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CHICAGOJE
VIENAS ŽMOGUS ŽUVO

GAISRE

Burnliame sudegė keturi
mediniai namai vakar išryto,
vienam jų įvykus sprogimui.
•Žuvo vienas žmogus, gi 30-iai
asmenų buvo pavojaus.
■ Policija spėja, kad sprogi
mas galėjo įvykti verdant
“munšainę.”
i
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Telefonas: Roosevelt 7791

EUROPĄ PALIETE NEPAPRASTA
VĖTRA, DIDELI POTVINIAI
Žuvo Keliolika Žmonių, Šimtai
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S uzeisty
SAKOMA, U2VISLABIAUS NUKENTĖ
JUSIOS AUSTRIJA IR BELGIJA

Nušautos 3 moteriškės

LONDONAS, lapkr. 25. —, Austrijos sostinė Vienna ir
• Šeštadienį vėlai vakare 8 Kuone tris paras kai-kurlas Francijos sostinė Paryžius laplėšikai užpuolė užeigą, 7200 Europos dalis begailestingai bai nukentėjo, kada vėsula ė...
.
..
..
. . „ ,.«
. . .
,
Archer avė., Suminite. Buvo naikino baisi vėtra. Šiai drau- mė versti kaminus, namų stū
BERLYNAS, lapkr. 25. —
Harborvievv ligonine mieste Seattle baigiama sta- .......
,
,
PARYŽIUS, lapkr. 24. —
lyti. Bus viena didžiausių visoj šaly. Atsieis 3 milionus’iokiaL Vl™.“s ten buvusu> V gavo smarkus lietus. Daugiur gus, rauti medžius ir vartyti
Žiniomis iš Varšavos, sekma Bolševikų užsienių komisaras
,r^ pasipriešino staiga pagrie- išsiliejo upės, kilo dideli pot- (telegrafų ir telefonų, stulpus,
dienį Lenkijos senatan rinki staiga apleido Genevą, kur jis dolerių. Joje bus 500 lovų.
■ ------------ “
~ tbęs revolverį. Tada piktada-i viniai.
į Angliškoj perlajoj įvyko bari
mus laimėjo ministeris pirmi dalyvavo priruošiamos nusi
PRIEŠINAS
PASKELBTI iriai ėmė šaudyti į visus pa- 1
NEVEDELIAJ
MjOKES
Anot pranešimų, labiausia si audra. Garlaiviai pasuko į
ninkas maršalas Pilsudskį. ginklavimo komisijos konfere
SLAPTUOSIUS
PASIpliupa
ir
pabėgo.
Trys
aunos
MOKESČIUS
.nukentėjusi Austrija ir Belgi- artimiausius uostus.
Bet tai atsiekė nepaprastomis ncijoje. Išsiskubino į Maskvą.
f
moteriškės
mirė.
JUti^
trys
ja Kiek mažiau Vokietija ir! Labai išsiliejo upės VokieKALBĖJIMUS
žiaurybėmis.
Tas aiškiai liudija, kad Ru
: asmenys pavojingai sužeisti. gįaurįnė Francija.
įtijoj ir Belgijoj. Tūkstančiai
BELGRADAS, Serbija, la
Pilsudskio šalininkai rinki-, sijoje yra kas-nors nepapras pkr. 24. — Jugoslavija įveda
WASHINGTON, lapkr. 24.
Kiek patirta, keliolika žmo- žmonių neteko pastogės.
j i
i
mų dienoje kaip įmanydami ta.
specialius mokesčius, kuriuos — Valstybės departamentas Sugautas vienas pagrobėjas nių mirę. Sužeistų būsią kele-į Kaip praneša, visur atlikta
baugino ir spaudė savo poli
įmokės nevedę vyrai ir neve- planavo paskelbti slaptuosiusAną dieną automobiliu va- tas'šimtų.
milžiniški nuostoliai,
tinius priešus. Tautinių mažu NIEKAS NENORI PIRKTI .dusios moterys. Devyniais ir
pulkininko Ilouse su santar-jžiuoją du piktadariu sulaikė
RUBLIŲ
mų piliečiai buvo puolami, di:
daugiau vaikų šeimynos visai vės valstybių vadais pasikal-' ir pagrobė einantį namo D.
RASTAS NUKRITĘS
džiumai jų neleista nei bal
bėjimus karo reikalais 1917 ’Panalsuk, vienos valgyklos}
paliuosuojamos
nuo
mokesMETEORAS
VARŠAVA, lapkr. 25.
suoti.
m.
Pulk.
House
buvo
prezide>
savininką.
Berlyno ir vietos biržos užve-lc1^*
Antai Silezijoj rinkimų die rata netekusiais vertės bolševi! Tos rflš‘fs mokesty. vieme- nto Wilsono pasitikimas as-1 Pravažiuoją tuo laiku poliRokiškis. Rokiškio dvaro
STAM0US BANKELIO
noje, pilsudskininkai buvo iš kų rubliais. Čia vienas rublis ms vyrams 8enIa“ ive8tos Ita' muo. '
x
• cmonai tai pamatė ir pasileido t
lauke, netoli futbolo aikštės,
PINIGŲ IŠEIKVOJIMAS
kėlę tikrąjį karą pelitiniams siūlomas už įentu."Bet nie-,^'- Vokietijoj ir kai-kurio.
. /vytis. Už kokios mylios pikta-1
darbininkai, nupjovę dobilus,
Tlį pasikalbėjimų skelbimui
priešams. Panaudoti' ginklai. kas neperka.
|8e kito8c 5al’’Bepriešinasi Britanija, Francija
'T“
Joniškis Šiaulių apskr. Kre-į™<’° nepaprastų akmenį, koir Italija. Girdi, iš to nebūsią Pa«robtuoIn « leld°sl
Mito įstaigų ir Koperatyvų,«?» 6 « «> centnerių svorio
Varšava atnaujino susisie-Į
PALIUOSAVO DALJ SAVO, kimą su Maskva telegrafu.
MEKSIKOS SOSTINĖJE
Vienas sugautas, kitam pa-' Inspekcija> darydama reviziją, Seniau čia to akmens nebuvo,
jokios naudos.
PRIEŠŲ
PANAIKINTA
MIRTIES
vyko pasislėpti.
'Joniškio Ūkininkų Sąjungos Bvar0 savininkas ir Rokiškio
Bet telefonu susisiekimas neBAUSME
smulkaus kredito bankelyje, gimnazijos mokytojai, apžiūVARŠAVA, lapkr. 25. — ^ahmaS’
AMERIKOS J. VALSTYBIŲ
Nušovė policmoną
surado stambų bankelio pini-įr®j? tą akmenį, spėja, kad čia.
GYVENTojŲ SKAIČIUS
Einant maršalo Pilsudskio pa
MEXIC0 CITY, lapkr. 25.
Ties
namais,
630
O
’
Brien
išaikvojimą. Eina gandai, ,£ali būti nukritęs meteoras.'
BERLYNAS NESUSISIE
rėdymu, iš Brest-Litovsko tvi
— Einant naujuoju bausminiu į
q
gat., keli negrai sukėlė tarpu-|kad igaįkvota per 30,090 litų. Reikėhi
“M- R”
KIA SU MASKVA
rtovės paliuosuota dalis mar
įstatymu čia, visam federa-i WAbHINGlON, lapkr•
,saves muštynes. Nuvyko pa-1 Bankelio valdybos nariai, Bu__ i. distrikte ir federalinėse •—
— Cenzo
l-oh
šalo politinių priešų. Jų ten • BERLYNAS, lapkr. 23. — i:
liam
Cenzo biuras ~.obnihn
paskelbė, kad
,§aukta poneija. vienas negras rniekas Stasvsj Marcinkui■> Vi- Kapčiūnų km., Klovainių
buvo uždaryta 81. Tai dau- iVokietijos valdžia iš savo am- teritorijose panaikinta mirties
į V^lsty^ tun nušovė policmoną H. Dillon ‘ ncas> Bunga Stasys ir bugal-.val-, pavasarininkai pastatė
giansia priešvaldiškų partijų basados Maskvoje gavo per bausmė.
gyve 3 . u P°* dr Įada kitas policmonas vie- |erjs Grincevičius, areštuoti. Bytauto D. garbei didelį pa- .
vadai.
radio tik apie savo reikalus Tuo pačiu įstatymu visi gy-l sesijose yra 2,151,023.
• nu šūviu paklojo negrą žmog-jEina tardymas. Teismo Tar- ginklą kryžių. Jo pašventinipranešimą. Nieko kitko nemi dytojai laikomi atsakomingi,
j žudį. Kiti negrai suimti.
' dytojas sutinka išleisti suim- mas įvyk0 spalių 19 d. ŠvenITALIJOJ PAPIGINTAS
nima. Vokietijos užsienių ofi jei gydydami ligonius padaro
7 ŽMONES ŽUVO
tuosius iš kalėjimo tik tuo at ,tino vietos klebonas. “M. L.'
sas be pavykimo mėgino su klaidas ir tuo būdu gydomus
PRAGYVENIMAS
KALIFORNIJOJ
6 dienų darbas
veju, jeibu bus sudėta garan
Maskva, susisiekti telefonu,
nuvaro į kapus.
Geležinkeliečių unijų suva- tija 75,000 litų, kad Suimtieji
ROMA, lapkr. 24. — Faši i Iš Kauno
telegramomis
4a
LOS ANGELES, Cal., lap- '.žiavime Chicagoj išspręsta rei nepasislėps nuo teismo.
stų valžios išsprendimu, vi praneša, kad Charkove suimSAUSIEJI GRĄSINA
kr. 25. — 7 asmenys žuvo už- kalauti ant. geležinkelių įvesti
“M. R.”
siems valdžios tarnautojams ta 91 aRnrUo, įėfnus kelis Ukvakar siautusioje vėtroje. Yra 6 valandų darbus dienoje ir
PREZIDENTUI
X Pereitą sekmadienį Šv.
sumažintos algos. Kadangi na •rainos sovietų valdžios aukš
daug sužeistų. Sunaikinti tat- palikti 8 valandų užmokesnį
VAGIA DVIRAČIUS
Kazimiero Akademijos audi
mų savininkai nepapigino nuo tuosius valdininkus.
WASHINGTON, lapkr. 24. rinų laukų plotai.
torija vos tegalėjo sutalpinti
mų, gi | krautuvininkai maisto
— Sausųjų metodistų organi
Gyvulių paroda
ir kitokių daiktų, tuojaus įsi LIMA, Peru respublika, la zacija paskelbė, kad jei pre KONFERENCIJA NEREGIŲ Skerdyklų amfiteatre atei Šilalė, Tauragės apskr. Tu- publiką, suplaukusią pažiurSrgaus metu Šilalėje nesusek ti gražaus vaidinimo “Praei
maišė valdžia. Viskas papigi pkr. 24. — Prisiekdintas nau zidentas Hoover kiek-nors pa
nantį
šeštadienį
bus
atidary

REIKALAIS
tas piktadaris pavogė netur ties Garsai”.
Suaugusiems
nta.
i jas laikinojo prezidento Cher- lenksiąs slapiųjų pusėn, jie jo
ta naminių gyvulių paroda. tingo žmogaus Petro Simažmonėms teko sėdėti ant pir
ro parinktas ministerių kabi ateity neremsią ir organizuo NEW YORK, lapkr. 24. —J Bus apie 13,000 įvairios rūšies nausko dviratį, vertą 350 litų.
mamečių mokinių kėdukių —
MAJ. FRANCO PABĖGO netas.
sią sausąją politinę partiją. Balandy, 1931 m., čia įvyks 1 gyvulių.
Nesenai Šilalėje toje pačio vietos truko.
IŠ KALĖJIMO
tarptautinė konferencija nere-j
------------------MISIONIERIŲ DIRVA VI — 52, Rytų Afrikoj — 17, Pie- gių žmonių reikalais. Prezišeštadienio vakare keturi je vietoje buvo pavogtas mo X Marijona į Freinienė iš
MADRIDAS, Ispanija, lap SOSE PASAULIO DALYSE ,tų Afrikoj — 30, Šiaurinėj ir dentas Hoover į šią konferen- plėšikai apiplėšė J. Hilton & kytojos Jučaitės dviratis.'
Cicero pereitą pirmadienį sun
kr. 25. — Majoras Franco yra
Centralinėj Amerikoj — 22, ciją pakvietė 52 valstybi.
Sons krautuvę, 209 So. State 1 Manoma, kad yra susidariu- kiai apsirgo ir dabar randasi
ispanų tautos lakūnas didvy ROMA, lapkr. 24. — Baig Pietų Amerikoj — 33, Pietų
gat. Pagrobė 3,000 dolerių.
si vagių gauja, kuri sergsti Šv. Kryžiaus ligoninėj. Jos 1L
ris. Už priešvaldišką veikimą ta rinkti žinios apie katalikų Jūros salose — 31, Australi
žmones pasidedant dviračius, ga yra pavojinga.
HAVANA BE LAIKRAŠČIŲ
jis nubaustas 8 mėnesiams ka misionierių veikimą visam pa joj ir Naujojoj Zelandijoj —
Einant šįmet atliktu fede- kuriuos pavagia. Metasi į alėjimu. Su kitu kaliniu lakū sauly. Tai atliko Šventoji Ti 29.
HAVANA, Kuba, lapkr. 24. raliniu cenzu, Illinois valstybė kis dar ta aplinkybė, kad pa
»
CHICAGO IR APYLIN
nu jis pabėgo iš kalėjimo.
kėjimo Propagandos Kongre Toliaus paduodama, kad — Šis miestas kelinta diena/turi 7,630,654 gyventojus,
našiu būdu vagiami dviračiai KES. — Išdalies debesiuota,
gacija.
tuose misijų plotuose yra 13,- gyvena be laikraščių. Valdžia
ir kituose žemaičių miesteliuo
šalčiau.
50 STUDENTŲ PAUUOMisijų dirva paskirstyta į 345,373 atversti ir 1,307,194 jų leidimą sulaikė įvedusi
PRIPAŽINO BEPROČIU se.
“M. R.”
SUOTA IŠ KALĖJIMO
patriarkatus, arkivyskupijas, katekumenai. Tas skaičius ne griežtą cenzūrą.
LISBONA, Portugalija, laPINIGŲ KURSAS
1
apaštalinius vikarijatus ir a- liečia Australijos ir Naujosios
,pkr. 24. — Fr. Piecbowskį ka REIKALAUJA LAISVO VEI
HAVANA, Kuba, lapkr. 24. paštalines prefektūras. Tų ir Zelandijos.
SYDNEY, Australija, lapkr. ro teismas pripažino bepročiu
KIMO ATEITININKAMS
'tdstuvos 100 litų
tlO.Oi
— Kubos valdžia paliuosavo kitų Europoje yra 28, Vaka , Misionieriavimo dirvoje di
24. — New South Wales pro Ir išsprendė jį uždaryti bepro
Britanijos 1 sv. sterl
4.8f
iš kalėjimo 25 studentus ir 25 rų Azijoj — 9, Indijoj ir Bu- rba 163,615 asmenų. Tame
vincijos vyresnybė planuoja čių įstaigoje.
Barstyčių
Katalikų
Veiki

