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KOMISUOS DIDŽIUMA GENEVOJ 
PRIEŠINAS VOKIETIJOS SUMANYMUI

Austrijoj Rinkimai; Susirū
pinta Jų Pasėkomis

NAUJA BRAZILIJOS VALDŽIA 
IŠTREMS SAVO POLITINIUS PRIEŠUS

ATMETA VOKIEČIŲ AUSTRIJOJ VAKAR ĮVYKO
SUMANYMĄ RINKIMAI

GENEVA, lapkr. 9. — Pa
ruošiamoji Komisija nusigin- die Austrijoj eina atstovų par 
įdavimo reikale balsų didžiu- lamentan rinkimai, 
ma nepripažino A okietijos iš-1 Nėra žinoma, kuri partija 
kelto sumanymo, kad valstv- laimgs rinkimus. Taipgi, nė- 
bės apribotų kasmetai šaukia- ra žinoma, kas artimoj ateity 
mų karo tarnybon naujokų j)US Austrijos respublikos prie 
skaičių. . 1 šaky, ar socialistai, ar fašis-

Amerikos ir Britanijos na- tai.
riai komisijoje tuomi klausi- j Kalbama, kad jei socialia- ROMA, lapkr. 9. _  Užva
rau atsisakė balsuoti. Vokieti-(tai gautų viršų rinkimuose, kar mirė ’ šventosios Kardino- 
jos sumanymų rėmė Vokieti- .tada fašistai jėgomis mėgin-J, T, , .. , . .
jos, Kinijos, Rusijos, Norve- tų apvaldyti respublikų. ; , . ,
gijos, Švedijos ir Olandijos j Nežinia, kiek tame teisybės.į dinolas Mistrange o, orenci-

VIENNA, lapkr. 9. — Šian-
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
IŠ OKUPUOTŲ ŠVEN

ČIONIŲ

Švenčionių parapija yra vie- 
,na iš toliausia įsikišusių į ry- 
,tus lietuviškų parapijų. To
liau jau eina gudų gy venamos 
vietos, nors faktinai jie yra

šiojo, ir nuo vieno trobefsb 
ugnis persinešė ant kitų.

Gaisras sunaikino K., Ma 
dausko daržinę su visu inven 
torium, H. Levanavičiaus tva 
rtus ir kluonų su nuimtais jf 
vais. Jiedviem nuostolių ugni 
padarė apie 15,006 jitų. 
žeikos sudegė daržinė šū nelietuviškos kilmės. Mat, kadai

se gyvenę j rytus lietuviai, j kultais javais, Nuostolių G,r,_ 
nuolat plakami slavų kultūros,! litų. J. Vaitilio ir Magd,-b'tf 
amžių bėgyje sugudėjo. nkienės, kurie gy veno ]x> vif

nu stogu, — visi namai su pa
šaru ir inventorium. Nuėsto

v. . , .. , . ’įlių 10,000 litų. SI. Rankm imeziunnt ar jis butų jaunas ../, ’ . . •!
'■ . Myk. Vaitelio sudege gyvent>ar senas, visuomet atsakys lie-i . . . . .

• v, • m xi- xv -i • 1 mi namai su visu mventonuBituviskai. Tautvbes atžvilgiu y-i T ,
t , T . i*o J. Gedgaudo — visi nam«ra ir indiferentų. Jam neru-1 . •. , . .. ,. . , įsu visu turtu.ils viso gaišipi kaip jj vadins — lenku ar ... m

Taip vadinamos “Campfire Girls Organizacijos kuopa Long Beach, Cal., kas metai lietuviu. Toks žmogus tik Trobesiai ir turtas bm
plaukia laivu jūron ir vaidina jūros plėšikų gyvenimą. Čia atvaizduojama, kaip'viena_ bar yra lenkas; virtus kUoms,^ Padegėliai dab
“plėšikų” laivo narė už nutepimą savo nosies milteliais “baudžiama mirtimi.” ^aplinkybėms bus lietuvis, nesi

jis tokiu yra savo dvasia.

Pats miestas — lietuviškas, 
nes užkalbintas švenčioniškis,

MIRĖ DU KARDINOLU VIEŠPATIES KANČIOS 
VAIDINIMO PASĖKOS CHICAGO JE

atstovai.
Pabaigoje pasirodė, kad už

Vokietijos sumanymų stovi 
vOs šešios valstybės, gi prieš 
— dvylika.

Kaip tik tas sumanymas at
mestas, Britanija iškėlė suma-

PARLAMENTE NETEKO 
VIENOS VIETOS

LONDONAS, lapkr. 9. — 
Priediniuose parlamentan rin
kimuose Shipley, Yorkshire,

nymų susiaurinti (sutrumpin-! darbo partija pralaimėjo. At 
ti) tarnybų kariuomenėje. Šis'stovu parlamentan išrinktas!

jos (Italija) arkivyskupas, ir 
; kardinolas Charost, Rennes 
(Francija) arkivyskupas. Pir
masis buvo 7Š metų, gi ant
rasis — 70 m. amžiaus.'

Šiandie Kardinolų Kolegi
joj yra 11 tuščių vietų.

sumanymas pripažintas.

Vokietijos sumanymui, pats 
pirmutinis priešinosi Franci- 
jos atstovas. Jis pareiškė, kad 
demokratinėse valstybėse lai
koma garbingu dalyku kas me

konservatistų kandidatas.

20 DAUGIAU AREŠTUO
TA ITALIJOJ

KARDINOLAS IR 14 VYS
KUPŲ IŠKILMĖSE

PARYŽIUS, lapkr. ,8. —
Autenil’e, Paryžiaus arkivys
kupijoj, pastatyta Šv. TeresėsROMA, lapkr. 9. — Stefa- ... T. ’ v.

— „ o----- „ . v. . ' » 1 j Kūdikėlio Jėzaus bažnyčia.
tai tarnybon šaukti ar imti • al n1^ Ura. Pranes^’ a Anų dieną jvvko '/nepaprastos
kuodangiausia naujoką. Itlll,JOJ 20 zm0.m’ ''“"K1’"

reštuota. įtariami sųmoksle 
Olandijos atstovas į tai at-' prieg fažistų valdžių.

sakė, kad tokiu “garbinguo
ju” nusistatymu įkaip kartas 
ir nebus galima sumažinti iš
laikomų kariuomenių. Dėlto ir 
nusiginklavimo siekimas yra 
tuščias darbas*

ATGĮJA SUKILĖLIAI 
NIKARAGUOJ

IŠTREMS SAVO PRIEŠUS

MANAGUA, Nikaragua, la
pkr. 9. —I Sukilėliai visai ne
tikėtai puolė šalies sargybos 
stotį (autpostų) Matiguas. 
Žuvo 5 sargybos nariai.

iškilmės — 15 altorių pašven- 
.timas bažnyčioje. Apeigas at
liko Paryžiaus kardinolas su 
14 vyskupų. Procesijoje, ku
rioje buvo nešama šventosios 
relikvijos, dalyvavo virš 15,- 
009 žmonių. ,

BERLYNAS, lapkr, 8. — 
Viešpaties Kančios Vaidini
mas praeitų vasarų Oberam- 
mergau ateiėjo 2,500,000 mar
kių ir tai i visa padengta par
duotais Bilietais ir kitokiu 
gantų iš. lankytojų pelnu, i

Vaidinimų Aplankė 383,000 
žmonių. Iš jų 240,000 mieste
ly užsiliko vienų ar dvi nakti.

Svetimšalių buvo apie 130,- 
000, , iš jų apie 50,(XX) ameri
kiečių. j

Iš įžymiųjų asmenų Vaidi
nimų aplankė Šventojo Tėvo 
atstovas (nuncijus) Bavarijai, 
arkiv. Vasallo di Forrigraso, 
Graikijos k^ralįepė^ ^merikos 
milionierius Fofu'ir dar kele
tas kitur.

TALKOS DIENA ŠVENTA
JAM TĖVUI

NEMANO BŪT KANDI
DATU

Švenčionių lenkus sudaro iš 
gilumos Lenkijos atsiųsti val
dininkai. Pasitaikiusį lietuvi 

'valdininkų šalina net nuo to-

neturi kut prisiglausti. “R.’S r

TARDĖ KUN. J. RAUDĄ 
DEL PAMOKSLO

UŽTIKRINTAS SAUSOJO
ĮSTATYMO ATŠAUKIMAS 7-

' įkių vietų, kaip valsčiaus kelių
Į Biržus specialiai buvo at 

siųstas ‘ valdininkas, kuriai 
buvo pavesta ištardyti BiržT11. . , . x ' prižiūrėtojo. Del tos priežas-Illinois valstybes senate y-, f. 1.........................

ra nžtikrintas valstybės pro- “ Kaltinam) gimnazijos kapelioną knn.
v ’r• • • • i . . v > • iVHisc. koliu prižiūrėtojas lie-hibicijos {statymo atsaulunuųs. . . v. .x ixi j x«Mvls Kurpis. Tačiau, nors le-SvenLnvse vos saujelė,
kad 26 senatoriai, ty. didžiu- , . « v. .

bet pamaldos bažnyčioje puma, stovės už atšaukimų.

BUENOS AIRES, Argenti
na, lapkr. 9. — / Privatinėmis 
žiniomis iš Brazilijos, tos Ša
lies revoliucionierių valdžia
yra išsprendusi ištremti buvu- MADRIDAS, lapkr. 9. — Is 
sį prezidentų Lilis ir kitus su- panijos valdžia parėdė suma- 
griautos valdžios salininkus. žinti duonai kainų. Duonkepiai 
Laukiamas tik laikinojo pre- fa<{ uždarė kepyklas — sus- 
zidento pasirašymas. treikavo. Jie sako, kad ir pir

miau vos tegalėję verstis.
SUGRYŽĘ AREŠTUOTI

MADRIDE STREIKUOJA 
DUONKEPIAI

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija, lapkr. 9. — Iš Euro
pos gryžo Brazilijos valsty
bės iždo atstovas ir Pernam- 
buco policijos (viršininkas. A- 
budu areštuotu.

60,000 DOLERIŲ GROBIS
OAKLAND, Cal., lap., 9.- 

Iš Southern Pacific keleivinio 
traukinio plėšikai pagrobė 60,- 
000 dolerių. Keleiviai nepa
liesti. i b

ALBANY, N. Y., lapkr. 9.-* 
Išnaujo dviem metam išrink
tas New Yorko gubernatorium 
F. D. Roosevelt užgina, kad 
jis turįs noro 1932 metais bū
ti kandidatu į prezidentus iš 
demokratų partijos.

tGubernatorius Roosevelt pa 
reiškia, kad per sekančiu du 
metu jis būsiųs užimtas Nevr 
Yorko valstybės reikalais ir 
valstybės gyventojų gerove.

LONDONAS. — Pirmu kar
tu katalikų vyskupijose West- 
minster, Hexham ir New-cas- 
tle, Anglijoj, suruošta, taip 
vadinama, talkos diena j(tag 
day). Aukas duodantiems žmo 
nėms buvo prisegamos mažos 
poperinės geltonos — baltos 
spalvos vėliavėlės su parašu 
“Šventojo Tėvo Diena.”

RASTA DAUGIAU 4 
LAVONAI

KORĖJIETIS KUNIGAS AREŠTUOTI 4 REPUBLI- 
KONAI ,

BARCELONA, Ispanija, 1. 
9. — Suimta keturi republiko-

SEOUL, Korėja. — /Vietos 
katedroje jaunas Įrorejietis 
P. Ryang įšventintas kunigu, niško judėjimo vadai.

DEMOKRATAI REMSIĄ 
ADMINISTRACIJĄ

MILFIELD, O., lapkr. 9. - 
Žuvusių skaičius Sunday Cre- 
ek Coal Co. kasykloje eina di
dyn. Surasta 4 darbininkų la
vonai daugiau. Tad ligšiol žu
vusių yra jau 84. Ieškoma dau 
giau.

