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Organizuotas Darbas Raginamas Gelbėti Bedarbius
EUROPOS VALSTYBES IMA
SKIRSTYTIS | DVI DALI

MUITŲ TARIFOS DELE.
GATAS

VYSKUPŲ SUVAŽIAVIME
IŠRINKTA VALDYBA

CHICAGOJE

NEDARBO KLAUSIMU ĮVYKS RYTINIŲ
GUBERNATORIŲ KONFERENCIJA

AVASHINGTON, lapkr. 18.1 SIEKIA VIENOS DIENOS
— Amerikos J. Valstybių vys- j
UŽMOKESNIO
kupų suvažiavime Amerikos
------------Katalikų Universitete praei-j Gubernatoriaus Emmerson
S tų savaitę išrinkta sekantiems bedarbius šelpti komisija pra- GREEN ATSILIEPIA I OR- , tui Tlooveriui sudaryti šalies
metams administracinė Kata- dėjo darbuotis, kad kiekviekomitetų nedarbo klausimu.
GANIZUOTĄ DARBĄ
' likų Gerovės Konferencijos va nas dirbus darbininkas kas
Prezidentas tų atliko. Tad koAVASHINGTON, lapkr. 19?mitetas ir reikalingas para, ldyba.
Į
. mėnesį nors per 6 mėnesius
j,- Valdybon įeina : San Fran- pašvęstų savo vienos dienos — Amerikos Dar1>o Federaci mos.
,cisco arkivyskupas Hanna; Ci- uždarbį bedarbių šelpimo fon- jos prezidentas Green paske
LATVIJOS PASIENIU EINA ČEKOS SU
GUBERNATORIŲ
KON
ncinnati arkivyskupas McNi- dui.
lbė šios Federacijos organiza
VALSTIEČIAIS KOVA
cholas; Kansas City vyskupas
Komisija pakvies i darbų
FERENCIJA
cijoms
raginimų, kad jos viso
Lillis; Clevelando vyskupas tūkstančius savanorių vyrų ir
mis galimomis priemonėmis
ITALIJA MAŽESNIŲJŲ
’Schrembs; Pittsburgho vysku- moterų. Jie eis per namus,
NEYV YORK, lapkr. 19. —
McDONALDO VALDŽIA
C HABRI
gelbėtų federaliam, valstybių
VALSTYBIŲ
PRIEŠAKY
pas Boyle; Harrisburgo vys- neaplenkdami nei vienų, ir
New Yorko valstybės guber
KEIČIA NUSISTATYMĄ
ir miestų komitetams bedar
John B. Bethune iš Wa- .kūpąs McDevitt ir Portlando reikalaus skirti kiek galima
natorius Franklin D. Roose
bių šelpime.
.GENEVA, lapkr. 19. —
LONDONAS, lapkr. 19. __ shingtono paskirtus šios ša-(vyskupas Murray.
sakomam šelpimo fondui.
velt praneša sušauksiųs konPriruošiamosios nusiginklavi Ministerio pirmininko MeDo- l*es muitų tarifos komisijos, Be to, vienas arkivyskupas* VisipramoninkaiirjmoninGreen pareiškia, kad pasta- ferencijon aplinkinių valsty
mo komisijos suvažiavime pa- naldo valdžia ir vėl pakeitė sa- Atstovu Europoje.
lir šeši vyskupai išrinkti gel- kai bus paraginti pakviesti rųjam Federacijos suvažiavi bių gubernatorius spręsti ne
aiški, kad Europos valstybės vo nusistatymų Palestinos at-!
;beti administracinei valdybai, savo darbininkus talkon šelpti me išspręsta patarti preziden- darbo klausimų.
CIVILINĖ GVARDIJA SU- j Suvažiavime dalyvavo 3 ka- bedarbius
grupuojasi į dvi dali.- vienai žvilgiu.
daliai ima vadovauti Italija,
Pats ministeris pirmininkas ŽNYBĖ STREIKININKUS .rdinolai, 8 arkivyskupai ir 53 ' Milionįerius Samuel Insull
kitai — Francija.
-----------/vyskupai.
pareiškia, kad ateinančių žieparlamente kalbėdamas parei
bedarbių šelpti negana \Italijos vadovaujamoje gru škė, kad Britanija vykins Pa- ’ BARCELONA, Ispanija, la-Suvažiavimo metu pasiųsta
lestinos
mandatų
ir
tenai
žy-'
pkr
'
19
'.
~
Baigias
darbinm!
,
S
ųj
a
usmo
telegrama
serganra
penkių
milionų dolerių. A- ORGANIZACIJŲ LIKVIDA- yra organizacijos, buvo manypėje yra Turkija, Albanija,
streikas ir riaušės. Strei- ^įani arkivyskupui Dowling.
not jo, kas metai j>a vargelių
Bulgarija, Ungarija ir didžio dams užtikrinami tautiškieji ’
VIMAS ŠAKIŲ APSta duoti Prašymų švietimo mi___
•
o
*
v
j
•
k- • 'kininkus kovoti pakilo civilišelpimui
labdarių
organizaci

sios valstybės, kaip tai Vo „
nisteriui. Dauguma tėvų su
, -it* < •<
namai. Be to, žydų įseivybe j
.KRITYJE
tuo sumanymu sutiko.
kietija su Austrija, Rusija ir Palestiną nebūsianti varžomaMiest*
INDIJOS PRINCAI REI jos Chicagoj išleidžia, apie 8
Kinija.
KALAUJA DOMINIJOS milionus dolerių. Tad ateina Šakių apskrities viršininkas Labai gaila, kad ne visi te
ir netolimoj ateity Palestinai ‘^ gatvetarių važinėjimas, atidarytos
krautuvės.
nčių žiemų bus reikalingas ma
nai ir mokytojai supranta or->_[Francijos grupėje yra “ma būsianti duota 12 milionų do
skelbia “Vyriausybės Žinių“
žoji santarvė,“ Belgija ir A- lerių paskola tolesniam Pales- i Riaušių metu 3 žmonės žužiausias 13 milionų dolerių foganizacijų, ypač katalikiškų,
LONDONAS, lapkr. 19.
143
n-ry
apie
uždarymų
134
reikšmę. Kų tėvai mano susi
nglija, kuri pastaromis dieno tinos žemės ūkio išvystymui.
vo ir keletas šimtų sužeista. 'Dalyvauju konferencijoj Indi- <ndas.
įvairių
politinių
ir
kultūrinio
laukti
iš dabartinės jaunuome- .
mis ėmė palankiauti Eranci______________įjos princai, vadinami “maha- • Cook apskrities visuomenės
Tuomi
McDonaldo
pareiški
jai.
ISPANIJOJ RIAUŠININKAI'radžais,“ reikalauja Indijai gerovės biuro direktorius J. pobūdžio organizacijų skyrių nės nesuburtos į katalikiškas
mu
nepasitenkina
žydai.
Amerika ir Japonija kolkas
KOVO|A POLICIJĄ
dominijos stovybos. Jie parei- ‘L. Moss taipat pareiškia, kad bei kuopų. Likviduojamos ne- organizacijas? Kų gi mokytonereiškia noro prisidėti nei
_ _______
škia, kaip tik Indija įgytų tų ateinančių žiemų jo biuras j va dėl neveikimo. Uždarytų jai iš savo auklėtinių?
ATSISTATYDINO
FRAN

BARCFLONA,
Ispanija,
lastovybų, tuojaus išnyktų šauk- 'bus reikalingas vienų milionų j tarpe yra valst. liaudininkų 20
ten, nei kitur.
Patyg mokytojai pareiškia,
CUOS TEISINGUMO
dolerių pavargėlių šelpimui, kuopų, ūkininkų s-gos 7 sky kad auklėjimo dalykas yra la
pkr. 18. — Apie 200,000 strei smai už nepriklausomybę.
MINISTERIS
Taigi, biuro išlaidos bus kuo riai, darbo federacijos 3, sky- bai sunkus, o nenori, kad įno
SOVIETAI ŽUDO SUKI
kuojančių darbininkų wkar
Anot princų, Indija turi
riai,
krikščionių
demokratų 'kiniai patys imtųsi auklėtis?
ne dvigubos.
LUSIUS VALSTIEČIUS
PARYŽIUS, lapkr. 19. — per dienų miesto gatvėse, dir būt paskirstyta į atskiras val
partijos 1 skyrius, pavasari žinoma, mokyt, priežiūroje.
btuvėse ir įvairiose įstaigose stybes ir šios turi pasilikti u-j
. „
.
,i
Apipiešė paštos stoti
ninkų 1 kuopa, jaunimo s-gos
RYGA, lapkr. 19. — Lat Ministerio pirmininko Andre triukšmavo, kėlė riaušes, iš /. . . . ... , ,
Ir šiame susirinkime iš vy
mjoje ir turėti federalinę vai'
Tardieu
kabinetui
iškilo
pavo

8 skyriai, socialdemokratų 5 resniųjų kai kurių gimnazijos
vijos pasienio sargyba prane
skleidė raudonųsias vėliavas, džių.
'i »Du plėšiku tuojaus po 6:00
jus.
Praeitų
penktadienį
kabiskyriai, “Žiburio“ dr. 1 sky- vadų buvo pareikšta, kad orša, kad Rusijos pusėje sovie retas pelnė pasitikėjimo par- kovoJ'> Po,irij«- Vietomis buPilnieji konferencijos posė- vakare užpuolė pastos stotį
tai kovoja valstiečius šautu
vo šaukiama: “Mirtis kara- džiai turimi uždarytomis dūri- 'Lombard, 111. Grųsino nušauti rius, .politinės bei ekonominės ganizacija trukdanti mokslų.
lamente.
Dabargi
tame
pačia

žemdirbių s-gos (tautininkų) Ar tai tiesa? K odei gi skautų
vais ir kulkasvaidžiais. Gir
liui!“ “Tegyvuoja respubli mis.
pastos viršaitį ir klerkų. Pame
parlamente
pultas
teisin

dimi kulkasvaidžių tratėjimai
15 skyrių, ekonominės bei po organizacija netrukdo? “R.“
ka!”
Britai atstovai konferenci- grobė 500 dolerių pinigais ir
gume
ministeris
R.
Peret.
ir naktimis matomi gaisrai.,
Daugelis darbininkų neno joje kovoja dominijos suma- apie 2,500 dolerių ženkleliais, litinės ūkininkų s-gos ((prieš
Prieš
jį
iškelta
kaltinimų
už
III seimo rinkimus įsteigtos)
Tai deginami sodžiai.
NAUJOKAI BAIGIAMI
rėjo prisidėti į generalinį nymų
Valstiečiai sukilo pasiprie- Custric bankos griuvimų. Tad
10 skyrių, Liet. kat. mokytojų
SURINKTI
Peret tuojaus- atsistatydino 8trcik«' Tad 3ie buvo Puolamk
Pripažino kaltu
s-gos Sakių skyrius, Plokščių
šinę sovietų valdžiai atiduoti
Iš visų apskričių praneša-.
Nuo to Bali nukentėti visas Gr'>8in,a juos iššandytt.
IŠDALIJO 4,376 DEŠIM
Edgar Jonas teisme prisie v. “ūkininkų vienybės“ (įstei- ma, kad apskričių naujokų ėvisus savo javų grūdus ir pa
TUKUS IR MAISTO
Kariuomenė paruošta karei
kabinetas.
kę teisėjai pripažino kaltu va gt. 1927 m.) komitetas, lais- mimo komisijos baigia savo
tiems badauti.
vinėse. Valdžia pasirengus įlkatystėje J. Sammons, vienos vamanių etinės draugijos 2 darbus. Šiemet naujokų, kaip
Juos malšinti iš Maskvos
NF\\ YORK, lapkr. 17.
alaus pirklių gaujos narį. Jis skyriai, “Žiežirbos“ 1 skyrius,
SUIMTA 70 RAUDONŲJŲ vesti karo padėtį.
pasiųsti čekos agentai.
ir pernai, kai kuriose apskri
Šv.
Pranciškaus
Asižiečio
ba

AGITATORIŲ
gali
būt
nubaustas
6
mėne

Skipičio “ūkininkų partijos“ tyse buvo didelis perteklius.
Pavojingas streikas plinta
žnyčios priešaky vakar popie siais kalėjimo.
14 skyrių, Liet. Kat. mot. dr. Ten, kur jų trūko, atitinkamas
LAIMĖJO VIEN DIDŽIUMĄ
ir kituose miestuose. Iš Mad
čiu vienas Pranciškonas brolis
LIMA, Peru, lapkr. 19. —
Gelgaudiškio skyrius,
keli skaičius buvo papildytas iš kirido praneša, kad tenai kara
lietaus metu bedarbiams ir pa Paliko kūdikj bažnyčioje
Sųryšy
su
darbininkų
riaušė

VARŠAVA, lapkr. 19. —
Blaivybės dr. skyriai, šv. Ce- -tų apsk. naujokų sųrašų. Bet
lius turi pasitarimų su minivargėliams išdalijo 4,376 de
mis
Cerro
de
Pasco
kasyklų
Nežinoma
moteriškė
8
mė

