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METAI-VOL

LONDONAS, lapkr. 7. — 
Visam pasauly iškelti žydų 
protestai prieš Angliju Pales
tinos reikale paveikė j Angli
jos valdžių.

Kolonijų sekretorius paske
lbė, kad Anglija neturinti mi
nty sustabdyti žydų išeivybę 
ir apsigyvenimų Palestinoj. 
Žydams ten esama vietos. Tik 
valdžia nori tų žydų plūdimų 
susiaurinti, kol arabų tarpe 
išnyks kilęs nedarbas.

Arabai kituomet iškėlė nu
siskundimų, kad jų tarpe ne
darbu sukėlė žydai. Kad pa
tirti, kiek tame yra tiesos, 
valdžia suvaržė žydams išei- 
vybę į Palestinų ir laukia iš 
to kilsiančių sėkmių.

GENEVA, lapkr. 7. — Čia 
eina slapti diplomatų pasita
rimai. Amerikos J. (Valstybių 
ambasadorius Belgijai Gibson 
darbuojasi sutaikinti Franci- 
jų su Italija karo laivynų kitu 
simu. Ambasadorius Gibson 
tarpininkauja. Tos taikos no
ri Amerikos J. Valstybių ad
ministracija.

ABISINIJOS IMPERATORIUS IR JO RŪMAI

IB' - ,,

Abisinijos imperatorius Haile' Sfclassie 1, kurs šio lapkričio 2 d. karūnuotas. Čia
atvaizduojami jo rūmai ir apylinkės.
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76 ŽMONES MIRĖ ORIO ANGLIŲ 
KASYKLOJE

Tarp Žuvusių Yra Keli
, Kasyklos Viršininkai?I ! t H
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SU SVEČIAIS BUVO ĮSILEIDĘ! KAS' 
• LON, KADA ĮVYKO SPROGIMAS

VOKIEČIAI KOVOJA UPES 
IŠSILIEJIMĄ

FRANKFURT, Vokietija, 
lapkr. 7. — Per šį miestų plau 
kianti upė Oder grųsina iš
silieti. Gyventojai visomis 
priemonėmis darbuojasi tylan
tį vandenį sulaikyti upės va
goje. Bet daugelis apylinkių 
už miesto jau užlieta.

ŽEMES DREBEJIMĄS 
BALKANUOSE

SOFIA, lapkr. 7. — Bulga
rijos—Jugoslavijos pasieniu 
įvyko smarkus žemės drebė
jimas. Kai-kuriose sodybose 
apgriauta namų.

ATSISTATYDINO ŠANSI 
GUBERNATORIUS

PEIPING, Kinija, lapkr. 7. 
— Po 19-os metų tarnybos at
sistatydino dar nesenai buvęs 
galingas Šansi provincijos gu
bernatorius Yen-Hsi-shan.

SVARSTO PROHIBICIJOS 
KLAUSIMĄ

VVASHINGTON, lapkr.'7. 
— Žinoma Wickershamo ko
misija, kaip sužinota, po įvy
kusių rinkimų ėmėsi didesniu

VOKIEČIŲ MILŽINIŠKAS 
ORLAIVIS LEIDŽIAS . 
SKRISTI J AMERIKĄ1

AMSTERDAM, Olandija, 
lapkr. 7. — Milžiniškas vo

10 JAPONIEČIŲ KAREIVIŲ kiečių orlaivis -(ėroplanas) DO-
ŽUVO KOVOJE

T0KY0, lapkr. 7. — For- 
mosa saloje japoniečiai karei
viai vis dar kovoja sukilusiu^ 
puslaukinius gyventojus. Vie
noje kovoje žuvę 10 kareivių.

ITALIJOJ SĄMOKSLAS 
PRIEŠ VALDŽIĄ

PARYŽIUS, lapkr. 7. — 
Anot žinių iš Italijos, tenai 
susektas sumoksiąs prieš fa
šistų valdžių. Eina skaitlingi 
Įtariamųjų areštavimai.

PENKI NUBAUSTI KA
LĖJIMŲ

LOUISVILLE, Ky., lapkr. 
7. — Už • kasyklos savasčių 
bombavimų iš oro rugpiūčio 11 
d. Webster apskrity, Kentu- 
cky, penki vyrai teismo nu
bausti kalėjimu. Tarp nubau
stų yra ir lakūnas P. Mont- 
gomery iš Murphysboro, UI. 
Kiekvienas vieneriems meta-
m s. /

Iš brangenybių pirklio (ju- 
bilieriaus) A. Rothblum, 5 So. 
Wabash avė., plėšikai pagro
bė 40,000 dolerių vertės bran
genybių. !

PERĖJĘ KATALIKŲ BAŽ
NYČION JAKOBITŲ VYS

KUPU PASILIEKA
VYSKUPAIS

. QUILON, Indija. — Jako- 
bitų atskalos arkivyskupas I- 
vanios ir jo pagelbininkas vy
skupas, kuriuodu rugsėjo 20

atsidėjimu svarstyti neįvyki- \d. Katalikų bažnyčion priė-
narnos prohibicijos klausimų, mė vyskupas Benziger, ir to-
Kalbama, kad susirinkusiam 
sesijon kongresui gal ji iškels 
koldų-nors pasiūlymų pakeis
ti prohibicijos įstatymus ir 
vykinimų.

AVASHINOTON, lapkr. 7. 
— Pavojingai serga karo me

ilaus pasilieka vyskupais ir 
kaipo toki eis savo ankštąsias 
pareigas leidus Šventajam Tė
vui Pijui XI.

Kada arkivyskupas Ivanios 
priimtas Katalikų Bažnyčion,

~t

KLAUSI- 
ILLINOISE

«BAIGTI PASIRUOŠIMAI 
REGISTRUOTI BE

DARBIUS

MILLFIELD; O., lapkr. 6. vedamus darbus, kada 
— Sunday Creek Coal kom-.'ketai įvyko baisus spro, 
panijos kasykloje No. 6 vakarVienas svečių susivėlino apfl|

neit

taisyti kasykliniais drabužiai!

Lapkričiu 4 d. Illinois val-
X leidosi skristi j Amerikų. stybės piliečiams buvo įduotaJOIš Vokietijos jau atskrido čia. kišspręsti prohibicijos klausi-
Iš čia skris į Portugaliją pa
kraščius. Iš tenai — Į Azorų

mų. Buvo paduoti trysl klau
simai: ai 18 priedų atšaukti,

salas, pagaliau — į Amerikos,iarVolsteado įstatymų, pertai-
J. Valstybes.

D0-X turi 12 motorų. Pa
rsyti ir ar'valstybės prohibici
jos įstatyibųc atšaukti.

našus į milžndft* motorinę ; pilie-

vialtį. Gali vežti virš 150 žmo
nių. h< - “♦f *• **"**■"♦• ~ >» < t-

ATŠAUKTAS IŠ KE
LIONES

čiai pri
W prieą^jjf ^ųlstyhes ji

mų. Taipat .’4balsų- didžiuma 
paduota už Volsteado įstaty 
mo pakeitimų.

pavakarėj ivyko didelis dujų .
. • , ir kokiam laikui pasiliko ansprogimas. • j ' . x. Txvi'paviršiaus. Išliko gyvas.

Žuvo 76 žmonės, 18 sužeis- . Kai-kurių žuvusių anglekd
Rytoj Chicagoj, bus suregi- tų. Tarp žuvusių yra penki šių lavonai rasti net už pus 

struojami bedarbiai. Tas buš šios kompanijos viršininkai ir' antros mylios nuo įėjimo 
atlikta visuose miesto viešųjų ,keli iš kitur atvykę svečiai. Ši kasyklų. Tenai jie dirbo, 
mokyklų butuose. tgrupė buvo įsileidusi į pože-' Išimti visi sužeisti ir lavo

Bedarbių registravimas pra mįUs apžiūrėti kasyklų ir ten nai. 
sidės 9:00 ryto ir tesis ligi ........... — --į— —-
5:00 vakare.

Visi bedarbiai yra kviečia- j 
mi rytoj nueiti į artimiausius1 
mokyklų būtus ir ten įsiregis-!
truotj. Kurie dėl kokių bent

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
VILNIUS VILNIAUS VADAVIMO/ 

CENTRO KOMITETAS
priežasčių negalėtų asiųeiųš- i . .u„ sPa^ 15 d. padidi 
Uui ___litas teismo antstoliu skaičiusi, per kitus .galį iš- teismo antstolių skaičius. Į naujų centro kųmitHij

■i

H

SAN FRANCIŠCO, Cal., 
lapkr. 7. — Prohibicijos vyki- 
nimo direktorius Amos Wood* 
ėock buvo besirengęs iš čia 
vykti į Honolulu. Bet prezi
dentas Hoover jį atšaukia iš 
tos kelionės. Pakviestas gryž- 
ti į YVashingtonų kokion tai 
konferencijon.

ATMESTAS KONSTITU
CIJAI PRIEDAS

Pataisyti Illinois konstitu
cijai priedų mokesčių -reikale 
lapkričio 4 d: piliečiai atmetė. Chicago. 
Priedo klausimu balsavo apie 
790,000 piliečių. Iš to skai
čiaus 440,000 balsais pasiprie
šinta.

I;
LEWIS LAIMĖJO 750,000 J Rastas,nuo šalčio sustingęs 

BALSŲ DIDŽIUMA j Belmont prieplaukos pakra

šty ties vienu krūmu vakar

si rūpinti įsiregistravimo laks- vietoj 6 bus^tlYftnėeto
tų, jį išpildyti, ty. parašyti a-,^ Antstoliai, kaip pa
tsakymus į paduodamus lakš- 8^ro^°> nesuspėja atlikti jie- 
te klausimus ir pasiųsti guber- ms T)avept° darbo. x 
natoriaus nuskirtai bedarbių Į< — Lietuvių Mokslo Draugi- 
komisijai. Pašta siunčiant už- ja surengė arbatėlę lietuvių 
tenka adresuoti: Government kalbos tyrinėtojams prof. Ge- 
Unemployment Commission, ruliui ir dr. Stangui pager

bti, Be to, buvo kviesti ir įval- 
. Bedarbių šelpimui sudaro-'rių lietuvių draugijų irį vie- 
mas fondas. Šelpimo paskirs- tos lietuvių atstovai. Arbatė- 
tymu užsiims ne sakoma komi- lė praėjo labai jaukioj atmos- 
sija, ar kas kiti, bet žinomi feroj. Svečiai dalinosi savo j- 
socialiai darbuotojai. Jie lan- spūdžiais apie lietuvių kalbos 
kys bedarbių namus ir pati- turtus Vilniaus krašte. Kaip
krins šeimynų padėtį.

Apskaičiuojama, kad demo
kratų partijos kandidatas į 
federalius senatorius iš Illi
nois James Hamilton Lewis

anksti ryte nuėjęs lapų gra- 
boti darbininkas rado beguli
ntį sustingusį apie 35 m. vy-

. t rų. Matyt, bedarbis ir be pa-
praeitį antradien, (Snnktaą etogės mėgin0 atviram „„
750,000 balau didžiuma. Nei
vienas tos ar kitos partijos 
kandidatas ligšiol nėra gavęs 
tokio didelio balsų skaičiaus.

13* jakobitų kunigų, 1 dijako- 
nų ir visus vienuolius ir vie
nuoles.

Jakobitų vyskupų atsiverti- 
-mas katalikų misijų istorijoj 
yra nepaprastas įvykis. ' Tik

•miegoti per naktį.

Keturi repttblikonai teisėjai 
išliko

Iš 15-08 išrinktų Chicago 
miesto teisėjų išliko vos ke
turi repubttkonai. J<iti .Vie
nuolika — demokratai. Tarp 
išlikusių yra ir teisėjas Lyle.

t Tyli vlce-prezldentas
Malabaro, Indijoj, provincijoj*< per Chicagų pravažiavo vi- 
jakobitų atskala turi apie ce-prezidentas Curtis. Jis iŠ- 
400,000 narių. Nėra abejonės, 'vyko j Wasbingtonų. Klausia*
kad dabar prasidės jų masinis
Katalikų Bažnyčion gryžimas.
įGryžusių, priešaky bus sako
mu vyskupu, kunigai, vienue- 
diai ir vienuolės. ■ •

ši jakobitų krikščionių at
skala gyvuoja apie 14 šimt
mečių. Dievo Apvaizda antė

jo pirmoji pareiga buvo rūpi- ,dė jiems ilgai būti klai-
ntis jakobitų kunigų ir vie

tų buvusia armijos štabo vir- nuolių likimu. Jis patsai tad
šininkas gen. Bliss. pirmiausia Bažnyčion priėmė

-datikiais krikščionimis, kad 
paskui garbingai gryžti tfkro- 
jon Bažnyčion. , ,

V

* . i*

žinome, profesoriai važinėja
Ipo Vilniaus kraštų apsipažin- 
i darni su lietuvių kalbos savv- 
I bėmis.