YVASHINGTON, lapkr. 9.-- 
Kongreso atstovi) demokratų 
vadai praneša, kad jie visais 
reikalais ir naudingais šaliai 
dalykais remsiu prezidento 
Hoover’io administracijų. Pre 
zidentas taipat reiškė pasiti
kėjimo kongresų.

ISPANŲ STUDENTŲ 
STREIKAS

GRANADA, Ispanija, lapkr.
0. — Vietos Universitete su
kėlė streikų teisių, medicinos 

ir farmacijos studentai. Rei
kalaujat grųžinti mokslo įstai
gai 1903 metiį taisykles.

siau — vienų sekmadienį lie
tuviškos, kitų — lenkiškos. 

Seminarijai tikra.s vargas. 
Iš Washingtono praneša, neturi valdž. teisių, o mo- 

kad karo departamento sekre-1.'kiniai verčiami lenkų kalbų 
torius Hurley išsprendė bedar £ftriau mokėti, kaip lenkų gi- 
bių pagelbai Chicagoj panau- mnazbj°j- Tuo būdu mokinia- 
doti įvairius armijos išrengi- ms susidaro dvilypė, sunkiai 
mus, būtent, lovas, nžkloda- Į’ikKndama programa. Lietuvių 
lūs ir i irt.' 'k- mokytojas kun. Skruodvs

Chicagos bedarbiams parū- idažnai nusiskundžia, kad mo- 
pinama daugiau pastogės ir įminiu stilius slaviškas. Bet kų 
paklodalų, taipat šiltų drabu- mokiniai gali padaryti, kad y- 
žių. Bet apie darbus kol-kas ira verčiami visų savo ener- 
nieko nėra. lenkl* k- paskirti.

Lapkričio 4 d. Chicagoj pra *8a Lenkija protestuoja 
vesta galybės jbonų laidų. Sa- prieš Trevierano kalbų. Tuo 
koma, su tais pripažintais mi- 'atžvilgiu neatsilieka ir Šven 
lionais dolerių darbai būsiu čionių “lenkučiai. Žinoma, 
pradėti tik po Naujųjų Metų. iū yra vos saujelė, tat kas per

____________ manifestacija būtų. Čia jiems
Moterų teisės teismuose

BEDARBIŲ PAGELBAI

Raudų dėliai Biržų bažnyčic 
je Vytauto Didžiojo iškilraii 
dienų pasakyto pamokslo.

Apie šį įvykį žaibo greitu 
mu žinia aplėkė visų miestų.

“R.

KALINYS PELNE LAIS5

PARCHMAN, Miss., lapl 
9. — Visam gyvenimui uždi 
rytas kalėjiman kalinys Jef 
Atkinson buvo pripažintas 
sitikimu kaliniu ir kalėjin 
buvo liuosas. Vakar vieT 
negras kalinys staiga puol 
parbloškė vienų kalėjimo ss 
gų, norėdamas atimti iš 
ginklų ir iš kalėjimo pabėfl

Bet pasitikimas kalinys J 
f f pirmutinis pašoko, nut 
rė ginklų ir nušovė negrų 
linį.

Kalėjimo viršininkas aj 
kipšelis pakiša genialę mintį/tų įvykį pranešė gubernatc 
būtent; trečiadienį, kai žmo-'riui. Iš gubernatoriaus 
nių privažiuoja į turgų, lenkų parėdymas kalinį Jeff Atki*Cook apskrities “jury” ko-

misionieriai pradeša,’kdd mo-1 valdininkėliai eina su įvairiais nson tuo jaus paliuosuoti 
terys prisiekusiomis teisėjo- ; ,akatai8 j turgailB aUtStę ir kalėjimo, 
mis (jury) lygiai su vyrais ' ,eidžia ..orkestn>., į
klausyti (bylą bus Saukiamos Zmonės ;5girdę ,<(>rke.
atemanėią metą pradžioje. gt„ Ka,votrflkHais lekia

Šias moterims teises pripa
žino praeitais rinkimais vals
tybės piliečiai.

DAUGIAU 100 LAVONŲ 
RASTA GRIUVĖSIUOSE

Du metu kalėjimo
Už bankos pinigų išeikvo

jimų Peru National bankos 
tarnautojas S. Brylski federa- 
lio teismo nubaustas dviem 
metam kalėjimu.

SUIMTAS ADVOKATAS 
UŽ VOGTUS BONUS

NEW YORK, lapkr. 9. — 
Areštuotas, advokatas F. P. 
Ferguson už norėjimų par
duoti 15,000 dolerių vertės vo
gtų laisvės bonų.

sižiūrėt, pasidomėt. Kaip tik ----- -------
subėga neramių žmonių minia, SAIGON, Prancūzų Indo-R 
fotografas nuo balkono čiakšt aija, lapkr. 9. — Y aka,r pr 
ir nutraukė. Kitų dienų po f o- nešta, kad salų Pulo Condo 
tografija dideliausiom raidėm palietė baisi vėsula. Atkasa; 
užrašyta; “Wspaniale Swię-! sugriautų namų griuvėsinfi 
ciany zaprotestowaly przeeiw- Į gšiol rasta virš 100 žmonių
ko zaborczosci niemieckiej.”

“R.”

SUDEGĖ PUSE KAIMO

Iš Platelių gauta smulkes
nių žinių apie kilusį Notėnų 
kaime gaisrų. Gaisras prasi
dėjo iŠ Madausko kluono, kur 
motoru buvo kuliami javai.

Vėjas kibirkštis greit išne-

vonų.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų III 
Britanijos 1 sv. sterL 
Francijos 100 frankų ■ 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 1 
Šveicarijos 100 frankų 1 
Vokietijos 100 markių
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DIENOS KLAUSIMAI
VIS dar tbbežudo.

I , I W«.'
rnais nuo rugsėjo 22 d iki 25 d. Šov. Rusijoje 
sušaudyti 46 asmenys, su prof. Riazancėvu ir 
Karaiiginu priešakyje. Jie sušaudyti tie (eis
mo GPU (slaptotos žvalgybos) nutarimu.

“Žemiau pasirašę mokslo, technikos, lite
ratūros ir meno atstovai laiko savo sąžinės 
pareiga protestuoti prieš .Sovietų valdžios 
veiksmus, prieštaraujančius paprastiesiems 
žmoniškumo principams (įstatymams).”

Po šiuo protestu pasirašė 82 vokiečių 
mokslininkai ir rašytojai.

KIMBA PRIE PAMOKSLŲ.

Tautininkų vyriausybė jau pradeda ieš
koti priekabių ir pamokslininkuose. Spaudos 
žiniomis, Garliavoje policija tardė krm. Kru
pavičių dėl jo kalbų. Biržuos tam tikras val
dininkas tardė gimnazijos kapelioną kun. 
Ramią dėl jo pamokslo Biržų bažnyčioj Vy
tauto Didžiojo iškilmių dieną, Vilkaviškio tei
smo tardytojas tardė kun. Pėstininką taip pat 
dėl jo pamokslo Vytautos Didžiojo šventėt

Besiruošiant prie sukaktuvių, bolševikai 
sustiprino kampaniją už visų Rusijos ūkių 
nusavinimą, kuris labai sunkiai eina. Dikta
torius Stalinas esąs užsispyręs šį sumanymą 
įvykinti. Ūkininkai prieš tai kelia maištus. 
Dėl to bolševikų kabinete įvykęs krizis. Sta
linui pavykę laimėti ir stambus bolševizmo 
Sulai tokie kaip Rykovas, Bucbarinas, Toms- 
kis ir kiti ištremti Sibiran.

Tribūne korespondento p. Donald Day 
pranešimu, bolševikų vyriausybė negalėdama 
nūmalšinti kaimų Dubki ir Jeliu gyventojų 

•protesto prieš vyriausybės neteisingus ir ne- 
Įmoniškus reikalavimus, kareiviams atsisa- 

* Irius imtis griežtesnių priemonių, pasiųsta če
kistai ir visi tų kaimų gyventojai, vyrai* mo
terys ir net vaikai (viso 80 žmonių) žiauriau
siu būdu išžudyta. Tiesiog negali žmogus įsi-i 
vttiacfuOti, kad šiame amžiuje tokie nežmoniš 
ki dalykai galėtų dėtis.

Tas baisus įvykis Dubki ir Jeliu kaimuo- 
; ytU aiškiausiu įrodymu, kad nekaltų žmo- 
= toių žudymai Sovietų Rusijoj ir dabar dar 

tebeina. Žudomi ne tik ūkininkai, darbinin
kai, bet dvasiškiai ir mokslo žmonės, kurie 
tik drįsta bent kiek žmoniškai galvoti. Pasta
rųjų Taikų suėmimai ir sušaudymai, kurių 

: f Arpe buvo keletas žymių mokslo vyrų, visur 
iššaukė didžiausio pasipiktinimo ir protestus. 
Vokiečių spauda praneša, kaip rašo “M. L”, 
kad Vokieti j os. mokslo vyrai ir rašytojai išne
šė protestą, kuris taip skamba;-

“Rugsėjo 3 d. Sovietų valdžios spauda 
pranešė apie šuėmiltlą įžymių mokslo atsto
vų, kurie visas savo jėgas pašventė tarnau
dami savo šaliai. Tokie pasikartojantieji fak
tai rodo, kad Sovietų sąjungoje negalima joks 
riiokslo darbas, kuris yra surištas net dalimi 
šu mirties laisve. Sovietų valdžios praneši-

UETUVOS PINIGAI VYTAUTO 
DIDŽIOJO GADYNĖJEK L * J*"’ v 1 ’ . «

(Medžiaga Lietuvos Tautinei ’ 
Numizmatikai).

Dr. AL M. RAČKUS-----
(Tęsinys)

D' 4' U O A

Aplink Afriką Į
— "FHfc. K FMcfett-— r- i J

LAIŠKAS DVYLIKTAS.

(Tąsa)
Kaip ekskursijoje į Cliin- 

golo, taip ir čia, pakeliui gy
ventojų maža tesimatė, o bal
tųjų kolonistų tai tik per 15 
— 20‘kini. tekdavo pamatyti 
vieną ūkininką. Baltieji ūki
ninkai dažniausia užima slė
nius, žemesnius tarpukalnius 
ir upelių pakraščius, kur ar
čiau geras vanduo ir lengves
nė irrigacija. Tokiuose slė
niuose viskas auga: nuo ko-

diesiems “kumečiams” kiek
viename ūky stovi keletas pa
lapinių, jų pačių pastatytų 
pagal negrų skonį ir papro. 
črus.

Coimbros kolonija apima 
DUmbo upės aukštupio dalį, 
kur yra išmūrytas tvenkinys 
sulaikąs upės vandenį ir su- 
leidžias ji į siauručius apie 
metrą gilumo irrigacijok ka
nalus. Veik visų kolonistų že
mė susideda iš ilgo šniūro,

pustų, bananų ar kavos pra-Į kurį dažniausia -arti vidurio :
dedant ir baigiant 
Europos javais.