Lenkijai yra užtikrinta Pilsu
cilijos dr. skyriai, Mokytojų daug kur nemaža ištraukė laisterių kabinetu.
šimtukus ir 'daugybę į pope- nesių kūdikį mergaitę paliko
dskio diktatūra, nes jo parti apylinkėse suimta 70 raudonų
prof. s-gos Sakių skyrius, Sa- |SVUS bilietus.
‘R.’*
rų įvyniotų užkandžių. Tas ujų
agitatorių.
11
jų
išsiųsta
į
Šv.
Silvestro
bažnyčioje.
TaPkių
krikšč.
labdaringoji
drauja laimėjo seimui 24<6 atsto
SVEIKINA LAIKINĄJĮ
žėmė keletu valandų.
įvyko vakare. Po to jinai apie(gija ir k.
“R.“
vų iš visų 444 atstovų. Bet bausminę Tronton salų.
PREZIDENTĄ
CHICAGO IR APYLIN
tai telefonu pranešė į klebo-j
--------------------kada diktatorius turės seime
KĖS.
—
Debesiuota;
popiet
SHANOHAI, lapkr. 19. —
MIGLA NEW /YORKO
didžiumų, tad ir jo atsakomynijų.
į
NORI,
KAD
ATEITININKAI
AVASHINGTON,
lapkr. 17.
pramatomas lietus.
Kinijos valdžia išsprendė kas
PRIEPLAUKOJE
Kūdikis paimtas Šv. VinceGYVUOTŲ
bus toli didesnė už viso
— Brazilijos respublika minė
metai iš surenkamų muitų anto našlaičių prieglaudom
_________
kius atliktus valstybėje žygius.
NEAV YORK, lapkr. 18. —. jo 41 metų nepriklausomybės
itidėti 5 milionus dolerių nuoPINIGŲ KURSAS
Del tirštos miglos į vietos' sukaktuves. Prezidentas Hoo-------------------j- Linkuva. Spalių 19 d. buvo
•šimčiams už skolas užsieniuo
PFIPING, Kinija, lapkr. prieplaukų vakar vakare ne- ver pasiuntė sveikinimų tos Te
50 metų kalėjimo
'gimnazijoje tėvų susirinkimas,
Lietuvos
100
litų
$10.m
se.
i
4.8t
39. — 70 plėšikų sulaikė ir a- galėjo įplaukti 12 garlaivių su spublikos laikinųjam prezide
Už savo žmonos nužudymų kuriame tarp ko kito buvo pa Britanijos 1 sv. sterl
ntui.
Francijos
100
franku
3.9*
piplėšė traukinį, važiavusį iš 2,200 keleiviais.
AVASHINGTON, lapkr. 18. einant jai nakčia iš darbo M. liesta ir organizacijų klausi
i
čia į MongoEjų. Pagrobta pa
— Prekybos departamentas Jakubiak, 41 metų, teismo nu mas. Dauguma tėvų norėjo,
Italijos 100 lirų
5.2?Tomis
dienomis
valstybėse
Užpraeitų
naktį
daug
čikabaustas
50
metų
kalėjimu, kad būtų vėl
leista ateitininsta ir keletas kiniečių, už ku
.praneša, kad spalių mėnesiu
Belgijos 100 belgų
13.94
Prisipažindamas jis išsigelbė-1 kams
veikti.
Bet
direktoriui
giečių
po
pusiaunakčio
matė
Arkansas,
Kentucky,
Tennesrių paleidimų bus reikalauja
visoj šaly buvę 3,40(0,000 be
Šveicarijos 100 frankų 19.41

Anglija Daro Nusileidimų
Palestinos Klausimu

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
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DRAUGAS
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“DRAUGAS”
Iįtina kasdien, lftakyru* sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >6 00, Pu

Be tampraus ryšio inteligentijos šit liau-t

džia, be teisėtumo valstybiniame

Aplink Afriką.

gyvenime,

naujas

Valstybių

unijos triobesys.

tautos liūdnos ateities susilaukia. Jokia val
Prof. K. Pakitalsei Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vlenarai džia, tik durtuvais paremta, negali išsilaiky
tėneslul — 7 5c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
LAItKAS VIENUOLIKTAS
ti. Tai aiškiausia parodė Rusijos gyvenimas.
tų — $4.00, Kopija .03c.
Grįžtame atgal į Angolos
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrą Už tai ir lietuvių tauta? reikia budėti, nes air 20 C. Naktys vėsios, tad
žina, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprisiunčiama tam not Grigo, bolševizmo pavojus eina Lietuvai
centrą.
mėgoti ir pasilsėti galima vi
tikslui pašto ženklų.
ne
iš
darbininkų,
bet
iš
palaidos
mūsų
inte

sai puikiai. Negrams naktys
Redaktorius priima — nuo 11.00 iki 12:00 vai.
(Tąaa)
Tačiau tolimus
kasdien.
ligentijos, gyvenančios svetimomis idėjomis ir
net peršaltos, nes jie guli
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
nemokančios pagrįsti savo veikimų lietuvių vaizdus fotografuoti sausojo atvirame ore arba vėjo perpu
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 tautos doroviniais ir valstybiniais idealais. pusmečio arba Cacimbo (tar- čiamose palapinėse: kiekvienu
Tautininkai, savo nevykusių politikų varyda^asLnbu) gale labai ne
vai. po piet.
atveju jie susikuria ugnį ir
patogu,
nes oro permatomumi Lietuvoje, kaip tik ir einat prie to, kad in
kūrena jų per visų naktį, o
mas yra menkas. Mat sausros
teligentija
būtų
palaida,
neorganizuota,
visiš

patys po tris ar keturis ratu
“DRAUGAS"
kai atskirta nuo liaudies, kurių ji galėtų au metu prisirenka ore daug atsigula ant žemės aplink be
L1THUAN1AN DAILY FRIEND
klėti, šviesti, tautiniai, valstybiniai ir dori smulkučių dulkelių ir durnų smilkstančių ugnelę. Užsiklo
Publlshed Daily, Except Sunday.
nuo degančių gilių. Vietiniai
niai stiprinti.
ti jie dažnai neturi kuom, tik
SUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00. Six Months
sako, kad dangaus tyrumas
— $3.50, Three Months — $2.00, One Month — 75c.
ant žemės pasikloja antilopos
Al
ir oro permatomumas pasieEnrope — One Year — $7.00, Six Months — $4,00
LIETUVA 1933 M. PARODOJ.
ar
ožkos
odų,
ant
kurios
ir
Copy — .03c.
kiąs aukščiausio laipsnio gegu
•c.
susiriečia. Europiečiai bijo čia
Advertising- in "DRAUGAS” brings beet results,
Bankininkas p. J. Elias, Chicagos pasau žės mėn., t. y. lietaus periodo ant žemės gulėti, nes jiems
Advertising rates on application.
■ 4&<-'
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ak, Chicago linės parodos lietuvių skyriaus pirmininkas, gale. Del šitokių apystovų ne esu nesveika.
-i
gavo laiškų iš Lietuvos užsienių reikalų mi- galėjau tinkamai užfiksuoti
Vejų šiuo metu Angoloj pa
nisterio dr. Zauniaus,’kuriame praneša, kadjnia^as Afrikos nugarkaulio
lyginamai maža. Oras ramus
Lietuvos vyriausybė principaliai sutiko daly vaizdij gražybes ir didingu
ir labai giedras. Per visų mė
vauti Chicagos Pasaulinėj Parodoj 1933 m. gumų.
nesi nebuvo nei vienos visišAtvaizde parodoma areli. D. Lynn ir jo planas naujam
Lietuvos atstovui Vašingtone p. B. Balučiui Bendrieji kelionės įspūdžiai.
kai
apsiniaukusios
dienos,
a
j
Valstybių triobesiui, Washingtcne. Wasliingtone. TrioŽODIS TAUTOS ŽUDIKAMS.
Per 29 dienų užbaigus šių
busiu pavesta rūpintis parodos reikalais glaubus stat0Ims ant c,,pitol Hi„
Lietuvos valstybė pergyvena vidujinį kri- džianie kontakte su Chicagos pasaulinės paro- Į <lidelę kelionę ir suvažinėjus jnry debesy būdavo ir jie uz-,
dengdavo apie pusę dangaus j
_______ ,
____________
zį. Jau kelinti metai grupelė taip vadinamųjų dos lietuvių sekcija.
2,320 klm. kelio pravartu dar
skliautų. Bet plokštakalniuose'
tautininkų valdo Lietuvų be seimo, neteisėtu
Tai yra svarbi žinia, nes mes vieni, be kai kų pasakyti apie bend iš dvidešimts šešių dienij net MISIJOS IR ORLAIVIAI.
keletų valandų, kas paprastu
būdu įsiverpę į valdžių. Prieš porų metų dar
ruosius
Įspūdžius
didžiame
Lietuvos pagalbos vargu būtumėm galėję tin
būdu ima keletu dienų.
19 dienų buvo visiškai be de
vis žadėjo daryti rinkimus, atsiklausti tautos
Angolos
krašte.
Toli šiauriuose Alaskoj ka
kamai savo tautų parodoj atstovauti, nes ki
bilų, o septyni į dienų debe
Ala. kos misionieriai Jėzui
balso, bet šiandien jau apie tai ir nebekalba,
Visu
pirma,
apie
klimatą,
talikų
misijos aprėpia dideltos valstybes milijonus dolerių parodos rei
sųi.n.as
siekė
tik
nuo
10
iki
tai pirmutiniai įsigijo sau
nes bijo, kad tautų nepasisakvtų prieš juos
į valgi ir sveikatą. Visos kelio
liausius plotus. Tuose plotuo
kalams skiria.
S.
’
jin
centų.
Dibat
čia
saus

pagelbai atatinkamų orlaivį,
ir nepasmerktų tautininkų politinį šmugelį.
nės metu teko būti aukštumo
se išsisklaidę gyvena žmonės,
ros
arba
Cacimbo
(Kasimbn)
pavadinę jį “ Marųuette ”. De
Vietoj eiti prie tvarkos, grįžti į teisėtumų,
se nuo 1710 iki 975 metrų.
su kuriais paprastu būdu siisiLENKIJOS RINKIMAI.
periodas,
kuris
jau
baigiasi.
ja, neilgai juomi džiaugtasi.
tautininkai pasuko į kitų pusę — policinėmis
Tad oro sluoksnys čia retesnis Rugpiučio m. 29 d. pasirodė' siekimas labai apsunkintas.
Kaip žinoma iš telegramų,
priemonėmis pasiryžo išsilaikyti Valdžioje.
Pilsudskis, Lenkijos diktatorius, žūt-būt 'r lengvesnis, o kitos priežas- Kongo pasieny pinnasai mavienos misijos stoties į ki- su tuoni orlaiviu įvyko baisi
Del to jie persekioja tie tik pelitines organi
buvo pasiryžęs rinkimus laimėti. Iš 444 seipadidina dar jo sausumų, žūtis lietus, trūkęs apie 20 tų nuvykti kunigams misionelaimė. Jį valdė pasaulietis
zacijas bet ir grynai kultūrines k. t. Ateitinin mo atstovų norėjo laimėti 333 atstovus. Tat°kilJ stJygU net nema min. Jis yra: apreiškėjas besi- menams ima daug laiko. Vl-j )akl-ina3 Ties Kotzebue, Alaskai ir kitas. Jie nori visų visuomeninį veiki čiau laimėjo tik 247. Reiškia, jo - noras neiš- ^as karštis čia lengvai pake
. .
artinančio lietaus periodo ar- suomet turi važiuoti šunimis
deJ nežinomų prįežasčių
mų sustabdyti jie nori inteligentijų visiškai
sipildė. Vykinti konstitucines reformas, ne- “dinas, >Pac kai
pavėsy n ba (jhuvas (Šuvas), kurs pa- Pel' didžiausius siegynų plo- nukrito ir sulūžo žuvo du
nuo liaudies atskirti, jie atima progas einan turėdamas dviejų trečdalių daugumos, nega- meko fiziškai sunkaus nedir-J^^.
prasideda
rugsėjo tus. Tos kelionės yra surištos Į kunigu niįsįonįerįu įr patsai
čiai aukštesnius mokslus jaunuomenei pasi
,bi ir 'Tiesiskubini. Rytftis turp
.
* ■*— ■*
__
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'
lės. O tas jam svarbiausia rūpėjo.
1
J
\ _,men. antroje pusėje. Tad ti- «« dideliais vargais ir pavo- vairinink,as. Tarp žuvusių yra
ruošti visuomenės ir tautos darbui per savas
Rinkimai praėjo, tačiau daug kas šiftn-“4’ ’r ? vak tekQ užregistruoti,
greit ^sulaukti -lietaus ir jais* Pasišventę Dievo žodį
kuri. Delon, kunigų misionie
moksleivių organizacijas, žodžiu tautininkai dien abejoja dėl jų legalumo*. Kaiįr žindma, temperatūras nuo 7 iki 18 C., I pamatyti atgyjančia auginėtu-j skleisti ir atv
atverstus tikėjipamatyti
atgyjančių
rių Jėzuitų viršininkas Alas
eina buvusiojo Rusijos caro pėdomis ir tai1 Pilsudskio valdžia opozicinių partijų vadus 0 dažniausia tarp 12 ir 16 C.
jų,
kuri
dabar labai apdžiūvu- man žmonės aprūpinti dvasiš koj. Velionis šį orlaivį išsirū
yra Vedimas, tautos ir valstybės i pražūtį,
rinkimų agitacijos rnetū sukišo į katėjimus . Vidui dieni apie 13 vai. būna si ir pageltusi, ypač se.vannų komis malonėmis, misionie
t
'
pino Amerikos J.’ Valstybėse.
Tuo keliu ėjo ir rusų valdžia. Ji neleido neleido jiems varyti agitacijos, skaudžiai per- Pa^ vienodžiausia temperatū- žolės. Kai kurios žolės ir me riai kamuojasi,
nebetenka
Iš čia jį nukėlė į Alaskų ir
inteligentijai artimų kontaktų turėti su bau sekiojo mažumas — ukrainiečius, gudus ir ra‘ ^a,P
b.) o džiai jau pradeda žaliuoti dar sveikatos ir pirm laiko turi
buvo pasiruošta didelius dar
džia. Del to, nežinodami savo liaudies, nuo vokiečius, bijodama, kad pačių letikų opozici dažniausia nuo 27 iki 29. Ži- prieš lietaus periodo pradžių, skirtis su šiuom pasauliu.
bus atlikti.
jos atitolę ir jai svetimi rusų inteligentai ja ir mažumos nesudarytų didžiumos ir ne- nolna’ saulėje šis kaištis pa nes savo ypatingais organais
Nestebėtina,
kad šiaurių;
tiek tepatarnavo savo tėvynei, kaip sako p. j padaryĮų ga.į0- PBsudskio vaidinamai kotne- k’la iki 40 “ 43 <110 F*> k sugeba atsigerti vandens iš o misionieriai orlaivių tobulini- i Ivvkus tai nelailnei imta
tarp 10 ir 15 vai. saulėje sku
Grigas “Kraujo Take’’, kad pirmieji padėjo dijai Lenkijoje.
, ...
įkalbėti, kari misijose orlai
ro, kurio drėgnumas Cacimbo nių sveikina, kaipo) svarbiau, .
_________
biai vaikščioti ir dirbti yra
bolševikams krašto vadovybę į savo rankas
vių
naudojimas
tuo bndu su
gali jau šiek tiek padidėja.
šių Evangelijai skelbti prie
Praeitu sekmadieni įvykęs Labdaringo- H,,lku ir dau« Pakaito bai
sugriebti. Užėjus bolševikų saujalė, pasigrie
Visuose restoranuos? valgių monę. Orlaiviais susisiekimas tremtas, kad misionieriams
bus kariuomenę, išžūdė Rusijos inteligentijų lios Sąjungos seimas dar kartu parodė Chi- ’1K03“- Bat n,flrini« nanl* kaw ripas febai panašus: portuga
nėra galimybės savo gyvybes
nepaprastai greitas ir paran
ta dėl ta Rusija dar ir šiandien nepajėgia iš- rages lietuviu kataliku gilu susirūpinimą lab- -karĮ ar ^a‘P pavėsy intelek- liškas su kai kuriomis afrikostatyti į pavojus.
kus. Iš vienų vietų į kitas
siliuosuoti iš kruvinos bolševikų vergijos.
’-iybės reikalais. Ne tik daug gražiu nutari-i l’ladn' dald>1 Pr*e t°kiu ten>- niškomis ypatybėmis.
Mes orlaiviais galima persikelti į
“Tiesa”, .sako vyskupas,
...... _______
X- bet nutarimai
__ : 1 peratūrų
Grigo paradytoj knygelėj, pavadintoj raų ateities darbams
padaryta,
PnatUrri galima
galima visai pato šiaurėje manome, kad visur
nelaimė labai - didelė ir visų
it
kraštuose žmones f
Kraujo Takas”, aiškiai ir teisingai yra pa- i buVo paremti katalikiškų draugijų ir pavie- giai dirbti, jeigu esi lengvai tropikų
apgailėtina.
Bet naujausiomis
tės — vaisių čia valgyk kiek
apsirėdęs.
brėžtft, kad ir lietuvių inteligentija yra pavel- nių žmonių stambiomis aukomis.
daug turi ir nuolat valgo vi
nori; jų daug yra ir jie pigūs. priemonėmis Evangelijos sklei

