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PONTIFIKALINĖS MOKS
LU AKADEMIJOS AMERI
KIEČIAI NARIAI
VATIKANAS, lapkr. 2. 4
— Šventasis Tėvas Pijus X I
perorganizavo
Pontifikalinę
Mokslų Akademiją ir išleista
bulla pažymi, kad mokslas
pripažįsta dvasinės
Esybes
buvimą.
"Nerasi pasauly nė vieno
tikro mokslininko, kurs būtų
nepalankiai nusistatęs prieš
religiją", pareiškia Šventa
sis Tėvas. " T a i p turėtų būti
visais laikais."
Paliesdamas
paskutiniais
laikais įvykusį mokslininkų
kongresą, Popiežius sako;

M6GINA PERKIRSTI VIEŠKELĮ TARP
MADRIDO IR VALENCIJOS

TALAVERA, Ispanija la
pkr. 2. — Nacionalistų ka
riuomene atnaujino puolimus
pietuose ir vakaruose. Su
triuškino radikahj milicininku
_
mases, įginkluotas bolševikų
MILANAS, lapkr. 2. — Atankais ir patrankomis ir pa
sistūmė pirmyn daugiau kaip pie puse milijono italų vakar
tris mylias, užimdami sody suplūdo vietos katedros aikš
a-Mes matėme, kaip tikrieji
bas ir nemaža radikalų gro tėn, kad išklausius diktato
bio. Paimti keli tankai turi riaus Mussolinio nusistatvmo
mokslininkai yra klaupę prieš
rusiškus užrašus. Madrido ra pasaulio žvilgiu.
Dievo Sostą, kaip jie plečia
M.ussolinj sake, kad kas Idikalai šiuos tankus, matyt,
ącnybos lauką, remdamos Su
paskutinėmis dienomis gavo talijos padaryta, tas neatšau
tvėrėjo aukščiausiąja tiesa".
per Valencijos, ar Bareelonos kiama.
J o Eminencija kardinolas
uostus.
Europai taika gali būti už- i
Paeelli, Popiežiaus valstybi
Nacionalistų vadovybė spė tikrinta tik ginkluota taika.
nas sekretorius, paskirtas APREZIDENTAS FRANKLIN D. ROOSĘ^ELT, demoGubernatorius ALF. LANDON, respublikonų partijos kademijos garl>ės nariu.
Italijos programa palaips
ja, kad Madrido radikalai ykandidatas į prezidentus.
ra gavę daug įvairių rūšių niui ginkluotis žemyne, jūro kratų partijos kandidatas.
Šie amerikiečiai mokslinin
ginklų iš sov. Rusijos. Taip je ir ore.
kai paskirti akademijos na
PLINTA DARBININKŲ
pat mano, kad Madridan at
riais :
Italijai korporatyve siste
STREIKAS UOSTUOSE
bus
vykęs bolševikų karių visas ma
"*«• užtikrinta.
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Dr. Alexis Carrel iš Rocke- i
fellerio instituto New
batalijonas ir tikisi m juo linama.
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Nepaisant koku, nors gra-l^V^."Z
- Tostu darbininkų
nors Madrido priemiestyje, imuotis, arba turės išnykti.
LONDONAS, lapkr. 2. —
DETROIT, M,ieh., lapkr. 2 vanąVuž cnirurgiją.
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liją, kad ji gerintų santykius tė Angliją, kad ji pripažintų noti kad ju balsavimas vra j ™
Italija.
Kitaip gi gali san- Etiopijos užkariavimą.
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nenutrauktų savo veikimo ša- j Kalifornijos
Technologijos
ti, kaip jie paduoda savo bal- i C1USAnglijos
vyriausybė
atsako,
stengiasi perkirsti Madridui
Darbo departamentas sten- lies gerovei. "Neturiu gMlšiiy-j«W«Ww.
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sas teises Viduržemio jūroje, kalavimo, Anglija pareiškia,
Thomas Hunt Morgan iš
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KETURI NUBAUSTI
ir Pijaus enciklikas. O tas Instituto, gavusis Nobelio doTOMO MORE PALAIKŲ
kariuomenės koliumna jau se pažinti Italijai teises ne tik Viduržemio jūroje.
KALĖTI
niai tvko tam rvtiniam šone šioje jūroje, h»e,t ir Etiopijo
reikalinga, kad šaly palaikius vaną 1933 m.
LONDONAS, spal. SI,
perkirsti geležinkelį ir vieške je. Viduržemro jūra Anglijai PRANCŪZAI RAUDONIE
tikrąjį amerikonizmą ir tik-;
=
yra vieškelis į Indiją ir Azi42 wardo 34 precinkto dvi rają krikščionybe.
JI PUOLA ITALUS
Katalikai nieku būdu negali
lį.
j F a k t a i a p i e p i l i e c i Ų ŠlOS
] jos rytus. O Italijai ši jūra
atrasti šv. Tomo More palai moteriškės ir du vvrai — tory*
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miestį Yallecas. Išmetė aš nės Europos valstybių neįvyk
šiandien, lapkr. 3. atidarytos
italus. Kai kuriose Prancūzi ma ieškomus šventojo palai- j nį nubausti po vienerius me
domas svajones taikos klausi
tuonias bombas.
nuo 6:00 ryto iki fi:00 vakaro.
jos dalyse raudonieji puola ne kus rasti Šv. Luko bažnyčioje, | tus kalėti.
GRAŽĖJA NAUJAS
Anot radikalų pranešimo, mu:
tik italus rezidentus, bet ir C'helsea, užmūrytus. Rasta į
MIESTAS
j Chieagoj yra 3,573 precinknuo bombų žuvę trys vaikai i r-jf l. Nusiginklavimas — Tai
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italus konsulus. Tas Italijai griuvusios
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Cooko apskrities
žemės
sukruštų
aštuoni suaugusieji asmenys. ' tuščia svajonė. Niekas nepadarosi nepakenčiama ir reikia krūvon daug mirusiųjų kaulų.
STUDIJŲ ATIDARYMAS | p i ^ Kėdainius buvo žinoma, dalyse — 563.
geidauja
Nacionalistų lakūnų
žygio,
»*fe»Mw>ti
Tik laukti Mussolinio pareiškimo
Chicago rinkimų boardo koDaugiau jokių žymių. Iš vienų
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Prancūzijos vy riausybė temu salėje atidarvta užs : enio šiomis agurkų plantacrjomis. 1 ™W66 įsiregistravę piliečiai
2. .Kolektyve apsauga —
pasislėptų. Tačiau
lakūnai
nelaukia, kad kas svetimas
KAS B U S PASKIRTAS lietuvių studijos. Kalbėjo R.
Šiandien miestas pasikeitė, j — Chicago mieste ir apskriKolektyve apsauga negyvavo,
nekliudė paties miesto.
imtųsi darbo, kad suvaldžius AMBASADORIUM RUSIJAI Skipitis, Lubinas ir kit. Apie Išaugo visai naujas miestas ^
nepriklausą šio boardo
negyvuoja ir niekad negy
komunistus Prancūzijoje.
jubiliejines užs. liet. or-jas jsu plačiomis sutvark^omisi žinybai Cooko apskrityje vra
Čia neslepiamas faktas, kad vuos. Kiekviena valstybė tesi
N E W YORK, lapkr. 2. —
įsiregistravusiųjų 238,639.
kai kuriose fronto dalvse mi- rūpina nuosava apsauga. Kas
Kun. C. E. Coughlinas iš tik skaitė dr. Račkus. Iškilmės: gatvėnus, kurios jau yra apdalyvavo universiteto choras,' sodintois medeliais.
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Oiicagoj ir Cook apskrity
rų šaltinių patyrė, kad nauju
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Naujieji
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turi piliečiai šiandien renka: U.
miesto į naujas pozicijas.
apsaugos.
ambasadorium Rusijai prez. | Jir karo muziejaus orkestras.
gražu parką su senais puoš- j jį p r e z į d e n t ą ir vicepreziden
3. Nepadalinama taika —
Rooseveltas skirs Davidą DuANKARA, Turkija, lapkr.
MANDŽIUKAS — JAPONŲ Reiškia nepadalinamą
karą,
binsky, radikalą,
Internatio BUVO PABRANGUSI ŽE t a i s rūmais, kiuriuose yra ^ ; v s s e natorių; kongres2. — Susirinko sesijon Turki
ME, BET VEL ATPIGO Aukšt. Kultūrtechnikų Moky monus; Illinois gubernatorių;
daugiau nieko.
IMPERIJOS D A U S
nal Ladies' Garment Workers
jos parlamentas.
Turkijos
Mussoliniui sukelta triukš
KAUNAS. — Vasaros pa kla. Dabar dar čia išaugo gra Cooko apskrities valstybinį
prezidentą.
diktatorius Kernai
Ataturk
baigoje Eivienų g-vės ir K a l - l f ū s gimnazijos^ rūmai ir dide prokurorą, ir eilę kitų valdi
TOKIJO, lapkr. 2. — Ja mingos ovacijos, kaipo Ro
Neseniai
šds
Dubinskv
rinko
pranešė, kad Turkijai turi
Ilė miesto ligoninė.
ponų generalinis gubernato mos imperijos gaivintojui.
ninkų.
niečių
kaimo
rajone,
kur
pro
Ispanijos
radikalų
[būti grąžinta Sirijos sritis, fondus
rius Korėjoj, gen. J i r o Mina
jektuojamos statyti u-to klini
K a i kimuose Chicagos prežinoma Alexandretta — An- naudai.
mi pareiškia, kad Mandžiukas PALESTINOJ RAMYBĖ
kos, buvo labai pabrangus že
cinktuose ^piliečiai
šiandien
tioch, kuri, anot diktatoriaus^
yra Japonijos imperijos da
sprendžia smuklių klausima.
Helen Doring, 4656 No. mė. Tačiau buvo t tik paklau
yra perdėm turkiška.
lis. K a s drįstų kėsintis prieš
J E R U Z A L Ė , lapkr. 2. —
Winchester ave., įšoko Chica sų, bet niekas nepirko. Dabar
CHICAGO SRITIS. — Nu- Pagaliau viso miesto piliečiai
Mandžiuko valstybę, tas kė Palestinoj gyvuoja ramybe.
Sirija išsikovojo nepriklau gos upėn, kad nusiskandinus. savininkai jau siūlo pigesne matomas lietus su sniegu; balsuoja laiko klausimu.
sintųsi prieš Japoniją. T.as gi Britanija ištraukia dalį ka- somybę, tad dabar ir norima Suspėta ją ištraukti. Vežama kaina, bet nėra nė paklausų. daug šalčiau.
Šiaurvakari-j Šiandien visoj šaly vyksta
būtų nepakenčiama.
i riuomenės.
.jos sienas apskaldyti.
į ligoninę dar mėgino pabėgti, sų.
niai vėjai.
rinkimai.
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privesti pnie ekonominės krizes, paskiau
prie suirutes ir bankroto".
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Toliau sakoma: "Didžiausį nuostolį val
Published Daily, Except Sundajr.
stybei daro stambios, organizuotos kontra
SUBSCRIPTION8: One Year — $6.00; Six Montba
••- 13.50; Three .'aontha — $2.00; One Month — 76c
bandos, kurios užplaukia mūsų ne tik pa
* urope — One Year — $7.00; Six Months — $4.00;
Copy — .08c
sienio miestelius, bet ir visą; kraštą".
Advertising ir "DRAUGAS" brings best resulta.
Tame sti^ipsnyje neaprašinėjama, ką
Advertising rates on application.
"DKAU-GAS" 2334 S. Oakley Ave., Chicago ir kaip Lietuvos kontrabandistai šinugelmo
ja. Duodamas tik vienas pavyzdis. Štai:
"pilietis nueina slaptai į lenkų pusę pus
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
nuogis arba tik kokiais skarmalais prisi
Bendradarbiams ir korespondentams rastų negrąžina.
Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
dengęs, ten nusipirkęs nuo kojų iki galvos
lui pašto ženklų.
Redaktorių* priima — nuo 4 vai. li«l 5 vai. popiet.
naujus rūbus ir jais apsirengęs grįžta. I r
PRENUMKRAT.OS KAINA: J. Amerikos valstybėse:
Metams — $6.00; Pusei metų — $3.50; Trims mėne
čia tuos pardavęs ir pilnęs keliolika ar net
siams — $2.0o; Vienam mėnesiui — 7 5 c Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų
keliasdešimts litų, vėl ten šli&užia ir taip
— $4.00. Kopija — .03c
eina ir eina iki pakliūva. Jei kartais toks
asmuo ir pakliūva policininkui į rankas,
tai jam tatai vis vien baimės ir nuostolio
nesudaro, nes rūbų nuo jo nenuvelka, o tik
sudaro bylą ir nubaudžia už nelegalų ad
ministracinės linijos perėjimą. Galų gale,
BALSUOKIME
kas jam toji bausmė, jei jis pelnęs kelias
Šiandien rinkiniai. Tai labai svarbi die dešimtis litų atsėdi 2-3 paras a r t š t o " .
Lietuvoje šnn{gel{is arba kontrabanda
na šio krašto gyvenime. Jungtinių Valsty
bių istorijoj dar niekuomet nebuvo taip karš plinta dėl to, kad litas brangus. Lietuva
tos ir smarkios priešrinkimines kampanijos, apsupta kainynais, kurių pinigai yra nu
kaip šiemet. Dar niekuomet nebuvo taip vertinti. Lenkų zlotas, vokiečių markė ir
plačiai svarstomi krašto politiniai, ekonomi dabar latvių latas yra tik popiergaliai. O
niai ir socialiniai reikalai, kaip dabar. Taip Lietuvos litas yra geras, kaip auksas. To
pat niekuomet dar kairieji — socialistai ir dėl yra gyvas išskaičiavimas Lietuvos pi
komunistai taip aktyviai nebuvo dalyvavę liečiams reikmenų pirktis pas kaimynus.

