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Dr. GETULIO VARGAS PASKELBTAS 
BRAZILUOS PREZIDENTU

Vokietija Nepasitiki Nusigink
lavimo Komisija ,r

20 MII JONŲ DOLERIŲ NUOSTOLIŲ 
NUO ŽEMĖS DREBĖJIMO ITALIJOJ

NAUJAS BRAZILIJOS 
PREZIDENTAS

RTO DE JANEIRO, Brazi-
lija, lapkr. 2. — Brazilijos j Lapkričio 6 d. Genevoje susi- 
prezidentu čia iškilmingai pa-[rinks priruošiamoji nusigink- 
skelbtas Dr. Getulio Vargas, lavimo komisija. Ši komisija. 
vyriausias pietinės Brazilijos jau kelinti metai taiso planus 
revoliucionierių vadas. Jis iš-j nusiginklavimo konferencijai, 
kilmingai pasitiktas ir nuly- j Vokietijos valdžia pirmuti- 
dėtas į valstybės prezidento j nė reiškia nepasitikėjimo šia 
rūmus
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VOKIETIJOS NEPASITEN
KINIMAI

BERLYNAS, lapkr. 2. —

VILNIUI VADUOTI SĄJUN
GOS PENKTAS SKYRIŲ 

ATSTOVŲ (SUVAŽIA
VIMAS

METAI KALĖJIMO UŽ

ŠV. PRANCIŠKAUS BAZILIKOS VIRŠUTINĖ BAŽNYČIA

Šv. Pranciškaus Baziliką Asižiuje, Italijoj, sudaro dvi bažnyčios žemutine ir viršu^ 
komisija, kuri veikia T. Sų-'tinė. Čia atvaizduojama viršutinės bažnyčios vidaus dalis. Šioj bažnyčioj andai su-

Nežiurint to gyventojų' jungos vardu, gi T. Saiun- tuoktas Bulgarų karalius Borisas IH SU Italijos karalaite Giovanna.__________________

džiaugsmo, yra dar kitas žmo- j gą kontroliuoja daugiausia MISIONIERIUS PASAKOiA
gus, kurs siekia prezidento Francija. 
vietos, gal diktatūros. Tai Vokietija pažymi, kad Fran 
gen. Juarez Tavora, Pernam- cija neturi minty kada-nors 

nusiginkluoti, tad ir tos komi
sijos darbai yra tuštutėliai.

APIE KOMUNISTŲ 
GAUJŲ VEIKIMĄ

buco revoliucionierių vadas.

Jis reiškia nepccsitenkinimo 
šiandiejnįpe~p£d&įjftu_. Buvo 
čia apsilankęs. Nežinoma, kaip 
dideles jėgas jis turi savo ži
nyboje.

Savo ražu Vokietija reika
lauja, kad Francija su savo

Kian mieste nužudytas 
vienas kunigas

STTANGttAI, Kinija (per

CHICAGO JE
MAJORAS THOMPSON 

UbONINEJE

Suvažiavimo posėdžiai pra
sidėjo spalių 12 d. ir ėjo dvi 
idieni, Šaulių S-gos salėje, to
kia tvarka: Suvažiavimo ati
darymas. Prezidiumo rinki
mai. Sveikinimai. Įvairių ko
misijų rinkimai. Centro K-to 
pirmininko pranešimas. Cent- 

1 ro K-to iždininko pranešimas, 
“Mūsų Vilniaus” redakcijos 
pranešimas. Revizijos Komisi- 

i jos pranešimas. Diskusijos dėl 
visų pranešimų. D-ro J. Puric
kio pranešimas referatas: 

[‘‘Mūsų veikimas artimiausioj 
j ateity.” Diskusijos dėl refe
rato. Sąmata naujiems meta
ms. Skyrių atstovų praneši
mai (raštu). Centro oVganų 
rinkimai. Įvairūs sumanymai. 
Suvažiavimo uždarymas.

Atstovai ir svečiai regis
truojasi ligi spalių 12 d. 12 

j vai. Vilniui vaduoti Sąjungos 
Centro Komiteto raštinėje, 
Daukanto g-vė N r. 3. Vėliau 
prie jfcjimo, Šaulių S-goj. Se-

c & :*'*•’ - . I kmddienj Vyteuto baž-
'ook apskrity ir Clncagoj . «.•• , . .. ,. LT nycioj buvo jiems skirtos pa- 

(taipat ir kitose Amerikos J. <<R ,,
' Valstybių dalyse) rytoj, lap
kričio 4 d., įvyksta, rinkimai į 
— piliečių balsavimai. Renka

šiemet ploto, kiek mažesnis.
Iš įvairių apskričių gaut 

pranešimų apie. pirmų 
buvusią iš rugsėjo mėn. G
į 7 d., kuri pakenkė št 
vaisiams ir daržovėms. “R.l

STATYS PANEVĖŽY 
GIMNAZIJĄ

Naujos gimnazijos rūmr 
Panevėžy mano statyti sena-Į 
miesty, tuoj už apskrities 
goninės, kur gimnazija tr
gerą žemės sklypą. Sklypą jf 
parėmė švietimo ministerija.

Šį rudenį mano suvežti rei 
kalingą medžiagą, o
statyti kitais metais. Stat] 
trijų aukštų namą. Vienam ar 
kšte mano palikti mergaičių 
gimnazijų (12 klasių), o

minarijų (IV kl). “R?

MIRUSIŲ TIK 17

ROMA, lapkr. 2. — Oficia
liai paskelbta, kad tomis die
nomis Italijoj žemės drebėji
me žuvę 17 asmenų. Sužeistų 
būsią, keli šimtai.

Medžiaginių nuostolių — a- 
pie 20 milionų dolerių.

NAUDOSIS AZORŲ 
SALOMIS

PARYŽIUS, , lapkr. 2. — 
Francija su Portugalija pasi
rašė sutartį, kurią,ja einant 
Francija 30 metų naudosis A- 
zorų ir Cape Verde s'alomis 
savo orlaivių linijai, kuriąja 
bus susisiekiama su Amerika.

RAGINA RĖDYTIS SAVO 
DARBO DRABUŽIAIS

DUBLINAS, lapkr. 2. —
Žinomas airių patriotas prof. 
de Valerą ragina aires, mote
ris rėdytis išimtinai savo na
mų darbo drabužiais. Tai bus 
patriotiška ir ekonomiška.

IMA TARPININKAUTI 
AMERIKA

ROMA, lapkr. 2. — Ameri
kos J. Valstybės ima tarpinin 
kauti,, kad sutaikinti Italiją su 
Francija karo laivynų reika
le. Amerikos ambasadorius 
Belgijai Gibson tuomi reikalu 
aplankė ministerį pirmininkų.

Du plėšiku penktadienio va
kare apiplėšė Apollo teatrų.

- —

talkininkėmis veikiau nusigin Pa®^ą). Smulkmeningų ri
kiuotų, kaip nusiginklavusi aP^e komunistų plėšikų 
Vokietija. gaujų puolimą ant miesto Ki-

_____________ an, Kiangsi provincijoj, pra-
BALDVV1N IR TOLIAUS ne8a iš Kinkiang atvykęs fran

■euzas misionierius kun. de
_________ 1 Jenlis, kurs draugauja italų

LONDONAS, lapkr. 1. — Lazaristų vyskupui Magniam.

PALIKTAS VADU

RYTO) PILIEČIŲ 
BALSAVIMAI

ANTROS ŽMONOS 
VEDIMĄ

J

Praeitą fRūlfcliflMenj staiga
susirgo Chicago miesto majo
ras Thompson. Paimtas į Pa- 
ssavant ligoninę, kur jam at
likta “appendicito” operaci
ja.

Konservatistų partijoje iškel- Kaip 3b taip vyskupą komunis 
tas klausimas apie Baldwino tai su kitais 14 misionierių 
tinkamumą būti šios partijos pagrobė. Bet abudu paliuosa- 
VfMju vo pasirūpinti anų 14-os išpir-

Kada Baldwin, buvusia mi- kim4- Už anų visų paleidimą 
nisteris pirmininkas, išdėstė raudonieji pagrobėjai reika- 
busimuosius partijos darbus lauja apie 3,.>00,000 dolerių, 
konservatistų susirinkime, bal Kian miestą staiga užpuolė & 18 ko Jškllusi nętvarka po- 
sų didžiuma jis ir toliaus pa- apje 20,000 komunistų, paša- llclj°j ir š*°8 santlkial su Pa
liktas partijos priešaky. i koja kun. de Jenlis. Nužu- tadariais ir politikieriais, iš-

---------------— ' dė apie 2,000 žmonių. Tarp Pinti Pirkimais. Policija už-
LOS ANGELES PERGYVE- žuvusių yra vienas kinietis snma dau^au politika, negu 

NO KARŠČIUS > kunigas. Nužudytas tik dėlto, savo Pigomis.
------------ kad krikščionis.

LOS ANGELES, lapkr. l.--t Normalinis gyventojų skai- 
Kuone visų savaitę čia siautė gįus Kian mieste yra apie 
dideli karščiai — 92 laipsniu Bet pirm komunistų
šilumos. Tas buvo nepaprasta užpuolimo į miestą suplūdo 
šiuonn laiku kadir Kaliforni- daug pabėgėlių iš apylinkių, 
joj.

VYKS J FRANCIJĄ

MEXIC0 CITY, lapkr. L— 
Buvusia Meksikos prezidentas 
Portes Gil žada su šeimyna 
vykti j Franciją ilgoms atos
togoms.

SERGA ST. PAUL ARKI
VYSKUPAS

nėšio

KALTINAMA MIESTO 
ADMINISTRACIJA

Cook apskrities spalių mė- 
grand jury” teisėjui

McGoorty teikė savo atlikai 
tyrinėjimų išvadas. Už pra- 
plitusias piktadarybes Chica- 
goj “grand jury” kaltina su
kliurusią miesto administraci-

IŠPAŽINO NUŽUDĘ KITĄ 
ŽMOGŲ

Už South Chicagos banki
ninko Merrill nužudymą areš
tuotu John Popescue iš Gary 
ir Ch. Roęco iš Chicago, abu

ŠIŲ MįETŲ derlius

mi Kongresan atstovai, aps
krities ir miesto viršininkai.

Centralinis statisfikos biu-

Antanas Beseckas 2G m. a 
mžiaus vyras 1928 m. ėmė šliū- 
bų Salų bažnyčioje. Kiek pa* 
gyvenęs su žmona ją metė jj 
apgaulingais dokumentais ve
dė 1930 m. Garliavoje. Apy 
gardos teismas jį nubaudė me
tais kalėjimo, o dvasiškas tri 
bunolas pripažino antrųjį šliū 
bų neteisėtu. “R ’

„ , ... v. . ... ,. ras praneša, kad, kaip ir di-
Be to, piliečiams ir pilietėms ! , ...... Y.. ’.................... desnioji dalis šių metu vasa-
pasiūlonn įvairiausi sumany-' ...j ros, — oras per rugsėjo men. 

[nebuvo palankus. Dažnai lie- 
Cook apskritis ir Chicago tūs trukdė normalią lauko da- 

miestas šiais laikais ypač rei- rbų eigą, ypač pirmoje rug- 
kalingi atatinkamų viršininkų sėjo mėn. pusėje. Antroje mė- 
ir teisėjų. Tad piliečiai ir pi- nėšio pusėje oras kiek page- 
lietės raginami rytoj būtinai rėjo, ir lauko darbai, sparčiai 
balsuoti.

Balsavimo vietos atidarytos 
nuo 6:00 ryto ligi 4.-00 popiet.

ir sėkmingai varomi.

Žiemkenčių sėja vietomis 
prasidėjo jau rugpiūčio mėn.

