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Rytoj renkamas J. Valstybių prezidentas
EUROPOJE KONFLIKTĄ PALAIKO 
DEMOKRATUOS IR AUTOKRATUOS 

KLAUSIMAS
ANGLIJA NUSISKUNDŽIANT MOKĖS 

AMERIKAI KARO SKOLAS

EUROPOJ VYKSTA KONF- SUNKU 

LIKTAS DEL POLITINIŲ 

TEORIJŲ

MOKĖTI SKOLAS

PARYŽIUS, lapkr. G. — 
Tarp Europos valstybių kon
fliktą šiandien sudaro ir pa
laiko ne vien ekonominis, ar
ba nusiginklavimo klausimas,

LONDONAS, lapkr.

Anglija nusprendė mokėti J. 

Valstybėms karo skolas. Bet 

mokėdama ji -Amerikai parei

kš, kad tas yra sunku jai da

ryti, nes eksportas į Ameriką 

sumažėjęs.

5.

Šiandien paskutine pektinu partijų 
kampanijos diena

Visi raginami rytoj paduoti balsus už 
tinkamus kandidatus

Šiandien paskutinė politinės' nei vienos partijos kandidatų 

krašto kampanijos diena, o ry- ■ beriami gadinimai, nei kitos 

toj rinkimai. gausūs žadėjimai.

Abiejų partijų kandidatai 

ir jų šalininkai šiandien deda ! 

paskutines pastangas dėl pi-

bet taip pat ir klausimas, kas'---------------------
ir LENKAI VILNIUJE KARIA 

ŠNIPUS

Europai šiandien sveikiau 
naudingiau būtų: demokrati
ja, ar autokratija.

l’o praėjusio karo Europoje 
f.n' triumfuoti demokratija. 
Tačiau kiek palaukus iškilo iri 
autokratija taip vadinamų d i- ! 
ktatūrų formoj. ,

Autokratijos auka pirmiau
sia buvo Rusija, paskiau Itali
ja, o dar paskiau kelios kitos 
valstybės. Šiandien griežčiau
sios autokratijos diktatūrų

VILNIUS, lapkr. 5. — Ka

ro teismo nusprendimu čia 

įvykdyta mirties bausmė pa

korimu dviem bolševikų šni

pam: S. Markovskiui, 22 m., 

ir Dim. Sajui, 29 m. amž.

Kada krašte ramu ir Meksikos kareiviai neturi ką veikti, jie pristatomi prie taisymo sistatyti už vieną ar kitą par 

senų vieškelių ir išvedimo naujų. ’tiją. Čia nieko

JALISOO VALSTYBĖJE 
BAŽNYČIOS UŽDARYTOS

JAPONAI TARIASI SU 
BOLŠEVIKAIS

MENICO CITY, lapkr. 5. i MASKVA, lapkr. 6. —Per 

— Jalisco valstybės legislatū- šį miestą išvyko į Ženevą ja 

ra galutinai nusprendė, kad ponų delegacija. Šios delega- 

vieno kunigo pakanka 25,000 cijos vadai turėjo pasitariau)

katalikų, kad juos aprūpinti 

dvasiniais reikalais. Visai vai* 

S. INSULL’IS LIGONINĖJE slybei skirta viso 50 kunigų.

šin skaičiun turi įeiti arki-

ATĖNAI, Graikija, lapkr.
— Policijos areštuotas S.

formoje vra bolševikų valtlo- , ,
.. . „ v. , , , Insull įs pripažintas sergan-

ina Rusija ir rasistų valdoma ... .... ciu ir pasiųstas i kliniką. le-
Lalija. \okietiia po karo ii- . .. . . . ....

, . nai jis yra policijos pneziuro-gus metus džiaugėsi den ok- . . .... , , . ‘ .'.. „ , , . . . . je ir pasiliks, kol bus paleis-
ratija. () dabar ir ten jau ima , r tt , . , -

, , , ... , tas, ar J. \ alstybems grązin-galvą kelti autokratija, Į,
l leis.

Demokratiškoji valdžia šian 
dien gyvuoja šiose valstybė
se: Anglijoj, Prancūzijoj, Bel
gijoj, Skandinavijos valstybė- 

Čekoslovakijoj, Ispanijoj,

KALINIŲ RIAUŠĖS

vyskupas ir vyskupai.
Kada šis bolševikiškas įsta

tymas paskelbtas, Guadalaja- 

i ra arkivyskupijos generaiis 

vikaras įsakė kunigams visose 

bažnyčiose nutraukti pamal

das, bažnyčias uždaryti ir lau 

kti, kas bus toliau.

MONTREAL, Que., Kana- 

lapkr. 5. — St. Vincent de 

Olandijoj, Šveicarijoj, Esti jo j, U’aul kalėjime kaliniai padegė 

I.atvijoj, Suomijoj ir Austrė ! vieną dirbtuvėlę ir sukėlė riau 

joj. | šes. Viena jų kuopa tikėjosi

Šios valstybės laikosi vidų- pasprukti. Valstybinė kariuo- 
rinio tarp demokratijos ir au-J menė kalinius numalšino.
tokratijos kelio: Portugalija,1 ---------------------
Bulgarija. Rumunija ir Erai- BOLŠEVIKAI DIDINA AT

M d a,

kija. Jos visos tačiau labiau 
palinkusios demokratijon.

Autokratiškai valdomos šios --------------
valstybės: Rusija, Italija, Yo-j MASKVA, lapkr. 6. — Bol- 

kietija, lamkija, Jugoslavija, ' ševikų vyriausybė paskelbė, 

Lietuva, Turkija, Austrija ir kad ji nusprendė kariuomenei

LYGINIMĄ KARIUO

MENEI

APSIGYVENA SAN ANTO
NIO MIESTE

Albanija.
Kai kurios demokratiškos 

valstybės yra sąjungose su 
autokratiškomis. Tačiau taip 
ju glaudžių santykių negali 
būti. Draugingi jų santykiai 
apsiriboja tiktai kraštų apsau
gos reikale.

Štai Lenkija yra sąjungoje 

sn Prancūzija. Tarp abiejų 

valstybių nėra glaudžių san

tyki!). Nes vienur gyvuoja au

tokratija, o kitur demokratija.

Rytoj bus renkamas prezi

dentas, viena trečdalis krašto 

senatorių, daug kongreso že

mesniųjų rūmų atstovų, dau-

liečių patraukimo savo pusėn, gelio valstybių gubernatoriai 

Bet tai tuščios pastangos. Rei- ir kiti viršininkai ir pagaliau 

kia manyti, kad piliečiai ture-' įvairių apskričių ir miestų 

jo puikios progos anksčiau nu viršininkai.

Rytoj rinkimai — piliečių 

balsavimai.tad negelbės

CHICAGOJE MOTERŲ ŠVENTĖ

AUTOMOBILIO UŽMUŠTA 
RUBLIAUSKIENĖ

Šeštadienį automobilio ka

tastrofoje ties Craivford avė. 

Sovietų spauda praneša, kad j jr 22 gat. žuvo Rubliauskienė.

su komisarais.

įvykusiais pasitarimais japo

nai ima pagaliau susiartinti 

su Rusija. Sovietai pasirengę 

prie didelio pasiaukojimo, kad 

tik japonai neįsiveržtų Sibe- 

rijon. Matyt, japonams bus 

dovanota ir rytų geležinkelis 

Mandžiūrijoj.

KRATA JAPONŲ PATRIJO- 
TO NAMUOSE

TOKIJO, lapkr. 5. — Poli

cija padarė kratą įžymiojo ja- 

SAN /VNTONIO, Tex., lap. ponų patrijoto ir reakcijorue- 

5. — Iš Meksikos ištremtas j rių vado Mitsuru Toyama na- 

apaštališkas delegatas Jo Ek-į rnuose. Jo sūnus ir keletas jo 

sc. arkivyskupas L. Ruiz y

Flores iš Laredo atvyko čia 

ir nusprendė šiame mieste ii-

šalininkų areštuota.

Toyama turi artimųjų san

tykių su “juodojo dragono’’

gesni laiką apsigyventi. Se- č. .. č .. .
1 • T f .. v , 'drangija. Policija susekusi,
linau Jo Ekscelencija cla buvo].. , . ..... ,, , kad jo sekėjai planavę įszudy-
gyvenęs, kada Meksikos vy

padidinti atlyginimą kai ku

rinis atvejais iki 100 nuošim
čių. Tuo padidinimu pasinau

dos kareiviai ir karininkai, 

taip pat karo laivynas.

MAJORUI PAVOGTAS 
LAIKRODĖLIS

NEW YORK, lapkr.
Šio miesto majorui McKee va

žiuojant požeminiu geležinke

5.

liu pavogtas 500 dolerių vtr- 

Taip yra ir kitų valstybių tės laikrodėlis.

atžvilgiu. Tš to paeina konflik- j ----------------------------------------.

tas ir rimti nesusipratimai. NEW YORK, lapkr

riausybė buvo pakilusi perse- 

i b ioti Bažnyčią.

SENYVAS KUNIGAS

ti įžymiuosius tautos vadus. 

Pats Toyama neareštuotas.

Policija bijo jį kliudyti. Nes 

jo sekėjai tuojau imtųsi pa

giežos priemonių.

Velionės duktė yra buvusi 

Chicagoj veikėja. Šiandien ji 

j ra Lietuvoje.

A. a. Rubliauskienės kūnas 

yra pašarvotas Judeikio kop

lyčioje, Cicero. Laidotuvės į-

klebonas kun. Kiela pasakė 

pritaikintą prakalbą. Po už- 

Lieplaukė. Rugsėjo 25 die- kandžių vargoninkas ir dar 

ną katalikių moterų draugi- keli moterų sūnūs pagriežė 

jos vietos skyrius, šventė savo smuiku, kas pakėlė visiems ū- 

dešimties metų organizacinio pą- žaidžia ir dainuoja. Apie 

darbo jubiliejų. Nors skyrius vakarą visi linksmi ir pateli* 

nedidelis, bet iš nuveiktų dar- kinti moterį) vaisingu darbu 

bų aiškiai matosi, koks turėjo išsiskirstė į samanotas baku- 

būti pasišventimas — darbš- žts. Reikia palinkėti ir toliau 

tmnas. Jau išvakarėse šventės taip nenuilstančiai dirbti. Tie- 

matėsi būriai moterų, kuriuos •■‘ai ir Meilei. Lieplaukės mote- 

su ryšuliais rankose ėjo nuo- Lvs daug pasidarbavo bažny- 

šti bažnyčios. Jos. visos pri- čios papuošimui. Jos išaudė 

sidėjūsios pundus-žalumynų ii* altoriams apdengti divonus, 

rudens gėlių skubinosi viena prieš didijį altorių taip pat di-

vyks įs Šv. Antano parapijos ipaskuį kitą 25 djeniĮ jau į§ delį divoną, kuris kainavo a-

bažnyčios antradienį (rytoj). pat ryto renkasi į bažnyčią, ipie 500 litų. Turi savo labai 

kad atlikti išpažintį ir priimti gražią vėliavą, kuri puošia 

bendrai šv. Komuniją. Prieš bažnyčią. Ir daug dar kitų 

“ i sumą, susispietusios po savo ; dalykų yra įtaisiusios.

Federalė “grand jury’ ap-) gražiąja vėliava ir giedoda-

laltino ir patraukė teisman • “Dievas mūsų prieglau- 

buvusios Continental Mortga- jda įr stiprybė”... eina pastip 

ge Bond kompanijos preziden-: i į r,ti dvasią.

tą A. C. Thompson’ą. Apkal-1

tintas ir šios buvusios kom- ^aus pamokslo, nuėjo pasimel- 

panijos savasčių manadžeris už a a. kun jon^ striką 

IIami,ton. Iprie jo kapo. Atgiedojus Li-

Kaltinami tuo, kad jie nau'|befa» klebonas kun. Taškunas 

dojosi paštu žmonių išnaudo-1 primena apie mirusį kleboną,

DU APKALTINTA

j linui.

RASTAS JAUNUOLIO 
LAVONAS

BOMBA SMALL'O PRIEŠUI

Susprogdinta didelė bomba 

Po sumos išklausiusios gra-jtios B. A. Weaver nąmais, 17- 

41 Cullerton gat. Weaver yra 

vyriausias valstybinis dirbtu

vių inspektorius. Jis yra kan

didato į gubernatorius Small’o 

politinis "priešas.

