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Vyriausiajam Vokietijos teisme laimėjo krašto vyriausybe
NĖRA LAIKO KALBĖTI APIE HONARCHIJĄ -PAPEN’AS
SUSIRINKO SESIJON PRANCŪZIJOS
PARLAMENTO ŽEM. RŪMAI

Bedarbių tvarkymui Londone sumobilizuota
policija
VOKIETIJOS VYRIAU
SYBĖ PATEISINAMA

BERLYNAS, sual. 26. —
Vyriausias Vokietijos teismas
Leipcige nusprendė, kad kra
što prezidentas Hindenburgas
turi teisę bile vienos valsty
bės valdžių suspenduoti, jei
tos ar kitos valstybės vald
žia grasina pavojumi* visam
kraštui.
Tokiu būdu Prūsijoj Įvesta
kanclerio von Papen’o dikta
tūra pateisinama.

VALSTYBĖS FORMA, TAI
VOKIEČIŲ REIKALAS

GARSAUS MISIJONIERIAUS VYSKUPO JU
BILIEJUS

ITALIJOS KRAŠTO MISIJONIERIŲ KONGRESAS

PADU A, Italija, spal. 25. -Įvyko pirmasis Italijos krašto
misijonierių kongresas. Daly’vavo 24 aukštieji prelatai, 1,060 kunigų ir apie 2,000 vie

KOELNĖ, Vokietija, spal.
25. — Garsaus misijonieriaus
vvskūpo Geyer’o kunigystės
aukso jubiliejus tomis dienonas minėtas, nepaisant vysku nųolių ir pasaulininkų misijų
po prašymo nerengti jokių iš- rėmėjų. Kongrese buvo Jo Em.
kilmių. Vyskupas pagerbtas kard. Lafontaine, Venecijos pa
gausingais sveikinimais iš Eu- triarchas. Kongresui pirmini
nkavo J. E. arkivyskupas Saropos ir Afrikos.
Šis vyskupas misijonieriavo lctti, Tikėjimo Propagandos
40 metų Afrikoje. 1903 m. jis, kongregacijos sekretorius. Sobuvo paskirtas Sudano apuš- S1J8S v>'ko katedroje.
fališkuoju delegatu.

VIEŠA PADĖKA
Reiškiame nuoširdžių padėkų visiems, kuo nors
prisidėjusienis prie surengimo sėkmingo Lietuvių Ko
legijos Rėmėjų '6-jo seimo, Įvykusio spalių 23 d.,
Aušros Vartų parap. salėj. Dėkojame dvasininkams,
draugijoms, prisiuntusioms atstovus, aukotojams, Sa
snausko vyrų chorui ir visiems solistams, dainavu
siems seimo koncerte. Gausingoji parama ir nuošir
dus bendradarbiavimas kilnaus švietimo darbo rėmi
me palengvins Lietuvių Kolegijos vadovybei naštų ir
praplės jos veikimų, kad ji dar sėkmingiau galėtų
ruošti išeivijai tinkamus, gerai išmokslintus ir kata
likiškoje ir lietuviškoje dvasioje išauklėtus vadus:
Lietuvių Kolegijos Rėmėjų Dr-jos Centro Valdyba

RAGINA NAMAMS GRĄ
BERLYNAS, spal. 25. —
ŽINTI MOTERIS
Kancleris von Papen’as pra
KAS
nešė, kad Vokietijos valstybės
MALINĘS, Belgija, spal. 25.
forma — respublika ar mona Yale universiteto futbolini
V:
—
Įvyko metinis Tarptauti
rchija, priklauso ne nuo sve nkų vadas T. A. D (Tad) Jo
NEMČARK, N. J., spal. 25.
Rinkimų dienų, lapkričio 8
nės Unijos socialius klausimus
timšalių, bet nuo pačių vokie- nės, New Haven, Conn., yra
— • Vakar vakarų čia kalbėjo i ......
«. .
NUMATOMAS PIGESNIS
v•
d., Cliicagos balsuotojai gąus
C1U.
kandidatu į kongresmonus iš'buvusis New Yorko valstybės ,s udlJtlotl nuvažiavimas, ku
PIENAS
keturis atskirus baliotus, iš
pirmininkavo
Užsieniuose daug kalbama ir respublikonų partijos.
gubernatorius Al Smith’as. riam
,
, Tr
„ Jo Emin.
kinių trys bus mažieji, arba
..................... ...... «...
....
. , „
kardinolas Van Roey.
ginčijamasi, sakė kancleris, ko — ...
Čia ir apylinkėse jo kalbos
Suvažiavimas reikalavo, kad Pranešama, kad netolimoj i pricdinįąi baliotai, o ketvir
kių valdžios formų Vokietija PRANCŪZIJOS PREMJE
klausės šimtai tūkstančių žino
ateity didžiosios pieno išve-1 tas — didysis baliotas.
pasirinks. Pasirinks tokių, ko
RAS APLANKYS ISPA nių, o visam krašte milijonai. civiliai autoritetai imtųsi prie
žiojiino
kompanijos papigins
monių moteris darbininkes iš
kia bus vokiečiams, ne kam
NIJĄ
Didžiajam balotebus kpita
Kalbėjo demokratų partijos įvairių pramonių grųžinti na pienų iki 9c. kvortai. Dabar ir valstybės kandidatai' Be to,
kitam, tinkamiausia.
imama 11c.
PRANCŪZIJOS PARLA
šiame baliote bus dar du su
MADRIDAS, spaj- 4J6L.-V reikale — gubernatoriaus Roo- mams. Nes moterų vieta yra
Monarchijos grųžinimo klau
ševelt
’
o
karnH'dutūros
naudai.
MENTAS SESIJOJE
namai.
Daugiausia
tas
priklausys
manymai. Vienas sumanymus
simu, sakė kancleris, šiandien Praneūzijos premjeras HerriDaugiausia
puolė
prohibicijų
nuo
išvežiotojų
unijos.
Kom

— tai palengvinimas valstybė!
nėra laiko užsiimti. Kraštas ir ot’as aplankys Ispanijų. Jis
PARYŽIUS, spal. 26. — Va
ir tuos visus, kurie jų remia.
ITALŲ
KUNIGŲ
AT

panijos
pranešė
unijai,
kad
atvež
Ispanijos
prezidentui
konstitucijai pripažinti nau
vyriausybė turi svarbesniųjų
kar sesijon susirinko Prancū
Jis pareiškė, kad krašto sau
MINIMUI
jos
pasiryžusios
mažinti
atly

Zamorai
pripažintų
garbės
lejus
priedus. Kitas — bankinių
reikalų.
zijos parlamento žemesnieji rfl į
sųjų
jėgų
priešaky
yra
pats
ginimų išvežiotojams. Šiandien įstatymų priedas, kad uždary
Kancleris pirmų kartų vie gijono požymį.
niai. Per tris dienas svarstys1
prezidentas Hoover’is.
ROMA,
spal.
25.
—
Šv.
Kotjiems mokama 45 dol. per sa tų bankų likviduotojai galėtų
šai pasisakė, kad jis rengia
Prancūzijos premjero kelio
krašto nusistatymų užsienių
rinos
bažnyčioje
bus
pastaty

vaitę, o norima mokėti tik 35 gauti paskolų, reikalingų at
naujų kraštui konstitucijų.
nė į Madridu bus nepaprastas
reikalais. Tų reikalų svarbiau
tas paminklas žuvusiųjų pra dol.
mokėti kiek indėlių indėlinin
įvykis. Spėjama, kad jis čia
šieji yra nusiginklavimas ir
ėjusiam
kare
italų
kunigų
at

kams.
/
• '
AGRARŲ SUKILIMAI
gal turi kitokius reikalus. Gal
karo skolos.
minimui.
Tai
bus
kripta,
kur
PREZIDENTO
APSAUGAI
0
mažieji
trys
baliotai
yra.
KINIJOJ
pakvies Ispanijų bet kokion
Numatoma, kad premjeras
kasdien
bus
laikomos
šv.
Mi

šie:
sųjungon.
Herriot
’
as
bus
puolamas
dėl
šios
už
žuvusiuosius
kare.
• • •
• ■
Ateinančių savaitę gal į Chi
.v
, .
ŠANCHAJUS, spal. 25. —
1. Municipalinio teįsmo tei
30 nusigiiiklavinto plano ir;
cagų atvyks prezidentas Hoo
Yangčove, Kiangsu provinci KOVA PRIEŠ BEGĖDIŠ
sėjai kandidatai. '
• .;/
pasiryžimo atnaujinti karo
ŠEŠUOLIAI, Ukmergės ap. 100 METŲ AMŽ. VIENUOLĖ ver’is. Yra sumanymas suor
joj, sukilo kinai ūkininkai
KUMO KULTĄ
skolų mokėjimų J. Vaistytie
Kiauklių apylinkės kaimuose
ganizuoti nors 10,000 legijoni- 2. Municipalinio teismo įsta
1 prieš didelius mokesčius. Ke
ms.
tymui priedas.
liolika asmenų nužudyta ir su BERLYNAS, spal. 26. - atsirado labai daug degtinda PARYŽIUS, spal. 25. — Mo- nkų prezidento apsaugai.
ligoninėje,
žeista.
Vokietijos vyriausybė nuspre rių, kurie tiek yra įsidrųsinę, ntceau-les-Mines
Praėjusį šeštadienį Detroi 3. 20 milijonų dolerių bonų
PARYŽIUS, spal. 26. —
Burgundijoj,
Gailestingumo
kad
dirba
ne
tik
naktį,
bet
ir
ndė išnaikinti krašte begėdite įvairios rūšies radikalai da laida. Šie pinigai jau išleisti
Prancūzijos parlamentas karo
ŽENTAS PRIEŠ KUBOS
škumo ir dorinio supuvimo ku dienų. Sudokių kaimo krūmuo Dukterų kongregacijos vienuo ug triukšmo kėlė prieš prezi bedarbių šelpimui. Sakoma,
skolų klausimo svarstymų altų, kurs ėmė smarkiai plisti. se
kiškeliuose vieni deg lė sesuo Augustina minėjo sa- dentų. Taip neturėtų būt Chi- jei šių bonų laida bus atmes
PREZIDENTĄ
tidej.o po įvyksianciųjų J. Va
Visam krašte bus naikinamos i tiklarių lizdai. Degtinės vary- vo 100 metų amžiaus sukaa- cagpj, jei čia jis atvyktų.
ta, tada reikės šiuos milijonus
lstybėse rinkimų.
RAVANA, Kuba, spal. 25. išsirengusių plikai vokiečių mu verčiasi, daugiausia, jauni tuves. Ji pateko i ligoninę po
surinkti mokesčiais ir todėl
— Kubos prezidento Macha-į“duchoborų” kolonijos. Nes į' yru^aL Vienų šaulį degtin- vienos katastrofos.
bus didesni mokesčiai.
NEPADAVĖ 15,000 DOL.
SUMOBILIZUOTA DAUG
da žentas J. E. Obregonas, ka- 'tas aiškiai veda tautų išsigi8auja norėjo paplauti
POLICIJOS
ūž tai, kad šis juos persekio PRIIMS TIK SVETIMUS
• j.
•■
ndidatas į Havanos provinci mnnan.
Jolieto pašto knygvedys E.
PINIGUS
ja.
jos gubernatorius iš konserva
Martin su pašto viršininko pa
•LONDONAS, spal. 26. —
MASKVA, spal. 25. — Mai
torių partijos, atsisakė nuo
PAKARTA 4 ŠNIPAI
dėjėju Bourgo į bankų nešė 7 plėšikai vakar apiplėšė ba
Suvykstančių čia tūkstančių
KATES
IR
ŠUNIS
IŠVEŽA
sto
parduotuvėje,
kur
diplo

