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IŠKELIA LIETUVOS UZSEMU POUTIKOS SILPNUMUS
MARIJONŲ KOLEGIJOS RĖMĖJŲ
SEIMAS PASISEKĖ

Į KAS ĮVYKO SU SOVIETŲ
DIPLOMATU ROMpjE

DOVANOTA MIRTIES
BAUSMĖ

CHICAGOJE

ROMA, gr. 9. — Čia staiga
mirė Rusijos sovietų ambasa
dos pirmasis sekretorius Le
vine. Nepraėjus nei 24 valan
doms jis greitai palaidotas.
Kalbama, kad jį nušovė at
vykę iš Maskvos čekos agentai- Jis Maskvai nusižengė,
/Sakoma, jam liepta gryžti į
Rusiją ir jis norėjęs pabėgti
ambasados.

LONDONAS, gr. 9. — Iš
Maskvos apturima žinių, kad
centralinis sovietų komitetas,
t. y. valdžia penkiems inžinie
riams mirties bausmę pakeitė
kalėjimu. Be to, kitiems trims
sumažino kalėjimo bausme.

NUO BOMBOS TĖVAS
MIRĖ, SŪNUS SUŽEISTAS

SENO VEIKĖJO LAIŠKAS PREZIDEN
TO! SMETONAI

• Į turtingo laikraščių parda
NEDOVANOTINI NUSILEIDIMAI IR
vėjo Tony May namus, 2109
DALYVAVO ŠIMTAI ATSTOVŲ,
Lincoln avė., anų dienų per
APSILEIDIMAI
SUDĖTA 700 DOLERIŲ
paštų prisiųsta dėžė apie 13
f mūsų rankas pateko vieno seno mūsų tautos veikėjo, .
colių ilga, įvyniota į storokų
Kaip rimtai einama prie pie 2 vai., prasidėjo seimo ponuolat sekančio Lietuvos politinį veikimą užsienyje, laiško
po perų.
MASKVOJ
BAIGĖS
INŽI

sėdis,
kurį
atidarė
Rėmėjų
pinuorašas
Lietuvos prezidentui p. A. Smetonai. Laiške nuro- Į
Bernaičių Kolegijos statymo
• Tony May 1G metų vaikas
NIERIAUS BYLA
rmininkas kun.‘ Dr. J. NavicEugene šį sekmadienį tėvui doma Lietuvos diplomatų nedovanotini nusileidimai ir apsi
darbo, parodė praeitų sekma
kas. Prezidiuman išrinkta: L.
matant dėžę atrišo. Kilo bai leidimas, kurie Lietuvą veda į visokias komplikacijas ir ją
dienį Aušros Vartų parapijoj
MASKVA,
gr.
8.
—
Čia
Šimutis pirm., A. Nausėda ir
sus sprogimas. Tėvas >ir sū į didelius pavojus išstato.
įvykęs Marijonų Kolegi jos Be A. Bacevičius pagelbininkais;
KINIJOJ KOMUNISTAI
baigės astuoniems inžinieriams
Geneva, 1930 m. spalių 2 d.
nus pavojingai sužeistu. Pas
mėjų Seimas, kuris visais at i sekretorius — A. Atkočiūnas JŠŽUDĘ 20,000 KAREIVIŲ byla. Jie buvo kaltinami są
kiau tėvas mirė, gi.vaikas taimoksle prieš sovietų valdžių.
žvilgiais pavyko. Seimas pra ir p-lė Prosevičiūtė. Seime da
pat vargiai pasveiks. Kamba Pone Prezidente:—
HANK0W, Kinija, gr. 9. Visi jie buvo sovietų tarnybo
sidėjo iškilminga suma, kurių lyvavo keli šimtai atstovų, da
Sekdamas šiemet kaip ir kitais metais Tautų Sąjungos
rio vidus apgriautas.
Praneša iš Hupeli provin- je. Išpradžių dirbo sovietų Pastos inspektoriai ir poli plenumo ir Tarybos veikimą aplamai ir ypatingai mūsų de
laikė kun. Dr. K. Matulaitis, ug svečių. Išklausyta gražių
asistuojant kun. J, Mačiulio- sveikinimų, sudėta $702.00 au- «Uos šiaurinės dalies, kad te naudai, paskui slapta atsisu cija tuojaus iškėlė tardymus. legacijos darbuotę, skaitau savo būtina priederme pranešti
kas seka Tamstai, kaipo vyriausiam mūsų Valstybės exekuniui ir klierikui Skruodeniui. kų, padaryta rimtų nutarimų, nai skaitlingos komunistų gau- ko prieš juos, susisiekę su ru
sais
tremtiniais
užsieniuose.
Smulkmenas
sužinosime
iš
sei’
3°
s
išžudziusios
apie
20,000
tivo
ehef’ui, prieš kuri yra atsakomingi visi valdininkai.
Pamokslų pasakė kun. Dr. J.
Išsprendė streikuoti
kareivių, kurie buvo pasiųsti Teisme visi išpažino yra kal
Mūsų delegatų darbuotė Tautų Sąjungoj yra dvejopa:
Navickas. Po bendrų pietų, a- mo užrašų.
Chicago
miesto
gatvių
de

i kovoti komunistus plėšikus. ti ir meldė susimylėjimo.
1) bendra, tarptautinio pobūdžio ir 2) kaipo Lietuvos rei
partamento apie 4,500 darbi kalų gynėjų.
*
. - .? /
Jų penkis teisinas nubaudė ninkų, kurie sudaro kelias u-d
sušaudyti, kitus tris — po 10 nijas, išsprendė sukelti strei
į; Visu Yangtze upės kloniu
Bendroji Tarptautinė Mūsų Delegacijos
metų kalėjimo. Be to, išsprę kų.
■
i valdžios kariuomenė kovoja
Tautų Sąjunga bėgyje dešimtmečio išsivystė į didelį la
sta konfiskuotu visas jų savaŠio departamento komisiokomunistų gaujas. Siunčiama
su-savo skyriais:
•> r nierius Wolfe vyriausiuoju bai sudėtingų torptautinytoi^^te^
stis.
daugiau kariuomenės. Kariuo
Darbo biuru ir Institutu intelektualės kooperacijos turi ten
gatvių darbininkų viršaičiu dencijos apimti visas žmonijos veikimo sritis. Tad delegatų
menei vadovauja patsai Kini
VOKIETIJOS KANCLIERIS paskyrė James Savage. Dar
užduotis yra nelengva ir reikalauja be gero teoretinio ben
jos valdžios tarybos prezide
LAIMĖJO PARLAMENTE bininkai reikalauja jį pašali drojo pasiruošimo, ypatingo įgudimo tarptautiniuose daly
ntas gen. Čiang Kai-šek.
nti.
kuose ir nuodugnaus pažinimo, jei ne kelių tai bent vienos
BERLYNAS, gr. 8. — Vo Streikas neišvengtinas, .ici žmonijos veikimo šakos—politinėj, .juridinėj, ekonominėj, fi
NUKOVĖ 13 PLĖŠIKŲ
kietijos kanclieris Dr. Brue- Savage pasiliks.
nansinėj ar socialinėj srity.
,
ning
parlamente
atsiekė
kelis
FRANCIJAI REIKALINGAS ANGLIJA BIJO MIRTIN
Deja, mūsų delegacijoj nėra nei vieno asmens, kuris
MEXIC0 CITY, gr. 9. —
laimę
jimus.
atatiktų
viršpaatatytiems reikalavimams, iš visų jos narių
MINISTERIS PIRMI
Suplaišiota bomba
Iš Aguascalientes praneša,
Parlamentas balsų didžiu Sears, Roebuck & Co. įstai tik vienas (Zaunius) yra baigęs aukštąjį (universiteto) moks
NINKAS
T
.
kad šalę Jalisco pasienio agma pripažino valdžios finansi gose, Arthington gat. ir Ho- lą, nei viens iš jų nėra pasižymėjęs viršminėtose penkiose
LONDONAS, gr. 9. — An. .
, .
.......
. .
.
. , , rarų kariuomene nukovė 13
PARYŽIUS, gr. 9. — Kada ghja bijo rn.rt.ngw m.glų” ,ėSik
; ,in(H
Velesc0 nių reformų įstatymus ir su man avė., suplaišinta bomba. šakose. Didžiuma mūsų delegacijos narių tai yra paprasti
triuškino iškeltų reikalavimą Sugriauta prekių krovimui mūsų, diplomatiniai agentai užsieny (išskiriant p. Zaunių ir
anų dienų atsistatydino ^.ran- ligos įskilimo, kaip kad pirm
. .
. ,
®
,,
. ,
_ , .. .
gaujai. Šie plėšikai buvo apip. Čiurlionienę) nieku ypatingu nepasižymėjusių tarptauti
cijos ministeris pirmininkas poros1 ienų ąvy o e gijojplėšę automobiliu važiavusius i reikšti nepasitikėjimo valdžia. platforma. Bombos trenksmas nėj arenoj. Tad reikia Stebėtis, kad mūsų delegatų vaidmuo
, Šiandie finansinių reformų supurtė visų vakarinę miesto
Tardieu su visu kabinetu, re Arti Grosmount, Yorkshire, v
žmones.
įstatymai pradedami vykinti. dalį. Nuostolių padaryta apie 'bendrojoj tarptautinėj T. S. sferoj yra lygūs nuliu (O).
spublikos prezidentas kreipė vienam ūky staiga nustipo
Visais ruožais įvedama griež- 1,500 dolerių. Priežastis neži Tiek plenume, tiek šešiose komisijose (kurios atatinka viršsi į buvusį ministerį pirmini /dešimts raguočių (galvijų).
pažymėtoms žmonijos veikimo sritims, plius šeštoji techni
RIAUŠĖS VOKIETIJOJ
ta ekonomija.
nkų Poincare, kad šis suorga .Veterinoriai susekė, kad tas
noma. Rasi, tai kokio pašali kinė), nei vienas mūsų delegatas niekad nepakėlė savo balsp,
nizuotų naujų kabinetų. Del .galvijus palietė kažkokia pa’BBR,jYNA^
8. _ Va.
nto iš darbo darbininko kerš idant prisidėti prie bendrojo kuriamojo T. S. darbo. Čia aš
PALAIDOTA
“
MOTINA
”
slaptinga
liga,
kokia
buvo
iš.
.
.
.
.
nesveikumo
šis
atsisakė
imtis
tas, mano kompanijos viršini turiu prie progos pažymėti, kad šioj sesijoj mūsų delega
•
f
.
kar įvairiuose Vokietijos mieJONĖS
to darbo.
nkai.
,
cijos suolai daug rečiau būna tušti, negu pereitais metais
į us e gijoj.
stuose įvyko komunistų ir fa(aš turiu pamato manyti, kad tai yra pasekai mano skundo
Tada pakviestas senatorius NESUSEKTA MIRTINGŲ- Sl8tŲ nauSė8’ Suzei8ta aPie 40
MT. OLIVE, III., gr. 9. - Apiplėšta čekų dainininkų apie nelemtą p.p. Zauniaus ir Sidzikausko elgimąsi 1928 m.)
žmonių.
Barthou. Šis sutiko, bet pra
Vakar čia gedulingomis baž
JŲ MIGLŲ PRIEŽASTIS
Bet kas iš to peri nauda? Mūs delegatai tik (statistai, vieną
draugija
ėjus parai negalėjo atsiekti
nytinėmis pamaldomis lydint
Keturi plėšikai užpuolė su dieną, imkime IV, (finansiųėj, biudžeto) komisijoj sėdi p.
BRIUSELIS, Belgija, gr. 9.
KATALIKŲ SPAUDOS
tikslo.
r ' ■ 1. '
palaidota už darbininkų būvį sirinkusių Čekų Dainininkų, Klimas, kitą p. Urbšys, trečią pripuolamai Čia atvykęs p.
Dabar pakviestas senatorius — Anų dienų, kaip žinoma,
SĄIUNGOS SUVAŽIA
kovotoja <senutė “motina” draugijų “Lyra,” 28 gat. ir Černeekis, galima sau įsivaizduoti, kokia iš to gali būti
P. Lavai. Kalbama, vargiai ir Meuse* klonio plotus, Belgijoj’,
VIMAS
Mary Jonės, kuri anądien mi Dės Plaines avė. Susirinkę nauda. Nereikia užmiršti, kad tai yra svarbiausioji T. S. ko
palietė mirtingųjų miglų ar
šiam pavyks šį-tų atlikti.
rė Mary landė.
buvo 6 vyrai ir 6 moterys. Iš misija, per kurią yra kontroliuojamas visas T. S. aparatas.
garų liga. 67 žmonės staiga
NEW YORK, lapkr. 24 ((per
Mažosios tautos Čekoslovakija, Suomija, Vengrija, Olandija,
vyrų plėšikai Surinko 75 dol.
mirė. Nustipo daug naminių paštų). — Čia įvyko KataliAUSTRALIJA NEĮSILEI
Norvegija ir kitos per intervenciją šioj komisijoj savo de
NUŽUDĖ BANKOS
Moterų nelietė. ,
gyvulių.
kų Spaudos Sųjungos suvažia
DŽIA ITALŲ ATEIVIŲ
legatų — Ozuskio, Prokope, Hevessy, Van Eysinga ir HamKASIERIŲ
Nukentėjusius plotus aplan vimas.
bro daro stiprią įtaką ne tik į sekretoriatą, bet į Tarybų.
Iš
bankos
pagrobta
1931 m. suvažiavimas įvyks
SYDNEY, Australija, gr. 9. kė Belgų karalienė. Jinai su
Kodėl mūsų Vyriausybė neseka šių valstybių pavyzdį I
PITTSBURGH, Pa., gr. 8.
5,000
dol.
ramino
gyventojus
ir
ragino
m. Baltimore, Md.
Mums ta įtaka yra dvigubai reikalinga: sustiprinimui ne tik
— Į Australijų atvyko 62 ita
— Verona miestely plėšikas Penki plėšikai apiplėšė Mumūsų
tarptautinėk būklės, bet ypač teigiamam mūsų bylų
juos
gryžti
į
savo
namus,
ku

lu ateiviu. Australijos valdžia
užpuolė banką, nušovė kasie- ndelein State bankų, Munde- sprendimui tiek ginče su lenkais, tiek su vokiečiais. Bet šio
išsprendė jų neįsileisti remia kiuos buvo' apleidę.
VISŲ AMERIKIEČIŲ
,rių ir pabėgo pagrobęs apie lein, III. Pasiėmė apie 5,000 tikslo atsiekimui nepridera siųsti į Genevų paprastus diplo
MIŠIOS
ntis blogais laikais. Italai tad
Ligšiol neišaiškinama to ne
1,000 dolerių.
dolerių.
matinius agentus, bet gerai pasiruošusius specialistus.
šankias Mussolinio pagelbos. paprasto įvykio priežastis,
WASHINGTON (per paš
J.

