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BRITAI RENGIASI MOBILIZUOTI ATSARGA
SALIN RANKAS! - ATSAKO IAPONAI 

T. SĄJUNGAI
BRUENING’AS PARLAMENTE IGNO

RUOJA SAVO PRIEŠUS

Lenkų diktatorius Pilsudskis 

Rumunijoje
Nauji Jungtinių Valstybių ambasados rūmai mieste Tokijo, Japonijoj. Senąją amba

sadą sugriovė 1923 m. įvykęs žemės drebėjimas.

Kardinolas ragina moteris imtis 

šelpimo darbo

BRITANIJOJ NERAMU

LONDONAS, spal. 14. — 
Britanijos karo ministerija 
paskelbė visiems atsargos na
riams būti pasirengusiems mo
bilizacijai.

MacDonaldo vyriausyliė įsi
tikinusi, kad po'būsinnjjų rin
kimų Britanijoj numatoma su
irutė. '

IAPONAI PRIEŠ T. 
SĄJUNGĄ

ŽENEVA, spal. 14. — Va
karykščiam T. Sąjungos ta
rybos posėdy japonų atstovas 
dar kartų griežtai pareiškė, 
kad japonai nieku būdu nesu
tinka su komisijos siuntimu į 
Mandžiūrijų, kad vietoje pa-

PAGROBTAS LANKANT 
KITĄ MISIJĄ Į CHICAGOJE

ŠANCHAJUS (per paštą). 
— Hanyango prefektūroje,! 
Hupeh’o provincijoje, pagro
btas Šv. Kolumbano kinų mi
sijų draugijos misijonierius

GEROVES FONDUI

Chicagos bankų kvotai į pre-

BRUENING’AS NEMANO 
PASIDUOTI

tirtų tikrąji japonų-kinų no J kun‘ ®an<^8 as- Raudonieji 
sutikimų stovį. Japonai nori I PlėSikai « nutvėrė’ 3am nuv -v' 
tiesioginių derybų su kinais.
Bet kinai to nenori. '

ŠARKIS SUMALĖ MILŽINĄ 
BOKSININKĄ

BROOKLYN, N. Y., spal. 
13. — Sporto mėgėjai dar ir 
šiandien negali atsipeikėti ir

BERLYNAS, spal. 14. — 
Vakar atidarius parlamentą, 
kancleris Bruening’as ilgiau 
kaip vieną valandą kalbėjo, 
išdėstydamas vyriausybės pro
gramą ekonomiškam valstybės 
sustiprinimui.

Jam kalbant nuolat šūkavo 
komunistų atstovai. Fašistų 
atstovai užėmė savo vietas tik 
kancleriui baigus kalbėti.

Į kanclerio programą įeina:
Laikytis ir toliau taikingo 

nusistatymo užsienių politiko
je.

Galutinai išspręsti politinių 
skolų klausimą.

Saugoti markės stabilizaci
jų.

Laikytis griežtos ekonomi
jos.

Mažinti gamybos lėSas.
Varžyti per didelius impor

tus.
Išlaikyti valstybėje tvarką.
Skirti ekonominę patariamą

ją komisiją.
Parlamentas imsis svarsty

ti šiuos visus klausimus.

PILSUDSKIS RUMUNIJOJE

KONFERENCIJA KALEN
DORIAUS KLAUSIMU

ŽENEVA, spal. 13. — Ati
daryta tarptautinė konferen
cija kalendoriaus reformai. 
Tarp atstovų yra ir J. Val
stybių atstovas.

PANAIKINO POKYLIUS

kus į gretimą misiją laikyti 
šv. Mišias. Tos misijos kuni
gas serga.

GRĮŽO KATALIKŲ 
BAŽNYČIONVIENA, Austrija, spal. 14.

— Į Rumuniją atvyko lenkų -------------
diktatorius maršalas Pilsuds-’ MEXICO CITY, spal. 13. 
kis. Vakar jis aplankė karalių Pavojingai sirgdamas ir 
Karolį Sinajos rūmuose. A- nujausdamas artimą mirtį kun.

zidento Hoover’io sumanytą suprasti, kaip Šarkis (Žukaus 
gerovei gaivinti fondą yra a- 
pie 46 milijonai dolerių. Chl- 
cagos federalinio atsargos di- 
strikto direktorium paskirtas 
finansininkas G. M. Revnold- 
s’as.

Cliicago’s arkivyskupijos ka
talikių moterų taryba Palmer 
namuose pirmadienį minėjo 
vienerių metų sukaktuves nuo 
šios organizacijos įsteigimo. Į 
2,700 moterų kalbėjo Jo Emi
nencija kardinolas Mundelei- 
n’as, Chicagos arkivyskupas.

“Nors pinigų ir drabužių y- 
ra pakankamai,” sakė Jo E- 
minencija, “bet, štai, mes šia
ndien visur susiduriame su 
skurdu. Alės kartu su kitais 
žmonėmis patekome į pasiau- 
bos (panikos) sūkurį. Per tru
mpą laiką iš didelių aukštu
mų nuslydome į žemumas. Va
dovybėje »tvarka susipynė ir 
niekas nežino, kur rasti išėji
mą iš tos painiavos.”

Kardinolas pareiškė, kad

nors parapijose pajamos žy
miai sumažėjo, bet žmonių ma
ldingumas aukščiau pakilo. 
Kupinos bažnyčios ir mokyk
los. Gausiai žmonių lankomos 
altorių tvorelės. Labdarišku- 
mas plinta.

Jo Eminencija baigė kalbą 
kreipdamasis į moteris, kad 
jos gelbėtų šelpimo darbe.

“Ateinančią žiemą mes rei
kalausime visų pagalbos,” sa
kė. “Mes, katalikai labdariai, 
darbuosimės tiek, kiek įsten
giame. Svarbiausias dalykas 
teikti pagalbos beturčių šei
mynoms jų namuose. Visos ka
talikės moterys turi domėtis 
labdarių darbu. Ypač vaikelių 
šelpimas labiau už kitką turi 
moterims rūpėti. ’ ’kas) vakar galėjo apsidirbti, 

kaip angliški laikraščiai pa
reiškia, su žmogum-kalva, bok- 
sininku Carnera.

Šarkis jau penktajam roun- 
de milžiną parbloškė. Skai
čiuojant sekundas, jis pakilo. 
Bet pamatęs, kad Šarkis jau 
užsimojęs kairiąja, baimės a- 
pinitas milžinas be užgavimo 
smuko ant matraso. Tuo būdu 
jis nusižengė rungtynių tai
syklėms, ir Šarkis norėjo nu- 

prekių vagonus. Vagonai su- j traukti kovą. Bet jo draugai 
daužyti į šipulius. Iš žmonių pa,tarė jaHI tęsti kovą ligi 15- 
niekag nenukentėjo. os roun(ių. Paskiau, nors Šar

kis ir neparbloškė Carneros, 
bet milžinui nesisekė toliau ko
voti.

SUDAUŽYTI 9 PREKIŲ 
VAGONAI

Indiana Harbor Beit gele
žinkely prekių traukinys smo-

budu tarėsi ir toliau sudaryti, Joskimas Perep’as, buvusis gė į stovinčius ant bėgių 9 
stiprų frontą prieš sovietų' meksikonų atskalūnų( “patri- prekių vagonus Vfl«™«i
Rusiją.

BRITŲ JŪREIVIAI 
KANTONE

ŠANCHAJUS, spal. 14. — 
Po įvykusių kruvinų riaušių 
Kantone, ten britų karo lai
vai išsodino jūreivius britų po
sesijai saugoti.

NUSKENDO APIE 200 
JAPONŲ

TOKIJO, spal. 14. — Mive 
prefektūroje dėl lietaus išsi
liejo upės. Žuvo apie 200 ja
ponų.

ATSKIRIA BAŽNYČIA 
NUO VALSTYBĖS

MADRIDAS, Ispanija, spa
lių 14. — Steigiamasis Ispa
nijos susirinkimas 267 balsais 
prieš 41 nusprendė panaikinti 
valstybinį (katalikų) tikėjimą. 
Tas sprendimas bus pažymė
tas konstitucijoje.

APIPLĖŠTAS BANKAS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NESIBAIGIA PERKŪNIJOS 

GAISRAI
BRANGI PAMOKA

•‘i J

jarkas,” grįžo Katalikų Baž 
nyčion. Vienas katalikų kuni
gas suteikė jam' atleidimą.

MAJORAS APIE BOMBI- 
NINKUSMIRĖ SULPICIJONŲ PRO

VINCIJOS VADOVAS
________ Į Chicagos majoras paskelbė,

MONTREALIS, Kanada, imsis visų įmanomų
.(per paštą). — Mirė Kana- Priemonių, kad išnaikintų Vi
dos provincijos sulpicijonų va- 8US tuos, kurie ties teatrais 
dovas kun. R. Labelle, 68 m. sPro^na bombas. Policijai į- 
amžiaus. ! sakyta suimti visus įtariamus

_ ________  bombininkus.

NORI PANAIKINTI AUS
TRALIJOS PARLA

MENTUS

Pabiržė, Biržų apskr. Rug
sėjo 5 d. užėjęs tamsus debe
sys sugraudė ir trenkė į Pas
valiečių kaimo ūkininko Ben. 
Četvergo gyvenamuosius na
mus. Pro dūmtraukį žaibas į- 
šoko į namus ir uždegė visą 
viduj. Tup metu namuose -bu
vusi mergina žaibo buvo pri
trenkta, bet greit atsigaivelė- 
jo. Netrukus ugnis nuo gyve
namųjų namų pasiekė kitus 
trobesius. Beveik visi žmonės 
tuo metu buvo lauke ir kol at
bėgo, jau sunku kas begalima 
buvo išgelbėti. Taip ir sude
gė jo visas ūkis. “M. R.”

Gruzdžiai, Šiaulių apskr. 
Rugsėjo 7 d. Nuomininkų kai
mo ūkin. R. Pikelis ir J. Tru- 
mpulis išėjo paraku akmenų 
skaldyti. Netikėtai užtaisas 
sprogo, sužeisdamas Trumpu- 
liui ranką ir veidą. Prieš lai
ką užtaisas sprogo dėl nemo
kėjimo užtaisyti. Jie paraką 
užtaisinėjo, akmenų skeveld
rom. Bekalinėjant skeveldras 
įžiebta kibirkštis, kuri ir užde
gė paraką. , “M. R.”

PRAILGINO KREDITUS

POLICIJA KOVOJA SU 
KOMUNISTAIS NORI KITŲ RUNGTYNIŲ

HAAGA, Olandija, spal. 13. 
— Dėl finansinio krizio Olan
dijos karalienė panaikino vi
sus savo rūmuose rengiamus 
šio sezono pokylius.

LIZTON, Ind., spal. 14. — 
Nežinia iš kur dviem automo
biliais atvažiavę plėšikai puolė 
vietos banką ir paspruko su 
3,500 dolerių.

RACINE, Wis., spal. 13. — 
Monument’o aikštėje vietos 
komunistai sukėlė riaušes, ka
da policija norėjo suardyti jų 
prakalbas, suruoštas be poli
cijos leidimo. Triukšmadarius 
policija įveikė, areštavus 7 vy
rus ir 1 merginą.

DARBININKAI SAUGOJA 
LAIKRAŠČIO ĮSTAIGĄ

MEXIC0 CITY, spal. 13.
— Merida mieste, Yucatan’o 
valstybėje, dienraščio “EI Di- 
aro de Yucatan” įstaigą sau
goja ginkluoti darbininkai.
Juos apginklavo dienraščio 
leidėjas C. R. Menendez’hs, 
kada valstybės gubernatorius
nusprendė įstaigą uždaryti. PLATINKITE “DRAUGĄ”

Majoras Cermak’as stengia
si dar kartą suvesti krūvon 
į Grant parko stadijumą No
tre Dame ir Northwestern u-* 
niversitetų futbolo komandas 
labdarybės tikslams.

Praėjusį šeštadienį abi ko
mandos turėjo rungtynes, ku
rios baigės lygiomis.

CANBERRA, spal. 13. — 
Australijos kraštą sudaro še
šios atskiros valstybės. Kiek
viena iš jų turi savo parla
mentą. Federalinės vyriausy 
bes ministeris pirmininkas 
Scullin’as paskelbė, kad arti

VOS NEPALAIDOJO GY
VOS MOTERS

Kazlų Rūda, Marijampolės 
apskr. Rugsėjo 6 d. vietos ka
pinėse buvo laidojamas vargo- 

moj ateity šių visų parlamen-1 n^nko kūdikis. Pradėjus ant

BAZELIS, Šveicarija, spal. 
13. — Tarptautinio banko dirI
rektoriai prailgino trumpo te
rmino kreditus Vokietijai 
Austrijai.