DIENOS KLAUSIMAI

dėjus rusų ypatybių, jų mokyklose persiėmufii tiro pačiu rangū. Ta pati dvasia ir dabar

Saulei nusileidus teinpetatū- sokių vaisių. Netiesa. Vakari
Šiafidiėn įvyksta Kunigų Vienybės ir (ra pradeda sparčiai kristi. nėje Angoloje, kur portugalai
Lietuvos mokyklose viešpatauja, nes tautiniu-' ^visų Amerikos lietuvių kunigų suvažiavimas į Vakarais 9 vai. mano keliortė- užvedė gražių sodnų su viso
kų vyriausybė kaip tik to nori, ūždarinėda- Wilkes Barre, Pa. Sveikiname, linkėdami pa je per Angolų užregistruota kiais vietiniais ir importuo
111a moksleivių organizacijas, suvalstybinda daryti daug gražių ir naudingų nutarimų iš temperatūra (nuo rugp. 10 iki tus taisiais ir nuo jų negrai
ma katalikiškas mokvklas.
eivijos gerovei.
rūgs. 11 d.) svyravo tarp 14 pramoko truputį sodininkysI
—ĮMefcl i B4>h* nr. m. n
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I’u kios rųšies apelsinus čia
'iugau be jol io taupymo ar
fasigailėjim i. taipgi ir bana
nus bei mainau.
(Bus daugiau)

sistatymas misionieriams įsi
gyti orlaivius yra neatmainonias. Netolimoj ateity Jėzui
tai turės naujų oro laivų”.

I

tįs Totoriai, bet Lietuvos minta.
i savo sidabro kasyklų neturėjo. Iš svetur
galę, bet visiškai kitokiu tikslu.
4). — Dr. Gkxmowskis (Nuniizmatyka ' atplaukęs sidabras Vytautui buvo pagei3). — Juozas Tiškevičius (Skoro\vidz Monet Litewskicli p. 28), ir Nata- Litevvska p. 60) sprendžia, kad ant Toto- | dalijamas*, b) Vytauto muitinėse galėjo
| lija Kitką (Przeglųd Brbliogr. Arcbeolog., riškų pinigų kontramarkas mušė Vvtau- į pamainyti Totoriškus pinigus ant Lietu(Medžiaga Lietuvos Tautinei
p. 48 — 49) tvirtina buk Vytautas priver- to muitinės. Esu, per tas muitines, ypač viškų sulyg kurso; bet. dėti savo kontraNumizmatikai).
I tęs Totorių chanus dėti ant Vytauto pi- per Kaniovos muitinę ties Dniepru, tu- niarkų ant kiekvienos Totoriškos ar kij nigų Lietuvos herbų, reiškia jog tuomi rėjo pereiti visos Totorių prekės kokios i’tokios monetos, — tai visais žvilgsniais
---- Bato Dr. AL. M. RA6KU8----I Totoriai turėję pripažinti ant savęs Vy- tik buvo gabenamos Lietuvon bei Lenki- ' (sugaištis, išlaidos, nesusipratimai etc.)
(Tęeinys)
I tauto viršenybę. Toki jųdviejų nuomonė jon (?). Sidabras taipgi turėjo bnt patik- ' atrodo gan nepraktiška. Niekad nebuvo
a) Totoriškos
monetos
savo ’ yra klaidinga, nes: a) jei Totoriai butų rinamas (?!). Gumowskis mano, ka i Ry-’ girdėta, kad muitinės atlikinėtų mintų
svoriu ir sidabro verte visiškai skirėsi buvę priversti dėti u-nt savo pinigų Lie j tinės monetos irgi turėjo būt kontramar- funkcijų. Monetos buvo visad kontranuo bile Lietuvos monetos, taigi jos ne tuvos ženklų, tai būt tiesiog kaldinę to kno.įaiuos, sulyg patvarkymo, idant turė markuojamos tik mintose, o ne kur kigalėjo karsuoti Lietuvoje lygiomis su kias monetas su Lietuvos herbu, o ne tų taikščiojimo galę Lietuvoje. Jis spėja, tur. c) Vytautas labai rūpinosi kad LieLietuvos pinigais; b) jug .nesunku buvo kontrarnarkavę jau gatavai nukaldintus kad kontramarkų 6 varijantai, tai reiš tuvos prekyba bujotų, ir pirkliams teikė
ženklai; įvairias privilegijas bei apsaugų. ŽenkBytauto mintoms tuos Totoriškus pinigus pinigus. Geriausias pavyzdis, tai Rusų kia šešių skirtingų muitinių
sulydinti ir pcrkaldinti į Lietuviškus mo kunigaikščių monetos su Totorišku “tam- be to, esu buvo kontranuirkuojainos ne linimas svetimos valstybės monetų su
netas; c) Jei Cechų, l^cnkų, Rusų, Vokic- ga”,
, mat Totoriai privertė Rusus tiktai Totoriškos monetos, bet ir Kafos, ir / savo herbu, reiškia vienų iš dviejų: arba
čių ir net Revelio monetos nereikalavo jo- dėti ant pinigų Totoriškos viršenybės žen Maskvos, ir kitokios. Abejoju ar jo to- / okupacijų, arba provokacijų, Ir vargiai
klų kontramarkų ir galėjo Lietuvoje kur- klų. b) Numizmatikoje nesiranda pav'yfc- bios išvados atitinku tikrenybei,nes: a) Vytuutas Į>a.norėjo erzinti Totorių pirkauoti, tui kode! butų-buvę daroma išimtis džių, kad kas ant savo jau gatavai nu- Joki valstybė, nei joks valdonas nedaly lius, dedant ant jų pinigų savo kontraTotorrų monetoms f Mano nuomone, To- ! kaldintų pinigų bnt dėjęs svetimos vab tų klinčių laisvam sidabro atėjimui, ir markų savo Inuitinėse. Man regįs, kad
toriškos monetos buvo ženklinamos ne ,, stybės kontramarkų. Ir ant Totoriškų pi- ant sidabro jokio Muito neuždėtų. Ypač Totoriškas Monetas Vytautas koiifrumarto nėgalėjo daryti Vytautas nes Lietuva kavo tik mintose, ir tai tik diplomatiniais
tam kad duoti jiems specijalę korsavimo nigų dėjo Lietuviškų kontramarkų ne pft-

UETWOS PINIGAI VTTAUTO
BfflŽIOJO GADYNĖJE

dimas turi būt vedamas. Nu

sumetimais, bet ne prekybiniais.
Kadangi klausimas apie Vytauto kontramarkas galutinai dar nėra išspręstas,
tad debatų delei skelbiu sekančias savo
pažiūras:
1). — Vytautui viešpataujant labai
daug Totorių rado prieglaudų Lietuvoje,
Beabejonės jie su savim atsigabeno visų
savo turtų ir savo pinigus. Naujakuriams
Totoriams, iki aklimatizavosi, sunku buvo
suprasti Lietuvos monetarę sistemų, ir
gal būti kad jie meldė Vytauto idant leistų jiems vartoti tarpusavy savo Totoriškus pinigus. Galimas dalykas, kad Vy‘tautas jų prašymų patėūkino, bet įsakė
ant jų pinigų uždėti Lietuvos herbų kaipo ženklų jog jie yra skaitomi Lietuvos
piliečiais, o jų viršiausiu valdonu ir gle
bėju yra Vytautas. Šių savo pažiūrų lė
miu tuomi, kad tokios kontrmnarkuotos
'monetos yra atrandamos netoli Lydos,
kur Totoriai turėjo savo sodybas.
I
(Bus daugiau)

1
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Prašau Į Mano Kampelį
■ Rašo prof. Kampininkas------------------

tik neisi, visur vienokį kvapi}
užuodi. Pro atdarus lajigus,
pro plyšius kad muša rūgštus
Kaikurie jauni
Clūcngos kvapas, net nosi reikia užsiniYvčių sodai iečių ir k. draugi-Įti. Vis tai znokas, kad Anie
ji} veikėjai laibai įlyvijas, kad rikoj Įvesta prohibicija.
AVisconsino šteito jaunimas— 1
________
t
Vyčiai toli pasilikę nuo susi Komunistas. — Amerikos
pratimo. Mat, pereitų vasarų .Jungtinėse Valstybėse rinki
sakomo šteito Vyčių Apskri mai yra raten. Jei visados bus
tys buvo surengęs piknikų, taip balsuojama, tai komunis
kur grojo svetimtaučiai muzi tų kandidatai niekad nepa
kantai. Apskr. susirinkime tat
teks į valdiškas vietas.
nutarta, kad ateity būtų sten
Amerikietis. — Nu, taip kaip
giamos gauti
tik lietuviai
turėtų būt balsuojama?
muzikantai.
Komunistas. — Vienbalsiai,
Cbicagos lietuviai muzikan
kaip Sovietų Rusijoj.
tai, didelės dalies mūsų jau
Amerikietis. — Kaip tai.
nimo manymu, tinka tik
Komunistas. — Ot taip. Te“grinoriams”. Dėlto, rengda
mi šokius, jie samdo visokias inai komisaras sušaukia bal“pelėdas”, o kaikurie net ni- Isuotojui vienon vieton, kangėrius. Tie, atvažiavę su vi- 'didatą pastato ant bačkos, o
šokiom paipomj blešinėm kad ant kitos pats užlipa, išsitrau
pradeda plerpti, tarškinti, tai kia revolverį ir atkišęs šaunet žiurkės per blokų aplin kia: ‘Kas priešingas šitam
kui visur išbėgioja. Prie to kandidatui, pakelkit, rankas!’
kios muzikos, sako, gali kuo- Ir nei vienas proletaras neke
lia rankos, nes jeigu kas pakel
geriausia kojas išnarstyti.
tų, komisaras tuojau paleistų
Chicagoj, o manau ir kituo- jam šūvį. Tokiu būdu kandise miestuose, dabar eina beis- i datas komunistų “valdžion”
mentų vėdinimo sezonas. Kur !ir išrenkamas vienbalsiai.

PROF. KAMPININKO
RADIO.

Ką Gali Veikti Amerikiečiai

Lietuvoje?

