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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VIENNA, gruodžio 1. —
Nauja šalčio banga
APŽIŪRĖJO NEMUNĄ
SUIMTAS ŠNIPAS
Atsistatydino Austrijos mi- • Chicagų palietė nauja šalnisterių kabinetas, kurio prie- , čio banga. Praneša, šiandie Specialios komisijos iš’ lie i Kriminalinė policija suėmė
šaky buvo kancleris Kari Vau popiet nebūsią taip daug šal- tuvių ir vokiečių pusės apžiū lenkų šnipų Juozų Vilkelį, gy
rėjo Nemuno srovę tarp Sma venantį Kjalviškių kaime, Kugvin. Sakoma, kabinetas nu- ta.
/
'jautęs, kad penktadienį susi-----------------lininkų ir Tilžės ir sprendė jčiūnų valse. Vilkelis suimtas
abiejų valstybių tų reikalų lie- netoli administracijos linijos
rinkus parlamentui jis negau-|
2 ŽUVO, 3 sužeista
siųs reikalingo pasitikėjimo. į Grand Trunk traukinis su- čiančius klausimus. Iš lietuvių .raitas. Policija padarė pas VIĮ Respublikos prezidentas Mi- -daužė automobilių ties 99 gat. dalyvavo vandens kelių valdy-' Ikeli kratų ir rado daug jo
J. V. KONGRESO ATSTOVAS FISH
Irias Į kanclierius pakvietė 'Iš penkių automobiliu važia- bos direktorius inž. Gabrys ir surinktos lenkams medžiagos.
REIKALAUJA KOVOTI KOMUNIZMĄ
Voralbergo provincijos gu- ,vasių 2 užmušta, gi 3 sužeis- ■Klaipėdos uosto direkcijos pi- Vilkelis prisipažino šnipinėjęs
rmininkas inž. Visockis, o iš lenkų naudai. Per tardymų pa
jbernatorių socialį krikščioni ‘ta.
vokiečių — vandens kelių di- ,aiškėjo, kad jo bendras buvęs
Dr. Otto Ender.
Dr. Atherton Seidell, kurs J
Sužeista daug žmonių
rekcijos atstovas Pundt ir vai- ulonų pulko eilinis Sirutis, kuWashingtone darbuojasi k val
i
Praeitų
šeštadienį
Soldiers
’
džios asesorius dr. Hoffman. ris taip pat suimtas. Kvota
PORTUGALIJOJ AREŠ
diškoj sveikatos laboratorijoj
iField
stadiume,
Grant
parke,
TUOTA 135.
Tokių apžiūrėjimų papras perduota valstybės gynėjui.
ir bando surasti paslaptingų
a
įvyko Notre Daine UniversiR.’
..
.tai
per
metus
esti
du:
rudenį
gyvybę teikiantį Vitaminų. B.
LISBONA, gr. 1.
Polįęi-'
minkų su armijos-r pavagarj per juos SprenfĮ.
SU LATVIJA PASIRAŠY
PASKUTINE 71-0JO KON- Pasaulio garsūs tyrinėtojai
ja
paskelhė
susekusi
sumoksiu
kadet
ĮI
futbolininkais
rungty- žįami įvairūg gį^į, nesusi.
TA PENKIOS SUTARTYS
VYKDYS ŽEMES ŪKIO
GRESO SESIJA
jau nuo genai to Vitamino,
prieš valdžių areštavusi 135 nes- Pirmieji laimėjo.
__ __ ____
________ abi valpratimai
ir
svarstomi
SURAŠYMO PLANĄ
i ieško.
'įtariamus. Tarp suimtųjų yra Pasibaigus imtynėms galy-,gfyi)es Hečiantieji Nemuno rei
KAUNAS, gr. 2. — Praei AVASHTNGTON, gr. 1. —
“R.”
tų savaitę Lietuva su Latvija Šiandie susirinko 'paskutinė KOMUNIZMAS ĮKĖLĖ KO buvusis kolonijų ministeris uės| žmonių, perlyti ir sušalę, ^ajaĮ
Ministerių kabineto nutar
Utra Machado. Arti šio miesūžtelėjo į svarbiausiųpasirašė penkias atskiras su 71-ojo kongreso sesija, kuri
tas visuotinio Lietuvos žemės
JĄ Į AMĘRIKĄ
to policija radusi apie 400 ji išėjimų. Kilo pasiauba. Da PRIVALOMAS PRADŽIOS
tartis. Tarp tų svarbiausioji tęsis ligi kovo 4 d.
ūkio surašymo planas bus vy
ug sumindžiota. Keli smarkiai
bombų.
yra prekybos sutartis. Kita
MOKSLAS
kdomas šių metų gruodžio mė
Rytoj
kongreso atstovai WASHINGTON, lapkr. 30.
sužeista.
sutartimi panaikinami pasų vi klausys prezidento Hooverio — Kongreso žemesniųjų rūmų
nesį. Bus surašinėjamos žinios
A
'
ar
Kuo
lapkričio
1
d.
įvestas
apie ūkių plotus, žemės smraupranešimo.
specialio komiteto ti/tl komu
Bombuotas laivas, sužeista 7
STREIKO
Vietos spauda praneša, kad
dar
Kėdainių
apskrity
Gudžiū•
dojimų, trobesius, gyvulius,
nistų veikimų šioj šaly pirmi
Sanitariniam perkase šalę
šiuomi sutarčių i pasirašymu RUSŲ TREMTINIŲ SUSI ninkas H. Fisli pareiškia, kad
", _ pr„ Summit nakčia subombuotas n’’
Snukio, Žai paukščius, inventorių ir dar
LONDONAS, gr. i.
rra<
.
•
irAziolr.;..
_
baigtas penkerių metų pasi
iimių
ir
Kėdainių
valsčiuose ■.bo jėgas.
RINKIMAS PARYŽIUJE
atėjo laikas Amerikos J, Val neša, kad išvengta didžiojo laivaa (barža), prigulintis Ma- • j
pradžios mokslas
tarimų darbas. Latvija sutiko
stybėms tuojau imtis priemo- 'sn,r|pk»sin streiko Valdžia terial Service kompanijai. Šis Privalomas pia^os mokslas,
Sąrašinės tam tikros komi
streiko, \ aidžia
lanV; • J, J ,
Tuo būdu dabar privalomas
su Lietuva tartis tais ir kitais
PARYŽIUS, gr. 1. — Keli nių prieš skleidžiamų šioj šaly anglekasių
P! k “ * P pradžios mokslas jau įvestas sijos. Žinias turės teikti būti
klausimais, jei nebus minimas tūkstančiai aukštosios kilmės prugaištingų komunistų pro anglakasių vadus perkalbausi nenutraukti darbų. Darbo Lockport ir 34 gat. ir Racine
nai faktinieji ūkių vedėjai. At
Vilniaus klausimas. Tad iš rusų tremtinių vakar čia vie pagandų.
daugumoj valsčių.
“ R. ”
sisakę žinias teikti bus baud
Lietuvos pusės vengta, to klau nuose rūmuose turėjo susiri Atstovas Fisli pareiškia, sąlygos bus išspręstos gra-J avė. Kapitonas ir 6 vyrai su
žeista.
Iš
jų
du
pavojingai.
simo. Latvija norinti pasilik nkimų. Pagerbė atvykusį bū- kad komunizmas čia jau įkėlė žinoju.
UŽMUŠĖ VYRĄ, KITĄ žiami ligi 250 litų pabauda.
Ūkių surašymų vykdys centi neutralė Vilniaus klausimu. smiųjį "carų,” kuriuomi yra savo kojų. Šiandie visoj šaly
SUŽEIDĖ
UŽTAISYTI
SPĄSTAI,
tralinis statistikos biuras. ‘R.’
ITALIJA SU FRANCIJA
Lietuvos užsienių ministe-‘Romanovų dinastijos didkuni- yra apįe pusė niiliono komu4 SUIMTA
DIDINA LAIVYNUS
ris Zaunius pareiškia, kad da-jgaikštis Kirilą. Pareikšta jamjnjstų jr jų sekėjų. 70 nuošimSimno valsčiuj už miestelio
bar būsiu užmegstos derybos j ištikimybė.
yra 'svetimšaliai,
Ypatingais keliais policija ribų buvo primušti Pr. Turau
DĖKOJA VYSKUPAMS
PARYŽIUS, gr. 1.
patyrė, kad šeštadienio vakare skas ir Juozas Maižiešius, abu
su Estija prekybos sutarties____________
gės Italijos su Francijr: su,a*! plėšikai puls valgyklų, 818 W.
reikalu.
1 SUGADINTAS ORLAIVIS
kilę iš Metelicos kaimo Simno
Linkuva. Kristaus Karaliaus
PASKIRTAS NAUJAS
jrimas
nestatydinti
naujų
kai
o
j
R
an
d
o
lph
gat.
DO—X
valsčiaus. Primuštieji tuoj bu šventėj kun. Lipnickas pasakė
DARBO SEKRETORIUS
į laivų. Kadangi laivy nu apriPIETŲ RUSIJOJ SUKILUSI
Policija greitai užtaisė spų- vo nugabenti į apskrities ligo- du pamokslus: vienų per me
KARIUOMENE
LISBONA, gr
— Čia, WASHINGTON, gr. 1. —: bavimui nepadarytas sutari- stus. Pirm 6.-00 vakare ties va- ninę, bet viens iš jų, Maižie- kinių pamaldas, dalyvaujant
uoste pliudurinoja sugadintas' Darbo departamento sekreto- ™as’. prasides •luro-’e lenkty- lgykla sustojo automobilius. ,§iUs, rytojaus dienų mirė. Į ta-i perrištai gedulo šydu ateitiniLONDONAS, lapkr. 30.
Keturi piktadariai įsibriovė į rįamį jų puolikai V. Gubaus- nkų vėliavai, o antrų jaunivokiečių milžiniškas orlaivis riug j>avis išrinktas senato- nia vimas.
Iš Buliaresto praneša, kad įIX).X. Vienam sparne įvyko
į§ Pennsylvania valstyvidų, vienas liko automobiliu- ^ag įr pr Abromaitis polici- Į mui. Jis pagyrė gimnazijos
BOLŠEVIKAI
SKELBIA
Pietų Rusijoj eina bolševikų sprogimas. Kilo gaisras ir ap3ejos areštuoti.
“R.” mokinių tėvų susipratimų ir
NIEKUS
kariuomenės ir jurininkų su naikino sparnų.
Į jo vietų sekretorium pre
pastangas ateitininkų veikimo
kilimai. Apie tai pasakojo iš
prie automobiliaus, norėdamas
zidentas Hoover paskyrė W.
laisvei grąžinti mokykloj.
ŽVEJAMS Į PAGALBĄ
PARYŽIUS, gr. 2. — So suimti piktadarį. Bet šis staiOdessos ir iš kitų Rusijos
MIRĖ ARKIVYŠKUPAS 1 N. Doak iš Virginia, vienos
K. V. C. susirinkime kun.
miestų atvykę į Rumuniją ke
DOVVLING
' geležinkeliečių organizacijos vietų valdžia paskelbė, kad ga paleido mašinų. Detektivas Finansų ministerija įregis
Lipnickas darė pranešimų iš
leiviai.
travo Šventosios nosto žvejų katalikų Veikimo Centro'koST. PAUL, Minn., gr.
Jie sako, kad lengvojo
kredito draugiją. Draugua nferenęijos B„ to> praneJėjas
Pačioj• gi valgykloj
skraiduolio “Profintern
rrunuivin ” ir
.. Po ilgos ligos minė vietos ar- racijai.
i ekonominę; -programų.
7 . - Girdi,!1 -----—•užklupti
-----duos trumpalaikes žvejams re.
PanpvSžio ^p,,
karo laivo “Parisliaja Komu- kivyskupas Austin Dowing, i Amerikos Darbo Federacija Pr°fframa‘ vykinti nereikėsią keturi pradėjo gintis šaudy
kalingas paskolas. Pirmoj ei- laiminim% jr 1inkyimas.
nei penkerių metų.
mais.
Pamatę
pavojų,
du
tuona” įgulos sukėlė maištus. A- .62 metų amžiaus
priešinga tam paskyrimui. Pro
Itlėj bus atsižvelgta į nelaimes
Rusijos
žinoj
aus
Padavė,
gi
kitu
du
smubu laivu iš Savastopolio iš Laidotuvės įvyks ateinantį testuoja,
ištiktus žvejus.
“R.”[ K. V. C.
Bolševistinės
kad
sovietai
ko
I
val
gy
klos
rūa
i,
iš
kur
neketvirtadienį vietos katedroje. I
._____________
plaukė jūron.
____________
1 siminęs ištikusį ateitininkus
Vai pareiškia,
skelbia
niekus.
Jie
vien
giriabnT0
Ir
tied
“
8uimta
Velionis buvo antrasis StJ
NUŠAUTAS SERBŲ
Sukilę kareiviai kai-kur paŪKININKAMS I PAGALBĄ smūg>’ dsk°ja 8avo vy’kaP’>i
si, kada nesiseka vykinti proApsiSaudymo metu vienas
sklydę valstiečių tarpe ir Paul arkivyskupas. Pirmasis
____
už ateitininkų užtarymų ir nuA
KAREIVIS
pašalinis
žmogus
nušautas.
šiuos kursto sukiliman prieš buvo arkiv. Ireland.
CANAPE, Italija, gr. 2. — gramų. Rusijai trūksta mais
Žemės ūkio rūmai davė įsa- ,ankiai Praio ,lar5'ti
kad
Paskiau ano pabėgusio plė
sovietų valdžių.
Jugoslavijos pasienio sargy- to ir visko.
kymą apskričių ir rajonų ag- at««ninkų veikimas vėl hfltr
šiko automobilius rastas su
MIRĖ “MOTHER” JONĖS bos kareivių būrys išpasalų
ronomams, kad patikrintų žei aukštesnes mokykdaužytas. Viduj kraujo klanai.
ŽUVO AUSTRALIETE
—————
užpultas ties vienu kalnu. Nu
iIhs
“R ”
DARBININKAI SUTIKO
mės ūkio draugijų javų sanReiškia,
jis
pašautas
ir
poli

LAKŪNE
WASHINGTON, gr. 2. —■ šautas vienas kareivis.
PIGIAU DIRBTI
dėlius. Mat, yra žinių, kad ja
cija jį suras.
Čia mirė Mary (“Mother”)' .
, __
vai supirkinėjami ne tiesiog
PINIGŲ KURSAS
MIAMI, Fla., gr. 1. — Anų Jonės, 100 metų amžiaus. Ji-|» 13 DARBININKŲ ŽUVO
B0MA,i gr. 2. — Mussolinlo
DARBININKŲ RIAUŠĖS iš ūkininkų, bet per privačius
Lietuvos 100 litų ’
dienų australietė lakūnė Mrs. nai pagarsėjo- ilgiausius metus
valdžia skelbia, kad Italijoj
KASYKLOJE
BERLYNE
pirklius
ir
tuo
ūkininkus nu
Britanijos 1 sv. steri
1 H»
J. M. Keith—Miller mažuoju kovodama už darbininkų teiLUTIE, Okla., gr. 1. — Hai- visi darbininkai sutikę pigiau
BERLYNAS, lapkr. 30. — skriaudžia.
“R.”
Ffaneijos 100 frnnki
3.9*
orlaiviu iš Kubos salos išskri

Austrijoj Organizuojamas

Naujas Kabinetas

Svarbiausioji Sutarčių -- Prekybos Sutartis

žavimo

formalumai.