"DRAUGAS"

"DRAUGAS"

DIENOS KLAUSIMAI

politikoj, k a i p paskutiniuoju laiku.

Kiek

žmonių

Laetuvoj

tokiose

aplinkybėse

Iš tos tai priežasties labai daug prisi gali būt liuosi nuo šmugdio pagundos!
klausėme apie fašizmo, kcVnunizmo ir kito
KOMUNISTŲ VEIKLA AMERIKOJ
kius pavojus. Girdėjome perspėjimų ir gra
sinimų. Kai kurie jų, žinoma, buvo perdėti,
Jėzuitų kunigas Francis X. Talbot pra
bet daug perspėjimų turėjo rimto pagrindo.
Išvada turi būti tokia: nė vienas rimtas kalboje New Yorke pareiškė, kad komunis
šio krašto pilietis šiandien neturi sėdėti na.- tai 'Jungtinėse Valstybėse turi 3,000 apmo
mie. Jis turi balsuoti ir ikifus raginti bal kamų agitatorių, ir kalbėtojų įr 35,000 ap
suoti. Jis t u r į "perspėti tuos lengvatikius, mokamų organizatorių. Tos*, propagandos ve
kurie tiki socialistų ir komunistų pažadams dimui komunistai turi 6 milijonus dolerių,
ir pasakyti, kad jei šiarme krašte įsigalėtų kurie yra atsiųsti iš Maskvos.
Amerikoj komunistai rūpinasi pagauti
socialistai ar komunistai, netektume viso
kios laisvės: spaudos, susirinkimų, religijos ne vien darbininkijos mases, bet ir inteligen
tiškuosius sluogsnius. Stengiasi prisitaikinti
ir būtų panaikinta privatinė nuosavybė.
Lietuviams svarbu balsuoti dar ir dėl prie laikraštininkų, įmokytojų, protestantiš
to, kad parodyti mūsų jėgų šio krašto poli kų pastorių, moksleivių ratelių.
Kaip jums patinka tokia tvarka ir ką
tiniame gyvenime ir padėti mūsų tautie
čiams veikiantiems politikoj siekti valdžio iš laisvamanių bendro fronto. Į to fronto
je aukštumų. Clrieagiečiai lietuviai šiuo tar sudarymą koncentruosis jų jėgos ir pilsis
pu ir tuo laimingi, kad tari savo tautietį įų pinigai. Ne vienas laisvamanių laikraš
kandidatu į teisėjus. Jis yra deimokratų tis, ne vienas laisvamanių veikėjas taps ko
partijos sųraše. Tas būt ne lietuvis, kuris munistų birbynė.
už savo tautietį nebalsuotų.
ĮSPĖJIMAS KATALIKAMS
Tad, balsuokime visi. Balsuokime pro
tingai ir taip pat balsuokime už savo tau
\Vashingtone, Jungtinių Valstybių sos
tietį ady. J. Zūrį. Tai mūsų ir politine ir
tinėje, buvo Švento Vardo Dr-jos suvažia
tautinė pareiga.
vimas. Dalyvavo apie 50,000 vyrų. Spalių
27 dieną suvažiavusieji delegatai buvo su
TYRINĖJIMAI PRIEŠ BALSAVIMUS
sirinkę prie Washingtono paminklo išgirsti,
ką pasakys arkivyskupas M. J. Curley. Ar
Daugelis žino apie tai, kad prieš rinki
kivyskupas savo prakalboj be kitko primint
mus daroma taip vadinami šiaudiniai bal
apie kovą prieš komunizmą. Komunistai
savimai. Tas yra daroma tam, kad patirti
sakė arkivyskupas, yra kupini neapykantos
į kuria; pusę žmonės linksta. Tokiu būdu
Katalikų Bažnyčiai. Mus jie labiausia ne
norima atspėti, kuris kandidatas Iminės. kenčia ir mus jie pirmiausia atakuoja.
Bet šiaudiniai balsavimai vartojami ir ki
Taip ištikrųjų yra. Todėl katalikai pri
tam tikslui. Šiaudiniai balsavimai rengiami valo rikiuotis, kad tas atakas atremti.
propagandai varyti už kurį nors kandidatą.
Tada sudaroma, kad šiaudinio balsavimo
Maisto b-vė Kaune stato didžiules pa
kandidatas daugiau balsų gautų ir šaukia
talpas paukščius penėti, piauti ir jų mėsai
ma: štai va mūsų kandidatas yra visuome
šaldyti. Per motus toje paukščių perdirbi
nės remiamas. Toks šauksmas, žinoma, da
mo įmonėje būsią galima paukščių papjauti
ro įspūdžio į svyruojančius ir patraukia į
iki 30,000. Statyba bus baigta šių metų
savo pusę.
pabaigoj.
•
•
•
Prieš rinkimus daroma ir kitokių tyri
nėjimų. Minneapolyje viena įstaiga štai ką
Lietuvoje sviesto gamyba ir eksportas
ištyrė: iš keturių balsuotojų tik vienas bal didėja. Dabar jau artėja naujas sviesto eks
suotojas lanko politines prakalbas; iš de porto rekordas. Šiemet iki spalių 10 d. svies
šimties devyni klauso politiškų prakalbų to eksportuota 230,768 angliški centneriai.
per radio; iš dešimties aštuoni klauso argu Pernai per tą laiką išvežta tik 197,844 angį.
mentus abejų partijų; 31 nuoš. balsuotojų centneriai.
•
•
•
visada balsuoja už tą pat partiją; tik 27
PUOŠ. balsuotojų tetiki, kad depresija buvo
Rygos lietuviai pagerbė kapitoną L.
politikierių darbas; 65 nuoš. vedusių porų LiaugmLną, kurs 35 metus ištarnavo jūr*.
vyras ir moteris balsuoja už tuos pačius ninku tarnyboje. Jisai yra kilęs iš Lietu
kandidatus.
vos, Rygoj gyvena nuo 1901 m. ir yra uolus
veikėjas Rygos lietuvių tarpe.
•
•
•
LIETUVOS KOVA PRIEŠ KON
TRABANDĄ
Klaipėdoj registruotų bedarbių yra 8o0.
Pernai tuo laiku buvo tik 700. Bedarbių
Kontrabanda Amerikos lietuvių kalbo skaičius padidėjo dėlto, kad lentpiūvėj dar
je vadinasi šmugeliu. Apie Lietuvos kovą bai sumažėjo.
•
•
•
prieš šmugelį mus supažindina Lietuvos po
Dviratininkų lenktynėse laikytose Ry
licijos laikraštis " Policija". Pasirodo, kad
šmugelinis biznis Lietuvoj įsigalėjęs ir ko goj pirmą ir antrą vietas laimėjo du jauni
va su juo yra rimtas daiktas. Minėtame lietuviai.
•
*
*
laikraštyje sakoma: " K a i p karo laiku kraš
IŠ Kauno Senamiesčio į Vilijampolę tu
tą gali sunaikinti galingesnės ginkluotos
jėgos, taip taikos metu galingas kontra nelis bus kasamas ateinančiais metais. Dar
bandos užplūdimas. J i s pirma kraštą gali bas bus baigtas tik 1938 metais.

