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Ispanijos prezidentas liko diktatorium
1. SĄJUNGOS TARYBA PAŠLIJO 

JAPONU PUSĖN
Jugoslavijos karalius bijo priešų

PAGERBTAS MIRUSIS 
IŠRADĖJAS

Vakar kaip 9.-00 vakarą, vi
sam Chieagos mieste vienai 
minutai užgesinta
sviesa.

CHICAGOJEJ ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VILKAVIŠKIO MIESTAS 
STATOSI NAUJĄ ELEK

TROS STOTI

’Nvos Bankas taip pat reiškia 
pageidavimo, kad vekseliai, 
skirti vidaus apyvartai, būtų 
užpildomi lietuvių kalba.

VOKIETIJA NORĖTŲ SAU IR KITIEMS 
NAUJOS VALIUTOS

ISPANIJA ĮSIGIJO DIK- PAŠLIJO JAPONŲ PUSĖN 
TATORIŲ

ŽENEVA, spal. 22. T. Są-
MADRIDlAS, spal. 21: — jungos taryboje japonai lai- 

Laikinajam Ispanijos prezide- mėjo Mandžiūrijos klausimu, 
nitui Azana’i steigiamasis su-'Apie tai rašo vietos IaikraS‘ 

sirinkimas pripažino diktato-

Įsteigtoji 1919 metais Vil- 
elektros kaviškio elektros stotis veikia 

J iki šiol. Plečiant pramonę ir
Naujas ir didžiausias pasauly elektrinis laivas “President T p, , . ' esant dideliam reikalavimui e-

Coolidge.” Jis priguli Dollar’o linijai. Pirmu kartu Ameri-' . U° U.U ^as inaru* lektros energijos šviesai, esa-
koj padirbdintais tos rūšies laivas. j lsls ^radėjas Edison’as, kurs samomig Vilkaviškio elektros

jjfe ■ vakar palaidotas West Oran-i ... . ,.pupnnMi f xt t stoties mašinomis toli gražu

STAMBUS ALBUMAS

JĖZUITŲ VADOVAS

ST. LOUIS, Mo., spal. 21. 
— Iš St. Louis’o universiteto 
paskelbta, kad Missourį pro
vincijos Jėzaus draugijos va-

čiai. Tarybos nariai įsitikino 'dovu I»sk>™s “»>>• »• H®-
. . . kad japonų nusistatymo nega- |«rine- Kelerius metus jis bu-

rians teises. Tai, esą, treikali- |ima palaužti Jei taip( ver. vo vadovo pagelbininkn. 
nga respublikos apsaugai. ‘{ian jiems daryti nusileidimiJi -------------------

ir gelbėti pačios Sąjungos j 

prestižą. Kinai protestuoja, i 

bet į tai neatsižvelgiama.

Už tarybos daromus japo-Į

KARALIUS GYVENA 
BAIMĖJE

VYSKUPAS AUDIENJ 
CIJOJE

VATIKANAS, spal. 20. —
AUSTRIJOS — JUGOSLA nams nusileidimus įtariama J.!Vakar Šventasis Tėvas Pijus 

VIJOS PASIENIS, spal. 21. Valstybių įtaka.

— Jugoslavijos’ karalius Alek- 
sandras gyvena nuolatinėje i NORI NAUJOS VALIUTOS""*^ 
baimėje. Nauji jo rūmai ties į

XI audiencijon priėmė Scran- 
ton’o, Pa., vyskupą T. O’Rei-

PASIGEDĘ ELENOS

PREZIDENTAS SVEIKINA ge, N. J. 
LAVAL’I

WASHINGTON, spal. 22. 
— Prezidentas Hoover’is va
kar savo ir viso krašto vardu

SMURTININKŲ BAN
KININKAS

Apygardos teisme paaiškė- 
per radiją sveikino atvyksta- i .1°, kad uždaryto West Cen-
ntį į Ameriką Prancūzijos mi-
nisterį pirmininką Lavai’į.

t' • ■. -------- b-,.
LAVAL’JS

tral State banko prezidentas 
Dressel’is buvo kelių Chica-i 
gos smurtininkų bankininkas.

Pats Dressel’is teisme pri
sipažino, kad bankas paskoli-

NEW YORK, spal. 22. — ino smurtininkams keletą šimtų 
Šiandien rytą vietos uostan, tūkstančių dolerių be atitinka- 
į plauks garlaivis “Ile de Fra- j mos pinigų grąžinimo garan- 
nce”, kuriuo į Ameriką atvy-j til
ksta Prancūzijos ministeris' Teisman šaukiami uždaryto 
pirmininką# lervai ’is. ; i banko direktoriai.

Čia suruoštas iškilmingas

Savos upe paversti tvirtove. LONDONAS, spal. 22. —

Jis bijo susilaukti serbų khra- Vokietijoj vedamą kampanija 
liaus Aleksandro Obrenovi- už tai, kad Amerikoj, Britą- VIENA, Austrija, spal. 22. 
čiaus likimo. , rlijoj ir Vokietijoj įvesti bau-Į Vidurinė Europa pasige-!

į jas valiutas, paremtas ne au-, U8^ buvusios Rumunijos ka-Į

jo pasitikimas, šiandie speci- NORIMA SURINKTI KELE-
jaliniu traukiniu jis bus nu
lydėtas į Washington’ą.

TĄ MILIJONŲ DOL.

AUKSAS Iš AMERIKOS

PARYŽIUS, spal. 22. — Iš 
J. Valstybių į Prancūziją at
vežta daugiau kaip 40 milijo-'dėjo iš svetimų kraštų gaben-

kso, bet kito kokio metalo pa- j radaus Karolio žmonos Ele- 
grindu. j nos> kuri apleido Bukareštą

Kampanija atkreipta prieš *r ne^n^a kur dingo. 
Prancūziją, kuri be saiko pra-

AMERIKOS NOTA KI
NAMS IR JAPONAMS

Chieagos mokyklų komisija 
stengiasi surinkti keletą mili
jonų dolerių ir nori iš dalies

negalima patenkinti visus rei
kalaujančius. Be to, dabartinė 
elektros stotis negali teikti e- 
nergiją tolimesniems abonen
tams (pav. geležinkelio sto
čiai), nes iki šiol būdavo ga
minama tik nuolatinės srovės 
elektros energija.

Lieka tik įsigyti reikiamas 
mašinas ir kitus reikiamus į- 
rengimus. Tuos darbus nuės
to savivaldybė savo jėgomis 
negalinti atlikti. Ji prašo šiam 
reikalui 200/)00 lt. paskolos 
iš taupomųjų kasų. Miesto sa
vivaldybė tikisi gautąją pas
kolą grąžinti iš elektros sto
ties pajamų, bes numatoma, 
jog naujai įrengta elektros sto
tis duosianti per metus iki 
50,000 lt. gryno pelno.

--------------

II. Serafinas, prekybos dep- 
to vyresnysis referentas, lei
dėjų grupės vardu padarė su 
“Spindulio” spaustuve suta
rtį atspausdinti stambų “Vy
tauto Didžiojo 500 metų suka
ktuvėms paminėti” albumą, 
kuris bus 28x37 ctm. dydžio, 
ant gražaus rinktinio popierio, 
apie 280 puslapių. Bus: vy
riausybės, valdžios, Vytauto 
metų iškilmių, Lietuvos pre
kybos ir pramonės įmonių, iš 
viso per 1000 atvaizdų. Šis 
stambus (apie 3 kg. svorio) 
albumas išeis 1932 m. sausio 
mėn./

ADVOKATŲ VARGAI

Apygardos teisėjas T. Tay- 
lor’as paskelbė galutines sa
vo išvadas apie 55 advokatus, 
kurie anais metais prisidėjo 
prie sanitarinio distrikto fon
dų eikvojimo.

IŠ VILNIAUS KRAŠTO

išmokėti algą mokytojams, mo I

žadėjo važiuoti į Prahą. 

Kaip kartas į tą miestą nu-

nų dol. vertės aukso. Arti- ti auksą ir krauti j savo l>an-į vyko viena Paryžiaus aktorė, 
miausioj ateity iš Amerikos kų rūsius, 
bus atvežta dar apie 600 ini-i Anot vokiečių, tas daroma

WASHINGTON, spal. 21. t kytojoms ir tarnautojams.s I
— J. Valstybių vyriausybė pa
siuntė kitą notą japonams ir į 
kinams. Amerika reikalauja,' 
kad Kelloggo—Briando pak- į

VOGTI BONAI

“Vilniaus Rytojus” įdėjo 
straipsnį: “Ūkininkų skur
das”, kuriame atvaizduoja su
nkią ūkininkų ekonominę bū- 

; klę. Čia rašo, kad Vilniaus

Vyriausias Illinois’o valsty
bės teismas šį teisėją įgaliojo 
tą dalyką ištirti ir rekomen
duoti, kas daryti su tais ad
vokatais.

lijonų dol. auksu. politiniais’ tikslais. Prancūzai 
nori pakirsti Amerikos doleri.

Manyta, kad tai buvusi kara
lienė. Tik po iškilmingo nuly- 
dėjimo į viešbutį susekta klai
da.

Policija sulaikė O. Ander- kraštą skaudžiai palietė ne tik
tas būtų vykdomas. Notos tu- son’4> kurs vienam “broke- ekonominė krizė, bet ir pra-
nnvs nežinomas.

y _________
i riui” norėjo parduoti bonų

UŽDARYTAS DIDYSIS 
RUMUNŲ BANKAS

VAGYSTĖ GARLAIVY
'2,000 dolerių vertės. Pasirodė, 
kad tie bonai pavogti iš vie-

inos įstaigos.
MANDŽIŪRIJOS NEPRI

KLAUSOMYBĖ
BOLŠEVIKAI SIEKIA 

MORATORIUMO
VIENA, Austrija, spal. 22.' 

— Rumunijoj uždarytas did-1 
žiai svarbus Marmoresch Bla-

ŠANGHAJUS, spal. 21. — 
Iš Mukdeno vėl pranešama, 

nk & Co. bankas. Praneša, kad kad ten iš tikrųjų daug dirba- 
šį banką paims savo žinvbon ma Miandžiūrijos nepriklauso- 
rumunų vyriausybė. mybės reikalu. Tuo rūpinasi

____ ,_______  kinų ir mongolų grupė, japo-

BERLYNAS, spal. 21.

NEW YORK, spal. 21. — 
Iš garlaivio “Ile de France,” 
kurs rytoj atplauks į šį uostą, 
vietos policijai pranešta, kad

•GAISRAS VVAUKEGAN’E

IVaukegan’e gaisras sunai-
Vokietijoj kilo didelis nėra- garlaivy įvykusi vagystė. Vie-,km° lactory Supply Co. įstai-

MANDŽICRIJOJ MŪŠIAI nams vadovaujant

TOKIJO, spal. 22. — Iš Mu
kdeno praneša, kad japonų 
kariuomenė susikovusi su ki
nų kariuomene arti Tiehling’o, 
Mandžiūrijoj. Japonų kariuo
menei pasiųsta pagalba.

SERGA LENKŲ DIK
TATORIUS

BUKAREŠTAS, spal. 21. 
- Lankydamasis Rumunijoj,

GRĮŽTA AMBASADORIUS

PARYŽIUS, spal. 21. — 
Šiandie į Ameriką išvyko J. 
Valstybių ambasadorius VV. E. 

Edge’is.'

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

mumas, gavus žinių iš Mask 
vos,-kad sovietų valdžia pla
nuoja paskelbti moratoriumą 
užsienių skoloms. Vokiečiai bi
jo prarasti ten įdėtą didelį 
kapitalą — apie 250 milijonų 
dolerių.

ATSIRADO DAUG ELNIŲ

Šilutės apskrity atsirado da- 
gripu susirgo lenkų diktato-J ug elnių. Juos medžioti drau-
rius maršalas Pilsudskį’s. Jis džiama įstatymais, todėl elniai
yra kunigaikščio Bibescu rū
muose.

APLEIDO AUKŠTA 
VIETĄ

PARYŽIUS, spal. 21. — Iš 
Paryžiaus advokatų sąjungos 
prezidento vietos atsistatydi
no buvusia ministeris pirmini-

drąsiai vaikščioja po ąjpylin- 
kes. Prieš karą kas ketverl 
metai čia būdavo surengiamos 
elnių medžioklės, bet dabar 
elnių niekas nemedžioja. Kra
što ūkininkams elniai daro 
nuostolių.

ROMA, spal. 22. — Vakar 
čia atjaustas lengvas per 5|nkas R. Poincare. Tai padarė

Susprogdinta bomba ties 
garadžium, 10553 Indiana avė.

sekundas žemės drebėjimas, dėl pablogėjusios sveikatos. PLATINKITE “DRAUGĄ**

nai iš Europos grįžtančiai mo- 84 aukštų mūro na-
teriškei pavogta brangenybių mus- Nuostolių apie 50,000
50/)00 dolerių vertės. i dol.