CINCINNATI, O., lapkr. 5.

- Buvusios Cedar Grove a- 

kndemijos kapelionas kun. L. 

G. Plamondon nesenai minėjo 

89 metų amžiaus sukaktuves, 

o praėjus kelioms dienoms — 

kunigystės 66 metus. Kun. 

Plamondon turi čia savo na

muose privatišką koplytė

lę, kur kasdien laiko šv. Mi

šias.

UŽ ŠELPIMĄ DARBAS

PRAHA, Čekoslovakija, lap. 

5. — Šio miesto valdyba už- 

gyrė įstatymą. Visi miesto 

fondais šelpiami bedarbiai, 

kaip vyrai, taip moterys, tu

rės tris dienas per savaitę dir

bti prie bet kokių viešųjų dar 

bų. Kas nenorės dirbti, tas 

negaus pašalpos.

Šalia Salt upeluko, La Gra- 

nge Park’e, rastas Ed. Bo- 

ok’o, 24 m. amž., lavonas. Pa

sirodė, kad jis praėjusį pirma

dienį su kitais mokyklą lan

kančiais jaunuoliais turėjo 

“good time,” ir, kaip spėja

ma, nuo svaigalų žuvo.

kurs tiek daug yra pridėjęs 

I vargo kol įkūrė moterų sky- 
,rių. Po to, ant kapo uždėtas 

vainikas ir pagiedota už mirų 

sius. Po visų pamaldų bendri 

užkandžiai. Čia ko nebuvo, tik

J. ELIAS PATRAUKĖ ADV. 
ŠLAKĮ Į TEISMĄ

UŽ P0LICM0N0 NUŽU
DYMĄ

Trys jaunuoliai iš Gary, 

Ind., T. Pickels, 19 m., jo bro- 

gulbės pieno... Atėjo ir klebo- llis Peter, 18 m., ir F. Piunti, 

nas su svečiu ir vargoninkas 21 m. amž., už policmono ru
su savo, jau gražiai pralavin- žudymą nubausti kalėti: pil

tu choru. Moterims pagiedota masis 35 metus, antrasis — 14, 

ilgiausių metų ir dar Telšių 'o trečiasis — 25 metus.

Vajaus darbas varomas 
pirmyn

BUS DEPORTUOTAS .. PrTTRBUW1I[, Plų lapkr.

KOELNE, Vokietija, lapkr. 5. — Allegheny Steel kompa- 
5. — Čia areštuotas amerikie-1 rija vienam laikrašty padėjo 

Wall gatvėje vyksta laižybos. i tis komunistas, studentas G.'puslapio skelbimą. Ragina vi-
5.

SKAITYKITE IR PLAT1N- įstatoma 4 prieš 1 už gub. Ro-jUolmes, kaip pranešta, bfos įsus aavo darbininkus balsuoti 
KITĘ “DRAUGĄ”. osevelt’o išrinkimą. deportuotas. ' ttž prezidentą Hoover’j.

*

Teko sužinoti, kad buvusio 

Universal State banko prez.

Per paskutinę savaitę daug 

permainų įvyko kontestininkų

J. Elias patraukė į teismą bu- stovyje. Vieni pasinaudojo 
viisį to banko direktorių adv. Poxing tikietų pardavinėjimu, i 
Šlakį dėl jo padarytų pareiš- [kiti politikos skelbimais, o dar 
kimų depozitorių
rnuose.

susirinki- Į kiti užrašinėjo “Draugui 
prenumeratas.

M

Bet po visam, Stancikas vis 

dar pasilieka pirmoj vietoj; 

Stašaitis iš Cicero — antroj; 

Švilpauskienė iš Melrose Park 

— trečioj, o Šerpetis iš North 

Side ketvirtoj vietoj.
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Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >6.00. Pu

tai Metų — >3.60, Trims Mėnesiams — >2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
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Bendradarblams lr korespondentams raštų negrą- 
Una, Jei neprašoma tai padaryti ir neprlslunčiama tam 
ikslul pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo ll:ėė Iki 1S:M sal.

Skelbimų kainos prisiunčiamus pareikalavus.

ikeioiiiidi sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

užimponavo ir mūsų ir mūsų kaimyninių tau

tų skaitančiai visuomenei.

Jos įtaka, ypatingai į priaugančių mūsų 

šviesuomenės kartų, buvo didelė. Nebuvo lie

tuvio moksleivio, kuris nebūtų jos bent skai

tęs, daugelis prenumeravo. Savo tautiškai 

krikščioniška kryptimi ji kaip tik tiko gera 

parama moksleivijoje prasidėjusiai reakcijai

prieš mūsų senos kartos moksleiviuose į lei-

“D R A U G A S”

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Published Daily, Escept Sunday.

SUBSCRIPTIONS: One Tear — >6.00. Slx Months 
— >8.60. Three Montha — >2.00. One Month — 76c. 
Europa — Ona Tear — *7.10. Btx Montha — >4.00. 
Copy — .08o.

Advertising ln "DRAUGIAS” brlngs best results.
Advertising rates on application.

•DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI |

“VILTIES” SUKAKTUVĖS ’

Šių metų spalių mėn. lti d. sukako 23 me
tai, kai pradėjo eiti laikraštis “Viltis.” Nors 
patys “Vilties” redaktoriai šias sukaktuves 
gana kukliai suorganizavo, p a d a r ė jas 
kaip ir savo siauro ratelio interesų objektų, 
bet gi “Vilties” kaip plačios mūsų visuome
nės kultūrinio gyvenimo reiškinį tenka dau
giau vertinti. Dėl to dienraštis “Rytas” pa
žymi:

“Viltis” — tai nėra saujelė asmenų, nors 

ir labai garbingų, sudarančių jos redakcinį 

kolektyvų, bet tie šimtai Lietuvos katalikų 

inteligentų, tie pora tūkstančių jos skaity

tojų ir 400 jos bendradarbių, kurie jų sukūrė, 

palaikė, ir jųja rūpinosi, tuo sudarydami ka

talikų tautinio ir kultūrinio gyveninio organų 

ir jos aspiracijų reiškėjų.

“Viltis,” tai pirmas po “Tėvynės Sar

go” didesnis katalikų la&rūštis ir skiriamas 

daugiau jau pagausėjusiai mūsų inteligenti

jai. Tat “Vilties” sukaktuvės yra tai kata

likų šviesuomenės kultūrinio žygio sukaktu

vės ir ties jomis verta apsistoti.

Be abejo, teisingai sako tie, kurie tvir 

tina, kad “Viltis,” tai buvusi dvasiškosios 

šviesuomenės reakcija į suaktyvė^ių socia

listinio atspalvio inteligentijų. Ti..p ir buv 

“Vilniaus Žinioms,” kuriose iš karto bandy 

ta sutalpinti visos mūsų ir politinės ir pa- 

sauliožiūrinės srovės, jai patekus “kairie

siems” šie parodė tiek netolerancijos, kad 

gausiai katalikų inteligentijai ir katalikams 

prielankiems prisiėjo pagalvoti apie savo at

skirų laikraštį. Katalikų dvasininkų garbei 

reikia pasakyti, kad jie ypatingai gerai šį 

reikalų suprato ir jį parėmė. Neilgai trukus 

buvo surasta 100 kunigų, kurie sumokėjo po 

500 rublių (mūsų valiuta po 2500 litų) ir 

sumanymas buvo realizuotas. Pradėjusi eiti 

“Viltis” greit suspietė apie save gausų būrį 

gerų bendradarbių ir vykusiai redaguojama

džiusį šaknis filosofinį materializmų.

Šis reakcijos darbas prie tų laikų spau

dos ir susirinkimų laisvės vyko sparčiai. Stip

rėjant katalikų šviesuomenei, augo ir jų rei

kalai. Jie darėsi aktyvesni. Prasidėjo smarki 

kova su statančiais jiems kliūtis socialistinio 

atspalvio “pirmeiviais.” lr čia pasirodė, kad 

tuometinė “Vilties” redakcija nesuprato to,

PRIE NEMUNĖLIO-
Skaisti, šviesiai raudona saulelė arti

nosi prie tamsiųjų girių viršūnių. Leng

vas, tyras oras, kų tik po lietaus, viliote 

viliojo iš nuobodaus kambarėlio, nuo kny

gos, į pušynus pakvėpuoti. Išėjau vienas, 

susimųstęs. Nė nepajutau, kaip atėjau prie 

didžiulio šleifo, kuris tęsėsi krūmais ap

augusia panemune. Perbėgo šlaitų nudžiu

gusios akys. Ir koks vaizdas, koks įstabus 

nepaprastas! Žiūri į jį ir jauti, kaip kyla 

kažkas iš sielos gelmių, kyla ten aukštai 

prie gęstančių saulės spindulių, pinasi ba

nguojančiose oro bangose. Štai priešais 

Nemunas, toks lėtas, ramus, iškilmingas

teka, štai šlaitas žalumynuose skęsta, ty-

■* »
liai sapnuoja praeities sapnus, štai pu

šynas audžia slėpiningas maldas... Visi 

sudaro tokių iškilmingų, nepaprastų ka- 

ralijų, kurion patekus siela atsilsi, užmuš

ta nors valandėlei juodos žemelės vargus.

Saulės spinduliai nežymiai gęsta, bla

nksta. padangių skliautai, Nemunėlio vei

das niaukiasi, skęsta melankolingon glū- 

damon. žiūriu j besileidš&uičių saulę ir

Kaip Popiežius Praleidžia Diena
(Pagal Frazier H aut, kurs fanuose, kurias Miebelangelo 

paskyrė; paskui augštyn ne
suskaitomais marmoriniais

- su Šv. Tėvu matės)

Kų tik mačiausi su vienu 

darbščiausių pasaulio darbiniu

Eidamas septynesdešimts 
trečius metus, kasdien lygiai 

septintų valandų keliasi ir re

tai kada eina gultų prieš pir

mų arba antrų valandų ryto. 

Jam pakanka penkių valandų 

poilsio.

Jis matosi su šimtais žmo

nių kasdien. Išsyk per ištisasko iš jos laukė katalikiškoji visuomenė. Laik

raštį tvarkė tik savo asmenine pažiūra. Tie- valandas svarsto svarbius į 
sa, “Viltis” pasiliko ir toliau katalikams pa- J klausimus su žmonėmis iš į- 

lanki, betgi tas palankumas buvo gana sa-! vairių pasaulio šalių.

votiškas. , j jįg beveik visuotinis trijų
Katalikų lėšomis leidžiamas ir katalikų lgimtų milijonų sielų valdovas

visuomenei skiriamas šis laikraštis bet gi ne

panoro sutikti su tuo, kas katalikų visuome

nei tais laikais buvo brangiausia, be kito k», 

“Viltis” nenorėjo padėti sukurti katalikų 

moksleiviu organizacijas.' Išėjo paradoksas: 

katalikų laikraštis prieš gyviausių katalikų 

reikalų. Žinoma, tokių redakcijos pažiūrų jos 

leidėjai negalėjo ilgai toleruoti ir jau 1913 m. 

“Viltis” buvo perduota kitam redakcijiniam 

kolektyvui su dabartiniu prof. Pr. Dovydai

čiu priešakyje.

Konfliktas įvyko, kaip matėme, dėl to, 

kad redakcijos vadovybė norėjo primesti sa

vo pažiūras visai katalikų visuomenei. Pasi

stačiusi tikslu būti atskirų mūsų tautos sro

vių jungėju, ar kaip jie patys sakė “tiltu”, 

redakcija stropiai vengė viso to, kas galėtų 

erzinti “kairiuosius.” Nepajėgdama tuo vie

nybės sudarymo tikslu nieko padaryti “kai-

— dviguba tiek kiek, kad Ru

sijos caras vaddė, kurios galė

tų vadinti savo vaikais. Kiek

viena jo valdomjųjų gyveni

mo smulkmena yra jo žinioje. 

Jo dvasinė valdžia yra neribo

ta ir neabejojama. Jis yra 

“Mussolini,” be jokių pata

rėjų, jokiai valstybei neatsa

kingas; jis yra diktatorium, 

nebijųs jokios revoliucijos.

