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cmcAGojE vakar „Draugo” ir Peoples radra koncerto nebuvo
dėl to, kad stotis sugedo.

SULTANAS IR JO ŽMONA

PALIAUBŲ DIENOS
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Šiandie visoj salv yra tau-

BOLŠEVIKŲ ŠVENTĖJE DARBININ
KAMS IŠDUOTA PUSĖ SVARO
JUODOS DUONOS DAUGIAU

Vokietijos Darbininkai Kovoja

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Brangy Pragyvenimą
LENKAI

PERSEKIOIA

VOKIEČIUS

IR

RUSINUS

BERLYNAS, lapkr. 10. —
Lenkijoj, gyvenų vokiečiai ir
Rytų Galicijos rusinai, (kaipo
tautinės mažumos kreipias į
T. Sąjungų šaukdamies pagelbos. Vienus ir kitus žiauriai
persekioja lenkų valdžia ir pa
tys lenkai gyventojai. Tiems
ir kitiems lenkų valdomuose
kraštuose gyvenimas tiesiog
nepakenčiamas. ,r

PUSE SVARO JUODOS
DUONOS DAUGIAU
RYGA, lapkr. 10. — Anų
dienų Rusijoj minint trylikos
metų bolševikų revoliucijos su
kaktuves, sovietų valdžia tų
dienų visiems komunistams da
rbininkams leido įsigyti dau
giau po pusę svaro juodos
duonos.

SURASTA DAUG BE
DARBIŲ

Praeitų šeštadienį Cook ap- 1
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užregistruota apie 85,000 be- ?lant'8 vakaruose pas,rodi,
DIDELIS GAISRAS
LIVERPOOLY

Be to, didesniam šių sukak- • LIVERPOOL, Angįija, laptuvių pagerbimui sovietų vai-j kr. 11.. — Šio miesto vandens
džia paskelbė išsprendimų, kad pakraščius (uoste) palietė didirbų dirbtuvėse darbininkai • delis gaisras. Sudegė dideli
ARTINASI LENKIJOJ
savo vietose laikytųsi mažiau- prekių sandeliai. Labiausia
RINKIMAI
šia du metu. Kurie be svar-jmukentėjo Britų-Amerikiečių
bios priežasties pamestų dar- Tabokos kompanija. Milžiniški
VARŠAVA, lapkr. 11. *—
>
Ateinantį sekmadienį įvyks bus, tie varu bus paimti į da-1 nuostoliai.
Lenkijoj atstovų Seiman rin rbus kur atokiuose Rusijos
kimai.

kraštuose

NESAMA JOKIO SKILIMO
KABINETE

Maršalas Pilsudskį nori lai
ŽUVĘ 50 CIVILINIŲ
mėti šiuos rinkimus. Kad tai
atsiekti, opozicijos partijų va
dai jau senai yra atsidūrę ka PEIPING, Kinija, lapkr. 11. ,Kilo gandų, kad skaidosi An— Nors' Kinijoj su šiaurinė- Iglijos ministerių kabinetas,
lėjimam
Šioms partijoms uždrausti mis sukilėlių armijomis mūšiai, Taį užgina patsai ministeris
susirinkimai ir visoks laisvas senai nutraukti, bet valdžios
žodis. Tautinėms mažumoms lakūnai iš oro vis dar kai-kur
VOKIETIJOS RESPUBLI
suvaržytos balsavimo teisės. svaido bombas.
Daugumai piliečių visai pa *Štai iš Taiyuanfu praneša,
KOS SUKAKTUVES
naikintos šios teisės.
kad tenai oro bombomis nu
žudyta virš 50 civilinių gyven
DARBININKŲ RIAUŠES
VOKIETIJOJ

BERLYNAS, lapkr. 10. —
Visoj Vokietijoj darbininkai
nerimsta, kai-kur riaušes ke
lia. Komunistai juos kursto
atviran sukiliman prieš užmokesnių mažinimų. Patys darbi
ninkai pareiškia, kad jei už
darbų atlyginimai mažinami,
tad ir pragyvenimas turi būt
proporcionaliai papiginamas.
INDO-KINIJOJ NUŽUDYTA
1,000 SUKILĖLIŲ

APIE DU MILIONU DO
LERIŲ PALIKTA KATA
1LIKŲ BAŽNYČIAI

ii- t* • j
•
i
i- sviesi juosta; tarpais taip nu-1
darbių. Ik jų daugiau kaip ke"
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tuojaus šelpimo arba (darbo.

SUSIVĖLINO GARLAIVIS

NFAV YORK, lapkr. 10. —
Tomis dienomis iš Europos at-.
plaukė garlaivis “Aqui tania.”
Susivėlinęs net iš valandų.
Per tris paras ji lamdė baisi
audra.

AL SMITH KOMITETO
PRIEŠAKY
:

NEW YORK, lapkr. 1,9. —
Iš 100 įžymiųjų asmenų suda
rytas komitetas parūpinti da
rbo bedarbiams. Komiteto pi
rmininku paskirtas buvusis gu
bernatorius Al Snrth.
NEŽINIA, KURI PARTIJA
VALDYS KONGRESĄ

Šis miestas yra Shansi pro
vincijos vyriausias miestas.

DO-X ANGLIJOJ

VIENNA, lapkr. 10. — Pra i CALSHOT, Anglija, lapkr.
neša, vakar parlamentan rin 11. — Iš Amsterdamo vakar
kimuose austrai fašistai pra čia į pakraščius atskrido millaimėję. Jei tas pasirodys, iš- ižiniškas vokiečių orlaivis (lai
tikrųjų, nežinia kokia valdžia vė) D0-X.
bus sudaryta. Taipat kalbama
apie galimus fašistų sukilimus INDIJOS REIKALE KON
FERENCIJA
jėgomis paimti Austrijos val
džios vairų.
LONDONAS, lapkr. 10. —
Šį trečiadienį čia prasidės ko
SUMAŽINO ATLYGINI
nferencijų “aplink apskritų
MUS OPEROS DAINI
stalų” Indijos reikale.
NINKAMS

nesimatė, tai vėl aptemdavo,
v .
’
.
r

Bet tai dar nSra tikras be-Ja5Ti"l,fi aPle 12~15
darbių skaitlius. Iš kai-kurtu'11* juosta išnyko,
mokyklų dar nepaduota galu-!, Taip pat iš Kybartų pranetinų skaičių gubernatoriaus ša, kad tų pat dienų saulei
testamentu1 nuskirtai • bedarbiais- rūpintis1 nusileidus žmonės matė ant
žnyčios rei- komisijai.
dangaus nepaprastų regini.
Horizonte vakarų ir šiaurės
pusėje pasirodė aukšti šviesūs
PRIEŠ SUKTYBES
spinduliai, kurie susitikdavo
RINKIMUOSE
ir išnykdavo, tačiau vieniems
Chicagos miesto teismų vy- išnykus iškildavo vėl kiti. Viriausias teisėjas Olson praei- sa tai truko apie vienų valantais rinkimais neišrinktas tei- dų.
sėju. Tad jis pareiškia, kad at- ‘ Tų reiškinį mačiusieji žmoliktos suktybės jo ir kitų kan-' nės padarė iš to įvairius spėdidatų nenaudai suskaičiuoja- liojimus.
“R.”
nt piliečių balsus. Jam reika
laujant, kai-kuriose įtariamo
MIRĖ NEPAPRASTAS
se wardose perskaičiuojami
MOKINYS
balsai.

tojų.

FAŠISTAI PRALAIMĖJĘ
RINKIMUOSE

««
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pūtį i pietus nuo sietyno tiesknty, t. y. Chicagoj, ir apy- . .
,
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IEŠKOMĄ 18 VYRŲ
ĮGULOS
Automobilių aukos
, SAN FRANCISCO, Cal., la
Praeitų
šeštadienį ir sekma
pkr. 11. — Audra nuskandino
lųedžius vežuvį laivų “Brook- dienį Chicagoj ir apylinkėse
lyn.” Ikišiol nesurandama šio nelaimėse su automobiliais 18
laivo įgula — 18 vyrų. Gal (žmonių žuvo ir apie '30 kitų
sužeista.
•'
žuvo.

1VASHINGTON, lapkr./10.
— Pasirodo, kad kaip senate,
taip žemesniuose rūmuose rįte
publikonai turi po vienjį na
rį daugiau už demokratus. Bėt
keliose valstybėse iškelti pilie-,
eių balsų nauji perskaičiavi
PILSUDSKIS IMSIĄSIS
mai, kad patirti, ar nepadaryt
LIETUVIŲ LENKŲ
ta klaidų pirmuoju suskaičiaSANTYKIŲ
vimn. Be kitko, ligi kovo 4 d.
gal atsiras tuščių vietų ir ta'da bus renkami į tas vieta#
užgrobimų nauji atstovai.
, kad maršiandie demokratai turi mas
aris dabar gįau narių. Bet svarbiuose davidaus po- iykuose gali jų pusėn pefnu
os sutvar- .mesti pažangieji republikonai.
pirma, im-1 Niekam nežinoma, kai]) paI santykių, ^tvarkys 72-asis kongresai^
id po dra- Yra keli mėnesiai laiko.

PARYŽIUS, lapkr. 11. —
Francijos valdžia slepia įvy
Prailgina bėgius
MIRĖ GEN. BLISS
kius sąryšy su sukilimais Fra
Darbai pradėti prailginti
ncijos valdomoj Indo-Kinijoj.
WASHINGTON, lapkr. 10 gatvekarių bėgius; Damen ga
Radikalų laikraščiai skelbia,
— Mirė gen. T. H. Bliss, bu tvėje nuo 63 ligi 74 gal., ir
kad tenai francūzų kariuome BERLYNAS, lapkr. 10. — PRIPAŽINO BRAZILIJOS vusis praeito karo metu ka Lincoln gatvėje nuo Berwyn
nė jau virš 1,000 sukilėlių nu Vokiečių Scenos Sąjunga su
VALDŽIĄ
riuomenės štabo viršininkas iligi Devon avė.
kovusi.
mažino užmokesnius operos
Ėjo 176 metus.
LENKAI STATYS LIETU
dainininkams ir dainininkėms WASHINOTON, lapkr. 10.
Stevens viešbuty vakar aVIŠKUS SĄRAŠUS
TOKYO, lapkr. 11. — Japo (žvaigždėms). Pirmiau buvo — Amerikos J. Valstybės pri • CHICAGO IR APYLIN
tidaryta
“biznio” paroda.
nijos valdžia paskelbė,

kad mokama po 240 dolerių už kie pažino naujų Brazilijos vald KES. — Šiandie debesiuota;
Išstatytos įvairios ofiso* ma
Teko patirti, kad, nežiūrint
puslaukinių žmonių gnkilimai kvienų vaidinimų, gi dabar tik žių, kurios priešaky yra laiki vidutinė temperatūra; vakare
šinos ir naujoviniai “bizniui” lietuvių z laikinosios tarybos
Formosa saloje pasibaigę.
150 dolerių.
nas prezidentas Dr. Vargas. šalčiau.

vesti įtaisymai.