Piliečiai ir pilietės rytoj pabaigoje, tačiau daugumas
balsavimo metu gaus keturis 
(Lincoln parko distrikte —

ūkininkų sėjo žiemkenčius pi
rmoje rugsėjo mėn. pusėje.

penkis) atskirius baliotus. Di- Sėja praėjo, palyginti sėkmin- 
džiausiam baliote yra partijų gai, nors ir trukdė lietūs.
kandidatai. Vienam mažam 
baliote yra Chicago municipa
liteto teismo teisėjai kandida
tai. Kituose dviejuose mažuo
se baliotuose yra įvairiausi 
pasiūlymai, įėmus prohibicijosK<l,‘. Jcnli8 Pare;škia; 23 metų amžiaus, Alicijai iš- Paal,">™al- I"™’ pronmicųo, 

kai Menas kunigas paimtas iš ..„Vo™ klausimą, valstybės konstitu-
Kian miesto ir nežinia kur kad *» pat| 'akar«
laikomas. Kitas kunigas mies- So' Chicagoj nužudė kit» zm°- 
te buvo suriktas ir skandžiai plėSimo ttkalais. Atl.kę tų 

žmogžudystę jie užpuolė ban
kininkų.

nuplaktas, kaipo “imperialis
tas.”

UŽPUOLIKAS ATĖMĖ 
48,000 LITŲ

cijos mokesčių dalies pataisy
mų ir galybes bonų laidų.

Būtų gera, kad piliečiai ir 
pilietės kaip-nors gautų pro
gos išvakaro patikrinti tų ba- 
lfotų nuorašus. Apie tai gali

Vasarojų baigta nuimti pi
rmoje rugsėjo mėn. pusėje, 
nors vietomis buvo nesuvež
tų javų dar mėnesio pabaigo
je. Javų valymas, kad ir tru
kdė lietūs, praėjo, palyginti 
sėkmingai.

Anksčiaū nuimtų žiejnken- 
čių grūdai ir šiaudai savo ko
kybe vertinami gerai. Vėliau 
nuimtieji gavo lietaus ir jų 
grūdai iš dalies apdygę. Vasa
rinių javų grūdai vertinami 
vidutiniškai, šiaudai atrodo

Vieškely Pakruojus-Pašviti- 
ST. PAUL, Minn., lapkr. 1.1 nyS kontrolasistento Petro

— Pavojingai serga vietos ar
kivyskupas Austin Dowling.

Krikščionaičio, gyv. Pakruo- 
jaus miestely, buvo atimtas

Clark ir Ashland gat. sker-

DIDELIS PAMINKLAS 
MARIAM,POLEJE

Mariampolėje spalių 19 d, 
įvyko iškilmingas mirusiems 
Mariampolės ateitininkams pa 
minklo pašventinimas. Į šven 
tinimo iškilmes atsilankė visi 
buvę Mariampolės' ateitinin 
kai ir prijaučiantieji. Iškįl 
mės prasidė 9 vai. pamaldo 
mis. Paminklo šventiniriaas
puošė įvyko 10 vai. “R.

STUD. RUTKAUSKAS
NGIA MONOGRAFIJĄ A- 
PIE KUN. STANISLOVĄ 

ST AKELĘ

Draugus ir pažįstamus pra 
šo atsiųsti atsiminimų ir šiaip 
žinių apie jo gyvenimų ir dar
bus. Bus labai dėkingas. R 
syti šiuo adresu: Kaunas, Vy
tauto Didž. Universitetas, 
stud. Ben. Rutkauskui. “R?’

Suimtas vienas įtariamas
Suimtas visuomenei pavo-' klausti savo precinktų kapi.,., ,, . 4 . v.

jingas triukšmadaris Claudeltonų, arba kitų, kurie yra su-J 16 °gesni- ps M ai, įe 
Maddox. Jis įtariamas yra i sipažinę su tais dalykais

. STOCKHOLMAS, lapkr. 1. 
i— Nobelio dovana medicinos 
dirvoje pripažinta Dr. K. La 
ndsteiner, New Yorke.

buvęs vienas tų, kurie May-' 
woode gatvekary per langą 
pašovė važiavusį Bellwood po-

portfelis su 48,000 litų. Pra- licii°R R*ržantą Jame8- 
dėjus užpuolimą tirti, susekta,

sgatvy susidaužė du automo- kad tai padarė vienas Pašvi- 
biliu. Du asmeniu užmušta ir 
8 sužeista.

met žiemkenčių javų derlius 
kiek geresnis, o vasarinių ja
vų kiek blogesnis už pernyk- 
zščių metų derlių.

Apskritai, šių metų linų de
rlius pietų Lietuvoje bloges-

Darbai stadijume

Kad bedarbiams duoti kiek 
darbo, Chicagos pietinių par
kų komisija planuoja gerinti į ni8, 0 šiaurės Lietuvos aps-

ATENAI, Graikija, lapkr. 1 Soldier’s Field stadijumą krityse geresnis už pernykš- 
bnio gyventojas, kuris ir su-ji. — Už sąmokslų prieš vai- Grųnt parke. Darbams norima šių metų derlių; bendras Lie- 
imtas- “M. L.” idžių suimta 150 karininkų. Į išleisti apie 800,000 dolerių, tuvoje derlias, dėl mažesnio

- - * „ _ _ . . -- ------- ............ , ----- -------------------- M.
.L

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų fili. 
Britanijos 1 sv. sterl 4. 
Francijos 100 franku 3.: 
Italijos 100 lirų 
Beljrijn* 100 belgi.

ftveicarijns 100 frankų 19 
Vokietijoa 100 markiu 23

5.I
13.!
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galime patekti. Mums rodos, kad toks nusis
tatymas yra sveikas. Tat, jo ir laikykimės.

ftia proga mes raginame, kad visi lietu
viai, kurie tik yra piliečiais, eitų balsuoti. 
Juk nesunku yra tas padaryti. Balsavimas 
demokratiškoj šaly svarbus dalykas ir tai 
yra didelė pareiga. Menkas tas yra pilietis, 
kuris tos pareigos neatlieka. Ypač mums, lie
tuviams yra svarbu, kad mūsų kolonijos savo 
balsų skaičiumi visada gerai pasirodyti. Nuo 
to juk ir priklauso mūsų pasisekimas ir atei
tis politikoje. Tat, mes ir norėtumėme, kad ir 
šiais rinkimais visi, kas tik galime, balsuo- 

i tumėme.

Aplink Afriką. Į
——— PibC. K. PaHtf —-■ ■.........................................j,

PASAULIO ŽYDŲ TRIUKŠMAS

MES IR POLITIKA.

Nors mes lietuviai dar nesame seni šios 
šalies gyventojai ir mūsų skaičius sulygina
mai nėra didelis, tačiau jau laikas aktyviau 
pradėti dalyvauti politiniame veikime. Pir
mieji mėginimai parodė, kad lietuviams ir to
ji sritis sekasi. Ir nedideliam skaičiuje bū
dami, bet vienybėje dirbdami, daug galėtu-* 
meme padaryti. Ypač Chicagos lietuviams 
labiau reiktų šio krašto politika dėmėtis.

Praeitų pavasarį, “primary” rinkiniuose, 
vietos lietuviai rimčiau politika buvo sudo
minti. Mat, kandidatų sųrašuose turėjome ke
letu lietuvių. Išstatymas vieno lietuvio kan
didato į teisėjus, tai buvo mums lyg politiniai 
kvotimai. Ir tenka pasakyti, kad mes tuos 
kvotimus išlaikėme gana pasekmingai. Nors

Iš telegramų žinome, kad anomis dieno
mis visam pasauly žydų vadai sukėlė nepa
prastų. triukšmų prieš Angliju šaukdami ir 
protestuodami: “Britanija žydus išdunda!” 
“Ji išniekina Palestinos mandatų!”

Daugiausia triukšmo sukelta pačioj An
glijoj ir Amerikoj, kur gyvuoja skaitlingos

LAIŠKAS TRYLIKTAS.

‘'Važiuojam!” [kad ir retos šukos į plaukus
“Kur lygūs laukai, .nebelenda, nes visi tarpai dul-

kėmis užpildyti. Juoda oda 
muštoč vagono sienos ir suo
lai pasidarė pilki. Prausyklo
je rytų pamačiau vietomis iki 
pusės centimetro dulkių sluok
snį. Restorano vagone vos kiek 
pastovėję ant stalo indai ir 
valgiai apsidengia plonu dul
kių aptiesalu. Paabejoji žmo
gus, ar begalima tokiose apy-

“ Snaudžia tamsūs miškai—
“Ten lietuviai barzdočiai 

durnojo...
Sunku ir dūmoti, dar sun

kiau dainuoti, kai storas dul
kių sluoksnys užkemša ger
klę, ausis, nosį, akis ir pra- 
lenda beveik iki smegenų. Ta
čiau, lietuvi, šimts pipkių! 
nepasiduok... Dainuok, stebėk, stovose valgyti. Bet kai atsi- 
rašyk. męni lietuviškas vištas ir gai- Į

Jau antrų dienų važiuoju '■ džius, tiek smėlio ir graužų 
Angolos ilgiausiu gelžkeliu į sulesančius, ir vis dėlto balso 
rytus, i Kongo. Kelias eina jr ūpo nenustojančius, tai a- j 
per tuos pačius miškus, sa, bejonės vėl išsisklaido ir visiš- į 
v'annas ir anjaras, per tuos fcaį geru apetitu sudoroji por- i

MELŽIMO ČEMPIONĖ

Wilhelm
žydų zionistų organizacijos, kurių priešaky- pačius miestelius, per kuriuos ^gališkos virtuvės negriškai' nininkystės parodoj, St. Louis, Mo., laimėjo melžimo kon-
yra įtakingi žydai.

Pastarojo karo metu Anglijos valdžia,
(taip tariant, savo garbės žodžiu išsprendė
Palestinoje atgaivinti žydams jų senobinę vai 
stybę. Tas atlikta ant greitųjų, kad gauti žy
dų paramos. Nesiskaityta net su tuom faktu, 
kad Palestinų didžiumoje ilgiausi šimtmečiai 
apgyvena arabai. ,

j Po karo į tų “pažadėtų” žemę — Pales
tinų pradėjo emigruoti žydai. Sudarytas dide
lis jų kolonizavimo fondas. Į kfeletų metų Pa
lestinų užplūdo galybės žydų. Pagaliau ten (grindinis skirtumas šis; trau

jau du kartu pervažiavau au-! pagamintus patiekalus, o dul- testų ir dovanų $200. Jos rekrdas buvo 203,83 svarų pieno 
tomobilium. Tad šių vietų ant- kes nuplauji “Vinho Tinto” išmelžto per 51 minutų.

(raudonu vynu), kurs irrų kartų aprašinėti jau nebe
tenka. Ypač kad kelionė trau
kiny nėra paįvairinta jokio
mis avantiūromis ar prieti
kiais, kaip tai buvo dutomobi- 
liuje. Tad čia teks trumpai 
priminti tik skirtumus taip 
kelionės autoniobilium ir trau 
k*kiiu šiuose kraštuose. Pa

čia
traukiny yra vis dar pigesnis 
už vokiškų alų.

mė darytis ankšta net patiems arabams.
Galų — gale netekę kantrybės arabai pa

kėlė kruvinų kovų žydams. Įvyko pasibaisė
tinos Palestinoj skerdynės. Anglija tas riau
šes vos numalšino ir įsitikino, kad tenai žy
dai negali jaustis ir būti kaip savo namuose. 
To sekinėje sulaikytas žydų emigravimas į 
Palestinų..

su plėšriaisiais žvėrimis: tai žaizdų apie pusę kvadratinio 
labai afrikoniškos temos, vi- ’• metro, kad jau matėsi jos vi- 

Kiekvienoje stotelėje mato- siškai suderintos su vietine'duriai. Bet rytmetį nelaimin- 
si minios negrų ir mažesni aplinkuma. Papasakojau jie- *ga motina ir kankinė buvo dar 
būreliai baltųjų. Iš už 30 ir nis savo baisų prietykį su ke- gyvą, jos vaikas leopardo dan- 
daugiau kilometrų susirenka turkoju girių plėšiku prie Vi- tų nepaliestas ir savininkas 
čia žmonės pasižiūrėti tik du la Duso ir pridėjau dar vienų tikėjosi operacijos būdu ji iš
kartu į mėnesį ateinančio ir tikrai autentiškų leopardo žy- ‘gelbėti, nors jo motinai gręsia 
tiek pat kartų nuo pasienio gį, baisų ir tragiškų, kurį man tikras galas. Plantatoriaus

