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ANGLIJOJ SOCIALISTAI SUTRIUŠKINTI
ISPANIJOJ ĮVEDAMI TIK VIENI 

PARUIMEOTORŪMAI
Japonai įspėja bolševikus

ITALIJOS FAŠISTAI MINĖJO 9 METŲ 
SUKAKTUVES

BRITŲ VYRIAUSYBE LAI
MĖJO RINKIMUS

TIK VIENI PARLAMENTO 
RŪMAI

LONDONAS, spal. 29. — 
Parlamento rinkimus laimėjo 
MacDonald’o vadovaujama vy 
riausvbė. Ji sudaryta iš Įvai
ru) politiškų partijų (konser- 
vatininkų, liberalų ir darbo) 
vadų. Pats ministeris pirmini
nkas MacDonald’as yra darbo 
partijos vadas.

Rinkimai tikrai buvo nepa
prasti. Sutriuškinti socijalis- 
tai ir Įvairaus plauko radika
lai.

Parlamentan išrinkta: kon
servą tininkų atstovų 464; tau
tiškųjų liberalų 64; tautiškųjų 
darbo partijos narių 14. Iš to 
skaičiaus tik 55 atstovai yra 
nusistatę prieš vyriausybę. -

Konservatininkų laimėjimas

MADRIDAS, spal. 28. — 
Steigiamajame Ispanijos susi
rinkime radikalai ir toliau vy
rauja. Savo balsų daugumu jie 
nusprendė, kad Ispanijos res
publika turės tik vienus par
lamento rūmus.

JAPONAI ĮSPĖJA BOL
ŠEVIKUS

LORDO CORNWALLIS’O PASIDAVIMAS YORKTOVVN’E “DRAUGO” VAJAUS PRADŽIA CICE 
ROJĘ PUIKIAI PAVYKO

Erdvi salė buvo pilnutėlė
/

žmonių

LIETUVIAI YRA PASIAUKOJĘ KATALI
KIŠKOS SPAUDOS RĖMIMUI

Mūsų dienraščio “Draugo” vajaus pradžia
~ lA , -x x , ,x • > x - , , . .Ciceroje vakar vakarą kuopuikiausia pavyko.Yorktown’o mūšio 150 metų sukaktuvėmis atvaizduota, kaip Anglijos kariuomenės va- t, « . į A .. «-«_ v

das lordas Cornwallis mūšio lauke savo kardą atiduoda pulk. Lincoln’ui, gen. VVashington’o | LruVl Sv. Antano parapijos sale DUVO pilna Z1HO- 
atstovui,___________________________________________ ___________________ niŲ. Vakaro programa šauniai išpildyta. Buvo

TURTUOLIAI IR NE
DARBAS CHICAGOJE

NEVY YORK, spal. 28. — 
Anądien vienam susirinkime 
kalbėdamas, Pennsylvanijos 
valst. gubernatorius Pincho- 
t’as pareiškė, kad vieno Ame
rikos multimilijoninko turtų 
pakaktų visiems šio krašto be-

PRIEŠ SKOLŲ PANAI
KINIMĄ

TOKIJO, spal. 28. — Japo
nijos užsienių reikalų minis
teris baronas Shidehara pa-
siuntė j Maskv, įspėjimą, kad 'ŪSj^''Sėiį£ 
bolševikų kariuomenės veiki
mas- Mandžiūrijos pasieniu bū
tų nutrauktas. Shidehara pa
reiškia, kad bolševikų kariuo
menės judėjimas daro blogos 

yra istoriškas. 1932 m. konse- j į(a|ios japorfl> ir 
rvatininkai parlamente buvo
laimėję 370 atstovų. Dabar jų 
antrasis didelis laimėjimas vi
ršija aną pirmąjį.

Darbo partija, kuriai šian
die vadovauja socijalistai ra
dikalai, vargiai atsigaus po 
šio smūgio.

menėms.

BOLŠEVIKŲ KARIUOME
NE TIES MANDŽIŪRIJA

TOKIJO, spal. 28. — Japo
nų konsului Tsitsihar’e prane-

VOKIEČIAI NEPATEN
KINTI

BERLYNAS, spal. 29. —

Amerikoje yra ne vienas 
multimilijoninkas. Savo turtu 
dalimis jie visi kartu galėtų 
sudaryti milžinišką šelpimo 
fondą.

NEGAUS NEPRIKLAU
SOMYBES

VYASHINGTON, spal. 28. 
— Iš Baltųjų Rūmų praneš
ta, kad prezidentas Hoover’is 
nepritaria tam, kad Filipinų

sta, kad Pograničnaja apylin- , ... , , ,
’ .. . i saloms butų duota nepnklau-

kese, Mandžiūrijos pasieny, ,. ,, v . , , ,somybe. Pažymima, kad salųbolševikai turi sutraukę apie 
30,000 kariuomenės. gyventojai dar nepasirengę

v¥. . „ patys vieni rūpintis savo rei-Tokijo laikraščiai praneša, , , . „ . .,, . . ..... ,kalais. Be Amerikos globosyl A 11 ■»» n •»» i -i o lr,i»v, 5kad Amūro armijai, kuri su-, . .... . v .
Vokiečių spauda nepatenlrin- daugiaiW!ia i5 Mn, įr 3“°’ Pne8al apniktų,
ta konservatininkų laimėjimu
Britanijos rinkimuose. Konse- 
rvatininkai nekartą yra parei
škę savo nepalankumo Vokie
tijai.

mongolų, bolševikai siunčia gi- * 
nklų ir amunicijos. * PARVYKO AMBASA

DORIUS

IŠGELBĖTI 3 AME
RIKONAI

ITALŲ FAŠIZMO SU
KAKTUVES

BALB0A, C. Z., spal. 28.'. 
— Iš Čocos salų grupės vienos 
negyvenamos salaitės išgelbė
ti 3 amerikonai. Jie salaitėn 
pakliuvo prieš 6 mėnesius ga
rlaiviui nuskendus tose apyli
nkėse. Buvo laikomi dingu
siais. Salaitėje visą laiką jie 

kokosų ^ riešutais

j NEVY YORK, spal. 28. — 
j Iš Prancūzijos parvyko am
basadorius • W. E. Edge’as.

ROMIA, spal. 29. — Vakar 
įvyko čia gausingas fašistų 
suvažiavimas. Dešimtys tūks
tančių fašistų milicininkų ir 
fašistų jaunimo parodavo mie
sto gatvėmis. Šios iškilmės maitinosi ____
buvo sąryšy sukakus 9-iems (vaįgįaįs^ fuvimis ir šerniena. 
metams kaip fašistai apvaldė1
Italiją.

PREKYBOS ATGAIVI
NIMUI

KOMUNISTŲ SĄ
MOKSLAS

LONDONAS, spal. 28. — 
PARYŽIUS, spal. 2S9. — A-’Kipro saloje susektas komuni- 

teinančią savaitę Į Prahą, Če- stų sąmokslas susprogdinti a- 
koslovakijoj, sušaukiamas Eu- liejaus atsargą
ropos valstybių suvažiavimas
kuriame bus tariamasi, kaip Brookfield’e uždarytas vai
atgaivinti tarpvalstybinę pre- stybinis bankas (Brookfield 
kybą Europoje. ,1 State bank).

dainos, kalbos ir ristynes. a
Daug lietuvių buvo ir iš Cbicagos. Iš to aiš-

. xv, . ku, kad katalikai rūpinasi savo dienraščio palai-Chieagoj gyvenantieji čekai f r *
ir slovakai vakar iškilmingai KyDIU.

ČEKOSLOVAKIJOS SU
KAKTUVĖS

minėjo 13-os metų Čekoslova- 
Marąuette Pįiik’e Gary prie ki<>os nepriklausomybės sukak- 

miesty, senatorius VVatson iš
Indiana^, respųj^ikonų senato
rių vadas, kalbėdamas pareiš
kė, kad senatas yra griežtai 
nusistatęs prieš karo skolų 
panaikinimą.

PRIEŠ MOKESČIŲ NE
MOKANČIUS

Cook’o apskrities teisėjas 
Jarecki’s imasi traukti tieson 
visus tuos, kurie įvairiausio
mis priemonėmis išsisukinėja 
nuo mokesčių mokėjimo už ne- 
kilojamus turtus. Jie visi tei
sinasi mokesčiu didumu.

POLICIJA IEŠKO KLERKO

Nežinia kur dingo “Chica- 
go Clearing House Ass.” į- 

I staigų klerkas L. Roberts’as, 
27 m. Pirmadienį jis iš namų, 
Oak Parke, išvyko į minėtų 
įstaigų ofisą, ChicagojTSr ke
lionėje dingo. Policija jo ieš
ko.

Kalbama, ar kartais jis neuž
ims mirusio senatoriaus Mor- 
row’o vietos senate.

TYROLIO GYVENTOJAI 
SUJUDO

SALZBURGAS, Austrija, 
spal. 28. — Rytinio Tyrolio 
gyventojai sujudo prieš cent
rinę Austrijos vyriausybę. Su
važiavimuose nutarė nemokėti 
jokių mokesčių, jei vyriausy
bė Tyrolio reikalus tvarkys 
kaip patėvis.

CEPELINAS NAMIE
FRIDRIČHSHAFENAS, 

Vokietija, spal. 28. — Iš Bra
zilijos parskrido orlaivis 
“Graf Zeppelin.”

tuves. LIETUVOJE
Iš VILNIAUS KRAŠTOD’ANDREA’S NUBAUSTAS!

Capone’s bylos metu fede- — Vilniaus miestas prieš j 
raliniam teisme areštuotas jo pat karą yra paskolinęs ne- 
palydovas P. D’Andrea’s už mažą pinigų sumą pas Lon- 
paslėpto ginklo turėjimą. Už dono kapitalistus. Ta suma 
tai jis vakar tam pačiam teis- iki šiol nesumokėta, o metai 
me nubaustas 6 mėnesius ka- (į metus auga netik procentai, 
lėti. bet procentų procentai. Tiesa,

Vilniaus magistratas “ rūpina
si” tos skolos atidavimu, bet 
be dažno delegatų siuntinėji-

________ 1 mo į Londoną, berods, nieko
Šiandie Chicagoj įvyksta daugiau nepadaryta. O dele- 

mi rūsio “VYhite Sox” base- £»tų važinėjimas į Londoną 
bolininkų kuopos savininko C. atsieina ne taip jau pigiai. 
A. Comiskey’o laidotuvės. Ge- Pav., šiomis dienomis, nežinia

MIRUSIO SPORTININKO 
LAIDOTUVES

dulingosios šv. Mišios už jo 
sielą bus laikomos Šv. Tomo 
Apaštalo bažnyčioje. Velionis 
ilgą eilę metų priklausė prie 
šios parapijos.

BELL YRA SVEIKAS

NUKENTEJO DVI MO
TERIŠKĖS

Mrs. Mary Craven, 65 m. 
amž., plėšikas užpuolė ir ap
mušė jos namuose. Mrs. S. Ba
ker užpulta ir apmušta gatvė
je. Abi paimtos į ligoninę.'

LAKŪNŲ PRAMOGOS

Gnant’o parke lapkričio 8 
d. įžymūs lakūnai lėktuvais 
atliks įvairius triukus ore. 
Tai bus labdarybės naudai.

Penki plėšikai vakar prieš 
pusiaudienį apiplėšė Sherman 
State banką, 48 gat. ir Ash
land avė. Pagrobė apie 8,000 
dolerių.

mų ruošos ir duos kitų nuro
dymų. Tokios mokytojos-ins- 
troktorės jau yra paskirtos 
Alytaus, Trakų ir Utenos ap
skritims.

CARO KNYGOS KAUNE

žmogžudys Bell, kurs spa
lių mėn. 16 d. išsisuko nuo 
mirties bausmės kaipo pami
šėlis, kaip pranešta, yra svei
ko proto. Taip liudija valsty
binis proto ligų gydytojas dr. 
Fr. Gertv’is, kurs kalinį tyri
nėjo.

kelintą jau kartą, išvažiavo 
tuo pačiu reikalu į Londoną 
du atstovai, kurių kelionei ma
gistratas paskyrė 9900 zlotų. 
Ankstyvesnėms kelionėms iš
leista jau 41,000, tuo būdu vi
so labo tik atstovų kelionės 
kainavo 50,000 zlotų, o pasko
la nė iš vietos.

— Vilniaus magistrato po
nai, neva norėdami palengvi
nti sunkų miesto bedarbių bū
vį, per paskutinį savo susirin
kimą nutarė išnuomuoti beda
rbiams po 200—300 metrų že
mės, kuri yra už Kalvarijos 
gatvės, netoli kareivinių. Be-

UŽMUŠTA 16 BURMIEČJŲ i darbiai esą turėtų darbo ir iš 
to galėtų gyventi, o už nuo-

Kauno knygynas (nelietu
vių) “Literatūra” nupirko iš 
Rusijos žymią dalį caro rūmų 
knygyno knygų. Knygos yra 
su buv. Rusijos caro, carie- 
nės bei ankstyvesnių carų pa
žymėjimais ir parašais. Dau
giausia moksliškos vertės kny
gų, kurių iš viso Kaunan at
gabenta vienas vagonas.

