muitų, kadangi yra 
mažinamas užsieninių prekių 
jgabenimas. Prekių apyvarta 
eina' siauryn. Tš to seka pre
kybos mokesčių sumažėjimas. 
Pajamos iš miško dabar da
rosi visai nedidelės. Mažiau 
pajamų galima tikėtis ir iš 
degtinės monopolio. Prekių 
gabenimas iš vienos kaimynų 
valstybės Į kitą (tranzitas) 
Lietuvos geležinkeliams ma
žiau duoda pajamų.

kambary. Įvykio niekas nema
tė. Tik kilus šaudymams ir bi

ldesiui pultasi į kambarį, ku
riame ir užpuolikas AVorde- 
n’as dukart pavojingai pašau
tas. Matyt, bankininkas pajė
gė dar gintis prieš sudrib
siant.

CAPONES AUTOMOBILIU 
VAŽINĖJO

6 METŲ AMŽ. MERGAITĖ 
NUŽUDYTA

CINCINNATI, O., gr. 23. 
Prieš keletą dienų buvo pa-

Mussolini’o broliui, visoj Ita-'go pūgos ir nepaprasti šalčiai. a^e^ rinkimų kampanijai - -įgrobta 6 metų amžiaus mer 
lijoj reiškiami gilūs apgailės-' Kalėdų šventei Europa pasi- dolerių. jgaitė Marian McLean. Dabai

Šį miestą jau
Kalėdų 

Į puošė sniegu
! 12 dieną turi apsiautę tiršti 
rūkai.

Šalčiai palietė Balkanus, I- 
talijų ir žiemių Ispaniją. Af- 

P A RYŽTUS, gr . 22. Tvy-■ rikoj nemažai pasnigo. Pran- 
kę Sirijoj balsavimai pasižy-į eūzijoj dėl šalčio 8 žmonės mi- 
mėjo gausiu kraujo pralieji- rg. Bet Skandinavija labiau- 
mu. 4 asmenys nužudyta ir sja nukentėjo nuo sniego pū- 
daug sužeista. Didžiausios
riaušės įvyko Damaske, kur ___________
prieš riaušininkus buvo iššau- Ą»l|p£ GARLAIVY SUŽEIS- ^raa^° sena^°-

tarimai.

KRUVINI BALSAVIMAI 
SIRIJOJ

SENAT. JOHNSON’AS 
PRIEŠ PREZIDENTĄ

kta kariuomenė. TA MOTERIŠKĖ

1 rių čia ūkininkų užklupo Iii 
lauke nerautus. Atšilus, d!al 
linų nurauta, bet kai kurie 

! kininkai, nematydami taria 
jų didelės naudos, pr'iko žie
moti, pasak jų, “pavasarį ne-| 
reiksią sėti.” Tačiau pabran
gus linams, .dabar tie ūkini 
kai dalge įšalusius linus piau- 

1 ja, aiškindami, kiek už cent
nerį linų pluošto dabar gali-| 
ma gauti. ' “M. R.”

MEILĖ NESENSTA.

Veisėjai, Seinų apskr. Lap-I 
kr. 25 d. Veisėjų parapijos! 
bažnyčioj buvo nepaprastos a-| 
mžiaus atžvilgiu sutuoktuvės.l 
Jaunasis turėjo 27 metus, o| 
jaunoji 60. Tiek skirtingas jau
navedžių amžius apylinkė 

davė geros progos IIškelta aikštėn, kad Cook’o
aps. kalėjimo viršininkas Mo- . . . .
nevpenny laikomo kalėjime Šitos aplinkybės verčia kiek j 0a^a^^’.a^ia . j
Caponės 16-os cilinderių auto- galima sumažinti ir valstybės'111? lr mc^?- augiau gyveni 
mobiliu andai nuvyko į Spri- išlaidas.
ngfieldą ir atgal grįžo. Beveik pusė mūsų valstybės

Moneypennv sakosi jis neži- išlaidų eina algoms, antra pil
nojo, kam priklauso tas auto- 8(1 tenka įvairiems kitiems ne
mobilius ir koks tas šoferis, balams.

j Vedami tardymai. 1 Dabar ruošiamasai valstv-
: ______ ________ *bės biudžetas numato tų ivai-

žmonėms

mo matę žmonės per daug to-Į 
k i oru' sutuoktuvėm nesistebi iri 
net įrodinėja, kad meįlė nie-Į 
kad nesenstanti. “M. R/*'

Dabar
įjos lavonas rastas vienų na
mų rūsyje. Policija stropiai stybinis įstatymas yra prieši-
ieško piktadario.

WASHINGTON, gr. 22. — 
Senatorius Johnson’as, rep. iš 
Cal., vakar senate aštriais žo
džiais peikė prezidentą Hoo- 
ver’į, kad jis, prezidentas,

NORI RASTI BLOGŲJŲ 
LAIKŲ PRIEŽASTĮ

WASHINGTON, gr. 22. —
, . ,, „ , Šen. Walsh’as, dem. iš Mont.,
daugiau klauso Europos dlplo-1 reikaJauja skirti komi.
matų nurodymų, negu savo

Prezidentas paskelbė mora- radimui, 
toriumą paklausęs Ženevos

DRAUDŽIA ĮSTOTI Į SVE- LONDONAS, gr. 22. — Į džentelmonų, bet ne senato. 
T.IMAS KARIUOMENES Glasgow’ą atplaukė garlaivis Jei nėra reikalo senato atsi-

------------ (“Tuscania.” Jūroje į šį laivą klausti, reikia šią įstaigą pa-
ŽENEVA, gr. 22. — Šveica- smogė milžiniška banga. 36 naikinti, sakė senatorius John-

rija pertaisė militarišką bau- keleiviai sužeista. Iš jų viena 
sminį kodeksą. Šio krašto pi- senyva moteriškė mirė. 
liečiama be tiesioginio vyriau

son ’as.

sybės leidimo uždrausta įstoti 
į svetimų kraštų kariuomenes.

PASIRAŠYS SUTARTIS

PARYŽIUS, gr. 22. — Pra
ncūzijos vyriausybė nusprendė 
pasirašyti prekybos sutartis 
su Vokietija ir sovietų Rusi
ja.

IRAKO KARIUOMENĖ 
KOVO IA SU KURDAIS

*_________ !
BAGDADAS, Irakas, gr. 

22. — Irako vyriausybė skel
bia, kad jos kariuomenė kovo
ja su kurdais sukilėliais Irako 
pasieny. Pirmajam, susirėmi
me nukauta 14 kareivių ir 20
kurdų.

IR OLANDIJOJ PUNTA 
FAŠIZMAS

HAAGA, gr. 22. — Olandi
joj suorganizuota fašistų (tau
tiškų socijalistų) partija, 
kuri narių skaičiumi didėja.

KOVOJA PRIEŠ ĮSTATYMĄ rių išlaidų susiaurinimą. Da-
________ romą pastangų sumažinti ka-

Vienoje byloje advokatas i neeliarijų išlaidas, mažiau te-
Short’as kovoja prieš įstatv-! išleisti įstaigų inventoriui bei 
mą, kuriuomi uždrausta pa- reprezentacijoms. Valstybinę 
naikinti į revolverius įspaus- statybų ketinama beveik visai 
tus numerius. Sako, tas vai- sustabdyti.

ngas kitiems įstatymams. Nes 
kas gali žmogui drausti panai
kinti savo ginklo numerį? klau 
šia advokatas.

PLĖŠIMAI CHICAGOJ

Prieš šventes Chicagoj plū
, tetą ir 20,000 dolerių išlaidų Šimai visu smarkumu plinta, 
j blogųjų laikų priežasties su- (Užvakar policijoje užregis-

REIKALAUJA 450,000 
DOLERIŲ IŠLAIDŲ

WASHINGTON, gr. 22. — 15,000 dolerių.
Valstybės sekretorius Stimson* --------
kongreso reikalauja skirti 450,-
000 dolerių išlaidų siunčiamai 
šio krašto delegacijai į tarp
tautinę nusiginklavimo konfe
rencijų Ženevoje ateinančio

truota 1 žmogžudystė, 5 as-
---------------------- menų pašorimai ir 85 atlikti

TUNELIU ĮĖJO BANKAN plėšimai, kuriuose, kiek poli-
------------ ei jai žinoma, dalyvavo 159

LOS ANGELES, Cal., gr.1 plėšikai.
22. — Policija ieško plėšikų, 
kurie išsikasė lunelį po Se- 
curity First National banko 
konkreto asla, šioje pramušė 
skylę ir pagrobė iš banko

PAGALBOS KLAUSIMAS

NĖRA NUSIKALTIMAS

Illinois ’o įstatymų leidimo 
rūmų atstovai iš Cook’o aps
krities sukviesti konferencijou 
pasitarti apie reikalingą grei
tų finansinę pagalbų Chicagai.

RAGINA PALEISTI 
FALL’Ą

WASHINGTON, gr. 22. — 
Prezidentas Hoover’is ragina
mas paleisti iš kalėjimo buvu-

vasario mėn. pradžioje. 
Sekretorius pareiškia, kad

Amerikos dalyvavimas yra bū
tinas.'

WASHINGTON, gr. 22. — 
Prezidentas Hoover’is reiškia 
noro, kad kongresas Kalėdų 

kotrumpiau-sįjį vidaus reikalų sekretorių į šventėje turėtų 
Fall’ų. ’ ' sias atostogas.

EVANSVTLLE, Ind., gr. 
22. — Federalinis komiRijo- 
nierius Enlow’as nusprendė, 
kad turėti namie svaigalus nė
ra nusikaltimaiprohibicijps į- 
st&tymui, jei nėra pasiketini- 
rao juos parduoti.

Vakar buvo trumpiausia 
metų diena, Chicagoj buvo 50 
1. šilumos.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

AUDITORIAUS BYLA

AVoodstock’e pradėta, nagri
nėti byla, iškelta valstybės au
ditoriui Nelson’ui. Jis kalti- 
namas dėl vieno banko užda
rymo Waukegan’e.

UŽ ATLYGINIMO MA
ŽINIMĄ

Chicagoj tariamasi statybos 
darbininkams sumažinti atly 
ginimų.

Valdininkų algų mažinimas 
pripažįstamas nepageidauja
mu ir manoma algų nemažinti. 
Čia būsią galima sutaupyti tik 
nubraukiant įvairius asmeni
nius priedus už užimamas vie
tas, gabumus, trimečių dalį, į 
vairius nuošimčius, ir 1.1.