DRAUGAS

““
rbininkų. Laikinoji sostinė darbas, gaminių perteklius ve-Įdirba, kad norėdamas atlikti
Kaunas stačiai stebina savo rčia ir ne vienų gimusį Ame- kokį menkų reikalėlį turi suaugimo, kaip čionai sakoma, nkietį likviduoti savo biznį A- gaišti labai daug laiko. Ir mes
amerikonišku tempu. Nuolat merikoj ir pasiieškoti kito čia Lietuvoje gyvenantys žiir nuolat vietoj senų mažų na krašto, kuriame pinigus bfitų’nome, kad tai labai mgeras
mukų išdygsta didžiuliai 3-7 galima pelningiau sunaudoti, Į reiškinys, bet ne taip lengva
aukštu namai, išdygsta ištisos — kur daikto pagaminimas y-j jisai prašalinti. Tam reikalingatvės, ištisi kvartalai. Apsu-‘<a pigesnis, kur pigiau paga-'ga žmonių, kurie mokėtų Vi
kresnieji biznieriai supirkinė- mintų daiktų galima būtų len-! taip darbų dirbti, negu mes,
ja Kaune senus namus, griau- gviau parduoti. Mūsų žinio- kurie būtų išėję tokių gerų
na |j.uos ir statosi naujus. Tr mis, daugeli ir Amerikos betil darbo mokyklų, kokia yra Atai jiems puikiai apsimoka. vių palietė slinkieji laikai. merika, kurie mokėtų laikų ge
Kauno krautuvės prieš kele Daugelis darbo nustojo ir gy rbti ir branginti, ir mus to pa
rius metus buvusios kažkokie vena iš sutaupytųjų lėšų, dau ties išmokytų. Tai padaryti
sugriuvę laužai, dabar jau da geliui biznis sustojo, apmirė, lengvai galėtų amerikiečiai.
žnai prilygsta didžmiesčių tu ir nežinia, kada jis gali pasi-ĮJie plačiai Įsilieję j Lietuvos
rti ngoms krautuvėms. Vadi- taisyti. Šitie gyvenimo skriau- ivalstybės,
visuomenės
ir pil
-------- ..........................................
... ..
nas, yra kas perka, kas duoda džiamieji pirmoj eilėj turėtų i vačias įstaigas, iškarto galėtų
gerai uždirbti. Tai metas kiek- atkreipti dėmesį į biznio gali- pakelti jų darbingumų. Ir vie
vienam keleiviui į akis, tai vai- mybes Lietuvoje. Lietuvoje tinius žmones tuo būdu pri |
zdžiai parodo, kad Lietuvoje nėra
tokios konkurencijos, verstų amerikoniškai dirbti.'
gyvenimas yra labai judrus, kaip Amerikoj, Lietuvoj už dabinas daiktas, tuomet iri
— kad duonos joje pakanka dolerį gausi 10 litų, ir pirksi ILietuva nebeatrodytų anieriir sau, ir kitiems.
Lietuvoj už litų beveik tiek i kieeiams taip daug atsilikusi i
Darbo — net perdaug. pat, kiek Amerikoj už dolerį/nuo Amerikos. Amerikiečiai.
Daug joje yra ir juodadarbių Lietuvoj žinoma veikiai kapi-Įkaip darbo mokytojai, kaip
svetimtaučių, ir ypač daug va talo nepadvigubinsi, pasakiš naujos intensyvios darbo sisdinamųjų kvalifikuotų darbi kų procentų nesulauksi, bet temos skelbėjai, labai reikali
ninkų bei meisterių. Kuriasi gyventi ir pelno turėti Lietu ngi Lietuvai ir be kapitalo.
Lietuvoj yra daugybė dar
joje j,r veikiai turtėja — įsi- voj visuomet galėsi, — biznis
čia
yra
tikras.
Ir
Lietuvai
tū

bo sričių, kuriose Amerikie
gvja žemės sklypus, statydi
kstantį
kartų
būtų,
maloniau,
čiai lengvai galėtų pritaikyti
nąs namus — įvairios svetim
jei tų tikrų biznį paimtų į sa savo žinias, savo prityrimų, sa
taučių firmos.
T šių esamųjų Lietuvoje pa vo rankas Amerikos lietuviai, vo sutaupytų vienų kitų do
lerį. Nes Lietuvai, kaip vos
dėtį ir tenka kreipti ameri o ne vokiečiai, ne žydai.
į pakilusiai iš karo griuvėsių
kiečių akis.
3. Ko reikia Lietuvai?
valstybei, trumpai pasakius
2. Vokiečiai skverbias
Nereikia, manyti, kad norėį Lietuvą
' ] damas pradėti Lietuvoj biznį,
Kad Lietuvoj labai gerai ga privalai turėti iškarto didelį
lima pritaikyti darbo jėgas ir kapitalų. Amerikoj turėdamas
pelningai įdėti kapitalų, labai 10,000 — 15,000 dolerių — dar
gerai suprato vokiečiai. J vi menkas paukštis, padoraus bi
sas Lietuvos vaizbas ir vers znio už tiek dar neįsisteigsi. O
lo sritis vokiečiai skverbties Lietuvoj su tokiais pinigais,
skverbiasi. Amatninkai, meis vadinas su 100,000 — 150,000
teriai, prekybininkai, pramo litų jau tikras kapitalistas.
ninkai, bankininkai plūsta j »Gali čia už tuos pinigus įsi
RECEPTAS
Lietuvą. Miestuose ir mieste steigti fabrikėlį, dirbtuvę, nu
sipirkti
ūkį,
įsigyti
mieste
na

liuose jie jau sėkmingai kon- i
Vartotas virš 47 metų
kuruoja su žydais, pasidalln- mus, ir 1.1.

trijos ir Prancūzijos audinio
' pramonė jau keletas mėnesių,
Skaudžiai dejuoja pasaulis
kaip visai sustingo. Panašių
0el sunkaus ekonominio kriskaudžią reiškinių mes mato
zio. Amerikos oficialinė stati
me ir Kanadoj, ir Meksikoj,
stika skelbia, kad tenai yra
ir Brazilijoj, ir Argentinoj, ir
daugiau šešių milijonų bedar
Japonijoj, ir kitur. Visur ne dami su jais pelninguoju biz-1 Lietuvai labai reikalingas
bių. Ir netrukus po statistikos
darbas, visur gamybos maži- niu. Jie turi daugiau patyri- ' stambus kapitalas, bet jai la
paskelbimo telegrafas prane
nimas, visur naujas darbo žino mo, jie gali naudotis prieina- bai pravartu ir mažas. Ir inašė, kad milžiniškos Amerikos
nėms vargas.
mesni'u kreditu Vokietijoje, jų
kapitalų Lietuvoj gali graautomobilių fabrikos darbų
Nelengva ir Lietuvai pakel skverbimasi į Lietuvą gresia žiai pritaikyti ir turėti baltą
sumažino, — darbininkus at
leido ištisomis masėmis. Ang ti pasaulinį ekonominį krizį. pavojumi išstumti lietuvius iš duoną. Bet nemažiau kaip kaį pįtalas, Lietuvai reikalingi ir
lijoj bedarbių skaičius siekia Ir vis tiktai Lietuvoj tenka pelningesnio biznio.
Šiam pavojui jiašalinti rei- Pab’8 amerikiečiai,
reikalidvejų milijonų. Indijoj tebe pastebėti visai priešingus rei
darbo organizatoriai, asitęsiantis prekių boikotas su- škinius, negu kitose valstybė- kalinga priešpastatyti organimažino anglų gamybų visu 30 se. Tokia jau ypatinga Lietu- zuotą darbą, priešpastatyti ka uiatninkai, meisteriai ir kitoprofesionalai.
Lietuvai
nuoš., Švedijos medžio ir de voj ekonominė struktūra, — pitalą, priešpastatyti mokėjigtukų pramonei Indijos boi Lietuva — žemės ūkio kraš mą darbą dirbti. Šio pavojaus reikalingas amerikoniškas dakotas sumažino apyvartų iki tas, Lietuva — palyginti re- akyvaizdoj ir labai rimtai r’)0 būdas. Visi žino, kad ame30 nuoš. Vokietijoj bedarbių tai . apgyventa valstybė, kad Kaune svarstomas klausimas, rikietis ir tą patį laiką ir tais
skaičius jau pasiekė 2,7 mili Lietuvoj ne tik nejaučiamas kokiu būdu būtų galimas ben pačiais įrankiais padirba kar
jono, ir dar vis auga. Italija nedarbas, bet priešingai, la dradarbiavimas su Amerikos kas daugiau, negu Lietuvos
mažina geležies ir plieno pro bai dažnai darbininkų trūks lietuviais, kokiu būdu vokie žmogus. Amerikiečiui ‘laikas
dukcijų ; Čekoslovakijos, Aus- ta. Nebekalbant jau apie ko čių bei žydų užimamas biznio — pinigai’, o kol Lietuvos
kius aukštai kvalifikuotus da vietas būtų galima atiduoti a žmogus pypkę išpleškys ar su
, prieteliu valandėlę-kitą pasitarbininkus, trūksta jai nekartų merikiečiains?
PILNAS EGZAMINAS
Amerikiečių. įsitraukimui į, rs
darbas gali palaukti...
net paprastųjų juodadarbių.
15.00 TIKTAI 10.00
Pavyzdžiui, daugelis Žemaiti biznį Lietuvoje momentas at-j Arba, pavyzdžiui, visi ameSPECIALISTAI
Taigi nenusiminkit. bet eikit pa* jos dvarų šimet negalėjo lai rodo dabar visiškai pribren- rikiečiai,
atsilankę Lietuvoj,
tikrą specialistą. ne pas koki nepaku
Nuvežti
kviečių
iš
lauko,
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
dęs ir patogus. Sunkus Ame- vienu balsu sako, kad Lietufesorius. neklaus Jūsų kas Jums ken
labai pamažėli
kia, ar kur skauda, bet pasakys pata, nes niekur negalėjo gauti da- rikoje gyvenamas metas, ne- vos įstaigos
L Bendros pastabos

i

po pilno UegsamlnaTlmo. Jus sutaapyslt laika Ir pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt tams Mi
to. kad jie aetirt /elkallngo patyri
mo, soi adymui tmogaus kenksmin
gumų.
Mane Radio — Seops — RaggL
X-Ray Roentgeno ▲parėtas Ir mi
stikas bakterlologlikas egsamlnarimas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves. Ir Jeigu sė paimsiu
jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryk Jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat auo ligų akli
solo, tarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, Širdies, reu mat lamo. kirminų,
nldeglmo tarnų, silpnų plaučiu aibe
Jeigu turit kokių uislsenėjustą. |sl
kerėjusių chronišką ligų. kuri o*
pasidavė net gabiam kelmyno* gy
dytojut, neatidėltoklt
nsatėj* P*-

““l)R. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjlmas Rūmas III*

20 W JACK8ON BLVD
arti stato uatv*.
Oflsc Va-andoo: Nuo lt ryi.. t»
1 po plotų. Vakarais nuo I Iki t
Nedaliomis ano Ik ryto Url I
PO

Tikrai gelbsti vidu
riams

Ar jus nenorite, kad jūsų vidu
riai gerai veiktų ? Štai daktaro
būdas užlaikyti vidurius pilnoje
tvarkoje!
Dr. Caldwello
Syrup
Pepsin nepaverčia visko į van
denį, bet išvalo visas sukietėju
sias dalis, užkemšančlas sistemų.
Jis irvalo be sujaudinimo, nes ja
me tėra žolės, daktaro rastos tin
kamomis
viduriams,
kartu su
tyru pepsinu Ir kitomis nekenks
mingomis dalimis.
Daktaras juk žino, kas geriau
sia tinka viduriams.
Lai
Dr.
Caldwell’s
Syrup Pepsin
Įrodo
Jums, kaip greit galima jūsų vi
durius pripratinti tinkamai veik
ti. Įstabus daiktas, kaip ge.ral ir
be kenksmo
veikia tas vaistas.
Todėl jį vartok, kaip tik pajunti,
kad apsivėlęs liežuvis arba suso
pa galva. Geras jis yra vaikams,
<jis yra gardus) ir jiems jo tuoj
reik duoti, kaip tik pas juos atsi
randa karščio, arba pasidaro pa
niurę, be ūpo arba išbilškę.
Jus ga'ite gauti tą. pat recep
tą, kurį Dr. Cadwe11 išrašinėjo
daug metų tam atgal; to vaisto
jūsų aptiekoj visad randasi bute
liuose. Tik reikalauk Dr. Cald• well’s syrup Pepsin ir vartok, kaip
tik viduriai sukietėja.

Du. W. B.

Calowell*s

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Laxative

3
Jaunatvė, sveikata,

ŠIOSAf IJ

gyvenimo smagumas gali vėl

jums grįžti. Skausmai, dėl inkstų, kepenų ar pūslės

Ą
I IX /i

<R

netvarkos, jūsų smagumo neužmuš. "
Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena

gyduolė, kuri virš 200 metų li
goniams gelbėjo, padaryta ma

GOLD
medal
DIENOS
lonia ir lengva
vartoti. Gaukite

H AAR LEM OIL*W tikrąsias

kitų.

ir neimkite]
Vaistinėse trijų!

Ieškokite "Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje.

dydžių.

visko reikia. Meskime nors
trumpų žvilgsnį į atskiras gy
veninio sritis.
(Bus daugiau).

LIETUVIŲ DAINOS
Iš stoties TVCFL 970 Kl.
kas nedėldienis nuo 1 iki 2
vai. po pietų. Iš stoties
WHFC 1420 Kl. kas ketvergas nuo 7 iki 8 vai. vakare.
Šie programai duodami lė
šomis Jos. F. Budriko Mu

Feen<a*mint
The Laxative
Mėgsta jį visi
Skanus kramtimui

mint, taip kaip guma.

zikos Krautuvės.