Vienas

■vadą.

1.

—įguli

ši

organizacija

Amerikos

Darbo

^pri-P“,ku“

Fede-

pBnkerll)

met*

detektivų

puolėsi

aak“,„T^,I,'a, Šovė kėlėt, kart, j lekiantį

(piat.betkos), tomobilių.

Šis

au-

pabėgo

susirinkimas,-pri-

ses. Kur tik kildavo didesnis ley—Ola Coal Co. kasykloj No. dirbti.
Visur
užmokesniai
do į čia ir prapuolė. Kelinta darbininkų streikas, ji ten 5 praeitų
šeštadienį
įvyko
sumažinti
. .
frnmaitnti 8
8 nuošimčiais,
nuošimčiais, kitur
kitur
diena niekur jūroje nesuran pirmutinė būdavo ir streiki-' sprogimas. 13 darbininkų žu-tlO nuoš. Atpinga pargyveni-,
dama.

pinkams vadovaudavo.

vo, 1 pavojingai sužeistas.

•■Šri.

«2iSi

Jinas.

Keliose šio miesto dalyse vak
ar įvyko
įvyko bedarbių
kar
bedarbių riaušės,
riaušės,
Kai-kur imta pulti valgomųjų

[rĮaiktų krautuvės.

CHICAGO

IR

APYLIN

KĖS. — Šiandie saulėta ir šal
ta; popiety kiek šilčiau.

Italijon 100 lirų
Belgijos 100 belgų

5.2*
L3.1^

Šveicarijos 100 frankų 19.4)

Vokietijos 100 markių

23.81
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KOLEGIJOS R1MAJŲ
MEDALIS J. A. V. KAREI
esame sukę, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos
VIAM8
tampresnis susiartinimas yra būtinas. Prie
Melną kasdien, išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — 99 09, Pu tokio susiartinimo senai eita, tačiau neprieita.
...
.
. .
.... .
JaU baigiame eiti prie.sano 23 d. įvykusi Vakanlti Metų — 91-53, Trims Mėnesiams — 92.00, Vienam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams 97-00, Pusei Me
t\iai ir estai \ergavo en ų po 11 ai.
devyni šimtai tris- nių Valstybių Lietuvių Kata Tauta be mokyklų — tai
tų — 90-00, Kopija -03c.
me klausėarsuvos
i tavnno. e o, u a
metų, gyvenimo sau- likų 7-toji Konferencija. Ta- vergų tauta. Kultūringa- tauta,
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųtlna, jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčlama. tam
d avoaitnnų įy įų užmezgimas
4rp
.klaidos. Dar keliolika dįenų da buvo nutarta sukaktuves kuri sugeba valdyti milijonus
tikslui pašto ženklų.
dviejų broliškų tautų
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
baigsime Vytauto penkių minėti ir nuo to laiko Kata- bemokslių, yra išmokslinta,
kasdien.
it? f?
Lietuva buvo verčiama pasirinkti vienų iš šimtų mirties sukaktuvių mi- likų Federacijos
Cliicagos išlavinta tauta. Gyvenimas tai
Skelbimų kainos prisiunčiamos parolkalavus.
dviejų: užmegzti artimesnius ryšius su Lat
Skelbimai segančiai dienai priimami iki 5 vija, bet pamiršti Vilniaus klausimų, arba nėjimo metus. Žiūrėdami į Jau Apskritys pradėjo planuoti ir rodo. Atsiminkite anglus.
prabėgusios šių metų mėne- varyti pirmyn tų gražiai pa-‘ Amerikos lietuviai, jei tik
vai. po piet.
pasitenkinti paprastais kaimyniniais santy sius vakarinių valstybių lie-‘Vykusį sukaktuvių minėjimo bus aukštai pakilę moksle,
kiais air siekti Vilniaus atvadavimo.
vadovaus su laiku ne vien
tuviai katalikai galime pasi- darbų,
“DRAUGAS”
Kol kas mes dar neturime oficialių žinių gerėti ir savo nuveiktais dar-! Panaši Konferencija, lietu- saviems, bet ir kitus valdys.
UTHUANIAN DAILY FRIEND
, iš Kauno apie pasirašytųjų Lietuvos Latvi bais pasidžiaugt1
Ji|ų katalikų . sueiga-suvažia-' Lietuvių išeivijos tautinę atPublisked Daily, Except Sunday.
0UB8CR1PTIONS: One Year — 90 00. Six Mubthr jos prekybos sutartį. Bet iš korespondento
Minejome> gražiai’ir tihkai’aptarimui bėgančiųjų «parų ir kultūrinį Židinį ruo
— 95-50, Three Months — 92.00, One Month — 76o. DonaLd Day paskelbtos žinios tenka spręsti,
niai visose kolonijose apVaik-^isuoineninilJ reikallJ ir pada- gia Marijonų Kolegijos RemėEurope — One Year — 17.00, Six Months — 94-00
Copy — .03c.
kad sutartį pasirašant laimėjo pro-lenkiška šeiojome tautines dienas - iyniui Plani* tolimesnei dar-^ai Jų Ketvirtasis Seimas iAdvėrtlsing in “DRAUGAS" brings best resultS,
latvių politika. Jis sako:
Advertlslng rates on applicatton.
Vasario šešioliktų, Šv. Kaži- buotei’ Xra šaukiama ir šių vyks gruodžio 7 d. Aušros
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av», Chicago
“Kaip ir jo pirmtakūnas (prof. Volde miero dienų ir spalių devin-. žie“l9- Konferencija įvyks va-• Vartų par. svetainėje. Visos
maras — Red.) dr. Zaunius nereikalauja, tų. Pusėtinai daug padarėm'*™0 8 d-> 1931 m., Gimimo(katalikuos
draugijos
ir.
kad Pabaltės valstybės pripažintų Lietuvos labdarybės srityje. Rėmėm ’Pane1®8 šv- parapijos svetai-,ankstesniojo mokslo Rėmėjai.
reikalavimo Vilniaus koridoriaus ir laike sulig išgalės visas mūsų kulyra kviečiami
ruoštis 'į šį Sei
Marquette Park koloni- ""
.....
Latvijos priemiefo Želminsch ’o vizitos Kau tutinęs įstaigas. Kilni blaivy- -i0“’ Cbicagoje,
mų.
At vaizdas
bic u rusiu
1
M,
ne,
pasirašant
penkias
sutartis,
apie
Vilnių
K.
E.
Eeikal,
Vedėjas.
))r
„
nzo
rledalio
,
kuris
bus tei.
0 KAIP SU VILNIUM?
bės idėja Chicagos lietuvių Konferencijos
tikslas -neprisiminta’*.
• ........ —- į kitunas J. A. V. kareiviams,
katalikų tarpe, • po įvykusio tai pasidalinti žiniomis kas
Labai yra skaudu ir liūdna, kad Lietu spalių 12 d. Blaivininkų su- metų bėgyje nuveikta, kas vei NE VIĘNI DARBININKAI 'nacionaiės sargybos nariams
Jau keletu kartų esame rašę, kad Lietu
vos politikai net savo artimiausiuose kaimy važiavimo, šįmet irgi gerokai kiama ir apkalbėti, pasitarti,1
BE DARBO.
ir karininkams rezervistams
vos tautininkų vyriausybė savo nevykusia
nuose ir net tokioje broliškoje tautoje, kaip
tolimesnei
i
paruošti
planus
uz įvairius
r. s
užsienių reikalų politika kuo toliau, tuo la
atgijo.
kad yra latviai, negali gauti pritarimo mūsų
1
darbuotei.
Didžiojo Lietuvos Kuni-darbuoteL
i Šalies ekonomistai skelbia drųsmne.
biau apsunkina Vilniaus vadavimo klausimų.
tautos teisingiausiems ir šveftčiausieins sieki
Nedovanotinų klaidų pridarė prof. Vol
gaikščio Vytauto penkių šim-' Artinasi pasaulinė paroda, j “suraminimo” milionams be
mams. Kų jau bekalbėti apie platesnį pasau
tų metų mirties sukaktuvių kuri įvyks 1933 metuose Clii- darbių. Sako, ne vieni darbidemaras. 1927 m., gruodžio mėnesio Tautų
li. Po tokio įvykio užsienis tikrai pamanys,
Sųjungos posėdyje jisai pažadėjo nuimti ka
minėjimas tai buvo mūsų di- cagoje. Čia mūsų laukia ne ,ninkai ilgas laikas bedarkad Lietuvos politikus, gali palenkti ten, kur
i
ro stovį su Lenkija. Ši jo politiška liurbystė nofi. Ta jų silpnybe jau lentai pasinaudojo;<,žiausiB ir ST4rbiaU8is šių «iažas darbas Taigi reikia biauja. Apskaičiuota-, Kad viKalėdos jau nebetoli. Link*
v J
J
'metu darbas. Milžiniška na- planuoti ir iš anksto pradėti soj saly bedarbiauja tijb bi
išmušė Lietuvų iš tvirčiausios pozicijos, ku- 1
*
‘
.1 1 _ •
r; _
. .......................
ltttvių pagalba. Baisu, kad toliau dar labiau ,
-•r ,1
,,
lionai dolerių. Jie yra su-1 smų ir malonių melodijų karioj ji laikėsi nuo pat Vilniaus užgrobimo
rodą, vėliavomis ir tautinė- rengtis.
itt nepasinaudotų.
’
p
.. , . ...
i
rtokor
.• «.»♦»
.»*
inis spalvomis papuošti auto-! O kiek turime savųjų rei- krauti į bankas ir turi sau'ledinės giesmės jau nebeužillaikų. Karo stovis, tai buvo Lietuvos protes- j
Jau da a , po pasirasyyo sutarčių su
reįkšmingi is- kallL kurie ,n«nis> lietuviams šiltas vietas ir užtikrintų at-^gio pasigirs bažnyčiose.
tas prieš Lenkijos papildytų smurtų. Karo i
latviais, anot p. D. Day:
toriški flotai, i tūkstantinis katalikams, visiems lygiai rū- eitį. Tų bilionų dolerių dalis į ęi10rainį; jr kitiems giesmių
stovį nuimant, lyg norėta pasauliui parodyti, i
“Kanno spauda pradėjo diskusuot, apie
reikih,įng0R j|. pi. Labdarybė, spauda, jauni- gul paAiose bunkoae '"“'‘eka
kad Lietuvai yra svarbiau sueiti į draugiš- ’
Valstybės., gubemato- ">»». blaivybė ir kiti gyveni- šiokiusdokius darbus.
^-upiuti giesmvnėliais, jei j,
kus kaimyninius santykius su Lenkija, negu reikal? kalbėti dalykus su Unkija ir, galinias < adites ate,nant.ej, meta, pamatys nechieagTO lllieRt0 if Lie. ln0 prieS aky» ,nūn,e statomi Kaskit,, yra s» pa«aie dar netnri
'
Vilniaus atvadavimo reikalas.
bedarbiais darbininkais. KaPats Voldemaras savo klaidų buvo pa oficialaus karo tarp Lenkuos ir Lietuvos lik-itaTt)g j. uHikos atstovų pa kasdieniai klausimai.
vidavimų”. Jei prie to prieitų, tai reikštų tai,'
. , „
.
•• „„j-i,. „.^,1,,;;.,
! Šiuo primename, jog turime
matęs (žinoma, po to, kai tauta pasisakė * j A
•
v- 7x-,
•
trijotines kalbos į kiekvienų ge to inuins da trūksta) ge- da -Jie ned»ba, nepelmja do®
kad tautininkų vyriausybe, ištikro, nors ir np
.
r»e io, mums m
iai g
no,rnUmn«
Giesmynelj” skirta
bazny.
dalyvavusi padare į nepapras- ro susioreanizavimo Trūksta ,eiMb >L1 be dmenų negalimas |
J
»
į
prieš bile susitarimų su lepkais, kuris vestų
linkiniais keliais, bet eina prie Vilniaus
A®’Mų? 7EPP.
.į5' o-Vv!.m n ičių chorams^ '-mokykloms ir
prie' Vilniaus atsižūdejimų),
mėgino - šiaip
gražių at- tvirtos tikybos ir tautybės j.^^onems gyveni na..
- šiaip jau "iešmininkams Ji
'
mintį,
kuri
ilgai,
ilgai
neišparemtos
vienokios
pa1
Ekonomistai
pareiškia,
kadi
P p
»/;
‘
1
taip jų taisyti. Nors tas darbas jam sunkiais
> Pasi(Mvimas pro-lcnki^kos politikos už- dJk iŠ „.ūsu vaidentuvės
npr„.reit ™ tie trys WH°nai dolerių šian |sutaise Placiai zmonias h*eėjosi, nes dirbo nenuoširdžiai ir be atatinka
mačiom^, reikštų, kati ir Lietuva,’ taip kaip
ir rtvlhne d*
šaly nedailių ratas A* Jakštas’ ° gaidas pa
mo plano.
i Miikaktuvių uVn-jimas sn- sidiio lam egojizmui
ilguosius laikus. Banki- raS® taW Piačiai . žinomas
Pridaręs klaidų ir jų neatitaisęs, Volde ir Latvija jau šalinaisi nuo griežtai iki šiol teikė
didelę'
dvasine būti “mučelninkais”. Trūksšu
T ■ • • neutraliteto
n-t AM n santykiuose
MM •
M Rusija.
.
“»«♦ ’iBai 1,,Ss« ™»0l«enel. ta katalikų terpe vienokio nu- "*“kai j°ki“ ►»’«'»
ar- k»mP<«lton’s J-Naujalm.
maras ne pats iš vyriausybės priešakio pasi laikyto
I
organizuotl} ir nwr. „Įatatymo. Mes organizuojaSiame “Giesmynėly” randa
traukė, kaip tokiais atvejais yra paprasta Ta, rrg, batų d,deli» ™,llp,manta maa,
ganizuotų iSeivijų iš tauty- mes, dirbame didelius dar- Jel tle bilionai butų isjudm-sį giesmių adventinių,kalėdi
dtfTytr, bet prievartos keliu jisai turėjo išei tos pozicijos siekiant Vilniaus atvadaviiho.
Reikia,
tačiau,
tikėtis,
kad
lietuvių
tau

nės apatijos, sukėlė daug gra bus, džiaugiamės ir sykiu tu- H ir Paleisti
bank^ ! nau.ĮU nių, gavėninių, velykinių,' sek
ti it dat taip negarbingai.
ta
nebcprileis
tautininkų
vyriausybės
prie
di