Tos knygos ir kiti caro rū
mų turtai buvo bolševikų kon
fiskuoti ir laikomi jų valdžio- 
. fie. * * > >:- ......  -.............. ■Ai,.,, i ■ <

BOLŠEVIKAI UŽ GU
BERNATORIŲ

ŠANGHAJUS, spal. 28. — 
Pietų Mandžiūrijos geležinke-i »
lio valdyba vakar patvirtino 
žinią, kad sovietų Rusija re
mia kinų kariuomenę, kuri lie
ka ištikima Mandžiūrijos gu
bernatoriui maršalui Čang 
Hsueh-liang’ui. Kaip žinome, 
šį gubernatorių japonai paša
lino.

ORO STOVIS

LONDONAS, spal. 28. — Iš 
Rangoon’o “Central News” a- 
gentūrai praneša, kad arti 
Paungdeh, Burmoje (Indijo
je), britų kariuomenė nukovė 
16 burmiečių sukilėlių.

ROMA, spal. 29. — Iš Ber
lyno gryžo Italijos užsienių 
reikalų ministeris Dino Gran
dį’s.

mą atsilygintų savo ūkio ga
miniais.

SKLEIS NAMŲ RUOŠOS 
MOKSLĄ

Žemės ūkio rūmų valdyba 
susirūpino ūkininkaitėmis ir 
nori skleisti jų tarpe namų 
ruošos (virimo, siuvimo ir 1.1.) 
mokslą. Dėl to mano parengti 
atitinkamą skaičių mokytojų,

PLATINKITE “DRAUGĄ” kurios mokys ūkininkaites na-

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie nepastovus 
oras; maža temperatūros at
maina.

PINIGŲ VERTE

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.90 
Prancūzijos 100 fr. 3.93 
Italijos 100 lyrų 5.16 
Vokietijos 100 mrk. 23.69 
Belgijos 100 belgų 14.00 
Šveicarijos 100 fr. 19.58
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DIANOS KLAUSIMAI

•TAUTOS VADAS”.

norime apie 
Tiesa, p.

įgis ir nepriklausomybė Lietuvai iškovota.
Kada katalikų jaunuomenė ėjo j karo lau- , 
kus kautis su Lietuvos priešais, laisvama
niai arba slapstėsi arba net priedams talki- , 
ninkaudavo. Nežiūrint to, p. Smetona mato MIŠKO PRAMONE ARGEN-

Įvairūs Straipsniai.

įeikalą leisti katalikus visokiais būdais per
sekioti.

Jei p. Smetona būtų tautos vadas, jis

TINOJ.
rai neišsimokėtų ir būtų pato
giau ir pigiau sienojų ir kit
ko parsitraukti iš užsienių.

Bet vyriausybės pasiryžimas 
tvirtas. Jei nebus galimas 
plukdymas upėmis, tada bu" 
pasirūpinta papiginti medžio 
vežimas geležinkeliais. Norima 
įrodyti sovietams, kad Ar

Argentinos vyriausybė susi- 
rebūtų leidęs uždarinėti katalikų ekonomi- kivirėijo su sovietų Rusija, 
nes organizacijas, uždarinėti katalikų pri- Sovietų prekybos agentūra 
varias gimnazijas, katalikų nenaudai sure- Buenos Aires mieste sudarė 
formuoti teologijos — filosofijos fakultetų slaptus planus Argentinai iš 
Lietuvos universitete, persekioti katalikų naudoti. Sovietai planavo to 
kultūrinių ir tikybinių organizacijų veiki-krašto rinkas užversti (dum- i įentina gali apsieiti be Rusi 
mų, tampyti po teismus nenusikaltusius ’pUOti) pigiomis prekėmis. jos sįenojų į
valstybei kunigus, uždarinėti laikraščius. Tarp tų prekių turėjo būti ir Į 

Ne tautos vado darbas yra ardyti tai, sienojai, kurių bolševikai tu-' 
kas tautoje geriausia, kilniausia, kas suda- ri galybes, naikindami didžiuo 
įo visų tautos kamienų ir pagrindus jos at- sius Rusijos ir Sibiro miškus.

Argentinos vyriausybė paty
rė apie tas sovietų klastas, ir

X.

KAS KALTAS?

eičiai. Joks tautos vadas negalėtų leisti 
griauti žmonėse tikėjimų, be ko neįmano
ma dorovė, o be dorovės tauta ateities ne
turi. Tas ne vadas, kas tautos likimu žaidžiu, !nių pasekmės Argentinai gal 
jos reikalus savo asmens garbei naudoja, 
jos ateitimi nesirūpina.

Pagaliau, jei x p. A. Smetona būtų bu-Brooklyno liberalų laikraštis plačiai 
rašo apie “Tautos vadų” — p. A. Smetonų. 
Mes, bijodami, kad p. Smetona nepasikeltų 
puikybėn, pamatęs to laikraščio dedamus 
ant jo galvos laurus, vienų kitų žodį ir mes 

jį pasakyti.
A. Smetona mūsų tautai yra

plačiai žinomas. Žino apie jį ir užsieniai. 
Bet mums patiems ir platesniam pasauliui 
yra žinomi ir kiti mūsų tautos žymesnieji 
žim^šės. Tas vis dėl to nepadaro jų tautos 
vadais.

Aie,- neabejojame dėl p. A. Smetonos 
nuopelnų Lietuvai. Būtume nekorektingi, 

jęi pradėtume tvirtinti, kad p. Smetona tik 
blogų daiė, o nieko naudinga mūsų tautai 
nenuveikė. Gar prieš didįjį karų jį jau ma
tėme lu tuvių spaudos ir visuomenės darbų 
airbųnl, dėtuvių tautiškų sąmonę keliant. Tai, 
ką jis yra vsąyp. laiku padaręs, nieks iš jo 
nemano atimti, negali atimti ir neatims. 
Tačiau tie nuopelnai, kol«ų jis turi, jo nepa
daro apšauktu tautos vadu ir neduoda teisės 
vjsos tautos teisėms uzurpuoti. Yra žmonių,
kurie yra daugiau tautai nusipelnę, tačiau į 
jokių pretenzijų prie “tautos \ ado sosto” !> . I
Beturi.

j\ad p. A. Smetona, kaip atskiras asmuo, 
nėra tautos vadas, pati tauta keliais atve
jais jau yra pasisakiusi. Jis buvo kandida
tu į steigiamąjį ir į du kitus seimus ir nė i 
vienų , jo neišrinko. Tiesa, p. Smetona buvo 
pirmuoju prezidentu, bet tai dėl to, kad 
Tautos Tarybos., narių daugumas buvo jo 
draugai. Dabar gi yra prezidentu ne dėl to, 
kad tauta to nori, bet dėl to, kad kariuome
nės viršūnės jį palaiko.I

Kad ji. Smetona nėra tautos vadu 
aiškiai matome iš jo santykių su Lietui os 
katalikų visuomene.

Nieks negalį ginčyti, kad mūsų tauta

Ginčas dėl klausimo: kas 
kaltas už didžiojo karo sukė-

kilo nesutikimai. Tų nesutiki-! limų, pasilieka vis aktualus.
Jis eina ir tur būti dar ilga’ 
eis.

ORGANIZUOJA JAUNAMEČIUS LEGIJONIERIUS

Buvusiam nesenai American Legion suvažiavime Detroit, 
i., užgirta sumanymas organizuoti jaunamesčius le^ijonie-

bus naudingos.
Argentina turį daug savo , ,, •

.. puikių miškų, kui yia Įvai-jįr žinomo mėnesinio 3
vęs i ras tau os va as, jis ūų ne ei fiausių medžių. Nežiūrim to, “The World Toinoirow” Nevv rius (sūnus pasaulinio karo veteranų). Organizavimo darbų 
neteisėtumams vidaus politikoje įsigyventi,-miško pramonė buvo apleista.'Yo,.ke iMuntin5jo 1>2oo i,. pradėjo W. H. Chapiflan iš Butte, llont. Sale jo sūnus legijo- 
ir Klaidas daryti santykiuose su užsieniais.,Tik vienų sienojų į Argeuti. juliausiems Kieėiams po- nierius.
Jis taip pat nebūtų sutikęs likti prez.den- m, kas .„etai buvo įvežama ,it;kams> diplomatams, mokf. -------------------------------------------------------------------------------------------
tu be rinkimų, būti tautos teisių uzurpato-Įuž 40 milijonų dolerių. Savo lininkanis anketos lapus apie LENKŲ MOKYKLOS. Ilyinų atsiradimas cliarakteri- 
riuiii. P. Smetona ne tik nėra tautos vadn, i miško ji į užsienius išsiųsdavo kap-e did^ karo Atsakė --------- ‘-----  izuoju situacijos pavojų. Pra

liet nuo 1929 m. jis nebėra ir valstybės pre- vos už 18 milijonų doleriu . t ^9 ]§ jų tiktai 48 tyirtina Lenkų laikraščių praneši- džios mokyklų esama 56,000, 
zidentu. Koks .jis tautos vadas, jeigu jis bijo įmetus. Tai buvo nepakenčia- esa yįsa kaltė tenka vienai 111 u» ni°kestis už mokslų vidų- o turėtų būti 85,(MM). Tačiau ir
tautos balso, jei bijo eiti j linkimus, kad ie- ma padėtis. Bet ar į
galizuotų savo

Vokietijai. Apie pusė visų at- Hniose mokyklose- Lenkijoje iš dabar esamų pusė jų neav
pozicijų, atitaisytų neteisėtu- čiai kentė, nes nebuvo reika- sakiusių mano kad kaltė ten- ^ems mokslo metams pakel- sako tikriems mokyklų tiks

nius- jlingos inicijatyvos savo miš- ka vjsonis jįj valstybėms, tas nuo 150 iki 220 zlotų., Dėl lams,
1 -nų Smetonų daug žmonių gerbė, kūlikams išnaudoti. . »• ii -h, vi« dėitn knlčinr sunkios ekonominės krizės, di-Į . . n , , , .

...... ,> , 1 . .. , . • ! r, v. . . . tačiau iš jų vis ueiio kalčiau- ’ | jei 1928 — 9 mokslo metais
jis tautai tarnavo, bet, kada jis tautos Ina-' Pagaliau, pačiai vynausvbei • Vni-ioiiU on dėlių mokesčių ir pabrangi-i .. . . , ,. . .. . sia esanti Vokietija, yu atsa ‘ v r a vaikų, mokanciusi mokyklose,
mu pradėjo žaisti ir tautos reikalus aukoti atidarė akis sovietų klastos, ir nn|/,;niluin All< mis mokslų — daugelis tėvų ... ‘...... • 1 ■ I . .. . . . kiusių skaito kalčiausia Aus t ° t ,,rocentas weke 92 ir puses,
savo. savo gimimų ir draugų asmenei lai , šiandie Argentinoj stengia- tuo tarpu kiti'39 labiau- rustos leidę vaikus į mokyk- tu: 1929 — 30 111. tas procen

tus krito iki 90, arba pusė mi-
. ..... L'ūzijų, 15 — Serbijų, 2 — An- “Kurjer Pozn.” rašydamas liono vaikų nebuvo priimta j

kliū< l,K glijų ir 1 — Vatikanu. .129 apie šių dienų sunkumus nio-i mokyklas. 1931 — 52 mokslo
,. . . . , • • p , . * ,lh ° PiaInone* Paėsti pa atsakiusių skirstosi savo pro- kykai Lenkijoje, sako, kad e-m etams stokoja vietos 7(M>.000
kunuone socal.stn, pralai.nejn v1Bu frnntu. kanka re.kaljnOT pigių dar- feKij(>,„is Sitsip: a13. profeBo. konomin.
knnservatmmky .par ,.,a turės parlament,., birnnkų, bet nėra tinka,,,,, ke- ,,ai 37 univel>jtetų rektoriai, (kaukti keliasdešimt' etatų ,,i „ L . ........
daugumų atstovų. MaeUonaldas, Kur, dar- l,ų medžm transportui. Me- 38 „\uktorlai, 71 dvasininkai, duriniose mokyklose ir se„„-! ’V"1’ ™'‘"''“"i'? T
lo partija išmetė iš vadovybės, triumfuoja, džio plukdymas upėmis, pusi- ,-» r,„lį+Jnin •• i , iSę kuratonjose suredifkuota1 • i - » i i.> — politinių partijų va<lai, narnose. Lenkiioie dabar v- , • , • ... , v •

/ ---------------- rodo, gm-iausias, bet upių sto- od H(k-nP«itni 19 mik-š + i- • •• i /augiau kaip du tiksiančiai
kada MacDonaldas, kilus darbo parli- vis tiesiog aprandotinas. Miš tieji karininkai. B(1 to, ,0 ,|i. redukuota 3(, _ p, procentų

jos kabineto kr.znu, pale.do put, puria,uen- kuose upės apaugusios anga- ........ .. į,. api(. :1„ j,.,,,;,, lllokvloių Kai kul. atskiri Į’V““*-
ių ir paskelbė naujus rinkimus, daug kas lais, žmonių apgyventuose plo |jti]<tl 555 atsakiusiu ankie- , !s,ais r-‘dkytojų įmoksiu, keli

kinai laimei, tos pagarbos neteko ir jo anks- inasi praplėsti miško pramo- sįa kaltina Rusiją, 15 — *Pran- la‘’•
tvvesni nuopelnai nubluko.. Gaila.