šios kandidatūros. Jis kaltiVARŠUVA, spal. 26. — Vo15.000 dolerių. Vienoje patil nkų, Ransom, III. Praėjus po
bedarbių tvarkymui sumobili
matai
ir
korespondentai
per

na savo uošvį, prezidentų, kadilynijoj įvykdyta mirties bautėje juodu užpuolė du plėši rai valandų 5 jų suimti m.
zuota apie 40,(XX) policininkų.
VAIGUVA,
Šiaulių
apskr.
kasi
produktus,
pranešta,
kad
jis neteisingai kontroliuoja vi smė pakorimu keturiems ko
kai. Jie apmušė Bourgo, bet Streator, III. Kiti du kažkaip
Bedarbiai rengias į demonstra sų rinkimų eigų.
Apylinkėje yra įsigalėjęs ne pradėjus rytdiena vietoje rub
munistų šnipams.
Martin atsistojo už geležinio paspruko.
cijas.
gailestingas paprotys atlieka lių (Rusijos pinigų) bus pri
stulpo ir ėmė šaudyti. Pikta
mos kates ir šuniukus išvežti imami tik svetimų kraštų pi
dariai paspruko.
KAIP BE REIKALO MEKSIKOS VYRIAU į tolimesnį kaimų ar miestelį nigai.
KALINIŲ MAIŠTAS
RUMUNIJOJ
SYBE KALTINA KATALIKUS
ir pamesti, iŠ kur jie negalė
PRADŽIUGĘ DEMOKRATŲ
tų sugrįžti. Nelaimingi gyvu
RIO I)E JANEIBO, spal.
WILLEMSTAD, Curacao,
KANDIDATAI
BUKAREŠTAS, spal. 25. —
MEXTCO CITY, spal. 26. — mųjų žinių neužgynė. Tas rei- lėliai dėl tokio žygio kur nors 25. — Brazilijos vyriausybė,
sala, Olandų Vakarų Indijos,
Cernauti kalėjime, Bukovinoj, Nesenai vyriausybė paskelbė, škia, kad ir ji pritarė,
žūsta arba išbadėję slankioja kurios priešaky yra preziden
spal. 25. — Iš Prancūzijos
kaliniai sukėlė maištų. 6 ka kad Guadalajara mieste vy- Dabar gi Meksikos katali- miestelio pakraščiuose ir daž tas Vargas, vakar minėjo me Demokratų partijos kandi bansminės Velnio salos paspru
liniai nukauti ir daugelis su riausybės agentai puolė vie- kų akcijos vadovybė skelbia, nai pasiunta.
tines revoliucijos pasisekimo datai į Illinois valstybės gu ko 6 kaliniai — 5 prancūzai ir
žeistų.
nūs namus, kuriuose suėmė kad suimtieji nepriklausė ak
sukaktuves. Pasisekusi revo bernatorius ir į Cook’o aps 1 ispanas. Jie čia atsiyrė ne
krities prokurorus daug pra
keletu asmenų. Jie kaltinami cijos organizacijai. Katalikų
STEIGIAMA NAUJA
liucija įvyko 1930 m.
džiugę. Užvakar Al Smith iš didele valtimi. Sako, jie pa32 MOROSAI UŽMŪSTA
sumoksiu prieš vyriausybę.
akcijos darbas yra remiamas
Jdarę apie 1,500 mylių kelionės
Katalikų Bažnyčios priešai Šventojo Tėvo nurodymais. 0
LONDONAS, spal. 26. — |Newark’o kalbėdamas juos jūra.
JOT/), Filipinų salos, spal. tuojau paskleidė žinių, kad ,Šventasis Tėvas nurodo, kad KELME, Raseinių aps. Jau Anglijos vyriausybė pasijuto, | karštai parėmė fr ragino pi
25. — Salų policija, kovoje suimtieji yra ne tik katalikai, i Meksikos katalikai šallntusi kelinti metai kaip renkamos kad jos ekonominis veikimas liečius cinkimų dienų už juos
ORO STOVIS
prieš sukilėlius morosus, 32 bet dar priklausantieji katali- Į nuo sukilimų arba revoliucijų aukos mūrinės bažnyčios sta stipriai suvaržytas. Tai pada balsuoti.
pastarųjų užmušė. Žuvusiųjų kų akcijai. Girdi, suimtieji prieš krašto vyriausybę. Ka tybai Judeikių kaime, kur da rė buvusioji praeitų vasarų Al Smith apgailestavo, kad
skaičiuje yra 8 moterys ig.<6 planavę sukelti revoliucijų. talikai už savo teises turi ko- bar yra pastatyta laikina, di ekonominė imperijos konfere jis negali atvykti Chicagon
Šiandien iš dalies d<
Vaikai.
Pati vyriausybė šių skleidžia- voti teisėtomis priemonėmis. delė koplyčia.
ncija Kanadoj.
sakyti prakalbų.
besnota; kiek šalčiau.

YRA SAUSŲJŲ JĖGŲ
VADAS

CHICAGOJE

BALSUOTOJAI GAUS
4 BALIOTUS

LIETUVOJE
YRA DAUG DEGTIN
DARIŲ

5 PLĖŠIKAI SUGAUTI

6 PASPRUKO U VELNIO
SALOS

PARAPIJA '

CHICAGO IR APYLH
KriS.

M

Trečiadieni

auga geresnėse blaivybės aplinkybėse. Kaslink padidėjimo
skaitliaus prasikaltėlių per
PROTESTAS
paskutiniuosius dešimts metų,
galima, kaltinti pasaulinį kartį
ir jo pasekmes,bet ne projiibi- £v. Jurgio lietuvių katatikiiB
parapijos nariai, Rochester,B
cijų.”
N. Y., U. S. A., skaitlingai su-B
“Prohibicija veda prie iš
sirinkę savo svetainėje, spaliųB
braukimo piktadarybių ir iš
mėn. 9 d., 1932 m., vienbalsiaiB
tvirkimo. Argumentas, kad
griežtai pasmerkia ir protes-l
alus ir vynas' pagelbės nuga
tuoja prieš dabartinės Lietu-B
lėti dabartinius sunkius lai
vos valdžios elgesį:
B
ku, yra melas •— nėra jame
Dėl Katalikų Akcijos var-B
teisybės. Europos valstybės ne
žymo,
turi prohibicijos, bet Europoj
yra aršiau, jiegu Amerikoje. Dėl neleidimo atidaryti Lie-I
Kaslink pačio įstatymo, pro- tuvos Katalikų Universiteto, I
hibicijonininkai
pripažįsta
Dėl persekiojamo visų kata-l
kad ims ilgų laikų, ir tik po likų, ypač dvasiškijos, inteli I
valiai, bus pilnai užlaikomas. gentų, moksleivių — studen I
Blaivumo apšvieta turi eiti >tų (Pavasarininkų ir Ateiti-I
rankon su aštru užlaikymu įs ninku),
I
tatymo taip, kad žmogus pats
žinos, kad neturi teisės spręs- Dėl daromų kliūčių katali-l
I
į ti kurį įstatymų užlaikyti ir kams ir katalikybei.
kurį ne.”
Mes, Rcchester’io lietuviail
katalikai, visur griežtai ir at-l
Prohibicijos priešų argu
virai smerksime, mes visadosl
mentai
Į “Prieš pasaulinį karų galiū protestuosime, ir, negalime re-|
nas buvo baisi įstaiga,” sako mti dabartinės Lietuvos val-l
ir j prohibicijos priešai. Bet pro- džios tol, kol ji nustos perse-l
žrnonių, kurie nors laikos sa- hibicija padarė dar baisiau, kiojus katalikus ir, kol ji ati-|
vo pažiūrų ir įsitikinimų, bet j Prohibicija nepasiekė savo tik- taisys visas padarytas netei-l
pripažįsta ir priešų teises.: šio. nes vėlimas vietoi sustot sėtas skriaudas katalikams iri
katalikybei.
I

i-Svarinusias Aitrite
Kiminas

ISeina kasdien, Mskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — 98.00. Pu
sei Metų — 88.60, Trims Mėnesiams — 82.00, Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams 97.00, Pusei Me
tų — 8* 00, Kopija .91a
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrųllna. Jei nepraloma tai padaryti Ir neprlslunOlama tam
tikslui palto lenkių.
Redaktorius priima -— nuo 11:90 Iki 19:99 vai.

rovė pradėjo griūti. Iš dirbtuvių paleista mi[ijonai darbininkų. Ėmė griūti bankai, kurių
visur buvo pilna, kai senovėje suliūnų. BeliSkalbimu kainos prisiunčiamus pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 ko tik didžiosios finansinės įstaigos. Viršgamyba pradėjo visus slėgti, Krašto “patrijovai. po piet
tus” apėmė baimė. Tačiau jie nenorėjo pa“D R A U G A S”
siduoti. Jie ėmė skelbti, kad tas reiškinys
bus trumpas, gerovė greitai grįš. Bet jų spėL1THUAN1AN DAILY FRIEND
Publlshed Daily, ISzcept Bunday.
jimai neišsipildė. Pagaliau jie patys tapo pa8UBSCRIPTION8: Om Taor — 86.00. SU Montha
- 88 60. Thrae Montha — 81.90. One Month — 75c. juokti, nubarti ir nustumti kur į kertes.
urope — One Tear — 99.99. BU Montha — 94.99.
Ilgų metų išlaidumo ir paskui didelio
»py — .Olo.
Advertlelcc ln "DRAUOA8" taringa best reeulte.
vargo pamokos kraštui tikrai bus naudingos,
Advertlalng ratee on nppllontlon.
Nes šiandien gerovė jau palengvėl atstatoma
DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago ir tai stipriais pagrindais. Ir reikia tikėtis,
kad netolimoj ateity sulauksime sveikos ekonomikos laikotarpio.
DIENOS KLAUSIMAI
>-------------------