žaus ir sveiko ' patrijotizmo, rime liūsti, kad pergreit pa- P1 anion’lJ \}stymų ir senųjų minių ir kitokių. Be to yra kcNūttjai susidaręs kabinetas turėjo pa lndesnių
klaidų
užsienio
politikoje
ir
prie
ne

prablaivino tautinę sųmonę* ir siduodatne klaidingoms pro- P«k'd<ymų, Kaip bematai at- turios litanijos.
į’yti griežtų pareiškLnų, kad Už p. Voldema
dovanotino lenkams nusileidimo.
sirastų galybės darbo ir ne-;
ro padarytus žygius neatsako, nes jie valsty
parodė, kad komunistų ir so- pagundoms. ' Pergreit musų,
. . _
.
, Šis “G iesmv nėlis ’ ’
o ali
Neturi būti jokių santykių, jokių sutar cialistų nuolatai į mūsų tau- draugijas ir pavienius 'asme- darbns greitai butųi užmirštas. *majdingieins žmonįlns> gaįį
bei žalingi ir neturi tautos pritarimo. Ta
•|ie nePalluosuoJami, atstoti Kantičkas.
Be
to
čiau to nepadarė. Tiesa, naujas užsienių rei čių su Lenkija, kol ji negrąžins Lietuvai Vil tos kūnų leidžiami nuodai uis visoki išsigimėliai sūkiai- v
blaivai protaujančių lietuvių dina ir atitraukia nuo tautibankų, nes bankininkai ne- j<«QįegInyngiįs>, yra daug pį.
kalų ministeris dr. Zaunius vienų kartų la niaus krašto.
'sąmonės apsvaiginti liepajė-nio darbo.
suranda sau pelningo iš *°|
nįg
bai nedrąsiai pasisakė prieš p. Voldemaro po
Kainuoja tik 60c., o
litikų, pripažino jo klaidas, bet jų taisyti
Amerikoje gyvenantieji ukrainiečiai rim-> gįa pasirodė kad lietuvių ka-’ Suvažiavimai, pasitarimai, “biznio”. Ir kaip ilgai jie bus 6Kantiškos dabar
kainuoja
kol kas nepradėjo.
tai organizuojasi ir rinitai pradeda veikti už talikų visuomenėj dar tebėra mintimis pasidalinimai, at- uždaryti, taip ilgai šioj šaly $1.50.
užtektinai visiems dar'gaivina mūsų dvasių, si____
Mums rodos, kati dabartinė vyriausybė Ukrainos paliuosavimų iš lenkų ir rusų ver*- gyVa tautybes ugnis.
'
Į Garbė užtai n,tisų vadams, į 'artimesnę pažintj-snartina ho ir ž"‘onil» v«i'K»,nS nebus
“Giosmynėlis” gaunamas
ne tik netaiso savo pirmakūnų klaidų, bet
kolonijų darbuotojams ir vi-‘ ir tinkamiau prirengia tiki- Kalo.
D. C.
Drauge _ knygyne.
Užsisa
ji veda valstybę į tolimesnes komplikacijas
kydarni ftdresuokit:
užsienių politikos atžvilgiu.
Gana piktai susibarė dvi “seserys**
sai susipratusiai katalikų vi- biniain, kultūriniam, tauti- Į^^1'--21-—1 ' ■ “DRAUGAS”
Šiomis dietomis Lietuvos vyriausybė pa- “Tėvynė” ir Naujienos”. Barniai kįlo dėl suomenei.
Įftiam darbui."
Katalikų Vakarinių Valstybių
2334 So. Oakley Avenue
sirafiė prekybos ir dar keletu sutarčių su j nevykusių JSLA pinigų investmeiltų t.
l5c-' Vytauto sukaktuvių ininėji-’ Taigi iš anksto visi reng- Aštuntųjų Konferencijų!
Chicago, III.
A. J. Žvirblis.
Latvija. Tai yra geras dalykas. Mes nekartų • Veniui duotos paskolos.
* niui prailžią davė 1930 m., va- kimės į šaukiamų Lietuvių

ŠAUKIAMA KONFERENCIJA,

“DRAUGAS”

SEIMAS.

1

8IESMYNĖLIS
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(KTUVOS IŠEIVIU BŪKLĖ
MANCUZUOJ,
Paskutiniuoju laiku, klek pablogėjus
ekonominėms
darbininkų
sųlygoms
ir kilus kai kuriose Pietinės Amerikos valstybėse neramu hiatus emigra- ,
cija žymiai į tuos kraštus sumažėjo. Bet 1
jftnsų išeiviai rado dabar kitų “laimės”
šalį, Prancūziją. Nors {Važiavimas Pran- 1
cūzijoii yra labai smarkiai kontroliuo- Į
jftinas, keblus ir vis dėlto mūs emigran- I
tai radę įvairių “reikalų” įvažiuoju į
tų “laimingų” frankų šalį — Prancūzijų.
Taip važiuoja ne tik tie kurie Lie
tuvoje neturėjo darbo, bet ir tie žmo4iės, kurie turėjo, otames tarnybas ant
geležinkelių; meta vietas ir vyksta pa
ragauti prancūzų “pyragų” o ten nu- (
vykę, nežinodciui prancūzų kalbos atsi- i
duria lyg girioje vieni. Kas laukia sve-

timaiii krašte nemokant kalbos? Apie tai
imi vienam neateina galvon. Jie pašakojfei, kad būdami Lietuvoje tūrėjo ir šioklas tokias tarnybas, ir ne taip jau blogai buvę, bet išgirdę, kad Prancūzijoj labai gera gyventi atvyko, tikėdamiesi gau
ti geresnį pelningesnį darbų. Bet labai
nusivvlė.
Ne vienas graudžiai aimanuoja, kad

vietoj girdėtojo ‘ ‘ rojaus ’ — rnn<l« dar
skaudesnę ašarų pakalnę, Prie5 mėnesi
laiko man pačiam teko nuvažiuoti Į tą
“laimės” šalį — Prancūzijų, kaipo ko
respondentui. Nemažai teko aplankyti
mūsų išeivių Paryžiuje ir kitose toli
mose Prancūzijos provincijose. Pirmiau
sia, žinoma, nuvykau j .pačių sostinę Pa
ryžių. Tiesa gal niekur nėra taip links
ma gyventi, kaip Paryžiuje, kur privažiuoja kasmet tūkstančiai svečių, net iš
tolimų kraštų j»siKrožėti prancūzų gani-

ųiėnėšius ar net metus, bet tsi gali pa tvirkinio centras. Čia taip pat yra įvai
daryti tik žmonės, kurie turi nemažas su- riausių fabrikų ir dirbtuvių. Charakte
■ nias pinigų. Paryžiečiai žmonės labai in- ringa ir tai, kad tas triukšmingas mies
Įteligentiški, žvitrūs, švelnūs ir ypatingai tas atrodo ir dievotas. Einant gatve, vi
nusimaną dailėj. Pats Paryžius tai svar sur galima pastebėti begalo daug bažny
ibiausioji Prancūzijos susisiekimo arteri- čių, o kai kurios —daugumoje ir gatvės
ja, čia yrd priskaltraka virš 4. milijonų pavadintos šventųųjų vardais; žmogus pa1 gyventojų, iŠ čia eina išsišdkavimas į vi- tekęs ten pirmų kartų, ištikrųjų parna
sas šalis, kaip geležinkeliais taip ir van- • nai, kad (čia švento miesto esama,
dens.
į
Bet tokia Paryžiaus tik išorinė pu
čia yra sutrauktos visos prancūzų .-ė, o vidujine, visai kitokia, negu žmogus
proto jėgos, čia yra garsioji Sorbcnn, gali matyti, pirmų, kartų patekęs dienos
visa eilė aukštųjų mokyklų; muziejų, ga- metu. Vidujinę Paryžiaus šventenybių ir
Icrijų. Beto, čia gyi'ena daug žymių ra- stebuklų pusę galima pamatyti tik tada,
švtojų, mokslininkų, daitiūihkų. Žodžiu kai sutemus sužyba Paryžiaus giutvėse
aukštieji Prancūzijos žmonės.
į elektros . šviesa... pt'asidedu naujas gyVe1
Maža, manau yra žmonių,
neto- ( nimas, pilnas nakties orgijų ir nuodėmių
ko dar girdėti apie Paryžių, bat Jie taip -gyvenimus kuris -ir parodo visą savo uždaug kam teko jį niajyti. Juk Paryžiįs kulisinię nuo dienos gyvenimo užslėptų
yra ne vien tik savo įįrimonė, atsižymė- pusę, kurį sudaro didžiausį kontrastų su
jęs — pršgarsėjęų, beį nemažiau žynius nesenai matytais dieiios vaizdais.

ta, papročiais. Ir svečiai išbūna po kelis - kaipo politikos, kultūros, pagaliau ir is- ’

