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Vilniaus katedroj rasti 2-jų karalių karstai
BRITANIJOJ PARLAMENTAN RINKI 

MAI ĮVYKS SPALIŲ 27
/ Z

Atsistatydino Vokietijos užsie
nių reikalų ministeris

JAPONIJOS VYRIAUSYBE J KINIJĄ 
SIUNČIA KARIUOMENĘ!

NAUJI BRITANIJOJ 
RINKIMAI

ATSISTATYDINO MINIS-1 
TERIS CURTIUS

LONDONAS, spal. 7. — Šia
ndie paleidžiamas britų parla
mentas. Nauji parlamentan 
rinkimai įvyks šio spalių mėn. 
27 d.

UŽ NARDANČIŲ LAIVŲ 
PANAIKINIMĄ

ROMA, spal. 7. — Čia vie
šįs britų lordas Robert Cecil 
iškelia sumanymų, kad busi
moje tarptautinėįe nusiginkla
vimo konferencijoje valstybės 
sutartų panaikinti nardančius 
laivus ir militarinius orlai
vius.

BERLYNAS, spal. 7. — Vo
kietijos ministerių kabinetų 
palietė krizis. Iš kabineto išė
jo užsienių reikalų ministeris 
Curtius, kurs visas laikas bu
vo ujamas už nepavykusių Vo
kietijos su Austrija ekonomi
nę Unįjų.

Gal ir kiti keli ministeriai 
apleis kabinetų.

KOVA ISPANIJOS SU
SIRINKIME

MADRIDAS, spal. 7. — 
Steigiamajame Ispanijos susi
rinkime atstovai veda tarpu
saviu kovų konstitucijos klau
simu.

Svarstomi konstitucijos 
straipsniai apie Bažnyčios sto- 
vybų. Laikinoji vyriausybė gi
na Bažnyčių. Yra vilties, kad 
ji ir laimės.

ATSISTATYDINO PANA
MOS KABINETAS

PANAMA, spal. 6. — Ki
lus varžytinėms dėl kandidato 
į respublikos prezidentus, at
sistatydino visas Panamos ka
binetas.

KINIJOJ PAGROBTAS 
KATALIKŲ KUNIGAS

HANK0W, spal. 6. — Sin- 
kow’e, už 35 mylių nuo čia, 
komunistai plėšikai pagrobė 
katalikų misijoninkų, kun. P. 
Turk’ų. \ ČJ

PASIKEITĖ SUTARTIMI

ATĖNAI, Graikija, spal. 6. 
— Čia atvyko turkų vyriausy
bės ministeris pirmininkas Is- 
mat paša. Su Graikijos vy 
riausybe jis pasikeitė ratifi
kuota turkų-graikų sutartimi. 
Ši sutartis padaryta praėju
siais metais.

New Yorke kandidatai į policmonus be kitko turi pereiti nuodingųjų dujų kursų. Su kau
kėmis jie turi liuosai eiti per dujas, taip pat lavintis dujų bombų mėtyme.

Tai karalių Aleksandro ir 
Zigmanto Augusto

, . . f
JIEDU PODRAUG BUVO IR DIDIEJI 

LIETUVOS KUNIGAIKŠČIAI

BENDRAS ŽMONIŲ GIE
DOJIMAS KATALIKŲ 

BAŽNYČIOSE

CINCINNATI, O., spal. 6. 
— Arkivyskupas McNicholųs 
parėdė visose arkivyskupijos 
bažnyčios^ „įvesti bendrų visų 
žmonių giedojimų.

Tuo reikalu kreiptasi į vi' 
sus vargoninkus. Pažymėta, 
kad giedojimu jie turi rūpin
tis. Vargoninkų pareiga šven
tų giesmių giedojimo mokinti 

-bažnytines draugijas kiekvienų
LONDONAS, spal. 6. — Ka- skyrium ir visas kartu. Lan- 

šmiro krašte, Indijęs pasieny, kantieji mokyklas vaikai be 
sukilo taip vadinamų turko- paprastų šventų giesmių turi

CHICAGOJE

ŽADA DUOTI 250,000 
DOLERIŲ

“ATHLETICS” LAIMĖJO

MAHARADŽA ŠAUKIAS 
PAGALBOS

Chicagos milijoninkas filan
tropas J. Rosenwald’as žada 
duoti 250,000 dolerių Cook’o 
apskrities bedarbių šelpimo 
fondan, jei kiti kurie penki 
asmenys irgi skirs po tokių 
sumų fondui.

PHILADELPHIA, Pa., spa
lių 7. — Pasaulinėje baseboli- 
ninkų serijoje vakar laimėjo 
“Athletics.”

Chicagoj laimėjo “Sox” 

kuopa.

ATVYKS POLICIJOS 
EKSPERTAS

RŪSY PINIGUS

manų padermė.
**• *

Kašmiro maharadža (valdo
vas) šaukias Indijos vice-ka- 
raliaus pagalbos. Jis reikalin
gas ne tik ginklų, bet ir ka
riuomenės.

išmokti dar, ir liturginio gie
dojimo lotiniškai.

Ši bendro žmonių giedoji
mo tvarka bažnyčiose turi būt 
įvedama nuo ateinančio gruo
džio mėnesio.

Antoinette Lulinski, 68 m. 
amž., So. Chicagoj, praėjusių 
vasarų rūsy užkasė 13,000 do
lerių, Tomis dienomis ji gry
žo namo iš Michigano aplan
kius ten savo dukterį ir už
kastų pinigų nerado. Pranešė 
policijai.

Iš New Yorko Chicagon to
mis dienomis atvyks ekspertas 
perorganizuoti (patvarkyti) 
Chicagos policijos departame
ntų.

Iš uždaryto Lake View State 
banko depozitoriams bus išmo
kėta indėlių dalis — 10 nuo- 
šimčų.

KLAIPĖDA, rūgs. 25 (per 
paštų). — Po Vilniaus kated
ros didžiuoju altorium giliai 
vienoj užmūrytoj rūsy netikė
tai rasti lenkų karalių ir Lie
tuvos didžiųjų kunigaikščių A- 
leksandro ir Zigmanto Augu
sto karstai, o taip pat pirmo
sios karaliaus Zigmanto Au
gusto žmonos Elzbietos ir an
trosios žmonos Barboros Ra
dvilaitės karstai. Ant kara
liaus Aleksandro galvos ras-- 
ta brangintina karūna penkio
liktojo amžiaus pradžios dar
bo.

Lenkų istorikai turėjo žinių, 
kad šie grabai yra Vilniuje. 
Bet buvo įspėjama, kad jie su
dėti kitos kurios senos bažny
čios rūsiuose, bet ne katedro
je. -

Iš Vilniaus papildomai pra
neša, kad karaliaus Aleksan
dro (1492 — 1506 m.) ir ka
ralienės Elzbietos karstai sma
rkiai papuvę. Daug geriau iš
silaikęs karalienės Barboros 
karstas, ant kurio dar mato-

. . ..v. t, •, .• i T-j? mi Lietuvos ir Lenkijos her-Apiplestas Prudential Life . . x . T*
Insurance Co. ofisas, 2403' ,baI’ 0 talp pat Ir Badvlh) her

ISPANŲ RIAUŠES

CADIZ, Ispanija, spal. 6.
— Vietos gyventojai sukėlė 
protestus ir riaušes prieš auk
štas namų nuomas ir prieš 
brangų maistų.

Riaušininkus malšinti pašau 
kta kariuomenė. 1 
vo ir 3 sužeista.

JAPONŲ KARIUOMENE J 
KINIJĄ

TOKIJO/ spal. 6. — Japo
nų vyriausybė nusprendė į Ša- 
ngh'ajų, Kinijoj, pasiųsti kele
tu šimtų kareivių.

Įvairiose Kinijos dalyse pli
nta boikotas prieš japonų pre
kes. Kai kur japonai puolami. 
Išilgai Yangtze upės uždaromi 
japonų konsulatai. Japonams 
parėdyta kuoveikiau apleisti 
Kinijų.

PREZIDENTAS TARĖSI 
SU POLITINIAIS VADAIS

WASHINGTON, spal. 7. — 
Vakar vakare Baltuose Rū
muose prezidentas Hoovėr’is 
turėjo konferencijų su politi
nių partijų vadais, kaip su sa-

asmuo žu- viškiais republikonais, taip su 
demokratais — kongreso na
riais.

Pirm konferencijos prezide
ntas pareiškė, kad pasitarimų 
tikslas yra kurti krašte vie
nybę statybinei jėgai. Nes šia
ndie krašte veikia griaujamoji 
jėga.

PANAMOS PERKASO 
PAJAMOS

ČILĖS PREZIDENTAS

SANTIAGO, spal. 6. — Či
lės respublikos prezidentu iš
rinktas Juan Estaban Monte-
ro.

Chicagos majoras 
k’as “pagavo” šaltį, 
nebuvo savo ofise. ♦

Cerma-
Vakar

VEDA TARDYMUS

So. Chicago Heights mieste
ly arti policijos viršininko na
mų ties vieno saliflno durimis 
susprogdinta bomba. Vedami 
tardymai.

TEKO PLĖŠIKAMS
!■

‘Sunny Boy Ice Cream Co.* 
vedėjas A. Varvares’as pasi
skolino 1,000 dolerių nusipir
kti motorvežimų (trokų). Šių 
įstaigų užpuolė plėšikai ir a- 
tėmė tuos paskolintus ir kitus 
pinigus.

NĖRA TAIKOS

Blaine pi. Paimta apie 1,000 
dol.

NĖRA VILTIES PA
SVEIKTI

WEST ORANGE, N. J., 
spal. 7. — Gydytojai prane
ša, kad sergančiam išradėjui 
Edisonui nėra vilties pasvei
kti. Ligonis kasdien eina blo
gyn.

bas.
Rasta rūsiuose koplyčia su 

karstais nebuvo atmurijama 
nuo septynioliktojo amžiaus ir 
tos vietos niekas nežinojo.' • i J * y.

Karaliaus Aleksandro kars
te rasta taip pat karūna pe
reinamo stiliaus tarp gotikos

ir renesanso. Karalienės Elz
bietos .karste rasti keli auk
siniai daiktai, jų tarpe ir si
dabrinė lentelė su karalienės 
vardu ir titulu.

Karaliaus Aleksandro kars
tas padėtas vidury ir visų ga
lvos atkreiptos į altorių. De
šinėje jo padėtas karalienės 
Barboros, o kairėje — Kara
lienės Elzbietos karstai. Ka
raliaus Aleksandro karūna 
pažaliavusi.

Karaliai Aleksandras ir Zi
gmantas Augustas yra iš Lie
tuvos Didžiojo Kunigaikščio 
Vytauto giminės. Visos šios 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
įr vėliau ir' Lenkijos karalių į 
giminės kamienas yra. Didy- ’ 
sis Lietuvos Kunigaikštis Ge
diminas, kurs Lietuvą valdė 
nuo 1316 ligi 1341 metų ir dė
jo pagrindų Lietuvos galybei, 
kurių vėliau Vytautas Didysis 
taip toli išplėtė.

Kunigaikščius Aleksandrų ir 
Zigmantų Augustų Lietuva iš
sirinko didžiaisiais kunigaikš
čiais, gi lenkai po to juodu 
išsirinko karaliais. X .* 4

Karalius Zigmantas Augu
stas mirė 1572 m. Jis nepalu 
ko įpėdinių ir buvo paskuti*"- 
Lietuvos ir Lenkijos valdovas 
iš Vytauto — Jogailos gimi
nės.

GRYŽO ĮGULOS DALIS

BUS DEPORTUOJAMI I 
RUSIJĄ

WASHINGTON, spal. 6. — 
Karo departamentas paskelbė, 
kad Panamos perkaso admini
stracija per rugsėjo mėnesį 
turėjo 1,820,736 dolerių paja- 
mų. ...

STREIKUOJA DAR
BININKAI

LAWRENCE, Mass., spal. 
6. — American Wool Co. vie
tos dirbtuvėse sumažino dar
bininkams atlyginimų. Paskel
btas darbininkų streikas. K

Nėra taikos tarp teatrų sa
vininkų ir operatorių unijos. 
Operatorių unijos viršaičiai 
stovi už reikalavimų, kad kiek- ’ 
vienas teatras apmokėtų du o- ,)uro*^' 
peratorius.