PAGERBTAS MIRĘS 
IŠRADĖJAS

NEW YORK, spal. 21. —

NENORI LIUDYTI

Įtariamiems Chieagos poli
cijos tarnautojams valstybės 

Siuidia palaidotas mirusia iš-' prnkurorM „diačiamybę
radėjas T. A. Edisonas. Va-, -r tarnybos užtikrinimą, jei 
kare visas kraštas velionį pa- kad jie tarnybą jgi.
gerbė. 10.-00 vakare (Chicago- jo pinigus, t. y. papirki- 
je 9:00 vakare) visom krašte 
▼ienai minutai buvo užgesinta 
elektros šviesa.

monės krizė. Įmonių ne tik 
gamybos kiekis, bet ir pačių 
įmonių skaičius mažėja, nes 
sunku dažnai išsiversti: pas- 
kolij gauti sunku, o jei ir gau
nama, tai su labai aukštais 
procentais. Vilniaus krašte da
bar nėra nė vienos įmonės, ku
ri būtų bent pakenčiamoje pa 
dėtyje ir darytų bent kokią 
pažangą. Odos pramonė su
nyko. Bravorai ir konservų 

fabrikai dėl mažo pareikala
vimo tari mažinti savo gamy
bą. Medžio pramonė taip pat 
labai susilpnėjo. Daug lent- 
pifivių, dirbtuvių, kurios dir
bdavo įvairius baldus — tu
rėjo bankrutuoti. Ir stiklo prn 
monė taip pat sustojo augusi.

Savo išvadas teisėjas pasiu
ntė vyriausiajam teismui. Jis 
rekomenduoja 9 advokatams 
atimti praktikavimo teisę. Ta- 
rp šių yra ir adv. Kleofas Ju
rgelionis. 8 advokatams suspe
nduoti per du metus prakti
kavimą; 11-ai per vienerius 
metus; 17-ą nupeikti ir 9 ad-ą 
vokatus išteisinti.
Z

APLEIS TARNYBĄ

WASHINGTON, spal. 21. 
— Ateinantį mėnesį iš tarny
bos išeina šio krašto karo lai
vyno paadmirolis T. P. Mag- 
ruder’is. Jis verčiamas atsi
statydinti. Anais metais jis 
kritikavo karo laivyno depa
rtamento tvarką.

ORO STOVIS

DAUGIAU DARBO

,WASHINGTON, spal. 21.
— Darbo departamento sta
tistikų biuras skelbia, kad pe- 
nkiolikoj krašto pramoninių

mais. Nė vienas nedrįsta iš-
kelti aikštėn tų nusižengimų 
policijos departamente.

PAKVAIŠĖLIO UŽPULTA
Arti Forest Glen ties Mil 

wankee’s geležinkeliu nežino 
mas jaunas pamišėlis dienos 
metu užpuolė ir apmušė einan-

grupių per rugsėjo mėn. dar-lčią moteriškę P. Myer, 52 m, 
bų padaugėjo 0,8 nuoš. ir tuo amžiaus. Ji rasta be sąmonės.
pačiu, laiku atlyginimas suma
žėjo 2,8 nuoš.

Policija stropiai ieško pikta
dario.

PAGALIAU SUSIPRATO

Lietuvos Bankas išleido ap
linkraštį, kuriuo kreipiamas 
dėmesys į tai, kad dažnai vek
seliai užpildomi labai netobu
lai, kas trukdo tų vekselių di
skontavimą. Dažnai dėl netin
kamų gramatikos formų, ar 
dėl netinkamai užrašytų pa
vardžių, vietų ir Lt, vekselių 
turinys lieka neaiškus, kas vėl 
sutrukdo diskontavimą. Lietu-

CHICAGO IR APYLIN
KES. — šiandie lietus; va
kare šalčiau.

PINIGŲ VERTE

Lietuvos 100 litų $1 .>.00
Britanijos 1 sterl. sv,. 3.95
Prancūzijos 100 fr. 3.93
Italijos 100 lyrų 5.2 L
Vokietijos 100 mrk. 23.25 ■
Belgijos 100 belgų 14.00 į
Šveicarijos 100 fr. 19.61 7

, ...
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Išeina kasdien, išskyrus •sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — Pu-

Mt Metų — *3.50, Trims Mėnesiams — *2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.80, į^oplj* 63c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų neųrų- 
tlna, jei neprašoma tai oadaryti ir neprlslunčiama tam 
tikslui pašto šankių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“D R A U G A S”
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Published Daily, Except Sunrtay. '

SUBSCRIPTIONS: One Year — *6.00. Six Montno 
— *3.50. Thręe Months — *2.00. One Month — 76c. 
Europe — One Year — *7.00. SlT- Months — *4.00. 
Copy — .03c.

Advertiainff in “DRAUGAS’* brings best resulta

Advertlslng rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

DIENUS KLAUSIMAI

KATALIKAI IK SLA.

“Garsas” pastebi, kad artinantis SLA 
valdybos nominacijoms, apskrityse ir kuopose 
karštai svarstomi kandidatai ir sudaromi jų 
sąrašai. Komunistų, socialistų, sandariečių ir 
tautininkų spauda užpildyta kandidatų pir
šimais ir agitacija. “Tautiniam susivienyme 
esania nemaža katalikų ir tai praktikuojan
čių. Bet katalikų elementas, pasirodo, lė
čiausias ir ramiausias. Nei kandidatu, nei a- 
gitacijos jokios nepareiškia ’

DRAUGAS

gerai nesijaučia ir aktingai neprisideda prie 
tos organizacijos veikimo, #

Susipratęs katalikas visur kataliku pasi
lieka. Ir fraternalė organizacija negali būti 
išimtis. Tokiam katalikui ne vieta bedieviška 
kryptimi vedamoje organizacijoje, ypač dėl' 
to, kad katalikai turi tokias pat savo organi-• 
zacijas.

Toks turi būti katalikų nusistatymas. ; ....
Bet, jei apdraudos sumetimai kai kuriuos kas svarbiausia, ji ne

našų žmones verčia būti tokių organizacijų
nariais, mes nesuprantame, 
neturėtų prisidėti prie išrinkimo į valdybų to
kių žmonių, kurie neįžeistų katalikų šventų 
Įsitikinimų. Jei nebūtų slapukai, be abejoji
mo, galėtų ir savo kandidatų sąrašų sudaryti.
Vien tas faktas dabartiniu, SLA vadus varžy. klausimo pastatymas vėl už- 

mušė gudriai lenkų atakai,
* I

gano redaktoriij vedamų kovų prieš 
kybę.

“Garso” iškelta mintis yra svars:vtina

LIETUVA LAIMĖJO HAGOS TEISME.
LIETUVA NEPRIVALO ATIDARYTI GELEŽINKELIŲ 

SU LENKIJA. '

Smūgis Vilniaus, grobikams ir Ambasadorių sprendimui. 

(Tąsa)

Ketvirtadienis, Spalio 22, 193!

kijon, Latvijon ir Vokietijon 
ištyrimui padėties vietoj ir pa
galios, patiekė Tautų Sąjun
gos Tarybai 1930 m. rugsėjo 
mėn. 4 d. algų raportų iš 40 
didelio formato spausdintų 
puslapių.

Čia pravartu bus paminėtinių užtikrinimui ir palaikymui
susisiekimo ir tranzito laisvės ^k svarbesnius davinius, ku-

, 1 lygiai kain ir visu Tautu Rn-!r!aks Komisija ir jos komimano daryti nei vieno tokio: *® 1 ‘ xauių oų ... , • .
--«■ --o--------- *' e v . i ■ i jungos nariu komerciios teisiu ** jeles rėmėsi, ir ga-..įtinąs i&- ,i i-i i, .i .1:1,,.: zvgio, kuris iš laikinos deniai - J nauų aomtitijos reisin

Racijos linijos darytų pastovi,, traktavimo” it “kadangi, j
sien» ir tuo būdu patvirtintu « kitos P""*- Taryti patiek1 P‘™»A Ko^le, turėjus.

tuose dokumentuose minima 'sur,nktl taktu8’ kune Parod> j 
kliūtys, daromos susisiekimo! kliūtis darolnas tranzito, 
ir tranzito laisvei”... tai Tary-daisvd’ atrado’ kad « 
ba “nutarė pakviesti Susisie

Vilniaus užgrobimų.
Toks Lietuvos rezoningas

tu ir gal jie bent šiek tiek sušvelnintu^or-1 Konaultaty-

Įtakį. Pralaimėjusi antru kar vių ir Techniškų Komisijų
tu, Lenkija pasiryžo “griebti <<*“«» P™ Tautu Sąjun- 
bulių už ragų”, priparodyti, «"“> P“*"*“ TarJ'bai raP°rt»

neplukdvtų Nemunu ir ne ; 
veikimas Kaišiadorio — Lent Į 
varavo bei Varėnos — Aly- 1 
taus — Suvalkų geležinkelių 
sudaro kliūtis

LAIMINGOS KELIONĖS!

Gerb. kun. d r. Kaži n lietus 
Matulaitis, M. I. C., buvusis

M.ums rodos, kad SLA. katalikų yra 
daugiausia. Pasidairę po kuopas, ypač Penn- 
syivanijos valstybėj, surasime, kad kuopų 
daugumą sudaro katalikai. Bet kadangi jie 
prie šio susivienijimo priklauso tik apdrau- 
dos sumetimais, o ne dėl politikos, dėl to ir 
valdybų rinkiniuose aktyviai nedalyvauja. 
Pagaliau, jiems yra įgrisusi laisvamanių, so 
cialistų ir komunistų politika’ nešvarūs gin
čai ir varžytynės dėl vadovybės. Dėl to jie 
nenori į tą marmalynę įsivelti, laikosi nuoša
liai ir tyli.

, Kita tokio katalikų nusistatymo priežas
tis yra ta, kad katalikai, priklausydami prie 
SLA. ir žinodami, kad katalikai turi savo 
fraternalę organizacijų — LRKSA., jaučiasi 
lyg .ne vietoje, nedrąsūs, nenori, kad kas ir 
žinotų, kad jie yra “tautiško” susivienijimo 
nariai. Žodžiu, katalikai SLA. jaučiasi sve
čiais, o ne įnamiais. Būdami tokioje padėtyje, 
aišku, negali savarankiškai veikti. Kaipgi 
viešai pasirodyti, jei iš valdybos “politikos”, 
iš. organizacijos organo visi įsitikino, kad S 
LA. yra laisvamaniška organizacija, nes ka
talikų vadai šmeižiami ir niekinami, platina
ma bedievybė. Tad katalikas, nors ir ne visai 
susipratęs, apsileidęs ir neveiklus, o vis dėlto

i J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
Vertė A. Sušinskes ir J. Prunskis

(Tęsinys)

Bet grįžkime prie sunkiųjų darbų 
kalėjimo darbo sekcijos darbų. Kalina- 

Į mieji čekistai nedirba, jiems paveda sek-
Ij ti kitus; jų rankose visa darbo sekcijos 
E.V • • • • • \į valdžia. Jiems atiduoti kamerų ir kori- 
į dorių raktai, ir jie laisvai sau vaikšto 
į kalėjimo viduje. Seniūnas — visada čekis

tas, paskirtas komendanto, bet ne kalinių 
| išrinktas. 1326 m. balandžio mėn. vienas 

čekistų, pavarde Muratovas, nuteistas ir 
1 uždarytas šiame kalėjime, kilęs iš Stavro- 
' ■ polio, buvo net naujos įfoncontracijos sto

vyklos viršininku paskirtas, Mat, senųjų
kalėjimų ir koncentracijos stovyklų bo! 
Sevikanis nebepakanka.

Naktį, kada visi kaliniai dei nuovar
gio kaip negyvi miega, šie čekistai, būda
mi visada laisvi ir nenuvargę, susiren

. . .“Draugo” ir “Laivo” admi- 
tarptautiniai i L . , , . „ , - . .. . . i mstratorius, sv. Kazimiero

tranzitui: nuo to kenčianti i.„. ............. . ... . Seserų \ įenuolvno kapelionas,
ir Vilnija, ir Liepojus, ir Klai .

. . v- T. , iChicagos federacijos apskn-pėda ir Karaliaučius. Ji at . . .ties dvasios vadas, įžymus vei 
kėjas ir rašytojas, šiandien 
vakare apleidžia Cliicagą iš

apie tai, kokios galėtų buri 
priimtos praktiškos priemonės 
šios padėties išrišimui — pri
imant domėn tarptautinius pri Įiado’ kad ’r kliūčių paša 
valomus pasižadėjimus.” Į linimas nesudarytų, jos nuo 

jokių sunkenybių” ir

i kad Lietuva daranti kliūtis 
: tarptautiniam susisiekimui, ir

________ tranzitui ir kad einant tarp--
Prancūzijoje, ties Mama paties maršalo itautinėluis Privalomomis

Fošo nurodytoje vietoje, kur 1918 m. liepos į sutorti"u8’ kaip lyginal iSei’ 
mėnesį prancūzų kariuomenė didvyriškai ai- ■nant lš 1927 m- S™odžio mėn.. Trinkite komisijos darbuotė. į patiekė savo “techniškas re- 
rėmė smarkų vokiečių puolimų, šio mėnesio i10 rez°hucijos, Lietuva pri- j Tranzito Komisija paėmė i komendacijas ” kaip galima 
pradžioje buvo pašventinta naujai pastatytoji vaI° atidaryti susisiekimą tai ]) jaiy^ plaį;aį jį paskyrg jvį būtų sutvarkyti ne tik judė- 
paminklinė bažnyčia. Jų pastatė įžymus ar- 'Lenkijos ir Lietuvos. Si byla komisijgĮes .Vienai pirmininką į jimų traukinių, bet ir paštų,

BAŽNYČIA MARNOS KAUTYNIŲ 
VIETOJE

cliitektas Dominykas Bonnet’as. 1 yra žinoma kaipo Tranzito by 
į la.

mone.