Vilniuje nutarimo, boikotuoti

PINIGŲ KURSAS
Lietuvos 100 litų

$10.01

Britanijos 1 sv. sterL

4.8<

Francijos 100 frankų

3.92

Italijos 100 lirų

fi.21

Belgijos 100 belgų
13.94
Šveicarijos 100 frankų 19,41
Vokietijos 100 markių 23.83
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čiau taikos derybose nebuvo tos dvasios, su
ir kitus afrikiečiams egzotiš- ir šiandie naudojasi raudonie
kus dalykus.
tartyje apie tai pamiršta. Lietuvių, tauta ir
ji Maskvos agentai.
(tetas kasdien Itakyrn
šiandien būtų buvusi svetimų vergijoje, jei
Am. Darbo Federacijos vir
•kENTTMERATOS kaina Metams
»«.M Pa
Ekskkuraija į Ouando Misijų.
Prof. K. Pakitaa.
pati nebūt ėmusis ginklo apsigynimui nuo ru
My
58.54, Trims Mėnesiams Vl«maw
22 kliu. į rytus nuo Huam- šininkai pareiškia, kad atei
LAUKAS DVYLIKTAS.
Mui
T5c Europoj*
Metams I? •• Pusei M*
sų, lenkų ir vokiečių. Reiškia, piūsų tauta ir
M-M B-eptja .55a.
bo jau senokai įsisteigė Sv. nančių žiemų organizuotas dar
po Pasaulinio karo dar kariavo už savo palaodradarblame Ir korespondentams raita negrą
(Tųaa)
jgrų palapinių pakeliui labai Dvasios vienuolių misija prie:•bas, ty. atskirios darbininkų
im neprašome tat oadaortl t» nsprlMundlama tam
siliuosavimų ir tik kariaudama tegalėjo lai Laukai arianii jaučiais irlnedaū8 tesimatė. Kraštas re- upės Cuanda (Ruanda). Ši' unijos, savo ižduose neturės
ištekliaus
—
atatinkamų
mėti. Jei kų gero mūsų tautai Pasaulinis ka
itedaktorii
prtia
— nuo ll:M iki 11:5* ral
kiekvienas kolonistas jų turi tai Syvellaluay- ^ukia dar nedidelė upelė turi daug krio
-4MB
ras padarė, tai tik tų, kad jis davė progų ka
kauju kolonistų. Kur ne kur kliu, o prie pat misijos ji da- fondų — bedarbius šelpti ir
ekeiMma kainos pristuntnamoe parelkalarua
vidutiniškai
po
8.
Karvių
pas
riauti. Bet nepriklausomybę pati savo pajė
pasitaikydavo pamatyti kokių bar užtvenkta. Aukščiau tven- gelbėti. Kai-kurios darbo or
kolonistus
kol
kas
beveik
nė

ihimai sekančiai dienai priimami iki * gomis Lietuva iškovojo.
antilopų ar gazelę labai v'ik- kinio tarpukalny susirinkęs gamzacijos imasi priemonių.
ra.
Kaikurie
jų
turi
ožkų.
Bet
vai. po piet
Dirbu darbininkai savo uždar
Kad įgyvendinti nuolatinę pasaulyje tai portugalai kaip ir dauguma riai ir gracijingai dideliais vanduo padarė apie 7 metrų
bių dalį skirs bedarbių šelpi
kų, reikia, kad santykiai tarp valstybių būtų Į mediterranų, nėra pratę pie- SuoIiais striksianČių šalę kelio., gilumo pailgų, gražų vingiuodraugingi, nuoširdūs. O kad taip būtų, rei- j
gertį ar svįe8^ valgyti. ^dur Pasitaikė matyti bure- jantį dirbtinų ežerų, kurio van mui. Bet -tas bus tik laikina
“DRAUGAS”
parama. Bedarbiai turi gauti
kia tarp jų sienas tinkamai nustatyti, skriau Šitų produktų jie nemoka ge lį negrų su keletą šunų bebe- duo dabar teikia Hnambo
darbo.
UTHUAN1AN DAILY FR1END
das išlyginti ir po karo sukurtųjų Tautų Są rai pagaminti ir neišmano gant per laukus su atkištais miesteliui elekiros jėgų ir
PuMlshed Daily, Bacept Bunday.
Aguona.
jungų pakreipti į tų darbų, kuris jai turėtų kaip rūpintis pieninėmis kar saidokais ir su vilyčiomis ran- šviesų.
•UĖ8CRIPTION8: One Tear — ft.tt. Elz Montk*
rūpėti t. y. ne vienai, kitai didesnei valsty vėmis. Dabar visuose Ango koše. Tai medžiotojai, kurie
•ASt. Three Months — ll.tt. One Montk — 7tu
(Bus daugiau)
— One Bear — «7.tt. 81a Montke — H-»»
bei tarnauti, bet bešališkai rūpintis taikos los restoranuose valgomas kon daug kilometrų išlaksto po sa— Prancūzijoje, Beauvais
vannas arba anharas (tarti—
vykdymu.
Kaip
buvo
iki
šiol?
Kad
į
tai
at

servuotas
sviestas,
kuris
lie

katedros
bokšte yra laikrodis,
Adrtrtlstac la "DRAUGAS’’ bruto best rnsntta
sakyti,
mes
tik
priminsime
Lietuvos
ir
Len

Advertlsing ratas on appllcatton.
kuris parodo ne tik valandas,
tuvio ir bendrai šiauriečio anjaras) kol pasiseka jiems
nušauti kokių gazelę ar antikijos
santykius.
________
bet ir dienas, mėnesius, meburnai visai netinka, nes jis
DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chiragt
lopų. Čia pas negrus dažniau
Laikraščiai praneša, kad’tus, dan,Jx.x.j i.„kl'ts, čvaigžLenkija, kuri irgi tik po karo sau nepri maža tepūnašus Į tikrų svies
{tekdavo matyti nūs kailių. Tai
šalies administracija mobili- dynus, mėnulio atmainas ir
klausomybę tesukūrė, padarė Lietuvai didelę tų. Jį gali valgyti tik geresstambesnės rūšies gazelė, rus
DIENOS KLAUSIMAI skriaudų — užėmė Vilnių su jo plačiomis nio sviesto neragavę. Bet-An- vai palša, su baltais plau zuoja visas galimas jai jėgas j tikrų sautės laikų visose pa1 apylinkėmis. Tautų Sųjunga turėjo užgrobi-Į gotoje gero sviesto ir t ldtų
visoj šaly, kad ateinančių'šaulio sostinėse. Šiame laikkais papilvėje. Ant jų kailių
žienią vienaip ar kitaip pa- ’ rody tiek ratų ratelių, kiek
į kiis sudrausti ir nubausti. Bet ji to nedarė.! pieno produktų galėtų atsirasPALLAUBŲ DIENA.
negrai nakvoja, jais ir užsi
'
r X
*
lengvinti milionams bedarbių. visame Kaune gyventojų.
• Ji pataikavo Lenkijai. Ir, dėl to šiandien dvi ti tik tuomet, jei šitame kraškloja, jeigu pakankamai jų
šiaurinės turi. Tik paprastai negrai ne-Į Tuo pačiu laiku* Amerikos
I
Šiandien sueina lygiai dvylika metų kai artimiausios valstybės per keliolikų metų jo- te ' įsikolonizuotų
pasibaigė baisusis pasaulinis karas, milijo- kių santykių neturi. Taigi, ar tokiose sųly-į Europos ūkininkų, nes porin daug laukinių žvėrių savo Darbo Federacijos viršininkai
gose galima pasaulyje taika? Lietuvą ir Len-! galai neturi pieninkystės traAftms žmonių gyvybę atėmęs, daug turto susaidokais nušauna. O kadan- iš Washingtono skelbia, kad
JBrikinęs. 1918 m., lapkričio 11 d. tai buvo kijų mes čia tik pavyzdžiui paėmėme. Daug'dicijų. Iš kitų gyvulių, por- gi medžioklėn išeina neina- ateinančiais šalčiais apie vie
Kalėdos jau nebetoli. Link
yra valstybių tokiose sąlygose gyvenančių irjtugalų ūkiuose esama nema“iaugsnio diena. Tada džiaugėsi ne vien nušais būriais, tai medžioklės na šeštoji dalis visų šalies gy- smų ir malonių melodijų ka
jai, bet džiaugėsi ir nugalėtieji, nes •aukiančių progos atsiimti tą, kas joms pri-' ža kiaulių, bet kiaulienei gerai Irofejus pasidalinus tarp dau ventojų daug kentės dėl ne
lėdinės giesmės jau nebeužilI paruošti jie rodos irgi nedi
dar labiau baisus, pragariškas karas klauso.
gedo medžiotojų kiekvienam darbo. Tie žmonės bus reika- gio pasigirs bažnyčiose.
deli meisteriai. Prievartų pri
įkyrėjęs. Paliaubų dienos džiaugsmų dimaža kas betenka. Dažniausia lingi pašalinio šelpimo,
Šioje Paliaubų dienoje verta gerai įsidė
minti,
kad geroje Portugali
Chorams ir kitiems giesmių
dar ir tas faktas, kad daugelio buvo į- mėti, kad žmonės, veikdami tik savo valia,
viršininkai pajos žemėje ūkininkai gauna a- nebūna kuom ir dalintis, kai Federacijos
. .... . .
. mėgėjams reikia įsanksto ap
fuv&izduota, jog tai buvo paskutinis karas, pasaulyje taikos nesuknrs. Reikalinga yra panušaunama tik vienas ar pora reiškia,
kad jei visi pramonini .
....
................
pusantro
ir
du kartu ma
pie
.
,
• sirupmti giesmyneliais, jei jų
įbes jo pabaigoje buvo kilęs obalsis, kad būk gelba To, kuris atėjo pasaulin kaip tikras
gyvulių. Su plėšriaisiais žvė .kai. ir
pati valdžia kuovei- J
r
žiau javų negu Lietuvos ūki
tai kovojama už demokratijų, už mažųjų tau Taikos ir Ramybės Karalius t. y. Kristus.
rimis, kaip liūtai, leopardai ir kiau subrustų sukelti bent ko
ninkai prastesnėje dirvoje.
tų paliuosavimų, už panaikinimų pasaulyje Šiandien visur būtų taika, jei žmonės, neišk. p. negrams dar sunkiaus kių darbų, tada, rasi, nedar . Šiuo primename, jog turime
Tųi jau daug pasako apie
^arų.
apsidirbti ir šituos gyvulius bas ir būtų kiek nugalėtas. “Giesmynėlį” skirta , tožny(skiriant nei valstybių valdovus,
sektų
valdot
'
■
*
Tačiau šiandien to džiaugsmo nebėra. Per vų =— Valdovų, karalių — Karąlių, nuo kurio portugalo ūkininko pasiruo- jie retai kėsinasi medžioti, i Deja, tas subruzdimas nepra- j čių chorams, mokykloms ir
,
.
. .
Šimų ūkininkauti. ./ų kolonisstojai pamiršo savo skelbtuosius obalsius, parema gyvenimas ir mirtis, išganymas ir , . v.
Jiems jie kartai^ užtaiko ko matomas. Ne visi yra lirtkę šiaip jau giesiųiniiikanis. Jį
V-Z...
,
v ’ ■
v
tai eia gauna prfttiars iRlem
lėtieji Rūgina savo širdyJLjkelštų ir pa-; pražūtis.
kias pinkles, iškasa duobę ir suprasti sunkų bedarbių gy sutaisė plačiai žinomas lite
Kada kiekvienas žmogus nesios sa
metais ir piniginę pašalpų;
ryžimų ar anksčiau, ar vėliau “ atsilyginti”, Vū širdy Kristų, kaipo dangaus iu žemes Ka- į"'
pridengia šakomis, ir tik ten venimų. Kiekvienas pirmoje ratas A. Jakštas, o gaidas pa
mėnuo po 400 angolarų
,
met vis labiau užmirštama karo baiseny- ralių, tada pasaulis susilauks išganingos tai ,
t • r x • įkritusi gyvuli uzatakuoja su vietoje rūpinasi nuosavais rei- rašė taipgi plačiai žinomas
arto arti 200 litų. Jei lietuvis 1
„
,
.
., v. .
. Nors dėl pasaulio akių kalbama apie nu- , kos ir ramybės.,
vo užnuodytomis vilyčiomis. i i<ajaįs
kompozitorius J.Naujalis.
'tokias puikias svlvgas turėtų
ginklavimų, vienok beveik visut yra ruošia- ;
šiuo atveju jie taip subado
!— jis galėtų čia puikiai ūki- savo grobį, kad jo kailis jau' Pati valdžia andai pripažiŠiame “Giesmynėly ” randa
ųsi prie “apsigynimo”. Kų tasai “apsigy- į
Sužinojome^ kad Kunigų Vienyto, kurios ninkauti ir prasigyventi. Vien
si giesmių adventinių, kalėdi
maža ko verias palieka: Visas įno’ kad vis°i
esan!a
lino” obalsis reiškia — nesunku yra supras
pirmininkas yra gerb. kun. J. Ambotas, šau- įg naujakurių, žinoma, dar to skylėtas
; mažiau 3,509,000 bedarbių. nių, gavėninių, velykinių, sek
ki. Valstybių vadai lyg jau pradeda užmiršti,
kia kunigų suvažiavimų, kuris bus lapkričio galima spręsti bendrai apid
(Tas reiškia, kad gali būt ir minių ir kitokių. Be to yra ke
ad dar įr šiandien milijonai motinų verkia
19 d., Wilkes Barre, Pa. Dienotvarkėje numa- portugalo ūkininko' Vertę. Jie Sugrįžę į Huainbo visi bū- Jaugiau. Šių bedarbių didžiu turios litanijoj.
rie savo sūnų kapų ir vis dar negali suprastyta
katalikų akcijos Amerikos lietuvių £įa nian atrodo švarūs, gana volu užkviesti Vakarieniauti: nia turi šeimynas. Sudėjus
ar jų pralietas kraujus atnešė kų nors geSis
“Giesmynėlis” gali
tarpe reikalai, kunigų socialiu veikimo klau- gudrūs ir apsukrus žmonėš, inž. Borges šeimoje. Portuga-! krūvon visus bedarbius ir jų
pasauliui, ar ne. Šiandien joms gal labiau
maldingiems žmonėms, gali
simas, statistinių
žinių rinkimas ir visa eito bet vis dėlto toli ~gražu ne i—
lai labai
retais atvejais
te šeimynų narius pasidarys ai
z
—
”
Knntičk*<
R* tn
skaudu, negu buvo prieš dvyliką metų.
kitų svarbių klausimų. Reikia tikėtis, kad pirmosios -rūšies ūkininkai.
kviečia mažai pažįstamus sve- pįe 20 milionų žmonių.
pilniausia galėjo tikėti skelbiamiems o; “ Giesmynėlis ” yra daug pisuvažiavimas bus skaitlingas ir reikšmingas
Coimbros kolonijoj iš 100 čius į savas šeimas. Dažniau
8, o dabar?...
atvaizdas gesiną Kainuoja tik 60c., o
savo nutarimais.
]la ūkininkas tikisi galėsiąs sia vienas vyras nusiveda sa-. Tai nepaprastas
... M ... A. ,
kainuoja
‘
. .
(turtingoj saly turėti tiek mi- Keutičkos dabar
Visiems yra žinoma, kad Pasaulinis ka-------------“riguoti apie 25 ha. Tai la- vo svečių i restoraną ir ten pa1,.
7
. • •
. •
A
lionų
žmonių, lanmzdusiu
įgrimzdusių var
va1 $1.50.
“ .
.
.v_
liomt .anomu.
8 nebuvo paskutinis. Toji pati Europos žeFrof. K. Pakštas savd vaizdžiai rašomais bai daug reiškia, nes šis plo- vtfisina. Šeimynines vaisęs pas
gan ir shurdan. Milionai ne-,
dar ir po 1918 m., lapkričio 11 d. buvo jspūdžiaik iš kelionės aplink Afriką sudomi- tas jau pasidaro nepriklauso
•‘Giesmynėlis” gaunamas
p. Borges reiškė tad. artimes
turi pastogės. Ir tas dar bai-, “Draugo” knygyne. Užsisa
Stoma žmonių kraujų. Tiesa, nebekariavo mo visus mūsų dienraščio skaitytojus. Yra mas nuo .lietaus kaprizų.
nius mūsų draugiškumo ry
siau einant šalčiams. Visur kydami adresuoki!:
los Europos valstybės kartų, bet kariavo nepatvirtintu žinių, kad dr. Pakštas iš AfriApžiūrėję kolonijų, grįžome šius. Ponia Borges pavaišino j
iros valstybės, ėjo kruvina revoliucijos kosTLietnvon grįš per Ameriką. Tada ir pas
į Lepi pietauti, o popiet trau mus skaniais valgiais prie Įį padidės mirimai ir nusižengiDRAUGAS”
P.
mus, be abejo, užsuks ir gyvu žodžiu papasa- kėme atgal į Huambo jau nau gražiai apstatyto stalo. Pas- niab i*Bi-kur gal ir suirutės,
2334 So. Oakley Avenue
Pats karas gal ir buvo laimėtas demokra- kos savo įdomios ir tolimos kelionės prieti ju keliu. Viso šioje ekskursi kiau ilgai dar šnekučiavom a- Alkstančius darbininkus ne
ki ir pavergtųjų tantų paliuosavimui, ta- kius.
joj suvažinėjxn 2()6 klin. Ne- pie Lietuvą, apie liytų Europą sunku sukurstyti. Tuomi jau
Chicago, III.