Šiais 1931 m. biudžetas per
viršijo 340 milijonų litų, tuo 
tarpu 1929 m. jis tesiekė tik 
apie 290 milijonų. Ateinantie
ms 1932 m. pagrindan imamas 
1929 metų pavyzdys ir biudže 
tas manoma suvesti apie 295 
milijonus litų.

Paprastų išlaidų numatoma 
apie 235 — 245 milijonus, ne
paprastų — apie 50 — 60 mi
lijonų. Nepaprastas išlaidas 
sudarys Telšių—Kretingos ge
ležinkelio ir Klaipėdos uosto 
statybų tęsimas, kitų pradėtų 
statybų baigimas, anksčiau su
daryti? užpirkimo sutarčių vy
kdymas ir primokėjimai už 
eksportinius bekonus, sviestą 
ir kitus mūsų gaminius. Šiais 
metais tiems primokėjimams 
išleista apie 20 milijonų litų. 
Ekspbrtą teks ir toliau remti, 
tik tie primokėjimai gal bus 
kiek pamažinti. “M. R.”

LINUS ŠIENAUJA

Mažeikių apskrities tautini
nkų ekonomistų suvažiavimas,Į 
kuriame dalyvavo valsčių vir-| 
šalčiai, jų padėjėjai ir valkčių 
tarybų nariai, nutarė pras 
valdžią, kad ji bent kartų pa-1 
šalintų įsigyvenusius nenor
malumus priiminėjant bekonusI 
ir uždraustų važiuoti į Latvi
ją vasaros darbų dirbti jau
nesniems kaip *17 metų. “A.”'

ĮGRIUVO VATIKANO 
KNYGYNO STOGAS

VATIKANAS, gr. 23. — 
Vakar visai netikėtai įgriuvo 
Vatikano knygyno stogo prie
šakinė dalis, kur yra taip va-, 
dinamas Siksto V-ojo sparnas.

Knygyne žuvo vienas stu
dentas. Daugybė brangintinų 
raštų sunaikinta.

SMURTININKAI DIRBA

Šventės ne Šventės, bet r,mu- 
rtininkai veda tarpusavę pra
gaištingų karą.

Nortb Riversidėje rastas pa
mestos nužudyto Tagnatti’o 
lavonas.

Kitas nežinimo vyro lavo
nas rastas arti Chic4 Heights. 
Dešimtį kartų peršautas.

Trečias — buvusia gatvėka- 
rių konduktorius J. Walsh’aa 
rastas mirtinai pašautas Tay- 
lor ir Ogden gat, skersgatvy.

Be to, Berwvn’e rastas pa
mestus suskylėtas ir kraujuo
tas automobilis.

Joniškis, Šiaulių apskr. Pi
rmieji stiprūs šalčiai kai ku- šalčiau.

ORO STOVIS 4

CHTCAiGO TR APYut? 
KftS. — Šiandie saulėta; kįj
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KUN. JONAS AMBOTAS

Mūs lietuvių gyvenimas A- kurna, nes jisai nėra vadas 
merikoje’ sulyginamai yra vienos tiktai parapijos 
trumpas. Kultūrinė mūsų iš
eivijos pažanga yra žymiai 
trumpesnė; mes esame jau 

Ii padėti tik kongresas. Reikalingas konstitu-. dvidešimtojo amžiaus tauta, 
eijos priedas. Be tokio priedo negali būt'Tiktai šiais keliais paskuti- 
pastovumo. Be atitinkamo priedo kiekviena niais metais mūsų tautos va
lstybė gali pensijų įvesti ir gali atšaukti. A‘ai ir įvairios kultūrines ben-' beturėdamas gali

Reikia tikėtis, kad ateis tas laikas, kada druomenes tepradėjo svęsti luybg8 Bįekti aukštesnio moks

taip sakant, mėginimai. Labai mažas atly
ginimas skiriamas, nes bijomasi, kad ši mo
kama pensija nepakirstų jų finansų.

Šių pensijų įvesti — yra šventa kiekvie
nos valstybės pareiga. Bet ši pareiga negali 
būti tinkamai atliekama, jei nebus privalo
mojo tam tikslui pagrindo. Tokį pagrindų ga-

šio krašto vadai įgys daugiau sųžinės jaus- savo sidabrines sukaktuves, 
mų ir daugiau rūpinsis teisybės vykdymu. Sidabrinės sukaktuvės kul- 
Būtų baugu, jei jie patys nesusiprastų, bet|^urinės tautos darbuotės yra 
varu būtų verčiami daugiau rūpintis visuo- , nedidelis laikotarpis. Bet, 
menės gerove. Deja, šiandie tas rūpinimasis ’ kiek per tų trumpų laikų tau- 
paneigtas. Štai, pati vyriausybė nusiplauna
rankas ir sako, kad ji nekalta dėl nedarbo 
siautimo ir ne jos pareiga bedarbių likimu 
įūpintis. Kituose kultūringuose kraštuose 
taip nėra.

DIENOS KLAUSIMAI
KRIKŠČIONIŠKŲ MOKYKLŲ BROLIAI.

PENSIJA SENATVĖJE
Krikščioniškų mokyklų brolių institutų 

įsteigė aukšto mokslo ir išminties kunigas, 
mums žinomas šv. Jonas Baptistas de La 
Šalie.
Šis krikščioniškų mokyklių brolių institutas 
krikščioniškos šeimos. Išsižadėjęs žemės 

turtų ir tuščios pasaulio garbės, jis pasiau
kojo vargšų vaikų auklėjimui. Jo laikais 
apšvietos galėjo siekti tik turtuolių vaikai, o 
vargšų žmonių vaikai buvo apleisti, jų švie
timas niekam nerūpėjo. Šių nelemtųjų būtį 
jis ėmėsi keisti, ir jo darbus Dievas laimi
no. Su mažu savo sekėjų skaičium pirmąsias

Pensijos senatvėje klausimas Ameriko
je yra svarbus ir gyvas klausimas. Kitos 
kultūringos valstybės jau senai išsprendė šį 
klausimų. ,Kai kuriose iš jų jau yra panai
kintos ir senelių prieglaudos. Yra faktas, 
kad minėtų prieglaudų išlaikymas, nepaly
ginti, brangiau atseina negu mokamos pen-
8^°6, . . .

Bet Amerikoje daugiau vaikomasi do
lerio, negu rūpinamasi žmonių likimu. Gal
taip yra dėl to, kad čia gyventojai nesuda
ro vienos tautos, bet tik valstybę. Vienų tau
tybių žmonės nepaiso kitų. Anksčiau į ši 
kraštų patekusios tautinės, grupės krašto* 1681 m. Į savo vedamas mokyklas jis įve-1’! -vra

ta pažengė pirmyn! Vargu 
rastųsi, šalis ar tauta, kuri 
tokiu trumpu laikotarpiu bū
tų padariusi tokių stebėtinų 
pažangų. Pusantro šimto pa 
rupijų su savo bažnyčiomis, 
mokyklomis, draugijomis; tuk 
stantinės organizacijos su sa
vo skaitlingomis kuopomis ir 
savo laikraščiais; gausios 
vienuolijos su savo pradinė
mis ir aukštomis mokyklomis, 
labdarybės ir gailestingume 
įstaigomis — tai vis neilgo lai 
kotarpio sistematingo ir uo-

valdžioje užima pirmenybę. Jos dažnai tar
pusavyje varžosi krašto politikoje. Kiek
viena'iš tų grupių ar atskirų asmenų la
biau 'žiūri ne visuomenės, bet savų reika
lų. Krašto gerovės klausimas yra antraeilis 
dalykas. Jei, pavyzdžiui, jijes imsime kad ir
pačių krašto vyriausybę

vienas žymiausių ir garbin
giausių mūsų visuomenės va
dų.

Kun. Jonas Ambotas, kilęs 
iš bajorų šeimos, gimė 1869 
metais Vosyliškyje, Kėdainių

Trečiadienis, gruodžio 23, 1931

Kun. Jonas J. Ambotas, lietuvių Šv. Trejybės 
parap., Hartford, Conn., klebonas, kuris šįmet 
švenčia 30 m. į kunigus įšventinimo sukaktuves.

lo, 1890 mętais atvyko į Ame
riką. Kiekvieno išeivio gyve
nimo pradžia yra žinoma: 
reikia eiti į dirbtuvę dirbti.
Jaunasai Amboįak nesudarė 
išimties iš šios taisyklės. Su
taupęs skatiko, 1903 metais 
įstojo į Šv. Ciriliaus kolegijų,’
Detroit, Mich. Laimingai bai
gęs priruošiamuosius mokslus,, 
įstojo į tenykštę dvasinę semi-1 
narijų. Kiek vėliau, dvasinė!
valdžia nusiuntė šv. Teologi-, t ė Hartforde įkurti lietuvių nyčia, viena 'gražesnių lietu- 
jos mokslų eiti į šv. Jono se-! parapijų. Jo Ekscelencija vys- viškų bažnyčių Amerikoje, 
minarijų, Brighton, Mass. Sek j kūpąs Nilan, D. I)., pasikvit- Bažnyčia pašvęsta Švenč. Tie- 
mmgai baigęs seminarijos tęs pas save kun. ,J. Ambota, jybės garbei, 
mokslus, gruodžio 21 dienų 
1901 metais Hartfordo vysku
pas M. Tierney įšventimo jau-

“ ta daugiau 
žiūri savo ir partijos likimo, negu bendros 
krašto gerovės.

Nežiūrint tokios keistos būties, pensi- 
• . ' . ijos senatvėj klausimas čia darosi vis aktua
lesnis. Šio krašto laikraščių daugumas šį 
klausimų dažnai svarsto ir stumia jį pirmyn. 
Daugybė didžiųjų organizacijų šį klausima 
svarsto susirinkimuose, daro nutarimus ir 
pasuka juos į atitinkamus autoritetus.

Yra patirta, kad kiekvienos atskiros 
valstybės, išėmus Indiana valstybę, gyven
tojų daugumas pensijų senatvėje remia ir 
reikalauja, kad tuo reikalu kongresas susi
domėtų.

Septyniolikoj atskirų valstybių jau at
likti pirmieji (žingsniai — pravesti ir vykdo
mi senatvės pensijų įstatymai. Tai dar tik,

v,

Rašo K. R. Vo šilką.