——— i; — Spalių 9 d. paminėjo ir
Praeitais rinkimais Ulinoi-' Vilniaus lietuviai. Šv. Mika-

MOTERŲ LAIMĖJIMAS 
ILLINOISE

rinkli pųbf.' AL Biržiška, kai 
Tumas, prof. L. Žemaitis, Ai 
Uždavinys, K. Lapinas, di 
Purickis ir Ant. Bendoravi 
čius; revizijos komisiją — p 
Valeikienė, prof. Kemėšis h 
inž. Bačelis.

Suvažiavimas buvo baigtą 
tautos himnu. Jame dalyvavo 
174 delegatai su įgaliojimai 
iš 125 skyrių ir 54 svečiai.

Suvažiavimas dar kartų 
rodė, • kad Vilniaus vada 
mo idėja yra gyva visai 
krašte. Pats gi darbas da 
bus dar smarkiau, pax 
į priešakį. “R.

'f-.
ŠTAI KO GRIEBIASI

Gaščiūnai. Pęr pavasarini 
se laimėjo moterys. Didžiuma Jo jaus bažnyčioj buvo atlai- . lfk.. 
piliai, išsprendė moterims kytos geringos mišios. Mi-| 
leisti būti prisiekusiomis teisė- šiose dalyvavo laikino lietu- ( Qruwj^ atvykęs kun. J. P< 
jomis lygiai kaip vyrams klau vių komiteto atstovai, lietuvių' 

organizacijos, dvasininkai ir
mokyklos. Savo pamoksle analizavo o
- Spalių 9 d. paminėjo ir į ganizuoto ir neorganizm

lenkai. Ta proga visuose len.! J“"""”0 » P™ ko

sant bylų teismuose.

~ Bet štai dabar susekama 
kliūčių; nesurandama priemo
nės kaip moteris šaukti šion 
pilietybės tarnybon. Labai Bia-> 
žai turima moterų adresų

GAISRAI

org. jaunimui reikia prisi< 
ti ir kokie yra jaunimo ber 
ri uždaviniai.,

kų laikraščiuose buvo įdėta 
tam tyčia parašytų straipsnių, 
atsiminimų, atvaizdų, kurių 
tarpe pirmoj vietoj figūravo 
Želigovskio fotografijos. Kai 
kuriuose straipsniuose buvo 
smulkiai aprašyta, su cinišku 
atvirumu, kaip lenkai' suorga
nizavo tariamąjį Želigovskio

mas, kų jis manus apie rinki
mus, atsakė tylėjimu.

Šis gražus ir pilnas pamol 
nantis tiesos žodis nepatil 
“jaunalietuviams,” kurie 
kraipę gerb. kun. Povilai 
pamokslų, padarė “ mots 
tų” raportų kurijai. ‘<1

Iš Kretingos praneša, kad 
spalių 10 d. Andriejavo vals
čiuj Žadeikių kaime sudegė I- 
zabelės Vaznelieuės tvartai ir
mūrinė daržinė su visa man- į maiSt«- Pažyipėtina, kad pa-

Niles Center susikūlė du au-j<ta. Nuostolių padarė už loJty® žodį “maištas ra-
000 litų turtas buvo neapdrau-^ flU kabutėmis. Sukaktuvių 
stas. Ugnis prasidėjo iš J. Po- 'P™g« Vilniuj buvo surengta 
leikio garinės lentpjovės.
i-. Spalių 12 d- sudegė Plate
lių valsčiuj Notėnų kaime K.

tomobiliu. Mirė vienas vyras 
ir viena moteriškė. Sužeista 
•vienas vyras ir vienas*vailms. visas ciklas paskaitų. “,R. 99

PINIGŲ KURSAS

CHICAGO IR APYLIN 
KĖS, Saulėta; išryto šal
ta; paskiau temperatūra ims 
kilti. - ‘ • (

,St. LineviČiaus namuos Pla- 
Mad&usko daržinė su visu in-kelių valsčiuj. Sudegė daržinė
ventorium. Nuostolių apie 6,- 
000 litų. Trečias gaisras kilo

su tvartais ir pašaru. Nuosto«- 
lių apie 10,000 litų. “R.”

Lietuvos 100 litų 
Britanijos 1 sv. sterl. 
Francuos 100 franką 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 frankų 
Vokietijos 100 markių
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DRAUGAS” 2334 Š. Oakiey Av., Chicagc.

vyriausybėse. Tačiaus tos atmanos padėties 
nepagerina, o dar sukomplikuoja, apsunkina. 
Tokiais atvejais pastovumas politikoje yra 
sveikiausias dalykas.

Gerų laikų sulauksime ne rinkinių pasise
kimų, ar nepasisekimų dėka, bet kada Jung 
tinių Valstybių pramonės gaminiams atsi
darys rinka užsieniuose ir čia, kada nebebus 
perviršio, kuris yra didžiausias nedarbo kal
tininkas. Nėi viena vyriausybė, nežiūrint ko
kios partijos ji būtų, nenori nedarbo, depre
sijos ir t. t. Kiekviena iš jų daro pastangų to 
išvengti. Vienok tokiais atsitikimais, kaip da
bar, ir prie geriausių norų nieko nepadary
si,

Aplink Afriką.
Prof. K. Pakilu.--------------------

LAUKAS DVYLIKTAS
Pažinčių ratas Huambo.

Iki šiol jis suvažinėjo 24,- 
000 kini., o iki Prancūzijos 
jam dar liko tarp 16,000 ir 
20,000 kini. Dažnai jam tek
davo važiuoti smėliais ir 
savannomis, kur nėra jokio 
kelio žiymių. Tad suprantama, 
kad automobilius ne retai su-

žų paukščių nešaudo. Jis ran
kioja tik stambesnius, ypač 
plėšriuosius. Jis jau nušovė 
keliolikų liūtų, daug leopardų, 
hyenų, šakalų, daugybę viso
kios rūšies antilopų ir gaze
lių, buivolų, po keletu dram
blių, nosaragių, begemotų,

kalnįų aukštumas dažniausia 
svyruoja tarp 1500 ir 1800 me
trų, bet atskiri kalnai pasie
kia daug didesnių aukštumų: 
Moco (tarti: Moku) kalnuose 
aukščiausios vietos siekia 
daugiau 2600 metrų.

Artimesniam susipažinimui 
su Benguelos plokštakalniaįs, 
teko padaryti keletu ekskursi
jų į Įdomesnes vietas. Šių eks
kursijų pirmoji buvo į Chin- 
golo (tarti: Šingolo). Geologi
nės Misijos viršininkas inž.

GIESMYNĖLIS
Kalėdos jau nebetoli. Link- 

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

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

Šiuo primename, jog turime 
“Giesmynėlį” skirta bažny
čių chorams, mokykloms ir 
šiaip jau giesmininkams. Jį

Vis dėl to nusiminti nėra ko. Ilgai taipj^es^avo *r likdavo ilgai jį pa
būti negalės. Esamas krizis pereis. Atsiras rin 
kos, dirbtuvės daugiau pradės dirbti, valdžia 
labiau pradės rūpintis viešaisiais darbais k. 
t. valdžios namų statymu, kelių taisymu, gelž- 
kelių ir tiltų statymu. Vyriausybė, žinoma, 
daugiau galėtų duoti iniciatyvos, sudaryti 
daugiau galimybių. To iš jos ir laukiama.

GERŲ LAIKŲ BELAUKIANT.

KATALIKIŠKAS VEIKIMAS 

LIETUVOJ.

Nieks negali užginčyti, kad laikai yra

Katalikiškas veikimas visame pasaulyje 
didėja, plečiasi. Didėja jis ir Lietuvoje. Tai 
aiškiausia parodė nesenai įvykusi Katalikų

blogi. Del to visi, kas tik kalba apie kažkokių Veikimo Centro konferencija Kaune, kuri bu- 
gerovę (prosperity) yra nušvilpiami nes tai vo skaitlinga ir savo rimtais nutarimais rai
pasaka, kuri tiko žmonėms prieš du metu, o 
ne dabar. Žmonėms ne j kalbėsi to, ko nėra.

Toji gerbūvio pasaka buvo plačiai lei
džiama prieš tik kų praėjusius rinkimus. Ta
čiau į žmones ji nie kiek neveikė. Kada biz
nis neina, milijonai žmonių be darbo, kalbė
jimas apie gerbūvį, tai tik pasityčiojimas. Tai 
aiškiausia parodė rinkimai, kuriuose parody
ta lyginai koks stiprus protestas prieš tuos, 
kurie norėjo laimuti praėjusio gerbūvio var- 

•4a. ‘ ............ " ~

vo skaitlinga ir savo rimtais nutarimais pa 
si žymėjo, Katalikiškasis veikimas auga, nors 
jis su dideliais trukdymais dažnai turi susi
durti. Nežiūrint to fakto, kad organizuotoji 
katalikų visuomenė yra ištikimiausia savo 
tautai ir valstybei, tačiau tautininkų vyriau
sybė mato reikalo jos veikimui visokių truk
dymų daryti.

Tuo klausiniu Dr. J. Sav. “Šaltinyje” 
taip rašo:

Konferencijoje buvo balsų dėl Kat. Vei
kimo Centro santykių su politika. Šiandien

čiam vienam laukuose ar gi
riose taisytis, saulei spirgi
nant ar tropiškam lietui šniok 
ščiant. Su savim jis vežasi ne
grę Virėja, kurs ruošia jam 
valgius ir bendrai patarnauja. 
Automobiliuje jis vežasi miltų 
ir kitokių maisto produktų. 
Pas negrus jo virėjas lengviau 
šia randus vištų nusipirkti, 
o kartais ir šiokių tokių mil
tų. Jo virėjas, aišku, negali 
mokėti daugelio Afrikos kal
bų, tačiau jis pirštų ir kito
kių ženklų pagelba sugeba su 
visomis tautelėmis susikalbė
ti. Negras tarp negrų nepra
puola, pasiųstas kų. nors nu
pirkti vis šitų surandųs ir at
nešus. Tad tokioje kelionėje jį 
turėti yra būtiniausias daly- ; 
kas.

laukinių baisios išvaizdos šer 
nų, gorillų, zebrų, žirafų, Borges teikėsi duoti man vie- guta‘i(^ plaįiai ži ponias lite- 
strausų ir stambių plėšriųjų nai dienai Misijos automobi- ratag A. jakžta<s 0 pa-
paukšių. Jis negalįs surankio- lių ir šoferį ir rugsėjo 13 d. rašė taij^ pjačiai žinonias 
ti net visų nušautų jo gyvulių leidžiausi kelionėn. Iš Su«n-’įanttgkos dabar kainuoja 
odų. Dažniausia jis pasiimk bo į Cliingolo prastesniu, bet $-į
jų kaukoles. Būdamas vienas tiesesniu keliu buvo 96 klm. | $j,une “Giesmynėly” randa 

j— jis savo medžioklėje per- Važiavau beveik tiesiai pietų <si giesmių adventinių, kalėdi- 
1 gyvenęs daug
šiurpulingų 
mėgstąs vienumų,

pavojingų ir pusėn. Vidutinio gerumo ke-iių? gavSninių, velykinių, sek 
momentų. Jis lias vingiavo aukštesnėmis minių if LiLkil- tc yra kc. 

tačiau po plokštakalnio vietomis, retai I įurįos litanijos.
poros metų trankimosi Juo- nusileisdamas į žemesnius u-j
dajame Kontinente jau pra- pių slėnius. Tai priminė man ... . “***?