Vokietijos kreditas yra 100 
milijonų dolerių, Austrijos •— 
28 milijonai dolerių.

SMURTININKAS NESU
RANDAMAS

Chicagos policija uoliai ieš
ko smurtininko McErlane, bet 
niekur negali jo rasti. Rado 
tik jo pėdsakus. Jis kaltina
mas savo sugulovės ir kito 
savo priešo nužudymu.

tų panaikinimo klausimas bus 
sprendžiamas gyventojų refe
rendumu.

karsto žemę pilti, visų nuste 
bimui pasigirdo šauksmas iš 
duobės. Pasirodo būt įkritu
sios senos moters, kuri ir iš
traukta. “M. R.”

BULGARIJA TURI NAUJĄ 
KABINETĄ

IŠŽUDYTA ŠEIMYNA

BERLIN, Md., spal. 13. — 
Netoli čia vieno ūkio namuo
se rasta nužudyti ūkininkas 
Davis’as, jo žmona ir dvi du
kterys.

Suimti du įtariami negrai.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Iš ryto numaitomias 

lietus; šalta

TAISOSI MIESTELIS

Garliava, Kauno apskr. Ne
didelis miestelis, bet Kauno 
artumas ir jį veikia. Pastaruo
ju metu, nors ir pamažu, au
ga. Dabar valsčiaus savival
dybė statosi dviejų aukštų mū 
rinius namus, tik statybą su
vėlavo. Darbymečiu, kada rei
kia vasarojų iš laukų valyti ir 
rugius sėti, tenka vežti žvy
ras, plytos ir kita statybai 
medžiaga. “M. R”

SOFIJA, spal. 13. — AL 
sistatydino bulgarų ministerių 
kabinetas, kurio pirmininku 
buvo Malinov’as. Naują kabi
netą sudarė buvusis vidaus 
reikalų ministeris Mušanov’as.

PINIGŲ VERTĖ

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.89 
Prancūzijos 100 fr. 3.94 
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 100 mrk.
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr.

5.17
23.00
14.00
19.67
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ŠI SKYRIŲ VEDA

ADVOKATAS JOHN B. BORDEN
Narys Chlcusos Advokatų Sąjungos

apmųstytių pastangų dedama, kad kolegijos 
! organizacija, jos auklėtojai ir auklėtiniai sto

vėtų ugdomojo darbo aukštumoje. Tikiu, kad 
tai yrą didžiausiai jos direktoriaus nuopel
nus. Man asmeniškai didžiausių įspūdį daro 
ugdomojo darbo individualizavimas atžvilgiu
1 auklėtinius: Noras pažinti kiekvienų savo 
auklėtinį visai inivdualiai, paskatinti asme
ninius jo nusiteikimus ir sugebėjimus ir pas
kui neatjungianiai jį surišti su kolegijos dva- ANUPRO NEPAVYKĘ ŽE- mės ieškoti. Motina išliejo ne
šiu ir likimu yra ne tik visai pateisinamas pe- NYB03. maža ašarų išsiskiriant, bet
dagoginiu atžvilgių, bet ir tiesįpg būtinas ----------- kų padarysi, kad kietaširdis
a žvilgiu į kolegijos tikslų. Paeips prieš ženybas gimęs tėvas taip nusprendė: prieš vė

Džiaugiuos, kad šita proga duoda man vaidas paėmė du trečdaliu jo jų nepapūsi. Atsisveikinęs su
niąlonios galimybės prisiminti gerbįaųių ir 
brangų Kunigo Direktoriaus asmenį ir tuos į 
laikus, kai sykiu studijavome Friburgo uni-'

BIMNOS KLAUSIMAI

\isais ir gavęs tėvo ir moti- 
į os palaiminimų., Anupras sė
do j Leibovičiaus vežimų ir

, T.,., i , .* I • UUU XV Hitu UJUUO JLL 1U1- . , . . ....vorsitete. lstikro malonu yra matyti, kaip,. y ... netrukus kaimas pasiliko uz-.... .... , v , • kais, Lietuvoje, Peletakių kai ...si kasi darbas idėjos draugams, ypač, kai si- . . pakalyje.
, . ..v * i x- • x x ’ule, gyveno ūkininkas Kapo- . . . . . .tas darbas yra reikšmingas plačiuoju tautos, r Anupras pirmiausia atvyko

mastu. Čia, Lietuvoje, vienodos minties žino-. . į New Yorka, o iš ten į Chi-
_ v. . * * .* .* :ir ketiniais sūnumis: Zenonu, z.* x ,nes šiuo momentu negalime pasigirti ypatin-i ’ vagų. Čia netrukus susirado

. . . . . ' • , _ • i Klemensu, Anupru ir Petru, i , , . . .g u pasisekimu, kai vyriausybes reiornia, pn- „ . . ,'au darbo pas vienų pirmiau
iš visų keturių sūnų, xvnu- Amerikon atvykusį Panevėžio 

pras buvo didžiausias darbo žydelį, senų geležų sandėly.

sutaupinto uutu.

Dar prieš paskutiių diajjj 
karų, caro Mikalojaus H lai-

Trečiadienis, Spalio 14, 1931

‘ ‘ Mackbeth ’o tragedi-Skulptoriaus Gąrratti kūrinys 
ja”, kuri puošia prieangį naujo Shakespearė’s knygyno, 
VVashingtone.

PĘQF. ST. ŠALKAUSKIO ŽODIS.

taikyta mūsų fakultetui, faktinai suardo filo
sofijos skyrių, kurie turėjo savo tikslu pa- 
lųpštį katalikų visuomenei vadovaujančias 
pajėgas. Turėdami savo pusėje Vatikanu, ku

Prof. St. Šalkauskis yra vienas žymiau
sių profesorių Lietuvos universitete. Jo žo
dis švietimo ir auklėjimo srity yra svarbus, 
nes žymesnio už jį pedagogo Lietuvoje nė
ra.

Kun. dr. J. Navickas, Lietuvių Kolegijos 
Amerikoje direktorius, pridavė mums prof. 
Šalkąuskio jam rašytų laiškų kolegijos klau
simų, kurį čia ir dedame:

“ Sugrįžęs įš atostogų į Kaunu radau sa
vo fakultete Amerikos Lietuvių Kplegijps 
lųetrąštj, kuris išgulėjp čia bene visų vasarų.

piršdania pirmieji gyvybės spinduliai — 
į Lietuvų.

. keldavo\ da^ai valgy- bet darbas nesunkus, tas A- Anupras kaip musė pakliu-’ Paviesej?s Lietuvoje šešetų
ris nesiliauja protestavęs, lengvai nepasiduo- įdav0 ir retai dirbdavo. Sau- nUprui ir patiko. Jis greitai vo į šeimininkės nuaustų “že- rn^nes1^? Anupras pasirinko 
daine ir bandome atsilaikyti užimtoje pozi-pei leidžiantis, jis pradėdavo Amerikos dolerius pamėgo, nybinį” vortinklį ir netrukus *au ^uvo

pnesas. Jis anksti guldavo, x;ors mokestis buvo nekoks

ęijoje, bet vyriausybės pusėje yra materiali
nės pajėgos ir politinės prievartos ginklas, o 
tai kartais trumpoje distancijoje gali turėti 
lemiamos reikšmės. ’ ’

Reikįa džiaugtis, kad tokie žmonės, kaip 
prof. St. Šalkauskis, amerikiečių darbus taip 
gražiai įvertina. Būtų gera susilaukti pana
šaus įvertinimo ne vien iš pavienių asmenų, 
bet įš visos Lietuvos visuomenės įr net pa- 
eįps valdžios. Juk kuo ilgiau išsilaikys gyvi 
tautiškai Amerikos lietuviai, tuo geriau bus 110t ^hlijos,

piršlybos mašinų, 
Zuzanų Anuprui.

beduodųs
rankpinigius, kai gavo iš A 
inerikos telegramų su prane
šimu apie tai, kad pati susir
go ir kad tuojau vyktų namo.

Žiemos metu motina vargiai kiek galgjo ir dolerius krovė džio afuodedolerių~nes~tokavo. i^mės pirkimo transakcija, ži- 
jį nuo molinio pečiaus nu- lyg silkes į statinę. Pagal sen^ žmonių paproti, n°nm’ SUir°’ ir AnupraS’ V1S~
Krapštydavo, kad padėtų šei- Po keiių menesių, po atvy- jaunavedžiai nusitraukė pa- ką ykųblI1OH1 sa™
i įvnai kulti. Kaimynai šaky- knuo Cbįcagon,. Anupras pa- veikslus ir pasiuntė juos savo ZuzW- Kai jis grį o
tlavo, kad Anupras sulauks lSiuntė savo tėvams 50 rublių giminėms Lietuvon. ~ irądo jų sunkios ligos pris-

jau žiovauti ir raivytis. Svei- Niekur nėjo, rėdėsi antraran- padėjo savo laisvę ant mote- 
kalos jam netruko, buvo sti- kiais drabužiais, pirktais iš rystės aukuro, susituokdamas 
prus lyg_ ųžuolas, o rankos žydelio Šmulevičiaus, kukliai teu zuzana. Vestuvės buvo ga- 
uginių miltų blyno didumo, (skromniai) valgė, šykštėjo lia triukšmingos, nes jaunave-

Matuzeliau; metų, kuris, a- “gastinčįaus”. Tas nustebino Tie, kurie arčiau pažino i pau,stą’ Jov°j begulinčių, kai- 
išgyveno 969 visą Stakių kaimų, o bro- Zuzaną, sugję apie kažin U pnų .prižiūrimų. Pp dviejų 

liams net ausys pradėjo kais- kuštėdavęs ir šypsodavos, bet |sava1^ nupras jau ver e
. . - ... * nrio inc uorm lionamou

lietųyąi. Amerikiečiai praeityje uoliai dar- metus. _ __ ,__ ___________ ,
Štai kodėl šitas mano padėkos laiškas taip bavcisi visokiems Lietuvos reikalams, tie dar-' Kudklinaitis nedaug žemės ti iš pavydo. “Kas galėjo ti- Anupras nesuprato kame da- Pfie *^°s *apo’ ie Ą111#8 &rau
vėlai išsiunčiamas. O tuo tarpu peržiūrėjęs bai Lietuvai buvo reikalingi, ateityje taip turėjo, todėl visiems sūnums keti, kad toks iš pupų nevary- Įvkas ir, galų gale, maža tai 1?^.aS
įr paųkaitęs ųnetrašti negaliu į jį neatsilįep- pat tie darbai, berods, bus reikalingi. Q A- nebuvo pakankamai darbo tas pelų maišas, visų pastum- įr paisydavo. Tie kuštėsimai &ai aJosl* oe taip? kųity ,
ti bent keliais žodžiais. Iš jo, būtent, esu pa- menkos Lietuvių Kolegija, Marijonų Kon- prie ūkio, o vistiek juos rei- dėlis, galėtų taip greit pini- turėjo svarbios reikšmės Anų- Paaiay^1-
tyręs, kad Tėvų Marijonų yya dirbamas A- 
merikoje- didelis ir reikšmingas darbas. Pa
ruošti Amerikos lietuviams — išeiviams va
dų inteligentų ir tutr būdu išgelbėti bent dalį

gregacijos vadovaujama, yra viena iš tų įs Palaidojęs isavp moterį, A- 
nupras nuėjo Į bankų paimti 
dali pinigų laidotuvėms ap

liejo maitinti. Kad nereikėtų gų prisišienauti”, — kalbėjo pro gyvenimui, 
tiek daug burnų šerti, tėvas visi kaimiečiai. Minėtas įvy- pasirodys.

išlaikymo šiame krašte. Gerb. prof. St. Šal- sumanė praretinti šeimos na- kis viso kaimo jaunimui visai Išgyvenęs su Zuzana 15 me- . .
kauskis tai gerai supranta. Dėl to ačiū jaudrius, pasiūlydamas Anuprui sugadino apetitų darbui. Ame tų įr nesugyvenęs vaikų, A- U la^ va

mūsų tautiečių yra kilnus ir garbingas uždą- už labai reikšmingų žodį apie mūsų pastan-' važiuoti Amerikon sau laimės rika visiems sapnavosi ne nupras užsimanė važiuoti Lie- 4U0 1 U'°n ir en aP&1 
' ieškoti ir manydamas tuo bū- Lk naktimis, bet ir dienomis tuvon, aplankvti savo tėviškę, sueiti <o su
du tinginiu sūnum nusikraty- — aukso maišai akyse rodėsi, y ypač savo senus tėvus. netikėta ir nemalonia

vinys, ųž kurį visa tauta turės jausti Tėvams 
Marijonams tikrų dėkingumų ir niekados ne-

taigų, kuri žymiai prisidės prie lietuvybės

gas (jirbant tautiškų ir kultųriškų darbų.