, vo argentinietis generolas K., telegrafo bei telefono judėji
mo gražaus mauzolėjaus pašventinimo Į . . |de Condolle, buvusis Argenti-imas.

dienų’įvyko labai įspūdinga ir gausinga ang-i Tautų SąiUnga W Tranzlto !nos Plet4 geležinkelių direkto-Į Antroji juridinė komisijėlė 
lų-prancūzų manifestacija. Šiose iškilme^ byhk įrius’ Ši koinisi3ėlė tui^° ^ turėjo daug sunkesnį darbą,
dalyvavo keletas kardinolų, Westminster’io! 1928 metais, gruodžio mė-;rinkti ir įgirti “visus fak-jjos užduotis buvo, kaip mi-
(Anglijos) ir Paryžiaus arkivyskupai, monsin | nosių posėdvj. Tautų Sąjungos ^us’ kur^e galėtų nurodyti,nėta, ištirti juridinę padėtį. toje. 
joras Tissier (šios bažnyčios iniciatorius) J Taryba, atsimindama jau pir- kokios yra tų klifl^ eko«o-1 koki yra Lietuvos tarptauti-*1 
daugelis Prancūzijos vyskupų, generolas DeJiuaus mūsų .uinė^avo rez.o mines Pasekme* lr tarptauti- niai pasižadėjimai šiuo atvė-

vyksta į Londonu, Angliju, 
kur užims lietuvių parapijos 
klebono vietą. Ligi šiol Lon
dono par. klebonavo jo dėdė 
taip pat kun. Kazimieras Ma
tulaitis, kuris dėl sunkios li
gos tų pareigų nebegali eiti. 
Linkime gerb. veikėjui laimin- 
gos-kelionės ir gražaus pasi
sekimo darbuotis naujoje vie-

I,linji’s (Deligny), kuris pirmųjų kautynių' Liuciją iš 1927 irt. gruodžio įngs raP*rkusij08” ,ju ir ar, einant jais, ji turėtų
ties Marna metu vadovavo pirmajam korpui, mėn. 10 d., kuria buvo pavesta Antros koinisijėlės pirmi- atidalyti susisiekimą su Len- 
parlament atstovai ir valdžios, savivaldybės Lietuvai ir Lenkijai pradėti ninku pašiurtas W. E. Bec- kija ii tranzitą iš Lenkijos per kjausįmu 
ir visuomenes organizacijų atstovai, o taip uesiogines deryba*, nutarė kett, foreign Offiso Londo- Lietuvą. ... į
pat daugybė tikinčiųjų. neįžiūrėti “dabartine Lietu- n’e vice-juriskonsultas ir na- Kaip matome, sios komisijė-,

Lenkijos santvkių na-Iriais eilė juristų: 1) W. J. M. darbas buvo tais pačiais >
* Įvan Eysinga (Rolandas) - klausimais, kuriuos vėliau

Laike-šio posėdžio pasirodė,, profesorius LeVede’O* univei- PrisleJ° Hagos Tarp-,
“Pergyvename labai sunkų laikotarpį,- - kad'derybų būta. daug, bet siteto; K. Koeni^s — vokiėtvs; tautiniani Tribunolui 

kalbėjo \Vestiuinster’io arkivyskupas^ — bū * ježultatu, kaip jau matėm, Rene Mayer — francūzas ir .........
ta didelių kars pavojų. Bet šiandien esame a-' n,.l)asįekta jekiu. Iš lenkų po

Kardinolas Bourne’as pasakė labai įspū- vf>s 
dingą ir turiningą kalbą.

M. Pilotti — patarėjas
ūntis, kad eij°s teismo Romoje. Šios ko- a^vilgiu įdomesnis. 

Jiutis tarp- misijėlės užduotis buvo: iš- ši,juridinė

niais daviniais ši komisijėlė 
rėmėsi ir kokių išvadų ir pri
ėjo kiekvienu viršminėtų

(Bus daugiau)

RUSŲ KAIMIEČIAI IR 

IR BEDIEVIAI
arba; -------------

r 'Teismui. Todėl šios komisijė- Kadnikovo rajone vieno kai 
kasa- lės darbas yra daug — bylos mo gyventojai apkūlė aštuonis

kivaizdoje dar didesnių ir rimtesnių pavojų. })UVO pakišta 
Rusijos ir Rytų grūmojimai yra dar baisesni j į.,u,va Jaranli i
krikščioniškajai civilizacijai. Toji civilizacija, tauGniam sus'.dokimui ir tran tirti, koki yra gailiojantieji <lu klausiniu: 
kurių Prancūzija vadina katalikiskųja, neis- zjįuk kas vra priešinga ir Tau tarptautiniai (Lietuvos ir Len privalo atidaryti susisiekimą 
liks sveika, jei Prancūzija ir Anglija neveiks
sutariamai jai išgelbėti. Pagalvokite kai ka
da apie mano kraštų ir pasinielskite už jį, 
kaip mes už jus meldžiamės, kad Dievas sau
gotų abi mūsų tėvynes.”

‘ ‘ komsomolcus ’ ’ (komunistis-
komisijčlė rišo ko .iauni,"° organizacijos na- 
1) ar Lietuva rius)* Pastarie.i* priklausė prie

Sucliono rašomojo popieriaus 
fabriko bedievių (“bezbožm- 
kų”) ratelio. Jie įsilaužė į sta- 

i-
kio krikšto metu ir norėjo iš-

‘ versti krikštyklų. Už tai ti
kintieji juos apkūlė. Du. iš su

tų Sųjungos Paktui ir kitoms kijos) pasižadėjimai ir koki is Nemunu (medžių plukdymu;) 
larplaulinėnis sutartims, ku .14 išplaukia privalumai, kiek įr 9) ar Lietuva privalo ati-
rios yra Lietimai privalomos. tas liečia kliūti“ susisiekimo daryti susisiekimui Kaišiado- ėiatikirj bažnyčių \ieno kudi 

Tautų Šųjungos Tary;ba tuo jr tranzito laisvei. rių — Lentvaravo geležin-
met nutarė: Tiek daug vyrų, žinoma, tu kelį ir vienam ir kitam atsi-

“Kadangi sulyg Tautų Ly- rėjo padaryti ir nemažai dar- tikime turint omenyje jos 
Pastaruoju laiku švedų spauda plačiai ra- gOS pakto T. Lygos nariai pri bo. Ji.dirbo beveik du metu tarptautinius pasižadėjimus. niustųjų bedievių mirė prieš

valo imtis reikalingų prienio- — važinėjo Lietuvon ir Len- Pažiūrėkim kokiais juridi- n,ldcGos at'?kimų.so apie Lietuvų ir visas Pabaltijo valstybes.
Iš tų rašinių matyti, kad švedai norėtų dar 
artimesnių santykių su Pabaltiju. Jie-susido- tarp Švedijos, Lietuvos ir kitų Pabaltijo vai 
mėję Pabaltijo uostų gerinimu: norėdami, kad stybių. Prekyba taip pat turėtų būti labiau 
būtų susisiekimas patobulintas, jie kalba apie praplėsta. Žodžiu, spauda pažymi, kad tose 
sudarymų nuolatinio susisiekimo lėktuvais valstybėse turėtų reikštis žymiai glaudesnis

bendradarbiavimas visose gyveninio srityse. REMKITE VISUS BJZ.NIE 
Lietuvos politikos ir visuomenės vadams reik- RIUS IR PROFESIONALUS 
tų pasinaudoti tuo gražiu švedų spaudos nn- KURIE SKELBIASI 
sistatymu ir palankumu. i “DRAUGE”.
-........ — - - ■ - — -.......... ----------------- k - -

ka į būrelį, surengia puotų, atsiveda mo
terų, išrinktų iš tų pačių kalinamųjų, ir 
ima sau lėbauti. Tokių orgijų iniciatoriai 
Butirsko kalėjime buvo Rujnancevas, Cha i 
tas ir Nekrasovas. Kai užsieniečiai lanko 
kalėjimų, jiems rodo pirmąjį koridorių, 
kur laikomi minėtieji čekistai, kurie die
nomis valdo kitus kalinius, o naktis pra
leidžia origijose.

Kalinamiesiems svetimšaliams tenka 
labai ilgai laukti, kol įvykdomas spren
dimas išsiųsti juos iš S. S. S. R. teritori
jos. Aš pažinau svetimšalius, kurie savo 
išsiuntimo laukė metus, dviejus ir trejus;

1 žinau net atsitikimą, kada to reikėjo lauk- 
. ti ketveri su puse metų. .Tokio atidėlio- 
' jimo priežastis yra ta, kad komunistai 
' nenoromis teišleidžia iš kalėjimų į užsie

nį, kadangi nenori, kad užsienis žinotų 
Liesų apie viską, kas vyksta Rusijoj. Kali 
namas svetimšalis, neturįs pažįstamų drau 
gų ar giminių, kurie kreiptųsi tuo reika.-_ 
in į užsienio misiją, liekasi bejėgis ir ap- 

j leistas. Dažnai toks svetimšalis linfsta,
, nepalikdamas jokio pėdsako. Vienintėlč 

viltis, kuri dar jam lieka, —• ieškoti Vi-

navero, lenkų Raudonojo Kryžiaus atsto
vo užtarimo, ar kreiptis į ponių Peškovie

1 nę, kuri kartų per savaitę lanko kalėjimo 
; darbo sekciją. Bet jie ateina į kalėjimų ta- 
, da, kai visi kalinamieji dirba; ne to, jei 

kalinys nori pasikalbėti su tais atstovais, 
turi paduoti kalėjimo komendantui pra- 

i šymų. Tačiau toks leidimas duodamas la
bai retai.

O jei ir duodamas, tai perspėja, kad 
i nieko neplepėtų, nes kitaip — laukia di- 

dėlės bausmės. Bolševikams nusprendus 
i mane paleisti, to sprendimo įvykdymo lau- 
j kiau daugiūu kaip 4 mėnesius, ir būtų te 

kę laukti dar ir ilgiau, jei į čia nebūtų
I įsikišę keli energingi užsienio atstovai.
i « . •Po šio ilgo Butirsko kalėjimo apra- 
! šymo nebeturiu daugiau vieton aprašyti 
| kitiems kalėjimams, nes tada tektų tomų 

tomai prirašyti. Manau, kad skaitytojas 
dabar galės persi statyti, kas vyksta už 
sovietų kalėjimo sienų, ypač, kad Butirs- 

; ko kalėjimas dar toli gražu ne pats blo-
' gasis.

Aš dar primenu skaitytojui tą nepa

prastai didelį S. S. S. R-joje kalėjimų 
skaičių. Bet pasirodo, kad jų nebepakan
ka, ir užtat sovietai stato vis nųujus ir 
naujus kalėjimus, koncentracijos stovyk
las, ir vis dar jų kaip maža taip maža. 
Kameros beveik visada turi dvigubai dau 
giau kalinių, negu jose gali tilpti; daž- į 
nai per vienų naktį atvaro 1500 — 2000 i 
naujų žmonių.

Kai balandžio mėti. pradžioj aš bu
vau nugabentas į Petrapilio kalėjimų 6pa- 
lerių g-je, mano kameroj vietoj 10 buvo 
33 kaliniai. Naktį iš 9 dienos į 10 atva
rė 3,700 naujai suareštuotų, kurių tarpe 
600- moterų; daugelis jų net su vaikais, i

Mane ir dar 5 nelaimės draugus at
varius į Pskovu, vietos kalėjimas atsisa
kė mus priimti. Mus uždarė dviejų tnet 
rų ilgumo ir pusantro platumo kameroje 
ir pasakė: “Žinokitės sau.”

Ostrovo mieste mūsų visiškai neįsi- Į 
leido į kalėjimą, nes jis jau buvo pil
nutėlis. Mes buvome priversti apsinakvoti 
grime, kur per visą naktį medžiojome raus

puolusias ir kandžiojusias alkanas žiur
kes.

Iš Ostrovo miesto perėjau į Latvi jų, 
ir, pagaliau, palikęs “laisvųjų” sovietų 
respubliką, ku*F kalėjimai nebeįstengia 
sutalpinti žmonių, pasijukau esąs laisvas.

Baigdamas savo pasakojimų, turiu 
prisipažinti, kad dėl to, jog sov. vyriau
sybė mane kalino, jaučiu net tam tikrą 
pasitenkinimų. •

Aš turėjau progos pamatyti, kas vyk
sta sov. kalėjimų pogrindžiuose, būtent, 
tai, ką sov. valdžia taip stropiai slepia 
nuo svetimšalio akių. Dar būdamas lais
vas, daug jau žinojau, bet per kalinimą 
apie sov. socialistiškąjį režimų sužinojau 
nepalyginamai daugiau ir, be to, galeliu 
patikrinti tai, ką ankščiau tebuvau tik 
girdėjęs.