Iki Jonelių rinkimų lapklicio nJen’’ prohibicija bus
vĮenas $ svai blausių, ir daudiskusuojamų, klausiln^* ^bi didžiulės politiškos
partijos stovi už dabartinio
įstatymo atinainų, bet jų pa
siūlijirnai jėra vienodi. To^au» “sausosios” organizaci-,
Jos> nepatenkintos politikierių
atsiliepimais, deda didelių pa
stangų išrinkti j Kongresų tik
tuos, kurie stos prieš atramų
garsiojo “18-to Amendment”
arba'Volstead Akto, Bet šlapieji irgi nemiega, J
Prieš - Saliūninė Lyga, daug*
- PASTABELĖS
organizacijų ir beveik visi
----------'
progresyviai vakarinėse valsWio mėn. pradžioje Kaune įvyko gausingas tybėse stovi už prohibicijų ir,
suvažiavimas, kuriame dalyvavo daug žymių jeigu būtų ^armainų, tai kad
Lietuvos katalikij veikėjų. Iš suvažiavimo pi- jos būtų dar aštresnės. Kelios
gos .matyti, kad nors ir sunkios katalikų vei- organizacijoj įsteigtos vien tik
kimo sųlygos Lietuvoje, tačiau veikėjai ran- kovoti prohibicijų irgi užima
kų n’enuleidžia, kiek galėdami dirba, kelia svarbių vietų abejose partijotikybinę tautoje sąmonę, rūpinasi žmonių se. A*merikofc Darbo Federacišvietimo ir kultūrinimo reikalais.
ja, Amerikos Advokatų drau*
*
*
gija, Amerikos Legijonas ir
Rusijos bolševikai, minėdami <15 metų daug kitų įvairių organizacijų
sukaktį savo viešpatavimo Rusįjoj galės pa- stovi už prohibicijos įstatymo
Sauliui “pasigirti”, kad išžudė, 3,888,890 atšaukimų.
žmonių (tiek žinoma, bet kiek išžudė slaptai?)’ Įdomu pastebėti, kad ir sveir taip pat “pasigirti” tuo, kad neįvykdė timtaučių tarpe yra skirtingų
savo vadinamojo penkių metų plano.
pažiūrų. Nors tarpe įvairių
*
*
*
svetimtaučių grupių yra noAmerikos lietuvių jaunimas sporte gerai ras atšaukti prohibicijų, tačiau
pasižymi. Reikia tikėtis, kad dienraščio, jų tarpe yra organizacijų, ir
“Draugo” kumštininkų rungtynės dar dau-! laikraščių,lutie stipriai palaigiau priduos akstino mūsų jaunuoliams toj ko 18-tų priedų

SVEIKA EKONOMIKA

Po skaudžių ir tragingų ilgų metų paty
rimų J. Valstybių išdidūs vadai pagaliau
“pakabina nosis” ir jau imasi sveikos ir
protingos ekonomijos darbo. Jie pamatė, kad
beprotiškas išlaidumas ir dirbtinoji gerovė
kraštų įstūmė baision ekonominėn katastro- •
fon.
Nepaprastas šiame krašte išlaidumas ga
vo pradžių praėjusio karo metu. Po karo ėmė
blogėti laikai. Tada griebtasi krašte palaiky
ti dirbtinų (netikra) gerovę. Ši “gerovė” bu
vo keletu metų šiaip taip palaikoma. Ši “ge
rovė” pagaliau 1929 metais ėmė griūti. Iki
šioliai visas kraštas baisiai nukentėjo. Mili
jonų žmonių taupmenos kai šluota nušluotos.
Ėmė siausti nedarbas ir skurdas.
Šiandien palengva kraštas ima atsigau
ti. Tačiau ims dar daug laiko kraštui atgauti
reikalingų stiprumų. Ir šiandien jau visi tie,
Įiurie sirgo didžiausio išlaidumo manija, jau
pripažįsta, kad kraštui re^kalųąga grąžinti 5
Sveikų ir protinga ekonomikų.
Išlaidumo manija prasidėjo karo metu,
kada kongresas vyriausybės dispozicijai pa
skyrė bilijonus dolerių. Nežinota nė kas da
ryti su tomis milžiniškomis sumomis. Tik vi
sur palaikytas obalsis, kad reikalinga gel
bėti demokratijų. O kad jų išgelbėjus, reika
linga sutriuškinti vokiečių kaizerio militarizmų. Per trumpų laikų krašte milijoninkų skai
čius ėmė augti kai grybai po lietaus. Visi
apsukrieji individai tuo naudojosi. Pakako
jiems pasiskelbti šimto nuošimčių esančiais
patrijotais.

Kada daugiau kaip 30 bilijonų dolerių
tuo būdu išleista, po karo tuč tuojau laikai
pablogėjo. Tada griebtasi sukelti dirbtina
krašte gerovę. Pasiūlyta viskas visiems pir
kti dalinais išmokėjimais. Imta kurti ben
drovės, bankai ir kitos finansinės įstaigos. Im
ta šaukti ir raginti, kad žmonės ko daugiau
visokių gaminių pirktų, ar tas reikalinga, ar
nereikalinga. Jei atsirasdavo įspėtojų, jie bu-

r*

Mes, taip pat, negalime re-l
mti dabartinės Lietuvos vald i
žios, kuri visai neturi daugu-j
mos, šalies gyventojų ir pilie-l
čių pasitikėjimo.
I

Mes, Rocliester’io lietuviail
katalikai, reiškiame gilių už-l
uojautų visiems Lietuvos ka-l
talikams, kurie yra Lietuvos!
valdžios persekiojami, ir pri-l
žadame remti Lietuvos katali-|
kus, jų idealus ir darbus, mo
raliai ir finansiniai.

Pasirodo, kad nieks tiek žmonių į pra
kalbas nesutraukia, kiek Al. Smitb, buvęs
New Yorko gubernatorius ir 192^ ųi, kandi
datu į prezidentus. Taip yra dėl to, kad jis
ne tik geras politikas, bet geras ir aktorius.

Nutarta pasiųsti šių rezoliu
cija ir protestų ponui A. Sme, tonai ir Lietuvos valdžiai, Lie
į tuvos Pasiuntinybei Washington’e, 'Lietuvos Episkopatui
, ir visiems Amerikos kataliki
škiems laikraščiams.

Lietuvių Kolegijos Rėmėjų metinis sei
mas gerai pavyko. Organizuotoji lietuvių ka
talikų visuomenė parodė, kad jai rūpi švie
tiibo reikalai ir šiame krašte gyvenančių lie
tuvių tautinė ateitis.

Pasirašo už Rocliester’io
■ lietuvių 6v. Jurgio parapijų:

Mussolini reikalauja, kad Jungtinės Val
stybės panaikintų Europos karo skolas. Ka
žin kas jam davė tų teisę tokius reikalavi
mus statyti. Rodos, kad jo “diktatoriška ga
lybė” baigiasi Italijoj.

,
>

Mūsų Federacija, matyti, daro žymių pa
žangų/ Net sandariečių “gazietos” redakto
rius jos reikalais “rimtai” susirūpino.

“DRAUGE.”

Kiekvienas žmogus džiaugiasi susi
laukdamas tam tikro amžiaus. Džiaugiasi
ir šeimos, kai susilaukia dvidešimts pen
kių arba daugiau metų. Jos ne tik pačios
džiaugiasi bet taipgi praneša apie tai sa
vo giminėms, draugams, pažįstamiems,
kad kartu su jomis džiaugtųsi ir kokiu
nors būdu minėtų jų sukaktuves.
Džiangiasi ir Omalios lietuviai, kai
jų šv. Antano parapija šiais metais mi
nės dvidešimts penkių metų sukaktuves
lapkričio 6 d. Jau dvidešimts penki me
tai praslinko, kai pirmieji lietuviai suor
ganizavo jų, pastatė bažnyčią ir pakvietė
vyskupų jų pašventinti.
Pasinaudodamas ta proga, aš norė
čiau supažindinti visus Amerikos lietu
vius su Omahos miestu ir ru lietuviais,
karto <to aj*igyve«x

TavyOmIm

ir rytų bei vakarų yr» la

Jonas P. Levickas
Petras Oakeliūnas
Jonas čelkys Morkūnas
Kun. Jonas Bakšys
Juozas J. Rečkis
Ant. žiemys.

REMKITI VISUS BIZNIERIUS KURIE SKELBIASI

bai geras ir greitas susisiekimas. Apie
Omalios miestas yra tik 75 metų se dešimts kompanijų turi pravedusios savo
numo. Jis buvo pripažintas miestu tik geležinkelius į Omabų. Čia traukiniai a1857 metais. Tik 1860 metais buvo telefo teina iš visų Amerikos pusių. Keliai taip
nas įtaisytas, o 9 mėtai paskui geležin gi labai geri ir pefeiekia tolimiausius kraš
kelis pravestas. Skerdyklės atsidarė 1884 tus trumpiausiu Taiku, nes Omalios mies
metais. Dabar čia daug gyvulių mušama tas yra! pačiame viduje.
Omahos miesto patogumai
ir vežama į kitus miestus. Dabartiniu lai
Omahoje yra trys šimtai gatvėkarių,
ku Omalios skerdyklos užima antrų vietų
pasaulyje. Ateityje Omaha dar labiau pa kuriais galima važiuoti į visas miesto pu
didės ir užims aukštesnę vietų pasaulio ses. Jie yra šviesūs, švarūs ir ąbelnai
miestuose.
geriau įrengti negu kituose miestuose.
Del ko? Dėl to, kad šis miestas yra Tačiau važiavimas yra pigesnis vienu cen
gražioje Nebraskos valstybėje. Aioje val tu negu- kitur. Keletas ir lietuvių dirba
stybėje auginama daug įvairių gyvulių, prie gatvėkarių kampanijos.
Oniahoje yra septyniasdešimta keturi
produktų ir kitų žmogui reikalingų daly
kų. Visi produktai yra čia išdii barni ir viešbučiai ko puikiausiai užlaikomi. Kiek
viename jų galima pūikiai atsilsėti ir tu
parengiami žmogaus reikalams.
Omahoje yra daugiau negu aštuoni rėti įvairių patogumų. Juose yra įvairių
šimtai įvairių išdirbysčių dirbtuvių. Čia kambarių, pradedant su mažiausiu pra
gaminama mėsa, miltai, makaronai, svies gyvenimo kambarin ir baigiant su didžiau
tas, biriai ir kiti maistui reikalingi da sia sale susirinkimams bei seimams lai
lykai. Omahos dirbtuvės kas metai gami kyti. Dėl to, Oniahoje ir yra įvairūs sei
mai bei konferencijos. Nesenai katalikų
na milijonus dolerių vertės produktų.
Opiaha yra viduje visos Amerikos. gailestinga sąjunga bei šv. Vincento Pau-

Rašo Tautietis

į

:

1. Omahos miestas

SriaUmes

I

liečio draugija tuMtyp
>.
jįį,q

fcoatocKeijų.