Jo vardas buvo Achille Ra

iti. Dabar yra ir pasiliks Jo 

Šventinvbė, Popiežius 

XI.

“Jūsų privatinė audiencija 

bus ketvirtadienį, pusiau vie

nos. Apsirengk vakariniais

laiptais, per butus, sveikina
mas žandarų, ir įvairių rūmų 
ir garbės sargybų, žibančiu į- Į 
vairiuose rūbuose, paskui į į 

kaurais išmuštų kambarį.
Čia laukiau dvidešimts mi

liutų; po to buvau nuvestas 
per kitus kambarius į kamba
rį išmuštų raudonu aksomu; 
čia atsiklaupiau ir, štai, įėjo 
figūra, Kiltai apsirengusi, su 
raudonomis šliurėmis, vienin
telė spalva jo ajidare.

Jis yra amžių figūra.

Stačiais pečiais, drūtas, 
apie penkių pėdų ir septynių
colių aukščio, sveriantys šim-Į New Yorko miesto dalis žiūrint nuo Rockefelerio centre 
tų septynesdešimts penkis sva-1 statomojo RCA. triobeęio 17-jo aukšto, 
rus; eina greita, tampria ei-

a
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tarpe, “ Viltis” užsispyrusi tramdė I<lrab',žiais> su baltu kaklai, š
riųjų’ 

katalikų aktyvumų.

Tos “vienybės” ji siekusi katalikų sųs- 

kaiton ir dėl to jos “tiltų” greitai pradėjo; 

vadinti “tiltu į kairiuosius.”

Senoji “Vilties” redakcija beveik nepai

sė jai jos leidėjų daromų priekaištų. Ir visa 

senos “Vilties” tragedija glūdi kaip tik tame 

dideliame redakcijos vadovybės subjektyviz

me, pasireiškusiame nekritiškame tikėjime į 

vienybę.

čiu,” pasakė oficialus popie
žiaus pasiuntinys. Man nejau
ku bus rengtis tokiais drabu
žiais, bet vistiek, kaip reikiant,

' ir apsirengsiu. Iš savo viešbu
čio į Vatikanu važiavau seno
viniam atidengtam vežime. 
Rodos pro amžius visų trijų 
tūkstančių, pro pagonų pa-

“Darbininko” 80 nr. įdėta vierc arneri- 

KiCČhj veikėjo laiškas, pasiųstas Lietuves pre

zidentui, kuriama piktinamasi valdininkų 

sauvaliavimais, katalikų veikimo Lietuvoje 

persekiojimu, veikėjų sodinimu į kalėjimus, 

spaudos cenzūra ir 1.1. Laiške pastebima: 

“Pas mus Amerikoje yra negirdėtas daiktas, 

kad žmogus be teismo, už kokj posakį, net 

trims menesiams būtų uždarytas kalėjiman. 

Deja, Lietuvos valdžia nenori įgyvendinti

sena, eisena kalnų laipiotojo 
ir gamtos prityrusio žmogaus.
Jo rusvi plaukai kų tik pradė
jo žilti ir jo rudos akys mer
kia pro mažus, storais s tik'. ;K,' nių iš ryto iki vien 
akinius. jų kitų rytų?

Jo balsas drūtas ir skamba

Bet, kas apie jį patį? Kaip: Taip pat kiekvienas Popii- 
ir kur jis gvvena? Ka valgo i ^us turi savo atskiras mioini)-
ir geria? Kaip jis praleidžia nes kas
tas ilgas valandas, nuo septy- 

s ar dvie-

pilnas jėgos. Žmogus jauti, 
kad štai prieš tave žmogus, 
turįs -didžių galių ir galingos

• arbės ir privati-
nių, reikalų. Pijus X, tas , a- 
žasis Popiežius, kurs širdžiai 
plyšus, mirė laike pirmo mė
nesio Didžiojo Karo, buvo 
draugiškas žmogus ir valgyda
vo su savo raštininkais ir s a 
kardinolu. Benediktas XV taip 
'pat trokšdavo senų draugų 
draugystės ir reguliariškai pn> 
taudavo su savo raštininku ir

Pirmiausia, jis užima sep

tynius kambarius ketvirtam 
didžiojo Vatikano name; lan
gais žiūrinčiais į Šv. Petro

. dvasios žmogus, kurs supranta ;kupolų ir apačioj Į ištiesimų 
ko nori ir žino kaip savo no- karališkojo miesto. Štai jo tik
rus ivvkdvti. Išmintingas, nu- ras namas. Štai jo vidujinis pa i, , •1 ‘ . ... kartais su seserim,
sistatęs, drųsus, tvirtas, tikras Jocius. Niekas neįeina j šiuos 
valdovas — autokratas. i kambarius, išskiriant jo du

Štai yra Šventasis Tėvas, raštininku ir tris svietbrolius 
kurį publika retkarčiais painu- vienuolius, Aleksijonų broli- 
to. štai oficialus Popiežius su jos, kurie rengia Popiežiui i 
savo oficialiais priėmimais ir [valgį ir prižiūri jo kambarius. ! 
audiencijomis.

Bet, Pijus XI yra aštres
nis ir nuošalesnis. Jis laiko 
savo pareigas kuo nors aukš
tesniu dalyku, atskiriančiu 
nuo senų draugų ir buvusio g\
venirr.c. Jo dabartinės dienos 

Šis privatinis butas susida- priklauso Bažnyčiai ir kiek-
Dar įdomesnis yra šis žmo- ro iš prieanginio, iš 'dviejų viena liūdinti minutė ir valan-

I

gus esųs užpakalyje šalies ir posėdžių kambarių, miegamo-.da jai priklauso. Kartų pasi- 
ceramonijų papuošalų, sūnus jo, valgamo ir privatinio mo-j traukęs į savo būtų, jis yra 

kymosi kambarių ir iš mažos kaipo vienuolis, meldžias sa- 
privatinės koplytėlės. Lubos i vo kambarvje.
gana aukštos ir kambariai ne Kuomet Pijus XI tapo iš- 
per puikiausiai išpuošti. Kiek- rinktas Popiežium, tuomet jis

tų; paskui paskirtas Apašta 'vienas popiežius sulig savo atsivežė j Vatikanu savo se- 
liškuoju pasiuntiniu j Lenkija noro, kambariuose daro atmai- najų šeimininkę, kuri tarna- 
(kur jis artimai susipažino su ! nas. Darbartinis Popiežius vo jo šeimoje ir nuo mažens 
Prezidentu Ilooveriu) paskui permainė pastarojo Popie- jį prižiūrėjo. Keturius me

mažo fabriko užveizdo, gyve
nančio šiaurinėje Italijoje.

minkius ir šventoves, pagal i kurs Milane ir Vatikane bnvo
kelius kur Šv. Petras sėdamas 

pirmaisias krikščionybės sėk

las, keliavo ir pro nesuskaito

ma eilę bažnyčių ir paminklu, 

turinčius lygiai senus kaip jis 

pats parašus. Paskui, pro auk 

štus žalvarinius vartus, pro 

šveicorius, sargus, raudonuo-

knygininku per dvidešimts nie-

a us

se, geltonose ir mėlynose uni-1 išrinkimo popiežium.

kardinolu Milane ir štai sep- ižiaus koplyčių į miegamų kam- ji savo rankomis rengė jo pa- 

tynis metus atgal, vienų va-j barį, o iš Benedikto XV mie- prastus valgius; bet trimis 

sario dienų, pats nustebo del'gamo kambario, padarė kop- pastaraisiais metais, ji taip

To paties amerikiečio laiške p. Smeto- ir rašto

I lyčių. paseno, jog negalėjo daugiau
------   —.—..... ...... atlikti savo pareigų ir paga-
laisvė, nei kad pasižymėję lietuviai linu Pijus jų nusiuntė-sesei ų

pastovių valstvbiu tvarkos.” Tų pastabų da- nai teisingai sakoma: “Karo metu mes ame- patrijetai butų b*' teismo metami kalėjimuos- • prieziuron ir savo pajamomis
rant turėta omenyje prof. Pr. Dovydaitis, rikiečiai nesigailėjome nei savęs nei aukų • n M

*1 to amerikiečiai negali tylėti, ma- užmoka josios išlaidas.

prof. Eretas ir dr. Leimonas, kurie be teis- Lietuvos nepriKlausomybes atgavimui... 1 n- tnnt, kad uzurpuojama visos tautos teisės ir Dabar vienas Aleksijonas
mo buvo pasodinti kalėjimų.
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taip man jos gaila šviesių spindulių, ro

dos, kad jų daugiau ir nebematysiu, ro

dos, kad neišanš daugiau rytai, bet ji nu

sileido, pasislėpė už tamsių pušynų. Visa, 

kas žavėjo akis, kas kėlė sielų, paskendo 

tamsumos šilkų tinkle. Slėnyj įsiviešpa

tavo tyla. Lapas ir tas tyliai nuo šakelės 

krenta. Nemunėlis klonyj, lyg užburtas, 

lyg paskendęs slėpiningų pasakų šalin, 

teškena, ritas per kietas akmenų nuga

ras. Įsižiūrėjau į jo tamsų, pasakingų vei

dų ir, rodos, pasinėriau jo gelmėse. Ro

dos, matau ten gelmėse senovės Lietuvos 

praeitį, jos paslaptis, kurias jis tyliais 

mėnesienos vakarais pasakoja krantams, 

matau brolių lietuvių kraujų, kurį pra

liejo už tautos laisvę, jaunų bernelių la

vonus, lietuvaičių ašaras... čia lyg papuo

liau į slėpiningų Lietuvos valdovo širdį, 

kurioj yra atsispindėję visi brolių lietu

vių vargai ir ašaros, kuri plaka Gedimi

no, Garsiojo Vytauto krauju. Girdžiu... 

lyg sudejavo, lyg atsiduso... Jaučiu, kad 

mano širdis nerimsta, trankosi krūtinėj... 

Jis atsiduso... jis atsiduso po kovų, po 

nelaimių, at- gal Neris liūdnų žinių atnešė,

čiau mes nusistebėjome, kad Lietuvos respit- valdžia išnaudojama asmeniškoms užgaidoms brolis vienuolis gamina jam 

blikoje būtų ilgam laikui panaikinta žodžio ir partiniams tikslams. i (Tęsinys 6 pusi.)

gal Vilnius kenčia vėl naujas kartčias, gal 

lietuvio širdį grobikas erelis drasko na

gais, o jo kraujas teka Nemunėliu. Nemu

nėli seneli, matei daug lietuvio vargų, 

matei, kaip kryžiuočiai degino, plėšė pi

lis, matei, kaip rusas smaugė geležine 

grandimi, matei, kaip lenkas garuojantį 

nuo kraujo kardų ištraukė iš lietuvio krū

tinės... O baisus, Nemunėli, atminimas!.. 

Tu dabar dejuoji, atsidūsti, tu vėl junti, 

kad Gedimino pilyj erelis viešpatauna, kad 

Gedimino ir Vytauto dvasia neranda sau 

vietos iš skausmo... Taip tu žinai, tavo 

bejausmė širdis išgirdo brolių Vilniečių 

šauksmų, o daugelio lietuvių jo negirdi, 

daugelio lietuvių šinlys kietesnės už ak

menis, jos negirdi, kad verdantis brolio 

kraujas pralietas nuo lenko kardo, neži- 
žino, kad Vilniaus kraštelis mirksta aša

rų klane. Tu tik, Nemunėli seneli žilbarz- 

dėli, atidūsauni, tu užslepi skausmų krū

tinėj, o daliai- matau jį mėnulio nušvies

tam veide... Rodos, matau kaip, liūdnam 

atsiminimui sudrumstus, nurieda gailios 

per veidų ašaros... “Ar taip sunku, Ne

munėli?” — kiaušiu sieloje, bet jo ban-

gos tik suteškeno, tik veidas skausmu ap
siniaukė ir, rodos, prabilo: “Taip, sūnau... 
Aš kenčiu lietuvio vargus, bet kęsdamas 
ir nerimstu... Ten Vilnius... Ten pilis... 
Ten Vytauto karstas... (> ne! Pasauli, as 
be Vilniaus nenurimsiu! Aš įliesiu į lietu
vio širdį tėvynės meilės lašų iš Vytauto 
kraujo ir grobikas nulenks savo suterštų 
krauju galvų po lietuvio kojoms...” Su
siūbavo Nemunėlio bangos, suošė šilas, 
tolumoj graudingai suvaitojo pelėda, pa
budo šlaitas. Palindau ir aš iš svajonių, 
pakilau nuo kulnelio, kur daug kenčiau, 
daug jautė jaunutė mano širdis. Aplinkui 
ošė. Bangos bučiavo smiltėtus krantus, 
pušys lingavo niūniuodamos kažkokių liū
dnų raudų, — visus glostė šiltas, lengvu
tis pietų vėjeli.-. Pabučiavo ir mane jis į 
kaktų ir, tarsi, ragindamas apleisti šių 
malonę vietelę, taršė plaukus. Danguos 
spindėjo milijonui žvaigždelių, o pilnatis 
mėnuo šypsojosi vargstančiam Vilnijos 
kraštui ir laisve kvėpuojantiems Lietuvos 
artojams. J. M. Labukas

DAINELEI

Skambėk, skambėk, dainelė,
Plačiai po lankas.
Aidėk, nors širdį gelia,
Aidėk, numylėta dainelė,

Per tamsias girias.