PASTABĖLĖS.

kaip vėliau

ti. Anupras su tuo sutiko be V isi kėsinosi Amerikon lėk- nė, jei kaip, tai ir žemės skly- žinia. Ne, bankas neužsidarė, 
dar blogiau atsitiko. Banki
ninkas jam pranešė, kad ban
kas gavo iš vieno advokato 

įspėjimų

pamirštamų pripažinimų.
Įš to, kas matyti iš pirmųjų 5 kolegijos Jei Tautų Sųjunga ir Jungtinės Valsty-1 didelio įkalbinėjimo, tik Ku- ii, tik gaila, kati sparnų ne- pų nusipirks ir galutinai ten

gyvavimo .metų, galima jau spręsti, kad Tė- bes neparodys pakankamai veiklumo, pašau- ilklinaitienė,' kaip ir kiekvie- turėjo. .-u Zuzana apsigyvens.
x vai Marijonai ištesės užsibriežtam uždaviniui lis gyvena naujo karo išvakarėse. Čia kai- na motina, tam sumanymui x\nuprui taip ekonomiškai Anupras, Amerikoje bėgy-

ir savo tikslų pasieks. Visų katalikijos isto- bame apie Kinijų ir Japonijų, kurių santy- nelabai pritarė, -nenorėdama gyvenant, netruko jam pirmų yendąmas, susitaupė per sep- teismo leidi’
rija įrodo, kiek yra sėkmingos yienuolynų įr kiai yra labai įtempti. Jei tos dvi valstybės su sūnum skirtis, nors trys tūkstantį dolerių sutaupyti, tynis tūkstančius dolerių, ku- ®
koųgregacijų priemonės ir pajėgos, ir kad pradės kariauti, į šį karų bus įveltos ir kitos sūnūs ir taip dar liktų namie. Yra sakoma, kur pinigai, ten riuos laikė banke savo vardu m_e &U\ 61 _m° 6?*’ nes

Bet motinai juk visi vaikai ir romansai ir visoki kitoki uuošinicfains auginti. Prieš 'e ^one Paii0 . uriam
yra brangūs, artimi ir mieli, kiapatai. Pas šeimininkę, kui išvažiuojant į Lietuvų, atsar- pn 'au' ° u dec a ial Pini8U 

.. esančių banke
tai, }<as nesiseka atskiriems asmenims ir pa- didžiulės valstybės 
laidžioms draugijoms, visai gerai yra reali- —
zpojama — vienuolynų veikimu. Tėvai Mari
jonai tįek Lietuvoje, tiek Amerikoje dar kar
tų ši|ų tiesų įtikinamai pavąizduoja.

Man, kaipo pedagogui, malonu dar buvo 
pątįrti pedagoginį dirbamo darbo reikšmin
gumų. Iš metraščio galima jau matyti, kiek

Mūsų Šarkis nugalėjo italų milžiną kum- nepaisant jų asmeninių truku- Anupras “kvatieravo gy-ve- gurno dėliai ir kad pati gale-
štininkų Carnerų, kuris pirmuosius savo sti- nių. Vaikas motinoje vis ran- no taip_pat nebejauna diržin- tų be jokių kliūčių pasiųsti
prius oponentus lengvai nugalėdavo. Šarkio— da uolių užtarėjų. ga mergina, artima šeiminin- pinigus Lietuvon, jam žemę
Žukausko vardas sportininkų pasauly ir vėl Kudklinaitis šiaip taip su- kės giminaitė, vardu Zuzana, pirkus, Anupras pervedė savo 
aukštai iškilo. Juozai, laikykis, nepasiduok, krapštęs ‘ant šipkortės’ išlei- Negaišindama daug laiko, šei- pįųigus pačios vadu ir įškelia-
o būsi pasaulio čampijonu. do sūnų į platųjį pasaulį lai- nujunkė pradėjo sukti savo «vo į tų ša’į, kur užtekėjo jam j

motinos* var
du.

“Kokius šposus, po velnių, 
čia krečiate”, — rūsčiu bal
su atkirto Anupras bankinin-

(Tęsinys ant 3-čio pusi.)

J. Douillęt.

m BAUKĖS*
Vertė Ą. 8u|įns^ąs Įr J. Prunskis

(Tęsįnys)
Aš plačiai susipažinau su daugeliu 

speciališkų sovietų kalėjimų. Pirmasis 
kalėjimas, į kurį aš buvau pasodintas, yra 
Maskvoje Lubenkos g-vėj 2 nr.* Šiuose 
nąmuose yra ir G,. P. ĮJ. centralinė vai 
<Įyba. Po to aš perėjau j Lubenkos 14 nr., 
D paskum mane pervedė į centralinj Bu- 
tįrskp G. P. U. kalėjimų. Dar vėliau aš 
buvau ųžilarytas Petrapilio kalėjime Špa- 
-lerių g-vėj 2 nr. Iš čia mane pervežė į 
Pskovo kalėjimų, kurs vadinasi “patai
sos namais”, bet šis pavadinimas jam vi
siškai netinka. Po trumpo laiko iš šių 
“pataisos namų” aš buvau pervežtas į 
Ostrovo miesto kalėjinių ir čia, pagaliau, 
mane perdavė pafrontės Ostrovo miesto

I Šiame skyriuje aš iš eilės ii aprašy- kambariu”. Aš čia jį ir atvaizduosiu, o 
I : iu sov. kalėjimu -, kuriuose buvau kuli- skaitytojas tegu pats sprendžia, ar tinka 
i •mmas; sųžinin.,.* pgpn••Jipsiu, kokie jie jam inkš pavad.nimas ar ne. Prie šio ma- 
Į yra ir kas juose darosi. žp k/mbarėlio sienų pastatyti grėdai, su-

Mano pirmasis patyrimas prasidėjo kalti iš paprastų lentų. Vieno.-* sienos 
pas (J. P. C. komendantų kalėjimo kon- pakraščiu — laisvas, gal vieno metro pla 
toroje. Dežuruojųs karininkas liepė man ‘ tumo, praeiti takelis. Šiuose grėduose, 
visai uurirengti. Tuo tarpu piano daik- kurie vos 12 -žmonių galėjo sutalpintS, 
tai buvo stropiai revizuojami. Jis smili * sėdėjo, turkiškai pasispaudę kojas, apie 
kiaušiai mane klausinėjo apie mane patį 1 30 kalinių. Likusieji spaudėsi siaurame 
ir apie mano tiek gyvus, tiek mirusius takelyje. Iš tikrųjų, susidarė įspūdis, 
gimines. Mano atsakymai buvo užrašo- kad esi šunų būdelėj.
mi į tardymo protokolų. Tup metu vienas Toje šuniškoje patalpoje buvo kartu 
čekistų tuštino mano rūbų kišenes ir žiū- ne tik kalinamieji asmens, bet ii atves- 
ripėjo siūles; kitas plėšė mano batų pus
padžius. tikėdamasis čia rasiąs paslėptus 
Jokumentus. Pagaliau, aš vėl aprengtas

tieji iš Butirsko kalėjimo tardyti. Vienų 
tų nelaimingų aš mačiau grįšiantį nuo 
tardytojo su pamišėlio akimi.-. Jis ntsri-

sęs, kandžiojo sau lūpas. Po kelių mėnesių ; mus varė į kiemų. Kieme pastebėjau, kad 
vėl as jį sutikau Butirsko kalėjime, ir ! kairėje pusėje languose buvo gelež:nės 

grotos. Tai ir buvo žinomasis vidurinisjis man papasakojo, kų jam tada darė. 
Tardytojas įsakė jj mušti, kad “atrištų 
jam liežuvį”, pirma perspėjęs, kad jei 
jis išdrįs apie tai papasakoti kitiems ka- 
linaimesicms, jį sušaudys.

Vėliau, keletu mėnesių praleidus ka
lėjime, panašūs faktai manęs daugiau 
nebestebino, bet tuo momentu aš'jaučiau- 

' si sujaudintas. Aš net ir dabar prisimenu, 
kad pirmame G, P. U. aukšte beprotiški 
tardomųjų vaitojimai niekada nenutilda
vo.

8-tų valandų vakaro į Butirsko ka-

kalėjimas, kariame kitkart buvo uždary
tas Borisas Savinkovas.

Sovietų spauda tvirtino, kc.G Savin- 
kovas iššokęs iš šio kalėjimo į kiemų pro 
langų. Pažvelgęs į tuos geležimi išpintas 
langus, .--upratau visų tokio apgaulingo 
tvirtinimo niekšiškumų. Sovietų vyriau- 
sylF inela\o. Savinkovas, be įok’o abejo
jimo, buvp užmuštas ir, suug mano turi
momis jaivatiškomis žiniomis, ši žmog 
žudvstė buvo glaudžiai susijusi su stai
gia seno Savinkovo draugo, vieno CfK’o

lėjimų x u iuntė visus tuos, kurie buvo > 1Mirių, Narimanovo mirtimi. Kieme Miiu- 
pas tardytojų, šuniškame kambaryje be- i ry stovėjo niūrus, juodai nudaužytas ve- 
liko apie 15 žmonių, todėl pasidarė daug I žilnas (ru<ai „ vadin# HjuodvarTljy 
laisviau. Vos tik pradėjau rengtis gulti, , Susitikus jį gatvėje, šiurpuliu; taip ir

o ant stalo prieš karininkų krūvelėj visi tojo luunpe netoli nuo inanęs, ir aš,, j jį
daiktai, ištraukti iš inano kišenių. Kari* ‘ įsižiūrėjęs, gerai mačiau, kad jo veide InK
njnkas juos rūšiuoja ir kai kuriuos grų- ! vo mušimo ženklų. Po kelių minučių, jam ' sugirgždėjo durys, ir ant slenksčio su
žiną man. Tačiau sugrąžintųjų tarpe nė- sugrįžus, jis apalpo. Jį pagūlia* ,ant len j sųrasu .•ankojt pasirodė dežuruojųs kari-
ra nei paso, nei fotografijos, nei kitų do- ttj. Prieš dvi valandas, eidamas pas tar- ( ninkas. Jis perskaitė 8 pavardes, kurių
kuiaentų. Tarp konfiskuotų dokumentų dytojų, jis buvo visiškai sveikas, o iš ten tarpe ir manųjų. Aš jį paklausiau, kui

komendantui. Tiktai čia aš buvau paleis- I buvo ir mano, kaip Nanseno misijos na- grįžo su tokia apgailėtina išvaizda, šia- , mane perveda, ir jis man trumpai atsa
lo®, ir, pagaliau, latvių teritorijoj pajutau rio, mandatas/Po to mane nuvedė į kam- , pia, suvyta virve visas sudaužytas. Atsi- kė: lucjnu sužinosite . Ir keli čekistui

barį, kurs kalėjime vadinamas “šunų ,peikėjęs, jis nesiskundė, tik, lyg pami- ' su revolveriais rankose mus išvarė. Jįe

nukrėsdavo, nes juo dažnai 
aukas, skirtas sušaukti.

vežiodavo

esąs toli nuo pavojų* (Pabaiga)
/
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■f' TEISIŲ SKYRIUS.