... .. • , 1 , - maldingiems žmonėms, gali
dedųs pasnigti savojo krašto romėnų kelius Atpese, kurie ats|otį Kantičkas Be to
ir baltųjų žmonių. Jaučius jau strateginiais sumetimais lai-

Savo kelionėje p. de Ra- 
mecourt turėjo puikiausių me
džioklių. Jisai pasakoja, kad 
gausiausia laukinių gyvulių 
esu į pietus nuo Saharos cen-

ir nuovargį, nors bendrai jo kydavosi aukštesnių vietų, 
sveikata geležinė, ištvermė kad iš jų lengviau observuo- 
milžiniška, drųsa neribota. Žo- ti sukalančių tautų, judėjimų 
džiu, tai įdomus žanogaus ti- žemumose. O Angoloje juk 
pas, su kuriuom dažnai vaka- irgi buvo negrų sukilimų, 
rais čia pasikalbu ir košių iš kuriuos portugalai lengvai nu- 
jo visokias žinias apie Afri- malšindavo. Jie sako, kad 
kų ir apie praktinę kelionės prieš karų vokiečiai bandy- 
pusę, kas man yra ir dar bus davę nėgių sukilimus iššaukti! 
labai reikalinga. Šitokių žinių ir ginklais juos aprūpinti, kad 
žmogus niekad negali turėti tuo būdu gavus tinkamos

Šis “Giesmynėlis” gali 
ems žmon 
Kantičkas. 

“Ųiesmynėils” yra daug pi
gesnis. Kainuoja tik 60c., o 
Kaatičkos dabar kainuo $1.50.

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

"DRAUGAS”
2334 fito. Oakiey Avenue 

Ųhįcago, DL

Bet, kaip sakoma, kiekvienas medalis tu- kaip gerai žinome, Katalikiškam Veikimai įtro, į pietus ir rytus nuo eže
li dvi pusi. Jei kasTaukia, ka(TTaun'ėjiis vy- Lietuvoje'primetama'politine* skraiste^o“pas-\ro Čado, Ubangi-Šari koloni- 
riaueybės opozicijai, laikai kažkaip stebuklin- kui šaukiama, kad Katalikiškasis Veikimas I.jo j irį vakarusnuoNilo aukš- 
gai pagerės, irgi klydo. Jie klydo tikėdami, yra politikavimas. Iš to kyla nesusipratimai'tupiu. Ko kitose4 Afrikos šaly- 
kad opozicijos pažadai nedarbu tuojau,paša- 1 ir .tai'gana skaudus: įvairūs trukdymai, net se mes matomeLtik po kelis 
linti, biznį pagerinti, proliibicijos įstatymų atskirų katalikiškų organizacijų uždarymas,' ar keliolika

vietos netekimas ir pan. Šiuo klausimu kon
ferencija aiškiai pasisakė: Kat. Veikimo Cen-

įstatymų
rjjM&eisti tuoj bus realizuoti. Nei vienas svei
kai protaujantis žmogus staigios atmainos ge
resnėm pusėn negalėjo tikėtis sulaukti. Juk ir y . - :■
pats demokratų partijos lyderis p. A. Snaitb, 
1928 m. buvęs kandidatu į prezidentus, pada
rė gana teisingų pareiškimų, kad už dabar 
pergyvenamų ekonomini krizį Jungtinėse 
Valstybėse nėra kalti republikonai. Visas pa
saulis tokį krizį pergyvena. Jungtinės Val
stybės negalėjo būti išimtimi. Vienok p. 
Ertith juos kaltina už tai, kam jie darė paža
dus, kurių negalėjo išpildyti. Su tuo pilnai

pliorių, tai 
ten esu šimtais, kad net šau-

je buvo ramesnė. Teko perva- 
perdaug, nes gyvenimo prįty- progos atimti iš portugalų žiuoti dar keletu mažų upe- 
rimai čia turi nepaprastų va- Angolų ir čia kolonizuoti vo-j^'b kiurių vardai europiečiams
riantų daugybę. kiečius. nežinomi. Visų upių ir u-

lnplin silpni iiosp simpsti spfli
Hsrtnusij* į OUapto. ’ 18 kte. nuo Huąinbo pa«e-^pasižymi derlingu-
Benguelos plokštakdlniai kiau mažos Cunhamgamp (tar 

užima centrinę ir didžiausių ti: Kunjangamu) upės slėnį, 
vietų tarp visų Angolos plok- Sausame periode šioje' upėje 
štakalnių. Jų leliefas aukš- vandens maža ir kriokliai ne- 
eiau pakįla negu Malange gilia vaga čiurlena per uolų 
(Malanže) plokstąkalnių šiab- skeveldras. Už 90 kim. pasie
tėje ir Huilos plokštakalnių kiau kitų upę — Calai (Kadyti nebeįdomu, t*, de Rame-

iras neužsiima bot kurios partijos politika, o court smulkių gyvulių ir na-pietuose. Benguelos plokšta- kiji) kurios.tėkmė šioje vieto- 
tik stengiasi taip auklėti piliečius, kad jie’ . ...... ....... f------ - ■ —

mu: riū šviesios spalvos smė
lys su labai mažu humuso 
priedu. Tad upių slėniuose čia 
nerandame tokių turtingi], 
tirštą žole apaugusių ir malo 
nių pievų, kaip Lietuvoje. 

(Bus daugiau)

politikoje nusimanytų, kas jiems — katuli-. iig^jos ir doros klausimų, — Maciau K.V.C. t.u- 
kams galima, kas ne. Tačiau - Katalikiškojo' n teisės ir pareigos kištis į tuos dalykus, ku 
Veikimo darbininkams niekas negali uždraus- jie rūpi ne tik Valstybei, bet ir Bažnyčiai, 
ti rūpintis politika ir, joje dalyvautu, nes “po- kaip jaunimo auklėjimas, organizacijos, mo- 
litikos reikalai, — sako Šv. Tėvas Pijus XI, kyklos, spauda it kit. Katalikiškojo Veikimo 
— yra krašto ir gyvybės reikalai. Katalikai nariai, veikdami savo vardu, privalo past
yra lygūs piliečiai ir negali būti kliudomi rinkti tų politinę partijų, kuri jų — katalikų 
naudotis politikos teisėmis, — jie net apleistų — įsitikinimams1 atitinka. Kol šis dalykas ne

galima sutikti. Bet ar ne taip elgėsi demo- savo pareigų, jei nesirūpintų politikos klausi- bus visai suprastas, kol tie, kurie šiandien 
kratai, kurie viskų žadėjo padaryti, bile tik mais (žiūr. popiežiaus laišk. Liet. Vysku- K. V. Centrų Lietuvoje laiko per vien su 
juos išrinks. pams). Taigi, nors K.V.C. jokiai politiniai krikščionių-demokratų partiją, ,0 dėl to ir.

Mes nekartų esame pabrėžę, kad blęgi partijai nepriklauso, nors neturi teisės kištis priešu, kol jie nesupras, kad Katalikiškas Vei 
laikai dažnai priveda prie radikalių atmainų į grynai politinius dalykus, jei jie neliečia re- kiinfts, nors prasideda bažnyčioje,- bet ten ne-

KUR GAUTI OPERETES 
BILIETŲ.

jum” ■“■■Į. aHMBflR
107,110). Užkariautas Rusijos žemes 
Vytautas pavesdavo valdyti savo ištiki- 
miems vietininkams* Stryjkoįvskis savo

sibaigią: jis apima visas sritis, kur tik įeina1 
leligijos ir dorovės klausimai, — tol nebus 
galo tiems nesusipratimams ir katalikų'teisių 
pamynijnui, kas šiandien taip skaudžiai jau
čiama. O suprasti jau būtų laikas. Kat. Veik J gražių ir linksmų operetę 
Centro Konferenciją aiškiai pasisakė, balsas, Į “Cukrinis Kareivėlis”, sek- 
jėra triukšmo kėlimas ir rjųuybės ardymas madieny, Lapkričio 9 d., Lie- 
A<cretųsi palinkėti, kad tai supjąstų ir anie, tuvių Auditorijoj, žinotina jog 
gal ir garos vhlios žmonės, kurie save norėtų bilietų galima gauti pas bile 
katalikais laikytį, bet toli gražu yra nuo Ka-'viena ‘'Dainos” choro narį, 
tnŲkiSkpj© Veikimo. Duok Dieve, kad už Ka- “Draugo” redakcijoj ir cho- 
talikiškųjį Veikimų, į kurį ragina popiežius, ro raštinėj, 3259 S. Halsted 
vyskupai ir sąžinė, nereikėtų nukentėti. St.

4 ItĮĮĮlLldUn^l—IgBBaegSBBBB!'. ■ ' . ■■'tiaL... J-r ' f fc .V e i -
pota.m davė jam Polocko vaivadystę (3^co- metais Maskvos kunigaikščiui pavyko Dzukijon ir galop su Lietuvių kunigaikš- 
haska, p. 97). Netiktai Ivanui, bet ir jo įViazmų nu© 'Lietuvos atplėšti. # čių šeimomis įsigyveno Rusijos žemėse.

Musų numizmatikoje pirmu kart ten- Heraldika nėra mano specijalybė, ir jų 
ka pastebėti herbų “Liūtas”. Lietuvos liečiu tik tiek kiek numizmatikos moks- 
lieraldikoje “Liūtai” nėra panašus į tik- la? reikalauja. Beje, dar horiu menkų 
ruosius liutus. Jų galvos ir nasrai yra pastabėlę padaryti apie tų “Lelijų” kuri 
keisto pavydalo, tiesiog vaidentuvės t ve- randasi viri “Liūto” nugaros, ant mone- 
riniai. Įvairius stilizuotų “Liotų” vari- tos Fig. 28. Menka gėlėlė, o kiek daug 
jantus vartojo savo herbams LiutaVarų 'istorikams gali papasakoti! Lietuvos daili- 
— Gediminų — Narimantų — Algimantų ftinkas Kazys Šimonis 1924 meteis rado 

labai, senoviškų jr neapsakomai įdomų 
Runomis rašytų Lietuviškų raštų, kuris 

rėjo ant savo herbų “Liutus”, būtent Ra- daug Lįtuunologų nustebino (Žiūrėk 
šeiniai, Rietavas, Lyda, Valkininkai, Alšė-
nai ir t. t. “LiūtasP. ant monetos Fig. 28

, yra panašus į Re seiniškį herbų, o ant mo- 
' netos Fjg. 29 panašus į Lydos ir Alšėnų 
h'etbua. Kddčl “Litttb” herbe nėra vieno-

sunams Semionui Liutui ir Ondriejūi Iva-
) kronikoje p. 15Ų, mini Viazmos kunigąikš- novičiui davė dideies kunigaikštijas Bū
tį Ondriejų Ivanovičų, kuris beabejonės sijoje. Ondriejus Ivanovičas valdė Viaamą 
buvo Vytauto vietininkas. Ondriejus Iva- kaipo Vytauto vietininkas ir matoma,

! novičas buvo sūnūs Ivano Algimantaičio, kad buvo gavęs nuo Vytauto speeijalę
Kijevo ir Alšėnų kunigaikščio. Vytautas 
visuomet buvo dėkingas savo prieteliui

UETOVOS PINIGAI VYTAUTO 
DUŽIOJO GADYNĖJE

(Medžiaga Lietuvos Tautinei 
Numizmatikai).