įvairiais

Atvykę į Lepi miesteliuką, 
kurs yra apskričio sostinė,dieną. Lietuvos Darbo Darbo Federacijos or

ganas “Darb.” dėl to klausia: “Kažin ką pa- pasigerėjom jo puikiais regi- 
sakytų dėl to visko atsikėlęs Vytautas?” niais, apžiūrėjom jaunas ka

vos, bananų ir apelsinų plan
tacijas, pasiėmėm su savim 
apskričio matininką ir išvy
kom į Coimbra (Koimbra), 
koloniją, pavadintą seno Por-

Praėjo trylika metų nuo įsisteigimo bol
ševikų valdžios Rusijoj. Tai liūdnos sukaktu
vės. Jas džiaugsmingai mini tik tie, kurie 
kokiu nors būdu pritilpo prie sovietų valdžios 
lovio. Bet pusantro šimto milijonų Rusijos 
žmonių — ūkininkų ir darbininkų sunkų ver
gijos jungą veika ir baisiausią skurdą ken-’ln*

mių. Kiekvienas ūkininkas čia

tugalijos universitetinio cen
tro vardu. Ji įsteigta tik 1929 

ir susideda iš 13 vienkė-

čia. Bolševikai, Valdydami Rusiją. teroro bū
gavo iš valdžioj p© 100 ar 
daugiau hektarų žemės ir po-'Va. "C;
mūrinius namus lengvam išsi- 
mokėjimui. Atvykę kolonistai 

ir tikėjimo laisvės persekiojimais, didžiausiu pau ra^° nebaigtus arba b ai g- 
žmoni, skurdu yra pažymėtas. Tat, minint! ““H* rtatyti vW*a°s la°mis 
šias kruvinas sukaktuves, reikia reikšti gi
liausios užuojautos pavergtiems Rusijos žmo-

du, milijonus nekaltų žmonių išžudė, žmo
nėms laisvę atėmė, baudžiavą įvedė. Jų try
likos metų valdymas žmogžudystėmis, nekal
tų žmonių kraujo liejimu, žodžio, spaudės
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MOTERŲ KALĖJIMAS. 
...........1

New Yorke baigiamas statyti šis 12-kos aukštų mo
terims kalėjimas, kuris visai panašus į moderninį viešbutį. 
Kalėjimas turės 401 “kambarį” miesto “viešniomis”. Keliuo
se viršutiniuose aukštuose įtaisyta ligoninė. Kalėjimas pas
tatymas lėšuos $1,810,000.

perkerta irrigacijos kanalas.
Kur žemė irriguota, ten gali
ma du kartu i metus sėti ir' 
piauti ir auginti labai įvairias 
kultūras. Kur irrigacija nega
lima, ten galima tik viena sėja 
ir piutis lietaus pusmety.

Buvom sustoję pas keletą 
tokių naujakurių. Uždavinė-
jau jiems daug klausimų, ta- i ______
čiau ne į visus gavau tikslų 1 
atsakymą, nes pirmus metus a\ve^ 
čia tegyvendami kolonistai ne 1 im
viską dar ir patyrę ir dar Bulvių iš 1 ha. čia gaunama 
nespėję kaip reikiant įsikurti, apie 3000 klgr. Be rogių, sėja

ma čia dar kviečių, kukuru- 
t zų, žirnių ir įvairių pupų. 
Sodnų naujakuriai dar nespė
jo užvesti, taipgi nedaug tūri

Štai vienas, man rodos tipin
gas, kolonistas sako, kad pas 
jį iš 100 ha. šiais pirmais me
tais užsėta buvę tik 14 lra., 
iš kurių arti 10 ha. rugiais ir 
4 ha. kitais javais. Rugių čia

yra laiminga

ir pagal jos sustatytus planus.

Šiomis dieūoibis bolševikų laikraščiai j pustatytnas

ir daržovių.

(Bus daugiau)
Nuo Redakcijos. Įdomūs

augina visi kolonistai, nes
Daugumas namukų yra vieno ! jiems esą lengviau ir pigiau
aukšto apie 80 kv. metrų šva- [dirvą paruosti. Mano klausi- prof; K. Pakšto laiškai iš ke

lionės aplink
matyt, susipainiojo.

a,... ųriaį išrodąnfys balti mūrai, 'nėjamas ūkininkas gavę# ru- bonės aplin 
.,jų pastatytas valdžiai kai- gių tik 450 klgr. iŠ ‘hekthrOĮ Ameriką, m

pranešė, kad yra gautas čartėriš naujam 
“Liet. Darbininkų Susivienijimui”. Čarteris 
išimtas New Yorko valstybėj.

Vadinasi, bolševikai iš S. L. A. išeina 
ir kuria savo susivienijimą. Tai pasėkos iš fe. 
1 j. A. triukšmingojo Seimo Cbicagoj praeitą pa 
vasari, kada bolševikai policijos pagalba bū- 
vo išmėtyti iš salės ir, nuėję į Meldažio sale, 
atskirai seimavo ir savo žmonfių valdybą S. 
L. A. išrinko. Jie ir į teismą ėjo, tačiau Ūie- 
ko nelaimėjo. Nelaimės jie daugiau ir naują 
organizaciją sukūrę. Nors lietuviškai ir dar
bininkiškai savo susivienijimą pavadina, ta
čiau lietuvių visuomenė žinos, kad tai yra 
mūsų tautos išsigimėlių — bolševikų pada
ras.

navęe po 25,000 angolarų. (a- 
pie 12,000 litų), fe 
pagal vietos sąlygas ši kaina 
esanti peraukšta, kaip tai esti 
beveik jsu kiekviena valdiška 
statyba liet kurioje šaly. Ki
tų trotiesių beveilį ir nėra, nes 
galvijai gaji ganytis t< lauke 
kiaurus metus, o javai čia pat į 
dirvoje iškalami

taigi apie du kartu mažiau ne- 
komtr, kad gu Lietuvoje. Tačiau kitas ū- 

kininkas gavęs jų* iš grūdo 25

ir

Baigus mums spausdiūti De
šimtąjį laišką, gavome Trylik
tąjį ir manėme, kad, gal,

grudus, kas man rodosi labai gerb. autoriaus, delėi visokių
gerai. Per du mėnesiu nema
tęs ruginės duonos, paprašiau 
vienos šeimininkės parodyti 
jų- kepamą ruginę dtioną. Ji 
atnešė kepaliuką, nedidelį, ne-

maišus ’ storų, keptą iš pikliuotų mil-
supilami, o laikomi jie kol kas 
kuriam nors gyvenamųjų na

tų, taigi be selynų ir todėl 
šviesesnės spalvos. Seniai ru-

mų kambary, kol naujų tro-iginės dūonos nevalgęs skaniai 
besiu kolonistas prisistatys.
Kiekvienam baltajam kolonis-

Išrodo, kad po šių rinkimų Jungtinių 
Valstybių kongreso rūmų suolai turės būti 
gerokai prie grindų prikalti, nes tokioj atsto
vų sudėty (beveik fifty —
aižiais gali neužtekti.

■g,, .
aplinkui kaiolinis lanka.- 

, lekcijoj).

I

tui valdžios organai pristato 
nuo 6 iki 10 negrų darbininkų 
už tam tikrą nustatytą jiems 
algą ir kitas sąlygas, labai 
primenančias Lietuvos kūme

prietikių keliaujant po juodą
jį kontinentą, pasirikta. Bet 
vakar gavome Dvyliktąjį laiš
ką. Todėl reikia manyti, kad 
yra ir Vienuoliktas liiškas, tik 
jis da tebėra kur nors kelyje. 
Čia jau pašto kaltė, 

siitin ■»

GIESMYNUS
- . - - -

Kalėdos jau nebetoli. Link
smų ir malonių melodijų ka
lėdinės giesmės jau nebeužil- 
gio pasigirs bažnyčiose.

Chorams ir kitiems giesmių 
mėgėjams reikia išartiksto ap
sirūpinti giesmynėliais, jei jų 
dar neturi.

Šiuo primename, jog turime
Giesmyne!;” skirta bažny- 

kęlyję, į cIioĮ(apis,!:>. mokykloms ir 
šiaip jau giesmininkams. Jį 
sutaisė plačiai žinomas lite
ratas A. Jakštas, o gaidas pa
rašė taipgi plačiai žinomas» «. X •
kompozitorius J.Naujalis.

Šiame “Oiesmynėly ” randa 
si giesmių adventinių, kalėdi
nių, gavėninių, velykinių, sek

Ugiausia pasauly telefo-
sučiulpiau be jokių priedų dvi j no linija yra tarp Naujorko 
riekelės šito ruginio ragaišio, ir Chicagos miestų Jos ilgis
kurio rūgštis šiek tiek skiria
si nuo lieutviškos. Pravartu 
dar pastebėti, kad šiose šaly-

860 mylių. Šis linijos nutiesi
mas kaštavo 25 milijonai do 
lerių.

— Čigobai teturi vieną lai-se ruginė duona visgi egzotiš-
čių gyvenimo sąlygas, tik ži- produktas, nes panašių ĮkrdStį, klirs išeina Rusijoj, 

fifty) £inčų žo-[noma pagal žemesnes, afriko- platumų tropikuose rugių nie-j — Ispanijoj yra druskos
niškas normas. Šitiems juo-kur pasauly nerasime. Šiuo kalnų iki 130 metrų aukščio.

~ 1 • 0 „J. ■ ~ ■■■■ , ' ■

ininių ir kitokių. Be to yra ke
turios litanijos.

Šis “GiešmyUėlis” gali 
maldingiems žmonėms, gali 
atstoti Kantičfcas. Bė to 
“Giesmynėlis” yra daug pi
gesnis. Kainuoja tik 60c., o 
Kantičkos dabar kainuoja 
$1.50.-

“Giesmynėlis” gaunamas 
“Draugo” knygyne. Užsisa
kydami adreifuokit:

'DRAUGAS’’
2984 8ė. Oakley AvenuC 

. Ohicago, UI.
iiggSMi * .ThA»iil ‘ ■ , - ---- awri——

(Rysžardo ko-

Fig. 37. 1 Fig. 38.
Fi«. 37. Ob. — Ragotinė nukreiptu į! 

kairę; rankena laiba, tiesi; virš ragoti
nės, atokai, stambus ketvirtainis kryžius; 
lanko nesimato. Rv. — Pilies Vartai be ( 
vidurinio bokšto; lanko nėra. (Btronczyn- 
ski, Tūb. XXVIII, b.). :

FUr. 38. Ob. — Ragotinė striukesnė; 
rankena stora; kryžius panašus, tik tru-

sikeičia pro ragotinės rankeną; aplinkui šakos po skritulį; kryžianš pastovą pra- 
stambųs taškai; Rv. — Pilies Vartai te sikiša pro ragotinės rankeną; žymės kri- 
Vidurinio slenksčio; aplinkui brūkšnelių rolinio apvado. Rv. — Pilies Vartai kti-
lankas. (Rysžardo 213).

Fig. 40. Ob. — Ruka ragotinė nu
kreipta į kairę; rankena su kotu; ant 
rankenos mažas kryžius; aplinkui karo
linė apvadu. Kv. —t Pilies Vartai su kVa. 
dratibiu l&ngū viduriniame bokšte; aplin
kui kardlidis lankas. .(Teichmano 155).

rils lankas. Rv. - 
bis bokštas su 
(Ryszardo kol.).

Vartai: viduri- 
stogu;. apvado nėra.

Fig. 45. 
Fig. 45. Ob'.

: " Pi g. 35. I Fig. 36.
35. Ob. — Ragotinės smaigas

nukreiptas į dešinę; rankena dvišaka; 
kryžius Teutoniškas, siekia rankeną; up-1 puti mažesnis; aplinkui karolinis lankus
linkui karolinis lankas. Rv. — Pilies Vnr- 
tkt; vidury vartų skritulys; apie monetos 
pakraščius karolinis Iknkas. (CzpskiO 
kol.). [

Fig. 36 Ob. — Ragotinė nukreipta į 
dėžinę; raukomi dtišakū; storas fctyŽStts; 
aplinkui karblHtis lankas. Rv. — PUiės j 
Vartai; ties slenksčiu .-(aminis taškas;

Rv. — Pilies Vartų šoniniai stiebai su 
balkonais; uplinkui kurolinis lankus. (Ry- 
-zardo 207, Teicbmano 156).

Fig. 30.
tij. Ob.

Fig. 40:
Didelis ktyžitfk pra-

Fig. 41.
Fig. 41. db. — lįtgotinė nukreipta 

j kairę; rankena dvišaka, laiba; ant ran
kenos ankštas kryžius; aplinkui karolinis 
lankas. Rv. — Pilies VRrtal, kūriiį vidu
riniai stiebai prasikiša pro slenkstį; ap
linkui karolinis lankas. (Ryszardo 214).

ftg. 42. db. — llagotlrtP nukreipta į 
ktdrę; rašikeiM trišaki, ir ftht kiekvienos

rių viduriniai stiebai prasikiša pro balkį 
ir pro slenkstį; kairėje pusėje tarp stie
bų matosi brukšnis; aplinkui karolinė ap
veda. (C'žapskio kol.). .