E.

RESPUBLIKOS

PREZIDENTUI.

FRANCUA NERANDA ŽMOGAUS BŪTI J
MINISTIRIU PIRMININKU

Ųarbuotė T, S.

Ir Anglija Yra Pabugusi
Mirtingųjų Miglų

I

GŲJŲ

MIGLŲ

i Spėjama, kad rasi nuodingo
sios dujos iškilo iš kai-kurių
PINIGŲ KURSAS
dirbtuvių, kurių yra daug Me
Lietuvos 100 litų
$10.0 use paupiu. Tyrinėjimus veda
Britanijos 1 sv. sterl
4.8( sudaryta komisija.

tų). — Padėkonės dienoje šį
met, kaip ir kas metai, Šv.
Patriko bažnyčioje įvyko vi
sų amerikiečių (pan-american)

Franci jos 100 frankų

IIANK0W, Kinija, gr. 8. —

šios pirmininkaujant Baltimorės arkivyskupui Curley.

Netoli Čingša upėje nuskendo

Į pamaldas buvo susirinkę

Italijos 100 lirų

100 belgų
Aveicarijos 100 frankų 19.4)
Belgijos

(Bus daugiau j

LIGOS ISNE&1OJAMOS
ORLAIVIAIS
WASHINGTON, gr. .'8.

pamaldos. Atnašautos šv. Mi Generalinis

chirurgas

mings tvirtina,

Cum-

kad įvairios

i užkrečiamosios ligos gali būt

Belak nubaustas

Kriminaliniam teisme An•skendo ir žuvo’ 14 vyrų įgu
14 ŽMONIŲ ŽUVO
ton Belak, 48 m., nubaustas
los. Išgelbėta keletas sužeieJŪROJE
nuo 1 ligi 14 metų kalėjimu
i-tų.
už divorsuotos savo žmonos i LIERIENT, Francija, gr. 9.
nušovimų.
Jlužus ledui nuskendo
r— Italų gelbėjimo laive “Artiglio,” kurs darbavosi iškel

Ties Elgin Fox upėie a

skleidžiamos orlaiviais iš vie CHICAGO IR APYLIN ti nuskendusį kitados laivų ne . plono ledo žaidė du berniuk
garlaivis Sicntao. Žuvo 300 daug abiejų Amerikų diplo nų šalių į kitas. Tai naujas KĖS. — Debesiuota; maža te
toli Houat salos, įvyko spro 8 ir 9 metų. Ledas įlūžo ir ai
Vokietijos 100 markių 23.81 keliauninkų ir įgulos.
matų.
pavojus iš susisiekimo.
mperatūroje atmaina.
gimas. Laivas suskaldytas nunuskendo.

,

1

1

m
“DRAUGAS

Iletna kasdien, lfiskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams —
Pu
tei Melų — -93.141. Trims Mėnesiams — 93.00, Vienam
Mėnesiui — 7 Be. Europoje — Metams 97.00, Pusei Me
tų — 94.00, Kopija .01c.

Antradienis, Gruod. 9, 1930

DRAUGAS

Mūsų visuomeninių organjzacijų centrai z
jau dabar savo griežtų žodį turėtų tarti.

A p link Afriką.
1 — Prof. K. Pakštas.-

APU KLAIPĖDĄ.

Sveikata -- Laimės Šaltinis
J

-Rašo Dr. A. G. Rakauskas

LAIŽKAS SE&IOUKTAS
TUBERKULOZAS (DŽIO žasties buvine (gyvuolinio)
,
M
VA).
įbacilo. Sykiu — .sviestas,
Ir Lietuvos Saulių organas “Trimitas
Aukso miestas.
gražiai sukastomis ir apmū
sūris, varškė ir kiti to pa
kuris ranka rankon eina su tautininkų vy- Prieš 50 metų Transvaalio rytomis terrasomis, apsodinRedaktorius priima — nuo 11.00 iki 12:00 vai.
Sergančių
ties pieno gaminiui yru svar
riadsybe, pripažįsta, kad padarytieji vokie- rebpUblikoje dar nebuvo di-įtų dekoraciniais- medžiais ir
kasdien.
būs tuberkulozo liga ržsikreįčiams nusileidimai Lietuvai yra pragaištingi.'^ niiestų Neapmatomuose' riškių spalvų gėlėmis. Miesto tuberkulozo
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
liga
yra
timo šaltiniai.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 Jis tarp kito ko sako:
plokštakblniuose arba felduo- komerciniame centre daug
Mir
“Lietuvių nuolaidumų vokiečiai aiškina, se (olandiškai: veld) ganėsi didelių ir puošnių namų, net daug.
vai. po piet.
Iš paviršutinių vočių ‘.r ta
tingumas
kaip silpnumų ir šiandien atvirai kalba a- pulkai avių ir retai kur stu- danguriežių po keliolikų aukš
kų fistulomis vatiinamų tekų
į nuo šios li
pie
Klaipėdos
kr.
Vokietijai
grąžinimų.
Voksojo
būrų
arba
boerų
kaimepūliai, išmatos, šlapumas ir
tų. Prie puošniausių miesto
“DRAUGAS”
gos
taipgi
kiečiai ne tik saugoja, kad viskas, kas tik iįs (dorp). Ten, kur dabar namų tektų priskirti rotušę,
skrepliai yra pirmaeiliai už
LITHUANIAN DAILY FRIEND
t
yra
didelis.
yra konvencijoj jų naudai, būtų vykdoma, ūžia, kunkuliuoja
300,000 teismą, katedrų ir eilę didin
sikrėtimo šaltiniai iš priežosPubllshed Daily, Eacept Sunday.
Todėl
kiek

bet stengiasi vis daugiau įgyti teisių vokie-1 gyv. Johannesburgo miestas, gų graikiško stiliaus univerSUBSCRIPTIONS: One Tear — 96.00. SI* Mcnths
.
, . ties .'tuberkulozu sergančių
»r. A. G. Rakauskas v
o
t
— 9>.6O, Three Months — 93-40, One Month — 76c.
vienam
“
Dr