NEW YORK, spal. 6. — IŠ 
Europos gryžo nardančio lai
vo “Nautilus” 11 narių įgu
los. Kita’ įgulos dalis parvyks 
paskiau kartu su kapitonu Sir 
Hubert’u Wilkins’u.

Anądien pranešta, kad lai
vas “Nautilus” taip sugedęs, 
kad į>us nuskandintas Žiemių

NEW YORK, spal. 6. — De
portuojami iš šio krašto ko
munistai visados būvo siunčia
mi į tuos kraštus, iš kurių jie 
atvykę.

Dabar vyriausybė nuspren
dė tvarkų pakeisti. Deportuo
jamiems komunistams įvedami 
palengvinimai. Jei jie reikš 
noro, jie bus siunčiami tiesiog 
į Rusijų, kurios valdžiai tar
nauja. J gimtinius kraštus grą
žinami komunistai dažnai su
siduria ten su mirties bausme.

pinigams vietų, kad pirmadie
nį paimti ir nunešti į bankų. 
Pinigai uždaryti geležinėje spi 
ntoje.

Vakar vedėjas nuėjo pinigų 
atsiimti. Policija apsižiūrėjo, 
kad spinta atidaryta ir pini
gų nei pėdsakio.

b
VYRIAUSIASIS TEISMAS 

SESIJOJE

DAUG IŠLEISTA ŠELPIMUI

Cook apskrities visuomenės 
gerovės biuras vargšų šeimy
nų šelpimui per rugpiūtį ir 
rugsėjį išleido 387,490 dolerių.

Amerikos lakūnai — trans
portinių lėktuvų vairininkai 
— susiorganizavo unijon.

KONFERENCIJA ŽIOGŲ 
KLAUSIMU NESAUGI NEI POLICIJOS 

STOTIS

WASHINGTON, spal. 6. - 
Vyriausiasis krašto teismas 
vakar pradėjo 143 sesijų.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandie pramatomas 
lietus; popietį vėsiau.

CAPE T0WN, Pietų Afri
ka, spal. 6, — Nairobi atida
ryta konfererteija, kurioje bus 
ieškoma sėkmingų priemonių 
kovoti prieš žiogus i(šarančų). 
Kas metai kai kurių teritori
jų plotus žiogai pakeičia ty- 
rynais.

CLEVELAND, O., spal. 6. 
—- Praėjusio penktadienio pa
vakarį, kada bankai buvo už
daryti, vienos viešosios vidu
rinės mokyklos vedėjas 850 
dolerių nunešė į artimųjų po
licijos stotį, kaip į saugiausių

PINIGŲ VERTE

Lietuvos 100 litų $10.00 J
Britanijos 1 sterl. sv.. 3.82 1
Prancūzijos 100 fr. 3.94 ’j
Italijos 100 lyrų 5.17 J
Vokietijos 100 mrk. 23.75 j
Belgijos 100 belgų 13.98 j
Šveicarijos 100 fr. 19.60 į
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ISelna kasdien. Uskyrua sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *«00. Pu

sei Metų — *3.60, Trims Mėnesiams — *1.00. Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metanas *7.00, Pusei Me
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negir
tina, jei neprašoma tai oadarytl Ir neprlsiunčiama tam 
tikslui paėto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 13:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

paties prohibicijos įstatymo laužymo. Jis tar
domas dėl to, kati už šmugeliu sukrautus pi
nigus valstybei mokesčių (taksų) nesumokė
jo. Capone valstybei skolingas virš milijono 
dolerių. Spėjama, kad pasibaigus bylai dėl 
valstybės mokesčių, Capone bus patrauktas 
atsakomybėn dėl Volstead’o akto laužymo 
ir dėl kitų su tuo surištų dalykų, kurių ne-
maža yra priskaitoma jo sųskaiton. Rimtoji 
Amerikos visuomenė seniai to laukia.

Ši byla yra rimčiausia ir didžiausia pro-

Įvairūs Straipsniai.
JAM BUVO “ STEBĖTINA vedėjais, kurių tarpe yra ir

—-------- - iždo sekretorius. Pramonės ve-
“Aluminmu Co. of Ameri-; dėjai prezidentui žadėjo te-1

ca” andai sumažino atlygini-;mažinti atlyginimo. Bet žadė

“D R A U G A S”
LITHUAN'IAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Except Sunrtay.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — *6.00. Slx Montho 

— *2.60. Three Months — *2.00. One Month — 75a 
Europe — One Tear — *7.00. S!x Montbs — *0.00. 
Copy — .01c.

▲dvertlalng m “DRAUGAS” brlngs best results.
Advartlsing rates on applicatlon.

“DRAUGAS" 2334 Š. Oakley Av., Chicagt.

mų darbininkams. Apie tai jimo nepildė. Nepildė nei iž- 
paklaustas iždo sekretorius do sekretorius, lieja, jis dar 
A. Mellon’as atsakė, kad tas reiškė “nuostabos”, kad jo ve i 

I'ibicijos įstatymo byla nuo pat to įstatymo j jam yra stebėtina. Jis negalė- damoje įstaigoje vykdomos 
įvedimo. Joje, beabejo, iškils visi to įstatymo jo suprasti, kaip tas įvyko. atmainos.
blogumai. Tai turės būti akstinu ieškoti ko- Į Iždo sekretorius Melkm’as 
kios nors--išeities. Volstead’o aktų reikia yra šios kompanijos vyriau- 
kaip nors modifikuoti, jei norima išvengti sias vadas. Jis yra kompani- 
Capon’ių ir jam pfenašių šmugelninkų dar jos direktorių pirmininkus, 
didesnio įsigalėjimo, dar didesnės jaunimo ši1 kompanija savo vyriausių 
demoralizacijos ir nesiskaitymo ne vien tik Į buveinę

Jei prezidento kabineto na
rys elgias prieš prezidento 
norų, tat nei nuostabu, jei vi-

Trečiadienis, Spalio 7, 1931

r-*
Vaizdas iš Yorkshire (Anglijoj) po nepaprastos audros,si kiti pramonės vedėjai ne-

. pildo savo žadėjimų. Ir po- kuri nesenai perėjo per tų kraštų, 
tun Pittsburgb’e, , . , . . . 1........ . . draug nenuostabu, jei prezi-

DIENOS KLAUSIMAI

su prohibicijos, bet ir kitais krašto įstaty - Pa. Kadangi iždo sekretorius denįas neatsiliepia atlyginimo J08 kraštus ir visus pramonės, darbininkai ir jų šeimynos 
mais- turi gyventi Washingtone, I mažinimo klausimu. centrus. i neturi jokių nuosavybių, iš-

Pittsburghe jį pavaduoja jo v i Indijos pramonėje dirba skyrus keletu naminių baldų*
brolis. Tad būtų paika many-J Tos r»8ies įvykiais visuo- (Uug vyrų> moterų ir ir puodų. Neturi net atitinka-

—--------- |ti, kad iždo sekretorius neži- ,mene daug įdomauja. Angliš- vaikų Ir yigų padgtw tie- 'mų patalpų. 'Vienam kokiam
Pirmadienyje mirė Jungtinių Valstybių! notų, kas veikiama jo valdo- |ka spauda pranešė, kad tas Uog nedovanotįna, daugiau! kambary keliolika žmonių mie

DWIGHT W. MDRR0W.

"fui, r ■ ■ liiT
ŠMUGELNINKŲ • KARALIAUS 

BYLA.

senatorius Pwight N. Morrow, sulaukęs 58 m. moję įstaigoje. Nepaisant to, skaudžiai palies republikonų j<aįp skandališka. 
amžiaus. Pastaruoju laiku velionis labai pla- jis laikraščių atstovams pa-įP^ijų ateinančiais metais, 
čiai buvo pagarsėjęs. Jis buvo Jungtinių Val
stybių ambasadorium Meksikoje tuo metu,

i ga arba liuosų laikų pralei- 
- . džia. Nestebėtina tad, jog tre-reiškė, kad jam tas įvykis lš tikrųjų tada ir iždo sek- APle nulijonų<‘ja dalis kūdikių miršta ncsu- 

....... .. - . .. rotorius stebėsis darbininku vra pinigu sko-

Kas Amerikoje nežino apie Al Capone. 
Daug kų apie jį girdėjo ir kitų kraštų žmo
nės. Ir kur gi nežinos. Juk jis yra daug gar
sesnis, negu bite kurios pasaulio valstybės po
litikas, ar mokslininkas. Sunku rasti kitų to
kį asmenį, apie kurį spauda tiek daug rašy
tų, tiek dažnai visokiose pozose atvaizdai bū
tų dedami į laikraščius. Bet nė to neužtenka. 
Apie Capone knygas rašo, filmas ima.

Šiomis dienomis .Chicagoje, federališka-

kada ten ėjo baisūs katalikų , persekiojimai, 
kada santykiai tarp tų dviejų valstybių yisai 

j buvo blogi. Nors jis nedaug tesirūpino užsto- 
I ti persekiojamus katalikus, bet užtad jam pa- 
I vyko užmegsti gerus kaimyninius santykius 
tarp Jungtinių Valstybių ir Meksikos.

Velionį plačiai išgarsino lakūnas Charles

“stebėtinas”. Tuomi pasiten
kino laikraštininkai, bet nepa
sitenkino visuomenė. Ypač la
bai susidomėjo milijonai dar
bininkų, kad iždo sekretoriui 
“nežinoma“ kas veikiama jo 
valdomoje Įstaigoje.

Šio krašto alumino praino

Aguona.

DARBININKŲ BŪKLĖ 
INDIJOJ.

darbininkų yra pinigų 
lintojų žnyplėse. Šie skalinto- 
jai iš skolininkų plėšia nuo 
75 ligi 150 nuošimčių palūka
nų. Skolininkai turi atmokėti | 
dalimis. Tas atimama iš jų

laukę vienerių metų amžiaus. 
Darbininkams už darbą at

lyginimai taip žemi, kad pa
ti komisija neturi noro kelti 
to viešumon.

Bloga darbininkams Indi- gaunamo už darbų atlygini-1 Komisija savo pranešime 
joj. Jiems ten negeriau kaip ino- Skolininkai dažnai dar- reikalauja būtinai keisti tų 

palieka tik tiek,' nepakenčiamų, tvarkų atitin
kamais įstatymais visai Indi
jai. Be kitko ji paduoda apie

Hie teisme, tardoma to “garsaus” žmogaus 
bylk. Koks tai didelis įvykis! Kiek daug kal
bų, susirūpinimo! Rodos, visas pasaulis nieko 
daugiau nebeveikia, viską metė į šalį ir seka 
Al Capone bylų.

Dėl ko Capone toks gatsus?
Į šį klausimą kiekvienas įengvai atsakys. 

Jis yra garsus dėl to, kad, laužydamas Jung
tinių Valstybių įstatymus, didelius turtus su
sikrovė, kad milijonus “ištroškusių” piliečių 
slaptai iš užsienių įvežama, ar slaptai “namie 
daroma” degtine ir alum girdė ir kad val
džia, aiškiai žinodama iš ko Capone krauna 
turtus,,, nepajėgė jo šmugeliu daromų bizni 
sustabdyti ir nubausti už prohibicijos įstaty
mo laužymų.

Al Capone ne vienas šmugeliu verčiasi. 
Jis turi stiprių organizacijų. Jis vadovauja 
daugybei degtinės ir alaus šmugelninkų ir 
dėl to yra vadinamas jų “karalium”. CapOnę 
tų vardų ne veltui turi. Jis didelius pinigus 
už tai ima. Kas drįso jo organizacijai prie
šintis, tas skaudžiai dėl to turėjo atmokėti.