Francijos
100
frankų
studentes, kada 'jie visi pasi rmoj — 44, Siame ir Indo- skaičiuje 281 vyskupas, 91 vi
įvesti verstiną visiems dirba
Šis Piechowski anais laikais mo Centro susirinkimas išnešė Italijos 100 lirų
žadėjo taikingai gyventi. Bu Kinijoj — 14, Kinijoj — 95, karas, 24,305 tengimių kunigų,
ntiems bedarbių šelpimą. Tas nušovė Vokietijos pasiuntinį nutarimą, kuriuo, reikalauja
Belgijos 100 belgų
vo suimti už priešvaldiškaa Japonijoj — 17, Šiaurių Af 28,938 kiti kunigai, 226 medi- veiškia, kad dirbą darbininkai
Portugalijai, Dr. Albert von ma leisti laisvai veikti moksl. Šveicarijos 100 frankų 19.41
demonstracijas.
rikoj — 16, Vakarų Afrikoj kaliniai gydytojai.
turėtų šelpti nedirbančius.
Baligand. (
ateitininkams.
“M. L.” Vokietijos 100 markių 23.81
PILSUDSKĮ LAIMĖJO
RINKIMUS

LITVINOV STAIGA AP
LEIDO GENEVĄ

LIETUVOJE

ŽINIU-ŽINEIĖS

DRAUGAS

•>

Antradienis, Lupkr. 25, 1930
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'■den.s šniokštimas, matėsi bal žinti tik sumažinus aukštąjį
tas vandeninis debesys, bet šioj šaly gyvenimo laipsnį.
Išeina kasdien, išskyrus sekmadieniu*
. PRENUMERATOS KAINA: Metams — 36 00, Pu
'kaip ten pati upė prapuola — Anot jų, sunkiuosius laikus
■Prof. E. Pakftai.sei Metų — >3.50, Trims Mėnesiams — >1.00, Vienam
J buvo dar neatidengta paslap iškėlę įvairiausi šių dienų pa
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
tų — >4.00, Kopija .03c.
LAIŽKAS PENKIOLIKTAS.
tis. Vingiuodami pro salas togumai, kuriais visi perdėm
Reikia tikėtis, kad persiėmimas Vytauto
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrą
žina, jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčiama tam dvasia mūsų mokyklose viešpataujantį tyrų
Zambezi Kriokliai.
Bedugnė prie kriokliu ir ne- • ir
11 bazalto uolas. apaugusiam naudojasi. Tai esą automobi
tikslui pašto ženklų.
liai, radio ir elektriniai šaldy
Redaktorius priima — nuo 11.00 iki 12:00 vai. ir skaistų paitrijotizmą dar labiau pagilins.
paprastai vmgiuoti upės gurkasdien.
Pirmas
baltasai
žmogus,
pa

tuvai namuose. Jie yra nuo
Dieve, duok.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
kliai žemiau kriokliu nėra išsiekęs
Zaanbezi
krioklius,
būkaž kur dingsta. Išlipo jie ant monės, kad tie visi patogumai
Skelbimai seicančiai dienai priimami iki 5
vo misijonierius Livingstonas žal'kti koki,» vulka»S«kų veil.A S
paskutinės didesnės salos pa prigulį vien turtuoliams, bet
PATRIJOTAI IR ‘PATRIJOTAI’.
vai. po piet.
1855 in. Keliaudamas vidurį-Įni,f'
*■*»
čiame upės vidury, prasiver ne minioms. Jei tuos patogu
ne Zambezi tėkmė jis dažnai,buvo 4ia «Ui« ir labai v,n‘
žė į salą pro tankią, puošnią mus panaikintum, tada ir
Mes turime gana daug žmonių, kurie žo girdėdavo negras minint “Mo- g,uot,J
“DRAUGAS”
8k‘h“”’ sudunn"!’
tropikų augeniją ir slinko at- sulauktum geresniųjų laikų.
džiais gana garsiai kalba apie tautos meilę, si-ao-tunya”, kas reižkia
LlTHUANlAN DAILY FR1END
kuriu08
buvo
P
r,den
Publlshed Daily, Except Sunday.
Ekonomistai už tai banki
smelio!sargiai prie didžiosios paslappatrijotais saive vadina. Bet kaip yta gaila,
. .
• j- im o i-, igęs storas Kalahan smelu
SUBSCRIPTIONS: One Year — »«.00. Six Mouthr
.Jties. Atsiremdami i uolas, j.e ninkus aštriais žodžiais puola,
— 33.50, Three Months — 32-00, One Month — 75c. kad tų savo tuščių žodžių teallais
darbais mai, kūne g.rd.sl . Saulėtuis|uoksnys Ka(Jaise
Europe — One Year — *7.00, Six Months — 34-00 neparemia. Daug mes turime inteligentiSkų 'r v”sk'»
'•'«»» pn81art,"ua greitesni Zambezi vandenys iš;Priartino prie pat krioklio Vadina juos tiesiog atžagaCopy — .03c.
prie
jų
per
50 klm. neprity
Advertising in “DRAUGAS" brings best results,
šeimynų, kuriose nei žymės lietuviškumo ne
plovė iš savo dugno smėlį ir lflpų pačiame jų vidury. Jie, reiviais. Sako, tie žmonės yAdvertlslng rates on applicatlon.
rusio
keleivio
akis
pamato,
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago bėra, kuriose lietuvių kalba tai miręs yra
atidengė tuos plyšius ir stai pakibo ant bedugnės kranto, ra daugiau kaip savimeiliai.
tolumoje
tarsi
baltų
dūmų
dė

daiktas, o ką jau bekalbėti apie tautinę dva
giai juose nugrimzdo, sekda tarp dviejų žemyn krintančių Jie nori griauti pragyvenimo
sią. Jei tėvai, neišmoko vaikų lietuvių kftl-į^h 0 ^ar ^a^au
W bemi jų kreivus, zigzagiškus kon ir griausmingai ūžiančių mil-1laipsnį ir žmones,, pirmoje
bos, jei jie “nežino”, kad Amerikos lietu-isiartindama8 U SU8‘«K» P»r turus. Galinga krioklių srove žiniškų srovių. Iš abiejų šonų [vietoje darbininkų minias, paDIENOS KLAUSIMAI virti turi ir pradžios lietuviškas mokyklas ir į28 klm- nu0 krioklių, ramiai savo erozinio darbo, žinoma, jiems buvo ramiai plaukiantis i stumėti tolokai atgal. VietoĮ je darbuotis i’ž pirmyneigų,
aukštesnes, jie ekriaodžia savo vaikus, jie klausydamas, keleivis prade- nenustoja variusi. Dešinėje įr|vandu0> 2emiau « — '
VYTAUTO PAMINiJIMAS MOKYKLOSE skriąudžia tautų, jie nėra patrijotai, o tik ^ girdėti fceistų ūžimų, šniok kairėje krioklių lūpos pnsėjo «08 tamsios uo,os ,r Pn,o’an už Paža '
j- nori f-ukti
štimą.
Tai
tikrai
dūmai,
ku

atvirkš.
’
on
pusėn.
jau matomas mažas įlenkimas, Hs’ Šniokščiantis vandens kr.“pabaltinti grabai”, jei tuos žodžius čia gali
rie
girdisi,
bet
dūmai
vande

Vytauto Didžiojo 500 m. mirties sukak ma taikinti.
Jei Lankininkai ir kiti tos
\
kurs sudaro pradžią naujų tilas, virš jų — baltas vande
niniai.
Zambezi
vanduo
stai

tuvių metai baigiasi. Šias svarbias sukaktu
Gaila, kad tokių “patrijotų” nesimatė Šv.
išilginių gurklių. Taigi ilges ninių dulkelių debesys, aukš rūšies žmonės turėtų pakan
giai,
nesulaikomai
krisdaanas
ves daugelis mūsų kolonijų gražiai ir iškil Kazimiero Akademijos mokinių Vytauto su
niame laikotarpy krioklių iš tai siekiąs saulėto dangaus kamai jėgų darbininkų mi
130
metrų
gilumo
bedugnėn,
mingai paminėjo. Kitos dar ruošiasi minėti. kaktuvių paminėjime. Būtų supratę, kokį švan
vaizda žada pasikeisti ir ji skliautus ir perjuostas stebė nias sulaikyti px..:n£*/e, 1 as
atsimušęs
į
kietas
bazalto
uo

Labai gražu, kad į Vytauto iškilmes Į- kų tautinį datbą dirba Sv. Kazimiero Seserys,
daugiausia priklausys nuo uo tinos vaivorykštės spalvomis. tada turėtų įvykti su milži
traukta mūsų, lietuvių katalikų mokyklos, jų Akademija, kurią tie “patrijotai” dažnai las, subyra į mikroskopiškai' los sluoksnių atsparumo erozi Sala iš kurios jis pirmą kar niško
kapitalo struktūra ?
mažytes dulkeles, kurios vėjo
kuriose ypatingu rūpestingumu daryta pas niekina.
tą žiurėjo į šį gamtos stebu klausia ekonomistai.
jai.
pagautos kįla iš bedugnės
tangų kuodaugiausia suteikti mokiniams ži
klą tapo praminta LivingstoJei gyvenimo laipsnis būtų
Panašių “patrijotų” mėginamas sugriau aukštyn į padebesius ir pas Bendroji krioklių išvaizda.
nių iš Lietuvos istorijos, ypač apie Vytautų
no
sala.
paštui, tetas atgal žemumon,
ti parapijos mokyklas išlaiko, jų dažnai šmei kiau lėtai leidžiasi vėl žemyn Aukščiau savo krioklių, Li
Didįjį.
Jeigu
mes
rastume
būdą
atkas tada įvyktų su didelėmis
vingstono pramintų Viktori-!
žiamoji katalikų visuomenė; lietuvybės tvirto smulkučio lietaus pavydale.
šiuos žodžius rašančiam teko dalyvauti ves, įvairias įstaigas pastatė, remia ir už
jos kriokliam, Zambezi „p5 laikyti prieš putojančius, su dirbtuvėmis, kasyklomis, uLietuvių Bernaičių Kolegijos suruoštam Vy laiko, kuomet garsiai kalbančių “patrijotų” Šitų krioklių
atsiradimą teka plokštakalniu aukštumo- karingus Zambezi vandenis ir kiais, žibalo versmėmis, gele
tauto paminėjime. Kalbos apie Vytautą, dai saujalė nieko nepajėgė sūkurti. Ji net savo aiškinant, teks pradėti nuo se apie 900 metrų. Šiose vie- bandytume prisiartinti prie žinkeliais, telegrafų ir tele
fonų linijomis, milžiniškais
nos, muzika ir kitdkie įvairumai liudijo, kaip
artimiausius — savo šeimynas baigia tauti geėlogi jos. J uodą bazaltinė tose upėje amžinai žaliuoja J«» krioklių plaukdami prieš
giliai Kolegijos bernaičiai įvertina savo tau niai numarinti.
aStrių ofisTJ būtais* klausia jie touola, sudaranti krioklių ir apie 20 stambesnių salų ir srov^’ tai tekt?
kampų
zigzagais
vingiuoti
per liaus.
tos senovę, kaip gerai jie ją pažįsta! Tai ačiū
gurklių lūpas, išsiveržė į že-1 daugybė mažyčių salelių, vos
Taigi,
valio,
lietuvių
katalikų
visuome

Ir atsako kad įdėti milžiniš
dideliems patrijotams mokytojams — Tėvams
mes paviršių Karroo periodo | pakankamų krokodilui išsities 70 kllu' biaura’ Sllia upe, į
nei!
Jei
nė
tavo
užlaikomos
parapijos,
moky