3433 W. Marąuctte IŽmonių.
tybei ir suvaržyti lietuvius ir lietuvybę. Jie 1884 m. nebuvo dar jokių siteto rūmų. Centre daug gra
gurope — One Yfcar — 97.00, Slx Months — 9A9O
Grovehill 3262 I
oi
i- •
t i
’•
v
— .03c.
kiek tik galėdami niekina lietuvius ir lietu-'miesto žymių ir tuomet joks žiu, turtingų krautuvių, pre augo“ skai- Rd.
--------—| Skrepliai
yra didesnis
uzAdvertlsing to “DRAUGAS” bringe best resulta,
vių kalbų, papročius, įstaigas.
,
pranašas dar nebūt įspėjęs, kybos įstaigų, kur t gatvėse tytojui svarbu su Siu liga' sikr8tim0 šaltinis až visus ki.
Advertlsing rates on applicatlon.
susipažinti. Zino,la,ui ligosiu
k
verda
nuolatinis
judėjimas,
A
Argi
kęstų
kas,
kad
vokiečiai
'vaidhiinkml
šiose
apylinkėse
koncen“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
priežastį,*’ r
prie kokiu\ aplinkv,
i
» kad, is vienos puses — tuberkai, teisėjai, mokytojai per septynerius me- truosis didžiausi finansiniai ūžia elektros tramvajai, birz- 1
t,,...............................
bių ir kokiais būdais toji Ii- , .
,•
.....
,
.
, .
_
. kulozo liga pragulėjusi plautus neišmoktų lietuvių kalbos ir visiškai jos interesai. 1884 m. čion atvy-Įgia autobusai ir automobiliai.
<■
« wa>Tr r nesimokytų, nors konvencija aiškiai šito ko PP- B- p- ir
w- Stru- Visur jaučiama turtingumas,o^^s^Urė^ ČiŪ°Se’ fcm'i.
7
kelia, koreikalauja! Argi kęstų kas, kad optavę Vo-;1)611ir Padėjo geologinius stambios apyvartos ir dideli zlU08tjUS uno.oi ganus ure- ^ant if fkrepiiuo :
t,-,
.f
' ;
kietijos pilietybę vokiečiai, kurie sulig kon- tyrinėjimus. Tų pačių metų prekybiniai interesai. Juk ne
ne|Patektl i or^ kunuomi tuom
pasisaugoti
šio didelio svei-, naciu
......
.
•i
r
b
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I k 'd6s krašto, ne tik ten pasiliktų, bet dar bū- ,ky aP*e ^0 klm. į vakarus nuo dinamas aukso miestu. AukSkaudu yra skaityti ateinančias žinias iš' tų valdininkais, teisėjais, mokytojais ? Juk t'ai, dabartinio Johannesburgo jie sas ji pagimdė, auksais jį iš- Priežastis. — Mikrobas. Li-!kitos pus'*.; -— iškosėti skrepauksas la gos priežastimi vra specia- liai nevi: ados tu .j i urgr i
Lietuvos vidaus gyveninio ir apie jos santy niekur negirdėtas ir nematytas dalykas! Ko-,aP^ko turtingų aukso gyslų, ugdė ir papuošė,
jo gyvybę, lūs mikrobas, pavadintas tu- sunaikinama bei jų šalinamakius su Lietuva. Skaudu skaityti ir tas laiš kia valstybė tai galėtų leisti? O mes leidžiam, kur^os tyrinėjimai tęsėsi ir blausia palaiko
Johannes- berkulozo bacilų. Yra tai ma- si, kaip tai daroma su pu1885 “• ° 1886
3au Pa Juk Transvaaly,
kas prezidentui Smetonai, kurį šiandien įdė .viekų kenčiam.
sidėjo aukso kasimas ir kar- burgo apylinkėse
nuo 1887 žas, lazdelės formos organiz- liais, išmatomis ir šlapumu
jome į savo dienraščio skiltis.
žinomą, varžyti vokiečius, kaip tai daro
..
tu užsimezgė mažas miestelis, m. gegužės mėn. iki 1927 m. mas, tiesus arba truputi iš- Taigi, žmogaus skrepliai yra
Kai kas, gal būt, mano, kadi mes tu-i lenkai, mums nereikia. Bet konvencijos
vyk- ,
.
,
.. . „.
A -.r
.
.
įkurs augo ir plėtėsi ir 1903 pabaigos iškasta 218,671,377 linkęs, apvaliais galais ir didelis pirmaeilis užsikrėtimo
rėtumėme nutylėti apie tai, kas darosi Lietu dymo mums reikia
žiūrėti. Nesknauskim vo-l
.
.
....
. .
m. tapo jau pripažintas mies- uncijos aukso, kurio verte šie- kartais turi aiškių karoliukų šaltinis žmogaus rųšies tuber
vos viduje ir kokios klaidos daromai santy- .;
kUėČHK bet-neleiskim, kad vokiečiai skriaustų . ......
kulozo bacilų,
o nevirintas
••
‘ tu ir įssinnko pirmųjų įmes- kia 961,597,235 svarų sterlin- išvaizdų.
kiose su užsieniais. Tačiau mes kitaip esanie. š-x tp juoktųs!• -v^
,i fconvOTe..FS nuoHtatų. to (KTy^
jįs >u gų arba apie 48 miliardus Ii- { gį <jrganizmų galima iruti karvės pienas — gyvulio ba
nusistatę. Jei mums rūpėjo kovoti už Lietai
vos nepriklausomybę, jei rūpėjo dėti aukas f Mums žinomas atsitikimas, kaip lietuvis, >škaitoinas didžiausiu Afrikos tų. Už tą sumų galima nu- |jgonįo skrepliuose’ aViia kito- cilų! , ■
įmokėjęs vokiškai, buvo teismo nubaustas1 miestn j pietus nuo .ekvato- pirkti beveik penkis kartus sc ligos žalojamose kūno da(Bus daugiau)
ir savo sunkų darbų, .turi rūpėti ir Lietuvos
£ tai,, kad negalėjo vokiškai susikalbėti. <Ąiaus Tįk Egįpto Kairas pra daugiau turto, negu jo yra jyge Žiebi — Neelsen būdu.
nepriklausomybės išlaikymas. Ir dėl to, šjai- r
Lietuvoje. ■ Tuberkulozo ligų gimdančių
dien, matant, kiek pavojų Lietuvai susidaro kas daros! mokyklose! Vokiečiai ir vokieti- lenkia Jobannesburgų gyven- Nepriklausomoje
j.
,
.j
ne
tik
nedėsto
lietojų
skaičium,
o
1
greta
jo
stoPer
pastaruosius
kelius
me- baciĮl} yra trys rūšys — va
dėl nevykusios tautininkų vyriausybės vi
tiivių kalbos, bet dar kiekviena proga jų nie- vi tik Aližeras ir Aleksandri tais (1924-1927) čia buvo
dinamos — typus liumanus,
daus ir užsienių politikos, matant, kad pasty
Ina.
ja. Jo vardas sugalvotas Tran kasoma kasmet už 2 miliardu typus bovįnų§ ir typus gailli- Kalėdos jau nebetoli. Link
pašomos žalingos Lietuvos valstybei, sutartys,
Gana šituo atžvilgiu pakantos. Gana, kad svaalio respnUiboę ,/ įnžinie
Į fcad Azgomi nedovanotini-nusileidimai v
;kiaceus. Užsikrėtimas pasta- smų ir malonių melodijų ka2huLi9
.T’i-kJS ^|uvlug jr kon-'riaus
4-'*
osios rūšies bacilais pas ledinės; giesmės: juu nfebeužil-J Jonų
j®'^mones yra labai retas. Žmo- gio pasigirs bažnyčiose.
namo ir ----- .^^ prezi nonių, diidžiųdsia to-aukso 4^-.nėms beveik visados tenka! Chorams ir Kitiems giesmių
■T>1
jiisi T • "
krikščioniškas šven- dento Krugerio ir generolo •fth Šafy Meįįfe^flikdavo, ^ty'užsikrėsti gyvolio ar žmogaus mėgėjams reikia išanksto ap
sirūpinti giesmynėliais, jei jų
’VėiOine daryti kuo didžiausį moralį spaudi* tės .jMnaikiito.- Bet už? tat įveda laukinių Joubert (Žuber)l-*Lietuviškai išplaukdavo į Anglijos ŠtUm-/lūfiies ,nįi<robais.
mų į dabartinį Lietuvos prezidentų, kad jis žmonių šventes. Kada Maskvoje buvo laukia-jis reikštų ^;^4enapilįs” b ių.jų • kapitalistų
Infekcijos Šaltiniai. — Pir- dar neturi.
Etsdatytų sugriauta taufoje vienybę, sušąu-, ma nelaiiningojo Ramzino ir kitų suokaibinin- Iš 300,000 jo. gyventojų, bal- Taip, 1928 tu. aukso «’^ nlaei|is užsi|tr?ti1„0 5aitinig v., Šiuo primename, jo'g turime
G
n iesmynėlį“ skirta bažny
kiant Seimų ir pastatant valstybės priešaky- kų teismo sprendimo, bolševikai buvę šven- tujai rasei priklauso arti 180,- už 24,467,176 svarų , storini-. ra tuberkn|ozu TOrg,s
čių chorams, mokykloms ir
dalp
je tokius vadus,
kurie sugebėtų valstybę lės nuotaikoje, o kadų išgirdo teisėjų žodį, 00f), o kiti tai negrai, negioi- gų, kas sudarė
-r, . ’-ketvirti?
i.aš.
• lys arba žmogus. Tarp narnitvarkyti viduje ir jos reikalus tinkamai giu- kad penki nuteisti mirti, o trys kalėjiman, dai, mulatai ir indusai. Taigi fį .„oMj Piutij Aftfkbrf vi»W nilJ gyvnolh! jį IigB pasirei8. šiaip jau giesmininkams. Jį
ti pasaulinės politikos arenoje. Kitaip Lie- publika griausmingai plojo, juokavo ir džiau- rasinis ir tautinis gyventojų eksporto. ' •
kia pas raguočius ir kiaules. sutaisė plačiai žinomas lite
Tfcuva gali ne tik Vilniaus, bet ir Klaipėdos
kiek dar Lūs džiaugsmo, kada pa- įvaii urnos tikrai nepaprastas,
* Kadangi virimo procese kar- ratas A. Jakštas, o gaidas pa
(Bus daugiau)
betekti. Skaudi atsakomybė kristų ant mūsų
tų nelaimingųjų kraujas... Vadinasi, tik maigesnis už genį.
štiš sunaikina mikrobus, in- rašė taipgi plačiai žinoma.-,
*Jv«ų — už tai, kad tylėjome tada, kada aiš- 'žmonių liejamas kraujas dvidešimtojo am-' ftįandten Johannesburgas iš
. fekcija iš priežasties valgymo kompozitorius J.Naujalis.
ĮDOMUS TRUPINIAI.
Šiamd “Giesmynėly” randa
matėme Lietuvos vyriausybės klaidas ir -iaus barbarus komunistus teprailinksmina. r0(jo labai modemiškas mie-į
- t kiaulienos mėsos beveik ne- si giesmių adventinių, kalėdi
’Mpie jas nutylėdami jai davėme akstino ir to-------------»tco, plačiai, išsirėkęs lygu-!
.
. .
.
galima. Tų pat tenka sakyti
— Pereitais metais Anglį- ,
, . „ ,
.
<hau tais prąžfttmgais keliais eiti. Del to, kol 1
Marijonų Kolegijoj Rėmėjų seimas p?a niose, vietomis aukštai pasili. , •
. kas Imk infekcijos, valgant nių, gavėninių, velykinių, sek
joj uz tabakų surinkta apie ...
■
Sbiettiva Klaipėdą dar tebeturi, kol derybos ėjo gražiu pasisekimu. Nežiūrint esamo ne- pėjęs į Rando kalnagūbrius, ** d
,
jautienos ar veršienos mėsos, minių ir kitokių. Be to yra ke
keturis milijardus litu, kas . n, y.
fcū lenkais trat neprasidėjo, kol Želigovskis darbo ir visokio biznio depresijos, atstovų ir Pakraščiuose, rezidencijų kvar
. j Teciau gvvi. ir smarkus turios litanijos.
lengvai galėtų išlaikyti laivy- . . , ,
, . .- .
“Giesmynėlis“ gaunamas
dar tik ruošiasi visų mūsų tauta lenkiškai iifr-' svečių dalyvavo dafig, aukų sudėta netikėti- faluose daugybė puikiai, ško- • ®
®
. tuberkulozo mikrobai išeina
r mokinti, budėkime ir griežčiausia protestuoj nai gera suma, ūpas susidarė begalo kilnus. ningai pastatytų vilių, daž
drauge su pienu,‘melžiant ty- ■“Draugo” knygyne. Užsisukimo prieš kiekvienų neteisėtosios vyriausy Iš 'to tenka spręsti, kad mūsų organizuotoji niausia baltos ar kitokios — Sumatros saloj žydi au- berkulozu sergančias karves, kydarai adresuokit:
bės žygį, kuris vestų prie Vilniaus išsižadėk visuomenė gyvai domisi bernaičių kolegijos šviesios spalvos, raudonais galai, kurių žiedai sveria 5 Taigi, nevirintas karvės pie“DRAUGAS“
Klaipėdos netekimo ir bendrai — prie •plėtinio reikalais ir rimtai ruošiasi prie dar* stogais, prisigūžusių kalnų klgr. o žiedo ilgis vienas me- nas yra pirmaeilis infekcijos
2334 So. Oakley Avenue
bo.
'4LMK9VOS suvėreniteto pažeidimo.
Chicago, 111.
tras.
'
šaltinis
pas
žmones
iš
priestačiose pašlaitėse, apsuptų
r.
gat*11*1 1 ■
bi
t naktis ir visų didžiausias vargas, nes ta- tik skurduli1 aklų vaf^ų ir visai be ma- pakeliui tokiu tapti! Argi tu galėjui taip kaip dabar. Todėl artimesnė mums yra
( da jau ir sielai turėtų alkti ir amžinai pra no kaltes. Juk aš flėsu koks nors gir- toli nueiti!
Dievo pagalba. Aš j tai tvirtai tikiu.
y
TBVAS. Bedieviai turi daug tiesos.
TĖVAS. Aš noriu, kad ir aš galėžūti.
tnoklis, kuris sunkiai uždirbtus centus
Vieho veiksmo šių laikų vaizdelis.
J
TĖVAS. Bet argi tai neveda nusi- leidžia smuklėje su tokiais pat draugais,
SENEL1S. Daug! — Gal būt. Bet tai čiau taip tikėti.
'
miniinan?
IV SCBNA.
kada čia žmona ir vaikai vargsta ir badų tik gyvenimo reikaluose, dvasiniuose gi,
——F. Jezef tfnb.— —
SENELIS. Ne! Nusiminti vrn visa kenčia.
religijoj,'— ne. (Eidamas prie jo ir ranPrieš tai buvusieji, Praniukas,
Sulietuvino: A. MASIONIS.
dos paskutinė ir visų didžiausia kvailysPRANIUKAS (įbėgdamas). Tėveli,
SENELIS. Ne! Dieve saugok! Tu kų dedamas jam ant peties). Mano sū4 tė. Gęriaus iš Visagalio Dievo gailestin- toks nebuvai ir nesi.
nau! Aš ilgai jau'negyvensiu, — aš tai -seneli, tik pamany kit...
'<t
PW).
ir man
TĖVAS. Kur gi Stasiukas?
SKNKLIS. Dėlto nekaltybės eglaitė ‘ Bumo laukti stebuklo,
TĖVAS. Ar aš ne 'Visados dirbau, jaučiu, ypač šioje valandoje
būtų labai baisu mirti su ta mintimi, kad « PRANIUKAS. Pas daktarų,
ftydi jų tyrose Širdyse, o'gy vas tikėjimas ’
TEyAS. Bet gi dabar jau nėra ste- kiek man jėgos leidot
mano sūnus pasidarė bedievis, ir jeigu oš
TĖVAS IR SENELIS, Ką? Pas
■■ir vaikiSki meilė yra tos eglaitės žvaku- , bnklų.
i
SENELIS. Žinoma, dirbai.
turėčiau pakelti savo rankų ne palaimi daktarų?!
tės, kurios šviečia skaisčiau už žvaigždė- ’
SENELIS. Jų yra daugiau negu reiTĖVAS. O vis įlejto šis. sunkus var-1
nimui, bet...
PRANIUKAS. Taip!
įėš. O kur šitos žvaigždelės šviečia, ten ! k«a- Tik mes esame trumparegiai ir jų •
betrūksta po eglaite ir Kalėdų dovanų: ' nematome. Bet gyvas tikėjimas savo spin gas! Ak, kaip tyri sunku tikėti į teisingų '
TĖVAS. Tėve! Sustok! Dar-taip. toli
TĖVAS. Kodėl? Kas tai yra?
ir gailestingų Dievų iv pasitikėti jo Ap- j
nenueita.
Parodyk
tat
man
nors
truputį
SENELIS. Nejaugi tai būtų atsitikudėt rūksta ten Dievo pasigailėjimo ir ma- , daimgomis akimis giliai įžvelgia ir mato
vaizda. O kas pagaliud žino, ar tie neturi ;
šviesos
šioje
tamsaus
vargo
naktyje^
nors
si
nelaimė?
tonės. džiaugsmo ir ramybės. Ir argi jau stebuklus ąnt stebftklų.
tiesos, kurie...
menkų vilties žvaigždę,
į
SENELIS. Del Dievo!
šita žvaigždelė, šita Kalėdų žvakutė, ne-!
TftVAS. Bet su tikėjimu juk oš ne- |
SENELIS. O maino Dieve! Kų ą§ '
SENELIS!. Betlėjaus žvaigždelę! Juk
TĖVAS. Nelaimė! To mums tik ir
kviečia, sūnau, tavo sieloje?
'
gūliu padėti savo šeimai.
»
girdžiu!
Ir
tai
iš
tavįo
burnos!
Nejaugi
<]
a
b
ar
Kalėdų
laikas.
Kas
gi
dabar
gali
betrūko.
TĖVAS. Jfi yra labai nudegusį ir aš
KttNELIS. Tikėjimui turi ateiti pa' . . J neturėti vilties ir. nepasitikėti ? Daugiau- (
SENELIS. Tai jiapasakok gi.
fcevrik pradedu bijoti, katį ji jau visai gafbon pasitiktji moty o tada (>adės Die- tu pasidarei bedievis!
TĖVAS. Dar ne!.Ne!
hįa gi didžiausi vargšai ir apleistieji. Niey
vas.
išgertų.
SENELIS. Dar ne? Bet tu eiti jau kad mes buvome blogeeniame padėjime, į
(Bus daugiąu)
TĖVAS. AŠ daugiau nieko nematau
SENELIS. Tada tai būtų jau mirties
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nerrųBlna, Jei nepraioma tat padaryti Ir neprislundlama tam
tikslui palto lenkių.

DIENOS KLAUSIMAI
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ijime,

nu d

laimė.

Antradienis,

Gruod.

9, 1930
=BgsfcėsS

DRAUGAS

3
— JLJ'

!

5*=

Juodkrantis— tai yra “Lio* tauto paveikslas buvo iškilmi-Į na eisena buvo įdomi, kuomet
> darė graži Lietuvos Žemaiti nelio, matai ežerą, užvažiavus
ja su jos miškais ir.žaliais ant kito, aukštesnio, vėl ežerą, Įtuvos Sachara.” Čia yra tin- ilgai atvežtas iš Klaipėdos į Vytauto paveikslą sutiko aero
kalnais, kur man teko lanky dar ant aukštesnio da ežerą J kaina vieta, vasaroti, nes sau- Palangą, gražiai išpuoštu lai drome ir iš ten nunešė į Kau
—
- - ■Rašo
■» X nrnf
1/
ortinminVii
C
i.
i
—
■
...
.
i
J
prof. Kampininkas
tis apie Skaudvilę, Tauragę, “Ežeras ant ežero” galima lė, tyras oras, jūra, o gi -pušv- vu “Prez. Smetona.” Palan no pilies griuvėsius, o iš griuTelšius, Žemaičių Kalvarijoj, pasakyti. Važiuojant man sau au koks malonus kvapas.
gos žmonės iškilmingai suti
Astronomai sako, kad ank juo einant gali būt sotus ir Plungėje, Džiugo kalne Ir ki lėtą dieną, mačiau nepapraš
Nida ir-gi graži vasaroto- ko ir labai gražia ir įspūdin
stai, dausose, esama dvilypių da kišeniun įsidėti. Taigi mes tose vietose. Aplankiau gar to grožio reginį. Kopi ir lei-ljams vieta. Yra ypatingai au- ga eisena nunešė paveikslą į
žvaigždžių, dali būti, nes ir esam ir katalikai, ir, kad tai sus ąžuolus “Baubliai” Bijo dies nuo kalniuko ant kalniu- kštas jūros švyturys, smėlių Birutės kalną. Ant rytojaus
žemėj yra dvilypių dzimbalų, įrodžius, štai, mūsų M. Argu- tose, Raseinių apskrityje, kur ko, o čia baluoja blizgėdamas kopos ir daug-briedžių.
iš Birutės kalno vėl iškilmin
Moteries gyvenime yra trys
kurie abu iš vien eina. Skir tis rodo visiems katalikiško rašytojas D. Poška baudžia saulėje vienas ežeras iš vie
Išbandymo laikai: kuomet
ga
eisena
išlydėjo
į
Kretingą
Kurortai Palanga ir Biršto
mergaitė bręsta j merginą.,
tumais tik tame, kad žvaigž susivienymo sekretoriaus ir vos laiku, kuomet lietuviška nos pusės, kitas iš kitos. Taip
pirmas gimdymas ir vidur
nas
man
labai patiko. Tikrai,
Už
vis
dauginusia
ir
ilgiau