(Tąsinys iš 2 pusi.)
•‘.Juk mes jokių vaikų nė

jome, ką čia tokio prasi
lėk. Tai mano pinigai iki 

cento ir niekas neturi
os teisės į juos.”

mkininkas Anuprui pata-j 
«ul tuo reikalu kreiptųsi! 
advokatų, jis tai ir pada-i 
Sužinota, kad dviem me-! 
prieš ištekėjimų Zuzana, 
mergina būdama, susi- 
ė sūnaus, kuris dabar, 

jo velionės paveldėtojas,1 
ąlauja jos vardu banke 
du pinigų dalies. Dabar! 
pras visai suprato tų 
kuštėjimų ir šypsenų reik ;

t

; Kinijos nacionalistų vyriau-
\ isus pinigus advokatams sybės atstovas J. A. Valsty- 
yloms praleisiu, bet tam bėms Dr. W. W. Yen, vienas 
jos vaikui, tai nė raudono žymių Kinijos diplomatų, bu- 
iko neduosiu”, — dreban-įvęs priemeru senoje Peiping’o 
liįilsu kalbėjo įpykęs A-’, vyriausybėje.
■as, daužydamas kumštinei • ,_________

advokato ofise. i
! Zuzanai, jei pats Anupras ga

nomas dalykas, kad be' Įėjo padaryti tvarkų prieš jos 
no neapsėjo. Zuzanoj ne- J mirtį, turėjo dvi savaites lai
to sūnaus adv okatai įvai- p0 Abiejų nežinojimas išėjo 

dokumentais ir liudyto-j Zuzanos sūnaus naudai. Daž- 
įrodė, Kad minėtas vaikas nai pasitaiko, kad vieno žmo- 
tikiai velionės neteisėtai Į gaus nelaimė virsta kito žrno-
?s sūnus ir jam, kaipo to- Įgaus laime, 

pagal teises, priklauso'
galiai jo motinos palik- Anupras, pasiėmęs likusių 
rto. Anupro advokatai mė'pmlg,i i5keliavo
teisėjų įtikinti, kad Zuza-Ituvon’ nusimin«s’ susikrim- 
vardu banke palikti pini-itęs’ sopan5,a širdim. Parvy- 
S tikrųjų yra Anupro pi-, «S t5vi5kf'n> “SR™ aa™ ne- 
, kurie buvo tik laikinai ¥ykasl° «’'venim0 MsmaS“- 
rardu palikti, kad ji per- imus “arielkoje”.

Į:’:

Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof. Kampininkas.-

LINKSMIOS NAVYNOS.

Roselande yra dviejų rūšių 
balšavikai,’ t. y. bimbiniai ir 
pruseikiniai. Per gazietas, ro
dos, vieni kitiems valios ne-

Balšavikų “rojuj” — Rusi
joj, — kaip visi vožno mano 
kampelio lankytojai žino, ta- 
vorščiai viskų gali pirkti tik 
su kortelėmis.

Kai žiemų, šalty, norėdami 
duonos ar druskos nusipirkti,

met didžiumų derliaus par
duos San Prancisco ir artimo
se apielinkėse.

Daugelis žinovų pranašau
ja didelius lietus Califoraijoj, 
kurie veik visai sustabdytų 
atgabenimų. Vynuogės šiemet 
prinoko nepaprastai anksti. 
Bet jos turi savy nepaprastai
daug cukraus. Jeigu į kelias 
ateinančias dienas rytuose pa

reikalavimas padidės, tai gal
duoda, ale prie mėnulio spin
dulių abieji gražiai sutinka: sė turi po kelias valandas su kor-
dėdami prie stalelio ir stikle-'tele ilgoj “uodegoj” stovėti,'kelioms dienoms padidės ir at- 
lio laukia kada Stalinas iš giltai apsirengęs ir apsiavęs i gabenimas, bet pasKm jis tu- 
Maskvos atsiųs keptų karve- komisaras, vaikščiodamas pa-1 rėš sumažėti ir pasiliks daug 

. ,lei laukiančiųjų “uodegų”, ši-į mažesnis negu būdavo kitais
I taip jiems kalba: 'metais, iki pat pabaigos sezo-

vieno, „.............................. , . nn Atgabenimų nustatys o-West Side’je -^ne, vlc“uį “Tavorščiai,čionaijūsturi-Įn°- 
stryto yra tokia vieta, kur kas| te tikrą roj Buržujų šalyse ras ir pareikalavimas marke

yra tikras pragaras. Žmonos 
ten į teatrus einu su kortelė
mis. Dažnai būna taip, kad di
džiausiam šalty prie kurio 
nors teatro ilgiausia eilė žmo
nių laukia savo eilės — prieiti Įvynuogių -kiek tik ju- 
prie kasos langelio bilietui nu- • n,s re^*a pasigaminti vyn- 
sipirkti. Tai ar-gi ne praga
ras?”

vakaras seniems berneliams 
mėnulis šviečia. Prie tokios1 
šviesos atsiranda linksmų vi
durių bobelių ir tada pradeda 
darytis balšavikiškas “rojus”.

Bruklyn’o “tautiškos” gazie 
tos redaktorius merginų dre- 
sės ir pančiakos apiponavojo, 
nes kas antras, trečias nume
ris vis apie tuos tinksus rašo. 
Kaikurie dėl to šneka, kad jų 
pačios, tur būt, savo vyrų dru 
kuojamos gazietos neskaito,1 
nes, jei skaitytų, kitokia būtų 
rokunda. Kiti-gi virozija, kad 
ne už kų kitų ir Čikagos lais
vų ^alvu ir liežiuvių senber
niai pripažino juos geresniais 
net už “N-ų” ir “S-ros” re
daktoriais ir praizų nusiuntė.

Jonui Varnai nuėjus vienon 
bankinėn įstaigon prašyti dar
bo — už naktinį sargų, užvaiz
dą sako:

— Darbų duosiu. Bet ar turi 
patyrimo tame darbe?

— Taip, turiu, — atsakė 
Varna, — visados kam nors 
smarkiai subildėjus, tuojau 
prabundu iš mięgo.

DĖMESIO VERTA ISTO
RINE VIETA

Plateliai, Kretingos apskr. 
Prie vieškelio Plateliai — 2. 
Kalvarija, šalia Pakastuvo 

i prūdo yra nedidelis apvalus 
! kalnelis žmonių supiltas. Ūki- 
1 įlinkai, kasdami bulvėms duo
bes, iškasa senovės ginklų, žie
dų, žalvarinių apyrankių ir ki
tokių papuošalų, kurie rodo, 
kad tai senovės karių kapų e- 
sama. Rugsėjo 6 d. vietinės 
mokyklos mokytojas su dviem 
ūkininkais, kasinėdami to kal
nelio šlaite, rado keturis seno-' 
viškus geležinius durklus su* 
mediniais kotais, žalvarinį a- Į

pyrankj dar su abiem, nors 
vos nesutrūnijusiais kaulais 
dvi suvytas žalvarines grindis 
ir daug įvairių žalvarinių dai 
ktų. Iš rastųjų daiktų spren 
džiaut, būta tai kario kap 
ŠI vieta verta būt archeolop 
dėmesio. “M. R.’

NEPAPRASTAS BARA
VYKAS

Šiaulėnai (Šiaulių ap.). 
Petrauskas apylinkės mišk ■ 
ties Aukštakalnio vienkiem’ 
rado nepaprastai didelį bare 
vykų. Kotas stebėtinai ilgas — 
33 cm. Visas baravykas sveri 
650 gramų. Tai retenybė.

“M. *M.’

ų Lietuvon, jam pareika-
3. '
gal teises, Anuprui, kaipo

Gėrė, gėrė ir nusigėrė. Vienų 
rytų rastas lovoje negyvas. 
Kadangi visų pinigų nesusku-

SKUBĖKIT APSIRŪPINTI 
CALIFORNUOS VYNUO

GĖMIS.

dresuotam asmeniui, tei-1bo pragerti’tai už likusius
' I •__ 2 • 1įeres

jmeleido liudyti apie sū- 

]wieš jos mirti padarytų 

uzana pinigų reikalu, o pa i

nigus ant jo kapo tapo pasta
tytas mažas paminklas — tai 
visas Anupro palikimas. Anų-

ii) nesuinteresuotų liudy-ipr* visi KTeitai. užmiršo, tik
tikęai žinančių apie mi- 

sutartį, nebuvo. Nesant 

ams Įrodymams, kad mi-

jo sena motinėlė, lazda pasi
remdama, nuėjus ant jo kapo, 
žoles iš tarpo žaliuojančių jos

pinigai buvo ue Zuzanos,' pasodintl» rtt« »™ėdavo ir
Itnupro, teisėjas vadovau-,savo Sausiomis ašaromis ka- 
uis valstybės statute nus-'p<! “Pilstydavo. Kur rasi di- 
oms taisyklėmis apie pa- desn« meilę nž motinos’
-tojų teisės ir, laikydama- Pagal teises, neteisėtai gi- 
ninuties kad minėti pini- męs kūdikis paveldi dalį ar- 
iuvo Zuzana dovanoti, nu- ba ir visų savo motinos pa- 
idė, kad apmokėjus visas liktų turtų, tas pareina nuo 
mo ir laidotuvių išlaidas aplinkybių. Toks kūdikis i 
tas teisėtas teismo patvir- taip pat dalinasi lygiomis su 

kitais motinais teisėtais vai-s velionės skolas, pinigai 
padalinti tarp Anupro ir kais jos paliktu turtu, bet pr-

nos sūnaus; viena dalis 
ajam, o dvi dalys antra-

Juodųjų sulčių vynuogių 
derlius yra žymiai sumažėjęs. 
Be to daug mažiau šiemet 
vynuogių džiovinama, negu 
kitais metais. Suvartojimas 
ant vietos yra nepaprastai di
delis, nes Califomijos kostu- 
meriai žino, kad derlius yra 
nedidelis ir todėl perkasi ank
sti. Pav. iki pereitam pirma
dieniui į San Francisco tapo 
pristatyta apie 800 -vagonų 
sulčių vynuogių, kuomet per
nai tuo laiku pristatyta 510 
vagonų ir tai už kainas, kurios 
augintojams teikia daugiau 
pelno, negu pardavimai ryti
niuose marketuose. Tiek atga
benta traukiniais, neskaitant 
kiek vynuogių atvežta į ten 
trokais. Šios skaitlinės yra 
labai iškalbingos, palyginus 
su padėtim rytuose. Matyt, 
rytų pirkėjai dar neįsivaiz-

tėvio turto nepaveldi, jei bent 
testamente patėvis iam palik
tų. duoja padėties Califomijoj

kfci teismo sprendimas A- 
ui buvo didelis smūgis.

, šykštėjo, taupė, dėjo, 
skriaudė, o dabar *viso

aus pastangos vėjais nu- . .
kito vyro vaikui jo turtas ' ~ Tai aukštas’ aukštas-Oi, geso užgeso (Mišrain Chorui) 30c 
Anupras jautėsi Zuzanos

NAUJOS DAI NOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

liškai prigautus, nuskriau 
tiesiai sakant, apvogtas, 
iš tikrųjų, Zuzana visai 
įnė Anupro taip nus-

2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi mergužėlė ?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) .......................  30c
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............. 30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) ............. 30c

Ant ežero krantelio-Atvaižauoja piršlys (Chorui) .. 30c
isti. Tik susidėjusios ne- .

' 4įstos aplinkybės atvedė i
. 5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c>rų i tokių nemalonių pa-, ’ ’ 6 •

6. Oi, broliai, broliai-Margyte Mano (Chorui- ............. 30cJei Zuzana, prieš mir- 
ūtų susipratusi ir būtų 
>ro vardų prirašiusi kaip 
inj pinigų savininkų, ar- 
vardu pinigus pervedu- 

rba būtų trumpų testą- 
i padariusi, palikdama 
risų savo turtų, tai vis- 

hfltų visai kitaip buvę.
kam visų bėdų suversti 2334 So. Oakley Avė.,

Visi vynuogių y ardai yra 
■atdari ir kiekvienas jūsų pa
reikalavimas gali būti paten- 

■ kintas, jus dar galite gauti

vogių sunkų suvartojimui sa
vo namuose, kas yra pilnai 
legališka kiekvienu žvilgsniu.

6ERB. KUNIGAMS.

ir kad jau apie 60 nuoš. viso 
derliaus jau tapo atgabenta 
marketan.

Daugumoj pavietų jau dau 
giau kaip pusė vynuogių 
nuskinta ir išvežta marketan. 
Šiaurinio pakraščio pavietai, 
kurių vynuogės visuomet bu
vo labai vertinamos vynda- 
rių, savo derlių pradėjo labai 
anksti gabenti ir užbaigs ga
benimų galbūt į 10 dienų ar 
dvi savaitės, išėmus vienų ki
tų vagonų. Centralinio pakraš
čio pavietai ir pirmiau ne
daug vynuogių siųsdavo į ry
tus; manoma, kad jie ir šie

“Draugo” knygyne galima 
gauti šiuos svambius veikalus:

VADOVAS SAKYKLAI

III
Pamokslai apie Dievo malo

nę, sakramentus ir maldų. Iš
leista šiais 1931 metais. Pa
rašyta Vyskupo Kazimiero 
Paltaroko. Veikale yra 45 
pamokslai. Kaina .... $1.25
KATECHETIŠKI PAMOKY

MAI.
Parašyta kun. Juozapo Ry- 

meikio. Dvi knygos. Pirmoje 
— yra iš “Tėve Mūsų”, 
“Sveika Marija”, “Tikiu į 
Dievų Tėvų”. Antroje — yra 
“Iš Dešimts Dievo ir Penkių 
Bažnyčios Prisakymų”, Iš 

nuodėmių: Septynių Didžių
jų, šešių prieš Dvasių šv., ke
turių šaukiančių Dangun at
keršijimo, Devynių svetimų
jų”. Už abi .......... $1.50

Pinigai Jusy 
Kišeniuje!