I iena, daug vra žmonių, kūne.Ištik-

tųjų karštai meldžiasi, dažnai lanko baž
nyčias, bet nesulyginamai daug daugiau
y ra jaunuolių, kurie neturi nei mažiausio
supratimo apie žmogaus dvasios idealus.
Jaunuoliai daugiausiai vaikšto gatvėmis
ir gaudo vien tik dienos smagumus, ku
riuos patiria, čia pat gatvėje, laisviau
siai elgdamiesi. O žmonės į visų tai taip
įpratę, kad nekreipia nei mažiausio dė
mesio, — jaunuoliui gatvėse su panelė
mis bučiuojasi, glamonėjasi ir niekas
jiems tai “dorybei” netrukdo, nesako,
nes čia tokie jaunuolių pageidavimui
yra priimti skaityti normaliu dalyku.
Publika, čia tiesa pasakius nesidairo ir
negaudo varnas, kaip pas mus Lietuvoje
bet visi kas sau tik skubu, tik skulm, kiek
galėdami.
(Bus dauginu)
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jsukaktuvių paminėjimas. PaAmerikos Lietuvis, kartais ne- NAUJAS ISLAMO VADAS,
Irupijos mokyklos vaikai gramažiau vargu įsigijęs Ameri
Ižiai išpildė programų, kuri kS
kos pilietybę, dažnai jų labai
!lė žiūrovų {Mitrijotinius jaus
■Rašo prof. Kampininkas
brangina. Bet drauge jis ne- i
A. L. R. K. Moterų Sujun imus. Kalbėjo iš Cliicagos at.užmiršta ir savo senosios tė
gus 2 kuopa vengia didele
jvyke svečiai — kun. B. Urba,
PROF. KAMPININKO
norėjo tavorščiui tuo pat at vynės. Šitiek dolerių jisai au
“bunco party”, gruodžio 2 d.,
Kareivių dr-jos vakaras.
kun. J. Mačiulioinis, kun. P.
RADIO.
silyginti. Bet susilaikė. Sako, kojo Lietuvai šelpti, šitiek ji
8 valandų vak., Šv. Antano
(laši linas ir L. Šimutis, kalbė
Neveltui
buvo pranešta,
nedailu būtų prie bažnyčios sai darbavos prisidėdamas
parapijos svetainėje. Visi Cijo ir keletas iš parapijiečių,
jog kareiviai sujudins apielinLietuviški Trockio tavorš galvijus mušti.
* prie nepriklausomybės atgaviceros, ir apielinkės lietuviai
kę.
kurie džiaugėsi savo klebono
čiai Cliicagoj strošniai ištroš Tavorščiai labai patenkinti, mo ir pripažinimo, šitaip jikviečiami dalyvauti.
Kaip
Ištikrųjų, taip ir buvo.
kę revoliucijos. Neturėdami kad pavyko jiems viešai pa- sai pasiilgo savo giminių, tėir seserų mokytojų darbštu
girdėti, komisija turi labai
Lapkr. 16 d. buvo nepap
macės buržujus šaudyti, jie demonstruoti savas galvijiš- vų, brolių, seserų! Atvažiuoja
mu.
Koresp.
daug ir gražių “praizų”.
rasta. Da prieš 3 vai. po pie
daro kų gali, kad tik būtų kūmas.
jisai j Lietuvę, nori kokį biz
Sųjungietės, nepamirškit
tų
kareiviai
jau
pradeda
rink
,
.
..
. ,. ,
panašu į kraujo praliejimų, i
nį čia įsisteigti, gal ir senat
*
•’
1
I atsilankyti į
musų rengiamų
,
i
Malonumas
tis
į
Lukštienės
svetaimukę.
1
,.,
*
,
,,
Ana “Skaistaus sodno” pa-1
PRAŠAU NESIJUOKTI.
vę Lietuvoj praleisti, bet pa
Pypkoriutns
‘
.
...
bunco partv . Įžanga 3oc
Vieta nedidelė ir kareiviai su
ir eiga retų
napijos bažnyčioje nesenai viej
sirodo, kad Lietuvai jis jau
Jau kada sųjungietės kų.
rūkyto
sirikiavę netelpa. Sustoję ei
natn biznieriui, anot tos dai-Į Vaikas mokindamasis gra yra svetimšalis. Jis turi pra
jams
rengia, visuomet visi būna pa
lėn, 3:30 skubotai, vedami sa
nus buvo rišamos rankelės irpnatikos:
šyti ir leidimo apsigyventi, jis
Poor Fish.
tenkinti.
vo vado M. Marcinkaus, už
mainomi žiedeliai. Per ceremo
— Tete, kokia kalbos dalis turi ir ypatingus svetimšalių
nijas bažnyčioje pas duris ta-j yra moteris?
mokesčius mokėti. Jis sužino, i Hadschi Hafis Maglajlitscli, pildo fotografo Krusinio stu
1NB.
vorščiai atidarė savo mitingų
— Tai ne dalis, bet visa kad einant Lietuvos įstatymais naujas Reiss — UI Ulema, t. dijų. Paveikslai visų nuim
ir nutarė svobdai revoliucijų kalba, vaikeli, — atsakė Vi- Lietuvos pilietis negali būti X- aukščiausias mahometonu ti — grupėm ir pavieniais, ir į
dabar visi laukia tų paveiks-j Vytauto sukaktuvių paminčjisukelti. Kiekvienas kišeniujej jas.
drauge ir kitos valstybės pi dignitorius.
lų.
.
Į
mas.
turėjo skirtingos amunicijos:)
lietis, kad priimdamas AmeVakare. draugijos ....
parengi-, Pasirodo, kad šioj kolonijoj,
kietų žirnių, pupų, o kiti net) _ Vakar turėjau didelį liu- rikos pilietybę jis jau yra au- liečiams, įsigyjusiems Lietuvoj
stambaus žvyro. Vienbalsiai ’ kį, - sako vienas automobi- tomatiškai nustojęs Lietuvos1 nekilnojamų turtų duodama Inas (^av^• Sen) akinių ir darė Ikuri pastaruoju laiku daug ir
ABIEM PUSĖM
Daugiau
nutarta svodbai amunicijų žerĮlįstas, kurio galva buvo dak- pilietybės! Visiškai supranta- nuolatinis leidimas, kuris ga- gero įspūdžio.
1
........... tokių j gražiai veikia tautybės ir ti
ASTRUS
Geriausias skustuvas
parengimų.
kėjimo
reikaluose,
viena
dar

•*i tiesiog į akis. Taip ir darė taro apibandažuota
apibandažuota. — Taip mas ir amerikiečio pasipikti
pasipikti- • ji0j0, k0Į amerikiečiai tiktai
— arba grąžiname
“O. S. S.” vieno akto far bo sritis yra labai apleista.
pinigus
vesėlijai einant iš bažnyčios. didelį liukį.
nimas, kuriuo jis tokias žinias turi tų nekilnojamų turtų.
Jei ant vietos negau
sas,
suvaidintas
vykusiai.
Kalbu apie spaudų. Katalikiš
sutinka. Kitas amerikietis noni, kreipkis j mus.
Kada tavorščiai pritruko a-j — Kaip tai?
2) Tuo tarpu kai visų kitų
60c. už 5 —
už 10
Po
vaidinimo
išdalinta
do

kų laikraščių čia ateina, ta
municijos, tai kumštis palei-; — Važiuodamas automobi- retų gal ir atsisakyti ameri- valstybių piliečiai turi mokė
Sempelis — 10c.
do darban. Ypač gavo vienas ilium užsižiopsojau į gražių- koniškosios pilietybės, nori at- ti ypatingų svetimšalių, mokes vanos devyniems natriams. Bet čiau žinių teikimas iš vietos
PROBAK CORPORATION
mvsssos* or Oa., hs«.
pabrolis, kuris nuo smūgio jų lytį ir įvažiaviau tiesiog gauti Lietuvos pilietybę, bet tį, Amerikos piliečiai, įsigyję du neatsilankė. Vienas gavu lietuvių veikimo yra apleis
PiaiT AVINUI
NKW YORK
sių žiedus buvo ir iš unifor tas.
ir tai pasirodo netoks jau len
vos neapsvaigo ir atsigrįžęs daktaro ofisan.
Lietuvoj nekilnojamų turtų,
mos. Tai Juozas Klimas. Se
gvas daiktas. Lietuvos istaty-1
Tik pamanykit, Vytauto su
jokio svetimšalių mokesčio ne
kančiais
metais
bus
kareivių
kaktuvių
paminėjimas Įvyk?
mai reikalauja, kad svetimša moka, kol jie tų nekilnojamų
AMERIKIEČIAI BUS PILNATEISIAI
vadas.
lapkričio 16 d., o ir iki šiai
lis, norint gauti Lietuvos pi turtų valdo.
Jau
antras metas kai karei- dienai nieks neparašė apie tų
LIETUVOS PILIEČIAI.
lietybę, turi Lietuvoj išgyvent
Vadinas, amerikiečiai teisės
________________
<
'ti dešimtį metų, ir atlikti dau- atžvilgiu yra sulyginamai su vių dr-jos dovanų dalinimas gražų programų seserų Kazi
Amerikiečių teisinė padėtis j jus daugiau ekonominis. Dide- gelį kitų formalybių. Kartais, Lietuvos piliečiais. Iš aukščiau daro gero įspūdžio. Kam nors ui ieriečių vedamos mokyklos Buy gloves with what
Lietuvoje iki šiol vis dar ne- lė valstybė galėdama mobili- einant įstatymu, pilietybė su- minėtų dvejų punktų seka dar už tai garbė.
suruoštų, apie šaunių vakarie
it savęs
Šiame parengime viešai pa nę ir apie klebono kun. K.
Nereilc mokėti 50c. už
buvo tinkamai sutvarkyta: A- zuoti didelį kapitalų lengvai teikiama, ir neišgyvenusiam ir trečiasai, instrukcijoj neįra
dantų mostj. Llsterlne Tosirodė R. K. kliubas V. Ž. Bičkauskų pasidarbavimų. "
merikiečiai lietuviai, Ameri gali mažoje valstybėj supirkti dešimties metų, bet tai jau ga sytas ;
oth Pašte gaunama po 25c.
Tėmyk, kaip gerai JI vei
kliubas ir uniformos skyrius.
kos piliečiai, iki šiol Lietuvo žemę, namus, dirbtuves, įmo na sudėtingas dalykas. Reikia
Tai buvo kartu ir parapijos
3) Tuo tarpu kai visi kitų
kia. Ją vartotadamas per
Koresp.
metus sutaupai $3.00.
je buvo laikomi tokiais pat nes, ir tokiu būdu valstybė ga duoti specialus prašymas Mi- valstybių piliečiai yra varžo- .
metinė vakarienė ir Vytauto
jis imi. nuosavybes
, „ ,. T
• •
svetimšaliais, kaip ir visi kiti li atsidurti svetimose rankose, nisterių1 Kabinetui,9 reikia \
Lietuvoj• įsigy(.ISTERINE
Mlil t
gerai
motyvuoti,
ir
tai
dar
ne

svetimšaliai. Šio pagrindu: dir kitaip sakant, maža valstybė
jimo reikalu, Amerikos pilie
TOOTH PAŠTE
kildavo nemaža nesusipratimų virsta didžiosios valstybės ko- ra garantijos, kad tokių pilie- čiai čia kaip tik yra skatina
tarp Lietuvos valdžios ir A- lonija. Todėl tat mažosios vai-1 tybę gausi!
25c
mi.
RLC.U.S. I
R A"r
merikos piliečių lietuvių, no- stybės ir ginasi nuo didžiųjų
Tiesa, svetimšalių įstatymas
Šia instrukcija ir atitaisyta
rėjusių Lietuvoje įsikurti tų .kaimynų, išleisdamos Įvairius Lietuvoj nebuvo praktikoj vi- senoji negerovė, kurių daugez v;
ar kitą bizni. C.a susidurdavostatymus bei nuostatus, kurie ,gu griežt„mn taikomas amcri.|lis amerikie«ių buvo linkę laidvi diametrališkai priešingos apsunkina svetimšaliams apsi- kief.iamSj _ -ia buv0 daroraaį
kaip didele skriauda, da.
Jusy Žvaigždes
, „ išimčių ir nuolaidų, bet
pažiūros, kurias vienodai sti gyvenini*, ypač suvaržo sve- daug
romą amerikiečiams. Tačiau
Sporto Pasauly
priu moraliniu pagrindu būtų timšalių teises nekilnojamam vis tiktai teisinė Amerikiečių tai yra tiktai; pirmasai žings
•—ar tai jie butų kumštininkais, ristikais,
galima pateisinti, kurioms su- turtui įsigyti. Jeigu ir Lietu- padėtis Lietuvoj gana kebli nis. Šiuo tarpu Vidaus Reika
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vertę
nku buvo eiti į kompromisų, va nebūtų ginusis nuo svetim- buvo, ir ji sudarydavo pagrin
lų Ministerija rengia naujo įšito visam pasauly garsaus linimento.
T .
, •
j-xšalių užplūdimo, galimas dai- dų daugeliui nemalonių nesu
Jie reikaulauja išsitrynimo su PAINstatymo projektų, kuriuo ei
Lietuvos atžvilgiu padėtis aEXPELLERIU po kiekvienam dides
ktas, ji jau senai būtų virtusi, gipratimų
niam treniravimosi gimnastikos kamba
nant amerikiečiai, pasilikdami
trodė šitaip. Lietuva, kaip ir
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų
pavyzdžiui, vokiečių kolonija, į
ffleg galjme
ne-ti)
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
ir toliau Amerikos piliečiais,
kiekviena kita maža valstybė,
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
o patįs Lietuviai butų turėję kad
nesu8įpraįįmų priežas- galės drauge būti ir Lietuvos
paskendusi didelių kaimyninių
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro
ieškoti prieglaudos kur nors
PAIN-EXPELLERIS.
tis žymioje daly jau pašalin piliečiais. Šitaip amerikiečiai
valstybių tarpe turi būti itin
Brazilijos pelkėse ar AustraIšvengkite Kusulių, Peršalimų,
ta. Vidaus Reikalų Ministeri bus ne tiktai visiškai teisės
atsargi su visokių svetimšalių
Jos Nieks
,
. . • lijos tyruose. Kad Lietuva išja išleido naujų instrukcijų atžvilgiu sulyginti su Lietuvos
turėdami tokį pati paaitikžjim* PAIN-EXPELLER1U, kokj
įsileidimu i savo kraštų, su tei- ..
v ..
turi jūsų pačių tautos žymieji atletai. Išbandykite iiaitrintl
;.
...
Įleido nuostatus, varžančius
au PAIN-EXPELLERIu iiandien. Jus busite stačiai nuste
„„„„
........................ teises
.... .... ap'svetimšaliams gyventi Lietuvo j piliečiais, — jiems bus suteikimu .svetimšaliams
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu.
Nekviečia
. .
, i svetimšalių teises Lietuvoj,—į. , . .
.....
i.,
, .
,.
. »T.
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet
sigyventi, įsigyti nuosavybę,
,
T .
___ ___ kunoJe amerikiečiams su- kta net pirmenybių prieš Lie
pirmiau necirkuliavo.
Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS yra puikiu
nekilnojamų turtų. Didelė vai-i daly^aS visai ^Pr*ntamas ir Įteikiama daug pirmenybių, pa- tuvos piliečius. .Tai ir priva
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reumatiskų Skaus
v
nnroicinomoc
Prioninrym
•
Ar žinot, kodėl jos nieks
mų, Strėndieglio, Sustingusio Sprando, Neuralgijos ir t. t.
pateisinamas. Priešingai, da
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų, Nusimuiimų ir
jilyginti su kitais svetimšaliais. lėtų turėti galvoj tie ameri
stybė turi daugiau kapitalo,
nenori? Ji pati to nežino.
Geliamų Muskulų.
lykas būtų buvęs visiškai neDvejopo populiarių kainų didumo. bonkutėse:
Tos instrukcijos du svarbiau kiečiai, kurie rengias Lietuvoj ;
kiekvienu
momentu
Jos kvapas nemalonus. O
3S ir 70 centų.
.
.
....
,. gali J,. i pateisinamas, jei Lietuva to
Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai ii
siu
punktu
yra
šitokie;
įsisteigti kokių nors įmonę ar
daugiau mobilizuoti, — gali
.
to visi nekenčia. Išgarga„ ,.
„
,
,
" »nebūtų padariusi. Bet svetim1)
Tuo
tarpu
kai
visų
kitų
liuodami su Listerine, išva
nustelbti mažų valstybę. rer-|V ....
..
, . .
---- —--------- —t —-t nori persikelti Lietuvon gyve
"Th» L»boi~»+ori9»
‘didelis svetinio kaimyninio ka- ‘&
a .e?onjon pa e 0 ir a' i valstybių piliečiai turi pražy- nti.
lysime burną ir užmušime
RICHTER & CO.
■IRRYAND SOUTH FIFTH STS.
Hgų perus.
Vartok kas
pitalo įsileidimas į savo vai-'-T T į?1’
.T,08 P’?6’ /ti ypatingo leidimo gyventi
BROOKLYN, N.V
•. .
• \
V ,
;
.čiai. Ir čia pasireiske priesin-!T.• .
dien.
[Lietuvoje, ir gali jį gauti ne
Žmogus, kuris .negali nešio
stybę visuomet nesą dvejopos ......
i gieji interesai.
i ilgesniam laikui, kaip viene- ti linksmaus veido, neprivalo
rūšies pavojų. Didelė valsty
THY A PAIN-h XPLl t f R
TOO^y
Savaime suprantama, kad;riems metams, Amerikos pi-įeiti į biznį.
bė įleidusi daug savo kapitalo
į mažų kaimyninę valstybę ne
tiktai pradeda turėti didelės
ekonominės įtakos, — ji sie
kia tų įtakų išplėsti ir j poli
tinę dirvų, ji stengias įsikišti •
VoELL.THAlOK GooDUESS?
LIKĘ FOM IT ,6, RICHT
UOOK AT KV
THIMK,
VUATCK
TUBQV,
NOU).
rr'S
FNB
OR
I LIVE IM A COUMTUV
ir į mažoR ar silpnesnės vals
UlGttT MOUJ,
O'CLOCK THlS
1 CAttTEU. TIME
VOHEfcE ELEVEM
tybės vidaus reikalus. Didelė
rr& ELEVEN
perfectlv - VT'S
AFTERMOOU IMEOROPE.
O'CLOCK
IS ELEVEH
'f
CfCLOCK ALLOVEtt
valstybė esu ginanti savo pi
AK? A80UT TvuO C/ttOCK.
tXACTLY ELE VE M
o’elock!
THE VUORLO
/“T'KORROVJ mo CHlMA!
CCLOCK
liečių turtų, gyvybę, interesus
— ir šiuo pretekstu labai da-(
žnai randa progos įsikišti į j
kaimyno vidaus reikalus. Si-1
tokios padėties iliustracijų tu
rime pakankamai ir abejose
Amerikosp. Valstybė, į kurios
vidaus reikalus kišasi svetimi,
jau nebegali būti laikoma ne
priklausoma valstybe. Tai yra
: f?
vienas pavojus. Antras pavor