Didžiosios Britanijos parlamento rin

nę. Ims' gražaus laiko.tam pa

litikų. 155 atsakiusių
manė, kad jis žaidžia Didžiosios Britanijos tuose jos perdaug naudoja- tai lnano, kaj Amerika be rei 
likimu. Mat. krašte siautė ne tik politini mos. Miškų plotais medžiai ka|o ;sįkjj5o karan

mokslo dalvkai visiškai nebus

-f

taip kad 
metai.-, baigu-

1 Rijoje yra 7.060 bedarbių 1110-dėstomi.
Rytojų. Kokia baisi ironija! 

Blogiausia, tiesiog katastro-. 
Kai dėl did. karo skolų pa- fjška padėtis yra pradžios!. . v. .

naikinimo, tai dauguma prie- mokyklose. Situacija yra to- jų lr drau»e 81intai tukstane‘4 

šįnasi nurodydami į tai, l$ad kįa> kad atsiranda balsų, ku-

bet ir ekonominis krizis. Išėjus tokiu inonu 1:- plukdyti patogu, bet kitais 
tu j rinkimus, vyriausybė galėjo patekti į plotais galima tik upės už 
kraštinių radikalų rankas'. Bet MacDonal- tvenkti.
das to nepabūgo. Vyriausybė visai laimėjo. Argentinos vyriausybė gal-
Socialistai ir komunistai šį karta pasirodė voja, kaip nugalėti šių kliū- dovanoti pinigai bus suvartoti rje sįūj0 visiškai uždaryti 

esu bejėgiai. tį, kuri kenkiu pigiam medžio guMavimuisi. Šita ankieta y- pradžios mokyklas, tuomet
---------------- 'plukdymui. ra Įdomus dokumentas, liūdi-‘mokyklų biudžetus nupultų Nesenai Londono Antikvarų

Mes džiaugiamės, kad “Draugo” pęadė- Geležinkeliais medžio tinus- kaip žiūri vadoyaujan- nuo trijų šimtų su viršum iki
tas dalbas — spaudos talka rado. visuonie- portas ne visur galimas ir pa- ‘ 'os Amerikos sfeies i sv ai- keliolikos ar kelių dešimčių

vaikų, kurie nors ir nori, bet 
negali mokytis...

yra katalikiška tauta. Katalikų pastango- jubiliejinį vajų.

POPIEŽIAUS PIJAUS XI, 
ENCIKLIKA

g'Non abbiamo bisogno ')

D21L KATALIKIŠKOJO VEIKIMO

Gaibingieji Broliai, sveikinimas ir 
Apaštališkasis laiminimas.

Nematome reikalo pranešti jums,,. 
Garbirigieji Broliai, tuos atsitikimus, ku
rie šiais paskutiniais laikais įvyko šioje 
Mūsų, kaip Uvįuo Vyskupo, sostinėje ir 
visoje Italijoj'’, kitaip sakant, pirmaeili- 
niame Mūsų valdžios plote, atsitikimus, 
kurie taip plačiai ir giliai užgavo visų 
pasaūiį ir labiausiai buvo jaučiami visose 
ir kiekvienoje atskirai Italijos ir viso Ku-
t.Jlk ų pasai.I o vvs uipijose. Juos galiina
1 vi! ; 1 : Keletu liūdnų žodžių: pasikėsinta 
s;.di: Ii m', ulių ’oūgį visam tafu, kas 
buvo ir bu Mū.-ų kaip Tėvo ir sielų Ga
nytojo širdžiai brangiausia... galime, net 
privalome, dar pridėti: “ir ta: Mus įžei- 
iižmn.č.iu būdu' .

Sąjunga buvo įstačius paro
dai seną, tryliktam šimtmety

uėje pritarimo. Organizacijos, draugijos ir vi- togus ir, be to, dar brangus. hiau^’::" ”’.d. karo problemas, ndlįonų. Žinoma, dėl tokių nuo i iš medžio išdrožtą Kristaus
si katalikiški laikraščiai remia “Draugo” Išskaičiavimai rodo, kad tas - -  ____ monių neverta ir diskutuoti,,galvų, kuri įkainuojama į $5,-

transportas geležinkeliais tik- PLATINKITE “DRAUGĄ” tačiau jau vien tik tokių siu- (MM),000.

Akivaizdoje ir slegiami šjų įvykių, kyla iš pilnos ir aiškios savijautos, kad išdildomos paguodos, ir dažnai Mūsų šir- matyti visų kraštų — artimų ir tolimu—
Mes jaučiame reikalo ir pareigos kreiptis 
j Jus, Garbingieji Broliai, ir lyg ateiti 
dvasioje pas kiekvienų jūsų pirmiausia 
atlikti svarbių ir net būtinų broliško dė
kingumo pareigų; antroje vietoje atlikti 
nemažiau sunkių ir būtinų pareigų — ap
ginti teisingumų ir tiesų toje srityje, ku
ri, atsižvelgiant įšventos Bažnyčios gy
vuosius interesus ir teises, liečia taip pat 
jus visus ir kiekvienų skyrium visur, kui 
tik Sv. Dvasia jus pastatė drauge su Mu-, 
mis jų valdyti; trečioje vietoje norime ju
ms išdėstyti tas išvadas ir pažiūras, ku
rias anie Įvykiai verčia padaryti; ketvir
toje norime jums patikėti Mūsų 'susirū
pinimų ateitimi; pagaliau jiakviesimc jus
pusidalinti su Mumis viltimi ir melsti - su *
Mumis ir su katalikų pasauliu už jų išsi
pildymų

I. POPIEŽIUI ATLIEKA BROLIŠKO G 
PADĖKOJ PAREIGĄ.

Visų šalių Vyskupai katalikiškos akcijos 
susitelkė apie Bendrąjį Tėvų.

Vidujinė ramybė, toji ramybė, kuri

esama ^tiesos ir teisybės pusėje, kada už dis prakalbėjo psalmės žodžiais: “Secun- Katalikiškąjį Veikimą glaudžiantis prie 
dum multitudinem dolorum mėorum in bendrojo Tėvo, persiėmusių ir vedamų 
corde mco, consolationes tuae laetificave- vieno tikėjimo.dvasios, sūniško prielanku- 
runt animam ineant”. (Ps. 93, 19). Už mo, kilnių pasiryžimų, išreiškiant visiems 
visą šių paguodų, po Dievo, jums visiems, gitų nusistebėjimų, kada matome perse- 
Garbingieji Broliai, iš visos širdies dė- ! klojimų ir pakertamų Kątalikiškųjį V»i- 
kojanie, jums, kuriems taip pat ir Me., Į kimų ten, liie.rarkiško apaštalavimo Ceu-

ją kovojama ir kenčiama, toji ramybė, 
kurių tik vienas dieviškasis Karalius gali 
suteikti ir kurių pasaulis, kaip negali duo
ti, negali ir atimti, — ši palaiminta ir 
palaiminga ramybė, dieviškojo Gerumo i: 
Gailestingumo dėka, niekuomet Mus nėra 
apleidusi ir pilnai tikime, kad niekuomet 
neapleis, nežiūrint kas atsitiktų, bet ši 
ramyl ė, kaip kitusyk kenčiančio Jėzaus 
ŠicByje, taip lygiai Jo ištikimų tarnų šir 
dyse palieka vietos (tai jūs, Garbingieji 
Broliai, labai gerai žinote) visiems karš
čiausioms kartumams; ir Mes esame pa
tyrę šių paslaptingų žodžių reikšmę: 
“Hcce in fiace ainaritudo mea nnmrissi- 
ina” (Ik. 38, 17). Jūsų greilas. gausp.s ii 
nuoširdų'- prisidėjimus, kuris din vis ne
sibaigia. Garbingieji Broliai, Jūsų broliš
ki ir ciniški .jausmai, o aukščiau visko 
tas aukšto antgamtinio solidaiiškumo juu- 
hii• ir tampri minčių jausmų, supratimo 
lxi valios' vienybė, kylanti iš jūsų mei
lingų pranešimų, pripildė Mūsų sielų ne

kaip Jėzus jūsų primatakams Apašta
lams, galime pasakyti: 4<Vos que per- 
manšistis mecum in tentationibus meis” 
(Luk. 22, 28).

Tuip put jaučiame ir norime atlikti 
tėviškai širdžiai maloniausių pareigą — 
drauge su jumis, Garbingieji. Broliai, pa- 

' dėkoti daugybei gerų ir vertų jūsų sū
nų, kurie atskirai ir bendrai, pavieniui ir 
pei įvairias organizacijas bei sąjungas, 
o ypač per gausias Katalikiškojo Veiki
mo ir Katalikiškojo Jaunimu Sąjungas y- 
ra atsiuntę tiek daug ir taip sūniškai nuo
širdžių „užuojautos, prielankumo *ir kil
naus bei veiklaus prie Mūsų nurodymų ir 
Mūsų troškimų prisitaikinimo jausmų. 
Mums ypatingai buvo malonu ir džiugu

♦re, .kur jis turi daugiau prasmės gyvuo
ti, kur jis Italijoje, kaip ir visose pasau
lio šalyse, pagal autentiškų ir esminį sa
vo apibrėžimų ir. pagal nuolatinius bei 
budinčius Mūsų nurodymus, Jūsų, Gar
bingieji Broliai, taip kilniai sekamus, ne
nori ir negali būti kas kita, kaip tik pa
sauliečių dalyvavimas ir bendravrnas Baž
nyčios Vyresnybė* apaštalavime.

Jūs, Garbingieji Broliai, perduokite 
Mūsų tėviško dėkingumo išraišką visiems 
jūsų ir Mūsų sūnums Jėzuje Kristuje, ku
rie pasirodė taip puikiai išauklėti jūsų 
mokykloje ir buvo tiek geri ir prielankūs 
benvlrajam Tėvui, kad galime pasakyti: 
“Superabundo gaudio in tribulatione nos 
tra” (II Kor. 7, 4).

(Bus daugiau)

4
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Prašau Į Mano Kampelį
------------------ Rašo prof Kampininkas-------------------
LINKSMOS NAVYNOS. pasikabinęs ant krutinės jus

---------------------- mokintų, o Čikagoje savo ku-

Neapsakomai didelę užuo-; nigužj Mockų vyriausiu jūs 
jautų siunčiu Grand Rapids’o, į gazietos redaktoriumi pasta- 
Micli., lietuviškiems cicilis-1 tvti, nes dabar toji pastogė 
tams, kurie nežino kur dingo pilna kapitalistiško raugalo,

padaryti, kad vasarų gyvuliai 
turėtų užtektinai vandens. Iki 
šiol užsiregistravo vyri} iš 
trijų kolonijų: North Side,
Town of Lake ir Marquelte | jaji. Jo krautuvėje galima ne 
Park. įtik radio nusipirkti, bet ir ki-

radio stoties leidžia gražios
muzikos programas.

P-as Bipski’s yra katalikas,
priklauso Šv. Antano parapi

nėms, kurie, kokiu nors būdu pranešimų, apie žiaurių mirtį ,kų būrys ieškoti Pierrje rado
prisidėjo prie vakaro, nes gra-'puskarininkio Pierrje, kurį nu 
žų darbų nuveikė. Už tai Die- kankino komunistų paskatinta 
vas visiems šimteriopai atmo- čiabuvių minia.
kės. Pierrje, važiuodamas dvira-

Ypatingai dėkinga pirm. p. Įčiu iš Do-Lvongo į Ienfų, pa
tokių muzikališkų Įrankių taip Sudeikienei, kuri daug darba-1 keliui viename kaime pamatė 
pat ir plokštelių (rekordų).'vosi ruošiant tų vakarų. Ren-idvylika kartuvių, kurių ketu-Kitų kolonijų vyrai irgi 

kviečiami į talkų. Padirbėti 
tyrame ore žmogui'yra sveika.

Visų talkininkų prašoma
LSS. ir kurie sakos savo spau, kuris darbiAinkams neturi nė Į važiuojartt pasiimti įvairiu 
Joje neraudų socialistiškų raš-! jokios ^ašenavopės. jdflrbui dirbti įrankių> k. a.
tų

Tikrai gaila. Bet aš atvirai 
pasakysiu, draugai, kad, dū
saudami jūs sykiu ir razumų 
pradusavot. Jums reikėjo ko, 
misija rinkti ne atsišauki
mams rašyti, ale pas mane ro
dos pasiklausti, kas reikia 
daryti, kad lietuviškas ciciliz- 
mas atsirastų. Ale tokia jau 
mano notura, kad neiškenčiu 
nefarodęs jums savo didelės 
mieiaširdystės. Taigi, sakau, 
draugai, jei ščyrai norite lie
tuviškų cieilizmų sukrutinti ir 
už tai po smereio Markso pa
glostymų gauti, turite du da
lyku padaryti: Bostone jūsų 
pravadario, kitaip sakant vi
sų maikių tėvo, palivarke pro

Po tokios proęės pamatysit, 
kad cieilizmas vėl ims rūkti 
kai makorkė iš pypkės. Taip,
draugai.