Marijonams, kurie nieko nesigaili, kad išlai
pė- sP'“’lst“ tarp vertikališkų ba- ki kapitalai tenai turėtų ar
pabaigoje (aukštutinio triaso’ ti. Mažosios salelės lietaus pe
klos
ir
kitokios
įstaigos,
jau
šie
Vytauto
įlie

kyti taip reikalingą mums įstaigą.
laikais) ir išsiliejo penkiomis riode išnyksta, t. y. pasineria zalto sienų aukštumo apie 100 ba žūti, arba neduoti jokio pel
tai būtų praėję Amerikoje nepastebėti. O kas
Praeitų sekmadienį, apie septyni šimtai
paeilinėmis lavos srovėmis. pakilusioje srovėje. Prie pat '— 130 metrų. Iš tų sienų kibo no. Pirmieji tie patys banki
būtų toliau?
krioklių upes-fiĮM-ntns piefe: ^siki5'
*»■»*« ninkai pasijustų daug nuken
Šitos lavos laukai vietomis
žmonių buvo liudininkais, kaip minėta Vy
& * ; «-«
Ar taip ir šiaip kalbėsime, bet turime pri nueina apie 110 kini. žemiau kia ąpie du kilometru- Jos uolos, tarsi grūmojančios nu tėję. Iškiltų dar didesnis ne
tauto Didžiojo sukaktuvės darbščiųjų „8v.
Kazimiero Seserų Akademijoj. Tai buvo gra pažinti, kad tikru, giliu ir neveidmainingu pa krioklių, mažiausia 280 klm.[srovė aukščiau krioklių lie- kristi drąsiam keleiviui tiesiai darbas ir gal dar suimtas.
Visa laimė, kad tie žmonės
žus papildymas buvusios Chicagoj Vytauto trijotu yra pilnai susipratęs katalikas, kuris aukščiau jų, apie 30 klm. į taus periode eina 6-7 mazgų alrt galvos. Gražus tai , didinlaukinis
ir
chaotiškas
nuo
savęs
atitraukdamas
aukojo
lietuviškųjų
niekus
kalba, jei gerbūvio,
Dienos, spalių 26 d.
šiaurę ir apie 100 klm. į pie- greitumu, o sausros periode ji ga8
vaizdas.
daugiau) siekimui nurodo išgriauti vi
Akademikės, sesers Skoliastikos, gabios įstaigų pastatymui, Savo aukomis ir nuošir tus. Terciaro eros daly šios [daro tik 4 mazgus į valandą vaiz(lassus patogumus. Ne vien visa
Į-----------dramos meno mokytojos, ir kitų sesučių iš džiu darbu dedasi prie jų užlaikymo ir, be srytys buvo virtę dykumomis,; (t. y. apie 7 klm.).
mokintos, tiesiog žavėjančiai pastatė pačių to, savo talkus lietuviškoje dvasioje namie'km- prisirinko Malaliari sme-Į 1855 m. lapkričio 16 d. Li- KAIP ATSIEKTI GERBŪVĮ kius įgytus patogumus ne
__ _____ įeik naikinti, bet daugiau jų
sustatytą veikalą “Praeities Gairsai”, kuria auklėja lt į iiėtuviškas mokyklas juos leidžia, jio. Pkistoeentr periode užėjo j vingstonas prisiartino prie
būvio grąžinimą ieškoti ir daugiau jų įsigyti.
lytingesfli lalkfci ir Zambezi Zambezi krioklių plaukdama. < Apie
me labai gražiai paruoštais vaizdais persta
KOVA PRIE? KATALIKYBĘ.
Upė prasikirto «tU kanalą per,tipe žemyn. Karščio ir kelio- šiai šaliai visi visaip kalba Patogumą įsigijimai patys satyta Vytauto gyvenimo svarbesnieji ’ nuotidykumos smėlius. Ankstyvojo nės vargų prikankintas, jis ir rašo. Vieni tokių, kiti kl- vaimi reiškiu gerbūvį. Tas su
kiai ir žygiai. Tie vaizdai ir jaunuose artistė
Lietilvos spaudos žiniomis, “Berliner Ta-1 paleolito laikais įžengė čia it nakvojo paskutinę tos kelio- tokių paduoda priemonių. Kai kelia daugiau galvojimo, dau
se akademikėse ir publikoje sfukėlė gilaus pa
g.Gidtt” rašąs, kad Lietuvos vyriausybė ir žmogus ir paliko savo akme-jnės naktį Kalai saloje. Rytą kurie tiesiog pareiškia, kad giau darbo ir daugiau visokio
triotizmo.
Kiekvieno lietuvio širdis džiaugėsi ir tuo Vatikanas stovįs santykių nutraukimo angoj, ninių padargų senuose upės lydimas tik kelių ištikimų Ma- gerbūviui grąžinti nėra prie- “biznio”. Išrandamomis įvai
faktu, kad gabios artistės — akademikės ne Tyskupų laiško dėl ateitininkų organizacijos graužuose. Tuo metu Zambezi ( kololo tautos negrų mažutė- nionių. Antai bankininkai ir riomis mašinerijomis didina
pasekmė
būsianti
Po- kriokliai būVO daug kilometrų[se valtelėse jis leidosi prie kiti'šios šalies turtuoliai, visokia gamyba, pačių maši
tik Vytauto dvasia gyveno, “Praeities gar uždarymo
sus” vaidindamos, bet kaip gražiai lietuviš piežiauš nuncijaus iš Kauno atšaukimas. Vy- žemiau, o upė visą laiką dar-i pat krioklių, kur negrų paša- kurie vargiai savo gyvenime nerijų gaminimas duoda daug
kai jos kalbu, kaip gražiai lietuviškai dainuo riausybė nemananti nusileisti ir dėl to prasi bavosi, grauže dugną ir stūmė, kojimu Zambezi dingsta, pra- yra matę kiek vargo, pareiš- darbo.
Taigi, kad atsiekti gerbūvį,
krioklius savo tekm? aukštyn, puola. Girdė,josi baisus van kia, ked gerbūvis galimas grą
ja! Tuo žvilgsniu jos tikrai neatsilieka nuo dėsiąs Lietuvoje kulturkampfas.
reikalinga
rasti vietos naujo
Lietuvos gimnazisčių.
Kaip žinoma, Lietuvos vyriausybė, užda
darbo pačiam kapitalui. Tik
ria proga tenka pasakyti, kad fiietuviųi rydama ateitininkų organizaciją, persekidda- rašytą konkordatą ir dėl to nieko nebūtų ste- to prieiti, tai reikš, kad jie tikrai ^ra katalipažanga tas galima atsiekti.
Bernaičių Kolegija, Šv. Kazimiero Seserų A-' na katalikiškąją akciją!, cenzūruodama Vys- bėtino, jei Popiežius savo atstovą iš Lietuvos kybės priešai ir niasonišku būdu pradės kovo
Akstinas.
hadėmiju, tai tikras mūsų, Amerikos lietuvių k tipų laišką, sulaužė SU Apaštalų Sostų pasi- atšauktų. Jei Lietuvos tautininkai prileis prie ti prieš Katalikų Bažnyčią Lietuvoje.

“DRAUGAS”

tautinio gyvenimo papuošalas ir mūsų tauti
nio veikimo vainikavimas. Galima drąsiai apio šias įstaigas dar daugiau pasakyti —
tai mūsų tautinė ateitis Amerikoje.

Aplink Afriką.

f- •

LIETUVOS PINIGAI VYTAUTO
DIDŽIOJO GADYNĖJE
(Medžiaga Lietuvos Tautinei
Numizmatikai).
—Rašo Dr. AL. M. RAčfcUS------

(Tęsinys)

yra paminėta Lietuvos pilis i
Veliuona ir Vilnius. Šis kodeksas buvo
parašytas tarpe Vll-X šimtmečio, ir bu
vo vyskupo Lėofriėo nuosavybė, kurį jis
padovanojo Exetero katėdtos arkyvui tar
pe 1051 - 1071 m. (Bncyci. Britannica,
Ed. XI, Veri. X, p. 67). Apie šį svarbų
Lietuvos istorijai kodeksą esu parašęs
atskirą monografiją, kurią ketinu spau
doje paskelbti. Tiesa, Vytauto gadynėje
'‘Pilies Vartų” herbas nebuvd dar galu
tinai nusistovėjęs. Bestudijuojant įvairias
Vytauto Didžiojo monetas, radnu net delimts to herbo varijantų. beito kai kas

kuriame

- -

- - -

-------

gali paabejoti apie šio berta) atsiradimą gvildenti ne tiek tiesioginiu, kiek analo respublikos jau kaldina paminklinias si
Xine šimtmetyje, jei dar XIV-XV šimt giniu budu, tad čia reik ne. vien patyri- dabro numetąs sn mirusiųjų ir gyvųjų
mety jis buvo vystiinosi stadijoje. Bet vi puo šioje srityje, bet ir atsargumo; kitaip valstybės vadų portretais. Dabar žmonės
pinigų į žemę neužkasa, bet į bažnyčių
duramžių heraldikoje regime visų tautų | klaidinančių išvadų neišvengiama.
Kiekvienas pastebi, kad Vytauto mo bei kitų viešų įstaigų pamatus monetas
herbuose panašią evoliuciją. J^enkų her
bas “aTas” taipgi buvo visiškai kitoks netų pakraščiai yra nelygus. Toje gady atminčiai užinuryja. Už kelių šimtmečių,
pradžioje nei kad dabar jis yra. Tą patį nėje pinigų kaldinimo būdas visoje Eu ainiai radę griuvėsiuose tokias monetai,
galime pasakyti ir apie Rusų, Švedų, Vo ropoje buvo netobulas. Rusų pinigų iš- į bus dėkingi.
Vytauto gadynės numizmatika yra
kiečių bei kitų tautų herbus. Ir iki kas vaizdu buvo žymiai blogesnė nei Lietu
manę įtikins klystant, tai savo nuomonės vos. Stambių monetų Europoje nebuvo turininga; ji mums pagelbsti sužinoti alaikysiuos, kad Lietuvos herbas “Pilies kaldinta, nekaldino tokių nei Vytautas. pie musų prabočių kultūrinį stovį anoje
Nei ant vienos Vytauto monetos nesi gadynėje, apie tautos ekonominę padėtį,
Vartai” yra atsiradęs X šimtmety, ir kad
jis nėra dinastijinis bet tautinis Lietuvos randa jo portreto; net jo pilno vardo nėra. Rpie prekybinius santikius su artimais
Vytauto Didžiojo didžių darbų pedsakos ir tolimais kaimynais, apie kovas, var
ženklas.
amžiams Lietuvių tautai paliko, bet jo gus, laimėjimus, jiolitinę galybę ir t. t.
PRIE UŽBAIGOS.
uiniams jo veidas yta nežinomas. Tiesa, Žemėje dar daug to istorinio turto guli
Vytauto Tlidžiojo pinigus mes vadi tos gpdynės numizmatikoje nerandama ir laukia savo valandos kada gulės dau
name “nebiliaiš”, nes ant jų nesiranda portretų nei ant Kryžiuočių, nei ant Len giau papasakoti apie Lietuvių tautos pranei parašų, nei datos; todėl Vytauto mo kų, nei atit Rusų monetų. Tan»e yra tik eitį. Karts nuo karto vis dur iškasama
netas studijuoti yra sunkoka. Tik gerai pamoka, kad ant pinigų visuomet reik dėti Vytauto monetų, kaikada net nematyto
patyrę numizmatikai gali nuosekliai in tautos vadų portretus. Žmonės šio dalyko typo pinigėlių patenka į mokslininkų
svarbą jau pradedu suprasti, ir .dabar rankas, vis naujos medžiagos Lietuvos
terpretuoti Vytautė monetų reikšmę.
dangi Vytauto numizmatiką prisieina Vokietija, Suvienytos Valstijos bei kitos numizmatikai pribuna.

Tikram numizmatikui negali būti
didesnės širdperšos, kai kuomet sužino jog
dirvoje atrastos senoviškos monetos pa
teko į auksorių rankas, sutirpinimui...
V’argšas kaimietis radęs prabočių pini
gėlius, neparodo tas tautos relikvijas in
teligentui, bet slapta atiduoda jas žydui
už porą silkių, už pirago šmotą, už snapso
stiklą. Jei žydelis yra gudrus, tai jis se
nas monetas parduoda numizmatikam*.
Bet tankiausia tai tas neįkainuojamas
tautos istorijai turtas tampa sulydintas.
ant visados sunaikintas. Ką' šventoji ug
nelė survjo, tai jau nebegrąžins; bet lai
būna kiekvieho Lietuvio patrijoto parei
ga gelbėti musų prabočių istorinius lieka
nas nuo sunaikinimo, lai kiekvienas inteligentas stengiasi kaimiečius įtikinti,
kad žemėje atrasti seoviški pinigai pri
valo būti parduodami ne auksoriams, bet
muziejams ir mokslo įstaigoms.