•‘DRAUGAS*

Aplink Afriką.
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UETtlVOS PINIGAI VYTAUTO
DUŽIOJO GADYNĖJE

kryžius; apvadu taškuota, Rv. — Pilies
vartai aplenkti taškuota apvada. (Teicliman 151).

fttėdžiaga Lietuvos Tautinei
Numizmatikai).
-Bato Dr. AL. M. KA0KŪS------

(Tęsinys)

Fig.

Fig. 50.

4$. Ob. — Ragotinė ūukreipta i
y kairę; rankena dvišaka; ant rankenos
Fig.

kryžius su apvalats galais; žemiau ranke

nos skritulys; pakraščiai apriesti virViūia

Fig. 47.

<7.

Fig. 48.

Ragotinė nukreipta į
irę; rankena trišaka; didelis kryžius
sibeičia pro ragotinės rankenų; nionepakraštį puošia karolinis lankas. Rv.
til ies Vartų viduriniai stiebai prasikipro slenkstį; aplink pakraščius karoliapvada. (Mankowsklo kol.)’.
Fitf. 4K 0b. — Ragotinė nukreipta į
Ob. —

apvalu.

Br. —

Pilies

Vartų vidurinis

bokštas panašus į Lelijų; monetos pakraš

čiai apriesti virvine apvada. (Czapskio).
50. — 0b. — Ragotinės smaigas
nukreiptas į kairę; rankena trišaka; ant
rankenos nelygaus skersinio kryžius; ra
gotinės apačioje skritulys; aplinkui- karoiinė upvada. Rv. — Pilies Vartai su

, laiptu

prie slenksčio; monetos pakraščius į

e; rankena kėtūri&ka; ant rankenos puošia karolinė apvada, (Ryszardo 209).

Fig. 53. Ob. — Ragotinė perlaužta
(Kų tai reikštų?); rankena trišaka; ant
rankenos kryžius; aplink monetos pakraš
čius karolinė apvada. Rv, —- Pilies var
Fig. 51.
’■ Fig. 52.
Fig. 51. Ob. — Ragotinė nukreipta į tai; "viduryje skritulys; pakraščius da
kairę; rankena laiba ir tiesi; ant ranke- ' bina karolinė apvada. (MunkoWskio ko
Uos nelygių skersinių kryžius; ragotinės lekcijoj).
apačioje ir viršuje randasi po 1 skritulį; Į
Fig. 54. 0b. — Plona.riigotinė su trimonetos pakraščiai' su karoliniu apvada. I šnka rankena; ant rankenos laibas kry
Rv. — Paprasti Pilies Vartai; karolinė ap žius; aplinkui karolinė apvada. RV. —
vada. (Ryszardo 208).
Pilies Vartai iš plonesnių stiebų; arti tol
Fig. 52. Ob. — Ragotinės smaigas ino skritulys; monetos imi k rūsčius aprienukreiptas j kairę; rankena trišaka; ant čia karolinis lankas.
rankenos ketvirtainis kryžius; aplink mo
netos pakraščius karolinė apvada. Rv. —
Pilies Vartai; slenksčio ypačioje skritu
lys: pakraščiai aplenkti karoliniu lūnku.
Fig. 55.
'
Fig. 56.
(Ryszardo 211).

Fig. 53.

Fig.

jame šone virš balkio 2 skrituliai; aplink
monetos pakraščius karolinis lanktis.
(Czapskio kolekcijoj).

r*

Ragotinė su dvišaka
rankena; ant rankenos nedailus kryžius;
58. 0b. —

pakrašty karolinis lankas. R v. — Pilies

Vartų vidury

žiedas; pakraščiui be lan

ko. (Teichniano 154).

Fig. 57.

zFig.

57. Ob. — Ragotinė su trišaka

rankena; ant koto nelygių skersinių kry
žius; ties viršutiniu Rankenos šaka v ra
skritulys; Pakraštį dabinu virvinis lankus.
Rv. — Pilies Vurtų vidury randasi skri
Fig- 55. 0b. — Ragotinė su trišaka tulys; monetos pakraščius dabinu virvi
rankena; ant rankęnos kryžius; monetos nis lunkas. (Czapskio kol.).
pakraščiūs puošia karolinis lūnkas. Bv. —
(Bne daugiau)
Pilies Vartų viduryje skritulys; kairia-

>
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niu visiškai arti dantų, vadi taip vadinamų wrist drop, mažiau nupuola dvasioje, karnamu “lead line”. Panaši žy- dėl kurio jis negali ištiesti į tais net yra varginami kyšte
mė ant dėsnų pasireiškia dar Į nei pirštų nei rankos. Pirmu- ri jos, ir nors tai labai retai
•Rašo Dr. A. G. Rakauskas
-------------- Rašo prof. Kampininkas.-------------------vienani atsitikime, būtent, nuo 'šiaušia paralyžius liečia tie- tepasitaiko, bet yra ir tokių
Palyginamai, gan
didelė gyduolių, kuriose yra ar vie-(šiųjų rankų, ir tas įvyksta la- šios rųšies ligonių, kurie įŠVINAS KAIPO NUODAI.
I Daug yra šiam sviete žmo
PROF. KAMPININKO
švino dalis yra sukraunama noj ar kitoj formoj bismuth’o. bai greitai ir be skausmo. Vė-j gauna proto sužalojimų nuo
nių, kurie atsimena kas dėjoRADIO.
Nyo to lai
kietose kaulų dalyse. Ir juo il Skausmas viduriuose yra liaus tas pat gali būti ir su, kurio miršta.
______________
Įsi 80 — 1(X) m. atgal. Mūsų ci(Tųsa 4-tam pusi.)
giau šis procesas tęsiasi, tuo dažnus symptomas ir dėl jo kairiųjų ranka, o kartais pa-'
ko, kaip švi
Šiaulių apygardos teismui 'cilistinės išblaškytos avelės
nas pradėta
daugiau nuodų prisirenka Į ligonis gali nusiskųsti užnuo- liečia net ir kojas ir gali įsi- ;
padėjus
laisvamanių
tėvų jturėtų pasimelsti
Marksui,
vartoti indus
žmogaus kūnų. Užsinuodijimo dijimui prasidėjus. Skausmas mesti nugaron ir į akis. Jei-1
Šliupų ant “probeišino” už kad jis netrumpintų jų gany- trijoje ir įsimptomai pasireiškia kuo- kartais pasidaro labai aštrus gu švino nuodų patekimas į
Žiūrėk, kad
parašymų brošiūrėlės, kurioj tojui atminties, ba 23 m., tai
Vairiose dai
met šie nuodai dar yra pas- ir alielnai yra jaučiamas Sė kūnų tęsėsi tik trumpų laikų,
gautum tikrų
jis išniekino šventuosius, Clii- 'nėra jau taip tolimas čėsas.
lės
šakose,
klidę po kūnų tuoj po pateki- miau bambutės. Spaudžiant ligoniui yra vilties iš šio pa EAU DE QUIN1NE
eagos socialistų Pijušas labai;
--------------------,
mo į jį arba kada jie dėl ko-j tų vietų, ligoniui beveik Viša ralyžiaus išsikasti, nors tas
švinu užnuoPadary- PįnaUJ
apsibrozino ir strošnų ezlitoPRAŠAU NESIJUOKTI.
dijimas yra
kiu priežasčių pasiliuosuoja dos palengvėja. Daugumui li- užimtų keletą mėnesių arba ir
rialų išpoškino. Esu, kai Šliu-------------A. G. Rakauskas iš kaulų.
Igonių ši kankynė tenka ken- virš metų laiko. Bet, jeigu — Visam pasaulyj garsus
gerai žinoma Dr.
2433 W. Marųuette
pas Amerikoj raštus spausdiTarp komunistu,
tonikas, naikina
Pašaliniinui švino iš kūno'tėti savaitė ar daugiau laiko, žmogui be paliovos priseina plaukų
kaipo užsiė Rd. Grovehlll 3262
pleiskanas,
stiprina plaukus.
no, tai niekas jo nekliudė,
Ant Olstet stryto kalbasi
Jūsų
aptiekoj
arba rašyk: Plyra
trys
galimos
priemonės
—
bet
skausmas
gali
po
to
net
šiuos
nuodus
į
save
traukti,
mimo liga. Švinas ypatingai
naud, Dept. M, 220 E. 21 St,
nors priešų turėjo čion pa-du tavorščiu:
paralyžius gali pasilikti ant New York, N. Y. Sempells dysavo žalingumų parodo ant viduriai, inkstai^ ir gal kiek daugelį sykių pasikartoti,
kankamai”.
—'Velniai žino, kas čia bus,
žmogaus kraujo, raumenų ir oda. Didesnėji švino dalis pa- į Paralyžius. — Švinu užnuo- visados ir, laikui bėgant, la
Labai aš dy vi juos, kad Pi----- sako vienas. — Visi mūsų
nervų sistemos. Ten, kur žmo sišalina su išmatomis, bet sv- dintas ligonis nekartų lieka biau išsiplėsti.
jušui niekas neprimena Šliu-, vadai iš lizdų išlėkė. VažinėDaugelis ligonių daugiau ar,
gui dažnai ir per ilgesnį laikų! kiu reikia atsiminti, kad jose paralyžiaus auka, įgaudamas
po 1907 m. išleistos brošiurė-^ ja ir į savo kišenes aukas ren--------------■ ■
___
tenka susidurti su švino dul yra ir toji dalis švino, kuri
lės “Lietuviai! ar gerais ke- ka.
kėmis, nežiūrint ar jos būtų buvo nuryta, tik neturėjo pro-J
liais žengiame
priekin”, kuAš nei kiek nesidyviju,—
grinoj ar kombinuotoj formoj gos patekti vison žmogaus j
rioj jis išnevožijo socialistų sako jam kitas, — jei ne mūsų
ir priimti juomi suterštų mai systemon. Labai maža dalis
darbus, už kų Amerikos so- dolieriai, tai jie senai būtų
stų ir skysčius, užsinuodiji- švino išeina su šlapumu, gi
cialistai išleido Šliupui pas ant komunizmo nusispiovę.
mas švinu yra vyraujanti li kiek jo pasišalina odos pagelmerkimų, kad paskirtame lai
ba, dar neįrodyta.
ga.
ke jis sudegintų tų savo broOkupuotoje Lietuvoje praA food for pro
Simptomai. Staigus užsinuo Į
Dabartiniais laikais, paly
šiurėlę, kitaip bus bloga pa- deda atsirasti daug vilkų, dėl
tein; a food for
ginamai, ji ne taip dažnai dijimas pasitaiko tik tada,i
čiant autorini. O pats Pijušas kurių žmonės ir prieblandoj
mineral salts;
apsireiškia, kaip tai pirm jeigu ant kart patenka
‘
į' vi-:
net per pusę metų per nabaš- J bijo iš namų 1 išeiti. Pasisafor calcium and
penkiolikos metų,. bet švinu j dūrins didelė doza švino. Lininkę “Lietuvų” brošiūrėlę' kius lenkų valdžiai, kad ji
phosphorus; all
užsinuodijimas da tebelieka gonis vemia, visiškai nustoja
“deginęs”. Jeigu tada sočia-1 nesiimsianti
priemonių vilthe
essential ele
■ viena iš svarbiausių ligų in- J pajėgų, viduriai pasiliuosuoja
mente for health
listai būtų turėję macės, Šliu-'kailis naikinti, lietuviški vildustrijoje. Apie vienas šimtas ' ir kraujuje gan didelėje kiekand strength are
pas šiur būtų Amerikos tur- kai nudžiugo ir žada visi ten
penkiosdešimtis įvairių pra-.kybėje sunaikinama raudoniofound in good
mon atsidūręs ir Pijušo — emigruoti, juoba, kad Lietuvoj monių ar daugiau ar mažiau!ji kraujo kūneliai. Didelis nucheese. And all
teismo kaštus apmokėjęs.
Į jiems darosi labai dušna.
išstato jose užsiėmimus , turin- siljįriėjiinas, nustojimas apeti
the essential elečiuosius žmonių užsinuodinmi to, liuosi viduriai ir neteki- •
ments of good
mas
sulčių
(dehydration)
gašvinu.
Amatai,
kuriuose
žmoGEDULO S YDAS.
cheese are found
gui tenka susidurti su švini- Ii • privesti prie mirties. Žmo-j
in Kraft Cheese.
nėmis
dulkėmis,
yra
pavojinĮ
gus,
kuris
turi
savy
mažai
atsj
(Spalių 9 d. atšventus).
landa, sujus Lietuva. Drebėk,
giausi. Tarp jų yra baltojo ir parumo, užsinuodijimas 6e-ali
TIsauso
v
r n t
l ereli, kai motinos laimins žyspalių 9 dienos ryJ
.
n
A
o
, i gin savo sūnus!., Lietuvis di- raudonojo švino, “storage bat- kilti labai staigiai su labai
CHEESE
tas. Gamta ašaroja... Smarkus!
v
••
n »i
j
jdvyns! Proseniu lietuvių pro- terių” ir indų gamyba, pento- dideliais simptomais, nors ir
siaurys vejas blaško rudens* J
>
Nebūk kankiniu bereikalingo skausmo.
,
%T._
į--, senių dvasia jame rusena! rių ir spaustuvininkų darbai labai mažai švįnd būtų pateKRAFT-PHENIX
pageltusius lapus. Niuru, liūd-l__
.
Daug kentėjimų tikrybėj nereikalingi.
ir
maišymas
gurno
“
roberinėj
kę
jo
sistemom
Skausmas*
viCHEESE COMPANY
„
,. ,
Vytauto narsa jame viešpaPavyzd in galvos skausmai. Jie atei
na be pasargos, bet nuo jų visada ga
se”.
(dūriuose taipgi gali pasi' " j tauja...
linta būt prisirengus. Bayer Aspirin tabTrispalvis miškas — vėlia_ .
, .
.
„ .
Kitos kiek retesnės švinu reikšti po kelių dienų užsinuoletai suteikia greitą, palengvinimą. lai
...
„ , . ,
„
Štai, renkasi, eina pulkai
kyk bonkutę namie. Nešiok ploną skrivos, vėliavos. Bet... juodas sv- , , ’
TT., .
. TT., .
užsinuodijimo
priežastys
yra
dijimo.
r, , ,
,, ,. .
T. sakalų. T Vilnių, į Vilnių, j
nutę kišenėj. Tuomet Jum neTPikė« Jiešdas. Gedulas, (ledi visa Liekoti aptiekos, ar laukti iki namo pareisi.
Ligoniai,
turįs
kroniškų
švi