—Itašo Dr. AL. M. RAOKUS—
(Tęsinys)

“Metuose 6911 (1403) kunigaikštis Se-
men Olherdovič užėmė miestus Smolensku ’ Ivanui Ąlgimantaičiui, nes kuomet Vytau- 
tr Tiacrnų. o kunigaikštį Ivanų Sviatos- | tas 1382 metais pabėgo iš Krėvės kalėji

mo, tai ir Ivanas Algimantaitis drauge 
bėgo pas Kryžiuočius. Kuomet Vytauto 
duktė Anastazija tekėjo už Maskvos di
džiojo kunigaikščio Vasilio Dnntrievičo 
1388 m., tai Ivanas Algimantaitis globojo

lavičų paėmė nelaisvėn, taipgi ir kitų 
Rųnigaikštį Aleksandrų Michalovičų (Gu- 
(Elktmc originale,:,‘\V« lieto 6911 vziašp 
Rniaz Semen Otherdovič, liorod Sniolnesk 

r i ViMBan, a kniazia Ivana Sviatoslavičn 
1 i?yma,

ehailovjča
Maskvos kunigaikJ

Visiems norintiems pama
tyti “Dainos” choro statomų

privilegijų kaldinti sau pinigus. Ant Dvi- 
lekių Fig. 29 randasi monograma O-l, tai 
yra inicijaląi ne kieno kito tik Ondrie- 
j&ns Iv&novičo, o liūtas yra jo kilmės her- kunigaikštiškos šeimos. Ne tiktai kuni-
bas. Ant monetos Fig. 28 matome kitokį gaikščiai, bet ir tuli Lietuvos miestai tn- 
varijantų jo herbo, o kitoj monetos pusėj 
vieton jo monogramos regime Lietuvos 
valstybės ženklų “Pilies Vartus”, kas 
reiškia kad Viazmos kunigaikštis pripa
žįsta ant savę IAetuvos Didžiojo Kuni
gaikščio viršenybę. iNdo kurių metų ir ar
ilgai Ondriejus Ivanovičas • viešpatavo !durno? Į tai turiu atsakyti, kad viduram
Viazątojc, nežinau nes savo bibliotekoje 
daug kronikų neturiu į tik tiek y m žino
ma, kad 1418 metais, kuomet jo tikroji 
sesuo Ulijona tekėjo už Vytauto, tai Qn- 
dniejlis Ivanovičas dar buvo Viazmok ku-

žių gadynėje Lietuvos heraldika buvo 
nepastovi; ir ne tik “Liūto” herbe, bet 
ir “Pilies Vartuose” ir net “Vyties” 
herbuose njątoine daugybę skirtingumų. 
Tirinėjant “Liūto” herbų, man susidarė

vič t|4Ci7 inetąi^ mėginę atimti Viazinų iš įat ištikimiausias Vytauto draugus, .nes 
Vyjį^ito, tfct/V^iįas. su didete lyrinę- '* kartu su Vyįn0 -stojo visfese 
merP atvyko 'Vikztrton. Kunigaikštis įprieš žmogžudį Jogailą, ir prieš Totorius,

| Vasilių.s Dmitrięvič^ pabūgo savo galingo ir prieš Kryžiuočius.
į uošvio Vytauto ir tais pačiais Įlietais Užtai Vytaiftas atgavęs savo tėviškę 
•gNuųrašė taikos sutartį su imtuvą (Pro- Lietuvos kunigaikštijų, savo geljadario fligaikščiu. Viazma išbuvo Lietuvos vals- įspūdis, kad šis herbas visupirma buvo• buka. Dzieje M’itolda, Wilno 1914, c neužmiršo, Ivanui davė Kijevu valdyti, tybės dalimi net per 90 metų, ir tik 1494 vartojamas Žemaitijoje, potam persikėlė

“Musų Dienos” Nr. 2). Tas raštas yru 
papuoštas primityviu karakteringu pieši
niu kuri perstatė kokių tai žmogystų (ku
nigaikštį Gediminų!) sėdintį ant sosto, 
dešinėje rankoje laikantį kirvį, q kairė
je' “J^eliji”. Toji “Lelija” yra panaši į 
tų kaip ant monetos Fig. 28 matome. A- 
nalogijos keliu prieiname prie išvados, 
kad “Lelijų” buvo dalimi Gedimino gen
ies herbo. Kunigaikščio Andriejaus Iva
no vičo genealogija taipgi parodo, kad jis 
buvo tikras Didžiojo Kunigaikščio Ge

dimino pia-anukas. (Bus aaugiau)



i

Penktadienis, Lapkr. 7, 1930 DRAUGAS

■j< 1 ■...

Prašau Į Mano Kampelį
■ ‘-Rašo prof. Kampininkas----------------

kimosi, kad atsilankys ’ daug tangomis tapo surengtas spa- 
19 d. minėjimas Vytauto

VAIZDAI KOMUNISTŲ 'valgo apsivilkę dažnai nuo 
“ROJAUS”. lietaus sušlapę. Prie sienos

----------- sukrauta krūva kažkokių len-
Kaip maitinasi ištikimi bolše- Itų ir plytų.

vikams darbininkai. [ “Toks bendras valgyklos

svečių. Paramos ji reikalinga 
nes savo “baseboliu” kelda
ma lietuvių vardų, įklimpo į 
skolų.

Sodalicija.

Lapkr. 3 d. vakare, tuojaus 
po pamaldų, turėjo savo susi
rinkimų 'Merginų Sodalicija

daug tangoi 
inga/dlų. 1£

Leidžiamas Maskvoje bol
ševikų laikraštis “Trud” ap
rašo vienų valgyklų, kurioje 
maitinasi privilegijuoti bolše
vikų proletarai. Bolševikai 
skiria darbininkus į ištikimuo 
sius, kurie priklauso jų orga
nizacijoms, ir neištikimuosius, 
kurie prie bolševikų nepri
klauso. Savuosius stengiasi 
geriau aprūpinti. Štai, kaip 
aprašo pačių bolševikų laik
raštis valgyklų, kurioje mai
tinasi žemės “rojaus” rėmė
jai.

“ Purvinais ir tamsiais lųip 
tais jūs nusileidžiate į kaž 
kokį požemį. — Tai ir yra 
mūsų valgyklėlė — taip sako 
Maskvos kooperatyvų biuro 
pirmininkas, drg. Šulepovas.

vaizdas.
“Apie kliubų netenka ir 

kalbėti. Nes kliubo salė ir tam 
sūs paniurę laiptai užimti sta
lais. Jei kuris darbininkas iš
drįsta ten pietauti, tai dau
giau pusvalandžio turi išsto
vėti eilėje prie kasos. Ne ma
žiau kaip 10 minučių jis turi 
laukti kol išduoda pietus. Jei
gu jam gerai pavyksta prasi
mušti pro hiinių neišliejus sa
vo pietų ir jei jo paties kas 
neaplieja ir jei suspėja per 15 
minučių suvalgyti savo por
cijų, tai ir taip jam palieka 
pietums pertraukos laiko ne
daugiau 5 minučių.

“Tuo būdu darbininkai tu
ri skubėti pavalgyti pietus, 
kad nepavėluotų į darbų fab
rike. Bet tie darbininkai, ku-

“Pirmiausia jūs matote di- rie nesinaudoja bolševikų glo- 
džiulę darbininkų minių. Vie- ba, negali kur kitur suspėti
ni stovi begalinėj eilėj (očere- 
di) prie kasos, kiti šturmuo
ja bufetų, kur išduodami pie
tūs.

“Triukšmingas, koliojima- 
sis ir indų barškėjimas ap
kurtina žmogų drėgnam ir 
tvankiam rūsy.

“Prie kiekvieno stalo valgo 
daugiau dvidešimties žmo
nių. Sėdėti gauna tiktai stip
resni,kurie pajėgia nustumti 
silpnesnius. Kiti valgo stovė
dami ant prispiaūdytų ir barš
čiais aplaistytų asfaltinių grin 
dų. Įkyrios rudens musės truk
do valgyti. Jos lenda į bliudų 
ir į burnų, jų tirštai apsėstos 
sienos ir stalai. Požemy tam
su. Purvini langeliai nepra
leidžia dienos šviesos. Dvi e- 
lektros lemputės tamsiai mir
ga tirštuose garuose. Rūbus

pavalgyti. Taip kad iš 1400 
fabrike dirbančių darbininkų 
pavalgo pietus apie 700 žmo
nių, o kiti 700 žmonių dirba 
visų dienų nevalgę”.

“Taip valgo ir gyvena išti
kimieji bolševikų draugai, ku
rie skelbė kovų rūmams ir tai
kų bakūžėms. Į rūmus sulin
do komisarai, žvalgybininkai 
ir kiti darbininkų parazitai, 
o darbininkai paliko dar bjau
resniuose požemiuose. Dorieji 
darbininkai nenorėdami par
siduoti komisarams už jų iš
matų bliudelį, pusbadžiai mai 
tinasi ir skurdžiausiai gyve
na persekiojami ir niekinami 
‘ ‘ darbininkų ’ ’ valdžios atsto
vų.

“Tuo tarpu kai patys bol
ševikų komisarai ištaigingai 
lėbauja ir krauja užsienių

500 metų sukaktuvių. Tai ga
na gražiai ir gerai nusisekė.

Lapkričio 4 d. vakare sky
rius turėjo savo mėnesinį su
sirinkimų.

Išduota apyskaita sukaktu
vių minėjimo komisijos. Apv- 

Narių susirinkiman atsilankė' ^aita priinita ir komisija 
nelabai daug. Sakoma, kad1 I^Kiria. . . ■ i

nekurios merginos turinčios' Susirinkimas parėmė įneši-į 
/labai svarbių reikalų”. Prie turėti Kalėdų dienos ir 
tų svarbiųjų reikalų, rodos, M<‘tų sutikimo progra-,
niekuomet jų gyvenimo nepri-
klauso tikybiniai ir draugijos' Vakarienė,
reikalai. Labai gaila, kad net i šv. Petro ir Povilo parapi- 
nekurios sodalietės nepaaugu-1 ja jau ima rengtis prie savo 
sios aukščiau paprastųjų tradicinės vakarienės, kuri 
“fleperkų”. Stebėtina, kad kasmet įvyksta ‘Thanksgi- 
šioje gadynėje taip tuščios ving Day”, šiemet lapkričio 
daugelio jaunųjų galvos. Jo- 27 d. ‘
se, kaip sportukų kišenese tik parapijos vakarienė kas- 
vėjai švilpia. ineį geraį nusisekdavo. Taigi

I Liūdna Amerikos ateitis,
•jei jaunimas bus tuščiagalvis, 
o ateivių priplauks nedaug.

, Federacijos skyrius.
A. L. R. K. Federacijos sky 

rius Rockforde darbuojasi, 
kiek tik išgali. Jis rimtai sten 
giasi palaikyti gyvų Katali
kų Akcijų”. Visos katalikiš
kosios draugijos, veikiančios 
Rockforde, priklauso prie Fe- 
deraci jos.

i Federacijos skyrius skirsto,
Į kiek gali kiekvienai draugijai 
kokių nors katalikiškos akci- 
'jos dalį. Vienoms skirta rū
pintis spauda, kitoms, jauni
mu, kitoms atitolusiais nuo 

. Bažnyčios, kitoms parengi- 
j mais, naudingu pasižmonėjimn 
i ir t. t.

-Federacijos skyriaus pas-

ir šiemet turės įvykti pana- j 
šiai.

Svetainei padidinti parapi
ja padėjo pusėtinai lėšų. Toje; 
svetainėje busima vakarienė 
turi sutriuškinti žymių išlai
dų dalį, jei ne visas.

Raporteris.

, N. Y.
“Darbininko” agentūra.

“Vytauto” Spaustuvės lan
ge yra įdėtas parašas: “ ‘Dar
bininko’ Agentūra.” Reiškia, 
čia bus priimama “Darbinin
kui” prenumeratos ir skelbi
mai. Taipgi čia bus galima 
gauti ir pavienius “Darbinin
ko” numerius. Kadangi “Dar 
bininkas” yra mūsų apylin-

\ nusivilkti nėra kur ir žmonės bankuose sau milijonus. M

LIETUVIAI AMERIKOJE
ROCKFMO, IL

Nelaimė.

Spalių 31 d. vakare ištiko 
nelaimė Pranų Praninskų su 
jo šeimų. Jis grvžęs iš “pa- 
rės”. Lenkdamas automobilį, 
neapsižiurėjo ir pakliuvo su 
savo automobiliu po elektri
niu traukinėliu.

Traukinėlis smogė į auto
mobilį ir šis lėkdamas atsimu
šė į artimiausių medį. Pranas 
Praninskas ir jo duktė tapo 
sužeisti mirtinai. Duktė Elena 
13 m. mirė tų pačių naktį, tė
vas dar kovojo su mirtimi, 
kiek laiko, bet nenugalėjo.

Moteris tapo lengviau su
žeista ir jau pajėgė ligoninę 
apleisti.

Praninskų šeima priklausė 
prie “ progresaivių”, tai yra, 
tokių kurių visas progresiviš- 
kumas susideda iš išsižadėji
mo katalikų tikėjimo ir jo 
niekinimo, kur proga atsitin
ka. Kitokio progreso tokios 
rūšies žmonėse nei su žiburiu 
nesurasi. Kiti jie taip tamsūs, 
kad net skaityti nemoka.