REGĖJAU IR GIRDĖJAU 
LIETUVOJE

(Tęsinys iš 299 Nr.).
Rankų bučiavimų yra įvairių. Ponios

sako, kad iš rankos pabučiavimo jos ga
linčios net vyro būdų atspėti, ar jis yra 
darbštus, ar tinginys, ar linksmas, ar pa
niuręs, ar griežtai rimtas, ar lengvapė
dis, ar .14 gerbia, ar myli, ar inde- 
ferentiškas jos atžvilgiu. Labai gailiuosi, 

’kad man neteko tų visų poniučių paslap
čių sužinoti. Tik tiek pastebėjau, kad kai 
kurie, kai rankų bučiuoja, tai taip švel
niai, rodos, kad peteliškės sparneliais 
paglosto; o kitus tai ne vien jauti, bet ir 
girdi, kaip bučiuoja; o dar kiti tai kai pa
gauna rankų, tai net keletu ininutų ne
paleisdami bučiuoja; kai dvasios pritrūk
sta, atsikvėpę vėl bučiuoja. įdomu, apie 
kokias būdo ypatybes liūtų galima iš to-

pasiūlė jam organizuoti nau- ,7 d ° Kaip kiekvienas šviesių
jų parapijų. Kun. J. Ambotas, , , ... . - . . ' ,d-e r > darbuotojas, taip ir kun. Am-
didelės lenkų parapijos klebo- , -v, . - , , .... { botas aiškiai suprato, kad pa

pi jos širdis — tai mokykla..
jisai 

no
tų per daug skolos ani 

parapijos. Jani beruošiant mo- 
Atvykęs j Hartfordą, kun. kyklai planus, pasitaikė gera 

J. Ambotas mažai kų rado. proga pirkti jau pastatyta

, J |nsHl kandidatų į kumgus. nas, nudžiugo jam patiektulauš tautos darbštumo gausils .. r . . ... 7 , rar.,,„.. ........ —.Lietuvių kolonijos tuo lai- pasimylim ir, mėtės turtinga . . . .. _ , A 1 . . ’ ‘ i ne mokyklos jruosiino iku Conn. valstybėje dar bu- parapijų, atvyko į Hartford*; .- . , . . , ... ',, . , . , , . . * ėjo rimtai ir atsargiai, kadvo mažos. Kurios sugebėjo su- darbuotis saviesiems. Tai i- . ,, . , ..... .. . ............ . . ' užtrauktų per daug skolos

daviniai.

.1

Priežodis sako, kad didžiu 
ma valdo. Tai neteisingas 
posakis. Tokio reiškinio pa
saulyje dar nebuvo. Paprastai

sikurti parapijas, turėjo sa
vus kunigus. Tokiu budu jau 
najam kun. J. Ambotui teko!

vyko 1912 metais.

kelias mokyklas įsteigė ir atidarė 1680 ir j mažuma valdo didžiumų, ku- pasidarbuoti svetimtaučiams, i rpebuva
.v . . , , .. . . i--------------- nupirktas sklypas z.*- mokykla, nepertoliausia nuodažniausia pasyvus vyskupas i paskyrė i Švenč.! - - . ■ • -• , . ' ,p Ji P“ j i mes lr seni namai — apacio-1 bažnyčios. Katedros parapija

, n • i . . oruieli, je bažnyčia ir viršuj kleboni-1pradėjo statvti sau nauja mo
kini tais laikais visose mokyklose buvo var-į/r kultūriniame gyvenime. Conn. vikaru. Tai buvo lenkų jh Rūta dar ir gRolos ToR- ky|d.p s *. prigigjo parduo.

paiapija. Kun. Ambotas, mo lnajntj tegalėjo padaryti pa- ti. Kun. J. Ambotas pasinau- 
kedanms gerai lenkiškai, bu-j siSventęs kunigas ir kar§tarf (Įojo proga ir pigia Raina 
\o parapijiečių skaitomas .u patrjotas. Tiek buvo gera, įsigijo puikius mokyklai ru

dė vietos žmonių kalbų vietoje lotynų kalbos valstybės elementas. Taip yra Marijos parapijų

tojania. Jis pasirinko atitinkamus mokyto- Didžiuma yra užmigęs tau- 
jus, pirmuosius brolius, jis parašė jiems rei-! l°s kūnas, kuris reikia švies- 
kalingas taisykles ir nurodė mokymo meto-' ti, kultūrinti, vesti prie Idea- 
dus. Pats parašė visų eilę vadovėlių ir vei- ’ė. Ir tasai sunkus tautinės 
kalų “krikščioniškų mokyklų vadovybė.“ Įkurybosdarbastenkaneskait-

Šis krikščioniškų mokylių brolių institutą,1,ngiems tauĮos darbuotojams. WIU11CI1W metams jis uu- ave, paįįame didžiojo mies- džiulės salė;
pradžioje buvo kaip mažutis pasodintas lai™nga 111US^Uuta’ turinti ,vo čia paskirtas klebonu. Per to eentre rinkimams, pramogoms ir t. r.
medelis. Kadangi sumani ranka jį sodino j ^rbscllI sav° kasios vadų,, dešimt j metų jam teko dar- Run j, An)botas ., <iokiu bfld& k,,n j Ambotm
n pasodintų atsidėjus pii/aurejo, jis išaugo / v. . I ... .. .. ... dėjo savo darbuote. Visu vadovaujant, riartlordo para
milžinišku medžiu Tain ivvko su minėtu iu-i'l,u'bų varo pirmyn, neziure- .reiškė galimybi* pereiti į be- . .v ... , . .. Y. .. . - . , ,miiizimsKu meuziu. ±aip įvjKo su mnieiu iu | .... , >• - • , „• , .. pirma išmokėjo esama skola ir pija šiandie turi puosfnų baz
slitiitn Iv.iriosp nasanlia dalvse šie broliai JokjU kliūčių; ir galutl- tuviskų parapijų. ... . ... . . ‘ ’ .. . . ..unitu, jvamose pasalino aaiyse šie oionai i i it pradėjo kelti kapitalų nau- nyčių ir mokyklų pačiame
turi įsteigę daug mokyklų. Iš jų skleidžia-; Conn. valstybėje gyvavo jam statybos darbui. Pasieki s miesto centre; turi gražių kl“-
ma Dievui garbė ir žmonijai gerovė. Vienas tokių prakilnių mū-jdvi didelės kolonijos — Wa- reikiamos normos, pripirko bonijų. seselėms — mokyti,-

Pastaroji instituto statistika rodo, kad . sų visuomenės vadų yra gar- terbury ir New Britain, prie du nauju gretimu lotu su gra- joms vienuolynų ir namus baž- 
kongregacija turi 12,657 brolius, 1,295 mo-|busis kun. Jonas Ambotas, kurio parapijos buvo prijung- žiais dviejais namais, kurių nyčios tarnams. Tai penkioli-

vo žmogumi, nors jie gerai zi- kad lietuvi|J „,,„savvbs buv„ Mokvk|,.s
1,0,10 Ji lietuviu esant. Prasli„. K1.a.ioi(, viet()je prie Ca|lita, kaniba,iab ,
kus keturiems metams jis bu-

munai labai

jvairiems susi-

kyklas ir 273,599 mokinius. Hartfordo lietuvių parapijos
————— j klebonas, kuris šiomis dieno-

Rytoj išeis “Draugo“ kalėdinis numeris. J mis švenčia 30 metų savo’ Į

pirkti.

Jaunimas. .
Kai palygini Amerikos jaunimų su 

Lietuvos jaunimu, tai matosi neapsako
mai didis skirtumas. Nežinia, ar tai lietu
vių tautos būdas, ar kitokios gyvenimo 
sąlygos, ar didžiojo karo įtaka, bet Lietu
voje, rodos, visai kitokie žmonės, nes vi
sai kitaip galvoja ir kitaip elgiasi negu 
Amerikos jaunimas. Man sudarė įspūdį, 
kad Lietuvoje jaunimas rimčiau į gyveni
mų žiūri, gal net per rimtai. L'niVersitetO 
studentai* užuot futbolų žaisti, ar kitokiu 
sportu susidomėti, tai sau politikuoja, ir 
dar kaip karštai politikuoja.

Kol buvo inteligentų stoka, tai ne
buvo galima ajisiiūti be jaunuolių pagal
bos. Bet dabar, rodos, jau yra gana su
augusių jiolitikiei ių, o vistiek partijų va
dai tyčiomis o gal, nesuprasdami, kad 
jie skriaudžia jaunimo ateitį, įkyriai trau
kia juos savo pusėn ir velia į politikų. 
Vieni juos kursto, kad tų ar kitką darytų, 
o valdantieji politikieriai juos kalėjiman 
kiša, arba nubaudžia ir ištremia, o tutui

ta Hartfordo lietuvių misija, vienas dabar yra klebonija, kos metų sunkių darbų vai
šių misijų prižiūrėjo a. a. kun. kitas — seselių Pranciškiečių šiai.
Žebrys. New Britain parapi- vienuolynas. Iš pradžių pas- i Kun. J. Ambotas yra žmo- 

parapijiečių myli- 
ie aiškiai mato jojo dar- 

ų pasišventimų, kurį
Amerikos lietuviams katali- jos. Dvasinė vyriausybė nuta-jtyta labai graži ir puošni baž-i (Tęsinys 3 pusi.)

. lil> I |MMWI'nliįI- ... ■ - — .-.-I __ ____ _______ ..___ .
nystėlę, žinome, kad jaunos širdys moka išgalę ir skonį. Yra opera, drama, kim- 
džiaugtis po šiaudiniu stogu lygiai taip matografų, šokių salių, kavinių, kliubu, 
puikiai, kai amerikiečiai išpuoštuose mi- i kabaretų, na ir dažnas vienų pas kitus

partijų suktybių išmoksta. Žinant kaip 
vargingai daugumas Lietuvos jaunimo 
siėkia mokslo, kiekvienas bepolitikuojan
tis žmogus piktinasi tokiu'politikierių el
gesiu. Jau ir mums, amerikiečiams, yra 
žinoma, kad dabartinė Lietuvos valdžia 
studenčiokus kalėjiman sukiša, ištremia, 
ii dažniausiai tik todėl, kad tikruosius 
kaltihihkūs jie bijo kalėjiman sodinti. 
Kurie yra didesni Lietuvos jaunimo prie
šai, ar jų kurstytojai, ar jų baudėjai, — 
tai tik laikas parodys..., tik kad tas išei
tų tautai į sveikatų. Dabar Lietuvoje, kur 
tik pasisuksi, visur užtiksi nedakeptu, 
{įerkeptų ir apsvilusių jauniklių “politi
kierių“. Amerikos studentija yra laisva

Ii jonų vertės salėse.

Nežiūrint visų savo vargelių, Lietu
vos jaunimas labai mėgsta dainuoti. Kur 
tik jie sueis, ar gegužinėse, ar šokiuose, 
tuojau girdėti atskirų būrejių dainavi
mas. Tas labai paįvairina vakarų ir klau
sytojams ir dainuotojams. Tikrai malonu 
ir įspūdinga girdėti juos dainuojant.