Šiuo tarpu “karalius” tardomas ne dėl

Lindbergh’as, kuris vedė jo dukterį. Bet jisįnės priešakyje yra iždo sekre-!iaud- valdomoj Rusijoj. Kaip ini ams 
ypatingai pagarsėjo tais metais, kada varė:torius su savo namiškiais. Jis į^U8G°3> taip Indijoj gyvuoja <a 3le V
kampanijų New Jersey valstybėj dėl savo yra pozicijoje atkakliai įjĮdarb. vergiją. Skirtumas tik Sakysime, jei darbininkas
kandidatūros į senatorius. Jis savo stiprų o- sėkmingai kovoti už taip va-' tame, kad Rusijoj įvesta vi- pasiskolina 50 dolerių, tai jis
ponentų nugalėjo dėl to, kad griežtai stovėjo dinamų apdraudžiamųjų muitų riems gyventojams vergija, gi už tų paskolų tik vienų palu- j u, .
už modifikavimų Volstead’o akto. Republiko- tarifų. Ačiū šiai tarifai, Mel- ^ndij°j tik vieniems darbiniu-1 kanų į metus tūri mokėti daū- ®• ĘP?11 a. aTS M Tenua
nų partijos politikų rateliuose' gana plačiai lon’ai savo turtus keleriopai kaiIls* Kita — Rusijoj kulkas giau 100 dolerių. Jei skoliniu- 1L30S pusiu ymus.
buvo kalbama apie Morrow kandidatūrų į! padidino. Nei viena pramonė! lleParduodami pramonei vai- kas yra vedęs, tai kada pa-
Jungtinių Valstybių prezidentus.

Velionies Morrotv asmenyje kraštas nete
ko žymaus diplomato, politiko ir finansinin
ko.

dėl šios tarifos tiek daug nė-Įkai’ tuo tarpu Indijoj senai auga jo vaikai, skolintojas ir j 
tas praktikuojama. juos paima sau užstatam Visa ■

Kad Indijoj gyvuoja dar- šeimyna ligi gyvos galvos j
pelnija, kiek alumino pramo
nė. Nesenai laikraščiuose pra- 

i nešta, kad Mellon’ų valdoma

\ I. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
Vertė A. gttg&sfeas ir J. Prtirisfež&

• (Tęsihys)

Ir vis dėlto rusų tautos išvadavimas 
gali įvykti daug greičiau, negu apie tai 
manoma. Bolševikai puikiai jaučia, kad 
visa rusų tauta jų nekenčia, ir todėl nema
tytų negirdėtų terorų laiko jie vienintele 
priemone savo valdžiai palaikyti.

O šis teroras, spaudžius šalį — bai
sūs. Aš jį aprašysiu dviejuose kituose 
dfyriūose.

G. P. U. — baimės siinbolas 
. B. 8. 8. fe je.

Nė viename pasaulio krašte politiš
kos policijos departamentas nesudaro ats
kiros ministerijos. Apskritai, jis esti ne
atskiriama vidaus reikalų ministerijos 
dalis ir visas jo veikimas jais priklauso. 
S. Rusijoje priešingai, politiška policija 
sudaro' savarankiškų'vienetų, galingesnj 

H komisarijatų.

360 įvairiausiij pasiūlymų dar
bininkų gerovei pagerinti. An

RED. ATSAKYMAI

Vilijai. Ačiū už rašinių pino
bininkų vergiją jiemia dieno- skolintojui vergauja ir nega- štų. Deja, šiuo tarpu jais pa-

—-----------r------  J kompanija pasiryžusi staty- mis aikštėn iškėlė Britanijos b atvergauti. sinaudoti negalėsime. Asme-
Lakūnai, Clyde Pangborn’as i/ Hugh dinti dideles įstaigas Kana-i karališkoji komisija. Ši dar- Indijoj nėra jokia paslaptis, aiškumai keliami spaudoje nei

Jlerndon’as, abu amerikonai, savo lėktuvu doj. Jie nujaučia, kad ne vi- 'bininkų padėčiai patikrinti kad daugelis tėvų parduoda na i sveikatų, organizacijoms,
“nugalėjo” ir Pacifiko okeanų. Juodu iš Ja- sados gal čia gyvuos apdrau- komisija buvo sudaryta prieš savo vaikus pramonininkams. Mums rodos, kad organizn 1 > 
ponijos į Jungtines Amerikos Valstybes per- džiamoji muitų tarifa. Tad kelis metus pačiai Indijos vy- Kai kuriose vietose prie dar- vediėjų nuopelnų nereikia 
skrido per 41 valandų. Tai naujas susisie bus paranku kur kitur darbus riausybei prašant. Komisijos bų pristatyti net penkerių užsispyrus kelti. Istorija 
kimo lėktuvais rekordas. Šie drąsuoliai laku- vesti ir pasijuokti iš Dėdės pirmininku yra J. H. Whitley, metų vaikai. Dažniausiai šie 3U0S lverGns ir pagerbs. Gar- 
nai savo žygiu įrašė naujų lapų tos rūšies Šamo įstatymų. Šio krašto buvęs Anglijos parlamento mažyčiai dirba dvyliką valan- bas pasidarbavimų vouo- 
susissiekimo istorijon. darbininkai neturės naudos žemesniųjų rūmų pirmininkas, dų per dienų ir šešias dienas menei ir organizacijoms nepri-

-------------  nei už vienų centų. šeši iš dvylikos komisijos na- savaitėje. Neturi jie nei a Ii- trūko ir nepritrūks. Nepri-
Lietuviai neprivalo pamiršti, kad spalių 9 A. Mellon ’as jau dešimti rių yra indai. Kai kurie ko- tinkamo maisto, nei poilsio, trūks jos ir Moterų Sąjungoje,

d. yra Vilniaus užgrobimo diena. Juk Vilniaus metai yra iždo sekretorium. I misijos nariai yra ilgus laikus Už nusižengimus darbo metu ,
jokiu būdu neišsižadėsime.xDėl to spalių 9 d. Prezidentas Hoover’is visas arti susipažinę su įvairiais jie aštriai baudžiami. Nėra — Pašto atvirutės su pa-
rinkimės į salės, svaidykime, riškime Vii- laikas griežtai priešinosi atly- pramonės reikalais. , jiems susimvlėjimo ir pųsigai-' \eikslais atsirado tik 1894
niaus klausimų, atnaujifikim pasiryžimų dėl ginimo mažinimui. Tuo reika- Komisija du me|u pašventė Įėjimo. Juos tėvai pardavę metais. Tų atviručių
jo kovoti, protestuokime prieš užgrobikus. lu jįs turėjo pasitarimų su į- darbininkų padėties tyrinėji- sunkiam darbui. Patys tėvai jas anglas 

—- - ~-------  žymiausiais krašto pramonės mui. Ji apvažiavo visus Indi- velka sunkių vergijos naštų, metais.

gų sov. valdžia tuo pasauliui įrodė viena, šmo. Tačiau kartais ir šis skirtumas pra- 
kad teroras yra svarbiausia parama, an- nyksta.

' tra, kaip ji bijosi kylančio keršto ir ga- 
' 1 ingos neapykantos.

Kadangi visas pasaulis girdėjo apie 
i “čekos” rengiamas masines žuuynes, tai 

bolševikai pamatė čia žymiausių kliūti 
jų pripažinimui de iure. Tada jie paskel
bė, kad “OEiKĄ” panaikinu. Tačiau pa
naikinti šių. žmogžudysčių organizacijų 
jie jokiu būdu negalėjo, nes teroras — pil
nieji ir būtinoji jų valdžios laikymosi są
lyga. Komunistai pasielgė taip, kaip pa
sielgia negarbingas pirklys savo bankroto 
išvakarėse. Jie perkeitė savo iškabų, ir 
iš “ČKKOB’’ pasidarė £3. P. U., kuri pa-

Kai Varšuvoj buvo nužudytas sovie
tų atstovas Volkovas, sovietai paskelbė 
visam pasaulini, kad už tai atsilygindami 
sušaudė 20 nekaltų žmonių, uždarytų G. 
P. U.. kalėjimuose. Tai buvo atsitikimas, 
kada G. P. U. neslėpė savo žmogžudys
čių, kurių ji niekada nesiliovė dariusi. 
Tuo metu bolševikai suprato, Kad bnglų 
sovietų santykių nutraukimo ir ebro žu-

’ėmė iš jos tų pačių valdžių, tuos pačius 
vadus ir bendradarbius. fuoU pačias žmo- J R-ie nieks ne*ali bflti tiklias’ kad ^toJ 
Itfų persekiojimo ir žudymo ^metodus. į 3° laisvė ir axmoTls neliečiamybė nebus po 

kojomis paminta, ftimtas kalinamųjų, man 
Reikia pastebėti, kad Kaukaze (Gru- paf.jiam matant, patiko kalėjimų, kad be 

t Sijoj, Armėnijoj ir AJerheidžave) Si. pa- i 6 p p koh<gi> nnSpre„dil„„,
vadinimas nebuvo pakeistas; fla novo pa- hf||ų tll0 tarp„ E„Y0poje nai-

l riktas senasis fibKOR vardas. . tekėjo, kad žmonių žudymai be teismo
Vienintėlis skirtumas pasireiškęs tarp pasibaigę, “ORKĄ” pavadinus G. P. U. 

tų dviejų įstaigų, tas, kad “ČKKA” savo Būtų keista iliuzija manyti-, kad bol-

išrade- 
’ukas mirė 1926

bausmes,.kurias G. P. U. sugalvoja ir pa- pirmasis vokas buvo atidarytas ir laiš- 
rodysiu, kaip G. P. U. organizuoja sušau- kas patikrintas. Operatorius patikrinęs 
dymus. O čia aprašysiu kaip ši įstaiga užmiršo laiškų, adresuotų p. Simonei įde- 
budriai ir akylai seka gyventojus ir ko- ti į konvertų, kurį aš užadresavau į Mas- 
kių didelę valdžių ji turi. kyų, ir taip abu konvertus užlipdė ats-

G. P. U. turi žinių teikiamąjį Tiurų i kirai. Ir atsitiko, kad konvertas su ma- 
(infang ), kurs, be kitko, ir piliečių uždą. , no laišku buvo pasiųstas į Maskvą, tuo 
rų korespondencijų peržiūrinėja. Rusijoj Į tarpu Simones laiškas buvo sugrąžintas 

man.nė vienas laiškas nepaliks “juodojo ka 
bineto” neperžiūrėtas. Aš turėjau pro 

■ gos tuo įsitikinti.
dytOjo Voikovo užmušimo įtakoje rusų ! Likvidavusi Nanseno misija nebelai 
tauta gali pakelti savo rankas. Ir todėl kė savų kurjerių korespondencijai siunti- kai pareiškė protestų prieš\tų mano ko-
jie nūKprendė jų nugąsdinti, nužudydami nėti. Kartų aš iš centro gavau paštu laiš- respondencijos tikrinimų.
20 nekaltų aukų. kų, adresuotų Novorosijsko miesto niisi-

Sov. Rusijoj gyvenantiems tas fak- jos pirmininkui p. Simonei, kurs rnpino-
tas nfeko nuostabaus nepasako. S. Š. S. si grįžtančiais į tėvynę rusų emigran

tais. f r

Aš nenorėjau praleisti šios progos ir 
pasišaukiau sov. vyriausybės atstovų, kurs 
buvo man atkomandiruotas ir oficiališ-

Sov. atstovas buvd nepaprasuil su- 
konfuzitas ir man pažadėjo, kad kaltiniu 
kai bus nubausti. Jis, man matani, pas
kambino centralinei pašto kontorai ir pra

Bet šio laiško atėjimo išvakarėse p. , nešė viršininkui, kad jis pats Kartu su
Simone išvažiavo į Maskvą. Manydamas, 
kad laiškas dar suskubs rasti adresatų 
tame mieste, aš, parašęs dar nuo savęs ke
letą žodžių atviruke ir įdėjęs jį su gau
tuoju laišku į kitų konvertų, pasiunčiau 
adresatui.