Laidojimas.

• Trečiadienį, lapkričio 5 d. 
įvyko laidojimas jauno vaiki
no, Andriaus Banislausko 
(Andrew Benster).

s
Tas vaikinas buvo doras, 

geras katalikas. Nors Rock
forde jaunus vaikinus ir mer
ginas, kaip kokis maras, grė
bia tikybinis apsileidimas ir 
galutina bedievybė, bet An
drius tam baisiam marui ne
pasidavė. Jis savo tikėjimo 
pareigas ėjo gražiai ir mirė 
aprūpintas visais ligonių sa
kramentais.

Palaidojimas buvo gražus 
įsu tikybinėmis apeigomis. Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių par. 
klebonas išleido iš namų, atly
dėjo bažnyčion. Čia atgiedota 
egzekvijos, atlaikyta Mišias, 

pasakyta pamokslas. Žmonių
susirinko daug.

Iš bažnyčios nulydėtas į šv. 
Marijos kapus.

' Sv. Vardo draugija.

Sekm. lapkričio 9 d. ši drau 
gija turės “party” 8v. Petro 
ir Povilo parapijos, svetainėje. 
Ta “parė” nauja. Dar tokios 
toje svetainėje nėra buvę. Ti-

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

O n.
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS EIGAS VYRŲ IR MOTERŲ —
NEŽIŪRINT KAIP U4SISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ilgas. Jei kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką 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 ▼. y. Nedėllomis 10-1 
4200 West 20 St. Kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 6572

KALĖDŲ TAUPYMO LAIKAS
jau čia pat. Dabar laikas pradėti 1931 me
tų Kalėdinę Taupymo Sąskaitų: Padaryk ge
rų pradžių dabar ir tada lengvai prisivarysi 
prie galo.

Žaislų, drabužių, brangmenų bus gali
ma nusipirkti už pinigus gautus ir Kalėdinio 
Taupymo Klubo. Arba (kaip šimtai kitų kad 
daro) dalį pinigų galėsi skirti investmen- 
tams.

Atidėliojimas reiškia extra darbo kad 
pasivyti — jus norite turėti linksmas Kalė
das sekamais metais, todėl pradėk taupy
ti dabar. »•

Central^^^Bank
A TRUST COMPANY 

UMVfertMfc Street
UeBaak • • • • AClotringHouoeBank

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

2

kės lietuvių katalikų ir “Vy- šventės” proga. Surengus šv.
tauto” Spaustuvės oficialis Patrick’o katedroj Vytauto
organas, kuriame yra gyvai Didžiojo pagarbai bažnytines
vedamas “Iš Didžiojo New iškilmes — ir čia kun. Pakal-
York’o ir New Jersey” sky- ',„įs pasirodė su nepaprastai
liūs, talpinantis įvairias ži- pamokslu. Tik gaila,
nias iš mūsų apylinkės, tai'. , . . ... . y

• , ..tT , • • , ,, , . kad taip iškalbingai paruos-pnvalome “Darbininkų” skai
tyti ir platinti, kad visi žino
tų kas dedasi mūsų apylinkėj 
ir kur kas yra veikiama. „

Kreditas.

Už įvedimų “Darbininkę”! 
skyriaus ir jo užpildymų — i 
didžiausias kreditas priklau
so uoliam mūsų redaktoriui 
kun. J. Balkūnui. Jo nuošir
dus atsidavimas lietuviškai1 
katalikiškos akcijos reika-' 
lams, daro jį dideliu ir gar
bingu dvasininku. Jis neslepia 
savo literatinius ’ gabumus ir , 
visuomenės vado ypatybes ir 
už tai jo asmens pagarba vi
suomenės tarpe nuolat aiškė
ja ir auga. Gi viso veikimo 
vyriausia atsakomybė, tai —

Kun. N. Pakalnis.
Pas kun. N. Pakalnį niekuo 

met neteko pastebėti tiek 
daug entuziazmo, tiek ener

gingo pasiryžimo darbuotis 
lietuvių katalikų visuomenės: 
naudai, kiek šiemet. Nežiūrint ’ 
to, kad jis turi labai daug 
savo parapijos reikalų, vienok 
rado galimybės šiais Vytauto 
Didžiojo metais daug padirbė
ti ir svarbią rolę suvaidinti' 
Vytauto iškilmių rengimo ko- ■ 
mitete. Turėdamas puikių 
iškalbų, jis pasakė įspūdingų

to pamokslo turinys, gausus

įdomiais istoriniais faktais, 
nepateko spaudoje.

Susirinkus Spaudos Komisi 
jai posėdžiauti ir išrinkus 
kun. N. Pakalnį Komisijos pir 
mininku — jis neatsisako, bet 
energingai stoja darban ir sa
vo pareigas pradeda pirmas

Išvengiamas}
Skausmas!

Žmonės tankiai yra parkantrt su 
skautknu. Kenčia kuomet nėra 
reikalo kentėti. Dirba su skaus
mu plėšenčla galva. Dirba nors 
suimti skausmais.

Ir Bayer Aspirin suteikia grei
tą. palengvinimą!

Geriausis laikas imti Bayer As
pirin tai momente kada pajauti 
pirmutini skausmą. Kam atklėt 
palengvinimą iki skausmas pa
sieks aukščiaus) laipsni? Ko bijot 
paimti taip nekenksmingo dalyko?

Skaityk patikrintas direkcijas 
8ustabdimui šalčio, palengvinimui 
skaudamą gerklę; palengvinimai 
galvos skausmo ir neuralgijos, 
neųTitls, reumatizmo ir tt.

Jus visada galite pasitikėti jo 
greitu palengvinimu. Bet Jei skau
smas tankiai atsikartoja matyk 
daktarą kad patirti jo priežastj.

k lh (1V.,. . B AYE R A S PI II I M
prakalbą, Vilniaus vadavimo Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester of SaJicylicacld

. ,i'.} —'—T"

Pirkis Vynuoges Dabar 
Pirm Negu Sezonas Baigsis

Dabar laikas pirktis vynuogių sunkos. Siuntimai 
iš Californijos mažėja. Veik visos vynuogės dabar • 
randfisi kelyj. Sezonas greit eina galop. Pirkis da
bar, kad nebūt pervėlu. Pirkis pas pardavėjus ar. 
ha šaldytuose vagonuose vietiniuose geležinkelių 
yarduose.

PILNA APSAUGA 

UŽTIKRINTA

Californijos vynuogių augintojai gavo valdžios 
užtikrinimų, kad nebus Jokio Federalio įsikišimo 
į reikalus tų pirkėjų, kurie vynuogių pirksis pasi- 
gaminimui sunkos išimtinai namų vartojimui.

PIRKIS
VYNUOGIŲ

SUNKOS

DABAR

PO VALDŽIOS 
KONTROLĖS 

PLENU

85% visų Californijos vynuo-- 
gių šiemet marketuojama iš
vien su Califomia Grape Con- 
trol Board, Ltd.

A'į ' * •' * '•
Tos agentūros yra:

Califomia Fruit Exchange 
Califomia Vineyardists Ass’n 
San Joaąuin Grower-Shipper

Ass’n

VYNUOGIŲ SUNKA NAMAMS YRA LEGALE. VAL- 
DŽIA Į TAI NESIKIS

CALIFORNIA
GRAPE CONTROL BOARD, LIMITED
SAN FRANCISCO CALIFORNIA



liiliH iTftssi • • .

gų sudėtos paskolomis, nes šiaip visuomenės veikėjų' iš 
spaustuvė įrengtų ir bus ve- visos Lietuvos į ta senų mieš
tame biznio pamatais. Tiki- tų — atiduoti paskutinę pa
mosi, kad spaustuvė duos pel- garbų mūsų, Lietuvių tautos, 
no ir tuo būdu bus galima grų- didžiąjam mokytojui S. Dau- 

mas vadovauti spaudos agen-' ^nti paskolas — arba pavers- kantui. Pažymėtina, kad iš 
turai. Ant kiek teko patirti, ti būsimo laikraščio korpora- Kauno atvyko net organizuota 

gerb. kun. Remeika jau pra- cįJos akcijomis. ekskursija apie 100 žmonių,

paklodamas Spaustuvės įren
gimo reikalams $150! Jį pa-.

Kun. itf. Remeika,
įsu šimtine dol. ir apsiimda-

dėjęs mobilizuoti agentų arini-' Dabar jūsų eilė. 'taip-gi ir iš kitų tolimesnių
jų užrašinėjimui “Darbi-! Spaudos Komisija pradėjo
ninko” ir rinkimui skelbimų'darbą su pasitikėjimu, kad ls '•vtu baž^čl0->e buvo at 

bei spaudos darbų. Kun. S. tgerh. katalikų visuomenė, ku- Įgytos gedulingos Mišios u: 
Remeika yra seniausias klebo- ri sav0 organizacijų at- Daukantų. Pritaikinta

nas mūsų apylinkėj, kur jį pa-1 štovus konferencijose reiškė ,tai dĮenai panioksl’J pasakė 
žįsta veik visi lietuviai; jis* didelio noro įkūrimui nuosa ;kun> 6veistra-
taipgi turbūt visus apylinkės --- --—-±_

v į
uz

D1? A l' <•

—-
Penktadienis, Lapkr. 7, 1930
—. ............... ----

GYVYBE 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS

Per virš 200 metų tikrąsit 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- 
i je dėžutėje.

gSuSg

DABAR GALIMA GAUTI GERIAUSIOS RŪŠIES OALIFORNIJOS VYNUOGIŲ

c; \ • u i. «-■ .*=»Vėliau iškilmingai buvo 
atidarytas pa- 

pasakyta labai 
daug prakalbų iš atvykusių 
Svečių pusės ir vietos visuo
menės veikėjų, apie didįjį mū
sų tautos mokytojų jo nuopel

spaustuves ir laikraščio,,lietuvius pažįsta. Tad reikia į;,nai rems Komisijos pradėt? šventintas ir atida.- 

tfeSfis, kad agentūros veiki^,^ NuoMrdi lietuvių ka- ™inkl’s- ,k” ^ky 

talikį organizacijų, parapijų

ir visuomenės veikėjų para
ma — priduos Komisijai dau- 

ėgSeru energijos darbuotis irl7 f t
ipagreitins tikslo pasiekimų. ”“s lirfuvill tautai bei PhS»- 

’liabai gražų pavyzdį paro-. J* visuomenei, 
dė gerb. kun. Pankus, iš Bri-! 'rebūni atmin‘is P*r amžius 

dgeport, Conn. siųsdamas mū- mas1 tautos did'H«a‘“ moky-' 
sų Spaustuvei darbo. Gerb. toiui Simanni Daukantu.!!! 

tun. Pankus, kaipo visuome-' 

nės senas veikėjas, gerai su- 
$25, kun. P. Vanagas, pranta, kad &ew ‘Yorko lietu- 

Jersey City — $25 ir Stalams ‘katalikų tvirtovė yra'irtų visame pasauly priskaito- 

koševičius —$25. Taigi vi- būtinai reikalincra. nes čia ka-4 ma 1950 nnliifmn. baltaodžiu

irias po gerb. kun. B. ilemei- 

kbfe direktyva — turės gra-. 
žaus pasisekimo.

Mažesnėmis sumomis pfi 
Spaustuvės įrengimo prisidėjo! 
sekamai: kun. J. Ralkūnas — 
$50, J. P. Mačiulis — $50, kun. 
£t. Simonaitis, iš Elizabeth. 

N. J. — $50, kun. I. Kelmelis,
iš NeVarko — $50, kun. J..
Aleksiūnas — $35, kun. P. Le- 
kėšis 
iš

R. s. — Krūtutis.

— Dabartiniu laiku žmo-

Suvėlintas prinokimas geriausiųjų vynuogių nutęsė jų pardavimą į lapkri
čio mėnesį.

Vynuogių sunaudojimą paakstino valdžios pareiškimas, kad iš jų darytis 
vyno naminiam vartojimui yra valia.

Paveikslas rodo, kaip godžiai žmonės perka vynuoges.