amžis. Tada I.ydia E. Pinkdės nemai.no kelių: kokius Šv. Cecilijos choro pikčerius. spauda buvo uždrausta, ttfose gi Stalmužės dvare, Zarasų alabai linksma yra vasarot sia man pasiliko atmintyje, tai
harnls Vegetable Compound
joms Dievas paskyrė, tokiais Ar tai ne katalikiškumo įro ąžuoluose slapta rašydavo.
gelbsti atgauti sveikatą. Ir
pskrityje, mačiau bene seniau- tuose kurortuose. Birštone yra
gajumą.
ą
ir tebeina, o žemės dzimba- dymas? Jeigu būtumėm neka- Pirmiau neaplankius Lietu- sį Lietuvoje ąžuolą, kuris Y1 a| didelis smagumo parkas, gė- rugsėjo 7 ir 8 dienos, t. y. di
lai turi du keliu: vakaruose— talikai, tokių pikčerių nedė vos ir niekuomet jos nema- virS 1500 metų senumo. Ita ža- lynai> sau8as> Svar„s puSy„119; dėlės Vytauto iškilmės Kaune.
I 1 UI A E. PINKHAM’S
Aš
negaliu
visko
čionai
išdės

t
EGETABLE
COMPOUND
vienas, kuris eina per laisva tume. Bet Bažnyčios įsakv- čius, netaip daug turėjau su liuoja ir giažiai atiodo. Jis jjemunas įr gražūs apylinkės
I tllH l ••IShlIAM MEI». (O.. I.VNV MASS.
tyti, kiek kartų gėrėjaus įvai
manių — socialistų namus bei ■ mai, well... kitas dalykas,
pratimo apie gražiai apdova yar toks storas, kad 7 ^Inon(?s j vaįzdai. Palangoje yra nepariais
įvykiais ir vietomis Lie
svetainės, o rytuose — kitas,! Tegul jie būna sau bažny- notą Lietuvą. Labai gražiai,
vos apima.
.
prastai geras pliažas dėl mau- tuvoje, kiek visokių įspūdžių
daugumoj, per klebonijas ir č.iose ar zakristijose; mums ir teisingai, poetai savo eilė
Klaipėdos Klastas, kaip tai jyTnos> smėlių kopos, pušynas, pasiliko manyje. Kauno mies 10 PIECE COSMETIC
parapijines sales.
užtenka
parapijų
salių. se Lietuvą vaizduoja. Nors aš Klaipėda, Juodkrantis ir NiSĖT $1.97
parkas, grafo Tiškevičiaus rū tas, Pilies griūvėsiai, ir Karo
Thls ls a Famous Vlvani Sėt and inKad kurios nors “stoties”
------------ir jaučiau didelį pamėgimą ir da, man begalo' patiko. Nors
cludeB face powder. 11.00; Rouge, 7,5c,
muziejus per šias iškilmes bu Tlasue Cream 51.00. Oepllatory 51.00,
“nesusipratę būdėtojai” ne-j Amtorgo (bolševizmo pro- prielankumą Lietuvai, nepažin ten da yra daug vokiškos dva mai ir Birutės kalnas.
Pačiai Aatrtngent 51.75, Bath Salt 1.00,
Tęllet lVater 51.25. Perfume 52.75, Brllvo
labai
dailiai
išpuošti.
EiseAtmintinas
įvykis
buvo
man
paklaustų, delko jus pasirin- pagandos lizdas Amerikoj) dama jos, bet dabar, kuomet sios, bet jau lietuvėja.
llantlne 76c, Skin Whltener 75c. Totai
. v .
•
... •
, •
•
..
.•
Value 112.00. Spoclal prlce, 5107 for ail
y
•
i
•
•
*•
i
T?-,
•
.
•
•
viešint
Palangoje,
tai
sutikiuos,
kaip
viena
diena,
taip
kiton pleces to Introduce tbls line.
kot ne vieną kurį kelią, bet buvęs prie prezidentas, Del- as ją savo akinus pamačiau, Į Klaipėdos miestas, nors ir
" J ’
i
»
*
Vardas............................. . .......
abu, dzimbalai gatavi atsaky gas^, sakoma, paskelbęs, kad j tuomet labai viską gerai su- nedidelis, bet pavyzdingai su mas Vytauto paveikslo, kuris j ta buvo Įdomios ir jaudinanAdresas............... m,..................
ti, jog tai “negalima, nes ki Amerikoj jau yra atsiųstų ir pratau ir daug daugiau įver- tvarkytas. Turi elektros gat- keliavo per vięą Lietuvą. Vy-lčios. Ypatingai rugsėjo 7 dieSiunčiame per paštą COD
Pinigai grąžinami, Jei
taip dingtų visa ‘meno pa-j Rusijos sovietų čekos (galva-įtinu ir myliu nors ji yra vien vekarius, turi, nemaža fabrikų,
nepatenkintas.
žanga’ Amerikos
lietuvių žudžių) agentų.
tik mano tėvų šalis, o man tik k. a. laivų, muilo, medžio aj>Bes Van 58O-5th Avenue, Nes* York
Look out, tavorščiai! Pa- antra tėvynė.
tarpe. To mes, kaipo meno
dirbimo, geležies, tabako ir 1.1.
* ‘atstovai’, negalime prileisti. karniai pildykit dabar savo Lankymasis po Aukštaitiją Čia yra keletas gražių bažny
Laisvamanių kelias mums komisarų Bambą, Prūsokų ir ir-gi paliko manyje savotišką čių — viena katalikų bažny
Dviem,
Trim
Kambariam'
Vienam
Kambariui,
persiauras. Juo vienu einant ljitų įsakymus, nes, atsisa įspūdį. Labai man patiko jos čia.
Ir Daugiau
pilvai susitrauktų ir “menui” kius, nežinosite dienos, ne mi- gražūs, kalnuoti laukai. Pra
Ypatingai uostas yra svar
Su Šia
nebūtų pažangos. Bet nuo nutos, kada nežinoma ranka važiuodama Anykščius, ma
The Laxative
bus dalykas Lietuvai. Labai
laisvamanių negalime atsi gali užkloroformuoti ir par- čiau tą miestelį, o pavažiavus
man malonų įspūdį darė maty
traukti. Tai mūsų dvasios va gabeti Rusijon sušaudymui kiek toliau, mačiau Lietuvoje
Mėgsta jį visi
mas, kaip Klaipėdos uoste
dai.
’
prie sienų Lenino mauzolė- didelį ir garsą akmenį vardu
gražiai ir maloniai sutinka
Skanus kramtimui
Katalikų-gi kelias platus; jaus.
“Puntukas,” kuris skaitomas Lietuvos šauliai amerikiečių
mint, taip kaip guma.
vienas didžiausių akmenų Lie ekskursijas. Amerikiečiai, pri
tuvoje. Ypatingai malonu bu plaukę Klaipėdą, tikrai jau
LIETUVĄ APLANKIUS.
vo pamatyti Zarasus ir jų a- čias kaip namuose ir tas su
pylinkes, kur tiek daug ežerų tikimas lietuvių amerikiečius
(Amerikoj augusios lietuvai ną Šventė su milžinišku cho ir kalnelių. Labai didelį ir ne
taip sugraudina jų širdis, kad
tės įspūdžiai).
ru, Vytauto misterija persta išdildomą įspūdį darė reginiai,
iš didelio džiaugsino pradeda
Mano visoj kelionėj, štai, kas tant! Vytauto Didžiojo laikus kai, užvažiavus ant vieno kai- verkti.
man daugiausia padarė įspū ir laikotarpį Lietuvai įgijant
nepriklausomybę. Labai buvo
džio :
jauku
rastis tokiose iškilmė
Dar neišvažiavus iš Ameri
kos, pasiekiau miestą Niaga se, tarp tikrų lietuvią Kaune
ra Falls, N. Y., kur randasi ir labai gražiai atrodė žmonių
At the flrst sign o? a
garsus ir įdomus vandenpuo- minios, kurios dalyvavo viso
cold or sora throat,
lis. Čia yra kuo gėrėtis ir ne se tose iškilmėse.

f

Prašau Į Mano Kampelį

j

From Youth to Age

GESO ŠILUMA

Fee&a*mint

GESO HEATROLA

Got

° COLD ?

Neapleiskite

stebėtina, kad daug žmonių la
Taip-gi atmintinas dalykas
nkosi, ypač vasaros laiku.
yra liepos 4-ta diena. Lietu
Vėliau, aš nesitikėjau maty vos prekybos, pramonės ir eti Kauną, Lietuvoje, tokioje konominių organizaciją komi
padėty, kaip aš jį mačiau. Bū tetas Amerikos lietuviams pa
nant Amerikoje visiškai pras gerbti | suruošė vaišes. Buvo
tai apie'Kauną pasakojo, bet me pavėžinti Nemunu iki Ka
kuomet nuvažiavau ir savo a- čerginės ir tgaU»iYatM
kimis pamačiau, netikėjau, kad kiečių grupe buvo nufotogra
tai tas pats miestas Kaunas, fuota ir fotografija į Lietuapie kurį man žmonės pasa ivos laikraščius patalpinta. Vė
kojo Amerikoje. Aš pastebė liau buvome Karo muziejuj,
jau, kaip gražiai viskas yra pamatėme jo vidą, vėliavos
statoma, kaip viskas tvarko nuleidimo iškilmes, Amerikie
ma, nors da ir yra daug trū čiai uždėjo vainiką ant žuvu
kumų, sulyginant su mūsų A- sių už nepriklausomybę karių
merikos miestais. Bet aš ma paminklo. Visos amerikietės
čiau daugel tokių dalykų, ku- ponios ir panelės buvo apdorie man visuomet primindavo 1 vanotos rožėmis, kurias pasomano namus, Cbicagą.
^dino Amerikos Raudon. Kry
a<

žiaus atstovas Lietuvai, pulk.
Svarbesnės įstaigos Kaune,
Ryan, ir vakare buvome vai
kurias aš aplankiau ir kurios
šėse Lietuvos klūbo salėje,
buvo įdomios, tai sekančios:
“Saulės” namai, kur žymiai r Gilų ir malonų įspūdį man
i=
prisidėjo ir Amerikiečiai sa ■’T.iafrfcj
vo aukomis; Meno mokykla,
Čiurlionies galerija, kur yra
daug medžiagos Lietuvos pra
eities istorijai; Valstybės te
atras, kuris buvo remontuoja
mas man išvažiuojant iš Kau
no; Botanikos sodas; Radio
> stotis; Kauno pilies griuvė
siai, tvirtovės liekanos, for

gargia with full

Persalimo!

v.

Sustabdykite pinn'negu įsi
galės — pirm negu P*’10®,11*
rai pavojingu Atsikratjkyt
I peršalimo naudodam
?u PADIN-Ex7ELLERyiU su

teiks jums neįkainuojamą pa
galbą.
K*
kv*c*
•
PAIN-EXPELLERIU išsitrynimas paakstma kraujo cirKuliaciją- J‘s pralinksmins jus. Jis ?ust.’P“"a 3 8 j-9 gUkuliaciją
iutdkisu jums daugiau galio.‘
Šateikiai
Velia jumyie
iuttivse impulsą kovai su paprastais sus g
kelia
Netenka —
G*1'01
VnAm.t »XIN-KXPBLLBRIS Moja
bon. Muikulų Gtlimai Ir Skaudi jimaipranykata.
tujĮja... j, silpnumas pradingsta. Atgaivina

tvirtina visą jutų titUftių.
ir sutvirtinus.

Jų«
__

PAIN-KXPELLKR18 irodijavo naudingam,

ieiiasdeiunt metų laikotarpiu, neito jia
TO vJmi p.aauly naudojama, ū rekomenduoia-

$

10

NUOLAIDA už jūsų senę šil

dytuvą jei pirksi DABAR!

Dabar atėjo laikas pasiliuosuoti nuo darbo ir nešva
rumo senojo netikusio šildytuvo. Išmainyk jį į patogų,
jaukų, tikrą Gesinį Šildytuvą savo namams. Ši graži
Heatrola kurinasi gesu — leidžia daug šilimos — tyros,
sveikos šilimos į visus jūsų kambarius. Geso nedaug
tesuvartojama. Kūrink jį, kada tik reikia — rankenos
pasukimu... ir užsuki, kai jau prisišildai. Jokių durnų,
jokių suodžių... jokių dulkių, teršiančių jūsų namus.
Raudonmedžiu nubaigtas kabinetas moderniško styliaus pilnai harmonizuoja su kambario rakandais. Idea
liškas namus ir apartmentams. Speeialė geso kaina
namų šildymui. .

caused by germs,

and Lisferine kilis
germs in 15 seconds.

LISTERINE
KILLS GERMS IN
1S SECONDS

HAS
MADE GOOD witfc

mtnions! .

ĮMOKĖTI-METAI IŠMOKSTI
tlTlvaiono noouliarių kainų didumo bonkutlnni

.

^SXJ?t M c«tai, dideni 70 «ntų.

Reikalaukite artimiauaiojn
arba rašykite

į

r

PEOPLES GAS KRAUTUVĖSE

RICHTER vco ,

77>» Labonį+orį"
•■RRY

Cfb

Kaina $89.50 su prijungiamu, $10 nuolat- (RPTrt
dos už jūsų seną šildytuvą ir jums ši eb/E/ZoO
Heatrola atseina.

VaUtintja

af

Patogiausia vieta pirkti geso įrankius

122 South Michiga.n Avenue

ANO SOUTH F1FTH STS.

brooklyn, N.V

Kad surasti jūsų apylinkėj artimiausią Gas Co. ofisą
žiūrėk į telefonų knygą arba geso bilą.

PAIN-EXPtVLtR RUt)

TUBBY

TODAY

GESU JUS VISKĄ i GERIAU PADARYSITE

Šame Price for Over
38 Years
25 ounces for 25/
—Economical
BMcimt

J!*1-1-101*®

OB POUND8
USKD BY OUB GOVERNMENT

Runt Is No DumbbelL
r

tX)G

,thktote cMie

moe.
built

JBfcFtfcE AM'MV

Iki IT

TAKE A STlCK AKi|
gct vt out
L
BEFOttE n 8VOMT
UP OQ PVT TUE
fire out?