Esu įsitikinęs, kad rėžimas, kuris vien 
tik teroru tesilaiko, t. y. jėga ir baime, 
režimas, kurs liamlies ir visos tautos yra 
nekenčiamas ir niekinamas, negali ilgui 
išsilaikyti.

Kas kardu kovoją nuo kardo ir žūnta, 
(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas,-

LINKSMOS NAVYNOS

Balšavikiško “rojaus” tvė
rėjas Amerikos lietuvių tarpe 
l’ruseika nors ant senatvės 
susilaukė tikri} balšavikiskų 
vaisių. Ir yra už ką. Jis pir
mas paėmė divorsą nuo cilmo- 
kratiškų Maikių tėvo, pirmas 
Trockio balšavizmui galvą pa-
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lumbas būtų atsisakęs. Ir ne- tinti ir gaus reikalingų laivų jektais, jis dabar ryžosi sto- vo jos nuodėmklausis ir
atidėliodamas, tėvas Perezas 
suskubo atvykti pas jį, pašau-

išplaukti vakarų link ir pasie 
kti Indiją. Tačiau Ferdinan-

kė savo bendraman-tį Ferdina- das ir Izabela kol kas buvo
Sulaukęs tokių vaisių dabar ndezą Gracią, buvusį tuo lai- labai atsidėję karui su mau

ku geriausią visoje šalyje ge- rais. 1491 metų pavasari bu
vo vykdomi dideli pasirengia
mieji darbai jiaimti Granadai, 
paskutinei maurų tvirtovei. 
Kolumbas mažai tuo domėjo
si; jis nesidomėjo karo laimė
jimu Ispanijos naudai. Jam 
gi labiau rūpėjo kas kita, sva
rbesnis dalykas, ir, kaip atro

Pnlkeika nebežino nė ką dary
ti, nė ką toliau bepradėti, 
Procevodamas jis tikėjos su
silaukti pašenavonės, senatvėj 
loškavos duonos, o čia jo pa
ties vaikai jį utelėmis užlei
do! Tik ačiū keliems vie
niems tavorŠčiams, kurie de
da po šimtinę, kad galėtų at-

žadėjo, pirmas lietuviškiems jsiginti bent nuo tų “utelių”, 
kurios buvusiant jo soste 
Bruklyne lizdą susisuko.

ti lcikams “darbininkišką ro
jų” ruošė; dirvą mėžė, arė, 
akėjo, čystą Trockio mokslo 
sėklą sėjo. Ale ir ne veltui.

Po ilgų metų sunkios pro- 
cės, po daug išlieto prakaito, 
tokie išaugo ir nunoko jam 
vaisiai: šunų ruja; begėdžiai; 
besarmačiai; be sąžinės sut
vėrimai, kurių širdyje ir gys
lose ne raudonas kraujas teka, 
ale pūliai su uksusu; išsigimė
liai; judesiai; pašlemekų gon
ge; idijotai; lietuviški Azo
tai; utelės; provokatoriai ir t. 
P-

ogral'ijos ir kosmografijos ži
novą. Ir tuojau konferencijo
je tėvas Perezas ir Ferdinan- 
dezas Gracia nuoširdžiai pri
tarė Kolumbo planui. Ir nie
ko nelaukiant, sulygta veikiai 
keliauti į Kordovą. O tėvas 
Perezas davė Kolumbui intro
dukcijos raštus pas Ferdinan
dą de Talaverą, karalienės 
nuodėmklausį, prižadėdamas

vėti jo pusėję ir ginti jo pla- geriausiai numanė, kad didin- 
nus. Ilgai nelaukus, buvo pa-jga jos siela atvira išmintin- 
siųsti du vienuoliai pašaukti Į giems jo patarimams. Ir pra- 
Ferdinandezą Gracią ir Alai- šydamas Kolumbą pasilikti 
tvną Alonzo Pinzoną. Ir prau vienuolyne, tėvas Perezas pa- 
ciškonų vienuolyno sienose vėl j rašė laišką karalienei Izabelai 
buvo tariamasi, rinitai įverti-j ir įgaliojo Sebastijoną Įsodri
nant nepaprastą tikslą; pasi-i guezą, laivo “Lepi” vairinin- 
rodo, čia buvo giliau galvoja-! ką, vykti į Santa Fe ir jį į- 
ma ir buvo reiškiamo didės-(duoti karalienei Tzabelai, bū- 
nio susidomėjimo didžiu su-kiančiai tuo laiku Santa Fe su 
manymu, negu oficialioje teo- ’ Ferdinandu ir aukštaisiais vai

1 logų ir mokslininkų juntoje,
Salamankoje. Šioje konferen
cijoje nebūta pasidalinusių

do, tuo tikslu įstojo karo tar
nybon, kad tik būtų galima
būti arčiau karališkojo sosto. I nuomonių: dviejų vienuolių n 

tavorŠčiams tu° laiku globoti maŽ4*B Die-Į Berods, 1491 m. vasari} jis ir dviejų pasaulininkų nuomonės 
gą. Ir Kolumbas, sutvirtintas! vėl prisigretino prie siuvere-į visai sutiko, su Kolumbo pa-j 
gvardijono padrąsinimo ir pa- nij ir meldė galutinio atsako, žiūromis. Tr įsitikinę, kad pa
laiminimo, iškeliavo į Kordo- Ferdinandui de Talaverai vėl siryžimas yra tikrai įmano
mą 1486 m. pavasari. 1 buvo įsakyta sudaryti ir su- rnas, ir nenorėdami, kad būsi- i

Kolumbas, atvykęs Kordo- šaukti juntą ir buvo paskir- moji garbė tektų Prancūzijai, j 
von, patyrė, kad viso, sostinė naujos komisijos vadovu, j je sutarė, kad tuo svarbiu ir 
ir kariuomene buvo atsidėjusi P atsakas buvo vilkinamas ii neatidėtinu reikalu pats tėvas - 
karui prieš maurus. Bet kar- ilgokai nusitęsė, pagaliau su- Jnanas Perezas vyktų pas l<a-

balšavikus štukos. Žinogus dir- dl_nol° P*tr° ^onzalės dį Me‘ j*UV0 nusPr?sta- ralienę Izabela. Jis pirma bu-
ndozos, Don Alonzo de Kvin- Kolumbo projektai esą nepra-Į Į
tanillos ir kitų įtakingiuno dė- kriski ir tušti, silpnai pagrįsti

, .v . . l<!a Kolumbas pagaliau buvo ir neverti valstybės paramos.'
k'“'2? Ta.Pa"°_S™. PSa'!Priimtas i karališkas rūmus.!Kolumbas, kad ir užtikrintas'

0 Ferdinandui de Talaverai atskirų juntos narių, ypač tS-!

Vierniems jo 
net baugu, kad tokia nesvie
tiška šiderstva P. visai į kp- 
rą nesuriestų, o apie tai, kad 
jis kada nors čia ant proleta- 
riško sosto atsisėstų ir lietu
višką balšavizmą rūnytų, jau 
nereikia nė mislyti.

Tai, ot, šitokios pas mūsų
,1

bi, procevoji dėl “darbinin
kų” labo, o po kiek laiko tau 
ima ir pakiša panosėn t 
kant maliavotą špygą!

Kolumbas ir Pranciškonai

Š. m. spalių 12 dieną suka- 
437 metai nuo Amerikos 

viešo atradimo. Ta proga ir 
dedame šį straipsnį, nušvie
čiantį visą dalykų padėtį.

• ‘ Draūffo ’' redakcija.

Beveik kiekvienas supranta 
Amerikos atradimo svarbumą. 
Tačiau daugelis pamiršta, kiek 
tai kliūčių ir sunkenybių tu
rėjo Kolumbas pakelti, kol jam 
ir jo pasekėjams pasisekė įti
kinti tuos galiūnus, iš kurių 
tikėjosi gauti paspirties, kad 
įvykdytų taip ilgai ir taip 
stropiai galvojamus ir plauuo 
jamus projektus.

Gana daug metų praėjo kol 
Kolumbas, pats pirmas įsiti- 
krino, kad mūsų žemė yra ru
tulys ir kad galima aplink ją 
plaukioti (naviguoti). Betgi 
Kolumbas neturėjo dar 30 me
tų, kai neįtikėtinu savo drą
sumu ryžosi pasiekti Indiją, 
plaukdamas vakaru link.

Tuos visus savo planus ir 
projektus 1481 metais Kolum- 
l>as pristatė ir išdėstė Portu
galijos karaliui Jonui II. Bet
gi Kolumbui nebuvo laimės 
pasiekti pageidaujamų sieki
nių ir viskas liko be pasekmių.

Kad ir nepasisekė Kolum
bui laimėti, tačiau neprarado 
vilties bei pasitikėjimo, ir 1485 
metais Kolumbas išsirengė Is
panijon, pasitikėdamas, kad

KO

stvbė s vvrais.

LABDARiy CENTRO 
VALDYBA

smenį,

buvo įsakyta sudaryti jutą (a-,vo Diego de Dezos, kad pri- 
rba sueigą) ištirti Kolumbo taria jo planams, tačiau jis 

; teorijai ir planui. Tie pasita-' sueigos sprendimą laikė galu- 
I rimai vyko 1487 — 1488 m. ptiniii.

TROKŠSTA PRANEŠTI 
APIE SAVO 

SKILVĮ

“Aš noriu pranešti 
kitiems apie mano 
patyrimą su Pape's 
IJiapepsin”, sako 
Mrs. B. Eastman,
1200 California St.
Denver, Colo. “Aš 
išbandžiau daugelį 
dalykų nuo nevirš
kintmo, bet nė vie į agitatorius, 
nas man nieko ge- I 
ro nepadarė. Tada ' ————— 
draugas prikalbėjo 
mane paimti ke
lias tabletes šio 
pastebėtino pre-

sudomino visus Ispa- »• ...... , o T. * žiemos laikotarpy Salamanko- Ir po tų visų nepasisekimųmjos karališkojo sosto galiu- • , y L- . ,, ' . , . , . Je» dominikonų vienuolyne, sa-: Kolumbas buvo besirengiąs a-nus ir aukštuosius valstybes ,• ” *..... . '. . 'ia universiteto. Kolumbas, tsiduoti Prancūzijos interesa-vvrus, logiškai pnvesdami ir » i . ■ .... .... ... J
Maloningai pagulami pro> 7
ktų įvykdymo galimumų ,r ge- ”™ £ teo± fr' T'- r’ "pKd ?

ras įo pasekmes * stojo prieš jeoiogų ii lsVyko į La Rabidos vienuo-
‘ ' mokslininkų sueigą. Čia Ko- lyną. Jo J<elionės tikslas buvo
Ir taip, vėlybą 1485 m. ru- lumbas ne visus savo planus ■ paįmtį savo sfinų j)įeg.j atgal; 

denį matome Kolumbą su sa- išdėstė, bijodamas, kad neat-‘ į Kordovą, kur galėtų jį pa.-' 
vo (šešerių metų) sūneliu Die- sitiktų panašiai, kaip tai bu-jlikti g]obai’antrosios savo žiro! 
gu keliaujantį į Mokero mles- vo rūmuose Portugalijos vy-
telį ties Tinto upe. Čia gyve- liūgio karaimus, kurs buvo be.'kuria buv0 sus‘ituokęs''I4^ m. 
no Kolumbo Svogeris, Mulia- veik besisavinųs visus jo pla-^^j Tsi jis
r’as, kurio giminių globai Ko- nūs. Tačiau Kolumbui ir vėl 4. • T1 .... . , ,.” * ® 1 tuojau įssirengęs Prancuzijor.1 neša aPle toki Pat pasisekimą,
lumbas ketino palikti mažąįj nepasisekė, nes dėl įvairiu < . - ,. ,. įšalima abejoti apie kasdienini uz-

, . . , - v/ 7. .. . , . lr trusęsis gauti audienciją tikimumą Pape’s Piapepsln telkl-
Diegą, kai pats keliaus Kor- priežasčių tos sueigos dalyvių pas karali Karolių VIII. 
dovon ir savo projektus paro- daugumas pąsmerkė jo projek-
dys ir išdėstys valstybės su- tus ir įtikino valstybę nėrėm- Kolumbas, atvykęs į La Ra

Pirm. A, Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. / Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė.
AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis,
2334 S. Oakley Avo.

V. Duoba
2328 AV. 23 St.

J. Dimša
821 W. 34 Street

M. Šlikas
10555 S. State St.

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdybą arba

parato.
“Dabar aš valgau net kopūstus be 

jokio nesmagumo paskiau. Jie man 
pirmiau tiesiog kankindavo. Aš ne
besu nė tiek nervuota, kiek būda
vau; jaučiuos daug stipresnė ir

Į nos Enrikvezų Beatričės, SU sveikesnė kiekvienu žvilgsniu.”

j

Vaistai turi turėti tikrą vertę, kad | 
iššauktų tokį entuziastingą pareiš- j 
kimą, kaip šį. Ir kada ne vienas, I 
bet šimtai ir net tūkstančiai, pra- ' 

ne- 
už-

me pagelbos kenčiantiems nuo skil 
| vlo.