Fig. 46.
Ragotinė kairėn nu

kreipta, panaši į liepos lapą; rankena lai
ba’, trisaka; ant rankenos stovi kryžius;

Fig. 48. Ob. — Ragotinė į kairę su aplinkui karolinis lankas. Rv. — Pilies 
trišake rankena; unt rankenos kryžius; 'Vartai; vidurini# bokštas su keturiom 
pakraščiai papuošti virvine apvada. Rv. sąsparom; aplinkui karolinis lankas. 
— Pilies Vartai; vidurinių stiebų apačia (Czapekio kol.).
prasikiša pro slenkštį; viduryje vartų 
skritulis; aplinkui Virvinė apvada. (TbL. 
clnnano 162).

Fig, 44. Ob. — Ragotinės smaigas nu
kreiptas į kairę; ratikena stora, trišaku; 
kryžius lailias, prasikiša pto ragotinės 
rankeną; aplink monetos pakraštį karoll-

Fig. 46. Ob. — Pilies vartų dešinysis 
su šaka; pakraščiai apvesti virvi

niu lanku. RV. — Buka ragotinė; ant ran
kenos kryžius; pakraščiai aplenkti luti 
kū. (Lietuvių Laikraštis, Nr. 20, 1904 
m.). ’

' ($u4»daugiau)
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AR SVEIKU KELIU EINA LIETUVOS l 
VALSTYBES ŪKIS?

(Tąsa)

Finansų. Ši ministerija su
renka visas valstybės pajamas 
ir paskirsto jas sulyg minis
terijų. Ji rūpinas mokesčiais, 
muitais, pašalpomis, paskolo
mis, pramonės ir prekybos ska 
tinimu, bankų, bendrovių, ko- 
peratyvų priežiūra ir 1.1.

Švietimo. Jai priklauso liau
dies vidurinės, aukštesniosios 
mokyklos, universitetas, teat
ras, amatų mokyklos, muzikos 
ir meno mokyklos, ji išlaiko 
reikalingą mokytojų skaičių, 

duoda stipendijas besimokan
tiems Lietuvoj ir užsieniuose, 
steigia ir palaiko įvairius švie 
timo kursus organizuoja bibli
otekas, leidžia knygas, išlai
ko muzejus, šelpia privatines 
mokyklas ir kultūros bei spo
rto organizacijas, tvarko tiky
binius reikalus ir pn. Ir ši mi
nisterija dirbdama tiesioginiai 
dėl krašto kultūrinimo ir pi
liečių gerbūvio suima stambių 
išlaidų sąmatos dalį.

Vidaus Reikalų. Tai valsty
bės gynimas nuo vidaus prie
šų ir piliečių ramybės, turto 
bei laisvės apsauga; viešos 
tvarkos dabojimas, socialė ap
sauga, sveikatos reikalų dabo
jimas, ligoninių laikymas, sa
vivaldybių priežiūra, vaikų 

lobojiibas ir pn.

ĮVAIRUS straipsniai
ABISINIJOS IMPERATO

RIAUS KARŪNAVI
MAS.

daug laiko. Bot Dievui pade
dant, kaip jis sako, viskas ga
lima atsiekti.

Ras Tafari kalba gerai 
francuziškai ir angliškai. Tad 
nereikalingi jam perkalbėtojai 
su įvairių šalių atstovais kon- 
feruojant, 1927 metais jis ap
lankė Romų ir kitas Europos

Šio lapkričio 2 d. Abisinijos 
sostinėje Addis Abeba įvyko 
tos šalies imperatoriaus Ras 
Tafari karūnavimas. Tomis iš
kilmėmis jis užėmė valstybės

Teisinėm). Tai teisdarybės Į 80B,» lr lglJ0 6tai kok‘ sostin<!“- ir Londone.
ir įstatymų sergėjimo įstaiga.'I,nI)eratorius Haile Siassie B Eur°P°s iis sav“
Jos žinioje randas visos teis- Karalių Karalius, sostinėje pastatydino naujo-

Dievo Išrinktinis, Judos Per- vinę mokyklą, ligoninę ir ki- 
galįs Liūtas ir Etiopijos Švie- tas kelias pramonines įstai
ga. Abisinijos istorikai tvirti- gas. Pagaliau pasistatydino 
na, kad naujas imperatorius naujus nedidelius ir jaukius 
esąs 336-asis iš eilės jiepri- rūmus, kuriuose jis priima 

taikos metu. Ši ministerija, tu- > klausomas šiaurrytinėj Afri- svetimų valstybių atstovus, 
rėdama platų tinklų įvairiose koj monarchas. Anot jų, Abi-j Be Ritko
pasaulio valstybėse įvairių ko- ®iniJ0S imperija i kurta 97 me-.^ spaustuvę ir I>avyz(iįngQ 
n sulų ir generalinių konsulų, ^1S P° Parulio ūkį Begalo
plačiai rūpinas ir Lietuvos e- Plrni Kristui gimsiant ši im-ldarbžtug _ anksti kelias> v6_ 
konominiais reikalais. Visi šie PenJa gyvavus jau o,500 me- i gultų
konsulai generaliniai konsulai Taip bent nurodoma ir a-1 
ir garbės konsulai padeda Lie- kisiniečių kalendoriuose.

mo ir baudžiamosios įstaigos.
Užsienių Reikalų. Ši minis

terija atstovauja Lietuvę už
sieniuose, — gina Lietuvos 
reikalus nuo užsienio priešų

| Imperatorius priguli klaida
tikių krikščionių sektai, va
dinamai “monofizitai”, žino- 

’mi koptai 457 metais Alek
sandrijos (Egipte) patriarka- 
tas atpuolė nuo tikrojo kata
likų tikėjimo, išsigindamas 
Kristaus dviejų prigimčių: die 
viškosios ir žmogaus. Tada ir 
abisiniečiai (etiopiečiai) tų 
pat atliko.

Nuo to laiko jų klaidingojo 
tikėjimo galva paliko koptų 
patriarkas Aleksandrijoj. Šis 
patriarkas abisiniečiams klai
datikiams skiria vyriausia 
vyskupų, vadinamų “abuna”, 
kurs visados yra egiptiečiu 
vienuoliu. Šiandieninis abi Ki
niečių vyskupas (turįs arki
vyskupo titulų) yra Matheos. 
Jis gyvena sostinėje Addis 
Abeba. . -

Tarp abisiniečių koptų yra 
keli tūkstančiai prigulinčių 
Romos Katalikų Bažnyčiai 
Nes jie išpažįsta tai, kų ši

Baržnyčia mokina. Jie 
priguli taip vadinamoms kop
tų apeigoms ir yra Gaila a- 
paštalimio vikaro globoje.

Abisinijoj gyvena klaidati
kių koptų apie 3,500,000; ma- 
gometonų 3,000,000; žydų 50,- 
(XX); katalikų 40,(XX); protes
tantų 21; pagonų (animistų) 
1,500,000.

Į Klaidalikiai koptai ant sa
vo altorių turi “sandaros ar
kas”, kuriose yra Dešimts Die 
vo Įsakymų. Jų kunigai vedę. 
Vartoja katalikiškąjį Šventąjį 
Raštų Turi galybes vienuolių 

I— vyrų ir moterų, ir daug ku
nigų. Jiems “šventinimus” 
teikia “abuna”. Kunigai ma
žo mokslo, susipažinę tik su 

'reikalingomis apeigomis. Kru- 
jcifiksai ir šventųjų statutės 
uždrausti jų bažnyčiose. Pir
menybėje yra tik paprasti

kryžiai. Relikvijos gerbiamos. 
Pripažįsta tik du sakramentu: 
Krikštų ir Komunijų. Pas 
juos į vienerius metus išpuola 
apie 180 švenčių, gi kitos die
nos — tai pasninkų dienos.

Vienuolijas valdo ne tas pat 
“abuna”, liet kitas vyresny
sis dvasiškis, “eč” vadinamas. 
Jų bažnyčių yra daugybė. Pa
prastai maži, žemi, apskritus 
namukai.

Katalikų Bažnyčia Abisini
joj turi du apaštaliniu vika- 
rijatu ir vienų apaštalinę pre
fektūrų.

Imperatorius karūnuotas sa 
vo sektos naujoj katedroj, ku
ri yra sostinėje ir dar visai 
neišbaigta.

SKAITYK IR PLATINK 
TIKTAI KATALIKIŠ
KUS LAIKRA86IUS.

tuvos eksportui, propaguoda
mi užsieniuose Lietuvos pre- nastiją išveda iš Saliamono 
kės, užmegsdami įvairius ry-'dinastijos, kuri viešpatavusi 

Antroji grupė — krašto gy-- sius ir pn. Šiai ministerijai pertraukos ne mažiau 1,300 
priklauso ir prekybos sutar- metų 1
čių sudarymas su kitomis vai-j šių Afrikos valstybę ameri- 
stybėmis. Į kiečiai ir kitų šalių žumalis-;
3. Išlaidos krašto gerbūviui■tai vad“a “Abisinija”. Sis' 

kettL

nimas. Prie šios grupės tenka 
priskirti tokios ministerijos.- 

Krašto Apsaugos, — atitin
ka kitų kraštų karo ministe
rijai. Ir ši ministerija priklau
so prie daugiausia išleidžian
čių ministerijų skaičiaus^ E- 
sant žinomiems Lietuvos san
tykiams su Lenkija ir turint 
lenkų frontų kai kur 60 kilo
metrų atstumoje nuo Kauno, 
Lietuvai tenka laikyti stiprių 
ir gerai aprūpintų kariuome
nę. Tačiau žymi šiai ministeri
jai skyriamų * lėšų dalie* yra 
suvartojama kultūros reika
lams, — beraščiai kareiviai* I
mokoma skaityti ir rašyti, lei
džiama knygos, žurnalai, išlai

Šis imperatorius savo di-

STOKITE PRIE

MICROPHONO!
žodis yra portugališkas. Reiš
kia — įvairių rasių mišinys.1 
Abisinijos gyventojai pagei- i 
dauja, kad jų šalis būtų vadi- į 

toliau bus laikomas tokios tva- į nama Etiopija, kaip vadinta: 
rkos; dėl 1927, 1928 ir 1929 • senovėje.
metų bus paduota faktiškai I ^„,0^ Tafari ka. j 
padarytos išlaidos; dėl 1930 į rfinavimas atsiė.j0 d.i milionu,' 
metų -t- paduota suma, paski-' doleriM Kitu du mi|ionu dola J 
rta šiems metams, dabar re- rj^ igiaįdoms surinkta iš pa- j 
alsuojama; dėl 1931 - ski-'filf specialiais mo-l
narna suma 1931 metą biud- kesčiais Hkilm6ms iSlaidl} ne. j 
žete. Beto dar paduodant ben-tsigail5ta; kad daugiau |
drą sūnų, kuru kiekvienais i kaip ,
metais Stos grupės m, msten- imperatorius. Nu '

Dabar tegu kalba objektingi 
skaičiai. Paduodant skaičius

koma gerai organizuotos bib- jos išleido ir išleidžia, paduo-1 irkta karūmos jam įr
11/-v4iT-g-v re mi n, lv/MVi n n lmfin 4-za 4 r* Iah /vittYin i» Anui vyiaIii !liotekos, išlaikomas karių te
atras ir t.t.

ta toji suma ir penkerių metų 
bėgyje sudaryta.