Ka

(Bus daugiau)
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kaltininku, Šių ligonių kepe- užtęsia ligos eigą ir sykiu iš
n<58 žymiai sumažėja. Mažiau stato kūdikio gyvybę pavojum
ligos paliestas ligonis turį ga
(Tąsa ant 4 pusi.)
----------------Rašo Dr. A. G. Rakauskas---------------limybės pasveikti, gi sunkiai
ijuose pasireiškia tuoj po pa- sergančiam, labai nedaug vil
JAUNDICE (GELTA).
įėminio nuodų. Širdies pyktis,,nies yra iš ligos išsikasti,
vėmimas, deginimas po kruti-' (lydymo priemonė yra vaiš
Praeitą kai
whan aootMnp lamo la uaedt
ne
ir
didelis
nusilpnėjimas
itai
ir
maistas.
Ligonio
valgis
Right
from the first touch, antiseptic,
tą minėjau,
healing Žemo takea the itcning
yra dažnus symptoinai. Vė-1 privalo būt lengvas, nedaug,
kad gelta ymisery out of moeąuito bites, rashes,
and many other akin afflictions. Try
liau
nelaimingasis
pradeda
turįs
didelę
kiekybę
cukraus
ra ypatingas
it also for itching, peeling toes.
Bathera and other outdoor folks
klajoti, nustoja žado ir bėgy bei krakmolo. Sodii Tliiosuiženklais, aiš
thank cooling Žemo for relief from
aunburn. Douse it on ivy-poisoning.
dienos ar dviejų seka mirtis. į pilas (3-4 iki IV2 griyno į 15 ( Pimplea
kiai rodan
and dandruff fade when safe,
Jeigu ligos eiga nėra taip c. ,<•. šviežiai distiliuoto van- j antiseptic Žemo is applied. It intis, kad tam
stantly eases razor-emart. Always
have Žemo nearby wherever you go.
staigi ir smarki, tuomet ligo dens) reikia leisti į kraujų
tikrose žmo
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.
kartų
į
dienų
per
dešimtį
dieĮ
niui yra galimybės pasveikti.
gaus organiz
A. G. Rakauskas Tokio ligonio kepenos žymiai nų ir tokiu budu sustabdyti ‘
nio
vietose Dr.
2433 W. Marąuette
nuodų veikimų kepenose ir į This new cheese
eina sveika Rd. Grovehill 3262 padidėja.
treat
Visupirma, tokiam ligoniui kitose kūno audmenyse.
tos žalojimas,
sykiu prisiminėme kele
priežasčių. būtinai reikalinga išpumpuoti
Naujagimių kūdikių gelta
Dabar paimsime antrų tų prie .vidurius vartojant peroxide lyra dviejų rųšių: 1) Lengvoji
žasčių dalį, kurios slepia poįot liydragen nuo 1 iki 3 nuo-|rūšis iš kurios kūdikis išsitai-

Sveikata -- Laimės Šaltinis

Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof. Kampininkas?

SKINITCHIHG ENDS

Kai taip pasakęs jis norė
jo padaryti pasityčiojantį ju
Vienas niandruolis šventa dėjimų, kopėčios, ant kurių
dieni ninliavojo namų. Eida- [buvo užlipęs, kaž kaip pakriiiii bažnyčion tikintieji žiiirėpo ir niandruolis griūvo mir
o j tai ir stebėjosi. Praeida
tinai susižeidamas.
mas vienas jo pažįstamas pra
Subėgę žmonės nelaimingąjį
lojo sarmatyti, kad šventų
įnešė į triobą ir paguldė ant
lienų, užuot ėjus į bažnyčia ir
lovos. Pašaukta gydytojas.
lienų praleidus, kaip visi kaAtgavęs sąmonę niandruolis
alikai žmonės praleidžia, jis
prašė kuogreičiausia pašaukti
namų inaliavoja.
kunigą išpažinčiai atlikti. Pra
5— Daug turiu darbo ir au-įšynias išklausytas, bet kol kū
pą, todėl nespėju pentyti. Baž nigas atvyko, nelaimingas
nyč.ia mūrinė, jos nereik pen-'mirė.
yti. Dzenitorius gali ir be Moralas. Niekas nežino diemanęs ją iššluoti, o kunigai uos, nei valandos, kada reikės savim sveikatai
ir-,Ki‘ niekur nepabėgs,
atsa- išduoti Viešpačiui sąskaitą pavojus.
<e niandruolis.
iš visų savo darbų ir pareigi).

Reikšmingas vaizdelis.

|

Buy gloves with what

it savęs
Nereik mokėti 50c. už ;
flantų mostj. Llsterine To- j
oth Pašte gaunama po 2 5c. ’l
Tėmyk, kaip gerai ji vėl- j
kia. Jų vartotadamas per į
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

ir gyvybei' šilučių, arba seno tarputinojso jr 2) Sunkioji — dėl kuDigestible
(3 c. c. in emulsion). Maisto rios kūdikiui tenka supilti
as milk
itself 1
Gelta iš priežasties nuodų atžvilgiu, proteinų kiekybė, ankstybas kapas.
PattnteJ
ar infekcijos dažniausia paei- įkunų yPač <laug yra ni«s°.1® 1 Lengvoji rūšis pasitaiko vie
Now—Kraft-Phenix’ new achievena nuo užsinuodijimo phosp-Jkiek. galint aPrubežiu°ti, giname trečdaly visų kūdikių,
ment! Rich mellow cheese flavor
plūs added health ąualities in
boru, chloroformą, arsphena-jeukrinių irkrakmolinių vai- oeita pasirodo apie antrų ar Į
wholesome, digestible form.
3
Velveeta retains all the valuable
ir
kaikuriųj
gilJ
proporcionaliai
padaugin

trečią
dieną
po
gimimo
ir
tę

mine, o taipgi
elements of rich milk. Milk sugar,
ABIEM PUSĖM
calcium and minerals. Evtry one
ASTRUS
LIETUVOJ IR PAS MUS. i sunkiai įvykdoma, nes vienos 'ligų — kaip tai pneumoma, ti, ir, jei yra reikalo, leisti siasi savaitę ar ilgiau. Tokio
caneatitfreely!
Geriausias skustuvas
tiesiog
į
kraujų.
glucose
Velveeta
spreads,
slices,
melts
r*
___
kūdikio šlapume ir išmatose
j nuo kitos kolonijų tolumas septicemia, sypbilis ir kitų.
— arba grąžiname
and toasts beautifully. Try a half
pinigus
pound package today.
Šiomis dienomis pasiekėį apsunkina susisiekimą ir vei- a Pbospboras, patekęs į žmo
v 
Jei ant vietos negau
Gelta kartais pasireiškia yra tulžies pigmento, bet ki
ni. kreipkis į mus.
KRAFT
mus Lietuvos katalikų spau-. kimų daro neįmanomu. Bet, gaus būnu, žaloja kepenų ce pas ligonius turinčius syplii- tokių simptomų nepasireiškia.
50c. už 5 — $1 už 10
tla, aprašydama Katalikų Vei-į prie gerų norų, visgi šiek-tiek les delko seka kepenų sunai lis ligų, kuomet ta liga yra Kūdikis pilnai išsitaiso, ne
Sempelis — 10c.
į
PROBAK
CORPORATION
bent
prisideda
tuom
kart
ne

iiino Centro metinę Konferen-Į galima veikti,
kinimas ir iš tos priežasties gydoma didelėmis dozomis arnumatoma komplikacija kuri
pijų, įvykusių spalių 9—10 <1.,
NIW TOM
*M H«II AVINUI
7 The Delicious New Cheese Food
Kad galima šį bei tų veik- kraujuje ir šlapume atsiran splienamine ar kitais šios pu
vaune.
ti, tai geriausia liudija šių da įvairių rūgščių, kaip tai šies vaistais. Šiam atsitikime
Konfereneijoj su svečiais1
įmetu Vytauto Didžiojo 500 lencine, tyrosine, cystine ir sar yra galimybės geltai pasi
lalyvavo 638 asmenys, kurių
reikšti iš priežasties ligos,
į metų mirties minėjimas. Kaip colactic rūgštys.
arpe 164 dvasiškis, 160 stu
Užsinuodijimo ženklai vidu- nors ir vaistai taipgi gali būti
ir labai ftžsnudusios kolonijos
dentai, visi Lietuvos vyskupai
surengę labai gražius apvaikr Apaštalinis Sosto Nuncijus
ščiojimus — šventes ir labai
irkiv. Bartoloni.
vykusiai liko paminėta Vytau
Referatus skaitė vyskupai, to Didžiojo 500 metų mirties
$
iralotai, profesoriai įvairiais sukaktuvės. Mat prie gero
<atalikus liečiančiais klausi noro ir jėgų atsiranda. Visų
mais. Diskusijose dalyvauja pirma reikalinga gero noro.
Jniversiteto profesoriai, moNors mes gyvename aukš
VA
Ji’tojai, vyskupai ir paprasti čiausiai kultūroje pakilusio.)
Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja kę
darbininkai kaip ir dera kata- šaly, ir naudojamės ne apriikų darbuotei (žinoma P° liota politine laisve, bet mums
savo giminėms, esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų.
globą tautininkų sargų
po- ;(Įar (jaUg trūksta tikrojo kaGeriausia ir brangiausia jiems dovana-Litai ar doleriai.
icijos). Kai palygini Lietuvos Jtalikiškojo susipratimo, da
Dabar jau laikas pinigus siųsti į Lietuvę, kad gau
Katalikų Veikimo Centro su mus daug reikalinga katali
važiavimu ir mūsų Kataliku kiškai įsisąmoninti. Dar dautų Kalėdų šventėms. Siųskite pinigus per “Draugę.”
tederacijos seimus, pamatai, jge]js nepajėgiame atskirti veitaip mizgiai mes esame Pri^S i kianėį0 kataliko nuo liurbiaus
“Draugas” siunčia pinigus: perlaidomis, draftais,
musų tėvynės katalikus; gal 'apSįieįdėlio;
praktikuojančio
Skausmas!
čekiais ir telegramomis.
tik tiek mes laimingesni, nors )<ataiįĮ(o nuo krikštyto katalipo svetima pastoge gyvename, k,ų bet senaį nusįojusio> ar
Žmogus kuris nevažiuotų pusę
Pinigų siuntimo skyrius atdaras kasdien nuo 8 vak
tad pas mus nesipainioja ne- suvis atsižadėjusio, katalikysmylios su sugedusiu automobi
liu,
tankiai
dirba
protu
visą
prašvti gloliejai
policija,
0
įr yra slidžiausia
ryto' iki 8 vai. vakare.
dieną plėšiant galvą.
nes J. A. A. valdžia getai ži- kliūtis mūsų katalikiškai ak
Toki bausmė nėra sveika nielio, jog katalikas tai lojalus (,j j
keno nervams! Ji neišmintinga
ir bereikalinga. Tabletas ar du
pilietis.
Arčiau prisižiūrėjus LietuBayer Aspirin
atleis
galvos

IŠ KATALIKO FEDERACIJOS CENTRO.

PROBAK

Velveeta

Kalėdos Netoli!

i

Išvengiamas

skausmą kiekvieną sykį. Dėlto

Mes labai džiaugiamės Lie- vos katalikų darbuotei, daroadmink šj prlihitą antidotą nuo
skausmo. Ir išvengk daug be
tuvos katalikų pažanga, kad sj liūdna, kad pas mus nėra
reikalingo kentėjimo.
Skaityk
patikrintus nurodlmus ir rasi
tenai kas dieną galima pas- galimybės tokiai darbuotei įs
daug naudingų tikslų tabietam.
tebėti vis didesnį katalikų sų- įvystyti, nes pas mus ir darNuo galvos skausmo; sustabdyt
šaltj. Palengvint skaudžią ger
monės pakilimą, o tas, žino- buotojų stoka ir pačios gyve
klę ir sumažlnt Infekciją. Pa
lengvinimui nuo neuralgijos, ne
nta, Lietuvos globėjams labai njm0 aplinkybes taip mus išurltls, ir reumatizmo skausmų.
nepatinka, per tai visokis blaškė, kad musų veikėjams la
žmonės abelodavo ar Bayer
katalikų veikimas Varžomas baį sunkų ką nors tikrai pozyAspirin tabletai
nėra kenks
mingi.
Daktarai
atsakė
tą
neblogiau caro laikais. Bet tivnus nuveikti. Bet nusiminnežiūrint tų visų katalikams ti ngra ko Dirbkime ir Diedaromų klinčių, katalikų są- vas patiės.
Fed. Sek.
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko
inonė bręsta ir, reik tikėti,
__________________
kad jie pergalės visas jiems
daromas klintis ir su laiku
laisvai, niekino nevaržomi ga. t
lės darbuotis Bažnyčios ir tau
f i BEAO
A BOOK
AW, RaTS>!
ABOUT THE BftAVEST
tos labui.
BOY -O H. HE
doST Toc
THAT'5 A tpJTĄ

klausimą daug metų atgal. Jie
Nekenksmingi. Kaip kas dar
abejoja ar jie tikrai atleidžia
skausmą. Tas išrišta! Nes mllional vyrų ir moterų persiti
krino kad atleidžia! Prašalinti
prležastj blle skausmo jus turi
te kreiptis pas daktarą; bet
jus galite Imti Bayer Aspirin
greitam palengvinimui.

Draugas Pub. Co.
Cbicago, III.

2334 So. Oakley Avenue,

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

BAYER ASPIRIY

Monoacetlcacldester of Salicyllcacld

TUBBY

Kalbant apie Lietuvos kata
likų darbuotę, reik prisipažin
ti, kad pas mus toli gražu tol<ios darbuotės nesimato. Nors,
tiesu, mums ir darbuotojų sto
ka, o ir tie, kuriuos turime,
labai plačiai išsimėtę gyvena,
per tai ir visokis veikimas vra labai apsunkintas; nes tik
tuomet veikimas yra galimas,
kuomet veikėjai bent retkar
čiais gali susirinkti, pasitar- .
ti. Pas mus kaip tik tas< labai į
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DRAUGAS

On alleys 11 and 12 Ro.selund v's West Side.
On alleys 13 and 14 North
Side vs Bridgeport.
On alleys 15 aini 16 Brighton Purk vs Providence.

GAMĖS PLAYED NOV. 18,
1930.
MARQUETTE PRALAIMĖ
JO MINUATURE GOLF
TOURNAMENTĄ.