šios nekenksmingos, į saldainius 
panašios tabletės pašalina aitrumą,

verėnui. Eidami šiauriniu Ti- ti jo sumanymų. Vieninteliai, bidos vienuolyną, buvo pran- skau^ji’mus^irvaituihistih-ą’kitusalne-
nto upės pakraščiu, pastebėjo kurie pritarė Kolumbui (nu- ciškonų maloniai priimtas ir virškinimo simptomus.__________
La Rabidos mūrus. Tai būta rodo Tarducci), tai buvo do-, kiekvienu atžvilgiu teikta jam t..  —
pranciškonų vienuolyno, žino- mininkonų vienuoliai, ypač tė- nuoširdžiausia užuojauta ir ti-
mo La Rabidbs Mergelės va- vas Diegas dė Deza, buvęs ka- kriausia simpatija. O tėvas 
rdu. Norėdamas numalšinti raliaus Ferdinando nuodėm- Jnanas Perezas, sužinojęs, kad 
mažyčio Diego alkį ir troškulį, kiaušis ir pagarsėjęs teologas tokie mokyti vyrai, iš kurių 
Kolumbas pasuko į tą vienuo- Salamankos universitete. Bet- junta buvo sudaryta, ėmė ir 
lyną, visai nenumanydamas, gi jų įtakingumas buvo nerei- atmetė Kolumbo planus, pra- 
kad jis gaus ką kita daugiau, kšmingas juntos sprendimui dėjo nerimauti ir galvoti — 
negu gėrimas ir užkandis. atmainyti. , gal kartais ir jis pats klysta.

La Rabidos vienuolyno gva- Tolimesni ketveri metai, nuo Tačiau šitaip negalvojo kitas 
rdijonas, tėvas Juanas Pere- 1488 m. iki 1492 m. trijumfo pranciškonas, nesenai apsigy- 
zas, buvo gerai susipažinęs su dienos, Kolumbo gyvenime bu- venęs La Rabidos vienuolyne, 
kosmografija ir sekė visą pro- vo skausmingų ir pasikarto- Tai buvo tėvas Antanas de 
gresą, kokį anais laikais darė jančių smūgių laikotarpis. Jis Marcbena, žymiai garsesnis ir 
geografijos mokslas. Ir jis la- tęsė savo studijas ir vertėsi labiau prityręs , astronomijos 
bai susidomėjo Kolumbo isto- iš žemėlapių darymo ir par- ir kosmografijos žinovas negu 
rija ir pakvietė jį su Diegu davinėjinto, nenustodamas gal- pats gvardijonas; šias moks- 
priimti vienuolyno svetingu- voti ir tikėtis, kad jo projek- lo sritis jis tyrinėjo visą savo 

, irią ir kurį laiką pasisvečiuoti, tai anksčiau ar vėliau bus ka- gyvenimą. Ir, kiek anksčiau
pas er maurą ir za e ą ras ^era reikalo sakvti, kad' Ko- raliaus bei karalienės patvir- supažindintas su Kolumbo pro 
užuojautą ir gaus pagalbos di
dingiems savo sumanymams.

Pažymėtina, kad tie asme
nys, kurie tuo laiku labiausia 
rūpinosi ir darbavosi, steng
damiesi pagelbėti įvykdyti Ko 
lumbo sumanymą, buvo ne kas 
kitas, kaip tik pranciškonrfi.
Ir vien pranciškonų dėka A- 
merikos atradimas nenusitęsė 
ilgesnį laiką. Kai Portugali
jos karalius pasmerkė jauną 
ir drąsų navigatorių, kai Ts- Į 
panijoje oficialiai atmesta vi
si jo projektai, ir jis buvo vi
sų išjuoktas, paniekintas, iš
koneveiktas, išvargintas, — 
tada pranciškonai dlrąsiai pa
naudojo savo įtakingumą ir, 
drąsiai užtardami Kolnmlo a-

SILLTTS UNCLE

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelk mokėti 50c. ui 
dantų mostį. Llsterine To- 
oth Pašte Kaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai JI vei
kia. Ją vartotadamag per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25e

1800-1802 W. 47th Street 

Spešelas šiai savaitei
Gryno šilko moterų šifon šilko pančiakos, regulerė 

kaina $1.25, geriausios rųšies, šiam išpardavimui

Vyrų stori, drūti union siutai, balti, gerai pritaikinti 
visokio saizo, iki 46, regulerė vertė $1.25 tik šiam iš
pardavimui po............................................... ^Oc

3

Praslinkus keturiolikai die 
nų, sugrįžo Sebastijonas 1G 
driguezas su karalienės laiš 
ku. Tame laiške karalienė J 
zabela nuoširdžiai dėkojo te 
viii Perezui, kad interesuoja i 
Kolumbu ir prašė jį atvykt 
pas ją visų minėtų projekt 
aptarti. Ir tėvui Perezui br

(Tąsinys 4 pusi.)

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl Jos nieks 
nenorit JI pati to, nežino 
Jos kvapas nemalonus. 0 
to visi nekenčia. Išgarga- 
liuodaml su Llsterinė, išva
lysime burną Ir užmušime 
Ilgų perua Vartok kas
dien.

LISTERINE
DOUBLE
ACTING
IfPBAKINC 
l\VP0WDER

Tėmyk kelkų gražu
mą Ir Jų šviežumo 

išlaikymą.

| sAMEPRlą
j 40YEARS į
25 ounces for254'
MILLIONSOF pounds used 

BY OUR COVERNMENT

SKINITCHING ENDS
whera soothing lemo Is uaedl

Right from the first touch, antiseptie, 
healing Žemo takes the itcning 
misery out of moeąuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itching, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when sale, 
antiseptie Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.
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KOLUMBAS IR PRAN 
CISKONAI.

bės suteiks Ispanijai, pasie-i Kolumbu *nežinomon' okeano, k. a. laikant tėvų Juanų Parė

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)
;,unku gauti audiencijų pas ka 
.alienę lzabelų. “Tai buvo gal 
pinnas atsitikimas,” rašo Ta- 
rduoei, “kad lzaliela girdėjo 
ir klausėsi tų projektų, pnrein- 
ųjų tokiu dideliu atsidavimu 
lems ir neatsigėrėtina elokve- 
r.cija. Ji atjautė vienuolio ar- 
'limentų tvirtumų, i savo ši r- 
JJ prisiimdama tų stiprių vil
ti, kuri jo iškalbingumo dėka 
jai vaizdavosi. Ji teikėsi pasi
rūpinti, kad Kolumbas būtų 
grąžintas pas jų ir, kadangi 
jis neturtingas (neturėjo pini
gų ir drabužių), tai įgaliojo 
vienuolį gauti iš iždo 20,00d 
riaravidų ir perduoti juos Ko- 

’.unbui, kad galėtų turėti ir 
iaikyti mulų kelionei ir apsi
rėdytų drabužiais, tinkamais 
stoti prieš jos sostų.”

Kai Kolumbas atvyko į Sa
nta Fe, karalienė Izabela pri
ėmė jį su dideliu malonumu 
ir svetingumu. Ir, žinodama. 
iad jis pirmiau turėjo tvirtu 

draugingumo ryšių su Don A- 
lonzo de Kvintanilla, ji pasi
rūpino, kad nutrauktieji ryšiai 
nitų atnaujinti. Tuo ^>i pačiu 
aiku buvo sudaryta nauja ko
misija tartis su Kolumbu, ko- 
Iriomis sąlygomis jis sutiktų

kus Kolumbo tikslų. Ir jų at
siliepimas nenuėjo veltui. Ji, 
neatidėliodama sutiko priimti 

į sakytųsias Kolumbo sųiygas 
j ir tuojau išsiuntė žygūnų grų- 
! žinti jį pas save. Pagaliau ji 
išgavo sutikimų ir karaliaus 
''erdinando, kurs iš pat pra

džių buvo priešingas visiems 
Kolumbo projektams ir kurs 
labai' ne tik sutiko, bet ir pa 

sižadėjo suteikti Kolumbui di
lelę paramą. Čia irgi negali

ma abejoti, kad tėvas Juanas 
,erezas iš anksto buvo prane

šęs karalienei Izabelai Kolu
mbo planus kai dėl Šventųjų 
Vietų Palestinoje. Ir tas, be 
abejojimo, daugiausia nusvėrė 
\ oi umbo pastangose,

Kolumbas gavęs karaliaus 
patvirtinimų ir paramų, reikš 
lamas širdingų dėkingumų, a

kelionėn, kalbėdami, kad žemė. zų buvusiu domininkonų vie- 
yra plokščia ir kad pavojin- nuoliu ir La Rabidų — domi- 
gieji siaubūnai (smakai) valdoninkonų vienuolynu. Tokių 
tamsybių marias, praryja vi ' klaidų, žinoma, nebuvo gail
aus t uosį kurie išdrįsta, plau- ma palikti ir jos liko atitai 
kti baisaus okeano gilumom sytos Katalikiškosios Enciklo 
Pagaliau, taip pat įtakingų ir
reikšmingų tėvo l’erezo pas
tanga) dėka buvo parengta iš
plaukimui trys istoriniai lai
vai — Santa Maria, Pinta ir 
Nina su 120 drąsiųjų jūrinin
kų įgula.

Tikriausio dievotumo ir pa
maldumo sentimentais Kolum
bas atliko išpažintį Į>as .tėvų 
Juanų Perezų ir iš jo rankų 
priėmė šv. Komunijų. Po to, 
skirtų dienų gvardijomis ir dė
kingas jo draugas vyko j Pa
los uostų, kur, susirinkus dau
gybei piliečių, iškilmingai pa
šventinti ir palaiminti t^ys-

įimtas didelio džiaugsmo, ap- laivai ir jų įgula, liugpiūčio 
eido sostinę 1492 m. gegužės Į d. nųkti kilo kaip tik pal&n-

m. 12 d. ir išsirengė į Palos 
uostų netoli La Rabidos vie
nuolyno. Ir vėl jis buvo pran
ciškonų sutiktas ir nuošird
žiai priimtas. Tarducci, pasi
remdamas Oviedo autoritetin
gumu, rašo, kad “Kolumbui,

i

kus vėjas ir rytmečio saulėte 
ky Kolumbas ir jo 120 jūri
ninkų išplaukė į nežinomus 
kraštus. Tai buvo 1492 m. ru
gpjūčio 3 d., penktadienis; ši 
diena visada minėtina Ameri
kos istorijoje.

atvykus į La Rabidų, buvo iš-j j§ visa ko yra 
įeitos didingos iškilmės ir da- ka(Į pranciškonai vaidino sva-
yvavo vienuoliai, visi mylin
tieji ir gerbiantieji Kolumbo 
asmenį, kaip vienų iš jų šei
mynos narių; rengiamose iš-

rbiausių ir daugiausia sveria
nčių vaidmenį (rolę) Naujojo 
Pasaulio atradime (spalių m. 
12 ■dienų 1492 m.) O La Ra-pradėti būsimų ekspedicijų.

Čia ir prasidėjo naujosios su- kilmėse džiaugsmo butą visie- bif]os vienuolynas teisingai pa 
nkenybės ir nemalonumai.
Naujoji komisija pareiškė, kad 
drąsusis avantiūrininkas rei 
kalauja per daug savo daliai, 
k. a. visų atrastųjų žemių pu
sės rojalumo ir vienų dešimtų 
dalį iš visų pajamų bei pelno.
Dėl to Talavero raportas ka
ralienei žymėtinas pasiūlymu 
atmesti tas visas sąlygas, kaTp 
per daug išpūstas ir liesumo 
ningas.

• Kas nors gali paklausti:
“Kam gi Kolumbas reikala
vo sau vienos dešimtos viso 
pelno dalies?” Štai kame da
lykas. 1489 m. pavasarį jis su 
tiko du pranciškonus, atvyku
sius Ispanijon iš Šventosios 
Žemės. Tai iš jų Kolumbas su
žinojo vargingas sąlygas viso 
je Šventoje Žemėje, kurių per 
šimtmečius pranciškonai ser 
gėjo ir glųbojo, žinomi, kai{>o 
oficiališkai paskirtieji Šv. Že 
ulės sargai. Jis, tikėdamas 
kad plaukiant vakarų link tu 
rėš pasiekti Indiją, kartu tu
rėjo idėjų, pasiekęs Indiją te- —y .................. ’............................ ADVOKATAS
sti savo kelionę tolygiai nu- remia mokytas ir šventas La į n SOUTH LA SALLe street 
statytu keliu, galutinai peri Rabidos vienuolyno gvardijo- Room i’»34 Tei. Randolph 0332 

sausumų atvyks Mažojon Azi-i Ha8*’ 'aip pat jo žodžiai su*

nis ir iš to, kad jų gvardijo
mis ilgi prisidėjo išgauti ka
raliaus pritarimų. Taigi, jo 

trijumfas taip pat yra ir jų 
laimėjimai.”