Finansų Švietimo

imperatorienei, nauja karieta, 
atatinkami rūbai. Išvesti nau- Į 
ji keliai sostinės apylinkėse,1Metai Susisiek. Žem. ūkio Finansų Švietimo Viso

1927 57,232,100 30,643,800 28,944,200 30,996,900 147,817,000 j pastatyti triuinfaliai vartai.1
1928 57,90/,400 44,681,600 48,192,800 34,534,100 185,915,900 Parūpinta atatinkamų vietų
1929 59,867,300 35,924,700 46,867,100 35,786,100 177,485,200 'gveti val6tybių atstovams,1
1930 74,471,900 38,935,700 35,124,600 40,587,200 189,119,400 ' atvvknsiems : iSkiIme. . ,
1931 68,500,009 37,500,000 38,500,000 42,000,000 186,500,000 I , , o m . • Iviso 317,918,700 186,785,800198,328,700 183,904,300 886,837,500 I ^peratorm. '

i ra apie 38 metų amžiaus ir vi- - 
Iš šios lentelės vaizdžiai ma 1931 metais palyginant su 1930 8ajs atžvilgiais yra pažangus. -

tyli, kad valstybės išlaidos met. kiek mažesnės, — tai at-!jįs yra daug linkęs savo val- 
krašto gerbūviui kelti kasmet( sitiko todėl, kad Žemės Refo-'domoj šaly įvesti įvairių nau-; 
nuosakiai augo. Tačiau bend-irma, reikalavusi nemaža lėšų'jovinių reformų .Deja, tai gali 
roję ‘sumos’ lentelėje matyti• jau beveik baigta. Visiems ki-daryti tik laipsniškai ir la-. 
tam tikras šokinėjimas: suma tiems šios ministerijos reika- paiengva Visokioms stai- 
tai pakįla, tai vėl sumažėja, lams išlaidos kasmet nuosa- gioms reformoms priešinasi 

tai priklauso ’nuo atskirų kiai didėja. į gyventojai, kuriuos sudaro j-
ministerijų atsitiktinų nepap- par žymiJ pašokimą 1930įvairios padermės, gi šios ne-' 
rastų išlaidų. Daugiausia šoki- metais įr sumažėjimą 1931 m. j turi noro skirtis su savo se-, 
neja Finansų Ministerijos is-. pggtgbime Susisiekimo Minis- nobiniais įpročiais. Šios pa
laidos. Ji kasinėtai duoda į vai-1 arijoje; g}ajg 1939 meteis ši dermės neturi supratimo apie 
rias paskolas ir subsidijas, ku- Į minigterija turi nepaprastą iš-' pažangą.
rios nėra vienodos kasinėtai, — žymiai platina naują J Ekonominiu atžvilgiu impe-

statybų Klaipėdos uostą ir ratorius turi sudaręs plačių 
stato geležinkelį,Telšiai—Kre-'programą. Visupirma bus iš- 
tinga. Atmetus šias visas ne- naudojami dideli valstybėje 
paprastas išlaidas galima įsi- gamtiški turtai. Tam tikslui 
tikinti iŠ lentelės, kaip Lietu- jis ketina iš Amerikos parsi- 
vos krašto gerbūvio aprūpini- kviesti inžinierius ir techni- 

. . J .. ... .. ... imas nuosakiai progresyviai kus.
mini erijos 1 ai as atsi epė jger^ja Ypač tai vaizdžiai ma-i Anot Ras Tafari, 6,006 metų 

192S metų nederlme. Toliau tyU Svi(.timo Mini,terijos ,e?gyvuojančią valstybę pakeis
tos ministerijos 1. a < os vys-, Reikia tik pastebėti, ti naujovine šalimi yra milži-

kad šios pastarosios lentelė niškas darbas ir reikalinga 
dar neišsemia pilnumoj varo- ' 1

Ir Dirbkite Sau 
Rekordus Namie

NAUJĄJĄ
t .

Vlctor Radio
Rekordus Dirbančia

Eleetrola!

3 INSTRUMENTAI 
VIENAME

RK-S7
Kaina f'”'"*

(Be Radiotronų)

Didžiausias VICTOR Muzikalia Instrumentas, kokio dar iki 
šiol nebuvo.—

Ateikite i musų krautuvę šiandien ir 
išgirskite sane kalbant ir dainuojant

RKIKAUAUK1TB NAUJAUSIŲ VICTOR REKORDŲ.

Lbt» Katm TS#

— tai priklauso nuo reikalo.1 
Pavyzdžiui, 1928 metais išti
ko Šiaurės Lietuvoje neder
lius, reikėjo ūkininkai šelpti, 
ir štai šiais metais Finansų I 
Ministerijos išlaidos staiga la
bai pašoko. Ir į 1929 metų tos

tosi jau normalia eiga.

Žymiai pašoko 1928 metais 
Žemės Ckio Ministerijos išlai- mo kultūros darbo. Daug mo- sog ministerijos. Be to dar 
dos. Tai atsitiko todėl, kad kyklų laiko dar ir kitos mini- Lietuvoj veikia daugybė pri- 
Aiais metais, besirūpindama ū- 'sterijos,- Žemės Ūkio, Susisie- vatiškų bei tautinių mažumų 
kininkams pigaus ilganieČie kimo, Krašto Apsaugos, Vi- mokyklų, savivaldybių biblio- 
kredito pirkimu išpirko Žemės daus Reikalų. Stipendijas jau- tekų, archyvų, muziejų, skai- 
Banko priešterminines akci- nuoliams eiti mokslus Lietu- tykių ir t.t.
jas. Šios ministerijos išlaidos voje ir užsieniuose duoda vi-1, (Bus daugiau).
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viMtorai

Dabar - Mikropbonas 
■ kiekirenuose namuose

JŪS. F. BUDRIK, -
3417 S. HALSTED ST.

Telefonas Boulevard 4705

DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.
Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun. 

Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.
Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuose. 

Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasis. 
84 Pusi. Kaina ............................................................. . 20c.

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina ----  40c.

Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun. 
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina ... L..... . .........20c.

Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai. 
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23. 
Kaina ........................................................................... - -. 10c.

Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse. Parašė Kun. 
I. Vaiciekauskas. Dalyvauja 14 ypatų. Pusi. 56. 1919:
Kaina ................................................................................. 30c.

Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų„ Dalyvauja 15 ypa
tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kainai.................................... 20c.

Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Chicago 1920. 
Kaina'.............................•..................................................... .... 50c.

Išpažinties Paslaptis. Penkių Veiksmų Drama. Pritaikin
ta iš kun. J. Spillmann’o Apysakos. Sulietuvino A. Matutis 
Chicago. Lošime dalyvauja 25 asmenys. Pusi. 92. Kaina 25c.

Į Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė). Parašė L. Šile
lis. Pusi. 47. (Del šios operetės yra parašęs muziką A. Alek- 
sis. Kaina ......................................................................... 25c-

Jurų Varpai. Triveiksmė Misterija. . Vidunas. Tilžėje 
1920. Kaina .................................................................. . . 50c.

Kame Išganymas. Libretto keturiais aktais. Parašė Mai
ronis — Mačiulis. Ketvirta karta atspausta Tilžėje. Pusi. 37. 

; Kaina ................................................................................ 20c.
Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauja 

7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusi. 28. Kaina-.............15c.
Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose. Iš anglų kalbos 

vertė Juozas Miliauskas. Lengva dėl scenos sudarymo ir kos
tiumų. Pusi. 28. Kaina .................................................... 15c.

Komedijos. A. Ostrovskio. I Pelninga vieta, 5 veiksmų 
komedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Vertė J. Stanu- 
lis, Kaunas, 19,22, Pusi. 96. II Neturtas — Ne Yda, 3 veiks
mų komedija, lošime dalyvauja apie 17 ypatų. Vertė Pr. Kviet 

1 kauskas. Kaunas, pusi. 54. Abu veikalai sykiu. Kaina 50c. 
Kur tiesa? Oprea vaikams trijuose veiksmuose 12 pusi.

Į Kaina ..................................................................... 10c.
Laižytos. Dviejų aktų farsas. Veikia 6-ši asmenys. Pusi. 16

• Kaina ............................................................................. 10c.
Mažas Kryželis bet sunkus. Trijų atidengimų komedija. 13

ypatų dalyvauja. Parašė Serijų Juozas. Kaiina.............15c.
Motinos širdis. Keturių aktų drama. Parašė Kalnų Duktė

1 48 pusi. Kaina ..................... .......... ..............................  50.
Nelaimės ir Laimė, arba tas nelaimingas Buick’kas, 3 veiks

mų 4 atidengimų»komedija. Lošime dalyvauja 7 asmenys.
Chicago 1922., Pusi. 59. Kaina ......................................  15c.

Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Žibuoklė Ir Lietuvos 
Atgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusi. 48.
Kaina........... >............................ ......................................... 15c.

Pasiilgę Aušros Vartų, Parašė K. Inčiura. Drama. Kaina 25c. 
Paklydėlio Kelias. Keturių aktų sceniškas vaizdelis. Paraėė

Vystanti šakelė. Dalyvauja 7 ypatos. Kaina................ 15c.
Penkis Kartus Po Vieną, Bus Vienas. Keturių atidengimų 

komedija. Dalyvauja 9 ypatos. Parašė Serijų Juozas. 
Kaina ............................................................................. 20.A

“DRAUGAS” PUB. ‘CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago,

«

f
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KALBĖS IŠ WHFC RADIO 
STOTIES.

Artinas didžiausios šventės 
ir prezentų laikas, taip pat ir 
visokių pramogų, kaip tai fe- 
rų, perstatymų, vakarėlių ir 
tt. Kiekvienas nori turėti kų 
nors naujesnio ir įvairesnio, 
kad tuomi geriau patenkinus 
savuosius svečius.

Tam mes ir norim patarti 
labai gerų ir naudingų daly
kų, kuriuomi tikrai patenkin- 
sit savo svečius ir prie to ne
blogo pelno liks.

Kų tik iš Lietuvos atvežta 
apie pusę vagonp saldainių. 
Tai nedaug ir dėlto reikia pa
siskubint, nes “Rūtos” fabri
ko saldainiai eina kaip švie
žias sviestas; o jie ir yra ti
krai su sviestu ir obuoliais ir 
kitais sveikais produktais.

“Rūtos” saldainiai yra ge
riausi ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsieniuose. Kas tik yra ra
gavęs vienų kartų, tas dau
giau kitokių saldainių-nuval-

. Jonas P. Evaldas, seniausias lietu
vių spulkų organizatorius ir veikėjas, 
dabartinis “Keistučio” ir “Lietuvos” 
spulkų sekretorius, šį vakarų iš WHFC 
radio stoties kalbės apie lietuvių eko
nominius reikalus.

•'t, $5

“Rūtos” fabriko savininkas, 
turėdamas daug užsakymų, 
netik nuo lietuvių, bet ir nuo 
svetimtaučių, įsteigė Ameri
koje savo atstovybę, kad 
greičiau visus patenkinus 
šviežiais ir gerais saldainiais.

Be to, 1933 metais “Rūtos” 
savininkas žada patsai atvyk
ti į Amerikų su savo įvairiau
siais išdirbiniais į Pasaulinę 
Parodų ir parodyti pasauliui, 
kad ir lietuviai, tie menku
čiai, yra taip galingi ir ki- 
trūs, kad vargiai kas susily
ginti galės. Taigi gerbiamieji 
amerikiečiai, visi turėtumėm 
susipažinti, ir tarp svetimųjų 
pasistengti iki tam laikui 
išplatinti “Rūtos” saldainius. 
Be to, atvykęs žada “Rūtos” 
fabriko skyrių Amerikoje ati
daryti, kur mes patys galė
sim išdirbti geriausius saldai
nius ir sulig geriausios me- 
todos. Tai, ištikro, girtinas 
yra dalykas. Taigi, savas pas
savąjį!

