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Illinois valstybės senatorium išrinktas demokrata 
James H. Lewis.

Iš įvairių pasiūlymų Chicagoj didžiuma pripažinta. • 
Prohibicijos klausimas išspręstas šlapiųjų naudai.

Italijoj Pamaldomis Minėta
Paliaubų Diena

—
KANADA NAUDOJASI AMERIKOS J 

VALSTYBIŲ PROHIBICIJA

IMUSSOUNI SU ŠTABU 
PAMALDOSE

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
APAŠT. SOSTO NUNCI

JAUS BARTOLONI KALBA

100 pėdų ilgas. Jį padirbdino kapit. A. HeinenPRASIDĖJO ATSTATYMO 
DARBAS

Tai nedidis dirižablius — tik ap 
Trenton, N. J. Juomi gali skristi 8 ži

Pasakyta Katalikų Veikimo 
C. Konferencijos pradžioje

TEISĖJUI PASIŪLYTA
TAIKA SU GAUJOS 

VADU

KLAIDINGAI ATSIDŪRĖ 
Į BUKAREŠTĄ CHICAGOJERIO JANEIRO, lapkr. 5. 

— Brazilijos respubliką pra
dėjo valdyti iš revoliucijos iš
kilusi nauja valdžia, kurios 
priešaky yra laikinasis prezi
dentas Dr. Vargas.

Valdžia pirmiausia imasi 
valstybės atstatymo darbo. Pi
rmiausia visoj šaly bus įves
ta tvarka, kas revoliucijos me- 
tu buvo suardyta. Kad tai at-1 
siekti, paleidžiamas kongresas 
ir kuriama patariamoji vald
žiai taryba, kuriai bus paves
ta pagaminti planus įvairiau
sioms valstybėje reformoms., 
Ta pati taryba išspręs, kada 

i ir kaip turi įvykti nauji kon- 
naudojasi Amerikos J. Va-i Kreso atstovų, rinkimai.
,bių prohibicįja. I Ypač žymios reformos (at

imamos) bus ivestos politinė- 
Alinti metai Kanadą ap- je jr ekonominėje srityse.

Nudavė apalpusią

Briar viešbučio ofisą užpuo-
, lė plėšikas. Kada jis nuo ka
sininkės Mrs. Dolores .Gavi-

I
-gan, pareįkalavo pinigų, pa
staroji nudavė apalpusi ir su
dribo savo narve.

Piktadarį apėmė baimė. Tad 
j jis pagriebė apie 600 dolerių, 
j kas buvo po ranka, ir pabėgo. 
Kasininkė tuo būdu išgelbėjo 
apie 25,000 dolerių.

ATĖNAI, Graikija, lapkr 
5. — Amerikos atstovo Grai
kijai Skinner žmona vakar iš
ėjo į stotį ir per klaidą įlipo 
į orlaivį, kurs buvo paruoš
tas skristi į Rumunijos sos
tinę Bukareštą. Jinai norėjo 
vien Atėnų padangėmis pava- 
<žinėti.
. Neužilgo orlaivis pakilo o- 
ran. Leidosi į Rumunijos pu
sę. Mrs. Skinner neturėjo prie 

! monės vairininkui pranešti, 
kad be jokio reikalo — klai
dingai skrittria. Ttk Bukareš
te klaida paaiškėjo nusileidus 
orlaiviui.

SUVALSTYBINTI SKAU 
TAI NĖRA JOKI SKAUTj

KANADA NAUDOJASI

darbo
Italijos ir Rusijo sskautai 

kurie yra suvalstybinti, rieše 
niai išbraukti iš tarptautini 
skautų biuro ir nelaikomi ska 
tais. ’ “R.:

t. y. visokį galvažudišką smu- ma8> i savo bažnyčias dvigu- 
bai pasirįžę bendradarbiauti 

Teisėjas stebėjosi tokia ne- vLomis savo jėgomis su baž- 
paprasta piktadarių drąsa ir nyči°s hierarchija ir apašta- 
atsakė, kad su piktadariais ne- plečiant Kristaus kara-
gali būt jokio kompromiso, t. sielose ir visuomenėje,
y. jiems nusileidimo. j1 &*a ProSa as raginu jumis

____________ 'atnaujinti Kristaus duotą pa-
ŠVENTOJO TĖVO PAGEL-, kvietim* Petrui: Due in al-

iBA NUKENTĖJUSIEMS Irkis tai reiškia’
--------- 'kad reikia plaukti nuo kranto,

ANCONA, Italija, lapkr. 5. tai reiškia, kad nevalia slėp- 
— Nukentėjusiems nuo žemės tis įlankoje, bet reikia plauk- 
drebėjimo šelpti Šventasis Tė- ti į plačiąją jūrą. Yidete regi- 
vas Pijus XI vietos arkivys- 1 ones quia albae iam, snnd ad 
kupui prisiuntė 30,000 lirų. [mess^nu

— --------- * ' I Tiek yra pasaulyje gelbėti
LIBERALAI NIKARAGUOJ besišaukiančių sielų, tiek yra

------------- [sielų, dėl kurių negali veltui
MANAGUA, Nikaragua, la- žūti pralietas brangiausias Jė- 

pkr- 5- — įvykusiuose šioj re-l^aug; Kristaus kraujas! . 
spublikoj rinkimuose tikisi lai', Tiesa, išplaukus į atvirą jū- 
mėti liberalų partija. Ši par- ,r^ nekartą gali ištikti vėtros 
tija tvarkė rinkimus ir virR-Įįr audros. Bet krikščionys rie
jo kitas partijas. . neprivalo bijotis.

i Gubernatoriaus Emmerson 
(nedarbo komisija sudarė pla- 
•nus per žiemą duoti darbo 
118,000 darbininkų, kurie rei
kalingi išlaikyti šeimynas. 
Jiems bus.surasta darbo ren
kamos Pasaulio Parodos plo-

TURĖSBRITŲ I
TAIKOS TEISMĄ

TIKISI PARLAMENTE 
SULAUKTI AUDROS

LIBERALAI PLANUOJA 
RASTI DARBO

• LONDONAS, lapkr. 5. — 
iBritanijos imperijos konfere-
• nei jo j išspręsta sudaryti im- 
i perijos taikos teismą. Šiam 
teismui spręsti bus pavedami 
kilę savitarpiai Britanijos do
minijų ginčai arba nesutiki
mai. Toksai teismas imperijai 
senai buvo reikalingas.

giesiems gerymams. PARYŽIUS, lapkr. 4. -
Ateinančiais metais Kanada (Francijos ministerio pirminiu 

tikisi toli daugiau pelnyti au- I
kso iš amerikiečių, kurie at-J 
vyks į šią šalį patenkinti sa
vo troškulį.

Tik šių metų štai pirmai
siais šešiais mėnesiais Kana
dą lankė 1,814,182 amerikie
čiu. Jų didžiuma važiuoti au
tomobiliais ir didžiuma vos 
tik 24 valandoms. Šie žmonės 
Kanadoje paliko virs 20 mili- 
onų dolerių.

Dentisto lavonas kūdroje
Washington parko vienoj 

kūdroj rastas anądien prapuo- 
lusio dentisto, Dr. E. K. Ben- 

iinington, 60 m., lavonas. Sa
koma, jis nuskendęs jam ne
tyčia iškritus iš luotelio.

LONDONAS, lapkr. 5. -- 
Britanijos liberalų partija pa
rlamentui patiekė planą, ku- 
riuomi einant būsią galima da
rbo parūpinti apie vienam m į 
lionui bedarbių ištisus metua

To' plano pi nuo j© via^ 

į nurodoma iki žemiausioji™ 
psnio papiginti dvišako garny 
bą. Be to pasiūloma, kad pati 
valdžia išlaidas sumažintų raa 
žiausia 10 nuošimčių.. Be kit 
ko, nurodoma gaivinti žemąi 

i ūkį, kur galėtų gaut idartM 
! apie pusė miliono bedarbių, j

NUŠOVĖ ŽMOGŲ LIGO 
NINĖJE Plėšikų (gaujos lizdas

Penkiolika policmonų puolė 
saliūną, 4730 So. Wood gat., 
kur rado plėšikų gaujos lizdą. 
Suimta 3 vyrai ir 1 moteriš
kė. Rasta ginklų ir amunici
jos.

NEWARK, N. J., lapkr. 5. 
— Į vietos General iligoninę 
vakare įsiveržė trys galvažu
džiai ir antrojo aukšto vienam 
privatiniam kambary nušovė 
'ligonį J. Passeli. žmogžudžiai 
pabėgo automobiliu. *

SUDEGĖ LAIKRAŠČIO 
SPAUSTUVE

TOKYO, lapkr. 5. — Sude
gė čia leidžiamo amerikoniško 
laikraščio “Japan Advertis- 
er” spaustuvė ir ofisai.

NUSKENDO NEŽINOMAS 
LAIVAS 17-AI LINČIUOTOJŲ 

BYLA
TUNNEY PAJAMOS TRI 

MIS METAISKATALIKŲ MISIJŲ PA 
DĖTIS KINIJOJ

nistų gaujos, kurioms reika-1 Apskril 
linga pasipinigauti,. Jos ima- P--Valkai 
si kraštutiniausių priemonių, 'Union a? 
kad' tik išgauti įpinigų. ' 'n4 jis pa 

Raudonieji gaivalai turėtų sparkritęs 
žinoti, kad misionieriai netu- smegenis, 

ri lobių ir iš jų nieko negali —
pelnyti. Jei jie nužudys vieną- Du dldži 
kitą misionierių, anų vietas < Du di< 
(tuojaus užims kiti ir nebus iNitti ir •] 
nutrauktas Dievo žodžio sklei- Įėjime, 
dimas. jiedu neg

Misionieriai, be kitako/yra —
pasišventę ne vien Dievo žo- Palmei
idj platinti, bet nž šventą ti- mbarių . 
kėjimą kentėti ir mirti. »: O., aurai!

, Dėlto, yra veltus darbas vi- tsai nusi 
sų tų, kurie imasi misionierius - - -
.persekioti, misijas griauti ir Negrai 
deginti) nekaltus žmones žu- gyklos, 2 
dyti. savininkę

BRISTOL, Anglija, lapkr. 
5. — Čia pakraščiuos audros 
metu nuskendo nežinomas dvi- 
stiebinis laivas. Vienas įgulos 
vyras išgelbėtas. Iš jo kol-kas 
sužinota tik tiek, kad keturi 
vyrai nuskendo.

NEW YORK, lapkr. 5. — 1
Sporto kėlėjas Tiin Marš trau- "““P0 ™arki’ andra\ Ba»«
k» tieaauibuvuaį kumStinink, •»!«“« '“T“ ,urėj0 “?• 
JSempijon, Gene Tunney. Rei- vaTrnirtkas pabugęa ,s-
kalauja 25 nuoSimiH, ii jo pa- mo‘a. ,va,r» ,S ra',k,)- Tnom<‘* 
jam, trimis metais, būtent, P^it.feėjj.nr, ir drąsos pagan.

mot: mo'T • moo Cezaris susuko: Quid tp
U 2b, 1927 ir 1928. « n v t v k-

t-. , , - ., mes? Caesarem vehis! Ko bi-Einant teismo parėdymu, . . . ....
Tunney advokatas teisman-jai! ezaris Pau ,a- 
pristatė tų trijų metų Tun-|i Mano broliai, ar mes bijb- 
ney’o pajamų sąskaitas. Pa-įmės kuomet Jėzus su mumis? 
aiški, kad jis tais metais pel- Jis yra čia, amžiname Bažny

čios laive.

AVALHALLA, K. C., lapki 
5. — Čia prasidėjo byla 17-a 
linčiuoto jų. Traukiami ties® 
už nužudymą vieno 52 meti 
negro, įtarto vienos baltos mc 
teriškės užpuolime.

ROĄIA (Fides). — Katali
kų misijų darbai Kinijoj, gali
ma sakyt, eina normaline, t. 
y. paprasta vaga, anot aptu
rimų žinių. Misijos šiandie 
daug kenčia ųuo komunistų 
gaujų, bet nemažai ir nuo ki
tų nerimstančių gaivalų.

Juk ir seniau misijoms ne
buvo pilnos laisvės. Kiekvie
nam žingsny jos buvo varžo
mos, misionieriai persekioja
mi. Tik pasaulis apie tai ma
žiau girdėjo. Reikia pripažin
ti, seniau nėra buvę misionie
rių pagrobimų.

Šiandie kitaip. Pagrobimus 
pirmoje vietoje iškėlė komu-

BUVUSIS ITALIJOS MI 
NISTERIS KALĖJIME CHICAGO IR APYLU 

KĖS. — Saulėta ir šalčiau,.
ROMA, lapkr. 5. — Už prie

šinimąsi fašistų valdžios pa 
žiūroms suimtas ir į vieną sa 
lų išsiųstas buvusls iždo mi 
nisteris Bartelo Belotti.