Naujas radio Baby Grand
Console kaip ant paveikslo
su naujausiais patobulini
mais ir 3 screen grid tūbo
mis. Tikra kaina šių radii}
$75.00 pas Budriką su tū
bomis ir su viskuo tik

A food for protein; a food for
mineral salts;
for calcium and
phosphorus; all
the essential elements for health
and strength are
found in good
cheese. And all
the essential elements of good
cheese are found
in Kraft Cheese.

KRAFTOOCHEESE

$49.QO

KRAFT-PHENIX
CHEESE COMPANY

Budriko Krautuvėse yra
didžiausias radio pasirinki
mas Cbicagoje geriausių išdirbysčių.

Žiūrėk, kad
gautum tikrą
EAU DE 0U1NINE

Pinaud
— Visam pasaulyj garsus
plaukų
tonikas. naikina
pleiskanas,
stiprina plaukus.
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pi
naud, Dept. M. 2 20 E. 21 St.,
New York, N. Y. Sempelis dy-

Naujas Pianas Gulbrausen tikra kaina $500.00, da
bar trumpam laikui pas
Budriką gausite už

$149.00
Galite mokėti į savaitę $2.00

JOS. F. BUDRIU, INC.
3417 S. HALSTED ST.
Telef. Boulevard 4705

Ghost Story After Ali*

From Youth to Age
Moteries gyvenime yra trys
išbandymo laikai: kuomet
mergaitė bręsta į merginą,
pirmas gimdymas ir vidur
amžis. Tada I.ydia E. Pinkhamis Vegetable Compound
gelbsti atgauti sveikatą Ir
gajumą.
ą

I YDIA E. PINKHAM’S
\ I i.ETABI E COMPOLND
I MII X I

l’INMII \\1 MIU. CO,l'\YMtSS

I

i

DRAUGAS

Trečiadienis, Lapkr. 19, 1930
-e■**»*■*?.■
ciai rengia “ bunco party” pa
X Šaunių “bunco party” Mišių ir priimtų Šv. Komuni-toriume rengia Vytauto 500 (karžygiai — kareiviai, daug
rapijos svetainėje, vakare, 8 rengia Apaštalystės Maldos jų, lapkr. 30 d.
m. paminėti vakarų. Kadan-Išimtų metų atgal, grįžta tik
vai. Visi kviečiami atsilanky draugija, nedėlioję, gruodžio
Vakare tos pačios dienos gi programas bus begalo tu- [kų išlaimėjusieji karų. Pasi28
d.,
parapijos
svetainėje,
8
ti.
Bus
įvairiausių
daiktų.
riningas, vakaras pavadin- Įtinka juos būrys išsiilgusių
dr-ja. Visas pelnas ėjo parapi
bus šauni vakarienė su pro
jos naudai. Žmonių buvo pu Visas pelnas skiriamas Ra valandų vakare. Visi kviečia grama šių sukaktuvių paminė tas “Tūkstantis ir Vienas Imergelių, kurias brolužėliai
Margumynų”. Daugiau negu J dovanėlėmis apdovanoja. Semi atsilankyti. Pelnas skiria
guvos varpų fondui.
sėtinai.
jimui, parapijos svetainėje.
Radio Stotis A J J.
X Didelį pagerbtuvių va mas parapijos naudai.
X Ateinantį sekmadienį 23
Ne vien narės draugijos daly visais iki šioliai rengtais va- ka dainos ir šokiai ir taip
X Praeitų sekmadienį Ciee- d. lapkr. įvyksta šv. Antano karų p. M. Vaičiūnienės 10 Tikietų galima gauti dau vaus, liet ir svečiai ir viešnios karais atsilankusieji bus pa- linksmai ši praeities scena
ros lietuviai katalikai šauniai parapijos metinė vakarienė su metų Visuomeninės darbuotės giausia pas Žemaitį.
kviečiami dalyvauti ir drauge tenkinti. Viso ko širdis trokš- užsibaigia. Atsimenant, kati
X Ciceros maršalka p. P.
pasirodė Labdarių XI seime. labai dailiu programų. Vaka paminėjimui rengia A. L. R.
pasidžiaugti sukaktuvėms ir ta pasilinksminimo srity čia lietuvaitės ir kareiviai šioje
Nors seime buvo pranešta, rienės rengimo šeimininkės K. Moterų Sų-gos Chicagos Petronis kviečia ciceriečius linksmai laikų praleisti. Ko bus: muzikos, dainų, juokų, scenoje bus apsitaisę senoviš
kais, gražiais drabužiais ir
kad iš Ciceros atstovų daly praneša, kad šįmet parapijos Apskr., nedėlioję, gruodžio atsilankyti į; jų pašalpinio vy misija jau senai ir pasišven dramos.
vavo
bet klek buvo pavie vakarienė bus daug įvairesnė 14 d., parapijos svetainėje, rų ir moterų klubo balių, ku tusiai darbuojas dėl šios va
Viena dalis šio vakaro bus kad jų šokiams ir dainoms pri
ris įvyks vakare 22 d. lapkri
nių, to nepažymėta. Turbūt, ir geresnė, negu buvo kitais 7:30 vai. vakare.
karienės. Tokiu būdu nėra a- Paparonio parašyti “Lietuvos tars didelė orkestrą, galima
Tikietų visi gali įsigyti pas į čio, salėje 47 W. Madison St., bejonės, kad svečių atsilankys Istorijos Paveikslai”. Tai bus išvaizdint, jog čia bus ko pa
kitas 50. Ciceros atstovai da metais.
lyvavo seime ne vieni, bet su Ponios Kiškunienė, Brazie- .sųjungietes. Kviečiami visi ei-* prie Garfield parko. Atsilan daug ir nebus užvilti.
gyvi paveikslai vaidinami vi matyti jr pasiklausyti.
’
ceriečiai
dalyvauti.
Nepamirš’
kiusius
svečius
žada
puikiai
Vytukas.
savo gerb. klebonu kun. II. nė, Paseckienė ir kitos danbuo
sų Chicagos Vyčių kuopų. Vie
Taip-gi
viena
naudinga
pro
pavaišinti,
gi
ant
rytojaus
jie
kit dienos.
Vaičiūnu priešaky.
na iš gražiausių scenų bus:
|jaši kad “patrovos” būtų
ga įvyks tų vakarų-tai jaunos
atužti
į
parapijos
vakarienę.
“Lietuva Tėvynė Senovėje”.
Garbė Ciceros lietuviams, ‘ kuogeriausia prirengtos. Jos ' X Visų Šventų vyrų ir moADVOKATAI
merginos ir moterys, kurios
jterų
draugija
praeitų
sekma
Čia pamatysime kai Lietuvos
X Ciceros lietuviai yra ge
kad jie turi tokį darbštų per daug metų yra išsipraknorės prisirašyti prie draugi
dienraščiu
klebonų. Aukomis seime Cice tikavusios ir dirba parapijai dienį laikė mėnesinį susirinki- riau aprūpinti
įmų. Apsvarsčius savus reika “Draugu”, negu kitų kolonijų jos, galės tų vakarų prirašyti
ro ir-gi visus subitino.
iš visos širdies.
be įstojamo mokesčio. Tas MOTINOS dabar
lus,
priėmė
kvietimų
ji
M.
Ko
lietuviai.
“
Draugo
”
agentas
Valio ciceriečiai! PasirodyX Ciceros parapijos maršai
pats bilietas, su kuriuo gali
sužino vertę
kit taip pat ir Marijonų Ko ka p. P. Petronis kuris įgyve legijos Rėmėjų seimų. Išrinko p. J. Mockus nenuilstančiai ma bus ateiti į vakarienę, at
ADVOKATAS
Į
3
atstovus
ir
paskyrė
aukų.
Ofisas vidurmiestyje
darbuojasi,
kad
tik
kuo
ge

legijos Rėmėjų seime, kuris į- na Ciceros u fili joj” — BulMAGNEZIJOS
stos įstojimo mokestį. Šia
Room 2414
riausiai
visus
patinkinus.
Sa

Vyks 7 d. gruodžio, Aušros variškiuose, užsakė bulvaONE
NORTH
LA SALLE BLDG.
X Reikia pažymėti, kad
proga patartina pasinaudoti
ONE NORTH LA SALLE ST.
ko,
kad
netrukus
jau
gaus
Vartjų parapijos svetainėj.
riškiams vienų stalų per visų |Visų Šventų draugija geriau
(Cof. La Šalie and Madison Sta.)
marciuetteparkietėms, kadan
Kadangl Phillips
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412
Milk
of
Magnesia
X Praeitų sekmadienį, pa svet. Jie atvyks į vakarienę siai gyvuoja visoje Ciceroje. gražius “Draugo” kalendo gi tiktai tų vakarų tokia tvar
gelbsti užlaikyti val
ateinantiems metams.
rapijos svetainėj įvyko puikus “in corpore”.
(Turi labai darbštų pirm., t. y. rius
kus sveikatoj lr geka naujos narės bus priima
rome upe.. tai kiekvakaras su gražiu vaidinimu Valio, bulvariškiai! Nepa į p. Jonų Šileikų, kuris nenu Katrie pasiskubins užsimokė mos. Kitu laiku reikės mokė
viena motina privalo
apie jį žinoti.
“Nekaltas Avinėlis”.
vėluosit!
ilstančiai darbuojasi draugi ti už “Draugų”, kalendorių ti įstojimo mokestis.
šis nekenksmingas
LIETUVIS ADVOKATAS
Vakarų rengė šv. Antaiid
veik be skonio vais
X Gruodžio 11 d. raguvie- jos, Bažnyčios ir visuomenės gaus veltui. Naujai užsisakė
tas geriausia pašalina
Komisija
kviečia
visus
pavalkuose tuos simptomus, kurie pa
labui. Visų Šventų draugija dienrašti taipgi gaus kalendo
rapijonus atsilankyti į vaka prastai feįla dėl surugnsių vidurių, Iki 3 vai. kortuose—nuo 3 iki 9
rių
dykai.
Laikas
trumpas,
Subatomls nuo 9 iki 9
Ū
rengia didelį vakarų, kuris įkarščiavimo
ir
dieglio.
rienė ir užtikrinai pilnų paten vėmimo,
Kalėdos
čia
pat,
ir
1931
me

Kaipo
lengvai
liuosuojantls,
jis
52
East 107tli Street
Vyks 21 d. gruodžio, šių metų,
švelniai veikia, bet tikrai, pašalin
kinimų.
Kampas Mlchigan Avenue
tai:y.
damas
sukietėjimą,
slogas, valkų
parap. salėj.
Tel. Pullman 5950-Namų Pull. 6377
Koresp.

-s

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, U.

PAUL M. ADOMAITIS

J. P. WAITCHES

1
A. | A.

A. f A.
FLORENGE

FELIKSAS JUBEIKIS
mirė lapkr. 16, 1930 m., 6:30
vai. ryt. 13 metų amžiaus. Gi
męs Chicagoj, III.

Paliko dideliame nuliudimė
tėvą Feliksą, pamotę, brolį Adolfą, seserį Rožę, 2 dėdes Sta
nislovą ir Liudviką šasnbarus Ir
dėdienę šambariene ir gimines.
Kūnas pašarvotas I. J. Zolpo
koplyčioj 1646 W. 46 St. Lai
dotuvės įvyks seredoj, lapkr. 19
d. Iš koplyčios 8 vai. bus atly
dėtas į Šv. Kryžiaus par. baž
nyčią, kurioj (vyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į .Šv.
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:

Tėvai, Krolis, Resno,
Dėdės, Dėdienė.
Laidotuvėms patarnauja grab.
I. J. Zolp, Boulevard 6203

Mirė lapkr. 16 d., 11:30 vai.
ryte, 1930 m., sulaukus 13 mė
tį atmžlaus, gimus Cicero, III.
Paliko dideliame nuliudimė tė
vą Motiejų, motiną
Teofiliją
po tėvais ŽeSoniutę, 3 seseris d
— Marijoną, Agotą ir Aleną
šv. Ftanclškaus Vienuolyne ir
brolį Juozapą, tetą
Elzbietą
Damansklenę Ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 6746 S.
Arteslan Avė.
Laidotuvės
įvyks
seredoj,
lapkričio 19 d., 8 vai. ryte iš
namų į Gimimo Panelės šv. pa
rapijos bažnyčią, kur bus ge
dulingos pamaldos už velionės
sielą, o iš ten bus nulydėta
į šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Florence Goberiutės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiasi
dalyvauti ladotuvėse ir suteik
ti Jai paskutinį patarnavimą Ir
atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame.

Tėvai, Seserys, Brolis,
Teta ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja graborlus S. P. Mažeika, Yards 1138

KAZIMIERA STRUMSKIENĖ
(Po tėvais Baltnšaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 15 d., 10
vai. vakare. 1930 m., sulaukus 36 metų amžiaus, gi
mus Rokiškio apskr., Pandėlio parapijoj, Pliekiškių
kaime. 15 metų išgyveno Amerikoj. Paliko didelia
me .nuliudimė vyrų Juozapų, dukterį Josepbine 12 m.,
šonų Edvardų 6 metų4 o Liėtuvoj senų motinėlę, Viebrolį ir vienų seserį. Kūnas pašarvotas randasi
3211 Beach Avenue.
• laidotuvės įvyks ketverge, lapkričio 20 dienų,
H vai. iš ryto iš .namų į Šv. Mykolo parapijos bažny
čių, kanoje atsibus gedulingos pamaldos už velionės
sielų, o i. ten bus nulydėta, j Šv. Kazimiero kapines.
Visi fe. m Kazimieros Strtimskienės giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimų
ir atsisveikinimą.
Nubudę liekame:
Vyras, Duktė, ir Šuntts.
Laidotuvėse patarnauja graborius S. D. Lachavich.
Telefonas Roosevelt 251o.

tURLIO TIEK BESU,
KAD JI VOS
NEUZTIUttKO

KOSELAND, ILL.
f Bunco”.