Nuskrisk j vargdienio bakūžę. 

Paguosk jį varguos,

Užžiebk jo padangėj saulužę... 

Pripldvk džiaugsmu jo bukūžę,- 

Jam Svieski varguos.

J. M. Labuku:

Kas daugel mylėjo, tas daugel kentėjo. 
Tas, vyru išaugęs, nelinksta nuo vėjo. 
Kančia — tai didvyrių mokykla.

Maironis

Jaunystė tai toksai paukštis, kuris 
pro tamsiausius debesius dar įžiūrės sau
lę ir švinu apsunkintais sparnais sugebės
į jų skristi. S. Oleikienū
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Įvairių tautų atstovai, susirinkę sudaryti planus antram tautų karnivalui, kurį rengia Chicago Daily News. Iš kairės į dešinę sėdi: 
Frank Knox, leidėjas Tbe Daily Ne\vs; City Building Commissioner John Ericcson, chairman of the Swedisb group, and J. M. Vilniau of 
tbe Latvian group. Standing, first row (left to rigbt) are Dines Miller, Danisli; Dr. Ernest Loewinger, Hungarian; Dr. Miroslave Siemens, 
l'krainian; Dr. A. M. Barotliy, Hungarian; John R, Palandecb, Jugoslav; Maj. Felix J. Streyckmans, general chairman and liead of tbe 
Belgian group; Paul Demos, Greek; Judge Jobu Sbarbaro, Italian; Carl H. Lundąuist, Swedisli; John A. Cervenka, Czecboslovak, and 
Elmer A. Foi-sberg, Finnish group. Standing in .the rear row are Dr.J. W. Kobalter (left), Austrian; Cbristian Olsen, Nonvegian; Ernest 
J. Kruetgen, German; Carl Moe, Nonvegian; Rocco de Stefano, ItaliangJohn Cristoff and Waliclie Grablachoff, Bulgarian.

Nors lietuvių atstovo šiame atvaizde nėra, tačiau lietuviai šiame karnivale rengiasi dalyvauti. Lietuvių komiteto valdybą' sudaro: I.. 
Simutis, pirm., .J, Miekeliunas ir A. Bacevičius vicepirmininkai, dr. P. Atkočiūnas ir A. Žvirblis sekretoriai, d r. J. Poška iždininkas. Prog- 
ramo komisijos valdyba: komp. A. Pocius, muz. V. Daukša ir muz. K. Sabonis. _ _ 1 Hi i

•-

'ik* kapų. Po trijų metų pro T i • i • • a j sybės i Turkiją atlikti svarbųLenkai kaip ir Adomą, sa- ~. 1 ‘
reikalą. Lapkričio 26 d., 18-).)

imi mūsų parapijos mokyklo
je susitvėrė orkestras, kuris, 
nors—sunkiai, bet sėkmingai 
darbuojasi. Orkestras, kaip ir 

zabelnai visi orkestrai, suside- 
Ida iš šių chorų:
1 Stygų choras. 1. Skripkos, 
|2. Yiolės, 3. Violončelė.

Antras choras; 1. Klarnetos, 
2. Fleita.

Misinginis choras: 1. Trinu- ! 
tas. 2. Trombonas, 3. Pūdelis.

Pistano choras: 1. Būgnas. |

Naudinga ir įdomu žinoti • 
ka i pirmutiniai muzikos or
kestrų rašytojai buvo Mozar- j 
t’as ir Havdn’s. Abu buvo ka- ' 
ta likai. 'Gal ateityje ir iš mū
sa būrelio atsiras vienas, ar 
(iailgiau, kurie ne tik pasižy- , 
i n s orkestre, bet ir rašys lie
tuvišką. muziką orkestrams. 
Dieve padėk!

Elena Kulpyte.
8 skyriaus mokinė.

— Paskui priprasi.

Ona Ūsaitė, Aušros 
Vartų mokyklos 
8 skvriaus mokinė.

— Jonas? — Ką vež.ate par
duot tuose maišuose?

— Avižas! — atsakė tylo
mis.

Jonas: — O kodėl taip ty
lomis sakote, juk ne vogtos?

— Ne, bet bijau, kad ark
liai neišgirstų.

Prie asilo nelysk iš užpaka
lio, prie ožio iš priešakio, o 
prie moters iš visų šonų.

Eugenia Nausėdas,

Aušros Vartų mokyklos 
8 skvriaus mok.

JUOKAI
I Sūnus išvažiavęs iš tėvų kai 
I mo rašo laišką ir pasakojo 
i kiek liko paršų, nęs tėvai jam , 
davė jų keltą, čia jo laiškas: I

‘•Mieli tėveliai, kiaulės vi
sos išdvėsė tik liko vienas pa-; 
ršas jūsų sūnus. Lauras.”

SUMANI TARNAITĖ
... IPI fesionališko gyvenimo Kaune, vinasi taip pat Kasčiušką, Siu- ' <h ./ 1 ' . ”ATHT FQ 7SFHFI IAI Adomas sugrįžo į Vilnių. Dėt 1 evičių, Niemkevičių ir dau- n,( tal-’ J1-" 'lial ,H*’( niH) ' .H S O I bS»O fclLlJuLIflI ImI įį ištiko nelaimė kuomet jis i gelį kitų. Bet paikystė yra tai ' H pa au o as įancuzijoj. |<as 

______________________________ • • H a- xt ..................m i Lenkai jo kūną pargabeno į l
(Vaikų skyrius, kurį prirašo lietuvių pradžios 

M] mokyklų mokiniai)

ADOMAS MICKEVIČIUS ,1 >uvo lietuviai, paėjo iš senos 
ponų šeimynos. Jų šeimoje ne
buvo nei lašo lenkiško krau- 

\domas įgijo pradž. moks-

susidraugavo su kitais uni ver- Įdaryti. Nors jie ir rašė lenkų 
siteto studentais. Šie sukėlė j kalba, bet jų turinys dvelkia 
maištą prieš Rusiją. Tą patį lietuviška dvasia.

(1798 — 1855)

A (lomas Mickevičius, žynius 
rašytojas, autorius įžymaus

lo

metą juos visus suėmė kaipo 
politinius priešus ir išsiuntė 
Rusijos gilumon. Po dešimties 
mėnesių jis tapo paliuosuotas 
ir nuvyko į Odessą tikėdamas

Apie “Pan Tadeusb” yra 
rašoma sekančiai: “Nei viena 
Europos tauta dabartiniu lai
ku neturi tokios epikos, kaip 
“Pan Tadeusb” čia Dan Qui-

Krokavą ir ten palaidojo.

Julijona Stulginskaitė,
, 8 skyriaus mokinė,

Šv. Antano mokvklos.

— Ona, ar tu nuplovei ran- 
prieš minkydamas duoną! 

- .Juk aš ne pyragą min
kau, bet juodą duoną.

PAS KORTŲ BŪRĖJĄ

ORKESTRĄ

lą Zasieje. Kuomet jis buvo gauti darbą, kaipo profeso- xate susijungė su llliad. Poe- Brighton Park.

_ i — Iki 50 metų amžiaus ta-
■ msta daug kentėsi dėl pinigų 
skolos.

Neperse- į — O paskui.
trylikos metų (1812 metais) rius, bet jam nepasisekė. Iš tas stovi tarp nykstančios pra 

brangiausiu Lietuvos sūnų. Le ^am tel<0 Pamatytl Napoleoną čia jis nukeliavo į Krymą, kur eities ir dabartinių laikų. Prieš Į 
nkaKji savinas be jokios prie- !v0(lanti savo kariuomenę per parašė neapsakančiai gražias !jų mirtį jis juos matė, bet dau '

“Pan Tadeusb” vra vienas iš !

žasties. jie neturi teisės jį sa- Juviuvi* prie§ niSU*‘ Didelg c*les’ APleid(?s Krymą jis nu- giau su jais nesimatys.” 
vintis, nes negali Įrodyti, kad lcnklJ kariuomenė lydėjo Na- vko į Maskvą, kur patapo į Mickevičius atliko savo da- 
Miekevičius buvo lenkas' Tei P"1('on<T &ltas įvykis Adomui [generolu gubernatorium. Būda rbą valdančia ranka. Praeitis

Lietuva

ir rašė jų kalboje, tai nereiš- paliko amžiną įspūdį.
i • i i i t -v, , . . Mickevičius įstojo Vilniauskia, kad lenkiškas kraujas jo . . •' .

, . , _ . . m ' universitetan 1815 metais irgyslomis bėgiojo. Taip, jie ga-
v -.v- ... pradėjo filosofijos mokslą suh džiaugtis savo literatūros i1. /' .

dideliu pasisekimu. Besimoki-pažanga, nes šis garbingas lie . . . v.
, • ....... v . ndamas universitete susipaži-tuvis praskleidė jiems sviesos .. .
q v ... ... ne sn Marijona Vereščakaite.kelią, pralobino ju literatūrą v. . .
- , v. . v.. . , . Ši pažintis sutrukdė jo moksli- net paraše rankrašti jų kai- 1 , . ...
1^ • ' ’ lūs, bet su panaite nesivede,

, .v . kadangi kita jį mylėjo. Jis la-1 Mickevičiaus Lietuvos meilęMiekeviems gimė lietuvis, ‘ ’ 1
gyveno lietuvis ir mirė būda-
mas lietuviu. Paikystė būtų 
užginčyti ir ta faktu.

'mas gubernatorium jis parašė jo atspausta amžinai. Rašte 
veikalą “Konradas Valenro-į“Pan Tadeusb” mintys taip 
das” ir “Gražina,” pasisklei- aiškiai ir atvirai išreikštos, 
dė po visą pasaulį, ikad nereikia jokių pastabų,

Plačiai lietuvių dainuojama paaiškinimų.
“Vilija” jo parašyta. Joje ap- j Mickevičius nustojo rašyti 
rašyta upė, tekanti pro 1834 metais apsivedęs. Jis su-
Vilnių, Kauną į Nemuną. Skai 
tant šį darbą galime spręsti

nkiai turėjo duoną užsidirbti. 
1839 metais buvo profesorius 
klasiškos literatūros Lozanoj. 
Vėliau buvo profesorius Colle-

Anomas 
mažame kainu

bai apgailestavo šią nelaimę, ir jo dvasią... 
bet vėl užsiėmė rašymu. Da- 1834 metais Mickevičius pa- 'ge De France Paryžiuje. Ifar- 

Numirusių”. įuošė savo šauniausį rankraŠ- ,zev, prūsų rašytojas sako:
tį “Pan Tadeusb.” Jis rašo, Įdomauju šiuo ypatingu asme- 
“Lietuva mano tėvynė, tu esi niu: Tai Adomas Mickevičius,

“DRAUSŪ” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI- 
VŲ laivakortes į Liętuvę ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

$9.75, $12.50, 
$18.75, $24.50,
Dabar oras pilnas dainų ir 

muzikos ir visokių pamo

kinimų.