Prašau Į Mano Kampelį

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL

MO. HARBOR.

PROBAK

PAIS-IVPLILFR

LISTERINE

TUBBY

No Flexible Time for Angelica.

✓

»<

Įfc

manfiger to kiss ėvery fėlTow’s

hand to come out and bowl.

DRAUGAS

Antradienis, Gruod. 2, 1930

C H I C A G O J E

ir visuomenės darbuotojas K.

Žaromskis užsiima maliavojimo ir popieravimo kontraLtopos valdybos narė. Prieš už ryste. Tais darbais j jį galima
kandžius pakalbėjo p. Gužai atsikreipti 4527 S. Sncramentė ir kitas kuopos pasišventęs lo avė., tel. Lafayette 8192.
darbuotojas Kastas Žaroms
J. Klajonis.
kis, kurs paaiškino vakarėlio
tikslų. Po to dar kuri įaikų
CHEVROLETAI ATPIGO.
pažaidS, iki išsiskirstė,
Šokiai.
Detroit Mich. — ChevroleL. Vyčių 36 kuopa iš anksto rūpestingai ruošiasi prie to automobiliai kaip kompa
nijos prezidentas W. S. Kundsavo metinių šokių, kurie įvyks sekmadienio vakarų, sau sen paskelbė, žymiai atpig.o
Kainos numažinti}, ant mode
sic 4 d., 1931 m.,
m. Meldažic
Jei nenori būti apgautas,
lių 1931 metų.
svet., West Sid
Sidėj.
tai pasiteirauk kainų trijose
Kaikurių rūšių automobilių
Darbuotojas kontraktorius.
krautuvėse.
Lietuvių katalikų jaunime kainos mažiau pigesnės, kitų

John Drazdauskas and Al. RAGUVIEGIŲ DARBUOTĖ.
Manst are in the 170 averages and tliey are there every- Nuo Raguviečių įsvaziaviJweek without fail. Tliats real nio, kuris visais atžvilgiais
spiritą of Alchol — inaybe. pavyko, šiuo pradedame kitų
pramogų. Rengiama “buneo
INDIVIDUAL AVERAGE. porth ,witli 586. Al. ManstaviJ. Wilman a bowler of some party”, kuri Įvyks gruodžio
čius was liigli for North Si- renoivn, fornierly of the I< of 11 d., Cicero, III., Šv. Antano
A. Ged rainis
188.28
L’s of Brigliton Park, now is parapijos svetainėj, 15tli &
W. Laurinaitis
188. 6'
bowling in tlie classiest league 49th Ct. Prie “buneo” stroNOKTU SIDE
A. W abolas
186.10 Dumniy
135 135 135 in town the Randolph League. jpiai darbuojas Varpų Fondo
186. 8
S. Vaičiūnas
J. Paliulis
170 121 15Q He is the anchor man for the Komisija', tai j pagelbų stoja
A. Chernauskas
184.30
B. Nausėda
140 180 19g Kankakee Steamers; tliey are visų kolonijų raguviečiai- ir
P. Marika
184.11
J. Draz.
147 137 Hg in third place one game he-i šiaip kilnios širdies lietuviai,
W. Ruby
182. 2
Al. Manst
188 168 17Q hind firs’t place and have the Netik dilba, parduodami ti1«1. S
C. Gramont
average of kietus, bet ir gražiausių do
Totais
784 741 727 higliest teain
11015. Tliey say J. \Vilman is vanų prisiunčia. Jau dabar
BRIDGEPORT
GAMĖS TO BE PLAYED
'a great bowler. He mušt be. randas virš 50 dovanų, o iki j r
Grigaitis
171 162 201
DEC. 2, 1930.
gruodžio 11 jų bus kelis kart:
Kabelis
168 168 IIP
1 , It looks likę Paul Šaltime- daugiau. Tad kiekvienam pro1,
201 149 196 ras įs a one luan councii af ga bus laimėt. Širdingai kvie
On alleys 9 and 10 Brigh- Zamb
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
Mažeika
182 226 178 Providence. He runs the mee- čiam, kaip ciceriečius, taip ir
ton Park and North Side.
nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
194 206 178 tings. He’s the only man tliat Chicagos kolonijos lietuvius
On alleys 11 and 12 Bridge- Granny
pilnai garantuotas — kainos žemos.
Totais
916 911 ow telis you theres a dance at 18 paremti šį, gražų tikslą. Mes,
port and Providence.
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saimaProvidence
beat
nizuojame ir atliekame visų “body and fender work.”
On alleys 13 and 14 West
Brighton. Street. Its a wonder that he iš savo pusės, visus patenki il
Turime
vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
Side and South Chicago.
Park three games. W. Law- • (]oesių kOwl — būt he’s there sini.
kiais reikalais kreipkitės;
On alleys 15 and 16 Rose- rence rolled 640 for the winje^ery.
Komisija.
ners. A. Kupris rolled 552 for.
land and Gary.
ROXEE AUTO PAINTING SHOP
---------- - ------the Brighton Park team
I liope tliat tlie turkey din- SERGANČIAM NARIUI
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas
BRIGHTON PARK
TEAM STANDING OF K OF
907 W. 35th ST.
CHICAGO, ILL*
riers did not make the fanetSUŠELPTI.
P. Šeputis
139 168 1^1 tęs and fans lazy, it makes an
L B0WLING LEAGUE
145 148 1^ enjoyable and colorful eve- Brighton Park. — Lapkr,
W. L. C. Šeputis
k'iimiiiiiiiiiiimtnmimiHiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiniiiuiiiniliišnimiininiitnniHinniiHK
191 191 179 ųĮng to have tliem around. 22 d., L. Vyčių 36 kuopos kai
34 2 A. Kupris
West Side
114 137 158 į
24 12' Juskevich
So. Cliicago
kurių darbuotojų
rūpesniu
135 142 2121 Brighton Park may lose svetingų pp. Gužų namuose
23 13 Swilpa
Bridgeport
UŽTIK1MAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA
724 796
21 15
Totais
Providence
three games a niglit, būt tapo surengta “parė” tos
30 METŲ
17 19 PROVIDENCE
Roseland
tliey’re there fighting every kuooos sergančiam nariui A | Sergantys žmonės yra kviečiami dykai
99 27' Ruby
Brighton Park
Venslovui sušelpti. Susirinkę
188 168 160 minute of the time.
pasitarti su daktaru.
Gary Ind.
9 27 Mičionis
Jo
gydymai
tapo Išbandyti ir pripažinti išgyjaunimo
iš
įvairių
Chicagos
i'64 151 171'
------------5 dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė paNortlT Side
7 29; Wilbert
189 181 176 Did it ever occur to you Vyčių kuopų.
5 sėkmių. Tūkstančiai turėję kraujo ligas, privatiDr. B. M. Ro««s
5 nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pūslės
K
of
L
sports
to
be
tliankful
Buvo
žaidimų,
kuriems
va
Laurence
246 202 192
— pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas
GAMĖS PLAYED NOV. 25.
sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams.
189 200 225 for a newspaper of our ovvn dovavo p. Anast. Gužaitė, kuo S
Chernauskas
3
žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti |>irm
3 nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo
Totais
976 902 924 likę the “Draugas” where we
paralyžių, beprotybę ir smegenų suminkštėjitną. Ateikite Ir pašiltaiWest Sidė “The Humdlncan all get our sports news is going to participate in bas 3
S bėkite su daktaru apie bile kokią ligą ar silpnumą. Už geriausį
gers” of our league beat Ro
S gydymą jus mokate ne daugiau, negu norite ir galite mokėti.
every Tuesday and Saturday,
T R I K E S!!!
ke!
bąli.
seland three games. The se• — and if tliey vvould publish
is to be lield
cret of West Side Success is, Wėst Side continues its g^ly - support your own. The meeting
Įlub room, IStli
35 SOUTJJ DEARBORN STREET
— tliey knock the rnaples triumpliant mareli to anotlier See y°u next Tuesday,
•
&
Union
Avė.,
Tuės.,
DecemKampas Monroe St„ Grllly Buildlng, Chicago.
down in greater numbers cbampionsbip. It II have to be
Imkite elevatorių Iki penkto aųgšto
|bcr 2nd, 1930, 8:30 P. M.
S VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. Iki
than the other teams. West a good team that will stop
GIRLS SPORTS.
S 1 P- m. Panedččials, Scredoinis ir Subatoinis valandos prailginamos
G. Bogut.
Side entered the 900 clftss of tliem.
S
nuo 10 a. m. Iki 8 p. m.
5itii!iiiiiiimiiiiiimH<iiiiimmiiiiiiiiiimiiiiniiimmiiiniiiittiiinmiiiinnitniiii
teani averages, bowling 906
________
J A meeting is being called
now.
PILNAS EGZAMINAS
Vaičiūnas of West Side is,f°r reorganization of K of L
WBST SIDE
$5.60 TIKTAI $5.00
štili liitting tlie pins liard. Girls Athletic League.
(PgClALlBTA*
236 234 184 į 236 234 and 184 for a series
Vainiūnas
1*1(1 nenusiminkit. bet eikit pa*
156 147 186 of '654 is not so bad for any Why can T the K of L girls tikrų ipecialtatą, ne pas koki nep4
Žemaitis
have a league? Just because tyrių Tikro specialistas, arba pro
P. Zauris
176 226 165 league.
Pasauliniame kars
Kapitonas
n _
<•
-i j
j (eeorlue. neklaus Jūsų kas Jutus ken
few
of
the
councils
dropped
ar
^
ur
bet pasakys pat*
220
178
187
Wabal
Specialistas iš
Seno Krajaus
lašt year, no, the girls are just «» pu™ ųegsaminavimm
184
204
180
.
’
’
®
py»it auka ir pinigus. Daugeli* kitę
Gedrainis
It seems that most all the a little lazy and have no daktarų negalėjo pagelbėt >mx i*i
972 989 902
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
Totais
Jie setkrl /elaallngo patyri
teams were worrying about ,u U CK1_ ,bonc. Liet sonie OI that, te. kad
NEŽIŪRINT KAIP ŲŽSISENĖJUSIOS tr NEIŠGYDOMOS JOS
miadyinul
koolmoln
Y-RA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užtheir thanksgiving turkey, athletic spirit in you and say *u£Jao
_ gcep. - Ra„i
nuodljimą kraujo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
ROSELAND
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4200 IVest 20 St.
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146 176 163 on the 18tli Street tėam. Witli
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that you are lioping to have. uždegimo žarnų, silpnų plaučių aibs
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►South Chicago took three sliould get someplace.
for the Girls Athletic mec- >«ld*T* *•» s*biam įeimynos gy
froni Gary, Ind. A. Kibelkis
A.
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.
. aytojrn. neafidėlloklt
naatėj* pa*
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE
t mg. It tlie councils do not mane.
bovvled high for the vvinners W. Ruby, A. Chernauskas,
send at l'east three delegates,
D&®- ZAREMBA
■with 568. F. Milkent rolled S. Zaur, Wilbert, are tbrėė
SPECIALISTAS
tliat means tlie league will be
InžJlmas Rūmas Uit
high for Gary with 497.
lętter men of our organiza- elosed and forgotten.
20
W.
JACKSON BLVD.
52 E: 107 St.
Kampas Michigan Avelius
SO. CHICAGO
tioti, all participate in tlie The manėger of each counArti Statt Gatvės
Telefonas
Pullman
5950
180 179 209 three major sports of the K cįl >sllduW įring the namw'{Ofiso Vk".andos: Nuo 1* ryto ik
A. Kibelkis
po pietų. Vakarais nuo t Iki t
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs
Zevatkauskas 125 126 149
L s Baseball, Basketball an(j ajresses of each giri wbo Nsdėllomls nuo II ryto Iki 1
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.
po platų
<1, Žemaitis
156 143 168 1
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Pečulis
173 215 144
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809 842 81 ii Tliey snre play great gurtieš
Totais
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GARY, IND.
mes firiisTi likę tentli fraine
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Milkent
179 169 107 take piaro ėvery Surtday at
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146
146
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J. Pažėra
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,i infj
419
A. liukas
137 127
159 MTiat’s the matter with
P. Pažėra
Totais
761 791 668
Bridgeport rodė over North Jį i it lašt place, and yet sbme of;
Side for three gilmes. Mažei-* thėif ltVembėrs db not shflW up
ka hovded high for Bridge^for* games. T.ts too įuųch for a
»•

PENIUOJAME AUTOMOBILIUS

i

daugiau pigesnės. Kajuos nu
pigintos nuo $20 iki $40.
Štai Roadsterio kaina buvo
$495, nauja — $475.
Standard Coupe — sena
kaina $565, nauja kaina $535.
Sport Coupe sena kaina
$615, nauja kaina $575.
Coach sena kaina $565, nau
ja kaina $545.
Special Sedan sena kaina
$685, nauja kaina $650.
Clievroleto
sunkvežimiai
taip gi yra nupiginti.