Šokius nors ir moderniškus šoka, tik 
daug lėtesnių tempu, ir tiek daug nesi- 
kraijM» kaip Amerikoje. Teko man maty
ti Lietuvoje šokant šokį “Black bottom’’,

lių rankų bučiavimų spręsti? Kai tai vi- 
^sa savo vyrui imi paša koja u, tai jis sušuko trukdo jų mokslų. Baigę Lietuvos univer-
“Nelaimė Lietuvai, kad ponių nubučiuo
tos rankos tampa priemone sifilio, tuber
kulioze ir kitokių ligų plėtimui“!

sitetų, užuot būti atitinkamais savo pro-' 
fesijai, išeina “nusipolitikavę politikie
riai“, kurie ne tiek partių idealų, kiek

nuo tokios nelaimės, nes universitetai čia i ot’ba kaip tūli Lietuvoje vadina ameii 
griežtai pasakų politikieriams: “Kėep koniskas kazokas , tai pas juos išeina 
your dirtv liands off from American
scientific institutions“!

Pasilinksminimai.
Visi, kurie esame atvažiavę iš Lie

tuvos, žinome, kaip linksminasi kaimo 
žmonės. Nedaug pasikeitė jų pasilinksmi
nimai ir dabar; tik dabar jau dažniau y- 
ra rengiami vakarėliai daržinėse, o šakiai
bakužėae, kur kai kada net grindų nėra. 
Atrodo gan skurckžiai, bet prisiminę jau-

visiškai “slow motion”, nei dalies ame
rikoniško “pep“ nėra.

Miestiečių pasilinksminimai skiriasi 
pagal miestų didumų. Mažuose miestu
kuose, Ik* smuklės, kitokių pasilinksmini
mams vietų nėra. Daug yra žmonių Lietu
voje, kad visai nėra kinematografo matę. 
Tokiuose mažuose miesteliuose žmonės la
bai dažnai vieni pas antms svečiuojasi.

Kaune galima linkunintis pagal savo

svečiavimasis.

Opera
I

Kaune-yra Lietuvos valstybinio tea
tro namas. .Jis yra mažutis, bet gana gra
žus. Tuo pačiu namu dalinasi tarp savęs 
opera ir drama; vienų dienų būna opera, 
o kitų dienų teatras, arba tas mainosi sa
vaitėmis. Mes, amerikiečiai, nuvykę Lie
tuvon, viską esame pratę lyginti prie A- 
merikos; na,4r žinoma esame nepatenkin
ti. Pirmų sykį atsilankius į Lietuvos’o- 
perų, man padarė mizernų įspūdį. V*iskn< 
atrodė taip menka, ir pati opera ir jos 
dalyviai. Bet lokį įspūdį žmogus gauni, 
kų tik nuvažiavęs į Lietuvą; visoje Lie
tuvoje amerikiečiui turistui atrodo viskas 
taip maža, taip ankštu, kd rodos, smar
kiau pasijudinusi, tai jau su svetimu '-ii- 

bežiu susidursi. Tačiau ilgesių laikų Lie
tuvoje pagyvenus, tas viso ko mažumas 
sudaro tam tikrų jaukumų. Keletą kartų 
į operų nuėjus, visai gerai atrodo.

(Bus daugiau)

I
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MOTERYS TIESĄ SAKE

Rašinskienė ir Gilienė nukarūnavo Petrauskų ir 
Stulginskį. Langman’as eina pirmyn.

Lenktynėse kontestininkij pozicijos mainosi kas
dienę, kas valandą

Vakar skaitėme “Drauge”, 
kaip Petrauskas, pralenkęs e- 
nergingas moteris, atsistojęs 

Urečioj vietoj artinasi prie 
Stulginsko ir Stanciko. Šian
die lenktynių “track” vėl 
kitaip atrodo. Moterys teisy
bę sakė, kad pirmenybė joms 
priklauso: Gilienė pralenkė 
Petrauskų, o Rašinskienė, Stul 
ginską. Rašinskienė tiek pa
žengė pirmyn, kad — dar žing 
snis ir eis greta su Stanciku.

Naujas kontestininkas Lang 
inan’as (cicerietis) buvęs pas
kutinėj vietoj pralenkė A. 
Nomčauskaitę,, Mandravicką 
iš Kenoshos; kad dar trupu
tis, ir Rėkus iš North Side su 
Staniuliu iš Marąuette Parko 
būtų palikęs užpakaly.

, T
( Kontestininkų stovis iki 
gruodžio 22 d. vakaro buvo 
toks:

V. Stancikas, 1706 W. 47

O. Rašinskienė, 1639 S. 50
Avė., Cicero, III......... 130,200

A. Stulginskas, 1628 S. 50 
u ve., Cicero, D1......... 113,450

A. Gilienė, 3131 S. Emerald 
Avė., Cbicago, III......... 75,000

P. Petrauskas, 14 Johnson 
st., Binghampton, N. Y.

.. .......................... 74,880
M. Vaikaiienė, 6315 S. Lin
coln avė., Cbicago, III 63,250

P. Pabijonaitis, 2320, W. 23 
I’l., Chicago, III..........36,150

P.Varakulis, 724 W. 18 st., 
Chicago, III............... 23,800

Aukškalnis, Gary, Tnd. 
................................ 23,000

S. Staniulis, 6651 S. Talman
avė., Chicago, III......... 17,000
Rėkus, Chicago, Iii. .. 12,950

Vaicekauskas, Chicago, III. 
........... .................... 11,200

A. Langman, 1334 S. 48 Ct.,
st., Chicago, III..........193,530 Cicero, III......................... 1,000

' V. R. Mandravickas, 815-45 
st., Kenoslia, Wis .... 10,000

A. Nemčiauskaitė .. 8,501* 
O Kazlauskienė, 4356 S.

Kockwell st., Chicago, 9,500

A. Valančius, 1226 S. 50 
ove., Cicero, Tll............. 7,000

Sutkus, 1007 Eight st. 6,700

J. Žvirblis, 1513 35 avė.,
Melrose Park, III.........  5,000 į

A. Žolynienė, 6709 Archer j 
avė., Chicago, III......... 2,50(1

M. Povaitienė, 700 S. 9 st. 
Rovaitienė, Ilerrin, III. 1,000

I
Grybas, Chicago, III. 1,000 
Valuckas, Melrose Park,

111.................................... 1,000
Bugentavičins, Chicago, Il

linois .. . ........................ 1,000

Bacevičius, Chicago, Illi
nois' ................................  1,000 I

Fj G.ubysta, Chicago, Illi
nois ................................ 1,000

Misiūnas, Roseland, Illi
nois *............................ 1,000

Gaižauskas, Roseland, Illi
nois ................................ 1,000

Varaitis, Luzerne, Pa. 1,000 
Mikalauskas .............  1,000
K. Sabonis, Chicago, Illi

nois    1,000
J. Šimulynas, Waukegau, 

111. ................................ 1,000
Bet, ką, rytojus parodys, 

kas įspės? Gali paskutinėse

C
ė?

KUN. JONAS AMBOTAS je pasireiškia neretai. Jas gi vietose stovį kontestininkai 
tinkamiausia likviduoti, kun. < pralenkti visus tuos, kurie

(Tęsinys iš 2 pusi.)
jisai yra įdėjęs į savo avijos 
gerovę. Čia nėra jokių kivir

Ambotui tarpininkaujant, vi- šiandie smarkauja. Visaip 
gali būti. Viskas priklauso 
nuo to, kiek kuris kontestinin-

suomet pasisekdavo.

Karo metu Amerikos Lietu-
čiij; nė nesusipratimą. Reilrinivią Taryba, L. K. Federaci-!k’! cllrba’ klek zmonl'! aPlan_ 
pastebėti, kad kun. J. Ambo- L Knnig, Vienybė, visos k"' YPatin«ai P™5 Kalfdas’ 
tas yra retai pasitaikančio Sąjungos ir Susivienijimai v-.ka a -^ania Glaus as būna 

ra nekartą patyrę kun. Ambo-t“busy” daJi"damas Prez«”didelio takto asmuo. Kad ge
riau jį pažinus, galima prisi
minti štai koksai nuotikis. 
Mirus klebonui lenkų parapi
joje Norwich, Conn., kur pir
miau darbavosi kun. Ambotas, 
vietinė parapija atsiuntė savo 
clegaciją pas kun. Ambotą, 
rašydama jį grįžti atgal j

, _ . tus. Todėl, rytoj, ar kūčių die-to gerumo ir paramos. Gal ’ / , , . *
i • , , . , . . . , nų, ar po Kalėdų reikia tikė-kiek nuostabu, bet visgi bran- . ’ . 7,. . .•_ • . . ... tis didelių atmainų. Kurisginusios jojo organizacijos—,

kontestininkas kurį pasivys, 
ar pralenks, vėliau pamatysi-tai jaunimo organizacijos, Lie 

tnvos Vyčiai. Žmogus nejau
nas amžiumi — jaunas dvasia, 
ir žinoma pasižymįs suprati- 
mu, nes ateitie priklauso jau- Ciu energingai darbuotis, o vi.

Visus kontestininkus kvie-

orwioh. Tai buvo karui pa -Įnimui. Dėl šios tai priežas- snomenę nuoširdžiai jų dar-
ibaigus ir lietuvių santykiai 
u lenkais buvo labai aštrūs. 
Kun. J. Ambotas, įvertinda- 
nas žmonių gerą širdį, nuro- 
ė į tą aplinkybę, kad jisai 
sąs lietuvis ir kad geriau bu

sią lenkų parapijai, kad joje 
klebonausiąs lenkas. Delegaci
ja sugrįžusi pareiškė, kad pa
rapijiečiai nenori jokio kuni
go lenko klebonu ar kito ko-

ties jisai tiek sielojosi ir dėl paremti 
mokyklos įkūrimo ir tinka Į 
mo josios įrengimo. Kaip 
kun. J. Ambotas yra musų 
organizuotės vadas, taip jisai 
yra jaunimo tėvas.

Jokšai tikybiniai , tautinis 
reikalas nebuvo ir nėra kun.