Galite pirkti mokėdami po

$<oo. . •
i savaite

los. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tol. Boulevard 4705—8167
bar “Festivala 
Šilaine rašte,pr 
kai, kuomet lietuviai pasken

,r. , . . Šilaine rašte,prisimena tie lai-
Mickevicius irime z

si o 1 IiNaugarduko 1" I ’ Paff°ny^tėje vien atsimin- mūsų gyvybė. Kaip tave rei- kurio nesu matęs. Daug Tūpė-
,' ‘ . davo savo numirusius “Dūši-įkia saugoti, tik tas gali išmo- sčio ir vargo pasireiškia jo

nic.ai.. .o (\ai, sime n Dienoje.” Jau tą dieną kti, kuris tave prarado. Šian- Į lietuviškame veide.”
priruošdavo valgio ir gėrimo dieną tavo gražumu ir skais- Į 1855 metais Mickevičius bu- 
ir pastatydavo ant numirusių-,tumu aš džiaugiuosi.” |vo siųstas Prancūzijos vyriau-

« » «

IVAKORCIU AGENTŪRA
2334 SoOAKL

l ietuvių programai iš sto
ties WCFL, 970 k. Nedėlio- 
inis nuo 1 iki 2 vai. popiet. 
WHFC, 1420 k. Ketvergais 
nuo 7:30 iki 8:30 vakare.

Eleonor AVallace, Mexico 
City, Meksikoj, amerikiečių ko 
lonijos išrinkta “grožio kara
liene.”
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Kataliku Priešams 
Nesiseka

ir.usprendė arkivyskupui nepa
siduoti ir apeliavo j vyriau
siąjį valstybės teismą. Kas gi 

į iš to.* Šis teismas patvirtino

Tad “mokyti” aukštųjų mo
kslo Įstaigų profesoriai jauni
mų veda ne gerdvėn, bet sta 
ėiai į prapultį. Ėjęs aukštuo-

I'ortland’o mieste, Oregono Vyriausias teisinas dar išaiš 
valstybėje, V įsų Šventųjų pa- kmo, kad visokios mokslo p 
rapijai reikėjo šalia bažnyčios staigus gali būt statomos kie 
statyti mokyklų. Rugpjūčio mė kvienoj miesto zonoj. O gyve- 
nesį, 1930 metais, iš miesto ta- ntojij paduoti argumentai y- 
rybos gautas leidimas. Tuojau ra be jokio pagrindo, 
apie tai patyrė tos parapijos-

apygardos teismo nuosprendį, sius mokslus jaunimas daugu- 
1‘arapija gali statyti mokyklų, moję nė nežino, kas tai yra 

Dievo Įsakymai. Dorovė jiems

ribose gyvenantieji katalikų 
piiešai. Jie surinko kiek tai 
parašų ir kreipės į miesto ta
rybų, kad mokyklos statymas 
būtų uždraustas. Jie nerado 
prieš tų mokyklų kitų priežas
čių, kaip tik tai, kad parapi
jos bažnyčia yra rezidencijų

Oregono valstybė seniau pa
garsėjo, kada ji buvo pakliū

si išnaikinti visas privačias 
mokyklas. Tada ne tik kata 
likai, bet ir kitų tikėjimų žmo
nes turėjo kreiptis net į v> 
įiąusiųjį krašto teismų. Ir val
stybė pralaimėjo. Privačios

yra svetima. Jie prarūgo vier 
lik materijalizmu. Jie perdėm

(Tųsa 5 pusi.)

HYPOCRtŠY OF DEMOC-
RATIC REPEAL CRY 

EXPOSED

The North pays the taxes and 
South spends the money.

. . , , , , , , . , imokvklos vra konstituein? gy-zonoie ir todėl mokyklai veik-1 / . ... ..,. . , T. , .. .ventojų privilegija,ti ne vieta. Jie toliau argu-Į
montavo, kad ten gatvėse vai
kams yra pavojaus del daž- 
naus automobilių važinėjimo,
kad vaikai mindžiotų įtaisytus Į -----------
ties namais žolynus, kad pa-j Aukštose J. Valstybių mok- 
galiau taikų riksmas ir jų sįq jsfaįgOSe> kaip niekur ki- 
triuksmas gyventojams butų [llr, bedievybė ne tik palaiko 
nepakenčiamas.

Na, ir kų gi ? Šiais argume
ntais remdamasi miesto tary
ba ir atsiėmė duotų leidimų 
statyti mokyklų.

Tada Portlando arkivysku
pas Jo Eksc. llotvard’as krei-

Kova prieš bedievius

ma, bet ir sėkmingai skleid 
»*’ “"S“*1” • ižiama. Kai kurių universitetų.

net pačių valstybių lėšomis iš
laikomų, prežidentai ir profe
soriai dažnai viešai pasisako, 
kad jie yra socialistai, ar ra
dikalai ir uolūs bedievybės

pės į apygardos teismų. Šis tei! platintojai. Kaip toki ponai
smas nusprendė, kad parapi
ja gali statytis sau mokyklų, 
nepaisant kokioj zonoj tas bū-

mokina jaunimų, pigu su
prasti. () taip dalykai stovi 
daugiausia del to, kad visuo-

tų. Teismas įsakė duoti para- .mene visai nesidomi jaunimo 
pijai leidimų mokyklos staty- auklėjimu. Visuomenė yra ur
mui. į ba užimta nuolatine kova už

Bet miesto taryba taip pat būtį, arba politika ir sportu.

ln an interview with a reprosent- 
ative of our piiper, Cougresaniau 

William E<1. Kult 
pointeri out the

iiaportauce of Ho
over ’s eleetion to 
the labor, busi
ness, industry and 
the faraiers of our 
country. He said 
that the obnoxions 
Eighteenth Aitten- 
Jnicrit was passed 
by a Demoeratic 
Congress and has

Congressman been kept on the 
Willlam E. Hull_j statute hooks by 
Southern Democracy ever sinee.

Sinee the 18th Amendinent beca- 
nie a part ot tne Coustitution, 
uootlegging and rackteering hav-e 
run not tliroughput tne country. 
llie Govennnent has lošt large 
siuus m revenue; tne tarmei’ nas 
lošt the sale ot Uis grain; and tlie 
laborer iias lošt tne oppoitumty 
to lauor. People are at lašt awake 
and reaiize tnat we vvould be bet
ter oli with a legalized liquor lnw 
tunu we are witu tlie bouilegguig 
system of today.

•‘tlie lepeni of tlie Eiglitcenth 
Aniendiiieni woukl be a glonous 
tlung if it could be accoinpnshed,' ’ 
Mr. tiuli said, “būt in my opimon 
it cainiot be repealed in tais gene- 
ration. 1 believe tnere is a saner 

coui’se to pursuc.

<‘Knowing Congress as I «lo, I 
am eonvinced it will not voto to 
repeal tlie Eighteenth Amendment 
for many years to ooiiif. During 
the past ten years the wet man- 
bers of Congress have been in) a 
hel|dess minority and not until the 
lašt tenn ef Congress were 
abie to get reeognition on the floor 
of the House. Under a reecnt rnfe 
tlie wet minority of the House was 
abie o seeure a vote on the Beek- 
Linthieum Bill to modify the Er 
ghteenth Amendinent and tliroug.i 
the šame proeedurc this minority 
secured a vote lųidn the O’Connor- 
Hull Beer Bill, of which I was co- 
author, būt which was also voted 
doten.

“Svūthcrn Democrats voted al- 
most as a unit against these bills 
and thein left the Capitol of the 
Nation to take part in the Denioc- 
ratic Convention which adopted a 
resolutiou for the repeal of tbe 
18th Amendinent and the legaliza- 
tion of non-intoxicating beer as 
the most important plank in its 
platform. Then as a further mark 
of their ineonsistency, these šame 
Democrats returnod to Washington 
and immediately voted against the 
Binghani Beer Bill in the Senate 
and backed up Speaker Garner in 
has refusal to allow a reconsidera 
tion of the O’ConnorHall Beer 
Bill in the House.

“ Dcnioeratic orators in this eam- 
paigti are making big talk about 
the repeal of the Eighteenth Amen- 
dment būt what assurance do they 
give that tlie Democratie Mombcis 
of Congress vilt vote for it in De- 
ccmber whcu they refused to vote 
for it in July?

“Alfred E. Smith, who made bis 
first speech for the Demoeratic tic- 
ket, claimed that the Demoeratic 
Repeal Plauk was his, plauk, būt 
he did not tell that the Roosevelt 
crovvd stole it from him and pre- 
sented it to the Convention in 
order to prevent the ‘‘llappy War 
rior’’ from stampoding the con- 
vention in his l'avor.

“He did not tell that he knetv 
the Democrats of tlie South who 
voted against him in 1928 vvould 
never vote for the repeal of the 

Eighteenth Amendinent in either 
branch of Congress. He did not 
in his entire speech hold out anv

ho|»e or give any dofinite asstinuice , tom and the eonfidoneo that the 
that the Eighteenth AmendnicnT j vvorld en.joys in our govennnent and 
vvould ever tie repealed. Al is toe i our institutions, mušt not be sha- 
hoaest at heart to say that the lie-1 ken and destroycd,’’ Mr. liuli em- 
niocratic Party vvould biing about i phasi/.ed most enmestly. 
a repeal vvhen he knovvs it is im-1 “The security and integiity of 
jiossihle to do it. 1 the nation depends upon hovv we

“The Democratie Southern Sta- vote on November 8th. Wo cnnnot 
tęs are drv aini the Demociatic afford to take a long chnuce būt 
South Controls the Demociatic Cen-1 mušt throvv every safeguard around 
gress, and Congress mušt act before
there is any ritmai of the Eigh
teenth Amendinent. Thercfor<‘ the 
only Iioįh* vve have for inodifying I 
the Eighteenth Amendmcnt ortlu 
legalization of beer is through the 
cxecution of President Hoovers’ 
plan by a Republican Administra- 
tion.

“The liųuor (piestion is not the

our honies, our childreu and our 
futnre by re-eleeting Herbert Hoo
ver and the entire Repuiblicau tie
kei,’’ M r. Hull conelnded.

only (piestion to be considered in 
this eleetion. We vvho live north 
of the Ma-oirDixon line have n 
serious problern to eonsider. It is 
not generally knovvn that the North 
is paying practieally all the inco- 
me taxes coHocted by the Govern
ment and that under Democratie 
rule the South Controls the making! 
of all lavvs for tlie appropriation | 
of that money.

“In view of these faets, hovv.' 
can the Democrats of the North 1 
elaim that their Party is a National Į 
Party, knovving all the time that j 
it is sectional in its operntion and j 
sectional in its inferests?

“Tlie Southern Democracy vvliich ' 
now Controls Congress vvill also j

eontrol the Administratioii if M r. 
Roosevelt is eleeted President, aini 
the eleetion of Mr. Roosevelt vvill 
brang tlie business mon of the na' 
tion faee-to-face vvith three things:

First, the immediate paymentsof 
the soldiers’ bonus, vvhich vvill rock 
tlie foundntion of the credit of the 

1 Government;
Second, the lovvoring of the pro- , 

teetive taril'f wliich vvill biing all j 
our industries iu ojten and uncipial i 
competition vvith tlie nations of 
tlie vvorld;

I
Tliird, the enactment of the “ru' j 

bbcr dollar’’ currency hill.
“Therefore, the eonstruetive po- i 

licies of the Hoover Adininistration, 
the restoratio of business vvhich is 
novv in progi-ess, tlie re^employincnt 
of labor, safeguardoil hy our pro- 
teetive tariff, mušt be carried out. 
The souudness of our monetarv svs-1

Senų Laikų Vaistas 
Pulcngvinu Gėlimą Pečiuose

“Per du metu kankino mane nuola
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo 
pečiuose. Išbandžiau visokius lini- 
nientus, bet nė vienas nepagelbėjo 
man. l>raugas rekomendavo man In
karo Pain-Expellerj ir tik po dviejų 
išsitepimų juomi visi mano skaus
mai pranyko. Pain-Expelleris yra 
geriausias iš visų linimentu.”

J- B-Lockport, N. Y.

PJIN-E1PELLEB

/?,N
TEXTURE

in your enkes?.