Antras Tarptautinis Katalikų Žurnalistu Kongresas Romoj
Rašo prof. K. Pakštas
•

(Tęsinys)

Šito kongreso darbai truko
dvi dieni: rugsėjo 25 ir 26 d.
Per tą laiką savo referatus
perskaitė žymių laikraščių re
daktoriai: kun. L. Merklen
(La Croix red. iš Paryžiaus),
J. Ageorges, H. Hochen, dr.
Fr. Funder (iš Austrijos), A.
Michelin, Pauehard (iš Fribourgo) ir Manzini (Avvenire
d'Italia leidėjas iš Romos).
Diskusijose dažniausia daly
vaudavo geriausieji spaudos
dalykų specialistai, kaip prof.
P. Verschave iš Lille, J. Demarteau (Belgijos katalikų
žurnalistų pirmininkas), ka
nauninkas Evrard ir Frank
Hali (Catholic Welfar e Conference spaudos biuro vedė
jas Vašingtone).
Red. J . Pauehard tvirtu to
nu kalbėjo apie spaudos vai
dmenį ir misiją kovoje prieš
•modernišką pagonizmą, prieš
bolševizmą ir prieš vokiečių
šovinistinį nacionbliznią. Sa
vo kalbą jis baigė pasiūlymu
daryti katalikų spaudai rink
liavą visame pasauly ŠŠ. Pe
tro ir Povilo dienoje
R. Manzini konstatavo, kad
už Bažnyčios ribų sunku yra
rasti taikos ir pusiausvyros
elementų ir kad dėlto mūsų
spauda turėtų platinti, aiški
nti ir iliustruoti popiežių ra
štus, enciklikas. Pirmas už
davinys esąs atspausdinti en
ciklikas ištisai, duoti jų lo
jalius sutrumpilnnius, reika
le sukurti tokį organą, kure
greitu būdu j a s plačiai pas
kleistų. Antras uždavinys: pa
tys žurnalistai privalėtų re
guliariai pasiskaityti encikli
kų, kad šitaip palaikytų savy
gyvą katalikišką mintį ir ją
paremtų citatomis, kaip tik
kyla kokia svarbi problema
ar polemika.
Kiti referatai lietė daugiau
sia tik technikinius spauctv©
klausimus ir žinių pasidali
nimą ir jų skleidimą. Be ka
rdinolo Pacelli, kongresui sa
vo žodžius tarė dar kardino
lai Salotti ir Canali. Pasvei
kinęs spaudos veikėjus, kar
dinolas Canali priminė, kad
dabar popiežius katalikų žur
nalistams suteikęs tiesos ir
tikybos apginė jų titulą, kuris
seniau buvęs rezervuotas tik
tai karaliams. Tuomi norima
pabrėžti didelę spaudos sva
rbą ir galybę.
Kongrese dalyvavo 260 de
legatų iš 28 valstybių, ketu
riuose kontinentuose išbarsty
tų. Gausiausia buvo prancū
zų delegacija, turėjusi per 40
atstovų ir pareiškusi didžiau
sią veiklukną. Labai gyvai pa
sireiškė ir mažesnės (tarp 5
ir 10) kai kurių aukštos kul
tūros kraštų delegacijos: bel
gų, olandų, šveicarų, austrų
ir anglų. Mūsų kaimynai le
nkai šia proga suruošė net
ekskursiją iš 40 žmonių, ta
čiau spaudos darbininkų jų
tarpe buvo tik 7.
Latvijos valdžia finansavo
net du delegatu, nors katali
kai jų šaly sudaro tik ketvir
tą dalį gyventojų.
Tolimą
šiaurę atstovavo Norvegijos
delegatas iš Oslo. J u o kon

gresas net labai susidomėjo.
Kaip žinom, Skandinavų ša
lyse katalikų esama tik po
k l i a s dešimtis tūkstančių, o
vis dėlto ir ten mezgias ka
talikiška spauda ir net žur
nalistų sąjunga. Norvegų de
legatas energingai ir elegan
tiškai pareiškė, kad neseniai
susiorganizavusi
Norvegijos
katalikų žurnalistų sąjui^ »ia
tikisi greit susilaukti tokių
pat sąjungų gimstant ir kitose Skandinavijos ir Balti
jos kraštuose; tuomet galė
sianti susidaryti Šiaurės tautų katalikų žurnalistų są'jun,
T. , ^ „ ; .
,
ga, apimanti abu Baltijos kra
ntus.
Šiuose lietuviams...
norvegų delega
tegių posmų
Juk
to
žodžiuose
yra labaiŠiaurėje
nepaLietuvos
katalikai
yra patys gausiausi, o šios
rūšies imponuojanti iniciaty
va vis dėlto negalėjo Lietu
voje gimti, o tik Norvegijoj,
kur katalikų esama tik ke
liolika tūkstančių. Tai vi.>ai
menka atestacija niusų kultū
riniam lygiui. J u k mes turė
tume pirmieji susiorganizuoti
ir su savo idėjomis, gražiai
pasireikšti nsįg'ausįo.seį Šiau
rės kraštų katalikų grupėse...
Savo pabaigoje kongresas
išrinko tarptautinio biuro pi
rmininku Fr. Funder iš Vie
nos ir sekretorium J. Ageor
ges iš Paryžiaus, o jo nariais:
Frank Hali iš Vašingtono ir
Sanguinetti
iš Argentinos.
Katalikų redaktorių pirmini
nku išrinktas " L a Croix" ie
daktorius kun. L. Merklen iš
Paryžiaus, o kat. žurnalistų
tarptautinės unijos pirminin
ku — grafas Dalia T o n e ,
"L'Osservatore Romano" redaktorius.
Pas Šv.ntą

Tėvą

Susirinkome didžioje šveicarų salėj , kur buvo pastatyta mums keliolika ilgų suolų. 12 vai. salėn įžengė Baltasai Senelis. Kongreso var(l
u jį pasveikino jo pirmininkas grafas Dalia Torre. Pas
kiau pradėjo kalbėti Šventas
Tėvas. Jos kalbos delegatai
nore.o klausyti stovėdami,
_A jis
.. pakartotinai
, ' ..
rbet
paprašė'
visus sėstis ir susėdom. Esu
jį girdėjęs kalbant prieš 11

mino žurnalistų šeimas ir šeimyną. Jo kalba truko net 40
min. ir buvo išklausyta didelėje tyloje ir galop palydėta
smarkiais plojfcnais ir ovaei jomis: Viva!
M

Po audiencijos sekė apžiū
rėjimas kai kurių pilies ka
mbarių, pasigerėjimas
vaiz, .
, ,,
•
0«n
dais m o balkonų ir pačiu
Castel (iandolfo miesttliu.
Pavakarėj visi grįžom at
gal į Romą. Tą patį vakarą
metų; tuomet iis atrodė la- & n .
. r
»•
__
J
. . .
.
T
Šv.
Petro
ratelis ruose
mums
pirmą
ir paskutinį
priėmimą
bai dar tvirtas. Dabargi ma su kalbomis ir užkandžiais.
tosi, kad 11 metų priedas ir
jam
teikia 300rūpesčiai,
mil. š imvnėlė,
,.~ • T*
nesuskaitomi
kuriu ™
~-~^
le proga
užvesti irplatesnėms
.
., . „ n n .,
'
*' Tai
buvo trumpa
vienmte
jau
vra gerokai
i veikėjaučia
jo
i •
* ±„„±;
sveikatą.
Jo eisenoje
J
muose
santykiuose
dide.
pažintinis,
kurios turi
tarptautimas sunkumas. Kaž kaip vsu- 1 ,,
&•
r
; les svarbos. Šiaip gi kongrese norint praplėsti pažinčių
nku buvo jam pradėti kalną,
ratą tekdavo paskaitų ar dis
kurią jis sakė itališkai. Bet kusijų metu prasišalinti į L<jkai
— tai
visa jo
kalbaįsikalbėjo
slinko labai
sklandžiai