VOU 6CTTTA HAM6
\watec. to put »t |
OUT, DOAJTCHA.?
WHEQE MUAS U1E
eOklklA 6ET AMX?,

VOU B»G DUMBBfcUj >
VDU DūMtTHINK vk sucha
DUHMV At TO TfcV TO PUT
A F1RE OUT \rtvrw ttOT
OO VA ?
I KrtOVM BETTER’rt THAT!,

YOU HAO TWE

VUATER H'CU MOA^
COOKlkJTUE EG&S
IM, DtbM’TCHAOlOrt'TCHA
ŪSE THAT?
T

tai ir t.t.
Atmintina man bus ant vi
sados Žemės Ūkio parodau ku
ri įvyko Kaune, birželio mė
nesy, kurioje buvo įrengti jvairūs paviljonai įvairios išdirbystės. Įdomu buvo tuos vi
sus dalykus pamatyti ir pagal
to spręsti apie Lietuvą. Dai-

•trangth Lisferine.
These ailmenfs are

M

DRAUGAS

i
J»" ■Rl."

Antradienis, Gruod. 9, 1930

■ IWU2~

=ea

J. į Petro ir Povilo dr-ja, suteik- jų — ‘.‘Vilniaus Dvasia” ir bais, imsimės dar glaudesnio
vėsių per Kauno gatves; pa
PILNAS EGZAMINAS
jdama parapijai $300.00 aukų atsigaivinę Vytauto Didžiojo katalikiško veikimo.
keliui gražiausia iliuminuoti
$5,00 TIKTAI $5.00
’ ir Šv. Jurgio dr-ja, davusi
ir papuošti namai, su didžiau
J. J. K-tis.
nuveiktais mūsų tautai darSPECIALISTAS
sia entuziastingai nusiteikusia
kas pirma panedėlį kiekvieno $200.00 dovanų parapijai.
Taigi nenusiminkit, bęt eikit pas
tikrų specialistų, ne pas kokį nepažmonių minia, nulydėtas j Ka
mėnesio, Lukstienės svetainė Visi tėvai labai džiaugėsi jų
tyrėlį. Tikrus specialistas, arb* proro muziejų.
feųorlus, neklaus jūsų kas jums ken
je, vakare. Kviečiami visi vaikučių atliekamu koncertu
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
Vėliaus, kariuomenės para
Radio Stotis AJJ
po pilno
išegzaminavhno. Jus su
lietuviai prisirašyti prie mi- ir skirstėsi su tikrai dėkin
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis
das man buvo įdomus, nes pa X Lapkričio 30 d, L. Vyčių neto kliubo. Kur vienybė, ten ga širdimi sesutėms — moky
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums
gal jo aš galėjau spręsti, ko- ) kuopos, iš Nortli Sides, me- galybė. Jeigu susiburtų visi tojoms.
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
Pasauliniame kare
Kapitonas
tyrimo, suradymui žmogaus kenks
kia jėga šalį. saugoja.
Aikštę
mingumų.
Seno Krajaus
.
.no mėgėjai buvo surengę juo- lietuviai į vienų politikos
J. Para-nis.
Specialistas iš
Mano Radio — Scopo — Raggi.
apsupo) anuomenės a y s u,^ vakarų, Šv. Antano para- klubų, būtų galimybės daug
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
siškas bakteriologiškas egzaminavi
organizacijų ve lavos, ors o- įjQS svetainėje. Vaidino tris kų gera susilaukti,
New Haven, Conn. — Ne
NEŽIŪRINT KAIP ŲZS1SENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras buvo blogas, vienok busi- ;
YRA.
Speciališkai
gydo
Ilgas
pilvo,
plaučių,
Inkstų
Ir
pūslės,
užras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
laimė
ištiko
mūsų
kolonijų:
kpmedijas “12 Street čempio
jus gydyti, tai jūsų srveikata ir gy
nuodljimų kraujo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmų. galvos skaus
rinko žmonių minia. Atvyko
mus. skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir pas
vumas sugryš ufcns taip kaip buvo
mirė didelis darbuotojas ir žy
natas”, ‘,‘Kas kvailas?” ir
laptingas Ilgas. Jei kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia Ir
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
Valstybės Prezidentas, apva
mus veikėjas Jonas Kazlaus
“Prohibicijos darželis”.
persitikrinkite, kų Jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dąugevio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
žiavo tikrai nepaprastai gra
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
IJ metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
kas. Lapkričio 2 d. belaukda
Publikos atsilankė puseiiOFISO VAL. nuo 10 ryto Iki 1 v. p. p. Ir 6-8 v, v. Nedėliomls 10-1
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
žiai ir įspūdingai išsirikiavu
. Šelps bedarbius.
4200 Wcst 26 St.
Kampas Keeler Avė.,
TeL ęraiyford 8671
jeigu turit kokių užsisenėjuslų, įsimas gatvekario, parkrito ant
jnai, bet su komedijom cicekerėjusių, chroniškų ligų, gurį ne
sias kariuomenės eiles, pasvei
Sulaukus
šaltesnio
oro,
pasidavė net gabiojo šeimynos gy
šaligatvio. Smarkiai susidau
riečius sunku buvo senius įkino visus ir kalbėjo apie tos'
dytojui, neatidėliokit
neatėję
pas
Juokinti. Jaunesnieji, ištikrų-, dauSunm įmonių atsidurs da žė. Pajimtas ligoninėn, pagy
niaue.
-MimsiiisiitiiumiimiiHiiHiumiiuiuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
dienos svarbų ir reikšmę. Po
jų, gerokai prisijuokė. Megė- į blogesnėj
padėty, dėl nė veno vos 5 dienas. Su didele
DR J. g. ZAKKItBA
kalbos, garsiai nuaidėjo valio
SPECIALISTAS
jai pasiaiškino, kad jie pirmų darbo.
iškilme jis palaidotas lapkr.
Inė.Jimas Rūmas 1916
už tėvynę ir jos galvų. Orkes
Miestas,
kiek
galėdamas
10 du Amžinų atilsį suteik
kartų scenoje, bet neblogiau
20 W. JAGKSON BLVD.
tras sugrojo tautos himnų ir
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA
šelpia
bedarbius;
tuo
susirūViešpaties Jono sįelai.
sia suvaidinta. Pelno liko pa
ArU State Gatvės
30 METŲ
pasigirdo patrankų saliutai.
Ofiso Valandoj* Nuo 10 ryto iki
Lietuvių
pino
ir
Detroito
L. Kazys.
Sergantys žmonės yra kviečiami dykai
1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7
Vėliau sugrojo sujungti orkes rapijos naudai.
Biznierių
Taryba,
kuri
savo
Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 *
X
Didelę
“
bunco
party
’
pasitarti
su
daktaru.
po piet
trai iškilmių maršų ir gražiai,
susirinkime išrinko komitetų.
Detroit, Mieli. — Vytauto
Jo gydymai tapo išbandyti Ir pripažinti Išgy
rengia
raguviečiai,
gruodžio
žengė, jojo ir važiavo įvairios
dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa
lt d., parap. svetainėje, 8 vai. Įdo pareigos bus pagelbėti lie- Didžiojo sukaktuves paminės
sekmių. Tūkstančiai turėję kraujoi ligas, privati
kariuomenės dalys. O viršuj
Dr. B,
Rosa
nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų Ir pūslės
ADVOKATAI
vakare. Bus daug ir brangių, tuviams varge, teikiant pa- šv. Jurgio par. ypatingu būpakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas
skraido lėktuvų eskadrilės.
ctovanų. Visi kviečiami atsi-į^elpų. Komitetan pateko adv. jUi jjs bUs gruodžio 14 d.
sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrama.
Patarčiau kiekvienam apla
Žmonės turintys prastų kraujų, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm.
• Uvikas, 2333 Barlum jg Cbicagos kviečiami atvykti
nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo
nkyti Lietuvą: tiems, kurie se lankyti. Pelnas skiriamais Raparalyžių, beprotybę ir smegenų suminkštėjimų. Ateikitę ir pasikal
guvos bažnyčios varpi* fon- Tower; Dr. J. P. Siurbis, 493 su prakalba kun. D-ras J. Na
bėkite su daktaru apie bUe kokių ligų ar silpnumų. Už geriausj
nai matė, ir kurie da visai ne
ADVOKATAS
gydymų jus mokate ne daugiau/ negu norite ir galite mokėti.
ciui.
|W.
Grand
Blvd.;
energingas
viekas, Marijonų Kolegijos
matė, ir pamatyti, kokių pa
Ofisas vldurmlestyje
Room 2414
žangų padarė tokiame trumpa X Ateinanti sekmadienį graborius D. Brazis, 19T6 — Direktorius, su pamaldomis —
ONE NORTH LA SALLE BLDQ.
Moterų Sų-gos Cliic. Apskr. Į
^t. Komisija veikli, todėl, p. Gerb. prel. M. Krušas,
me laike.
ONE NORTH LA SALLE ST.
35 SOUTH DEARBORN STREET
(Cor. La Šalie and Madison Sts.)
rengia
šaunų
vakarų
x
parapij
kaiu
reikalas,
tegul
kreipiasi
kalbėtojai:
adv.
J.
G.
M arij oria S venciskaitė.
Kampas Monroe St., Grilly Building, Chicago.
Ofiso Tel. STATE 2704: 4412 '
jos svetainėje. Taii bus p. M. i i aukščiau pažymėtus asine-1 jefferso», teisėjas J. J. MosImkite elevatorių Iki penkto augšto
VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. iki 5 p. m. Nedėlioj 10 a. m. iki
,her ir kiti paįvairins proREDAKCIJOS ATSAKAI. Vaičiunienės jos 10 metų dar- nisI p. m. Panedėliais, SeredoZnis ir Subatomls valandos prailginamos
nuę 10 a. m. iki 8 p. m.
buotės
paminėjimas.
Rengėjos
Lietuviški
saldainiai.
'
gramų.
Pamatysime
mysteriPeter Lutz. Amerikos pi
IIIMIIIIIII!llllllllllllilllllilllUIIIIIIIIII3illUllllillllllllllltlllllllliUI|||UUIUIIU||l|tlfil
——-.......... ..........
liečiai Lietuvos valstybės val kviečia visus atsilankyti į va- Pas'veikėjus biznierius ga- į
LIETUVIS ADVOKATAS
Ilima gauti lietuviškų Rūtos'
dininkais gali būti su Jung kar$
X Nekalto Pras. Šv. P. mer j saldainių, būtent pas J. A.' <9
t yal. kortuose—šuo I Iki I
tinių Valstybių vyriausybės
Su batopils nuo 9 iki 9
gaičių draugija gražiai dar Blažį, 1916 25 St., L. Širvai-ig
žinia.
52 East 107th Street
buojasi labdaringame darbe. tį, 9258 Cardoni avė. Taipgi
Kampas Michlcan Avenue
Jos rengia “bunco party” su- pažymėtoąe vietose galima
Tel. Pullman 6950-Nomų Pult (877
šelpimui biednųjų, “Party” užsisakyti “Draugas” ateinam
Miesto ofise pagal sutartį
127 North Dearborn St.
įvyks 18 d. gruodžio, parapi tiems metams.
J 71
Ketverges ofisai uida^ctL
jos svetainėje. Kviečiami visi Šv. Antano parapijos “bun
prisidėti prie vargšų sušelpi- co party” bus gruod'. 13 d.,
Teiepbone Deej-boni W7
ino, reiškia ateiti 18 d. gruo Lietuvių svet. Visi kviečiami;
Mirė gruodžio 6 d., 5 vai. iš
džio, 8 vai. vakare, į par. sve atšilankyti. Gausite nepap-'
ryto. 1930 m., sulaukės 57 me
tų amžiaus, išsirgęs du metu
tainę ir prisidėti prie mergai rastų dovanų. Rengėjai pa
senelių prieglaudos
namuose,
ADVOKATAS
gimęs Eimantų kaime. Gaurės
čių draugijos sumanymo kil- tenkins visus. Lauksime.
Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja ką
parapijos, Tauragės apskr. Pa
160 No. La Šalie St. Rm. 1431
liko dideliame
nultudime dvi
nausf darbo.
Diedas.
savo giminėms, esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų.
CRICAGO. ILU
dukteris — Adolpinų Raddatz.
Nuo 9:19 iki 6 vM. vakX Gruodžio 21 d. Visų Šveu
žentų Lavvrence Raddatz ir Ci
Loeal Office: 1999 8. UNION
nų Bitinaitę,
brolį
Antanų,
Geriausia ir Brangiausia jiems dovana-Litai ar doleriai.
tų moterų ir vyrų draugija
brolienę Onų, anūkų Richard
Tel Boopevelt 8719
▼ai. nue I iki 9 vai. vak.
ir gimines. Kūnas pašarvotas
rengia
m.
sukaktuvių
pa