Kupiškėnų kliubas Ameri- 
ke labai prašomas tuojau pas
tatyti “kultūros” namų Šim
kaičiuos, Raseinių apskr., ba 
dr. Šliupas negali laisvamanių 
sų'jungos skyriaus įkurti.. At
vykus jam į Šimkaičius lais
vamanių organizuoti, niekas 
nesutiko leisti savo narni} mi-

z

tingui. Tada mitingas padary
tas rinkoje po atviru dan
gumi, ale ir čia niekas neišė
jo. Taip ir išvažiavo laisvama
nių tėvas keikdamas “tamsų”

bišinų įvesti, kad jis ne pantų kampų, kur nieks nesutiko 
naminės, bet “Das Kapital” j “kultūrininkų” priimti.

Labdarybės Skyrius.

kirvių, lopetų, piuklų, “py-’ 
kių”, “vilbarių” ir t. t.

Kelias į ūkį jau ištaisytas. 
Gauburiai nukasti, grabės a- 
biem pusėm iškastos, taip 
kad vanduo ant kelio jau nesi
laiko.

’ V-ba.

PIGUS ŪKIO PRODUK
TAI.

Remkinae tuos, 
remia.

L. S. C. Valdyba.

LABDARIŲ I VAKARAS 
PAVYKO.

kurie mus gimo komisijoj buvo p. N. Še-Iriose jau kabojo keturi lavo- 
tenienė ir p-lė O. Navickaitėj nai, o likusios astuonios aukos 
Tų vakarų pasidarbavo p-lėsjlankė savo eilės.

N. Mažeikaitė, B. Kalvaitė. M. Paaiškėjo, kad toj apylinkė;, 
agituojąs komunistų — agita-

jo lavonų biauriai sužalotų 
upelyje. Jo kūne gydytoja- 
priskaičiavo iki trijų šimtų 
žaizdų. *

VARGŠŲ GLOBOS REIKA 
LU.

Šiuo metu visose 
kolonijose nemaža randasi su
vargusių dėl esamo nedarbo 
šeimynų, senelių bei našlių, 
našlaičių. Baisi jiems ateinan
ti žiema; baisi dėl to, kad Šal
čiams užėjus reikės šaltis ir

Dvi savaiti beliko iki Lab
daringosios Sąjungos seimo, 
kuris, įvyks lapkričio 15 d., 

lietuvių' Dievo Apveizdos parapijos sa 
Įėję, prie W. 18 ir Union gat
vių.
. Visos labdarybės kuopos ra
ginamos nuoširdžiai pasidar
buoti, kad seimas visais at
žvilgiais pavyktų. Visos kata
likiškos draugijos prašomos

Labd. Sų-gos ūkio užvaiz
dą brolis Andrius (marijonas) 
praneša, kad dabar farmoje 
galima pigiai nusipirkti ūkio 
produktų, taip pat paukščių 
bei gyvulių: kiaulių, vištų, 
žąsų, ančių ir p. Pav., jauni 
100 svarų paršiukai parduo
dami už $7.00; didelės nupe
nėtos antys po 75c., žųsvs po 
$1.25 ir $1.50.

Važiuoti į labdarų} ūkį ge
riausiai naujuoju Joliet keliu 
(Nr. 4) iki Lemont, nuo Le- 
mont pasukti po dešinei ir va
žiuoti iki “Lithuanlan Chari- 
ties Farm”. Telef. Lemont SI. 
W) 1.

Žinantis.

Town of Lake. — Labd. Są
jungos vietinės kuopos reng
tas vakaras, spalio 25 d. pavy
ko. Atvaidinta Šv. Cecilijos 
kankinės gyvenimas. Publikos 
skaitlingai atsilankė.

Vakarų, atidarė p. Sudeikie- 
nė ir programui vesti pakvie
tė kun. M. Švarlj. Kalbėtojais 
buvo kleb. kun. A. Skrypka, 
kun. M. Švarlis ir p. Nausėda 
iš Labd. Sų-gos Centro.

Kuopa dėkinga

Laurinskaitė.
Sodalietės ir-g 

prie vakaro. Jos 
baigė giesme
Giesmę parašė p-lę S. Ivaške-

prisidėjo
vaidinimu

“Šv. Cecilija.”i

torių būrys, atvykęs į šį kai
mų, sukėlė vietos gyventojus 
prieš jų viršininkus.

Puskarininkis Pierrje, išsi-
vičiutė. Ji pati ir akompana-Įtraukęs revolverį, norėjo pu
vo. liuosuoti pasmerktuosius, ta

čiau komunistai, kurių tarpe 
buvo ir keli europiečiai, už-, 
pjudė tamsuolius ir ant jo Pier., 
rje staiga iš užpakalio gavo 
ieties smūgį ir suklupo. Tuo- ; 
met to paties “teismo” spren- i 
dimu, jis buvo suplėšytas įI 
keturias dalis.

Pasiųstas prancūzi) pėstinin Į

Visiems turiama ačiū už vi
sokeriopų paramų.

Onytė.

NEPAPRASTAS KOMUNIS 
TŲ ŽIAURUMAS.

Neseniai praneūzi} karo mi- 
visiems Misterija gavo iš Annamos

GARSINKITE 
DRAUGĄ”a

KAS TURITE TIKIETŲ?

badas kęsti. Dėl to būtinas rei 
kalas ieškoti būdr} tiems varg- išrinkti atstovų, paskirti au-
šams šelpti.

Tuo tat reikalu Labd. Sų- 
gos Centro komisija iš kun.
11. Vaičuno, adv. J. Grišio ir 
p. A. Nausėdos nesenai lankė
si pas Jo Eminencijų Kardi
nolų Jurgį Mundelein’ų, kuris 
nurodė šaltinį vargšams šelp
ti. Tas šaltinis, tai Šv. V in- gų darbų. Šaukite susirinki- 
cento Pauliečio draugija. Pas- mus įr registruokite savo ko

kų būtiniausiems Labd. Sų- 
gos reikalams.

Tik (bendromis jėgomis nu
veiksime didelius darbus, ap
rūpinsime prieglauda savo 
našlaičius ir senelius 

Visi ruoškimės į seimų.

Visi, kurie yra paėmę Labd. 
Sų-gos vakaro, lapkr. 15 d., 
tikietų pardavinėti, prašomi 
nuoširdžiai pasidarbuoti, kad 
tuo būdu sutrauktume kuo- 
daugiausiai publikos. Pinigus 
ir neparduotus tikietus prašo
me grąžinti komisijai tų pa
tį vakarų.

Kom.

9

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gų,” kartu patentujate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie mūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.• • ,

Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa
garsinimų “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugų”.

kui buvom atsilankę ir pas 
monsignorų W. A. Cumming- 
s’ų, kur gavo smulkesnių ži 
nių apie tai, kaip ir kokiu bū
du galime suteikti vargšams 
pašelpos.

Taigi, visos Labd. Są-gos 
kuopos įsidėmėkit kas seka.

Kiekvienai Labd. Sa-gos 
kuopai reikia kas savaitė 
šaukti susirinkimus ir regis
truoti visus reikalaujančius 
pašelpos. Reikia užrašyti var
das, pavardė, adresas ir kiek 
yra šeimoje narių.

Suregistravus visus reika
laujančius pašelpos, sąrašų 
reikia nunešti savo klebonui, 1 
kad su kuopos atstovais nu
važiuotų į Centralinį Labdary 
bes Biurų. Ten gaus tam tik
ras knygas ir blankas pašel- 
|K)s reikalams vesti. Tada 
gaus ir pinigų vargšams šelp
ti. /

Šv. Vincento Pauliečio dr- 
,jn apima vargšų šelpimo dar
bą po visų Ameriką.

Kuriose kolonijose pereitais 
metais gyvavo vargšų globos 
komitetai, bet vasarai atėjus 
užmigo, dabar tegul atbunda 
ir bendrai su Labd. Sų-gos 
kuopa stoja į kilnų, gailestin- į

lonijoj reikalaujančius pašel
pos.

Visas šelpimo darbas tori 
eiti su žinia gerb. vietinių kle
bonų.

• L. S. Centro Valdyba.

DAR KARTĄ.

Kvietėme,1 ir pakartojome, 
nedirbančius lietuvius Cliica- 
goje ateiti talkon Labd. Sų- 
gai, kuriai reikalinga darbi
ninkų medžiams ūkyje ap
genėti, ypatingai tvenkiniui

PAS LIPSKIS REMIA 
LABDARIUS,

Remkime ir Platinkime 
‘Draugų”!

Savo Dienraštį

1Stop 
Įtching
3 SkinF

Nesirūpink niežėji

mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptiką. Žemo— 
saugus. Aptiekose. 35c., 60c„
$1.00.žemo
FOR SKIN iRRiTATIONS

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thl» ts a Famoua Vivanl Sėt and ln- 
cludea IHee powder. $1.00; Rouge, 78c, 
Tįsaus Cream 81.00, Depilatory $1.00, 
Faclal Astringent $1.78, Bath Salt 1.00, 
Tollet Water $1.25. Perfume $2.71, Brll- 
llantlne 7Sc, Skin Whltener 75c. Totai 
Value $12.00. Speclal prlce, $1.97 for all 
ten plecea to lntroduce tbla line.

Vardas ...................................
Adresas ...................................
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 38O-5th Avenue, New York

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

AŠTRUS
Geriausias skustuvas 

— grąžiname

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis j mus 
60c. už 5 — $1 už 10'

Sempells — loc.

PROBAK CORPORATION
AateStrop tataay Ranr Ca.. Ina.

•M RIŠT AVINUI NIW TOM

This new cheese 
treat

Labd. Są-gos Centro Valdy
ba šiuo praneša gerb. lietuvių 
visuomenei, kad p. Lipskls, 
užlaikantis muzikališkų įran
kių — radio krautuvę numeru 

Į4616 W. 14 St., Cicero, III.I
pasižada remti Labd. Są-gą, 
skirdamas 10 nuoš. nuo par
duodamų radio.

Dėl to, Labd. Są-ga šiuomi 
prašo lietuvių visuomenę pa
remti p. Lipskio biznį.

Kas pirmadienį nuo 6 iki 7 
vakare p. Lipski’s iš Cicero

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DR AUG AS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

Now—Kraft-Phenk’ new achieve- 
tnent! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health qualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
dements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Etery one 
caneatit freely!

Velveeta spreads. slices, mdta 
and toasts besautifully. Try a half 
pound package today.

KHAFT

VZelveeta
Y The Deliciout New Cheese Food

SILLY'S UNCJ.E
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DRAUGAS Ketvirtadienis, Spalio 29, 1931

ROŽANČIAUS REIKŠME -AR, Iš TIKRŲJŲ, BOLŠEVIZMAS PAKEITĖ GAIRES? i<:ius privilegijuotuosius parti-Jino šoferiai yra dabar tik iš koma caro šalininkams, kurių
, * *____________ ,j°s žmones. Iš to sekė, kad po-J Vokietijos atvežti vokiečių dabar yra tiek daug užsieny.

ditbiuras buvo verčiamas sun-' komunistai. , A. ,, .
i Šios “naujos Stalino po- 

metu, kaip buvo lįtikos priežastys yra trys: 1) 
. . . , ‘poilsio pertrauka’1’, .Kremliaus ponams yra aišku,

to, rožančiuje reiškiasi pama- buvo suplanuota pačių metų pat tuo buvo pabandyta su- *.-* 1 0Jnnui mi "alingiau- vykdomasis partijoj komite-;]ca({ greito intervencijos pa
kilimas- ir šventojo tikėjimo pradžioje. Toks atidėliojimas j valdyti perdaug stropius sa- *. - l,a^lu^n^k laip (as nutarė išleisti amnestijų,

pratybų, imtų iš šventų Nau- įvyko tik dėl to, kad Alaskvo-j vo partijos narius. Beveik a kuri turi būti paskelbta 14
jojo įstatymo paslapčių. je tikėjosi greitai Įvyksiančia kiekvienų dienų gaudavo po- -- " , lvl^aelJ4- uo pa revoliucijos metų lapkričio 7

Rožančiuje įeiškiasi visoke- komunistų revoliucijų Ispaiu-(Ii t biuras slaptosios policijos- 'pavi admi
riopas pamaldumas.- ir Vokietijoj. Deja, visos,UBU pranešimus, kad yra la- |vietose Teroras

1) /’uyee/f/tiam.s- S'rč. 7’rcm- Krelnliaus viltys neišsipildė.! bai daug- atsakingų partijos1

bei, kurių šloviname

ių mėnuo skirtas Švč. “Garbė Dievui.” “Tėve Mū-į Tik maža žmonių grupė ži-, tolinimas nuo komunizmo prin 1... • • • i
s garbei. Ta garbė ati-įsų” ir “Sveika Marija” yra no, kad Stalino kalba, pasa-;eipų, bet tik pataisymas, i y 1ir enž> Tuo pačiu m<
na Švč. Marijai per Ro- kilniausioji maldų malda. Be kyta š. m. birželio mėnesį, jau lektūra padarytų klaidų. Taip Į o'annniifią as įeni įves(a z“poilsi<