Lukoševičius — $25. Taigi 
so Spaustuvės reikalams jau 
sukelta. $560. Pasižadėjusių 
vardai bus paskelbta, kai bus 
išpildyti pažadai. Taipgi bus 
paskelbti vardai ir tų, kurie 
prisidėjo ar prisidės darbu ar 
aukomis prie Spaustuvės ir 
Knygyno įrengimo.

Komisija bavo padarė. 

Kunigų Vienybės ir Rytinių' 
Valstijų seimelio rinktoji ko
misija, kaip matote, savo pa
darė. Ne tik kų savo bran
gaus laiko daug pašventė, 
bet ir kapitalo įdėjo “Vytau
to’7 spaustuvės įrengimui. Su
prantama, minėtos sumos pini-

jūti'nai reikalinga, nes čia ka-4 ma 1950 milijonų, baltaodžių milijonų, 
tal&fų priešai turi savo cen-‘ 

rus ir visokiais būriais sten

yra 750 milijonų; geltonųjų] — Vokietijoj Kalėdoms iš- 
1,000 milijonų ir juodųjų 200 įkertama kas met už 10 mili-

įjonų litų eglučių.

— Senovėje Babilonijos 
miestas turėjo apsigynimui 41 
metro storumo sieną.

■ ■■■■■■ ———

•t

giasi lietuvius katalikus dis-’ 
organizuoti, nustelbti. New

‘ į j

Yorkas yra pasaulinis metro- 
jolis. Čiai yra įvairių tautybių i 
ir pasaulėžiūrų centrai. Čia y- 
ra nemaža ir lietuvių. Dėlto- 
gi, New Yorko ir apylinkių 
lietuvių katalikų organizaci
nis sustiprėjimas, atatinkamas 
susicentralizavimas — bus vi- 
sos Amerikos lietuvių katali
kų išeivijos laimėjimas. Tad— 
padėkite mums — remkite 
mūsų Spaustuvę ir mūsų Kny 
gynų!

Laikinai einąs Spaustuvės, 
reikalų vedėjo pareigas —

LIETUVOJE
(Musų korespondento)

DaktarAl visur gydo slogas Šiuo 
budu; tūkstančiai džiaugiasi greita 
pagelbu, kuomet tinkamai vartoja
ma. .

Pradėk, kul pajust slogas turįs. 
Imk Sauksią Phillips Mllk of Mag- 
neaia vaUdens stikle ryto. vidudieny 
Ir vakare pirmą dieną. Sekamą dieną 
pakartok. Po to imk tik vakarais.

Slogos pripildo jūsų sistemą rūgš
timis. Tas jus sargina,, silpnina, su
kelia gėlimus, karStj, Phillips Mllk 
of Magnesta yra vaistas nekenks
mingas, gardus. Jis atitolina slogas, 
panaikindamas viduriuose rugStis.

Po 60 motų vartojamas, kaipo ge
riausias prieftrugėtlnis vaistas. Dak-- 
tarai įsako vartoti Phillips Miik of 
Magnesia; vartojamos ligoninėse^ 
milijonai žino, kaip Jis palengvina 
surugusius vidurius, pasalinta, gesus, 
nevirtkinimą ir kitokius rugitumo; 
ženklus. Visose aptiekose patariamas. 
Po 26c. Ir 60c. buteliai su pilna!*' 
nurodjjnaia. kaip vartoti.

“Mllk of Magnesta” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical . Kompani jos 
8. V. teglstruoras vaizbos lenkias ir 
jos ptrrrttakuno Cha* H. Phll.lps 
»lT« „v_____ .......

PAMINKLAS TAUTOS MO
KYTOJUI SEZANUI t

DAUKANTUI.

Got
oCOLD?

Ai theflrst sign of a 
cold or sora throat, 
gargia with full 
•trangth LHtarina. 
Thasa oilmants arą 
causad by garms, 
and Listarlna kilia 
garma In 15taeonds.

ItSTERINf
KULS OIKMS IN 

1S MCOMDS

PAPILĖ. Jau, prieš šešis me
tus (1924 m.) kįlo mintis mū
sų inteligentijoj, ypač moky-; 
tojų, pastatyti paminklą di- 
džiąjaui mūsų tautos mokyto
jui Daukantui. Šituo atveju 
buvo sudarytas Kaune komi
tetas Daukantui paminklą pa
statyti. Bet neatsiliko nuo kau 
niškių ir papiliškiai, kurioje 
vietoj buvo užkastas jo kūnas? 
Jie sudarė komisiją iš vietos 
visuomenės veikėjų priešaky 
su vįetiniu klebonu kunigu A. 
Šveistra ir atėjo į pagelbą 
Kauno komitetui. Per visą tą 
laiką buvo surinkta aukų 2$,-: 

000 litų, tarp mokytojų, kurie 
buvo paskyrę tam tikrą mo
kesnį iš savo aĮgų, ir visuome
nės.

Paminklą buvo pavesta su 
projektuoti ir pastatyti žino
mam mūsų skulptoriui p. V. 
Gribui, kuris visą darbą atli
ko kuopuikiausia, pastatyda
mas žavėtiną paminklą su S. 
Daukanto figūra, miesto cen
tre.

Šiais metais, rugsėjo m. 
21 dieną, įvyko pastatyto pa
minklo pašventinimas ir ati-. 
darymas. Suvažiavo daugybė 
■svečių, ypač iš mokytojų*ir

2SS===

"Geriausi
SIUTAI ir 
OVERKOClAI

mes žinom, kaip pasiūti

.... ir tai šį tą reiškia, nes mes gaminome dra
bužius per 51 metus..........drabužius, kurie pa

tenkino daug tūkstančių vyrų savo nepaprasta vertybė.

Šiandie jus rasite, kad Richman Bros. drabužiai turi 
naują stailės gražumą, geresnį ir pilnesnį pritaikymą, gra
žesnį pasiuvimą .... ir materiją daug geresnę, negu bile 
kas yra pasiūlęs nuo prieškarinių laikų. Nedaro skirtumo 
kiek jus niokėdavot už savo drabužius, bet mes tvirtina
me, kad jus musų siutais ir musų overkotais busit pa
tenkinti.

Augštos rūšies worstedai, twistai ir ševiotai siutuose
vyrams ir vaikinams ___ naujai pilkų, rausvų, rusvų,
mėlynų ir maišytų. Kuprio vilnų overkotai, Mėlyni Mel- 
tonai, Kerseys ir Boucles, škotiški tweeds ir oxfordo pil
ki ___ jus rasite visko, ką tik jus mėgstate tokių šaižų,
kurie jums tinka pilnai, ar tai jus butumet augšti, že
mi, ploni, stori, arba reguleriško sudėjimo.

ESTABttSHBD 
V ,8 r7 9

BILE BIZNIO SIUTAS, TOPKAU- 
TAS, OVERKOTIS, ARBA IftEI 
GINIS BILE RICHMAN BROS. 
STORE SUV. VALSTIJOSE VI 

SADA UŽ TĄ PAT KAINĄ

THE RICHMAN BROTHERS CO

114 -118 South State Street 

4011 W. Madison Street

M P A N Y

6400 South Halsted Street
J,, ‘ f v <

3220 Lincoln Avė.

PILNAS EGZAMINAS 
>6.00 TIKTAI $5.00

■ PBCIA&XSTA.a
Taigi nenusiminkit, bet eikit pu 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikru specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų ku Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pat* 
po pilno lfiegzamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt tema lai
to, kad Jis astirl reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radis — Bcope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatu Ir el- 
sUku baktsrlologižku egsamlnarl- 
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ru negeroves, tr jeigu až paimsiu 
jus gydyki, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryė Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų. Inkstų, odo* kraujo, ner
vų, ilrdie* reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užslsenėjuslą. {at
kerėjusią. chronišką ligą, kurt ne
puldavę net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėjo Pu 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA

HPECIAU8TA8 
InėjlnSu Rūmas ISIS

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Ta.andos:' Nuo lt ryto Iki 
t po pietų. Vakarais nuo S iki f 

Nedėliotais nuo lt ryto iki 1 
t»o ntatu

advokatai

J. P, WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

Iki 3 vaL kortuose—nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9

52 Kast 107th Street
Kampas Michigan Avenue 

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

Telephone Dearborn t067

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 No. La Šalie St. Era. 1431 
CHTCAGO. IDD.

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak. 
Local Office: 1900 S. UNION AVB.

Tel Roosevelt 8710 
Vai. huo 6 iki 9 vai. vak. 

(ISsklriant seredos)

‘ A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie 8t., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. t-l 

Vakarute
3241 SO. HALSTBD STREET 

Tel. Vlctory 0663 
7-3 vai. vak. apart Panedėlio tr 

Pėtnyčlos

JOHN B. BDRDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

166 W. Adams St. Rm. 2117 
Telephone Randolph 3717 

2161 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 

Telephone Roosevelt tttt 
Name; t iki t ryte Tol. Reoub. tttt

JOHN MINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 We»t 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Ganai 2552
Vatandofe 9 Iki 8 :(to va

kare. Seredemia ir PėtnyČio- 
mia nuo 9 iki A

L l, , L
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KĄ DARYTI VAIKUI 
SU SLOGOMIS.ICHICAGOJE

Ofiso TeL Vlctory 8487
Qf. Ir Bei Teh Hemlock Uli

CUKRINIS KAREIVĖLIS 
ATEINANTĮ SEKMA

DIENĮ.

Tslefonas Grovehill 8281

STANLEY P. MAŽEIKA LIETUVIS GRABORIUS 
Didelė xrail koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7681

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisu 2408 WEST f S STREET 

Kertė So. Western Atbuvo 
Tel. Prospect 1088

Realdenclją 1158 So. LeaVRt SI 
Tel. Canal 2888

Valandos: 2-4 po pietų Ir f-8 T. 
NedėlloJ pagal susitartus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAIS
2433 W. MARQUETTE ROAD 
Nuo 8 — 12 Tai. ryto. Nuo 2 Tai. — 

S Ir 7 Iki 8 vai. vakaro. 
Seredomls nuo 8 — 12 Tai. ryto. 

Nedėllomls pagal sutarti.

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

8133 S. HALSTED STREET
Antras ofisu Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 8-11 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po 
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-8 Tak. 
Šventadieniais pagal sutarimo.

Seniai lauktoji operetė, ku- .* 
riij. ruošia L. Vyčių Chicagos i

Graborius ir Apskričio Dainos Choras jau J 
Baisamuotojas čia pat. Iš šių dienų repetici- 1 

jų galima spręsti jog kada už- 1 
danga pasikels ant “Cukrinio i 
Kareivėlio ’ šį sekmadienį, 
Lietuvių Auditorijoj, Dainos 
choras dnos publikai tokį vai
dinimų. kurš bus chorui kredi
tas, o atsilankiusiems, geriau- 
sis pasilinksminimo vakaras 
koki jie kada nors yra turėję.

Choristai susirinkę iš visų 
Chicagos kraštų jau nuo rug- 

’piučio mėnesio rengiasi prie 
^įmpaus* ^io perstatymo. Gražūs karei- 
ir pigiau įveliu ir kitų kostiumai suda

rys įspūdingų paveikslų. Pats 
veikalas yra taip pat įdomus 
ir pilnas juokingų situacijų. 
O melodingų dainų ši operetė 
yra kupina. Dainų yra viso
kių: solistams, duetams, ka
reivėliams ir visam chorui. O8

j orkestrą pridės prie viso to 
savo pagražinimų.

Žodžiu šis Dainos choro va
karas patenkins visus be iš
imties. Vienatinė proga pa
matyti “Cukrinį Kareivėlį yra 
šį sekmadienį.

Dainininkas.

Turtu automobilius visokiems rel 
kalama Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois Ofiso Tel. Virglnla 0086

Rezidencijos: Van Buren 6888 Telefonas Boulevard 1939 t

Op. S, A. Brenza
Ofiso Valandos: j

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

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

Canal <714 Republlo 8*48

LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuoplgiau- 

sla. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 251S arba 2618
2314 West 23rd Place 

Chicago. Illinois 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, Hl, 
Tel. Cicero 6927

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 iki 4 Ir « iki 8 t. t.

Nedėliomlg nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8418 Franklln Blvd.