Palos buvo paskirtas sva
rbiuoju uostu, iš kurio rengia
moji ekspedioija turėjo išplau
kti. Betgi prieš vienerius me-, 
tus dėl kai kurių politiškų ne
susipratimų ištiko sukilimai 
Palos pily, o piliečiams buvo | 
skirta bausmė savo lėšomis | 
pastatydinti dtu laivus ir juos 
laikyti valstybės reikalams.

vadintas “Amerikos istorijos 
kertiniu akmeniu.” Tačiau kai 
kurie nenusivokia, arba neno 
ii to dalyko pripažinti. Net ir 
Katalikiškoji Enciklopedija 
dažnai kartojo tokias klaidas,

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 3727

Tad tie du laivai ir visa igu-j2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Reputo. 9100

‘la bei įmonė dabar buvo pa
vesta Kolumbo reikalams, kai 
trečias laivas buvo statomas 
valstybės lėšomis. “Tėvo Ju- 
ano Perezo • draugingumas,” 
sako Tarducci’s, “ir vėl buvo 
didžiausia nauda Kolumbui... 
ir nereikia sakyti, kad jis Įte- Vakara,s 
mpė visas jėgas ir energijų 
savo draugo gerovei; ir tai 
daug padėjo Kolumbui iškilti 
pagarboje, kokioje jį piliečiai 
laikė, žinodami, kad jį laiko ir 

, remia mokytas ir šventas Lai

i A. SUKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Rootm 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Utarn., Ketv., Ir Subatos 
— « iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7837

Namų Tel. Hyde Park 8396

A. A. 0LIS

įstengs iŠ

Ketvirtadienis, Spalio 22, 1931*

jon ir tuo būdu 
maurų ai valiuoti bei atimti
Šventąsias Vietas. Tokiam su- I
manymų įvykdymui buvo rei-Į 
kalingos didelės pinigų hm-i, 
mos. Vien dėl to Kolumbas į 
ir reikalavo tiek daug. D pa-' 
sekinės buvo nepalankios, tr j 
visi pasitarimai vėl nutrūko.' 
Ir Kolumbas, tai išgirdęs, pa-; 
si;yžo- vėl vykti Pratieūzijon.

Tuo tarpu Don Alonzo de 
. . . I

Kvintanilla pradėjo riešai ga
rsinti žymėtinuosius Kolumbo 
siekimus. Su Don Lilis de Sa- 
ntangel’iu, karalienės iždinin
ku, ir tėvu .Juanu I’erezu jis 
nusiskubino pas karalienę Iza- 
l>elų. Ir visi trys atsiliepė j 
jų, tvirtindami, kad Kolumbo 
reikalavimai yra pagrįsti, ir 
nušviesdnmi, kokios tai gar-

teikė drąsumo ir jūrininkams, 
kai jie atsisakinėjo leistis su

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

Valandos — 7 iki 9 vakaie 
Utarn.. Ketv. Ir Subatos vakare

ledijus penkioliktajame tonu 
78 ir kt. pusi. Tačiau buvo 

galima ir be jų apsieiti. Pana
šių klaidų pasitaiko ir kituose 
Amerikos istorijos puslapiuo
se, o kai kuriuose skyriuose 
nanciškonai visai neminimi ir 
įur reikėtų juos plačiau pa
gvildenti, tai tos vietos tylo
mis praleidžiamos. O kiek ži
no ir kas rašė, kad 1924 metų 
rirželio mlėn. suėjo keturi ši
mtmečiai nuo sistemingo ir o 
‘(dalaus misijonierių veikime 
jradžios Amerikos aborigenų 
tarpe? Tai buvo 1524 m. bir 
želio mėn., kai dvylika Ispani- 
, os pranciškonų, žinomų, kaipo 

dvylikos Meksikos Apaštalų, 
vadovaujant tėvui Martynui 

de Valencijai, pradėjo didin
au atstatymo darbų Azteko 
imperijos griuvėsiuose. Ir ne- 
dystant galima sakyti, kad 
ų keturių šimtmečių laikotar- 
)v nė viena kita misijonierių 
įstaiga nenuveikė ir nepadarė 
tiek daug gero materiališkam 
ir dvasiškam abiejų Ameriką 
išsiplėtojimui, kaip pranciško 
nų įstaiga. Dėl to knygynuose, 
įur yra tiek daug skaitytinų 
nygų apie Amerikos istorijų 

arba pranciškonų misijų isto
rijų Amerikoje^ jų ir tolygių 
būsimų knygų kiekvienas pir
masis skyrius visada turėtų 
būti pavadinta: Kolum
bas ir pranciško
nai. :I

A. Tarnas.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą, specialistą, ne pas kokį nep»- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno ISegzamlnavimo. Jus su
taupysit laiką Ir pinigus. Daugelis 
kitą daktarą negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, surėdymui žmogaus kenks
mingumą.

Mano Radlo — geopo — Raggl 
K-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi- . 
slškas bakteriologiškas egzamlnavi- ' 
mas kraujo atidengs man jusą tik- 1 
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai Jusą sveikata Ir gy- ■ 
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligą sktl- ' 
vio. žarną, inkstą, odos, kraujo nėr- ' 
vą, širdies, reumatizme, ^kirminų 
uždeginįo žarną, silpną plaučių, arba 
jeigu turit kokią užslsenėjuslą, įsi- | 
kerėjusią, chronišką ligą. kur) ne i 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, nealidėllokit neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjtmaa Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto Iki 1 

po piet. Vakarais nuo 6 Iki 7 
Nedėllomts nuo 10 ryto Iki 1 po

Plot

‘DRAUGO”
1IEI1IE1IKIS UJIE
Prasidės Spalių Mėn. 28 d.

Su Margumynų VAKARU

Sv. Antano Parapijos Salėj,
CICERO, ILL.

RISTYNĖS

KUMŠTYNES

DAINOS

MUZIKA

KALBOS IR

KITI MARGUMYNAI

BANCEVIČIUS risis, su galinčium WALTZ, MINGILA su A. 
KRYŽIUM.

Dainuos choras, solistai, bus gražios muzikos.

Kalbės nesenai iš Lietuvos atvykęs Lietuvos armijos kapitonas 
P. JURGĖLA.

•A

DAUGIAU NAUJįĮ 
IŠRADIMŲ

Šiemet “Draugo” ju
biliejiniai metai. Ver
čiame naujas istorijos 
metus ir norime juos 
pažymėti dideliais dar 
bais. Pradedame va 
jų ir visus kviečiame j 
talką.

Pagražina Išvaizdą Patenkinimas garantuotas
PUIKŪS VĖLIAI KIOH MAKOS ffLlEUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 

AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI 
PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

f. A. D. Lumgago pilės
Galvos skaudėjimo pilės
Inkstą pilės.
Tą gyduolių senai svie

tas laukė, tai Jau yra ga
tavos. >

Toh visos gyduolės yra 
tiek vertos aukso, klek 
jos pačios sveria sulig 
savo naudingumo |

T. A. D. TONIC per 
12 metą tūkstančiams A 
žmonių pataisė sveikatą, ic

o dar milijonai nežino.
Dabar su tais vaistais gali didžiau

sius skaudėjimus prašalint.
Ir visus vldurią blogumus pataisytu.

T. A. D. Products turi ir daug kito
kią vaistą.

Reikalaukit aptlekose arba iš T.
A. D. Products.

3133 SO HALSTED STREET 

Ckicago, III. i

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III. Tel. Roosevelt 7*791
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LIETUVIAI AMERIKOJE
z ______________

pamokslai ir apCICERO, ILL
Užbaigtu vės.

Kauliai, Kinderiai (abu), Mar
tinienė, A. Rudis, Šukiai, Do- 
vidoniai, Petronienė, Vaitaitis 
ir da keli.

X Ponai Kauliai, Kvede- 
ir A.

bus trumpi 
mąstymai.

X Spalio 25 d. suma bus su vįaį (abu), Martinieni 
įstatymu Šv. Sakramento. Šv Kudi^ daugiausiai iki šiol

\Ketverge vakare, spalio 22 Sakramentas bus įstatytas iki bazarą parėmė.
., įvyksta Šv. Antano par. ,5 vai. po pietų. 5 vai. bus pa- x Ponai Barto ir Margelis

draugas

Sloan’s
Lirfiment

lestauja ir linki 
greitai pasveikti.

bazaro užbaigtuvės. maldos ir palaiminimas. su savo draugu — visi iš
Kviečiu visus cieeriečius, X Išpažintys bus klausomos (Jrand Rapids, Mieli., lankėsi 

bulvariškius, biznierius ir a- rytais kasdien, o šeštadienyje. pas mūsų gerb. vargon. Nepa-
pylinkės lietuvius atsilankyti nuo 2:30 po pietų. miršo ir parap. bazaro.
į mūsų parap. bazaro užbaig- j X Spalio 19 d. vakare po x Spalio 4 d. mūsų parap. x Graborius 1>. B. Brazis,'
tuves. j pamaldų klebonas pakvietė vy Labdarybės kuopa turėjo “tag gyvenantis lietuvių centre, t.'

Pasinaudokite proga gauti rus susirinkti parap. salen. day”. Surinkta virš $600.00. y. šv. Antano parapijoje, įsi-1 
savo laimę; tuo būdu paremsi- Susirinko skaitlingai ir visi Graži parama vargšams. taisė ofisų adresu 1912—251
te savo parapiją. Įveik įsirašė į šv. \ incento Pau x Pereitą sekmadienį Lab- gatvės. Turi susipirkęs visus*

Iš anksto visiems tariu nuo- liečio draugiją. darybės susirinkime biedniems reikalingus pagrabams daile- j
širdų ačių. Draugijos tikslas panašus pašelpomis išdalinta $113.00. tus: naujus, gražus kfyžius,1

Kun. H. J. Vaičunas, kleb. mūsų labdarybei — gelbėti X Spalio 28 d. vakare (po liktorius ir t. t. Lietuviai ži-!
-------------------- į vargšus, bedarbius. >. pamaldų), parapijos salėj bus nokite, kur reikale kreiptis,

J. Karpus išrinktas dr-jos labai įdomus programas. Bus neą,p. Brazis yra pavyzdingasRadio SAM.
ketvirtadie- j pirmininku, vaistininkas B. ristynės, kumštynės, šokiai, jaunikaitis. Visados gausite 

Leo j kalbos ir dainos. , mandagų patarnavimų. j
nyčioje bus “Tridiuni” pamal Kučas fi/i. raštininkų, J. Gry < X Dienraščio “Draugo’’ X Detroito katalikai, kurie 
dos t y prisiruošimas prie bauskas ir J. Mikalainis, iždi-’ jubiliejaus kontestan stoja du skaitė‘bedieviškus laikraščius,

X Pradedant,
mo vakaru, šv. Antano baž- Jankauskas raštininku,

metinės Kristaus Karaliaus ninkais. 
šventės. I X Parapijos bazaran iš bui-

Prie ražančiaus pamaldų, variškių atsilankė šie: pp.

GRABORIAi:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUij 

CHICAGOJE

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORlUtS

Tel. Cicero 6766

DAKTARAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1116 SOUTH 49 COURT, CICERO. ILLINOIS 
Priešais lietuvių šv. Antano Bažnyčią 
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakare

savo vadui Tel- Canttl 6T64 Re* Republic 5350

DR. A. RAČIUS
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

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

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomts tik 
lškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CH1CAGO

Telefonas Grovehill 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD 
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. — 
4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare 

Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėllomis pagal sutarti

I Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. 
Laidotuvėse pa- į Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

tarnauju geriaifsia darbu busite užganėdinti.
Ir pigiau negu kiti Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
todei, kad prikiau- - 2314 W. 23rd PI., Cbicago
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
66 8 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3288 So.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply** A dykai. <

3307 Auburn Avenue

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2369 So. Leavitt St 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayettg 6793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Califoraia Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIK0L1S
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir

DR. S. BIEZ1S
I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X t- Spinduliaiir kuogrei-
»• • M i, »• i • . ...... ' , i Ofisas 2201 West 22nd Streetcius ir Ona Kasinskiene. A- ciausiai liautis renius ’.edie- cor. so. Leavitt st. Tei. canai 6222 

biem linkime geriausios klo- viuš. Kitaip nė nepasijus, kai Rezidencija: 6628 so Richmond 
ties* šeimynose pasidarys suirutės.

X Į “Catholic Youtli Box- Ateina ilgesni vakarai, ira- 
ing” tornamentą iš Sv. Auta- kūpės ne tik skaityti, bet ir ofiso 
no parapijos įstojo net 12 platinti katalikiškus laikraš-J 
vaikinų. čįu^

X Iš ciceriečiu biznierių dar Jonas.
tik keli tepasirodė parapijos ------------------ |
lazare. F. Miliauskas, Kulpins Lietuvių dukterų draugija, 
kas, B. Jankauskas. Kitų kol >
kas nesimatė. Laukiame.

darbščiu veikėju. A. Valan- turėtų susiprasti

B. A. LACHAVICH
1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Telefonas Yarjls 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM GOTOJ Al- 
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, IR.

Tel. Victory 3687 
Of. ir ltez. Tel. Hemlock 2374

i DR. J. P. POŠKA
3133 6. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija
I 6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

- Laiko susirinkimą kas pir- vak. Antro ot. vai.: nuo 3-e po 
. . ta . . v- Piet. Utarn. ir SSubat. Nuo 3-9 vak.