Tų patį vakarų laiškas buvo man su-
žudymus viešai skelbdavo, o Oi P. U. sa- ševikai civilizuojasi ir švelnėja. Tuoj po grąžintas, bet tik išimtas iš mano voko

ydama policijų tokių rerkšmin- į vųsias aukas naikina tyliai, be jokio triuk šio einančiame skyriuje aš kalbėsiu apie ir antrų kartų anspauduotas. Be abejonės,

manimi nuvyks pas jį ištirti šio įvykio. 
Bet vos tik išjungė jis telefonų, kaip štai 
ateina jo ieškoti iš jo įstaigon, Kur dėl 
kažin kokio skubaus reikalo reikėjo jam 
tuojau būti. Išeidurnas jis man prižadėjo 
už 2 valandų sugrįžti, kad kartu nuvyk
tame į paštų.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas.

sis pastebėjęs ir įrodęs krau
jo apytaką Kunigas Bouilau 
jau apie 50 m. prieš Fabren- 
lieitą buvo išradęs gyvojo si-

zoologijoj, mineralogijoj ir šaulio sistemą ir įvedė da-; meteoro grafą. Išradėją apdo- 
botanikoj, išrado cinką, arse- hartinę. Cistersų vienuoliai'vanojo aukso mealiu ir Na

Lietuviški-balšavikai Brazi kupranugaris (verbliudas), 
j džiaugiasi, kad gali gy-J sveikas turi atvažiuoti į Ci- 

enti taip, kaip džiunglių ka- kagą zoologijos parkan. O to- 
ulv-tės gyventojai gyvena, t. kios adatos, kad per jos ausį 

u.'imetę į vienus namus'galėtų kupranugaris pereiti, 
n\Dišėiai ir tavorškos gyve- nugarį pamatęs, sveikas pats
a i»" Šliubo ir be civilinėj įs-jir man neteko matyti. Kupra- liforniją ir Rio Grande įtakas, 
aign.i padaryto kantrakto. galėtum nusimanyti, kokio di- 
lakoina, tavorščių gyvenimas durno adatą ir jai ausį reikė- 
uose namuose toks “gražus”, tų nulieti Garv’je, — plieno 

dirbtuvėse.ad nepadoru net žmogui pa-
,ašakoti.

Balšavikiškai rokuojant, 
hazilijoj gyveną lietuviški 
ivorščiai bus toli' pralenkę 

tavorščius, gyvenančius 
Imk lyne ir Čikagoj.

2) “Iš kokio Adomo ir Je- 
vos atsirado pirmas Ameri
kos indi jonas?”

Atsakymas.
Kaipo atsakymą į tokį klau 

simą (ha koks klausimas, toks
Vienas žmogelis iš Gary, Įtm'i būt ir atsakymas), aš 

ad., vos pajėgdamas žodį su- i blausiu sveiko, is kokio tėvo 
ebizuoti, aną dieną atsiuntė• *r motinos šeimoje, tarpo pro-
lan porą tokių strošniai ra

unu klausimų:

1. “Kokis yra tas verbliu- 

as ir adata, kad per jos nu

gali verbliudas pereiti?’’

tingų vaikų, atsiranda vienas 
durnas? (Jei sveikas būtum 
nors iš tolo lyžtelėjęs antro
pologijos, t. y. mokslo apie 
žmogų,* tai šiandie būt nerei
kėję nei pusę valandos mačy 
tis su “taipraiteriu” tokiam) Atsakymas.

Kad pamatyti, kokis yra tas klausimui rašyti).
1-----------------------------------—

Kataliku dvasininkai išradėjai.
diktinų abatas Gosbert’as iš 
Tegernsee (983—1001) ir gra

uš civilizacijos patogumais, j fas Arnold v. Voliburg yra 
as didžiulis bendrasis kul- stiklo paišybos išradėjai, 

Bertbold’as Sclnvarz, pranciš
konų vienuolis iš Freiburgo, 
parako išradėjas. Domininko
nų vienuolis Aleksandras iš 
Spinos 13 šmt. padarė aki
nius. Dijakonas Flavio Gioja 

magnetą ir jūrų

Daug
radėjų

buvo ir yra garsių 
Jų dėka džiaugia-

iros lobynas, dabar taip di
dis ir įvairus, buvo tačiau 
uit mečiais suneštas, sukrau- 
s po mažą dalelę. Daug ke

li, vedė į tą bendrą nuostabią 
irtų klėtį, daug ir įvairių
omų asmenų į ją nešė dova- į patobulino 
is. Jdomu nors paviršutiniš- į kompasą. Pranciškonų vienuo
li pažiūrėti, kiek tame dar- lis Roger Bakon, geniališ- 

dalyvavo katalikų dvasi- kiaušis viduramžio fizikas ir 
inkai. Nors kiek tikslesnė chemikas, išrado padidina- 
rasininkų išrastų dalykų re-jinuosius stiklus ir žiūroną. 
i#t racija rodo, kad jų nuopel-' Popiežius Gregorius XIII ir

. . , , u , • — •. z“n • -v v, i.ai visose mokslo šakose yra 
deli. Tegu tikras paima jų

jėzuitas Clavius iš Bambergo 
pagerino kalendorių. Abatas

asą iš bendrojo žmonijos Dionysius Exigaus VI Simt. į- 
ultūros kapitalo, ir, nesakau j vedė krikščioniškąjį laiko 
ad jis pranyks, bet visiškai j skaičiavimą. Luca di Borgo 
škii, kad vis dėlto žymiai Į supažindino savo bendralai- 
nkentės. Ne šio straipsnelio : kius su algebra. Benediktinas 
kslas iškelti dvasininkų nuo- įPontius iš Montserrat Ispani
jai matematikoj, astrono-! joje pirmasis surado būdą 
ijoj, geologijoj, geografijoj, mokyti kurčius ir nebylius.
itiinikoj, zoologijoj biologijoj 

fizikoj. Tai .užimtų daug 
etos. Šiuo kartu tenoriu tik 
aminėti bent keliais žodžiais 
los žmonijos geradarius dva-

Jėzuitas Cliristopb Scheiner 
(t 1650), matematikos, fizi
kos ir astronomijos mokyto
jas, išrado helioskopą, panto- 
grafą, surado saulės dėmes ir

ninkus, kurie nė tik už jos pirmasis nustatė jos ašies ap- 
lotfėmefe meldėsi, bet ir su- Įsisukimo laiką ir ekvatoriaus 

padėtį. Jėzuitas Petras Gri- 
maldi (t 1663) atidengė švie
sos persilaužimą. Dvasininkas 
ITarvey (t 1658) yra pirma-

ikė naudingi} išradimų.

Taip vyskupas Ulfilas 
{•381) sutaisė gotų alfabetą, 

Giri liūs slavų ir šv. Mes- 
)pas armėnų. Šv. Ursus pir- 
asis pastatė vandens maili
us. Popežius Silvestras II į- 
edė Italijos mokyklose arabų 
mitinėms vietoj pirmiau bu- 
usi^ romėniškų. G ui (b* iš A- 
zzo (980 — 1050), benedik- 
nų vienuolis iš Toskanos, iš- 
ulo keturių linijų gaidų Sia
mą, gamą, monochordą ir 

iislatė pagrindines barmono- 
)s taisykles. Šv. Ainbrozijus 
t 397), Milano vyskupas, pa

le taisyklingam giedojimui 
agi indą, o popiežius Grego- 
bis Didysis jį reformavo. Be- 
'■•liktinų vienuolis ITukbabl 
< I'landrijos (c. 900) išrado 
augiabalsį giedojimą. Bene-

»z.

niką ir įrengė- pirmus auga
lų šiltnamius. Šv. Virgilijus, 

dabro termometrą. Benedik- Salzburgo. vyskupas (t 784), 
tinų vienuoliai 17 a. padėjo įmokė, kad žemė yra apskrita, dujas šviesai. Dijakonas Rol-jir P. Jokūbas Rok, abu jėzui- 
mokslinius pagrindus diplo-'o Regioniantanus, Regensbur-! let už dviejų metą prieš Fran- tai, reformavo kini} kalendo- 
matijos ir chronologijos mok-!go vyskupas, beveik už dviejų kliną įrodė žaibo elektrišku-

pirmieji sugalvojo tinkamus Į poleonas III jį pakėlė į pran- 
gaisrams gesinti prietaisus, cūzų garbės legijono karinin- 
Jėzuitai pirmieji panaudojo kus. Adomas Schall (t 1666)

šimtmečių prieš Galilėjų styn nią. Vienuolis Prokop Diwi

klasės mandarino laipsnį. Pa- 
laim. Jonas de la Šalie, Įstei
gė pirmas'amatų jiokyklas ir 
mokytojams auklėti įstaigas, 
lyg mūsų laikij mokytojų se
minarijas (1684). Pirinuo 
sius raupsuotiesiems namu.'

slams. Jėzuitas Pranas Cbino 
(t 1311) surado Naująją Ka-

o žemė juda. Kopernikas, masis įtaisė žaibolaidį. Kuni-
Jzuitas Atanazijus Kircher iš-JFrauenburgo kanauninkas, gas Planton išrado dviratį Už nuopelnus kinų imperato 
rado fontaną ir pantometrą. i (t 1543), atmetė lig tų laiko! (1845). Jėzuitas Angelo Se-įrius Tšung — Tšin jį pakėlė 
Albertus Magnus, daug dirbęs viešpatavusią Ptolomėjaus pa-|('bi (f 1879), vienas iš gar- į ųtatematikos tribunolo pre- 
- ' Gausių astronomų, sutaisė, zidentus ir suteikė pirmos

rių. Pirmasis, žymiau^is to sugalvojo vienuoliai. Eligiu
laiko matematikas ir astrono-

gėsi įrodyti; kad saulė stovi, į scb, Brenditz klebonas, pi r-į mas, įtaisė Pekine observatori
ją, liejo anuotas, statė laivus.

Žiūrėkite, kiek mes 
išsiuntėme

KALIFORNIJOS
SULTINGOSIOS

VYNUOGES
Į San Francisco miestą

831 vagonų 1031 (iki rugsėjo 28) 
510 vagonų 1030 (iki rugsėjo 28)

(J. V. Agrik. D-to skaitlinės)

Tokiu budu San Francisco šiemet paėmė sul
tingųjų vyhuogių 321 vagoną, daugiau, negu per
nai per tokį pat periodą. Žinios apie tai, kad šie
metis užderėsimas buvo ankstyvas ir negausus, 
yra žinomos ir jvertinomos šioje didžioje rinkoje, 
taip arti stovinčioj sultingųjų vynuogių distrikto.

Dabar, laikas prieinama kaina prisipirkti vyn
uogių tiek, kiek jums reikės šiam sezonui. Sultin
gųjų vynuogių Siuntimas baigsis anksčiau, negu 
jus manote.

Atsiminkite, kad vynuogių sunkos vartojimas 
namų reikalams yra legalus.

CALIFORNIA GRAPE 
CONTROL BOARD, Ltd.

San Francisco, Califomia

Reprezentuoja 85% visos Kalifornijos 
vynuogių gamybos

1800-1802 W. 47th Street
TURIME GARBES JUS PAKVIESTI Į MŪSI.I

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
THE WOOD STREET DEPT STORO,
kurį pirmiau valdė Ernest Weiner, kaipo Dry Goods 
storą. Mūsų stakas yra naujas ir pilnas. Pilną paten
kinimą . garantuojame ant visko, ką tik pirksite. Pas 
mus dirba lietuvaitės pardavėjos, kurios teiks jums 
geriausią patarnavimą.

BILLTTS UNCLE

>

Cosi, Riea vyskupas Kini jo je 
išrado naują kiną alfabeti 
(1886). Arkivyskupas Karo 
liūs v. Schonborn įrengė Wur- 
zburge pirmąją visoj Vokieti
joj anatomiją (1724). Ispanų

■ (Tęsinys 4 pusi.)

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas, >
Programus,
Posterius, •
Įvairius atsišaukimus,

ii

Bilas,
Laiškus,
Konvertus,
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus
\
\

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas" Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefoną#? Roosevelt 7791

•v.

N

f,» t



4 DRAUGAS

KATALIKŲ DVASININKAI 
IŠRADĖJAI

LIETUVIAI AMERIKOJE DETROIT, MICH.