gėrimas
vandens,
kuriame
bumylimų šalį... Skraido kaip ba
Ir nemanyk, kad Bayer Aspirin ge
tuva. Gedi kiekvienas lietuvis..
ras tik nuo galvos skausmo, gerklės
lti arai. Mintis neša laisvę, vo įmerktos švininės dūdos; nu užnuodijamų, jaučia didelį
Spalių 9-ta. Dešimtmetis nuo
skausmo, ir šalčio! Skaityk patikrintas
mirti nebaisu! Kovoti, laimė vartojimas dažų plaukams ar nusilpnėjimų, turi labai už
direkcijas
palengvinimu
neuralgijos,
kiekvienam lietuviui skaudneuritis, reumatizmo ir kitų skausmų.
ba kosmetikos; nudažytų žais kietintus vidurius ir dažnai
ti!
f
Atmindamas venok, kad greitas smagu
žiausio smurto žygio. Tautos
mas nuo šitų tabletų nėra išgydmas; jei
Dunda patrankos, švilpia lų čiulpimas, ir priėmimas kenčia nuo skausmo (colic)
kausmai tęsasi, matyk daktarą.
širdis išplėšta! Išniekinta šve
viduriuose.
Jų
oda
yra
nubitutės... Liejasi kraujas. Mir kurioj nors formoj švino
Bayer Asprn yra tikri. Apsaugok sa
nčiausi jausmai... Prieš dešim
ve žurėdamas to avrdo. Visada to pates.
tis Viešpatauja... Už vienų žu druskos su tikslu užsinuodinti blankus.
Visada saugaus. Niekad nekenksmingas
tį metų grobuonis lenkas, kla
Žymios permainos kraujuje
arba persileisti. Nereikia di
širdžiai.
vusį, žūna dešimtys.
stos keliu, pagrobė Vilnių.
Skuba, skrenda per klonis, delės švino kiekybės, kad iš įvyksta jau pradžioj ligos.
Brangiausių sostinę, Gedimino
kūnelių
šaukti baisius užsinuodijimo Raudonųjų kraujo
pili, Aušros Vartus... Liūdi miškus ir kalnus baltas Vytis
kiekybė sumažėja, taip kad Aspirin yra trade žym£ Bayer Fabriko Monoacetlcacidester of Sa’.icylicacid
svmptomus.
lietuvis ir keršto gaisrų širdyj Gedimino pilin... Lenkų erelis,
vietoj 5 milionų per kubiškų
Jos Nieks
Švinas pereina į žmogaus
kūrena. Lietuvis gimė never pakirstais sparnais, kraujo
milimetrų, jų priskaitoma 3
_ I
gauti! Jis budės, lauks pasi klane paskendęs, krinta, puo sye-temų patekęs į žarnas, į
Nekviečia
ar 4 milionai. Be to, tuose kū
la...
•
;
kvėpavimo takus ir net ant
ruošęs, kada išmuš valanda, o
Laisvė, laisvė... Skamba gi gleivinių nosies ir burnos plė neįiuose atsiranda ypatingų
valandai išmušus eis Vilniaus
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
Ar žinot, kodėl jos nieks
taškų. Keletą tokių taškuotų
rios,
kalnai,
klonys...
Laisvė,
velių.
Kvėpavimo
takai
yra
vaduoti. Prie to žygio šian
nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
nenori? Ji pati to nežino.
kraujo kūnelių randama pas
pilnai garantuotas — kainos žemos.
dien ruošiasi visa Lietuva; di laisvė... kartoja kiekvieno lie pavojingiausias kelias, kuriuo
Jos kvapas nemalonus. O
ligonius sergančius nuo perniJto visi
-*’’
*
tuvio
širdis...
A.
L
—
tė.
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saimami švinas dasigauna į žmo
nekenčia. Išgargadi ir maži. Nėra pasaulyj jė
cious anemia, lenkemia ir tik
niznojame ir atliekame visų “body and fender work.”
liuodami su Listerine, išva
gos, kuri nesutrupėtų prieš
gaus kūnų, nes iš kvėpavimo
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
labai retuose atsitikimuose
lysime
burną ir užmušime
teisybę, pasiryžimų ir aukas...
— Čekoslovakijoj viena ūki takų jis tiesiog pereina į krau
kiais reikalais kreipkitės:
normaliam kraujuje.
ligų perus.
Vartok kas
Sudrebės erelis baltų Vytį iš ninkė išlaikė savo tikrų duk jų, kuomet nurytas švinas į vi
V
dien.
ROXEE AUTO PAINTING SHOP
vydęs ir niūrus nuplasnos į terį 10 metų tvarte. Per de durius
didelėje kiekybėje,
Antra svarbi švinu užsinuo
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas
savo gūštų.
šimt metų dukteriai nebuvo pasidėkojant kepenoms, yra dijimo žymė yra ant dėsnų ir
907 W. 35th ST.
CHICAGO, ILL.
ji pasireiškia tamsiu bruks(išmetamas iš kūno.
Kiekvienų Vilnijos lietuvio nuimti grandiniai.
sudejavimų, kiekvienų ašarų
giliai atjaučia laisvojo krašto
broliai. Tosios ašaros, tie de
javimai da didesnių pasiryži
AJO DEAfc, YOU AC.E HCrr
S HOCKS ’ <56E WH»T M
mų gimdo, — lemiamųjų va
YET F DILY RECOVCC-E0
-Ak>' i UJAkHEb To Go OVEO.
ZftOMTHE MEASLEE To THE RMLfcOAD Aki V4KTC.H
landų artina. Žinok, piktas le
«0vo DOUTT LET ME &EE
THE PAPŪTĘS* 'UOGMMJ OUTHE
nke, kad kiekviena skriauda
You 60 OUT OF VHB
-TCAC.KS
»oebt< VOHAT’S
V
YAttD
THE OCė OF STAVlM' HOME
tavo padaryta, bus atkeršyta.
----------- <
FCOM SCHOOL OW ACCOOMT OF
Lietuvio
teisės
neturi
būt
mi

LVjąeuf s>fcK (F Yov cmot g©
•K
ndžiojamos. '

Prašau Į Mano Kampelį

Sveikata - Laimės Šaltinis

Bereikalingas
Skausmas!

BAYER ASPIRIN

PENTUOJAME AUTOMOBILIUS

LISTERINE

TUflBY

Kiekviena lietuvė motina
šiandien da lopšelyj begulintį
sūnelį, dukrelę, Vilniaus dai
nele liūliuoja... Mokykla savo j
auklėtiniams nuo pat mažens
Vilniaus išsiilgimų skiepija.
Vilniaus vadavimo idėja pa
vergusi visų kraštų.
Kada ateis visų lauktoji va- j

j

HeObeys Literally

4

Antradienis, Lapkr. 11, 1930

ORAI) n *

LIETUVIAI AMERIKOJE

SPORTAS

Ę0WUNG RESULTS NO port council 16. Bridgeport O. Žemaitis
1 bowled the liigh gani# 944. C. Kibelkis
VEMBER 4, 1930.