PINIGŲ KURSAS
nęs 1,742,282 dolerių s, ir jei retkarčiais 

jis atrodytų miegąs, tikėkime, 
Jo širdis visuomet budi pasi- 
rįžusi suteikti visų mums rei
škiamų malonių, jis visuomet 
ipasirįžęs padėti, ypač kuomet 
| reikalai yra didesni, taip kad 
net nėra reikalo jam šaukti

Lietuvos 100 litų $10 
Britanijos 1 sv. sterL 4 
Francijos 100 frankų 3 
Italijos 100 lirų R
Belgijos 100 belgų 1Ž, 
Šveicarijos 100 frankų 19, 

Vokietijos 100 markių 234

METROPOLIS, Ilk, lapkr. 
4. *— Areštuotas Illinois teat
ro manadžeris Collins. Kalti
namas vietos parėdymo per
žengime. Sekmadienio vakare 
jis buvo atidaręs teatrą.

BANGKOK, Siamas, lapkr. 
5. — Vietos teatras sudegė 
užsiliepsnojus filmoms. Žuvo 
8 moterys ir 7 vaikai.



t
P|AUOA» Trečiadienis, Lapkr, 5, 1930

“DRAUGAS"
f i ' ,* i * '• Į . I

(teina Kaadlen Itakyrua MftruadlaoliM
PRKN1JMERATO3 KAINA: — f«M Pu-

•> Matų — Trinia Mėnesiam* — MM. Vienam
e«oealul - 71c. Europoj* — Metama |7.M, Puaal Me-

««.•«. Kopija .tlo.
Bendradarbiam* Ir korespondentam* raitų negrą 

ua. jei neprašoma tai padaryti Ir nepilalunčlama tam 
natoj pakto tankių.

Kodaktartoa priima — nuo 11:M Iki ll:*t vai 
-dian i ; •

skalbimų kalno* prisiunčiamos parelkalavua.

kelhimai sekančiai dienai priimami iki f 
vai. po pįet.

r “DRAUGAS”
• UTHUANIAN DAILY FR1END

Publlsbed Daily, Excapt Sunday.

<JUB8CR1PTIONS: Ona Tear — »«.00. BU Monta* 
**.«•. Tbree Montka — One Monta----- 7 U.

— One Tear — >7.M. BU Montas — *4.»e 
lapy — .Mc. .

" Advartlaln* m “DRAUGAS” brlngs best reaolta, 
Advartlatns rate* on applloation.

DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
- j ------------ r-T-rn—ggBHt..a:jiai»i.'c

“DAUGIAU SUSIRŲPINKIM KUIPįlM”

Taip kalba ir teisingai kalba Šaulių Sų- 
jungos organas “Trimitas”. Tautininkų vy
riausybės nusileidimas privedė prie to, kad 
šiandien visai mūsų tautai rimtai tenka su
sirūpinti Klaipėdos kraštu. Del to, apie tai 
plačiai rašo tas pats Šaulių Sąjungos orga
nas:

Taigi, einant konvencija neužteko, kad 
Vokietija klaipėdiškių skundų, parėmė. Rei
kėjo, kad ji pati skundų iškeltų ir jį įrodytų. 
Bet stebėtinu būdu Tuutų Sąjungos teisi
ninkai, kuriems buvo pavesta šis klausimas 
išspręsti, išrado, kad ir šitokia tvarka skun
das gali būti svarstomas. Lietuvai šitokia 
tvarka nepriimtina dėl to, kad jeigu bus 
svarstomas kiekvieno vokietininko skundas, 
tai tų skundų gali būti šimtai ir tūkstančiai. 
Tačiau, Vokietijos paremtas skundas vis dėl
to tapo tarybos darbų tvarkon įrašytas ir pas
kirtas svarstyti. Bet mūsų delegacija prie 
svarstymo nenorėjo prileisti ir pasiskubino 
su Vokietijos delegacija susitarti.

Aplink Afriką, I
■ II Prof. £. FrtltM.'e U I ■ —rr—-— j j

LAIŠKAS TRYLIKTASF / •> T
Žvėrių karalius.

Antrų kelionės dienų per 
Katangos girias žemės lelio
tas pradėjo kilti. Temstant 
persikėlėm paramų per Lua- 
labos upę. Nuo čia prasidėjo 
dar įvairesnis, kalnuotesnis 
reliefas. Vakaro tamsoje ma
tėsi pakeliui neaiškūs masy
viški kalnų kontūrai. Karts 
nuo karto per kelių peršokda
vo antilopa ar gazelė. Dienos 
metu bandėme jų vienų me
džioti, bet jokiu būdu.nepavy

Susitarimo turinys šitoks. Dabartinė di
rektorija turi būti pertvarkyta tokiu būdu, 
kad iš jos pašalinama du nariai ir jų vie
ton paskiriami kiti, vokiečiams priimtini na
riai. Ateity direktorijos pirmininkai privalo į pakankantį prisiartinti, 
būti skiriami tiktai priimtini seimelio dau- Stambūs ir saugi luedžių lapaį 
gumai, susitarus su seimelio partijomis. garsiai braškėjo po mūsų ko-

Rįnkimų. komisijos privalo būti sudarytos jomis ir neleido mums išlaiky- 
parlamentinįo pariteto principais, kitaip sa- ti visiškos ramybės. Baikštus 
kant, vokiečiai bei vokietinihkai privalo tu- gyvulys greit paspruko. Apie

tus raudona šviesa ir užvers-' 
darni juos dūmų debesimis.
Tai didingas ir kartu baisus' 
reginys, ypač jei prisiartintų 
prie mūsų kelio. O čia mums 
jau kartų mažutis gaisras bu
vo pastojęs kelių. Pamatėm 
savannoje priešais mus keliu 
bešliaužiantj ugninį liežuvį, 
kurs ryte ryjo sausas žoles.
Sustojom, automobilių nustu-' 
mėm gerokai atgal, o patys
įovėm pasitaikančias žalias,' Namas North Carolina kalnuose, netoli Aslieville, kur 
dideliais lapais žoles, jomis ii prezidento H. Hooverio sūnus gydosi nuo tuberkolozo (džio- 
sineliu gesiuom ugnį, kad vos)
gautumėm progos be eksplozi-! -; . , • „ •
jos pravažiuoti. Tai mums' . , ■
visai gerai pavyko ir po ke- smulki»ul smėliui aukštyn pa pįrmiattsia ntSė laukan mons- 
liollkos minučių darbo kiltL Jrancįjų to įųto-ū
saugiai važiavom toliau.

jau K, rytinius
Vakare atvykom į Elisabet- daiktus, nes monstrancija yra

rėti, jose daugumų.

Turi būti garantuota spaudos, susirinki
mų ir žodžio laisvė. Kitaip sakant, karo sto
vis turi būti pašalintas.

stambius plėšriuosius kelio
nėje per Katangų buvom kaip 
ir pamiršę, nes jų kely čia vis 
nepasitaikydavo. Tik štai be
riedant vienon pakalnėn visai 
netikėtas reginys. Tarsi kasVadinasi, šitų skundo dalį Vokietija at 

, sįėinė, bet užtai liko antroji dalis, kur Lie- būtų pakišęs milžiniškų pa- 
tuva skundžiama esu ji nemokanti Klaipėdos veikslų skersai mūsų kelių. Ra
kraštui priklausančių sulig konvencija pini
gų ir leidžianti ar ruošianti išleisti priešin- 

į ' gus Klaipėdos kraštui įstatymus. Antrosios
Kaip pamenam, Klaipėdos vokiečiai bei 1 skundo dalies Vokietija neatsiėmė ir ji bus

vokietininkai apskundė Lietuvą Tautų Są
jungai, esu Lietuvos vyriausybė laužanti kon 
vencijų. Būtent: Lietuvos vyriausybė priešin
gai konvencijai laikanti neturinčių seimelio 
pasitikėjimo direktorijų, varžanti rinkimus, 
neteisėtai leidžianti dalyvauti rinkimuose ne 
Klaipėdos krašto žmonėms, neduodantį pri
klausančių Klaipėdos kraštui pinigų ir kitais 
atžvilgiais laužanti konvencijų.'41

- I

dą^ svarstoma. Pranešėju šitos antrosios da
lies paskirtas Norvegijos atstovas Tautų Su
jungęs taryboj — Hambro. Jis pareikalavo 
san juristų ir finansų žinovų, kad galėtų pa
ruošti sųvo pranešimų. Šita skundo dalis bus 
svarstoma ateinančioj T. S. tarybos sesijoj.

į Gal būt mūsų padėjimas Ženeyoj rugsėjo 
30 dienų buvo toks, kad reikalavo susitarimo,
bet, blogiausia, kad šituo susitartum Vokieti- 

Klaipėdos kr. konvencija, skundas gali ja, lyg ir įgyja protektorato teisių į Klaipė 
būti svarstomas Tautų Sųjungos taryboj tik I dos kraštų. Tuo būdu Vokietija tampa lyg už 
tada^ jei tų skundų iškelia kuri nors valstybė,
Tautų Sųjungos tarybos narys. Taigi Klaipė
dos vokiečių "skundų parėmė Vokietijos val
džia. Laikantis konvencijos nuostatų, vieno-1 
parėmimo nepakanka. Reikia, kad skundžian
ti valstybė pati skundų iškeltų ir jį įrodytų. 
Konvencijos 17 straipsn. sako: “Aukštosios 
susitariančios šalys pareiškia, kad kiekvienas 
Tautų Sųjungos tarybos narys turės teisės 
atkrepati tarybos dėmesį dėl kiekvieno šios 
konvencijos nustatymo sulaužymo”. Vadina
si, klaipšdiškiai dėl konvencijos laužymo sku
bik

Atvykę į N’Tenke apsisto- llville> kur tu°jau Pasiulė mu- atsiųsta iš Chicagos; jų įtaisė 
jom, kaip iv pirmiau, R. Wil- ms 8ttV0 vie&būti apsukrus J. ir B. Sudrikai, nes kuomet
liams’o poste, prie kurio jis 
čia turėjo gražų visokių vai
sių ir daržovių ūkį. Stalų 
mus apkrovė gerais valgiais,

lenkiškas žydas, kurių čia yra pirm didžiojo karo degė Gar- 
geroka kolonija. Manydamas,

tarp kuriu buvo ir Lietuvoje ^au d ‘HJ
sutinkamų saločių bei paini-. 
dorų. Gana patogiai čia išsi-

kad per jį gal pavyks čia su
tikti ir lietuviškų žydų, susto

jo menkame viešbuty 
Hotel du Commerce”.

miai, tarsi kiek išglebusiai už
sirioglino ant kelio gigantas 
liūtas, paskui jį jo patelė ir 
vaikas, ir visi trys be jokio 
skubotumo ar baimės, tik tru
putį tepažvelgę į automobilių, 
nudūlino skersai kejių į gi
rias. Mes nespėjom nei jau- , „ , . „

oei Šoferis “P^ytous sobbb, skaudai,
buvo bostobdas automobilių 8"tKnJk‘O
ir begriebiųs šautuvų, bet vi-

miegoję, rugsėjo m. 25 d. jau 
traukėm gejžkeliu į didelį Kon

ElisabeĮlivillc, Kongo, rūgs.
rūgs. m. 28 d.

Prierašas. Eiisabethville ir 
go centrų EI i šabe įville. aprašymas ateis vė-
KeiškiB, pavojiugįausia kelio-1 kai tįk surasiu laiaves. 
nes dalis jau baigta. Perskro-! Sian4ien v#(tare g.

dėm Katangos puščias gana i y . Sjaurinę
saugiai, tik labai išvarginti,

danro bažnyčia, tai sudegė vi
si bažnytiniai daiktai. Jei ne 
amžinų atilsį Budrikai, nei po 
šiai dienai nebūtų turėję to
kios puikios monstrancijos, 
kaip nepajėgė pasistatyti baž
nytėlės. Sienos jau ligi stogo 
užbaigtos 1926 metais, tiek 
turto negalima gauti ir dėlto 
per 4 metus stogas nėra uždė
tas. Gi dabar da prisidėjo kita 
nelaimė. Klebonas nebeturi 
nei f i etųs kur gyventi, nes

prie Zaiųbezi, apžiurti Vifcto- 'klebonija taip sudegė, kad pa-
rimu rli/Lnrrn brinl/lni /v iii_ _____ i_ 1____rijos didingų krioklių, o pas- iįk0 tik vienas kaminas.

sų žvėrių karaliau^ šeimų a-

mis galvomis. Kur kas dau
giau buvo nukentėjęs mūsų

i bagažas; Medžių šaknimis dun 
dėdamas per 550 kini. sunkve
žimis dalį mūsų bagažo paver
tė tiesiog į košę. Misijonie- 
riaus vienas čemodanas į kųs- 
nelįus subirėjo. Mano vabalų

prpgo*. vėl 'pasipylė 'di»'kol!k^ kurili SUrinkW 
pasakų iš prietykių su plėš
riaisiais gyvuliais. Šiuo kartų

augs Vokietijos reikalųvimai. Iš kitos pusės dauginusių jų papųsųkpjo a- j^1 SW8*raitė 
Klaipėdos vokiečiai ir vokietininkai, kurie ir merikietis misijonierius ir bei- vi4uje. Daug kas aplau-
iki šiol nenorėjo pripažinti nei Lietuvos vai- gas inžinierius, kurie jau il-Jžyta’ aPdyaskyta. škundžia- 
džios nei lietuvių, kurie niekino lietuvių kai- gokai Afrikoje gyvena. ;me8 deI at»
bų, pajuokė Lietuvos įstaigas ir laukė viso ko 
įš Vokietijos, dabar bus daug drąsesni, o jų

lakuoti turint tik vįeųų šau
tuvų būtų kvailai rizikingas 
žygis. Kol mes pradėjom sa-

kinu vis arčiau uosto Kųpšta- 
to (Cape Town), nuo kur 
teks pasukti vėl į šiaurę Eu
ropos lįnk.