THEDOUBLETESTED 
DOUBLE ACTING

BAKINC 
POVVDER

$AMEPR|Q
J FOROVER ,
42 YEARS

25 ounces for 25$rnwaO, gv j*Qt.itS M»G ęp ’
HLLIONS OF POUNDf UfEO Bv 

OwR CO.Vt 0RM1MT

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This Ir n Pamena Vlvani Bet nnd In- 
elurlea facn powd„r. »1.00; Jtnnae, 75c, 
TlsRue C-«am »l.oo, Dcpllatnry $1.00, 
Vaciai AatrlnKnnt 51.76. Bath Salt 1.00, 
Tollet Wat»r 51.25. Perfume 52.76. Brll- 
Uantlne 76c. Skln Whltener 75c. Totai 
Value 512.00. Special prlce, 51.97 for all 
ten pieces to lntroduce tkla line.

Vardas .....................................
Adrssas ....................................
Siunčiame p«r paštą COD 

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bes Van 580-5th Avenue, New York

ALWAYS
Kitchen-Fresh!

KRAFT
Mayonnaise

Labai švelnus... stiprus, ska
nus mišinys pa-rlnktinio alie
jaus, švelnaus uksuso, rink
tinių kiaušinių, retų priesko
nių. Sumaišytas mažomis 
krūvelėmis dėl geresnio sko
nio.
Pristotoms ŠVIEŽAS groser- 
ninkanis kas ke los dienos. 

Pabandykit jį!

N0W OFFERED AT 
REDUCED PRICES
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i Draugui’ Reikalinga 200 Kontestininkų-igentu

■i

“DRAUGO VAJUS” JAU PRASIDĖJO

AR NORI DARBO?
STOK Į “DRAUGO” VAJAUS K0NTE3TĄ. Užtikrintas pelningas atlyginimas su do

vanomis.
Agentas neužgema, bet išsilavina. Išbandyk savo gabumus.
Neužmiršk, kad stodamas į “Draugo” Vajaus Kontestų daug gero padarysi sau ir vi

suomenei.
“Draugas” yra vienatinis tikybinis lietuvių dienraštis Amerikoje. '

PARAPIJOS—DRAUGUOS
Kiekviena parapija tepasirūpina bent vieną kontestktfnką įstatyti į “Draugo” 

Kontestą. Kur dar nėra Hetuvly parapijos, tenai “Draugo” skaitytojai teišsirenka vie
ną ir jis tepasldarbuoja išplantinti “Draugą, kad būtą galima lietuvių žinias visur išne
šioti kasdien.

Kiekviena draugija ir organizacija tepasirūpina vieną kontestininkų įstatyti į 
“Draugo” Kontestą.

DOVANOS:
I. Laivakortė ir Geležinkelio tikietas į Lietuvą ir atgal ar+m $200.00 už nemažiau 

kaip 3,000,000 balsų.
II. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, Mount Provi

dence (aplankant šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną,) VVashington, Philadelphia, 
(Aplankant šv. Kazimeiro Seserų naują mokslo įstaigą,) Nevv York, VVaterbury, 
Hartford, Thompson, Conn. (aplankant šv. Marijos Kolegiją,) VVorcester, Boston, 
Ottebec, Montreal, Toronto, Detroit ir atgal į Chicagą arba $100.00 už nemažiau ka.’p 
2,000,000 balsų

III. Tik automobiliaus Ekskursijos išlaidos per 2-roje dovanoje minėtas vietas ar
ba $50.00 už nemažiau kaip 1,000.000 balsų.

IV. Radio arba $20.00 už nemažiau kaip 500,000 balsų.
V. Laikrodėlis arba $10.00 už nemažiau kaip 300,000 balsų.
VI. Įvairios dovanos suskirstytos sulig Kontestininkų nuopelnų.

PASTABA: Pirmų dovanų gaus tik vienas. Kiti pasiekę 3.000,000 balsų gaus $150.00. 
Antrų, trečių, ketvirtų ir penktų gaus visi, kurie pasieks pažymėtų skaičių balsų.

Registruokitės Tuojau Gausite 5,000 Balsų Dovanai!
■ ' ■
luiuHaaHiiHuaHuuaauisiiH»UNBHaauHHMHaauiaauiMiiuHHiBai»iHiHusnBsaiaBe9B«piBauiui)iI
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Pinpadienis, lapkr. 7 d., 1932

KOVA PRIEŠ BEDIEVIUS įpultį. Kraštas vadinasi krikš- 
-------------- vieniškas, bet j mokslo įstai

gas Kristaus mokslo neįsilei-(Tyifft iš 4 pusi.) . r .
i't.zin ir kone visur ir visados 

}vi>i>unkę bedieviškomis teo šį mokslą neigia.
rijomis. Jie nesijaučia, kad ūži |)Uok, Dieve, kad North Ca 
savo nusikaltimus turėtu kam'ro|ina valstybė padarytų sek
mus būti atsakomingi. Jie ne- 'mingų pradžią ir būtų kitoms 
supranta, kad turėtų kur nors 1 valstybėms pavyzdžiu.
būti koks pasaulio Sutvėrėjas I _____________
ir \aldytojas. ■■ a ■ ■ ■

^amu Savininkams
krašte vra dauguma žmoniųĮf lITIl.*
tikinčiųjų. Jie ima burtis i[ ||fl
kuopas ir bendromis jėgomis I
kovoti prieš bedievius, ypač „. . ~ .

, v, . , , , ' Šiais sunkiaisiais laikaisankstosiose mokvklose. v
, v. • • • oaug žmonių, ypač darbimn-Htai, anot zuini, pirmiausia , , ,

. . ... v. .kų, dėl skolų (morgičių) ne-Nortli Carohna valstybėje si-Į 7 .. / ; " {'
, . ... v. , . ' . galėjimo mokėti neteko namų.nitai piliečiu, kaip vyrų, taip ............... T

? . į .. . 'luos namus jie įsigijo gerai-moterų, pasiuntė bendrąjį vai- Į . . .... ... , ,. _ . , . . . , i siais laikais. Dirbo ir skolastvbes gubernatoriui prašymą,

Buvusiojo karo 
Kanados lėšomis 
Londone, Anglijoj.

paminklas
z

pastatytas

:a<:

I

DRAUGAS
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.

Šventasis Raštas, Senojo ir 
Naujojo Įstatymo arba Testa
mento su Vulgato tekstu, Ket
virtas Tomas, kaina $4.(X).

Viršminėtas knygas dar ga
lima gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue,

Chicago, III.

tiems yra vilties. Net tiems y- 
ra jau pagalbos, kurių morgi
čių laikas baigės ši mėnesį ar- jell, Mass.

lem Marijam Misi
jas rudais meto

Lapkričio 10 d. ligi 20 d. 
misijos Kenosba, AVis.

Lapkričio 13 d. ligi 20 d. 
vienos savaitės misijos Lo\v-

5

. . . . , .7 .mokėjo. Užėjus nedarbui, sko-1. , . , ■jis apvalytų valstybes is-! , „ j ba baigsis ateinanti menesi
lų mokėjimas nutrauktas. Na-laikomas mokslo ištaigas, ku-|X,f — Į j^aį kurįose krašto dalyse

, .. . . '. v - , , . , ,mai teko skolintojams ar kam . ,. ,- . .nose bedievybe viešai skleid-I . . . _ . 'apie spalių men. 15 d. ims vei-
._ kitiems. Dingo visi sumokėtiz’an.a. Šie piliečiai nusprendė “‘j *"/“**’w ,p(į faįp vadinamas federali-

.... . , ,, pinigai. Nebuvo jokios pagal- 1 . , , , , ,r.visu bedieviu vardus paskelb- .v. , jms namų paskolos bankas. Vi-
. Š v.................... v -v j- bos. Morgičių savininkai ne-1 , v, , . i ,ti Mėsai, jei jie neissizades sa- | . 7 . . sain krašte bus dvylika to ba-

vo tų pragaištingųjų žygių. | , r. .v. liko sakų. Vyriausias banko
Katalikų# vyskupai jau se

nai šaukia krašta ir gyvento- ....
k 10 pat pasigailėjimo.

vertus, ir morgičių savininka 
tas kas kiti taip pat neturi to

DAKTARAI:
Tel. Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: lu-.’l ryto: 2-6 ir 7-9 vakare 

Vilūne Uolilevard 7 042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis ir nedėliomis pagal

sutarties

Office Thone 
I’rospect 1028

Res. nnd Office 
2359 So. Leavitt St

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGlfiON 

2403 VV. 03rd St., Chicago 
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. S. A. DOVVIAT

jus, kad jie daugiau kreiptų 
domės Į mokslo Įstaigas, ka
liose jaunimas vedamas į pra

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIA? LTET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

nau prie grabų 
dirbystėa

OFISA8
668 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 1288 I. 
Halsted Street, Tel 
Victory 4888.

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 Wcst 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Lapkričio 27, 28 ir 29 d.
Keturių dešimtų valandų ŠŠ.
Sakramento Adoracija Pitts- 
burgh, Pa.

Lapkričio 29 ir 30 šv. A n- ... „
47 l Tel. Cicero 12u0

driejans bažnyčioje atlaiduose
pamokslai, Philadelphi a, Pa.

Lapkričio 28 d. ligi gruod- j Val 
žio 6 d. rekolekcijos ir ketu- :

Bouievara 7 689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

A—HA Y

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
j Nedėliomis ir ocreuuiuis susitarus

rių dešimtų valandų ŠŠ. Sa- 4847 VV. 14th S t. Cicero, 111.

ofisus Tel. Grovehill *617
Rea 6737 S. Artesian Ave. _________ . _ . ________ . _

TeL Grovehill 0617 GYDYTOJAS U* CHIRURGAS
5147 WEST 25th STREET 

Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak. 
Tel. CICERO 602 

ir
2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Blvd. 

4:84 — 6:80 kasdien 
Telefonai: Kedzle 2450 — 2451, arba 

Cicero 662. Res. tet Cicero 2888

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1428 West Marąuette Road 
VaL: 2-6 lr 7-9 P.M. Ket. 9-12 A.M. 

Nedalioj susi taras

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Ave.
Vak 2—4 ir 7—9 vak vakare

Res. 2136 W. 24th St.
j TEL. CANAL 0402

I Tel. Canal 02'57 Res. Prospect 6639

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

Tol. Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: t iki 5 po pietų, 7 Iki 9 rak.

Office: 4459 S. California Ave. 
Nedėlioja pagal sutarti

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. 
Nedėliotais tr šventadieniais 10—12

boardas (komisija) yra \\ a- 
shingtone. Šis bankas duos rei 

ji alingų paskolų tik tiems žmo
Kurie žmonių iki šioliai sa- ■ įiėms, kurie nori išlaikyti sa- kramento Adoracija Cicero, - 

vo įgytuose namuose išsilaikė, \o namus. Bankas nesirūpins Ilk
naujų namų statymu. Tik ge-' Lapkričio 30 d. ligi gruod

žio 8 d. Švč. Marijos 'Nekaito 
Prasidėjimo Novena Cambri- 
dge, Mass.

Gruodžio 3 ligi 11 šv. Te
resės novena šv. Andriejaus 

ib&žn., Philadelphia, Pa.
Gruodžio 7 d. ligi 15 d. vie

nos savaitės misijos Šv. Juo
zapo bažnyčioje, So. Cbicago, 
Ilk

Gruodžio d. ligi 23 d. re
kolekcijos šv. Jurgio bažny- Į 
čioje, Detroit, Mieli.

Misijoms vadovauja marijo
nai misijonieriai: T. Antanas 
Petrauskas, M. I. C, ir T. Jo
nas Jakaitis, M. I. C. Abu ne
seniai grįžę iš Lietuvos. 
Aleksandras Bublys, M. I. C.

t-ACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS

Įbes tiems, kurie turi savo na
mus ir pasiryžę su jais nesi- 
t kirti.

Laidotuvėm." pa
tarnauju gerlaupia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
tr pigiau negu kiti Ralkale meldžiu atsišaukti, o mano 
todėl, kad priklau- darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooeevelt >616 arba 2618
2314 W. 23rd PI., Chicago

ti

1439 S. 49 Court, Cicero, HL
TUL. CICERO 1927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų ailalfcymei
ekyrltj.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Atboja

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

Minėto banko boardas aną
dien spaudoje paskelbė, kad 
tie visi žmonės, kurių nama
ms yra pavojaus dėl nemoka I 
mų skolų (morgičių), tuojau! 
kreiptųsi į jį, boardą, AVashin- 
gtone (Home Loan Bank Bo
ard, AVashington, I). C.). Sa
vo laiškuose turi išaiškinti vi
są reikalų stovį. Tada boardas 
imsis priemonių tuos žmones 
vienaip ar kitaip gelbėti, kad 
jie neprarastų namų. O kada 
bus atidalytos minėto banko 
šakos, tada pagalba bus užti
krinta.