ridorius ir ten kai su kiv
r. t
ir net jumoru, kurs net tris
meile, maloniu draugiškumu plačiau pasikalbėti, painfo
ir net jumoru, kurs net tris muoti. Lietuvių delegatui ...
kartus privertė susikaupusius ko uzmegsti naudingų p*YiO
klausytojus nusijuokti.
J o čių su italais, prancūzais"
Šventenybė pasakė, kad ne rie buvo labai draugiški iv[
turįs ką bepridėti prie to, ką| sų tautai), kanadiečiais, ola*.
dais' ir kitais^
*b
yra pasakęs- kongreso prad-r;
TT
žioje "Tabai brangus, ypatin
Dakotoj Šeši Colie
gai šiuo momentu brangus,
Sniego
|*x
kardinolas Valstybės sekreto
i
r i u s " ; galop jis laimino vi
ABERDEBN, S. D. — Pra
sus katalikų laikraščius, di
delius ir mažus, laimino sun nešama, kad šiaurinėj So. Da
kotą vai. šiomis dienomis iš
kų kasdieninį žurnalistų dar
krito daug sniego. Vietomis
bą, darbą studijų, stebėjimų,
net šeši coliai'gilumo. Ir da
kritikos ir autokritikos, lai
vis sninga.
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J a u kongreso pradžioje bu
vo gautas Šv. Tėvo sveikini
mas ir palaiminimas šiltais
GAIDYS IR GAIDUKAS
žodžiais išreikštas. Kongresą
taipgi sveikino ir Italijos už
Gaidukas vos įgavęs pirmas plunksnas savo,
sienio reikalų ministeris val
Matydams senį ga ; dį plyšo iš pavydo,
džios ir Mussolini vardu. Ko
Kodėl ne gražesnes už senį plunksnas gavo.
ngreso darbams pasibaigus,
Tuoj senį gaidį šmeiždamas garsiai pragydo:
visi delegatai dar pasiliko
''Nors iš paviršiaus dėviu paprastą sermėgą
bent dienai Romoje, mat sek
Už tai jis mano balsui lygintis negali.
madienį, rugsėjo 27 d. buvo
Juk seniui užgiedojus, šunes staugia, bėga.
paskirta svarbi
audiencija
O plunksnų link, tikrai ne pliko turiu dalį."
pas šventą Tėvą. Sekmadieni
visi delegatai susirinko 9 vai.
*
*
*
į Šv. Petro baziliką, kur KarŽmonių gyvenime tokių gaidukų yra
tagenos (Ispanijoj) vyskupas
Kurie tiek kunigus, tiek daktarus šmeižt, n o r į
de los Santos Diaz y Gotnara
Žinodami, jog sąžinė pas juos n e ščyra,
atlaikė jiems mišias, po ku
Darbai šlykštaus liežuvio taipgi y r ' nedori.
rių visi kongresistai susispie
Labai dažnai mokykloje dienos nebuvę,
te prie, Apaštalų Kunigaikš
Melus kaip tas gaidukas šaukia ka-ka-rie-ku.
čio grabo ir iškilmingai su
Tokių žmonių makaulėse tikrai išdžiuvę,
kalbėjo Credo. Tai buvo tvir
Jei šlovę plėšt artimui neskaito grieku.
čiausias jų pasiryžimų ir ti
ChH'ago, Ilk, 10-26-36.
Antanas.
kėjimo aktas. Po mišių visi
susėdo į specialius autobu
Garsus rašytojas Buclienan
Aną dien kūmutė Plepiene
sus, kurie nuvežė juos į Cas- jaunystėje buvo netikėlis. Sy penkioms minutonis buvo už
tel Gandolfo, apie 25 km. iš kį jam teko įsišnekėti su pra bėgus pas kunutę Tarškienę.
Romos. Ten pily ant stataus stu kaimiečiu. Šis paklausė Dvi valandi kalbėjusios, pa
ežero kranto popiežius pra jauno mokslininko, kokią jis galios, užkliudė vyrus. Tars^
leidžia karštąją
metų dalį. išpažįsta tikybą.
kienė, norėdama savo vyrui
Vieta labai vaizdinga. Popie
— Gi jokios, — šis atsakė. kaip sakoma, įžnybti, sako:
žiaus pilis apstatyta tankiu — Tuo žvilgsniu aš esu lyg
— Žinai, jei ką vyrui pasa
miesteliu, išaugusiu ant auk baltas poperos lakštas...
kysi, tai jam pro vieną ausį
što vulkano briaunos. Užgesu-' — Na, tai, ponaiti, — lin- įeina, o pro kitą išeiną. Toks
sio vulkano krateris dabar | guodamas galvą sako kaimie jau vyrų būdas.
tis, — kuogreičiausia rašyk
— Teisybė, — atsakė vyras.
yra virtęs ežeru, kur ramiaL
ant to lakšto Dievo vardą ir
kaip gilioje lėkštėje, tyvuliuo dabok, kad ten neįrašytų vel — Bet jei ką moteriai pasaky
si, tai jai pro abi ausi įeina,
ja ryškiai žalias ežero van nias savo vardo.
bet tuoj pro burną išeina su
duo.
I r Buchenan paliko tikinčiu, visokiais pagražinimais.

75(

DHStTGSS

Marija Ir Sielos Skaistykloje

s

Gaisras Sunaikino
ŽvaigždžiŲ Valgylei?