čiau ir nelyginamai daugiau* gr^žtanč'io traukinio- &itai Pu' pasakojo vienas stambus plan- pasakojimas darė klausyto- 
blikai traukinys vis dar didė- tatorius ir gyvulių augintojas, jums šiurpulingų įspūdį. To- 
lė atrakcija ir proga pamaty- Sutikau jį veterinarinės bak- kių ir kitękių istorijų su liū
tį naujų žmonių ir užgirsti teriologijos laboratorijoj Hu-

kiny dienos metu daug karš

pastatytųsis, kųndjdatas ir nelaimėjo, Račiau J ; £ Kųd/figi žydai ręįskė neįiasifSiskiniino, 
surinko 120,000 balsų. Tai buvo gražus pasi- tad Anglijos darbo partijos valdžia ir paskel- 
rodytnas. Kad ir didžiausi pesimistai galėjo bė savo nusistatymų Palestinos klausiniu. Tai 
įsitikinti, jog lietuviai, rimtai ir vienybėje žydų triukšmo priežastis.
dirbdami, gali prasimušti į politinio gy Anglijos tas nusitaymas yra toksai:
venimo viršttųes. • j Įr tolesniai suspenduoti žydų omigTavi-

Kokį vaidmenį mes vaidinsime ryt die- mų i Palestinų.
nos rinkiniuose? Kandidatų sųrašuose lietu- Uždrausti ten žydams įsigyti savastin že- 
vio neturime. Bet tai dar nereiškia, kad mes 
šiuose rinkimuose turėtumėme nedalyvauti.
Savo pilietinę pareigų visvien privalome at
likti, t. y. balsuoti. Balsuokime ne vien tik 
už tuos, kurie į aukštas vietas eina, bet už 
visus. Balsuodami nesiblaškykime. Laikyki
mės politinio pastovumo. Mes savo rekomen
dacijos už kuriuos kandidatus balsuoti ne
duosime, nes žinome, kad lietuviai nesiblaško, 
kad jie balsuoja už tuos, kurie jų manymu 
geriausia išves viso krašto ir lokalę politikų.
Daug kas mano, kad šiais blogais laikais ra
dikalė atmaina politikoje yra reikalinga. Bet1 
lietuviai yra įsitikinę, kad besiblaškant, be- į Lietuvos spaudos žiniomis, Ukrainiečių 
mainikaujant iš blogų dar į blogesnius laikus tautinės tarybos pirmininkas Dr. Petruševi- 
—.............. ......................tbi.mii i iii..... .

inę.
Palestinoje įkurti įstatymams leisti tary- 
kaip to reikalauja arabai.
Žydų agentūroms Palestinos reikalais 

susiaurinti veikimų.
Anglijos valdžia sakosi, kad jos parei

ga Palestinoje yra saugoti didžiumos gyven
tojų reikalus, gi didelę didžiumų ten sudaro 
arabai.

UKRAINIEČIAI KREIPIASI Į TAUTŲ 
' SGĄ.

LIETUVOS PINIGAI VYTAUTO 
DIDŽIOJO GADYNĖJE

(Medžiaga Lietuvos Tautinei 
Numizmatikai).

—lašo Dr. AL M. RAČKUS—

I L'I-I|I|WR JI.III' iii UI m.l ,

kus, išviso 10 taškų, kurie reiškia dešim- 
I tu# Vytauto viešpatavimo metus; kairio

je skydo pusėje yra cifra panaši į “3”, 
kori man regįs pasako monetos vertę “3 

| skatikai”; visa tai apriesta taškuotu lan
ku; aplink tų lankų yra Lotyniškas (?) 

, parašas — IVILNA — (sulyg IVittygo), 
į hors kiti mano kad tai Gudiškas para- 
j šas KNA3. Pinigo pakraščius puošia ka(Tęsinys)

dešinėje rankoje laiko pakeltų į užpaka- ' folinis lankas.
Jį kardų, kurio ašmens galas prasikiša Patreinis yra labai apdilęs, dabai
pro karolinį lankų; kairioje rankoje lai- j plonytis, ir sveria tik 0.41 Gr. sulyg Kit
ko vadžias; Žirgvaikį apriečia karolinis 1 tyg0 svėrimo. Nudilimo procentui pa
lankas; apie lankų parašas neišskaito
mas, tik šešios raidės žymu. AVittygas

dengti (apie 10%) reik dadėti 0.041 Gr., 
taigi sulyg WJttygo aprokavinio ši mono-

žiu p tame paraše — II VILN —, LotynųU’tajfejąaž svferti 0.451 Gr. Nefclnia, ąr
• it • ^t . i • » • i _ - _ ...raidėmis. Gtųnovvskis spėja, kad tai yra 

likučiai Gudiško parašo BEMAT BEA- 
LIKATO KNA3A (Pecat Velykago knia- 
zia = Ženklas Didžiojo Kunigaikščio), 
Pinigo pakraščiai padabinti su karolių 
apvada. i . : .

Br. — Ant skydo dvilypio kryžius; 
abejuose skydo kampuose po penkis toš-

Wfttygo brošiūroje yra zeceriška klaida 
įsibriovusi, ar gal pats Wittygas sukly
do, bet kad jo paduotas šios monetos svo
ris /ra peruiažas, tai aišku, ftios monetos 
sidabras esąs XlV prabos.

Toji moneta dabar ratiddsi p. Mafl-

dulkių’, negu automobiliuje.
Del šių priežasčių Angoloje 
kas tik gali stengiasi keliauti 
automobiliais, | nors vietomis kok^ naujienų, 
keliai ir labai |unkiai išvažiuo 
jam\

Gelžkelio' rbožas eina per 
gelsvų ar pelenų spalvos tru
pių, dulkėtų žemę, kuri jau 
penkius mėnesius lietaus ne
ragavo. Ypač IKasimbu (sau-• . • tsojo pusmečiu)'pabaigoje, tai-

Šalę manęs gretimoje kupė 
važiuoja šeimyna, kurios ūgis 
ir neproporeionališkai ilgos 
kojos ir rankos pasako esant 
jų anglosaksų kilmės. Tai a- 
merikietis misijonierius p. 
Bdling su savo žmona ir vai
ku. Greit susipažinom ir pra

taka, leopardais ir gepardais 
ambo. Čia jis buvo atėjęs ieš-' pas mane prisirinko tikras san 
koti veterinarinės pagelbos i delis, tačiau kelionėje visiškai
leopardo apgraužtai karvei. 
Istorija tokia. Jo puiki veis
linė karvė buvo nuklydusi gi
rion ir ruošėsi gimdyti labai 
geros veislės teliųkų. Jai ten 
gulint ir negalint atsistoti, 
užklupo jų leopardas ir pra-

stingft* laiko visų tai atpasa- 
koti. lietuviams skaitytojams.' ' ' • I

Taip bešnekučiuojant pasie
kėm ir Kongo ribų, kurių su
daro upė Luau. Po labai ma
žų formalumų įvažiavom jau 
į žinomų man Dilolo miestelį,

gi kaip tik dabar, daugiausia dėjom ilgas kelionės kalbas, syvų esti, jos nepapjo-, jg kurj0 reikėjo pradėti kelio-
esti dulkių. Tik porų valandų kurių tarpe žymių vietų užėmė VVS- Iki rytmečio jis nugrau-įnę per Katangos, Kongo piet i-
traukiny pabuvęs jau pajutau, pasakojimai
■ --------- ■■------

apie prietykius

člus pasiuntė 'Tautų S-gos generaliniam se- 
'kretoriui Drunimondui raštų, kuriame pažy
mi, kad ambasadorių konferencija priskyrė ,

žė visų jos šlaunį, atverdamas į nės provincijos, girias, kad au
toniobilium pasiekti kitų gelž
kelio linijų, kuri eina iš Kon
go į Pietų Afriką, por Šiau
rinę įr Pietinę Rodezijas.

bos vartojimo srity. Tuo tarpu kaip dabar 
lenkai tų vislių iš ukrainiečių atima ir net 
konstitucijos numatytomis teisėmis ukrainie-

itytų Galicija Lenkijai prieš ukrainiečių tau- i čįai pasinaudoti negali. Lenkai visu karišku 
tos norų. Su tuo žygiu ukrainiečiai niekad įie- j ir policijos aparatu nori nutautinti ukrainie- 
sųtiks ir amžinai prieš tai protestuos bei ko- čius.

Toliau rašte išskaičiuota visos lenkų da
romos neteisybės ir represijos ir prašoma 
Tautų S-gos priminti Lenkijos vyriaušybei, 
kad tuo metu, kada pasaulis siekia taikos, 
lenkų vyriausybe spaudžia tautų žiauriomis 
ir atsilikusiomis karinės korupcijos priemo
nėmis.
hoi.—'—II , .11 ■ui," ■Į.n'-I.i. ■ ĮI.II MMta

vų ves. Dabartiniai neramumai Rytų Galici
joj yra tik tos kovos aštresnis pasireiški
mas, nes ukrainiečiai nebegali pakęsti lenkų 
žiaurumų ir npri, kad būtų vykdomas lenkų 
valdžios pasižadėjimas 1923 metais padary
tas. Jau iš Austrijos imperijos laikų ukrai
niečiai turėjo šiokių teisių mokyklų ir kai-

(Bus daugiau)
J.

Vienas amerikietis biznie
rius neseniai iš Lietuvos biti
ninkų supirko apie 59 centne
rių medaus ir išgabeno Ame
rikon. Jis žada ir ateity me
dų iš Lietuvos Amerikon ve
žti. , f“.M, L.”

HBBBHEaHBHaBSSaSB-BSa-RBH—e?

žesni ir lygesni nei ant kitų ■ Patreinių, Patreinių ekzemplloriai Fig. 19 ir 20, sve- . nei iš šio nei iš to prilygino tas monetas 
tad sprendžiu kad lai yra vėlesnio kai- ria po 0.61 Gramų. Jie yra XIV-XV pra- prie J4 Pragos Grašio... Tokio jo apskait- 
dinimo pinigas. Bėjo dar ant skydo 10 bos, tad kiekviename Patreinyje randasi .liavimo ir “svėrimo” ar nepripažįstu, nes
taškų parodo, kad toji moneta buvo kai-! po 0.48 Gr. gryno sidabro. Kadangi Ska- 
dinta dešimtais Vytauto viešpatavimo me
tais, būtent 1402 metais.

Patreinlo etimologija. Žodis “Patrei-j 
nis” yra kilęs iš trįjų Lietuviškų žodžių*
“po-tris-eina”, ir rbiškia “po tris Ska
tikus eina į vierių pinigų”. Slmatio Dau
kanto, Lietuvos istoriko, raštuose susi
tinkame su žodžiu “Patreinis”, ir šiaip 
Lietuvių literatūroje “Patreinis” nėra* 
didžia retenybė. Lietuvos dokumentuose

tikas turi savyje tik 0.16 9r- gryno si
dabro, tad Patreinio vertė yra tris syk 
tiek. Iš vienos Kapos (96.00 Gramų si
dabro šmoto) buvo kaldinta 200 štukių 
Patreinių. ,

Dr. Gumowskis apie Patreinį turbūt 
niekad negirdėjo, ir nežinodamas skirtu-

yra netikras, klaidinantis ir moksliškos 
vertės neturintis. Numizmatinė metrologi
ja, lygiai kaip matematika, turi būti tik
ra. NumizmatikovS mokslo tirinėjimuose ir 
tikrininime reikalinga yra precizija, o ne 
vaizdentuvės ir daleidimų “šiupinys”. 
Tikri numizmatikai retenybės sveriant pa
renka tik geriausiai išsilaikiusias mone-

mo tarp Pattreinio ir Dvilekio, savo met- tas, ir tik tokios gali būti svorio pagrin- 
rologiniose išvadose pusėtinai susipai- uU, o ne apdilusios.
niojo. Jis “svėrė” tas monetas, bet kaip.