Val.: nuo 8:3h iki 9:80 vak.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OB8TETRIKAJS 
Gydo stalgias tr chroniškas Ugne 

vyrų, moterų Ir Talkų

DARO OPERACIJAS

•TUVIŲ

Ofiso Tel Vlctory 6882 
Rezidencijos Tel. Drevei 8191

Rez. Tel. Mldvvay £612
ligonius priima kasdieną ano 

pietų Iki 8 Tai. vakaro- 
Neddllomts Ir seredomls tikĮftkftlnn sniRl|ft.rHft
Ofisas ir Laboratorija

Ir X-RAY
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Kampas 461h ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 5203 . 8413

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Wllmette 186 arba 
Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals 
Ir Ket v ergais vakare

PieiAUSIAS Ę-IET. GRABORIUS 
CHICAGOJE

t
 Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18-

868 West 18 Street

SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, TeL

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ilgų
Ofisas 8101 Se. Halsted SA 

Kampas 81 Street 
VALANDOS: 1—8 pa plet. 7-g vgfc. 
Nedėllomls Ir šventadieniais 18-12

ONDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc. 

Koplyčia Dykai
WEST 18th STREFT 

Canal SIU

4810 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tsl. Kenvrood 5107 

Valandos:
Nuo 8 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 8 lai 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

PRANEŠIMAS
Vai.: 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 vale.

Office: 4459 S. Californią Avė.
Nedėliojo pagal sutartį.Phone Boulevard 4139 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 $o. Albany Avė. TeL Pros
pect 1930. Nedėllomls tik pagal su
tarti.

LIETUVIS GRABORIUS 
Nauja graži koplyčia dykai 

4256 SO. MOZART ST. 
Tel. Virginia 1290

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR.S.6EZJSGRABORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI!

Z — Spinduliai
Ofisas 2281 Wsst ?2nd Street 

Cor. So. Deavltt St. Tel. Canal 6822 
Rezidencija: 6640 So. Maplearood

Avenue TeL Republlo 7888
Valandos 1 — S it 1 — S v. ▼. 

NedėlloJ: 18 — 12 ryte

Musų patarnavimas 
visuomet sųžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi- 
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių. Į

Nauja, graži ko- ,J9' 
plyčia dykai..

3307 AUBURN AVĖNUE

EZERSKI
PUOTA PAS pp. GRICIUSLIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas“

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard J8877

OFISAI:
4901 — 14 St 2924 Washington 
10-^2 2-4, 7-9, 12-f. 4^ Biyd^
Tel. Ciceru 662 Tel. Kedzie 2460-2451

’ M<rquette Park. — Antra
dienyje, lapkričio 4 d., žinomo

- LIETUVI^-AKIŲ

SPECIALISTASr
Palengvins aklų Įtempimų kurie 

esti priežastlmgalvoa skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tuo, skaudamų aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpų regystę Ir tolima 
regyste. ~1

Prirengiu teisingą! akinius visuose TeL 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialu atyda atkreipiama moky- 
zlos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
sara Nedėllomls nuo 10 ryte Iki 
18 po pietų.

Ar jau žinote kas sutaiso 
pilvelį Ir pilvų sugadintų? 
T. A. D. per 8 metus jau 
patatoė kelis tūkstančius, 
p- aar millonai nežino..* /V
Tai dabar yra laikas pra
dėt kaina 21.00. Reika- 
ląukit aptiekoj. arba tie
siai iš

Halsted St, Chicago
T. A D. Product

Gydytojas ir Chirurgas 
1821 SOUTH HARSTED ST.

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

8 Iki 2:80 vakare

Nedėllomls
Susitarus

Hemlock 6700 ,
Rez. Tel. Prospcot

Tel. Boulevardl 1401GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6156 South Kedzie 

Rez. 6622 S. Wihpple
.1. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Nuo Reumatizmo, geriausio Daktaro 
Iš Europos dėl žmonių, katra 'liga 
daugiausia žmofles kankina Amerikoj.

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

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris 

3343 S. HALSTED STREET 
Valandos: Nuo 2 — 4 p. e.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7599
Kaina |1.00, gaunamos pas:

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

CHICAGO, ILL.

DENTISTAS
1545 WEST 47 STREET
le Deposltors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Ambuiance Patarnavimas Perkėlė savn eflsg po onnnfc
4729 SO. ASHLAND AVEt 

SPECUAUSTAS 
DIBotu. Moterų Ir Vyrų Ugų 

VaL: ryte U nuo «—ė M
Vietų: 7—8:28 vakare 
MedAilemls 12 iki 28 

Telef. Midway 2880

UETUVM AKIŲ SPECIALISTAS

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambuiance patar
navimą. ^4

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 patarhavimą. \

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

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

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavltt St.)
Valandos Nuo 8 Iki 12 ryte 

nuo 1 Iki 8 vakare 
SeredoJ pagal sutarti

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg.. kamp. 18 St 2 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas 
Vai 9:28 ryt fkl 8:28 vak. Seredo
mls 9:20 Iki 12 v. Nedėllomls nėr 

skirtų valandų. Room 8 
Phone Canal 8811

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVĖ 

• Td. Yards 0994
JEI TURIT KĄ PARDUO

TI ARBA NORIT KĄ PIRK
TI PABISKELBKIT “DRAU 

GE”.
Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Mae 10 Iki 18 dleng 
Nuo 2 Iki 2 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 19 d9aa«DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
VaL: Nuo 9 ryto Iki S vakarePAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Falrfieid Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

. . ' SKYRIUS

Tel. Cicero
DVIEJŲ DIENŲ OPTOMETRINt AKIŲ

' KLINIKA BUS LAIKOMA '
Pėtnyčloj, Lapkričio 7 <lk-»ų 
Kuba to j, lapkričio 8 dienų

Tarp 8 vai. ryte ir 5 vai. vakare
adresu 4712 So. Ashland Avenue 

Klinikų laikys Dr. W. J erom o Heathcr tr Dr. Guy L. DuPlessls, 
Intemaclonalial paskllbę optoractrlnlal kllnlctztat.

Spcclalė domė bus kreipiamu J tnuskulln) aklų stovį, žvairas akis 
Ir žmones, kenčiančius nuo aklų nesmagumų.

Patarimai Ir Klinictstų patarnavimas visiems bus dovanai. Tole- 
fonuoklte dėl' registracijos — Boulevard 7589.

0. VAITUSH,
d OPTOMKTI H-TA9.

8464 80. HAL8TED STHEUT 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 *• 

pietų Ir 6 Iki 8 vai. vakare 
Ree. 8801 8. WALLACE STKJUCT

LIETUVIS DBNTISTAH 
▼ai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 

vai. vakare
Nedėllomls pagal sutari}

4847 W. 14 ST. Cicero, HL Tel. Wentworth 3000 
Rez. Tel. Stewart 8191

Tel. Cicero 2982

Gydytojas ir Chirurgas 
C>.->.-)K st) HALSTED STREET 
Vai.: 2 4 ir 7-9 vai. VakarB

DENTISTAS
4801 W. 148L Cicero,

Viršuj National Tea Store
Valandos: 10 vai. ryto iki 8 

vakare. Nsd. susitarus

Tet Boulevard 32013201 Aubum Avenue
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16 DIEVO APVEIZDOS 

PARAPIJOS.

IS LABDARINGOS SĄJUN
GOS VEIKIMO.

Vyfauto 500 m. mirties su-1 Town of Lake. — Labd. Su
kaktuvių paminėjimo dr-jų jungos 1 kuopa laikė susirin- 
komiteto da vienas susirinki-j kimų. Svarstyta, kaip tinka
mas šaukiamas lapkričio 7 d.Jmiau prisirengus prie seimo, 
vakare, po pamaldų parapijos! kuris įvyks mūsų parapijoj, 
knygyno kambaryj. r Išrinkta atstovai. Nutarta pa-

Praeitų penktadienį susi
rinkimas neįvyko iš priežasties 
kad svetainėj buvo didelis 
Lietuvių Piliečių susirinkimas 
(prieš rinkinius) it kiekvie
nas norėjo išgirsti prakalbas. 
Tat Vytauto komiteto susirin
kimas bus šį penktadienį. Dėl
to visų draugijų, kurios da
lyvavo vaikštynėse, atstovai 
prašomi susirinkti. Kurie da 
nesugrąžinote pinigų už me
dalius, malonėsite sugrąžinti 
šiam sus-me, kad užbaigtume 
darbą.

Juozas Blankus.

Pereitą sekmadienį čia mi
rė senyvas žmogus, virš 80 m., 
J. Razminas.

daryti knygutes išleidimui 
penkių daiktų. Knygutės pa-• J
rūpinti apsiėmė gerb. kun. 
A. Linkus ir nariams pada
linti. Reikia pažymėti, kad 
gerb. kun. A. Linkus, negana 
kad kuopą atgaivino, bet sa
vo patarimais ją stiprina ir 
sykiu nuoširdžiai veikia.

Daug pasišventimo įdeda ir 
kuopos pirm. p. M. ’Sudeikie- 
nė. Kuopos gyvavimas daug 
nuo jos priklauso.

Surengta “bunco” nejnažai 
pelno davė; ir vis kas nors y- 
ra daroma.

Labd. Sąjunga gražiai gy
vuos, turėdama tokius nenu
ilstančius veikėjus.

--- > Alma.

Matulaitis, M. I. C., jo žodžiai skursijas Lietuvon. P-nns Bal- jų ir geradarių niekuomet ne-gi bus renkami darbininkai sau patinkamą knygą. To-

Mūsų kolonijoj atsirado 
daug plėšikų. Pereito sekma
dienio rytą tapo apiplėštas 
M. Bankevičia. Jis laukė gat- 
vėkario ant 18 ir String str. 
Priėję du vyrai sušuko: “Ran
kas aukštyn!” ir atėmė, pini-

WEST SIDE ŽINIOS.

yra pne
nio šv. Mišių klausymo ir šv. 
Komunijos aukojimo už miru- 

gns ir laikroduką. Pamačius sius. Aušros Vartų bažnyčioje 
moteris išbėgo ir ėmė šaukti, ryte jau 5 valandą nemažas 
bet bomai mažai tebojo. Ap- darbininkų būrelis renkasi
sidirbę sau nuėjo be “strio- 
ko”. Bankevičia važiavo į 
darbą.

J. Vilkas, gyvenęs 1742 U- 
nion avė. (pas p. Minekus) 
pereitą šeštadieny išėjęs če
kio išsimainyti ir negrįžęs. 
Rytmety rastas gatvaitėj ša
lę gyvenamos triobos be są
monės. Bomai žmogui ne tik 
pinigas atėmė, bet ir gyvybę. 
Nuvežtas ligoninėn tuojau pa
simirė. Diktas buvo vyras. Sa
ko, galva labai buvo sudaužy
ta.

Pereito sekmadienio vakare 
ant Halsted str. ir 16 keturi 
vyrai (lietuviai) lošė korto
mis iš pinigų. Susipyko. Vie
nas peiliu subadytas iki mir
ties. * , i -

Jurgis Baškus pasiuntė sa
vo sūnų parnešti iš Šiaučiaus 
avalines. Einantį vaiką pasi
gavo bomai, prismaugė, atėmė 
pinigus ir labai vaiką iŠgąz- 
dino.

Policijos čia visai nesimato. 
Plėšikai be baimės darbuo
jas, nes žino, jog niekas jų 
nedaboja. Reiktų politikos 
kliubams tuo susidomėti ir pa
sirūpinti, kad žmonės vakarais 
būtų apsaugoti nuo plėšikų.

Ponai Mikuckai atidarė nan 
ją saldainių, cigarų, cigaretų 
ir t. t. krautuvę po numeru 
671 W. 18 str. Lietuviai, pa
remkite savo tautietį. Jis yra 
rėmėjas visi] kilnių darbų.

Raj>.

X Lapkr. 16 d. Town of 
I/ftke įvyksta Labd. Są gos 
Seimas.

tokią enpaprastą atydą kiaušy 
tojuose žadino, kąd klausyto
jai, rodos ir kvėpuoti užmiršo, 
kad nesudrumstų šventos ir 
visūs jaudinančios tylos.

X J. Balčiūnui pereitąją sa
vaitę miesto ligoninėje vyku
siai vidurių operacija buvo 
padaryta; ligonis stiprėja.