Kontesto ved.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztumui Borden)

ADVOKATAS
J. Ambotui svetimas. Karo iq5 W. Adams St. Rm. 2117 
metu Hartforde, jam vadovau- j TeiePhone Randolph «7i? 
jaut, išparduota dešimtimis 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 

kio, tiktai kun. Amboto. To- tūkstančių paskolos bonų. Teiephone Rooseveit »o»o
kius reiškinius teskaitome tik Daugelis tų pinigų neliko žmo Name: 8 ,w ’ ryto Tel Repub M<,° 
(jai pasakose. Jnių kišeniuose: didesnė jų dn

Be abejo, Šita ypatybė, kar įlis suaukota įvairiems musų A. A. SLAKIS
tu eidama su jojo dideliu |,r ^etuvos švietimo ir gai- advokatas
darbštnTrm ii 1 testingamo reikalams. Ir pa- Mieeto on«*a 17 w. wMhmgton staai ostumu, pastūmėjo J) pir- iV, . . . 1 Room ĮSOS Tel. Central 297*
myn mūsų visuomenėje ir pa- |crJ Pirmu°3u aukotoju bUvo valandoj » ryto t« < po ptet.
statė jį visa galva ankščiau už 
kitus vadovauti įvairiam kul
tūriniam darbui. Jisai priklan 

prie visų lietuviškų kata
likiškų organizacijų, ir tai ne 
eiliniu nariu, bet visur vado
vu. Įvairiais laikotarpiais jam 
teko būti ar tai pirmininku, ar 
dvasios vadu mūsų visų di
džiųjų organizacijų paeiliui.

patsai parapijos vadas. Mūsų VakarBta. utern.. Ketv.. ir subetoe 
vienuolijos, Bernaičių Kolegi- — • iki • m
ja, įvairūs lietuviški katali- (
kiški laikraščiai yra daugiau
sia patyrę jojo duosnumo. Tik 1 
tai geras tėvynainis supranta

, 4146 Archer Avė. Tel. Laferette 7117

ir atjaučia visus savo tautos 
reikalus.

Jojo žodis nusverdavo visus 
ginčus. Kuomet, pavys., iškilo i vad» joJ° 30 mct,»

konfliktas Lietuvos Vyčių or
ganizacijoje, jisai buvo iš
spręstas kun. J. Ambotui pir 
mininkaujant jojo paties gia- 
muose. Tokių gi nuomonių skir 
lumų visuomeninėje darbuotė-

Namų Tel. Hyde Perk ĮSOS

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IA SALLE STREET
Malonu mums Amerikos lie Room 1,14 Tel- R*ndo,p,‘

tuviams katalikams pasvei- VBlBndo" ’ nrto iki ■ vai. vau
. * Sft41 So. Halsted St. Tel, Vlctory »6«l

kinti savo garbingąjį dvasios

sukaktuvėse. Telaimina jam 
Aukščiausis jojo gausiuose 
darbuose ir nuopelnuose ir te
atlygina už jojo pasišventimą 
saviems žmonėms dangiškuo
ju užmokesniu.

M. I. C.

Valandoa —- 7 Iki » vakarr 
litam., Ketv. Ir Suhatoe vakare

Tel. Randolph 6147

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

H S. LA SALLE STREET 
Ir Vakarais: Utarn., Ketv, Ir Su-1
hatog nuo 7:S0 Iki • )

*200 S. HALSTED STREET
Tel. Wentworth 1001

KAS NORS

oi Ihe

Paskelbia

Marškiniai
(RANKOMIS BAIGTI)

it

Gb

Kiekvienas

Su Musų Nauju Sensacingu

PERFECT THRIFT
BAIGTU PATARNAVIMU

Perfect Thrift Baigtas Patarnavimas Yra
Naujas Home-Crystal Patarnavimas, sulig kurio visi dalykai pristatomi pilnai 
baigti ir juos tereikia pasidėti. Paklodės ir užvalkalai, staltiesės, pajamos, skal
biniai, namų dresės, žiurstai, nosinės, kojinės ir tt. yra pirmiausia moksliškai 
išskalbiami, kaip tiktai Home-Crystal gali juos Išskalbti—pilnai sterilizuojami 
—ir rūpestingai suprosinami-užbaigiami. Marškiniai yra rankom užbaigiami, j ei 
juos įdėsite į savo ryšulį, už tiktai priedinius 5c sulig šio naujo Perįect Thrift 
patarnavimo. PERFECT THRIFT yra vienintelis patarnavimas su kuriuo marš
kiniai bus užbaigti už šią naują žemą « . ą
kainą po 5c už kiekvienus marškinius. i u svari) i .4-U 

13c už Kiekvieną Priedinį Svarą.

Septyni Kiti Patarnavimai Jūsų Parankumui

HOME CRYSTALNieko Extra 
Nerokuojama už

PUKOTUS
Rankšluosčius 

ir
Blanketus

Išaugo
Kadangi

HOME CRYSTAL
TIKRAI PATARNAUJA

99

Nieko Extra 
Nerokuojama už

ŠILKUS 

VILNONUS

20%
4204-22

South
Westem

Avė.

Sutaupinsite ant Ryšulių, Kuriuos Patys 

Atnešite ir Atsiimsite

Musų Uniformuoti Durų Sargai Pagelbės Jums.

OUALITY SERVICE

HOMECRYSTAl

LAUNDRIES
“The Pride of the Houieivife”

Ali
Phones

Lafayette
9700
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VISŲ ŠVENTŲJįJ PAR. SIDABRINIS JUBILIEJUS

Visų Šventųjų parapija Cbicagoj gruodžiu 27 d. minės 
25 metų sukaktuves. Iškilmingų sumų, pritariant chorui ir 
orkestrui, laikys pats klebonas kun. ,J. Puškauskas. Pamoks
lų sakys Jo AJaionybė didžiai gerb. pralotas M. L. Krušas. Tą 
pat dienų G vai. vak. savoj svetainėj įvjŲis sidabrinio jubi
liejaus puota su nepaprastai gražia programa, Daug žymių 
kalbėtojų, n- pasižymėjusių Chicagos dainininkų dalyvaus 
programoje. V ietims choras, orkestras, mokyklos vaiku
čiai, visos draugijos ir parapijos komitetas su savo klebonu 
rūpinasi, kad jubiliejaus iškilmes pavyktų ko puikiausiai. 
Visa parapija nekantriai laukia tos dienos, kad pamatytų 
tos dienos Įvykius bei iškilmes.
B.* t' t

Prieš 25 metus pietinėj Chicagos miesto dalyje, vadina
moje Koseland, nebuvo lietuvių parapijos. Visi tuomet pri
klausė prie Šv. Juozapo parapijos So. Cliieago, kuri yra už 
'6 amerikoniškų mylių nuo Roselando. Kadangi susisiekimas 
buvo ne per geriausias, norint pasiekti lietuvių bažnyčių, o 
katalikų skaičius vis didėjo, buvo susirūpinta sukurti nau
jų lietuvių parapijų. Atvykus iš pietinių valstybių a. a. kun. 
Pr. Serafinui Chicagon ir jam laikinai apsigyvenus šv. Kry
žiaus parapijoj pas gerb. kun. Al. Skripkų, Roselando lietu
viai prašė Chicagos Arkivyskupų J. Quigley paskirti jiems 
kun. Pr. Serafinų klebonu. Kadangi lietuvių skaičius buvo 
gana didelis, arkivyskupas iš karto sutiko duoti leidimų or
ganizuoti naujų lietuvių parapijų ir prašomų kunigų pasky
rė klebonu.

Norime gerb. skaitytojams priminti, kad platus Visų i 
Šventųjų parapijos gyvavimo aprašymas bus Įdėtas ateinam • 
tį šeštadienį, Kalėdų antrų dieną. Parapijos istorijos apra
šymas bus labai įdomus ne vien tos parapijos žmonėms, bet 
ir visiems mūsų skaitytojams.

.. ......
i .Jvi '

5' ,į ■ - A-'.t.-iA'•*!

Visų Šventųjų parapijos mokykla ir laikino

ji bažnyčia, pastatyta 1906 m.

Dabai tini.* Visų Šventųjų parapijos 

klebonas kum J. Puškauskas (klebonu te 

bėra nuo 1927 m.).

DRAUGAS

Pirmasis Visų Šventųjų parapijos klebo
nas ir organizatorius a. a. kun. Pranciškus 
Serafinas (buvo klebonu nuo 1906 m. iki 
1915 m.). ,

Antrasis Visų Šventųjų parapijos klebonas kitu. 
P. Lapelis (buvo klebonu nuo 1915 m. iki 1927 m.).

LIETUVIAI AMERIKOJE

RflCKFORD, HL
Visi laukia šventų Kalėdų, 

nes išgirdo, kad bus kas nauja 
bažnyčioj. Atvažiavo iš Chi
cagos garsusis vargonininkas 
p. Balsis ir suorganizavo jau
nimų sudarė didelį chorų. Kad 
jau gražiai gieda. Žada per 
Kalėdas pasirodyti bažnyčioj. 
Dabar klebonas kun. Urbona
vičius susirūpinęs, kad clioris- 

Itai netilps “ant viškų”.

Gruodžio 16 d. motorų bū
relis susirinko pas ponių A 

’delę Misentienę ir padarė jai 
didelį surprizų pasveikinda
mas jų varduvių dienų, ir su
taikė gražių dovanėlę, jų pa-
gerbiant

TreMto JTenTs, gruodžio 23,

Visų Šventųjų parapijos klebonija.

piknikų ir t. t. pas mūsų Ony
tę Kalėdų metu užsiprenume
ruokime dienrašti “Draugų” 
savo giminėms, draugams, 
kaip Kalėdų dovanų ir balsus 
atiduokite Onai Rašinskienei.

Jos rėmėja.

SVARBI ŽINIA!

Federacijos apskričio susi
rinkimas įvyks gruodžio 23 d. 
d. 1931 m. 8 vai. vak. šv. An
tano parap. svetainėje 15 St. 
'ir 49 Ct. Cicero.

Visi kviečiami pasitarti d 
Vakarinių Valstybių Konft 
i uncijos, kuri įvyks 1932 nj 
vasario 14 d. Labiausiai kviej 
čiaiua komisija. t

1
Komisijos narys.

! PU . ,r . i'K •• bKAIJUA 

------------- -- -------------------------------------------

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtus metų la 
kė jau yra gatava. Deksnio Galiu 

, Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirti!
' gų elementų, iš visų kraštų švieti 
girių visokių medžių aliejų. Del 

! uio Galinga Mostis kaipo saulės spit i 
; dūliai, pasekmingai gydo: Reu;
: ttsmą. Rankų, Kojų, Nugaros akai 
' dėjimų. Rankų, Kojų tirpimų ir 
' šaiusį kraujų, nikstelėjimų ir šiai 
visokius skaudėjimus. Tukstančltt

• žmonių yra pagiję, o milijonai d 
i nežino apie tai.
• Deksnio Galinga Mostis yra tie! 
i verta aukso, kiek ji pati sveria, siili;
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeij 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus 
žinam. Parsiduoda visur. Klauskit 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVE! 
OJNTMENT. Kaina 75 centai.
DEKEN’S OINTMENT CO

HARTFORD. CONN.