- •• m • -j , . v. T • vo nusistebėjimų žodžiais reik tarytoju ir rėmėjų Klaipėdos vokiečių. Lai-' . .sti, huto šeimyna jau buvo
. . . ... , . , . dingusi iš mūsų akių. Priekalavimus ir tiems reikalavimams nebus jo- '
kio galo.

v •
S1OS

Juo daugiau Lietuva nusileis, juo labiau

i.rogr4iiškumui nebus galo. Svyruojantiems

Vėlai
važiuoti

sfis negali, nes konyepeija ne su jais pasira- ypvokietiūtiems lietuviams, kurie namie kai
šyta. Jie galėtų skustis tiktai kaip mažuuia, 
išeinant įš duoto Tautų Sąjungai Lietuvos vy- 
iiiajusybės 1922 m. pasižadėjimo dėl mažumų 
teisių. Tačiau tas pasižadėjinias Klaipėdos 
konvencijos nuostatų visiškai neliečia.

ba lietuviškai, bet prisigėrė mokykloj ir baž
nyčioj vokiečių dvasios, dabar bus daug sun
kiau tautiškai atgyti.

(Bus daugiau)
Hsra

UETUV05 PINIGAI VYTAUTO 
DIDŽIOJO GADYNĖJE

(Medžiaga Lietuvos Tautinei 
Numizmatikai).

ado Dr. AL. M. RA6KUS—

(Tęsinys)

I Angoloje, į niekus pavirto.
Kai kurie net metaliniai daik- 

ar sulūžo čemo-

vakare bebaigdami 

į gelžkelio stotelę

bet
'kartu ir džiaugiamės kad čie-

N’Tenke pirmų kartų išvydom

UETUVOJB
GAJ5DAMAŠ, Tauragės Ap- 

skr. — Noriu pranešti garda- 
niiečiams gyvenantiems Ame- 
jikoj, kad įvyko labai didelė 
nelaimė. Jš 11 į 12 nigs. nak
tį 3 vai. vienas berniukas, pa
rėjęs iš mašinųntės, pamatė, 
kad jau dega klebonija. Pri-

li pasiekėm gelžkelį ir dabar bėgęs prie yarpo pradėjo skam 
jau saugiai keliaujam į kul
tūringų Elisabethvįlle miestelį,

tikrai didelį miškų gaisrų. Ug kurs guli už 257 klm. i pie
niniai liežuviai tolumoje slin- rytus nuo N’Tenke. Šiuo 
ko per slėnius, kįlo į kalnus, geižkeliu dulkių jau mažiau, 
vįngiųvo ir raitėsi į padanges,
nųšviesdami dangaus skliau-

nes čia bėgiai nupilti trupin
tais akmenimis ir neleidžia

Manau, gardamiečįųi, kat
rie myli savo gimtini kampe
lį, atjaus tų ųeiaimę ir nevie
nas nusiųs užuojautos laiške
lį, p kitas gal ir keletu litu
kų kaipo padegėliams. Nors 
gardamiečįai jau daug prisi
dėjo prie statymo bažnyčios, 
bet prisidės ir prie to, kad pri
glaudus klebonėlį kun. S. Ig- 
notąvičįų, kuris paliko be pas
togės; be to, sudegė ir visi dra 
bužiai. Rašo, kad basi išbėgo, 
nes ugnis buvo apsupusi iš vi
sų pusių.

Matytf kartais geru daiktu 
yra ir kai kam vėlai naktį

binti, prgBsšdanms apie gaiš, ivaikščioU, nes kitaip būtoj vi- 
rų. Sujudo udesčionys įr ppie- s* u8‘ny žuvę.
lįnkės gyventojui, pajuto ir 
klebonas kun. Ignotayičia. Jis 
tiek buvo sumanus, kad, nors 
jau ugnis krito ant jo, nes iš 
antro aukšto pradėjo degti, 
ĮJL~ ! -.1 Jli---WBgff.”gg!

R Mazeliauskiene,
vardamiškė

— Vokietijoj yra 13,376 ad
vokatui, jų tarpe 43 moterys.

I ne tam kad jo išvadų paneigti, bet taip tomis prabomis remties negalima, tųi jau j Daug ginčų sukėlė tarpe numizma- 
j sau dėl įvairumo^ pakišu ir savo mintį, matome iš to jog vienodo typo monetų tiku tas dvilypis (šešių galų) kryžius.

kų. Atpenč, vėlesniais laikais Lietuvos 
heraldika sunkėsi į Rusijų.

Mano nuomone, dvilypis kryžius at
sirado Lietuvoje žalvario gadynėje. Pas 
ouanę randasi žalvarinis brasletas, rastas 
milžinkapy netoli Klaipėdos, su dvįįypio 
kryžiaus iškaldįnta ornamentika. Ši omu

menkiau nudilę, tad ant šių'remianties praboje randasi net šešių punktų skirtų* ' kų bažnyčios labui Lietuvoje, Bet Fiefco- mentika regįs yra menkniekis, o vienok
galinta daryti šiokias tokias išvadas. i ma to paties typo monetose, tai jau arba sinskis, Gumovvekis bei jų šalininkai tai Lietuvos heraldikai ir archeologijai labai

Moneta Fig. 24 (XV prabos?) sye- j moneta yra falšyva, arba analizas yra ųe- užginčija įr aiškina, kad tos dvilypis daug reiškia- Neabejoju, kad Lietuvos
vykęs. j kryžius esųs Rusų cerkvinės įtakos lie- Muziejuose randasi daugiau žalvarinių

Remianties ant tų monetų svorio, kana. Tušti ginčai. Šis dvilypis kryžius daiktų su dvilypio kryžiaus ornamentais.

į kad “Dvįlekis” galėjo paeiti ir nuo žo- ; praba pas jį išeina labai nevienodai, bu-
j džio “dvįlinkis”, reiškiant “dvilinkų 
skatikų” (double denarius).

į . Pvilekio svoris. Iš vjsų čia paduotų 
Dvilekių, tik dvejetų ekzempliorių yra

tent: IX, X, XIY, XV. Galima butų da- 
leisti klaidai porų ar trejetų punktų, nes 
senovės gadynėje metodo ųįijažas nebuvo 
taip tobulas kai P dabar; bet kada sidabro 
praboje randasi net šešių punktų skirtų-•

Wijtygas, Kirkoras ir kiti sako, kad 
Vytautas pradėjęs dėti tų patrijarchalį 
kryžių ant savo pinigų, kuomet jis gavo 
nuo popiežiaus Apaštališko Vikaro titu
lų 1418 metųis už pasidarbavimų katali
kų bažnyčios labui Lietuvoje, Bet Fiefco-

Ši moneta buvo taip labai sudūlėjusi 
prie kitos prirudyjusi, kad vos tik 

pavyko atplėšti. Užtai kitos pusės nei 
neiliustruojama, nes beveik nieko nežy
mu, vos tik skydo žymė matėsi, šios mo- 

paduoda

įr ria 9.43 Gramus; kita moneta Eig. 25 
(XIV prabos!) sveria 0.49 Gramus. Tai- 
gi kiekviena sveria apie 1-3 mažiau nei 
Patreiniai (0.61 t Įr,.).

netos sidabro prabų \Vittygas paduoda Koki yra tų Dvilekįų praba, tai dar 
XIV. Į tikrai neištirta, mat Tiksliam analizui tei-

Dviiricio etimologija. Siuinnas Dau - kia monetas ugnyje ištirpinti; o jokis su
kautas s4vo veikale “Budas Senovės Lie
tuvių” p. 200, rašo, kad žodis “Dvile- 
kis

diametro ir kitų davinių, sulyg mano ap- 
rokavimo, tie dvilekiai yra apie XII pra
bos to turi savyje maždaug po Š2 Gra-

j mus gryno sidabro. Iš vienos Kapos (96.- Patreinio kaldinto 1395 metais (Fig. 19), 
j 00 Gramų gryno sidabro) buvo kaldinta matome dvilypį kryžių, taigi pirm 2t» 

žiniųgas areheologas nedrįstų retenybes tų Dvilekių 300 štukių. j metų nei Vytautui buvo suteikta Apųšta-
ugnyje naikinti. VVittygas šių monetų I Kronikos ir dokiujientai Dvilekių ųe- rtiško Vikaro titulas. Rusų cerkvinis kry-

nieko bendro neturi nei su popiežiaus do- Brasletai įr žiedai žiloje senovėje buvo 
vana, nei su Rusų įtaka. Jau ant Dvilekjo vartojami ne vien kaipo papuošalai, bet
kaldįnto 1392 metais (Fig. 22), ir ant podraug ir kaipo amuletai. Taigi dvilypio 

kryžiaus ornamente įžiūriu Aitvaro — lai
mės simbolį. Kadangi Aitvaro simbolis 
Lietuvių tautoje buvo plačiai vartoja
mos, tad vėliau patapo net dalimi vuls-

paeįpn “du tykiai” arba >‘dv«.- prabas lamdė ant prabinio akinens (tou- mini. Bot Lietuvių folklore pinigas Dvi- žios turi tris skersinius, o ne du. pidie- tybinio ženklo. Dar turiu pažymėti, kad 
ji lykiai” ,‘linkįs”, kitaip vadinamas elistonc); nors toks būdas monetų gesu- lėkis žymių vietų užimu. Retų Lietuvį ra- ji Lietuvos kunigaikščiai buyo dabiųu Ijn- Runų rašte randasi raidė į, kuri lyginasi
“skatikas” paeina nuo veiksmą žodžio naikina, bet viriniai, tikrų sidabro prabų 
“lykiuoti”, t. y. (‘skaityti”, užtai 2 aka- šį.uo būdu yra labai sunku gauti, riųlyg 
tiku pinigus to vadinosi ■“Dvikkis”, WiUyge, numelo Fid‘- .24 #-V prabų,

Po Daukanto logtogos etįniotogijos, o I'ig. 2u rudė XIV .p^abų. Kad ju paduo

si kurs nežinotų apie JAvilekj iš Lietuvįš- k$ prie vakarų Europos kultūros ir kata- lentynų roidni A- Ar Kūniškoji raidė t 
kų patopjių, senoviškų dainų ir pasukto- iikybės jaei prie pravosTūvijos, todui fltfi turėjo kų bendru su Lietuvišku dvilypiu 
Lietuvių toatinjanie tol k Jure randasi gųn- Rusų uerkyė, nei Rųsų menka kuraidikū kryžium, tai kotoikas uausu pasirengęs 
šiai medžiagos musų nu/totomutikai. nedarė jokios įtakos į Lietuvos heratoh- šį klausimų plačiau gvildenti.
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Prašau Į Mano Kampelį
-------------- Rašo prof. Kampininkas--------------------

KOMUNISTŲ “ROJAUS” 
VAIZDAI.

Nuoga realybė.

mis kiužėmis. Taigi, visi ma

to, kari “eto ne naš, eto ino- 

'stranee” (tai ne mūsiškis, tai 

[užsienietis). Mano panosė,n

Nesenai Leningrade sovie-.tiesiasi rankos — prašo išmal-į 
tai buvo surengę “visšasvie-^los. Pavinėju jx> keletą ka-t 

tinę’* pedagoginę parodą, pcikų.
kurioje prašoma ir Lietuva j Pasieny stovi išbalusiu, i 
nusiuntė savo eksponatus ir raukšlėtu veidu senukė. Ji ly- j 
delegatus skyriui sutvarkyti, di mane sustingusiom akim ir 
Sulig vieno delegato papasa- aš suprantu, kad ji taip pat 
kojinių, va, vienas sovietų nori išmaldos. Iškrapštau 
“rojaus” vaizdelis* keletu sidabrinukų. Išsitiesia

Pskovas. Stotis. Perone-ant liesi, sudžiuvusi ranka ir per 
sąšlavų dėžių “rojaus” gy- rankšlėtą, drobinį ir smulkų
ventojai valgo pusryčius. Ant 
kaž kokių Skurliais prikimštų 
maišų judėjo da kiti Skurlių 
mazgai, kuriuose margavo 
purvinos balkšvais dugnais dė 
mes iš kurių žibėjo po dvi 
aki — tai vargšai vaikai da- 
lėsi pluta juodos duonos ir 
kažką. gėrė. Greta jų ant ce
mento sėdėjo vyrų ir moterų 
ir kaikurie taip pat šliurpe 
kažką iš purvynų puodukų.