SVEIKATOS KELIU

švenčiausioji Panele Mari- se, galime dalyvauti nuolati- j
LOS ANGELES, Calif. —
Rašo Dr. A. G. Rakauskas j a yra dangaus ir žemes K a - ' neje Kristaus surengtoje puo
Čia gaisras sunaikino Sardi's
CHALAZION
eina nesmagumas po krūtine
raliene. J o s karalystes ribos [ toje. Bet sieloms skaistykloje
valgyklą, kurion rinkdavosi
ir išpučia vidurius. Už kokio
daugiausia kino žvaigždės.
tęsiasi per visą dangų ir že tenka tik trupiniai tos puo
me. Didi yra jos Sūnaus ka tos, kurios tikintieji suteikia
Valgykla buvo puošni. Nuos
Kaip kitose kūno dalyse, pusvalandžio gerklen ateina
ralyste, bet nemažesne ir Jos. joms nuo puotos stalo.
tolių padaryta $100,000 su
taip ir akių vokuose pasitai riebulai. Juos nurijus arba
išspiovus, visvien riebalai ge
Ir, kadangi dangaus ir žemės
mai,
fcft*
Kuomet tos sielos gyveno, ko augti tumorams. Taip va rklėje apsistoja Gerklėje tuo
Karaliene yra Gailestingumo išganymo turtai joms buvo dinamas chalazion yra akių
met jaučiu esant labai ne
Karalienė, nemaža rūpi jai
atviri. Galėjo jais praturtė bet kurio voko savotiškos rū skanu ir lyg i peršeia. Taip
PLATINKITE
' DRAUGĄ n
r
jos skausmų sūnūs, už ku
šies
tumoras.
J
i
s
paeina
iš
Oro vytis. Naujo tipo Curtiss P-36 metalinis mono
ti; galėjo 'melstis ir prašyt,
kankinuosi
per
pastaruosius
riuos ji tiek daug iškentėjo.
planas, kurio Cyclone motoras turi 1,000 arklių jėgą. Tos
dalyvauti šv. Mišių aukoje, priežasties kroniško įdegimo du metus. Esu 37 metų am
Pirmoje vietoje jos širdyje
Meibomian
rūšies monoplanai statomi išimtinai J. A. V. kariuome
priimti šv. Komuniją; galėjo taip vadinamų
žiaus,
5
pėdų
aukščio,
sveriu
stovi sielos skaistykloje, ku
nei. Jais lengvai galės pavyti kitus lėktuvus.
liaukų. Šis tumoras dažniau
praktikuoti įvairius apsima165
svarus.
Kas
per
priežas
riu J i vadinama Karaliene.
sia atsiranda suaugusiuose
rmimo budus, sąžiningai vy
tis yra mano ligos? Tamstos gauti tiesioginių saulės spin
Don't Take Drastic Drugį
.
, . . ' žmonėse. Dažnai tokiu tumo- atsakymo ir patarimo man dulių.
Tour
Kidneyt cont&in 9 miu}°* 1 *!*?
Be abejonės,
kiekvienas , , ..
LIETUVOJE
tubes
or
flltera which may be • « » " * e r e £
rų randasi
net
keletas
ant
to
by
n'flect
or driurtic. trrltatin* d™*»- B e
kriyti
savo
pareigas;
galėjo
.
^
*
^
A
z
A
A
žmogus turi kokį mirusį ge
cireful. If functlonal Kiduey or BUdder
lauksiu
per
"
D
r
a
u
g
ą
"
.
dUorders make you «uffer «f°m OettlBr
*
užsitarnauti
dangišką
užmo paties voko.
J. B v iš Chicago, klausia:
Up Nl*ht«. Nervouaneae, Loa» of Pep. JL**
ntį arba draugą. Rasit, tas, kesnį.
Bet mirtis,
tos nakties
Rheumatic Palna. D I » l n e i * ClrKAUNAS. — 1919 — 1920 Painu.
clea Under Eyea, Neural*la. Actdity.
Atsakymas: Tamstos ligos' Prieš penkis metus, dirbant
Tumoro augimas eina išarba kitas, artimas
kenčia vagis, pagrobė jų gyvybę ir
Burnlnr. Smartin* or Itchin*. y o u d o n t
need to take chancea. Ali d r u « l i t « now
metais.
Lietuva
ir
Latvija
kolentpiūvėje,
į
kairės
rankos
priežastis
slepiasi
jūsų
tul
have the moit modern advanced treai
skaistykloje. Reikia, tat ken- uždarė joms malonių sandė palengvo be jokių ypatingų
ment for theae troublee—a Doctor • Preavojoi dėl savo nepriklausomy crlption called Cyatez (fliąa-Tex). WorI»
tančiai sielai padėti. Didžiau lius. Jos dabar skaudžiai ke simptomų, iki po kelių sa žies pūslėje. J u s vargina jsi- delno minkštumą, arti nykš
f art—aafe and guro. m 48 houra į t m u r t
brlnr new vltallty and 1« cuaranteed to
bių.
Kovosesu
bolševikais
žu
make you feel 10 yeara youn*er in one
sią pagelbą suteiksime, jei tie nčia, dėl to, kad nesinaudo vaičių ar mėnesių, tumoras senėjęs tulžies pūslės įdegi čio, įlindo medžio rakštis.
week or money back on return of empty
vo
daug
LietuvovS
karių.
Lie
packace. Cyatez coata only 3c a doue at
Buvau
nuėjęs
prie
kompani
mas.
Be
to,
jūsų
liga
gali
pasiekia
žirnio
didumą.
Tuo
tiog kreipsimės į Mariją, vi jo joms duotuoju laiku čia,
drug*uta and tbe guarantee proteeta you.
tuviai bolševikus išvijo netik
su vargstančių Motina, gai žemėje. Dabar turi kentėti met iš paviršiaus aiškiai ga būt surišta su augimu akme jos daktaro. Veik po valan
iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos.
lestingumo Mitiną, ir pra iki Viešpats nutars,, kad jau lima matyti išsikišusi užau nų (golstonų) tulžies pūslė dos ieškojimo su žnypliukega. Pasitaiko, kad užaugęs je. Patariu vartoti
maistą mis, pagaliaus pasakė, ištrau- Dėl to Lietuvos karių yra žušysime Jos, kad tas sielas iš- atmokėję savo skolas.
tumoras gauna staigų įdegi daugiausiai iš vaisių ir dar kęs, bet, nors ir prašiau, man vusių ir Latvijoje. Jiems atliuosuotų iš baisių kančių.
The 7
Pas Mariją yra raktai san mą. Tokiam atsitikime ligo^ žovių. Vengkit kiaušinių, in neparode. Žaizda sugijo. Da-1 minti netoli Lietuvos sienos,
Sielos skaistykloje jokiu dėlio dieviškų malonių. Šv. niui tenka pergyventi nema kstų, riebios mėsos, o ypač IMT jau virš metų kai toj vie Černovonkoje, yra pastatytas
Kraft
KRAfT
fcūdu negali sau pagelbos su Bernardas sako, kad Marija lonumo, panašiai kaip ir nuo keptos ir dar kiaulienos, o toj, giliai jaučiu skaudėjimo; Gražus paminklas, kuriame
Cheese
teikti. Nors jos nuolat mel turinti daug galės ant skais besikeliančios voties. Akis y- taipgi mėsos pagamintos su pirštais užčiuopiu kietą ga yra reikšmingi žodžiai: " K e 
Spreads
C 'iasi, nors ir kantriai ken- tyklos. Mūsų Išganytojas pa ra dalikatnus organas. Visi \ prieskoniais. Nevartokit rie balėlį. Ką daktaras patarta leivi, pasakyk Lietuvai, kad
I
ugnies liepsnų kančias, skyrė dangišką Motiną visų žino kaip jis yra jautrus. Į- balų kaip tai taukų, aliejaus, •mėt padaryti? Ar nebūtų ga
novv in
new-design
mes žuvome gindami tėvynę'\
i trokšte trokšta pamaty- J o turtų išdalintoja. Todėl, kritnsi akin maža dulkele at sv&esto Sr cukrum apiipil'tų lima su X-spinduliais pagel
Kasmet Latvijoje žuvusieji
Swankyswig glassesl
i ;)ievą veidas veidan, nors jei sielos skaistykloje yra ve jaučiamą lyg ten būtų įkri pyragaičių — keksų. Maistas bėti?
Lietuvos kariai yra gražiai
. ailisi ir atgailoja už žemiš- rtos tų turtų, Marija turi tei tęs didelis, aštrus medžiagos j t l i r i b ū t visados šviežias. Pa• Sparkling glasses strewn with
Atsakymas:
X-spinduliai
pagerbiami
I
r
šiemet
spalių
j
bright stars... the new Swanky' am gyvenime padarytas klai sę juos joms išdalinti. J i gali gabalas. Panašiai yra su be senusio valgio neimkit nei į
swigs. You'U want to collect a
jums nepagelbės, nes jie nė mėn. 11 d. Červonkoje prie j
, is vis vien jos negali su išvaduoti vargšes sielas iš sikeliančia iš tumoro votimi. burną. Šia proga taipgi pata
whole set. And while you're doiog
it, get acquainted
trupinti sau neapsakomų skaistyklos. Jos gale siekia Nors tai dedasi akies voke, riu padaryti jūsų, tulžies pū ra kokiu magnetu kad tų me paminklo Lietuvos kariams j
džio rakštį pašalintų iš ran
with all seven
ius*mų, nega jų sušvelninti, net giliausias, jei taip gali bet nekartą apdovanoja ligo slės X-spinduliais tirimą.
bus gedulingos pamaldos, o
of
the delicious
kos. Kad toji rakštis yra jū
s jų nuopelnų įgyjimo lai- ma sakyti, skaistyklos gel
K r a f t Cheese
nį tokiu skausmu, kad jam
N. B. iš Gary, Incl., klau sų rankoje, apie tai netenka vakare Lašų draugijos salėje
Spreads.
They're
Kas praėjo, nes joms, "užėjo mes. J i taipgi turi galės iš
įvyks
iškilmingas
aktas.
Mi
išrodo galva pusiau plyštan sia: 1) Ar tiesa, kad saules abejoti. Pavartojant
marvelous for
lokalę
naktis, kurioje nė vienas žmo vaduoti sielas, kurios jai ysand wiches, salads
ti. Akies vokas paraudonuoja, spinduliai, perėję per lango anestetiką', labai lengvai būt nint žuvusius Lieutvos karius,!
and appetizers.
gus negal darbuotis".
patingai rūpi, tokiame būde,
sutinsta. Tinimas kartais yra stiklą nėra tiek naudingi žmo galima išimti tą rakštį net dalyvaus ir Klaipėdos valsty- L
kad Dieviškas
Teisingumas
Jei niekas jomis nesirūpi pilnai yra atlygintas ir tuo- tiek didelis, kad ligonis ne gui kaip tiesioginiai saules daktaro ofise: Užgauliojimas bės teatras.
na, tos sielos tur kentėti iki mi Jos Sūnaus gailestingu gali tąja akimi matyti.
spinduliai
rankos audmenų. gali duot
paskutinis skatikas bus atmo- mas apturi naują triumfą.
A
t
s
a
j
j
y
m
^
,
Tiesa.
Užtat
vi
Prinokusi votis reikalauja
} "tas, iki visa skola bus su- Kaip matome, Marija, ištik- chirurgo peilio. J ą prapiovus, sados patariaima, kaitinan progos pasireikšti vėžio ligai
taupumui
•. ižinta. Tos skolos
pilną rųjų, gali sieloms pagelbėti. išteka pūliai ir liga baigiasi, tis prieš saulę namuose, tu- ateity. Iš to atžvilgio pata
ižą reikalauja Dieviškasis
kad
ir smagumui
Tumoro reikale, kuomet j i s , rėti atdarą ar pakeltą langų, riu pamatyti gydytoją
Kartą Šv. Panelė apsireiš yra visiškai mačas, kartais nes tik tokiu būdu galima išimtų rakštį.
5 isingumas, kurio viešpata" uas, pilna to žodžio prasme kė šv. Brigitai ir tarė: " A š pavyksta nugydyti.
I&ikia
j asideda po žmogaus mir- esu Motina visų sielų skais pavartoti ta»m tikros mosties,
t s, kur daugiau nėr gailes tykloje. Visos bausmės, pri masažavimą ir karštus kom
tingumo, bet lieka tiktai Die- derančios už jų nuodėmes, y- presus. Tuomet, žinoma, apra kas valandą sumažinamos
• 'kas Teisingiimas.
seinama be operacijos.
per mano užtarymą".
Tumorui pasiekus savo deBet mes, žmonės, gyvendaBUICK, CADILLAC, LA SALLE
sugražinti
Vargšes sielos skaistykloje dumą ir, norint
: i a n t žemės, galime daly
ki uti visokeriopose malonė- dega baisioje ugnyje. Skais- grožį, arba, pašalinti akies
iritaciją kylančią dėlei akies
s tykios kentėjimai, sulyg žym°6, 81 Club Sodan, Ra<lio,
$1075
SPECIALIS IŠPARDAVIMAS VARTOTŲ
mhj teologų, viršija visus že voke esančio tumoro, reikia
1936, 61 Club Sedan,
975
BUICK KARŲ
miškus kentėjimus. Marija gi chirurgo peilio.
1936, 41 Club Sedan, Radio,
875
19,36, 41 Club Sodan
795
Kadangi šio pobūdžio tu
nužengia ir sumažina tas ka
1935,
m
Club
Sodan,
875
Čionai rasite puikiausią ir pilniausią staką GARAN
nčias, suteikia sieloms surami morai daug dažniau pasitai
1935, 41 Club Sedan,
695
TUOTŲ, P E R T A I S Y T Ų VARTOTŲ BUICK KA
ko pas tuos, kurių akyse yra
1935, 67 5 Sodan,
875
nimo, ir pagalbos.
RŲ, kokį galima bite kur rasti. KIEKįVIENAS YRA
1935, 91 Club Sodan,
875
refrakeijos paklaidų, geriau
TOBULAM stovy ir gražiai išrodoi LTžmokėdam/i
Atkreipkime mūsij klausą
1934, 67 5 Sodan,
695
sia šias akių paklaidas ati
mažą
skirtumą
galite
išmainyti
savo
seną
Buick'ą
ir
1934, 61 Club Sodan
695
į tuos žodžius, kurie įdedami
taisyti. Tuomet jau tumorų
parvažiuoti
namon
nauju
modeliu.
1934, 46 2 Coupo,
495
į kiekvienos prašančių sielų
1934, 41 Club Sodan,
525
augimas nepasikartos.
50 kitų visų išdirbysčių ir modelių.
1933, 97 I Sodan,
395
lūpas: "Pasigailėkite manęs,
"•'''
I^'į.
1933,
668
2-4
Coupe,
395
pasigailėkite manęs, nors jūs,
GERAS
VARTOTAS
BUICK
'AS
YRA
GERIAU
P. H. iš East Windsor Ont.,
1932, 67 6 Sodan,
295
mano prieteliai, nes Dievo ra
SIAS
VARTOTAS
K
A
R
A
S
!
1930, 57 B Sodan,
195
Canada, rašo: — Pastebėjau
nka paliete m a n e " . Geriau
"Drauge*' pasirodžiusį svei
sias būdas toms sieloms pa
katos skyrių, kuriam gerbia
gelbėti yra — melsti Marijos
mas daktaras vadovaujate ir,
kad J i , būdama gailestingu
kad atsakote į paklausimus.
mo Motina, išprašytų
savo
Po valgio man dažnai užgerojo, gailestingojo Sūnaus
atleidimo fš; sušvelninimo
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MILIJONU

EMIL DENEMARK, Inc.
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3860 Ogden Ave.