Dr. C.K. Kliauga
DEN TISTAS 

Utarniukais, Ketvergais ir Subatomis
2420 W. Marąuette Kil. arti Wcstern 

Ave. Pitone Hemlock 7828 
Panedėliala, Seredomis ir Pėtnyčiomia

| 1821 So. Halutnd Sveet

Tek Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET
Faune Heniloek 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EXTRACT1ON 
i Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 

6558 SO. YVESTEltN AVE.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557

X-SP1NDULIAI

Rbone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 

Sereuomis ir nedėliomis pagal sutartį 

REZIDENCIJA:
6628 So. Ricbmond Street
Telefonas Republic 7868

DR.SDŽANA A.ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7387

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo i* Iki 
12 ryto (išskyrus seredoiuis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vak vakare Llarninkals 
ir Ketvergals.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 So. Halsted Street 
Office Tel. Victory 7188 
Ros. Tel. Hemlock 2615

TeL Grovehill 1596

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
OftABORIOT IR lajdotdtių▼■DEJAI
1650 WEST 46th STREET

4(tk ir Paulina Ita
Tel. Bouleyard 6I82-8418

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
irte manės, patarnausiu simpatlš- 
iai„ mandagiai, gerai ir pigiau negu 
dtur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Reikia žinoti, kad šis ban
kas bus mažųjų namų pasko 
los bankas. Su dideliais na
mais jis nieko bendra neturės 
Kada šio banko sistemas bus 
plačiai išvystytas, žinovai sa
ko. kad bus galima gauti a- 
pie 80 nuoš. namų vertės pas 
kolų.

Gal taip ir nebus, bet minė
to boardo atsiliepimas daug 
z.monių, kurie turi namus, su

ramino ir pradžiugino.

“ATLAIDŲ ŠALTINIS ’

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

G R A B O R I Ų ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą, iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EŪDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

* Didyzta O f Imli

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai. YARDS 1741 lr 1742

GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

DR, A, L. YUŠKA A

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR ClllitUitGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
4 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak. 

Seredomis po pietų ir Nedėldlemals 
tik susitarus

2422 W. UARUUETTE ROADDll. MAKGEKK)

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę ir patogesni? 

vietų
31325 SO. HAi.STED SI’.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vakare 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pilone BOULEVARD 8483

Rea Phone 
Engiewood 6641 
Wentworth 8000

Office Phone 
Wentworth 8006

Išėjo iš spaudos maldakny- 
Atlaidų Šaltinis. Paruošė 

jų ir išvertė T. Kazimieras 
kapucinas, išleido seserys kot- 
rinietės. Maldaknygėje yra pa
aiškinimas apie atlaidus ii 
daugiau, kaip 300 įvairių mal
ini, kuriom popiežiai suteikė 
ai laidus. Nors visos maldos ge
ros, bet už vis geriausios yra 
tos, kurioms suteikti atlaidai. 
Ši knygelė turėtų būti visų ka
talikų rankose. Kaina su ap
taisais 65c.
“DRAUGO” KNYGYNE

2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, III.

8^

AKIŲ eYDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.

Šventasis Raštas, Senojo 
Naujojo Įstatymo, su Vulga- 
tos tekstu, Antras Tomas, plo
nais popieriniais aptaisais, 
kaina $3.00.

Šventasis Raštas, Senojo 
Testamento III. Psalmių kny- 

Iga, patarlių knyga, Eklezias 
i tikas, Izajo pranašystė. Vertė 
ir Komentorių pridėjo Vys
kupas Juozapas Skvireckas, 
plonais popieriniais aptaisais 
kaina $3.00.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus ir Mal
dų, Antrasis padidintas leidi-

Tel. CICERO 294

SYR£WICZE
GRABORIUS

LaldofūvėjnB pilnas patarnavimas
galimas už $85.00 _

KOPLYČIA DYKAI '
4 S0U Gmjvo, JU. Us.

AR ŽINAI, KAD

Khasia miestely, netoli Atė
nų, moterys plauna drabužius 
akmeniniam sarkofage, t. y. 
karste, kuris yra 2,000 metų 
senumo.

Čemodanu rakiai...
Vos išsigelbėjęs per trauki

nių katastrofą anglas ieško 
kartu važiavusios žmonos.

— Tamstos žmonų trauki- i 
nys per pusę perplovė, — pra 
nešė jam konduktorius.

— Būk malonus, atnešk 
man tų žmonos pusę, kurioj 
yra čemodanų raktai, — pap
rašė pypkę traukdamas ang-

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
sstl priežastim galvos skaudėjimo, 
ivolgimo, akių aptemmio, nervuotu- 
rno, skaudamų akių kųr&tį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų regystf 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
įsitikimuose, egzamluuviin&s daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
nas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 18 ryto iki 8 vaka- 1 
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM 
?Ą LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Alusy kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVE. 
Tet Boulevard 7589

Tel. Lafayette 1016

DR. F, J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas

1S00 ĮVEST 47th STREET

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVE. 
Chicago, 111.

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS lx CHIRURGAS

6558 S. LAKSTEI) STREET
Vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D,
4010 SO. .MICHIGAN AVENUE ' 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 vantiidai ryto.
Nuo 6 Iki 8 valaidai vakare 

upart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. I’laza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 Iki 12 dienų

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Res. TeL Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
- 3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTJiSJAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. nuo 8-6 vak.. 

Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCLALISTAS

Ofisas tr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St 

Valandos: nuo 10—-4; nuo 6—8
tfųdėUomUh ttuo II Iki IX

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

Tel. .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON L-
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai
pietų: 7—8:20 vai. vakarą 

Nedėliomis 10 Iki 12 
Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
’ (Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2429 We8t Ma/ąuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare

Ulorų, U Ketv. vak. pagal eularU

Tat Hemlock 8700
Rea Tel. Prospect 6616

DR. B. ARON /
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

Ofisas 6156 South Kedzie
Rez. 6425 So. California Ave. 

Vai.: 2-6. 7-9 v. v. Usklrlant Ketv.

Ofiso lr Rez. TeL Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

OttM mk: aus 1-*. U“« 6;i«-»;<Į
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CHICAGOJE
DR. AL. RAČKUS NAUJOJ ( Kuopų valdybos malonėkit.

VIETOJ 'pasirūpint atsiųsti atstoves ar.
----------- i bu pačios valdybos prašomos

Pr. Al. M. Račkus, “Drau- atsilankyti, nes bus renkama 
gc” bendradarbis, perkėlė sa- \aldyba ateinantiems metams, 
vo ofisų Į Brighton parkų —j Apskritis susirinkimus laiko 
3051 W. 43rd str., prie Archer kas du mėnesiai, todėl auks
avę., netoli Kedzie avė.

IŠ FED. CHIC. APSKR. 
SUS MO

(Fed. lnform. biuras)

L. R. K. Fed. Chic. Apskr i- 
ties susirinkimas įvyko lapk
ričio 2 d., Aušros Vartų parap. 
mokyklos kambary. Susirinki
mų atidarė pirm. A. Žvirblis.

Iš rengiamos Fed. Chic. Ap
skr. vakarienės, kuri Įvyks la
pkričio 9 d., š. m., Dievo Ap
veizdos parapijos svetainėj, 
komisijos nariai: A. Bacevi 
eius ir A. Grybas pranešė, 
vakarienei viskas jau prireng 
ta.

[čiaus prieina ir valdybos rin
kimas.

Pranešame iš anksto apie 
, tai dėl to, kad M. S. kp. tu
pėtų laiko išrinkti atstoves j 
ta apskrities susirinkimų.

V. Petrošienė, pirm.
R. Mazeliauskienė, rašt.

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Moterų Sų

jungos 1 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks antradieni, 
lapkr. 8 d., 8 vai. vakare, šv.

Cook County šelpimo fondo valdyba, Robert A. Gar- 
dner, vajaus pirmininkas ir R. Douglas Ktuart, pirminin
kas, tariasi su Edward L Rjerson, .Jr., Illinois šelpimo 
fondo pirmininku dėl fondo sukėlimo vajaus, kuris da
bai- smarkiai vra varomas.

s a vienu iš dviejų raštininkų, ra audiencijų eilė.
Pirmiausia, jis sustoja prie Aštuntų valandų grįžta į sa- 

Įžuvų prūdo; čia atsisėdęs me- vo kambarius ir privatinėj ko- 
• ta trupinius žuvims, čia vi- plvčioj, su savo raštininkais,
'suomet to laukia didžiulis ka- atkalba rąžančiu.I ... I .
tinas. Ilgų laikų Pijus jį glo-Į Pusiau devintos valgo va- 
sto ir dažnai atneša jam nuo karienę, kuri paprastai susi-

kaipo į dvasios vadų.

Jis atliko Popiežiaus darbą
sunkiausių pasaulyje ir jis 
pats vienas iš sunkiausia dir
bančių pasaulyje darbininkų.

(Paimta iš Cosmopolitan) 
Vertė A. Miciūnas, M.I.C.

stalo gabaliukų mėsos.
Jo antra stotis yra prie nai

vo. kuriame rambu-i du ei c 
liai. Tuomet jitm prisimena

d<du iš: minestrone, mėsos ir 
-[vienokios daržovės, stikliuko

BRIDGEPORT, Conn., lap. 
5. — Buvusia kumštininkas

vyno.
Po vakarienės vienų valan 

jaunystės dienos, kuomet jis <tų laiko dirba su savo rasti- čempi jonas Tunney antradie- 
buvo vienas iš žymiausių Al- pinkais ir dešimtų valandų ei- >*• negalės balsuoti, nes neisi 
pių laipiotojų, žiemių Italijoj, na į knygynų apsvarstyti die- registravęs. Registravimosi 

Paskui jis valandėlę pasi- , uos klausimus. Šiuo laiku jo
meldžia prie gražios Liurdo [raštininkai ir visa šeimyna ei- 
grotos. Vėl kitame daržo kam-na gultų, o jis čia vienas at- 
pe pasimeldžia prie šv. Tere- iikinėja savo darbų. “Šios yra 
sės grotos. įmano geriausios valandos,”

Kuomet lyja, jis savo vaikš- jis sako, “aš nesu trukdomas 
čiojinių atlieka po stogu; tas ir visiškoj tyloj galiu peržiū- 
kelias yra apie trijų šimtų rėti įvairias popieras ir darv- 
pėdų ilgio, kuri Pijus paskv- ti sprendimus.
rė prie sienos. Turėdamas sep- j Taip, pirmų arba antrų \a- 
tvnias dešimts dvejus metus, landų, užgesinęs žiburius, jis 
.jis reikalauja sunkaus mikli- užlipa viršun gultų.

dienų jis sirgo.

P. CONRAD. Fotografas
Turime tokias pat Šviesas kaip 

Hollywoode musų studijoj ir vaka
rais iruti paveikslai išeina tokie gra
žus. kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
poiuCiiientų ir senipelių pašaukit mus 
telefonu- ENGLEHOOI) 5K40 

nes. 7S0 W. «2iul St.

Jace\i-, . ... <*a, o ketvirtadieni su \ alstv- kambarį ir valgo pietus. Pie- nrmosi, ar lyja, ar ne. Ter aštuoniolika ar devynio
'.a i,„4 Jurgio parapijos salėj. Visos , „ . . , A , -v • I n , , . .. ..-e, Karti _ . i bės raštininko pagelbininku. , tus paprastai susideda is sriu- Po valandos vaikščiojimo b:<ų valandų, jis naudojo savo. . * nare., tni 11 nai 11 a i a t a u k it. n u s . .. , _ , , i, , . . ,, ... . Į.. v v • , _ . .nreng- .v Desimtų valandų prasideda bos, mėsos ar vienokios dar-,ketvirtų valandų, grjzta j savo jėgas Bažnyčios tarnybai irišduotas raportas iš bunko pa

ros. Taipgi malonėkit sunešti 
ar pinigus, kas liko

Vakarinių Valstybių seime . . 
lio rengimo komisijos pirm. dr. ar Pin’8Ut'’
P. Atkočiūnas ir rašt. p. Sa- U- <*•

Ralienė darė platų pranešimų |
apie prisirengimus dėl įvyk-[KAIP POPIEŽIUS PRALEI-,

.'reguliarės audiencijos. Pir- žovės ir mažo kavos puoduko, [kambarius. Pasimeldęs kokį
valandų laiko,

siančio seimelio, kuris įvyks 
vasario mėnesi, 1933, Dievo 
A p veizdos parapijos svet.