Abejonės tume būt negali; Rakandui yra tai viena dovana, kuri džiugina 
kiekvienų šeimynos narį. Tokia dovana ineša grožį ir patogumų į namus, ktfrio 
gerumais visi naudojas. Todėl lai šių metų Kalėdos nebus be naujų rakandų!

MOTERYS MĖGSTA' “CEDAR 
’CHESTS”!

Ar ji butų jauna ar sena ji Ims 
laiminga, jei “Sanla” atneš jai 
gružų “Ceilar Cliest”! Ar jus 
malėte (stabiai apdirbta naujos 
mados ir gražiausio apdirbimo? 
(k- (o kainos nckuoniet nebuvo 
taip žemos.

Kviečiame ateiti ir pamuly- 
ti musų Kalėdinius Spcšelus.

Po $7.85 - $12.85 - $19.85

4
l

*'/ * *

* . *

i vadovauti. P. A. Misentieitė 
i gera biznierė turi Coaljarda1 
'gerų anglių. Patariu visiems

plikti. Plunksna.

CICERO, ILL
šiomis dienomis vedamas 

dienraščio “Draugo” kon- 
testas, į tų kontestų' yra įs
tojusi viena, iš veikliausių Ci 
ceios iįųjungiečių. Būtų malo
nu pamatyti mūsų darbuoto
jų Onų Rašinskienę laimėjus 
pirmųjų dovanų. Paremkime 

i tų gražų ir naudingų darbų, 
i pirkdami tikietus į “Draugo’

VIDURIUS SUTAISO
VALI’OS Arbata yra geriausias 

vaistas nuo inkstų ligų, pūslės Už
degimo ir vidurių užkietėjimo.

VALPtįS ARBATA priduoda a- 
pclitų, sumažina gazus viduriuose 
Ir stiprina vidurių sistemą. (-» 
Prekė 11.00. RaSykit lietuviškai )

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St
tVaukcgan, III.

uz gerų veikimą 
[Bažnyčiai ir visuomenei. Ade- 
Hė Misentieflė gera katalikė, 
'moterų rėmėjų pirmininkė; 
'per 3 metus išrenkama mote
rų Sąjungos 9 kp. pirininin- 

';kė. G l ažus pavyzdys visoms 
čia augusioms. Gražiai moka

LACHAVVICZ IR SŪNUS
l'AGRAHiJ VEDfiJAI

Visą pagrabo patarnavimą .galinie atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šprnienų 

Padarome alfidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Chiragn, Ilk 

2314 W. 23rd Plaee 

Telef. Roosevett 2515

Cicero, Ilk 
1439 Ko. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

Artistiškai sui’iilenuotus, ga
biai padarytas . Nepaprastos 
vertės daiktas — puiki do
vana bite kam.

STIPRIOS GELEŽIES 

SMOKING STAND

98c.

23ĮCTwęare
Tonifitif V OPEN'

1

Barškis Furniture Hanse
“The House of Fine Furniture”

1748 WEST 47 STREET TEL. YARDS 5069

Didelis Pasirinkimas 
Drabužų

Kalėdų Sezone musų krautuvėj yra didelis pasi

rinkimas vyriškų aprėdalų, vėliausios mados siutų ir 

paltų, visokių spalvų — žalių, raudonų, pilkų, tamsiai 

rudų ir eollegiate modelių dėl jaunų vaikinų. Kelinės 

___ pločio 22 colių. Visi siutai su dviem kelnėm. Kainos pri

einamos/ ; ’ Į »il
Be to turime daug ir didelių bargenų. Atsilanky- 

kit. Turime daiktų, tinkamų Kalėdų dovanoms.

THE BRIDGEPORT CLOTHING.CO.
VYRŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

J. Petrauskas, Savininkas *
3312 SOUTH HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 1162
r J-
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OUR LITHUANIAN YOUTH
.* (MUSŲ JAUNUOMENĖ)

K OF L. PALAVER”

By Bee Ramancioms

X This basketball \varfare 
is getting niore and niore liee-

Amas and an eventful Ne'.v 
lear. These lmiidays rome a- 
long onlv once a year, vvhy 

jnot speml it in hilarity, evtn 
ihougli the bankroll slauched.

Tel. Cicero 67 56

DR. P. ATKOČIŪNAS
D e n t i s t a s 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankausko A pt likos

Vai.: 9-9 Cicero, III.

dils really doservcd som*?- hcague is in full svving. A fev

roll hv.

D A K T A R A 1

tie as the weeks 
few ‘‘salvos” to those who 
made that competition possib- 
le this year. They tell me that 
Cicero, actually walked awav 
\\ith the eup lašt year, būt 
that seenis highly improbable 
this annuin. My vote for a 
flashy player would be “Bud
ely” Budrick. He seenis to lia- 
ve everything. I don’t expect 
to piek an all star teani, onlv 
amateurs do that, I prefer to 
leave it to the managers of the 
entries. This sclieme lias wor-

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 VVEST 63 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue

Tel Prospect 102 8

Rezidencija 2359 So. Leavltt 8t. 
Tel. Canal 2330

Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v 
Nedėlioj pagal susitarimą

SVARBI ZINUTĖ

M, M. 1. SIKIKUL&
Lietuvis U * lOJUs* U Chl- 

Jįjfl K<-1» stttv oli&llc į 
> įutiį pv Gulu. 4645 fci.

Abuitiuu Avė. Vai. 2 iki 4 n 
u um 0 vau Ned. pagal autai 
u i'el, iiouievaru <62t. Na 
iuai. oo4l iao. Ai bau v Avė 
Tel. Fiu^peci, 1030.

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. ir Rez. Tel. Heinlock 2 3 <♦

DR. J. P. POŠKA
3133 S. ILAGSTED SlKEE'l

Autras ofisas ir Rezidencija

6b04 S. ARTES1AN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-v 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Ltarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Genai 0257 Res. Prospect 665 9

OR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgą?

1H2J SOUTH HAINTEO STIIEE’’

’ Tesidencila 6600 S Artelint. A >-• 
Valandos: 11 ryto iki t pc piety

t iki 6:36 vakaretliing likę that, antį Brighton Years baek one \voiihl nevei 
interest this group in the latve expected the girls

. Būt of course, don't forget to ....
V . ... ivrill interest this group in the laive expected the girls to

future, to eontinue under come ont so strongly for atli- Tel Canal 6764 Ues- Kepunnc 53&1, 
įtheir banner, by virtue of Ieties. Būt after all, they’re

eonies oldį{jleir testiinonial. Nothing human and verv much alive

go to churcli first 
me \vliat niay.

X Marąuette DR, A. RAČIUS

1 l.ad my heart sėt on atten- 
keti out conuuendably in di,,g but eouldn-t at tllc last 
Football,^ so why not basket-1 n,inute This> my ftiends> was 
bąli also. ] ,j|e djnner or banquet tende-

X Apropos to the oecasion, į red the Brigliton Park Girls 
let me wish you a nierry ehainpionsiiip “nine”. The

bluntly vvitli the announee- ;pjeases a heart niore than to 
ment that it has the best dra- know that its efforts are ap- 
matic circle in the city. The i preciated and extolled.

...... , ... X The girls Basketball
tlnnk they have the riglit spi
ri t. In tinie, they niay con- 
vince the nervous populace 
the trutli of that statement, if 
they eontinue successfully.

X There was one affair that

G R A B O R I A h
—

J. F. RADZIUS
OGIAUSIAS LIET. GRABORlUd 

CH1CAGOJE

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

OFISAS
66 8 VVest 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 So 
Haisted Street, Tel 
Vlctory 4988

LACHAVICH 
IR SŪNUS

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

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosėvelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chieago

in sports. The day of compe- 
tition with boys is not verv 
far off, either.

“I

.t

Phorte Boulevard 4139

A. MASALSKIS.
GR A BORTUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply-’ a dykai.

3307 Aubūrn Avenue

EZERSKI
LIETUVI 8 GRABORJU8

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9877

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
tel. Virginia 1290

Yards 1138 
Chieago, tll.

1439 S. 49 Court, Cicero, II!
Tel. Cicero 6827

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAF
T tiriu automobiliu“ vigo 

denis reikalams Kaina priai 
įama.
3349 AtTBURN AVENUE 

Chieago, III

S. M,lis
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7582

———- - ........... . .............. ........ ................. •

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VBDBJA8 X

1650 WEST 46th STREET
Kampas 4#th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 8203-8418
Nulludimo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, inandarial, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

AIA
VINCENTAS BARTKUS
mirė gruod. 22, 1931 m., 12:30 
vai. popiet, sulaukęs pusamžio. 
Kilo iš Tauragės Apskričio, Ži
gaičių Parap. Balčių kaimo.

Paliko dideliame nuliudiine 
moterį Zofiją po tėvais Jakai
tį, 3 sūnūs Feliksų, Vincentų 
ir Leoną, seserį Marijoną ir 
švogerį Kazimierą Šimėnus ir 
jų šeimynas, 2 pusbroliu Marti
ną ir Nikodemą šalkauskius tr 
gimines.

Kūnas pašarvotas 4624 So. 
Calit'ornia. Laidotuvės įvyks 
subatoj, gruodžio 26. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo par. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę:
.vtoteris. Stiliai, Sesuo,

ŠVogerls ir Giminės.

Laidėtuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 17 41

jm—^bfcMiai»niii8Hil» iii

.t.
STANISLOVAS
DAMAŠAUSKAS

6mirė gruodžio 22, 1931 m
vai. ryt Edward Hines ligo
ninėj, 34 metų amžiaus. Kilo 
iš Lietuvos Kėdainių Apskri
čio, Betygalos Parap Maslaus- 
kiškių Kaimo. Amerikoje iš
gyveno 19 metų.