Kiekvienos tautos žmonės,

kų nors ypatingesnio rengda
mos, visados stengiasi pir
moj vietoj turėti savo šalies 
išdirbinius, kokie jie nebūtų 
ir stengiasi visus taip įtik- 

’rinti, įpiršti, kad kiekvienas 
būna paskatintas pirkti ir nau 
dotis. Tuomi jie, sakau, kar
tais, ir labai menkos vertės 
dalykų taip išgarsina ir turi 
dvejopų sėkmių: viena — iš
garsina savo tautos išdirbi-' 

Įnius, o, kita, turi ir medžia
ginės naudos. x

Tai, kodėl mes to ir taip

negalim padaryti! Jug mūsų 
išdirbiniai yra tikrai geriau
siai ir atsakomiausiai paga
minti. Mes kur kas labiau ga
lime, tik mūsų lepšiškumas ar 
kaž kas neleidžia.

Mat, mūsiškiams reikia la
bai daug darbo padėti, kol į- 
tikrini, įkaitini prie ko nors. 
Bet jei jau ko imsis, tai lietu
vis viskų padarys. Tat visiems 
reikėtų imtis daugiau tos ini
ciatyvos — viskų nors dėl sa- 
vęsdaryti .

Taigi, ir šia proga yra taip

pat dvigubai, ar daugiau ver
ta: viena, turėsit sveikų, ir 
švarių produk. saldainius, an
tra užinteresuosit svečius, tre
čia, išgarsinsit Lietuvą tarp 
svetimųjų ir, ketvirta, da sau 
pelno turėsit.

Kreipkitės su užsakymais 
“Rūtos” atstovybėn, 3251 S. 
Union Avė., Cliicago, III.

J. K. Milius.

PILNAS EGZAMINAS 
15.00 TIKTAI 15.00

eassean

LIETUVIAI AMERIKOJE

WESTVILLE, ILL.
Vytauto sukaktuves.

Čia nors ir susivėlinta reng
ti Didžiojo L. K. Vytauto 
500 m. paminėjimų, bet mano
ma jas triukšmingai paminė
ti. Trumpu laiku apie tai bus 
pranešta plačiau.

Ex.

duetų grojo V. Andriuška ir 
A. Vilkišius, korneto solo iš
pildė E. Kubaitis. Kalbėjo 
kun. dr. Navickas, kun. J. Ja
kaitis, d. g. kun. F. Kudirka 
ir L. Šimutis. Buvo atvykęs ir 
kun. J. Paškauskas, Visų Šven 
tų par. klebonas.

Koresp.

GICERO.ILL

MARIAM HILLS, ILL
Tėvų Marijonų Kolegijoj 

buvo suruoštas gražus pro
gramas Vytauto Didžiojo 500 
m. mirties sukaktuvių pami
nėjimui. Tai buvo lapkričio 
1 d. "Gražiai grojo kolegijos 
mokinių benas, galingai dai
navo choras, broliui J. Ba--K
niui vadovaujant. Solo daina
vo mok. T. Poška, smuiku

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
ĮNISTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 
Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medai Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole dėl šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai“ vardo kiekvieno-
je dėžutėje.

” HAARLEM OIL
<. ' p S UL ę S

Padėka.

Širdingai dėkoju Cicerus 
Labdarių 3 kuopai už šelpimą 
manęs, biedno ligonio. Šį mė
nesį apturėjau $5. Aplanky
dama p. Amelija Grobštienė 
aukojo $2, Gedimavičienė 50c.

“Draugo” 232 paskelbime 
mano padaryta klaida: per 
“Draugo” išnešiotojų p. J. 
Mockų gavau aukų nuo p. 
Drugelienės ne $1, bet $2.

Labd. 3 kp. lankytojams ir 
visiems, visoms aukotojams 
tariu širdingų ačiū.

Nuoširdžiai prašau ir kitų 
lietuvių pasigailėti manęs bie
dno ligoje ir sušelpti kokia 
aukele, maistui ir pasigydy- 
mui, sekančiu adresu:

Joseph Lapinskas, 1337 S. 
49 Ct., Cicero, 111.

/

M

— Amėrikoj Meksikos van
denyse sugauta didelė žuvis- -

lakula, kurios viduriuose at- 
suaugusio žirasta suaugusio žmogaus vie

ni kaulai ir kaukolė.

PENTU01AME AUTOMOBILIUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš ge

nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas 
pilnai garantuotas — kainos žemos.

Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saima- 
nizuojame ir atliekame visų “body and fender work.” 
Turime vietoų pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės;

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOšAUCKAS, savininkas 

907 W. 35th ST. CHICAGO, ILL.

» «

ZUCVrMMAN 
*t wvxr

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

O fflSSIG.
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodljimų kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą,, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir 'išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ir 5-8 v, v. Nedėliomls 10-1 
4200 West 26 SL Kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573 

■IgMgMBHBggaNgM

Lietuviu Valanda
Iš

WHFC Radio Stoties

£

Kiekvienų

Pirmadienio

Vakarų

Tarp 7-8 Valandos

Šį vakarą (tarp 7 ir 8) užsisukit savo radio‘ant WHFC 
radio stoties (1420 Kilocykles), ir išklausykite gražų Lie
tuvių Radio Valandos programą, kurį išpildys:

1) P-nia Peržinskiene
2) Duetai
3) Art. J. Kudirka
4) Dain. K. Sabonis
5) Komp. A. Pocius
6) Kalbės Jonas P. Evaldas
7) “Prof.” Kampininko Minutėlė
8) Kitokie Įvairumai

Šiuos Radio Koncertus Ruošia:

The Peoples Furniture Co.
IR

Dienraštis “Draugas”

SPECIALISTAI
Taigi nenusiminkit, bet eikit pa

tikrų specialistų, na pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno lšegsaminavlmo. Jus sutaa- 
pyslt laikų Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt taura lai
to. kad Jie Betari reikalingo patyri
mo, Bandymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Bcope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir Vl- 
slžkas bakterlologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu ag paimaln 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy< 
rūmas sugryė jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat auo Ilgų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatlamo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių uislsenėjustų. fat- 
kerėjusių, chroniškų ligų, kuri ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėllokit neatėję pas 
OUUM.

DR. J. E. ZAREMBA
HPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1*14
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvėe 
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo B iki V

Nedėliomls nuo lt ryto iki 1 
no olėtu

ADVOKATAI

Paul M. Adomaitis
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmiestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE BLDG.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso, Tel. STATE 2704; 4412

J. P. WA1TCHES' 's .
LIETUVIS ADVOKATAS

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

52 East 107th Street 
Kampas Michigan Avenue 

Tel. Pullman 5950-Namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartĮ
127 North Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0067

F. W. GHERNAUGKAS
A D V O K A T A S

160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 Iki S vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVM. 

Tel Roosevelt >710 
Vai. nuo 0 iki 0 vai. vak. 

(Išskiriant ssredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 8o. La Šalie St., Room 1701 
TeL Randolph 0331-0333 Vai. 9-B

Vakarais
12 41 30. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0503
7-0 va), vak. apart Panedėllo tr 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
I (John Bagdzlunas Bordan)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117 
Telephone Randolph <717

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 
Telephone Roosevelt >000

Name; S iki • ryte Tel. Repub.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Cnnal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredemis ir Pėtnyčio- 
mia nuo 9 iki 6.
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G R A B O R I A I:

Telefonu Yards 1111

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN A VENYJE 
Chicago, Illinois-

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau-
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 251# 
2314 West 23rd Place

Chicago. Illinois >
SKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, III. 
Tel. Cicero 5927

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGO JE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystėa.

OFISAS
888 West 18 Street 
Telef. Canal 8178 
SKYRIUS: 3288 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 8088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

/
Musų patarnavimas 

visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE
■ ■■■■ i i-e i» .i..

C H I C A G O J E D AK TARAI:

& M. SKUDAS
LIETUVIS GrftABORICS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREĖtf

Tel. Roosevelt 7611

Iš ŠV. KAZIMIERO RĖMĖ 
JŲ DRAUGIJOS 
CENTRO SUS-MO.

J. LULEVIČIUS 
Grnborius Ir

lialsaniuotojus

ŠV. K. A. R. Dr-jos 
mas įvyko spalių 21, 7:30 
vai. vakare, vienuolyne. Sus
inu atidarė pirm. p-nia A. E.

Patarnauju laido- Nausėdienė, maldų sukai bėjo 
tuvėse visose mle- '
sto ir miestelių gerb. Motina Mana. 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.

3103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Victory 1115

vykstu skaitlingi. Rengia va
kar# Victrolų aukojo pp. Žo- 
gai. Tarėsi apie “pantry par
ty”, tik laukia žodžio iš

sus-, centro.
Nortli Side: — darbuojasi 

ir sus-mus įvykina.
Roseland: rengia “bunco 

party”, lapkr. 20 dieni). Sus“ 
mai įvyksta labai skaitlingai.

Skyrius atstovavo; į Gavo 8 naujus narius, 
skyr., p-nios: Šedienė 18-tli Street: — (per gerb.

Telefonu Orovehlll >282

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD 
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 

8 ir 7 iki 9 vai. vakare. 
Seredomis nuo t — 12 vai. ryto. 

Nedėliomls pagal sutarti.

DR. J. J. K0WAR8KIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 88 STREET 
Kertė So. Węstern Avenue 

Tel. Prospeot 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

„ Tel. Canal 2330

Ofiso Tel. Vlotory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2378

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Valandos: 2-8 po pietų Ir 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

Nedėlloj pagal susitarimą

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

▼EDfiJAS
1650 West 46th St.

Kampas 88tb ir Paulina Bta 
Tel. Boulevard 6203 - 8818

Nulludimo valandoje kreipkitės 
į prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Cinai 8161

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS

Nauja graži koplyčia dykai
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

Kiničinienė, p-lės: Mažeikaitė, 
i Kalvaitė.

2 skyr. — p-nios: Nausėdie
nė, Bitautienė, Sekleckieoiė; 
Naugžemienė, Taniananskienė, 
p-lės Gurinskaitė, Tamanaus- 
kaitė.

3 skyr. — p-nios: Kizelevi- 
įčienė, Dumbliauskienė.

4 skyr. — p-nios: Tiškienė, 
Ambromavičienė, Jonelienė, 
p-lė Rusteikaitė.

6 skyr. — p-,nios: Šakunie- 
nė, Paulienė, Anužienė.

8 skyr. — p-nios: Pumpu
tienė, Prosevičienė, Baidaus- 
kienė, Čereckienė, Strodums- 
kienė.

9 skyr. — Reikauskienė, 
Krasuskienė.

10 skyr. — p-nios: Gaspar- 
kienėj Šlogerienė.

Protokolas iš praeito susi
rinkimo perskaitytas ir pri
imtas.

Skyrių raportai.
Town of Lake: — sus-mai 

i įvyksta. Rengia “bunco par
ty”, lapkr. 9 dienų.

4603 S. Marshfield Avenne ' Biidgeport: gavo 1 naujų. 

Tel. Boulevard 9277 nar§ (jaunametę). Sus-mai į-
' — .i...-......■■ i.. n. - ■ ■ —i

Motina Maria) Centro pik. bi
lietų pardavė 40.

Brighton Park: — sus-mai 
įvyksta regulariai ir skait
lingi. Rengia “bunco party’'. 
lapkr. 15 dienų. Centro pik. 
bilietų pardavė 96.

Marąuette Manor: skyrius 
gražiai darbuojasi ir sus-mus 
įvykina.

Cicero, 111.: — rengia “bun
co” su daug dovanų. Sus-mai 
Įvyksta.

West Side: — sus-mus į- 
vykina ir planuoja naujų 
darbų.

Vienbalsiai nutarta rengti 
“pantry party”, lapkr. mė
nesyj, ty. skyriai parinks į- 
vairių negendančių daiktų, 
k. t. kenų, sausos mėsos etc. 
ir pripildys ant žiemos sese
lėms “pantry” Vienuolyne. 
Šio darbo užbaigimui nutarta 
surengti “bunco party”. 
lapkr. 30 dieną, Vienuolyno 
Auditorium, su geru užkan
džiu ir kavutė”, ar “arbatė
lė”. Visų skyrių ir kolonijų 
rėmėjos prašomos su dovano
mis—“praizais” ir, jei gali
ma, atvežti i sekantį Centro 
sus-mą, lapkr. 16 dieną.