111Q, bCKnidAllCIlJ. Dl-JOIl JS1IHSC šventadieniais pagal sutarimą.

X Dr. Atkočiūnas, naujas p-lės M. Virvaitė, C. Franaičiu . "
Ciceros dentistas, puikiai pa- tė ir A. Barstytė. Kaip gra-' 
sirodė. Na, ir laimėjo. Svei- žu, kad ir dukterys sykiu su 
<iname Dr. Atkočiūną.

DETROIT, M1CH.
M x..ii jč zi—

Žinutės.

Rez. Tel. Midway 5512

DR. Ii. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-taa Street 
Telef. Wilmette 195 arba > 

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllak 

ir Ketverg&is vakare

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WESTX18 STREET 

Tel. Roosevelt 7628

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, TU

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDfiJAS

1650 WEST 46th STREET 
Kampas 4«th ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 6203-8418

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

motinomis rašosi į draugiją. 
P-lei Balčiūnaitei, už darbš- Į

luiną (6 metų fin. rast.) nu
tarta įteikti dovaną.

i - i
Į “Young ladies sodality”. į

1
X Vasarai prabėgus, pra- Mergaičių dr-ja rengia “Mas 

sideda vakarai, pramogos, ąuerade, bunco & dance”, spa- i 
Nors bedarbė, bet iš daugu- lio 20 d. Šv. Jurgio parap. sa
mus visokių randasi; tat ir Įėję. Komisijoj darbuojasi B. 
pramogų rengime neaptiki- Ysoriutė, M. feirvaitė ir da 
džiama. viena panelė (pavardės nete-

X Spalio 24 d. šv. Ražan- ko sužinoti), 
čiaus dr-ja minės savo 10 me
tų gyvavimo' sukaktuves, Lie
tuvių salėje, 8 vai. vakare.
Bus nepaprasta vakarienė 
(ebop suey). Dr-jos valdybar
kviečia visus lietuvius daly
vauti. Be skanios vakarienės, 
bus ir programėlis. Paskui 
šokiai prie geros orkestros. :

X Sunegalėjo šv. Antano 
parap. kleb. kun. I. F. Borei- 
šis. Parapijonvs labai apgau-

AKIŲ GYDYTOJAI:
SUGRJŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DENTISTAI
Phone Boulevaid 7942

OR. G. Z. VEZELIS
DENTiSTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 8treet

Tai. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
dbntibtas 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

OR. A. P. KAZLAOSKIS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ t

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

J. F. EUDEIK1S 8C CO.
JŪSŲ GRABORIAJ 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

risi .Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

PETRONĖLĖ
NORKIENE

(Po tėvais Tervainaitė) 
mirė spalių 19* 1931 m. 11:50 
vai. naktj, sulaukusi pusės am
žiaus. Kilo Iš Tauragės Apskri
čio, Gaurės Parap. Drutaviftkių 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 2' 
metų. '

Paliko dideliame nuliudlme 
vyrą Ju,rgj, dukterj Oną. du au
nu Pranciškų ir Kleofą, du 
broliu Antaną ir Pranciškų, 
dvi brolienes Tervalnienės Ir 
gimines, o Lietuvo J motinėlę 
Ievą.

Kūnas pašarvotas 4283 ro. 
ltockacil St. laeidotuvės įvyks 
pėtnyčioj spalių 23. Iž namų 8 
vai. bus atlydėta Į Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Sv. bažnyčią, 
kurioj )vyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
{.iminės, draugus Ir pnžįstainus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras, Duktė, Simai. Broliai, 

Brolienės Ir Giminės.
I-aldotuvėins patarnauja grab. 
Budrikis, VTel. Yards 1741.

Palygvins aklų Įtempimą kuris1 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- j 
mo, skaudamą aklų karšti. Nuimu Tele. 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

.Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
kare. Nedėllomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų utslUkinių akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

OR. G. SERNER
LIETUVIS * AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted RL 
ValaAdoa: nuo 16—4: nuo 4—S 

Nedėllomis: nu* 16 Iki 19.

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 16 ryto iki 8 vakare

Cicero 1260

DR. 6USSEN

6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
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. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P, Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Avi 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

4 iki .8:89 vakare * '

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:66 vakaro 
Nadtllomla p Iki 16 

Telefonas Midway 2880

X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

va L vakare
Nedėllomis Ir Seredomls susitarus 

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

vai.:

DR. P. P. Z ALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas. X-Ray, etc.

Tel. Republic 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

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

Seredoj 9-12 ryto. Nedėlioj suMtanu

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Estractloit
Vai. 9-9. Ned. 9*19 

6666 SO. WF.RTERN AVB.

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8009

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėliomis
TeL Cicero 2888 Susitarus

South Slde Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 200Ž W. Chic. Av 
Tel. Aberdeeu 0028 Tel. Bruns. 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SEMENS
Daktaras Ir Chirurgas 

Rez. Č0244 LONGWOOD DRIVE
< Tel. Beverly 0870

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB 
Tel. Yards 0994

Reztdencljoe Tel. Plaza 8206

VALANDOS:
Nuo 16 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 1 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną

DR. T. DUNDULIS
I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer AvenUe

▼ai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 iki 4 Ir 6 Iki 8 v .v.

Nadėllomla nuo 10 iki 18 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 008B

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

TeL Hemlock 6760
Rea. TeL Prospect

/
6416

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzie 
Rez. 6425 So. Callfornla Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

Ofivas Tel. Grovehill 0617
Res. 6797 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’’’ 

242 3 West Marųuette Road
Vai. 2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-13 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 1151

DR. Y. S. NARES
(Naryauckaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

VALANDOS
10 iki 12 ryto, 6:80 Iki 8:80 vak 
A.part šventadienio Ir Ketvirtadienio

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 8 vai.). 
Seredomls ir Nedėllomis pagal susitarimą.

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

Oflno Ir Rea Tel. Boul. 6918 Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-2 tr 4:29-6:66 vaL vak. VaL: 8-4 Ir 7-9 vaL vakare 

Nedėlioj aust tarus

Z
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C H I C AG O J E
SUGRĮŽO DR. BIEŽIS.

-

Praeito pirmadienio vakare 
p. Jonas Baltutis su savo Ca- 
dillacu stotyje pasitiko Dr. 
Biežį ir jo žinom}, knriedu su
grįžo iš New Yorko.

Dr. Biežis iš tos kelionės 
grįo kaip Jack Sharkey, su
pliekęs Priino Carnerą. Kaip 
musų tautietis Jack Sharkey
savo galingomis rankomis pra .,. . , . nešiu. Per tą lanką, pp. Pruncsimuse garsnj sportininkų prie , . _ l . ,v _ T ■
šakin, tai taip pat musų ki
tas tautietis Dr. Biežis pagar
sėjo dalinai savo rankos dėka.
Dr. Biežis savo cliirurgišku Į 
peiliu prasiskynė kelią į pa
saulinį pasižymėjimą.

Praeitą savaitę garsioji A- 
merican College of Surgeons 
turėjo savo suvažiavimą ir. ..............................  , Prunckai svečiams papasakojo
buvo priimami nauji nariai. Į* v. , _ . ,v.. , , daug gražių keliones įspūdžiu,tos organizacijos narius kan- ■ „ '
didatų buvo apie 4,600. Buvo • .
kandidatų iš Visų pasaulio ša- ^GRAŽUg PEOPLES FURNI- 

lių. Ir tik apie 400 tebuvo pn- TURE qq RADIO PRO-'
imti. Tame tai skaičiuje ir GRAMAS
randasi musų tautietis Dr.
Biežis, šv. Kryžiaus ligoninės ., . ,. . . ,’ . . . Pereitą antradieni ir vėl te
chirurgų komisijos pirminiu-,. . .... v t> ’ i°f *’ I ko girdėti gražus Peoples Pur
kas. ■ n -« kurią baigė 1926 metais. Jaus-_ niture Co. radio programas 

American College of Su r- iy^CES stoties. L. V ‘'Dainos’ j ( amas didelį patraukimą į 
geons, priimdama į savo narių Į choro solistas p j Romanas !moks1*’ ist°3° i De Paul ki
škaičių Dr. Biežį, pripažino' gražiaį padainavo tris dainas. !Ve”ltet* kur sjmet baigė ad’ 

-jį vienu iš geriausių pasaulio Be R^fio pirmą sykį te- |vokatur^ 
chirurgų. .ko įsgįrstį per radio dainuo-Į Mokslas jam buvo neleng-

Dr. Biežį, užsipelniusį pa- jant baritoną Petrą Leonardą.•vas- kasdieninių mokyklos 
saulijnių medikaliskų autori- jįg dainavo dvi daini ir, reikia Pa^igU> laikas nuo laiko tu- 
tetų pripažinimą, sveikiname pasakyti> gražiai i§ėj0’ / Solo !

#ir linkime geriausios kloties tarpuose tuodu dainininku1 
jo tolimesnėj darbuotėj musų dviem atvejais padainavo ir
tautiečių laimei ir musų tau- porą duetų, kurie taip pat šį vakarą Dievo Apveizdos 
tos vardo kėlimui. ( gražiai skambėjo. Pianu akom parap. svetainėje, 8 vai. vaka-

Prie sios progos primename, panavo p. Romano sūnus Ri-1 re, bus gražus Vyčių vakaras 
kad American College of Sur- čardas. 1 naujiems uariams' priimti. Bus
geons yra žymiausių chirurgų j§ reprudukcinps muzikos įvairus programas. Dalyvaus 
organizacija, ira tai Amen- teko girdėti Lietuvos operos Centro ir Apskrities valdybų 
kos organizacija, bet į ją pn- dainininkė p-lė Dvarionaitė, nariai, žinomas politikierius 
klauso visokių kraštų ir tautų choras, vargonų solo, gražūs Murray,! gerb. klebonas Vai- 
elururgai, bi tik jie pasiekia valsai ir smagios polkos. Gi tukaitis ir daug kitų kalbėto- 
tam tikrą mokslą ir išsilavi-' ^alis Kepurė papasakojo, kas jų.
mmo laipsnį. American Colle- pereitą savaitę pasauly dėjosi. > šį vakarą' bus priimama nau 
ge of Surgeons veikia ranka žinios buvo taip įdomios, kad ji nariai, todėl tėvai prašomi 
rankon su American Medical atsilošus reikėjo juoktis. Lauk ne tik leisti, bet ir naraginti 
Association. Pastaroji organi- sirne kito antra<iienio. vaikus įsirašyti L. Vyčių 4
zacija darbavosi, kad pakėlus Vienu žodžiu, Peoples Fur- kuopon. Gros “Barbinos syn- 
medicinos mokyklas ir kad pa- niture Co radio programai y. copators„ orkestrą, 
šalinus iš praktikos šundak- rft įdomus ir dėl to nestebė-. Kitų Vyčių kuopų nariai taip 
tarius. Seniau yra ouvę medi- Bna, kad vįsį iaukįa antradie- pat kviečiami atsilankyti, 
kališkų mokyklų, kurios už nio vakaro Klausytojas Pupa Vyčių Karvelėlis,

diplomus. ■
dėka tos

pinigus dalindavo 
Tos organizacijos 
šundaktorių peryklos išnyko.

American College of Sur
geons darbuojasi ligoninių pa-

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietu

viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANUOS. Gausi
te geras anglis ir pigesne kai
na.
Pocahontas Mine Run 96.75 tonas 
Pochontas Liimp or f’itR 10.00 tonas 
Blank Rand Ixim(p 8.50 tonas
Green Valley Lump 9:50 tonas

Katrie norite tikrai gerų an
glių pečiams, tai pirkite 
GREEN VALLEY. GREEN 
VALLEY yra geriausia ang
lis Amerikoj.

* Ofisas atdaras nuo 5 vai. 
ryto iki 9 vai. v^k.

Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardas

CRANE COAL OOMPANY
5332 South Long Avenue 

Tel. Republic 8402 
Chicago, III.

kėlimui. Toji tai organizacija 
teikia pripažinimus (akredi- ’ 
tuoja) tam tikro laipsnio pa-! 
siekusias ligonines. Toji put 
organizacija akreditavo ir šv. 
Kryžiaus lietuvių ligoninę.

MARQUETTE PARK.

Pereitą, šeštadienį grįžo iš 
Lietuvos p. Prunckai. Savo 
tėvynėje viešėjo penketą, mė-

kai aplankė įžymesnius Lietu
vos miestelius ir kitas vietas. 

!P-nai Prunckai labai patenkin
jti Lietuva. Sako, žmonės ten 
; labai vaišingi ir malonūs.

Iš Lietuvos sugrįžę p. Prun- 
skai pas save turėjo pokilį, 
kuriame dalyvavo daug gimi
nių, draugi} ir pažįstamų. Pp.

PRANCIŠKA
STRAUKIENt
po tėvais Slunkaitė

Mirė Spalio 21. 1931 m. 12:30 
po pietų, 55 metų amžiaus.