153 164 139 dauskas and A. Manstavičius
215 162 156 divided lionors on the North
Side team botli bit the woods
Totais
941 850 837 for 563 apiece.
BRIDGEPORT
NORTH SIDE
178 148 197 J. Kisiel
Grigaitis
172 167 176
136 115 198 M. Kisiel
Kabelis
129 177 136
147 178 145 B. Nausėda
Zamb
149 150 93
195 140 197 J. Draz
Urba
176 194 193
145 170 207 A. Manst.
G ramont
194 168 201
801 751 944
Totais

Būt South Chicago took indi4, 1930 tlie vidual lionors.
TEAM STANDIN G
i sumažintų
įstojimų, užsimo
iii 24 bow- SOUTH CHICAGO
kant tik centrui $2. Kuris
W. L. Aver. lers took the Providenee team A. Kibelkis rolled 595. *•
daugiausia narių prįrąšys, lai West Side
25 2 925 for a tiro gjuue ride. It looked A. Kibelkis
245 190 160
Vyčių susirinkimas.
mės iš kuopos dovųnų. Narių South Chicago
10 629 likę Providenee night at the
17
192 170 181
Lapkr. 4 d. L. Vyčių 102 prirašinėjime žadėjo yisi kuo
alleys būt West Side could not
12
555
15
Roseland
136 164 201
kp. buvo mėnesinis susirinki pos nariai pasidųrbuoti. Vi
be downed or denied. The
Providenee
12
555
15
mas, kuriame nutarta tuojau siems bendrai dirbant, rezul
14 13 518 Providenee. team bowled the U UG ŠUOJ ANTIS, KURS
Bridgeport
pradėti naujų narių vajų už tatai bus geri.
8 19 296 big game of the year 1028 and
Gary
VAIKĄ RAMINA.
Totais
820 856 799
Buvo raginama, kad nariai North Side
7 20 259 its fighting anchor man1 Cher- Kūdikio mažytis kūnelis priešina
North Side took tliree gasi ricinai ir stipriems vaistams; bet,
.
, .
T.
•,
ROSELAND
ŽVINY S KAIPO NUODAI. kuodaugiausia rašinėtų į “Vy Brighton Park
T 20 259 naųskas sliot a game of 268, štai vaistas, kurs tikrai Jam taiky- Įlies On tlie Cllin. M. 1 aVlloniS
158 213 165
tį, žinoma, daugiausia lietu
some marks to slioot at. Al tas. Ir jis veikia greitai ir taip švel (Dugan) bowled liigli for Ro Wenskus
niai, kad vaikas nei nejunta. Flet(Tąsa nuo 3 pusi.)
viškai.
Giedrainis our brand new ma- cherio Castoria ramjna piktus ne- seland 561. While J. DrazLEADBfG BOWLERS.
(Tųsa ant 5 pusi.)
rimastįpgus kūdikius ir valkus ir už
Pasisaugoj imas, — švino
Praeity kuopoje buvo gana
rried man led tlie West Side migdo juos ir karščiuojančius, su už
187. 3 team with 561..
dulkės, suterštas jomis mais daug įvairumo, gražių darbų P. Mažeikų
kietėjusiais viduriais vaikus atitaiso.
tt
Taip dedasi
milijonuose
namuose
185.11
DRAUGO” KNYGYNE
tas ir taboka yra didžiausi už-, aįjįįta, bet spaudoj apie tai ne A. Gedrainis
kasdien. Castoria yra grynai augmePROVIDENCE
ninė,
nekenksminga
ir
užgtrta
dak

184.14
sinuodijimo šaltiniai dabarti- simatė, nors. teisingai, vyčiai Wabolas
Ruby
213 191 205 tarų. Vengk imitacijų. Chas. H. FleGalima gauti:
184.14 Mičionis
tchario parašas garantuoja tikrumą.
ninu laiku, ir pasisaugojimas nemėgsta per daug girtis, Ruby
156 170 19 L
KOMEDIJOS, DRAMOS ETO.
183. 1 Markūnas
to visa iš darbininkų, o taip kaip daro kiti. Bet vis-gi nu Zivatkauskas
169 185 171
Amerikos Dovana Lietuvoje. Iš naujausių laikų, penkių
181.18 Wilbert
gi ir iš darbdavių pusės, žy veikti darbai būtinai reikėtų Chernauskas
ADVOKATAI
191 214 179
aktų komedija. Parašė V. K. Dalyvauja 14 ypatų. 1920. Pusi.
179.20
A. Kibelkis
miai pašalins užsinuodijimų. visuomenei paskelbti.
Chernauskas
165 268 174
27. Kaina ........................................................................... . 20c.
178.21
P. Šeputis
Pentoriai gali apsaugoti save
Šiame susirinkime prisirašė
Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė
178.21
Paul M, Adomaitis
vartodami drėgnų smėlio po- niuz. J. Jankui, kuris dideliu Vaičiūnas
Totais
894 1028 920
Pranas. Pusi. 14. Kaina........................... .......................... 10c.
ADVOKATAS
178. 3
pierų (sand-paper). Visados džiaugsmu kp. sutiktas. Muz. G ramont
W EST SIDE
Ofisas vidurmiestyjc
Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
177.10
Room 2414
reikia prie valgio turėti šva Jankus eina šv. Antano par. Pavilonis
172 172 206 ONE NORTH
Vaičiūnas
LA SALI.E BLDG.
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as
rias rankas, pasirinkti švarių vargonininko pareigas ir mo
ONE NORTH LA SALLE ST.
192 167 175
Žemaitis •
(Cor. La Šalie and Madison Sts.)
menų. Pusi, 71. Kaina ...................................................... 20c.
valgymui vietų ir švarų mais kina L. Vyčių 102 kp. chorų, GAMĖS TO BE B0WLED P. Zauris
150 161 167
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412
Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun.
TONITSJ.
tų ir gėrimų.
180 .191 184
Wabolas
į kuris gieda bažnyčioje ir ren
į šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 2Oc.
213 145 203
Švinu užsinuodijusiam dak gia koncertus.
On Alleys 9 and 10 Provi- Ged raini s
Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuose.
Totais
916 836 935
taro globa yra būtina.
dence vs Gary.
Lietuvių užeiga.
Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasis.
Plačiai žinomas darbuoto On alleys 11 and 12 Rose- South Chicago Council 114 LIETUVIS ADVOKATAS 84 Pusi. Kaina .. . . ..................... ..................................... 20c.
jas, p. J. A. Blažis, nesenai Įand vs Bridgeport.
Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15
is keeping in step with West Iki 3 vai. kortuose—nuo 3 iki 9
vedęs jaunų, gražių žmonų, On ajjeys 13 and 14 Brigh- Side 24. Įt goes to show thut
Subatomis nuo 9 iki 9
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina .... 40c.
Lietuvių svet. name laiko sal- ton Park vs Šoutli Chicago. a team with spirit is bound to
52 East 107th Street
Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun.
Kamfras
Michigan
Avenue
dainių krautuvę, laiko muzi-; On alleys 15 antį 16 North get or go places. Council 114
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
Tel. Pulhnan 5950-Namų Pull. 6377
kos kurinių, rekordų, knygų Side vs West Side.
vauja 199 ypatų. Chicago' 1919 m. Kaina........................ 20c.
Miesto ofise pagal sutarti
took two gailies off’Bridge127 Nortli Dearborn St.
ir pradėjo pardavinėti radio. ,......... Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai.
Ketvergais ofisai uždaryti.
Pas pp. Blažius dabar vifenin-Į kgjos gudriai SUsitarė iškirsti
Tinka dėl lęšimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23.
PILNAfl ŠOKAMO?AS
tėlė West Side lietuvių užei- 'šposų. Visko
Kaina .................................................................................... 10c.
Telephone Dearborn tt|7
pasigaminusios - <6.M TIKTAI 16.00
ga. Čia kiekvienas svečias' (valgių ir dovanų) viij0S bu.
Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse. Parašė Kun.
< F s eiat i a »a ■
fteųuatafcU(lL bft eikit p*,
pirmiausia sustoja ir vietos iyje mU8 užklupo ,namie ne_
I. Vaiciekauskas. Dalyvauja 14 ypatų. Pusi. 56. 1919.
neps
lietuviai visokių informacijų prisirengusius. Kadangi da tikrą specialistą. nepoa kok|
arba pro
Kaina......................... ............................................ ............. 30e.
Illinois Motinos
ADVOKATAS
talpius* PtlUftUB ISMUkMui Janui ken
gauna. Kasdien ateina dien bar prasti laikai, tai nei sva- ki*.
Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
ar -kur akau4i»
160 No. La Šalie St. Rm. 1431
Radinys
raščio
atskirais jote nesvajojome patys reng po pilno llegiamlnavlmo. Jus šutau
tų.
Pusi.
64. Parašė Gėlėlė. Kaina.................................... 20c.
CHICAGO, ILL.
pjrsft laiką te pinigus. Daugelio kitų
Nuo 9:30 iki B vai. vak.
Reikėtų žmonėms ti kokių pramogėlę, o kų jau daktpcą nsgalUo pątUMt tams M
Kuomet mes .randame, kad koks numerais.
Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
Local Office: 1900 S. UNION AVM
menkas dalykas
šauniai pagelbsti
to,
kad
Jis
mstTrt
/olkatlngo
patyri
tik naudotis geru laikraščiu. ^besakyti apie tai, kad pašali- mo, samdymai žmogaus ksnkąnUą
Tęl Roosevelt 8710
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Chicago 1920.
kūdikiui, tai mes stebimės,
kodėl
Vai. nuo t iki 9 vai. vak.
mes ankščiau to nedarėme.
Liętuvių svet. name pp.
rūpintųsi. Bet apsirikom. *"2200 Radio — dcope — Rami
Kaina ....... ........................................................................... 50c.
(Išskiriant samdos)
Geras pavyzdls yra Mrs. C. R.
<rioi
n.rzil
o
i
Ir
uttorin
Kn
Znrnn
’
».•
......
Davts, 5657 Emeraid avė, Chicago. ragiai užlaiko švarių bučernę'šiai}ie atsitikįme
JRoantasnp Aporąfes te ylIšpažinties Paslaptis. Penkių Veiksnių Drama. Pritaikin
mylimieji X-£ąy
sUkas baktanologlškas egiamlnavlJi sako: “Mano duktė augo gerai,
ir
grosemę.
ta iš kun. J. Špilimann’o Apysakos. Sulietuvino A. Matutis
bet aš pastebėjau, kad nevalgo taip,
draugai-ės parodė tokį drau maą Kraujo •tidoągs man Jūsų
kaip turėtų ir kad ji neturi energijos.
P-lė O. Rutkelaitė siuvyklų, giškumą, kuris pasiliks amži- ras negeroves, ir Jeigu ai paimsit
Cliicago. Lošime dalyvauja 25 asmenys. Pusi. 92. Kaina 25c.
Jus gydyti, tat Jūsų sveikata te gy“Man .rūpėjo kaip nors jai pagelADVOKATAS
bėti ir kadangi mano motina varto-1 py3C moteriškų Šlebių Specia--jjaj atniin/.iu j
vuųųH
ąpcry*
JWWS
taip
kaip
bure
Į Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė). Parašė L. Šile
Todel iš gilu pirmiau. Jeigu kenčiat auo ligų sUl
davo California Fig Syrup, tai aš
I ‘
11
So.
La
Šalie
St,
Room
1701
listė.
jai Rostrnary daviau. Ji taip pa
lis. Pusi. 47. (Del) šios operetės yra parašęs muziką. A. Alekmos širdies reiškime kuošir- rto, lamų. Inkstų, odos, kraujo, ner
0831-0332 Vai. 9-1
gerėjo, kad aš stebėjausi, kodėl aš
lrR ir lietuvių
iipr.nviii vrib
-vkir.
jdingiausia ačiū p. E. Petrė- vų, Ūrdies, rsumatiamo, kirminų, Tet KandolphVakarais
Yra
valgykla
sis. Kaina
..................................................................... 25c.
uždegimo tarnų, silpnų plaučių artas
jos viduriams pirmiau nieko neda
8841 30. HAL8TED STREET
Jurtt kokią užslsenėjusią. |sf
riau, Tas pašalino sustingimą, grąži
Plačiai žinomas jaunimo Į nams, g V. Stepulioniams, L. Jeigu
Jurų Varpai. Triveiksmė Misterija. Vidunas. Tilžėje
Tel. Victory 9562
korijusią, chronišką ligą, knrj n»
no Jai apetitą Lr daug energijos.^’
T-9 vai. vak. apart Panedėllo lr
M, Mižeikienei, pasldą*) net gąbiam ieimynoo gy.
Pagerinti vaiko apetitą, pakelti e- tarpe dai buotojas p. Cli. Sam-, Litvinenei,
1920. Kaina ........................................................................ 50c.
Pėtnyčios
dytojut, neattdėlloklt
nsatėj* pu,
nerglją lr jėgas, pagelbėti virškini
sonas
turi
įrengęs
studiją
kur
Butkienei,
NMenei
su
dūkKame Išganymas. Libretto keturiais aktais. Parašė Mai
mui, tai nėra nieko geresnio, kaip
tyras augmenims California Fig Sy- nutraukia įvairius paveik&lllS
“
*wt.
ronis
— Mačiulis. Ketvirta karta atspausta Tilžėje. Pusi. 37.
rele, niuz. J. Jankui, M. S. 54
rup. Daktarai jj .rekomenduoja vi- .
,
. ’
.. v.
„
SPECIALISTAS
dūriams palengvinti laike slogų ir H parduoda grūzdaikciUS. Y pa
Kaina ........................ . ................ . ....................................... 20c.
kp. veikėjoms: E. Paurazienei
Indjlmae Runas 1*11
vaikų ligų, arba kai tik apsireiškia
(John' Bagdziunas Eorden)
tingai
norintieji
pirkti
kų
auk
Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauja
blogas kvapas, apsivilkęs liežuvis,
ir B. Druškauskienei už su 10
JABKfOM BĮ.VD.
' galvos skaudėjimas, energijos stoka so ar daimento, visada kreipADVOKATAS
State Gatvės
7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusi. 28. Kaina............. 15c.
rengtų pramogėlę, dovanas ir
ir rodo sukietėjimą.
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto lg|
Tikroji visada nešioja vardą Cali- kitės pas p. Samsonų, kuris ] įdėjimus
Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose. Iš anglų kalbos
l to plotų. Vakarais nuo I Iki f 105 W. Adams St. Rm. 2117
NtaAėlloanJg
nuo
lt
ryte
t
T
'
,d
”
±įX
‘
’
m,t,k
'*
daug
pigiau
parduos,
kaip
kiTelophone
Randolph
6727
vardą. Visose aptiekose.
vertė Juozas Miliauskas. Lengva dėl scenos sudarymo ir kos
Matas ir Ona Šimoniai.
tose krautuvėse.
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. tiumų. Pusi. 28. Kaina ........................................... :......... 15c.
Našlys.
Ml
Komedijos. A. Ostrovskio. I Pelninga vieta, 5 veiksmų
Telephone Roosevelt 9090
Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600 komedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Vertė J. Staniu
VIEŠAS AdU.
lis, Kaunas^ 19,22, Pusi. 96. II Neturtas — Ne Yda, 3 veiks
mų komedija, lošime dalyvauja apie 17 ypatų. Vertė Pr. Kviet
Pasauliniame kare
. Kapitonas
Negalime praleisti neišreiškauskas. Kaunas, pusi. 54. Abu veikalai sykiu. Kaina 50c.
Seno Krajaus
Specialistas iš
kę .nuoširdaus ačiū brangiems
UETUVTB ADVOKATAS
Kur tiesa? Oprea vaikams trijuose veiksmuose 12 pusi.
gyveninio drųugains-ėms, ku
Kaina ............................................................................ 10c.
GVDO VISAS MGAS VYRU
MOTERŲ
2221 West 22nd Strwft
rie mums visai netikėtai su
NE2ILTUNT KAIP LZSISENfcJUSlOfr te NEIŠGYDOMOS JOS
The Laxative
Laižybos.
Dviejų aktų farsas. Veikia 6-ši asmenys. Pusi. 16
YRA. Speciališkal gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstų lr pūslės, užArti
Ltavitt
Street
rengė “suprais party”, pa
pn • - *
nuodijtmą kraujo, odos, ligas, žaizdas, mumatlųmą, galvos skaus
Kaina ............................................ -.................................. 10c.
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
Telefonas Canal 2552
minėjimui 10 metų musų ve
Mėgsta jį visi
Mažas Kryželis bet sunkus. Trijų atidengimų komedija. 13
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir
dybos sukaktuvių, spalio 27
persitikrinkite, ką Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
balandos 9 ryto, iki 8:00 va
ypatų dalyvauja. Parašė Serijų Juozas. Kaina............. 15c.
Skanus kramtimni
li metų ir išgydė tukstapčlus ligųokų. Patarimu dykai.
d.
•
OFISO
nuo lt ryto iki 1 v. p. y. ir 6-p v. v. Nedaliomis 19-1
8ere<J«oai8 ir Pėtnyčįo- Motinos Širdis. Keturių aktų drama.
Parašė Kalnų Duktė
4800 Vpsš JR St
Kampas Keclcr Aso.,
Ts). Crawford 5678
mint, taip kaip guma.
Moterų Sųjungos 64 kp. vei48 pusi. Kaina ................................................................. 50c.
MJ) p ika 6.
3OE3B
Nelaimės ir Laimė, arba tas nelaimingas Buick’kas, 3 veiks
mų 4 atidengimų komedija. Lošime dalyvauja 7 asmenys.
Raisfng the ^amiĮy* ahycn
■y i.im. u. aasi
riyar.j
Chicago 1922., Pusi. 59. Kaina....................................... 15c.
Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Žibuoklė lr Lietuvos
v**'.
Atgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusi. 48.
’ . u O"
Kaina............................................................................... 15c.
(S
MLKS
Pasiilgę Aušros Vartų. Parašė K. Inčiura. Drama. Kaina 25c.
I T® IMt
Irtu*1 ’
Paklydėlio Kelias. Keturių aktų sceniškas vaizdelis. Parašė
Vystanti šakelė. Dalyvauja 7 ypatos. Kaina................. 15c.
Penkis Kartus Po Vieną, Bus Vienas. Keturių atidengimų
komedija. Dalyvauja 9 yjiatos. Parašė Serijų Juozas.
Kaina ............................................................................... 20c.