Buvo labai daug delegatų iš visų Ameri
ASTRAI
kos kraštų ir visi buvo labai gerai pa
tenkinti.
Daržely mano, ties langais,
Sveikata yra brangus turtas. Kai
pražydo astrai, rudens gėlės,
žmogus sveikas tai laimingas. Omalioje
bet man negaila vasarėlės,
žmonės labai sveiki. Čia visados mažesnis
nei liūdžiu, kad ruduo ateis.
skaitlius žmonių miršta palyginus su ki
Daržely mano, ties langais,
tais miestais, čia laidotuvės daug rečiau
pražydo astrai, rudens gėlės.,
pasitaiko. 0 jei kas ir miršta, tai susilau
kęs žilos senatvės. Del ko? Dėl to, kad
Dangaus mėlynę, širdžiai jau
Omalios gyventojai negyvena susispaus
kių,
kuli dar vakar mūsų akį
dę krūvoje kaip kituose miestuose. Ap
viliojo, kaip žiedai plaštakę,
link kiekvieną namų yra daug žemės, kur
pilki nū debesys štai niaukia.
anga graži žolė, kvepiančios gėlės arba
didingi medžiai. Beveik kiekviena lietu
vių šeima turi savo namų ir didelį daržą
O ryt suvys ir astrų gėlės
pilnų gėlių ir medžių.
daržely mano, ties langais...
Omahos miestas labai (švariai užlai
Bet man negaila vasarėlės,
komą*. Gatvės plačios, dažnai valomos ir
nei liūdžiu, kad ruduo ateis...
vasaros metu laistomos. Keli lietuviai dir
L. Gira
ba prie gatvių. Omahoje yra dvi medici
nos mokyklos su didžiausiais pasaulio mo
kytojais; dvidešimts dvi ligoninės moder
Kelias į gerų ir išmintį niekados ne
niškai įrengtos ir trys klinikos be jokių eina per žaliuojančias lankas, išdabintas
lelijų žiedais, žmogui visuomet tenka že-.
mokesčių.

(Dnoftou b«a)

ngtį tankiu akmenuotu taku. pkBpIrtmf

’rečladienis, spaliu 26 d., 1932
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LIETUVOJE

WISCONS1N’O LIETUVIŲ ŽINIOS

DAUGIAU PERKA

, Apylinkėje dauguma gyvento
jų, net stambūs ūkininkai,
1928 m. pardavę turtus išvy
ko “laimės” ieškoti tolimon

-I—W

Brazilijon, Argentinon ir kit. niuosius centus neturi kelionei Lietuvon dienomis ir nakti
Palikusieji savas šeimynas no pimgų.
retų sugrįžti atgalios, bet “lai
Vienas vyras rašo savo žmo mis, kad ne ta gilioji jūra.”
mes” šaly pravūlgę paskuti- nai laiške: “Eičiau pėsčias

DEGTINĖS

VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

;enoshiečiai

kol. rėm.

SEIME

Graži lietuvių kolonija, Keicslia, Wis., apie 50 mailių
įuo Chicago, UI., turi savo
ietuviškąją pradžios mokykbet jai rūpi. ir aukštoji
risos Amerikos bernaičių švie
imo įstaiga — kolegija. Kaip
tenoshiečiai užjaučia šią. įtaigą, geriausiai parodo jų
<aitlingas atsilankymas pra
ėjusiam sekmadienį į 6-jį KoBgijos Rėmėjų seimą, kurio
ezidijumo pirmininkas buvo
lip pat kenoshietis dr. A. G.
Makauskas, o jo žmona, Elea Rakauskienė žavėtinai daiavo seimo koncerte, kuriame
•uikiai pasirodė taip pat ir
uisij jauna dainininkė Genoaitė Klevickaitė. Ją Į Chiįgą atlydėjo motinėlė su žetu ir dar dviem dukrelėmis.
Kenoshos lietuvių seniauias garažiaus savininkas, an
am obilių taisytojas ir drauijų darbuotojai Pranas Stanjs su žmona Į seimą atvežę
Bytautienę, O. Valauskie0. Lauraitienę, D. Ališaurienę. Be to, į seimą atvyko
tulgaičių, Valių, 'Gaigalų ir
>uršų šeimynos. Buvo ir jauimo atstovai p. Urbikas ir
Fačiulaitis, kuris s v e i ino nuo Šv. Vardo ir Vyčių
raugijų. Girdėjome 'seime mū
draugijų:: “Birutės” ir šv.
'etro laiškais prisiųstus svei
kumus. Žodžiu, kenoshiečiai
tvo judrumu ir skaitlingumu,

Papiginus degtinę, jos par
davinėjimas žymiai pagyveno.
nes dalyvavo viso 26 asmens, Degtinės išteklių registravi
mas buvo atliktas labai sklan
visų seimininkų dėmesio užsi
džiai — per vieną dieną.
pelnė.
Kenosha Kol. Rėm. 4 sky Atpigus degtinei, į Kauno
rius už savo darbuotę gavo iš policijos nuovadas pristato aCentro padėkos laišką, kurį pie 70 nuoš. daugiau girtų
nariai išgirs sekančiame sky žmonių.
riaus susirinkime.

SUGRĮŽTŲ, BET NĖRA

Asmeniai atsilankymas į sei
mą mums suteikė daug ma
lonių įspūdžių. Girdėjome gražiausių prakalbų, pamatėme
žymiausius Kolegijos darbuo
tojus ir rėmėjus ir išgirdome
garsųjį Sasnausko chorą.

Dieve duok ir kitą kartą to
kia gera proga pasinaudoti ir
Marijonų Kolegijos Rėmėjų
seime dalyvauti. Kenoshietis
X Praėjusią savaitę (trečia
dienį) šv. Petro bažnyčioje bu
vo laidotuvės a. a. Karpiūtės,
kuri ilgoką laiką liego ir ny
ko iki nuožmi mirtis jaunys
tėje atėmė mums ją.
Amžiną atilsį duok jai, Vie
špatie!
X Praėjusiam sekmadieny
prasidėjo mūsų parapijos baz.nras, į kurio atidarymą at
vyko daug lietuvių farmerių,
aukojusių savo ūkių gėrybes.

MADISON, WIS.
Šio miesto respublikonai Ke
rniu Franklin D. Roosevelt’c
kandidatūrą, nes nori būtinai
pakeisti dabartinę J. A. V.
vyriausybę.

Moms Vietovėms
Gresia Žemes
Drebėjimas
Ugniakalnių paskirstymas
nt žemės nėra atsitiktinas;
isi ugnimi kvėpuoją kalnai
mdasi, daugiausiai, dviejose
Pirmoji zona beveik tiksliai
Įtinka Pietinės Amerikos pa '
rančio Ramiajame vandenye kontūrą: ji eina per Pataoniją, Valparaiso ir San Fraci’sco, pagriebia Japoniją ir
’iniją ir siekia Anamą. Tai
didžiulis plyšys, pasidaręs
įmes kamuolyje tolimiausiuo5 geologijos laikotarpiuose ir
leidžiąs lavą ir dujas kiekieną kartą, kai požeminių
ęystų sluoksnių veikimas dėl
o nors nubunda.
Antroji linija prasideda Zodų salų rajone, pagriebia Ve
ecuelą ir Antilės jūrą, praina arti Lisabono ir Mesinos,
creina per Kaukazą, Himaįjaus kalnus ir baigiasi Ra
miajame vandenyne.
Visos vietovės, paliestos iki
io laiko kataklizmo, yra ar
ta kitoje iš tų “ugniakalnių
inijų”. Matomai, veiksmai,
Vykstą' dabartiniu metu žemės
rnmuolio gelmėse, tiek galin
ti, kad atsiliepia iš karto aįiejose srityse.
Beveik visas Europos plo
tas yra abiejų pavojingųjų
sričių

PINIGŲ

KROSNA, Marijampolės ap.

SKAUDUMAI

FIRST

LITHUANIAN

PASALINAMI

TUOJAUS

Baver Aspirin pašalins bile koki
skauAną. Neabejokit apie tai. Vie
na tabletėlė tai Įrodys. Nurykit ją.
Skausmas išnyko. Pagelba yra to
kia paprasta.
Jokio kenksmingo
atsiliepimo
nuo Baye.r Aspirin. Jis niekad ne
veikia širdį, ir jums nereikia abe
joti apie šių tabletėllų vartojimą.
Todėl yra bereikalingas dalykas
kentėti
nuo
galvos skaudėjimo,
danties skaudėjimo ar neuralgi
jos. Seiatica, lumbago, reumatiz
mo ar neuritis skausmai visiškai
išnyksta { valandėlę laiko. Perijodiškas moterų kentėjimas gali bū
ti suramintas; šalčio nemalonumai
gali būti išvengti.
Tikras Aspirin turi Ir kitokių
naudingu vartojimų — viskas ap
rašyta ištirtuose nurodymuose prie
kiekvienos dėžutės. Dėžutė ir tab
letės turi Bayer kryžių. Žiūrėk
Bayor vardo ant dėžutės — kiek
vieną kartą kai perkate šias tab
letes — ir bukite tikras.

Ar Ieškai Bankinio
Susinėsimo?
Jums reikalinga bankinis susinėsi
mas. Kodėl nesiteiraujat Drovero!
Nuo 1882 yra žinoma konservatyviškumu. Šiandien daugiau 55%
turto susidaro iš pinigų ir U. S.
Government Bonds.

Pinigus siunčiame Lietuvon draftais, perlaidomis ir
kablegramomis litais arba doleriais.
Kalbame lietuviškai.

DRAUGAS

Klauskite Mr. Geo. Stungis

TOURNAMENT
»
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AT

ST. AGNĖS GYNI.
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GENERAL ADMISSION 55c Tax Ine.

NATIONAL BANK
TRUSTOSAYINGSHANK
HALSTED IR 42-RA GATVĖ

Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Serėdoj
9 ryto—8 v. v4, Subatoj 9 ryto—2 vai popiet.

RILLY'S UNCLE

RESERVED SECTION $1.10 Tax Ine.
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DRAUGAS BOXING NEIKS

Draugas Bon; Toįrament
Tickets on Sale Now!
Tickets for the Preliminaries and Finais are
now on sale at the Draugas Publishing Company.
General Admission $0.55 and ringside seats
$1.10.
G et your tickets early by applying direct
or mailing in yout reąuest together with
clieck.

rees. Those receiving no deg
ree, will receive white cards;
first degree, green; second
degree, red; third degree, blue;
fouith degree, gold. Ali K of
L menibers and their fįlenda
are invited to attend, Sunday
Oclober 30, 3:00 P. M., at Nativity Auditorium.

Tliree new menibers liave
joined our council. They are:
ĮiPeter Zopel, Adeline PranckieItits and Walter Deksnis.