(“M. L.”).

i

i.-..-

ADVOKATAI

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmlestyje

Room 2414
ONE NORTH LA SĄLLE BLDG.
ONE NORTH LA SALL6 ST.
(Cot, La Šalie and Madison Sts.)
Ofiso Tel. STATE Ž704; <412

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

| DR. B. M. ROSS

1

DR. B. M. ROSS

Daktaras

WBSIG.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS
Iki 3 vai. kortuose—nuo 3 liti »
Subatomls nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avenue

Tel. Pullman 5950-Namų PuH. 8877
Miesto ofise pagal sutarti

127 North Dearborn St.
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 1887

F» W. CHERNAOCKAS
ADVOKATAS
160 No. La Šalie St. Rm. 14^1
CHtCAGO. ILL.
NUO 9:81 Iki B vai. vak.
Lm*1 Office: 1911 8. UNIOk AVK.
Tel. RooaeVelt IT1I
Vai. nuo e iki » vai. va*.
(Ifaklriant sereJUol)

A. A. DUS
ADVOKATAS
11 8o. La Skilo St., Room 1711
Tel. Randolpb 0381-1883 Vai. 1-1
Vakarai*
8341 30. HAL8TED STREET
TS1. Vlctory 9583
T-l vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pėtayčlbs

JOHN B, BORDEN
(John

Bagdzlunas

Rorden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117
Telcphone

Randolph

<727

2151 W. 22 St. 6 ilri 9 vak.
Telephone

Roosevelt

9090

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Rcpub. 9600

JOHN KUCHINSKAS

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS

USTUVD ADVOKATAI

WAITGHES BROLIĮI RAŠTINĖJE

2221 Wėrt 22nd Stritet
Arti Leavitt Street
Tėlefonaa Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
karė. Seredami* ii- Pėthyčiomis nuo 9 iki

■ «bi

i. '

"fisaer

r

GKABORIAI:
Telefonas Yards 1188

5

DRAUGAS

Antradienis, Gruod. 2, 1930

DAKTARAI:

C H I C A G O J E

S. M. SAUDAS

Ofiso Tel. Victory 3687
smarkiai darbuojasi-kolektuo Telefoną* Orovehlll 8261
Of. ir Re*. TeL Hemlock 3374
jaLIETUVIS GRABORIUS
Bridgeport — Sus-mai la GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Didelė graži koplyčia dykai
Gydytojas ir Chirurgas
718 WEST 18 STREET
A. R. D. Centro susirinki bai skaitlingai. Gavo 1 naujų 2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas 2403 WEST 63 STREET
GRABORIUS IR
3133 S. HALSTED STREET
Kertė So. VVėstern Avenue
Tel. Roosevelt 7532
mas įvyko lapkr. 18, 7:30 vai. narę. Del “pantry pnrty” y- Nu* t — 11 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
BALSAMUOTOJAS
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas ir
Reildenclja
i Ir T iki I vai. vakare,
vakare, Šv. Kaz. Seserų Vie- patingai sutartinai darbuojaRezidencija 2368 So. Leavitt 8t.
Tariu automobilius visokiems rei
Tel. Canal 2836
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
kalams. Kaina prieinama.
J. L ULEVIČIUS nuolyne.
si — kolektuoja. Centro “bun- ■•rėdomi* nuo 8 — 12 vai. ryto.
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 ▼. V. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Graborlus Ir
Nedėllomls pagal sutarti.
įSus-mų atidarė vice-pinn. eo” bilietus platina,
Nedėlioj pagal susitarimų
vak. Antro Of. Vai.; Njao 8-6 po
3319 AUBURN AVENUE
Balsamuotojas
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
mal- 1 North Side — Centro “bun Ofiso Tel. Vlrginla 0036
Patarnauju laldo- p-nia O. Reikauskienė,
Chicago, Illinois
Šventadieniais pagal sutarimą.
XVėS!rVim,estX d* sukalbėjo gerb. Sesuo M. eo
negalės dalyvauti, nes
Telefonas Boulevard 1939 IRezidencijos: Van Buren 5668
dalyse.
Moderniš Rita. Centro pirm., p-nia Nau- parapijos vakarienė
įvyksta
Republio 8468
Tol. Canal 6764
ka koplyčia veltui.
Dr.
S*
A.
Brenza
sėdienė
nedalyvavo
sus-mė
tų.
patį
vakarų,
tečiau
atvežė
8103 S. Halsted
LIETUVIS GRABORIUS
St. Chicago, III. nes motinėlė
Gydytojas ir chirurgas
Ofiso Valandos:
vis da sunkiai 10 dovanų. Del “pantry parPatarnauja laidotuvėsė kuoplglauTel. Victory 1115
4142 Archer Avenue
sla.
Reikale meldžiu atsisaukt!, o
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
tebeserga.
(ty ’ visos vienybėje renka
GYDYTOJAS,
mano darbu busite užganėdinti.
Vėl.: 11 ryto iki 1 po pietų
J):30
vakare
Skyrių;
atstovės.
į
įvairius
daiktus.
Sus-mai
vyCHIRURGAS
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2518
4608
S.
ASltLAND
AVENUE
I.
J.
Z
O
L
P
2314 AVest 23rd Place
Nedėllomls nuo 10 iki 13 ryto
IR OBSTETRIKA8
1 skyr. — Šedienė, Mažei- kinami.
Namų Ofisas 3418 Franklin Blvd. Netoli 46th St.
Gydo
stalgias
ir chroniškas Ilgas
Chicago, Illinois
Chicago,
III.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
kaitė, Kalvaitė, Lanrinskaitė. Į Roseland -- Sus-mai skaitVal.: nuo 8:80 Iki 9:80 vak.
vyrų. moterų Ir valkų
VEDĖJAS
SKYRIUS
2 skyr. — Gurinskaitė, Bi- lingi. Gavo 3 naujas nares ir
1439 S. 49 Conrt Cicero, BĮ.
DARO OPERACIJAS
1650 West 46th St.
Ofiso Tel Victory 5898
tautienė, Šaltėnas.
Į] Amžinų narę. (N. N.). Turi Re*. Tel. Mldvvay 5612
Tel. Cicero 5927*
Realdencljos Tel. Drovai 9181
Ligonius priima kasdieną nuo
Kampas 46th ir Paulina Sta
3 skyr. — Kizelevičienfė, pririnkusios daug daiktų dėl
pietų iki 8 vai. vakaro.
Tel. BouleVaid 5203 - 8413
Dumbliauskienė.
' • I “ pantry party ’ ’. Rengiasi prie
Nedėliomis ir seredomis tik
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lškalno susitarus
4 skyr. — p-lė Rusteikai- 'savo “bunco” ir centro “bun Oakley Avenue ir 2 4-tas Street
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
PIGIAUSIAS LIET. G RAPORTUS
Telef. Wilmette 195 arba
Rusai Gydytojas Ir Chirurgas
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų tė, Čepulionienė, Jonelienė. , ;j«co”, bilietus platina ir daug
chkagoje
Ir X-RAY
Canal
1713
Specialistas
Moteriškų,
Vyriškų
Laidotuvėse pa dykai.
6 skyr. — p-nia Šakuniene. dovanų atvežė.
Valandai:
2
iki
4
p.
p.
PanedėtlAh
2130
WEST
22nd STREET
Talku
Ir
visų
chroniškų
Ilgų
tarnauju
geriausia
ir Ketvergais vakare
8 skyr. — p-lė Prosevičių-. j Brighton Park — Turėjo
ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisas 8103 SO. Halsted St.
todėl, kad priklau
tė, Pumputienė, Kuzmarskit$ “bunco” ir “pantry parties.”
Kampas
81
Street
sau prie grabų lšdirbystės.
UNDERTAKINO CO.
,nė, Skrebienė, Bardauskienė.. vykina. Darbuojasi Centro
VALANDOS: 1—3 po plet. 7-g vak. Tel. Lafayette 6798
OFISAS
P. B. Hadley Lle.
9
skyr.
—
p-nios
Reikaus.
“
bunco
”
ir
‘
įpantry
parties.
’
Nedėllomls
Ir Iventadienlals 19-18
868 West 18 Street
Koplyčia Dykai
4818 80. MICHIGAN AVENUE
Telef. Canal 6174
Y Marąuette Manor — Sus710 AVEST 18th STREFT kienė, Krasauskienė.
Tel. Kenweod 5107
SKYRIUS: 3238 S.
Valandos:
įHalsted Street, Tel.
Skyrių 5, 7, 10 atstovių ne- mai įvyksta. Gavo dvi nauji
PRANEŠIMAS
■ Canal 8161
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
Victory 4088.
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
buvo.
| nari. Didžiuojasi gavusios saNuo 6 lai 8 valandai vakare
apart šventadienio ir kėtvlrtadiente
Office: 4459 S. California Avė.
Protokolas iš praeito sus- > van skyriun gerb. dainininkę,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '■*'
Phone Boulevard 4139
Nedėlioję pagal sutarti.
Centro
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai-1
LIETUVIS GRABORIUS mo perskaitytas g ir vienbal• . ’ 1 Eleną Rakauskienę
J
Meš skelbiame, kad laike sunkaus čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptiešiai priimtas.
:• “bunco” bilietus platina ir
laiko-bedarbės
kos) po num. 2423 West Marąuette
Nauja graži koplyčia dykai
Rd. Valandos, nuo 2 Iki 4 po piet
dėl “pantry party” renka
Skyrių raportai.
Tel. Prospect. 1930
GRABORIUS
4256 SO. MOZART ST.
Town of Lake — Turėjo kolektuoja. 8 sk. nutarė reng
Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601
GYDYTOJAIS IR CHIRURGAS
Šo.
Ashland Avė. Valandos: nuo 6
“bunco party”, lapkr. 9 d.,, ti koncertų po Kalėdų,
Tel. Virginja 1290
Musų patarnavimas
4930 WEST 13 STREET iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
visuomet sąžiningas ir
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
kuris gražiai pavyko. Sus- ’ Cicero, III. — Sus-mus įvyCICERO
nebrangus, nes neturi
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
Ofisas 2201 West 22nd Street
(kuris praktikuoja Čiceroj apie tartį.
me išlaidų užlaikymui
mai įvyksta ir skaitlingi. Reii kiną. Gavo 1 naujų narę. CenCor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
25 metus)
skyrių.
Rezidencija: 6640 So. MapTovėood
gia šokius sausio mėnesyj, tro “bunco” bilietus platina Suteiks bedarbiams dykai gydymų, o
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue Tel. Republfc 7868
Nauja, graži ko
tiems
kurie
dirba
tik
dalį
laiko,
teiks
OFISAI:
Centro “bunco” bilietus pla- ir “pantry” kolektuoja. P-nia
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak.
O f 1 e a e
gydymą už pusę kainos
4901
—
14
St.
2924
Washington
plyčia dykai.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto.
Panedėliais ir Seredomis nuo
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
4603 S. Marshfield Avenue tina ir žada skaitlingai daly- Ona Krasauskienė atvežė $30 i f .
10-12 tr 2-4
Tel. Cicero 6 62 Tel. Kedzle 24,50-2451
vauti. Del “pantry party” ir užbaigė mdkėti amžinos na.3307wtAUBURN, AVĘNUEh
'Telef. Cicero 49
Tel. Boulevard 9277
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 8669
0.
... - . .. ..3 rėš mokesti.
Nutarta užprašyti šv. Mi
AKIŲ GYDYTOJAI:
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
šias už K. Ronavičienės svei
Rezidencija
Gydytojas ir Chirurgas
katų.
,
4729 West 12 PI.
Nedėliomis
Tel. Clcreo 2888
Susitarus
1821 SOUTH HALSTĖD ST.
Nutarta rengti Centro me
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava
tinę vakarienę paskutinį sek
Tel. Hemlock 8700
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų
Rez. Tel. Prospect 0610
madienį vasario mėnesio, 1931
6 iki 8:30 vakare
metais. Bilietus daryti po
$1.00; 400 bilietų.
Tel. Boulevardl 1401
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzle
Bernaičių Kolegijos Rėmėjų
Rez. 6622 S. Wlhpple
Seiman išrinkta atstovės: pVai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
LIETUVIS AKIŲ
J Gydytojas, Chirurgas ir AkušeHš
nios Reikauskienė, Krasaus
SPECIALISTAS
3343 S. HALSTED STREET
kienė ir p-lė Proševieiutė.
DENTISTAI
aklų įtempimą kuris
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
Labd. Sųj. Seimo raportę estiPalengvina
priežastimgalves
skaudėjimo,
7—9 vakare
išdavė p-nia Reikauskienė. svaigimo, akių aptemimo, nervuotuTel.
Boulevard
7642
mo, Skaudamą aklų karštį. Atitai
Priimtas.
sau kreivas akis, nuimu cataractus
trumpą regystę ir tolimą
K. Fed. Cliieagos Apskr. Atitaisau
regyst*.
DENTISTAS
raportų išdavė p-nia Bitautie- Prirengiu teisingai akinius visuose 1545 WEST 47 STREET
Perkėlė savo ofisą po numeriu
atsitikimuose, egzaminavimas daro
nė, taip-gi priimtas.
Sale
Depositors
State
Bank
skersai
mae su elektra, parodančia mažiau
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Peoples National Bank arti
Rėmėjos vienbalsiai nutarė sias klaidas.
Ashland Avenue
SPECIJALISTAS
■
Z
■pedale štyda atkreipiama moky
pasveikinti didžiai gerb. Mo čio*
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
vaikučiams.
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
tinų Marių, Generalę Vienuo
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vi
Tel. Canal 6221
navimą.
’
pietų: 7—8:30 vakare
lyno Viršininkę, jos vardo care. Nedėliomis nuo 19 ryto t
Nedėliomis 10 iki 12
13 po pietų.
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
(Pabaiga ant 6-to pusk)
Telef. Midway 2880

STANLEY P. MAŽEIKA

SV. K. A. RĖMĖJŲ DR-JOS
CENTRO PROTOKOLAS.