Sirguliavimai, negalėjimas atlikti 
savo darbo prideramai, rūpestis apie 
jūsų sveikatų, išima pinigus iš jūsų 
kišeniaus. Gera sveikata, vikrumas, 
aiški mintis ir nedrebanti ranka įdeda 
pinigus į jūsų kišenių.

Tride PAIN-EXPELLER* Mark

Ireg. J. V. Pat. Biure, 
pagelbės jums užlaikyt jūsų sveikatų, jūsų fiziškų patvarumų, jūsų 
uždarbio išgales. Tai yra geriausias linimentas iš visų žinomų lini- 
mentų. Išima gėlimų, sustingimų, skaudėjimų iš persidirbusių, pail
susių muskulų TUOJ AUSI
Kalnu 35c. ir 70c. ..... Parsiduoda Visur

• Tikrasis turi INKARO vaisbaženklj.

7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................ 30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ......... 30c
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
10. Eina garsas nuo pat ViLniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c.

Z s
Daugiau perkant duodame nuošimtį. 

Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.,
Chicago, III.

Pagražina ižvalzdų Patenkinimas garantuotas
PUIKŪS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 

AKIS, PASALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI 
PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISA8 IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

RADIOS
1932 MODELIAI

Philco Baby Grand 
su tūbomis su vis
kuo $36.50

Philco su gražiu ka
binetu • • • • $49.95

Brunswick Baby 
Grand 7 tū
bų $39.50

Victor R C A Ra- 
dio už $37.50

1931 Midget Radio 
6 tubu • • • $19.75

> i » 1 1 1!i < M

Parsiduoda ant len
gvų išmokėjimų.

NAUJI REKORDAI PO 45c VIENAS 
Naujos Pianų Rolės Vertės $1.00 po 49c.

LIETUVIŠKI REKORDAI
26018 Noriu Miego

Suktinis — Kauno Kariškas Benas
26065 Susgodojau Aš Godeles

Kazhek — Juozas Babravičius ,
26057 Pas Darželį Trys Mergelės

Žydelis iš Vilkaviškio miestelio—J. Babravičius
26070 Dzūkų Kraštas

Kudlis — Juozas Olšauskas
26087 Sibiro Tremtinys

Bernužėl Nevesk Pačios — J. Olšauskas 
26080 Godeles — K. Kraučiflnas

Urėdas Maiše — Antanas Vanagaitis 
26073 Saulelė Raudona

Aš Bijau pasakyt — Juozas Babravičius 
26078 Panemunės Valcas V

Plikas Kaip Tilvikas — Armonika Solo 
26106 . Ar žinai Kaip Gerai — Polka

Mano Tėyelis — Valcas — P. Sarpaliaus Ork.
26088 Smuklėj Vainikėlis

Kur Nemunas ir Dauguva — J. Olšauskas

Didelis Pasirinkimas Pečių, 
Rakandų, Simmons Lovų, 

Parlor Setų

Jos. F. Budrikjnc.
3417-21 So. Halsted St.

TEL. BOULEVARD 4705-8167

Lietuvių Programai Duodami BUDRIKO 
iš WCFL Radio stoties, 970 k. kas nedėl- 
dienį nuo 1 iki 2 vai. po pietų.
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Pp. Robert’sų iš Brady, Texas, naujagimis sūnus, kuris, 
jasaulj išvydęs, svėrė lfr svarų, 3 uncijas ir buvo dviejų pė
dų aukščio. d t

GARBĖ LIETUVOS KAVALERIJAI!
Latviai nuo savo nepriklau ulonų pulko šventė, tas' nie-

. omybės atgavimo pradžios 
turi gerus santykius su len
kais. Taip pat gerus tarpusa-

buvo toks atsitikimas. G usn
ių eskadronai išvyko į pulko

štai kodėl.

Dėkodami latviams už ma-
mokynio aikštę. Staiga, atbė- jonų kvietimų, Lietuvos kava-

tųjų rungtynėse išvien su Su- sų diplomatų. Mūsų kova dėl REMKli'Ė VISUS 
valkų sutarties laužytojų ir j Vilniaus turi būti visuotinė ir RIUS IR PROFESIONALI 
Vilniaus užgrobikų kariais! atkakli. Jokių kalbų, jokių KURIE SKELBIASI 
Lietuvos kavalerija gali tik-'derybų, jokio bendravimo su “DRAUGE”.

*a iš arklidės atitrūkęs vienas jerįjog karininkai pareiškė,' tai kautis su lenkais ir ne sutarčių laužytojais ir iietu- 
i žirgelis be balno ir be raitė-, kad jie mielai dalyvautų, jei i svetimame krašte, bet lenkų vių skriaudėjais bei peršu
lio. Tarp eskadronų surado sa- lenkai ten nedalyvautų. atplėštame Lietuvos krašte! Įkiotojaisl

kados nepamiršto, ką ten re
gėjo. -

Aš pats turėjau garbės 191!)

vųjj, apibėgo kelis kartus ap
link jį ir iš užpakalio įsis
praudė tarp arklių į nuolatinę 
savo vietų. Kų' jūs, gerbia
mieji skaitytojai, į tai pasa
kysite!?

To žirgelio bernužėlis, ma-1 
tyti, buvo tų dienų kur tarny 
bos reikalais ar sargybpn iš
vykęs, o jo žirgelis nenorėjo 
nuo savo pulkelio atsilikti, pa
siryžo ištrūkti ir surado sa
viškius! Taip yra pamėgęs 
kasdieninį savo darbų ir be

Jei kas iš lietuvių dar drįs-: Mūsų raitininkai garbingai 
tų paklausti: kodėl nedaly-1 pasielgė. Rodos, menkas ivy- 
vauti su lenkais? — tokiam kis, bet labai svarbus ir reikš-

P. Jurgėla.

galinių šitaip 
i ky ti.

trumpai atsa- mingas ypač kovoje dėl Vil
niaus.

io santykius laiko latvių ir metais tarnauti Lietuvos ga- raitelio neužmiršta kariškos 
lenkų kariuomenės, bet tik- saruose kareiviu ir gerai pa- tvarkos, kaip reikia į rikiuotę 
liau sakant — latvių ir lenkų tyriau, kad lietuvių karo ber- :įeiti!
karininkai. Mat, latviai sten- nužėliai labai myli žirgelius, j Yra daug tokių žirgelių 
giafii geruoju sugyventi su Naujokų tarpe niekados ne-i kurie tiktai karius prisilei- 

av^> kaimynais. Kažin, kode! trūksta norinčiųjų tarnauti ' džia prie savęs.
Latvijos valstybės vadai len- kavalerijoje, nežiūrint to, kadi Kitusyk vienas “karo tar
kų “bičiulystę” daugiau bran joje tarnauti sunkiau. Kas- įnybai” jau nebetinkamas ar
tindavo, negu lietuvių bro- met būna tokių atsitikimų, klys buvo iš varžytynių ort- 
i iškurnu ir tikrų bičiulystę. ku*d paleidžiamieji iš kuriuo- 1 duotas. Jį nusipirko žydelis 
Bet apie tai pakalbėsime ki-menės atitarnavusieji gusarai į vežėjas. Pravažiuojant pro ka- j 
;ų kartų. ’ar ulonai nueina į arklidę iri Valerijos aikštę, tas žirgelis j

Šiuo atveju man labai rup: ilgai ten užtrunka: apkabina' nebesuvaldomas droždavo su 
nurodyti broliams amerikie- savo žirgelį ir atsisveikinda- vežimu į tų aikštę pas saviš
kiams vienas labai įdomus mį net apsiverkia... Kareiviai. kius...
reiškinys. i apsiverkia! Gaila jiems skir-1 Puikūs Lietuvos karo žirge-

Latvių kavalerija (raitinin- tis su savo žirgeliais, kuriuos liai! I jų valdovai puikūs rai- 
:<ai) kasmet surengia įai- porų metų liuobė, valė, girdė, t minkai — gerai savo žirge- 
tininkų lenktynes ir raitųjų mylėjo juos, jodė ir pra- liūs valdo, mokina, bet dar
porto rungtynes. J šias rung- tino juos prie tokio, darbelio, geriau aštriais savo karde 1 

tynęs latviai paprastai kvie- Jfokįg tektų dirbti gražiuose liais ir pikėmis švaistosi. Kas 
čia Lietuvos, Estijos, Suomi- i Vilniaus ir Suvalkų krašto iš amerikiečių dar nematė jų 
jos ir I-ienkijos kavalerijos Jaukuose bei miškuose, galuti- darbo, tegu stengiasi kada 

nai baigiant Lietuvos žemių nors pamatyti — turės kuo 
išvadavimo karų. Gaila jiems • pasigėrėti!
skirtis su savo žirgeliais, j Kad aš čia neperdedu, ga- į 
kad dar neteko' po Vilniaus Įįina spręsti ir iš to, kad Lie- 

ar- j<raštų pasišvaistyti ir lenkų įtuvos kavalerijos atstovai (ka 
galvų kietumo patirti savo • rininkai )* šiemet labai gražiai 
aštriu kardu... Gaila jiems, pasižymėjo vokiečių surengto 
taip pat ir dėl to, kad reikia > se raitųjų sporto rungtynėse- 
namo pas saviškius grįžti neiprūgįjoje įr laimėjo pirmas 
karžygiais Vilniaus, Gardino vietas ir dovanas! Kaip tai 
ir Suvalkų išvaduotojais, bet gražu, kokia garbė Lietuvos 
kol kas tik paprastais atsar- kavalerijai! i

Iš Estijos buvo atvežta 15igos (rezervo) kareiviais... j' Tad> jeigu jos atstOvai būtų 
arklių, iš Lenkijos 10. j Kaip gi nemylėti tų Lietu- dalyvavę ir Latvijoje, būtų 

Buvo surengta daugiausia ; vos žirgelių, kad jie tokie iš- tikriausiai neleidę lenkams 
tikimi, klusnūs, prisirišę prie dovanų parsivežti, 
savo raitelių; įeini į arklidę Bet kodėl gi mūsiškiai ten 
ir tavo žirgelis, tuojau tave' nedalyvavo, jei buvo tokia 
pažinęs, džiaugsmingai su nuiki proga viešai pasitody- 
žvengia! Tai žirgeliai! ti? Šitokia mintis, aišku, kiek-

atstovus dalyvauti. Beveik vi
sada šiose rungtynėse daly
vauja minėtų valstybių raiti
ninkai, išskiriant Lietuvos._

Ir šiemet Rygoje toje 
ldių šventėje” dalyvavo es
tai, lenkai ir latvių raitinin
kai, artilerininkai, raitoji po
licija, raitieji šauliai ir civi
liai. Iš viso dalyvavo 169 ar
kliai ir 136 raitininkai (žino
ma, rinktiniai). r

tik arklių bėgimo lenktynės. 
Beveik visas dovanas laimėjo 
lenkai. Estai nieko nelaimėjo. 
Iš to nėra ko stebėtis: lenkai 
turi daug kavalerijos, tad tu
ri iš ko pasirinkti. Antra ver
tus, minėtas dovanas laimėjo 
ne lenkai, bet tiktai... jų ar
kliai.