Mičionis
Wilbert
Lawrenoe
Chernauskis
Totai

Antradienis, Lupk r. 25, 1930

170 177
156 147
168 162
192 198
869 884

166
147
193
152
815

BRIDGEPORT
202
Grigaitis
Kabelis
191
Zamb
142
Mažeika
138
j Gramont
192
Totai
865

165 194
131 150
178 164
180 195
189 170
843 873

vičius and A. Pauga rolled
high together for North Side.

SO. CHICAGO
A. Kibelkis
214
Zevatkauskas 166
Žemaitis
129
ROSELAND
T. Regashus
162
Sabai
233
C. Kibelkis
184
i GARY
Malker
Totai
855
įShirvinskas
156 138 109
Sukis
■J. Shakes
161 166 165
Wenskus
NORTH SIDE
P.
Pažėra
145
140 136
Dunnny
157
J. Pažėra
225 169 159 J. Kisiel
Totai
130
163 226 186 M, Kisiel
ga 'A. Kukis
Bridgeport t
178
Totai
850 839 755 Nausėda
ilies from Gary after a hard
149
South Chicago stepped on Draz
series. Grigaitis was high for
181
the winners with 561 and A. ' North Side for tliree gailies. Manst
R ūkis rolled 575 for Gary. ! A. Kibelkis rolled high fol Pauža
Totai
795
the winners, while A. Mansta-

S T R I K E S!

lt does’nt seem fair to the
other teams in the league, to
197' 152 liave such wonderful bowlers
162 169
(Tąsa 5 pusi.)
189 171
160 152
206 156 TĖVAI SUPRATO VAIKO
KALBA.
914 800

leated the Saint James LuI "Mes jau manėme,
kad valka*
tlieran team 23 to 14 in a prae
West Side knoeked Brigh
| mirs, kuomet dantukai dygo”, pa' sakė motina iš Kentucky. "Jis nieko
tice game at Pulaski Purk ton Park for a barrel of ap' negalėjo virškinti ir kasdien blogė137 164 jo. Po vienos neramios nakties aš
Gyni. Lašt friday nite. Joe ples, for that matter they
atsiminiau Castoria ir tuoj jos gaPereitą savaitę Įvyko Mi- Zalenas featured with 3 bas- would have done it to any
164 123 ' vau. Keletas jos lašų jį nuramino,
o po kelių dožų jis jau buvo visai
nuature Golfo rungtynės tarpe kets. Josepli Makaras was team in the league. Tliree of
174 153 kitokia vaikas”. Daktarai visur regrynai augmeninę ne-*
Marąuette Vyčių 112 kp. ir eleeted nianager for the com- tlieir bowlers, Gedrainis, Wa
171 Įyp . komenduoja
kenksmingų Fletcherio Castoria nuo
Brighton Vyčių 36 kp. tymų. ing year. Joseph Jankauskas holas and Vaičiūnas hold firlulogų, sukietėjimo,
dieglio ir kitų
181
vaikų negalių ir milijonai motinų
Abiejų tymai susidėjo iš ketu- our married man was eleeted st, second and tliird place res-L i
žino jos švelnią, veikmę. Saugokis
jng
i
imitacijų. Fletcherio
parašas yra
rių merginų ir keturių vaiki eaptain of the team. Good pectively in the individual a
827
L [ženklas tikrosios Castorijos.
(67)
nų. Viso šešiolika žaidėjų.
i luck, i f you cant bring home verage eolurnn. On Nov. 18,
Po žaidimo pasirodė, kad the ehampionship, win every 1930 this superteam of the K
ADVOKATAI
Brighton Vyčių merginos lai- game at least.
of L league took first place
mėjo tris iš keturių “maNo-Si.
in high team gaine, high team
tehes”. Marąuette tik vienų.
series, high individual series
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
Vyrai Marąuette laimėjo tris,
LEADING BOV/LERS
by Vaičiūnas 699, and high
nų, automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
o Brighton — vienų. SuimantAl. Gedrainis
188.24 individual game by Vaičiū
pilnai garantuotas — kainos žemos.
ADVOKATAS
abiejų merginų ir vaikinų A. AVabalas
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saima185.16 nas 287.
Ofisas vidurmiestyje
• Room 2414
niiuojame
ir
atliekame
visą
“
body
and
fender
\vorfc*
’
“scores” j krūvų, pasirodė, S. Vaičiūnas
183. 2
WEST SIDE
ONE NORTH LA SALLE BLDG.
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
ONE NORTH LA SALLE ST.
kad Brighton laimėjo tik sep-'-A. Chernauskas
183. 1 Vaičiūnas
199 213 287
(Cor. La Šalie and Madison Sts.)
kiais
reikalais
kreipkitės.*
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412
tyniais “strokes” dėl “ metai W. Ruby
182.32 Žemaitis
179 183 183
ROXEE AUTO PAINTING SHOP
play” ir 2 “up mateli plays”. P. Mažeika
182.21 P. Zaur
179 201 147
Labai mažai “margiu” Brig-iJ. Zivatkauskas
182.
Wabal
189 148 221
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas
907 W. 35th ST.
CHICAGO, 1LL.
liton Vyčiai teko laimėtojais. C. Gramont
180. 3 Gedrainis
211 180 232
LIETUVIS ADVOKATAS
“Seore” buvo 503 prieš 510. P. Šeputis
179.23
Totai
957 925 1070
179.25
Kun. F. Valančius žaidė su Al. Kibelkis
L'UHIimilllllllllllllllllillIlIIlHIIIIIIIItlIlIlIlItmiHIlIlIllIlHIIIIIIIIIIIIIHIIIimillllllHI Iki 3 vai. kortuose—nuo 3 iki 9
BRIGHTON PARK
|
“Mano sunaus viduriai dažnai
Subatomis nuo 9 iki 9
Brighton tymu ir pasirodė tu V. Žemaitis
178.18
1 70
gesdavo ir sirgdavo slogomis,” saŠvilpa
169 191 179
,
ko
Mrs.
Krank
V.
Sheets,
4926
W.
52 East 107th Street
rįs geriausi žeminusį “seore”
st., Chicago. “Jis karšC. Šeputis
148 177 Jgp
161 ', Division
Kampas Michigan Avenue
čiavo
ir
jo
kvapas
buvo
namaloiš vyrų (51 punktų). Iš mer GAMĖS TO BE PLAYED
Patėmijau, kad viduriai suTel. Pullman 5950-Namų Pull. 6377
A. Kupris
192 157 199
199 j nus.
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA
kietėję.
TODAY.
ginų p-lė Elizabeth Masiūnas
Miesto ofise pagal sutartį
30
METŲ
"Mano motina vartodavo CaliB. Juskevich 146 128 154
■'R
j fornia Kig Syrup, tai aš ir va- = Sergantys žmonės yra kviečiami dykai
127 North Dearborn St.
padarė žemiausi “seore” (52
On alleys 9 and 10 Gary vs P. Šeputis
145 194 179 kui daviau. Nusistebėjau, kaip
Ketvergais ofisai uždaryti.
o_o j greit pašalino karštį, blogą, kvajją,
punktu). Abu gavo po prizų.
pasitarti su daktaru.
So. Chicago.
Totai
850 847 873
873 | nuvalė liežuvį ir sutaisė vidurius:
_
. .
.
i ,
! sustiprino jį ir sugrąžino energiŽaidimai įvyko Highway
Jo gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgy
Providenee took t\vo on the į ją.”
Telephon* Dearborn B0E7
dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa
Golf Course, 58th & AVestern'
Greitas saugus būdas išvalyti
sekmių.
Tūkstančiai
turėję
kraujo
ligas,
privati

cliin from Roseland who bow- j ir surtguliu-oti suirusius vaikų vidų
Dr. B. M. Ross
SVEIKATA — LAIMĖS
nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pūslės
avė., 9 vai. vakare.
rius yra su Califo,rnia Fig Syrup. Jo
pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas
led
with
fur
men
and
a
dum•
duok
jiems
tuoj
kai
tik
pastebėsi
ŠALTINIS.
sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams.
Gruodžio 10 d. tuo pat lai
kvapą, apsivėlusį liežuvį,
my of 135 took Dugan’s pla iI blogą
Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm
blogą ūpą arba karštį. Kiekvienus
ADVOKATAS
ku ir toj pat vietoj įvyks ki
į
vaikas mėgsta jo malonų, vaisinį
nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo
ce. Despite Mickey’s absence skonį ir jis>veikia be sukimo ir
(Tųsa
nuo
3
pusi)
160
No. La Šalie St. Rni. 1431,
paralyžių, beprotybę ir smegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikal
tas susirėmimas tų dviejų ty
nemalonumo. Jis gerina apetitą,
bėkite
su
daktaru
apie
bile
kokią
ligą
ar
silpnumą.
Už
geriausį
CHICAGO. ILL.
6
Sunkioji naujagimių kūdi Roseland rolled its higliest se gelbsti virškinimui, stiprina pil
gydymą jus mokate ne daugiau, negu norite ir galite mokėti.
mų. Mat, Marąuette .nori atsi
vą ir vidurius.
Nuo
ė:
30
Iki
5
vai.
vak.
ries and. game. Chernauskas
Per 50 metų daktarai indorLecal Office: 1900 S. UNION AVM
lyginti. Marąuietteparkietis. kių gelta yra trijų rūšių:
suodavo tą tyrą augmeninį vaistą.
Tel Roosevelt 3710
is
štili
keeping
a
hot
pace
Tikras vaistas paženklinamas žo
1) Jeigu kūdikis iš prigim
Vai. nuo ė Iki 9 vai. vak.
džiu California. Pirkdajnas pažiū
NORTH SIDE.
(Išskiriant eeredoa)
35 SOUTH DEARBORN STREET
ties neturi tulžies takų, arba and now is fourth in the ave- rėk, kad butų tas žodis.
Kampas
Monroe
St.,
Grilly
Building,
Chicago.
rages.
The North Side K of L jo kepenos ar tulžies takai yra,
GALI FORNIA
Imkite elevatorių iki penkto augšto
Council 5 basketball team de- paliestos sypliilis; ir tulžies! PROVIDENCE
=
VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki
FIG
SYRUP
Rubv
183 200 157 tAKATIVt-TOMIC for CHILDREN 3 1 p. m. Panedėiiais, Scredcžnis ir Subatomis valandos prailginamos
akmenys.
3
nuo 10 a. m. iki 8 p. m.
ADVOKATAS
aiiiiiiiiiiiiMiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiimiitciiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiič
2)
Thrombophlebitis
arba
P A DĖKOM R
11 9a. La Šalie St., Room 1701
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-1
PILNAS EGZAMINAS
į pūliuojąs phlebitis, paeinąs
Vakarais
15.00 TIKTAI 15 00
nuo infekcijos, kuri praside
3Ž41 30. HALSTED STREET
Tel. Victory 0563
SPECIALISTAS
da pačioje bambutėje ir perei7-ė vėl. vak. apart Panedėllo Ir
Taigi nenualmlnkit, bet eikit
! na į umbilical veiną. Del šios
Pėtnyčlos
'.lkr< apeciallata, ne paa kok|
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
į infekcijos
nekartą kūdikis
Pasauliniame kare
Kapitonas
Kas nori Važiuoti Lietu fesorlus, neklaus Jūsų kas Jums kės
.gauna
generail septicemia von ar atsitraukti giminių kla, ar kur skauda, bet pasakys pats
Seno Krajaus
Specialistas iš
po pilno Uegsamlnavtmo. Juo sutau
Be laiko, netikėtai, vos su
(kraujo
užnuodijimą)
ir
mirš

pysit laika Ir pinigus. Daugelis kitų
iš
Lietuvos,
tai
kreipkitės
laukusi 13 metų atnžiaus, per
(John Bagdziunas Borden)
daktarų negalėjo pagelbėt kurs 1*1
siskyrė su šiuo pasauliu lapkri
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
ta. Šis liūdnas įvykis dažniau į mus.
to. kad Jie seteri ielkaHnge patyri
čio 16 d., o po gedulingų pa
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS
nu, sm adymui tmegaua kenksmln
ADVOKATAS
siai pasitaiko ten, kur moti
maldų Gimimo Panelės šv. par.
YRA.
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už
gumų.
Mes
atstovaujame
visas
bažnyčioj palaidota Šv. Kazi
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, renmatizmą, galvos skaus
105 W. Adams St. Rm. 2117
Mano Radlo —■ Scope — Raggl
nos, nekreipdamos nei į savo
miero kapinėse lapkričio 19 d.
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
linijas ir esame bonsuoti a- X-Ray Roentgeno Aparatas Ir elČia norime
pareikšti gilios
Telephone Randolph 6727
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus išgydytu ateikite čia Ir
nei į kūdikio sveikatos ir gy
slėkas bakterlologiškas egzaminavi
gentai.
padėkos žodžius visiems gimi
persitikrinkite,
ką
jis
jums
gali
padaryti.
Praktikuoja
per
dauge