Prašome visų narių, kurios
turite serijas, jas priduoti
skyriaus pirmininkei pirm va
Karo,
i* * . ė'

1 DR. B. M. ROSS
3

Sergantys žmonės yra kviečiami dykai
pasitarti su daktaru.

MI

Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgydančials ^o to, kaip kiti gydymai nedavė pa
sekmių. Tūkstančiai turėję kraujo ligas, privati
B. M. Ross
nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pūslės
pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas
sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams.
Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti lr išsigydyti pirm
nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo
paralyžių, beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikal
bėkite su daktaru apie bile kokią ligą Rr silpnumą. Už geriausį
gydymą jus mokate ne daugiau, negu norite ir galite mokėti.
S

3

Kas užjaučiat mūsų mylimų g
seselių reikalus, mes, rėmėjos, I
prašome visus atsilankyti į šį i
vakarėlį ir paremti.
Raštininkė.

I

I

CHICAGOJE
Iš ŠV. BARBOROS DR-JOS
SUSIRINKIMO.

Marąuette Park.

—

i
s
§

Per

pęreitų susirinkimų dr-jos šv.
Barboros, tarp kitko, štai, kas
nutarta.

C99r Ra <Įf4tn 9.Ofi a ihųh

I

I)R. B. M. ROSS

35 SOUTH DEARBORN STREET

pagal

sutartį

Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 6067

F. W. CHERNAUCKAS

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 So. La Šalie SL, Room 1791
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-1

Vakarais
1241 SO. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 05(2

7-9 vai. vak. apart Panedėlfe lr
Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John

Kampas Monroe St., Grllly Bullding, Chlcago.
Imkite elevatorių Iki penkto augšto
VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. iki 5 p. m.. Nedėlioj 10 a. m. iki 3
1 p. m. PancdėUais, Seredofnls ir Subatomis valandos prailginamos 3
nuo 10 a. m. iki 8 p. m.
2
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blAPEPSlN

:-l-fy

ofise

Leeal Office: 1900 8. UNION AVJB.
Tel Roosevelt 9719
▼ai. nuo 9 Iki 9 vai. valt.
(Išskiriant aeredos)

UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA
30 'METŲ

Kadangi dr-jos vardo diena,
ŠV. Barboros, artinasi, kaipo
metinė prievolė, ir kaipo 5
metų sukaktuvės draugijos
gyvavimo, paminėjimui, nu
tarta, kad visos narės eitų
lOMkk Ęetief for Stomaoh lllsĮ “in corpore” išklausyti šv.

Ralslnq the

Miesto

127 North Dearborn St.

Šv. Kazimiero Akademijos Kaip ankščiau buvo minėta,
Rėmėjų 4 skyrius rengia dide L. Vyčių Chicagos Apskritys,
lę “bunco” ir “card party”, gruodžio 21 d., Lietuvių AudiADVOKATAS
20 d. lapkričio, 7:30 vai. va
160 No. La Šalie St. Rm. 1431
kare, Visų Šventų parapijos vuiimmHritfcmiiHifininiiiiiimiiiHtitifiiimiiiiiitiiiiiinimiiiiiitiiiniimitiiiiiintt
CHICAGO. ILL.
Nuo »:10 Iki B vai. vMk.
svetainėje, 10800 Wabash Avė.
Bus daug labai gražių do
vanų, kokiil da nėra buvę Rjselande.

"Aš turėjau tiek gesų, kad kar
tais jie man miegoti neduodavo”,
sako Mrs.
A. P. Gentry.
5301
Drew avė., So. Mineapolis, Minn.
Aš jaučiaus suvaržyta, ištinusi Ir
skausmai aplink širdį buvo tokie,
kad rodės, kad užtrokšim
"Per virš 10 metų aš balsiai
kentėjau nuo nevirškinimo. Ban
džiau įvairių vaistų, bet tikros,
pagelbos negaudavau iki išgirduu
Ir gavau Papes's Diapepsin.
"Jis veik akymirkoj palengvi
no man. Dabar neturiu vargo su
virškinti bbe ką. Net
bananas,
kurios pirma tik
suskaudindavo
vidurius. Dabar retai kad Jau
čiuos ir mažiausią nesmagumą ir
po sočiausio valgio. Jei taip būna.
tai tabletas Diapepsino į minutą
ar dvi mane atitaiso”.
Nėra skirtumo ar jus kenčiate
huo nevirškinimo, geso, išpūtimo,
koktumo, galvos skaudėjimo, su
rūgusių vidurių ir tt. ar laikinai
ar kroniškat,
Pape's Diapepsin
nuteiks greitą paramą. Tie gardus
tabletai
nekenkia,
gali valgyti
taip dažnai, kaip reikia.
Visose aptiekose, arba jei nori
prieš plėk Imą išbandyt, ta rašyk
"Pape's IJiapepsin,” Wheeling, W.
Va,, ir gausi sempeli dykai.

KAS BUS VYČIŲ VYTAU
TO VAKARE.

ligas.
šaukštukas Phillips Mllk of Magnesia atlieka darbą pusės paintės
kalkinio vandens prirengiant karvės
pieną kūdikiui. Daugelis vartojimo'
būdų yra išaiškinti knygoj ‘‘Useful
Information”. JI jums DYKAI bus
pasiųsta. Kreipkis i The Phillips Co.,
170 Varick St. New York, N. Y.
Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrą
Phillips Miik of Magnesia. Dakta
rai Jį ligoniams skirdavo per 60
metų.

Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. f iki 9 vak.

Daktaras
Kapitones

Specialistas iš

ras.
Pasauliniame

kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN ĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
YRA. Speciališkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodljimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą lr pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus Išgydytu ateikite čia Ir
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFI8O VAL. nuo 10 ryto Iki 1 v. p. p. lr 6-9 v. v. Nedėliomls 10-1
4200 We«t 24 SL
Kampas Keeler Avė.,
Tel. Crawford 5579

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
•
2221 West 22nd Street
Arti Ltavitt Street
Telefonu Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredarni s ir Pėtnyčiomis nuo 9 iki A

a,-,d awaltow« a «į
f

no- Bcir
VVOVŠ THE
TV/E*
- THUte

t

DRAUGAS

Trečiadienis, Lapkr. 19, 1930

D A K T A R A I:

GRABORIAI:
Telefonu Tardė 1138

S. M. SKUBĄS

STANLEY P. MAŽEIKA

B Ir 7 Iki 9 vai. vakaro

Tariu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

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

S. D. LACHAWICZ
arba 251#

2515

I. J. Z O L P

2314 West 23rd Place
Chicago, Illinois

GRABORIUS

SKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero

\Yest Side
So. Chicago
Providence
Bridgeport
Roseland
Brighton Purk
Gary, I,nd.
North Side

3103 S. Halsted
St. Chicago, III.
Tel. Victory 1115

LIETUVIS GRABORIUS
>
Patarnauja laid-otuvėse kuopiglauela.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 46th St.

5927

I
Kampas 46th Ir Paulina Sta
Tel. Boulevaid 5203 - 8413

J. F. RADZIUS

W.
28
18
17
17
15
9
9
7

BUTKUS

A. Kibelskis
i S. Vaičiūnas
iM. Pavilonis

A. PETKUS CO,
LIETUVIS GRABORIUS

A. MASALSKIS

Nauja graži koplyčia dykai

GRABORIUS

4256 SO. MOZART ST.
Tel. Virginia 1290

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

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Nauja, graži ko
plyčia dykai,

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
3307 AUBURN AVENUE

Tel. Boulevard 9277

?

P

.. .

186.19
185.13
184.16
183.22
183. 8
180.12
179.22
178. 7
Į78.29
178. 1
177 14
177.14
175.21

"* /- ..-v---.

- j-

s.ST > i.
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Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
J. J

Mūšy firma yra viena seniausių tarpe Cfiicagos 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.
PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

DR, A. RAČKUS

The Providence team took
two gailies irom Gary. A.
Chernauskas bowled 593 to
take lionors for winners while
J. Sliakes rolled 505 to lead
the losers.
PROVIDENCE
Ruby
226 156 133
147 173 152
Mičionis
168 173 152
Wilbert
221 131 183
Laurence
221) 172 201
Chernauskas
Totais
982 781 830

DARO

Ofiso Tet Victory 6893

DR. R. G. GUPLER

Rezld encijoa Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir 24-tas Street
Telef. Wi'mette 195 arba
Canal 1713
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals
ir Ketvergais vakare

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

A. L. DAVICONIS, M. D.
80. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenvrood 6107
Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 1x1 8 valandai vakare
apart šventadienio Ir ketvirtadienio
4910

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

--------- -- -.....- —

Tel. Boulevard 3201

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY
2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

VALANDOS: 1—8 po plet. 7 8 vak. Tel. Lafayette 5793
Nedėliomls

Ir

šventadieniais

__

10-13

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL

DR, A. J. JAVOIŠ
Vai.

2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ ‘
Nedėlioję pagal sutartį.
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptlekos) 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
X — Bplndullal
Kez. C641 So. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
Ofisas 2201 West 22nd Street
tartį.
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6139
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue
Tel. Republlc 7868
OFISAI:
Valandos 1 — 8&7 — 8 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. Kedzie 2450-2451
^•L^ Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. S. BIEZIIS

DR. S. A. DOWIAT

DR, P. Z. ZALATORIS

Palengvins akių {tempimą kurte
esti
priežastlmgalvos
skaudėjimo,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą aktų karštį. Atitai
Rezidencija
Gydytojas ir Chirurgas
sau kreivas akis, nuirau cataractus. 4729 West 12 PL
Nedėllomls
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą Tel. Clcreo 2888
1821 SOUTH HALSTED ST.
Susitarus
regysto.
Rezidencija 6600 So. Artesfan Avė.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro Tel. Hemlock 8700
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
Rez. Tel. Prospect 0610
mas su elektra, parodančia mažiau
6 iki 8:30 vakare
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
! Klos vaikučiams.

DR. B, ARON

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

Tel. BoulevardI 1401

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

Kainos pigesnės, kaip kitur
BRIGHTON PARK
3343 S. HALSTED STREET
DENTIST
AI
4712 S. ASHLAND AVĖ.
191 156 160
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
i J. Swilpa
7—9 vakare
190 208 162
C. Šeputis
Tel, Boulevard 7589
Tel. Boulevard 7043
193 201 163
' A. Kupris
160 159 159
B. J uskevicli
Tel. Tards 1829
DENTISTAS
213 194 178
P. Šeputis
Perkėlė savo ofisą po numeriu
1545
WEST
47 STREET
947 918 822 DR. G. SERNER Sale Deposltors State Bank skersai
Totais
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Peoples National Bank arti
Roseland took tlireė gailies LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Ashland Avenue
SPECIJALISTAS
on the ehin, from Bridgeport.
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
P. Mažeika was tumhled from
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Tel. Canal 6222
pietų: 7—8:30 vakare
the league lead. C. Gramont
Nedėliomis 10 iki 12
Ofisas ir Akinių Dirbtuvš
rolled 583 for the winners. J.
Telef. Midwaiy 2880
756 West 35th St.
Sukis rolled 512 for the RoseKampas Halsted St.
DENTISTAS
land, team. Sabai better take Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 2201 WEST 22nd STREET
Nedėliomia: nuo 10 iki 12.
a grozer!
(Kampu Leavltt St.)
ROSELAND
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
Gydytojas ir Chirurgas
nuo 1 Iki 9 vakare
133 180 184
AVenskus
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
SeredoJ pagal sutarti
172 126 177
Malkes
Tel. Yards 0994
161 173 178
Sukis
Boulevard 7589
Rezidencijos Tel. Plaza 3209
Rez. Hemlock 7391
128 146 133
Sabai
VALANDOS:
168 152 164
i’aveon
Nuo 10 Iki 12 dieną
762 777 836
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Totais
OPTOMETRISTAS

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. I. BLOŽIS

DR. MAURICE KAHN

JOHN SMETANA, 0, D.

DR. A, P, KAZLAUSKIS

Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių

DENTISTAS

Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 Iki 12 diena

1801 S. ASHLAND AVENUE 4712 So. Ashland Avenue
BRIDGEPORT
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas
Ofiso ir Res. Boulevard 5913
Vai.; Nuo 9 ryto Iki I vakare
174 192 167
G rįgaitis
Pastebėklt mano iškabu
9:20 ryt Iki 8:30 vak. Seredo186 177 107 Vai.
Kabei kis
mls
Iki 12 v. Nedėllomls nėr
Tel. Cicero 1260
skirtų valandų. Room S
181 133 220
Zamba
3464 SO. HALSTED STREET
Phons Canal esji
Ofiso valandos nuo 1 Iki 2 po
191 157 169
Mažeika
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
LIETUVIS
DENTISTAS
180 203 200 ’T. A. D. Man reik tokių žmonių, Vai.: kasdien nuo 10 ▼. ryto iki 9 Res. 3201 S. WALLACE STREET
Gramont
i
kurie lankytų mano kosvai. vakare
912 862 863
Totais
Nedėliomis
pagal
sutarti
,
tonierlus. Gera mokestis
North Side took three on
4847 W. 14 ST.
Cicero, III. Tel. Wentworth 3000
atsišaukti
Ihe ehin from Vest Side. Al
Rez. Tel. Stewart 8191
Giedrainis went in to the lead
Tel. Cicero 2962
for ididividual bowlers “after
bis marriage”. Wabol took
PRODUCT
Gydytojas ir Chirurgas
DENTI8TAS
second place. Žemaitis bow4901 W. 14St.
Cicero, III.
6558 SO. HALSTED STREET
Viršuj National Tea Stora
led liigh for the winners 594. 3133 S. Halsted St., Chicago
VaU.ndos: 10 vai. ryto Iki t vai.
Vul.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Pradžia ant 6-to pusi*
. vakare Ned. susitarus
Tek Ualuinet 4479

DR. GUSSEN

T. A. D.

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomls ir seredomis tik
lškalno susitarus

Ofisas >102 So. Halsted St
Kampas 81 Street

9:20

4605-07 South Hermitage Avenue

3201 Aubum Avenue

Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ,

DR. G. Z. YEZELIS

navimą.