Chieagos pasaulinės parodos 
reikalu pranešimus darė ‘Dr.’ 
red. L. Šimutis ir inž. A. Žvir
blis.

IŠ Mar. Kol. Rėm. seimelio! 
pranešimų darė dr. P. Atko 
čiftnas ir A. Bacevičius.

DŽIA DIENĄ

(Tęsinys iš 2 pusi.)
valgį, žemomis lubomis virtu
vėje, kuri randasi tarp antį o 
ir trečio aukšto. Kitas jam 

[patarnauja, o trečias prižiūri

Buvo įdomių pranešimų iš -valgo

jo kambarius. Popiežiaus du i 
ranštininkai gyvena greta jo 
kambario ir juodu atskirai ;

miausia ateina įvairių kong-Į Skaniausias Popiežiaus vai- laikų, vienų 
regacijų viršininkai, tai yra 'gis yra ryžiai su sviestu. Vi-!Įskaito.
įvairūs Bažnyčios skyriai. Įsai nevalgo deserto arba sai-j Pusiau šeštos nueina į ofici- 

Dvvliktų valandų jis prii-1 durnynų ir niekad nerūko. Per
ma pašaliečius svečius ir nuo pietus ir vakarienę išgeria

tiems trims šimtams milijonų 
garbintojų, kurie žiūri į jį,

alų knygynų ir čia seka ant-

pusės po dvylikos laiko pu
siau viešas audiencijas ir pri
ėmimus. i ’

Pusiau trečios, eina į savo 1

spalių 9 dienos. Kolonijų at 
stovai pranešė, kaip buvo ta 
diena apvaikščiota įvairiose 
kolonijose.

►Sekė visa eilė kvietinių į į- 
vairius parengimus, taipgi iš- 
linkti atstovai į Labd. Sąjun
gos 13 seimų.

Kiekvienų rytų, lygiai sep
tintų valandų, Popiežius ke
liasi, nusimaudo šaltu vande
niu ir nusiskuta. Visuomet 
rengiasi baltu rūbu, su balta l 
kepure ir raudonais sandalais.

Pusiau aštuntos, jis aplanko 
privatinę koplyčių, atlaiko šv.

PRANCIŠKUS
ŽVRBLIS

Susirinkimas buvo skaitliu- [Mišias ir paskui išklauso savo 
gas ir įdomus. [ raštininkų Mišias.

Pusiau devintos valgo pus-

KULYS SCHOOL OF MUSIC 
DUODA MOKINIŲ 

KONCERTĄ

ryčius, kurie paprastai susi

deda iš šilto pieno arba kavos 

su duona ir sviestu. Visuomet 

vienas valgo, bet, dažnai vienas 

iš raštininkų atlieka svarbiau i 

sias korespondencijas valgio 

metu.

Devintų valandų, prasideda 

jo oficialė diena, kuomet nu

žengia į savo oficialų kamba-

North Side. — Penktadienį, 
lapkr. 18 d., Hanilin Park sve
tainėje, VVellington ir Hoyne 
Avė., bus gražus programas, 
susidedantis iš solų, piano, 
snųūkos, dainų ir orkestro.

Kas norite pamatyti šį jau- rį. Čia studijų kambaryje, ku- 
nuolių koncertų, įsigykite ti- riame jis savo pasirinkimu iš 
kietus iš anksto, nes prie durų brangaus Vatikano knygyno 
nebus parduodami. Įžanga 25c. Į suskirstė du tūkstančiu knv- 

Kvieslys gų. kurių turinys apima Baž-
-------------------------------------------- Į nyčios reikalus, pradeda savo

MOTERŲ SĄJUNGOS CHI-[ dienos paskyrimus: pirmiau-

CAG0S APSKRITIES 
SUSIRINKIMAS

£iuo pranešu visoms kuopo
ms, kad M. S. C. apskrities su
sirinkimas įvyks lapkr. 27 d.,
6v. Antano parapijos svetai

nėj, Cicero, UL, 2 vai. popiet, monsignorp Borgongini

šia ateina kardinolas Gaspa

ru, Pontifikalis Valstybės raš

tininkas. Kasdien, išskiriant 

antradienį ir ketvirtadienį, juo 

du svarsto ir kalbasi apie val

stybės reikalus. Antradieni de[ 

vintų valandų, jis matosi su 

Du-

“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS 
BLANKA

Šiuo pranešu, kad jstoju į “Draugo Vajaus” Kontestų:
Vardas ir pavardė..................... .. ................................................................................................................

Adresas ........................................................................................r..................................................................................

i........................................................... • ♦.•. • .?•» • v •,
“Draugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

stikliukų .vyno.

Trečių valandų savo priva
tiniu elevatorių nusileidžia i 

i požeminį parėjimų, kur jis į- 
lipa į savo automobilių ir pri
vatiniu keliu nuvažiuoja į Va
tikano daržus. Čia išlipa ir 
vaikščioja apie valandų laiko

—

ŽEMESNES KAINAS

Mirė I^ipkr. 4 d. 7:05 vai. vak 
15 metų ir 11 mėnesių ainž.

Gimęs Mel.rose Park, III.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Antaną, motiną Elenurą. 
brolį Antaną, seserį Sophia, 
senukus Joaną ir Antaną Se- 
dimkus, gimines Prancišką ir 
Tamošių Janulius. Emilija ir 
Joną l.enskus. Eleną Sedims- 
kaltę, Magdaleną ir Jurgi Bu- 
klerius. Joną ir Kazimierą 
Žvirblius.

Kūnas pašarvotas 1316 North 
31 Avė, Melrose Park, Tll.

laidotuvės įvyks Antradienį 
Lapkr. 8 d., 1932. Iš nr| ių
9:30 vai. bus atlydėtas į Mouut 
Ca.rmel bažhyėią, Me'rose Park. 
Illinois, kurioje jvyks ge
dulingos pamaldos už ve’lonio 
sielą. Po pamald.ų bus nulydė
tas j Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus, ir pažvstn- 
mus 'dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę Tėvas, Motina, Bro
lis. Sesmo lr Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
S. P. Maž.eika. Yards 1138.

Nuolatinis stengimasis. įgyti įtek
mės ir ekonomijos Clęrk Frank V. 
Zintak ofi e galutinai paliko šį ofi
są pavyzdingiausiu mieste.

Metiniuose reportuose 1931 ir 
1932 Clerk Zintak nurodo kad 
$301,398.50 buvo sutaupyta virš iš" 
laidų, nežiūrint, kad 5,600 daugiau 
casų buvo užrašinėta negu kad per
eitame periode, ir clerkų skaičius 
buvo sumažintas tame taxų mokė
jimais sutaupyta apie Įieukioliku tm- 
katančių dolerių.

Republican 
Headquarters 

Lietuvių Divizija 
NATIONAL:

M. Wabol, Chairman, 
Palmer House, 

Room 777.
STATE:

A. K. Valukas, 
Chairman

Morrison Hotel 
Room 585 

COOK COUNTY:
B. R. Pitkiewicz, 

Chairman
Metropolitan Bldg. 
134 N. La Šalie St. 

Room 300.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

| Be mokslo sunku gyventi, ypač A- 
\ merlkoje. Mokytis reikia lr senes- 
I niems žmonėms ne tik jaunuoliams.
| Geriausia lietuvių mokykla visoj Chl- 
[ cagoj yra Amerikos Lietuvių Mokyk- 
| la. Čia pagal naują mokinimo būdą 
I išnokinama Į trumpiausią laiką ang- 
| lų ir lotynų kalbos, aritmetikos, kny- 
gvedystės. stenografijos, pilietystės,

■ laiškų rašymo, abelnos istorijos, ir 
kitų mokslo šakų. Mokyklos vedėjas 
p, J. P. Olekas, yra senas ir daug 
prityręs, kuris gražiai ir visiems su
prantamai dėsto mokslo dalykus ir 
kiekvieną labai patenkina. Dabar, 
prasidėjus mokslo metams, pats ge
riausias laikas pradėti mokytis. Atei
kite ir įsirašykite šiandien. MOKSLO 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto iki 3 po 
pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokvkla

3106 So. Halsted St.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., Rm. 1005
Kampas Clark St., 10-tu lubų 

Telefonas Štate 7660 
Valandos 9 ryte iki 5 popiet

Vakare: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas Republic 9600 

Valand-os 7 iki 9 vakare

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofls&a 77 W. Washlngton 8t. 
Room 905 Tel. Dearborn 7968

Valandos: 9 ryto lkl 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals lr Ketvergals 
— « Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 71X7

Namų Tel. Hyde Park 1S96

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6950—6377

(4600 S. WGOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6 393

Democratic
Headquarters

Lithuanian
Division

134 N. La Šalie St. 
Chicago

ISO N I-A SAI.T.E RT—pairai sutarti

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 

į taipgi elektrikinius laikro

džius, inovie cameras, projcc- 

! torius dėl judomų paveikslų 

.rodymo. Kairios labai nupigin 

hos.

!WEST SIDE EXPRESS 00.
Coal, AVood, Expressing and 

Moving

214G So. Hoyne Avenue 

Chlcago, Tll.

MARCIJONA
RUBLIAUSKIENĖ
(po tėvais Balčiūnaitė)

Mirė Lapkr. 4. 1932. 8 vai. 8ak. 
60 metų amžiaus. Kilo iš Pane
vėžio Apskr. Subačiaus parap. 
Velnelklų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antaną, du broliu Kazi
mierą tr Antaną lr gimines, o 
Lietuvoje dukterį Adelę lr žen
tą Stasį Gablliauską, anūką, 
brolį Joną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1410 So. 
49th Ct. Cicero, 111. Laidotuvės 
Jvyks Antradienyje, Lapkr. 8, 
1932, iš Eudetkio koplyčios 8 
vai. bus atlydėta J šv. Antano 
par. bažnžčlą (Cicero, 111.) ku
rtoje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės stelą. Po pantaldų 
buk- nulydėta J šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę Vyras, Broliai Ir Gi
minės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

Eudeškln, Yards 1741.

Nepamirškite balsuoti už Frank 
V. Zintak, lapkričio 8tų dėl Clerk 
of tlie Superior Court.

p. Zintak yra' vadas Demokratų 
politikoje vietinėj wardoj nuo jau
nų dienų. Kuomet jis buvo dvide
šimts pirmų metų jis buvo pastaty
tas precinkto kapitonu. Kovo mėn. 
1931 m. rezignuojant p. M. S. Szy- 
mezak kaipo Clerk of the Superior 
Court, p. Zintak buvo vienbalsiai 
rekomenduotas per Cook County 
Demokratų Centralinę Komisijų, už
imti tų vietų.

Susirinkime Superior Court tei
sėjų, kambariuose teisėjo Denis E. 
Sullivan, p. Zintak vienbalsiai tapo 
išrinktas Clerk of the Superior 
Court. • . .

Viai p. Zintak draugai, kurie re
mia jo išrinkimų agitacijų ant De
mokratų bilieto yra tikri, kad jia 
buk tarp pinnųjų ant bilieto rin
kimų dienoje.

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES
DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už $1.00
IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI

10 už 50c

Pasiskuhinkit jeigu norite pasin 
BARGENU

Galima jas matyti:

“DRAUGAS” PUB. CO
2334 So. Oakley Avenue 

Kolei išsibaigs

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

HIG H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTĖRN AVENUE 

S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 

Pranas Dargelis, savininkas

Jei manai pirkti *utomoft,11|. ateik 
pae mue pirmiau, nes mes užlaikome 
▼leną iš geriausių rūšių automobi
line — 8TUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėję eavo stiprumu lr gražumu.

Taipgi mes tdrlme pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą tr 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVEMLB 
Telephone Lafayette 71 >9.

!
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