Leningradas. Oktebrio 25 d. 
(buvnsis Ne vos) prospektas, f 
mane publika smalsiai žiūri— 
lig Į beždžionę. Mat skiria
mės drabužiais. Aš juodu pa
prastu kostiumėliu, o “ro
jaus” gyventojai apskurusio-

DRAUGAS v
-Į.'J 1 L-f-Į-

veidą pabyra tokios didelės 
nesulaikomos ašaros.

Šitokį vaizdą patvirtina ir 
vienas lietuviškas tavorščius 
— poetas, Vargo Sūnus kuris 
savo kurinį ‘Rudens naktyje’ 
nesenai patalpino Chicagos 
tavorščių gazietoj. Štai:

“Tai buvo rudenio šalta nak 
tis, kai gatvėj mačiau moters 
figūrą; ant rankų verkšleno 
kūdikis jos, pati — glaudės 
prie šaltojo mūro. Ji prijuos
te ašaras šluostė... Sušalusi 
drebėjo. Vėl verkė... Vėl tar
pais ji kūdikį glostė ir spau
dė prie savo širdies”.

Bet praeiviai tik švaistės 
ir verkiančio balso negirdėjo.

lai negali būti dviejų nuomo-'pi viso mūsų krašto vieningu-»darbo — kad tuo keliu eida 
• i, ___ ___ i.„j i..-, j.. .... i a. .........m i galėtumėm greičiau priei

ti sostinę Vilnią.
mų. Pragyvenimas nepinga, mas, taikymas, kad tuo būdu 
tai viena. Antra, kada darbi- visiems lietuviams katalikams 
ninkai turės (langiau pinigų, 'būtų lengviau gyventi ir kad Užsieny “Vienybė” meta- 
jie visko daugiau pirks ir tuo iš mūsų daugiau sulauktų na u- ms kainuoja tik 1 (vieną) do- 
lifulu visoj šaly bus pakakti- dos mūsų nepriklausomas kra- lerį. “Vienybei” rašyti ir pi
nai darbo ir gyvuos gerbūvis, štas — Lietuvos žemė. Mes 

ši<» visi klausimai gali būt einame tiesiu keliu, 
išspręsti tik pačių pramonių-'melsdami Aukščiausiąjį laimi-

i ku. Grūdas.

I ietuvos Katalikų* laikraščio 
“Vienytės ’ laiškas.

IVAIRyS STRAIPSNI Al
PRITRUKSIĄ AUTOMOBI

LIŲ.

Ameriką valdančios partijos 
žmonės, kurie pirm vienerių 
metų daiug pasakojo apie gryž- 
tantį gerbūvį, šiandie skelbia, 
kad artimoj ateity pritruk
sią naujų automobilių. Sako, 
netolimoj ateity reikėsią ke
lių milionų naujų automobilių. 
Tuo budu jie ir vėl darbuoja
si visus įtikinti, kad to pritrū- 
kimo išvengimui, automobilių 
dirbtuvėse būsią atnaujinti 
darbai visu smarkumu ir štai 
būsianti gerbūviui pradžia.

Savo nusakymus jie remia 
paprastomis skaitlinėmis. Jie 
pažymi, kad šioj šaly apie 6 
milionai automobilių baigia 
senti ir nusidėvėti. Greitu lai
ku jų nebus galima nei patai
syti. Nebus galima jų apdrau
sti. Ir štai tuos milionus ma
šinų reikės pakeisti naujomis.

Toliaus jie argumentuoja, 
kad pati valdžia reikalaus, i- 
dant visais vieškeliais važiuo 
ją automobiliai būtų atatinka
mi, išlaikomingi, kad nelai-' 
mių išvengti.

Ir štai kada milionai naujų 
automobilių bus gaminama ir 
perkama, šimtai milionų dole
rių bus skleidžiama apyvar
ton. Tas reiškia, kad žymiau
sioji tų šimtų milionų dole
rių dalis teks darbininkam*. 

t Taigi, bus darbo ir grvž ger
būvis.

Įdomiausias dalykas tas, 
kad gerieji laikai ir vėl nusa
komi artinantis rinkimams. 
Toli įdomiau tas, kad apie 
naujų automobilių reikalingu
mą argumentuoja ne patys tų 
mašinų gamintojai, bet valdan 
čios šalį partijos vadai. Tai 
daroma dar ir tokiu laiku, ka

da patsai šalies prezidentas 
pripažįsta, kad šiandie bedar
bius skaičius siekiąs pusket
virto miliono.

Tie nusakymai yra vienos 
pasakos. 120 milionų gyvento
jų jau ištisus metus klausosi 
tų apie gryžtantį gerbūvį pa-

Antaneta Feravičiutė — Skamarakienė ope
retėj “Cukrinis Kareivėlis” šį sekmadieni vai-

. dins Mašos rolę.

du nepramato nei gerbūvio. ji esanti palanki kooperuoti 
Šalį valdanti partija privė- su valstybėmis ir organizaci

nė košės, tad ir tevalgo svei- jomis.*
ka.

D. C.

PENKIŲ DIENŲ DARBAS 
SAVAITĖJE.

.nigus siųsti reikia šiuo adre- 
karštai *su;

Kaunas, Mickevičiaus g. 21 
“Vienybė” Litliuania. 

Vienybei” lygiai rūpi ir J “Vienybė” visad rūpinos 
j plačiai išsiblaškę mūsų bro-j, rašyti visiems suprantama, lė
liai laimės ieškodami. Nors ngva kalba, duoda įdomių ir 

| “Vienybė” negali nusiskųsti lengvų pasiskaitymų, paveiks- 
(nes skaitytojų iki šiol niekad lų, įvairun.ų ir 1.1. “Vieny- 
nestige), liet “Vienybės” lei- bėj” rašo visų žinomieji: I’re- 
dėjai labai norėtų, kad į jos datas A. Dambrauskas-Adomas 
balsą kuo plačiau prisidėtų i Jakštas, Prelatas P, Jannše- 
mūsų Mielieji Užjūrio Broliai:, vičius, A. Oriškus, poetas Ka- 
sudėjote dideles pinigines nu-lzys Ineiūra ir daug kitų žy- 

sunkiauĮ kas Lietuvai atgavus Nepiik- mių visuomenės veikėjų, stu- 
lausomybę, tikimės, neatsisa- dentų ir 11.
kysit ir dabar prie bendro vi
sų rūpesčio — tautos susivie
nijimo, sugyvenimo ir bendro

nti mūsų žingsnius.

Taigi šiuo sa-

• Laimės ieškodami Jūs pali
kote savo gimtąją šalelę Lie
tuvą ir išplaukėte ūž jūrių- 
niaiių. Vieniems, žinoma, pa
vykę gauti uždarbių ir pasi
džiaugti tos laimės nors da 
lėlę; kitiems gal ir 
kol kas vyksta
vo laiškeliu siunčiame Jums 
visiems, Mielieji Užjūrio Bro

lijai mūsų širdžių karštus lin- 
! liejimas ir prašome Aukšoiau- 
; siojo neišleisti Jūsų iš savoI
j globos, kad ir ten, tolimame 
; Užjūryje, Jūs turėtumėt bro
liškai Jums plakančių širdžių 
ir savo mintims pritarimo.

Į Šiuos linkėjimus siunčia 
Kaune spausdinamas savaiti-

Demokratų partijos šalies 
(nacionalio) komiteto pirmi
ninkas J. J. Raskob, patsai ployes and Railway Sliop La- 
pramoninkas, anądien New borėrs” statistikas Keller. 
Yorke per radio kalbėdamas ! KelIer skaįtiįnėmis, kas ne
iškėlė sumanymą į visas di- gali būt kiaidingra, nurodė

Penkių dienų darbo savaitė-, nig laikra§tis <.Vienybė. ’ ’ | 
je klausimas bmo iškeltas šį- .“yienvbę”, tikime, daug kas' 
met Katalikų Vyrų Tarybos, iS Jflmj žino džų. prieška.' 
suvažiavime Kansas City, ,rįnįų ]aįkų. Laikraštis “Vie- 
Mo. Tai iškėlė, ir plačiai aiš-|nyjjg>, jau eįna Lietuvoje dvi- 
kino geležinkeliečių organiza-! de§imtg gu yir§ metų _ laiko
cijos “United Brotherhood ,nūsl} kaimo žmones> nori bū. 
of Maintenance of Way Em- tuo gviesos žiburėliu šioje 

sukuringo gyvenimo aplinku
moje.

“Vienybė,” pasiėmus savo

džiules šalies pramones įvesti 
visiems darbininkams penkių 
dienų darbą savaitėje nema
žinant užpio^espių. tTuo. būdu, 
sako jis, bus sumažintas nedar 
bas ir veikiau bus sulaukta 
geresniųjų laikų.

J. J. Raskob, be kitko, tvirti padidinant atlyginimus

1 kelrodžiu tris svarbiausius 
didelį nedarbą ant geležinke- j mūsų gyvenimo ^šūkius — Tau 
lių. Ir jis sumanė, kad tą ne- /ta, Tėvynė, Tikyba — yra įsi- 
darbą būtų galima panaikinti [ tikinusi, kad tikyba ir tautiš- 
ant visų geležinkelių, visiems kūmas yra dvi neatskiriamos 
darbininkams penkių dienų ' jungės, kurios turi jungti mū- 
darbą savaitėje ir šešių va- ,SQ lietuvių mintis, žodžius ir 
landų darbą dienoje, podraug 1 darbus. Daug kas, tiesa, da-

nz bar kratosi vienybės (nenorė-
sakų. Praėjusią žiemą preky- na, kad geresniųjų laikų gry-1 darbą. į darni gal būt kratosi), patys
bos sekretorius visą šalį ūžti- žinias esąs netolimas. Gal už Į Atsimenam tuos laikus, ka- ' net nejusdami, kad mums ta- • ••*•• į • • •krino, kad į porą mėnesių šaly trijų mėnesių pagerėsią laikai, da darbininkai pradėjo kova- rpusavy pešantis, ginčyjantis 
iškilsiąs istorinis gerbūvis. Šalis begalo turtinga, sako ti dvylikos valandų darbą die nemiega socialistinis gaivalas
Matėme, kaip tas “gerbūvis” 
iškilo. Iš to “istorinio gerbū
vio” šiandie pramonės cen
truose iškyla viešosios virtu
vės maitinti milionus bedar
bių. Visur vedama kampanija 
sudaryti atatinkamus fondus 
bedarbių šelpimui atėjus žie
mos šalčiams. Nes be maisto 
tiems nelaimingiems bus rei
kalinga dar pastogė ir drabu
žiai.

Apie automobilių nusidėvė
jimus ir tos rūšies dalykus, 
matyt, daugiau nusimano pa
tys automobilių gamintojai. 
Bet jie tyli. Kol-kas jie nepa
mato milionų naujų automo
bilių reikalingumo. Tokiu bu-'

jis. Pirm nedaugelio metų ji 
sugebėjo įvesti pusšeštos die

noje, kalbėjo Keller. Tada pra ir kiti parėjimai, kurie tik 
moninkai šaukė, kad darbo va žiūri ir džiaugias iš tų mūsų 

nos darbą savaitėje. Nuo to Gandų sumažinimas sugriau- nesutikimų. Laikrašti “Vieny- 
pramonės ne tik nenukentėjo, siąs prairtonę. Nežiūrint jų to bę” leidžia Lietuvos Katalikų
bet atliko pažangos. Tad įve
dus ir penkias dienas darbo 
savaitėje šaly “biznis” ne tik 
nenukentėtų, bet kaikuriais į tik nenukentėjo, bet dar la- 
atvėjais iš to būtų naudos. ,'biau iškilo. Taip būtų ir šiais 

Už šiandieninius blogus lai - j laibais 8 valandų dienos dar- 
kus J. J. Raskob kaltina re- b;> pakeitus 6 valandomis.

priešinimosi, panaikinta 12, Sąjunga — jai kaip tik ir rū- 
paskiau 10 valandų darbas ■— ■ - •
dienoje. Del to pramonė ne

DAKTARO 
Patarimas Del 
Kietų Vidurių.

Gerk mažiausia šešis stiklus 
vandens perdien — geriausia 
prieš valgį. Valgyk stambius val
gius — daržoves vaisius ir ru
pią. duoną. Vartok reikale lengvo 
laksatyvo.”