• r. 1 1
kowskio- rinkiny, kūri paeitik iš Rabdoti- | dasileidžife įvairiausių klaidų, 
dvariškio radinio. Monetos bruožai gra- Hreikio avoria. Geriausia užsilikusių

Baltgudų kalba rašytuose neteko pastebė-1 Paėmęs visiškai nudilusių, ir gerai išei
ti minint “Patreinį”. Lenkų numizma

tinėje literatūroje “Patreinių” nėra, 
mat suprantamuose jiems kronikose ir 
dokumentuose šio žodžio neranda. 6 Lie
tuvių kamblį Lenkams yra neprieinama; 
taigi turintieji pretensijas rašyti apie Lie
tuvon numizmatikų trenku numizmatikai

laikiusių monetų, Dvilekių ir Patreinių 
kartu, išviso 7 štukes padėjo ant svars
ty lių ir gavo cifrų 3.47 Gramus; tų cifrų 
padalinio į 7 dalis ir gavo “przeciętnie” 
svorį po 0.495 Gr. kiekvienai. Paėmęs sa
vo “przeciętnų” sidabro XIII prabų, jis 
gauna “skorygowanę” svorį po 0.37 G r. 
gryno sidabro kiekvienai monetai. Na ir 
jis pavadinęs tai “kwartniki litewskie”

DVILEKIAI.I
Čia parašau ir iliustruoju visus Dvi

lekių vurijantus kokie tik buvo. rasti 1885 
m. jau minėtoje Raudondvario mantoje. 
Iliustracijas paėmiau iš AVittygo straips
nio tilpusio “Ateneum”, 1888 m.

Fig. 22.

(Bts daugi tu i
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J. VALSTYBĖS IR JŲ AT
EITIS.

lietaus. Tai tuščios kai-kurių i padėtį ir kurios dalyvauja ša- sti taip, kaip joms tinkamiau keisti žmonių asmeniškus įpro

čiai gyventojų gyveno miestuo 
se. Tada miestai buvo maži, 
nebuvo pramonės centrų. Kiti 
97 nuošimčiai gyveno ūkiuose, 
užsiėmė žemės apdirbimu. 
Tais laikais tie žmonės
pasigamindavo ne tik reika- 

bet drabužius,

.Jungtinių Valstybių Plieno 
Bendrovės (United States 
Steel Corporation) pirminin
kas M. C. Taylor šiai šaliai 
nusako gražių ir laimingų at- lingu maistų,
eiti, kas įvyksią nuolat didė- avalines ir visokius ūkio įrarn- 
jant ir plintant gerbūviui. kilis ir padargus.

Amerikos J. Valstybės jau Šiandie gi kokius turime 
daug kartų yra pergyvenusios skirtingus laikus. Šiandie di- 
bloguosius laikotarpius. Vieni džiuma gyventojų apgyvena

žmonių pastangos. Kadangi 
oro jokiomis priemonėmis ne
gulima kontroliuoti.

Senovės laikais kai-kurių 
šalių žmonės mintijo, kad lie
tų buvo galima sukelti žino- “Women’s 
nių kraujo praliejimu. Iškilus National 
didelei kaitrai žmonės tad su-'fonu”

j keldavo kruvinas tairpusaves j Nepraėjo nei pusantrų metų 
kovas. Liejo kraujų ir lauke kaip ši organizacija įkurta, 

.lietaus. Bet dažniausia jie ap- šiandie ji turi virš 250,000 
sivildavo. moterų narių. Seniau toks

, Priemoniškai jokiu budu ryškus susipratimas moterų

lies politikoje.
Grace Robinson 

žurnale rašo, kad dešimtys ,bi<‘ija, didžiuma moterų palan 
tūkstančių moterų savanoriai .kiavo tai reformai. Manė,

šia. Tai jų naminis reikalas, čius. Tain tikslui yra reikaiin-

įstoja

Liberty’

organizacijon vardu 
Organization for 

Probibition Re-

Kada buvo įvedama prolii-

kad tuo būdu bus praplatinta 
ir sustiprinta žmonių tarpe 
blaivybė, kad bus išgriauti ne
pakenčiami saliūnai. i

Tie lūkesčiai neįvyko. Vie
toje buvusių galiūnų visur iš
kilo galybės slaptųjų smuklių, 
žmonės šiandie dar daugiau 
.nuodijus svaigalais. Plinta gir

gas žmonių švietimas, bet ne 
įstatymai. x

Reikia spėti, kad susiorga
nizavusios moterys galų gale 
nusvers nelemtosios prohibiei- 
jos likimų.

K. K.

DAR VIENA PRIEMONĖ 
SUMAŽINTI NEDAR

BĄ.

bankinėj įstaigoj ir gauna 
500 dolerių į mėnesį. Gi jo 
žmona vienoj krautuvių už
dirba apie 2(X) dolerių į mė
nesį.

Nagi, susimildami, ar ta 
žmona turi teisės užimti kokį 
— nors darbų, kada jos vy
ras pakaktinai uždirba? Ne
turi šeimynos, neturi atsako
mybės ir todėl jinai savo vie
tų turėtų užleisti tokiam žmo
gui, kurs turi išlaikyti šeimy
nų ir kurs tikrai yra reika
lingas darbo.

Šiandie šioj šaly yra gal vie 
nas milionas dirbančių mote
rų, kurios nereikalingos dirb
ti ir kurios dirbdamos padi
dina bedarbių skaičių.

Tokias moteris reikalinga 
paliuosuoti ir į jų vietas pa- 
kviesti bedarbius.

negalima sukelti vėtros. Pa- tarpe nebūtų įvykęs ilgiau- ;tybe ir piktadarybės. Nelem
toji prohibicija iškėlė visų ša
lies įstatymų negerbimų, pa
pirkimus, veidmainystes. Y- 
pač jaunimo tarpe praplitnsi 
girtybė ir moterys negali ra
miai žiūrėti, kaip jaunos mer 
gaitės — busimos motinos, 
savo sveikatų ir dorų ardo

Vienas įžymus “biznierius” 
nedarbo sumažinipiui paduo
da tokių priemonę:

Visose pramonės įstaigose 
dirbančios moterys turi būt 
paklaustos, ar jų vyrai -dirba, 
ar ne. Jei nedirba, moteris 
palikti savo vietose. Gi jei jų 
vyrai dirba, jas tuojaus pa
liuosuoti iš darbo ir darbus 
duoti vyrams bedarbiams.

Sakomas “biznierius” sa
kosi turįs vienam mieste pa
žįstamų žmogų. Jis vedęs ir 
neturi vaikų. Jis dirba vienoj

,čios gamtiškos vėtros didu- sįus metus. Antai moterų or- 
mas yra tiesiog neapsakomas.' ganįzaej ja “Women’s Cliris- 

Union” yra 
turi vos tik 

pusę miliono narių.
trc. Kas žmonių gali sukelti I Ora(,e Robingon pareiįkia, 
tokių milžiniškų vėtrų. Dienų kgd moterys nereikalailja tai.

iii buvo didesni, kiti mažesni, .mestus ,r pramones centrus. vf.
Vieni sunkesni, kiti lengvesni. Visur dumia įvairios masinos. tra, ,iet >
Ir visados po tu blogųjų lai- Jų yra galybes zenieje, ant ] ()00 |||ylhj <HoIllp l

ių iškildavo gerbūvis visam žemės ir jau ore. Savo ra- 
savo žydėjime. žu nauji išradimai kuone kas-

Taip įvyks ir netolimoj at- dien išvysta dienos šviesų, 
eity, pareiškia tas plieno tur- Tūkstančiai žmonių be palio-.or pUrtyįį 
tuolis. Baigsis šiandieniniai vos darbuojasi stumti pažan-• j.

naktį galima trenksmais syt; ar kdsti yolsteudo įsta.

mažas

Bet tas purty- 
apylinkės ir

blogi laikai ir ižkils didelio g» pirmyn. Gi svarbiausias tos lietaa8 neauke|gj auk-
gerbūvio laikotarpis. Busima- pažangos tikslas yra žmonėms 
sis gerbūvis bus toli didesnis palengvinti visokius darbus ir 
iž seniau buvusius, kadangi patį gyvenimų pakeisti malo ‘ 
njis pažangiuoja įvairiausiais nesniu.
šradimais, visokiais darbinin-Į Mašinų išradėjai siekia, to, kait;o/kokįas niekas 

kams lengvinimais, kadir dar- kad žmonės trumpiau dirbtų 
o mašinomis. Jau šiandie sa- ir daugiau naudotųsi liuosu 
omais lengvinimais atlikta laiku.

tybėse nebus reikalingo lietu

tymų. Jos reikalauja atšaukti 
y 18-ųjį priedų. Jos nori, kad 

probibicijos klausimas butų

Marvin pripažįsta, kad šių 
metų pergyventos šioj šaly

paliktas spręsti kiekvienai at
skiria! valstybei. Kiekviena 

{valstybė šį klausimų gali sprę

svaigalais.
Moterys įsitikina, kad pro

hibicija jokiu būdu neįvyki
nama ir todėl turi būt atšauk
ta. Neįvyki.nama, nes negali 
mas daiktas įstatymais pa-

JEI TURIT KĄ PARDUO

TI ARBA NORIT KĄ PIRK
TI PASISKELBKIT “DRAU 

OE”.

išaiškinti.

įepaprasta pažanga. Netoli- į Anot Taylor, busimoji gent- 
moj ateity atsiras daugiau į- karte susilauks ypatingųjų 

laikų. Turės pakaktinai liuo- 
so laiko. Mažiau dirbs, dau
giau ilsėsis ir atostogaus. Il
giau atostogaudami žmonės

/airių nauja,nybių ir darbuose 
[engvinimų.

Ekonominiu atžvilgiu, sako 
Pavlor, Amerikos J. Valstybės
frumpu laiku iškilo taip daug,daugiau visko galės suvartoti, 
mkštyn, ko nebūta niekur Tas bus reikalinga. Nes ma- 
pnonijos istorijoj. Prie ekono-
ninio šalies iškėlimo visi žmo- 
įės prisidėjo savo darbais, 
lors darbai daugeliui buvo ir 
ina sunkūs, bet tas apsimo- 
įjo. Iš to gausiai pelnyta. Ša- 

užtikrinta gerovė, graži ir 
įiminga ateitis.
Kas įdomiau, kad ir šian- ^laikais

šinomis gamyba bus tikrai 
milžiniška.

Ar darbininkai bus aukštai 
atlyginami, ar jie turės pa
kaktinai pinigų, kad laimin
gai gyventi — tai jau kita 
medalio pusė. Turtuolis apie 

J tai nesako. Atrodo, kad visais

MOTERYS UŽ PROHIBICI- 
JOS ATŠAUKIMĄ.

Amerikos moterys kituo- 
met krikštaujančiai atsinešė į 
proliibicijų. Probibicijoje jos 
matė auštant naujų gadynę. 
Bet stipriai apsivylė. Per de
šimtį metų įsitikino, kad pro
hibicija šaliai velka tikrųjų 
pragaištį, šiandie tad moterys 

j organizuojasi už visiškų pro- 
liibicijos atšaukimų.

Šios moterys nėra darbinin
kų moterys. Tai daugiausia 
tos, kurios supranta dalykų

turtuoliai eis nuolat
Jie eina tokia pat nesulaiko- turtingyn, gi darbininkai kaip 
La pažanga. Visi darbuojasi vargę vargs visas savo gyve- 
Įavo ir busimųjų gentkarčių1 nimos.
jaudai. -į Pagaliau gerbūvis ir žmo-

Yra sunkus daiktas šiai ša- nių laimingumas pirmoje vie
kai ateitį nusakyti. Imant vis- toje prigulės nuo tautos do- 

aplamai, viskas yra Visa- rovės. Nebus laimės ir gra-
įalio rankose. Bet remiantis žaus gyvenimo jei šalis tolin j 
iandienine pažanga, galima sis ,nuo Dievo, jei vaikai bus 
įrųsiai spėti, čia gerbtuvis auklėjami ir mokinami vals- j 
ydės ir tai daugiau, negu pra tybinėse mokyklose, kur Die
gusiais laikais. įvo žodžiui nėra vietos, kad

Dirstelkime, kas šioj šaly neįžeidus įvairiausios rųšies
Itlikta palyginamai trumpuo- bedievių — laisvamanių.
]u laiku. Ši respublika sukur-1 D. 0.

pirm 150 metų. lšpradžių -------------------
Įurėta vos 4 milionai gyvento- TUŠČIOS MOKSLININKŲ 