, Spalių
Marijo 
duodama 
žančių, kuris ši mėnesį kas 
dienų kalbamas. Rožančiaus 
kalbėjimas išsiplatinęs po vi
sų katalikiškų pasaulį. Ir ne
rasi kitų maldų, kurios būtų 
tokios visuotinės, kaip rožan
čiaus maldos. Kalbėdami ro
žančių, mes ne tik poteriau
jame ir meldžiamės, bet ir die
votai apmųstome Vieš 

Jėzaus ir Jo Motinos gyveni 
mo šventas paslaptis. Rožan-

vojaus nėra ir todėl galima 
sulėtinti karo reikmenų ga
mybų. 2) Visiems aišku, kad 

. _ <i- &ks pasigailėjimas turėjo i Europa pasaulio revoliucijai
a nnnistraty\inėsc i apįnifį visus neištikimuosius ng,ra dar pakankamai pribren- 

pneš gyven-,inžinierius, specialistus ir ii-;dusi, o gal būt, kad ta seniai
nor rn to, pačioje Kusijoje gyvo-' narių, kurie naikina Sovietu H , U ’ ^)UC ^)ecla 18 us 11 m kininkns, kurie nesidėjo pitie lauktoji revoliucija niekada
*"' * • ..... -......................... kųirUininkųtv^ ,™ .6umaai,,as: ikok-ktyvų.ToUau buvo nnma-. neįvyks. 3) Kalku»njS..v.K«

.ėjiunj, fei.'ip.i d1 t'n'USta US1 gelocaiįtytn pasigailėti iv tų, kurie, ,sijos piliečių pagalba negaii
.‘tn’<lH*' žančiu. Džiaugsmingose pasla- llimas nepaprastai pablogėjo: i ūkį. Iš darbininkų
ieiipatleSų>tvse garbiname Dangiškųji winių nepasitekinimas ir įvai- Į slaptų pasikalbėjimu . ....... «> išvaJvti T • aktyviau - ,

! Tėvų, Kurs siuntė mums At- rf,s sėmimai su valdžios at j ta, kad labai greitai auga ja- ^pL, g M^.5 , b 1 uz««ny gyvendany, dėl jvair.ų ,ma per daug pasitikėti, nes

. . ,. i pirkėjų. Sopulingose paslap- stovais pradėjo žymiai dangė- į dėjimas prieš esamų Sovietui , priežasčių neperėjo grjzti i
itus ttkrav vadinamas P-nn-,^ snnu> ti.folitbiuVaa, kurs laikomas’ tvarkų, kurs pasiek., net P«-'šttlinta5 kuriam i-^kon': r'/ T « ,° T
hnmkų žmonių bievijoias. , pasauiio Išgelbėtoja. Ga- Sovietų valstybės aparato gy-Įčius partijos narius. Tuoj bu-' , . ’ . .. kintas 11 tah 1J“9 h’^kr* “l

(Tųsa 5 pusi.)

ip pasaulio isgelbetoją. Ua- 1 — “i—t Įg komisiia dviem metams t , , • , •
Ačiū Dievui, daug yra žino- j ,-biugose paslaptyse garbiname v>'bSs nešėJu’ P^atė, kad .vo pradėtas tyrinėjimas. Pir- uždraudg joje dįrSdi visos ki. ‘ ' v>'kdon,oJ° komiteto isleis- 

nių, kurie mųstydami apie am-j Dvasių, kuri pašventino reikia Jau sausio mėnesį su-giliausia buvo pastebėta, kad į ' "
galvotų “poilsio pertrauką” į atsakingas vietas pateko nežinųsias tiesas ir pratindamie- 

si prie dorybių, veda krikščio
niškų gyvenimų. Rožančius y- 
ra dievotų apmųstyinų bei me
ditacijų maldos. Kai garbina
me Dievų, savo lūpomis kai 
bedami rožančių, mūsų dvasia

DAUGIAU NAUJįį 
IŠRADIMŲ

is įstatymas (lex Bessedows-
tos'Gi U agentūros, kurios y- kįi), pagal kurį buvo grųži-!• 
i a užsieny ir betarpiškai pri- j narnos visos teisės ir jiems, i f, A. D. 
klausė Mesing ui,' buvo ilgi kurie gavo vilko bilietų. Šio 
peigiupuotos ir Papil<Tytos' nutarimo vykdymas labai rūpi 
naujais agentais. Stalino as-. Lįtvinowui, kurs mano tuo pa 
mens gvardijos priežiūrų pėrė- keiti Sovietų vardų užsieny, 
mė GPU narys Jagoda. o Stą- į Tačiau ši amnestija nėra tai-

mus. Kalbame “Garbė Dievui 
Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai*'^ pakeisti vadinama Lėni- j tie žmonės, kurie sugebėtų 
Dvasiai,” garbindami Švč. no iiailja ekonomiškųjų politi- jjienis pavestų darbų gerai at- 
Trejybės pirmų jį asmenį Die- ka- Šioms aplinkybėms susi- i likti, bet, kaip paprastai dik 
vų-Tėvų, antrų ji asmenį Die- dėjus, Stalinas nutarė viešai tatūroje yra, visi tie, kurie da- 
vų-Sūnų pasaulio Išgelbėtojų tarti žodi- Jis ir Pasak& jau lyvavo revoliucijoj arba buvo 

ii r trečių ji asmenį-Dieva Sv vmmms žinomų kalbų, kurį .ištikimi Stalino diktatūrai. To 
nenutylėjo nė pati GPU. Di- 

per rožan- -*««.******• «i. »^..-jdeli nepasisekimai ūkio ir
čiu garbiname šVč. Trejybę 1OPOK spaudos dalis šių Stali j valstybės administracijos sri-

no kalbų pavadino atsisaky- ityje tai aiškiai patvirtino. Dėl 
2) Pamaldumas Šv. /Pauiai, • i • ..»,* i • , . • - -’ mu nuo visų komunistiškų i visokia sauvalisko įvairių par

užimta dievota kontempliacija i 1)vasi.p kuri pašventina mus. susilaakė visoj Europoj įvai-! 
ir mūsų širdys prisipildo dė- j- t(), aišku> Rad ro?an riaušių aiškinimų. Viena Eu- į
kingunio ir meilės. Kartais 
peikia, kad prisiininturnėm mu
ms suteiktas Dievo malones

NAUJOS DAINOS

l.nriiKago pilės
Galvos skaudėjimo pilės
Inkstų pilės.
Tų gyduolių senai svie

tas laukė, tai jau yra ga
tavos.

Tos visos gyduolės yra 
tiek vertos aukso, kiek 
jos pačios sveria sulig 
savo naudingumo.

T. A. D. TONIC per 
12 metų tūkstančiams 
žmoniij pataisė sveikatų,

o dar milijonai nežino.
LIAUDIES DAINOS MIŠKAM CHORUI HARMONIZAVO Dabar su tais vaistais gali didžiau- 

( sius skaudėjimus prašalint.
^lAS^S NAVIOlvAfe Ir visus vidurių blogumus pataisyti.

T. A. D. prodųcts turi ir daug kito-Betgi gyvenime labai dažnai ku,’d gaibinaim , kiekvmnų dgsnįp įr patį Stalinų apšaukė ,tijos pakalikų elgesio pradėjo 1- Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c ^ių vaistų.

pamirštame viską, ir pamirš
tame net tas jramokas, gautas 
jaunose dienose apie Dievo ge
rumų, meilę ir gailestingumų. 

“Kasdienines savo pareigas at
liekame mechanišku būdu, ne
prisimindami nei tikrosios pra 
smės nei reikšmės.

O per rožančiaus paslaptis 
atnaujiname tų Dievo meilę; 
mūsų dvasia atgimsta Dievo 
•meilėje ir širdys prisipildo 

kilnių troškimų. Per rožan
čiaus paslaptis mes sekame 
paskui Išganytojų nuo pat -Jo

kartų kalbėdami “Sveika Ma Reikalaukit aptiekose arba iš T. 
| A. D. prodųcts.

3133 SO. HALSTED STREET

Rusijos: kapitalistų atgaivin- smukti ir šiaip jau menkas 2. Kur giria žaliuoja-O kad aš jojau (Mišram Chorui) ,. 30c
nes Kristaus Įsikūniji- (oju Tačiau šis aiškinimas darbininkų darbštumas. Be to, 3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c

)uvo aprei štas Atkan- grepa; pasirodė perdaug drų- tuo pačiu metu daugumas ūki- 4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
pasvei įnnnu, ypač Šv. sus neatįUnkąs faktus, ku- įlinkų atsisakė stota. į kolekty- 1- Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ..................  30c

Dvaskii veikiant. Garbiname rje j’Vy]JO |Og kalbos. vus. Prie to prisidėjo dar ha- 2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............... 30c
S\. Kasių dviejose paslapty- Visa, kų Vak. Europos spau das ir visų produktui sumažė- 3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) ....
se, būtent Įsikūnijimo ii Šv. d& pavadįno ‘•Stalino politi jiinas. Šių nelaimių baidyklė 4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui)
• v asms atsiuntimo. kos pakrypimu”, arba net pradėjo bauginti jau net pa-i 5- Oi, tu dzieme-dzieniedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c

........... 30c

rija

mas
relo

30c
30c

3) Pamaldamas šventajam “atitaisymu”, nebuvo 
Jėzaus Vardui, ir Marijos Va
rdui, kuriuos garbiname, kal
bėdami kiekvienų kartų “Svei
kų Marijų.”

4) Pamaldumas Švc. Jėzaus 
Širdžiai ir Marijos Širdžiai

įsikūnijimo valandos, ryškiai Tos dvi ,iįrdvK> uždegtos di-
matome Jo kūdikystę ir jau
nystę, įspūdingai klausomės 
žavių Jo pamokymų ir su už
uojauta žvelgiame į Jo kan
čias ir merdėjimų, kaip krau
jų praliejo ir mirė ant Kry
žiaus mums atpirkti iš nuo
dėmių ir mums išganyti. Mes 
džiaugiamės su Juo per gar
bingų Jo Prisikėlimų iš mi
rusiųjų ir šventam ekstaze ka
rtu su Juo kylame prie Dan
giškojo Tėvo Sosto didingoje 
į Dangnj Žengimo misterijoje. 
Ir stovime prieš Dievo* Sostų 
ir matome Jo Motinų, paim
tų Į Dangų ir apvainikuota 
paties Dievo Sosto ir Dangaus 
karaliene

Apmąstant tas šventas ro
žančiaus jiaslaptis, mūsų si< 
Ig sutampa su Dievu, kad ge- 

*riati pažinti,i Jį: mūsų širdys 
pajudinamos labiau mylėti Ji 
ir mūsų valia atsiduoda uoliau 
tarnauti Jam.

Malda tai mūsų dvasios ii' 
Vširdies kilimas į Dievų. Roža

nčius yra gražiausioji malda. 
Yra tai lūpų malda iš “Tėve 
Mūsų” ir “Sveika Marija”. 
Yra tai ta pati malda, kuria

dele meile Dievui ir mums, y- 
ra visų paslapčių gyvybė.

5) Pamaldumai■ d-za ai
l\ ndikifstei džiaugsmingoje ro
žančiaus dalyje. i

, • iĮ
6) Pamaldumas V. Jėzaus 

Kančiai ir Švč. Kraujui pen-: 
kiose sopulingos dalies pasla-i 
ptyse; taip pat pamaldumas1 
penkiom Žaizdom dešimtoje 
(kryžiavimo) paslaptyje.

atsi-J

(John Bagdziunas Borden)
; • ADVOKATAS 
• 105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090
, Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repnb. 9600

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Rocvn 1602 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

ADVOKATAI

JOHN B. BOROEN

6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui- ...........
7. Einu per įvarei į-Žalioj girelėj, (Chorui) ................... 30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ........... 30c
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30cį
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c j

Daugiau perkant duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Chicago, UI.

SKILVIO LIGOS
Valgykit, gerkit ir buk+te linkimi! 
Jus nekentėsite, jeigu esate prisiren
gę. Dvi a,r trys tagletės 1’ape‘s Dlap- 

7) Panuildutnas Xelaillam epsln suteikH “silpnam skilviui" sti- 
., .. /. ..... prunią ir naują prasmę! Valgykite
dalijos / rasiae Jlm ui, nepaly- jas kaip saldainius, užgerkite bis-

Namų Tel. Hyde Park 8396

A. A. OLIS
ADVOKATAS

M.,..:; I • , I • • kuciu vandens ir prasieikite nuo
' * a tpiS skaist i b(‘i ir gausaus valgio tinkantis dirbti ar

Dievo Motinystei. Ta <>-arbe Žal8tt Negali susidaryti gasai, ne-
' ‘ bus jokių skausmų — jokio nešina- i’oom 1934

atiduodame Švč. Mari jai, po- gurno už dviejų valandų paskiau. k
tprinurPiTni • T i • • , I Gaukite patogaus kišeninio didu- Valandos nuo 9 ryto ikt 5 vai. vak

auuaini.' I II palaiminta mo šią panacea nuo rūgštaus skil- ' 32AI So. Halsted St. Tel. Victory 0562
tarp moterų” ir “šventoii vio'vėmimo’ ’’kaudunioJlr kitų 8‘mp'?‘ tomų gkilvįo pakrikimo. Pape’s Diu- ,

pepsin visuomet veikia!