Paliko dideliame nuliudiine 
pusbrolį Mykolu, Pošką ir 
gimines Amerikoj, o Lietuvoj 
2 brolių Petrą ir Juozapą, 2 
seseris Petronėlę ir Oną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas grab. Ma
salskio koplyčioj, 3307 Aubura 
Avė. Laidotuvės įvyks ketver
ge, gruodžio 24. Iš koplyčios 
ryte bus atlydėtas į Šv. Jur
gio par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kvelčiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mas dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę:
Pusbrolis Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Masalskis, Tel. Bivd. 4139

»•

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

i m

Mm
lt

ImmM

IaMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKT] 
Meg visuomet teikiame Širdingą, simpatingą ir ramąĮ 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS 8c CO.
JŪSŲ O R AB ORI AI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

F<K Tdėfon^t YARDS 1741 Ir 1743

EDMUND DERINGIS
mirė gruod. 22, 1931 m. 1
vai ryto, 14 motų amžiaus. 
A. a. Edmund gimė Chieago, 
III.

l’aliko dideliame nulludimo 
moliną Marijoną tėvą Joną, 
seserį vienuolę Agnaslnė, du 
broliu Joną Ir Vincentą, mo
dulę Barborą Aglynlenę, du 
dėdes James ir Krank Aglyrtal, 
3 dėdes Beringus Juozapą, Sta
nislovą Ir Lietuvoj Adomą, 3 
anukus ir gimines.

Kūnas pašarvotas grab. Zol- 
po koplyčioj 1650 W. 46 St. 
lAidotuvės įvykti Subatoj. Iš 
koplyčios 8 vai. bus atlydėtas 
J Nekalto Prasidėjimo par. 
bažnyčią, kurtoj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sieli). Po pamatėtu bus tiuiy- 
dėtus į šv. Kazimei.ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę:
Tėvai, Sesuo, Broliai.

pėdės Ir Glntlnėp.
laidotuvėms patarnauja grab.
1. J. Zolp, Tel. Blvd. 6203

Z
ELENA

JURIONAITĖ
Mirė gruod. 20 d. 1931 in. 

5:20 vai. ryte 24 metų am
žiaus. A. a. Elena gimė Chica- 
gbje, U.

l’aliko didelialne nuliudiine 
motiną Petronėlę po tėvais slei 
taraitę, tėvą Kazimierą, dvi 
seseris Rronislavą ir Julijoną 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 10323 In
diana avė, Roseuand.lll. Lai
dotuvės įvyks seredoj, gruodžio 
23. Iš namų 8 vai. bus atlydė
ta į Visų šventų par. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą, l’o pa
maldų bus nuydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visas 
gininies, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę tėvai, seserys ir gi- 
niineės

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Eudeikis Tel. Yards 1741

A. t A.
ANTANAS

ZEBLIS
Atlrė? gruod. 20 1931 m. 12 

vai dieną 27 metų amžiaus 
A. a. Antanas gimė Chieago,
111.

l’aliko dideliame nuiudime 
moterį Bernlce po tėvais Kacz- 
marek, dv įdukterių Gertrudc ir 
Evelyne, motną lOną, du pus
broliu. Petrą ir Antaną Meš
kauskus, dėdė Antaną ir dėdie
nę Marijoną ©gintus, dvi pus
seseres Antaniną ir Prancišką, 
ciocę Elžbietą Gečienę uošvius 
Pauliną ir Prancišką Kacatna- 
rek ir gimines. Kūnas pašarvo 
tas 4438 So. Honor© st. Tel. 
Lafayette 8173. Laidotuvės j- 
vyks ketverge, gruodžio 2 4 Iš 
namų 8 vai. bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapnesl

Nuoširdėžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti š'ose laidotuvėse.

Nuliūdę moteris, dukterys, 
motina ir gijninės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
1741.

AKIŲ GYDYTOJAI:
<i n ir t, - ■ t i Tr i

SUGRĮŽO is LIETUVOS

DR. VAm, DPT.

GYDYTOJA?, CHIRURGAIS 
IR OBSTETR1KAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedeiiouiis ir seredoiuis tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Ląboratonja ir X-Ray

2130 VVEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir chirurgas

X — Spinduliai

Ofisas 2201 VVeat 22uu Striei 
Cor. So. Leavitl St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richiuond 
Avenue T ei. Kepublic lio* 

Valandoo 1—3 A 7—8 vai. vak 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Va. 0-11 lyto 2-4 ir 7-0 vak.
Serauoinis po pietų ir Neuėnlieniais 

tik susitarus
2422 W. UAilUL'SiTS KOAD

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

Ik MAUBIEE HM M, A. *. BŪIH
Gydytojui n Chnur yuo 

4631 BU. .ABliLAND AVĖ 

Tek 1 artis U994

Remuenuijon l'ei. piazo

VALANDOS;
1.SUU IV IKi XX UicUą 
Aue 2 ik* 2 pu pietų 
Nuu i iki v vakuie 
Neilei nuo tb ik. IZ UGn.,

D t IN 1 l S X A I

GYDYTOJ AS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3162 So. Haisted St.

Kampas 31 {Street

Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak. 
i A edūiiomis ir šventadieniais

16-12

Phone Buulevaid 7042

DR. C. Z. VEZELIS
D E N T 1 S T A S

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2261 VVEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt SU)

Valandos <4uo 9 iki 12 ryto 
N uo 1 iki 9 vakare 
Seredoj pagal sutartį

oouie.a,ru įas.
tvea. flemiuck i»9r

OR. A. P, KAZLAUSKIS
D E N T 1 S T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Valu Nuo 19 ryto Utį » vaaare

Tolo. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ra,

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki *

vai. vakare
Nodeiiomis ir bereuomis susitarus

4847 VV. 14 ST. Cicero, 1U.

Tel. Lafayette 67 93

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak

Office: 4459 S. Caiifornia Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

Tel. VV entworth 3U00
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. 11ALSTED STREEI 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Kės. Phone 
Englewood 6641 
VVeulrtuith 3000

Office inone 
Wentwortli 3eU6

DR. A. R. McGRADlE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 60. UALiSTED STREET
Vai 2-4 ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:
4991 — 14 St. 2924 VYashingtoa 
19-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Hivd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2 450-24.1.

DR. S. A. DUWiAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Itezidencija
4728 VVest 12 PI. N odei lomu
Tel. Cicero 2888 Susitarus

Dfi. CHARLES SE6AL DR. T. ŪDNUDUS
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SREC1J AL1STAS

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 ALidvvay 2886

(Ofisas Tek GruvcliUi Vvl«
Htsb. 6707 S. Art Oi iii n Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS 111 CH1HURGA8 ” 

2423 Vy ėst Marųuette Hoad
Vai. 2-6 ir 7-9 V. M. Ketv. 9-19 

A M. Nedėlioj nustumia

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
242U VVest Marąuette Road 

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

Dlarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

A. L. DAViDONIS, M. D.
4910 SO MICHIGAN AVENt'K 

Tel. Kenwood 6197
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadieni

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

S

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimą.

Oiiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Ttl. Hyde Park 339t

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6913 Ofiso ir Itcz. Tel. Boul 6914

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti prlėžastiru gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas au elektra, parodaača mažiau
sias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos ^iuo 10 ryto Iki S va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 11. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Teh Boulevard 7589

DR. P. P. ZALLYS
DBNTI8TAS

36 EAST lllth STREET
Rampas VVabash Avenue 
’ . Tel. Puilman 0866

Guzas, X-Ray, etc.

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztractlon
▼Al. 9-9. Ned. 9.11 

<668 SI). VVEMTBRM AVK.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkals, KetVergais ir Subatomts 
2420 W. Marąuette Rd. arti Western 

Avė. Phone Hemlock 7820 
l'anedėllais, Seredoms ir Pėtnyčioms

1821 So. Haleted Street

DR. BERTASH DR. NAIKELI9
756 VVest 35 Street (Kanip. 35 ir Haisted St.)
vai.:, 1-8 tr 9:89-8:89 vai. vak.

Nedėlioj Buaiia.ru.
▼ai.: 8-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj «nsltarų.

DR. A.> G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS: KENOSHA, WIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE2415 W. MARQUETTE RD.

Vai.: utarninkals, ketvergais Ir pėt 
nyčlomls nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Cbicagos ofiso Tel. Grovelilll 32H2

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9463

DR. B. G.

Vai.: panedėllais, seredomis Ir su- 
batornis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 Iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 44)60 

■«—y

—to»
Vai.: 1-4 vėl. vak. tr 

\ Tagal sutartį

LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvęs liiMirulctortu* Vienuos Universiteto Per & Metus 
Ofisas 1447-48 PHIsflrM Bldg, 55 %. WaaUag«on 8t, ChJ<A?n. UL

4 i

Kazimei.ro
Buaiia.ru
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CHICAGOJE
TOWN OF LAKE. linksmino svetelius per porui 

dienų savo rezidencijoje 5836

toniniu; kūmai: Petras Rauba
ir Marijona MačiuliunaitS, 
daug vargo turėjo krikšto me
tu, kad išlaikytų kūdikį, nes 
kūdikis .jau buvo daugiau

Mūsų kolonija nuo rudens 
lyg ir apmirus, nes labai ma
žai duoda žinių apie veikimų. 
Kas per priežastis? Gyveni
mas kaip ėjo, taip ir eina sena 
vaga. Draugijos kaip veikė, 
taip ir veikia, tik trūksta ko
respondentų.

Jubiliejus.
Moterų Sąjungos 21 kuopa 

buvo surengus vakarų 15 me
ti] jubiliejui paminėti. Parko 
svetainėje susirinko gražus bū 
relis draugių ir svečių; tik ne
laimė, sugedo elektra ir graži 
programa buvo atlikta prie 
žvakių Šviesos; tai sugadino 
ir svečių ir rengėjų gerų nuo
taikų. Pamokymas, kad pra
mogos geriau tinka rengti sa-

Artesian Avė. O tų svečių bu-Į kaip vienerių metų amžiaus. 
Vo daugybė ir senų ir jaunų Į Pastaba motinams, kad taip

ilgai nelaikytų kūdikių be 
krikšto,- nes yra pavojinga, 
kad be krikšto kas neatsitik-

vaje lietuvių svetainėje. i gn viršum 20
Vestuvės. | metų Amerikoj išvargoninka-

ir giminių ir pažįstamų; buvo 
ir tokių kurių šeimininkai ir 
nepažįsta Buvo trejetas ir 
dvasininkų. Pp. Navickų šei tų, nes motina būtų kalta.
myna yra daug pasidarbavu- Laidotuvės
si šv. Kryžiaus parapijai. Y- '
pač p. Navickienė ir jos vy-1 šv' Kryžiaus bažnyčioj bu-
resnėji dukrelė p. Sofija pr'i- v0 laikomos Pamaldos ’«'» 
klauso prie daugelio pašaipi- Kazimiero Bučo, kuris buvo 
ui, draugijų. Piknikai ir ba- diliausias lietuvis, nes svėrė
žarai neivvksta be jų pagal-1640 svani- ^otuvėse daly- 
aog ,vavo minios žmonių. Grabo-

| rius Eudeikis turėjo daug var 
Krikštynos. įg0, ]<oį nuo tregj0 aukšto nu-

Edvardas ir Marijona Puo- gabena žemyn, nes pro duris 
džiai susilaukė sūnaus, kuris nebuvo galima, tad turėjo pro 
pakrikštytas Edvardu — Je-J langų išnešti. Svetimtaučių
------------------------------------- i laikraščiai labai domėjosi to-

VARGONIN1NKAS kiu įvykiu ir net fotografavo.