Tais laikais šaly būta ne- Į PASTANGOS.
langiau 400 milionų dolerių

ALDERMAN
THOMAS F. BYRNE

Amerikos J. Valstybių oro
biuro viršininkas (direkto-

Pėrių. i , i»frius) Marviii pareiškia, kad y-
Kaipgi yra šiandie? Šiandie'ra tuščios mokslininkų pas-
u turime 120 milionų gyven- į tangos sukelti lietų ten, kur
jų, 76 bilionus dolerių me-jjo nėra ir kur jam nėra pa-1 m AK F. BYRNE, kuris yra
nių pajamų ir 350 bilionų do lankių sąlygų. I didelis Lietuvių draugas ir
rių vertės tautos turtų. Kaip seniau, taip ir musų : Pudelius. Jei jis laimės, nė-
Kada sakomu laikotarpiu dienomis kai-knrie mokslinin-, [a a^e.i(jn*‘s' kad Lietuviai ga 

r . les gauti nuo jo daug malo-
ventojų skaičius padidėjo kai galvoja, kad. kaitrą gah-nių p.nas THOMAS F. BYR- 
kartų, tai metinės pajamos ma nutraukti dirbtinomis prie NE, eina į Sanitary District 
apie 190 kartų, gi tautos monėmis. Jie sako, paka<nka Trustee.

rtai — apie 750 kartų. • smarkiai supurtyti orą ir tada 
Turtai padidėjo 25 kartus >nisią lyti.

gyventojų akai-', Kai-kurie asmenys mintija'

lėtinių pajamų. Šalies turtas 
Įebuvo didesnis 500 milionų

Ryt, Lapkričio 4 d. Lietu
viai nepamirškite balsuoti už 
Demokratus ir padėti savo 
kryžiukų už Aldermonų THO-

RKO TEATRUOSE

eičiau užo _ . , .
aus priaugimą. Reikia žino- 
, kad šids Šalies turtai nėra skelbimai sukėlę praeitą va- visl? laikraščių pripažin 
ir tai sukrautas auksas ar sąrą nepaprastas kaitras šioj įaR nepaprastai geru veikalu.; 
tos kokios brangenybės. Tai *aly . Place teatre rodOma “The j
šokios savastys ir kuriniai. , Tas neteisybė, sako Marvin. (jat Creeps.“ įspūdingas ir 
1790 metais atliktas pirma- Kituomet radio visai nebuvo, juokingas veikalas.

s šioj šaly cenzas — gyven- gi kaitrų būta daug. , _____________
jų surašymas. Paaiški, kad Parakas dūmai ir trenks- < SHANGHAI, lapkr. 1. — Ki 
b laikais tautoje nebuvo mai neturi nieko bendra su nija užgina, būk ji norinti 
ki<»s kūrybos. Tik 3 nuošim- lietum ir tas negali sukelti I gauti paskolos Amerikoje. i

, - - - i State — Lake teatre rodo-
pažymi Marvin, kad radio ,na “Check arui Double Che-

/OC*r r HMAN <4 HVHT

Lietuviu Valanda
Iš

WHFC Radio Stoties

;C

jr~

Kiekvienų
Pirmadienio

Vakarų

Tarp 7-8 Valandos

n it

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

1) Solistai
2) Duetai
3) Dvigubas Duetas
4) Mergaičių Duetas
5) Komp. A. Pocius
6) Kalbės Dr. P. Zalatorius
7) “Prof.” Kampininko Minutėlė
8) Kitokie Įvairumai

šiuos Radio Koncertus Ruošia:

The Peoples Fumiture Co.
IR .

v Dienraštis “Draugas”



4 D R A l> < Pirmadienis, Lapkr. 3, 11

LIETUVIAI AMERIKOJE
INO. HABBOR. INO.

Zinutės.
X Nedėlioję, spalio 26 d. 

didelis būrys Harboriečių va
žiavo į Chicagų i 500 metų

nomis, kurių atsivežė labai kimo, o skaitytojams už ap- 
daug. Neivienas vargšas ne- lankymų ir aukeles. 
paliko neapdovanotas, kaip Ačiū gerb. kun. J. Jusevi-

ZITduetų, kvartetų ir Sikste- »vetain5j, prie stalų, taip Ir | fiui, karys kasdien aplanko 
{ ligoninėse, katrie guli. Visi visus ligonius ir patarnauja
' X Dabar pas mus taip kaip buTO labai fOpeatiagai apžatl- dvasios reikaluose, taip ir 
ir kitur: darbai visai mažai' rėti ir apdovanoti. «.

dirbti ir be cento ligoje nėra vietose buvo šiek tiek sugadi-

eina. Labai daug žmonių ne-visi e8’0"1 P° t0’
nirba. Ta bedarbė atsiliepia liau P° Pake,l taba'
ir ant parapijos. Su įplauko- ko> K'l'kių’ ci<?ani’ dalukų, 

Vytauto mirties sukaktuvių'.n|is 8UnkUj o i5,aidos tos pa_ cukraus, obuolių ir daug viso- 
apvaikšeiojimų ir parvažiavę l.jog Tat dabar visos pal.api. kių dovanų, taip kad kožlias

NĖR
DAUGIAU 
RAUMATIZ

i Naujos ir Pagerintos 
j Medai Haarlem Oil Caps 
- stabdo skausmus ir gėlimą I 
: Inkstų, Kepenų ir Pūslės net] 
kos. Ne naujoviškas išradii 
bet virš 200 metų gyduolė 
geliui ligų. Malonios varį 
Visose vaistinėse trijų dyc 
Ieškokite “Gold Medai” vį 
kiekvienoje dėžutėje.

..tffANDIMPAota.
HAARLSM OIL

kur dingt, nei prie ko šauk
tis, kaip tik prie jūs, bran
gūs broliai ir sesutės, lietu
viai. Lauksiu nuo jūsų mie- 
laširdystės, pagelbos auko
mis, sekančiu adresu: Joseph 
Lapinskas, 1337 So. 49 Ct., Ci
cero, III.

nti geležinkeliai. Traukiniai 
dėl to suvėlavo. Vakarinėj 
Lietuvoj audra nunešė daug 
stogų ir sugriovė daugelį ne
tvirtų namų. Miškuose išvar
tyta daug medžių. Meteorolo
gijos stoties pranešimu, vėsu- 
las atėjęs iš Anglijos, ‘M. L.’

man suteikė daug ramybės ir 
aukojo $5.00 vertės knygelių 
“Dievo ir Artimo Meilė” (jų 
galima gaut pas mane) ir ra
šomųjų fontain plunksnų. Šir
dingai jam ačiū uiž dovanas.

Iš Konvengton, Ky., nuo 
gerb. kun. V. Smilgius jau 
daug kartų bėdoje gavau ra
mybėm laiškelius su aukelė. Ir 
dabar apturėjau $5.00.

Taipgi dėkoju kunigams:

SMARKIOS AUDROS 
PADARINIAI

KRYŽIUS VYTAUTUI D. 
ATMINTI

labai džiaugiasi visais įspū-1 jinės draugyos stengiasi į- ‘»«jom pilnus glėbius neStls. 
džiais. Dabar kiti apgailės-.'d5li parupiJai Vienos'rengia- Tai reikia aPmis|vti draugijų 

vakaruį kitos aukoja; žodžiu,' komi““to darbštumas, kad to-
visoe eina iš vien. Sv. Ceeili-.kiais h10*“’8 laikais «alsl° 
jos parapijos choras jau turė-itiek doranų surinkti, 
jo surengęs vakarų. Angelo! Oarb“ Roselando ir apielto-
,Sargo vaikučių draugija au- kės lie‘av*a™8. ° mes. šioj (H. Vaičiūnui ir A. Linkui, ku
ltojo iš savo iždo $30.00, Vy- prieglaudoj esantieji lietuviai,1 ne labai atsižymi labdarybe- 
čiu 55 kuopos “baru dmce‘, n‘elsimės mūsų gerašir-Je, pasigaili vargdienių ir 
bus lapkričio 9 d., o kada bu£,džios šelpėjų®, kad V. Dievas su dideliais būriais parapijo- 
kitų vakarai, vėliau bus pas_. atpelnytų iie,ns už aukotas •» aP*anko 1‘gonius, paliegę-

tauja, kad nevažiavo.
X Lapkričio 1 dienų, tai y- 

ra Visų Šventų vakarų, tuo
jau po mišparų rengiamas gra 
žus teatras, kurį išpildys Šv. 
Pranciškaus parapijos mokyk
los vaikučiai. Visi parapijonai 
ir tėveliai širdingai kviečia
mi atsilankyti, ir paremti, nes 
pelnas skiriamas parapijai. Po 
teatro bus žaidžiama “bunco” 
ir galės visi išlaimėt! gražiau
sių dovanų, kurių daug’ yra ir 
visiems užteks.

X Dabar pas mus visi tik 
dirba, tik bruzda. Mat, vi d 
rengiasi prie parapijos vaka
rienės, kuri Įvyks lapkričio 16 
d. Parapijos komitetai eina

i Iš spalių 9 į 10 d. naktį vi
soj Lietuvoj siautė smarki 
audra. Išvartyta daug telefo
no stulpų ir kai kuriose Įmi

Čiobiškio pavasarininkai nu
tarė pastatyti Vytautui D. at
minti kryžių. Jaunimas gra
žiai sugyvena. Tik paskutiniu i 
laiku atsirado keli vyrukai,

CAPSUL. E.S

kelbta. 1 dovanas.
Raporterė.

OAK FOREST, ILL

jose buvo nutrauktas susisie-! kuriems geriau tiktų su vilkais 
kimas. 'Taip pat kai kuriose1 miške staugti. “M. L.”

liūs Oak Forest, III., prieglau
doj, kų ir kiti seka. Taip ir 
mane aplankė ir nuo savęs au-

Daktaras W1SS!S.
ij Dabar, vardu visų prieglau
doj lietuvių, tariu širdingiaū-.. . . v.. . v. . „ , . . , koio. Širdingai acių.isiai amu pirm. Gedminui už X
'sumanymų, visiems draugijų
i komitetams ir nariams, vi- 

Murikalis programas ir liete- ' sienls allkų rinksjams ir aB. 
visa pietūs prieglaudoj esan- kotojams> visiems daij^av„. 

tiems lietuviams. siems programe, šeimininkėms j 
Spalių 26 d., kai Cliicagos jr pageibininkėms už skanius 

per visus parapijoms, parda- lietuviai apvaikščiojo D. L. K. pietus ir patarnavimų, kaip

šv. Kryžiaus ligoninėje bū
damas virš dviejų mėnesių ap
turėjau ntto laikytojų sekan
čios aukeles;

, Kun. H. Vaičiūnas .... $5.00

Kapitonas

Specialistas iš
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

vinėdami įžangos, tikietus. Ki
ti pardavinėja išlaimėjimo ti
kietus, nes leidžiama labai 
gražus elėktrikinis laikrodis 
kurį aukojo Peoples Furn. Co. 
iš Chicagos.

X Ražancavos moterų drau
gija praeitam savo susirinki-

Vytauto mirties sukaktuves, prįe stalų 
pas mus, į prieglaudų, atsi
lankė skaitlingas būrys bran
gių mūsų tautiečių lietuvių iš 
Roselando ir West Pullmano 
ir, pasidarbavimu p. Jono Ged 
mino, suruošta labai gardūs 
pietai ir gražus programas iš

gomnėse.

rne išrinko gabiausias šein.l-jdainų ir muzikos. Dainininkai ; 
ninkes, kurių prišakyje yrm O. į buvo p. Pažarskis ir p-l'ė Pe-
Gudienė ir Sutulienė. Visos 
deda pastangų, .kad padaryti 
pelno $500. Aš manau, kad ir 
padarys, nes kur Gudienė šei
mininkauja, visuomet pelno 
lieka.

X Vairg. A. Glemža rengia 
vakarienei gražiausi progra
mų, kuris susidės iš lošimo,

čiukaitė. Abu labai gražiai 
dainavo, o pianu skambino da 
visai jaunutė pianistė p-lė

taip ir visose li-

Labai širdingai ačiū. 
Jonas Rusteika, 
Oak Forest Inst., 
Ward 52.

61(00, ILL

S. Laudsbergas ............. 3.00
O. Alelinftienė ............. $2.00
V. Mitkus .................... $1.50
A. Janušauskas..............$2.00
B, Kalvaitė ................. $1.00
M. Sudeikienė ............. $1.00
J. Laudsbergas............... $1.00
V. Pūkas ........................ 50c.
Masijauskienė ... ,............50c.