11 SOUTH LA SALLE STREET
Tel. Randolph 0332

Marija, Dievo Motina.” 
(Bus daugiau)

RADIKALE VEIKIMAS 
PARAGVAJUJE

ASl NCION, Ibi ragvajus, 
spal. 27. — Negalėdamas at
sispirti prieš studentų, iarbi- 
uinkų ir radikalų reikalavi
mus, atsistatydino šios respu
blikos prezidentaB Jose Gug
giari’s. Jo vietą užėmė vioe-; 

mus pats Dievas ir Jo arkan- į prezidentą* G. Navero, lila- ' 
gulas Gabrijulius išmokė. Tai Į ralas.
yna. sielos ir Širdies malda.! Radikaliom gaivalai nepa- 
Per rožančių musų.siela ir si- įtenkina. Jie nori į preziden 
rdis„persiėinusi šventomis mi tns įstatyti saviškį, 
slerijų jiaslapiimis, santykiai!-' ______________
ja ir bendrauja su pačiu Die

vu. (
Pats rožančius padalintas j

SUSIRGO 3 STUDENTĄ*

NE\V IIAYEN. Coim., spal
tris dalis. Rožančius susideda 27. Yale’o Universiteto
iš penkiolikos “Tėve Mūsų,” studentai susirgo
150 “Sveika Marija” kr 15 paralyžiaus” liga.

‘kūdikiu)

Murinę Co., CM-H. S.. 9B. OWa.SU Chicw»

s Valandos — 7 iki 9 vakaic 
Utarn., Ketv. ir subatos vakare

Tyros, Aiškios, Sveikos

GRASIOS AKYS

V ra didelis tnrtas

Murinę valo. švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pa mėgsite 
Knyga “Eye Care” arba “Bye 
Beaiity” ant pareikalavimo.

\

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
— 6 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafajrette 7837 MARIJONA RAGELSKIENĖ
(Po tėvais Bernotaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio 27 dienų, 2:15 
vai. po piet 1931 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus 
Raseinių apskr., Šilalės par., Norvainių kaime.

Paliko dideliame nubudime sūnų Silvestrų Ragels- 
ki, marčių Petronėlę, tris dukteris Oną Selvinienę, Ro
zaliją Gedminienę ir Elzbietą Jonaitienę, 4 žentus Jo
nų Selvinų, Aleksandrų Gedminų, Pranciškų ir Jonų 
Jonaičius, 18 anūkų ir gimines. t

Kūnas pašarvotas randasi 943 W. 33 Place.
Laidotuvės įvyks subatoj, spalio 31 d., 8 vai. ry

te iš namų į šv. Jurgio par. bažnyčią, kur bus ge
dulingos pamaldos už velionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Ragelskienės giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimų.

Nubudę liekame:
Sūnūs, Marti, Dukterys, Žentai, Anūkai ir Giminė3.

.aidotuvėse patarnauja grab. S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138
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PILNAS EGZAMINAS^ 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrų specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums kau
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
delta, kad jie neturi reikalingo' pa
tyrimo. suradymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — acopo — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jUsų sveikata Ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, Įsi
kerojusią, chronišką ligą, kuri na 
pasidavė net gabiam šeimynos, gy
dytojui, neatidėlioklt neatėjo pa
manė.

DR. J. B. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1014
20 W. JACK80N BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 19 ryto Iki 1 

po plet. Vakarais nuo 6 iki T 
Nekėliomis nuo 10 ryto Iki 1 po

plot

BY HITT
I » kMAN-otupaevou
I pctfnsii « ccutt 
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AR, IŠ TIKRŲJŲ, BOLŠE
VIZMAS PAKEITĖ GAI

RES?

ir visomis jėgomis eiti pirmyn, talistai jr atsakingi valstybių 
vyrai, gal būt parodys greita 
ateitis.

“K.”

tik jau dabar prisilaikant vi
sų taisyklių, kurias padiktavo 
pats Leninas. Tos taisyklės y- 

(Tųsa iš 4 pusi.) ra maždaug šios: “Komuniz
mo sustiprėjimas Ir pergalė 

darb.mnkau.s'jau nusibodo ko n(jglūdi ,i(jk i6lmikilira.e Tita. 
numirtų romantiški pasakoji- prie5ų> kiek sukQrin1e
mai ir, visokį pažadai. Tai aiš- sisteIlloB> kuri ga,ęt,(

KAIP TRYS JAUNUOLIAI 
SLAPČIOM PASTATĖ 

PAMINKLĄ.

Tel. Cicero 6756

DAKTARAI:

kiai pats Leninas atjautė, 
kada jis dar rengė bolševikiš
kos valstybės ūkio planų.

Leninas numatė .būsimųjų’
dalykų raidų ir todėl norėjo dytį Tq galįma pasiektl tik kilometro atstume matyti kai- 
savo nauja ekonomiška politi- pagalba SVetimo kapitalo, su- nas vietinių gyventojų “Kar
ka kaip nors patį kaPltahz* j kuriant komunistiškų ūkio si- tuvių” kalnu vadinamas. Ant 
mų padaryti bolševizmo sta-|stem^ gį sįstema turi tarnau- šio kalno neseniai buvo pa- 
tytoju. Stalinas šį metodų ta- f. ne atskij.am žmogui> bet pla Šventintas Vytauto Didžiojo

čiai visuomenei. Iš to aišku, paminklas, 
kati čia turi didžiausios reikš- Kaip žinoma, pereitais ir 
mės realus ūkio sutvarkymas, dar šiais metais, visuomenė

da atmetė manydamas, kad 
naujų valstybę galima atstatyt 
ti savomis jėgomis. Jis pra
dėjo tuojau išvalyti visus kon

IvlMO

Sloan’s
Liniment

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

atskiro žmogaus žemiškuosius Važiuojant iš Utenos į De- 
troškitnus padaryti masių šie- beikius, 12-me kilometre pli
kimais ir norais. Šie Omenių važiuojamas Vyzuonių mies- 
troškimai turi būtinai išsipil- te/is. Iš čia, maž daug, vieno paminklų iškilmingai pašven

tinti.

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

prieš įvykusį faktų ir nutarė...

Paminklų pašventino ir pir- į 
mas prakalbėjo į iškilmių da- j 
lyvius vietos vikaras kun. 
Strumila. Atitinkamų iškil- j 
įnėms kalbų pasakė Utenos I 
apskrities viršininkas dar, 
kalbėjo pulk. Saladžius ir daruejo tuojau išvalyti visus koh ne doktrinalinė pasauliožval reikšdama pagarbų savo pra-.....

eesininkus ir įvedė vteur. kraS-^a Rag sako l<Jlau citieS h-ge,.dariniam ir reaij. <Uug kitų bvecių. Visas iškd-
te žiaurių diktatūrų. Bet po tų 
permainų įvyko nelaukti pa
dariniai. Po išvarymo konce- 
sininkų ir įvedimo visam kraš
te teroro pradėjo pulti Sovie
tų vardas užsieny. Kas dary
ti? Tada Kremliaus nonai iš biuras. Kaip į tai reaguos 
naujo pasiryžo pradėti dalbų turės reaguoti pasaulio kapi-

Leninas, kad visi žmogaus niam didvyriui pristatė jo 
troškimai išsipildo žemėje, tai j garbei nemaža paminklų, tū
tas tuo pačiu atsitolins nuo ;čiau sakytasis paminklas at- 
religijos’*. Prie šios formulės j aižynii savo nepaprasta atsi-

8" , , v, o, • 'i;. radimo istorija ir veltas už-. I dabar grįžta Stalinas ir polit-j d
' 1 fiksavimo.

mes paįvairino vietos bažny
čios choras.

Tel. Canal 6764 Res. Republic 5350

DR. A. RAČIUS
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo stalgias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius .priima kasdieną i.uo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Telefonas GrovehiU 3262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo l vai. — 
4 Ir 6:30 Iki 8 vai. vakare 

Seredomis nuo 9—12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

GRABORIAls

J, F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACHAVICH

Reikia pasakyti, kad dar 
jauni, galima sakyti vaikai, ■ 
sakyto paminklo autoriai, ta-i 
čiau matyti, kad kraštai myli .

Paminklas pastatytas, kaip: savo tėvynę ir jos didvyrius, 
jau minėta, Kartuvių kaino! nes šį jų darbų, kuris tęsėsi 

ištisus trejus metus ir kuriam

DR.S.BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 Weat 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Uanal 6222

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIK0L1S
Lietuvis Gydytojus ir Chi

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

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

, Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

OR.H.6ARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

į LIETUVIS GRABORIUS
i Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. Į II’ Vienas

j viršūnėj — ten kur eina siena 
1 trijų Vyžonių ūkininkų Za- 
jbulionio, Bučiaus ir Sala- 
džiaus žemės sklypų. Šių trijų Į Reikia pasidžiaugti, kad e- 
ūkininkų sūnūs — du 17 metų sama tokių jaunuolių, kurie 

16 metų amžiaus
Reikale meldžiu atsišaukti o mano į susįtįkdavę ir, Žinoma,

darbu busite užganėdinti. v ’

Avenue Tel. Republic 7866 
Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
S GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply^A dykai. . ?

>3307 Aubum Avenue

Tel. Roosevelt 2615 arba 2616
2314 W. 23rd PL, Chicago

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

- Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

bAlsamuotojas
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AIJBURN AVENUE 
Chicago, III.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

0(1 s.a.0

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9877

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7133

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Tolinau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, IR.

6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 80. 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
X 10-12

Res. Phone 
Engluwood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. MgGRADIE
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 2460-2451

DR. S. A. DD’JVIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

įdėta tiek jėgų ir pusi šventi- ’
.... Ofiso Tel. Victory 3687mo, kitaip suprasti negalima. O£ ir Kez Tel Hemlock 2374

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

į Antras ofisas ir Rezidencija

! 6504 S. ARTESIAN AVĖ.
f Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
'vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
j piet. Litam. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

savo energijų sunaudoja to
kiems kilniems darbams.

“L. A.”būdami visi trys karšti lietu
viai, ir bendrai, pasiryžimų 
kupini, nutarė kur nors savo; VARGONININKAMS, GIES-
apylinkėj įamžinti. Jaunos 
galvos — platūs Jiorizontai. 
Šimtai projektų, vienas už ki
tų fantastingesni, tačiau neį
vykdomi...

MININKAMS IR DAINŲ 
MĖGĖJAMS

Pranešame, kad “Draugo” 
knygyne galima gauti “Gies- 

Pagaliau, apsistota prie min ;mynelį”, bažnyčių chorams, 
ties, kad geriausia būtų pas-1 mokykloms ir šiaipjau gie&-
tatyti paminklų. Nutarta.

Ir taip akmuo ant akmens,

Rez. Tel. Midway 6613

DR. R, C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 2 4-tas Street 
Telef. Wllmette 196 arba 

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

ir Ket vergais vakaremininkams. Tekstų sutaisė A. j - 
Jakštas, gaidas pagamino J. į DENTISTAI

I. J. ZŪLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203-8413

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu simpatiš
kai. mandagiau gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

pagal savo kolektyvų braižinį į Naupjalis. Kaina 50c. 
paminklas ėmė augti. Darbas Taipgi(tllri «jauną Dami- 
buvo grynaL“kunspirntyvu»”, ninką,. 1## daimJ su gaido., 
kas jaunuoliams ūkdavo !mig Jr ^atug iSaiskinimai a. į 
Jėgų užmanymętęsėti. Ir taip]pie gaidlfe jr dainavin^ j 
savo jėgomis ir, tetomis trys Kaina $2
jaunuoliai niekam netik nepa
dedant, bet ir net neprita- 
riaht — nepaskatinant, atlie
kamu nuo lauko darbų laiku, 
pastatė visai gražų paminklų.