X Laurynaičių šeimyną šį
met prislėgė didžios sunkeny
bės: dukrelė a. a. Ona 19 m. 
mirė pereitą vasarą, dabar 
pats šeimininkas Antanas sun
kiai plaučių liga susirgo ir 
pateko į miesto prieglaudos 
Oak Forest ligoninę (4 war- 
das 1 lova) ir motina Katari- 
na su mažais besimokančiais 
parapijos mokykloje vaikais 
verčiama gintis nuo bado, vis
ką metus sunkiai turi dirbti.* \ ■
Teduoda Viešpats jiems šven
tos kantrybės! - ' •

X Rudeniui atėjus ir orui 
pablogėjus Aušros Vartų pa
rapijoje atsirado nemaža ne
sveikuojančių, kaip antai Mi
kalina Valonienė, VI. Pocius, 

i Motiejus Paplauskas, Juozas 
JPocevičius, Totoraitis ir daug 
kitų. ;

tutis plačiai žinomas laiva
korčių agentąs sako kad šie
met susidarysianti pusėtina 
kalėdinė ekskursija. Ekskursi
ja išplauks Scandinavian, A- 
merican Linijos laivu Frede- 
rik VIII gruodžio 9 d. Su ta 
ekskursija išplauks Lietuvon 
daugeliui žinomas Dievo Ap- 
veizdos par. darbuotojas Juo
zas Puplesis, buvusis “Drau
go” agentas.

R.

užmiršta maldose.
Paremkime jas atsilankyda

mi į rėmėjų pramogą.
Alma.

PRANEŠIMAI.

koncertui, kuris bus lapkri
tį čio 16 d., Liet. Auditorijoj. Vi

si nariai kviečiami ir į mėne
sinį susirinkimą, lapkričio 12 
d., 8 vai. vak.> Lietuvių Au
ditorijoj. i . ■ ■ . ) . Jjjg

u k ". Valdyba.

KALĖDINĖ EKSKURSIJA.

X Jautros žmonių širdys
uždusinės oktavos pamaldomis , . . ....... . , v I daugiausia keliaudavo vasa-skatinamos yra pne dažaies- ° .ros metu. Mat vasarą patogu

Ikšiol Amerikos lietuviai

SUGRĮŽO IS LIGONINĖS.

Bridgeport.— A. Masals
kis, plačiai žinomas grabo- 
rius, 3307 Auburn avė., va
kar sugrįžo iš ligoninės.

Pereito mėnesio pabaigoj p. 
Masalskis staiga ir labai su- 
negalėjo. Buvo nugabentas li
goninėn, kur padaryta apendi- 
ko operacija. Viskas gerai pa
vyko, nes ligoninėj tereikėjo 
išbūti 10 dienų.

P-nas Masalskis sargaliojo 
nuo pereito pavasario. Spėja
ma, kad to priežastis buvo su
gedęs apendikas ir po šios o-

Town of Lake. — Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 1 
skyrius laikys mėnesinį susi
rinkimą, 9 d. lapkričio, 2 va
landą po pietų, Šv. Kryžiaus 
mokyklos kambary. Visas re-> 
mėjas kviečiame susirinkti.

Vaddyba.

Bridgeport. — Dr-stės Pa
laimintos Lietuvos extra su
sirinkimas įvyks nedėlioj, lap
kričio 9 d., 12:30 vai. d., Lie
tuvių Auditorijoj. Susirinki
mas yra svarbus, nes" bus per 
taisymas įstatų. Būtinai turi 
kožnas narys dalyvauti. Taip-

1 VARNIUS

Neseniai krim. policija su
ėmė kelioliką komunistų. Ke
turis ‘iš jų Kauno komendan
tas išsiuntė 6 mėnesiams į ko
ncentracijos stovyklą, o kiti 
keturi atiduoti kariuomenės 
teismui nubausti. “R.”

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZFRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, fomičius ir kito- 
kius dalykus.peracnos, kaip yra vllimasi, i _ . . , , .., . ! Taipgi parduodame anglispavyks sugrįžti i pilną svei-; . . -. ,1 r e geriausios rųsies už prieina-
miausią kainą. Musų patarna-katą.

kad pirm darbo išklausyti šv.
Mišių ir priimti šv. Komuni
ją. U jų dauguma net Kry
žiaus kelius suspėja apeiti.
Tikrai musų žmonelių žymus 
pamaldumas už mirusius mel
stis.

X Uždusinės oktavos ketvir
tą vakarą gražų pamokslą ir ikos lietuvių tarpe pradeda- 
begalo vaizdžiai sakė kun. K. i ma kalbėti apie Kalėdines ek-

plaukti per juras ir taipgi va
sarą' Lietuvoj smagu vakaci- 
jas leisti. Bet ir žiema turi 
savo gražumų. Be to žiemos 
laiku Lietuvoj gera svečiuotis, 
nes žmonės yra liuosesni nuo 
darbų. Žiemą turime;.'links
miausią metų Šventi Kalėdas. 
Tai kaikurios Europos tautos 
Amerikoj ir vyksta į gimtinas 
kraštus Kalėdų praleisti. 

Dabar po truputį ir Ameri-

U2DUSINES OKTAVOS
AUŠROS VARTŲ BUmOJE

2323 W. 23rd PI., Chįcago

UŽBAIGA
Šv. Tėvas, Pijus XI, 1929 metais suteikė 

Marijonų globoje esančioms bažnyčioms ypa
tingas privilegijas visą UždO&nės Oktavą. 
Tas privilegijas turi ir AuSros 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 
paaukoti 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, ryt nedėlioję ir užbaiga pir
madienyje 7:30 vai., mišparai, pamok
slas, procesija ir visuotinių atlaidų su
teikimas ir pašventinimas.

Pamaldų metų bus šventinami rašančiai, kry
želiai, medali kėliai — škaplieriai Ir kitos devo- 
eionalljos, ir bus teikiami jiems Tėvų Marijonų 
atlaidai. ; f

RažanClua, ėkapllerlus etc, galima (atgyti Auš
ros Vartų parap. mokyklos 7 kaknbaryje. Prieš 
pamaldos. '

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

vimas yra greitas, geras ir
’ ŽEMZJŲ PRAMOGA JAV “££*£ RockweU

Telef. Bepublio 5099 
Mes pervežame daiktus ir i 

kitus miestus.

čia.

Town of Lake, — Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 
“bunco” jau čia pat. Beliko 
vos kelios dienos. Rėmėjos 
visus kviečia į pramogą ir 
visiems žada Smagų' laiką. At
silankę porams brangią įstai
gą — Šv. Kazimiero Vienuo
lyną, kuriam parama labai 
reikalinga. Seselės savo remė-

■ AR IEŠKAI GEROS
.KNYGOS?

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

Knygų mylėtojai neretai 
turi vargo iki užtinka tikrai

WALTER THE TAILOR
Valytojas ir Taisytojas

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

Kailiniukų išvalymas, glaziravimaa 
ir pamušalo indėjimas .... $14.00

Ateiname pasiimti ir pristatome.

2655 WEST 69 STREET

Tel. Hemlock 6484

kietus čįa norimo nurodyti’ 
vieną knygą, kuria niekas ne- 
apsivils, ypač tie, kurie mėg
sta dvasiškus, religinius pa
siskaitymus. Karštai visus 
raginame įsigyti knygą var
du

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

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

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

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

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

Chicago, III.

R A D I O

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

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

, lIŽAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonus Hemlock BBSt

Wm. J. Kareiva
, u Savininkas , 

Del geriausios rųŠles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GRKEN VALLEY 
PRODUCTS 

OlssUs šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 

4$ 44 SO. PAULINA STREET 
TeL Boulevard 1 $8$

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 

Kontraktorius
4556 Bo. Rockvrell Street

ES
Budayojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 

įmuro darbus, iš medinių pa- 
j darom mūrinius, apmurinam

KCflTn ID DlYlinilTU,medini namą P° vieną plyt** OUIU In rumuuin Atrodo mūrinis, po to jau no-

Phone Republlo 494$

PETRAS GRIRAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes mollavojlme, dekoruojame Ir
tšpoperiuojame visokius _____„
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.:
A. M. BUTCHAS
PARDUODAME: Pentą, aliejų,

vinis, ir įvairius Įvairiausius Hard- 
ware — geležinius daiktus — reik

menis. Musų kainos labai prieina
mos.

4414 So. Rockwell Str.
Telefonas Lafayette 448$

MARQUETTE JEWELR Y 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlallmn visokių 

toksinių Ir sida- 
orinlų daiktų. ▼$-* 
(Įaustos mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMI.OCK 8880

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

S, I. FABIAN & CO.
809 West 35th Street

CHICAGO
TEL. BOUL. 0411 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug išlaidų

Geriausios Rūšies Automobi
liai.

J

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

GAGB PARK MOTOR 
SALES

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

Telefonas Prospect 5669

reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Aveuue

Tel. Lafayette 7674
Telef. Republlo <$$$

D. GRICIUS
GENERALI8 KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnamlauslos.

2452 WEST 69th STREET

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

6RAHAM PAIGE
$848.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai 
ateik pas mus Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšiea au
tomobilius už žemų kalnų.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGBTON MOTOR SALES
INC.

■BVSriakMi Taksoms, d. Laakye 
Telefonas Lafayette 4M8

8962 Archtr ATorot

Tel. lafayette $44$ Ofisas Ir Rea. 
Ir 8S84 4101 8. Mosart St.

. C ENCHER & CO.
GENE RALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Bstate Ir visokia apdrauda. 

Notary Publio 
Skyrius 449$ So. Fairfleld

J

JOHN PAKEL & GO.
Generaliai Kontraktorįai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Res. Grovehill 1680

JONAS PUDZIUVELIS
OENERALTS KONTRAKTORIUS
Statau naujus namus Ir pertaisau 

senus. Senus namus priimu 
nūs.

2650 We$t 69 Street 
Telef. Hemlock 417$

Tel. Lafayette $197

W. & L. ELECTRIC GO.
Not Ine.

Elektros kontraktorlal, suvedam švie
sas ir Jėyų. Elektros retkmenos Ir 
fikšClerlal.

L. DOMBROVBKI A SOH 
901$ West 47 8treet

Telefonas Canal 791$

PETRAS CIBULSKIS
MaUavojlmo Konbaktorlns 

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas staltas.

9$I4 So. LBAVITT ST. CHICAGO

M. YUSZKA 
Plnmbing A Heating

Kaipo lietuvių lietuviams patar- 
auslu kuogerlausla.

4426 So. Western Are.

TeL Lafayette 8227

šapos Telef. 
Hemlock 98$7

Namų Telef. 
Republlo 1491

JOHN YERKES
Plumblng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thotnas Higgins
PLUMBERIS

Turiu patyrimų per daugeli metų.
Darbų atlieku greitai Ir plglak 

991$ 80. OAKLEY AVĖ. 
Telet Canal

Perkam MortgeCiug Ir Bonus. 
Skollnam pinigus ant Namų. 
Parduodam, lšmalnom ir lnšlurl- 

nam visokį turtų.
Padarom davernastes Ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notariallškus raštus 
SlunCiam Pinigus lf Laivakortes. 
ATSAKANTI8 PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmingumo. 
HES GVARANTUOJAM SAVO 

ATIJKTĄ DARBĄ.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Valgomosios setas, lovos, mad.ra- 
eal, spriugsal, kėdės ir kiti namų 
daiktai. 844 Bradley, Tel. Graceland 
7467, 1-maa floras

RAKANDUI PARDAvTmuI
PARDUOSIM su dideliu nuosto

liu visus puikius rakandus, 2 Wiiton 
kaurai, elektrinis radio ir viskų mu
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip 
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras barge- 
nas.

W. 02 St. Arti Whlpplc Street

REIKIA DARBININKŲ

Reik operatorių, 
moterų d realų, Kre 
Herman Splvek & 
ket st.

patyrusių ant 
Kreiptis po ketvergo. 

& Co., 232 S. Mar

Rendon S kam b. $15, 
kamb. — $20. 1528 No. Ti

tai pgl 6 
Talm&n Avė.

REAL ESTATE

Mainysiu savo .namus Chi- 
į ūkį nuosavybę mieste

JULIUS ŽLICKIS 

2019 W 22 Street 
Tel. Canal 5529

cagoj j 
Lietuvoj