Tokios lenktynės negali 
teikti garbės bet kurio kraš
to raitininkams. Pastarieji 
gali pasireikšti tik raitųjų 
sporto rungtynėse, surengtose 
ne lygioje aikštėje, bet lauko 
aplinkybėmis, kai tenka šokti 
per įvairias kliūtis (tvoras, 
sienas, griovius, tiltelius). 
-Mes, lietuviai, su džiaugsmu j 
galime pažymėti, kad Lietu
vos raitininkai kaip tik labai 
gerai moka tokias kliūtis len
gvai nugalėti. Jie kasmet pa
rodo Lietuvos visuomenei tuos 
savo gabumus ir be to dar 
nepaprastus “kazokiškus” ga 
bumus: įvairiausius veiksmus 
kardu, pike- (ietimi), šokinė
jimą per arklį, pastarajam 
smarkiai bėgant, vartalioji- 
mąsi ant arklio ir t. t. Net 
kitų valstybių aukštieji kari
ninkai labai stebisi ir giria jų 
miklumų ir šaunumą. Kam iš 
amerikiečių teko kada nors 
matyti Lietuvos gusarų arba

LACHAWICZ IR SONUS
v PAG R ABU VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti U? $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Ropsevelt 2515

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

JflJuNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS I 
I Taigi nenuuimlnklt, bet eikit pas 
Į tikzą specialistą, ne pas koki nepa-

Lietuvos kavalerija niekad i Tai vra pavyzdys visiems' tyre**. Tikras specialistas, arba pro-,
, . , .,. . . . Lesorlus, neklaus jūsų kas jums ken-neualyvaus draugiškose rai-i lietuviams, neišskiriant nė mū km, ar kur skauda, bet pasakys pats, 

* po pilno išegzaminavimo. Jus su-,
■ taupysit laiką Ir pinigus. Daugelis

kitą daklarų negalėjo pagelbėt jums 
f dėlto, kad jie neturi reikalingo pa- 
I tyrimo, suradyuiul žmogaus kenks
mingumų. *

Manu Kadio — Scopo — Raggi 
X-Kay Koentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriolugiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią. jsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 101C
20 W. JACKSON BLVD. j

Arti State Gatvės Į
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 ' 

po piet. Vakarais nuo B iki 7 j 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po I 

piet

PIRK DABAR
Sau Reikalingų

KALIFORNIJOS
SULTINGŲJŲ
VYNUOGIŲ

VĖSUS ORAS visada primena Kali
fornijos sultingąsias vynuoges. Dabar yra 
laikas prisipirkti vynuogių ir prisidaryti 
Jų sunkos, kad jų užtektų namų reikalams,
, iU&k,' . -j*, . „

Taipgi atsimink, kad šiemet Kaliforni
jos’vynuogės yra cukringesnės, negu buvo 
per metų metus. O vynuogių sunkos varto
jimas namų reikalams yra legalus.

Siuntimas vynuogių iš Kalifornijos 
veik pasibaigė, o šiemet vynuogių teužde- 
rėjo veik perpus, negu pernai.

CALIFORNIA GRAPE 
CONTROL BOARD, Ltd.

San Francisco, California

Reprezentuoja 85% visos Kalifornijos 
vynuogių gamybos

ADVOKATAI

JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117I

Telephone Randolph 3727

12151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki Suryto Tel. Repub. 9300

Ar žinot, kodėl joe nieką 
nenori T JI pati to nežino.- 
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia, Išgarga- 
liuodami su Listerine, išva
lysime burną ir užmušime' | 
Ilgų perus. Vartok kas
dien.

LISTERlNl

1800-1802 W. 47th Street
TUKIME GARBĖS JUS PAKVIESTI J MŪSŲ

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
THE WOOD STREET DEP’T 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 patarnavimų.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 1592 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų I_____
Vakarais: Utarn, Ketv, Ir Subatoa ,' 

— 8 iki 9 vai. į
414B Archer Avė. Tel. Lafayette 7337 Į

I
Namų Tel. Hyde P ark 8896

. A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALDE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto Iki B vai. vak 
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0562 

Valandos — 7 Iki 9 vakaie 
Utarn.. Ketv. Ir subatoe vakare

Buy gloves with 
it savęs

Nerelk mokėti BOc. ui 
dantų mostį. Llsterlne To| 
oth Pašte gaunama po 26c 
Tėmyk, kaip gerai Ji veli 
kia. Ją vartotadamas P«f 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PA!

25‘

Jos Nieks 
Nekviečia

ACTiNG
IfPBAKINC

Tėmyk kelkij gražu
mą Ir Jų šviežumo 

išlaikymą.

SAMEMllą
. ’^POROVS* *
? 40YEA#
25 ou neės for‘
MILUONSOF O0IIND! USF 

OVP. 5OVEISMM£k:

SIU ITCHIHK EI
tvfiert aootMng Zfeamrfo

Right Irom the first toucb, antikei 
healing Žemo takes the Itci 
misery out of mosquito bites, rash| 
and many other skin afflictions. 
it also for itehing, peeling 
Bathers and other outdoor ‘ 
thank cooling Žemo for relief 
sunbum. Douse it on ivy-poiso: 
Pimples and dandruff f adė wben 
antiuptic Žemo is applied. It 
stanny eases raeor-emart. Alvr 
have Žemo nearby wherever you 
Any druggiat. 35c, 60c, f 1.0<X

B/LLY’S VNCJLB



draugas 5Trečiadienis, Spalio 14, 1931
'si į nepaprastą stovj, tuo la
biau, kad artinasi tie nelai
mingi rinkimai 1932 m. Tad 
pirmoje vietoj neapgėlvotas

UETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL.

lėtų nukentėti patsai iždas. kai'° skolV moratoriumas. Sa- 
Girdi, Britanijos iždą aptuš- kyta> ka(i ši priemonė page-

-------- — ,’tino tos rūšies išmalda. Vy- rins laikus Kumpoje ir nuo

Kovai su nedarbu apgalvo-! riausybės pusėn pašlijo žymi pagerės laikai ir Ameriko-1 Paminėjimas spalio 9 d. šv.
1 Antano parapijoj puikiai pa-1

FEDERALINIŲ DARBŲ 
BŪTINUMAS. Paminėjimas spalio 9 

dienos.

Tel. Cicero #76#

DAKTARAI:

jamos įvairiausios priemonės.' spaudos dalis.
Bet jos visos veda į viena' ištiktųjų gi tariamoji Bri- 

(tkate - bedarbiais turi rū-, tttIlijos iinmlda n-ra kas Ri_ 

pintis visuomenė, bet ne vy- (as> kaip tik bcdar. J

nansybė. iš kokio Šaltinio ki-; Mų 5elpilIms Tas Se|pill,as ne. ” 
lo tas keistas nusistatymas,^^ valstybas iždui. Jaln 
sunku nuspėti. Visgi reikia i pak(Jnkė „ vyrįau8ybė)

je.
Šiąja priemone greitai ap-jvyko. Iš ryto buvo atlaikytos 

sidžiaugta. Savo keliu vis šv. Mišios už visą Lietuvą, 
smarkiąu kilo reikalavimai Mišias laikė kun. F. Juškevi-'Tei. canai #764 
šaukti kongresą ir imtis prie- čius.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILLINOIS 
Priešais lietuvių šv, Antano Bažnyčią 
Vai.: 9-L8 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare

Res. Republic 5350 Telefonas Grovehlll 32(2

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2403 WEST 63 STREET 

Kertė So. Wegtern Ą-Yenue 
Tel. Prospect 1028\

Rezidencija 2369 So. Leavltt St
Tol. Ganai 2330

Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. *.
Nedėlioj pagal susltarlma 

------------------------------------------------------——

Tol. Lafayette 6793

monių gelbėti 'bedarbius. Šių1 Vakare parapijos svetainė- 
reikalavimų ''nustelbimui' vy- je buvo gražus programas, 

pažymėti, kad tą nusistatymą t .. , / ” 7" -/u 7 riausybė pagaliau apgalvojo pritaikintas tos dienos iškil-
pirmiausia ėmė skelbti kraš-? ur uoJa'llb apita is- kitiį priemonę _ sudaryti, pu- mėms. Vakarą atidarė ir vedė 

tams pnpa/ąsta daug visokių bilijono dolerių fond<t ger- gerb. klebonas.to vyriausybė. Jų pasekė ir pl.ivi,egijų. j; leidžla turtu0 
kai-kurie kiti politiniai va
dai.

i liams krautis turtus, teikia 
jiems įvairiausių lengvatų,

būvio grąžinimui. Pirmiausiai parapijos clio-
Ąpie šią priemonę taip pat ras pagiedojo Lietuvos himną, 

daug abejojama. Matyt, to-/‘Leiskit į tėvynę” ir “Mes*
Kalbamas nusistatymas iš kad ir mokesčių mokėjime,-^ pat nuonlonės yr8 h. vy. j be Vilniaus nenurimsim”. Cho

kilo, kada organizuoti darbi-1 darbininkams gi išmeta riausybė, kadangi be kongre- i rui vad. varg. A. Mondeika. j 
so susirinkimo nieko negali- i Po to šv. Antano parapijos 

ir mer-
ninkai krašto vyriausybės rei- kas lieka nuo turtuolių 
kalavo bedarbiams parūpinti
viešųjų darbų. Vyriausybė at-!gwd šio krašto vyriausybė sirinks t;k pradžio. gaiWs _ seser, kazimieriečių
sakė, kad ji negali to daryti., griežtai ii nusistatė neigti kada darbininkams pagel- išmokinti, padainavo ir padek- 
Ji nurodė, kad tai būtų kaip • organizuotų darbininkų reika- ba tikrai bus reikalinga. |alllav0. Aštuntasis skyrius
ir išmalda bedarbiams. Tokia i javinius, į kongresas atliks tuo dainavo: “Jaunimo daina” ir
išmalda negali būt mokama iš į Bedarbių skaičiui augant, k|ausimUj kas gali žinoti Į,įk „į,^ Lietuva”. Be to, buv„

vriaiisjvko nauiTi'itn atsiduri). • v. _ . . . • . .žinoma, kad vyriausybe jam ir pantonunas “Vilniaus pnsi-

Matyt, šios išmaldos pabu- nuveįkįb Kongresas gi su- mokiniai — vaikinai 
krašto verionavlji

valstybės iždo. Kitaip-gi ga-: vyriausybė pasijuto atsiduru-

GRABORIAI:

J. F.
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

į nepatars imtis kokių nors prie minimai”, 
monių gelbėti bedarbius. Vyčių 14 kuopa atvaidino

Aųierikos Katalikų univer- graži) veikalą. •
ritėto profesorius ir krašto Kalbėjo p. E. Pajaujis, p. 

i katalikų gerovės konferenci- K. Sriubienė, kun. Bružikas

DR. A. RAČIUS DR. A. G. RAKAUSKAS ' nR A I lAVOIš
IR OR.CTKTRTKAS GYDYTOJAS IR GHIRITRGA8 Iflll rtl 1 VIWIR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų tr va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną (,uo 
pietų iki 8 vai. vakaro’. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray 

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S, BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 We$t 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Ganai 02221

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868

; Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MABŲUETTE ROAD

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

4 Ir 6:30 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis nuo 9 ■— 12 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutarty

Ofiso Tel. Victory 36 87
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
llALtSTED STREET1

Vai.: 2 Iki 6 po pietų. 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Californią Avė. 
Nedėliojo pagal sutarti

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

OFISAS

Telef. Canai 6174 
SKYRIUS: 32 38 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

• • i - i • • j j , - . * 3133 iii.įjos socijales akcijos departa- ir mūsų gerbiamas klebonas., .Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. i , .. . . . . 7. , - b Antras otisas ir Rezidencija
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano ,nentO (Jirek|OllUS KŪJĮ. JJl. J. Ant galo p. A. M&tullS pa- Į 6504 S. AliTKSlAN AVI£.

A. Ryan’as griežtai laikosi rotjg daug visokių štukų. Pas- ofis° vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

nuomonės, kad federalinė vy- kui rinkta aukos Vilniaus i°/ su^t nT 8-Vv£

riausybė būtinai turi imtis našlaičiams. Surinkta $29.34. sutarimą.

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 VV. 23rd PI., Cliicago
urioao i SKYRIUS v . v j v* • *

668 west iš Street į439 g. 49 ęour^ Cicero, III. gelbėti bedarbius atei- j<un jį. j. Vaičunas aukojo
B17Jl ’ ’ ’ ’ nąnčią žiemą. Vyriausybė ne- A Vaitaitis, $1, P. Šimu-

privalo bedarbių šelpti tiesio- lis $1> p Ųselis £. šulgai- 
ginįai, 'bet jos prievolė yra tg y judelis $1, J. Ma- 
bedarbiams parūpinti darbo. : , !

Kad parūpinti darbo, reika- (Tąsa 6 pusi.)
linga išleisti keletos bilijonų

Tel. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS-
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply^'% dykai.

3307 Auburn Avenue

narna.
3319

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
* GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAF 
Turiu automobilius viso 

kiems reikalams. Kaina priei-
\

AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

RfBSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 a a a

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virglnia 1290 

Yards 1138
Chicago, T1J

S. M. SKUČAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7682 *

I. J. ZOLP
GRAĘORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

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

dolerių bonų. Įgytais tuo bū- i šelpimo fondus. Šiandie »i- . 
du pinigais sukelti viešno- lijonipius fondus gali sudąry- 
sius darbus — namų ir tiltų ti ne minios, bet tik vieni mi . 
statymą ir kelių tiesimą. • lijoninkai.