Of all the clubs in Marquette Pai-k, K of L, Council
112, was the only club represented at the Marion Hill College Convention. C. 112 was
also the only K of L Council
from the District. The Dele
gates for C. 112 were: Jack
2334 So. Oakley Avenue
Juozaitis, Bernice Paliliunas,
CIIICAGO, ILLINOIS
and Frances Balzekas. Miss
Paliliunas vas selected as Secretary for the Convention. Mr.
DRAUGAS B0XING
President of C. 112 at the lašt,Juozaitis was on the ResoluTOURNAMENT NEWS
meeting, since A. Lapinskas tion Committee.

Draugas Publishing Cumpany

resignedi

The Draugas Boxing Tournanient Commissioners’ nieeting whicli was scheduled for
Friday even., Oct. 28, 1932 kas
been postponed to Saturday
eve., Oct. 29, 1932.

Each
ąuested
viii be
i'o’ e the
viii be

commisioner is reto be present as this
the finai meeting betournament and there
important reports.
Sec.

K OF L COUNCIL 112

Jack Juozaitis vas eleeted

,

The girls basketball team
John Kenzie, of Bridgeport, hao^started practice. The boy’s
visited our council Tuesday, J team came liome with two
Oct. 18 with and invitation victories over St. George’s,
to their Topsy Turvy Dance, Thursday Oct. 13. They also
Cct. 30. Frank Rainis ir Pro- plaved St. Elizabeth’s Cathvidence, vas there also. He olic Negro Team, būt lošt with
came to inform us tliat 18th a score of 30—15.
St. is anxous to meet MarMarąuette, C. 112 is having
quette in a basketball game.
a play, “Kicked Out of ColYou’ll get it — sometime.
lege.” Practice has been stratCouncil 112 is having new ed, under the direction of Kate
in the way of membership
Lobick and William Jonaitis.
cards. They are to be called
Degrees. Tliese Degrees are to The date for the play has not
be presented to K of L menib been sėt, būt it von’t be long
“Me”
ers vlio are eligible for Deg- ■ now !

Trečiadienis, spalių 26 d., 193S

NORTH SIDE ŽINELES

Liet. .Vyčių 5 kuopa laikė
sus-mų, parap. svet. Spalių 19
d Sus-me svarstyta labai daug
dalykų.
Pirmučiausia — kuopa ven
gia šokių vakarų, kuris įvyks
lapkričio 16 d., parap. salėj.
Orkestras bus žinomas tarp
lietuvių jaunimo. Svetainė bus
išpuošta ko puikiausiai. Įžan
ga tiktai 35c. Visos kuopos
prašomos ko skaitlingiausia
atsilankyti. Šis vakaras bus
pirmas šįmet mūsų jaunimo
tarpe.
Gerai žinomas veikėjas Al
Manstavičius atsisakė nuo pir
mininko pareigų, nes turi per
daug darbo centre ir apskri
ty. Jo vieton išrinktas Kastas
Savickas.
Lapkričio 13 d. bus laiko
mas seimelis Aušros Vartų pa
rap. salėj, 2 vai. popiet. Pra
šoma visų atsilankyti.
Lapkr. 2 d., parap. salėj tu
rėsime “šurum-burum” su ‘coffee and douglinuts.” Pri$š
pasilinksminimų turėsime tru
mpa sus-mų 7:30 vai. vak.
K. Savickas pranešė apie
‘Draugo Boxing’ kontestų. Ku
riju norite gauti gerų tikietų,
kreipkitės į K. Savickų.
Sus-mas dūliai Pasaulinės
Parodos bus ateinantį ketvir
tadienį, Liet. Auditorijoj. Val
dyba apsiėmė jame dalyvauti.
Šv. Vincento Pauliečio drja turės labai svarbų sus-mų
spalių 27 d. Visi nariai-ės ii
s zečiai prašomi ko skaitlin
giausia susirinkti. Bus svars

toma apie ateinantį šokių va
karų, spalių 30 d., parap. sa
lėj. Įžanga tiktai 25c. Orkes
trus bus toks, kokį jaunimas
visuomet mėgsta, t y. Frank
La Bruno’s. Komisija deda pa
stangų, kad vakaras būtų sėk
mingas, nes pelnas skiriamas
bedarbiams. Manau visi supra
ntate dalykų ir nepamiršite at
silankyti, ypač jaunimas. Jau
nime, tu rengdamas vakarus,
šokius ir 1.1, nori, kad žmonės
ko skaitlingiausiai atsilanky
tų. Padaryk taip: skaitlingai
ai silankyk į šį vakarų, o ti
kiuos, kad susilauksite daug
publikos ir savo vakaruose.

Šį mėnesį sukanka lygiai servacijos,
kurios kai ulll
metai nuo klubo įsteigimo. Ta- Js5c., galima užsisakyti pa
ja proga klubas rengia “First miteto narį: J. Varkalų (\\
Anniversary Palty” gražiame J nlvvorth 7929)
A. K

naujai pastatytame “Interna
tional llouse,” 1414 Kast 59
Street, “i’arė” bus šeštadie
ny, spalių 29 d., 7:30 vai. va
kare. Bus “buffet supper”,
programas ir šokiai. Visi ga
lės linksniai laikų praleist ir
susipažinti su mūsų studen
tais.
,

Visi prašomi dalyvauti. Re-

LITHUANIAN UNIVERSIT¥ CLUB

Pagelbėjo Geliamai Rankai,
Sako Ponia Nowakowska
“Per suvirs du metu turėjau neapsa
komai geliama ranką. Naudojau įvai
rius linimentus, plasterius ir mostis.
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro
Pam-Expellerio visi skausmai prany
ko. Aš dabar esu visiškai sveika,
ačiū stebėtinai geram vaistui PainEjcpeUeriui.“

S. N.

Philadelphia, Pa.

\

PAIN-EIPELLER

Sore throat, muscular rhe
matic utht‘s&paina,apply M ua
terole, the "counter-irritant

AT ALL DRUCGISTS

Eat this fine
cheese foodl

F—s.

Visokių buvo klubų, bet lie
tuvių jaunimas prieš pora me
tų neturėjo moksleivių nei jo
kio klubo. Matydami reikalų,
būrelis studentų susitvėrė tokį
klubų. Iš pradžių klubui pri
klausė tik keletas studentų,
bet dabar jau jame yra 50 stu
dentų. Visi jie lanko universitus. Per vienus metus klubas
atliko daug darbo.

For COLDS, COUCH

oftener!

Sęt(

VISADA
UŽMIRŠTA
Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo?
Ji pati nežinojo.
Jos
blogas
kvapas
buvo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti.
Gargaliuok su Listerine ir
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

l
LAMBERT

PHARMACAL

COMPANT
St. Louis, Mo.

LISTERINE

suvOką
</

+ +

(TR1PIE PLŪS

Nedyvai, kad milijonai mė-|
gsta Kraft Velveeta . . . užsi
tepti, atsipiauti, virti su juo.l

Minkštas, patraukiantis skol
nis nuo seno Cheddar sūrioj
Varškus, kaip pienas. Užtvir
tintas Atmerican Medical Assotdation. Užsipelnija aukštą|
maitingumo ratą plius, plh .
plius. Gauk kitą pakečių nu«
grocerninko šiandien.

KRAFT

promptly ends odors ordinary
antisepties can’t hide In 4 days
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‘Draugui' Reikafnga 200 Kontestininkų-Agentu
“DRAUGO VAJUS” JAU PRASIDĖJO
DOVANOS:

AR NORI DARBO?

I. Laivakortė ir Geležinkelio tikietas Į Lietuvą ir atgal arba $200.00 už nemažiau

STOK Į “DRAUGO” VAJAUS KONTESTĄ. 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.
.

kaip 3,000,000 balsų.
II. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš*Chicagos per Pittsburgh, Mount Providence (aplankant ŠV. Pranciškaus Seserų Vienuolyną,) VVashington, Philadelphia,
(Aplankant šv. Kazimeiro Seserų naują mokslo Įstaigą,) New York, Waterbury,
Hartford, Thompson, Conn. (aplankant Šv. Marijos Kolegiją,) VVorcester, Boston,
Quebec, 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. Radlo 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.

PARAPIJOS-DRAUGIJOS

Kiekviena parapija tepasirūpina bent vieną

kontestininką Įstatyti Į “Draugo”

Kontestą. Kur dar nėra lietuvių parapijos, tenai “Draugo” skaitytojai telšskenka vie
ną ir jis tepasidarbuoja išplantintl “Draugą, kad butų galima lietuvių žinias visur išne
šioti kasdien.
Kiekviena draugija ir organizacija tepasirūpina vieną kontestininką
“Draugo” Kontestą.

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.

Įstatyti Į

Registruokitės Tuojau Gausite 5,000 Balsų Dovanai!
S
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Trečiadienis, spalių 26 d., 1932

D R X U G A S
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energinga, kaip ir gos vyras. bei; kurie vaikus dorais, išau
Taigi, ji yra ne tik gera gy klėjo. Jie dabar eina tėvų pė
veninio draugė savo vyrui, bet domis.
TeL Cicero 6754
Į Office Phone
Res. and Office
Tel. Canal 6764
Į Prospect 1028
2359 So. Leavitt 8t
Lietuvoje. Prieš 20 metų atvy ir tinkama diplomuota pagelPav. kun. A. Valančius, iš
NAUJAS VEIKLUS
Canal 0706
ko į šį kraštų. Čia užbaigė bininkė jo biznyje. Užtat po vertęs komedijų “Baidyklių
BIZNIERIUS
aukštesniųjų mokyklų (high nu Bagdonų laidojimo ir bal- paroda,” sumoKinęs Brighton
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
DENTISTAS
X—SPINDULIAI
school) ir Valparaiso univer-izavi“10.istaiKtt «ali balzamuo- Parko artistus-mėgėjus, at 1446 S. 49th CT., CICERO
PHYSIC1AN AND SURGEON
ti
ne
tik
vyrus,
bet
ir
mote

Ofisas: 2130 W. 22nd St.
į siteto komercijos skyrių (eo
2403
W. 63rd St., Chicago
vyks į Labd. Sų-gos 3 kuopos Vai.: 10-7*1 ryto: 2-8 ir 7-9 vakare
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
ris.
OFFICE HOURS:
jmmercial couis). Rengėsi į avakarų tų komedijų atvaidin
Rez.: 3051 W. 43rd St.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Jaunavedžiai
Bagdonai
po
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Sunday by Appointment
Į dvokatus ir tuo tikslu įstojo
ti. Vakaras įvyks sekmadienį, Phone Boulevard 7042
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto
vestuvių
mėnesį
praleido
Flo

iį John Marsliall Law School.
lapkr. 13 d., parapijos s vėtai-'
Tel. LAFAYETTE 3067
ridoje.
Kųi
tik
iš
ten
grįžo,
Bet šitoje aukštoje mokyklo
nėję, 8 vai. vakare. Įžanga 25c.!
Ofisas Tel. Grovehlll 4617
savo
vedybinį
gyvenimų
pra