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.) (
vienuolis Juan Gilaberto Jot- ' 
l're 1409 m. Valencijoj įrengė 
pirmus bepročių namus. G ai-1 
lestingųjų brolių provincijo
las Jonas de Deo Sobel įvedė 
j Pralfos ligonines naują an
tiseptinį metodą. Jėzuitas 
Juozas Eckhel, Vienos antiki
nio karališkojo kabineto di
rektorius, yra moksliškosios 
numizmatikos grindėjas ir pa
rašė labai žynių šioj srity vei-

lOAUKEL WIS. 'rado labai daug užsilikusio

kalą “Dootrina nummorum ”, 
Jėzuitas P. Lana surado bū
dų akliems išmokyti skaityti 
ir jau 1670 m. aprašė oro ba
liono konstrukcijų. Kun. Bar- f 
tolommeo Mercolli, “Šveicarų 
Kolegijos” direktorius Locar-i 
ne, išrado chemiškų preparatų 
freskoms restauruoti. Kun. 
Uauy yra metrinės sistemos 
išradėjas. Jėzuitai L’Pea ir 
Sikard pritaikė chininų kaip 
vąistų prieš drugį. Kun. Clia- 
ppe išrado telegrafų, o kun.1 
P. Magnau mikroskopą. Tai,

Trvčiadiciih-, Sįpallo 7, 1931
y ienų žymių išeivijos dainimal 
kių ir M. S. Centro, pirm., k ui 
ri pilna gerų norų ir atsidavu| 
si organizacijos gerovei. Nors 
nesenai gyvena Detroite, bei

j nušvietė p. Čižauskienės nu
peiktus darbus ir išreiškė lin
kėjimus, S. Slašinskienė žavė- 
jančiai išpildė smuiką solo. 

1 Paskui kalbėjo , dvasios va-

Pagerbė Centro pirmininkę.
Detroito sųjungietės ir jų 

piieteliai rugsėjo 30 d. suren
gė “surprise” p. M. Čižaus- 
kienei (gimtadienio proga) ir

darbo. Su parapijonų pagelba, 
liaujas klebonas ima tuos dar
bus dirbti. Seselių namas ir 

Mūsų gerb. kleb. paskelbė svetaįnė jg vidaus ir laukų pu- 
MUvokės jaunimo susirinki-. -au puikiai Da., P««erbė kaipo M. S. Centro
mą, kuris turėjo įvykti pere^ bar bus dedamas naujas boi. Pimunmkę ir žymių kuopos

Kelsis Vyčių kuopa.

tą sekniadienj, 4 spalio. Bet, lerijj bažnyč.iai 
iš priežasties ilgų pamaldų, ;jidyįį
sus-mas tapo atidėtas penkta- ___ _
dieniu, 9 d. spalio vakarui, po
ražanc.iaus pamaldų. tainėje bus nepaprastas įvy-

\ isas jaunimas kviečiamas jds> Westpullmaniečiai pa- 
atsilankyti. Bus svarstoma gerbs savo naujų klebonų. Mū-
jaunimo reikalai ir prikelta gy veikėjai susirūpinę, kaip

ir mokyklai veikėjų.
Pakvietus p. Čižauskienę j 

salę, ir padarius suprizą, kuo-
Spalio 18 d., parapijos sve- P°B pDm. Zapolskienė visus 

pakvietė prie stalų, kurie bu
vo papuošti gėlėmis ir dide
liu “birthday cake”. Prie

mirusi Vyčių kuopa
Manantis

BROCKLYK, N. Y.
Spalių 9 d. pamaldos.

Paminėti Gedulo Dieną Broo- 
klyne spalių 9 /l. ryto 9 vai. 
Karalienės Angelų Bažnyčioje 
bus laikomos Gedulo pamal
dos. Už mirusius Lietuvos ka-

sutalpinus publikų svetainėn, 
ivarg.-S. Raila ruošia gražų 
i programų, o žymi mūsų veikė
ja p. Strazdienė rūpinasi va- 
! karienės ruošimu.
I * Rap.

ROCHESTER, N. Y.
Statistika.

Klebonui paprašius Šv. Pet-reivius kovoje prieš lenkus
kun. Balkanus atlaikys gėdų- r0 ir Povil<> ir Sv; Jwr8io dr‘ 

žinoma, toli gražu nu visi kat. liūgas šv. Mišias. 19 valdybos, surinko sekan-
Vakare Millers Orand As- s^tiką apie Bodiester

sembly salėje apylinkės lie->10 ketuvius. Nors gal toji sta- 
tuviai ir Ukrainai minos Ge- nėra visiškai pilna, bot
dulo Dienį koncertu ir kalbu- V1>s‘ -vra S”™““™, kokią iki

dvasininkai išradėjai pami
nėta. Daug ir labai daug mo
kslui pasidarbavusių čia nė
ra.

J. Gutauskas.
‘R.”

mis. Kalbės kun. N. Pakalnis. šioi esame Iš to vis’
Dr. B7 Vencius, Ukrainai kai- ko P*si™do, kad lietuvių šei-___  __  ooer t^»____ -___ i— y__

ibėtojai ir k.

das gerb. kun. J. Olšauskas,'daug gražių darbų atliko mūj 
J. Oižauskas, J. Medinis ir j sų kuopoje: iš naujo perorgt 

Į Aksomaitienė. P-lė Balkiutė nizavo jaunamečių skyrių, su| 
, sveikino i vardu Mot. Sųj. 54 organizavo jaunamečių chorui
; jaunamečiu skyriaus ir įteikė 
'didelę pintinę gėlių; V. Cepa- 
įlioniutė sveikino sųjungiečių 
'ir visų dalyvių vardu, įteikda- 
j mi devynis gabalus aukso po 
penkis dolerius.

Ant galo kalbėjo p. Oižaus- 
,kienė. Susijaudinus dėkojo užMarijona Čižauskienė, viena 

garbės stalo sėdėjo p. Čižaus-! žymiųjų dainininkių, Moterų Į dovanas, linkėjimus, už sureh 
kienė, p. J. Čižauskas ir gerb. Sąjungos Centro pirmininkė girnų gražaus programo ir UŽ 

ir žymi 54 kp., Detroit, Mieli., j vakarienę; žadėjo dar dau-kleb. kun. J. Oižauskas.
P. Zapolskienei pradėjus

programų ir išreiškus savo lin
kėjimus, B. Petkienė paaiški-L. ,. _. , . L iDaumantieneno vakaro tikslų ir išreiškė' 
savo linkėjimus.

Zigmontienė ir Šatutaitienė 
gražiai padainavo solo, A.

veikėja.

mikliai išpildė 
piano solo, Zigmontienė ir 
Dailidienė padainavo duetą, 
Auksiunienė ir Medonienė (a-, 
bi kuopos raštininkės) gražiai

giau dėti energijos ir pasi- Į 
šventimo į kuopos darbuotę, i

Ponia Zapolskienė gražiai 
vakarų vedė. Detroito sųjun
gietės didžiuojasi turėdamos

(Tųsa 5 pusi.)

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 1 
išbėrimais, spuogais I 

ir kitais odos negerumais. Tik j
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. 35c., 60c..
$1.00.

' — Branginusį" ir pilniausį 
pašto ženklų rinkinį turi An
glijos karalius Jurgis V, nors 
ir tai jis ne visus ženklus turi 
surinkęs. Visus ženklus, tur 
būt, niekam nepasiseks su
rinkti.

PATERSON, N. J.
Pradėjo veikti mokyklėlė.

mynų yra 335. Pavienių žmo
nių 1305; vedusių vaikinų ir 
merginų yra 90; mišrių šeimy
nų, t. y. lietuvių, apsivedusių 
su svetimtaučiais ar Svetim
tautėmis — 61; biznierių — 
53; ūkininkų — 28; lietuvių

Tagražfna Išvaizdą, Patenkinimas garantuotas
PUIKŪS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 

AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGĮ IR STEBĖTINAI 
PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIU DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrelĮ. Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus jūsų kas jums ken
kia. ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaminavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradyuiui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — seopo — Raggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik- 

I ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
t jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo

žemo
FOR SKIN iRRiTOTlONS

10PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This la a Pamons Vtvani Sėt and In- 
eludes face powder, $1.00; Rouge 78c 
Tlasue Cream JI.00. Depilatory Jl.OC. 
Faclal Astrlngent |1.7S, Bath Salt 1.00,/ 
Tollet Water 81.85. Perfume $2.75, Brit-i 
Mantine 75c, Skln tvhltener 76c. Totai 
▼alue J12.00. Speclal prlce, $t.J7 for ag 
ten pfecea to introduce thta line. •

Vardas .....................................
Adresas .....................................
Siunčiame per paštą COtž

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bes Vau 580-5th Avenue, New Y«(ft

Lietuvių kalbos ir kateke- namų savininkų — 267; auto- 
tinė mokyklėlė atsidarė rug- mobilių savininkų — 192. Pro- 
sėjo 15 d. Pradžios mokslą fesionalų yra apie 5—6. Taigi 
pratlėjo pamaldomis. Gražiai pasirodo, kad yra gana daug 
susitvarkę vaikeliai nuėjo į lietuvių ir gana gerai stovin- 
bažnyčių, kame klebonas paša- čių.
kė pritaikintų pamokslėlį, su
giedojo “Veni Crealor” ir su- Išdekoravo klebonijų.
. .. , • • • x r-. , Teko matyti gražų darbų,teike palaiminimų Sv. Sakra- .... x ... ... .v ._ , , atliktų klebonijoje, įsdekoruomentu. Į pamaldas atsilankė

VIDURIAI
Reikia saugoti

Lai Dr. Caldwell pagelbsti, ka
da tik jūsų kūdikis karščiuoja ar
ba nerimauja; arga turi slogas.

Šis vaistas neramų, piktą susi
erzinus) vaiką ar tųergaitę pada
rys į keletą valandų linksmą ir 
laimingą. Greit atitaiso vidurius. 
Pagelbsti pašalinti slogas, užlai
kydamas vidurius liuosus..

šį vaistą užtikrina garsus dakta
ras. Dr. Caldwell rekordas patar
navime prie 3,500 gimdymų be 
mirties motinos arba kūdikio yra 
nepaprastas Amerikoj.

Gauk butelį Dr. Caldwell Sy- 
rup Pepsin iš aptiekos. Tada ne
reikės rūpintis, kai kas nors iš 
šeimynos turi gaivos skaudėjihią, 
arba netvarkingais viduriais. 8y- 
rup riepsin tinka visiems amžiams. 
Pataiso vidurius, pagernai apeti
tą-

nemažas būrelis tėvų. Visi 
džiaugiasi, kad Patersonas 
turi mokyklėlę, kaine vaiku
čiai pramoks kiek lietuvių

,jant jos vidų. Išdekoravo p. 
Aleksandras Kundrotas, geras 
ir pavyzdingas parapijonas. 
Darbas yra atliktas labai gra
žiai ir tikrai artistiškai. Pasiimi bos ir susipažins su sv. ti- , , , ..., ... ,, , , . rodo, kad yra ir lietuvių, mokėjimo tiesomis. Mokyklėlėje - - - - -

pamokas dėsto mok. O. Vol-
kiutė ir klebųnas. Dieve, pa
dėk gero pasisekimo!

Rap.

WEST PULLMAN, 1LL
šis-tas.

kančių atlikti gerus darbus 
prie papuošimo namų. Todėl 
reikale visada patartina kreip 
tis pas lietuvį, kuris visada 
pigiau patarnauja reikale e-! 
sant. Esu matęs daug gražaus 
darbo, bet šitokio gražaus dar-1 
bo nesu dar matęs.

Iš pasikalbėjimo su klebo-'
Ir dar toliau. Kai Ta
rno Tėvas per telefoną 
paklausė sunaus po žai 
diino, tai jis veik ga
lėjo girdėti mintos Šu
kius, sunui pasakojant 
apie triukšmin
gą žaidimą. Jie, 
žinoma, kalbė
josi ne vien a- 
pie footballą,^ 
bet taipgi apie' 
sveikatą, moks
lą ir finansus!

Yla geras paprotys 
“būti kontakte” su 
jaunuoliais išleistais į 
tolimą mokyklą. Pa
telefonuok sunui ar 
dukterei nors kartą 

savaitėj. Jie pa
pasakos apie 
save. Trumpi 

• pašnekesiai 
juos pradžiu
gins ir padrą
sins.