Smulkiais ................. $2.50
Per p. Sipavičienę gavau 

a«kų nuo sekančių asmenų: *
A. Čiapletiės ................... $2.00
A. Stankiaučienės ___ $1.25
V. Stpavičiesnės............... $1.00

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP I ŽSISENfcJl'SIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpecialiSkai gydo Ilgas plfvo, 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 V AL. nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. ir 5-8 v. v. Nedėliomls 10-1 
4200 tVest 20 St. Kampas Keelcr Avė., TeL Crauford 5573

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTĄ. 
Taigi nenusiminkit, bet elkltĮ

tikrą specialistą, ne pas kokį 
tyrėij. Tikras specialistas, arba I 
Cesorius, neklaus Jūsų kas jums 

' kla, ar kur skauda, bet pasakys | 
;po pilno lSegsamlnarimo. Jus 
, pyslt laiką ir pinigus. Daugelis Į 
I daktarą negalėjo pagelbėt 
, to, kad Jie Betari telkailngo 
ims, MfFRdyinul žmogaus kėni 
'gumą.
| Mano Radio — Scope — 
X-Ray Roentgeno Aparatas 
atikas bakteriologiškas egaan , 

[tnas kraujo atidoags man jtftą 
ras negeroves, ir jeigu až 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata liį 
rūmas sugryi Jums taip kaip 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų 
rlo. žarnų, inkstų, odos, kraujo, 
rų. Širdies, reumatlsmo, kir 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių | 
jeigu turit kokią u žais e n ėjus 
kerėjusią, chronišką ligą, kur 
pasidavė net kabiam ftelmyno 
dytojui, neatidėllokit neatėją | 
n.n»

DR. J. E. ZAREMBi
• SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1811
20 W. JACKSON BL1

Arti State Gatvės 
Ofiso Va.ahdoa: Nuo 18 
l po pietų. Vakarais nuo t

Nedėliomls nuo 18 ryte m] 
po pietą

14

Lietuvių Dainos Per Orų
Kas nedėldienį nuo 1 iki 2 vai. po pietų iš 

Stoties WCFL 970 kyl. duoda

JOS. F. BUDRIK KRAUTUVĖ

NAUJAS VICTOR 
RADIO

Rekordu* Dirbant

ELECTROLA!

ADVOKATAI
Varguolio Padėka.

Širdingai dėkoju Labd. Sų-
Gedminaitė. Be to, pasakyta' jun8°s Centro valdybai, Cice- A. Misevičienės ............  50c.
daug gražių, senelius džiugi-1"08 Labd. 3 kuopos nariams, T. Sipavičienės ............ 50c.
nančių kalbų ir padeklamuota.' komitetams ir geib. kun. H. J. Visiems lankytojams ir au- 
Taip mus linksmino per ketu-' Vaičiūnui už jų gailestingumų kaubojai ns tariu nuoširdžiai
rias valandas, o komitetas ir suteikimų pagelbos ligoje ačiū.

gydytis Šv. Kryžiaus ligoni-i Nuoširdžiai prašau ir kitų 
uėje. į “Draugo” skaitytoju, pasi-.

į Gera priežiūra tvarkos Ve- gailėti manęs, nors kiek dau- ' 
I dejų, sesučių slaugių ir dakta- giau pagelbos suteikti, kad 
rų Dr. Jovaišo ir Dr. Simonai- galėčiau vėl kreiptis prie dak- 
kio jaučiuos kiek geriau ir už tarų ar į varias gydytis mi
tai esu jiems dėkingas. Bet. vykti.
tokioj ligoj ūmai negaliu pa- Į Jaučius ant savo jėgų, kad 
sveikti ir turėjau apleisti Ii-, kiekvienas gydymas laipsniš- 
goninę. | kai sveikatos priduoda, bet

Širdingai ačiū “-Draugui” neturtas tai viskų trukdo. Pra 
už patalpinimų mano atsišau- vaikščiot da negaliu, nei užsi-

tuom kartu darbavos su dova-

J. P. W*ITCflE!
LIETUVIS ADVOKATl

I Iki 3 vai, k-ortuose—nuo 3 
Subatomis nuo 9 iki !

52 East 107th Stfe< 
Kampas Michlgan Aven

j Tel. Pullman 5950-Namų Pull. 
Miesto ofise pagal suti
127 Nortli Dearbom
Ketvergais ofisai uždariGAVO PINIGUS LIETUVOJE 

Kuriuos siuntė per “Draugų” šie asmenys;

A. Maraziutė M. Brazauskaitė
Pet. Jackunienė A. Blažys
J. Malonė E. J-iecaifcė
J. Paukštys A. Čižauskas
S. Gudleikis J. Šeštokas
G. Dorin Ip. Labanauskas
M. Brazinskienė L. Stangvilas
0. Prosevičienė L. Niedvaras
P. Lubert 0. Budrikienė
A. Kišonas St. Bukauskas (2 siunt.)
D. Jankevičius A. Markunaitė
A. Marozaitė P. Masys
K. Mickienė St. Balčiūnienė
V. Vaitkus E. Tomkienė
J. Paulikas (2 siunt.) A. Peldžius (2 siunt.)
J. Vasiliauskienė A. Šventeskis
M. Oesnavičius J. Puplesis
K. Montvvdas A. Kruševičienė
A. Juščius J. Puidokas
A. Rimidaitė S. M. S.
J. Rabačiauskas P. Brazauskas
T. Atroškieųė - M. Bankevičius
J. Mitkienė A. Kukeckienė
A. Geštautas 
P. Jonutis 
P. Ūselis
A. Stanibaras 
U. Mackevičienė 
Z. Gricienė
B-. Domenas 
J. Kodis
B. Oželienė 
J. Matuzas

L. Balutavičienė
A. Šerauskienė 
N. Kregždienė
M. Jaras
V. Butkevičaitė
L. Dargužis
P. Vasiliauskas (2 siunt.) 
P, Ūselis
B. Juškevičienė
A. Stumbraitė (2 čekiai)
M. Rubliauskas

PIRKIS
VYNUOGIŲ SUNKOS 

, DABAR
2f-ta ir Ashland Avenue
Del baimes šalnį Califomijos vynuogių 

augintojai visas savo vynuoges siunčia DA
BAR.

Siuntimai dideli.
Marketas žemai stovi. ”
Geriausia rūšis ir cukrus.

MUSCATS 
ZINFANDELS

NEW VICTOR RADIO Home 
Rccordi.g ELECTROLA RE-37.

RE-57 Kaina
S285.OO

(Be Radiotronų)

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

Ar kų išgirsite per radio tuojaus tiesiai galima už- 
rekordtfoti. Rekordai yra nesumušami todėl lengva už
laikyti arba siųsti Į bile pasaulio kraštų.

TRYS INSTRUMENTAI VIENAME 
Garsiausis VICTOR Electrola ir vėl pagerintas. Taip
gi turi ir naujų tono kontrolę. Juom galima reguliuoti 
aukštas ir žemas gaidas kaip tik patinka.

Reikalaukite Naujausių Victor Rekordų

Telephone Dearbom 0067

F. W. GHERNAUGH
ADVOKATĄ

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

r Nuo 9:30 iki 5 vai. vaį
Local Office: 1900 S. UNION 

Tel Roosevelt 8710
▼ai. nuo « Iki 8 ral. rak.] 

(ISsktriant seredos)

T. Vasiliauskienė
“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.,

2334 So. Oakley Avė., Chicago, m.
Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v, v.

ALICANTES 
CARIGNANS 

MALAGAS , ut Dczę
(Ypač geri)

VYNOOSiy SEZONAS GREITIAISSIS 
PIRKIS VYNUOGĘ SUNKOS DABAR 

27-TA IR ASHLAND TAROS
-■ rr'iIT-T-jin I 11 immilii' I ■ 1.1 Iii 'iri'

10 inch.: List o Kainos 75c. 
V-14001 Anyščių Merginos

Yotko Orkestrą 
Smagi Kumutė

Vltkovo Orkestrą 
V-14016 Motule Mano

Pirmyn į kovą 
šv. Marijos Lietuvių Choras

V-14026 Ant tėvelio dvaro 
Sugrįžimas

Šv. Marijos Lietuvių Choras 
V-14028 Reginos — Polka ’

Aukso Žuvį t ė Polka 
Victor Llthuanian O,rch. ir

Padaužos Grupa 
V-14029 Vžgavėnlos

Linotninis
Zuronas ir Grupa

80C38 Salio Salunelis
Ant Kalnelio po kalneliu

Vinckevičlus-Namleko

10 inch.: Listo Kainos 75c.
V-14040 Gersim broliai vliavoslm 

Žydu Bėdos
Padaužas Grupė

V-14041 DienTanlas Polka 
Gėlynas Polka

Kaimas Orkestrą
V-14042 VžmirSai Tėvu Kapus

Laivinė Jonas Butėnas
V-14038 Vegelės Polka

Pasikalbėjimo Polka
Ch. Veselių Ork. ir J. Zuronas 

V-14037 Linksmi draugai-Poika
Gero ūpo—Polka

Armonikas
V-14039 Laimė — Polka

Džiaugsmlngas-Polka
Styguotų Orkestrą

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 S. HALSTED ST.

Z
Telefonas Boulevard 4705

A. A. OLK
ADVOKATĄ

11 So. La Šalie St., Room 
Tel. Randolph 0331-0332

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREj 

Tel. Victory 0562
7-8 ral. vak. apart Panedėll| 

Pėtnyčlos

JOHN B. B8RDEI
(John Bagdzlunas Bordeh]

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Bm.

Telephone Randolph <71

2151 W. 22 St. 6 iki 9
Telephone Roosevelt 8881 

Name; S Iki I ryte Tel. Repiut

JOHN KUGHINSI
LIZTUVTS ADVOKAl

2221 West 22nd St
Arti Laavitt Stret 

Telefonas Canal

Valandos 9 ryto, iki 8: 
kare. Seredamis ir Pėl
mia nnn O liti A 4
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GRABORIAI: IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ
EKONOMINIO CENTRO.

DAKTARAI:
Telefonas Yarda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTO JAS
Turtu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. M. SKUŪAS
LIETUTIS GRABORIl’8 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7511

S. D. LAGHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau-
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, III.
Tel. Cicero 5927

J. LULEVIČICS 
Graborius Ir

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

3103 S. Halsted 
St. Chicago, Iii. 

Tel. Victory 1115

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 46th St.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

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

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, i>atarnausiu 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
Canal 8161

Pilone Boolevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

. - 3307 AUBURN AVENUE

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUTIS GRABORIUS 

O f i 'a a s

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. BouleVard 9377 •*»

Pirmasis Posėdis.
Pirmasis A. L. Ek. Centro 

po ekonominės konferencijos 
posėdis įvyko New Yorke 23 
rugsėjo ir užsibaigė 24 rugsė
jo. Apsvarstyta daug svarbių 
klausimų dalyvaujant penkie
ms (quorum) Ek. Centro na
riams ir keliems New Yorko 
ir Newarko Vaizbos Butų na
riams. Iš Connecticut valsti
jos atvyko net ištisa delega
cija. Pirmininkavo Dr. Pra
nas Puskunigis. Posėdy teikė
si dalyvauti Lietuvos Genera
linis Konsulas ir Vice Konsu
las.

Buvo laukta p. J. P. Var
kaly sugryštant iš Lietuvos, 
bet gauta žinia, kad jis dar 
tūlam laikui Lietuvoje likęs.

Posėdžio protokolas (užra
šai) bus Vaizbos Butų valdy
boms pasiųstas dėl susipažini
mo; svarbesni nutarimai bus 
paskelbti spaudoje.

' II
Del Ek. Centro organo.

Ek. Centras savo teisėtame 
posėdy 23 rugsėjo svarstė 
spaudos organo pasirinkimo 
klausimų, ir išklausęs Dr. Pu
skunigio pranešimų, nutarė, 
kad Ek. Centrui ir Vaizbos 
Butams bent tuo tarpu jokio 
atskiro organo nereikia ir kad 
Vaizbos Butai ir Ek. Centras 
pasirenka savo organu visų A- 
merikos Lietuvių esamų spau
di* -ayi * ...........

m
Del svečiavimosl (turizmo) 

Lietuvoje.
Posėdy buvo išklausytas p. 