\

bausmių, kurias sielos kenčia.
Atminkime, kad gal ir mu
ms teks skaistykloje kentėti.
!
J e i gyvendami 'žemėje mes
neprisiminsime sielų skaisty
v
kloje, ar verti būsime laukti,
kad kas nors mus po mūsų
'
i mirties prisimintų?
Kokiu
į
i saiku saikuosime, tokiu bus
ir >mums atsaikuota. J e i mel
S]
*
iSir Herbert Marier, nau- simės už mirusius mūsų bro
jafe Kanados minisieris J.A. lius ir seseris, užsipelnysime
Valstybėms, po įteikimo kre- ir mes tos pačios malonės.
deneijalų apleidžia Baltuo
A. P. Sandys
sius Namus.
j

Tel. CRAwford 4100

DRAUGAS

Kuomet Kandidatas Negauna
Didžiumos Elektorišky Balsų

NAUJOSIOS ANGLIJOS 2INI0S

Antradienis, lapkr. 2, 1936
Apylinkes gyventojai ne tik
kad reiškia didelę užuojautą
įmonės savininkui, bet kartu
ir susirūpinę netekę taip arti
ir patogioje vietoje buvusio pa
togumo ar tai javams malti a r
miško
medžiagai
apdirbti.
Pats savininkas labai nusimi
nęs.

PROFESSOR NOODLE

wąsv..< euT.oNwee.ZEi
eevr Professor.:šokiai, laimės ir t.t. Visi kvie
»* « O T AT H O M E *
1 d love "to -*
čiaimi atsilankyti ir paremti
Veikimo
meet t h e
parapiją. Laimei bus leidžia
Kas įvyksta, kuomet po ri- f
Ginčijami rinkimai
sweils mtown,
ma Washer arba prosinimo
]>ut all tKcse
akinių nei vienas prezidentą1801 m. po suskaitynio eleiARTFORD, CONN.
mašina. Tikietų gali visi įsi
folKs Kavve
nis kandidatas negauna reika ktoriskų balsų, pasirodė, kad j Spalių 23 d., parapijos «iogyti. Visos parapijos drai gi
turned me down.
taujamo skaičiaus elektoriš- Tlionias Jeffirsonas gavo 731 kyklos salėje įvyko vakaras
What sM I do
jos darbuojasi, kad bazaras
kų halsų?
elektoriškus balsus, Aaron (šokiai), kurį rengė vietinė
so's I can b e
pasisektų.
Padėka
connected
Tas klausimas dabar aktu Burr — 73, Jobn Adams 65 lietuvių eks-kareiviAĮ krfnpa
with s a s - s i Pronctentas Rooseveltas
alus. Keturis syk A'aierikos ir Charles Pickney 64. Tuc (postas) tikslu įsigyti vėlia
e-ty ?
Negalėdami kiekvienam at
Hartforde
istorijoje t lektorinės kolegi laiku kiekvienas rinkikas tu va (eolors). Svečių legijonieskirai pareikšti padėkos, tai
Mrs.Clumer
jos neiŠĮ iki e savo uždt o ties rėjo balsuoti už du akmenis ir rių buvo iš New Britain ir
Jung. Amerikos Valst. pre
nc:rs viešai tą darome. Piipaskyrimu prezidento ir vice tas, kuris gavo didžiumą bal Waterbnry kuopų.
zidentas buvo atsilankęs Haimkite visi mūsų nuoširdų a
J\ Sv/itchboard
prezidento. Visuose tuos? at sų, buvo paskirtas preziden
rtfordan
ir
pasakė
15
minuVadinas / hartfcrdiečiai lie
job iš wHat/~
čiū už dalyvavimą •' bridal
sitikimuose kongresas, pagal tu, o antras gavęs didžiumą tuviai
n.sanudžia.
Sveiki tų kalbą. Žmonių susirinko
slio\vei" mūsų augintinės At o Help g o u
Konstitucija, išrenka
aukš balsų — vice prezidentu. 11301 nam.
virš 100,000. Mūsų mokyklos
delės Miltinaitės ir dovanas.
£aan.
y
o
u
r
£oal
čiausią šalies vadą ir vice m. kovoje gahj gale liko tik
vaikučiai irgi parodavo su
,
Nesitikėjome, kad turime
"Moterims
neišsimel^losi
"
witK speed.
Jeffersonas
ir
Burr.
Bet
tik
prezidentą.
kitais vaikučiais. Gražiai pa
tiek priet lhj bei drauiru.
You'll be con
;
Tokiu antgalviu seserų Pra sirodė.
Kad geriau supratus visa po 36 balsavinuj Jeffersonas
nected tKus
Taigi, a<viū, ačiū visiems,
buvo išrinktas.
nciškiečių remejų skyrius re
dalyką, pirmiausia susipažin
uou s e e ,
visoms, kurie prisidėjote prie
Diimavone
with every ki£h- •
kime su procedūra, kaip ren-j Kad antras toks atsitiki- ngia vaidinimą.
Vadovauja
vestuvių ir "bridal shower".
Kaip j a u rašėme, J . E. vy
class fom-i-ly!
kami prezidentas ir vice pre-! mas neįvyktų
šioje šalyje, vietos varg. V. Burdulis. Pe
0 mūsų augintinei Adeliutei
skupas McAuliffe suteiks Su
ridentas Lapkričio men. pir-j Konstitucija buvo pajnainyta lnas eis seserų naudai. Vaka
Trof.Noodle
ir Jos vyrui P. Šutui linkime
tvirtinimo Sakramentą mūsų
mą antradknj balsuotojai F-! taip, kad rinkikai turi pažy- ras bus mokyklos salėje sek
bažnyčioje lapkričio 14 d. 10
laimingo gyvenimo.
tiduotfa savo balsus ne tie-1 meti vardą del prezidento ir madienio vakarą, lapkričio 8 vai.
Juozapas ir rlarijona Čosal
ntį Vyčių susirinkimą bus nu-; Neišsimeluosį" į New Brisioginiai politiškų partijų ka-1 atskiroje vietoje vardą del d., 7 vai'.
tarta ką vėl nors rimtesnio tain lapkričio 15 d. I r Hai t
ndidatams, bet prezidentinia- vice prezidento.
Iš J%uumo veikimo
Lietuviai, atsilankykite ii
nus rinkimams, kurie prisieg. , ,. .
Iforde ir New Britaine vaka- D u ^aMetai Oellophane, ne
Jaunimas aną vakarą skai suruošti.
100f.
tą vakarą paremkite.
y
'
•
182o m. prezidentinis rinLapkričio 31 d. vyčiai tu- ras bus seserų Praneiškiečių VIENAS, bet BU, saugoja
tlingai susirinko Vyčių klubo
Bazaras
dinti duoti jų balsus kai ku- , .
., ,
-v, . . .
kambarin pasiklausyti pas rėjo metinį pasi linksni i rilmą naudai. Visi lietuviai turėtų 01d Gold Ci^cretų rinktinio
. *
kimas vel buvo neaiškus, kuo
J a u buvo du susirinkimai kaitos apie Lietuvos istoriją, (HaIloween šokius), mokyk- remti ses.ris, nes jes lietu derliaus tabako šviežumą.
riems kandidatams i prezide,
,.„, . .
-i •
lcs
!
salėje. Atsilankė daug jau viams pasiaukoja.
• r
met kandidatai negavo reika- i\ ikale bazaro, kuris bus la- kalbą ir žmones. Paskaitą da- i
^
pričio
14,
19,
21,
25
ir
28
va
ve
kun.
Kripas.
Užtruko
be-'
nimo
senatorių
ir r
LIETUVIAI DAKTARAI
nkikų,
t a ir kiek
vice turi
prezidentą.
Kiek, ,
, M
~*
SUDEGĖ DIDŽIAUSIA
.
.:
J
atstovų
Kongrese.
Pav.,
New11 ingos balsų daugumos. Namo karais, mokyklos salėje. Bu^ veik kelias valandas ir visi
Radio
viena valstija
tiek rm- 0
.. . v . 1+.
APYLINKĖJE PRAMONĖS
A
daug naujanybių:
muzikos. įdomiai klausėsi. Per ateina-1
Yorkas
turi 47turielektoriškus
Kai kurie lietuviai klausi
, .
, ' . 20, Ohio 26,
. i Butas turėjo išrinkti prezide
ĮMONĖ
t .Illinois
r. ^
balsus,
DANTISTAS
nėja^ kada vel Hartfordo lie
, Nepaisant
fakto,
kad
Jackson
ntą
iš
trijų
kandidatų
—
Ankuomet mažesnes valstijos su gavo 99 elektoriškus balsus, politiški nesusipratimai, Ko- Warren G. Harding buvo iš- tuviai pMjpodyi per radi e
. 1446 So. 49th Ct., Cicero, f11.
Jackson, John Quincy ngresas bandė pamainyti Ko rinktas su 404 elektoriškah
mažiau gyventojų, pav., Ari odrew
BABTAl
stotį WTHT. Kol kas dar n Adams 84, pastarasis buvc
- - i»al>tų vj a l - | U t H 1 . n Kotv_ i r p - t t L ] 0 _ 9 v a L v<
Adams ir William Crawford. nstituciją, kad ji išrištų gin- balsais, kuomet 1928 m. Herzona, Nevada ir Wyoming tu Namo
vk nk.
3147 So. Hahted St, Chicago
žinome, bet manome, jog ne seiuje, Stal»aunyėi(KS
Buto išrinktas. Po ke
ri tik tris rinkikus, Florida turių metų Andrew Jackson čijarnus rinkimus, bet Kon- bert Hoover tapo prezidentu užilgo. Svarbu kad visi, k u dėl nežinomos priežasties ki- Paiie«l., Scrctl. ir Subat. nuo 2—9 v.
7, Marvland 8 ir t.t. Iš viso laimėjo, gaudamas neužgin greso pasiūlymai niekad n?-' su 444 elektoriškais balsais, rie nori girdėti lietuvius per lęs gaisras sudegino Jono Te i. caiumet 5974 Ofiso va la n<los
9 ryto iki 8 vakare
renkama net 531 rinkikas. Di čijamą didžiumą elektoriškų tapo įstatymu. Nuo 1876 m. | 1932 m. Franklin D. Roo-radio, kad rašytų laiškus Dronseikos lentpiūvę ir dide-l
išskiriant sek
madienius
ir
viskas
tvarkoje.
Svarbiausia
sevelt
gavo
472
balsus
kuoHartford Times Radio sto-' lį malūną. Nuostoliai siekia
džiuma elektoriškų balsų — I>aįsu.
,
•**" t į j ; | ^
trečiadienius.
kova vis buvo tarpe kandida- i met tik 59 buvo duoti jo prie- eiai klausdami kada vėl lie- ] apie 120 tūkstanėių litų. lino
266 yra būtinai
reikalingi,
1837 m. elektoriškas balsa
tuviai pasirodys. Tie laiškai nė nebuvo apdrausta,
kad išrinkus prezidentą
ir vimas vice prezidento vel bu tų dviejų didžiulių partijų, iš ; šui Herbert Hoover.
kurių vienas visados gavo di- j Beveik visuos^ atsitikimuo rodys stoties vedėjams, kao -=.
vice prezidentą.
DANTŲ GYDYTCJAS
vo neaiškus. Konstitucija duo
džiumą
elektoriškų
balsų.
j
didžiuma
elektoriškų
balSO METŲ PRITYRIMAS
s
e
lietuviai
interesuojasi
ir
grei
Kadangi rinkikai būna no da Senatui privilegiją išrink
3259 So. Halsted Street
Akys egzarainnoįamns — akinia'
1901
m.
McKinley
buvo
išj
sų
eina
kandidatams
kurie
čiau
duos
lietuviams
vė-1
pa
CHICAGO, ILL.
minuoti vieninteliam tikslui ti vice prezidentą iš dviejų
orit.ajkomi
rinktas prezidentu su 292 ele- irgi gauna daugiausia popu- si rodyti.
— balsuoti už jų partijos ka kandidatų esamų sąraše.
R e \ 6924 So. Talman Ave.
ktoriškais balsais, kuomet jo lariškų balsų. 1928 m. suvirs
Rcs.
T d . GROvehill 0617
ndidatą, tad prezidentinė ko
1876 m. abi partijos, res
Mūsų teatras New Britain
O
P
T
O
M
E
T
R
I
S
T
A
S
Office
Tcl. HEMlo k 4848
va būna nuspręsta kuomet ri publikonų ir demokratų, rei priešas, demokratas William 21,000,000 balsuotojų balsavo
1801 S Ashland Avenue
už Herbert Hoover, kuomet
Seserų Praneiškieeių rėmė
J. Bryan gavo 155 balsus.
nkikai tampa išrinkti. Kuo- kalavo laimėjimą.
Keturios
VAI^VNDOR: kasdien nnn P ik
jų
Hartfordo
skyrius
vyks
1905
m.
Theodore
Roose15,000,000
už
jo
demokratiš
12 — 1 :30 iki « v«b
met kandidatai larmi parin- pietinės valstijos siuntė net
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
T « l O A K a i n.R9?»
kime elektoriškų balsų, tai d u sąrašus rinkikų. Be šių v<vlt ^ a v o 336 elektorjiškus ką priešą Alfred E. Smith. ta su savo teatru "Moterims v
! 2423 VV. Marquette Road
demokratas 1932 m. 22,700,000 vyrų ir
rinkimo sėkmės žinomos rin- p r i e tinių valstijų elektoriškų balsus, kuomet
j
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
kimo dienos vakare. Aktualus j balsų, pasirodė, kad respub- kandidatas tik 140. 1912 m. moterų balsavo už Franklin AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ketv. ir Ncdoliomis susitarus
Woodrow
Wilson
jau
gavo
i
D.
Roosevelt
ir
15,700,000
už
susirinkimas rinkikų kiekvie- Hkonų kandidatas
Ruther
Res. and Office Tel CANal 0257
FLIS Office Phonc
noje valstijoje ir suskaity- f o r ( j g Hayes ir demokratas net 435 balsus iš 531. 1920 m. į Herbert Hoover.
Res. PROspect 6659 I Tel. CANal 2345
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St.
mas balsų sueigoj Senato ir & Tilden gavo po 185 elek
CANal 0706
Atstovų Buto (bendrai) yra toriškus balsus. Tuom laiku
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tik formališkumas.
specialis komitetas, iš pen-