Dabar
jau
laikas
pinigus
siųsti
į Lietuvą, kad gau
Butkaus koplyčioj, 710 W. 18
(BUdriant eerUee)
Street.
minėjimų, parapijos svetai
--------------------!--- "j. g
tų Kalėdų šventėms. Siųskite pinigus per “Draugą.”
Laidotuvės
įvyks
seredoj,
St. Louis, Mo. — Mūsų konėje.
gruodžio 10 d., 9 vai. Iš ryto
Iš koplyčios j Apveizdos Dievo
Bus šauni vakarienė ir pa ' lonijos žymi darbuotoja Ona
parapijos bažnyčių,
kur bus
“Draugas” siunčia pinigus: perlaidomis, draftais,
gedu,ingos pamaldos už velio
gerbimas tų narių, kurie ne Kondulienė tapo sunkiai su
ADVOKATAS
nio sielų, o Iš ten bus nulydė
čekiais ir telegramomis.
ėmė pašalpos per 10 metų. žeista lapkr. 4 d. begrįžtant į bį
tas J šv. Kazimiero kapines.
II 8o. La Baile St.. Boon» kMl
Visi a. a. Juozapo Bitino gi
»
•
TeL Rahdolph 9IS1-01U VaL 9-1
Be to, bus pašventinimas nau iš dirbtuvės. Tuoj buvo pa
minės, draugai Ir pažįstami eVakarais
sat nuoširdžiai
kviečiami da
jos lietuviškos vėliavos. Visi imta ligoninėn, suteikta pa
Pinigų
siuntimo
skyrius
atdaras
kasdien
nuo
8
vai.
8241 SO. BLALSTBD STREET
lyvauti laidotuvėse ir suteikti
Tel. Victory *698
nariai? kviepiami iš vakaro galba. Dabar jau sveiksta,
Jam paskutinį patarnaylmų ir
7-9 vai. vak. apart Panedėiio ir
ryto iki 8 vai. vakare.
atsisveikinimų.
parvykus
namon.
P4tny«loa
(gruodžio 20 d.) eiti išpažinNuliūdę liekame,
D-gė.
Dukterys, Brolis, Žentas,
ties,, o ant rytojaus 7:30 vai.
Arnikai Ir Giminės.
Mišiose “in corpore” prie šv. Rochester, N. Y. — Lap
Laidotuvėse patarnauja grao.
Butkus Co., Tel. Canal 3161
Komunijos. Visi nariai 7 vai. kričio 9 d. įvyko Šv. Jurgio
(John Bagdsiunas Borden)
parapijos 20 metų sukaktuvių
ryto susirinks į svetainę.
paminėjimas. Bažnyčioj buvo
ADVOKATAS
Vėliavos “fondatorka” yatlaikytos iškilmingos pamal
105 W. Adams St. Rm. 2117
ra dr-jos narė J. Drugaitienė,
dos. Pasirodė visos parapijos
Telephone Randolph 8727
kuri aukojo už šimtų dole
2334 So. Oakley Avenue,
draugijos ir mokyklos moki
2151 W. 22 St e iki 9 vak.
rių puikiausių lietuviškų vė
niai.
liavų. Ant Vėliavos išrašyta
Telephone Roosevelt 9090
Pavakare, 5 v., turėjme va
TELEFONAS:
ROOSEVELT
7791
Name:
8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9900
draugijos vardas, o ant vir
karienę su koncertu. Buvo
šaus žirgvaikis. Sakoma, kad
daug žmonių. Kalbėjo apie 10
Remkite tuos biznierius ir
ši draugija turės gražiausių
kallMįiojų. Geriausia, manau,
profesionalus, kurie garsi
vėliava ne tik tarp Cbicagos
šias iškiluies pažymėjo šv.
nasi dienraštyje “Drauge.”
bet ir visos Amerikos lietuMirė lapkričio 9 d., 4 vai.
riškų draugijų. Vėliavų pa
po pietų, 56 metų amžiaus. Ki
siuvo Šv. Kazimiero seserys.
lo iš Butkiškės parap., Sur
vaisiną tbe Camiiy- rneoM n»wn mušt oe mnrt deaa tnan nv-.t ■
M2-5
vilų kaimo Lietuvoje. Palaido
Eina
gandas,
kad
atsirasiu
Į - '
C
tas su bažnytinėm
apeigoms
HO,<įiP.
VJ€«TA
I • ".Ei _ ’
ųusr n-MNK.
< N0,K>rAN'< MCtte
ir-.oa'<,3o '/ouve.
Jiun. J. Clžausko patarnavimu
‘fondatorių” ir Amerikos
o
UKSfcE IV
COMfc k’ CKC'*: n>
Lapkr. 13 d. šv. Kryžiaus ka
C^E.0
VKE
OUtt UL CK D
i’ėliLvai įtaisyti.
pinėse, Detroit, Mich.
į
'■fou
*.
aov.
<
i us.Fr
utrut
VtOKB
1XU
Paliko dideliame nubudime
.—S
.
»H VOyOl OPI
X Labdaaįų 3 kuopos varg
žmonų Antanlnų Ir dukterį Ma
rijonų. Velionis prigulėjo prie
šų fondan Lietuvių Republi8LRKA. 171 kp. Ir maldos Apaštalystės Dr-joa Išgyveno A<onų klubas aukojo 10 dol.
merikoje 27 metus, Detroite 7
metus. Buvo pavyzdingas kata
Ona tLaugaudas 5 dol.
likas patrljotas tėvynainis.
Stanislova Agentą 2 dol.
Gruodžio
9 d. bus minima
39 dienų sukaktuvės šv. Jurgio
Jurgis Agentai 1 dol.
bažnyčioje.
Nutludę:
Labdarių 3 kuopa visiems
Žmona Antanlnų. Dnklė
taria ačiū.
iI
Marijona.
Laidotuvėms patarnavo grab.
X
Lietuvių
Republikonų
į'
Chas. Stepanauskas.
Klubas laiko susirinkimus i
UltfUB".

LIETUVIAI AMERIKOJE

« I Al . T 1 I

I|. & > —

CICERO, IIL

Daktaras

W1SS1G

DETROIT, m

DR. B. M. ROSS

MUL M. ADOMAITIS

DR. B M. ROSS

J. P, WAUCHES

A+ 4

JUOZAPAS BITINAS

F.w.muim

ŽINIįJ-ŽlNELĖS

A, A. OtIS

JOHN B. BDRDEN

JUOZAPAS
ŠAPARAUSKAS '

tuc

I
Antradienis,

Gruod.

DRAUGAS

9, 1930

GRABORIAI:
Telefonas Yards 1133

S. M. SAUDAS -

C H I C A G O J E

D A-K T A R A

Ofiso Tel. Vlctory 8687
ženklais ir su draugijos vė Telefonas Grovehlll 3263
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2874
liava, iškilmingai ir gražioje
LIETUVIS GRABORIUS
atėjo
bažnyčion,
X Pereiti^ sekmadienį Aus tvarkoje
Gydytojas ir Chirurgas
Didelė graži koplyčia dykai
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
718
WEST
18
STREET
Ofisu
2*03 WEST 68 STREET
klausė
savo
intencija
šv.
Mi
ros Vartuose Kolegijos Rė
GRABORIUS IR
2433 W. MARQUETTE ROAD
Kertė So. Western Avenue
3133 S. IIALSTED STREET
Tel. Roosevelt 7532
mėjų Seimas buvo labai sk- šių ir “in corpore” ėmė šv. Nuo S — 12 vai. *yto. Nuo 1 vai. —
BALSAMUOTOJAS
Tel. Prospeot 1028
Antras ofisas Ir
Rezidencija
S Ir 7 Iki 9 vai. vakare.
Rezidencija 2359 So. Leavltt St.
aitlingas ir iš West Sidės net Komunijų. Nekalto Prasidėji
Tariu automobilius visokiems rei
G504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Canal 2333
kalams. Kaina prieinama.
J. LULEVICIUS
14 draugijų dalyvavo atstovai mo merginų draugija anksty Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Valandos:
2-4
po
pietų
Ir
7-9
v.
v.
Graborius Ir
Nedėliomls pagal sutari*.
ir dovanėlė bų šventės rytų papuošus p.
vak. Antro Of. Val.: Nuo 3-6 po
NedėlloJ pagal susitarknų
Baisa muotojns su sveikinimais
3319 AUBURN AVENUE
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Patarnauju laido mis. Buvo pp. Stankai ir Va- Švenčiausios ir didiji altorių
Chicago, Illinois
šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso
Tel.
Virginia
0086
tuvėse visose mie
ir 'P. gyvomis, kvepenčiomis rožė
Telefonas Boulevard 1939
Kesidencijos: Van Bu re n 6858
sto Ir. miestelių lauskienė iŠ Kenoslios
dalyse. Moderniš Smilingienė iš Auroros, kurie mis ir su draugijos ženklais
Tel. Canal 676*
ka koplyčia veltui.
Dr>.
Se
A.
Brenza
ėjo in corpore
3103 S. Halsted nebegali atsigerėti Westsidie- ant krūtinių
LIETUVIS GRABORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
St. Chicago, III.
čių bažnytinio gyvenimo jau prie Šv. Komunijos ir savo
Patarnauja laidotuvėse kuoplglau41*2
Archer
Avenue
Tel.
Vlctory
1115
■la.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
kumu ir malonumu. Jie tie intencija turėjo šv. Mišias.
GYDYTOJAS,
mano darbu busite užganėdinti.
▼ai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
9:30 vakare
CHIRURGAS
siog kalbėjo, kad kol bus gy Didelis maldingų moterų bu
3 Iki * Ir 6 iki & v. v.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2518
I- J- Z O L P vi niekuomet nepraleis pro rys, vadovaujant p. V. Būt
4608 S. ASHLAND AVENUE
IR obstetiųkas
Nedėliomla nuo 10 iki 12 ryto
2314 West 23rd Place
Namų
Ofisas
3418
Franklin
Blvd.
Gydo
staigias
Ir chroniškas Ilgas
Cbleago, Illinois
Netoli 46tli St.
Chicago, III
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
gos pabuvoti pas mus, West- kienei, taip-gi Marijos garbei
V«J.; nuo 8:30 Iki 9:80 vak.
vyrų, moterų ir vaikų
VEDfilJAJB
SKYRIUS
aukojo sudėtines šv. Mišias.
sidėje.
DARO OPERACIJAS
1439 S. 49 Court Cicero, III.
1650 West 46th St.
Ofiso TeU Vlctory 6893
X Svečių sutikimo pietus Mokyklos Nekalto Prasidėji Rea. Tel. Mldway 6612
Tel. Cicero 6927
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drevei 9191
Kampas 46th Ir Paulina Sta
p. Šiaulienės su dukrelėmis mo mažųjų mergaičių brolija
pietų iki 8 vai. vakaro.
Tel. Boulevard 5203 - 8413
Nedėliomls ir seredomis tik
ir darbščiomis
rėmėjomis, turėjo iškilminga sumų, per
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
iškalno susitarus
(trle manęs.
patarnausiu simpatiš kaip O. Budrikienė,
T. Ba kurių einant “in corpore“ Oakley Avenue Ir 2*-tas 8treet
kai.
mandagiai,
gerai
Ir pigiau
Ofisas ir Laboratorija
Telef. Wllmette 195 arba
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
baltais
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų rauskaitė ir joms panašiomis prie šv. Komunijos
CHI3AGOJE
Ir X-RAY
Canal
1713
dykai.
ir ant melsvų Valandos: 2 Iki * p. p. Panedėllals Specialistai Moteriškų, Vyriškų
puikiai pavyko ir dalyviams nuometais
Laidotuvėse pa
Vaikų ir visų chroniškų ligų
2130 WEST 22nd STREET
tarnauju
geriausia
ir Ketvergals vakare
taip patiko, kad visi susilau raikščių medaliais pasipuošu
Ir pigiau negu kiti
CHICAGO
Ofisas 3103 So. Halsted St
todėl, kad priklau
sios
atrodė,
kaip
gyvas, žy
kėme
gražių
linkėjimų
su
Kampas
21
Street
sau prie grabų Išdlrbystėa
UNDERTAKING CO.
prakalbomis, kuriose dalyva dintis darželis bažnyčios vi
VALANDOS: 1—8 po' plet. 7 8 vak Tel. Lafayette 5793
OFISAS
P. B. Hadley Llc.
vo kunigai Navickas, Mačiu- duje. Sumų laikė ir gražų 4 910 SO. MICHIGAN AVENUE Nedėliomls ir šventadieniais 19-1J
(88 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Tel. Kenwood 5107
Telef. Canal 817*
710 WEST 18th STREFT lionis, Draugelis ir Matulai pamokslų pasakė kun. UrbaSKYRIUS: S238 S
Valandos:
Ha'.sted Street, Tel.
Nuo 9 iki 1 valandai ryto:
PRANEŠIMAS
tis, svečiai A. Bacevičius, B. navičius.
Ginai 3161
Vlctory <088.
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Stankus, p. Naugžemienė, p.’ x Šiandien vakare Labda- Apart šventadienio Ir ketvirtadienio
Office: 4459 S, California Avė.
Smilingienė, Samaškienė ir nų 7 kp. priešmetinis susiGYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
’
’
Phone Boulevard 43-t9
Nedėlioję pagal sutartiValauskienė.
rinkimas Aušros Vartų mo- komisijos narės, kaip mačiau atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
♦LIETUVIS GRABORIUS
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptleX Nekalto
Prasidėjimo kyklojė 7 kambaryje.
laikrašty, daug darbo įdeda. kos) po num. 2423 West Marųuette
Nauja graži koplyčia dykai
Rd. Valandos, nuo 2 iki * po plet
šventė Aušros Vartuose bėga--------------------Gražiai
pasikalbėjus ir Tel. Prospect. 1930 ‘
4256 SO. MOZART ST.
GRABORIUS
lo iškilmingai buvo apvaikš
SMARKIAI RUOŠIASI!
mudvi nutarėva būtinai daly Senas ofisas toj pačioj vietoj: *601 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6
Tel.
Virginia
1290
čiojama.
Suma,
pirmieji
ir
amMusų patarnavimas
vauti p. Vaičiūnienės pagerb- Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
X — Spinduliai
visuomet sąžiningas ir
. itez.
Rez. t>o
6641
Albany Avė. Tel.
Prosl^vrA^
x
4i So.. AiDany
rei. r
trieji
mišparai
buvo
laikomi
Anų
dienų
su
reikalais
pa-,
tuvese. Juk moterys moterį >pect 1930. NedėUomla tik pagal sunebrangus, nes neturi
Ofisas 2201 West 22nd Street
me Išlaidų užlaikymui
prieš Šv. Sakramentų viešam kliuvau į Cicero. Netikėtai turime pagerbti, o, be to, jeitartlCor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222
skyrių.
Rezidencija; 6640 So. Maplewood
pagarbinimui išstatyta Mons- * sutinku savo gerų pažįstama, norime, kad kiti mus gerbtų,
LIETUVIS
GRABORIUS
Avenue Tel. Republic 7868
Nauja, graži ko
OFISAI:
trancijoje. Aušros Vartų . mo- i Mums bekalbant žiūrime bėga mokėkime ir kitiems pagarbų
Valandoš 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak.
O f 1 e a ■
4901 — 1* St.
2994 Washington
Nedėlioj: 10 — 12 ryto.
plyčia dykai.
terų ir merginų daiugįja šven-jp. Petrošienė kun. Gasiuno atiduoti.
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2461
,.Vilijoje,
?a,vo t
.M kųjLkodel vis klum3307 AUBURN AVENUE
Chicagos Elena.
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669
Tel. Boulevard. 9127
. i a u !x« .
-- - '■*
58 podama.
— Na, kas yra, kas pasida
AKIŲ GYDYTOJAI:
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
rė tamstelei, kad šlubuoji? —
Rezidencija
Gydytojas ir Chirurgas
4729 West 12 PL
Nedėliomls
j klausiame ruudvi.
Tel. Clcreo 2888
Susitarus
1821 SOUTH HALSTED ST.
— Nagi, ot, iš to džiaug
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė,
Tel. Hemlock 8700
smo; beidama iš vienų pažįs
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
Rez. fei, Prospect 0610
6 tkf 8:30, vakare
tamųjų, kaip šokau nuo vieno
laipto ant trečia, na, ir žiuriu,
Tel. Boulevardl 1401
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kad mano čeveryko kulnas net
Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 S. Wihpple
kitoj pus'ėj gatvės atsidūrė.
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
LIETUVIS AKIŲ
— Tai jau, turbūt, ištikrųGydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
jų geras džiaugsmas, kad taip
SPECIALISTAS
3343 S. HALSTED STREET
drųsiai žengei laiptais, norė Palengvins aklų Įtempimų kuris DENTISTAI
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
sstl
priežastimgalvos
skaudėjimo,
7—9 vakare
tume ir mes sužinoti
to svaigimo, aklų aptemimo, nervuotunio,
skaudamų
aklų
karšti.
Atitai