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

S. D, LACHAWICZ

DR. T. DUNDULIS

DR. R. C. CUPLER

J. F. RADZIUS

DR. I. P. POŠKA

DR. A. RAČKUS

DR. A. A. ROTH

BUTKUS

A. L DAVICONIS, M. D.

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. M. T. STRIKU

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

DR, S. 8IEZIS

DR, J. SHINGLMAN

EZERSKI

DR. S. A. DOWIAT

DR. P, Z. ZALATORIS

DR. VAITUSH, 0. P. 0.

DR. B. ARON

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. C. Z, VEZELIS

DR, CHARLES SE6AL

Ambulance Patarnavimas

Kainos pigesnės, kaip kitur

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

DENTI8TA8

Taipgi užlaikome vis-okius rūbus

aprengimui mirusiųjų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

2201 WEST 22nd STREET

Tel. Boulevard 7589

(Kampas Leavitt St.)

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

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

4605-07 South Her/nitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS
4447 So. Fairfleld Avenue
Tel. Lafayette 0727

'

3201 Aubum Avenue

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

Tel. Boulevard 3201

DR. G. I. BLOŽIS

JUZEFĄ
AUČIUNIENĖ
Jfilrė lapkr. 29, 1980 tn. 2:30
vai. po pietų, 37 metų amžiaus.
K to
Iš Raseinių
Apskričio,
Skaudvilės
Parap.,
Bandžių
Kaimo. Amerikoje išgyveno 32
metų.
Paliko dideliame
nubudime
vyrą Kazfmierą,
dvi dukterį,
du aunu, ženlą Petrą Mlgon),
Seserį Marijoną Tautkus, bro
lį Pranciškų Tautkus, dėdės,
fivogerius ir gimines.
Kūnas pašarvotas
1529 So.
4 9 Ct. Cicero, iii. Laidotuvės
įvyks seredoj, gruodžio 3 d. Iš
namų 8 vai. bus atlydėta į ftv.
Antano par. bažnyčią,
kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta J ftv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame, visus
gimines, draugus
Ir pažįstąnius dalyvauti šiose ladotuvėse.

Nubudę:
Vyras, Dukterys, Snnai,
Rdsub. Kikilis Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grub.
UachaMlc*. Rooetvelt 2515.

Tel. Yards 1829

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

DR. G. SERNER, Boulevard
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tel. Yards 0994

Rea Hemlock 7691

DENTISTAS

T. A. D.

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

7689

DR. A. P. KAZLAUSKIS
Ofisas ir Akinių Dirbtuv#
756 West 35th St.
Kampas Halsted St.
Valandos: nno 10—4; nuo 8—8
Redčliomis: nuo 10 iki 12.

DR. MAURIGE KAHN
Rezidencijos Tel. Plaza 1209

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 diena

4712 So. Ashland Avenue
Val.; Nuo 9 ryto iki I vakare

Ofiso ir Res Boulevard 5911

DR. A. J. BERTASH

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN

3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
pietų tr 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 S. WALLACE STREET

I
LIETUVIS DENTISTAS
Man reik tokių žmonių. Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
kurie lankytų mano kosvai. vakare
.
Nedėliomis pagal sutartį
tomerlus. Gėra mokestis
4847 W. 14 ST.
Cicero, III. Tel.
atsišaukti

Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stcwart 8191

T. A. D.
PRODUCT

Tel. Cicero 2963

DR. S. ASHER

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas

•_

DENTISTAS
4901 W. 14St..
Cleėrė. Ui.
6558 SO. HALSTED STREET
Viršuj National Tea Storo
3133 S. Halsted St., Chicago
Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vai. Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
vakare Ned. susitarus
Tel. Culumct 4479

I

D R A U O A S

Antradienis, GruoJ. 2, 1930

LAIŠKAS Iš KALIFORNI
JOS.

karas jNisisckė neblogui. Ita- Visos narės maloniai {įrašo 1 POLICMONĄ NUŠOVĖ,
dio, kuri buvo dovanojus The mos atsilankyti.
3 SUŽEIDĖ
l’eoples Purniture ('o. teko j
Valdyba.
P-nas Matas Zizas, žinomas Am. Liet. R. K. Federacijos llelmrtli Kiebter, (>38 Welster
WEST SIDE ŽINIOS.
LINKSMA NAUJIENA.
MACOMB, III., gr. 1. — AMarųuette Parko
statybos ^licagos Apskrities menesit(), (jaUįf naujy nai.j„
reštuotas jaunas vagilius E.
laiške
susirinkimas įvyks tr«-Lame va|.are prjsjra>5(\ a,i>a
So. Chicago. — Linksma y- X Sunkiai sergančių Kon kontraktorius, savo
Zerell staiga virto desperatu
“
Draugo
”
štabui
štai
kų
raPadieny,
gruodžio
3
d.,
8
vai.
,
p
as
j£
a<
i
(
,j
()
ateinančiam
susistancijų
Tirkšliene
nugabeno
ra mums pranešti, kad mūsų
ir pakilo kovoti keturis policj vakare, Aušros Vartų parapi rinkime prisirašyti; todėl visi
X Dievo Apv’eizdos metinėj' monus. 1 nušovė, gi kitus tris
so:
mokyklos seserys — mokyto miesto ligoninėn.
Siunčiu daug labų dienų jos mokyklos kambary,
jos jau turi savo namų, prie X AVestsidės draugijos stro
malonėkite ateiti ir busite pri vakarienėj žmonių buvo daug, sužeidė. Pagaliau jis įsilipo į
į Susirinkimas svarbus; kolo- imli į draugijai dideliu iškil programas gražus, daug įvaipat bažnyčios. Tat da vienas piai ruošiasi dalyvauti Ber visam “Draugo” štabui.
policijos automobilių, kuriam
'nijų
atstovai
prašomi
skait

i urnų. Be abejo, vietos korės- pllvo vienas pašautų poliemoKai lapkričio 2 d. palikau
mingumu.
ženklas, kati veikime mes žy naičių Kolegijos būsiančiame
lingai
susirinkti.
pondentai jų plačiai aprašys nų. Važiuojant šis policmonas
miai einame pirmyn, nes jau šio mėnesio 7 dienų, ketvirta Chicago, tai nuo to laiko ir
Korė;-p.
Jau
gatavi
atsišaukimai
j
nereikia mums kreiptis i kitas me Seime Aušros Vartų para nemačiau savo kasdieninio
X J. Milius rodo Lietuvos nušovė vagilių.
Per
tai
nei
nežidraugijas
reikale
Vak.
Valst.
Bridgeport. — Draugystės ir Vytauto Dienos Chieagoje
parapijas dėl mokytoji} mūsų pijos svetainėje. Įgaliotinius “Draugo”.
nau,
kas
Chicagcj
ir
visoj
AĮ^tuvių
Natai.
Konferenciparapinei mokyklai.
drauge su dovanėlėmis ir pa me ikoj lietuvių tarpe dedasi. j°s- Atstovai turės juos paši Saldžiausios Širdies Viešpa filmas liet. kolonijose. Visiems TĖVAI SUPRATO VAIKO
Mūsų geri), klebono veik sveikinimais jau išrinko Auš
ties Jėzaus priešmetinis su patartina jas pamatyti.
KALBA.
ls
savo
kelionės
pranešu,
^
v
saV
°
kok)r
dj°
s
draugi

sirinkimas įvyks gruodžio 2
lumu ir dideliu rūpesčiu juo- ros Vartų moterį} ir merginų
“Mes jau manėme,
kad valkas
X
Prof.
K.
Pakštas
iš
Af

joms
išdalinti.
mira,
kuomet
dantukai
dygo’’, pa
,
.. m
.. •
. Federa-i.
ri j
kad. ikšiol
viskas
puikiai
klod., 7:30 vai. vakare, Cbicagos
.kyklos reikalu, ir seselių mo draugija,
sakė motina Iš Kentucky. “Jis nieko
Tretininkai,
_
„
V ,
rikos
per
Egiptu,
Italijų
grįValdyba.
negalėjo virškinti Ir kasdien blogė
,
.
. .. , 'Jpi'i. Oras gražus visu keliones
kytojų užlaikymu, išnuomuo- cnos 3o sk.,
Lietuvių Auditorijoj.
Vilnių vaduoti dr- *
®
jo. Po vienos neramios nakties aš
,
žta
Lietuvon.
Reiškia,
pas
,,
. v, ,
v metu, ypač gerais oras Califormuotas netoli bažnyčios na- ja, Maldos
Castoria Ir tuoj Jos ga
Malonėkite
visi
laiku
susiApaštalyste, šv. • ..
.
Į mus neužsuks. >Sausio 5 d. ža- atsiminiau
Šv. Cecilivau. Keletas jos lašų jį nuramino,
nijoj. Šilta. Visur žaliuoja ir Į t North Side.
mas, kuris stovi gražioje viedr.ja ir kitos
o po keliu dožų jis jau buvo visai
' žydi. Orendžiai vietom geltodr-jos priešnietinis susi-, įinkti, nes yra svarbių reika-Į(ja })at fjenua mieste. Savo įs- kitokis vaikas”. Daktarai visur re
toje.
rinkimas įvyks 2 d. gruod., Psvarstymui. Bus renkama
renkama; pU<lžinS rašys ir toliau ir komenduoja grynai augmeninę ne
X Iš 133 šeimynų leidžian- Anuoja. Gamta maloni, tik ge-i™
Kiek teko girdėti, parapi jokenksmingų Fletcherlo Castoria nuo
ulogų, sukletėjlm-o, dieglio ir kitų
nai labai džiaugiasi turėdami
savo vaikus Aušros Var,rgkis.
I7:3° val; vakare’ parapijos j nauja valdyba ateinantiems |.<q)raugui” prisii}s
vaikų negalių Ir milijonai motinų
1931 metams.
žino jos švelnių veikmę. Saugokis
seseles mokytojas savo para-,tll mokyklon tėvų visuotinia-l Kai Chicagų palikom, tai svetainėj. Bus renkama nauX
L.
Vyčių
apskritys
kruop
Valdyba.
imitacijų. Fletcherlo
parašas yra
pįjoje.
'me susirinkime, 30 lapkričio,. vykom į pietų pusę. Perlėkėm 3a valdyba ateinantiems meščiai ruošiasi prie Vytauto ženklas tikrosios Castorijos.
(67)
Dabar seselėms bus patogu; dalyvavo daugiau pusės ir nujĮjjįnois
valstijų, Missouri, tams.
Bridgeport. — Moterų Są sukaktuvių paminėjimo gruo
nereikės kasdien važinėti iš tflrė turėti prie mokyklos nuo į Arkansas,
Texas. Buvome
Visi šios draugijos nariai jungos 1-nios kuopos priešme- džio 21 d., Lietuvių Auditori
A. ALESAUSKAS
Roselando.
latinį Tėvų Komitetų iš se- šiuose miestuose; Little Rock, malonėkite dalyvauti, kad iš- tinjg susirįnkįmas įvyks šian- joj. Lietuvių plačioji visuo
MOTOR EZPRESS
Tikimės neužilgo susilaukti kančių asmenų: pirmininko Hot Springs, Texorcona, Dal- rinkus gerų valdybų, nes nuo (Ue> gruodžio 2 d. Šv’ Jurgio menė savo jaunimų kilniame Mes permufuojame-pervežair naujos parapijinės moky- klebono, padėjėjų: P. Cibuls- las, Fort Worth, EI Paso. Po veiklios valdybos priklauso par gflj- y.gQ yaj Vaų rpaį darbe turėtų paremti.
me pianus, forničius ir kito
kjos
kio ir S. Balčiūnienės, sekre- to pasukom į pietų vakarus draugijos gerovė. Taipgi tu-|bug prieginetinis susirinkikius dalykus.
toriaus J. Sakalo ir narių: J Meksikos parubežių per kai- riu priminti, kad kurie esate niag ir bag valdybos rinkimas
South Chicagietis.
Taipgi parduodame anglis
Aleknos, E. Tamanauskienės, j nus atsidūrėm į Arizonos ir dar ne atsiskaitę už jubilėji- ateinantiems 1931 metams.
Dainininkas — Vargoninin geriausios rųšies už prieina
D. Kunickienės, O. Jankaus- New Mexico valstijas. Buvom nio vakaro tikietus, atsiskai- ■ •
• ——
kas Tik kų grįžęs iš Italijos— miausių kainų. Musų patarna
kienės, K. Jušo, T. Zauros, K. užsukę ir į Mexikų. Lankė- tyki te tam susirinkime, nes
Romos po 3 metų studijų, tuo- vimas yra greitas, geras ir
Valonienės, P. Gadeikio ir B. m§s miestuose Juarez, Mexi- komisija nori užbaigti darbų
jaus ieškau vietos kurioje nebrangus.
Šidlauskienės. Šisai Komite cali ir Tijuana. Bet nieko ge- ir išduoti raportų.
Valytojas ir Taisytojas
7126 So. Rockwell Street
nors iš didesniųjų parapijų.
tas ateinančiame ketvirtadie- Iro neužtikom. Miestai nusku- j Kaip žinote, jubilėjinis va- Siutų, dresių, vyrų ir moterų kau Darbų galiu pradėti tuojaus.
Telef Republic 5099
tų išvalymas Ir suprosiįimas
$1.00
Kailiniukų Išvalymas, glaziravimas
nyje pasižadėjo sudaryti vei-!rę> keliais prasti, žmonės su- , , ■
Mes pervežame daiktus ir į
Adresas:
ir pamušalo indėjimas .$14.00
kimo planus ir juos tėvams vargę. Tik karčiamos puikiai
kitus miestus.
Ateiname pasiimti ir pristatome.
PETRAS VYČAS
sekančiame susirinkime pra-' gyvuoja, o jas valdo ameri
2655 WEST 69 STREET
3585 Salmon Street
nešti.
kiečiai. Kiti bizniai ir-gi sve- j
Philadelphia, Pa.
Tel. Hemlock 6484
ATMINK SAVO
X J. Miliaus judamieji pa timų rankose: valgyklas — i
kinai, krautuvės — žydai ir tt !
NAUDAI,
veikslai du kart pereitame
Savininkas R. Andrellunas
Kad vesdamas visus reikalus per
Į California patekę radome
sekmadienyje
Aušros Vartų
Užnikau visokių ĮVAIRŪS
KONTRAKTORIAI:
•/ t»•
suttftnlų ir sidadaug
įdomybių
ir
gražybių.
svetainėje rodomi nemaža su
oriųių daiktų, vė
liausios mados ra
809 West 35th Street
traukė Westsithečių, Irtrie gė Lankėmės San Diegoj, o Los
lio,, planų rolių,
Phone
Republic
4949
chicago
rekordų
Ir t. t
rėjosi gražiu filmų rinkiniu, Angeles pabuvome ilgiau. Te-, i
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug Išlaidų
tiktai paskutinis amerikoniš-.ko matyti apylinkes, Molyir^muziko^mst^
Namų Statymo Kontraktortus
"Mano sunaus viduriai dažnai
Statau įvairiausius namus prieinama
Perkam Mortgečius Ir Bonus,
gesdavo ir sirgdavo slogomis,” sa kas jaunų išdykėlių
vaizdas i wo°d, pagarsėjusį judomųjų '
m.,
kaina.
ko M ra. F.rank V. Sheets, 4926 W. vM<ms
Skolinam pinigus ant Namų.
Moliavojimo Kontraktorius
išrodo
nereikalingu
paveiksiu
gamybos
centrų
ir]West
63rd
St.
Chicago.
Division st., Chicago. “Jis karš
Parduodam, išmainom ir lnšlurlv.snrns
įsioae
nereikalingu
®
,
'v.
I
Telefonas
hemlock
mo
7217 S. CALIFORNIA AVĖ Mes moliavojlme, dekoruojame Ir
čiavo ir jo kvapas buvo namalonam visokį turtų.
....----- =
nus. Patėmijau, kad viduriai su P-Buikavinu Am-likos ištyžu-Paskui Pacifiko pakraščiu
Telefonas Hemlock 6526
Padarom davernastes Ir Pirkimo
išpoperluojame
visokius
namus.
>
kietėję.
leidomės į San Francisco. Ple-’ "
bei Pardavimo Notarlallškus raštus
“Mano (motina vartodavo Cali- Si/ua ir le-ų vapediškau juani
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
Wm. J. Kareiva
fornia Fig Syrup, tai aš ir vanuojam
iš
San
Francisco
dar
bas garantuotas.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
kul daviau.
Nusistebėjau, kaip i.:'„i, kurį ki'.r norima tokiu
Phone
Virginia
2054
Savininkas
Yra pamatu musų Pasekmingumo.
greit pašalino karštį, blogų kvapų,
toliau
į
šiaurę
vykti.
Keti