Minios 
Šukiai 

Girdėįosi Už Mailes . . .

pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjuslą, Įsi
kerojusią, chronišką ligą, kuri ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlioklt neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 101#
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 

po piet. Vakarais nuo 6 iki 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 

plot

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
. (John Bagdziunas Bordeo)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph (727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
— C iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

ABIEM PUSĖM 
ASTRUS

Geriausias skustuvas 
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis į mus. 
60c. už 5 — $i už 10 

Sempelis — loe.

PROBAK

PROBAK CORPORATION

This new cheese 
treat

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St.' 
ftoom 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellovr cheese flaw 
plūs added health ųualities i» 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuabla 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every ottg 
caneatit freely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts bcautifully. Try a half 
pound peckage today.

Parapijos piknikas, kuris į- nu teko patirti, kad klebonas 
vyko rugsėjo 27 d., Vytauto Yra labaį - patenkintas savo 
parke, kuopuikiausiai pavyko, parapijonais, kurie prisideda 
Gerb. klebonas kun. A. Lin- visur ir visada gražiomis au- 
kus iš sakyklos pranešė,, kad koTnis ir gražiais darbais vi- 
gryno pelno parapijai pada- suo«e parapijos reikaluose.
ryta 656 dol. j-------------------------------------

________ — Geriant vynų ar degtinę
sudaužti stiklais yra labai 
fenas paprotys.

Spalio 4 d. parapijos cho
ras, kuriam vadovauja varg. 
S. Raila, surengė šokių vaka
rėlį, parap. svetainėje. Publi
kos, o ypač jaunimo, buvo pil
nutėlė svetainė. Pelnas pas
kirtas pusiau su parapija.

Atkeltas čia kun. A. Linkus

Tyma, Aiškio*-, -trkn.

ORAHOs ARVh

Vra didelis turtas

Murino valo. švelnins gaivina 
be puvojaus. Jus ją pa mėgsite 
Knyga “Eye Cam” arba “Ey« 
Beauty” ant pareikalavimo.

Murins Cs., Dpt. H.S., 9B. Ofclo 9t., Chiee<«>

Dieną ar 
naktĮ galim 
sujungti te
lefoną su bet 
kuo. Kaina

prieinama. I

Namų Tel. Hyde Park 8896

I A. A.OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0662 

Valandos — 7 iki 9 vakaie 
Uta.ru., Kctv. ir Subatos vakare

KRAET
\/elveetq

y The Delicious NeevCheeev Feed

BELL RENN —Buf How W« Po«r B.i« » Know There ws» Sueit s Thiw< Gce"»« 0*. Hw! BY CARL ED

Uta.ru
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Trečiadienis, Spalio 7, 1931

LIETUVIAI AMERIKOJE i IVAIBEMYBĖS,
DETROIT, MICH.

(Tąsa iš 4 pusi.)

, liūs darbus. Įteikia tik noro, 
pasišventimo ir vienybės.

Uro laikų palikimas.

B. Mokslinė ekspedicija,

DRAUGAS
— tie visi instrumentai buvo 
laikomi ant virvutės perver
tos per esamus prie kiekvieno j 
įrankio žiedelius.

Graikų miestas jūros dugne.

‘ B. Neseniai spaudos buvc 
pranešta, kad jūros’ dugne,

—-• » 7

D A

Tel. Cicero 67 66

Dėl to, mes, sąjungietės tuo |iUrį daro kasinėjimus Kisli 
surengė sėkmingą vakarą, vakaru norėjome parodyti p. apylinkėse, yra vadovaujama 
(Motinų dieną) veda augusių | Oižauskienei, kad mes ją my- gįr Charles Marston, ir šiais
sąjungiečių chorą, prie kurio lime, gerbiame ir įvertiname metai8 jos atKkti darbai >>«-Initoli msų miesto Kerson bu 
priklauso visos veik geriau-' atliktus darbus; taip pat nori- vo iubai produktingi. Buvo 'vo rastas dar prieš Kristaus
sios šios kolonijos dainium'me, kad p. Čižauskienė ir atrasta daug turinčių didelę !gdniįlną paskendęs graikų mie
kės ir dabar vėl rengia gražų ateityje su mumis nenuilstami- archeologinę ir menišką vertą
vakarą pirmą nedėldienį gruo- čiai dirbtų.

Sąjungietė.
daiktų.

džio mėnesio.
Pirmiau mūsų kuopa buvo

apsnudusi ir nepajėgė atlikti •’ ' 1‘imlieji pašto ženklai ____ _____
tokių darbų, nes nebuvo kas J840 llietaisi Anglijoje. Ro naudojimo daiktai: replės

plaukams, adatos, špilkos, sa-išjudintų kuopos veikimą, ne-! R° Anglijos pirmoji pašto 
buvo tiek pasišventusius na- ženklus pradėjo vartoti Vokie-

Viena archeologinė ekspedi
D&ug tūkstančių metų išsi- i cijft pm(Jėjo tyrinėjimo dar-: 

laikiusią daiktų tarpe svar-' pasirenidaina pereito:
biausią vietą užima asmenis- žimtmečio archeologų palik-j 

s tais daviniais, pasinaudoda-'

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 49 COlKT, CICERO, ILLINOIS 
Priešais lietuvių1 šv. Antano Bažnyčią 
Vai.: 9-12 ryto; >2-6 ir 7-9 vakare

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2369 So. Leavltt St. 
Tel. Canal 3830

Valandos: 2:4 po pietų lr 7-V v. 1 
Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Canal 6764

1
Ros. Republic 6350 Telefonas Grovehlll 8262

Tel. Lafayette 6793
t

DR. A. RAČIUS DR. A G. RAKAUSKAS nR . . ,.Vūlš
td nnc>mtvnTiTT/* o nvnvmn t a cj td r’UTDTTDn a a Irzli »l »ll I VlU

ina tam tikslui pramokytais
i • j .v ĮSUK metais 8°8’ Per^ karoliai narais. Narai 4—12 metrų gel-

i-Ss, kuri taip daug pašvęstu tlJa lsw apyrankės ir viena alebastri- . i
kuopos gerovei. 1 - Visame pasauly yra apie , uri . ds matytii*“J 7“° T", ""™b " da0

v, . i . . . '7IU1U v-ivubii, SonVin vaz-eie, kuhuj u dvidešimt apsigyni
Mes, Detroito ^jungietes,. <,«W v liekanos >ne buvusio bokšt,) liekanų, taip pat

norime savo kuopų pastatyt. > 1 jtai. laikais vartojamo kokios į labai aren* net,

pirmoje vietoje. Ir lengvai 
galime tai padaryti, nes kuo 
poje randasi gabių moterų ir: 
mergaičių; turime Sąjungai

I ivH, Kibli, t tose dabar vra pnnC6SeS & 8 W požeminius koridorius. Tačiau'
.Istymų bibliotekose dabai yra . įdomiausias daiktas y- K- . vrfl .

162 milijonai visokių knygų.1 - . A..............................i*skaB >ra aPauK? tankia ju-ra žaislelis, priklausęs kažko

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedaliomis ir seredomls tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST* 22nd STREET
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
415 W. MAKQLJETTE ROAD 

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. — 

4 lr 6:30 iki 8 vai. vakare
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 

Nedėllomls pagal sutarti

Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

- Pamaltai mergaitės nu- v - ' augmenija, kas labai ap-
. y - , ” 1 t Hi.o-ti turėdamos 16 me ! <1OS turtingos sellnob vaikBi ‘ sunkina narų darbą. Jie dirb-

pnelankų dvasios vadų gerti.,stoja -ugU «...nos «-prieš 4,000 metų pr. Kr. Tai^ Jfl ,, tele(ono ■ 
kun. J. Čižauską, turime ar- 11 +,,n fn™n '•”k,nai &i,aa! ................... •• • ' j v & r .ių, tuo tarpu vaikinai auga
tistą J. Čižauską. Su jų pagel- iki 21 metų, o kartais net iki ĮVeži,nėlig apie įįgio
ba mes galėsime atlikti Aide-Į-3 metų. į Be vežimėlio, rasti du taip

G R A B ORIAI:

J. F. RADZIUS '
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
plyxT dykai.

3307 Auburn Avenue

DR. S. BltZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

kiiyT“. puikia' ifeilail<ęs molinislgelta duoda betarpiškus pra ic». “22L s?
Ofisas 2201 West 22nd Street

Tel. Canal 6222
Rezidencija: _6628 So Richmond 

Avenue Tel. Republic? 7 868 
Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

S, D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

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

nešimus esantiems jūros pa
viršiuje, laive, mokslininkams, 
kurie duoda narams paklausi
mus ir nurodymus. Ofiso Tel. victory 3687

Taip pat šių archeologinių I ir Kea‘ Tet Hemlook 2874

SVARBI ŽINUTZ
DR. M. T. STRIKOLTS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai* 6641 So. Alhany Avė., 
Tet Prospect 1930.

Tet Wentwortb 3000
Rez. Tet Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Englewood 4641 
Wentworth 8000

Office Phons 
Wentworth 2004

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIU8

O f 1 s a a z

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVT8 GRABORIUS

4448 80. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Cbioago. TU

į pat moliniai arkliukai, tik 
jų priešakinės kojos truputį 
aplaužytos. Bet archeologai 
nustatė, kad tatai galėjo būti 
maža vaikiška tragedija, įvy
kusi prieš 6,000 metų.,

Tie visi daiktai priklauso vim(| aparatlls, apgaubtus g„. I 6504 S. AKTES1AN AVĖ
ladyž Marston kolekcijai, ku- • • audeklu su stiklu mie- 'Ofls<> VaL Nuo ®‘12 rytaiB: nuo 7’B... . ... numu auueKiu su sukiu put vak Antro Of. vai.: Nuo 3-6 po
no,] ir yra pilnas moteriško v, pavir§ium buvo iškeltos ' ?let- uum. ir subat. Nuo 3-9 vak.tu H i io i o mito nm o

tyrinėjimų metu daromos pir DR. J. P. POŠKA

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

DR. A. R. MGCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 lr 7-9 vai. vakare

tualeto įrankių komplektą 
prėta nagams, geležėlė

mą kartą filminės nuotraukos. 3133 S. HALSTED STREET
panaudojant paprastus filmą- , Antras ofisas ir Rezidencija I1 Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street 
Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomte ir šventadieniais 

10-12
Šventadieniais nagai sutarimą.

kelios vafcos, iš kurių užrašų:
°’^a’ galima nustatyti, kad senasis 1 Rex Tel- Mldwa-y ssie

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2461

DR. S. A. DOW1AT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėliomte
Tel. Cicero 2888 Susitarus

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTOJA8 
Turtu— automobilius viešo

kieins reikalams. Kaina priei 
narna. \

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7512

pastumti, specialus audeklėlis Kergono miegta& egzistavo 
nagams žibinti ir taip toliau j,arp ketvirto ir vienuolikto 

1 šimtmečio prieš Kristų. I

— Japonija turi daugiausia i
H

.t

I. J. Z«LPz
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Lr Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8418

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai lr pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

KATRINA 
ŽEBRAUSKIENĖ 

Po tėvais Jasaitytė
Mirė spalių 4 d., 5:45 vai. ry
to 1931 m., sulaukęs pusės ain- 
žląjįs. Kilo iš Vilkaviškio aps
kričio, Alvito parap., Gudkai- 
mio kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Petrą, sūnų Joną, dvi du
kteris: ' Oną Laremor ir Salio- 
miją, žentą Fridrich, brolį Juo
zapą Jasaitį, brolienę Oną, se
serį Petronėlę Kvedarienę, švo- 
gerj Juozapą lr gimines. O Lie
tuvoj brolį, tris seseris lr gi
mines.

Kūnas pašarvotas 3231 So. 
Lowe Avė., Chicago, III.

Laidotuvės įvyks ketverge 
spalių 8 d. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėta J šv. Jurgio par. baž
nyčią, kur įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai 
dotuvėse.

Nubudę: Vyras, Sūnūs, Duk
terys ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus Mažeika, Yards 1138

apoiiija t
milijonierių, būtent, apie 31 

Tūkstančius.
— Pernai suėjo šimtas me-, 

t tų nuo atsiradimo mūsų kai- į 

lĮino mėgstamos armonikos. Jos 
gimtinė — Austrija.