mas kraujo atidengs man jnsų tik
vybės pavojus, pasikviečia
nėms,
kaimynams,
pažįsta2151 W. 22 St. f iki 9 vak.
lį metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
negeroves. Ir jeigu aš paimsiu
Siunčiame pinigus į visas ras
mlcns lankiusiems pašarvotą
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ir 5-8 v. v. Nedėliomis 10-1
jus
gydyti,
tai
jūsų
sveikata
Ir
gy.
garnį pasitikti “bobutę”, ku
Telephone Itoosevelt 9090
velionę namuose, dalyvavusiems
4200 West ėė 8t.
Kampas Kccler Avc.,
Tel. Cravvford 5573
pasaulio dalis paštu ar te rūmas sugryš jums taip kaip buvo
pamaldose bažnyčioj ir lydėjuName:
8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600
ri neturi nei mažiausio supra
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
stems į kapines. Ypatingai elegrafu.
vio. žarnų, Inkstų, odos, kraujo, ner
timo apie asepsis ir antisepsame dėkingi Šv. Kryžiaus li
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
goninės naktinei slaugei p-lel
Apdraudžiame
nuo
ugnies
uždegimo
žarnų,
silpnų
plaučių
aibe
įsis — vieną iš svarbiausių
Emilijai Deksnaitei šv. KflziJeigu turit kokių užalsenėjuslų, |a(.
ir
kitų
nelaimių.
Darome
miero seserims, kurios pasku
Kerėjusių, chroniškų ligų, kur| ne
prie gynidymo principų.
tinėse vaianddso jai taip- krikš
pasidavė net gabiam šeimynos gy.
įgaliojimus.
LIETUVIS ADVOKATAS
čioniškai — katalikiškai patar
3) Fainilial jaundice. Šios
dytojui, neatldėlloklt
neatėjo pat
navo. Toliau širdingai dėkuoja
VISUOSE
JŪSŲ
REIKALUOSE
šaše.
lūšies geltą kūdikis gali tu
Registruotas Notaras
me aukuotojams šv. Mišių, ku
DR. J. E. ZAREMBA
8221 West 2>nd
rių buvo užprašyta 11, taipgi
rėti
ateidamas
į
pasaulį
arba
SPECIALISTAS
aukuotojams vainikų,
kurių
Arti Lėavitt Street
buvo 16, gerb. seserims Kaji pasirodo tuoj po atėjimo,
Inėjlmas Rūmas lėlė
zimie.rletėms, atvykusioms su
Telefoną* Ganai 2552
20 W. JACKSON BLVD.
52 E. 107 St,
Kampas Michigan Avenue
ir, paprastai, tas yra su kiek 3327 SO. HALSTED ST.
vaikeliais
kalbėti
šv. rožan
Arti State Gatvės
čiaus
prie
velionės
karsto.
Telefonas Pullman 5950
vienu tos šeimos kūdikiu. ŠiaChioago, III.
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
>flso Va.andos: Nuo lė ryte IM
Dėkuojame sodalicijoms ir cho
* po pietų. Vakarais nuo B Iki f
rui už patarnavimus, grabneReal
Estate,
Insurance,
Spulka,
Paskola, įvairūs
Inie atsitikime kūdikio gyvy
kare.
Sered«i4s ir PėtnySioTelefonas YartLs 4669
^odė-ltomls šuo lė ryto Iki i
šiams ir bažnyčios
tarnams.
patarimai,
visi
rašto
darbai,
ir
tt.
sa olėtu
bė sunku išgelbėti.
Lenkiame galvas ir dėkuoja
nis nuo 9 iki 8.

PENTUOIAME AUTOMOBILIUS

PAUL M. ADOMAITIS

J. P. WAITCHES

ILLINOIS VAIKAS
STEBINA MOTINA

Į DR. B. M. ROSS

F. W. GHERNAUGKAS

DR. R. M. ROSS

A, A. OLIS

A.

A.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU
AGENTŪRA AMERIKOJ

FLORENCIJA
GOBERIUTĖ

Daktaras

WISSIG.

JOHN B, BORDEN

JOHN KUCHINSKAS

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS

P. P. BALTUTIS & CO.

me geriv klebonui kun. Baltu
čiui už gedulingas pamaldas ir
pamokslą bažnyčioj,
o gerb.
kun. Jusevičlul
už pamokš’.ą
kapinėse. Nuoširdžiai ačiū kai
mynui Dr. Kielai už prieteiingą užuojautą.
Dar dėkuojame graborlui S.
P.Mažeikai už mandagų patar
navimą ir padorų elgimąsi lai
dotuvėse.
Dar karią ačiū ačiū visiems
pribuvusiems suteikti paskuti
nį patarnavimą musų dukrelei.
Ankstybam amžiuje pašaukė
tave, musų Florencija, Dievulis
pas save. Per Jo tnaionę te
šviečia tau
amžinoji
šviesa.
Kol gyvi busim mes tavęs ne
užmiršim ir prašome Dievo su
teikti mums kantrybės perkas
ti skaudų utsisky.riiuą su ta
vimi.
Nuliudusi

Golierių šeimyna

KAS KENČIA UŽKIETĖJI
MĄ VIDURIŲ.
Jei kieti viduriai
turite
gazus
į balta liežuvį, silpną širdį, nemigę
j it anksti atsikėlę jaučiatės pailsę,
I nepaisant, kad nuo senai vartojate
J visokias pilės ir druskas bei įvaiI rins gyduoles, prlsiųskite savo ant! tašą. o mes parodysime kaip musų
gyduole
"V< ntrole” gydo
ir kaip
daugelis pasigydė.
Daug ligų kįla,
Jei prigulinčiu gyduolių neatitaikysl.
Pas mumis nieks nebus apviltas, bet
bus užganėdintas.
Rašykite šituo
, adresu.
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Antradienis, Lapkr. 25, 1930

GRABORIAI:
Telefonu Tardė 1138

S. M. SKUDAS

STANLEY P. MAŽEIKA

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

BALSAI! UOTO JAS
Tortu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

J. LULEVICIUS
Graborius Ir
Ualsamuotojas

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

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

S. D. LACHAWICZ

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

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiauBia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.
Roosevelt 2515

arba 2518

I. J. Z O L P

2314 West 23rd Place
Cbicago, Illinois

GRŠ.BORIU8

SKYRIUS

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

DAKTARAI:
Isl.foi

(Tąsa iš 4 pusi)

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

GRABORIUS IR

Tel.

SPORTAS

\vay of all Litera (married
nien). Maybe next Tuesday
there will be definite news.

Orovehlll 8248

Ofiso Tel. Victory 3887

DR. J. J. KOWARSKIS

Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2376
“The Girl’s Atheletic Asas tlie West Šitie teain. Lašt
Gydytojas ir Chirurgas
Tuesday tliey broke tlieir sea- sociation will liold its nionthly
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
meeting
on
Tuesday,
Nov.
23,
2403 WEST <3 STREET
son liigli ganie with 1070.
2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas
Kertė So. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
at
the
Providence
of
God
’
s
Nuo 8 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai.
Tel. Prospeot 1028 •
I
Antras ofisas Ir
Rezidencija
8 Ir 7 iki 8 vai. vakare.
Vaičiūnas, sėt two records Parišk Scliool, in the Girls
Reildencija 1899 So. Leavltt st.
I
1 X.
Tel. Canal 2339
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
for the bowlers to shoot at, Club Rooin, at 8:15 proniptly. Berodo mis nuo I — 12 vai. ryto.
Valandos:
2-4
po
pietų
Ir
7-9
v.
▼
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nedėllomls pagal sutarti.
a 287 garne and 699 indivi- lt is absolutely necessary that
Nedėlloj pagal susitarimų
,vUk. Antro Ofj Vai.; Nuo 8-6 po
j plet. Utarn. IrSubat. Nuo 8-9 vak.
dual series! These two re- every council be represented
, Šventadieniais pagal sutarimą.
Oflee Tel. Virginla 0036
cords break all previous Kni- by as many girls as possible.
Telefonas
Boulevard
1939
Recidencijoa: Van Buren 6861
ghts of Lithuania Bowling re- It will necessary that every
Tel. Canal <764
Republic 8468
Dr.
Si
A.
Brenza
cords,
| council that played Baseball
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
and also tbose councils who
4142 Archer Avenue
Al Gedrainis štili holds the intend to pay Basket Bali this
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
GYDYTOJAS,
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
league
individual average ,geason attend this meeting.
9:30 vakare
CHIRURGAS
S iki 4 ir 4 iki 8 v. v.
lead. Lašt week be shoot 631,'; diaįrman
4608
S.
ASHLAND
AVENUE
IR OBSTETRIKAS
Nedėllomls nuo 10 iki 13 ryto
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
not so bad.
Gydo
staigias
Ir chroniškas liga.
Netoli 46th St.
Chicago, III.
Franėes Graibus.

DR. A, 6. RAKAUSKAS

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

DR. A. RAČKUS

Val.: nuo 8:30 iki 9:30 vale

vyrų, moterų Ir vaikų

Plenty more fanettes and
DARO OPERACIJAS
Ofiso TeV Victory 6899
SO
Ret. Tel. Midvvay 6512
ŠURUM — BURŲM
Ifans lašt week. Botvling is gai
Ligonius priima kasdieną nuo
Recidencijoa Tel. Drevei 9191
Kampas 46tb ir Paulina Sta.
KIAI.
Įning lieadway and popularity
pietų iki 8 vai. vakaro.
Tel. Boulevaid 5203 - 8413
Nedėliomis Ir seredomls tik
kreipkitės įainong tlie Kį of L’s.
Nuliudimo
valandoje
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lškalno susitarus
Lietuvos Vyčių 4 kuopa, lap Oakley Avenue ir 24-tas Street
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU8
Telef. Wl!mette 195 arba
Tlie Botvlers and tlieir fans'kričio 26 d., 8 vai. vakarė,
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
CHSCAGOJE
Ir X-RAY
Canal
1718
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
sliould not gorfet tliat the K rengia linksmiausius Šokins. Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllal*
Laidotuvėse pa dykai.
▼alkų ir visų chroniškų ligų
2130 ĮVEST 22nd STREET
tarnauju
geriausia
Ir Ketvergais vakare
of L Basketball league, meets
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Vakare bus obuolių, saldaiOfisas 8101 So. Halsted St
todėl, kad priklau
on
tlie
floor
of
lionor
at
Sfe
Kampas 81 Street
I-----------------------------sau prie grabų lšnių ir lengvo gėrimo. Bos duo
dlrbystės.
UNDERTAKING CO.
Pliilip’s Gyni, located at Jack- dama dovanos tiems, kurie
VALANDOS: 1—8 po plet., 7-9 vak. Tel. Lafayette 5793
OFISAS
P. B. fladley Llc.
Nedėliomle
Ir šventadieniais 19-19
son
Blvd.
and
Kedzie
ave.^
<68 West 18 Street
Koplyčia Dyku!
bus gražiausiai apsirėdę, reiš 4119 80. MlCHlOAN AVENU®
Telef. Canal 6174
Tai. Kenwood 6107
710 AVEST 18th STREFT every sunday at 2 P. M. Ga kia apskurę.
SKYRIUS: 8233 S.
Valandos:
Halsted Street, Tel.
C.xnal 8161
PRANEŠIMAS
mės and Dancing “We aini
Nuo 9 Iki 11 valandai rytoj
Tai bus tikros lietuviškos
Victory 4088.
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Nuo
6
lai
8
valandai
vakare
to please all” is the Comniįį TOkarnjko8;
kila syk b6.
apart šventadienio Ir ketvirtąfiiente
Office: 4459 S. California Avė.
ssioners slogan.
) jdav0 UctnToj<,. Todcl
Plione Ikmlevard 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
,
Nedėlioję pagal sutartj.
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai-'
LIETUVIS GRABORIUS
'čiame visų kuopų jaunimų at- taitė. Komisija deda daug pa čiu
— viršuj Belskio-Rakščio aptieIt seems that the further
Jejimas 24i/2e vienam'
kos) po num. 2423 West Marųuette
Nauja graži koplyčia dykai
stangų pardavinėdami tikie- Rd. Valandos, nuo 2 iki 4 po plet j
teani cornes to partieipate m M.ba
porai
tUS.
, Į
| Tel. Prospect. 1930
GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
any sport, the better spirit. E.
Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bus gera muzika — Frank’s So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
lr
da
bus
vienas
dalykas,
Tel.
Virginia
1290
G.
Gary,
South
Chicago,
InHusų patarnavltnu
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
visuomet sąžiningas ir
diana Harbor. Believe maj tei kalakuto gaudymas. Kas Original niglit Owls.
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros- 1
nebrangus, nes neturi
Ofisas 2201 West ?2nd 8treet
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
}you have to have'spirit to co»
pagaus, tas bus laimingai),
me išlaidų užlaikymui
Vakaras įvyks Dievo Ap- tartj.
C
ar.
So. Leavltt St. Tel. Canal <289
skyrių.
Rezidencija: <640 So. Maplevrood
me as far as tliey do.
įįnes inat ant rytojaus kalaku- veizdos par. salėje, 18 ir ULIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Republlo 7868
Nauja, graži ko
_________
?’■ i tynė.
OFISAI:
nion.
1|
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 ▼. ▼.
Ofisas
J
4901 — 14 St.
2924 Washingtoll
Nedėlloj: 10 — 12 ryto
plyčia dykai.
Ruinors bave it tliat. a few į Reng, komisijon įeina se Iki pasimatymo.
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451
3307 AUBURN AVENUE
njore bowlers are going tlię pantįejį nariai: Pikelienė, PiKarvelis.
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6 659
Tel. Boulevard 9277

1439 S. 49 Court Cicero, UI.

1650 West 46th St.

Tel. Cicero 5927

DR. R. G. CUPLER

J. F. RADZIUS

DR. A. A. ROTH

BUTKUS

A. L DAVIGGNIS, M. D.

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS GU.

A, MASALSKIS

DR. S. BIEZIS

ezeTski

š

kelis, Giedraitis, Saltimieras,
Jankauskas, Jozovitas, Bogu-

DR. S. A. DOWIAT

AKIŲ OYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. 0.
K

Rezidencija
4729 West 12 PL
Tel. Cicreo 2888

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel.