On November

DETROIT, MIGH.

■---------

I. P. WAITCHE$

F, W. CHERNAUCKAS

A. A. 0L1S

7, «• SAMMB*

V.

«M>

Daktaras

*Feen3*mint

jam-<Aiiar,at. uuiawi «.j

JOHN B. BORDEN

0*0*11

VISSIG.

JOHNUICHINSKAS

“DRAUGAS” PUB. CO.
Chicago, III.
2334 South Oakley Avenue

Telefonas Yards 1138

S. M. SKUDAS

STANLEY P. MAŽEIKA

UBTUVI8 GRABORIUS
Didelė grali koplyčia dykai

718 WK8T 18 STREET

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Tel. Roosevelt T 611

Tnrlu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

J. ULEVIČIUS

'

3103 S. rfalsted
St. Chicago, III.
Tel. Victofy 1115

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopiglausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.

Tel.

Roosevelt 2516

arba

2516

I. J. Z O L P

2314 West 23rd Place
Chicago, Illinois

ORŠBORIU8

1439 S. 49 Court Cicero, BĮ.
Tel.

Cicero

IR

LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS

SKYRIUS

1650 West 46th St.

6927

Kampas 4«th Ir Paulina Sta
Tel. Boulevard 6203 - 8413

J. F. RAMIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGO J E
Laidotuvėse pa
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklauBau prie grabų lšdirbystės.
OFISAS
8(8 West 18 Street
Telef. Canal
6174
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

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

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes beturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic.
Koplyčia Dykai

BRIGHTON
P. Šeputis
Švilpa
Kapris
Juškevicz
C. Šeputis

PARK
192 181
193 182
141 157
128 154
169 136

Totais

823 810

710 WEST 18th STREET
C,mal 3181

GARY
Pažėra
Sliaks
LIR2UV1S GRABORIUS
Nauja graži koplyčia dykai Shirvinskas,
Milkent
4256 SO. MOZART ST.
Rūkas
Tel. Virginia 1290
Totais

A. PETKUS GO.

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue 1
Tel. Boulevard 9377

166
146
152
169
174

184.
165
155
188
165

857 807

STRIKES!!!

LIETUVIS GRABORIUS

3307 AUBURN AVENUE

Nedėliomis pagal sutartį.

Gary took two ganies from
Brighton Park. The game was
tlie supremacy of the cellar,
so Brighton Park won it —
with North Side. F. Milkent
bowled the high game for
the losers with 518. We expect tliese two teams to take
a lot of starcli out of the leading teams, tliey liave the
makings būt not the organization.

EZERSKI

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

840

Totais

Ruby of Providence sure
ose pins steadily
steadil and 00,0 Tel- virrln,a 9038
bits tliose
Rezidencijos: Van Buren
weil. Sex appeal” sure can
bowl.

We knew that A. Clieinauskas could howl; lately lies
proving it to everybody.

A. + A.
ANTANAS
LAURINAITIS

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.
y'-įj

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
aprengimui mirusiųjų.
Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tet. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 Šo. Fairffeld Avenue

Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS
3201 Auburn Avenue

Tel. Boulevard 3201
l®4į>i|.ąn

■ »-■

—

mirė lapkričio ip, 1930 m. 11
vai. ryt. 40 metų amžiaus. Ki
lo iš Raseinių
Apskričio iv
Parap. Ginčaičių. Kaimo. Ame
rikoje išgyveno 1,7 metų.
Paliko dideliame
nuliūdimą
moterj Kotrlną po tėvais Vitkauskytė, sūnų Adolfą 11 me
tų, dukterj Silviją 6 metų, pus
broli Pranciškų Laurinaitį' ir
gimines, o Lietuvoj
motiną,
brolius
seseris
ir
gimines.
Bilvo narys Piliečių Klubo,
Keistučio ir Saldžiausios
Šir
dies V. J. dr-jų.
Kūnas pašarvotas
2059 W.
22 St. Laidotuvės |vyks ket
verge, lapkr. 13 d. Iš namų 8
vai. bus
atlydėtas
| Aušros
Vartų par. bažnyčią, kurioj jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas l šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris, Suriks, Duktė,
Pusbrolis Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnautu grab.
Lachawich, Roosevelt 2515.

(Po tėvais Mokuniutė)
Mirė lapkr. 8 ' d. 5:05 vai.
po piet 1930 ra., gimus Viša
kio Rudos parap., Kardagų kai
me. Amerikoj išgyveno 28 me
tus. Paliko dideliame nuliūdi
mo vyrą Joną, 3 dukteris —
Marijoną, Veroniką ir Agotą, 8
sūnūs — Juozapą, Vincentą Ir
Antaną, 3 seseris — Marijo
ną, Marcelę ir Agniešką ir
gimines, o Lietuvoj LroŲ An
taną. Kūnas pašarvotas 9229
Chauncey Avė.
Laidotuvės Jvyks seredoj. lap
krlčio 1Ž d., 8 vai. ryte iš na
mų J šv. Juozapo par. bažny
čią, So. Chicago, kur bus ge
dulingos pamaldos už velionės
sielą, o iŠ ton bus nulydėta J
šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Agnieškos Slnkevl. členės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti Jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.
Nriliudę liekame.
Vyno. Dukterys. Simai,
Seserys ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabortuą Eudeikis. Tards 1741.

3133 S. IIALSTED STREET
Antras ofisas Ir

Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Telefonas Boulevard 1939

6868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
S Iki 4 ir 6 iki S v. V.

Nedėliotais nuo 10 iki 13 ryto
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Vai.; nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

DR. A. RAČKUS

Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki ’
9:30 vakare
,
4608 S. ASHLAND AVENUE
Netoli 46th St.
Chicago, III.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAfl
»
Gydo staigias Ir chroniškas ligas
vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ofiso TdL Victory 68»f

Rez. Tel. Midway 6612

DR. R. G. GUPLER

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir scredomis tik
lškalno susitarus

Rezidencijos Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue ir 24-tas Street
Telef. Wilmette 195 arba
Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlials
ir Ketvergais vakare

4910

80. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 6107
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo t lai 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadieni®

Ofisas ir Laboratorija

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Valkų ir visų chroniškų ligų

Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Ofisas 8101 So. Halsted St
Kampas 81 Street

A. L. OAVIDONIS, M. D.

Republio 8466

Tel. Canal 6764

Dr. Se A. Brenza

—— ■

VALANDOS: 1—I po plet 7-8 vale Tel. Lafayette 5793
Nedėliomis

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITDSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ

Ir

šventadieniais

19-13 I

PRANEŠIMAS

DR, A. J. JAVOIŠ

I

Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

DR. M. T. STRIKOL

Office: 4459 S. Califomia A ve.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
|
Nedėliojo pagal sutartiatidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai- 1
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptiekos) po num. 2423 West Marųuette
Rd. Valandos: nuo. 2 iki 4 po plet
[Tel. Prospect. 1930
Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
Z — Spinduliai
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tek Pros
Ofisas 3201 Weet ?3nd Street
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.
Cor. So. Leavltt St. TeL Canal <313
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue
Tel. Republio 7868
OFISAI:
Valandos 1 — 2 & 7 — 8 v. V.
4901 — 14 St.
2924 WashingtOn
Nedėlloj: 10 — 12 ryto
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2451
! Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

SPECIALISTAS

DR. S. BIEZIS

DR. S. A. DOVVIAT

DR. P. Z. ZALATORIS

Palengvins akių įtempimą kuris
esti
priežastlmgalvos
skaudėjimo,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuGydytojas ir Chirurgas
Rezidencija
aio, skaudamą akių karšt], 'Atitai
Nedėliomis
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 4729 West 12 PI,
1821 SOUTH HALSTED ST.
Susitarus
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą Tel. Cicreo 2888
rfcgystą.
j Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Prirengtu teisingai akinius visuose Tel Hemlock 8700
■ Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
atsitikimuose, egzaminavimas daro
Rez. Tel. Prospect 0610
6 iki 8:30 vakare
mės su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

DR. B. ARON

i Speciaie atyda atkreipiama moky
Į olos vaikučiams.

Tel, Boulevardl 1401

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 S. Wihpple
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
sara Nedėliomis nuo 16 ryto iki Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
13 po pietų.
*

Kainos pigesnės, kafp kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DENTISTAI

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3343 S. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
Tel. Yards 1829

i

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL

DENTISTAS

Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomia: nuo 10 iki 12.