Is LegijonieriŲ

"T»

1

• VI

•

v •

DR. K ATKOČ'ŪNAS

ej

DR. A. P. STULGA

•

DR. JOHN SMETANA

^ DR. J. J. SIMONAITIS

DR. P. Z. ZAUTORIS I DR. F. C. WINSKUNAS

DR. J. J. K0WAR

Kitas dalykas, kuomet nei k h * kongresmonų, 5 aukšeiauvienas kandidatas
negauna * i o t e i s m o teisdanų, buvo isdidžiumos balsu, Konstituci- r i n k t į patikrinti
abejotinus
pareiškė,
ja sako, kad tokiame atsitiki balsus. Komitetas
me Atstovų Butas privalo iš- kad Rutherford B. Hayes iš
rinkti prezidentą iš'tarpo tri- i m k t a s prezidentu tik per
įų kandidatų, kurie gauna di- v i e n $ b a l s a daugiau.
Po to sekė neapykanta ir
džiausią skaičių elektoriškų
balsų. Balsavimas Bute eina
Ar Ėmei VITAMINŲ
pagal valstybes; delegatai iš
Šiandien?
kiekvienos valstijos turi po
vieną balsų. Senatas išrenka Naujasis NUGA-TONE dabar mok-

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 VV. 63rd St., ChicagoOffice Hours
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appoiutmeut

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

vir»tt p r e z i d e n t ą i š d v i e i l i k a - sliSkai sustiprintas su VITAMINAIS
• • •
I looh l«ii yeors younger. My hair l t no long«#
faded and streaked wifh grey. One* again it bot that
lovely Ivtttr and rich thade thejf John admirtd to before
we were married. And I owe {t all to Clairol which, In
ono qoick 3 - i n - l traatment, shampooed, reconditioned

\ i c e preziueiiią is uvie^ų Ka A i r D s u s t i p r i n a susilpnėjusius orndidatų, kurie gauna daugiau s^us. Tai puikus t ™ * * ™ * * *
"
°
pataisąs apetitą ir yra tiesiogine pasia b a l s u
gelba.
Padidina skilvio ir plonųjų
tt u a 1
^* m
žarnų s u i č į u apytaką. NUGA-TONE
A i Š k l l , j e i k a n d i d a t a s n e - veikia širdj ta prasme, kad padidina
. .
. , .
. energiją visais atžvilgiais. Besveikg a u n a UZtektUiai balsų,
t a i stant po ligos jis yra ypatingas vai,
. , . j-jv
stas. Mftgink dabar naująjį NUGApartija, kuri turi didžiumų TONE sustiprintą su VITAMINAIS
r»
i • - • A ir D. Pertikrink save su NAUJA
XT _
a t s t o v ų ^ a m o B u t e , l a i m e s i r P A J f i G A šiuose vaistuose. Pasekmes
~««w;^
užtikrintos arba pinigai grąžinami,
( J , ^ L'HTiili,|.»t., i R a
p a s k l i s s a \ 0 k a n i U U a t ų \ D a - P a r s į d u o d a pas visus vaistininkus.
N u o
H a ii V a r n a
užkietėjimo imk —UGA-SOL—
ll
4 J i mailių.
t a i į d e aius liuosuotojas—25c ir 50c.

NEBŪKIT

NEVIRŠKINIMO

and tinted my hair to Its prašant natural-looking be a uty*
•

Ask your beautician about o Ooirol traatment fof
yovr hair. Or write for FREE booklet, FREE advka
on carą of hair and FREE baaaty analysis.

Not with common, old-f*shiontd hair dy*s...but

• — r l y lang, Consuttant
Clairol. Inc^ 132 W«tt 44ih S(r««t, New Yort Ofy

PRASYK SAMPELIO DTKA1
Triscr's Bitt** W l « C*.
544 8. Helis S*., Chie«Ko. 111.
Priaiqak man sampeiį dykai

mm •'

>i^^^^»»»»i*»i%«xiii«^nm«»»w»'^i»

. . . .

ĮĮsjĮęjĮSJ

Visose
Vaistinėse

Adresas

tVoie sene* Htef Clairol bookiot. FIEE eoVke eed FR8 eMtym.

M«III«

Vardas

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEzIS

Qty
My Mouncioii ts-————.

.
i

i

- .

• n......,.,

i

, . tam)

^

|

2158 VV. Cermak Road

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave.
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet
6 iki 8 vai. vakaro

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Kctvergais pagal sutartį

2201 VV. Cermak Road

TeL

DR. C. Z. VEZEL'iS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street
Vai.:

nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14
Res. KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6631 S. California Ave.

Tel. VTRginia 0036
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
Nedeliomis pagal sutartį

4157 Archer Avenue

D A K T A R A I

DR. CHARLES SEGAL

DR. MAURIGE KAHN

OFISAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.

CANal 0402

BOUlevard 7042

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir Nedel. pagal sutartį
REZIDENCIJA

Telefonas REPublic 7868

2305 So. Leavitt S t
Tel.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

{ V A I S Ū S

V

—m.