- Žemės ašigaliuose esti pu 
sę metų diena ir pusę metų 
naktis.

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS t

Oakley Avenue lr 24-tas Street 
Telef. Wiltn<itte 196 arba 

Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliali 
ir Ketvergaia vakare

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

ĮaMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų j 

Į patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
, JŪSŲ 0RAS0RIA1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

VLADISLOVAS J. 
JANOVSKEY

Mirė Spalių 5, 1981 m. 9:30
vai. vak. 33 metų artižiaus. Ki
lo iš Suvalkų Red., Seinų Ap
skričio, Lazdijų Parap. Baniš- 
klų Kaimo. Amerikoje Išgyve
no 32 metų.

Paliko dideliame nultudlme 
moterį Sofiją po tėvais Sudway 
motiną Antaniną, tėvą Joną, 
2 seseris Marijoną lr An&eta- 
ztją, 3 brolius Juozapą. Vin
centą lr Joną ir giminės. —■

Runas pašarvotas 4935 W. 
18 St. Cicero, III. Laidotuvės 
(vyks pętnyčtoj spalių 9. Iš 
namų 8 vai. bus atlydėtas j 
ftv. Antano par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio stelą. Po pumai 
dų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Tėvai, Seserys. 

Brolius lr Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab 
Eudeikls, Yturds 1741

AKIŲ GYDYTOJAI:
SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITDSH, DPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DENTISTAI
Phone Boulevtud 7042

DR. G. L VEZELIS
DENTiSTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Tel. Cknal <221

. DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 liti 12 ryto 
nuo 1 Iki '9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Rėk. Hemlock 7491

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 8. Arteelan Av4
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SG. ASHLAND AVĖ. 
SPECUAUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėllomls 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880
South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chio. Av 
Tel. Aberdeeu 0028 Tel. Brunu. 7240 
Vai. 3-6 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M, SIEMENS
Daktaras lr Chirurgas 

Rea 10244 LONGWOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

S Iki 4 lr 6 Iki 8 v .v.

Nedėllomls nuo 10 iki 1-2 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 003s

A. L DAV1D0N1S, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8700

Rea. Tel. Prospect 0010

Vai.

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzle 
Rez. 6426 So. Callfornla Avė.

2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemltno, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Nuimu Tele' 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę lr tolimą regystę.

Prirengiu \eiBlngat akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėllomls pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevąrd 7589

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 14 ryto Iki t vakare

Cicero 1260 X-Ray

DR. GHSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

Nedėllomls lr Seredomls susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, IU.

DR. P. P. ZALLYS
T'lTTM’TTG'P A fl

30 EAST lllth STREET
Kampas Wahash Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Gazas. X-Ray, etc.

DR. MAUfclCE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB
• Tel. Ynrds 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8206

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 tiki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dienų

Ofisas Tel. Orovehtll 0617
Res. 6707 S. Arteslan Avė.

Tel. Grovehlll 0617

DR. J. J. SIMONAITIS J
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *] 

2423 West Marąuette Road
Vai. 2-6 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8161

DR. V. S. NARES
(NaryauckflLS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
'2435 West 6»th Street

VALANDOS
10 Iki 12 ryto, 6:30 Iki 8:80 valu 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

Yards 1124

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Tel. Republic 7696
Tel.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREEt
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 4—S 
Nedėllomls: QUs> 10 Iki 12.

DR. A. R. LAURAITIS
DENTIST A8

2423 W. Marųuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto; 1-6 lr 6-8 vak. 

Seredoj 9-12 ryto.,Nedėlioj euattarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztractlon
Vai. 0-6 Ned. 4-12 

6668 SO. WE8TERN AVfi.

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarninke lr Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomls lr Nedėllomls pagal susitarimą.

Otiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395^

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6913 Ofl«o Ir Rez. Tel Boul 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS]
736 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
VaL: 14 lr 6:86-8:26 vai. vak. VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 
. Nedėlioj zuzltzruz NedėUod suzttaruz



8 DRAUGAS

CHICAGOJE
TEBEVAŽIUOJA Į LIETU

VĄ.

P-nas P. Baltutis, plačiai 
žinomas laivakorčių agentas, 
3327 So. Halsted St., sako, 
kad pasažierių į Lietuvę, vis 
atsiranda. Mat dabar laiva
kortės tebėra papigintos, o 
keliavimas North German 
Tiloyk laivais visada patogus.

PRANEŠIMAI
Svarbus A. L. R. K. Fed. 

Chicagos Apskrities susirinki
mas įvyks trečiadienį, spalio 
7 d., 8 vai. vak. Aušros Var
tų par. mokykloj.

Prašomi atstovai skait'in- 
gai susirinkti.

Valdyba.

veikėja moterų tarpe, viena 
pirmųjų Moterų Sąjungos or
ganizatorių ir pirmutinė Cen
tro Vai. vice-pirmininkė. Jos 
pastangomis suorganizuota 
keletas kuopų Chicagoje, už 
ką yra gavusi Garbės žie
dą”.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Trečiadienis, Spalio 7, 1931

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS.

Dievo Apveizdos pacap. —
Biznierius A. P. Cukur, turįs 
“eigar store” 732 W. 22 P 
praeitę vasarę praleido Lie
tuvoj. Ten išvyko gegužio 2 d., 
o sugrįžo rugsėjo 22 d. Labai 
patenkintas vakacijomis.

P-:.a> Cukur yri geras Labda
ringosios Sąjungos rėmėjas.

REMTINAS BIZNIERIUS.

NAUJOJ VIETOJ.

Moterų Sujungę. Susirinkimą 
atidarė malda gerb. kun. kan. 
F. Kemėšis. Susirinkime baig
ta skaityti konstitucija ir ap
svarstyta mokesčių lentelė. 
Užbaigus reikalus, eita prie 
rinkimo centro valdybos pir
miems metams, į kurią' pate
ko sekančios narės: pirm. —1 
U. T. Jokubauskaitė, vice- 
pirm. — F. Macijauskaitė — 
Šatienė, rašt. — M. Gurins- 
kaitė, pagelb. — F. Nutautai- 
tė — Aleksienė, iždininke — 
A. Nausėdienė; d-ve kvotėja.

Town of Lake. — Dabar y- Dr. S. A. Šlakienė, iždo globė- 
ra laikas, kada žmonės perka- jos — A. Nausėdaitė, V. Sta- 
si žiemai anglių. Lietuviams lilionaitė, K. Varanavičienė, 
reikia žinoti, kad privalome Dvasios vadas gerb. kun. 
pirktis kuro iš savų anglinin- kan. F. Kemėšis.
kų. Patartina pirktis anglių Išrinkus C. Valdybę, tą 
iš p-nų Gapševičių (Atlas Fuel pačią vietą ir dieną suorga- 
Co.) 4913 So. Paulina St. Tel. nizuota pirmoji kuopa. Aš 
Prospect 7960. pati tapau narė ir gavau 2-rą

numerį, pirmoje kuopoje.
I Centro valdybai t v ado vau-,

------------ jaut, išrinkta 1-mai kuopai
P-nas Kazlauskas, žinomas valdyba. •

kaipo Kaz Heat Intensifiero iš Šiame bendrame susirinki- 
radėjas, persikėlė naujon vie- me, nutarta organizuoti kuo- 
ton. Dabartinis naujas adresas pas. Iki pirmam Seimui, su
yra 4624 So. Westem avė. organizuota 14 kuopų (su Ry- 
P-ns Kazlauskas apmūrija pe- tais).
čius taip, kad sutaupo kurą. j Tai-gi, jei aš organizavau 1

------------------- kuopą, kaip ir visos kitos
PERMAINĖ VIETĄ. bridgeportietės, tai kodėl ma-

------------ no garbė nelygi? i
Bridgeport. — P-nas S. F. Gyvendama tuomet Dievo

Martinkus savo vyriškų drabu Apveizdos parap., drauge su 
žiu krautuvę perkėlė į naują a. a. Aleksienė suorganizavau 
vietą. Naujoji vieta randasi 3 kuopą. Po kokių trijų mė- 
3313 So. Halsted st. Senojoj nėšių, parsikvietėme p. A. 
vietoj p. Martinkus turėjo Nausėdienę ir p-lę M. Gurin- 
išpardavimą ir dabar naują- skaitę pakalbėti.
ją vietą pripildė nauju “sta- Vėliau su p. Ona Reikaus- 
*u”. kiene vaikščiojome pas mote-

P-nas Martinkus yra paty- ris per namus, prašydamos, 
;ęs savo šakoje biznierius kad rašytųsi prie M. S-gos. 
ir kostomerius visuomet pil- Paprašusios kun. Abromaičio, 
na i patenkina. kad užsakytų iš sakyklos, su-

------------------- sirinkusios svetainėje suorgą-
SUSILAUKĖ SUN AUS. nizavom 7 kuopa West Side.

------------ | Man apsigyvenus Brigbton
West Side. — P-nas Kaži- Parke, suorganizavau 20 kp. 

mieras Kulbis, plačiai žinomas Už šį pasidarbavimą man bu- 
biznierius, šiomis dienomis y- vo suteiktas Sąjungos Garbės 
ra kupinas džiaugsmo ir lai- žiedas.
mėfy Mat jo žmona Julijona 10 metų jubiliejaus seime 
susilaukė sunaus — stipraus komisija, per p-lę O. A. Ne-, 
ir gražaus. Tas viskas įvyko vulytę įteikė man bilietų, kad 
Šv. Kryžiaus ligoninėj Dr. Jo- * dalyvaučiau visuose Seimo 
vaišai patarnaujant. Motina ir ^vakaruose veltui.
sūnūs yra gerame sveikatos( “Moterų Dirvos” jubilieji- 
stovyje. niniam numery įdėjo mano pa 

P as Kulbis turi rūbų siuvi-, veikslą po kuriuo šiaip skam- 
mo, valymo ir prosijimo šapą bėjo:
savo name, 2305 So. Leavitt “F. Macijauskaitė — Šatie

nė, narė M. S. 20 kp., uoliSt.

IR MANO ŽODELIS.
Ir aš noriu pridėti keletą 

Žodžių prie Moterų Sąjungos 
suorganizavimo istorijos.

1916 m. gruodžio 13 d., šv. 
.Jurgio par. svetainėj, susirin
ko draugijų atstovės iš visų 
Chicagos lietuvių kolonijų. 
Kaip mano pačios, taip visų 
buvo tikslas"— suorganizuoti

VALSTYBĖS ŠVENTĖ 
PROVINCIJOJ

KLAIPĖDOJ SUDEGĖ 
2 FABRIKAI

Šiauliuose šventė praėjo la
bai oficiališkai, nebuvo maty
ti tikros tautos šventės nuo- 
taikos ir ūpo. Svarbiausias da
lykas, tai iliuminacijos, kurių 
įrengimas kaštavo, tur būt, la-

Kada Moterų S-gos 1 k p. 
minėjo penkiolikos metų su
kaktuves, gegužės 24 d., Lie
tuvių Klube, mane pakvietė . . .
ii , r •„ bai daug, o naudos jokios,dalyvauti be jzangos. Jųjų f. .

.... v . v , Iš kataliku visuomenes vie-pokilio aprašyme nepamiršo . .... ....
ir apie mane kelis žodelius nl vytanUe&ai
parašyti: “Dalyvavo viena iS ^irinkimn.
pirmųjų S-gos veikėjų p. katalikų organi-, atstatyt..
Franciika Šatienė iš Brigkton zac'Ja. "ed»l7™™- Pavasari-
t> , / . . •' • ninkai norėjo dalyvauti, betPark (pirma centro vice-prm. , . J
, . . _. ,»i ,. komendantas nedavė leidimokuri turėjo garbes atidaryti i . . . .. ,

pirmąjį Mot. g-gos Seimų). 8u5m,lktl « d., knr ei-
Fr. Macijauskaitė-Satienė,'namu08e «Aal”“ tlkra* bu-

v o <mi • ' ,vo numatyta nutarti kaip da- M. S. 20 kps. pirm. i . F
į lyvauti šventėj organizuotai.