ATMINIMAS

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

JONO VABRINSKO

Ambulanse Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar

Įvyks seredoj, lapkričio 26,
7:00 vai. ryte Aušros Vartų
par. bažnyčioj. Visus gimines,
draugus, pažįstamus ir kaimy
nus nuoširdžiai prašomo atsi
lankyti.
šį atminimą
vyrui.

Ona

,

daro mylimam

Makunicnė.

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

Susitarus

Prospect 0610

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto iki
12 po pietų.

Tel. Boulevard 7589

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man

Tel. Tarda 1820

dagų ir tinkamą patarnavimą.
ANTANAS

J. F. Eudeikis Kony.
PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS

4447 So. FairNeld Avenue
Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS

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

GRIGALIŪNAS
mirė lapkr. 24, 1930 m. 6:30
vai. ,ryt. 38 metų amžiaus. Ki
lo iš Biržų Apskričio, Vabal
ninku Parap. Si'dabiškių Kai
mo Amerikoje
išgyveno
20
metų.
Paliko dideliame nubudime
moterį Ceciliją po tėvais Giučlnskaltė, 2 dukterį Kazimierą
ir Virginiją,
4 sūnūs Antaną,
Albertą, Stanislovą ir Edwa.rdą, brolį Motiejų, seserį Uršulę
Vaišnorienę ir gimines.
Kūnas pašarvotas
1907 So.
Ituble
StLaidotuvės įvyks
Pelnyčioj, lapkr. 28. Iš namų 8
vai. bus atlydėtas J Dievo Apvelzdos par. bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sle'.ą. Po pamaldų bus
nulydėtas J ftv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

Moteris,

Tel. Boulevard 3201

Dukterys. Snnai
Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis, Yards 1741.

DR. G. SERNER

DENTIST AI

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
(Kampas Leavltt 8t.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj pagal sutartj

T. A. D.

T. A. D.
PRODUCT

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 iki 12

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Res.

Hemlock

1691

Rezidencijos Tel. Plaia 9209
' VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

fC

4712 So. Ashland Avenne
▼ak j Nuo 9 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero

DR. GDSSEN
4847 W. 14 ST.

Ofiso Ir Res. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH

1260

LIETUVIS DENTISTAS
Man relk tokių žmonių, Vai.: kasdien nuo 10 ▼. ryto Iki 9
kurie lankytų mano kosvai. vakare
Nedėliomis pagal sutartj
tomerlus. Gera mokestis
atsišaukti

DR. V. A. ŠIMKUS

Boulevard 7689

DENTISTAS

Kampu Halsted St.
Valandos: nno 10—4; nno fl—8
Nedaliomis: tuo 10 iki 12.

Tel. Boulevardl 1401

DENTISTAS

DR. A. P. KAZLAUSKIS
756 West 35th St.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
6 iki 8:30 vakate

Telef. Midway 2880

2201 WEST 22nd STREET

LUTUVia AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių DirbtuvS

1821 SOUTH HALSTED ST.

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

DP. G. Z. VEZELIS

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Taipgi užlaikome visokius rūbus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
•
Rez. 6 622 S. Wihpple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Palengvins aklų Įtempimą
kuris
esti
priežastimgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuTel. Boulevard 7042
mo, skaudamą akių karštj. Atitai
sau kreivas akla, nuimu cataractus.
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
regystę.
T»‘ITKrrrTflFP A 0
Prirengiu teisingai akinius visuose
1545
WEST
47 STREET
atitikimuose, egžaminavlmai daro
mas su elektra, parodančia mažiau šalę Deposltors State Bank skersai
sias klaidas.
Pėoples National Bank arti
Ashland Avenue
fipeclale atyda atkreipiama mokyklot valkočiams.

Kainos pigesnės, kaip kitur

aprengimui mirusiųjų.

3201 Aubum Avenue

Gydytojas ir Chirurgas
Nedėliomis

DR. B. ARON

4

navimą.

DR, P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

8464 SO. HALSTED STRMET
Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakarė'
Res. 3201 S. WALLACE STREET

Cicero, III. Tel. Wentwortli 3000

Rez. Tel. Stevvart 8191
Tel. Cicero 2962

DR. S, ASHER

DENTISTAS
4901 W. l<8t.
Cicero. Hl.
Viršuj
National
Tea
Store
3133 S. Halsted St., Chicago
Valandos 10 vai. ryto Iki 9 vai.
vakare. Ned. su&tt&rus
TeL Caluintt 4479

DR, H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas

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

t

f
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“V" ----------Gotenburge labai
gražu. Į vvnėj. Radau visus sveikus,
Kaip privažiavom prie krašto 24 metai kaip nesimatę. Pa
griežk gražiausia muzika, vė-Į tariu kiekvienam į Lietuvų
liavos plevėsavo, pirma A-'{važiuoti per Švedijų”.
merikos, paskui Lietuvos ir
Su pagarba,
daugiau viso kių tautų. Pas
Mrs. Uršulė šeštokas,
kui atvažiavo autobusas, da
Kaunas, Lithuania.
vė “raido” po visų Gotenburgo miestų, rodė įžymes
nes vietas.
Švedai labai mandagus su
visais keleiviais. Galiausiai,
nuvežė į gražiausių viešbutį.
Savininkas R. Andreliunas
Nakvojome..
Užlaikau visokių
lukąlnių Ir sldaBagažų nekratė, tik paklau
orlnlų daiktų, vė
sė, ar nevežam patrankos...
liausios mados ra
lio, planų rolių,
atidaryti nereikėjo. Sakysiu,
rekordų
Ir t. t.
Taisau laikrodžius
kad kelionė buvo gera, visų
•S-KPJJ!
Ir muslkos instru
mentus.
laikų iki galo.

Valdybos įvairiems sky
EKSKURSANTŲ ĮSPŪ
riams yra išrinkta ir dabar
DŽIAI.
veikia. Dramos skyrius žada Labdarybės centro mėnesi
j ty”, kuriu A. R. D. Centras gražius darbus nuveikti. Šio nis susirinkimas įvyks trečia Švedų Unijos raštinėj gau
Įrengia per 12 metų.
skyriaus komisijoj įeina net dienį, lapkr. 26 d., 8 vai. va narna daug laiškų dėkojančių
Nuoširdžiai prašome Sesu-'pats mūsų gerb. kleb. kun. A. kare, Aušros Vartų parapijos už mandagų patarnavimų ir
čių geradarių ir rėmėjų pa Baltutis, kuris nori, kad kuo svetainėj. Visų kuopų ir dr- parankamų keleiviams, kurie
kvietimų priimti ir į “bunco” pa būtų didžiausia visoje Chi- jų atstovai prašomi atvažiuoti plaukė ŠVelų Amerikos Lini
“Pantry party.”
cagoje.
atvykti.
ir pasiimti tikietus “bunco jos laivais. Pav.,
Tų sumanymų įnešė ir pa Pelnas nuo “bunco” — bus
Vytis.
party ’
Valdyba.
“Kaunas, spalių 30 d., 1930,
rėmė Brighton Pk. A. R. D. tai Kalėdų dovanėlė nuo prieV. D. M. Aš Uršulė Šeštokie
6 sk. per p. B. Lindžienę. Ki-'telių mūsų mylimoms SeseriX Mūsų biznieriai netik au Susivienijimas Lietuvių Dr- nė, keleivė, važiavusi į Lietu
tų tautų vienuolynų remejai ms &v. Kazimiero.
kavo daiktų bazarui, bet dau jų ir Klubų Bridgeporte turės
vų nauju motorlaiviu KUNGS
“pantry
kais ruduo
Rėmėja.
gumas ir į bazarų atėję gero savo mėnesinį susirinkimų 25
HOLM, kuris iš New Yorko
party”. Mes rengiame jų pir
kai praleido. Žinoma, buvo ir dienų lapkričio, 8 vai. vakare,
mu kart. Prašome visų val LIAUDIES DAINŲ K0N- tokių, kurie visai akių nero Chicagos Lietuvių Auditori išplaukė spalių 11 d. Visųpirma dėkoju p. VI. P. Mugomųjų krautuvių savininkų
TESTAS VISŲ ŠVEN
dė. Vistiek jie turtingesniais jos salėje, 3133 So. Halsted
činskui, už patarimų važiuoti
paaukoti kų nors iš valgonnį
St.
TŲ MOKYKLOJ.
nepaliks.
daiktų į “pantry party”; val
Gerbiami draugijų ir klubų Švedų Amerikos Linija. Tu
X
Netikėtai
giltinė
pasisurėjau gana linksmų kelionę,
gius, kuriuos galima ilgiau pa Dovanas laimėjo Šidlauskaitė
viršininkai ir atstovai melj ko i musų kolonijų ir keletu ,v. ....
,
.
man
viskas kuogeriausiai pa Kaunas gana gražus ir šva 2650 West 63rd St. Chlcago.
laikyti — žiemai. Rūkytas mė
dziami pribūti, nes turime
Telefonas HEMLOCK 8 S 80
ir Latvėnas.
i
belaiko
žmonių
i
anų
pasauli
,
•
,
tiko
labai
mandagus
tarnau

rus. Miestas buvo gražiausiai
sas, vaisius “kanuose”, dar
!
T . .
. .
daug naujų dalykų svarstyRosei&nd, m.
Praeitų
perkėlė.
Lai
būna
visiems
gytojai,
per
pietus
vis
grodavo
išpuoštas, Vytauto Didžiojo
žoves, ir t. p. Pripildykime
mui.
M. Kadziauskas, rašt.
ATMINK SAVO
penktadienį, lapkričio 21 d.,(viems atsarga, nes nežinome
orkestras,
valgiai
mažiausiai
sesučių “pantry”, kad jos
dienai (spalių 27 d.). Man la
NAUDAI,
yį (Visų Šventų, liet. par. moky-!neį dienos nei valandos savo,'
iš 12 rųšių. Per paskutinius bai linksma Kaune. Mano Kad vesdamas
turėtų žiemai “provento”
visus reikalus per
kloj įvyko pirmas labai įdo- mirties.
*
pietus turėjom kalakutų. Val brolis dirba orlaivių dirbtu
sokie valgomieji daiktai bus
muš liaudies dainų kontestas,
gomasis salionas buvo pa vėj, Ant. Siurbis, dirba 8 vai.
X Mūsų jaunimas bevei kas
dėkingai priimti ir sunaudoti.
kuriame dalyvavo gana daug
809 West 35th Street
puoštas visokiomis spalvomis per dienų. Labai linksma tė“Pantry party” baigsis su
vakarų žaidžia bolę svetainė
CHICAGO
’
mokinių ir lietuvių liaudies
popierinėmis
gėlėmis: ant
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774
“Palėkonės Diena”. Iki tam
je. Gerai, kad turi kur pra
dainų padainavo. Pirmų do- , .
,
Visados sutaupysi daug Išlaidų
kiekvieno-gi stalo stovėjo gy
laikui visose kolonijose Sese
i
•
••
o.
Z.-J1
i
leisti
naudingai
laikų.
A.
ALESAUSKAS
vanų laimėjo Stase Šidlauskai ,
1
Perkam Mortgečlus Ir Bonus.
vų gėlių bukietai. Vienų vaka
rų priėteliai rinks bei aukos
Skollnam pinigus ant Namų.
MOTOR EZPRESS
tė, kuri atmintinai padaina- į X Bedarbė visur palietė, bet
Parduodam,
lšmainom Ir lnSlurivisokios rūšies valgius šv. Ka
rų šokiai, kitų judami paPAUKŠČIŲ BAZARAS
nam visokį turtų.
vo 23 liaudies dainas ir Po- ’ gal kiek mažiau mūsų kolo-.
Mes
permufuojame-perveža
Padarom davernastes ir Pirkimo
zimiero Vienuolynui.
vilas Latvėnas, padainavęs 17 nijų, nes tik 47 užsiregistravo, I v Dabar eina West Sidėj Au- veikslai.
Pardavimo Notariališkus raštus
me pianus, forničius ir kito bei
Siunčiam
Pinigus ir Laivakortes.
dainų.
Kitas
kontestas
įvyks
'
kurie
būtinai
reikalauja
pa,
7^^
P®™?sa
Į
(
'J
“Bunco party”.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
kius
dalykus.
•įi Visi prašomi skaitlingai at
Yra pamatu musų Pasekmlngumo.
Lietuvoje, žmonės laukus gruodžio 5 d.
/rainos.
Taipgi
parduodame
anglis
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
silankyti, įsigyti dovanų PaRap.
apdirbę, žiemai pasitvarkę,
Tai naujas ir gražus SeseATLIKTĄ DARBĄ.
geriausios
rųšies
už
prieina