Paminklas buvo pastatytas 
trikampiu taip, kad kiekvie
nam autoriui atiteko po vie
nų plokštumų, ant kurių kiek
vienas padėjo savo ženklus ir 
užrašus. Vienoj paminklo pu
sėj bareljefo Vytauto Didžio
jo ženklas su užrašu — “Vy
tauto Didiojo garbei”; kitoj 
pusėj padaryti Gedimino stui-

Phone Boulevaid 7843

DR. G. Z. VEZEUS
DEN TĮSTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Aril 47 Street

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Canal 6121

DR. G. L BLOŽIS
DBNTIgTAB

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 13 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
hMes visuomet teikiam ė širdingų, simpatingų ir ramų] 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas

46054)7 South Hcrmitagc Avenue
, Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

pai ir apačioj užrašyta;
Palengvins akių {tempimą kuris 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
41 Lie- j svaigimo, akių aptemitno, nervuotu- 

mo, skaudamą akių karštį. Nuimu

Boulevard 7683
Res. Hemlock 7491

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTĮSTAS

4712 So. Ashland Avenue 
▼ai.: Nuo 18 ryto Iki S vakare

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6660 S. Artesian Avė 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryta nuo 10—12 nuo 3—4 po 

pietų: 7—8:39 vakare 
Nedėliomis 18 iki 13

Telefonas Midway 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai?: 11 ryto Iki I po pietų 

3 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dieną Ir nakt} 
Virginia OOSs

A.LDAVIOONiS.M.D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

DR. M. SIEMENS
Daktaras Ir Chirurgas 

Rez.» 10244 LONGWOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect Mlt
DR. B. ABON

GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 
Ofisas 6156 South Kedzie 

Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

^uva tėvynė mūsų’”, ir trečioj lZara“Itk^uU S regys-
pusėj — Šiaulių ženklas su už- !/• Jr, tollm* regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 18 ryto iki 8 va- 
• , .. . , ._ Kare- Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Prie kropstaus ir daug jėgų !KREIVas akis atitaiso j trum-

reikulaujančio .sumanymui įvy laiką su nauju išradimu 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

rašų — “žuvusiems už tėvy
nę”. Pačioj paminklo viršūnėj 
figūruoja- iškirpta iš storos 

I j skardos Vytis.

kdyti projekto prabėgo trys 
įlietai! Kada paminklas jau 

Į buvo pastatytas iš vienos 
(“architekto” motinos darže
lio ėmė nykti jurginai ir ki- 
los gėlės. Kur, kokiu būdu— 
paslaptis. Ir tik kai iškilo1 
aikštėn trijų jaunuolių “kon
spiratyvūs” darbai, motina 
nužingsniavo kalnan ir su db 1 
džiausiu nusistebėjimu kons
tatavo, kad jos jurginai jęra 
žiausia beaugu paminklo ap
tvertame daržely...

Visuomenė buvo pastatyta

Tek Yards 1830

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WE8T 35th STREET

Kampas Halsted gt. 
Valandos: nuo 10—4: nuo 0—I 

Nedėliomis: nu* lt iki 13.

Teis. Cicero 1260

DR. 6USSEN
X-Ray

LIETUVI8 DENTI8TA3 
Valu kaadlen nuo 10 v. ryto Iki •

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus 

4847 W. 14 ST. Cicero, I1L

DR. P. P. ZALLYS
DENTI8TA8

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Aveuus 

Tel. Pullman 0860 
Gasas. X-Ray, etc.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 0 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

OfV.-as Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehill 0617

DB. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. Y. S. NARES
, (Naryauckas) 

.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2435 West 69th Street 

V.ALANDO8
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak 
Apart šventadienio ir Ketvirtadieniu

Tel. Republic 7«»<

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAB

2423 W., Marąuette Rd.
Vai.: 0-12 ryto; 1-8 Ir 0-0 vak. 

Šeredoj 9-13 ryto. Nedėlioj susitarus

Phone Hemlock 2041

DR. JOSEPH KELLA
DBNTI8TAS 

Oas Eztraotion
Vai. t-t. Ned. 0-13 

<668 SO. WESTERN AVK.

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Motery ir Vaiky Ligų

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

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge Iki t vai.).
/ Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimą.

®fiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 6918 Ofiso ir Res. Tel. BouL 8014

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St) I
VaL: 1-3 tr 4:30-8:80 vai. vak. 

Nedėlioj susitarus
VaL: 3-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus

J
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LIETUVIAI AMERIKOJE rams ir svečiams už skaitlin-j3v. Kryžiaus ligoninės reikalu

GRANO RAPIOS, MICH.
Sųjungiečių vakaras.

Lapkr. 8 d. Moterų Sąjun
gos 42 kuopa rengia gražų 
vakarėlį. Bus atvaidinta “Ry
tų Pilis”, 5 aktų drama. Va-', 
karo pelnas skiriamas bažny
čios reikalams.

Nuoširdžiai prašomi visi at
silankyt į vakarą ir pasigerė
ti gražiu veikalu, gi Rėklai
čių orkestrą gražiai visus pa
linksmins. Be to, dalyvaus mo
kyklos vaikų choras, kurį ve
da viena seserų pranciškiečiu.

I

j X West Pullmane nėra iie- 
Į tuvio daktaro, nė dentisto; 
'gera proga lietuviui.

X Čia reikalingas ir lietu
vis siuvėjas (kriaučius). Gra
žų pragyvenimų galėtų pada
ryti. Gera siuvėjui vieta yra 
prie
Avė.

’ gų atsilankymų.
Rudeninis šokių vakaras.
l^apkr. 7 d., vakare St. Ag

nės salėj, prie Rockwell ir 
Archer, įvyksta rudeninis kuo 
pos šokių vakaras. Visas jau
nimas širdingai kviečiamas

Vatikano laikraštis “Osser- 
vatore Romano” rš£o, kad 
Šv. Sostas kardinolo atsista- 
dinimų pripažino, bet jokiu

NAUJAS REKORDAS.

Chicagos elektrikiniai 
žinkeliai, kurie jungia

gele-
pric-

būdu jo nevertė, kad jis taip’miesčius ir aplinkinius mies- 
pasielgtų. įtelius vadinasi North Sbore

Kardinolų Segurų Šv. Sos- Line, South Shore Line ir Sun-
tas laiko aukščiausioj pagar-

123 gatvės ir Emerald

X Šv. Petro ir Pauliaus pa
rapijos jaunimas rengia pasi
linksminimų su šokiais spalio 
29 d., par. salėje, tarpe 122 ir 
123 gat. ir Emerald avė.

X Kun. A. Linkus paskelbė, 
kad Šv. Petro ir Pauliaus

Ant galo sųjungietės visus 'bažn. 40 vai. atlaidai prasidės 
pavaišins gardžiais užkan- j lapkr. (Nov.) 8 d.

Įnešta išrinkti komisijų, 
kmi parašytų laiškučius kiek
vienai kuopai ir paklaustų, 
kų mano daryti su savo kvota 
•; $20.00) dėl įrengimo kam
bario Šv. Kryžiaus ligon. ir 
kad visos kuopos duotų atsa-

atsilankyti. Griež “Barbinos kymų apskričiui: mokės, ar 
ragtime syncopators” orkes- ne. Po to bus ieškoma būdai 
tra. ' skolai atmokėti.

“Club room”. Apstoudusių kuopų reikalu.
Sekantis kp. susirinkimas Apskr. pirm. praneša, kad 

įvyksta spalio 29 d. naujai į- 3 kp. sus-mai įvyksta, bet nu
rengtame “club room”. Kvie- rėš jų nelanko.
čiami visi nariai dalyvauti.' Del Roselando ir West Pull 
Kurie pereitų ketvirtadienį mano kuopų apskr. valdyba 
išpildė aplikacijas kviečiami galvojanti planų, kuris turės 
butinąi į susirinkimų atšilau- tas kuopas pažadinti prie di- 
kyti. Bus svečių kalbėtojų iš dėsnio veikimo.

set Line. Visos .šios linijos
boj ir labai brangina jo veiki-' pasižymėjo greitumu ir paša 
mų. Brangina jį dar ir dėl to, žierių saugumu, 
kad jis vienas iš pirmutinių Chicagos elektrikiniai gele- 
Tspanijos episkopato narių žinkelųii yra laimėję pirmas, 
mėgino malšinti suirusį kras- antras ir trečias dovanas pa
tų. Naujai tvarkai ir naujai saulinėse elektrikinių geležin- 
vyriausybei jis užtikrino pri- kelių traukinių lenktynėse, 
derančių katalikų pagarbi. į North Shore Line aptamau- 
Jis dirbo krašto ramybei. ja miestus ir miestelius, gu- 

Radikalai, kurie pasiekė linčius šiaurėje nuo Chicagos.

Ketvirtadienis, Spalio 29, 1931I... .
miestus ir miestelius gulinčius 
į pietus nuo Chicagos.

Visuose minėtuose kraštuose 
yra miestų ir miestelių, kur 
gyvena lietuvių ir reikale ga
li pasinauduoti tais greitais, 
įvairiais ir patogiais elektri- 
kiniais geležinkeliais.

PAIEŠKAU giminaičio Leo
no Katauskio, kilęs iš Narvi
lų k., Telšių ap. Prieš 13 me
tų gyveno Detroit, Mich. Tu
riu svarbų reikalų. Pats ar ji 
žinantieji atsišaukit. Ipolitas 
Malakauskis, 2320 W. 23 Place 
Chicago, III.

džiais.
Vakaras įvyks šv. Petro ir

X Alex Zubių šeimyna pa- 
! aukojo $100.00 atnaujinimui

Cicero ir Nortli Side.
Po sus-mo smagiai

praleisime.
Vyčių Karvelėlis.

Povilo dr-jos svetainėj 7:30 monstrancijos, kielikų ir ki- 
\ ai. vakare. Įžanga visai pigi ; aitorįaxis daiktų. A. Zubė

25c. į užlaiko valgomų daiktų krau-
Lošime dalyvaus sekantieji jtuvę> 701 w 120 st yra stam

asmenys: . įbus bažnyčiai aukotojas.
Kunigaikščio rolėje K.

Rinkus, Kuniga’kščiutės — O. X ^e^ro Pauliaus
Bružaitė, Vincuko (6 metų)- Par- chore >’ra Seri? daininin’
E. Čižauskutis, Daumanto - ku- Rūpestingai praktikuosis

IŠ A. L. R. K. MOT. SĄ GOS 
CHIC. APSKR. SUS-MO.

Rems kontestininkę.
laiką, Nutarta remti sųjungiete, 

kuri įstojo į “Draugo” vajų, 
užsisakant laikraščius, per
kant iš jos knygas, bilietus, 
ir t. p.

Kuopų fin. rašt. dėmesiui.
Centro rašt- daro pastabų,

valdžios viršūnes, pabūgo ga
lingo kardinolo autoriteto, jo 
įtakos miniose. Tad ir surado

Sunset Line •aptarnauja 
miestelius ir miestus gulinčius 
į vakarus nuo Chicagos, o 

priemonių jį be niekur-nieko Į Sonth Shore Line aptarnauja 
ištremti.

APIE KĄ KALBA MOTE
RYS IR VYRAI

Vienas vokietis išskaičiavo,

/ A»

R. ANDRELIUNAS
(Marųuette Jewelry A Radlo)

PAIEŠKAU ofiso darbų pas 
daktarų, advokatų ar kitų pro
fesionalų ar biznierių kad ir 
už mažų atlyginimą. Baigusi 
Mercv High School biznio sky 
rių. Esu 18 metų mergina. 
Atsišaukti j “Draugą” Roose- 
velt 7791.

J. Tauteris, Levisono — S. 
Grigeliunas, Anielės — L. Gi- 
linvienė, Barboros — S. Gri- 
gialiunienė, Petro — A. Blaš- 
kis, Minkiavičiaus — F. Kam- 
siskas, Danelio — F. Kamsis- 
kas, Agotos — X- Salatka, 
Magdė — O. Andruškienė, 
Policistos — F. Čižauskas.

įO. B. Lietutė.

po vadovyste varg, S. Railos, 
tai tuojau linktyniaus su di
džiųjų parapijų chorais.

CICERO, IL

WEST PULLMAN, ILL
Lietuviai čia gražiai gyve

na, nors šiais laikais visiems 
neužtenka darbų.

Mėnesinis apskr. sus-mas į- kad kuopų fin. rašt. po kiek'- 
vyko Aušros , Vartų parap. vieno sus-mo, tuojau prisiųstų 
mokyklos kambaryje, spalio narių mokesčius Centrui, nes 
25 d. užlaikant mokesčius, o pasi-

Sus-mų atidarė pirm. V. taikius narei susirgti gali jų būdo savumus. Likusieji 
Petrošienė. Iš valdybos narių kilti nesusipratimai ir nema- 56 moterų kalbos nuošimčiai 
sus-me dalyvavo: pirm. — V. lonumai. 'galima taip skirstyti; 23% su-
Petrosienė, rašt. — M. Ger- Sus-mų uždarė su malda daro kalbos apie sijonus, ba-

Visi išsiilgę laukiame ofici 
jalio paskelbimo apie mūsų perskaityti ir vienbalsai pri- 
kandidatų p. Kimbark’ų mies- jau
telio valdžion. Visų nusistaty- 1 Atstovės užsiregistravo is 
mas — turėti lietuvį šio mies- kuopų:

džunienė, ižd. — S. Sakalienė, apskr. pirm.
Centro Valdybos narė — M. M. Gerdžiujiienė, rast.
Vaičiūnienė. ” -------------------

Nutarimai pereito sus-mo VATIKANAS IR KARDINO

PAIEŠKAU Jono Petrošiaus,kad moterys per visa savo gv- • Pirk‘,8,e-)* pm mu« už $s ar dau-
• j • • , „ . bus dykaf nufotografuoti. ... • i tt •

vemmų daugiausia kalba apie 2650 West 63 St., Chicago, IU. kllęs 1S Dargiškio Vainuto 
vyrus. 44 nuošimčiai jų kalbų' "*
yra tik apie vyrų išvaizdų ir į
apie geruosius bei bloguosius

Tel.
Hemlock 8380

Z

I8RENDAVIMUI

LAS SEGURA.

telio valdžioje. Per ilgus mi
tus mus, t. y. šį distriktų re
prezentavo svetimi 
turėti savo žmogų.