Redakcijos Prierašas. Vieto- Negavus leidimo, pasitenkinta 
je rašinėti ir ginčytis dėl kre- ,tik susirinkimu. Susirinkime 
dito, kiek kam jo priklauso apie tėvynės nepriklausomybę 
dėl Moterų Sąjungos suorga- kalbėjo G. Klovas, kun: Vai-

ir

mzavimo, ar negeriau būtų, 
jei kas pasirūpintų parašyti 
šios organizacijos istoriją' ir 
ją atspausdinti “Moterų Dir
voje”. Tokiai istorijai me
džiagą reiktų imti iš centro’ 
ir kuopų turimų užrašų. Ji bū
tų reikalingą pačiai organiza
cijai, sumažintų tuščius gin
čus spaudoje ir būtų gera me-

Naktį Klaipėdoj užsidegė 
dėžių fabrikas. Degdamas jis 
taip pat uždegė grandinių fa
briką. Dėžių fabrikas sudegė 
visas. Jo vertė 120—140 tūk
stančių litų. Fabrikas buvo 
dalinai apdraustas. Grandinių 
fabriko apdegė tik patalpos ir 
šiek tiek nukentėjo mašinos. 
Abu fabrikus manoma greitai 

“R.”

j fabrikantai veda Kampaniją 
įprašydami padidinti muitus už 
| įvežamus tikstilės gaminius.
| Tačiau finansininką sluogs- 
i niuose tas klausimas laikomas 

neaktualiu. “R,”

GAMTA PAGELBSTI 
VYND ARIAME.

KARIUOMENĖS PALI- 
GONAS

Žinomas žurnalistas Arthur 
t’’, aus, rašydamas “Cliicago 
Tribūne” apie padėti Califor- 
r ,ieg vynuogi i industrijoje, 
tarp. kitko sako:

“Califomija’ padedama ap
garsinimų, pradeda sulčių 
vynuogių plaukimą į vynda- 
rių namus rytinėse valstijose. 
Baechus, kuris nepažinojo 
Volstteado, jau randasi virtu-

Kariuomenės pailgoms nuf v5se “ traiškydamas
šių metų vis bus prie Gaižiu saul5s >“b“«uotas uogas ir

pardavėjai praneša, kad dau
giau šeimynų, negu kada pir-

nų stoties. Mat, čia esą dauj.’ 
pigiau ir patogiau negu Vare- i .
noj.- nereikia nei tiek toli va- mian’ prad8j0 gamint,s T5'n« 

*ii v • namie.zineti, nei lenkams pranesme- A
ti dėl šaudymų, kuriuos iSgir- “Stai Austrijos naujienos, 

nauskas. Padeklamuota eilių, 3>e ima kažin k» manyti ir K8'"08 yra žemiausios ko ■ 
padainuot* pasilinksminta dalykus pūsti. Dabar pailgo- k“> "ebaTO daugel, metų 

bet ' bus maždaug Lietuvos viJDerl,H8 ma!!e8nl8’ ua vldu !
durv ir arti Kauno. ‘'“R.” t,n>- *** T"® J™ 8ul“»- {

dienos yra šeštadienis ir sek
madienis. Kostumeriai renka
si uogas ir nusimanantys tiek 
pat atydos kreipia į kotus, 
kiek ir į uogas, kad ir jie būtą 
išdžiuvę ir prinokę.

“Nerauginta sunka, pada
ryta pradžioj spalio mėn., su 
gamtos pagelba, pavirs į ką 
kitą iki Dėkos dienos”.

Californija Grape Control 
Board, kurią’ suorganizavo Fe- 
deral Farm Board ir kuri at
stovauja apie 85 nuoš. vynuo
gių augintojų, veda plačią ap
garsinimų kampaniją, visur 
pabrėždamas tą faktą, kad y- 
ra legalis dalykas gamintis 
vynuogių sunką suvartojimui 
savo namuose.

Z *'R. ANDRELIUNAS '
(Marąuette Jewelry & Radlo) ■
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI.

Tel.
Hemlock 8380

Pažymėtina, kad parade ne
dalyvavo taip pat jokia tan- 
tininkiška organizacija, net nė 
jaunalietuviai. Gal ir jie lei
dimo negavo.

N. Radviliškis. Pakėlus vė
liavą, orkestrui grojant Sau-

/

džiaga Amerikos lietuvių is-«iiai, pavasarininkai su vėlia- 
torijai. vomis, pradžios mokyklų vai

kučiai ir k. organizuotai atėjo 
į bažnyčią. Gražų pamokslą 
pasakė kleb. kun. P. Venckus. 
Po pamaldų įvyko iškilmingas 
posėdis. Nemaža pasakyta kal
bą. Pavasarininkai giedoriai 
sugiedojo keletą patriotinių 
dainelių. Po posėdžių nulei
džiama vėliava. Vakare įvyko 
pasilinksminimas. Latviai prie 
šventės prisidėti .atsisakė.

“R.”

PADĖKA.
Širdingai ačiū Dr. A. J. 

Javoiš’ui už padarytą sėkmin
gą man operaciją, rugsėjo 8 
d., 1931 m.7 I »

S. Lenkauskienė,
2423 W. Marąuette Rd.,

Chicago, III.

Taip, Amerikos liet. kat. vi 
suomenės veikėjas ir rašyto-! 
jas, Giedros kliubo iždinin
kas Jonas Oer vokas dabar, 
kol kas leidžia atostogas pas 
savo gimines Kaišiadorių aps
krity, ties Žasliais ir Žiežma
riais. /

SŪNUI PATARIMAS

WASHINGTON, spal. 6. — 
Mirusis New Jersey’o valsty
bės senatorius D. W. Morrow 
savo sūnui studentui kituomet 
patiekė tokį patarimą:

“Pasauly gyvena dviejų rū
šių žmonės: viena rūšis minti
ja, kita — tomis mintimis nau
dojasi. Ši pastaroji perdaug 
sušikimšusi. Bet dar daug vie- 
tos yra pirmosios rūšies tar
pe.

CHORISTĄ KVIEČIA J 
LONDONĄ

Operos choristą Šebeniaus- 
ką viena rimčiausių firmų pa
kvietė Londonan įdainuoti plo
kšteles. “R.”

APTIEKA
NAUJAS APTIEKO8 SAVININKAS 
Mandagus - Patarnavimu Užtikrinta*

Ateikite ir aplankykite didžiausių Ir gražiausiai {rengtų lietuvių 
aptiekų žloje apleltnkėje t

J. P. RAUTIS
Registruota* Aptiekoriua 

1900 SOUTH HALSTED STREET 

VAISTAI SMULKMENOS ICB CREAM
Mee spectallzuoJamės pildyme receptų ir nė vienas receptą* neišei
na lž muaų apttskos Iki jis nebūna TRI8 SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai ižplldytaa patyrusių Vaistininkų.

gesnės ir saldesnės, negu pa 
prastai. Gamta, atlygindama 
už trumpą skinimo laiką, pa- Į 
didino cukraus daugį. Tas pa-

Klaipėdos krašto tekstilės dif^a ^ stiprumą.
į “Populiariskiausios marke- 
te Californijos vynuogės yra 
Zingandels, Carigane, Museat, 
Mission ir Alicante Bouchet. 

“Californijos vynuogių au-

PRAŠO PADIDINTI 
MUITUS

WEST SIDE

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSies 
Ir patarnavimo. Sau
kit ____

GREEm VALLEY 
PRODUCTS 

Olselts Šviežių kiauli
nių. sviesto Ir sūrių.

4M< SO. PAULINA 8TREET 
Tai. Boulevard 1889Šiandien spalių (Oct.) 7 Si- 

mano Daukanto Skol. ir Buda- gintojai bandė derlių sulaiky-l AR ŽADI KRAUSTYTIS? 
vojimo Dr-ja - Špilka atida- u ild „r0 Vyndariai
ro 108 naujų serijų. Nuo atida- paprastai nedaro vyno iki ru- 
rymo serijos yra geriausias lai (dens ir didelis sąjūdis prasi- 
kas prisirašyti ir pradėti tau- deda su spalio mėn. Vynuo 
pinti pinigus spulkoje. Valdy
bos susirinkimai laikomi kas

■, , ne- Iriui. Jos yra pardavinėjamosseredos vakare spulkos ofisas • . .. , , . . .mažomis kiekybėmis vaisių 
yarduose. Didžiausios biznio

gės parduodamos vagonais, 
tada retaileriui ir kostume-

randasi 2242 W. 23 Place.
Ben. J. Kazanauskas, Rašt.

LACHAWICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenij 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

Cicero, III.
1439 So. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

LAIVAKORTES PABRANGS
NUO SPALIŲ M. 15 DIENOS
Todėl visi, kurie rengiatės vykti į Lietuvą, kreipki

tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NORTH GERMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais.

KALBĖK ANGLIŠKAI!
NE4INYSTĘ IR VARGUS GALI

MA NUGALĖT TIK MOKSLU!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra 

vienintėie anglų kalbos mokslo |- 
staiga Amerikoje. Čia mokinama 
kiekvienų žmogų lengvaL greitai, 
graiiai-taisyklingai rafiyti? kalbėti 
angiiėkal valdžios jstaigose, krau
tuvėse, pas daktarų, advokatų, tei
smuose; nurodome, kaip pas dirb
tuves bosų praėyt darbo; iSalSki- 
name taisykles maMnėle raftyt, ste- 
nografuot, skaitliuoti; prirengiame 
prie pllletystes, ir daug kitų moks
lo paslapčių atidengiame. Už mok
slų mokestis žymiai sumažinta. At
dara dienomis ir vakarais. Prade
kite mokytis žiandlen.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

3106 S. Halsted St
Chicago, III.

IŽRENDAVIMUI
6 kam b. flatas, pečium lild., gar. 

|28 flatas, |S gar. S364 So. Wells 
St

IŠPLAUKIA’.

BREMEN OCT. 9 
EUROPA OCT. 15 BERLIN OCT. 22

Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla
sės laivakortė kaino ja:

Hd Klaipėdos ....'........... ..........$105.00
Kitais laivais Iki Klaipėdos .... $94.50

PA81N AUDOKiT PAPIGINTOMIS KAINOMIS. 
Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. Registruotas NOTARAS.

NAUDOKITĖS MŪSŲ PATARNAVIMU.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Tel. Yards 4669

Rendon B kamb. mod. Šviesus, er
dvus, pečium B., gera transp. Pigi 
renda. 3520 No. Kolmar

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

A, ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas lietuvis, seniausias Chlcagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Tel. Lafa- 
yette 1329.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. Z IŽAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 563<

Telef. Republic <S9(

D. GRICIUS
GENE RALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir

riiedžlo nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prieinuniausios.

2452 WEST 69th STREET

Smuiko pamokos — Jūsų name, 
pradBtl bet kada. Rąžyk angį. J. | 
Konetsakl, 1162 Waahlnrton Blvd. Į

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Pardavimui — reataurantas tink* 
porai. Pigi renda. 2771 Lincoln Avė.

lapos Tolef. Namų Telef.

Hemlock (8(7 Republic 5(88Pardavimui žiužių taisymo žap*. 
Oeras bisnla 28(8 Broadway.

JOHN YERKESDelio, daro gerų biin}, ( gyv.
kamb. užpakaly. Sav. ižvažluoja. 

1809 W. (S 8t Plumblng A Heatlng Lietuvis 
KONTRAKTO RIU8

Mano darbas pilnai garantuota* 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Automobilių stiklas, paveikslų rė
mai, (kurta 3 metai, (800, gyv. 
kamb., 5728 Irvlng Park.

REAL ESTATE
JUMS PROGA

Reikalų užbaigimui, 18,000, (1.600 
caah už '8 kamb. nažnų fum. ž., 8 
lotai ramioj vietoj, 130 mailių J p. 
v. nuo Chicagos, arti U. 8. 61, tin
ka paukžčlams Ir krallkams, gera 
dirva, ražykit L A. Burry, Arling- 
ton Heighta III.

Tel. Vlctory 1146
D0UGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH SHAGZDA8, Sav. 
Elektros relkmenos ir flkžčie- 

riai. Jvedame elektrų | namus Ir 
dirbtuvė*.
MM S. Halsted SL 9 Angžtls

i