Kun. Dr. Ryan’as nesako, ^ūbjoninių fondų nepa-
kad atskirios valstybės, aps- kanka- Reikalinga bilijonai do 
kričiai arba miestai neturėtą leriU- Bilijonus gi gali šukei- 
ką veikti nedarbo klausimu. ^k krasko vyriausybė.
Jie turi veikti ir tai intensy-

Rez. Tel. Mldway 6612

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-uls Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

Canai 1713
Valandos; 2 iki 4 p. p. PanedėliaL 

ir Ketvergais vakare

DENTISTAI
Phone Boulevaid 7042

DR. C. I. VEZELIS
DENTiSTAS 
4645 So. Ashland Avė.

X. Arti 47 Street

MODERNIŠKOS koplyčios 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų [ 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas

J. F. EUDEIK1S Si CO.
JŪ9Ų GRABOR1AI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

viai. Bet kun. Pr. Ryan’as I
nurodo, kad be krašto vyriau
sybės nebegalimas veikimas 
ateinančią žiemą. Praėjusioji 
žiema visas valstybių, apskri
čių ir miestų valdžias per
daug nuvargino. Nuvargo ir 
plačioji visuomenė aukodama

AKIŲ GYDYTOJAI:
SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

y LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTASf *

Palengvins akių Hęmpimą kuris 
esti priežastim c-nlvrl. alraiiftztima

Tel. Canai 6223

DR. 6.1. BLOŽISz
, DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarty

Boulevard 7S89
Res. Hemlock 7991

DR. AP. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto iki 8 vakare

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisas į 
naują vietą po nuin. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 fcio. Albany Ave^ 
Tel. Prospect 1930.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 3102 So. Halsted St.

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

10-12

Tel. Canai 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Arteslan Art 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pi^tų

C iki 8:30 vakare

Tel. Wentwortb 3000.
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood <641 
Wentworth 8000

Office Phęne 
Wentworth 300#

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S, A. OOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 Ir S iki 8 v
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryte

Telefonai dieną ir nakty 
Vlrginla 003a

DR. CHARLES SECAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėliomis 19 iki 12 

Telefonas Midway 2880

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

Tel. Kenwood Slot
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valąndųl ryte;
Nuo # iki 8 valandai vakaąe 

ftpąrt šventadienio ir ketvirtadienio

South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruną. 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

Tel. Hemlock 8700 . |
Bea. Tel- Prospect 9829

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6266 South Kedzie
Rez. 6426 So. Callfornla Avė.

Vai.: 2-4, 7-9 v. y. Išskiriant Ket.

MAGDALENA
WDSILIEN£

(Po tėvais Paukštaltė)
Mirė nedėlioj, spalio 11 d., 

5:30 vai. vak. 1931 m„ sulau
kus 68 metų amžiaus, gimus 
čipėnų kaime, Vabalninku par. 
Panevėžio apskr. Amerikoj iš
gyveno 2.5 iru Priklausė prie 
Uyaug|jų Katalikų Foreslors, 
.šv. Onos d r-jos ir SLR. Ka. 
taiikų Koselande. Paliko dide
liame nubudime 2 dukteris E- 
iiiiliją Mitkienę ir Elzbietą Ste- 
nevieienę, 2 sūnūs Petrą ir 
Joną, 2 žentus, 3 marčias, gi
mines ir pažįstamus.

Kūnas pašn.rsjtaa 11228 So. 
'i ui nėr Avė. Mt. Greenivood, 
III. '

uaidotuvės |vyks ketvirta
dieny, spalių 15 d. 8 vai. ryto 
iš namų | Visų šventų par. 
bažnyčią, Roselande, kur bus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapines.

Visi gfcninės, draugai tr pa- 
žjstami esat nuošlrdllul kvie 
čiaml dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna- 
»,mą.

Nuliūdę liekame:
Dukterys, Skiliai, žentai.

Marėtns, Gimta.— ir Pažįstami 
Laidotuvėse patarnauja grab. 

Doty, įsi. Pullman ^118

galvoj skaudėjimo,_____
svaigimo, akių aptetnihio, nervuotu-
mo, skaudamą akių karšty. Nuimu Cicero 12£0
cataractus. Atitaisau trumpą regys- ~
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai 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. Nedėliomis nuo 10 iki 12.
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
Vgl.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus 

4847 W. 14 S|T. Cicero, III.

Tel. Boulevard 7589

, Tai. Yards 1829

l)R. G. SEKNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted gt. 
Valandos: nuo 10—4; nuo I—8 

Nedėliotais: uu* 19 Iki 19.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST llltb STREET
Kampas \Vabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Uazas. X-Kay, etc.

DR. MAURICE-KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVBĮ
Tel. Yąrds 0994 '

Rezidencijos Tel. Plaza 1209
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų <_
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

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

Tel. Grovehlll 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road 
Vai. 2-5 Ir 7-9 P. M. Katv. 9-g* 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGįjUJ 
2436 West 69th Street 

VALANDOS
10 iki 12 ryto, 6:30 iįci 8:90 vak 
Kpart šventadienio Ir Ketvirtadienio

.. 1.................. ..... ■- t q

Tel. Republic 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marąuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto; 1-6 ir 6-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gaa Eztraction
Vai. 9-9. Ned. 9.21 

(658 SO. WESTERN ATS.

DR. SUZANA A. 8LAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampąs Frąjtcisco Avę.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarntnke Ir Ketverge iki 8 vai.).
.Seredomis Ir Nedėliomis pagal susiturimą.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso ir Kęs. Tel. Boul. 5913 Ofiso Ir Res. Tel. Boul.

DR. BERTASH DR NAIKEUS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted SL)
YąĮ.t Į;8 ir 6:80-8:80 vai. vak. VaL: 3-4 Ir 7-» V*L vąkąre 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj Muitams

Hhy*—«
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6 DRAUGAS Trečiadienis, Spalio 14, 1931

C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

pasigirti turėdama savo na
rių tarpe p. K. Sabonį ir p-lę 
Sabonytę.

Vakaras baigtas sušukus
------------ kun. Vaitukaičiui tris syk va-

Šį vakarą, 6 v. Kryžiaus I n oj
parapijos mokyklos kambary, Vyčių Karvelėlis.

VYČIŲ DtMĖSIUI.

Spalio 18 d. Moterų Sąjun
gos 35 kuopos są jungietės tu
rės nepaprastas iškilmes. Tą 
d'eną jos mini 10 metų kuo

pos gyvavimo sukaktuves. 
Bile gyvenime sukaktuvių mi- 
į ėjimo diena visiems vra bran

ant Town of Lake, 8 valandą
įvyks mėnesinis L. IV. Chica- PATAISA PRIE P. SATIE- 
gos apskričio susirinkimas, j NĖS RAŠTELIO.

Visrj kuopų, priklausančiu ______
apskričiui, atstovai prašomi j “Draugo” 236 numery p.

gi. Tat ir minimos kuopos de- kuoskaitlingiausiai atsilanky- Šatienė rašo apie Moterų Są- 
Š:?ntmečio jub’l.u iaus minėji- ti. Tarpe kitų svarbių reika-! jungos pradžią. Kaip pir
mo diena, be abejo, bus gra- lų, bus svarstoma naujas, įdo- mįau minėjau, kad pas mane 
žiai, iškilming-v. minima. mus sumanymas. Vyčių sporto randasi duplikatai rekordų, 

Kuopos inten :• ryte pu- sekcijos visa valdyba dėl to i tatgi lai būna man leista šią 
riau aštunta vai. bus laiko- kviečiama būtinai atsilankyti. paskutinę pataisą padaryti.
u os šv. Mišių. Kuriose visos 
narės ip corpori eis prie šv. 
Komunijos Per šv. Mišias gie
dos Vyčių “Dainos” choro so
listė p. A. Skaruarakienė —

Ap. Valdyba. Rašoma, kad tą patį vaka
rą, kuomet įvyko masinis su-

iv* -i o jPUOTA KUN. .P. VAITU- j si rinkimas, gruodžio 13 d., 
KAICIUI PAGERBTI. • 1914, tapo išrinkta 1-mos kuo 

---------- u. pos valdyba. Tas netiesa 1-ma

SUMU6Ė VISUS REKORDUS.

Norris Kellan, plaukikas, Mississippi upe pavandeniui, 
be sustojimo nuplaukęs 227 mylias (nuo Cairo, Ilk, iki Mem- 
phis, Tenn). Vandeny išbuvo 95 valandas ir 45 minutas. At
vaizde parodoma, kaip jis vedamas iš vandens pusiau ap
alpęs.

skatina prie vienybės. Ačiū 
jam. /

stybės santykius su Bažnyčia.
Visam krašte tad pradėjo 

nerimauti radikališkiejį gaiva-
Šv. Vardo draugijos susi- lai. Pasigirdo grasinimų hnž-

rinkimas įvyko parapijos sve 
tainėje. Draugija ne juokais 
pradėjo veikti. Susirinkime 
įsirašė daug naujų narių, 

j Visi šv. Antano parapijos 
’ vyrai kviečiami rašytis į tą 
draugiją.

• Susirinkimai kūną kas ant
rą sekmadienį kiekvieno me
nesio, l vai. po pietų, Šv. An
tano parapijos svetainėje. 
Nepamirškit, vyrai, seni ir 
jauni, visiems gera proga. 

Anastazas Valančius.

nyčioms, vienuolynams ir ka
talikiškoms mokykloms.

Visuose provincijos inies 
tuose policija ir kariuomenė 
saugoja bažnyčias ir kitas Į- 
stfeigas.

Peravičiutė. Ji taip gi daly- Dievo Apveizdos Parap. — kuopa laikytame susirinkime
vaus ir banketo vakare. Spalio 11 d. įvyko gerb. kun. gruodžio 20 d., 1914, išsirinko

Vakare per iškilmingą ban- Vaitukaičiui pagerbti puota,; valdybą. Kadangi 1 kuopa
ketą bus išpildyta turininga kuri gražiai pavyko. oficialiai suorganizuota gruo-
programa, kurio i įeina įžy- j Po skanios vakarienės, pir- džio 20 d., 1914, gi 3-čia kuo- 
n ios meno jėgos, kaip pp. miausia prabilo viena rengėjų pa, Dievo Apveizdos parap., 
Sabonių šeima, n. Pieržins- P- Buividiene. Pasveikinius sausio 1915 m., tai kuriam 
kienė, North Sid.i M. S. 4 kp. kleboną vakarui vesti persta- laikotarpy p. Šatienė galėjo 
sąjungiečių choras, vadovau- ; te p. P. Salti mierą. 1-mos kuopos narė būti. 1-mos

Parapijos mokyklos 8 sky- kuopos rekorduose niekur ne
mos gražią daine’ų Gi jau- riaus mergaitės gražiai padai- randama jos narystės. Kad ji
pametės irgi žada šauniai pa- nav0 “Sveikas, sveikas” ir galėjo turėti numerį 2 trečioj
shodyti. “Kur giria žaliuoja”. Paskui kuopoj, tai labai galimas da-

Be dainų, bu i ir kalbėtojų, buvo gražus mergaičių šokis, lykas, nes ji tuomet toj para-
musų visuomenės veikėjų. JųI pQnas Valuckas, pasveiki- pi joj gyveno.
tarpe ir ifcūsų M. Sąjungos ^ęs kleboną, įteikė dovaną ponia sako> kad
Centro raštininkė p. M. Vai- nuo Apaštalystės ir Tretiniu- tveriant kuopą. tik po
žirnienė ir kitos Centro Vald.'kų dr-jų. - trijų mėnesių pakviesta pakai
narės. Taip pat tikimės susi-j p- Buividienė su sveikini- b_tį ,p A Nausėdienė ir M. 
laukti ir kitų kolonijų sąjun- mais nuo šv. Onos draugijos Gurinskaitė skaįtykite “Mo-| 
giečių viešnių, nes kuopa yra taip pat įteikė dovaną. _ tenj Dirvogn jubilėjinį nume-'
laiškais pakvietus visas kitas 1 Didelę kasę gėlių įteikė p-lė išleigtą. rugpįučį0 • 1924 
Chicagos M. S. kuopas. A. Rudytė ir, be to, dovaną metaig, kuriame tilpo pačios'

Turima vilties, kad ir pa- Paskui gražias kalbas^ paša- kuopog apra§ynias. jįs skam 
tys westsidieČiai gausiai su- ke Dr. Račkus, p. Račluenė, bft gekamai. “Moterų Sąjun-

jrnt p. p. Maskc'ničiui, padai-

se kelti ir užimti vietą, kuri 
galėtų būti sunaudota geres- 
nniems dalykams.