Tai patarimas Dr. Caldweilo 
žmonėmis su kietais viduriais. Jis 
specializavosi viduriais. Gydė tūk
stančius nuo sukietėjimo ir jo 
ligų. Jo receptas, kurį jis varto
jo, tapo garsiausiu laksatyvu pa
saulyje! "Syrup Pepsin.’’, kaip 
jis vadinamas, išbandytas per 
virš 47 metų.

šiandie Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin gaunamas bile aptiekoj. 
Jis visad tas pat. Visuomet ga
minamas iš lkksatyviškų žolių, 
gryno pepsino ir kitų naudingų 
daHų. Nieko nėra kenksmingo 
net vaikui. Jis ne suka, nesargina 
Ir negimdo nemalonumo. Bet jis 
liuosuoja vidurius, šalina rūks
tančias ąfrnatas, kurios užtvenkia 
žarnas ir gimdo jums galvos 
skaudėjimą, aitrumą, gesus, silp
numą, nuovargį. Daktaras turi 
žinot, ko reik viduriams. Syrup 
Pepsin yra garsus daktaro parin
kimas saugaus gardaus ir veik
laus laksatyvo vyrams moterims, 
seniems, kudikiatns ir vaikams.

D*. W. B. Calowell's

SYRUP PEPSIN
Į A Doctor's Family Laxative

This new cheese 
treat

Digestible 
as milk 
itself I

PatmttJ

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ųualities in 
wholeaome, digestible form.

Velveeta retainsall the valuable 
elements of ridi milk. Milk sugar, 
caldum and minerals. Etery one 
caneatit freely!

Velveeta spreads, slices, melts 
’ and toasts beautifully. Try a half

pound package today.

KRAJFT

The Delicious New Chtts* Food

publikonų partiją, kuri yra 
valdžios priešaky ir nieko ne
veikia nedarbo reikale, Repu- 
blikonai daug kalba, dar dau
giau visuo žada, bet nesiima 
jokių darbų. Pati valdžia tuo-

Pramonė negali nukentėti 
dėl darbo valandų šiaurinimo, 
kadangi metai į metus ant 
geležinkelių atliekami visokį 
technikiniai gerinimai.

Kad darbininkams šiandie

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš

Pasauliniame kare 

Seno Krajaus

WISSIG.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This Ii a Fumous Vlvanl g«t and In- 
eiudea faee powd.r, 11.00; Rouge, Ttc, 
Tlaaue Cream |k00, DaplUtory S 1.00, 
Vaciai Aatrlngent 11.78. Bath Salt 1.00, 
Toll.t Water 81.85. PerfUms J1.7B, Brll- 
llantlna 75e. Slcln Whltener 7«e. Totai 
Value Jll.00. Spoclal prlco, |1.|7 tor all 
tan pfeces to Introduce tbla liną

Vardas .................................
Adresas ... ..............................
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

Relieve Goughs, Colds, 
Headache, Rheuraatism 
and All Aches and Pains

mi klausimu nieko naudinga * yra reikalingi aukštesni atly- 
neveikia. Tik pareiškia, kad ginimai (užmokesniai), apie

GYDO VISAS IJGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEMURINT KAIP UŽSISENfcJTSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki I v. p. p. ir 5-8 ▼. v. Nedėliomis 10-1 
4200 West 20 St. Kampas Keeler Avė., Tel. Craurford 5571

Maybe They Were Twins.

with

All drogriatt— 35o ind l«r« and taboa. 
Ctuldren’a Moaterole (mildar foraOSo.

Better than a Mustard Plaster

rUBBY



4 D R A rr <' • Trečiadienis, Lapkr. 5, 1930
-5~

LIETUVIAI AMERIKOJE BROOKIYN, N. Y.

PUTSUURGH, PA.
Nuosavą, Spaustuvę Įsigijus.

Didžiojo New Yorko ir apy-tingas mergaitės ir našlaites
nevietos ir tikėjimo ^tuviai katalikai gali

lUb ' pasidžiaugti susilaukę nuosa-
Negana da to. Atsiranda (vos spaustuvės. Dabar bus 

Pittsburghe nors žmonės z,uoniu kilnios dvasios, ku- patogiau ne vien savus spau- 
labai mažai tedirba, bet gai- rienis tikėjimas, dora ir ap- dos reikalus atlikti, bet sy- 
lestingus darbus uoliai remia. Svietą labai rūpi, ir visomis kiu turėsime ir savo kultūrinį 

Didžiai gerb kun M J pajėgomis stengiasi tuos dar- centrą. Čia bus jauki lietuvių 
Kazėnas Šv Kazimiero para- bus remti- ^v. Kazimiero pa- katalikų darbuotojams užeiga 
pijos klebonas, sujungtomis rapij°je randasi Rūtos kliu- ir įvairių informacijų šaltinis, 
jėgomis su savo gerais para- bas’ kuris» P° vadovyste gerb. Čia bus apylinkės lietuvių ka
pitonais, draugijomis ir kliu- kk?bono’ uolitii. darbuojasi, talikų veikimo centras ir ka- 
bais, rūpestingai darbuojasi kaiP parapijos naudai, taip talikiškai lietuviško darbo re- 
6v. Pranciškaus vienuolyno “ labdarybei.

Graži parama šv. Pranciš
kaus veinuolynui.

dalykėlių: rožančių, škaplie
rių, kryželių, medaJ&kėlių ir t 
t. Žinoma, knygynas nnekkt 
bus turtinamas ir jp» katalo
gas bus paskelbtas lietnanrių vi
suomenės žiniai.
kad gerk. katalikų, 
teiksis pasinaaadiotž progonaira 
ir nuoširdžiai rems katalikiš
kų įstaigų. j. r

KBX>. ATSAKAI.

Al. AM “Draage”
tiktai sporto skyrius 

anglų kalboje. šiaip jau ko- 
respondeneijoe reikia rašyti

kol

lietuviškai. Vertimams dary
ti redakcijoj niekas neturi 
laiko.

— Blakės gali šešis metus 
išbūti be jokio maisto.

PŪSLĖS BĖDOS

reikalais.
1 gisteris.

Spalių 30 dienų, šių metų,
Spalio 26 dienų, klebonas gv. Kazimiero parapijinėj sve-

Vieta patogi.
Spaustuvė įrengta ‘ po Nr. i

MO

» tiek i Gotd MhM Hnr
gelbsti išlaikymai

jei vargsti inkstais ir pūsle.
Naujos ir Pagerintos Gold Medai Haarlem 

i pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me- 
gerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
laikykite sveikatoje su "New and Improved ^VtANDIMPftopę. lem Oil kapsules

kūdikių ir vaikų 
sveikais ir ttuka-

jųdydfcų. haarlom OIL
C A I » *-i t. t EI *=i

D Visose vaistinėse tri- 
te “Gold Medai" 
imkite kitokių.

PILNAS EGZAMINAS 
18.00 TIKTAI 18.00

SPECIALISTAM 
Taigi nenusiminkit, bet eikit i

tlkrą specialistą, ne pm kokj oepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro- 
f ••orius, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pat*, 
po pilno Ueguamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitą 
daktarų negalėjo pagelbėt lai
to, kad Jie aetirl reikalingo patyri
au, antadytnul žmogaus kenkamln- 
guaaų. , .
t Mano Radio — Scope — Raggl. 

Saugokitės. Roantgeno Aparatas Ir vl-
° 'atikas bakterlologlškaa egsemlnayl-

mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu si paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryO jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenfilat nuo Ilgų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų. širdies, reumatlamo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plautių arba 
Jeigu turit kokią užalsenėjuslą. jai. 
karėjusią, chronišką ligą, knrj ns- 
paftdavė net gabiam ielmynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėjo pas 
mane.

I

labai gražiai kvietė visus sa
vo geraširdžius parapi jonus 
prisidėti gausiomis aukomis 
prie vienuolyno kolektos. Kle
bonas ir parapijos komitetas 
nutarė kasmet tų pačių dienų, 
t. y. paskutinį nedėldienį, spa
lių nx, padaryti kolektų vie
nuolyno naudai.

Iš tikro, labai gražias au
kas sudėjo žmoneliai sesu
tėms, kurios auklėja netur-

BAIGĖ 2 METy
“NEYIBŠKINIią 
STEBĖTINU BUDU.

D

tainėj Rūtos kliubas surengė Lramd Street, tarpe Union 
“Jukari” ir sutraukė didelę Avė. ir Lorimer gatvių pa
miniu žmonių iš viso Pitts-, <*ianie Brooklyno lietuvių cen- 
burgho. O kiekvienas gerašir- jlre- čia bus PatoSu privažiuo- 
dis žmogus, ateidamas j» tokį ti ir iš kitų apylinkių. Iš Mas- 
susirinkimų, turėjo mintyje petlf’o priveža Grand St. gat- 
tikslą paremti vienuolynų ir vekaris, iš C. Brooklyno, Pros- 
padaryti gailestingų darbų. Pe(1t Parko ir Greenpoint apy- 
Todel ir tas vakarėlis suteikė linkių — Salinia privažiuoti 
Vienuolyni didelę pagelbą, už Graliam Avė. ir Lorimer St. 
ką sesutės • labai dėkingos: gatvekariais. Gi iš New Jer- 
kaip gerb. klebonui, kuris ne- seY ir New Yorko privežia 14 
tik kitus ragino prie to gai- St. — Canarsie linijos sub- 
lestingo darbo, bet ir pats pri- way iki Lorimer St. stoties, 
sidėjo didelių čekiu, komite- nuo kurios tik keturi trumpi 
tui, Rūtos kliubo vadams, blokai'iki spaustuvės.
visiems kliubo nariams ir vi
siems geradariams, kurie pri- Ačiū

Knygynas.
gerb,, kunigams:, N.

Gera naujiena sergantiems vi
duriais, nes rastas stebinantis 
vaistas, kurs lengvai ir greitai pa
salina taip vadinamą nevirškinimą 
Ir jo simptomus, išpūtimo, galvos 
skaudėjmo, rėmens ėdimą Ir tt.

“Pape’s Diapepsin” yra vadina
mas ir valgomas kaip saldainis ir 
nepavojingas. Jokių narkotikų, jo
kių skausmo šalintojų. Negimdo 
papročio. Kaip tik prarysi, tai 
skausmo ir nebus, nes virškinimas 
normalus taps.

Tūkstančiai taip džiaugiasi Juo, 
kad jie rūpinasi Ir kitiems apie 
tai pasakyti, štai ką patogi Misa 
Irma Llnn, 1004 E. Washingtou 
St., Dės Moines, Iowa, sako:

“Aš dabar nesu nervinga in ne
kenčiu nuo gesų, galvos skaudėji
mų rėmens, net-gi turiu tą seno
višką sunkumo jausmą po valgio. 
Valgau ridikėlius, keikus ir bile 
ką kitką be nemalonumų.

"Tthral esu daug kalta tam, 
kurs man nurodė Pape’s Diapep
sin. Jis pašalino mano dviejų me
tų nevlržkinimą stebėtinu budu.”

Visose aptiekose parduodama 
Pape’s Diapepsin, arba rašyk 
“Pape’s Diapepsin” Wheeling, W. 
Va_ Ir gausi dykai sempslj.

DiapepsiN
vįŠE3aE3ESSSEū

-Si-

a COLD?
Al lh« flrsl sign of o 
eold or tora throal, 
gargia wllh full 
•franglh L i storina. 
Thaaa ailmants ara 
eausad by gorms, 
and Lislarina kili* 
garm s in 15 saconds.

LISTERINE
KILLS OIRMI IN 

1S SICONOS

sidėjo prie tos didelės para- Pakalniui ir J. Balkūnui, kū
mos neturtingo, naujo šv. riedu teikės paaukoti spaustu-
Pranciškaus lietuvių vienuo- ,vei nemaža įvairaus turinio

motina turi žino
ti apie FMŪSpa 

Milk of Magnesia 
Šis nekenksmingas, veik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas 
kūdikius ir vaikus tų simpto
mų, kuriuos paprastai pa
gimdo rūgstantis maistas jų 
viduriuose, kaip kvapo atsi
davimas rūgštimi, tankus vė
mimas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip liuosuotojas jis veikia 
švelniai, bet tikrai, kad ati
daryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčįų, kūdi
kių ligų.

Šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbų pusės 
paintės kalkių vandens neu
tralizavime karvės pieno kū
dikio maitinimui ir nepilei- 
džia sukietėjimo. Platus varto 
jimai dėl motinų ir vaikų yra 
plačiai išaiškinti žingeidžioj 
knygutėj “Useful Informa-

lyno. Sesutės savo kasdieninė vertingų knygų. Jų dėka spau tion”. Ji bus pasiųsta jums
se maldose niekuomet gerada- stuvė jau įsirengė ir knygy
nų nepamirš. Te V. Dievas nėlį, kur galima gauti moks-
gausiai visiems atmoka.

Kun. J. V. Skripkus.