Turėjome garbės susinę 
turėti mūsų įžymiąją dainin- 
ninkę, kuri savo klasiniu kon
certu taip užimponavo cliica- 
giečius, gerb. p-nių Eleną Ra

čkauskienę,

Džiaugiamės, kad mūsų 
pirm., p-nios Nausėdie

nės, kuri savo įtekmingu as
meniu išauklėjo Rėmėjų Or
ganizaciją, brangi motinėlė, 
globoje Dr, Ant. G,. Rakaus
ko, eina kas clien geryn, gi 
gerb. pirm. Nausėdienė dėko
jo ir Seselėms ir A. R. Dr- 
jos Centrui už padarytų jai 
užuojautą.

Sus-mą uždarė pirm. p-nia 
A. E. Nausėdienė, maldų su
kalbėjo gerb. Motina Maria.

Ant. E. Nausėdienė, pirm.,
Vera A. Galnaitė, rast.

Ofiso Tel. Virginia 0038
Rezidencijos: Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8182 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 8 ir 6 iki 8 v. ▼.
Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto 

Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Val.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Telefonas Boulevard 1939

Di>. S. A. Bronza
Ofiso Valandos:

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

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

vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 pe 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimo.

i
Tel. Canal 6764 Republlc 8466

DR. A. RAČKUS

gerb.

Rez. Tel. Midway 5612

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street 

Telef. Wi'mette 195 arba 
Canal 1713 

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals 
ir Ketvergaifl vakare

A. L DAVIGONIS, M. D.
8910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto; 
Nuo 6 1x1 8 valandai vakare

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAiTUSH, 0. P. D.

Ofiso Tet Victory 6898 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191

OR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo stalgias Ir chroniškas ligas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls Ir seredomis tik 
iškalno susitarus

! Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Rusas Gydytojas tr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ilgų

Ofisas 810 2 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—S po plet, 7-8 vak. Tel. Lafayette 5793 
Nedėliomls Ir šventadieniais 10-12

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDXTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po num. 2423 West Marąuette 
Rd. Valandos: nuo 2 iki 4 po piet 
Tel. Prospect. 1930

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros- 
pčct 1930. Nedėliomis tik pagal su
tartį.

DR. A. J. JA V01Š
Į ■
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioja pagal sutartį.

• /

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

navimą. į g
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAORABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

^LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastimgalvos skaudėjimo, 
rvatgimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West ?2nd Street
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 8221 

Rezidencija: 6640 So. &laplewood 
Avenue Tel. Republlo 7868
Valandos 1 — 8&7 — 8 v. t. 

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257

PADĖKA.

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicreo 2888

Nedėliomis
Susitarus

Tel. Hemlock 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.'

Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

DENTISTAI

Tel. BoulevardI 1401

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

3343 S. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 8 p. p.

7—9 vakare
Tel. Boulevard 7042

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Reiškiu širdingų ačių gimi-.'T.A.D. 
nai,čiams-tėms, ypač poniai 
Norkienei ir kitiems drau- 
gams-ėms ir kaimynams už 
surengta man sugrįžtuvių puo-

Dėkingas
Antanas P. Stulga.

T. A. D.

DRl C'i.IEZELIS i DR. CHARLES SEGAL
DENTIST AS

,1545 WEST 47 STREET
šalę Depositors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Ar jau žinote kas sutaiso 
pilvelį ir pilvą sugadintą? 
T, A. D. per 8 metus Jau 
pataisė kelis tūkstančius, 
o dar mllionai nežino.
Tai dabar yra laikas pra
dėt Kaina $1.00. Reika
laukit aptiekoj. arba tie
siai iš

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
D E/N TĮSTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Val.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Perkėlė savo ofUą po numeri n

4729 SO. ASHLAND AVA
SPLCLJALLSTAB

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼ai.: ryto nao 16—12 nuo 2—8 p* 

pietų: 7—8:26 vakar* 
Nedėliomls 18 iki 12

Telef. Midvzay 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 2206

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

SKYRIUS
4447 So. Falrfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS

3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201

JOHN SMETANA, 0. D.

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg.. kamp. II St > aukštas 

pastebėtu mano iškabas 
Vai. 8:10 ryt Iki 1:30 vak. Šarado
mis 8:10 Iki 12 ▼. Nedėliomls nėr I 

skirtų valandų. Room a 
Phone Canal 8622

3133 S. Halsted St., Chicago
T. A. D. Product

RECEPTAI
Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro 
Iš Europos dėl žmonių, katra liga 
daugiausia žmones kankina Amerikoj.

GYDUOLftS, kurios yra sutaisytos 
pagal viršuj minėtų RECEPTU yra 
naudingas vaistas, kokias žmonių 
mokslas gali pasiekti.

Kaina |1.00, gaunamos pas:

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

CHICAGO, ILL.

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN

Ofiso Ir Res Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 80. HAI^TED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

LIETUVIS DENTISTAS*
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9

vai. vakare | ... j
Nedėliomis pagal sutartį

4847 W. 14 ST. Cicero, III. Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALKTKD STREET 

Vai.: 2-4 ir 7 J vai. vakare

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER i
DENTIST AB

4901 W. 14ht. Cicero. III.
VlrftnJ National Tea Store 

Valandos: 10 vai. ryto iki 9 vai.
vakare. Nod. susitarus
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C H I C A G O
MARQUETTE P ARK ŽINU- .pore” dalyvaus AuSros Vartų 

TĖS. ^parapijos paukščių bazare
------------ 'lapkričio 22, 23, 26, 27 ir 29

Sparčiai eina darbas prisi-' dienose ir aukos bazarui įvai-
rengimd prie ateinančio baza- rių daiktų.
ro. Parapijonai labai duosnūs 
dovanomis.

X Uždušinės oktavos penk
tų vakarų sakė pamokslų 
kun. J. Jakaitis, M. I. C. — 

Ar patėmijote tas dvi širdi, ir šeštų — kun. B. Vitkus, M. 
kurios yra bažnyčioje ant Šid- I. C. Abu pamokslininku įvai- 
lavos Šv. Panelės paveikslo? riais palyginimais, dievoto- 
Viena didesnė, kita mažesnė/mis istorijomis apsakinėjo 

mirusiųjų atminimo ir jų sie-Pinniaus lig to nebuvo
lų skaistykloje gell)ėjimo, 

Žinau labai patogių vietų i joms aukojant savo gerus 
Marųuette Parke pastatymui i darbus, šv. Mišias ir Komuni- 
paminklo D. L. K. Vytautui, jas, naudingumų ir dvasinį
penkių metų sukaktuvėse.

Nors ir ruduo, bet Marąue- 
tte Parke tebėra taip gražu, 
kaip ir vasarų. Lietuvių ko
lonija čia viena gražiausių 
kaip ir vasarų. Lietuvių kolo
nija čia viena gražiausių su 
su savo puikia bažnyčia, moky
kla, ligoninė, akademija. Prie } 
to da jų puošia Šv. Adriano 
bažnyčia ir ištaiginga viešo
ji mokykla. Girdėjau, kad 
veikiai bus statoma ir High 
School.

jų pelningumų. Kun. Vitkus 
dar išaiškino uždušinės die
nos istorinę kilmę.

Retai kur galima išgirsti to
kius gražius pamokymus, tad 
ne nestebėtina, kad visų lai
kų uždusimų pamaldų Aušros 
Vartų bažnyčion nuolatos rin
kosi daug pamaldžių žmonių.

Nesenai čia gerai žinomas 
biznierius p. P. ŠVelnis nupir
ko bučernę, po num. 2553 W. 
69 St. P-nas Švelnis yra gerai 
patyręs tam bizny.

Vaikštinėja po namus pa
kvaišęs vyras. Jį lengvai ga
lima pažinti. Didžio apie pen
kių pėdų ir devynių colių. La
bai apžėlęs. Dėvi raudonų svę- 
deriu. Paskambinęs Varputi, 
jisai prašo šeiminykės, kad 
kad jam leistų namų “patvar
kyti”. Viename name jisai 
aiškino šeimininkei, kad ne
laikytų stalo viduryje kamba- 
ro, bet prie sienos ir panašius 
dalykus. i

Tabakierka.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų bažnyčioje 
šiandien Uždušinės Oktavos 
pamaldų užbaiga vakare 7:30 
vai., pamokslas, procesija, vi
suotinių atlaidų pelnymo mal
dos ir misijų daiktų su atlai
dais šv. Tėvo teikiamais pa
šventinimas.

X Po vakarinių pamaldų 
šiandien Aušros Vartų para
pijos komiteto susirinkimas 
svetainėje, kad pasiruošti prie 
būsiančio paukščių bazaro ir 
surasti naujo boilerio apmo
kėjimui du panašiu Jonui 
Krotkui, Metropolitan Banko 
vice-prezidentui, aukotoju po 
pusę tūkstančio dolerių, kad 
jų vardais atžymėjus Aušros 
Vartų parapijos sidabrinio ju
biliejaus sukaktuves.

X Apaštalystės Maldos Auš 
ros Vartų parapijoje pereito
jo penktadienio konferencijo
je priėmė Labdarių ir Kolegi
jos Rėmėjų pakvietimus daly
vauti jų seimuose ir nutarė į 
abu seimu, lapkričio 16 dienų 
ir gruodžio 7 d., siųsti su pas
veikinimais ir dovanėlėmis 
tuos pačius atstovus: Jokūbų 
ir Apalonijų Kamarauskus ir 
Karolinų Usaitę.

X Maldos Apaštalystės kon 
ferencijos nariai visi “in cor-

tas. Pakartotinai klausia, dėl
ko nevyksta Lietuvon ir nesto
ja Valstybinėn operon.

Bravo, gerb. dainininkei, 
Rakauskienei, kuri tinkamai 
sunaudojo studijas užsienyje!

Bravo rengimo komitetui!
Tyla.

BRIDGEPORTASKomisijos, pirmininkaujant, 
gerb. p-niai Ant. E. Nausėdie
nei, turėta keletas sus-mų 
prieš koncertų. Tai pas p-nia 
Nausėdienę, p-nių Bitautienę 
ir p-nių Aleliunienę. Aptarus 
prisirengimo būdus, teko pas 
šias gerb. ponias viešėti, va
karieniauti. Kokios jos vaišin
gos! Prirengtos skoningos, di
delės vakarienės, it kokiai 
puotai. Nuoširdumas stebina. 
Ir pamiršti negalima.

Žymiausių rolę koncerto 
rengime suvaidino komisijos 
pirm., p^nia A. Nausėdienė. 
Jos motinėlė tada buvo rim
toje padėtyje — silpnutė, bei 
p. Nausėdienė pavartojo savo 
įtakos dalį namie Imdama. 
Vien teleplionu gavo 70 pa
garsinimų. Kaipo žymi publi
cistė, varė gražių, plačių pu
blikacijų.

P-nia Helen Mališauskienė 
iš Town of Lake, pasirodė 
žvaigždė bilietų pardavime. 
Visų pusę šimto išvarė. Mat, 
nuo jos “smile” sunku kam 
išsisukti. Ir ji tiktai tada ne
gali, kada nenori.

ŠIAULIŲ KRONIKA

dėl jo pasakytų kalbų. “R.”

I)r. Getulio Vargas, naujas 
Brazilijos prezidentas.

to — teko ir padirbėti ir pa
vargti,’ bet kada parengimas 
Įvyksta tobuliau negu tikėta
si, tuomet visa užmirštama. 
Vien laimė, linksmumas vieš
patauja. Ir, štai, tų patį va
karų po koncerto, susirinko
me į p-nios B. Bitautienės 
puošnių rezidencijų. Čia ir 
gerb. konsulas A. Kalvaitis su 
žmona. Jau ir gerb. debiutan

Chicagos Lietuvių Audito
rijos B—vės direktorių ir dr- 
jų atstovų susirinkimas įvyks 
pirmadienyje, lapkričio 10 d. 
8 vai. vak. Visi malonėsite su
eiti. • Valdyba.