Perkėlė

1545 WEST 47 STREET
šalę Deposltors State Bank skėriai
Peoples National Bank arti
Ashland Avenue

T. A. D.
Ar jau žinote kas sutaiso
pilveli Ir pilvą sugadintą?
T. A. D. per 8 metus jau
pątalsė kelis tūkstančius,
o dar mliionai nežino.
Tai dabar yra laikas pra
dėt Kaina 91.00. Reika
laukit aptiekoj, arba tie
kiai iš

3133 S. Halsted St.,

DR. G. L BLOŽIS

RECEPTAI
Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro
iš Europos dėl žmonių, katra ilga
daugiausia žmones kankina Amerikoj
GYDUOLES, kurios yrą sutaisytos
pagal viršuj minėtų RECEPTU yra
naudingas vaistas, kokias žmonių
mokslas gali pasiekti.

Kaina 91.00, gaunamos pas:

T.A.D. PRODUCTS
3133 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ZLL.

numeriu

Telef. Midway 2880

DENTISTAS

dr. maurice kahn~

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND A VE

Seredoj pagal sutarti

Tel. Yards 0994

Boulevard 7689
Rez.

Hemlock

Rezidencijos Tel. Plaza 8206

7691

VALANDOS:
Nuo kO iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 <il«ną

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

Ofiso ir Res. Boulevard 6913

Val.; Nuo • ryto Iki 8
Tel. Cicero

po

SPECUAUSTAS'

Chicago

T. A. D. Product

ofisą

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare

T. A. D.

savo

Dtiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto aso 19—11 nuo 1—4 pą
pietų: 7—8:36 vakari
Nedėliomli 19 iki 11

Tol. Canal 6222

756 West 35th St.

AGNIEŠKA
SINKEVIČIENĖ

DR. J. P. POŠKA

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Nedėlloj pagal susitarimų
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimo.

Ofisas ir Akinių Dirbtuv#

A. + A.

Of. ir Rez. TeL Hemlock 2874

Ofisas 2408 WEST 68 STREET
Kertė So. VVestern Avenue
Tel. Prospect 1026
Rezidencija 3866 So. Leavltt St.
Tel. Canal 2886

OR. T. DUNDULIS

You cant beat that West
Side team, they’re just a few
pins ahead of you anyway
you bowl, good or bad. Lašt
week they took Providence
into camp for all of high ga
145 ilies and series.
139
If J. Sisiel could liit the
175
.156 pins likę be hits the line in
184 footfall lie’d be leading the
league.
799
You may not knotv it būt
“Dugan” for all of liis good
nature
and care free air is a
137
207 steady and good bowler —
150 look at liis ganies for proof.
168
196 J. Drazdauskas is north
sides dark liorse, Jolinny al858 ways is bovvling good gailies,
regardiess of •how his team
lx)wls.
,
• * '

J. Pažėra, J. Shakes and A.
Rūkas -wish that' tliey ‘ could

PAGRABŲ VEDĖJAI

Ofiso TeL Victory 3887

J. J. KOWARSKIS
DR. A. 6. RAKAUSKAS DR.
Gydytojas ir Chirurgas

Halsam,lotojns

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir
miestelių
dalysę. Moderniš
ka koplyčia veltui.

S. D. LACHAWICZ

183
156
152
*91

Malkevich
Sukis
Sakalauskas
Pavilonis

DAKTARAI

Tliose South Chicago boys
Telefonas Grovehlll 3383
are sure stepping on tlie gas.
182 177
Going to go places from now
140 122
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
on!!
/
128 195
2433 W. MARQUETTE ROAD
191 179 Glad to see Steve Urba back Nu/l — 13 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
6 Ir 7 Iki * vai. vakare,
witli tlie Bridgeportt team;
ftredomls nuo 8 — 12 vai. ryto.
854 838 lies an asset to any team.

(Tąsa iš 4 pusi)

Grnborius Ir

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

get as many strikes bowling
as they do playing baseball.

SPORTAS

GRABORIAI:

DR. A. J. BERTASH

1280

DR. GUSSEN
LIETUVIS

8464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 S. WALLACE STREET

DENTISTAS

Vai.: kasdien nuo 10 v., ryto Iki 9
I

vai. vakare

Nedėliomli pagal sutarti

4847 W. 14 ST.

1

Cicero, Hl. Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Steivart 8191

Tel. Člcero 1962

DR. S. ASHER
• r
DENTISTAS
4901 W. 14St.
Cicero. I1L
Viršuj National Tea Stori

Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vai.
vakarą Ned. mmItarus

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas
6558 SO. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

i
D R A U a A S

Antradienis,. Lapkr. 11, 1930

nyčioje iškilmingai užsibaigė M&rąuette Park. — Vietinė
uždušinės Oktavos atlaidai, L. Vyčių kuopa laikys susirin
užsitraukę lig velybaus vaka kimų šį antradienio vakarų, 8
WEST
SIDE
ŽINIOS,
ro, dėliai skaitlingų mirusių vai. lygiai. Bus kalbama
DIEVO APVEIZDOS PAR.
jų vardų bei giminių minėji- daug svarbių dalykų, bus
ŽINUTES.
X Lapkričio 9 d. Aušros mų uždusinės procesijos ir už įvairūs reportai iš sporto vei
Praeitų penktadienį Vytau Vartų Blaivybės mėnesinis mirusius šv. Ražančiaus kal- kimo ir merginų sekcijos; bazaro komisija, kuri, matyt,
to sukaktuvių komitetas sėk susirinkimas priėmė du nauju bėjimu.
X Pastaruosius
uMuSini, daug dirbu, žada išduoti labai
mingai užbaigė didžiųjų iškil nariu: R. Kairienę su duktei ,
mių reikalus. Komitetas labai re Marijona, aukštosios mo- pamaldų tris vakarus apie gražų raportų:.
gražiai pasidarbavo, kad ne kyklos studente, ir nutarė vykI skaistykhj įspudingus pamok. Pereitų susirinkimų naujų
tik galėjo padengti visag iš dinti Chicagos Apskrido 12 S,UĮ. sakė kun A Andriu5is> narių prisirašė net keturiolika
laidas, bet dar porų šimtinių spalių Blaivininkų Seimo nu- kun j; Jakaitis kun M Ma ir šį kartų, girdėt, da dau
programų. tulaitis.
pridėjo prie bendro Cbicagos statytų veikimo
| , giau bus priimta.
Labdarių
16
lapkričio
ir
į
lietuvių darbo. Nutarta atsi
X Pas pp. Brazaičius pe- Marąuette Park kuopa dakreipti į draugijas ir palaiky Kolegijos Rėmėjų 7 gruodžio
Seimuose blaivininkus atsįo- feitų sekmadienio rytų atsilan Jbar pradeda smarkai darbuoti šitų komitetų, kad iš kalno
kė netikėtas svečias, p. Gar tis. Komisijos’ užduotus dar
pradėjus rengtis prie Chica- vaus R. Kairienė. Parapijos
nys, ir paliko gražių ir svei bus gražiai atlieka. Kuopa
gos parodos. Taip pat nutar paukščių bazare lapkričio 22,
kutę dukrelę. Motina, eina sti yra labai dėkinga mūsų dva
ta surengti Vytauto sukaktu 23, 25, 26 ir 27 dd. ir Vyčių
pryn. P-as J. Brazaitis yra sios vadui kleb. kun. Baltu
vėms užbaigti gražų vakarų' penktosios kuopos
Aušros Vartų parap. vargo čiui už jo gražių paramų ir
apie Kalėdas, kurios programų Aušros Vartų parapijos nau
nininkas.
gražius patarimus. Kun. Bal
atliks parapijos mokyklos mo dai parengime 7 gruodžio
tutis yra nuo senai daug darvisi dalyvaus “in corpore’t
kiniai.

C H I C A G O J E

X Pirm mėnesio laiko Vy VYČIŲ JUOKŲ VAKARAS.
Vietinės draugijos uoliai ren čių penktosios kuopos artistai
North Side. — 12 d. lapkri
giasi prie savo vakarų, kurių iškabino Aušros Vartų parapi čio) tai yra šiandie, įvyksta
dar keli bus šiais metais. At jos svetainėje spalvuotus jų i parapijos . svetainėj
labai
einantį sekmadienį rengia ba pačių pieštus plekatus “Pro- linksmas ir juokingas vaka
lių P. Šv. Ražančiavos drau liibicijos Darželio ” rengiamo
ras. Bus atvaidinta “Proliibigija; lakpričio 23 d. bus jau jo 7 gruodžio vaidinimo, dabar gi visoms musų draugi-, CM°S Darželis ,
Kas kvai
nimo, mūsų Vyčių, vakaras;
joms prisiuntė rengiamojo te*r Kumštynės P. Shar
lapkričio 30 d. parapijos me
programus įkio su J. Šunvočių”.
tinė vakarienė su koncertu; atro smulkius
Tos trys komedijos tikrai
gruodžio 14 d. vyrų šv. Anta Reikia stebėtis rengėjų sumavisus prijuokins iki ašarų.
no draugija rengia gražių pro numu ir darbštumu.
_ .
v v
. Kas neateis, tikrai paskui
(Po tėvais Mockaitė)
gramų savo seniems nariams
X Pereitame šeštadienyje
mirė lapkr. 9, 1930 m. 9:50
vai. vak. sulaukus viduramžio.
pagerbti ir gruodžio 31 d. į- šv., Onos Nazareto koplyčioje
Kilo iš Raseinių Apskričio. Vi
Su
tais
pačiais
juokais
Vy

vyks tradicijinis vakaras šv. priėmė Moterystės Sakramen
duklės Parap. Tarvonio kaimo.
Amerikoje išgyveno 17 metų.
Onos draugijos Naujiems Me tų senas westsidietis Antanas čių 5 kuopos dramos ratelis
Paliko dideliame vyrą. Mar
tams sutikti. Būtų labai gra Striela su Anele Gaižiuniene. žada važiuoti da į Cicero ir
tiną, sūnų ValterJ Ir dukterj
West
Side.
Stanislavą ir kitą dukterį Lie
žu, kad draugijos viena kitos Jiems laimindamas klebonas
tuvoj Juzefą, 3 brolius Pelik
Visos
tos
komedijos
yra
su

parengimus remtų ir tųsyk jų nurodė šv. Onų, kaipo malo
są, Juozapą ir Stanislovą ir se
taisytos
gabaus
pirm.
stud.
K.
serį Stanislavą ir 2 broliu Ame
veikimas būtų daug sėkmin niausių katalikų
šeimynos Savicko.
Joną ir Simoną ir 3 pus
I j I rikoj
brolius ir pussesserę. Kartu bus
gesnis.
Globėjų. Jaunavedžius lydėjo
iš duobės į nuosavą
Nors ir šiokia diena, bet vy-1 perkėlimas
lotą kuąų 2-jų sūnų ir brolio
nemažas būrys jų prietelių,
čiai tikisi sulaukti nemažai
Mockaus.
Ir mūsų kolonijoje matosi kurių tarpe P. Malakauskas publikos ir pamažinti savo
Kūnas pašarvotas
26 55 W.
Street.
Laidotuvės
nemaža žmonelių be darbo. ir D. Griotas buvo pirmai- skolas, kurių yra nemažai pa-, 68th
įvyks ketverge lapkričio 13. Iš
Kuomet buvo bedarbių regis- siais liudytojais.
8 vai, bus atlydėta J Gi
daryta taisant įvairias spor-! namų
mimo Panelės šv. par. bažny
tracija, keli šimtai vietinių
X Šiandienų Aušros Vartų tui uniformas ir įrankius. To- j čią. kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po
lietuvių užsiregistravo. Labai bažnyčioje Uždušinės Okta
dėl visi Vyčių rėmėjai, spor
pamaldų bus nulydėta į šv.
gerai, kad valstybė ir miestas vos lankytojų intencija Vale
Kazimiero kapines.
to mylėtojai paremkite Vy
pradėjo rūpintis bedarbių rei rija Butkienė pasirūpino už
Nuoširdžiai kviečiame visus
čių vakarų' savo atsilankymu, j gimines,
draugus ir pažįstamus
kalais, bet ir mums patiems,
dalyvauti šiose laidotuvėse.
prašyti sudėtines iškilmingas Pasižiūrėsite gražaus ir juo
kurie dirbame, reikėtų eiti
Nuliūdę:
ekzekvijas su šv. Mišiomis už kingo vaidinimo, kuris, be ajiems į pagelbų. Per pažintį,
Vyras, Sūnūs, Duktė,
mirusius dvasininkus, ypač už bėjo, visiems patiks.
per gerų rekomendacijų pap
Broliai ir Giminės.
Arkivyskupų Jurgį Matulevi Tat, visi šiandie vakare į;
' t.
•
rastai greičiau galima darbo
Laidotuvėms patarnauja grab.
čių ir už visus vyskupus, ku Vyčių 5 kuopos juokų vaka
rasti. Taigi, padėkime suieš
-S. P. Mažeika, Yards 1138
nigus ir pačių aukotojų in r$!
”
Ijį
koti darbų ir kitonišku būdu
tencija už jų mirusius Dva
Bijūnėlis. ,
Šelpkime vieni kitus.
sios Vadusį
AUTOMOBILIAI
Ašt.
NAUJOJ VIETOJ.
X Vakar Aušros Vartų baž-

bavęsis Vyčiuose ir dabarti
nių laiku deda pastangų, kad
Vyčių 112 kuopa būtų didžiau
šia ir veikliausia. Dabartinė
valdyba ir įvairios komisijos
turi išdirbusios planus, sulig
kurių, išrodo, kad kuopa turės
200 naujų narių prieš baigimų
centro vajaus^kuris prasideda
su Naujais Metais ir tęsis iki
gegužės 1, 1931.