Tel.
BouleVard
7042
džiaugsmo priežastį ?
sau kreivas akis, nulmu cataractus.
— Tai da nežinate, kad se Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų
regystų.
kantį sekmadienį, gruodžio 14 Prirengiu teisingai akinius visuose
DENTISTAS
Perkėlė savo ofisų po numeriu
1545
WEST
47 STREET
d., mūsų parapijos salėj įvyk atsiturimuose, egzaminavimas daro,*? ®lektr*' P^odančia mažiau- gaie Depositors State Bank skersai
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
sta pagerbimo puota p. Ma siu klaidas.
Peoples National Bank arti
Ashland
Avenue
SPECIJALISTAS
rijonai Vaičiūnienei. Visi ruo Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Džiovų,
Moterų ir Vyrų Ligų
šiasi atvykti į tas pagerbtuMes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
Vai.:
ryto
nuo 10—12 nuo 2—4 po
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
vcs. Juk ar negražu, kad, tu kare.
pietų: 7—8:30 vakare
navimą.
|į
Nedėliomls nuo 10 ryto Iki Tel. Canal <223
Nedėliomls 10 iki 12
rėdamos saVo tarpe mažai 13 po pietų.
Mūšy firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Telef.
Midway 2880
Kainos pigesnės, kaip kitur
' moterų,, kurios dirba ' mūsų
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius, grabus: pigiausius ir brangiau
DENTISTAS
visuomenėj mokame jas pa-( 4712 S. ASHLAND AVĖ.
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus
2201
WEST 22nd STREET
gerbti. Tat ir nestebėtina,
Tel. Boulevard 7589
(Kampas Leavltt St,)
aprengimui mirusiųjų.
kad visais Cicero ir Chicaga
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
Gydytojas ir Chirurgas
Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
tomis pagerbtuvėmis suįdo
nuo 1 iki 9 vakare
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Tards 1829
Seredoj pagal sutarti
minta. Kviečiu ir jus, širde
dagų ir tinkamą patarnavimą.
Tel. Yards 0994
lės, atvykti į tų puotų, nes DR. G. SERNER,
Boulevard 7689
bus daug garbingi} svečių, o, LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Rezidencijos Tel. Plaaa 3263
Res. Hemlock 7691
be to, graži programa, ku
VALANDOS: .
Nuo 10 Iki 12 dienų
rių išpildys mums žinomi
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
kaip Ciceros, taip Chicagos
DENTISTAS
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų
Ofisas
.
ir
Akinių
Dirbtuvė
menininkai.
4712
So.
Ashland
Avenue
756 West 35th St.
Ofiso Ir Res. Boulevard 5918
— Ačiū, ačiū už kvietinių.
'
PAGRABŲ VEDĖJAI
Val.; Nuo • ryto Iki S vakare
Kampas Halsted St.
Didysis Ofisas:
Atsisveikinus su p. Petro Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8

STANLEY P. MAŽEIKA

WEST SIDE ŽINIOS.

DR. A. G. RAKAUSKAS

S. D. LACHAWICZ

OR. J. J. KOWARSKIS

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS

DR. A. RAČKUS

DR. R. C. CUPLER

J. F. RADZ1US

BUTKUS

DR. A. A, ROTH

A. L. DAVIDONIS, M. 0.

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. M. T. STRIKOL

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

DR, S. BIEZIS ~

j

bo

EZERSKI

DR. S. A. DDWIAT

I

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. B. ARON

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. G. Z, VEZEL1S

DR. CHARLES SEGAt

Ambulance Patarnavimas

DR. G. I. BLOŽIS

DR. MAURICE KAHN

J. F. Eudeikis Komp.
4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue.

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS
1410 So.'49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 1260

Tel. Boulevard 3201

DR. A. J. BERTASH

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.
šienė aš ir sakau savo pažįs
8464 80. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
tamai: energinga iš jos mo
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
LIETUVIS DENTISTAS
_ - _
Saugokis holdupų, nes
teris, matyt tokiai ir sekasi.
• • A. D. dabar yra labui pavojin Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki I
Res. 8201 S. WALLACE 8TREBT
ga; nežinai,
kada Jisai
vai. vakare
— Teisybė, teisybė, jau kų
užpuls. Haitis žiemos lai
Nedėliomls pagal sutartį
p. Petrošienė apsiima, tų ir
ke yra taipgi kaip koks 4847 W. 14 ST.
Cicero, III. Tel. Wentwortb 3000
holduperis Ir pavojingas.
atlieka. Kad ir dabar, būda
Jisai paguldo i lovų Ir į
Rez. Tel. Stewart 8191
grabų.
ma p. Vaičiūnienės pagerbi
T. A. D. vaistas grei
Tel. Cicero 2962
mo vakaro komisijos pirmi
čiaus prašalins šaltį Ir
gripų.
ninkė savo ĮiasišventiniU dar
Dabar yra nupigintas,
Gydytojas ir Chirurgas
z DENTISTAS
reikalaukit savo aptlekobų atliks kuopuikiausia, nes
4901
W.
14St.
Cicero.
III.
so arba
6558 SO. HALSTED STREET
jai visuomet viskas sekasi. 3133 S. Halsted St, Chicago
»,
VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
TeL Calumet 4479
I
vakare. Ned. eusltarus
— Na, o, žiūrėk ir kitos

DR. GUSSEN

DR. S. ASHER

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS
3201 Auburn Avenue

DR, A. P. KAZLAUSKIS

DR. H. BARTON

/

DRAUGAS

6

C H I C A G O J E
BRIDGEPORTO ŽINELĖS.

Mūsų raštininkės.

įkainuojamas dėkingai. Užtai
ir .pagarba viena kitai visur
maitos. '
Šiame susirinkime 2 sk.
pirm. p. A. Nausėdienė padėltojo rėmėjoms už atjautimų
josios sergančios motinėlės p.
K. Runovičienės ir užsakymų

Vaičiūnas, B. Nenartonis, A.
Pėldžius, S. Sakalienė, J. A.
Mickeliunas, K. Zaromskis, Z.
Gedvilas, V. Rėkus, J. Bulevičius, kun. L. Draugelis, ku

gruod. 9 d., S vai. vak. į Die
vo Apv. par. mok. kambarį,
prie 18 ir Union Avė. gat.
Ten pasitarsime kokiu būdu
galėsime paremti atstatymų
nigas Dr. K. Matulaitis, A. mūsų gražiosios Šilalės Baž
Valančius, A. Grišius, J. če- nyčios bokštų ir palengvinti
pulienė, kun. Pr. Vaitukaitis, vietiniams gyventojams.
Mišių šv. už jos sveikatų*.
A. L. Lapinskas, A. NausėdieL. šimutis, A. Stulga, J.
Po»ni B. Naugžemienė pade- nė, kun. A. Linkus, Dr. A. G. Melinavičius,
V. šniaukšta
kojo sk. už pasveikinimų jos Rakauskas, L. Šimutis,
Al. Budris (Budreckis).

Gerai skyriui gyvuot ir pa
X Šiandie, gruodžio 9 d. vyzdingai tvarkytis turint in
biznieriai p-nai Kalėdai duos teligentes raštininkes. P-lė M.
pietus šv. Jurgio parapijos L. Gurinskaitė netik Centre
mokyklą, lankantiems netur nuo pat įsisteigimo A. R. D.
tingų tėvų vaikams. Kadangi darbuojasi ir dabar eina
p-nai Kalėdai yra pasižymie- Centre fin. rast. pareigas, bet
ję savo duosnumu, o p-nia ir 2-ram sk. įvedė, puikių josios vardadienyje.
į
Visi nuoširdžiai kviečiami
Sk. pirm. palinkėjus rėmė- dalyvauti.
Kalėdienė pasižymėjus valgių tvarkų. Ji netik išlavinta mer
gamintoja, tai aišku, kad vai- gaitė, bet ir didelių gabumų, joms Linksmų Šv. Kalėdų ir Rengimo Komisija:
Ig. Sakalas, pirm.,
kai turės šaunius pietus. P- Puikiai žino anglų rašybų, Laimingų Naujų Metų, viena
O. Aleliunienė, rašt.
nai Kalėdai turi bučernę ir taip pat ir lietuviškų, nors kitai pareiškus šiltų draugiš
duonos kepyklų prie 35-tos- čia gimusi ir augusi. Ir netik kų jausmų ir padėkojus buvu Nariai: A. Bacevičius,
V. Petrauskas,
gatvės ir So. Union avė.
Lsavo laikų aukoja, bet ir siai ižd. p. O. Sekleekienei už Atkočiūnas,
X Trečiadieni, gruodžio 10 ’ duos”iai a“k®ia fiv' Ka2'- jos pareigų ėjimų praeityje, A. J. Žvirblis,
kad susirinkus
d. šv. Jurgio par. salėj įvyks mier0 Vienudyno reikalams išsiskirstė,
Mieli Šilališkiai, gal ne vi
bedarbių Šelpimo komiteto su- j ’vairiais bMai8- Mes didžiu°- ■ naujiems darbams jau 1931 siems žinoma, kas atsitiko
■ ,
t
rirmkimaa. To darbo rėmėjai,*™58 tur5damos p-lę Monikų metais.
Lietuvoj su Šilalės bažnyčia.
Dieve padėk, 2 sk. rėmė
ir bedarbiai, pašalpos noriu- saV0 »rS»nizaeijoje.
Bažnyčios bokštas turėjo būt
Poni O. Aleliunienė ' surašo joms ir ant toliau kilniai dar
tieji, kviečiami atsilankyti.
nugriautas, nes nebebuvo ga
nutarimus ir gražiai eina sk. buotis. lima atremontuoti. Dabar pri
X Kalėdinių atviručių ir korespondentės pareigas. Ji
Koresp.
sieina atstatyti naujai, o tas
laiškelių lietuviškoj ir angliš nai ir Centre taip pat kores
!atsieis apie 40,000 litų (4,000
koj kalbose didelis pasirinki pondentė ir gražiai skelbia
dol.). Todėl Šilalės kleb. kan.
mas randasi pp. Gudų krau A. R. D. darbuotę. Ir netik
Pr. Kūdis prisiuntė prašymų
tuvėj, 901 W. 33 St.
skelbia, bet taip pat visur re
Lietuvių Katalikų Vakari per “Dr.” red. L. Šimutį ir
mia tų mokslo įstaigų. Jos
Bridgeport. — J. M. gerb. j vienintelė dukrelė Lucia yra nių Valstybių 8-sios konferen Ant. Stulgų, kad šilališkiai
pralotas,, kun. M. L. Krušas, j aiumnė šv. Kazimiero Akad. cijos komisijos ir Tarybos na Amerikoj minėtam reikale pa
gelbėtų.
6v. Jurgio par. klebonas, pe- Kitos 2 sk. valdybos narės rių pirmas posėdis įvyks at
Taigi, gerbiamieji šilališgruo
yeitos savaitės pabaigoje su- senaį žinomos iš geriaiusios pu einantį ketvirtadienį,
kiai,
matote svarbų reikalų.
grįžo iš Šv. Kryžiams ligoni- SgS> maSų. visuomenei. Kas ne džio 11 d., 8 vai. vak., Gimi
nės. Gerb. dvasios vadas sveik žino veiklumo p. B. Naugže- mo P. Š.. parapijos mokyklo- Šiuomi, kviečiame visus šilą•eta ir stiprėja ir jaū eina sa mienės, arba gabumų p. B. je, 68 ir So. Washtenaw gat- liškius, gyvenančius Cliicagoj
ir jos apielinkėj, susirinkti
vo augšto pašaukimo parei Bytautienės? Poni J. Šaltenas vių...
Konferencijos Tarybon įei
gas.
r*
nesenai įstojo A. R. D. bet
na
šie
visuomenininkas-(ės):
Rap.
jau gražiai pasirodė ir užtai
Ig.
Albavičius,
skyrius pakvietė jų įeiti 2 sk. Kunigas
ŠV. KAZIMIERO AKADE valdybon. Sveikiname naujų kun. A. Baltutis, kun. H. J.
MIJOS RĖMĖJŲ DR
ižd.

PRANEŠIMAI.

MAROUETTEJEWELRY

JOS 2 SKYRIUS.

Bernaičių

Bridgeport).
miero

Delegatės į Seimų.

Šv.

Kolegijos Rem.

Kaži- Seiman, gruod. 7 d. nusiųstos

Akad. Rem. Dr-jos .2*§įog atstoves iš skyriaus: pp.

. sk. darbuotę visuomet pažy
mima su malonumu ir pasi
didžiavimu, Čion susiorgani
zavęs būrys idealiausių dar
buotojų, dirbančių Dievui ir
Tėvynei. Katalikiškos apr žvietos rėmimas brangiausias
I ir kilniausias darbas.
2 sk. susirinkimas ir valdy

B. Naugžemienė, O. Stanke
vičienė, Jos. Šaltenas. Kad
nenuvažiuoti Seiman “tuščio/
mis rankomis” 2 sk. nusiuntė
su delegatėm dovanelę $5.00
seiman.
Gražus savitarpiniai santyskiai rėmėjų.