DENTISTĄS
Rea. 4787 S. Arteslan Avė.
je mokėsi tik 1 metus, nes bu
Visas pelnas skiriamas vargšų 1
T*L Grovehlll 0617 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4645
So.
Ashland
Avė.
dėjo
kaip
tik
naujame
bizny

vo pradėjęs automobilių biznį
Šelpimui?
,
4729 WB8T 12tN PLACH
Arti 47tb Street
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoa
varvtj Chicagoje ir tas jam ge je. Laidojimo ir balzamavimo
Dėlto, visi lietuviai-vės pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ir Pėtnyčlos, kuriomis dienomis jis
rai sekėsi. Užėjus sunkiai de įstaigų jie įsteigė gražiausio8428 Weet Marųuette Road
bus.
Tel. Canal 6122
sigailėkite
vargšų
ir
ruoškitės
VaL: 1-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-11 AM.
2924
WASHINGTON BLVD.
preaųai, išėjo iš šito biznio. į>
kolonijoj. - MarMedelio] lueltama
Kitos vai. ant Washington Blvd.
paremti
labdarių
vakarų,
iš
P„ to užbaigė AVarchin EniParke: 2806 W- 83 Str'
4:10 — 5:80 kasdien
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
TEL. LAFAYETTE 7650
balming Scl.ool (graboriy ir <*W»»a» Republic 3100). Po- anksto pirkite tikietus, kurių
DENTISTAS
Cicero 662. Rez. teL Cicero 2888
galima gauti pas Labd. 3 kuo
2201 West 22nd Street
balzamuotoji} mokyki,) Chica nili
t®"'
(Kampas Leavitt St.)
o.n:()
į me ir gyvena. • Nors nesenai pos valdybų bei narius ir pas
Tel. Lafayett* 6791
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Gydytojas ir Chirurgas
mane
vargšų
ligonį,
ir
taip
biznį pradėjo, bet jis jiems
Nuo 1 iki 8 vakare
4140 Archer Avė.
Seredoj pagal sutartį
1932 metų pavasarį J. J. Ba Į neblogai sekasi — dažnai gau- pat knygelių “Šv. Mišių Au-(
i
Vai.
2
—4 ir 7—9 vai. vakare VaL: 1 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
gdonas vedė panelę Pearle na
pagrabų. Matyti, kad ka” ir ‘"Dievo ir artimo mei- Boulevard 7689
Nelabai senai Marąuette Pa
Office: 4459 S. California Ave.
Res. 2136 W. 24th St.
Rez. Hemlock 76 91
Bell, taip pat sėkmingai bai- lietuvių visuomenė labai sini- lė.” Nors tuo aš norėčiau vi-,
Nedėlioj* pagal sutarti
rkas susilaukė naujo, energin gusių graborių bei balzamuoTEL. CANAL 0402
patizuoja p. J. J. Bagdonui. siems geradėjams patarnauti.
go ir plačiai žinomo biznie tojų mokyklų ir anksčiau dar
Tel. Canal 0257
Res. Prospect 6659
Ofiso: Tėl. Victory 6893
riaus. Tai Jonas J. Bagdonas. kolegijų. Ponia Bagdonienė y- Ponas Bagdonas yra labai ma Nuoširdžiai prašau visų lie
DENTISTAS
ndagus,
draugiškas
ir
atjau

Rez.: Tel. Drexel 9191
tuvių sušelpti mane, varge, il 4712 So. Ashland Avenue
Jo vardas čikagieeiams yra la ra gera dainininkė ir pijanisJei neatsiliepia šaukite Central 7464
čia
savo
tautiečio
nelaimę,
t.
goj, skaudžioj ligoj. Pasveikęs
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
bai gerai žinomas. J. J. Bag tė; ji dainuoja per radijų. Tu
Gydytojas ir Chirurgas
y.
pigiai
palaidoja
su
šiuo
pa

gal ir aš galėsiu darbuotis la
1821 SOUTH HALSTED STREET
donas yra mėgėjas ristikas, vi ri labai gražų ir malonų bal
X—RAY
Tel. Cicero 1260
suomenės veikėjas, biznierius selį, kurio dėka galėjo tapti sauliu persiskyrusį žmogų. Tų bdarybės ir visuomenės gero
Residencija 6600 So. Artesian Avė.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
gerų p. Bagdono ypatybę bra vei, nes Dr. J. Simonaičio gy
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
automobilių srityje ir nesenai radijo dainininke (profesijona
Specialistas odos ligų ir
ngina visi marketparkiečiai ir dymas ir viltis Dievuje bei
6 iki 8:30 vakare LIETUVIS DENTISTAS
tapo dar ir graborium.
veneriškų ligų
lt). Ji yra malonaus būdo, la- net kitų kolonijų lietuviai, nes
nuo 10 v. ryto iki 9
žmonių pagalba, mano svei Vai.; kasdien
valandai vakare
Plione Canal 6122
Ofisas 3102 So, Halsted St.
J. J. Bagdonas yra gimęs bai darbšti, sumani ir nuolat jau daUgeĮįs pažįsta J. J. Ba katų gaivina. Už tai visiems Nedėliomis ir Seredoiuis susitarus
Kampas Slst Street
4847 W. 14th St. Cicero, 111. DR. S. BIE2IS
gdonų kaipo mandagų, pigų geradėjams tariu širdingiau
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėliomis Ir Šventadieniais 10—12
GRABORIAl:
ir iškalbų graborių.
siai ačiū.
2201
West
22nd
Street
Dr. C.K. Kliauga Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
Bet J. J. Bagdonas yra pla
DENTISTAS
Laukiu
nuo
visų
lietuvių
už

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomls
LACHAVICH čiai žinomas ne tiktai kaipo uojautos —- aukos, maistui ir 2420
W. Marų ue t te Kd. arti Western
REZIDENCIJA:
graborius, bet ir kaipo mėgė
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS
Avė.
Pilone Hemlock 7S2S
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS
IR SŪNUS
6628 So. Richmond Street
gydymusi,
sekančiu
antrašu:
PanedSliaia, Seredomis ir Pčtnyčlomla
jas
ristikas.
Jis
jau
daug
ka

CHICAGOJE
4142 ARCHER AVENUE
1S21 So. Halsted Street
Telefonas Republic 7868
LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvėm, pa
J. Lapinskas,
rtų dalyvavo ristynėse per įTel. Virginia 0036
tarnauju
geriausia i Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausia.
1432 So. 49 Ct.,
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti,' o mano vairius piknikus ir vakarus.
Tel. Republic 2266
darbu busite užganėdinti
todėl, kad priklau
Jis
yra
labai
veiklus
kai
ku

Cicero,
UI.
Tel. Roosevelt 2615 arba I6H
sau prie grabų lžMoterų ir Vaikų ligų
dirbystėa.
riose draugijose. Jis suorgani
2314 W. 23rd PL, Chicago
OF1SA8
Specialistė
Gydytojas ir Chirurgas
zavo South Side graborių
GERB. KUNIGAMS
DENTISTAS
668 Weet 16 Streat
4145
ARCHER
AVĘ.
Telef. Canal
*174 1439 S. 49 Conrt, Cicero, UI
3243 So. Halsted Street
draugijų ir, kaip veiklus ir
ŽINOTINA
2403 W. 63rd STREET
SKYRIUS: III* S.
TEL. CICERO 1917
Ofiso TeL LAFAYETTE 7227
Halsted Street, T*L
Office Tel. Victory 7188
sumanus biznierius, tapo išri
I.
Victory 448S.
Ofiso vaL kiekvienų dienų nruo • 11d
Ree. Tel. Hemlock 2615
Šventasis Raštas, Senojo Phone Hemlock 2061
nktas šios dr-jos pirmininku.
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Telefonas Yards 1138
nuo
4
Iki
8
vai.
vakare
I
t
tArninkai*
Jis ypatingai rūpinasi nupi Naujojo Įstatymo, su Vulgair Ketvergais.
TeL Grovehlll 1595
Phone Boulevard 4139
ginti laidojimo ir balzavimo tos tekstu, Antras Tomas, plo
Rez. Tel. Hyde Park 3395
DENTISTAS
išlaidas. Tas visuomenei, aiš nais popieriniais aptaisais,
GAS EXTKACTION
Graborius ir Balsamuotojas
Valandos: 9-9.
Nedėliomis 9-12
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ku, labai patinka, ypač šiais kaina $3.00.
GBABOBIUS
655S SO. WESTERN AVĖ.
VaL: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Turiu automubilias visokiems sunkios depresijos laikais. Be
GYDYTOJAS ik chirurgas
Seredomis po pietų ir Nedėldieniaia
Musų patarnavimas
Šventasis Raštas, .Senojo
OFISAS
tik susitarus
reikalams. Kaina prieinama. to, J. J. Bagdonas pasižymi
visuomet sąžiningas Ir
Testamento
III.
Psalmių
kny

DR.
J.
MOCKUS
2423
W.
MARUUETTE ROAD
4645
S.
ASHLAND
AVĖ.,
nebrungua nss neturi
3319 AUBURN AVENUE savo dosnumu, remia kilnius
me Ulaldų užlaikymui
Ofiso
valandos;
nuo
2
iki
4
ir
nuo
DENTISTAS
ga, patarlių knyga, EkleziasRes. Phone
4 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
Chicago, III.
tikslus ir labdaringus paren į tikas, Izajo pranašystė. Vertė
3401 S. Halsted Street
sutarti
Knglewood 6641
Office Phoni
gimus. Vadinasi, jis yra mūsų ir Komentorių pridėjo Vys
Nauja, graži ko
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
W«ntworth 2000
Wentworth 8001
Telefonas Yards 3557
Namų Tel.: Prospect 1930
visuomenės žmogus ir veikė kupas Juozapas Skvireckas,
plyčia dykai,
X-SP1NDULLAI
jas.
Marketpark plonais popieriniais aptaisais,
Tel. Lafayette 1016
8307 Aabun imu

CHICAGOJE

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. RAČKUS

DR. G. Z. VEZELIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. S. A. DO WIAT

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. G. I. RLOŽIS

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. A. ROTH

DR. GUSSEN

DR. T. DUNDULIS

J. F. RADŽIUS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. P. M. ŽILVITIS

DR. K. DRANGELIS

DR. JOSEPH KELLA

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. A. L. YUŠKA

DR. M. T.’ STRIKOL'IS

I. J. ZOLP

DR. A. R. McCRADIE

OBABORICn IM LAIDOTUVIŲ

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKDDAS

Kampus 44tk Ir Paulinu

LIETUVIS GRABORIUS

TsL Boulevard 6899*8411

Didelė graži koplyčia dykai

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

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

LABDARINGIEJI DARBAI

Vadovas Sakyklai. Trečioji

Garbė tokiems tėvamfs, kaip knyga, Pamokslai apie Dievo
A. Valančius, kurie daug dar- Malonę, Sakramentus ir Nlalbuoias “Draugui”, labdary- įdų, Antrasis padidintas leidiTel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilna* patarnavimas
galimas

Seniausia ir Didžiausia

kaina $3.00.

už

835.00

KOPLYČIA DYKAI

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Dldyel* Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

DR. F. J. LOWNIK

DR. VAITUSH, OPT.

Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47th STREET
PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

' mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.
“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avenue,

Chicago, III.

1344 S. 50th Avė., Cicero, lu

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
6859 SO. WESTERN AVĖ.
Chicago, III.

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimų, kuria
Mti priežastim
galvos
skaudėjimo,
•valgimo, akių aptemmlo, nervuotumo, skaudamų akių karžtj.
Nuimu
sataractua. Atitaisau trumpų regystp

LIETUVIŲ
GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų 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 pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS 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.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

AKIŲ GYDYTOJAU

ir tolimų regystp.

JUOZAPAS MIKŠĮ S
Mirė spalių 24 d., 1932 m.,
5:45 vai. vak. 38 metų amž.
Kilo 1S Panevėžio apskričio Ir
Panevėžio miesto.
Amerikoje
išgyveno 19 metų
Paliko dideliame
nubudime
seserj vienuolę Coletų ir gimi
nes, o Lietuvoj tėvus, seserj,
brolius Ir gimines. Laidotuvėse
rūpinasi Juozapas Adrtkas, 3725
Lowe Avenue.
Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioj. Laidotuvės jvyka ketverge, spalių 27 d.,
iŠ koplyčios 8 vai. bus atlydė
tas ) flv. Jurgio parapijos baž
nyčių, kurtoj {vyks gedulingos
pamaldos už velionio sielų, l’o
pamaldų bus nulydėtas J flv.
Kazimiero kapines
NuoSirdžlai kviečiame
visus
gimines, draugus-ges Ir pažystainua-ma* dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę. Tėvai, Seaerys, Bro

liai

Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborlus 8. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1128.

ALEKSANDRAS
SABALIAUSKAS
Mirė spalių 24 d., 1932 m., 5
vai. Vak. apie 61 metų Amžiaus.
Kilo 1S RumSIes parap.. Medelžių kalino. Amerikoje išgyveno
25 melus.
Paliko dideliame
nuliudlme
3 seserų sūnūs: Nikodemų, ir
Juozapų flirvlnskus ir Juozapų
SlmonĮ, o Lietuvoj moterį Iza
belę, duktorj Antaniną. 4 Sūnūs
Augustų. Jonų, Nikodemų Ir Ig
nacų: 5 seseria Ir Svogerlus ir
gimines.
Kūnas pašarvotas 1646 Weat
46th 8t. Laidotuvės Jvyks ket
verge. spalių 27 d., Ift Zolp'o
koplyčios 8 vai. bus atlydėtas
J flv. Kryžiaus parapijos baž
nyčių. kurioj Jvyks gedulingos
pas.laidos už. velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas i flv.
Kazimiero kapines.
Nuožlrdžial kviečiame
visus
gimines, draugus-gee ir pažystamus-mss dalyvauti ftlose lai
dotuvėse.
Nubudę: Seserų Sunal, Mo

terį*,

įnikti,

flvogsrlai Ir

Sunal,
Gtmlnėo.

Seserys,

Laidotuvėms patarnauja gra-

boriua

Zolįj Bou'e-ai ;

Prirengiu teisingai akinius visuos*
atsitikimuose, egzaminavimas darotna* su elektra, parodančių mažiaunas klaidas.
Bpecialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 19 ryto iki S vaka
re. Nedėliomis pagal sutartL
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUK
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Masu kainos olgesaėa, kaip kitų.

4712 8. ASHLAND AVĖ.
TeL Boulevard 7589

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 Iki 12 dienų

Kampas Halsted

Valandos:

nuo

Nedėliomis:

10—4;

nuo

St.

nuo

4—9

10 Iki 12.

DR. J. P. POŠKA
Antras ofisas ir rezidencija

6504 S0. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. vaL: nuo 8-8 po
plot. Utarn. Ir Subat. nuo 8-6 vak.
Šventadieniais pagal sutarimų.

TeL ,Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. DARTON

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai vakare.
SPECU AUSTAS
Mfftferų

Ir Vyrų Ligų

TaL Hemlock 6709
Ra*. TaL Proapset 6616

DR. B, ARON

Telefonas Midway 2880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisae 6156 Soutb Kedzie

DR. V. S. NARES
756 WEST 35th STREET

Ofiso Tel. Victory 2687
Of, ir Rez. TeL Hemlock 2274

Perkėlė aavo ofisų po numeriu

HEMLOCK 8151

Ofisas ir Akinių DLrbtuvž

4910 80. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 5107
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. CHARLES SE6AL

ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—6:20 vai. vakar*.
.
Nedėliomis lt iki 12

LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTAS

A. L DAVIDONIS, M. D,

Gydytojas ir Chirurgas - 3133 S. HALSTED STREET

VaL:

DR. 6. SERNER

Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

DR. MAURICE KAHN

Džiovų,

Tel. Yards 1829

6558 S. HALSTED STREET

(Naryauckaa)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2429 W«et Marųuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vakar*

Ūtara. ir Katv. rak. pagal sutartį

Res. 1425 So. California Are.

TaL: 9-4, 7-6 *. r. Ilakirtaat K et v.
Ofiso Ir Rez.

Tel. Boulevard 591,3

DR, A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
(Jflao

vai.: nuo

1-8,

nuo

6rl4-l:6|į

i

BBtfįjūUCg

6

Trečiadienis, spalių 26 d., 1932

LAIME BAZARE VISŲ LAUKIA:

AUSROS VARTŲ PARAPIJOS BAZARAS

Visus Bazaras nori apdovanoti laime: Į visus Bazaras žiuri, kad laimin
gais padarius. Taigi ateikite, o pamatysite, kad esate tikrai laimingi.

SEREDOMS, SUBATUMS IR NEDELIOMS

► ;. y> ■ •.

Kviečia
visus
‘.į » £' 0 ' . *

PER VISĄ SPALIO MENESĮ. 2323 W. 23rd PLACE
rengėjų tarpe yra ir lietuvių.
Vietinis demokratų klubas per
p. T. Stencelio pasidarbavimų,
sušelpė nemažai šios parapi
PRANEŠIMAS “DRAUGO”
jos
vargšų.
Ašt.
KONTESTININKAMS

C H I C A G O J E
DIEVO APVAIZDOS PAR.
ŽINUTĖS

X Parapijos bazaras jau be
veik užbaigtas. Jis sutraukė
praeitų sekmadienį labai daug
žmonių, kurie visur darė gerų
“bizni.” Daugelis laimėjo vi
sokių gražių daiktų ir paten
kinti savo giliukiu sugrįžo na
mon. Kadangi da daug gražių
daiktų liko, tai nazaro rengė
jai, bazarui besibaigiant, pa
skelbė ateinančio penktadienio
vakarų varžytines, t. y. “auction sale”. Širdingai kviečia
visus ir kiekvienų žada gerai
apdovanoti. Svarbiausias bazaro laimėjimas, kadangi da
ne visi tikietai sugrįžo, bus
atliktas per metinę parapijos
vakarienę lapkr. 27 d.

X Šv. Vardo draugijos na
riai uoliai rengiasi prie savo
banketo sekm. lapkr. 6 d. Ti
kietai platinami ir pakvieti
mai siunčiami ir į kitas para
pijas. Gerb. vargon. K. Sabo
nį.-, kuris rūpinasi programa,
paskelbė linksmų žinutę, kad
programoje taip pat dalyvaus

“Draugo” vajaus kontestininkų susirinkimas įvyks pe
nktadienio vakare, spalių 28
dienų, Aušros Vartų parap.
kambaryje, 8 vai. vakare.
Visi kontestininkai ir norin
tieji įstoti, kviečiami atsilan
kyti, nes bus svarbių praneši
mų.
Cbicagos Vargonininkų cho
ras.
X Šioje parapijoje nemažai
yra gerų žmonelių, kurie šiais
sunkesniais laikais, dar labiau
atjaučia savo parapijos išlai
das, būrys darbščių parapijos
vyrų pasiūlė savo pagalbų, su
vedant tiesiog iš vagonų para
pijos nupirktas anglis. Gerb.
klebonas parapijos vardu rei
škia jiems didelį ačiū.
X Ateinantį sekmadieni po
pietų vietiniai demokratai mū
sų par. salėje šaukia mass
mitingų, kuriame dalyvaus įžymus valstybės ir miesto val
dininkai. Labai malonu, kad

Pasaulinis Rekordas

AVOIAV kaip trys tūkstančiai
gimiau) be praradimo gyvas
ties nors vienos molinos ar vaiko.
Tai yra oficialia l’latt Pavieto re
kordas Dr. W. B. Caldwell laike
jo penkių dešimtų metų šeiminin
kės praktikos Illinois valst.

D

Nestebėtina, kad motinos turi pil
niausi pasitikėjimą duodamos mažlY-siems Dr. Ca!dwell’s Syrup Per
siu!
Jeigu jus turite kudikj, jums nuo
latos yra reikalingas šis pastebėti
nas preparatas
iš tyro pepsino,
veiklios senna Ir šviežių žolių. Val
kas. kuris gauna šj švelnų stlmulluntą dėl skilvio, kepenų ir vidu
rių yra visuomet sveikesnis. Jis ne
leidžia opiai vaiko sistemai užsikim
šti. Jis nugalės atkakliausi konsti-

pacijos priepuolj. Jis juos sutvir
tina ir visai nėra panašus ašt.-iems
liuosuotojams, kurie
iščiulpia jų
spėką ir energiją.

Padengtas liežuvis
ar dvokiąs
kvapas yra ženklas dėl šaukšto 8yrup Pepsln. Vaikai noriai j) ima,
nes Jis yra tikrai skanus. Paragau
kit Ji! Imkite Syrup Pepsln pa’yu,
kada viduriai užsikimšę, ar aitru
mas ėda, ar vargina gaivos skau
dėjimai ir stoka apetito. Imkite po
truputi per kelias dienas kada su
vargę Ir žiūrėkite kaip Jus atsigau
site.
Tai yra recepto preparatas, k’jrJ
kiekvienas aptieklntnk&s turi prire
ngtą; didelėse bonkose, tik paklau
skite blle kur Dr. Caldwell's Syrup
Pepsln.

-r

“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS
BLANKA
Šiuo pranešu, kad įstoju į “Draugo Vajaus” Kontestų:

Vardas ir pavardė....... . .................. .................................
Adresas.............................................................. ................

“Draugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.