dėkonės Dienai, kalakutų, an
paprastai pakelia vaišes tai- nj Kazimieriečių sumanymas
Valytojas ir Taisytojas
miausių kainų. Musų patarna
čių,
vištų,
žųsų.
Kadangi
šis
WEST
SIDE
ŽINIOS.
kininkams. Rėmėjos irgi kų lietuvybės dvasiai kelti,
greitas, geras ir
dresių, vyrų Ir moterų kau vimas yra
BRIGHTON PARK
bazaraą rengiamas ypatingai tų Siutų,
nors panašaus nor padaryti
Išvalymas ir suprosijimas
$1.00
nebrangus.
išvalymas, glaziravimas
Rendon štymu šildomas forX Aušros Vartų parapijos naujojo boilerio lėšoms pade- Ir Kailiniukų
Pabaigusios pildyti sesučių MARQUETTE PARK VY
pamušalo indėjlmas .... $14.00
7126 So. Rockwell Street
nišiuotas kambarys, šiltas van
paukščių bazarėlis gyvai pradaugelis biznierių gau Ateiname pasiimti ir pristatome.
“pantry”, užbaigs savo dar-j
ČIŲ SUSIRINKIMAS.
Telef. Republic 5099
duo ir sliower batli. Porai ar
sidėjo pereitame šeštadienyje. s*a* siun™a dovanų. Po bazabymetę su gražia ‘ ‘ bunco par- |
________
2655 WEST 69 STREET
Mes pervežame daiktus ir j vienam. 2 blokai nuo 3 strytty”, kuri įvyks šv. Kazimie- šį vakarų parapijos svetai- Komitetų laimėjimų paroda 'ro ™ bus PaSarsinti “Draukitus miestus.
Tel. Hemlock 6484
karių. Renda vienam $4.50
ro Vienuolyno Auditorijoje nėj įvyksta svarbus extra su- stovi žymiausioje svetainės '®e
sav.
lapkričio 30 d., sekmadienio sirinkimas L. Vyčių 112 kuo- vietoje ir tikrai gražiai at
KALĖDŲ PLOTKELLS.
vak., 7 vai. Įžanga į “bunco” pos. Bus naujų narių prirašy- rodo. Yra brangių ir naudinKONTRAK TORIAI: Mrs. Blakeslee, 3039 W. 45 St.
Jau galima “Drauge” gau- ĮVAIRŪS
vos 50c. Bus užkandžių, bus rnas ir senų narių mokesčių gų daiktų, Išverstakės lėlės « šviežių tik ką Iškeptų KaĮVAIRUS PARDAVIMAI
kauliukais žaidimų ir šimtai sutvarkymas. Po šio susirin- rodos visus mato ir daboja ledinių plotkelių Įvairių spaPhone Republic 4949
RAKANDUI PARDAVIMUI
gražiausių praizų; įvairių ir kimo, visi nariai, neužsimokė- i lankytojus. Našlelės Laurynai- Jvų. Galima gauti kartu Ir
PARDUOSIM su dideliu nuosto
brangių ir nepaprastų.
1 ję mėnesinių mokesčių, bus j tienės paaukotas narvelis su konvertų. Kreiptis į Brolį
Namų Statymo Kon trak torius
liu visus puikius rakandus,- 2 Wiiton
namus prieinama
kaurai, elektrinis radio ir viską, mu
Širdingai kviečiame sesučių, prašalinti. Dabar mūsų kuo-, šokinėjančiais paukšteliais vi2-334 So- Oakley Avė, Statau įvairiausius
kaina.
Moliavojimo Kontraktorins sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip
Kreipkis tuoj. Tikras bargeprietelkas bei prietelius ateiti poje yra nauja tvarka ir vis- sų dome kreipia. Ant stalo ChlcagO, III.
7217 S. CALIFORNIĄ AVĖ. Mes moliavojime. dekoruojame ir nauja.
nas.
į “bunco party” sekmadienio' kas daroma pagal naujų sis- tridorelinė padėta visuomet* ————■
3040 W. 62 St. Arti Wl»Jpple Street
Telefonas Hemlock 4526
išpopjrluojame
visokius
namus. į
vak., lapkričio 30 d. Maloniai temų.
laimi. Dešinėje pusėje stovi
Musų kainos labai prelnamos ir dar
Tik ką gavom karliodą bulvių i5
Wm. J. Kareiva
Idaho.
100 svarų j namus
pristabas
garantuotas.
ir įdomiai praleisit rudens nu-1 Marquette parko 112 Vyčių rūtų darželis — vyrų numy
Phone Virginia 2054
Savininkas
tom už $2.35. Cibuliai 95c. Tel. KeDėl geriausios rųSles
bodų vakarų ir naudos gražios kp. pradėjo naujų narių vajų lėtas. Šalia puikiai aptaisy
6127 S. Maplewood Avė. Idzle 1434.
JOSEPH VILIMAS
Ir patarnavimo, Sau
Pigiai parloriaus setas, kaip nau
padarysit. ‘ ‘ Geriau duoti — ir iš pat pradžios sėkmės la- ta Boilerio būda, jų puošia)
kit
Namų Statymo
jas Bargenas. 2 343 W. 67 St. Apt.
GREEN VALLEY
A.
M.
BUTCHAS
negu prašyti”. Nedideli pini- hai geros. Per pereitus du su- gražus parašas ir balti, kaip
212.
Kontraktorins
PRODUCTS
PARDUODAME:
Pentą, aliejų,
Olselis Šviežių klausi
gai, vos 50c., o už tuos centus sirinkimu prisirašė aštuonioli sniegas, uždangalai. Toliaus
šiuStų taisymo
šapa, rendon ar
4556 So. Rockwell Street
vinis, ir (vairius Įvairiausius Hardnių, sviesto ir sūrių.
ware — geležinius daiktus — reik pardavimui, puiki vieta. Aukso ka
ir vaišes apturėsi ir dovanų kų namjų narių. Ne tik nauji užkandžių ir saldainių stotis.
4644 80. PAULINA STREET
menis. Musų kainos labai prieina sykla gerakn šiaučiui. Norint masi
TeL Boulevard 1388
nos skyrium. 3624
Cottage Grove
laimėsi, gal kelis syk branges- nariai kalbinami prisirašyti, Priešingoje pusėje Šv. Kazi
mos.
Avė.
4414 So„ Rockwell Str.
nę negu 50c.
jbet ir seniau buvę yra prašo- miero ir Aušros Vartų vyrų
$3,000 I PARTNERIUS
Telefonas Lafayette 4689
Budavojam
naujas
namus,
Taa da pirma “bunco par- mį priklausyti iš naujo,.
ir moterų draugijų budos. Ben AUTOMOBILIAI
Vyras a.r moteris, veiklus ar ne,
praplėtimui pelningo biznio. NeS virS
(dirbam cemento darbus - fun Tel. Lafayette 5197
dra bazaro išvaizda graži, o
25<jį. Pinigams esant, darbas tuoj eis.
Įdamentns saidvokus, taipgi
Kreiptis po 3:30 v. v. 159 No. State
lankytojai — tai senos darbuo
St. Rm. 1027.
muro darbus, iš medinių pa
tojos moters ir geriansi musų
Not Ine.
Elektros kontraktorial, suvedam Švie
lietuviai wesidiečiai. Pirmojo Geriausios Rūšies Automobi darom mūrinius, apmurinam sas
REAL ESTATE
ir jėgą. Elektros relkmenoa ir
medinį
namų
po
vienų
plytų.
fikSčierlal.
vakaro čempijonais pasirodė
liai.
L. DOMBROWSKI A SON
Mainysiu savo namus ChiJs
Atrodo mūrinis, po to jau ne3016 West 47 Street
Jonas
Krūmas
ir
Vincas
Anus
< I” 1
Ateik pažiūrėti musų nau reik pentyt. Turim namų ant
cagoj į ūkį arba namų mieste
y V
kevičia. Antros bazaro dienos
Telefonas Canal 7288
Lietuvoj.
čanipijonus tik parapijos ko jausių DE SOTO ir PLY pardavimo ir mainymo.
MOUTH Chrysler išdirbystės
JULIUS ŠLICKIS
Jusy Žvaigždes
JOKANTAS BROS.
mitetai gali surašyti, nes man
automobilių už labai prieina
2019 W. 22 Street
4138 Archer Aveuue
korespondentui nedrąsu buvo
Sporto Pasauly
MaliavoJImo Kontraktorlug
mų kainų.
Tel. Canal 5529
Tel. Lafayette 7674
Maliavų ir sieninės popleroa krau
jų pavardžių klausinėti, o pa
■—ar tai jie butų kumštininkais, ristikais,
tuvė.
Naujas
atakas.
Naujas
De
Soto
$885.00
f.o.b.
,
bėgikais ir Šiaip atletai — neapseina be
tys jų nesisakė.
8184 So. LEAVITT 8T.
CHICAGO
PAIN-EXPELLSRIO. Jie žino verte
{Naujas Plymouth $590.00 f.o.b. Telef. Republic 8898
šito visam pasauly garsaus linimento.
Jie reikaulauja išsitrynimo su PAINX Šiandien, ryt ir padėkos'
OAGE PARK MOTOR
M. YUSZKA
EXPELLERlU po kiekvienam dides
(dienoje paukščių bazaro biz
niam treniravimosi gimnastikos kamba
SALES
Plnmbing & Heating
riuose ir taipgi po kiekvienų įtempti}
CONTRACTORS
GENERALIS KONTRAKTČRIUS
eis
tolyn
ir
galutinai
atei

nis
Kaipo
lietuvis, lietuviams patar
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
Joe Bagdonas, Savininkas
Statau namus kaip rnuro taip ir
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
nančiame šeštadienyje arba 5625-27 S. WESTERN AVĖ. medžio nuo mažiausio iki didžiausio. nausiu kuogeriausla.
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro
Kainos prleinamlauslos.
4426 So. Western Avė.
PAIN-EXPELLERIS.
sekmadienyje įvyks galutinas
Telefonas Prospect 5669
2452 WEST 69th STREET
Tel, Lafayette 8227
Statau naujus namus ir se
Išvengkite Kusulių, Peršalimų,
daiktų išpardavimas. Laukia
lapos Telef.
ma Westsides biznierių ir proNamų Telef. nus priimu į mainus.
NAUJI GERIAUSI
turėdami
ėdami tolei
toki P»
pat)
‘i poltikėjimz
puitikėjimz PAIN-BXPBLLBRIU, koki
k
Tel. Lafayette 8862
Ofisas Ir Res.
pačių tauto* žymieji atletai. Iibandykite iiiitrintl
turii ju»ų
ju
2608 WEST 47 STREET
Republlo 4881
ir 2384
4101 M. M ozą rt St Hemlock 2847
Jų. busite .Učiai nueteau PAIN-BXPELLBRIU
PAIm-kafic________ __Šiandien. ..
fesijonalų atsilankymo, mano
AUTOMOBILIAI
binti jo pasekmėmis. Jut tapsite atnaujintu ir sutvirtintu.
Tel. Lafayette 1083
Nesą jūsų kraujas
iae pn
prade, cirkuliuoti taip, kaip niekuomet
J. C. ENCHER 8i CO.
me, kad jie parapijos reikalų
pirmiau necirkullavo.
iklu
Atminkite taipgi, kad PAIN-BXPELLBRIS
KONTnAKTORIAI ‘
Turim ifielt, 7 kamb. medinį rez.
neužmirš, nes be parapijos ir
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reumatiikit Skaus
I GENERĄLIAI
Real Estate Ir visokia apdrauda
Plumblng A Heating Lietuvis
mu, strendieglio, Sustingusio Sprando, Neuralgijos ir t. t
Portage Parke, 4 mlegk. stiklintai
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Iitinarinimų, Nusimuiimų ir
jų bizniai nebūtų čion įsikūrę.
Notary Public
KONTRAKTO RIUS
porčiai, langlnyčtos, Screenal, m»uKaina $640 06 F. O. B.
Geliamu Muskulu.
Skyrius 4429 So. Falrfleld
Mano
darbas
pilnai
garantuotas
donė,
lce-box, gesinls pečius, 1 ka
Dvejopo populiariu kainų didumo bonkntėaei
Kalbama, kad Melrose Parke Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
1S ir 70 centų.
Kainos prieinamos
ro' gar., arti mokyklų, baln., gera
ateik pas tu|il ir persitikrink, kad
Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai U
yra nemažiau lietuvių kaip pas mus rasite geriausios rųSisa au2422 WEST 69th STREET transp., pigiai, 5225 Cuyler avė. Klldare 7476
westsidėje bet ten lietuviai ne, ««»®wiiu6 ui žemą kainą.
Ltbor^briat erf
...
A
,.
I Taipgi turima Įvairių įvairiausių
riglal 8% augRčfų kampinis plytų
FLAa. RICHTER fcr CO.
dešimtos dalies westsidės bis- vartotų karų ui labai mažą kalną,
namas.
Kreiptis 1300 So. Trby St.
Ocneraliai Kontraktorial
■ r.BRY AMD SOUTH riFTH «T».
1-mas floras.
Thomas
Higgins
niaus nebeturi, mat be para- BRIGHTON MOTOR SALES
BROOKUYN, N.Vf
Real Estate
Užbaigti' reikalus, pardavimui 160
PLUBiBERIS
pijos centro jų net jau prade-!
mc.
ak. farma, 1 mali. vieAk., gera že
2621 WEST 71 STREET
Turiu patyrimą per daugel) metų.
U Vainorais g. Laal
mė, geros namas, barnė, yra valsm.
Darbą atliekų greitai Ir pigiai
ti bizniai greit išnyksta, Ar-gi
r:iY
r\i>-i \pi i h u u u n roi'i/st
Telefonas Hemlock 0367
Telefoną* Lafayette 4666
Kaina 92,000. |600 cash. Balansas
2213 SO. OAKLET AVE.
mūsiškiai! to nesupranta!
920 mėn. Geo. Weber, O.ranri Haven,
Telef. Canal 4414
8962 Archer Avenue
Res. Grovehill 1680

C H I C A G O J E

PRANEŠIMAI.

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ
VIENUOLYNAS.

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

S. L. FABIAN & GO.

WALTER THE TAILOR

M. ZIZAS

PETRAS GRIBAS

MES

PAIN-EXPELLER

W, & L. ELECTRIC CO.

DE SOTO IR PLYMOUTH

z.

PETRAS CIBULSKIS

D. GRICIUS

REAL ESTATE

JOHN YERKES

GRAHAM PAIGE

JOHN PAKEL & CO.

Klek.