Antru ofisu Ir

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. ▼. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
Nedėlloj pagal susitarimą
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimo.

Rez. Tel. Mldvvay 6512

GARY
143 155 1124
Pažėra
GAMĖS TO BE PLAYED
191 187 127
Sliakes
NOV. 11, 1930.
145168 163
Shirvinskas
168 175 135
On allevs 9 and 10 Brigh- P. Pažėra
137 164 154
A. Rūkas
ton Park vs West Side.
784 849 703
Totais
On Alleys 11 and 12 So.
Brighton Park did the uuChicago vs North Side.
į ugual by taking two gailies
On alleys 13 and 14 Provi
from So. Chicago. P. Šeputis
dence vs Roseland.
i
. • ~or- e
,i,
............ .
i put įn 585 foT the wuiners,
C. Kibelkis put in 568 for S.
Chicago. VValcli Zevatkauskas!
Į 80 CHICAGO
197 135 184
A. Kibelkis
5212
189 169
Zevatkauskas
150 141 219
Bėgashus
152 168 190
Pečiulis
150 210 208
I C. Kibelkis
861 843 970
Totais

f-

8L

DR. T. DUNDULIS

INDIVIDUAL AVERAGES.

Al. (Jedrainis

i

Rezidencija 2359 So. Leavltt
Tel. Canal 2339

leredorais nuo • — 12 vai. ryto.
Nedėllomls pagal sutartį.

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

L. Pct.
Do,n’t forget opening dav of,"<Tel- Virfflnla 003#
933
Telefonas Boulevard 1939
&
P
fa
Rezidencijos: Van Buren 585S
12 600 of the Basketball league at
Republlc 8489
Tel. Canal 6764
13 567 {St. Philip’s Gyni, Jackson
Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:
13 567 Blvd. and Kedzie avė. On
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 Archer Avenue
15
Nov.
23.
1930
Sunday
after9
iki
12,
1 iki 3 d. ir 6:30 iki
500
GYDYTOJAS,
Vai.:
11
ryto
Iki
1
po
pietų
21 300 noon at 2:00 P. M.
9:30
vakare
CHIRURGAS
S Iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
4608
S.
ASHLAND
AVENUE
21 300
IR OBSTETRIKAS
Nedėliomls nuo 10 Iki 12 ryto
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Chicago, III. , Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas
Netoli
46th
St.
23 233 GAMĖS B0WLED NOV. 11,
Val.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.
6 1
* *
vyrų, moterų Ir vaikų
1930.

Nulludimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš- I A. VVabol
kai,
mandagiai,
gerai
Ir pigiau p Mažeika
PIGIAUSIAS IUET. GRABORIUS
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
’
"
CHSCAGOJE
Zivatkauskas
Laidotuvėse pa dykai.
tarnauju
geriausia į
A. Chernauskas
Ir pigiau negy kiti
todėl, kad priklau
VV. Ruby
sau prie grabų 1&P. Šeputis
dlrbystės.
UNDERTAKING CO.
OFISAS
P. B. Hadley Llc.
C. Gramont
668 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 6174
710 WEST 18th STREFT V. Žemaitis
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
W. Laurinaitis
Canal 3161
Victory 4088.

Pilone Boulevaid 4139

On alleys 15 and 16 Gary
i vs Bridgeport.

TEAM STANDING.

J. LULEVICIUS
Gruborius Ir
Ualsauiiiotojas

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

Roosevelt

Ofisu 2403 WEST #3 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028

2433 W. MARQUETTE ROAD
Nuo 9 — 13 vai. ryto. Nuo t vai. —

Tel. Roosevelt 7532

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

Gydytojas ir Chirurgas

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

718 WEST 18 STREET

BALSAMUOTOJAS

Tel.

DR. A. 6. RAKAUSKAS ŪR. J. J. KOWARSKIS

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

GRABORIUS IR

Ofiso TeL Victory 8687

Telefonu Orovehlll 1263

DR. S. ASHER

DR. A. J. BERTASH

DR. H. BARTON

-

DRAUGAS

6

Trečiadienis, Lapkr. 19, 1930

ekson Blvd. and Kedzie avė.
Manjuette Purk Vyčių bas
REDAKCIJOS ATSA
tlie K oi L Basketball league ketball tymas tuip-gi gražiai
KAI.
will otlieially open its season. dirba. Pereitą savaitę įgijo
Centralinio Vargšams <l!o
$ee you all t kere!
naujas uniformas, už kurini
Federacijos sk. valdybai.—
MUSŲ RADIO PROGRA “Prof.” Kampininkas papa-j
boti Komiteto posėdis šiandie,
patys užsimokėjo, kad kuopos Pranešimą redakcija gavo vė
šakojo dėl ko praeitos savaiMAS.
lapkr. 19 d., Aušros Vartų
Notre Danu* mav liave “tlie kasa galėtų padidėti ir būt lai, dėlto negalima buvo įtės pirmadieny radio stotis ne
• par. mokykloj, 7 vai. vakare.
tootball team”, būt we liave galima atmokėti pereitų dvie dėti antradienio num.
Dar vienas Peoples ir ‘‘Dr veikė.
Pirmininkas.
‘
‘tlie lunvling team” in \Vest jų metų skolas.
R. Kl.
augo” nulio programas pasi
Side. lb,w tliose boys bit tie
A. ALESAUSKAS
sekusiai praėjo. Jis buvo pra
Al ar: Kol. Rėmėjų Chicagos
’ Murcpiette kuopos basketpins
is
nohodies
business.
IŠ
DIEVO
APVEIZDOS
eito pirmadienio Vakare iš
MOTOR EZPRESS
Apskričio priešseiminis mėne
iball tymas žais pirmam LyPARAP.
AVHP'C radio stoties. Progra
Įgos žaidime, lapkr. 23 d., sek
sinis susirinkimas įvyks šianMes permufuojame-perveža“Believe it or not” Tlie
Atkaklus
mas prasidėjo pranešėjo p. J.
jdie, lapkr. 19 d., 7:30 vai. va
madienį, 2 Vai. po pietų, St. me pianus, forničius ir kito
G a rv bovvlers broke <lo\vn iii
Buleviėiaus įžangine kalba.
šiomis dienomis mokyklos į are> Aušros Vartų par. moKosulis Greit Nyksta their ear, and were tlie First Phillips livru, Kedzie ir Jaek- ! kius dalykus.
Pagrojus gražų maršą, pa- vaikučiai (7 ir 8 skyr.) buvo
kloje. Visų skyrių atstovai
son Blvd. Oponentai bus —
Per virš 75 metų Fatlier down at tlie alleys!
Taipgi parduodame anglis
kviestas solo dainuoti dain. nuvežti į Borden Co. Vieną būkite malonūs atvykti laiku, Jolin’s Medieine (kun. Jono
stiprus Nortll Sides 5 kp. ty geriausios rųšies už prieina
p. Jonas Romanas. Jisai dai- dieną atsiųstais basais važia*- Turime pasitarti, kaip pada- Vaistas) rodė savo vertę. Mi
mas.
miausią kainą. Musų patarna
Notiee folks tliat it “pays
navo dvi daini Petrausko, vo 7 skyrius, seserų lydimas,i jįas
4. jį Rėmėjų Seimą tik- lijonai jį vartoja prie pirmo
vimas
yra greitas, geras ir
ženklo kosulio ar slogų. Seni to bowl” already two of the
Publikos moralė parama
“Rudens Meliodija ir Vana- o kitą dieną 8 skyr.
Įiaį nepaprastą ir pasisekusį, žmonės remiasi juo visą žie
bus maloniai atjaučiamu, dėl- nebrangus,
boys got įiiarried. AVell,
gaičio “Stasį”. Dainavo ge
Valdyba.
mą. Motinos niekuomet be jo
Kompanijoj vaikams išro7126 So. Rockwell Street
to visi kviečiami atsilankyti.
nebūna. Jis švelnina užsidegu- 'ou nex^
rai.
,
Telef. Republic 5099
Įdyta, kaip pienas eina peri Humboldt Park Lietuvių šią, suerzintą plėvę, paleng---------------------Marquetteparkietis.
Mes pervežame daiktus ir į
Kaipo viešnia šiame pro- masinei ijas, kaip bonkos plau Pq]. kliubo mėnesinis susirin- vina susikimšimą. Didina at MARQUETTE, BRIGHTON
grame dalyvavo p-ni Aleksan- narnos, kaip užkemšamos ir tt. j kimag bug ketvirtadieny, 20 d., sparą ligoms. Paprastas mais
kitus miestus.
PARKE GOLFO TOURdra Pieržinskienė. Dainavo į Vaikučiams tai buvę didelė japĮ<r Hmiras Simmans sve- tinis vaistas, kurs nekenkia
NAMENTAS.
nei kūdikiui. Virš 184 ligoni
tris dainas
—
“
- '‘ naujiena.
~
- suruošė
- i^-įfainėj,
Petrausko
Sesutės
1640 m. Hancock sts., nių ir institucijų vartoja jį
ATMINK SAVO
“Kaitink
šviesi
saulutė , Ivadavimą tiems skyriams, ku y.oQ viid. vak. Visus narius reguleriai. Nezikuok su atkak- Šiandie, lapkr. 19 d., 8:30
NAUDAI,
liu kosuliu ar slogom. Šiandienai. vak., 58 ir Westem avė. Savininkas R. Andrellunas
“Mano gimtinė” — Kačanau- rie geriausia atsižymi,
Kad
vesdamas
visus reikalus per
j meldžiu suseiti, nes bus valdyUžlaikau visokių
gauk
jo
butelį
iš
aptiekos.
'•
,
,.
.
..
sko ir liaudies dainą “Pava1
; Įvyks didelis tournamentas
. ------------į bos nominavimas 1931 m. ir ____________
lukalnių tr sldaorinių daiktų, vė
sarį”. P-nios A. PieržinskieVaikučiai mūsų paiap. ino- svarstoma kiti svarbūs reika.už minuture golf čempionatu
liausios mados ra
809 West 35th Street
nės gražaus dainavimo išklau-, kykloj vra gerai mokinami,
lio.
planų rolių,
A. Walskis, rast. ler took a vital step towards jtarpe Marquette įr Brigl.ten
CHICAGO
rekordų
Ir t t
making tliis country a bum Vyf.jų
sėme su dideliu pasitenkinimu.: Rašančio šiuos žodžius vaikas į
TEIj. BOCTL. 0011 ARBA 0774..
Taisau laikrodžius
Visados sutaupysi daug Išlaidų
Ir muzikos instru
. . v.
, . .
.
Jos balsas radio dainavimui lanko 7 skyrių, kur mokyto-j Saugokitės, lietuviai, Vėlai place for probibition. Miss
mentus.
d u
1 •
•
* •
AP'e s! sporto įvykę daug
Perkam Mortgečius Ir Bonus.
Bertha Bemk is going to is- ,
„
.... ..
yra tinkamas. Ypatingai gra-Jauja sesuo M. Dovida. Kas- naktimis nevaikščiokit.
.
t,™ ,, n
kalbama. Kuopos ilgai prakti- 2650 West 63rd St. Chicago. Skolinant pinigus ant Namų.
Parduodam, išmainom ir lnšlurlsue order to “Tonv” froni ,
. , ... , . ..
Telefonas HEMLOCK 8380
žiai išėjo jos ir p. J. Romano'dien paskirtu laiku mokina j
---- -—
kavo, kad tik laimėjus cemnam visokį turtų.
'"padainuotas duetas Kelpšos lietuviškai rašyti, skaityti ir ' Užpraeitą ketvirtadienį į Lie now on.
.
.
v ,
Padarom davernastes ir Pirkimo
_______
pionatą, nes laimėtojai žada
bei Pardavimo Notariališkus raštus
aiškina apie Lietuvos praeitį, tuva išvažiavo A. Jonea. La“Oi, berneli, vienturį”.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
Anton
Pauga
better
k
no
v
n
pasiskelbti
Chicagos
Vyčių
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
; dėsto Lietuvos istoriją. tuo bai ilgai išgyveno 18 kolonijoj,
Yra pamatu musų Pasekmlngumo.
, . ,nose vaiku J
Dainavo ir dain. p. K. Sa-»
Širdelėse'
30 metų. Paeina Taura- > “Wolf” is back to bolster čempionai tame sporte. Be a
, .. . .
..
. .
i būdu jaunose —
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
Valytojas ir Taisytojas
bonis, kuris ypatingai buvo'
ile prie Lietuvos
Igės Apskr. Pašaltunės para- itlie Nortll Side bowling team.
kltos kuopos ir gi ne
ATI.IKTĄ DARBĄ.
ugdo mei
žada Siutų, flresių, vyrų Ir moterų kau
geram ūpe ir dėlto gerai dai
'
ipi.ios.Visi
pažįstami linki1
------- . ,
, pasiduos, nes girdėt, jos žadt
pijos. visi pažįstami
tų Išvalymas ir suprosijimas
$1.00
“
Willie
”
Lawrence
is
back
laimėtojus
kviesti
į
kova,
Garbė tebūna seserims.
navo šias dainas: “Ko liūdit
Kailiniukų išvalymas, glaziravimas
laimingos kelionės.
with tlie Providence boivling ypatingai Nortli Side ir Bri- ir pamušalo Indėjimas .... $14.00 IŠRENDAVIMUI
Parėjus vaikui iš mokyklos
“Lėk, paukšteli”. Be to, p.
J. Blankus
Ateiname pasiimti ir pristatome.
team; a good man tliats going dgeporto kuopos, kurios gyK. Sabonis ir p. J. Romanas'paklausus, kas buvo šiandien
RENDON 5 kambarių fin
2655 WEST 69 STREET
to
help
a
good
team.
’
riasi
turinčios
gerus
žaidėpadainavo gražų duetą.
Į mokinama, atsako: nuims aiŠtas. Labai pigiai. 2-me augšWEST SIDE ŽINIOS.
. „
, , 'kino apie Lietuvą, apie kuniTel.
Hemlock
6484
te. Pečium apšildomas. Atsi
Soutli Chicago sure did co- *'us‘
Apie spulkas gerai pakai¥V.
.
_. _. t
X Šiandieną Aušros Vartų me out strong lašt Tuesday,1
, .
.
.
. ’gaikacaus, apie senovėj Lietnšaukti :
’
bejo seniausias lietuvių spul- 'i
. , .
v. . ' , ,
froH’hn ir
irroi'/io -inu Ižo I
jVos galybę
ir gražią
jos kai- bažnyčioje laidotuvės a. a. Juabout. a dozen fanettes, and ĮVAIRŪS
kų Cliicagoje sekretorius p;ibu”.
KONTRAKTO RIAI: 1524 So. 49 Ct. Cicero, III.
zefinos Žilvitienės, kurios našas many fans. Some spirit on
Jonas Evaldas. Jo kalba bus
Rendon 4 kamb. pečium š,, nau
Džiaugiasi tėvai tą girdė- lys vyras Jonas Žilvitis bū
jai ištaisyti, 2-ros lubos, aptv. porįdėta “Draugam”
atskirai.
tliat team take it froni me!
čius, mok. bažn. 4422 W. Cortez
Phone Republic 4949
dami.
vo 1906 m. vienas iš pirmųjų
St. $28.
_________
Aušros Vartų parapijos naOn Nov. 23, 1930 at tlie St.
Namų Statymo Kontraktorlns
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Noriu žodeliu paminėti tas : rių steigėjų. Ant mirusios Philip Gvm at 2:00 P. M. Ja- Statau įvairiausius namus prieinama
1
|
kaina.
Moliavojimo
Kontraktorius
draugijas, kurios buvo laiš- karsto dvasinius bukietus au7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
RAKANDUI PARDAVIMUI
kais kviestos į bendrą darbą kojo E. Kiškunienė giedotines
Mes moliavojime, dekoruojame ir
PARDUOSIM
su dideliu nuosto
Telefonas Hemlock 6528
išpoperiuojame
visokius
namus. liu visus puikius rakandus, 2 Wilton
Wm. J. Kareiva
— Vytauto 500 m. sukaktuvių šv. Mišias, Mary Fautozzi —
Musų kainos labai preinamos ir dar kaurai, elektrinis radio ir viską mu
Kad šiais laikais Ameri- Į paminėjimą,
Savininkas
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip
.'calunavas,
Vaitkevičienė
bas garantuotas.
Del geriausios rųSies
Phone Virginia 2054
nauja. Kreipkis tuęj. Tikras bargekos lietuviai mažiau knygų
ir
patarnavimo,
šau