Del geriausios rųšlea
budu patraukti prie Lietuvos
6127 S. Maplewood Avė.
nuvalė liežuvį ir sutaisė vidurius;
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
JOSEPH VILIMAS
Ir patarnavimo, šau
sustiprino jį ir sugrųžino energi
ATLIKTĄ DARBĄ. ■
nom
pasiekti
ir
Kanadą.
Jei
,
vaizdų
lankymo.
kit
Namų Statymo
ją”
V
GREEN VALLEY
Greitas saugus būdas išvalyti
A. M. BUTCHAS V. ____ -_ ... ,
tik oras nesutrukdys.
Kontraktorius
^x,lr sureguliuoti suirusius vaikų vidų
PRODUCTS
X Ateinančiame trečiadie
rius yra su California Fig Syrup. Jo
PARDUODAME:
Pentų, aliejų,
Su šiuo ir baigiu sį laiškeOlsells šviežių kiauši
4556 So. RockweU Street
duok jiems tuoj kai tik pastebėsi nyje lygiai
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
vinis, ir įvairius įvairiausius Hard10
metų
sueina,
nių, sviesto ir sūrių
blogų kvapų, apsivėlusį liežuvį,
U.
ware — geležinius daiktus — reik
4644
SO.
PAULINA
STREET
blogų ūpų arba karštį. Kiekvienas kaip mirė a. a. kun. Pranciš
menis. Musų kainos labai prieina
TeL Boulevard 118$
Matas Zizas.
vaikas mėgsta jo malonų, vaisinį
mos.
RAKANDUI PARDAVIMUI
skonį ir jis veikia be sukimo ir
kus Serafinas, Aušros Vartų
PARDUOSIM
su dideliu nuosto
MES
San Fraųcisco, Cal.
nemalonumo. Jis gerina apetitų,
4414 So. Rockvvell Str.
liu visus puikius rakandus, 2 Wilton
gelbsti virškinimui, stiprina pil
klebonas,
už
kurio
sielų
V.
Telefonas Lafayette 4080
Budavojam naujas namu*vų ir vidurius.
kaurai, elektrinis radio ir viskų mu
Per 50 mėty daktarai indor- Butkienė bendrai su savo rė
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip
dirbam cemento darbus - fun
Tel. Lafayette 5197
GARNIO DOVANA.
suodavo tų tyrų augmenjnį vaistų.
i nauja. Kreipkis tuoj. Tikra9 bargeTikras vaistas paženklinamas žo
mėjomis užsakė šv. Mišias. Šv.
nas.
damentus saidvokfts, taipgi
džiu California. Pirkdamas pažiū
3040
W. 62 St. Arti Wh1pple Street
rėk, kad butų tas žodis.
Mišios bus Aušros Vartų baž Bridgeport. — Išlėkdamas
muro darbus, iš medinių pa
I*1*"
' Tik kų gavom karliodų bulvių iš
nyčioje trečiadienyje 6 valan į šiltus kraštus, garnys užsu-1
(AIIIORMA
darom mūrinius, apmurinam Elektros kontraktoriai. suvedam Svle- Waho> Prlstatom 100 BV> už |?.35<
Geriausios Rūšies Automobi
sas ir jėgų. Elektros retkmenoa Ir Cibuliai 95c. Tel. Kedzie 1434
dų
ryto.
FIG SYRL'P
ko pas pp. Suromskius, 506
medinį nartų po vienų plytų. rikščieriai.
liai.
LAX ATI VE-TONIC /or CHIIDREN
L. DOMBROWSKI A 8ON
ANGLIS KREDITAN
Atrodo mūrinis, po to jau neX Vilniui Vaduoti Sąjun W» 39 St., ir lapkr. 21 d. pa
3016 West 47 Street
I Pocohontas,
prlstatom bite kur,
Ateik
pažiūrėti
musų
nau

mieste
ar
priem.
Taipgi rust. Lenliko
sveikų
sūnų,
kuriuo
tė

reik
pentyt.
Turim
namų
ant
gos West Side skyriaus susi
Telefonas Canal 7232
zey, 53 W. Jackson Blvd., Harrlson
1899,
rinkime, pereitam sekmadie vai labai džiaugiasi, nes tai jausių DE SOTO ir PLY- pardavimo ir mainymo.
MOUTH
Chrysler
išdirbystės
pirmas
šeimoje.
JOKANTAS
BROS.
2 & 4 fornišiuoti kamb., k. v. š.,
ny, nutarta paminėti Vilniaus
pigiai,
elektra. 1842 No. Spauldlng
4138 Archer Avenue
Seimo 25 m. sukaktuves. Pa Ponia Suromskienė randasi automobilių už labai prieinaAvė.__________________________________
Mallavojimo Kontraktorius
Tel. Lafayette 7674
Maliavų Ir sieninės popieros krau
minėjimas įvyks gruodžio 21 Šv. Kryžiaus ligoninėj, kamb.' mų kainų.
tuvė. Naujas atakas.
d., 1930 m., Aušros Vartų par. |No. 402. Visame patarnavo'Naujas De Soto $885.00 f.o.'b.
REAL ESTATE
2284 So. LEAVITT ST.
CHICAGO
Kas nori važiuoti Lietu
Naujas
Plymouth
$590.00
f.o.b.
Dr. L. Tumer.
Telef. Republic 6296
von ar atsitraukti giminių salėj tauri tikra programa
M. YUSZKA
Mainysiu savo namus ChiOAOE
PARK
MOTOR
Buvusi Lankyti.
iš Lietuvos, tai kreipkitės ir prakalbomis — atsimini
D.
GRICIUS
Plumbing & He&ting
cagoj į ūkį arba namų mieste
SALES
mais apie tų istorinį įvykį.
GENERALIS KONTRAKTORIUS
į mus.
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
Lietuvoj.
Joe Bagdonas, Savininkas
Statau namui kaip muro taip Ir
PALANGOS JŪREI
nausiu kvogerlausia.
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
Mes atstovaujame visas
JULIUS SLICKIS
5625-27 S. WESTERN AVĖ. Kainos prlelnamlauslos.
VIAI”.
4426 So. Western Avė.
linijas ir esame bonsuoti a- $V. K. A. RĖMĖJŲ DR-JOS
2452 WEST 69th STREET
2019 W. 22 Street
Telefonas Prospect 5669
Tel. Lafayette 8227
CENTRO PROTOKOLAS.
gentai.
Tel. Canal 5529
Gruodžio 7 d. vyrų vaidylų
Aapos Telef.
Namų Telef.
Siunčiame pinigus į visas
NAUJI
GERIAUSI
Tel. Lafayette 8662
Ofisas ir Rea.
choras vaidins pirmų kartų
Parsiduoda
public
garadžius.
Republic 6681
Ir 2884
4101 8. Mozart Si. Hemlock 2867
(Tąsa nuo 5 pusi.)
$15,000. Priimsim į mainus kitų nuo
pasaulio dalis paštu ar te
AUTOMOBILIAI
naujų veikalų “Palamgos Jū
savybę. Wra, M. Einhorn, Blue IsJ. C. ENCHER & CO.
legrafu.
land, III.
dienoje, gruod. 8 dienų.
reiviai”. Šį veikalų ponas'
OENERALIAI KONTRAKTORIAI
Apdraudžiame nuo ugnies
Centro “bunco party” l- Juozas Sauris vertė iš anglų
Plumbing A Heatlng Lietuvis
Real Estate Ir visokia apdraudė
Notary
Public
KONTRAKTORIUS
„ «> B.R.L r, ,,
ir kitų nelaimių. Darome vyksta šį sekmadienį, lapkr. kalbas ir, jam vadovaujant, l
■•Ina 9S4S.00 v. o. B.
Skyrius 4429 So. Falrfleld
Mano darbas pilnai garantuotas
<«-PlETKIbWICZ&(g
’
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
įgaliojimus.
Kainos prieinamos
30 dienų, 7 vai. vakare Vie- choras tų operetę atvaidins, ateik
paa taus Ir persitikrink, kad
2422 WEST 69th STREET
CONTRACTORS
gruodžio 7 d., 8 vai. vakare, pae mu« rasite geriausios rųšies aunuolyno Auditorijoje.
Registruotas Notaras
T. .
a
♦
oioo o
už žemų kalnų.

C H I C A G O

ŽINIU-ŽINELĖS

WALTER THE TAILOR

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

S. L. FABIAN & GO.

ILLINOIS VAIKAS
STEBINA MOTINI

M. ZIZAS

W. & L. ELECTRIC CO.

DE SŪTO IR PLYMOUTH

DIDŽIAUSIA LIETUVIU
AGENTŪRA AMERIKOJ

PETRAS CIBULSKIS

JOHN YERKES

GRANAM PAIGE

P. P. BALTUTIS & CO.
3327 SO. HALSTED ST.
Chicago, III.

Telefonas Yards 4669

PETRAS GRIBAS

Sus mn uždarė
ouh inų uz-uarc

vi«> nirm
vice-pirm.,

bletuvi’i Auditorijoj,
j Ol>

3133

b.-

T*ipgt turime Įvairių įvalrlauMų
vartotų karų už labai mažų kalnų.

i
p-nia Reika-uskionė, maldų su Halsted St.
BRIOHTON MOTOR SALES
Oilboniškis.
kalbėjo
gerb.
Sesuo
M.
Rita.
INC.
I
■ ■,--■■■ -----------------[0n» Reikauildenė, vice-pirm., SKAITYKITE IR PLATIN|V. A. OAlMitt, rait.
j
RITE “DRAUGĄ".

Vainoras, J. Lankys
Telefonas Lafayette 4«M

8962 Archer Avenue

JOHN PAKEL & CO.

Generavai Kontraktoriai
Real Estate
2621 WEST 71 STREET
Telefonas Hemlock 0367
Rez. Grovehūl 1680

Thomas Higgins
PI.UMBERIS

Turiu patyrimų per daugelį metų
Darbų atliekų greitai Ir pigiai
2218 SO. O AKLE Y AVĖ.
Telef. Canal 9116

Real estate
Statau naujus namus ir
dus priimu į mainus.

so

2608 WEST 47 STREET
Tel. Lafayette 1083