Buvusi Centro Narė.

Red. prierašas. Daugiau šiuo 
reikalu rašinių nebedėsime. 
Moterų Sąjungos veikėjas pra
šome rašyti “Draugui” tokių 
straipsnių, kurie keltų organi
zacijos nuotaiką, didintų jos 
narių skaičių, šviestų, infor
muotų. Darbo ir be tuščių gin- 
čų yra daug.

PRANEŠIMAI

sninks į šias Šaunias sąjun- P- Račkauskienė sveikino ir gQg 3čift kuopft susitvgrg gau.
atsilankusiogiečių sukaktuves. Juk są- dovaną įteikė „„u™,™ gįo mgnegy> 1915 metais> pas,

jungietės Visuomet maloniai bnghtonparkiečių būrelio var tangomig p4gg GiUrinskaitės,
patarnauja kitiems, tat prašo- <*u> T- Sakalas, ‘Draugo’ red. p Aleksiengs ir gįmkįenės.
ma ir joms parodyti savo prie Šimutis, Šv. Kryžiaus ligom- Tai .§ kur atsirado tie tryg
lai kurną. ’ Ta pati. aės kapelionas kun. Jusevi- mėnesiai?

________ čius ir pats vakaro vedėjas , ..Reikale 7-tos kuopos, gali
Yest gide. - Prašau vis. p. Ša tunierM, kuns su gra- 

Švento Vincento Pauliečio zia.s lmkejunais Vycn, 4 kuo darlnkdama na.i
Konferencijos narių šį vakarų pos vardu, ,telke ir dovanų. organizavimo met„

North Side. — Trečiadienį, 
spalių 14 d. šv. Mykolo par. 
salėj, 8 vai. vakare įvyks 
Vilniaus pagrobįmo paminėji
mas. Parapijos choras, vargo
nininkui p-nui N. Kuliui va
dovaujant išpildys programą.

Bus garsių kalbėtojų. Ne
praleiskite progos. Įžangos į 
salę nebus.

8 vai. susirinkti į parapijinę Be to pranešta, kad įvyksta į žins
J  __ J— •  \/T7nm A t r a IzornliC! o ta o ’ *• *svetainę ir jau pradėsime Vyčių 4. kuopos vakarėlis spa-. Abromaičio užsakyti prakal-

veikti sulig konstitucija. Iš- Ho 22 d. ir prašė tėvų leisti AuSros
rinktu

niekuomet Chicagoje, nebuvo. 
Ji sako, kad iki 1-mam Sei-

kus, A. Peldžius, I. Sakalas, Šv. Onos draugijai už suren- 
J. Kudirka, L. Jnseviėius, A. to .vakaro visiems už
Grybas, P. Fabijonaitis, J. dovanas, kalbėtojams, pro- dabartine
Kryžiaviėius, J. Vyšniauskas,' gramo dalyviams ir visiems uį P

sekanti:/P. Šliogeris, V. Pet- silinksminti.
raukas, J. Petraiti*,, P. Atko- Ant galo kalbėjo pats gerb.
oiunas, A. Valonis, J. Krot- kun. Vaitukaitis, dėkodamas . . .’ ’ - mui susitvėrė 14 kuopų. Netie-

Šv. Mykolo par. bazaras 
sekasi labai gerai. Yra daug 
dovanų žmonės skaitlingai 
lankosi. Ateinantį sekmadie
nį, spalių 18 d. bazaras baig
sis. Tie, kurie tikietų dar ne
grąžinote, tai grąžinkit ir at-

silankykite, nes bus paskuti
nis dovanų išdalinimas.

Bridgeport. — Dr-jos Pa
laimintos Lietuvos susirinki
mas įvyks spalio 14 d., 8 vai. 
vak., Lietuvių Auditorijoj. 
MIalonėkite visi nariai susi
rinkti, nes turime daug ką

Narių dėmesiui.
Šiomi pranešu L. R. K. Su

sivienijimo 48 kuopos narėms, 
kad labai sunkiai serga* mūsų 
narė Marijona Krainienė, 3120 
So. Aubura avė., Chicago^ III. 
Jai padaryta sunki operacija.

Iš 48 kuopos paskirtos ligo
nę aplankyti šios narės: Ma
rijona Rozgelienė ir Elzbieta 
Mikolainienė.

Malonu būtų kad ir kitos 
narės ligonę aplankytų.

Marijojna Vaičiūnienė,
48 kp. rast.

JAPONŲ KABINETO 
NESUTIKIMAI

aptarti.
Valdyba.

į Humboldt Park lietuvių po
litiškos kliubo mėnesinis su-
sirinkimas įvyks ketvirtadie
ny, 15 d. spalio, Almiras Sim- 
mons svetainėj, 1640 N. Han
cock str., 7:30 vai. vak.

A. vaiškis, rašt.

į TOKIJO, spal. 13.
.ponų kabinete kilo rimti ne- 
1 sutikimai, kada T. Sąjungos 1 
taryba šiandie ėmė svarstyti1 
Mandžiūrijos klausimą. Kabi-1

A. Ja-

CICERO, RL
(Tąsa nuo 5 pusi.)

kaitis $1, J. Motekaitis $1, 
A. Janušauskas $1.

Vakaras užsibaigė geru li
pu. Tris syk sušukta valio, 
lai gyvuoja Cicero’s lietuviai!

Komisija visiems taria a- 
čiu už atsilankymą, progra- 
mo dalyviams, o labiausiai 
mūsų didžiai gerb. klebonui, 
kuris visados mus ragina ir

LAIVAKORTES PABRANGS

PO 40 METŲ
Vidurių negalės

Sukietėjimas tampa lengvai 
kroniškas po 40 metų amžiaus. 
I^žkietėjimo užtęsilnas neša viso
kių bėdų.

Vidurius saugok visada. Ypač 
saugok po 40 metų amžiaus. Kai 
tik reikia pagelbos, tai geriau-. 
šia tų žino daktaras.

“Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin" 
yra daktaro receptas viduriams. 
Išbandytas per 47 metų prakti
kų, atrastas pilnai tinkamu pa
lengvinti sukietėjimų ir jo ligas 
vyrams, moterims ir vaikams 
visokio amžiaus. Pasirodė esųs 
saugus ir kūdikiams. Pagamintas 
iš šviežių liuosuojančių žolių, gry
no pepsino ir kitų nekenksmin
gų daiktų, jis negali traukyti; ne 
sargys, nė silpnius jūsų; gali var
toti ge kenksmo kai tik burnoj 
atsiduoda, kai liežuvis apsivelia.

galva skausta, atsiranda aitru
mas, gesų, rodančių užkietėjimų.

KALBĖK ANGLIŠKAI!
NEŽTNY’STĘ IK VARGUS GAIŠI

MA NUGALĖT TIK MOKSIA !

neto nariai militaristai verčia'
ministerį pirmininką Wakatsu- 
kį išsižadėti nuolaidaus ir tai-1 
kingo nusistatymo Mandžiūri-' 
jos reikalu ir imtis griežtų t
priemonių, kaip to kariuome-
nės vadai nori.

Laikraščiai praneša, kad tas
kabineto skaidymasis yrla pa
vojingas.

KARIUOMENE SAUGOJA
BAŽNYČIAS, VIENUO

LYNUS
MADRlbAS, spal. 13. — 

Steigiamąjam Ispanijos respu
blikos susirinkime svarstomas 
konstitucijos skyrius apie vai-

/

R. ANDRELIUNAS

C. Druktenis, B, Urbonavi-' atsilankymą ..
fine, J. Juzėnas, P. BibickasJ darnas.
A. Glebauskas, J. Motiejai ti s, * Programe dalyvavo girdė-1 Labai gerai pažymėjo “Dr- 
P. Malakauskas, K. Kulbis, K. tas I>er WGES radio stotį augo” redakcija savo priera-

NUO SPALIŲ M. 15 DIENOS

(Marąuette Jeavelry ft Radio) 
Pirkusieji pas muj už |6 ar dau

giau bua dykai nufotografuoti.
3650 West 63 St., Chicago, IR.

Tel.
Hemlock 8380

Amerikos Lietuvių Mokykla yra 
vienintSIS anglų kalbos mokslo j- 
stalga Amerikoje, čia mokinama 
kiekvienų žmogų lengvai, greitai, 
gražiai-taisyklingai rašyti, kalbėti 
angliškai valdžios įstaigose, krau
tuvėse, pas daktarų, advokatų, tei
smuose; nurodome, kaip pas dirb
tuvės bosų prašyt darbo; išaiški
name taisykles mašinėle rašyt, ste- 
nografuot, skaitliuoti; prirengiame 
prie plliet^stės, ir daug kitų moks
lo paslapčių atidengiame. Už mok
slų mokestis žymiai sumažinta. At
dara dienomis ir vakarais. Pradė
kite mokytis šiandien.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

3106 S. Halsted St.
Chicago, III.

AUTOMOBILIAI

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

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5528

Telef. Republlc 6898

kvartetas vedamas p. Sabonio, še, kad būtų parašyta Moterų 
A. Senkus, J. Miknis, K. Pu- Solo dainavo p-lė Ančiutė, Sąjungos istorija. Tokia isto- 
kis, V. Kuodis ir V. Januške- P'lė Budvidaitė, p-lė Sulckai- rija yra tilpusi “Moterų Dir- 
vičius. * tė, pp. Sabonis ir Čiapas pa- vos” jubilėjiniam numery.

Apart virš minėtų prašau ir dainavo duetu. Pianu visiems Ten randasi ir pačių kuopų 
visų norinčių būti aktiviais! skambino pJė S. Sabonytė. aprašymai, jų organizavimas 
arba garbės nariais atšilau-ĮPro£ramas buvo grabus. Ačiū bei darbuotė. Tiktai reikia pa- 
kvti į susirinkimą ir pradėti visiems programo dalyviams, siskaityti, tuomet nereikės be- 
darbą’ sėkmingiau dirbti. Dar-1 Vyčių 4 kuopa tikrai gali reikalingus ginčus laikraščiiio- 
bo šiuo metu daug bet darbi-' .n
ninku maža.

Glebauskas, K. Kerpauskas,

Širdingai kviečiu visus
Kun. J. Mačiulionis,

A. V. par. kleb.

Pardavimui kepykla, kepa 
visokias duonas ir keiksus.' 
Randasi tirštai apgyventoj vie 
toj. Pigiai parduodu dėl ligos.1 
Kreiptis.
1500 W. 51 Avė. Cicero, III.

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagu* Patarnavimu Užtikrinta*

Ateikite Ir aplankykite dldžlauaių Ir grailaualal įrengtų lietuvių 
aptieką ifoje aplellnkėje

J. P. RAKŠTIS
Regtatruota* Aptiekorlua 

1900 SOUTH HALSTED STREET

VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mea speclalIcuaJamėa pildymą receptų Ir nė viena* receptu neišei
na 1S musų aptlekoa Iki ji* nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai išpildytų patyrusių vaistininkų.

/

Todėl visi, kurie rengiatės vykti į Lietuvą, kreipki
tės pasf mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NORTH GERMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais.

IŠPLAUKIA:

EUROPA OCT. 15 
BREMEN OCT. 27

BERLIN OCT. 22 
EUROPA OCT. 31

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

Hd Klaipėdos.................................. $105.00
Kitais laivais fld Klaipėdos .. $94.50

PASINAUD0K1T 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 & Cfl.
3327 So. Halsted St. > Chicago, Illinois

Tel. Yards 4669

. 

V /

D. GRICIUS
DRALIS KONTRAKTORIU8

Savininkas
Del geriausios rųSlea 

Į Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLKY 
PRODUCTS 

l Olaelia šviežių kiauši, 
nlų, sviesto Ir sūrių.

4144 80. PAULINA 8TREET
Tel. Boulevard 188#

Wm. J. Kareiva

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. RookweU St 

Tel. Republlc 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

GENEI
Statau namus kaip muro taip Ir 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prtelnamlausloa.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATYMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

1 Sapos Telef.
I Hemlock 1167

JOHN YERKES

Namų Telef. 

Republlc 5688

Plumblng A Heatlng Lietuvis 
KONTRAKTORIUS

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Tel. Vletory 1245
DOUOLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH SHAGZDAR, Rav. 
Elektros reikmenoe Ir flkščte- 

rtal. Įvedame elektrų ) namus tr 
dirbtuvėa
»1M 8. Halsted St. 1 Angštla

----- . ...