Kilo iš Tauragės Apskr.. Gir
diškių par. Požerlų kaimo. A- 
mertkoje išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
2 sunu: Steponų, ir Pranciškų, 
vienų duktar) Karoliną, 2 bro
liu: StasJ ir Pranciškų Šimkus 
Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2342 VV. 
23rd PI. Chicago, III.

laidotuvės Jvyks šeštadieny
je, Spalio '24 d., 1931 m. Iš na
mų 8:30 vai. bus atlydėta Į 
Aušros Vartų par. bažnyčių, 
kurioje Įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po pa
mašiu bus nulydėta Į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu-ges ir pažysfa- 
mus-Ttoas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Runai, Duktė, Bro
liai Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Kudelkls, Tel. Yards 1741. '

DRAUGAS
GEORGE J. MENKAS.

Lietuvis, naujas profesiona
las, kuriam spalio 15 d., 1931 
“Supreme Court of the State 
of Illinois ’ ’ davė leidimą prak
tikuoti advokatūrą.

Jis yra sūnus Juozapo ir O- 
nos Minkevičių, gimęs balan
džio 23 d., 1909 metais. Dau
gelis brightonparkiečių, be a- 
bėjo, susipažinę su šia šeima, 
kuri gyvena šioj kolonijoj su- 

[virš dvidešimt penki metai ir 
šiuo laiku gyvena ro numeru 
4718 S. Karlo v avė

Jaunas būdamas baigė šv. 
Agnietės pradinę mokyklą įr 
įstojo į Lindblom liigh school,

VAKARAS NAUJIEMS NA
RIAMS PRIIMTI.

NAUJAS DVASIOS ,VADAS.

Bridgepor:. — Praeitą sek
madienį šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj susirinkusioji matė 
naują kunigą šv. Mišių?' 1 
kont ir girdėjo ji pamokslą 
sakant. Kaikurie gal pamanė, 
knd tai svečias. Be; tai jau na
miškis. Yra tai gerb. kun. Juo
zas Jusevičius, buvusis šv. 
Kryžiaus ligoninės kapelionas, 
o dabar musų parapijoj vika
ras. Jo vieton ligoninės kape
lionu paskirtas kun. J. Stat
kus. ' ,

MIRA PRANCIŠKA 
STRAUKIENE

West Side. — Trečiadienį, 
spalių 21 d. 12:30 vai. dieną 
mirė Pranciška Striaukienė, 
sirgusi apie 10 dienų plaučių 
uždegimu. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, spalių 24 d. Paliko 
lindinčius sūnų Steponą ir 
Pranciškų ir dukterį Karoli
ną.

įėjo apmokamą užsiėmimą, 
dėlto buto priverstas daug ko 
atsižadėti. Už,tat , draugus, su 
kuriais turėjo progos susipa
žint, ir kuriuos mylėjo, retai 
kada tekdavo progos maty
ti. Turėjo pasitenkinti tik 
mintyje juos laikydamas.

Keli metai atgal, laikui lei
džiant, įširašė Lietuvos Vyčių 
36 kuopon, Brighton Parko, 
kurioj, kiek galėdamas, darba
vosi. Įsigilinęs į savo šakos 
mokslą, savo troškimą ir no
rą — veikti toliau su jauni
mu, turėjo liglaikiniai apleis
ti.

Šis jaunas, energingas, ma
lonaus, atviro ir rimto būdo 
advolflatas yra pasirengęs pa
tarnaut savo tautiečiams. Juo 
didesnis profesionalų skaičius, 
tuo didesnė garbė mūsų tau
tai. Gerbkime įr remkime juos, 
reikalui pasitaikius.

LIETUVIŲ VALANDA.

Pereitą sekmadieni, spalio 
18 d., girdėjome gražų lietu
vių radio programą iš stoties 
WCFL, nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų. Ypatingai pažymėtina, 
kad visą programą išpildė ar
tistai iš provincijos, būtent 
Dailės ratelio choras iš Keno- 
sha, Wis., kuris savo išsilavi
nimu, gražu ir suderintu dai
navimu beveik viršija pačius 
seniausius lietuvių chorus. Jie 
ypatingai gražiai sudainavo 
“Šaltas, gražūs rudenėlis”, 
“Ant tėvelio dvaro”, “Daina 
iš operetės Čigonai” ir “Va
žiavom dieną”.

Beje, buvo gražūs solo, due
tai, kuriuos gražiai sudainavo 
kenoshietės p. Marie Balčaitis, 
Marie Pūras, Ona Jocius ir 
chicagietis P. Jakaičius. Taip 
gi rinktini ir gražūs buvo mu
zikos gabalėliai — orkestrą 
darė* malonų įspūdį į klausyto
jus. Ketvergo vakarais taipgi 
iš stoties WHFC nuo 7 iki 8 
vai. būna geras programas.

Aras,

ANGLIŲ ORDERIAI.

Atlas Fuel kompanijos ve
dėjas p. V. Gapsevičius sako, 
kad anglių biznis šiemet buvęs 
geras. Sako, kad ikšiol turėjo 
daug stambių orderių, o dabar

Chevrolet galo 1929 panel body 
trtick, už $226. 3617 W. 27 st.

Pardavimui — eomblnation pe
čius, skuros davenport; pigiai. 3821 
No. Damen Avė. ,

Į Pigiai hardware štoras, tuoj kreip
eis, gera vieta, 7053 No. Ca.rk St.

Mod. naujas 2 flatų, namas, 6-6 
kamb. Ir gar., $15,000, Imsim lotų 
ar cottage Į mainus. 5629 No. St. 
I.ouis Avė.

Naujas 5 kamb. bung., gar. di
delis lotas, arti S. W. Hlghway, Onk 
L«wn, geros Išlygos. $4,760, Phillips, 
6617 So. Westem, Rep. 1600.

Pigiai $3,000 eųulty už $1,600, 7 
kamb. plytų bung., gar., 1219 So. 
14 Avė., Maywood, 111.

Bar-B-Q ręst., gaz. st., 21 ak. far- 
ma, 7 kamb. namas, mod., 2 vlš- 
tlnyčlos, didelė barnė, 11 mailių | 
p. nuo Argo, prie valst. kelio 31 1 
m. J š. Rocheater, gera vieta, va
žiuoju Europon, Louls Baldis, R. R. 
3, Rochester, Ind.

eina mažesni orderiai. Mažes
nius orderius galima' paduoti 
telefonu.

P-nai Gapševičiai yra geri 
tautiečiai, patarnauja gerai. 
Todėl pridera tokius biznie
rius remti. Reikiant anglių 
šaukit Prospect 7960.

PRANEŠIMAI
A. L. R. K. Moterų Sąjun

gos Cliicagos Apskr. laikys 
susirinkimą nedėlioj, 25 d. 
spalio, 2 valandą po pietų, 

•Aušros Vartą parapijos sve
tainėje. Prašome visų kuopų 
atsiųsti atstoves.

Valdyba.

LAIŠKAI PAŠTE

į Šie laiškai yra atėję iš Eu 
įropos. Kam jie priklauso, te* 
j gul nueina į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gatvių) at
siimti. Reikia klausti prie lan 
gelio, kur padėta iškaba “Ad- 

Įvertised Window” lobėj nuu 
Adams gatvės, pasakant laiš
ko NUMERĮ, kaip kad šiame 
sąraše pažymėta. Laiškus paš
tas laike tam tikrą laiką, o 
paskui sunaikina

510 Daineliui J.
518 Juškai Janui
519 Kazlauskui Kaziui 
547 Stankievvicziui Ant. 
552 Umezui Charles’ui

TRAUKINIAI SU GUMI
NIAIS RATAIS

Prie dabartinės geležinkelių 
technikos, rodos, jau nieko ne

galima būtų pridėti: traukiniai 
: su šviesa, su šildymu, su įva,i- 
1 riais patogumais, tačiau vis 
dėlto vienas nepatogumas, ku
rio iki šiol niekaip negalima

IfiRENDAVIMUI
’ 4 Ir 5 dideli Šviesus mod. kamb..
peCtum š , pigi renda 1223 Bųrry avė

Rendon Damen S. 6338 — 5 kam
barių apt., nauja fum., pulkus 
flatas, arti prad. ir hlgh school.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

PARDUOSIU bučernę ir 
grocernę tirštai visokių tautų 
apgyvento j vietoj. Arba mai
nysiu ant mažo groceriuko. 
Priežastį patirsite vietoj. Dėl 
informacijų kreiptis:

901 W. 33 St. Chicago, IU.
•i. ‘_______________________ ________________

PARSIDUODA grocemė ir 
bučemė su mažu namu. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Pasauk
ti Lafayette 8780.

Chicago, UI.
Jei turi $75 investmentul Ir no

ri turėti pelningų pastovų blznĮ, 
kreipkis 6724 sangamon St.

Pardavimui rak., lova. komoda, 
skurinls krėslas, parlorlaus peč.. 
sudėtinis geso peč., k. v. šildytu
vas, pigiai. Scbmidt 2142 W. 22 st.

Ketvirtadienis, Spalio 22, 1931
buvo nusikratyti, tai bildėsys, NERANDAMA MOTERIŠKE
kuris, lekiant traukiniui, labai ------------
erzina ne tik technikos išra- LCS \XGELES, Cal., spal. 
dėjus, bet ir kiekvieną keleivį. 21. — Dėl dviejų slaugių nu- 

Pirmieji to nepatogumo pa- žudymo policijos ieškoma jau
na moteriškė AV. R. Judd kol 
kas niekur nesurandama.

šalinimu ėmė rūpintis prancū
zai. Štai, prie Eaguenille (Or
leano rajone) pradėjo kursuo
ti traukiniai. kurių garvežių 
ir vagonų ratai aptraukti spe
cialia guma. Pirmieji bandy
mai davė geriausiu rezultatų, 
todėl manoma, kad jei pasiro-

MARQUETTE PARK
PRANEŠIMAS.

Turiu garbės pranešti lietu
vių visuomenei, kad atidariau 
rūbų siuvimo šapą. O dabar

dvs is tikrųjų praktiškas sis jau iajkas apsirūpinti drabu- 
naujas būdas, traukinių ratų ž.iais— užsisakyt, sutaisyt se- 
apdengimo, tada labai padidė-Jnus, išprosyt. Mes siuvam vy
tų gumų fabrikų darbai, neslrams naujus siutus ir over- 
nepaprastai didelis traukinių i kautus. Taipgi siuvam siutus
judėjimas reikalaut.) didelio,ir kautl's storom I,onioms ir 

plonoms panelėms. Kailinius 
kautus atnaujinam.

Lauksim jūsų atsilankymo.
V. BRIEDIS 

2640 West 69 Street
Chicago, III.

kiekio gumos.

REAL ESTATE

REAL ESTATE į
Statau naujus namus ir se * 

aus priimu į mainus. j
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083
Tel. Yards 5423 ' ;

J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

Mainymui ar pardavimui 
mūrinis namas (cottage), 8 

kambarių.
4158 So. Campbell Avė.

Tel. Virginia 1394
, VEIK DYKAI 4 KAMBARIŲ ----------------------------------------------------------

Puikus rakandai, vartoti 60 dienų, ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 
tik už |300. Pilnas kambarys šių 
rakandų: dailus parlorlaus setas, 
supamasis krėslas, 9x12 amerikoniš
kas orlentališkas kauras, 9x12 Wll- 
ton kauras, Veneclnls veidrodis, rie
šuto medžio mlegkambario setas, 
lnnerspring matrasas, Kouls XVI 
riešuto melžto valgomosios sėtas, 5 
šmotų pusryčių setas, lempa paveik- 

; šiai, viskas už $300. Galima skyrium.
‘Nepraleisk šio bargeno. 8228 Mary- 
land avė. 1-mas apt vienas blokas 

' Į rytus nuo Cottage Grove avė., tel. 
i Stewart 1875. i

Pardavimui ar mainymui pelnin- 
' gas namas, 2% augščlų, 6-6-4 kamb. 
Ik. v. i., 37!4xl25. gar. 6616 So. 
i Troy, Prospect 3000 ar 6367 South
Kedzle, Kreipkis tuoj.

ŠTAI JUKŲ PROGAI
1 % augščio med. namas, 5 Ir 

4 kamb., furn., pečium š. 3714x125, 
gar. $6,700, lengvtos išlygos, 3811 
W. 64 St. arga 6 357 So. Kedzle 
Prospect 3000 / t

3 flatų plytų namas, pigiai nuo 
sav., pečium š. puikiame Kelvyn 

i Parke, $11,500, 4432 Montana st,,
lAlbany 6429

6 apt. namas, furn., 2 karų plytų 
gar. 5300 blk. Wlnthrop avė $5,000. 
Tai tik loto kaina. Sav, 6711 Raven 
st. Newcastle 1434.

R. ANDRELIUNAS *
(Marąoette Jevvelry * Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

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

Tel.
Hemloek 8380

/

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permnfuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 3. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemloek 6626

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENE RA LIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

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

Tel. Hemloek 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RITT8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

tepoe Telef. 
Hemloek 2867

Namų Telef. 
Republlo 6688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
9422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1345
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH STIAOZDAS, Sav. 
Elektros relkmenos Ir flkščle- 

rlal. Įvedame elektrų Į namus Ir 
dirbtuvėaMM 8. Halsted St. 9 Augštls