A. S. Trečioko, Ek. C. nario 
ir kitų šių vasarų atsilankiu
sių Lietuvoje pranešimai.

Ek. Centras nusistatė, kad 
turizmo reikalai turi būti Vai
zbos Butams kaipo vienas 
svarbesniųjų ir nuolatinių už
davinių. Vaizbos Butai susti
prėję savo štatuose; galės ir 
skaitys savo garbės pareiga 
— kas vasarų suorganizuoti

Tslefoi arovehlU >361

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD 
Nuo 9 — II rot ryto. Nuo 2 vaL — 

I Ir T Iki I Tol. vakaro. 
Corodomls nuo • — 12 vai. ryto. 

Nedėlloml* pagal sutarti.

DR. J. J. KOWARSUS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenuo 

Tel. Frospeot 1928
Rezidencija 2859 So. Leavltt 8L 

Tel. Canal 2330

Ofiso ToL Victory 3637
Ot Ir Re*. TeL Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija 
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9;
NedėlloJ pagal susltarttną

1

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

navimą. d i

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 man
dagų ir tinkamą patarnavimą. \

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct, Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Aubum Avenue TeL Boulevard 3201

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 6863

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

t Iki 4 Ir « Iki 8 v. ▼.
v. . ... .i Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto
čia Amerikoje gimusio jauni-1 Namų ofisas 34is Frankiin Bivd. 
mo ekskursijas į Lietsuvų, —, v<J-: “uo ,:M ’:8° vojL
tuomi atlikdami didelį kultū
rinį lietuvių tautos darbų.

Ek. Centras šiame darbe ža
da kooperuoti su atatinkamo
mis organizacijomis Lietuvo
je ir su A. L. laivakorčių age
ntų draugija Amerikoje, 

i IV
Ek. Centro Finansai.

Ek. Centras yra išrinktas 
per Vaizlx)s Butus ir pasta- 

• tytas veikti Vaizbos Butų idė
jos naudai. Todėl Ek. Cent-

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Bronza
Ofiso Valandos:

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

14608 S. ASHLAND AVENUE 
1 e toli 46th St Chicago, III.

Res. Tel. Mldvvay 5512

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

Telef. Wllmette 195 arba 
Canal 1712

'Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėtlalo 
ir Ketvergais vakaro

Ofiso ToL Victory 1898 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH

vtk. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
piet. U ta r n. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal <764 Republle 8464i

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias ir chroniška* Ilgas
vyrų, motetų Ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls ir seredomlo 'tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET, 
CHICAGO

Rusa* Gydytojas Ir Chirurgą*
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų Ilgų
Ofisą* 8102 So. halsted St 

Kampa* 81 Street 
VALANDOS: 1—S po piet, 18 vak. Tel. Lafayette 5798 
Nedėlloml* Ir šventadieniais 19-32A. L. DAVICONIS, M. D.

4919 80. MICHIGAN AVENUE 
Tol. Kenwood 6107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 4 IkI 8 valandai vakare

ras, turėdamas daug pareigų apart šventadienio Ir ketvirtadieni 
ir darbų — turės ir išlaidų
ir tikisi, kad Vaizbos Butai j 
pasirūpins Ek. Centro darbus 
finansuoti. Tačiau šiems me
tams užbaigti, nors Ek. Cen
tras turi įvairių smulkių iš
laidų, yra nusistatęs jokios 
finansinės paramos iš Vaiz
bos Butų nereikalauti, nebent 
Vaizbos Butai patys pasiūly
tų arba atsirastų mecenatai/ 
kurie paremtų V. Butų orga
nizavimo pastangas.

Pradedant nuo 1931 metų,
kai jau ii atskirų Butų iinan- mo, skaudamą akių karšų. Atitai
sai sustiprės, — Vaizbos Bu-!““ kreiva* akis, nulmu cataractus.

47 Atitaisau trumpą regyst* ir tolimą
rogystf.

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

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS 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: 4401 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomls tik pagal su
tarti.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuris 
esti priežastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu-

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
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 West 13 PI. 
Tel. Cicreo 2888

Nedėllomis
Susitarus

tų valdybos malonės prisidė
ti prie Ek. Centro finansavi
mo skirdami tam tikrų nuoši
mtį nuo metinių nario mokes
nio įplaukų.

Kas dėl Vaizbos Butų na
rių mokesnis neturėtų būti 
mažesnis negu 1 doleris ir di-g
dėsnis negu 10 dol. Ek. Cen- 

j tras betgi visiems Vaizbos 
Butams siūlo eiti prie vienodo 

I mokesnio.
V

Del naujų Vaizbos Butų 
steigimo.

A. L. Ek. Centras, kaipo 
į Vaizbos Butų sąjungos valdy
ba, geidžia ir prašo visus į- 

! vairiuose miestuose gyvenan- 
' čius visuomenės veikėjus nie

ko nelaukiant paimti iniciaty- 
Į va ir susirinkus būrin įkurti 
vietos Vaizbos Butus, kur to
kių dar nebuvo, ir pradėti 
tvarkingų žinių rinkimų -arti
miausioje apylinkėje apie lie
tuvių skaitlių ir jų ekonomi
nį stovį. Tuose štatuose, kaip 
VVisconsiu, Missouri, Nebras- 
ka, Californija, \Vest Virginia, 
Rhode Island, Maine, — kur 
Vaizbos Butų visai dar nėra

(Tąsa 6-ųjam puri-)

JOHN SMETANA, 0. D.
-

OPTOMETRISTAS
Akių Ekspertą* ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kam p. 14 8t I aukšta* 

Pastebėkit mano Iškabas
Vai. 9:26 ryt Iki 8:10 vak. Seredo- 
mis 9:90 iki 12 ▼. Nedėliomls nėr

skirtų valandų. Room 2 
Pbona Canal 9129

A
j'/

Spėriais atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 6 va
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

Kalno* pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. xWihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Z — Spinduliai
Ofisą* 9291 West ?2nd Street

Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal
Rezidencija: 6640 So. Maplevro 

Avenue Tel. Republle 7848 
Valandos 1 — 1 A 7 — 8 v. v.

NedėlloJ: 10 — 12 ryto

Tai. Canal 0257 Res. Prospect 6651

DR. P. L 2ALAT0RIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian A v*
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:34 vakare

Tel. Boulevardl 1401

DENTISTAI

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

3343 S. HALSTED ST]
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare
Tel. Boulevard 7049

Tek Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

T. A. D.

DR' C,tLVfZELIS ! DR- CHARLES SEGAL
DENTIST AS

1545 WEST 47 STREET Perkėlė savo ofisą po
Sale Deposltora State Bank skomai <729 gO. ASHLAND AVĖ. 

Peoplea National Bank arti
SPECU AUSTASAshland ^.venue

T. A. D.
Ar jau žinote kas sutaiso 
pilveli ir Pilvą sugadintą? 
T. A. D. per 8 metus jau 
pataisė kelis tūkstančius, 
o dar millonai nežino.
Tai dabar yra laikas pra
dėt Kaina 91.00. Reika
laukit aptiekoj, arba tie
siai iš

Tai. Canal <821

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 19 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutari}

Džiovų. Moterų Ir Vyrų L4gų 
Vak: ryto puo lė—12 nuo »—4

pietų: 7—9:14 vakaro 
Nedaliomis l» iki it

Telef. Midway 2880

Boulevard 7889
Rez. Hemlock 7641

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
VaL; Nuo 9 ryto Iki 9 vakar*

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

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND Af

Tel. Yards 0994

Rezldencijoz Tel. Plaza 3209
VALANDOS:

Nuo 10 Iki lt dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų

i r‘ J w ’7
Ofiso ir Res. Boulevard 5912

DR. A. J. BERTASR
RECEPTAI
Nuo Reumatizmo, geriausio Daktare 
Iš Europos dėl tmonlų, katra liga 
daugiausia žmones kankina Amerikoj.

GYDUOLES, kurios yra sutaisytos 
pagal viršuj mlnStų RECEPTŲ yra 
naudingas vaistas, gokias žmonių 
mokslas gali pasiekti.

Kaina 91.00, gaunamo* pas:

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

CHICAGO. ILL.

DR. 6USSEN 3464 SO. HAU3TED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 

pietų Ir 6 |kl 8 vai. vakar* 
Res. 2201 S. WALLACE i itEI

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 V. ryto Iki t 

vai. Vakare
Nedėliomls pagal sutarti ,

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

Rez. Tel. Stewart 8 L

DR, H, BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STK 
Vai.: 2-4 u 7-9 vai. vaka

Tel. Cicero 2982

DR. S. ASHER

i.

DENTISTAS
4901 W. 14St. Cicero. I1L

Viršuj National Tea Stora 
Valandos: 10 vai. ryto Iki 9 vai.

vakare. Ned. susitarus
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CHICAGO J E
WEST SIDE ŽINIOS. jungos 21 kp. rašt. p-lei S. 

------------ Į Bart kaitei, žymiai Town of
X Šiandien Uždusinę die- Lake biznierkai p. A. Eudei- 

na. Visose katalikų bažnyčio-, kienei, Šv. Cecilijos choro 
se atsilankiusiems proga pe- į rašt. p-lei K. Bartkaitei, Šv. 
lnyti paprastomis sąlygomis Kazimierų Akad. Rem. 1 sk. 
mirusiųjų sieloms iš skaistyk- j rašt. p-lei N. Mažeikaitei ir 
los vaduoti visuotinųjų atlai-' fin. rašt. p-lei B. Galvaitei, 
dų, kurie tiek kartų šių die- * sųjungietei veikėjai p. R. Kar
nų šv. Bažnyčios teikiami, čauskienei, p. S. Slautienei, 
kiek kartų atlankant bažny- Šv. Kazimiero Akad. Rem. ižd. 
čių' bus sukalbėta bent šešeri p. A. Kincinienei.
poteriai šv. Tėvo intencija, j Nuoširdų ačiū tariu to va-

X Aušros Vartų bažnyčioje karėlio rengėjoms ir veikė-
Uždušinės dienos pamaldos 
bus per aštuonias dienas ir 
kiekvienas jose atsilankymas 
apdovanotas yra septynių me
tų ir septynių gavėnių atlai
dais aštuntoji oktavos diena 
yra apdovanota visuotinais 
atlaidais.

X Šiandien Aušros Vartų 
bažnyčioje per gedulingas va

joms: ponoms: M. Sudeikie- 
jiei, M. Paukštienei. Neturiu 
žodžių, kad galėčiau išreikš
ti ir tinkamai padėkoti. Ačiū i 
už taip brangių dovanų, už gė- į 
lės, ir už visas kitas dovanė
lės, kurias man suteikė. Ačiū 
toips, kurios prisidėjo prie do
vanėlių, o negalėjo dalyvauti. 
Visi tie linkėjimai ir tos bran-

DR AU O*AS

Justas Balsis kurs vaidins Buinerlio rolę 
operetėj “Cukrinis Kareivėlis”, Lapkričio 9 d.

karines pamaldas pamokslų sa gos dovanėlės pasiliks amži- 
kys kun. J. Mačiulionis, M. (nai mano širdy.
I. C.

XTuojau po vakarinių pa
maldų šiandienų Aušros Var
tų mokykloje Nekalto Prasi
dėjimo Merginų draugijos su
sirinkimas, į kurį valdyba sa
vo narius laiškeliais kviečia.

X Sakramentų Moterystės 
rengiasi šių savaitę imti An
tanas Striela su Anele Graižu- 
niene, našle. A. Striela senas

Da sykį tariu ačiū. 
Jums dėkinga

Jadvyga Čepuliene.

kričio po pamaldų, parapijos 
svetainėj, iždininkui Juozui 
Berkeliui.

Vytauto K-tas.

Aš, Marijona Adomaitytė, 
labai sirgau metus ir pusę. 
Negalėjau nė vaikščioti, nė 
miegoti, nė valgyti, nė moky
klon eiti. Bandžiau daug gy
dytojų. Dabar suradau gydy
tojų McCradie, kuris mane per

w i o-j- x • i-i 3 savaites išgydė. Dabar esuWest Sides gyventojas, kilęs. ,•v .. . sveika, linksma, kaip pirmaiš Mosėdžio parapijos, o Ane- » . tv j-

IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ 
EKONOMINIO CENTRO.

tiki, kad kiekviename štate 
atsiras savo organizatoriai, 
kurie žinodami vietos reika
lus turės didesnio pasiseki
mo.