6AKY. INDIANA.
Naujos lietuviškos knygos vie

šajame knygyne.

liško, religinio, istorinio turi
nio ir įdomių apysakų knygų. 
Prie knygyno yra laikoma ir

DYKAI. Rašykit The Phillips 
Co., 170 Varick St., New Yoo-k, 
N. Y.

Pirkdami žiūrėkite, kad 
gautumėt tikrą! Phillips Milk 
of Magnesia. Daktarai jį pri-

įvairių bažnytinių religinių raginė ja per virš 50 metų.

Basanavičius “Lietuviškos 
pasakos įvairios

Biržiška “Iš Adomo Mic
kevičiaus raštų”.

Cecliov, “Raštai”, 
Dambrauskas, “Šv. Pranciš-1

kaus Dvasia”.
Haggard, “Karaliaus Salia-1 

mono kasyklos”.
Uiodores, “ Rasputinas ”. 
Konopnickos, “Pagal įsta

tymus”. '
Kraszewskio, “Mokslenčius

Tvardauskas”.
Krėvės, “Pratjekabuddha”. 
Lanskaja, “Šventosios”.
“Žemaitės raštai.”
‘ ‘ Lietuvos Respublikos isto- į 

rija.”
Niemojewski, “Revoliucijos 

žmonės ’ |
Olszewski, “Istorija Suvic-1 

nytų valstijų Amerikos”.
Puida, “Žemės giesmė”. 
Šatrijos Raganos, “Vincas

Stonis”.
Reid, “Karo Takas*’.
Reid, “Skalpų medžioto

jai
Ra;teevičaitės, “Dievaitis”. 
Savickis, “Šventadienio so

netai”.
šeiniaus, “Vasaros Vaišės”. 
Sinclair, “Raistas”. 
Slovackio, “Anhelė”. “Tur,

l“Pompe,įos galas.” 
t Tur, “Užkeikto urvas”.

Vaičiūno, “Patriotai”. 
Žemaitės, “Kairės metu”.

Knygyno Bailev skyrius ran 
dasi 1501 Madison,

C. Miko.

—L

Lstimii Dainos Per Orą
Kas nedėldienį nuo 1 rki 2 vai. po pietų iš 

Stoties WCFL 970 kyl. duoda

JOS. F. SUDRIK KRAUTUVĖ

NAUJAS VICTOR 
RADIO

Rekordus Dirbant

ELECTROLA!’
NCW VICTOR RADIO Home 
Recenllag ELECTROLA RE-57.

RE-57 Kaina
$285.00
(Be Radiotronų)

Pasidirbkite sau rekordus namie pridedamo microphonu. 
Visiškai naujas išradimas. Jūs, vaikai, tėvai, draugai 
etc. gali kalbėti, dainuoti ar muzikuoti, ir tuojaus gali
te tai girdėti ant rekordo.

DB. J. E. ZAREMBA
BPECIALISTAfl 

Inėjlmu Rūmas lllž
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo lž ryto Iki 
l po pietų. Vakarais nuo S iki f 

Nedėllomle nuo lt ryto Iki 1 
po plotu

ADVOKATAI

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

Iki 3 vai. kortuose—nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th Street 
Kampas Michigan Avenue 

Tel. Pullman 6950-Namų Pult 6377 
Miesto ofise pagal sutartį
127 North Dearborn St.
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn *057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

160 No. La Šalie St. Rm. 1431

Smagirv mtc-
gknatŠNsršH 

niodciyiišluif 
nse ■part-

mente

šaukti ar atsakyti telefonus be atsikėlimo iš lovos 
— extension telefonas prie jūsų lovon “padaro triksą!’’ 
Kuomet jus rėdotės, tai tad "extra” telefonas po Jūsų 
ranka patogumą dar labiau padidina. Pilnas pato
gumas yra moderniškas reikalavimu moderniškame 
name... extension telefonai mlega'mojoj, seklyčioj ir 
virtuvėj gelbsti suteikti, patogumą ir komfortą, ku
rie yra pilnybėj! Mažai tekainuoja. Kreipkitės j 
Biznio Ofisą.

JUS galite turėti tokj patogumą kad jus galite pa- 
i

ILLINOIS BELL TELEPMONE COMPANY 
BELĄ. SYSTEM

One PoUcy » One System • Unėoorsal Service

Ar ką išgirsite'per radio tuojaus tiesiai galima už- 
rekorduoti. Rekordai yra nesumušami todėl lengva už
laikyti arba siųsti į bile pasaulio kraštą.

TRYS INSTRUMENTAI VIENAME 
Garsiausia VICTOR Electrola ir vėl pagerintas. Taip
gi tori ir liaują tono kontrolę. Juoki galima reguliuoti 
aukštas ir žemas gaidas kaip tik patinka.

Reikalaukite Naujausių Victor Rekordų
10 ineb.: Lieto Kainos 75c. 

V-14001 Anyščlų Merginos
Yotko Orkestrą 

Smagi Kumutė
Vitkovo Orkestrą 

V-14016 Motule Mano
Pirmyn į kovą 

Sv. Marijos Dletuvių Choras
V-14026 Amt tėvelio dvaro 

Sugrįžimas
šv. Marijos Lietuvių Choras 

V-14028 Reginos — Polka
Aukse Žuvitė Polka 

Victor Llthuanian O.rch. ir
Padaužos Grupa 

V-14029 Užgavėnlos
Llnotninis

Žuronas ir Grupa
80638 Salio Salunelis

Ant KaJnelio po kalneliu
Vinckevičtus-Namieko

10 inch.: Listo Kainos 75c.
V-1404O Gersim broliai vliavosim 

Žydu Bėdos
Padaužas Grupė

V-14041 Dlemantas Polka 
Gėlynas Polka

Kaimas Orkestrą
V-14042 Užmiršai Tėvu Kapus

Laivinė Jonas Butėnas
V-14038 Veselės Polka

Pasikalbėjimo Polka
Ch. Vesellų Ork. ir J. Žmonas 

V-14037 Linksmi draugat-Polka
Gero ūpo—Polka

Armonikas
V-14030 Laimė — Polka

Džiaugsmingas-Polka
Styguotų Orkestrą

JOS. F. BUDRIK
ii *■

Telefonas

f Ine.
HALSTED ST.

Boulevard 4705

CHICAGO, ILL.
Nuo 9:30 iki 6 vai. vak. *

Local Office: 1900 S. UNION AVlfi.*" 
Tel Roosevelt 8710

▼hl. nuo 0 Iki 9 vai. vak.
(Išskiriant seredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

II So. La Šalie St., Room 1701 
Tei. Randolph 0331-0333 VaL 0-1 

Vakarais
>341 30. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
106 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph I7P7

2181 W. 22 St. 6 iki 9 vak
Telephone Roosevelt 9090 

Name: t Iki I ryte Tel. Repub. >090

JOHN MINSIĄS
UETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Laavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredamis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki A

reaistng thci Family- ThaiHaM A»aęnmutat»«>gyoanqMf^—

___ _____

I
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G R Ą B O R I A Ii Į CHICAGOJE
Telefono Tardė 1111

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
*

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN A VENŲ E 
Chicago, Illinois

S, M. SKUOAS
ŪKTU Vii* GRABOKIl'S 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WE8T 18 STREET
Tel. Roosevelt 7612

CUKRINIS KAR3BIVELIS” 
JAU ŪLA PAT.

S. D. LACHAW1CZ
LIETUVIS GRABO RIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuoplglau 
sla. Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 

SKYRIUS
1439 S. 49 Court Cicero, UI.

Tel. Cicero 5927

J, F. RADZUIS
PIGIAUSIAS E1ET. GRABO RIUS 

CHęSAGOJE
Laidotuvėse, pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau- 
sųu prie grabų lš- 
dlrbystėa

OFISAS
16$ West 1$ Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 8. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Phone Bp^leyaj^ |1.39

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
pabrangus, nes neturt
ine išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai,

8307 AUBURN AVENUE

’-1

Jtrv

Tik kelios dienos beliko ir
'“Dainos” choras atidarys

~ ' naujų, sezonų su gražiausiu ir
Grudaius \įČIUS geriausiai prirengtu veikalu,

Baisant.uotojas kokius jis yra statęs, t. y. su
Patarnauju laido- triveiksme linksma operete 
tuvtae visose mle-
sto ir miestelių “Cukrinis Kareivėlis”.
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui. perstatymas parodys vi

suomenei, jog L. Vyčių Chi- 
rei. victory 1115 pagos Apskričio chore yra 

sukoncentruota gabiausis bū
rys dainininkų. Choro valdy
boje, solistuose ir visam cho
re yra pilniausis pasitikėji
mas, kad šis vakaras pra
lenks dailės žvilgsniu visus 
kitus vakarus ir visi prana-

Nulludimo valandoje kreipkitės 1 gauja didžiausį pasisekimų, 
prie manęs, patarnausiu simpatid- l ' . ‘ e
kai. mandagiai, gerai ir pigiau ’ nes jie žino kad triūsas nie- 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų . , vdykai. kuomet nenueina neatnesęs

3103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

I, J. Z O L P
GR1BORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

• VEDĖJAS

1650 West 46th St.

Kampas 46th Ir Paulina Sta. 
Tel. Boulevard 5203 - 8413

SUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 ĮVEST 18th STREFT
Ganų) 8161

vaisiaus.

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS• s,

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 s a p

4603 S. Marshfield Avęnųę
Tel. Boulevard 9277

t ■ •. t v* ' e f ».* »Y’ F’f O* 'H •»< /• y t -

Telefonas Grovehill 8261

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD
Nuo V — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 

I ir 7 iki 9 vai. vakare. 

Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto. 

Nedėliomls pagal sutartĮ.

Slogos 
Yra Pavojingos

D A K T A R A

DR. J. J. KOVVARSKIS
Gydytojas ir Chirurgą*

Ofisas 2403 WEST 68 STREET 
Kertė 8o. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2259 So. Leavltt St. 
Tel. Canal 2820

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 ▼. V 
NedėlloJ pagal susitarimų

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
S iki 4 ir I iki 8 v. v.

Telefonas Boulevard 1939

Ofiso Tel. Victory 2487

Of. ir Rez. TeL Hemlock 2174

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Niekuomet neužleisk slogįų. Pra- j 
dėk greit Ir Jas sulaikysi. Niekuo
met nemigdyk slogų. Tas duoda' 
klaidingų saugumo jausmų. Imk. •
Fąther John's vaisto tuoj. Tada jus
liuosuojatės nuo nuodingų atmatų, Į „ .... , -

, x A I Nedėliomls nuo 10 iki 13 ryto
kurios sargina jus. Tas vaistas turi, Namų oflsaa 3413 KrankUn Blvd. 
vitaminų, kurie gimdo stiprybę ir , Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak. 
energijų. Jis švelnina užsidegusių ir
suerzintų odų, pašalina

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 
9:30 vakare ,

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St Chicago, III.

Tel. Canal <764 Republlc <466

DR. A. RAUKUS

susikimši
mų. Imant jo regulerlai, apsisaugo- 
jame nuo slogų. Tinka dideliems,

1
nekenkia nei mažiems. Neturi nei 
alkblio, nei nuodų. Jūsų ųptiekorius 
pasakys jums, kad tarnavo tukstan- į 
čiuose šeimynų per virš 75 metų.

Rez. Tel. Midway 6512

DR. R. G. GUPLER
-J

Dalyvaujant choro repetici
jose savaitę prieš vaidinimų 
ir žiūrint kaip lygiai viskas 
eina, galima garantuoti kad 
atsilankusių ųžganėdinimas y- 
ra užtikrintas.

Nuo pradžios iki pabaigos 
publika tik gėrėsis šiuo savo 
choru taip puikiai išsilavinu
siu, taip nuoširdžiai pasi
šventusiu lietuvių meno dar
bui.

Apie paties veikalo Įdomu
mų liudija ir tas faktas, kadI e /

l“ Cukrinis Kareivėlio” yra 
viena iš populiariškiausių o- 
perečių visam pasauly. Visos 
tautos jos klausosi, visus ji

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 3 4-tas Street 

Telef. Wilmette 196 arba
. ' Canal 1718

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals 
liųksmina su savo generolais, Į u Ketvergau vakare

kareiviais, bailiomis panelėmis 1 '■ • *•
ir savo skambiomis daino
mis. Kompozitoriaus A. Po-

“i”

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambuląpęe patar

navimą. į! į ,
Mūsų firma yra yiena seniausių tarpe Cbicągos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkima's. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRAPV VĘDfiJAI

pildysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tet. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero
TęJ. Cicero 3794 

SKYRIUS ‘
3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 8201

A. L DAVIDONIS, M. D.
t 4919 80. MICHIGAN AVENUE

ciaus gabiose rankose glūdi Tei. Kenwood 6107
dainų išpildymas, todėl gali- Nuo , J^Siandat ryto;

me iŠ anksto Žinoti, jog tas Nuo < lai 8 valandai vakare,
apart šventadienio ir ketvirtadienlepats choras, kurs pernai gie- , 

dodaųias “Septynis godžius” 
tiesiog virkdė klausytojus, šį! 
kartų sugebės publikų prijuo
kinti iki sočiai.