Šiandien, vakare susirinki
me, bus pradėtas vajus naujų
narių, mūsų kuopa nori lai
mėti pirmų dovanų. Todėl vi
si nariai prašomi atsilankyti
ir atsivesti nors po vienų nau
jų narį.
J. L. J.

WALTER THE TAILOR
Valytojas ir Taisytojas
Siutų, dresių, vyrų Ir moterų kau
tų Išvalymas Ir suprosijimas
91.00
Kailiniukų išvalymas, glaziravimas
ir pamušalo indėjimas .... 914.00
Ateiname pasiimti ir pristatome.

2655 WEST 62 STREET

Tel. Hemlock 6484

JUFEFA
BAKUTIENĖ

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO :
Savininkas R. Andrellttnas
Užlaikau visokių
lukalbtų ir sidaorlnlų daiktų, vė
liausios mados r*lio, pianų rolių,
rekordų ir t. t.
Taisau laikrodžius
Ir muzikos instru
mentus.
2650 West 63rd St. Ohicago.
Telefonas HEMLOCK 8330

ĮVAIRŪS

Persalimo!
Sustabdykite pirm negu įsi
galės — pirm negu pastos tik
rai pavojingu. A-tsikratikyte
peršalimo naudodami PAINEXPELLERI su pirmu ko
sulio ir čiaudėjimo apsireiški
mu. Du ar trys išsitrynimai
su PAIH-EXPELLERIU su
teiks jums nejkainuojamą paPAIN-EXPELLERIU išsitrynimas paakstina kraujo cir
Jis pralinksmins jus. Jis sustiprina jėgas. Jis
suteikiat jums daugiau galios pasipriešinti ligoms. Jis su
kelia jumyse impulsą kovai su paprastais susirgimais.
Netenka —
Galios

kuliaciją.

kuomet PAIN-EXI>BLLBRĮ3 rtoj*
W«lbon. Muskulų Gėlimai Ir Skandtįimri pranykta.
Pailsima* ir ailpnumas pradmsata. Algaiviaanti*
efektą* *u PAIR-BXPBLLEH1O lUitrynlmu *utvirtina viaa ju»<l *i*tem». Jų* etata atnaujinta*
ir mtvirtintas.
PAIN-BXPELLERI8 iroė* *tvo mudinpim*
auviri ieiiasdeiimt metu laikotarpiu
Dėlto ii*
yra vi.ame paaauly naudo ama* Ir rekomenduo anuo P^ialimų, Ko.ulįų PaPrMtų Gerkit.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius
Statau įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Reikalaukite artimiaualo}*, Vaiatlntju
arba ratyldt* i

RlCHTEIl & CO.
SERRV

~

ANO SOUTH Žl r1 • H STB.

brooklyn, n.v:

VYČIŲ KUOPOMS.

Lietuvos Vyčių Cbicagos
Apskričio mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadieny, lap
kričio 12 d., 8 vai. Visų Šven
tų parapijos svet., 10806 So.
Wabash avė. Roselande.
Į šį svarbų susirinkimų vi
sos kuopos būtinai prašomos
atsiųsti delegatus.
Apskr. Valdyba.

R A D I O

Taisau, perdirbu battery
setus į elektrikinius arba iš
mainau.

A. J. ŽVIRBLIS

Wm. J. Kareiva
Savininku
Del geriausios rųšlea
ir patarnavimo, šau
kit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
TeL Boulevard 1389

Laf. 8227

ATMINK SAVO
NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

S. L FABIAN & CO.
809 West 35th Street
CHICAGO

TEL. BOUL. 0411 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug išlaidų

A. ALESAUSKAS
MOTOR EKPRESS

Mes permufuojame-perreiame pianus, forničius ir kito
kius dalykus.
Taipgi parduodame anglie
geriausios rųfiies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir
nebrangus.
7126 So. Rockwell Street

Telef. Republic 5099
Mes pervežame daiktus ir i
kitus miestus.
Reik vyrų mokintis elektrinį šal
dymą musų šapoj ir laboratorijoj in
žinierių priežiūroj. Kreiptis 608 So.
Dearborn st. Rm. 669. Atdara vakarais

Reikia moterų ar merginų
šnekančių lietuviškai ir nors
truputį angliškai ir lenkiškai.
Kreiptis tarp 2 vai. ir 4 vai.
po pietų. Matyti Mrs. Keen.
ANCH0R WET WASH
LAUNDRY CO.

1217-19 Cicero Avė.

Phone Republic 4949

PETRAS GRIGAS
Moliavojimo Kontraktorius

Phone Virginia 2064

Mes mollavojlme, dekorus jame ir
išpoperluojame
visokius
namui.
Musų kainos labai prekiautos ir dar
bas garantu-otas.

JOSEPH VILIMAS

6127 S. Maplewood Avė.

Telefonas Hemlock 6513

Namų Statymo

Kontraktorius
4660 So. Rockwell Street

ES

Riversidėj 7210 Ogden ave-jj,fOUTH Chrysler išdirbystės
Ten bizniavojo su svetimtau- automobilių už labai prieinačiais. Paskui sumainė persikel mų kainų.
ti į lietuviškų kolonijų ir atsi Naujas De Solo $885.00 f.o.b.
dūrė Bridgeportan.
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
P-nas Nugaris yra “Drau
GAOE PARK MOTOR
go” skaitytojas. Linkime ge
SALES
ros kloties naujoj vietoj.
Joe Bagdonas, Savininkas

PRANEŠIMAI.

Vilniaus ir Trakų pilių kon
servacijos darbai dėl prisiar
tinančio rudens ir žiemos nu
traukiami. Vilniaus piliai iS-

“K.”

Perkam Mortgečlus ir Bonus.
Skolinant pinigus ant Namų.
Parduodam, išmainom ir lnšlurl-

nam visokį turtą.
Padarom davernastes ir Pirkimo
bei Pardavimo Notariallškus raštus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmlngumo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO

ATIJKTA DARBĄ.

I8RENDAVIMUI
Rendon 4 did. išlauk, kamb. mod.
priv. porč. 1 blokas į I. C., 63 st. "L.”
6220 Biackstone.
Rooming House, 24 kamb., štymas,
geras listas. Renda 3140.
Pigiai.
Sav. 1130 N. Clark.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
RAKANDUI PARDAVIMUI
PARDUOSIM su dideliu nuosto
liu visus puikius rakandus, 2 Wilton
kaurai, elektrinis radio ir viską mu
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras bargenas.

3040 W. 82 St. Arti Whipple Street
GrocernS, darž. vaisiai, išdirbtas bi
znis, pigiai, pigi renda. 541 N. Kedzie.

VAŽIUOJU EUROPON
Seklyčios ir valg. setai, kaip nau
ji, pigiai, miegk. setas, lempos. 5436
So. Wood St.

6519 So. Seeley,
dideli patogus
3 H kamb. aptąi, miegk. įtraukiamos
lovos seklyčioj. Arti mokyklų. Agentas vietoj.

REALESTATE

Budavojam naujas namus,
dirbam cemento darbus - fundaiųentus sAidvokus, taipgi
Bridgeport. — Po num. 922
muro darbus, iš medinių pa
W. 33 St. atsidarė grocernę
p-nas St. Nugaris. Jisai yra Geriausios Rūšies Automobi darom murini us, apmurinam
medinį namų po vienų plytų.
liai
senas ir sėkmingas biznierius.
Keletu' metų sėkmingai vedė Ateik pažiūrgti musų nau- Atrodo mūrinis, po to jau nevalgomųjų daiktų krautuvę, jaugių DE S0TQ ir PLY. reik pentyt. Turim namų aut
pardavimo ir mainymo.

Kaimynas.

bai bus baigti.

KONTRAKTORIAIt

DE SOTO IR PLYMOUTH

Neapleiakite

DARBAI DEL RUDENS IR leista apie 30,zlotų. Ma
ŽIEMOS NUTRAUKIAMI noma, kad kitais metais ,dar-

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Aveuue
Tel. Lafayette 7674

JULIUS ŠLICKIS
2019 W. 22 Street
Tel. Canal 5529
Matyk 6627 So. Marshfield, 6—7
kamb. plytų nam. pigiai, 39.900. Krei
ptis 342 W. 69 st. Wentworth. 7758.

A. M. BUTCHAS

Mainui 320,000 eąuity, mod. 8 flatai, pečiu šild., fum. Sll. 1 morg. 3124
PARDUODAME:
Pentą, aliejų, w. Ohio st.
vinis, ir įvairius įvairiausius HardPriverstas parduot ant Homan avė.
ware — geležinius daiktus — reik
menis. Musų kainos labai prieina arti Ogden avė., 2 flatų plytų nam.,
6-7, 3-4 miegk. plytų
gar. Našlė
mos.
parduoš už 87,000. C. F. Schultz,
4414 So. Rockwell Str.
3500 Ogden avė.

Telefonas Lafayette 4*89

Tel. Lafayette 3197

W. & L ELECTRIC CO.
Not Ine.
Elektros kontraktorial, suvedam švie
sas ir jėgą. Elektros reikmenos ir
fikščieriai.
L. DOMBROWSKI A 8ON
3013 Weat 47 Street
Telefonas Canal 7838

PETRAS CIBULSKIS
MaUavojinio Kontraktortas
Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stalcaa
3834 So. LEAVITT ST.
CHICAOO

Telef. Republic 4394

D. GRICIUS

Mainysiu savo namus Cbicagoį į ūkį arba namų mieste
Lietuvoj.

M. YUSZKA

Plumbing & Heating
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Kaipo
lietuvis, lietuviams patar
Statau namu*, kaip muro taip ir
nausiu
kuogerlausla.
5625-27 S. WESTERN AVĖ. medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
4426 So. Western Avė.
Kainos prlelnamiauslos.
Telefonas Prospect 5669
2452 WEST 69th STREET

Reik parduot 2 flatų plytų namą,
6-6, fum. g., lotas 31x130 ant Hardlng avė., arti Ogden. C. F. Schultz,
3500 Ogden Avė.
3600 įmokėti, 325 mėn. už 5 katnb.
mod. bung., pigiai. Kreiptis
3045
So. Crawford Avė.

Pigiai 5 kamb. plytų bung. k. v.
šild., 31,000 cash, arba mainysim į
lotą ar kendžių štorą ir cash. 814
No. Lavvbdale. Beftnont 9072

4?ltTKIfWICZ*(0CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se
nus priimu į mainus.
2608 WE8T 47 STREET
Tel. Lafayette 1083

Tel. Lafayette 8227

ftapoe Telef.
Tel. Lafayette 8443
Ofisas ir Rea.
Hemlock
3347
ir 3394
4181 8. Mosart St.

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
9843.00 P. O. B.
Jei manai pirkti karą. pirmiausiai
ateik pae ftius Ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųšlee au
tomobilius ui žemą kalną.
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
vartotų karų už labai mažą kalną.

J. C. ENCHER & CO.
k

GENE RALIAI KONTRAKTORIAI
Real Estate ir visokia apdraudė.
Notary Public
Skyrius 4429 So. Falrfleld

Bavtotakai: Vainoras, J. Laskys
Telefonas Lafayette *884
S962 Archer Aveuue

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis
, KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuota*
Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

JOHN PAKEL & CO.
Gcneraliai Kontraktorial

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

DIRBK DEL SAVĘS
Namų Telef.
Pirk arba mainyk vieną iš šitų
Republlo 8411 farmų Ir buk neprigulmtnyu. Tams

Real Estate

2621

WEST 71 STREET
Telefonas Hemlock 0367
Rez. Grovehill 1680

Thotnas Higgins
PTIMBERIS
Turiu patyrimą per daugelį metų.
Darbą atliekų greitai ir pigiai.
3313 80. OAKLEY AV>
Telef. Canal 4414

tos ateitis bus užtikrinta. Farmos
randasi tik 60 mylių nuo Chicagos.
ima tik 2 valandas su automobiliu
nuvažiuoti.
40 AKERIŲ geros žemės su budinkals ir gyvuliais už $3500.
80 akerlų su sodu, 50 akerlų dir
bamos žemės už 32500.
120 AKERIŲ geros žemės su budinkats, pusė rhylios ant didelio ke
lto, tinkama vieta dėl road house
lunch rumio ir gaso’.lno stoties.
160 AKERIŲ geros žemės su ge
rais budlnkals, ant gero kelio —
<8484.
Visos Mos farmos bus parduotos
ant lengvų Išmokėjimų.

J. SINKUS & CO.

6959 So. Halsted St.