Korespondentas

, tus, ir apskritai, apie savo šio- 
j kiadienius ir Šventadienius rū- 
jbus; 15% tenka pastaboms 
j apie savo “seseris” — mote
ris ir, galų gale paskutinieji

------------- 18% — apie kitus reikalus.
j Kaip žinoma, Ispanijos vy- Na, o apie kų gi kalba vy
riausybė ištrėmė į užsienį Is-. rai? šie 29% savo kalbų ski- 
panijos Bažnyčios primų kar- ■ ria saviems reikalams; 15% 

2 kp. — B. Jurgelaitė, B. dinolų Segurų (Toledos arki- — darbo reikalams; 12% —

Sublysuoslm pilnai forflifi. S kamb. 
šilima, pigi randa, 641 Oakdale avė. 
1-mas.

Rendon 4 kamb. flatas, pečium S., 
dideliems, gera transp. prie Ogden 
Pk., pigiai, 6411 So. Racine Avė.

Rendon puikus kampas, 5 kamb. 
flatas, mieg. porčius, Stymo S. pigiai. 
4856 Barry avė., Pensacola 8864.

par., Tauragės apskr. Turiu 
jam svarbių žinių iš Lietuvos. 
Pats ar jį žinantieji, tuoj atsi
šaukit:

ONA CEPANIENĖ
(Po tėvais Bučinskaitė) 

4651 So. Rockwell Street 
Chicago, III.

l'kp. — nebuvo.

C H I C A G O I E

Laikas Jakaitienė, Viličkienė, 
shinskienė.

3 kp. nebuvo.
4 kp. nebuvo.
7 kp. nebuvo.

Ra- vyskupų), kai jis grįžo aplar- j apie kitus vyrus. Likusius 
kęs Romų. Tas1 padaryta be 24% savo kalbos vyrai skiria 
menkiausios priežasties. Tik visiems kitiems reikalams. Ži- 
dėl to, kad kardinolo ištrėmi- noma, iš šių 24% savo dalį tu- 
mo reikalavo radikalai ir ki- ri ir kalbos apie moteris.

i 20 kp. Statkienė, Nevulytė, ti Bažnyčios priešai. Kardino- 
Šatienė.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Parapijos bazare įvai
rumų galybės. Visi atsilankę 
pasirenka kokių tik kas nori.

Ypatingo pasisekimo bazare

(lai yrd sujungi, cių 
Į biij vakaras.

rank k.r-

turi sųjungietės. Mat, jos tu-lvįmas bazare 
ri įrengusios “bingo” žaidi
mų, prie kurio sutraukiama 
daug laimės ieškotojų.

Šį vakarą sųjungietės sve
čiams patieks ypatingai gra
žių dalykų —- rankdarbių.

Kviečiami visi laimės pa
mėginti. Sykiu kviečiamos at-

Nepamirškit išpildyti susi
rinkimo nutarimo: sunešti pa
žadėtas dovanas — rankdar
bius. Gražus mūsų pasidarba-

priklauso nuo

silankyti ir visos narės, nes

PATARIMAS
‘ Šiuomi patariame Lietu
viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANUOS. Gausi
te geras anglis ir pigesne kai
na.
Pocahontns Mine Run 66.75 tonas
Pochontas I.nmp or Egg 10.00 tonas
Black Band laimų) 8.50 tonas
Green Vallcy Lump 9.50 tonas

LATGALIJOJ UŽMUŠTAS 
KEISTUOLIS DVARI

NINKAS
Latgalįjoj užmuštas lenkas

' ĮVAIRUS PARDAVIMAI i

PARSIDUODA forničiai 7«
kambarių, randasi geram sto
vy. Kaina prieinama.

JULIUS ŠLICKIS 
2019 West 22 Street

1-mas floras
z Tel, Canal 5529_____ £_________ _________

(15 vertės smuikas už (6.50, ,15 
— ,18 klarnetą ,7.50, kornetai, tri- į 
mitai, akordlonai ir plano akordio- 
nai po 60c. ant dolerio, 914 Max 
well St

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųžles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GM£riIY VALLn; y 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4844 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

las nekovojo prieš naujų vy- 
21 kp. M. Paukštienė. 'riausybę ir nauja tvarkų. Jis
55 kp. Dobrovolskienė, Ži-jbuvo paskelbęs ganytojiškų 

bienč. 'laiškų tikintiesiems. Tame
67 kp. Žagunienė, Mickeliu- laiške jis pabrėžė, kad Bažny- dvarininkas Samovičius, kuris

nienė. čia pakenčia visokių valdžių, apylinkėje buvo pagarsėjęs
Pranešimai iš kuopų. jei tik valdžia nesikiša į Baž- i savo nepaprastu keistumu. Že-' 

2 kp. — sus-mat įvyksta; nyčios srities reikalus ir ne mės reformų įgyvendinus, dva-1 
kp. gražiai darbuojasi; turės kliudo Bažnyčiai savo parei- rininkui pasiliko centras iš 54 
du vakaru; kp. apdovanojo gas eiti. Tuo laišku radikamūs pačių.

Išrinktoji bazarui komisija savo fin. rašt.; seimui aukojo'lai įsižeidė. Jie mano, kad jie 
iŠ Balčiūnienės, Aitutienės, $2.00. gali su Bažnyčia elgtis taip,
Žiaurienės, Žibienės, Vyšniaus j 20 kp. — sus-mai įvyksta; kaip jiems tinka.
kienės gražiai darbuojasi. Kad suruošė “bingo” pramogų spa Kardinolųz ištrėmus, vyriau-'jų Samovičius nunuodijo, nes
jų darbas butų sėkmingas, pa- , lio 26 d. vakare; seimui auko- sybė kreipės į Vatikanu, kad gaisras kilo dėl jo kaltės ir

ha žemės. Dar karo metu dva-’ 
re per didelį gaisrų sudegė joj 
du vaikai. Žmona smarkiai

REAL ESTATE

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir so-

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7128 So. Rockwell St.

Tel. Repuhlic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

apdegusi, buvo iškelbėta, bet! aus priimu į mainus.

remkime visos savo atsifanky- jo $2.00, 
į rankdarbių vakarų.

Ta pati.
mu

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
VYČIŲ ŽINELĖS.

' Sočiai” - vakaras pasisakė.
Mūsų “sočiai” vakaras spa-

Šv. Sostas atšauktų kardino- 
21 kp. — sus-mai įvyksta; lų iš jo užimamos vietos. Šven ' 

suruošė išleistuvių vakarų sa- tasis Sostas nepatenkino Is- pasidarė visai keistas. Dvaro. 
vj dvasios vadui. Del apskri- panijos vyriausybės rc'ikalavi- centrų apdirbdavo .pats vienas. ? 
ties vakaro, ku.opa atsidėjo mo. Kiek palaukus, kardino-! I dvarų nieko neįsileisdavo ir; 
ant apskr. nutarimo, t. y. kada las pats paskelbė atsistatydi-1 gyvendavo vienas dideliam ne 
pasirinks sau laikų. nimų iš primo ir Toledos ar-

55 kp. — minėjo 1.0 m. su- kivyskupo vietų.
kaktuves; vakaras pasisekė; Paskelbus šį atsistatydini-

jis bijojo, kad žmona tai neiš- • 
pasakotų policijai. Po to jis!

2608 WEST 47 STREET 
Tel. Laf&yette 1083

Tel. Tartis S43S

J. W. ZACHAREWICZ

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 a CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5638

Telef. Republlc 6894

D. GRICIUS

22 d. pasisekė. Jaunimo džiaugiasi, kad vakar*1, daly- mų, Ispanijos vyriausybė pra- turiinfro šykštuolio vardų
buvo pilna svetainė, 
buvo iš visų kuopų.

Svečių vavo centro ir Chic. apskr. vai nešė pasaulini, kad Vatikanas
dybų narės. ,vi8gi išpildė jos reikalavimų,

REAL ESTATE 
Paskolos ir Apdrauda
WEST 33 STREET

OBNERALIS KONTRAKTORTUS 
* Statau namus kaip muro taip Ir 
į medžio nuo mažiausio iki didžiausio, 
i Kainos prlelnasnlauslos.

Pardavimui ar mainui J propertę j ! 2452 WEST 69th STREET
903

švarume. Baltinių niekuomet ChJcagoj bi«nio kamp. 60xi5o. 7
nekei8davo ir nešiodavo iki jie kamb. res. Kankakee, Xll., prie nau- 

’ z Jo vležk. 49, tinka gazolino stočiai 
patys nukrisdavo. Turėjo taip ar storui. o. Junge, 48ts n. caii-

' fornla avė.

LIEŽUVI ŽMONAI 
IŠPIOVfi10 vai. pirm. P. Šaltimierns ! 67 kp. — sus-mai įvyksta; ly. atšaukė naujai respublikai 

trurrtpai pakalbėjo kviesda- kp. daug darbuojas* parapijos negeistinų Bažnyčios vadų. 1 
glių pečiams, tai pirkite mag jaunimų prisirašyti. Išda- ^‘kamivale”. į Tuo būdu ji pasaulini pra neša, kad vienas serbų ūkinin-
GREEN VALLEY. GREEN jįnta daug aplikacijų ir daug Atsilankęs vietinis klebonns nešė didelę neteisybę. Iš Vati- kas liežuvį savo žmonai išpio- 
VALLEY yra geriausia ang-į prisirašė naujų narių. i,«-» n.x;..i,±— t__ j &— —± t^_
lis Amerikoj.

Katrie norite tikrai gerų anr

Ofisas atdaras nuo 5 vai. 
ryto iki 9 vai. vak.

Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardas

CRANE COAL OOMPANY 
5332 South Long Avenue 

Tel. Republic 8402 
Chicago, UI.

Muzika buvo “Barbinos mų pasveikino, 
i ragtime syncopators”. j Apskr. vakaras

Vienas serbų laikraštis pra-'

Mainymui ar pardavimui 
mūrinis namas (cottage), 8 

kambarių.
4158 So. Oampbell Avė. 

Tel. Virginia 1394

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RITT8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

kun. Mačiulonis gražiai sus- kano ateina žinių, kad Šv.
Sostas kardinolo neatšaukė, su savo žmona. Pagaliau jis

augžčlo namaz, 3 flatų plytų, 
, v . .... - kftr’l ireroa inelgos. 918 No.

ve. Jis dažnai susiginčydavo crawford. ,

net nedavė jam minties pasi- buvo uždraudęs savo žmonai
Sublyauoalm 2 kamb. virtuvėlę, 

632.60 mčn. Nuolaida. 312 W. 65 St.
kamb.Po kalbos traukta laiminga-( 21 kp. praneša sutinkanti-traukti iš savo aukštos vietos, bet kų prieš kalbėti, bet žmo- V

sis tikietas. $5 šuksu teko*A. pas save ruošti apskrities va- Jis tai atliko savo laisva va- na neklausė. Tada jis pririšo is.ooo. caah (i.ooo. sherry.
Vardauskui. Visi “sočiai pu- karų, kuris įvyks lapkričio '11 Ha ir niekieno neliepiamas ir žmonų prie medžio, replėmis1 J r r Parmerlžkl namai, bet kokio <ly-
tenkinti ir reiškė noro, kad d., p. M. Paukštienės namno- nepatariamas. O jis tai galėjo ištraukė jos liežuvį ir peiliu dži©. Ratyk lm wiison. oiney. m.
kuopa daugiau panašių sureug se (bilietai po 35c.). Kiekvie- atlikti tik tikėdamas, kad nupiovė
ty. f «

Širdingai tariama ačiū vi- nų, kas palengvins komisijai > ten vyriausybės santykiai su kalingas moters plepumas pri 
siems: kuopos valdybai, na- darbų. 'Bažnyčia. ♦ —veda.

Pardavimui 30 ak .pieno Ir viltų
. « . . i. .. - . _ *. • . . • • fanus. Jokių mainų. Box 12. North

na narė prašoma atvežti dova- jam pasitraukus gal pagerės štai, pne ko kartais nerei- judaon. ind.
80 ak. galvijai, uogos, (rengta, 66.- 

000 (mokėti. Eugene Slnunons, Al- 
mont, Mich.

Talef. 
Hamlook 3167

Namų Telaf. 
Republlc 6488

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos 
2^22 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1246
DOUGLAS ELECTRIC OO.

JOSEPH BIIAGZDAS, 8av. 
Elektros relkmenos Ir flklčle- 

rlal. Įvedame elektrų J namus ir 
dirbtuvės.
MM a. Halsted 84. I