Bet ne tik dainos ir vaidi
nimas yra puikiausiai priruoš
tas. Scenos tvarkytojai taip 
pat padarys “surprizų”. Spe
cialiai prirengtos scenerijos 
ir papuošimai, kokių generolo , 
dukters kambary turėtų būti, ; 
ir begalo gtažūs kostiumai ir; 
uniformos suteiks ir akims!

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Ofiso Tel. Victory <898 

Rezidencijos Tel. Dreyal 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriški). Vyrišku 
Valkų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8101 So. Halsted St 
Kampas 81 Street

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo stalgias Ir chroniškas ligas

vyrų, moterų Ir vaiki)

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdiena nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls Ir seredomls tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir K-R4»

2130 WĘST 22nd STREET 
CHICAGO

VALANDOS: 1—S po plet. 7-8 vak. Tel. Lafayette 6793 

Nedėliomls Ir šventadieniais 19-19

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS “• 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- 
kos) po num. 2423 West Marųuette 
Rd. Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. 
Tel. Prospect. 1930

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo S 
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomls tik pagal su
tartį.

Palengvins akių įtempimų kuris 
esti priežastiingalvos skaudėjimo, 

malonaus įspūdžio, žodžiu sa- ^vųįglmo. aklų aptemimų, nervuotu- 
. , .. , . . , . ,. ,. ,nio, skaudamų akių karštį. Atital-kant, galima drųsiai tvirtinti, 1 sau kreivas akis, nuima cataractua 

Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų 
rfcgyatę.kad be jokio išėmimo, o ma

tę “Cukrini Kareivėlį” atei
nantį sekmadienį, lapkričio 9 
d., išeis iš Lietuvių Auditori- klaldaa-I "
jos tikrai sužavėti įr genaus 
patenkinti negu jie buvo iki 
šioliai visais kitais vakarais.

Dainininkas.
v 1 ■

PRANEŠIMAS AŠTUONIO- 
LIKIEČIAMS.

Nuo 1924 metų turėjau lai- 
Imės darbuotis Dievo Apveiz- 
dos parapijoj lietuvių tarpe 
kaipo “Draugo” agentas. Šir
dingai rūpinausi “Draugo” 
skaitytojams tinkamai patar- 
Įnauti ir būti naudingu “Drau
go” leidimo bendrovei.

Šiuomi visiems aštuoniuo- 
likiečiams pranešu, kad “Dr
augo” agento pareigų jau 

[ųebeimu. Pritariant “Drau
go” administracijai, savo dar
bų pervedžiau plačiai žino- 

Įmam darbuotojui Petrui Ya- 
rakuliui, 724 ĮV. 18 st.

Su pagarba
Juozas Puplesis.

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

JOHN SMETANA, 0. D.

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngton 
10-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 Vest )2 Ph 
Tel. Clcreo 2888

DR, A. J. JAVOIŠ
Vąl.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. Cųlifornia Avė.
Nedėlioję pagųl sutartį-

DR. S. NEZiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGU 

X — Spinduliai

Ofisas 8201 Weąt f2ųd Strfųt
Cor. So. Leavltt 8t Tel. Canal 6333

Rj^ldenpija: 6()P s9. Mapie^ųod 
Avenue TeL Repuųųc 7$<^ 
Valandos l — t * 7 — 8 v. ▼.

D> — I? ry)w

Tet Canal 0267 Res. Prospect 6659

DR. P. L ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

Nedėliomls
Susitarus j J821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesia® Avė.
Valandos 11 ryto iki 3 po plętų 

6 iki 8:30 vakare

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mu su elektra, parodančia mažiau-

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo JO ryto iki 8 va
kare. Nedėliomls nuo 19 ryto Iki 
12 i>o pietų.

-Tel. Heiplock 8700
Rez- Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Tel. Boulevardl 1)91

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

Kainos pigesnės, kaip kitur 

4712 S. ASHLAND AVĘ. 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Tardė 1820

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių DirbtnvS
756 West 35th St. 
Kampas Halsted St. 

Vųlandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nųdėiiomi*: nuo 10 iki 12.

T. A. D. T n A*
Ar jau žinote kas sutaiso 
pilvelį ir pilvų sugadintų? 
T. A. D. per 8 metus jau 
pataisė kelis tūkstančius, 
o dar milional nežino.

Tai dabar yra laikas pra
dėt Kaina 81.00. Reika
laukit aptiekoj, arba tie
siai iš

riKMTICTAT S- HAIATED SlįfCBflI1/ M P4 1 l 9 1 A 1 j v.taūdo.: Nuo 1 — t p. p.

Tel. Houlevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

1545 WEST 47 STRĘET
Sale Depoaltors State Bank skersai 

Peoples National Bank ųrtl 
Ashland Avenue

■ : ............

Tel. Canal <222

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7629

7—9 vakare

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVI. 
SPECUALISTAS

Dštovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
▼aks yypų )uu> l<—12 nuo m

pietų: T—8:19 vakare 
Nedėliomls Ik) O 

Telųf. Midvay 2886

Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.; Nuo 9 ryto iki 9 sukarę

M. MAU8IK UIS
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8209

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki )2 dtpo*

3133 S. Halsted St., Chicago
T. A. D. Product Tel. Cicero 1260

Ofiso Ir Res. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
RECEPTAI
Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro 
Iš Europos dėl žmonių, katra ilga 
daugiausia žmones kankina Amerikoj 

GYDUOLfiS, kurios yra sutaisytos 
pagal viršuj minėtų RECEPTŲ yra 
naudingas vaistas, kokias žmonių 
mokslas gali pasiekti.

DR, GUSSEN

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių 
1801 S. ASHLAND AVENUE l Kaina 8I.00. gaunamus pas:

Plųtt BldA. kamp. II 8t 1 au 
P/*0tebėkli mano į*kabaa 

iVal: 9:90 ryt Iki 8:99 vak. Hrrertn
mis 9:99 Iki 12 ▼. Nedėliomls nėr 

skirtų valandų. Roorn 1 
Phone Canal 9122

aukitaa T.A.D. PRODUCTS
3133 SO. HALSTED ST.

CHICAGO. ILt.

3464 80. HALSTED STB KET 
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 

pietų tr 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201* S. WALLACE STREET

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 ▼. ryto Iki 9

vai. vakare __ __________________ ______
Nedėliomls pagal sutartį

4847 W. 14 ST. Cicero, Hl. Tel. Wentworth 3000

Tai. Cicero 2922

DR. S. ASBER
Rez. Tel. Stetvart 8191

DR. H. BARTDN
Gydytojas ir Chinirgas

"•'v^rN.,^ T..C'X; “• 6568 SO. HALSTED ST 1:1-ET 
v-^ndem M vai. ryto iki 9 vaL v i _ , . ; ,j va| vakare

vakara Ned. sualLarus • ¥ •

-■
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CHICAGOJE
MUSŲ RADIO KONCER

TAS.
SPAUDOS PLATINTOJAMS.

1
,šį vakarę, 8 vai., Aušros

BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE GO, IR “DRAUGO” 
RADIO KONCERTŲ,

Godotina “Draugo” Red.:

Dėkingas esu už lietuviškasNegalima pralendi nepara- Vartų par. salėj, j vyksta Fe-1 De 
Sius ir apie praeito pirniadie- deracijos apskrities susirinki-!programas per radio pirmu
mo Peoples ir “Draugo” ra- nias. Apart kitų svarbių rei- dienių vakarais. Visi koncer- 
dio koncertą, kuris buvo gra- kalų buk svarstoma spaudos
žus ir ypatingai įvairus. L. platinimo klausimas. Del to 
Vyčių dvigubas kvartetas ge- prašoma j šį susirinkimą atei- 
rai padainavo liaudies dainą tį visuomenės veikėjų, špan

gams malonę laikyti net trejas

“Per tamsią naktelę”, Pet- dos platintojų ir “Elkos” 
rausko “Oi' motule”, “feim- kliubo visų narių.
kaus — “Motinėlė” ir linu- .......... ...................—-

dies dainą Lėkė jo Saulelė . jėgOiS įr kalbės žymūs kalbėto-

šv. Mišias ir tikintiemsiems 
pelnyti “toties ųuoties” atlai
dus. Iš tos priežasties perei
tam pirmadienyje Aušros Var 
tų bažnyčioje be pertraukos 
nuo ryto 5 ligi 11 vai. buvo

Tenka pridėti, kad kvartetas jai TodeJ vaųaro programas 'gv. Mišios laikomos ir visą die 
vis labiau susidainuoja. Ki- ]aj)UĮ įdomus ir naudin-Jną, net ligi nakties 11 valan- 
tą kartą ir vėl jo lauksime. gaf. netuvių visuomenei. dos, daugybė žmonių lankė 
lauksime dainuojant naujas, Keistu(,io SUolininio ir Bu. bažnytėlę. Tikinčiųjų jautri 
tamas. Idavojimo draugija yra pa- širdis karštai atjaučia skais-

Ypatinga naujanybė buvo dariusi daug gero lietuvių vi- tykios sielų vargingumą ir
tai mergaičių dvigubas due
tas, kuris dainavo Pociaus 
“Ko liūdi” ir “Suktinį”. Vi
si malonūs klausytojai turės 
sutikti su manim, kad mer
gaitės padainavo gražiai.

Solistas Jonas Romanas kas 
kart geriau dainuoja. Mat, 
įpratimas dainuoti per radio 
irgi daug reiškia. Jisai pa
dainavo “Gerkit, broliukai” 
liaudies ir “Mudu du” — 
Sarpaliaus.

Šimkaus “Lopšinė” ir Alek 
šio “Bemužel, nevesk” dai
navo Ant. Čiapas. Pirmą dai
ną' dainuojant, dainininkui, 
matomai, trūko ūpo. Pagaliau 
tokios “liūliuojančios” dainos 
per radio retai kada gerai iš
eina ir jos labiau moterims 
tinka dainuoti. Užtat p. ČJia- 
pas antrą dainą gerai su tam 
tikru ūpu padainavo.

Apart dainų girdėjome ir 
muzikos.

Apie sveikatos dalykus kal
bėjo dr. Petras Zalatorius. Juo 
kus krėtė “prof.” Kampinin
kas. I .'

. Dainininkams akomponavo 
žinomas mūsų muzikas komp. 
A. Pocius.

R. Kl.

suomenei, suteikdama lengva 
būdą kiekvienam pinigus su
taupyti ir nuosavybę įsigyti. 
Tą gerai žino skaitlingi josios 
rėmėjai. Tečiau daug dau- 

jgiau gero ji žada padaryti lie
tuviam^ ateityje.

Šitos jos pastangos ir pla
nai bus išaiškinta gabių kal
bėtojų ateinančiame Keistučio 
draugijos susirinkime, lapkri-

jų paguodai nepasigaili mal
dos ir gerų darbų.

X Aušros Vartų bažnyčioje 
antrą uždušinės vakarą, kun. 
A. Andriušiui padarius pra
šytųjų mirusiųjų paminėji
mus, mišparus celebravo sye- 
čias kun. Savickas, diakonau- 
jant kun. Draugeliui ir sub- 
diakonaujant kun. Andriušiui. 
Gražų pamokslą apie skais-

čio 5 dieną ir kiekvienas/ ku-‘ tykios' sieloms pagelbos prie-
riam rūpi geresnė ateitis ir 
kuris ieško prieinamų būdų 
jos atisekimui, privalo ateiti’ 
į šį susirinkimą.

Tai bus didžiausia vietos 
lietuvių visuomenės šventė.

Pasistengkime apvaikščioti 
ją visi.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Šv. Bažnyčios kilni min
tis uždušinėje visus tikinčiuo
sius paskatinti prie skaistyk
los sielų vadavimo tikrai tapo 
atsiekta atvėsimu savo dva
siškųjų iždų: teikiant kuni-

SVARBUS SUSIRINKIMAS.

Su muzikaliu programų ir 
prakalbomis.

Keistučio Skolinimo ir Bu- 
davojimo draugija No. 1 šį
met išaugo iki milijono dole
rių su viršum kapitalo ir arti 
dviejų tūkstančių narių. Tai 
yra pirmutinė Amerikos lie
tuvių taupymo ir skolinimo 
draugija, kuriai pavyko pa
siekti šita aukštį, ačiū suma
ningam ir pavyzdingam jos 
valdybos, ypatingai jos finan
sų sekretoriaus p. Jono P. 
Ewaldo, draugijos reikalų ve
dimui.

Šitas jos pasisekimas labai 
pakėlė narių ir valdybos ūpą 
ir dabar valdyba daro pastan 
gų pasiekti dar didesnės aukš
tybės finansų srity. Jr ji ma
noj kad tas yra lengva pada
ryti.