VI
Nusistatymas dėl Vilniaus 

vadavimo akcijos. !.
Buvo vienbalsiai priimta to

kia rezoliucija; >
■“Amerikos Lietuvių Ekono-

(Tųsa nuo 5 pusi.)
ypatingai yra laukiama vie
tos veikėjų sukrutimas. Tokie 
dideli štatai, kaip New York minis Centras,, eidamas gry

lė Gaižinnienė paeina iš Sala
miesčio.

SPULKA AUGA.

Marąuette Park. — Taupu
mas yra geras dalykas. Tų su
prato ir šios kolonijos lietu
viai, kurie turi savo gražiai 
augančių spulkę. Spulka sa
vo raštinę turi p. A. Dargio 
ofise (69 ir Campbell gatvių 
kamp.). Susirinkimai esti 
kiekvieno pirmadienio vakaro. 
Narių spulka turi gana daug. 
Bet joje yra visiems vietos. 
Galime ir, tiesų pasakius, visi 
privalėtumėme prisirašyti. 
Nors spulka sulyginamai yra 
jauna, bet ir nariais skaitlinga 
ir pinigų paskoloms užtektinai 
turi. Taupumo dorybę reiktų 
auklėti ir vaikuose. Jei jie iš
moks iš jaunų dienų taupyti 
ir jiems ir tėvams bus džiaug
smo. Tat, ir juos įrašykite į 
spulkos šėrininkus.

Š. D.

buvau. Ačiū Dr. McCradie. Jo 
adresas '6558 So. Halsted St., 
(Tel. Wentworth 3000).

Marijona Adomaitytė.

PRANEŠIMAI.
North Side. — Katrie buvo

te paėmę pardavinėti Vytau
to medalius, prašomi grąžinti 
pinigus ir likusius medalius 
pirmadienio vakare 3 d. lap-

ir Pennsylvanija, kuris nebe 
pagrindo kartais yra vadina
mas “lietuviškiausias štatas,” 
turi didelių miestų su skait
lingu lietuvių elementu, kur 
dar dėl V. Butų idėjos nieko 
nepadaryta. Vis tai yra arti
mos ateities uždaviniai ir kiek 
vieno asmens talka bus V. Bu
tų vadovybės aukštai ir drau
gingai įvertinama.

Ek. Centras tuo tarpu yra 
nusistatęs nesiuntinėti iš Cen
tro jokio organizatoriaus, nes i

nais ekonominiais sumetimais, 
ypač turėdamas galvoje, kad 
Vilnijos lietuviams yra reika
linga materiale parama, kad 
užsitęsęs Vilniaus klausimo iš
sprendimas reikalauja dauge
lio materialių atikų, ir kad da
bar lenkų užimtas Vilniaus— 
Suvalkų—Gardino kraštas su
daro drauge su visa Nepri
klausomąja Lietuva bei Klai-

NUOŠIRDUS AČIŪ.

Town of Lake. — Spalių 16 
d. draugės sųjungietės buvo 
surengusios mano vardinio 
paminėjimų, suruošdamos to
kių puikią puotų, kokios aš 
visiškai nesitikėjau. Leiskite 
tat išreikšti man tų padėkos 
ir dėkingumo žodelį.

Ačiū visųpirma gerb. kun. 
A. Linkui, kuopos1 dvasios va
dui, Moterų Sąjungos Centro 
Rašt. p. M. Vaičiūnienei, 
“Moterų Dirvos” red. p. S. 
Sakaliėnei, Moterų Sąjungos 
direktorių pirm. R. Maziliaus- 
kienei, Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų 9 skyriaus pirm. M. 
Petrošienei, vienai iš veikliųjų į 
Moterų Sąjungos 1 kuopos na 
rių p. J. Volterienei, M. S. vei 
kėjai p. B. Bartkienei, M. Są

020W OKTAVA
AUSROS VARTŲ BAŽNYČIOJE

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

Marijonų globoje esančioms bažnyčioms ypa
tingas privilegijas visą Uždusinės 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 
paaukota už savo brangiuosius mirusius. Są
lygos; išpažintis, Komunija ir 6 poteriai Šv. 
Tėvo intencija.

Lapkričio 2 d. 1930 m. AuSros Vartų baž
nyčioje 7:80 vai. vakare prasidės UždūBlnės 
pamaldos gedulingais Mišparais, procesija Ir 
pamokslu. Pamaldos tęsis per aStuonlas dienas. 
Rytais 8 vai. ekzekvljos Ir 8v. MIAIos. Vakarais: 
7:80 vai. Mišparai ir pamokslas. Pamokslas sa-' 
kys Sle kunigai: lapkričio 2 d. kun. M. Urbona
vičius, M. I. C., 8 lapkr. kun. 3. Mačlullonla, M. 
L C., 4 lapkr. kun. d-ras J. Navickas, M. L' C., 
S lapkr. kun. K. Matulaitis, M. I. C., 4 lapkr. 
kun. J. J. Jakaitis, M. I. C., 7 lapkr. kun. Rr. 
Vitkus, M. I. C., 8 lapkr. kun. A.. AndrluSIs M. 
L C., 9 lapkr. kun. J. Jakaitis ir Oktavos die
dų. kun., K. Matulaitis, M. I. C.

Pamaldų metų bus Šventinami rąžančiai, kry
želiai, medallkėllal — Škaplieriai ir kitos dovo- 
cionalljos, Ir bus telkiami Jiems Tėvų Marijonų 
atlaidai.

Katančius, Škaplierius etc. bus galima įsigyti 
par. svetainėje.

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

a

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GRUEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių. sviesto Ir sūrių.

4(44 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1889

AUTOMOBILIAI

DE SOTO IR PLYMOUTH
I

Geriausios Rūšies Automobi
liai.

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

GAGE PARK MOTOR 
. SALDES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 8. WESTERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kata* SS4S.M r. o. b.

Jei menai pirkti kerų, pirmiausiai 
etelk peš n.us Ir persitikrinu, kad 
peš mus rasite geriausios rųžtes au
tomobilius už žemų kelnų.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHT0N MOTOR SALES
INC.

.Savininkai: Vainoras, t.
. Telefonas Lafayette 6666
3962 Archer Avenue

pėdos Kraštu vieną natūrali! 
ir neperskiriamų ekonominį I 
vienetų Nemuno upyne etno
grafinės Lietuvos ribose, — 
sveikina Amerikos Lietuvių 
visuomenės, sąryšy su Vytau
to Didžiojo 500 metų sukak
tuvėmis, dar rimtesnį susirū
pinimų dėl rytinių Lietuvos 
žemių likimo, ir užgina pla- 

i čios visuomenės mastu daro- 
mias pastangas įkurti vienų ir 
galingų Amerikos Lietuvių Vi
lniui Vaduoti Sąjungų.

Ši rezoliucija priimta tam,

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

Tai yra didokas veikalas, 
turįs 476 puslapių. Pagal vo
kiškų origjnalų lietuviams tų 
veikalų prirengė tėvas jėzui
tas B. Andruška.

Yra tai platus aprašymas 
gadynės prieš pat Išganyto
jui ateisiant ir paskui viso 
Kristaus gyvenimo ir mokslo

* WASHINGTON, lapkr. l.~ 
Ateinančių žiemų valdžia, sa
koma, skirsianti bilionų dole
rių įvairiems darbams.

WASHINGTON, lapkr. l.~ 
Kaip republikonai, taip denio 
kratai tikisi laimėti rytoj rin. 
kimuose.

TEATRUOSE

, j • . v. , . . (išdėstymas. Tas viskas išdėtakad visuomene žinotų Amen-» .
kos Lietuvių Kk. Centro ^kioje,
Vaizbos Butų nusistatymų (W!™ien,s suprantamoje kalboje. 
Vilniaus klausimo reikšmės
Lietuvos ekonomikoje. Politi-

' I Įsigykite tų knygų,

nė Vilniaus klausimo pusė, su
prantama, nėra šios organiza-J 
ci.jos veikimo objektu. 

Amerikos Lietuvių 
minis Centras.

Laikinas adresas: 15 Park
Row, Room 538 

New York City.

skaitysit nuo pradžios iki 
galo su dideliu pasigrožėjimu 
ir dvasiška nauda, skaitysite 
jų daug sykiu ir vis didėjan- 

Ekono-*^u pasitenkinimu. Kaina 
$2.00. Kreiptis

‘'DRAUGAS” PUB. CO,
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

Chicago, UI.

Chicagos teatruose šiuo sy
kiu eina “Renegades.” Daly
vauja AVarher Baxter.

Oriental teatre . rodoma 
“JFay foir n Sailor.” Daly
vauja John Gilbert ir kiti žy
mūs artistai. Be to visus lin
ksmins Ted Lewis.

McVickers teatre eina “The 
Big Trati.” Labai įspūdin
gas paveikslas.

Roosevelt teatre rodoma 
“Old Englisli-” Dalyvauja 
artistas Geo. Arliss.

United Artists teatre eina 
“Du Barrg Wonian o f Passi-
on.

PENIME AUTOMOBILIUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se

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 vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės;

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas 

907 W. 35th ST. CHICAGO, ILL.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

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 mūrinius, apmurinam 
{medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674
Telef. Republlc 6394

D. GRICIUS
OENERALI8 KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prleinamlauslos.

2452 WEST 69th STREET
Tel. Lafayette 84(2 Ofisas Ir Re*. 

Ir 2894 4101 S. Mozart 8L
J. C. ENCHER & CO.
OENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Falrfleld

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rea. Grovehill 1680

JONAS PUDZIUVELIS
GENE RALIS KONTRAKTORIUS 
Statau naujus namus Ir pertaisau

senua Senus namus priimu t >nat- 
nus.

2650 West 69 Street
Telef. Hemlock 4574

MARQUETTE JEWELRY 
&RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

R A D I O
Taisau, perdirbu battery 

•setus į elektrikinius arba iš
mainau.
A. J. ŽVIRBLIS Laf. 8227Phone Republlc 4949

PETRAS GR1BAS
Moliavojimo Kontraktorins
Mes moliavojlme, dekoruojame Ir 

lfipoperiųojatne visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

A. M. BUTCHAS
PARDUODAME: Pentų, aliejų,

vinis, ir įvairius {vairiausius Hard- 
ware — geležinius daiktus — reik
menis. Musų kainos labai prieina
mos.

4414 So. Pockwell Str.t
Telefonas Lafayette 4689

Tel. Lafayette 5197

W. & L. ELECTRIC GO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedam Švie
sas Ir Jėgų. Elektros retkmenos ir 
fikščieriai.

L. DOMBROW8KI A 8ON 
8016 West 47 Street

Telefonas Canal 7238

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorins 

Maliavų Ir sieninės pdpleros krau
tuvė. Naujas stakaa 

2834 So. LEAVITT ST. CHICAGO

. A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774
Visados sutaupysi daug Išlaidų

M. 7USZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis. lietuviams patar
nausiu kuogerlausla

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Perkam Mortgečius Ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam, iSmalnom ir lnšluri- 

nam visokj turtų.
Padarom davernastes Ir , Pirkimo 
bei Pardavimo NotarialiAkus rafitus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų P&sekmlngumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

flapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republlc I4SS

JOHN YERKES
Plumbing & Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
PARDUOSIM su dideliu nuosto

liu visus puikius rakandus, 3 Wilton 
kaurai, elektrinis radlo ir vlskų mu
sų 4 kamb. apartmente. Vartota tik 
S mėn. Kreipkis tuoj. Tikras barge- 
nas.

3040 W. 62 St. 1-mas floras
PUIKUS NAUJI KAIIilNIUKAI 850 

Pirk tiesiai IS dirbtuvės. Eaatern
F ar Ffgrs. 222 W. Adams. Rm. 681

REAL ESTATE

Thotnas Higgins
PLUMBERIS

Turiu patyrimų per daugeli metų.
Darbų atliekų greitai Ir pigiai. 

III* SO. OAKLEY AVĖ. 
Telef. Canal 6416

Reik pardi/ot. 2 aukž. plytų namų, 
4-4, furn. i., 6 metų senas, 2 karų 
gar... Jėla Ir g-vė ISbr. Ir ifi m., gera 
transp. 39.500. 5124 So. Troy St.

Plytų bung. 6 kamb. 2 karų gar., 
flal. Jvaž, gera transp.. pigiai per
kant tuoj. John Anderson. 3515 So. 
Gunderson Avė. Berwyn, III.

<