ARCHEOLOGINĖS JŠKA- 1 
SENOS BIRŽŲ APSK.

TEATRUOSE

Chicagos teatre dabar eina 
“Those Three Frenck Gi ris". 

Oriental teatre rodoma
“Her We<tding Night.” Daly
vauja Clara Bow.

United Artists teatre rodo
ma “77ie LfOttery Bride.’’

Roosevelt teatre eina “Up 
tke River”.

McVickers teatre rodoma 
*‘Tką Big Trail,” labai Įspū
dingas veikalas.

— Neturtingiems pr. moky
klų mokiniams drabužiais ir 
avaline aprūpinti Šiaulių mie
sto Vhldyba paskyrė 10,000 li
tų.

— Šiaulių miesto savivaldy
bė išlaiko 9 mokyklas (44 ko
mplektai, iš jų žydų), kurias 
spalių 1 d. lankė 1998 moki
niai. Mokinių tautybė; lietu
vių 1547, žydų 411, rusų 29, 
lenkų 6, latvių 2, vokiečių 1, 
gudų 2.

Be savivaldvbės laikomų 
pradžios mokyklų Šiaulių mie
ste dar yra šios pradžios mo
kyklos Mokytojų seminarijos, 
žydų gimnazijai laikyti dr-jos 
ir vokiečių dr-jos.

— Šiais metais per 9 mėne
sius buvo 21 gaisras. Dau
giausia gaisri} buvo rugsėjo 
mėn., būtent 9. Nuostoliai į-

Saločiuose spalių 17 d. p. 
Kruopis, norėdamas paslėpti 
žiemai bnlves, kasė aukštame 
upės Muša krante duobe. Be- 
kasdamas prikasė žmogaus 
skeletų, kuris buvo knūpščZas. 
Po skeletu rasta apie 300 lie
tuviškų šešiolikto šimtmečio 
monetų ir surūdijęs sulenkia
mas (kišeninis) peilis. Visos 
monetos ir kaukuolė atvežti į 
Biržų muziejų. Muziejus žada 
pasiųsti savo atstovus Į Salo
čius ir toje vietoje, kur ras-, 
tos iškasenos, padaryti kasi
nėjimus. - “R.”

TARDĖ KUN. KRUPA
VIČIŲ

RKO TEATRUOSE

Palace teatre dabar rodoma 
“Big Money" ir be to daly
vauja 4 Mare Bros.

State-Lake teatre rodoma 
“Cheek & Donble Ckeck.”

te su mumis ir jos žmogus,
Paskui žymesnėmis komisi-{Dr. Rakauskas, ir “Draugo” 

joje pasirodė: p-nia B. Bitau- redaktorius L. Šimutis. Ir 
tienė, p-lė M. Gurinskaitė, p- komp. A. Pocius. Ir kiti ir 
nia Aleliunienė, p-lė Nevulytė, kitos. Taip, kad pp. Bitautų 

praėjo dideliausiu pasiseki- P"nia Kiras, kun. Linkus, p- namas, ruimingas, pasirodė kainuoti Lt. 166,335. Sudegęs
mu, palikdamas chicagiečiams 'n*a Salfenas> p-nia Vaicekau-. perankštas. Ir tikrai suvaka- turtas buvo apdraustas '399,-
atmintį, teko daug ko patir-, ienė, P-nia Kincinienė, p-., rienavome. Kiek čia krykšta- 700 Lt., liet iš sudegusių savi
ti, malonių valandų pergy- n*a Nedvarienė, Galnaite ir vimo, linksmumo! Visi kūpi- nįnkų 5 savo turto nebuvo ap-

- 1 * 4-' • v* • * "iv* 1

PRIE KONCERTO BESI
RENGIANT.

Besirengiant prie gerb. E. 
Rakauskienės koncerto, kuris

venti. ■L
Koncertas, kaip meno ži

novai pripažino, buvo visų pa 
rengimų papuošalas — klasi
nis ir ponia Elena turi ypa
tingos mimikos dainavime.

Komisija buvo skaitlinga ir 
susidarė iš rinktinių asmenų. 
Ir kaipo tokia, lengvino visų 
darbų, t. y. bilietų platinimų, 
programų rinkimų ir publika
cijų' gražiausioje vienybėje — 
sklandžiu, sumanių būdu įvy
kino.

kitos.
Rengtis prie ko nėra lengva.

ni gražiausių įspūdžių iš kon
certo. Visi spaudžia gerb.

Ypatingai prie didelio dalyko ■ dainininkės dešinę — sveiki-

draudę, o 2 apdraudę mažiau 
negu gaisras padarė nuosto
lių. J?

gerb. Rakauskienės koncer-

WALTER THE TAILOR
Valytojas ir Taisytojas

Siutų, dresių. vyrų ir moterų kau
tų išvalymas ir suprostjimas $1.00

Kailiniukų išvalymas, glaziravimas 
ir pamuSa'.'o lndėjimas .... $14.00

Ateiname pasiimti ir pristatome.

2655 WEST 69 STREET

Tel. Hemlock 6484

na. Gerb. konsulas Kalvaitis 
tikrai jos dainavimu sužavė-

•.VA-.VL

i

ŠIANDIEN LAPKRIČIO 10UŽDUSINĘS oktavos
AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIOJE

2323 W. 23rd PU ChicagoIKBAKA
Šv. Tėvas, Pijus XI, 1929 metais suteikė 

Marijonų globoje esančioms bažnyčioms ypa
tingas privilegijas visą Uždūšinės Oktavą. 
Tas privilegijas turi ir Aušros Vartų par. 
bažnyčia Chieagoje.

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 
paaukota už savo brangiuosius mirusius. Są
lygos: išpažintis, Komunija ir 6 poteriai Šv. 
Tėvo intencija.

Aušros Vartų bažnyčioje uždušinės 
pamaldos rytais nuo 5:30 iki 9:30 ir 
vakarais 7:00 vai. Šiandien jų užbaiga 
Vakare: pamokslas, procesija, visuotinių 
atlaidų suteikimas ir misijų daiktų pa
šventinimas.

PimaMu metų šventinami rąžančiai, kry- 
ieU&i, medalikėlial — škaplieriai ir kitos devo- 
cionalljos, ir telkiami Jiems Tėvų Marijonų 
atlaidai.

Rąžančius, Škaplierius etc. galima Įsigyti AuS
ros Vartų parap. mokyklos 7 kaknbaryje. Prieš 
pamaldos.

KUN. L. DRAUGELIS, M. I. 0.,

LUSKAS 
5xpress

I / • •
Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina- 

imiansių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir j 
kitus miestus.

1 ■ ---------------- ,
[ AUTOMOBILIAII

OE SOTŪ IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 

SALES
Joe Bagdonas, Savininkas 

5625-27 S. WBSTERN AVĖ. 
Telefonas Prospect 5669

•yžSiKįį

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
IstM $S4SM F. O. B.

Jei manai pirkti karų. pirmiausiai 
ateik pu mus Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųžies au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime Įvairių Įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Bartninkai: Vainoras, J. Tsdžys 
Telefonu Lafayette $$M 

3962 Archer Avenne

Garliavoje adm. organų bu
vo tardomas kun. Krupavičius

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

Auksinių ir slda- 
orinlų daiktų, vė
liausios mados ra- 
Jlo, planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonu HEMLOCK 8380

Wm. J. Kareiva
Savininku

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALIiET 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių. sviesto Ir sūrių.

4944 SO. PAULINA. STREET 
Tel. Boulevard 1 889

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau (vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonu Hemlock 6689

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 

Kontraktorins 
4556 So. Rockwell Street

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom murinins, apmnrinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
rėik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo. 

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Aveuue 

Tel. Lafayette 7674f

Telef. Republic (S9<

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUg 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnamlausloa
2452 WEST 69th STREET

Tel. Lafayette 8992 Ofisas Ir Rea. 
Ir 8884 4191 8. Moeart St.

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Katate Ir visokia apdrauda 

Notary Publlo 
Skyrius 4429 So. Falrfleld

JOHN PAKEL & CO.
Generalini Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rea. Grovehill 1680

JONAS PUDZIUVELIS
GENERALIS KONTRAKTORIUg 
Stttau naujus namus Ir pertaisau

senua Senus namus priimu 1 mai
nus.

2650 West 69 Street 
Teist. Hemlock 4879

RADIO

Taisau, perdirbu battery 
setus į elektrikinius arba iš
mainau.
A. J. ŽVIRBLIS Laf. 8227

Phone Republic 494$

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorins

Mes moliavojlme. dekoruojame Ir 
lšpoperiuojame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnatnos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

A. M. BUTCHAS
PARDUODAME: Pentą, aliejų,

vinis, ir įvairius {vairiausius Hard- 
ware — geležinius daiktus — reik

menis. Musų kainps labai prieina
mos.

4414 So. Rockwell Str.
Telefonas Lafayette 4989

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamąrf visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. 0011 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidų

Perkam Mortgečius Ir Bonus. 
Skolinam pinigus abt Namų. 
Parduodam, išmainom ir lnšlurt-

nam visokį turtų.
Padarom davernastes ir Plrkftno 
bei Pardavimo Notarialižkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

Reik vyrų mokintis elektrinį Sal
dymų musų Sapoj ir laboratorijoj in
žinierių priežiūroj. Kreiptis 608 So. 
Dearborii st. Rm. 669. Atdara vakarais

Tel. Lafayette 9197

W. & L ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedanti švie- Į 
sas Ir jėgų. Elektros retkmenos ir I 
flkščierlai.

L. DOMBROW8KI A 8ON 
9019 West 47 Street

ISRENDAVIMUI

Telefonas Canal 799$

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojtmo Kontraktorlus 

Maliavų Ir sieninės popleroe krau
tuvė. Naujas stakaa 

8934 So. LEAVITT ST. CHICAGO

Rendon 4 dld. išlauk, kamb. mod. 
priv. porč. 1 blokas { I. C., 63 st. ‘‘L." 
6220 Blackstone.

Išsirenduoja naujuose na
muose labai gražus moderniš 
ki flatai. Renda labai pigi.

M. J. KIRAS

3335 So. Halsted St.

Chicago, III.
i ■■ ■■ ..... a.................. ■■
ĮVAIRUS PARDAVIMAI

M. TUSZKA 
Plnmbing A Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogsrlausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

RAKANDUI PARDAVIMUI
PARDUOSIM su dideliu nuosto

liu visus puikius rakandus, 2 Wilton 
kaurai, elektrinis radio Ir viskų mu
sų 4 kamb. apart mente. Viskas kaip 
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras barge- 
naa
3040 W. 92 St. Arti Wlilpple Stmct

lapos Telef. 
Hemlock 9997

Namų Teist. 
Republic 99$$

JOHNYERKES
Plumblng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS 
Maao darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thonias Higgins
PLUMBERIS

Turiu patyrimų per daugel) metų.
Darbų atliekų greitai Ir plglaL 

1919 80. OAKLET AVA 
Telef. Canal 9919

Grocernč, darž. vaisiai, išdirbtas 1)1- 
znts, pigiai, pigi renda. 541 N. KedzIe.

REAL ESTATE

Mainysiu savo namus Chi- 
cagoj į ūkį arba unmQ mieste 
Lietuvoj.

JULIUS 3LICKIS 
2019 W. 22 Street 
Tel. Canal 5529

Matyk 6627 So. MarshfUdd. 6—7 
kamb. plytų nam. pigiai, 38.600. Krei
ptis 342 W. 69 st. Wentworth. 7768.

Mainui $20,000 eųulty, mod. 8 na
tai, pečiu žild., furn. šll. 1 morg. 3124 
W. Ohlo st.
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