.
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A. V. P. KLEBONAS ir KOMITETAS

Iš POLITIKOS LAUKO

Dabar minėtoji organizacija
P. CONRAD. Fotografas
Turime tokias pat Šviesas kaip
'rengia didelį Massmitingų spa Hollywoode musų studijoj ir vaka
imti paveikslai Išeina tokie gra
lių (Oct.) 30 d. 2 valandų po rais
žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del appolrriknentų ir sempelių pašaukit mus
RENGIAMA PUIKUS
LIETUVIŲ RESPUBLIKO ' pietų, šv. Jurgio parapijos telefonu- ENGLEWOOD 5840
Itcs. 730 W. «2nd St.
VAKARAS
NŲ CENTRALINĖS OR ' svetainėj, 32nd Place and Auburn Avė. Be įdomių kalbų,
GANIZACIJOS DIDE
RADIJO VALANDA
bus ir žavėjantis programas,
BRIOttTON PARK. — ALIS LAIMĖJIMAS
mericftn Litlllianian Citizens
kurį išpildys pagarsėjus solisADVOKATAS
Pasiklausyti gero radijo pro Club rengia puikų vakarų; ku
Ši politiškoji organizacija tė, bridgeportietė, p-lt^ Jadvy 105 W. Monroe St., Rm. 1005
gramo yra tikrai malonu. Tat
ris įvyks sekantį šeštadienį, 'nesenai persiorganizavus pasi- ga Gricaitė jai prigelbės p. J.
Kampas Clark St., 10-tų lub,ų
praėjusiam sekmadienį tokį
Telefonas State 7660
spalių 29 d., 8 vai. vakare, pa- vadino Lithuanian Republican Šimkus, kurių duetai visuomet
malonumų suteikė mums Jos.
Valandos 9 .ryte iki 5 popiet
rupijos svetainėj, 44th Str. ir Central Organization of Cook žavingai išeina. Tat lauksime Vakare: 6459 S. Rockwell St.
F. Budriko krautuvė, 3417 g.
I’airfield Avė. Bus gražus pro County. Jos buveinė randasi skaitlingo atsilankymo. Rap,
Telefonas Republic 9600
Halsted st., kurios pastango
gramas, kuriuo atsilankiusieji 2608 W. 47th St. Bet tai dar
Valandos 7 iki 9 vakare
mis ir lėšoftiis teko gėrėtis gra
galės pasigerėti. Po programo j viskas. Štai, kuomi ^ali pa
Ekonominiais sumetimais Ežiomis dainomis ir muzika iš
grieš gera muzika lietuviškus sidžiaugti ir pasididžiuoti mistoties WCFL, nuo 1 iki 2 įr amerikoniškus šokius. Kie
vanstone uždaroma šunidė.
ADVOKATAS
vai. popiet. Programe dalyva kvienas, o ypatingai jaunuo nėtoji organizacija, būtent da Palaidų šunų gaudytojas taip
rbo
vaisiais;
nes
jau
WasliinMiesto Ofisas 77 W. Washlngton St.
vo dainininkė Nora ‘G,ūgis, Ka
Room 905
TeL Dearborn 7988
menė, galės iki sočiai pasišo- Į gtone,
pripažinta, užte pat atleistas.
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų
zys Pažerskas ir dviejų pane
kti. Pertraukose bus galima, korduota ir autorizuota, kai
PARSIDUODA 5 kambarių mū
lių duėtas. Taipgi operos soli
ir Ketvergals
taip sakant, nuplauti dulkes į- po legalė politiška organiza rinis bungalow, lotas 37 pėdų Vakarais: Utarntnkals
— < Ikt 9 vai.
stas violončelė išpildė keletu
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117
pločio ir 125 pėdų ilgio.
vairiais lengvais gėrimais.
cija.
nornerų, o Budriko radijo or
Trys metai atgal kainavo pas
Namų TeL Hyde Park 9195
Atsistojus ant tokių tvirti] tatyti $8.500, o dabar parduosiu
kestras šauniai griežė įvairius Kadangi pirmas šį sezonų
už $4,500.
šokius ir liaudies melodijas. rengiamas toks vakaras mūsų 1 pagrindų, ji gyvuos ir augs
Atsišaukite
Brighton
Parke,
tat
reikia
tiĮ
valdybų
įeina
vaikius
asme
1
B. R. D R A K E
Jau 20 metų suėjo kaip Bu
CICERO STATE BANK
kėtis
publikos
bus
pilnutėlė
nys:
A.
K.
Valukas,
B.
R.
ADVOKATAS
driko krautuvė teisingai lie
Tel.
Lawn.
7173
or
Cicero
40
52
E.
107
ST. prie MICHIOAN AVĖ.
Tel. Pullman 6950—6377
tuviams patarnauja su rūdi gražiai įrengta svetainė. Įža- Pietkiewicz, M. Vabalas, Paul
KAS N0RĖS iš Chicagos arba 4(00 S. WO|OD ST.—Ketvergo vak.
jomis, rakandais, muzika ir i nga pigi, tik 25c. asmeniui. iBaršius, D. B. Pratapas, P.
Tel.1 Lafayette (393
Kurie norės Įstoti į klubų, Į Viršila, C. Slapetis, W. 'J. Ka Cicero parenduoti sau 5 gražius
kitokiais dalykais, todėl da-’
tame vakare vyrai* ir moterys Į reiva, M. Palonis, W. Balunas, Į tn^Ttsišaukit©^^6
b°’ 1(0 N LA SALT .R ST—narai m,t»rt|.
bar, minint šį jubiliejų, kai
4728 W. 13th St Cicero, III.
nos ant visko yra žymiai nu- nuo 16 iki 45 mėtų amžiaus M. Malas ir A. Zellen.
pigintos, o prie to pirkėjai. t ^us Paimami Le įstojamojo
Užlaikome naujausios ma
gauna gražias dovanas. PataTai reta proga, kodos
žiedus, laikrodžius, radios,
rtina tokia proga pasinaudoti. ^4 klubas teikia 1 norintiems
............ 2 išrašyti. Be to, Sietlas klubo
taipgi elektrikinius laikro
____________ '
narys, būtent Vincas Kubaidžius, movie cameras, projectis, turintis savo ūkį Huntley,
torius dėl judomų paveikslų
Ilk, kuris kai kurioms Cliicarodymo. Kainos labai nupigin
gos biznio įstaigoms atveža
tos.
Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI- 2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
MARQUETTE PARK. — Smetonos, sūrių, kiaušinių ir
VŲ laivakortes j Lietuvą ir visus pasaulio
Šį vakarų įvyksta Vyčių 112 kitokių ūkio produktų, kalbaTel. Hemlock 8380
kuopos “Harvest” šokiai, pa- mam klubo vakarai pažadėjo
kraštus.
rapijos salėje. Visi kviečiami 'paaukoti 17 sūrių ir porų pa-1
Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Wm. J. Kareiva
atsilankyti ir smagiai pasišo ršiukų. Klubo vardu p. V. KuSavininkas
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti
kti keletu valandų.
baičiui tariu širdingų ačiū už
Dėl geriausios rųSies
Ir patarnavimo, šau
Lietuvą.
Komitetas
kit.
Komisija, kuri susideda iš dovanų.

JOHN B. BORDEN

A. A. SIAUS

J. P. WAITCHES

R. ANDRELIUNAS

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

PRANEŠIMAI

Onos Martins, Bronės Paliliūnaitės, Petro Seinerio, Antano
Rupšio ir Robert Raginio,
stengsis visus šeimyniškai pri
imti.
Įžanga tiktai 35c.
X.

kad rezignavo. Reikėtų skelb
ti, kad yra prašalintas Tr, ži
noma, turės prirodyti už kų
bus prašalintas.
L. Krekščiunas,
L. Vyčių choro Mgr.

PRATESIMAS VISUO
MENEI

Democratic
Headquarters

Klaidingas pranešimas tilpo
“Draugo” No. 252 spal. (Oct.)
22 d., kaslink Luke Krekščiuno rezignavimo iš L. Vyčių
cljoro menedžerio, L. Kreksčiunas visai nerezignavo ir ne
mano rezignuoti, ir niekas ne
gali parodyti mano rezigna
cijos. Jei kas nenori, kad aš
būčiau toliau Vyčių choro menedžerium, tai negali skelbti
neteisingų žinių per laikraštį,

MOKSLO LAIKUI
PRASIDEDANT
Be mokslo sunku gyventi, ypač Amerikoje. Mokytis reikia Ir senes
niems žmonėms ne tik Jaunuoliams.
Geriausia Hetuvlų mokykla visoj Cblcagol yra Amerikos Lietuvių Mokyk
la. Ala pagal naują mokinimo būdą
Išnokinama J trumpiausią laiką ang
lų Ir lotynų kalbos, aritmetikos, knygvedystėa, stenografijos,
pllletystės,
laiškų rašymo, abetnoa Istorijos. Ir
kitų mokslo šakų. Mokyklos vedėjas
P, J. P. Olekas, yra aenas Ir daug
prityręs, kuris graliai tr visiems su
prantamai dėato mokslo dalykus Ir
kiekvieną labai patenkina.
Dabar,
prasidėjus mokslo metams, pats ge
rinusia. laikas pradėti mokytis, Atei
kite Ir įsirašykite šiandien. MOKSLO
VALANDOS: Nuo 9 IŠ ryto Iki I po
pietų Ir nuo 7 Iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuviu

Mokykla

3106 So. HaliUd St.

Laivakorčių ir su kelione surištų doku
mentų reikalais kreipkitės į

GREEN VAIjLEY
PRODUCTS
Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET
evard 1389
Tel. Boulev

Pbone Roosevelt 2072
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Expressing and
Moving
2146 So. Hoyne Avenue
Chicago, III.

Lithuanian
Division

NAUJA GASOLINO STOTIS

134 N. La Šalie St.

H16 H W A Y

Chicago

Vartoja Sinclair Produktus

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES

Republican
Heaaquarters
Lietuviu Divizija
NATIONAL:
M. Wabol, Chairman,

DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

Palmer House,

10 UŽ 50c
Kolei įssibaigs

Room 777.

-

21 už £1.00

Morrison Hotel
Room 585
COOKCOUNTY:
B. R. Pitkiewicz,
Chairman
Metropolitan Bldg.
134 N. La Šalie St.
Room 300.

7001 S. WESTERN AVENŲ K
S. E. corner
Tel. Hemlock 1017
Pranas Dargelis, savininkas

IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI

STATE:

A. K. Yalukas,
Chairman

SERVICE STATION

Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti
BARGENU
Galima jas matyti:

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avenue

Jai manai pirkti automobllj. ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
vieną ii geriausių rūšių autatnoblllus — BTUDEBAKER,
kurie yra
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną pAalrlBklmą vartotų karų labai prieinamą Ir
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHF.1l AVENUE
I^favette 7190

Tetephnne

GARSINKINTES

“DRAUGE”