Taigi, kad supažindinąs dr- 
jos narius ir plačiąją lietuvių’ 
visuomenę su tomis galimy
bėmis ir savo planais joms į- 
vykinti, ji rengia susirinkimą 
lapkričio 5 dieną, š. m., Lie
tuvių Auditorijoje su ■naudin
gomis prakalbomis ir muzika
liu programų. į

Programe dalyvaus geriau-1 
sios mūsų muzikos ir dainos*

tai gražūs ir įdomūs. Ale ką 
daugiausia myliu, tai prof. 
Kampininko kalbas.

Su pagarba
J. Savickas.

bažnyčioje per uždušines va
karines pamaldas pamokslą 
sakys kun. K. Matulaitis, M. 
1. C.

PRANEŠIMAI.
AMERIKOS LIETUVIŲ 

DUKTERŲ ŠOKIAI.

Jubilėjiniai A. L. D. šokiai 
Įvyks šį vakarą, La Šalie 
llotel, Red Room (18tli 
Floor), La Šalie ir Madison 
Sts., 8 vai. vakare.

Nuoširdžiai kviečia visus 
atsilankyt.

Am. Liet. Dūk., S. E. N.

X Susidomėjimas gausia p. NORTH SIDE IR BRI6H-
J. Krotkaus auka naujo boi
lerio įtaisymui westsidiečių 
tarpe didelis. Kasdien laukia
ma, kas padarys “supraizą” 
ir paskelbs p. Krotkui, kad 
jau gali pustukstantinę at
siųsti.

X Be to, boilerio įtaisymo 
lėšoms padengti šįmet bus su
ruoštas didelis “paukščių jo- 
markas” parap. salėj prieš ir 
Padėkos Dienoj. Rinktoji Ko
miteto komisija jau darbuoja
si šiuo reikalu.

TON P ARK VYČIAMS!

L. Vyčių susirinkimai šią 
savaitę, 5-tos kuopos trečia
dieny, ir 36 kuopos ketvirta
dieny, yra labai svarbūs, nes 
po susirinkimo įvyks repetici
ja dėl Vyčių Vytauto vakaro 
programo, kurs bus gruodžio 
21 d., Lietuvių Auditorijoj.

Todėl kviečiame šių abiejų 
kuopų narius į savo susirin
kimus .skaitlingai atsilankyti.

Valdybos.

Bridgeport. — Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 2 
skyriaus susirinkimas įvyks 

-Towu of Lake. — Skrizda-. laPkričio 7 d-> penktadienio 
mas į šiltus kraštus garnys vakare, &v- Jurgio mok. kam- 
užsuko į Town of Lake ir pp. kary, tuoj po pamaldų, kaip 

. ,J. M. Janušauskams paliko visuomet.
visi šioje bažnyčioje kasdien sVeiką ir dukrelę. Po-, Sis susirinkimas yra svar-
turės geros progos prieš dar
bo valandas už mirusius au-

mones pasakė kun. J. Mačiu- 
lionis ir priminė, kad dabar

GARNYS T0WN 0F 
LAKE.

dovana. Linkime p. M. Janu- 
koti šv. Komuniją ir klausyti čauskfeaei 3tiprįos sveikatos> 
iy. Mišių, kurios bus laikomas,0 dutoytd sveikai augti ir

nai Janušauskai patenkinti bus. Turime -sumanytų naujų
dalykų, kurie sėkmingai turi 
būti vykinami.

Todėl prašome visų rėmėjų 
skaitlingai susirinkti.

Valdyba.

LIETUVIŲ LAIŠKAI 
CHICAGOS PASTOJE

903
910
932
943

'946

Cepukas Kairn 
Jechius J. 
Ruikauskui Louis 
Trainawskas Peter 
Zelnis Agnieška

MANILA, F. S., lapkr. 5. 
— Visayan salas vakar palie
pė baisus taifūnas (vėsula).

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?

Kad šiais laikais Ameri
kos lietuviai mažiau knygų 
skaito, tai visiems aišku. Bet 
kad dar yra žmonių, tebetu
rinčių troškimą ką nors gero 
pasiskaityti, tai taipgi žinoma.

Knygų mylėtojai neretai 
turi vargo iki užtinka tikrai 
sau patinkamą knygą. To
kiems čia- norime nurodyti < 
vieną knygą, kuria niekas ne- 
apsivils, ypač tie, kurie mėg
sta dvasiškus, religinius pa
siskaitymus. Karštai visus

raginame įsigyti knygą var
du '

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

Tai yra didokas veikalas, 
turįs 476 puslapių. Pagal vo
kišką originalą lietuviams tą 
veikalą prirengė tėvas jėzui
tas B. Andruška.

Yra tai platus aprašymas 
gadynės prieš pat Išganyto
jui ateisiant ir paskui viso 
Kristaus gyvenimo ir mokslo 
išdėstymas. Tas viskas išdėta 
įdomiai, gražioje, aiškioje, 
visiems suprantamoje kalboje.

Įsigykite tą knygą, ją 
skaitysit nuo pradžios iki 
galo su dideliu pasigrožėjimu 
ir dvasiška nauda, skaitysite 
ją daug sykiu ir vis didėjan
čiu pasitenkinimu. Kaina 
$2.00. Kreiptis

"DRAUGAS” PUB, GO,
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

Chicago, IU.

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. 0911 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidų

Našlė sutinka priimti pas 
save mažus vaikus auginimui 
už atlyginimą. Atsišaukti nuo 
3 vai. po pietų.
2617 W. 40 PI. 1-mas floras

ryte 5:30 vaj.
X Nekalto Prasidėjimo mer

gaičių draugija pirmadienio 
susirinkime nutarė pasiųsti 
delegates pareikšti užuojautą 
ligoninėje esančiai savo drau
gijos narei Adelei Šiauliutei 
ir ateinančiais metais sausio 
18 d. parengti šv. Teresės 
gražų vaidinimą.

X Šiandien Aušros Vartų

Perkam Mortgečius Ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam, išmainom Ir inšiuri-

nam visokį turtų.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notarlališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Vra pamatu musų Pasekmlngumo. 
MES GVARANTUO JAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

re

UŽDUSINĘ OKTAVA
AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIOJE

2323 W. 23rd PI., Chicago
Šv. Tėvas, Pijus XI, 1929 metais suteikė 

Marijonų globoje esančioms bažnyčioms ypa
tingas" privilegijas visą UždOSinės Oktavą. 
Tas privilegijas turi ir Aušros Vartų par. 
bažnyčia Chicagoje.

Dalyvaujantiems gedulingose pamaldose 
rytais ar vakarais Šv. Tėvo yra suteikti 7 
metų ir 7 gavėnių atlaidai. Kurie bus daly
vavę per ištisą oktavą pamaldose, Šv. Tėvas 
teikia visuotinuosius atlaidus. Juos galima 
paaukoti už savo brangiuosius mirusius. Są
lygos: išpažintis, Komunija ir 6 poteriai Šv. 
Tėvo intencija.

Lapkričio 2 d. 19S0 m. Aušros Vartų baž
nyčioje 7:80 vai. vakare prasidės Uždūšlnės 
pamaldos gedulingais Mišparais, procesija Ir 
pamokslu. Pamaldos tęsis per aštuonlas dienas. 
Rytais 8 vai. ekzekvljos ir šv. Mišios. Vakarais: 
7:80 vai. Mišparai Ir pamokslas. Pamokslas sa
kys šie kunigai: lapkričio 2 d. kun. M. Urbona
vičius, M. I. C., 3 lapkr. kun. J. Mačlullonls, M. 
I. C., 4 lapkr. kun. d-ras J. Navickas. M. L C., 
B lapkr. kun. K. Matulaitis, M. I. C., ( lapkr. 
kun. J. J. Jakaitis, M. L C., 7 lapkr. kun. Br. 
Vitkus. M. I. C., 8 lapkr. kun. A. Andriušis M. 
t. C., 9 lapkr. kun. J. Jakaitis ir Oktavos die
dų kun. K. Matulaitis, M. I. C.

PamaMų metų bus šventinami rąžančiai, kry
želiai. madaiIkėliai — škaplieriai Ir kitos devo- 
cionalljos, Ir bus telkiami jiems Tėvų Marijonų 
atlaidai.

Rąžančius, škaplierius etc. bus galima Įsigyti 
par. svetainėje. ,

KUN. L. DRAUGELIS, M. I. 0.,
Aušros Vartų Parap. Klebonas.

■Į Bsaasssasas- - -- - •— K - —

pasekti motinos pėdomis.
A.

amai
R A D I O

Taisau, perdirbu battery 
setus į elektrikinius arba iš-1 -y
mainam.
A. J. ŽVIRBLIS Laf. 8227

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del ,geriausios rųšies 
I Ir patarnavimo, gau
kit l

GREKN VALLlEY 
PRODUCTS 

OlseUs šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4(44 80. PAULINA. STREET 
Tel. Boulevard 1 889

AUTOMOBILIAI

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAIi

M. ZIIAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonu Hemlock 6688

Pbone Republlc 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Phone Virginia 2064 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 

Kontraktorius 
<666 So. Rockwell Street

Mes mollavojlme, dekoruojame Ir 
lšpoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai pretnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

tukslnlų Ir sida- 
ortnlų daiktų, vė
tau si o s mados ra- 
dlo, planų rolių, 
rekordų Ir t t 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMT.OCK 8380

■•■.'i?-;

ES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus ■ saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam

A. M. BUTCHAS
PARDUODAME: Pentų, aliejų,

vinis. Ir Įvairius Įvairiausius Hard- 
ware — geležinius daiktus — reik

menis. Musų kainos labai prieina
mos.

4414 So. Rockwell Str.
Telefonas Lafayette 4489

I1C CflTfl ID DlVlMHTU,medini namą 50 vien* plyt^ Ul vUlU In iLImUUin Atrodo mūrinis, po to jau ne-
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY- 
MOUTII Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mą kainą.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
6626-27 B. WESTERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina (845.00 F. O. B.

Jai manai pirkti karų. pirmiausiai 
ateik pas r„u> Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausio* rųšlee au
tomobilius už žarnų kalnų.

Taipgi turime Įvairių Įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIOHTON MOTOR SALES
mc.

■uvtulnkal: Vainotas, t. Laakye 
Telefonas Lafayette 0000

• 8962 Archer Avenue *

reik pentyt. Turim namų aut 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674
Tel et. Republlc (894

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnamlausioa.

2452 WEST 69th STREET

Tai. Lafayette IBB8 Ofisas ir Re*. 
Ir 1394 4101 8. Mocart St.

J. C ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTO RIAt 
Real Estete ir visokia apdraudė 

Notary Public 
Skyrius 4439 So. Falrflald

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rez. Grovehill 1680

JONAS PUDZIUVELIS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Stttau naujus namus Ir pertaisau

senus Senus namus priimu ) mai
nus v

2660 West 69 Street 
Talef. Hemlock 4(74

Tel. Lafayette (197

W. & L ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedara švie
sas Ir jėgų. Elektros retkmenoe Ir 
fikščlerlai.

L. DOMBROMSKI A 8ON 
(01( West 47 Street

Telefonas Canal 7383

PETRAS CIBULSKIS
Meilavojlmo 

Maliavų ir slopinės popleros krau
tuvė. Naujas stekas 

8884 So. LEAVITT 8T. CHICAGO

M. YUSZKA 
• Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis lletuvlame petar- 
auslu kuogeriausls

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Sapos Telef. 
Hemlock 8847

Namų Telef. 
Republlc HM

JOHNYERKES
Plumbing A Heating Lietuvi* 

KONTRAKTO RIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thotnas Higgins
PLUMBERJ8

Turtu patyrimų per daugel) metų.
Darbų atliekų greitai Ir plglsL 

3818 80. OAKLEY AVĖ.
Telaf. Canal ((!(

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

.Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Pigiai gražus 3 šmotų rleš. medžio 
miegk. setas, lempos._ 2857 W. 65 
St. Prospect 6319.

REAL ESTATE

(18,500 VERTES. (3,300 NUOLAIDA
6 kamb. Oak Park ree.. Saulės 

parlorius, aptverti porčiai, aliejaus 
štld., 2 karų gar., 8$ p. lotas, Gar- 
fleld Park L., 1158 So. Gunderson 
Avė. Oak Park.

Kamp. 87 & Ada, 107x150. Pi
giai, imant šių savaitę. Geros išly
gos N. J. Brophy, 74 W. Washlngton 
St. Central 1033.

Mainysiu savo .namus Clii- 
cagoj į ūkį nuosavybę miesto 
Lietuvoj.

JULIUS ŽLICKIS 
2019 W. 22 Street 
Tel. Canal 5529

F A R M O S
32 3 ak. farma, 60 mali. } Chicago. 

Arti Wonder Lake, Greitam pard. 
(150 ak. Mra F. M. 8haw. Hebron. 
Ilk