Aš tik paminėjau po vienų
įvykį, ir tai žinutės suvėlin

tos. Bet juk buvo žymiai dau
ginu įvykių. Manau, kad atsi
ras už manė jaunesnis kores
pondentas, kuris dažniau ir ge 
riau duos žinučių “Draugui” 
ir mūsų kolonijai patarnaus.

Parapijonas.

MARQUETTE PARK

X Antanas Michalo, turėjęs 
drabužių parduotuvę 2614 W. 
69 st., dabar perkėlė savo 

i parduotuvę į 2423 W. 67 st. 
Dabar p. Michalo parduotuvė 
yra patogesnė ir yra didesnis 
drabužių pasirinkimas.

X Jonas Martinkus, rubsiu-

vis, nusipirko namų 2546 W
69 st. ir savo name atidarė 
siuvimo prosymo, valymo ir 
taisymo įmonę. P. Martirtkus 
yra patyręs savo amate ir vi
siems gerai patarnauja.

KRIZIO PASĖKOS

NORTH SIDE.

“ Draugo” 300 nn. įdėtame 
pranešime apie šv. Mykolo 
par. choro koncertų praleistos 
šių dainininkių solisčių pavar 
dės Agnės Nausėdaitės ir Ju
lės Bytautaitės. Choro koncer
tas, kaipo buvo pranešta, į- 
vvks gruodžio 27 d.

APSIMOKA SKELB 
TIS “DRAUGE’

GINTARAI

Varšuvos gyventojas Filipo- 
vieius, netekęs darbo ir netu
rėdamas pastogės, negalėjo il
giau pakęsti gyvenimo laisvė
je. Kreipėsi į policijų, kad pri
imtų žiemai į kalėjimų. Deja, 
nepriėmė. Tada Filipovičius į- 
si brovė į vienų svetimi} hutų 
ir pavogė paltų. Išėjės li’go 
Varšuvos gatvėmis šaukda
mas: “Esu vagis! Pavogiau 
paltų!” Bet ir policija ir pra 
eiviai nekreipi' į jį dėmesio, 
laikydami pamišėliu.

Tik sekančių dienų Filipo- 
vičiui pagaliau pavyko. Priė
jęs prie policininko, jis pas-

Tre&aętienlp, gruodžio 28,
*---------------------------- ------------------------------------ —

laptingai paklausė.: “Gal tam
sta pirksi vogių paltų?” Poli- 
icininkas vargšų areštavo.

“M. R.”

OAININKĖS KANARKOS
Tikros 10,000 PASIRINKTI

KletkoH,
kletkų stan- 
dai, paukš
čių ligoni
nės Ir val
gyklos. Pau
kščių reik-

Gablausi 
kanarkų au
gintojai ir 

auklėtojai 
Chicagoj.

RUDOLPH J. MAREK
2402 S. KARLOV AVĖ.

Chicago, III.
Tel. Lawndale 8912

Gražios ir įspūdingos buvo 
jungtuvės gražiai papuoštoj 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj lapkr. 
21 d. Kun. A. Deksnis suteikė 
Moterystės Sakramentų pane
lei Josefinai Navickaitei ir 
ponui Ralph Perry. Ponai Na
vickai per vestuves vaišino ir

SKRYBĖLIŲ KRAUTUVĖ
Užlaikau vėliausios mados 

skrybėlės dėl merginų, moterų 
ir mergaičių. Krautuvė iki Ka
lėdų atdara iki 10 vai. vak.

Visų viena kaina 
$1.88

UNIVERSAL MILLINERY 
SHOP

M. Adomaitienė, Sav.
3341 So. Halsted Strfeet

vęs. Turiu liudymus nuo gerb. i 
klebonų. Apsiimu ir zakristi-j 
jono darbų atlikti.

S. ŠOKELIS 
8 Frederlck Street

AVestfield, Mass.

z

R. ANDRELIUNAS

A♦

Road House rakandai par
siduoda pigiai, arba mainy
siu ant automobiliaus. Atsi
šaukti į “Draugų”, 2334 So. 
Oakley Avė.

Sav. parduoda labai pigiai 
3 flatų namų po 5 kamb. Mo
derniškas štymu apšildymas. 
Sav. išvažiuoja. $3,000 įmokė
ti, likusių mažais išmok, arti 
mokyklos ir šv. Antano baž
nyčios. Arti Douglas Pk. “L.” 
1622 So. 51 Avė. Cicero, III.

(Marųnettn Jevvelry A Ratilo) 
i Pirkusieji pas mus už 85 ar dau
giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI.

Tel.
Hemlock 8S80

z

Kalėdines dovanas perkant rinkitės jų iš ginta
rinių daiktų.

Visokių gintarinių daiktų galite gauti “Drauge” 
Kainos prieinamos. Daiktai gražūs.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

' CHICAGO, ILLINOIS

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo. Sau
kit

OREEM VAtiliEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4844 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1889

Lai Buaa Su Kalėdų Dovana

PIJANAI
Bus garbė davėjui, nudžiuginimas apdovanojamų — 

Muzikos linksmybe namuose

Peoples Mi Krautuves
Dabar Siulija Specialiai už

MAŽAS KAINAS
Visus Naujus, Pertaisytus ir Demonstruojamus 

Pianus

Pinigai Jusy 
Kiseniuje!

Sirguliavimai, negalėjimas atlikti 
savo darbo prideramai, rūpestis apie 
jūsų sveikatą, išima pinigus iš jūsų 
kišeniaus. Gera sveikata, vikrumas, 
aiški mintis ir nedrebanti ranka įdeda 
pinigus į jūsų kišenių.

PAIN-EXPELLER*
Įreg. J. V. Pat. Biure.

pagelbės jums užlaikyt jūsų sveikatą, jūsų fizišką patvarumą, jūsų 
uždarbio išgales. Tai yra geriausias linimentas iš visų žinomų lini- 
mentų. Išima gėlimą, sustingimų, skaudėjimų iš persidirbusių, pail
susių muskulų TUOJAUS!
Kaina 35c. ir 70c. ..... Parsiduoda Visur

• Tikrasis turi INKARO vaisbažeuklj.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A, ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus 

forničius ir kitokius dalykus
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.
i

Mes pervežame daiktus iš n 
į kitus miestus.

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAS. plačiai žinomas če-

verykų taisytojas praneša Marųus-
tte Park lietuviams. kad atidarė 
moderniškai frengtą čeverykų tai
symo šapą — Shoe Repairlng Shop, 
naujame Dr. Yuškos name, M4#
Koith Artesian Avenue.

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

. ANTON KRIKSIUNAS 
6649 So. Artesian Avenue Chicago, III.

5 Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą. į
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuopnt Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

BIRUTES SALDAINĖS
Geriausia Dovana Šv. Kalėdoms

MALONŪS LIETUVIAI! jei pirksite 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 GROSERNĖSE, 
Jei tie krautuvininkai jų nelaiko, tai reikalaukite, kad 
laikytų.

BIRUTĖS SALDAINĖS parduodame retail ir whole- 
sale. Ir pristatome į bile krautuvę Chicagoje. 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, minagų, strimelių ir pirmos rųšies gintaro ka
rolių, špilkų, auksarų, žiedų, cigamyčių ir kitokių ginta
ro dalykėlių.

VINCENT M. STULPINAS
Birutes Saldainių Atstovas

3400 S. Emerald Avenue

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI |

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau įvairiausius namus prieinam.
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 8688

Telef. Republic 8898

D. GRICIUS
GENE RALIS KONTR AKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

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

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK

TO RIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

šapo. Telef. 
Hemlock 8887

Namų Telef 
, Republic 6889

JOHN YERKES
Plumbtng A Heatlng Lietuvi. 

KONTRAKTORniS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kalno, prieinamos
2422 WEST 69th STREET

g Chicago, III., Tel. Boulevard 1333.

Tel. Vlctory 1948 '
DOUGLAS ELECTRIC 00

JOSEPH 8HAG7.DA8, Sav.
Elektros reikmeno* Ir flkščir 

rtal. {vedame elektra J namus lt 
dirbtuvės.
»1M 8. Halsted «t 8 4 u«*U«

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois
iNHmmmtiMMnimnnimiiMiniiiiiiiiiiiniuraniiniiiiiiiiniiHiiiuiiiniii

JOHN A. KASS
(K AZ AKAU8KAS) 

UATCHMAKER & JEKEIO
Jau Laikas Pirkti 

KALĖDŲ DOVANAS
Ilaikrodininkas Ir auksorlus

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

<Z‘i
“o

ČEVERYKAI

Summer Pianos ........................................................ $20.00
Reuner Pianos ............................   $30.00
Schultz Pianos ........................................................ $25.00
Kimball Pianos ..................................................... $55.00
Hamilton Pianos .................................................... $65.00■ *

GROJIKLIAI PIANAI
Mueller & Boch Grojiklis.................................... $60.00
Cable Nielson Grojiklis ........................................ $75.00
Marshfield Grojiklis .............................................  $80.00
Mackey & Camp Grojiklis............................. . $70.00
Bell & Co. Grojiklis ..............   $75.00
Hamilton Grojiklis ............................................... $95.00
Kimball Grojiklis .................................................. $98.00
Hartford Grojiklis ............................................... $65.00

ELEKTRIKINIAI GRAND PIANAI
H. C. Bay Reproducing Grand ........................... $195.00
Kimball Reproducing Grand ........................... $480.00

Taipgi yra daugybės kitokių ligių hargenų
/Lengvus išmokėjimai, pritaikomi Visiems 

reikalaujantiems

Krautuvės atviros kas vakarų

JM Jus turite vargo pri
taikyme čeverykų Jūsų 
kojoms, tai leiskite 
mums t» bėdų prašalin
ti, ne. musų krautuvėj 
Jus ra«4te čeverykų. kaip 
tik Jūsų kojoms padirb
tus.

. 8OLTH 
) WEST SĮD«J

4477-BĮ AKCHB* AVC CM MKHMONO (T IMS-40 W. Urt IT. 4 MAPLIVOOO AVB

UNIVERSAL SHOE
KALE8KI Ir MARTIN. Savininkai

3265 So. Halsted Street Tek Vlctory 6576

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400