Šv. Petro ir Povilo dr-ja j— giedotines ir Aušros Var
6127 S. Maplewood Avė. ! nas.
JOSEPH VILIMAS
kit
skaito, tai visiems aišku. Bet nešioja šventųjų vardus, bet tų moterų ir merginų draugi
3040 W. 82 St. Arti Wliipple Street
GREEN VAIiLET
Namą Statymo
kad dar yra žmonių, tebetu- paminėjime nedalyvavo. Kas ja — dviejas calunavos.
PRODUCTS
Tik ką gavom karllodą bulvių iš
A. M. BUTCHAS Idaho.
Olselis šviežių kiauši
Kontraktorius
100 svarų j namus
pristarinčių troškimą ką nors gero tame kaltas? Valdyba.
nių, sviesto ir sūrių
i X Aušros Vartų parapijos 1
PARDUODAME:
Pentą, aliejų, tom už $2.35. Cibuliai 95c. Tel. Ke4556 So. Rockwell Street
4844 gO. PAULINA STREET
vlnls, ir Jvairius įvairiausius Hard- dzie 1434.
► pasiskaityti, tai taipgi žinoma.
Forsterių draugija vra mai komitetai lėšoms sudaryti pa
Tel. Boulevard 1388
ware — geležinius daiktus — reik
Del staigios ligos pigiai pelningas
Knygų mylėtojai neretai šyta su lenkais, dėlto nedalv-J statymui naujo boilerio nutamenis. Musų kainos labai prieina
laikraščių stand.
Patogus
kampas
mos.
turi vargo iki užtinka tikrai vo.
Southsidėj. Kreiptis 5949 So. Car. Jrė kviesti pagelbon visas dr4414 So. Rockwell Str.
penter St. Beizmentas.
sau patinkamą knygą. To
Meilės Lietuvos, Sūnų Lie- jas, biznierius ir visus parapi- AUTOMOBILIAI
Budavojam naujas namus,
Telefonas Lafayette 4680
Comblnation geso pečius. Pigiai.
kiems čia* norime nurodyti tuvos vakaruose, du politiški jonis remti ruošiamą paukščių
Idirbam cemento darbus - fun
4040 Tayior St.
Tel. Lafayette 5197
vieną knygą, kuria niekas ne- klubai irgi neprisidėjo. Mato-įbazarą. Tuo tikslu 20 lapkri-1,
Grand Plano Player geram sto
damentus saidvokus, taipgi
vy. Pigiai. 4956 Parker avė. Apt. 1.
apsivils, ypač tie, kurie mėg- me dabar, kokie “patrijotai” įčio kviečia Aušros Vartų momuro darbus, iš medinių pa
Kreiptis prieš p.
Not Ine.
sta dvasiškus, religinius Pa-jtokįus gražius vardus nešioja, kyklon 7 vai. vak. visuotinį I Geriausios Rūšies Automobi- darom mūrinius, apmnrinam Elektros kontraktoriai, suvedant «vle-į Dregių
north8ldėJt b,^
Elektro’ retkmenoa ir centre Piglali grPit perkant. 1307
siskaitymus. Karštai visus i Kalti čia draugijų vadai: vie- susirinkimą visų darbuotojų.
medinį namą po vieną plytą. flkščierlai
liat
Wilson avė.
raginame įsigyti knygą var ni žiuri į Varšuvą, o kiti į Į ■ —— ■
L. DOMBROWSKI A SON
■
—
Atrodo mūrinis, po to jau ne3016 West 47 Street
Eart Radio, kaina $178.50, dabar
Ateik pažiūrėti musų nau
du
už $70. 3629 Poik St.
Maskvą.
rejk pentyt. Turim namų anl
jausių DE SOTO ir PLYTelefonas Canal 72SS
Aš rašytojas šitų žodžių,
pardavimo ir mainymo.
DIEVIŠKASIS IŠGANY
'MOUTH Clųysler išdirbystės
REAL ESTATE
esu pirmininkas dviejų drau
JOKANTAS BROS.
TOJAS
automobilių už labai prieina
(Tąsa nuo 5 pusi.)
4138 Archer Avenue
Mainysiu savo namus ChiTai yra didokas veikalas, gijų, kurios paminėjime gra
mą kainą.
Mallavojlmo Kontraktorius
Kisill
was
liigh
for
Nortli
žiai
pasirodė.
J.
Tel.
Lafayette
7674
cagoj į ūkį arba namą mieste
turįs 476 puslapių. Pagal vo
Maliavų ir steninės popleros krau
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
tuvė. Naujas stakas.
________
j
Side
523.
West
Side
bowled
Lietuvoj.
kišką originalą lietuviams tą
2834 So. LEAVITT ST.
CHICAOO
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
Užpraeitą
šeštadienį
ant
Caf
liigh
game
1052
for
liigli
in
Telef
Republic
6398
JULIUS ŠLICKIS
Veikalą prirengė tėvas jėzui
GAGE PARK MOTOR
M.
YUSZKA
nalport
avė.
du
vyru
užtroško
tlie
league.
2019 W. 22 Street
tas B. Andruška.
SALES
Plumbing & Heating
NORTH SIDE
Yra tai platus aprašymas,^®741’ ^u^ent Rauba ir Vitkus,
Tel. Canal 5529
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Joe Bagdonas, Savininkas
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
135
J.
Kisiel
201.
Statau
namus
kaip
muro
taip
Ir
gadynės prieš pat Išgariyto- j žvikaitę puodą su vandeniu
NUMAŽINTA IKI $16,000
5625-27 S. WESTERN AVĖ. medžio nuo mažiausio iki didžiausio. nausiu kuogeriausia.
134 151
Beverly
Hllls angliški namai, stuejui ateisiant ir paskui viso,a^n'("
• Vanduo už- Pauža
Kainos prlelnamlaustos.
4426 So. Westem Avė.
Telefonas Prospect 5669
co ant tailių, veik naujas, 6 did.
Kristaus gyvenimo ir mokslo ivir6’už«esino
ir «azas Nausda
135 126
2452 WEST 69th STREET
kamb., pusryčių užkamp., lav. 1Tel. Lafayette 8227
mam augšte, 2 karų gar., did. lo
190 154
Drazdauskas
tas, geros išlygos. Imsim Beverly lo
Sapos
Telef.
Namų
Telef.
NAUJI GERIAUSI
156 182
Manst
tą. Sav. 9545 So. Hamilton Avė.
Tel. Lafayette 8662
Ofisas ir Re*,
įdomiai,
gražioje, aiškioje, rasti lovoj negyvi.
Republic 6681
ir 2384 ■
4101 M. Mozart SU Hemlock 2867
AUTOMOBILIAI
750 814
Nepriklausė prie parapijos,
Totai
Biznio kamp. Round
I^tke, III.,
visiems suprantamoje kalboje.

C H I C A G O

PRANEŠIMAI.

MARROETTE JEtfELRY
& RADIO

S. L. FABIAN & GO.

WALTER THE TAILOR

M. ZIZAS

AR IEŠKAI GEROS
KNYGOS?

PETRAS GRIBAS

MES

DE SOTO IR PLYMOUTH '

W. & L. ELECTRIC CO.

SPORTAS

PETRAS CIBULSKIS

D. GRICIUS

Įsigykite

tą

knygą,

ją

GRAHAM PAIGE

WEST SIDE
Vaičiūnas
177 158
Kaina $845.00 F. O. B.
175 205
Žemaitis •
Jei manai pirkti karų. pirmiausiai Į
165 178 266 i ateik pas r.ius ir persitikrink, kad i
P. Zaur
pas mus rasite geriausios rųšies au-1
ją daug sykiu ir vis didėjan^aryta. kolektos.
160 177 ‘244. tomoblllus už žemų kalnų.
Wabol
čiu
pasitenkinimu.
Kaina
166 201 223 Taipgi turime Įvairių įvairiausių;
Ged raini s
vartotų karų už labai mažų kalnų.
Mūsų kolonijoj būna* viso
$2.00. Kreiptis
838 909 i (yf)
Totais
~ BRIGHTON MOTOR SALES
kių baisių atsitikimų. Užpraei
(
INC.
tą pirmad., naktyje, sako, plė
STRIK E S!!!
ųvlnlnkat: Vainoras, J. Laakyt
2334 S. OAKLEY AVĖ. šikai apiplėšimo tikslais nu
Telefonas Lafayette ««M
3962 Archer Avenue
Antliony Zemek a good bow j
jovę žmogų ant Ruble gatvės.
Chicago, III.

"DRAOGAS” PUB. CO.

J. C. ENCHER & CO.
OENERALIAI KONTRAKTORIAI
Real Estate Ir visokia apdrauda
Notary Public
Skyrius 4429 So. Falrfleld

JOHN YERKES

A Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS

Plumbing

Mano darbas pilnai

garantuotas

Kainos prieinamos

JOHN PAKEL & CO.
Gcneraliai Kontraktoriai
Real Estate
2621 WEST 71 STREET
Telefonas Hemlock 0367
Res. Grovehill 1680

2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PI.UMBERI8

Turiu patyrimą per daugel) metų.
Darbą atliekų rreital Ir pigiai.
2113 80. OAKLEY AVĖ.

Telef. Canal

prie vlešk. gera vieta. Kaina $20,000.
Lengvios išlygos. Rašyk Box 300,
Draugas, 2334 So. Oakley Avė., Chleago, III.

Del ilgos važiuoju Floridon, pi
giai parduosiu namą, 1338 No. Auntin Blvd,, ūži loto kainą. Namas kai
navo $10,000. R. J. Reynertsorį, Oak
Park, III.
2 — 25 p. biznio lotai vakaruose
naujo zoologinio sodo Brookftelde,
neapribuota proga Po $4.500. 252
‘Olmstead Rd. Riverside.

Parsiduoda 15 Forties,
dalinai
pager. farmų žemė, dalis lengvai nu
valoma, dalis tinka muskvebrių farmai. Sav. James Stark, Bryant, Wls.