Savininkas R. Andreliunas

Kas nori važiuotį Lietu
von ar atsitraukti giminių
iš Lietuvos, tai kreipkitės

A. R. D. tai organizacija,
ba.
kuri netik gražius darbus
Gruodžio 5 d-, piribų penk dirba, gražiai sugyvena, bet
tadienį mėn. įvyko priešme- ir vis naujas veikėjas auklė
tiras 2 sk. susirinkimas. Ap-|ja Sarasti nauJ|Į taIkininkų
toros bšgamns sk. reikalus ir |,ai
A R D dalykas Ne.
, i klausius
įvairių komisijų ,įk mus^ 3raUgjjon SUejo švie
Registruotas Notaras
raportų, sutarta vykinti, to
siausios ir veikliausios lietu
liau serijų platinimų dėl ravaitės, bet daugelį naujų vei
dio, kurį dovanojo pp. Žio
kėjų tų organizacija davė ir
3327 SO. HALSTED ST.
gai, per p. B. Naugžemienę.
kitom draugijom. Pasižymėt
Chicago, III.
Raportas
iš “bunco”, įvy-1
* r» -n i ~
-.į
.
, ™ . ,T.
,
A. R. D. lengva, nes era nėr
kusio gruod. 30 d., VienuolyTelefonas Yards 4669
pavydo, kiekvienos darbelis
ne, parodė, kad mūsų sk. sa
vo kvotų bilietų išpardavė,
ypač pažymėtinos ponia J.
Šaltenas, kuri pardavė 9 bil.
ir gražų praizų davė, taip pat
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
' ir sesučių geradarė p. Petnų automobilių padarome kaip naujas. Mūsų darbas
raitienė pardavė 10 bil. ir
pilnai garantuotas — kainos žemos.
praizų aukojo. Abi šios rėmė
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saimajos gražiai parėmė “pantry
nisnojame ir atliekame visų “body and fender work.”
party”. P. Šaltenas dovano
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės;
jo pięno kenuose, p. Petraitienė 100 sv. cukraus.
ROXEE AUTO PAINTING SHOP
» Renkant valdybų 1931 me
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas
tams, išrinktos šios ypatos:
007 W. 35th ST.
CHICAGO, ILL.
Dvas. vad. J. M. pralotas M.
L. Krušas, p. A. Nausėdienė,
pirm., pp. B. Bytautienė, B.
Naugžemienė . vice-pirmininĮ kės, p-lė M. L. Gurinskaitė
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE
S fin. rašt., p-ni O. Aleliunienė
į imt. rašt. Atsisakius p. O.
i Sekleekienei,1 išrinkta iždi52 E. 107 St.
Kampas Michigan Avenue
L niūkė p. Josephine Šaltenas,
Telefonas Pullman 5950
į iždo
globėjos p. O. StanReal Estate, Insurance, Spnlka, Paskola, įvairūs
Lkevičienė, p. E. Ežerskienė,
' patarimai, visi rašto darbai, ir tt.
Įtnarš&lka p. M. Banienė.
fa lt 4-

-v»v- o

Ir «vi 4- a

4- «

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
WAITCHES RROLiy RAŠTINĖJE

Valdyba.

Taisau

D. Gasparkienė, pirm.,

Telefonas

HEMLOCK

Del
Ir
kit

ĮVAIRŪS

. JERUZALE, gr. 9. — Pa
lestinoje policija sulaikė apie
300 arabų. Kaltinami jie neteisotai į šių žemę įėję būda
mi Transjordanijos piliečiais.
Būsią ištremti į Transjordanijų.

KONTR AKTORIAI:

M. Z1ZAS

Pbone

Telefonas Hemlock 8588

8(80

Pilone. Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorins
<556 So. Rockwell Street

GREEN VALLET
PRODUCTS

MES

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
TeL Boulevard 1388

naujas namus,

Budavojam

dirbam cemento darbus - fun-

, dameutus

saidvokus,

taipgi

AUTOMOBILIAI muro darbus, iš medinių pa. ..
.
■..' — 1 darom mūrinius, apmurinam

medinį namų po vienų plytų.

Atrodo mūrinis, po to jau nereik pentyt. Turim namų ant

Geriausios Rūšies Antomobi

pardavimo ir mainymo.

liai.

JOKANTAS BROS.
Ateik pažiūrėti musų nau

4138 Archer Avenue

jausių
DE BOTO ir PLY' į MOUTII Chrysler išdirhystės

Tel. Lafayette 7674
Telef.

automobilių už labai prieina

Mes permufuojame-pervežatne pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame
geriausios rųšies

anglis

už prieina

miausių kainų. Musų patarna
vimas yra

greitas,

geras ir

nebrangus.
7126 So. Rockwell Street

kitus miestas.

ATMINK SAVO
NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & GO.
809 West 35th Street
CHICAGO
TEL. BOUL. 0411 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug Išlaidų
Perkam Mortgečlug Ir Bonus.
Skolinanti pinigus ant Namų.
Parduodam, išmalnom Ir lnšlurtnam visokį turtų.
Padarom davernastes ir Pirkimo
bei Pardavimo Notariališkus raštus
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
Yra pamatu musų Pasekmlngumo.
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
ATLIKTĄ DARBĄ.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

RAKANDUI PARDAVIMUI

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Savininkas
geriausios rųšies
patarnavimo, šau

MOTOR EZPRESS

Mes pervežamo daiktus ir į

PALESTINOJE SUIMTA
300 ARABŲ

Republic

4884

4848

Republic

Moliavojimo Kontraktorins
Mes

moliavojtme,

Išpopeiluojame

dekoruojame

visokius

/

Ir

namus.

Musų kainos labai prelnamos Ir dar
bas

PARDUOSIM su dideliu nuosto
liu visus puikius rakandus, 2 Wilton
kaurai, elektrinis radlo ir viską, mu
sų 4 kam b. apartmente. Viskas kaip
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras bargenas.

3040 W. 42 St..Arti Whlpple Street

PETRAS GRIBAS

Ir t t

Wm. J. Kareiva

A. ALESAUSKAS

Telef- Republic 5099

E. Bitinaitė, rašt.

laikrodžius

mentus.
2650 West eSrd^Bt. Chicago.

ŽINTI KALTAIS

West Side. — šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų 10
skyriaus įvyks priešmetinis
susirinkimas Aušros Vartų
parapijos mokyklos kambary
je, gruodžio 10 d. 7 vai. va
kare.
Prašome visos narės atsi
lankyti ir naujų narių atsi
vesti, kad padidintame mūsų
draugijų.

Lietuvių Kriaučių Lokalo
LISBONOJ RASTA 174
2g9 A c w of A vaW.ybos
BOMBOS
rįniiįjnaį įvyks seredoj gruodžio 10
1930j ir tęgig nuo
LISBONA, Portugalija, gr.
T val
pietų iki 6 val va. 8. — Įtariamųjų 'sąmokslinin
3-jose vietose: Amal- kų namuose policija daryda
karo
ma kratas tomis dienomis su
rado 174 bombas.

Namų Statymo Kontraktorlus
Statau įvairiausius namus prieinama
kaina
lr„muslkos Instru

rekordų

P. P. BALTUTIS & CO. DE SOTO IR PLYMOUTH

PENTUOJAME AUTOMOBILIUS

West Sįde. -— Labdarių 7
kuopos priešmetinis susirin
kimas įvyks antradienį, gruo
džio 9 d., 7 vai. vakare, Auš
ros Vartų parapijos svetai
nėj. Šis susirinkimas yra svar
bus, nes bus renkama nauja
valdyba sekantiems metams.
Prašoma narių kuo daugiau
siai susirinkt.

6 POLICMONAI PRIPA

Balsuoti galės tik nariai su
INDIANAPOLIS, Ind., gr.
knygutėmis. Kiekvieno nario 8. — Vietos federaliniam tei
pareiga yra dalyvauti balsa sme 6 poliemonai pripažinti
vime.
kaltais
sąmoksle peržengti
Valdyba.
probibieijos įstatymą.

Apskr. Valdyba.

nlų ir aidu
li daiktų, v4kabalos mados ra
dlo, planų rolių,

į mus.

Mes atstovaujame visas
linijas ir esame bonsuoti agentai.
Siunčiame pinigus į visas
pasaulio dalis paštu ar te
legrafu.
Apdraudžiame nuo ugnies
ir kitų nelaimių. Darome
įgaliojimus.

Liet. Vyčių Chicagos Aps
kričio priešmetinis susirinki
mas įvyks trečiadieny, gruo
džio 10 <1., 8 vai. Šv. Kry
žiaus parap. svet., 46 & Wood
St.
Į ši susirinkimų kiekviena
kuopa raginama prisiųsti at
stovus.

kliube, 1652 N. Damen avė.,
ir John Hus Svet., 4236 Węst
22 St.

Užlaikau visokių

DIDŽIAUSIA LIETUVIU
AGENTŪRA AMERIKA/

Gruod. 9, 1920

Antradienis,

garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

A. M. BUTCHAS
PARDUODAME:
Pentą, aliejų,
vinis, ir įvairius {vairiausius Hardware — geležinius daiktus — reik
menis. Musų kainos
labai prieina
mos.

4414 So. Rockwell Str.
Telefonas Lafayctto 448#
Tel. Lafayette 6197

W. & L, ELECTRIC CO.

Priverstas parduot parlorlaus se
tą, riešuto medžio valg. kamb. Ir
miegk., 9x12 Wilton kauras, radio.
7622 So. Marshfleld, Tel. Abardeen
33862
Pigiai kailiniai, geriausiam stovy,
7622 S. Marshfleld, Tel. Aberdeen
3862.
Policiniai šunyčiai, 6 mėn. senu
mo, geros veislės, Juodai rusi. Omer,
1515 No. Avers.

REAL ESTATE

BARBENĄS
2 flatų muro namas po 6 kamb.,
karštu vandeniu
šildomas, vėdlausi
{taisymai, arti vienuolyno ir Marąue•tte Parko. Bus parduotas už pigią
kaina. Nepraleiskite progos.
Greit
telefonuoklt.

Republic 5561

CICERO

Not Ino.
72 pėdų kamp. Clceroj, arti “L”
Elektros kontraktoriai, suvedam švie
ir Chicago strytk. linijos,
medinis
sas ir Jėgą. Elektros relkmenoa Ir
namas. 3 po 4 kamb. aptai Cicero
fikščlerlal.
Trust & Savings Bank. Kreiptis {
L. DOMBROWSKI A SON
Miss Kratky, 6200 W. 25 St. Cicero.
8018 West 47 Street
III.

RIVERSIDE

Telefonas Canal 7288

Pigiai 7 kamb.' namas tuoj per
kant. 300 Rlverstde Rd., Rlverslde,
III.

PETRAS CIBULSKIS

BERWYN.

Labai pigiai 5 kamb. plytų bung.,
MallavoJImo Kontraktorins
2 karų gar., arba renduoslm atsa
Maliavų ir sieninės popleros krau
kančiam žmogui. 3338 So. Lombard
tuvė. Naujas stakas.
GENERALIS KONTRAKTORIUg
CHICAGO avė. Berwyn, Sav. J. Moroney, 3446
Statau namus kaip muro taip Ir 2884 So. LEAVITT ST.

D. GRICIUS

mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.

'Naujas Plyraouth $590.00 f.o.b.

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
Kainos prleinamlausios.

GAGE PARK MOTOR

2452 WEST 69th STREET

SALES
Tel.

Joe Bagdonas, Savininkas

Republic

6649

ASTON LUBERT

5625-27 S. WESTERN AVĖ
Telefonas Prospect 5669

MALIAVOJIMO KONTRAKTORIU8
Maliavojame, Dekoruojame ir
Popieruojaene
KK37 So. Nordlca Avė.
Chicago

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

M. YUSZKA
Kaipo
nausiu

lietuvi*,

6RAHAM PAIGE

! J-c- encHbr & co-

Kaina #443.00 F. O. K

I

OENERALIAI

KONTRAKTORIAI

E,tate ,r visokia apdraudė

. .
M

.
.
.
Notary Public
manai pirkti karą. pirmiausiai
ug „„ go FaJrfl#M
ateik pas mus ir persitikrink, kad _______________________________________ _
pas mus rasite geriausios rųšle* au- j
|A||k| niVTI O rtft
tomoblllus už žemą kalną.
Į
PAIH
LH
Taipgi turime Įvairių įvairiausių
i nnaa
wwi
vartotų karų už labai mažą kalną.
Gtneraliai Kontraktoriai

lietuviam*

patar

kuogerlausla.

4426 So. Western Ava.

Tel. Lafayette 8227
Sapos Telef.
2867

Namų

Telef

Republio

1418

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvi*
KONTRAKTORIU8

Mano darbas pilnai garantuotas

Real Estate

INC
Ii Vainoras, J.
Telefoną* Lafayette 4444
>962 Archer Avenue

2621 WEST 71 STREET
Telefonas Hemlock 0367

Rez. Grovehill 1680

Welling-

6 kamb. plytų bung. Kainavo 89,000. Geras 3 karų gar. aptvertas
frontas, mleg. porčius. Balansas per
86,700 geromis Išlygomis. 5310 No.
Llnder avė. Palisade 9726.
Pardavimui — 3703 S. Wesley
avė., Bervryn, naujas, augštos vertės
2 flatų natnas, 5 kamb., štymo šll.,
taillų maudinė, ahower Ir tt., 2 ka
rų gar. 814,600. Geros išlygos. Fan
tus, 625 So. Dearbom St. Tel. Harrtson 8246.

'J
P,E TKIEWICZ£(g<',1

Kainos prieinamo*

2422 WEST 69th STREET

JįJHN

BRIGHTON MOTOR SALES

Chicago, III.

82,soo~EQumr~u*—$1 ,oo«

Plumbing & Heating

Hemlock
Tel. Lafayette 8482
Ofisas Ir Re*.
Ir 2884
. 4101 8. M o ta rt St.

Janseen avė.,
ton 6024.

Thomas Higgins
PLVMBERIS
Turiu patyrimą per daugeli metų.
Darbą atliekų greitai Ir pigiai
2818 80. O AKLE Y AVK
Telef. Canal 8814

-C<3NTRACTORS

Real estate
Statau naujus namus ir se
nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET
Tel. Lafayette 1083