•

VERGAIS

TRINER S ELIXIR
OF BITTER W I N E
Rekomenduojamas
Kaipo
Skilvio
Vaistas

•

Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedoliomis pagal sutartį
Ofiso Telef. BUOlevard 7829
Namų Telef. PROspect 1930

1821 So. Halsted Street

4631 So. Ashland Ave.

2 lubos
TeL YARds 0994
CHICAGO, ILL.
Res.: TeL PLAza 2400
Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
v&L po pietį} ii aso 7 iki 8;3Q j . i .
Nedeliomis) nuo 10 iki 12 diena

DR. A. J. MAN1KAS
GYDYTOJAS IR CHD3URGAS
VIRginia 1116
4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30
vakare
REZIDENCIJA
LAFayette 3051 2519 W. 43rd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Residenee
6609 S. Arte ian Ave,
PROspect 3403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHTRUEGAB
OFISAS
3156 W. 59th St
HEMloek 5908
VALANDOS:
2—4 popiet -*. 7-41 vakare
Trečiadieniais ir oekremdiei "
pagal sutartį
Tel. Ofiso:
LAFayette 4017
Tel. namų:
HEMlock 6286

Res.:
2456 W. 69

DR. A. G. RAKAUSK
. GYDYTOJAS IR CHIRURG

4142 Archer Avenue
Ofiao vai.: 2-4 ir 6-8 P. M.
Res. ofiso vai.: 10-12 A. M.
& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniai!
pagal sutartį

atradienis, lapkr.

1936

152.

BKIŪGIS
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Rinkimams artėjant, par
tijų vadai pradėjo beširdiškai
įkaitinti savo klausytojus, ne
iškenčia nubaubę prieš kitos Bus pranešama, rinkimu sėk
Šv. Baltramiejaus parapija partijos vados. Kuomet ta;* mes.
Dainuos radio "grakasmet turi bazarą. Prieš Dė- paprotys įsigalės bus patiem,
nadieriai", bus gražios
konės dienj] pradeda, o per vadams deginančiomis pirks
muzikai, įdomių kal
Dekonės diena baigia. Dar nimis. Pilietis ir atvėsęs ne
bų ir t.t.
nėra huve, kad parapijos ba bemokės ir nenorės savo vir
I
žaras nebūtų davęs pelno.
šininko bei valdovo gerbti,
Pastangom iš Peoples ra
Komitetas savo susirinkime pasitikėti juomi, nes vadai
turėjo laimes turėti ir visų užkrečia juos neišgydomais kandų krautuvių bendrovės,
šiandie, 7 valandų vakare, uždraugijų delegatus. Visi pri nuodais.
sistatę savo radio ant stotie^
pažino, kad r.ikia ir šiemet
YVGES, .1360 kil.,
turėsite
prieš Dekones dienų sureng
ti parapijos bazara. Komite
Statymo naujos bažnyčios smagaus pasiklausymo. Bus
tas bazarui paskyrė lapkričio pasiryžimai apsnūdo, nutilo. pranešama vėliausios žinios
Važiuojam! Naujas Burlington geležiDenver, Colo., (1,017 mylių) sumušė greimėnesio keturis vakarus: se Tuomi veltui praleidžiama apie rinkamus, kurie kandi
vo kelionėj iš Chicagos (Union stoties) į nkelio traukinys Zephyr, kuris pirmoj sakmadienio, antradienio, tre- geras laikas. Bažnyčios mums datai laimėja. Dainuos pasi
tumo rekordų. Atvaizdas Union stoty prieš traukiniui išeisiant.
| čiadienio, ketvirtadienio
ir reikia gyvai, o bažnyčios fo žymėję radio "granadieriai",
, penktadienio (22, 24, 25 ir 26 ndas neauga. Metęo žvilgsnį vyrų trio, bus muzikos bei
! dienomis).
į buvusios bažnyčios pama Įdomių kalbų ir pranešimų. Suimtas Po Septynio
Sudegė Baptisty
Nepamirškite
patys
ir
primi
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
tus norom s nenoroms susi
likos
mėty
Bazarui gaspadorials išri
Maldnamis
graudini, kad galėdami pa- nkite savo kaimynams.
i
nko: Juozų, Leskį, Petrų Jurrapijonai nesudeda statymui
JUOZAPAS
Rap.
XXX
Prjaejusį sekmadienį Chi
gaitį ir Mykolų Gustų. Šie, b a ž n g
Praėjusį sekmadienį
kilęs
pinigu.
cagoj suimtas Howard P'ul- gaisras sunaikino baptistų
vyrai rtngia ir parapijos va- i
karienę bazaro
atidarymui.
Dr. Jonas Zekas sukuria
ŠĮ VAKARĄ LIETUVIŲ ger, 56 m. amž., 1127 Oak- maldnamį adresu 2400 WarTĖVAS
dale av., kuris prieš 17 metų ren Blv. Maldlnamis
Vakarienes tikietas 75 cen rimtų šeimynų. Jaunas gydy
buve
RADIO VALANDA
pabėgo iš Jackson, Mich., ka negrų baptistų sektos.
tai. Parapijos vakarienę už- tojas mums užinteresuoja ne
vadfno "Chicken Dinner".
vienu atveju. J i s baigė medi
Šį vakarų, 9:30 vai. iš sto lejlmo. Atvykęs į' Chicago
Šiemet bazarui turės' dau cinos mokslus katalikiškame ties , WSBC, 1210 kil.,,J bns jis pasivadino La\v, apsive
giau erčios,, GerJb. draugijos universitete išvyra praktika girdėti Steponavičių
radio dė, gavo gerą, darnią ir gy
leido bazarų turėti viršutinėj vęs,
pavyzdingas katalikas; programa,
kurioj dalyvaus veno. Tik dabar ^aišjvinta,
salėje, k o ; d a r W r a b u v ę : Lie oe to, jis myli ir gerbia lie- solistės A. Grigoniūte ir O. kad jis yra pabėgęs iš'kak<
Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir
jimo. Jo žmona, sako, nieko
tuviai ūkininkai ir' ? f*Pnera tuvitfe?* liėtiiviaims tarnau ;a
Grabnamių
apie tai nežnftjb.
K |
atsisakę žųselę, ar antelę pa su dideliu pasišventimu, «u
o
1 1
VJeto j ' i kalbančių žinių' !
aukoti
parapijos
bazarui. jais gyvena, su jais niekur
Didžiausia paminklų dirbtuve Chicagoj
)^B
BE*
klausytojams
bus
suteikta
vė
o
Kun. Urba visus* ūkininkus nesiskiria: nei tikybos reika
Suvirs 50 metų prityrimo
aplankė ir visi pažadėjo kų luose, nei tautos meilėje; kad liausieji prezidentinių rinki
o
nors paaukoti.
yra taip, dvejij nuomonių nė mų rezultatai..
Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite
mMį 1* •
r a : Dr. Jonas Zekas susižie
pinigus
— o
r Darbai eina gerai: dirba davo su lietuvaite Zekūniūte
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių
3347 S. Halsted St.
i dienų ir naktį. Išeina, kad vi iš Auroros. Jų vedybos bus
tm
Chicagos Lietuvių
Auroroj
lapkričio
7
d.
su
Misas 24 valandas dirbtuvių da
BB9
VISKAS D£L NAMŲ
rbininkai nesustoja dirbę. Jų šiomis. Tai bus mūsų parapi
ALEKSANDRAS
Rakandai už daug ma
kiekvienas 8 valandas dirba jai nemenka pažiba. Laimin
arti Grand Ave.
žesnes
kainas.
fabrike, podlsiui i r kitiems ga Zekų šeimyna galėjusi sa,ZAVECKAS
savo reikalams dar jie turi vo sūnų išleisti aukštus mok
Vilnoniai dubeltavi blankeMirė lapkričio 1 d.. 1936 m.,
3:30
vai.
popiet,
sulaukęs
pu
slus katalikiškoj mokykloje.
14 valandų liuoso laiko.
tai, verti $10.00 ir $12.00 po
sės amžiaus.
Chicago, Illinois
Kilo iš Raseinių apskričio,
* Begilas.

Waukegano Lietuvių
Veikla

RADI O

UDEIKI

REPublic 8 3 4 0

:

•••

i

VENETIAN MONUMENT CO, INC.
\1

BUDRIK FURNITURE
MART

527 NORTHWEŠTERN AVE.

Telefonas SEEIey 6 1 0 3

A JA
ANDRIEJUS
ZLATARINSKAS
10807 So. Michigan Ave.
mirė Spalio 31, 1936 m., 2:00
vai. po pietų, sulaukęs 43 me
tų afrnžiaus.
Kilo iš Vilkaviškio Apskr.,
Vištyčių
parap.
Pavištaičių
kaimo. Amerikoje išgyveno 23
metus.
Paliko dideliafrne nuliūdime
moterį Theofiliją, sūnų Bro
nislovą, pusbrolius: Antaną, ir
Kazimierą Zlatarinskus, pusseserį Marijoną Beuteau ir švogerj ir daug kitų
giminių,
draugų ir pažystamų Chicagoj
ir taip pat Shamokin. Penn.,
o Lietuvoje 3 seseris ir švogerius.
Velionis buvo narys Chica
gos Lietuvių
Draugija.
Kūnas pašarvotas koplyčioj,
42 East 108 st.
Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį. Lapkr. 4 d. Iš koplyčios
8:30 vai. r y t o b u s a t l y d ė t a s į
V i s u š v e n t ų p a r . bažnyčią., R o -

selande, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas
J Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Lr pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Sūnūs, P u s 
broliai, Pusseserės ir Giminės.
Laidotuvių direktorius Lachawicz ir Sūnai.
Telefonas
Pullman 1270 a r b a Canal 2515.

JUOZAPAS DOVALGO
Mirė lapkričio 2 d., 1936 m.,
6:30 vai. ryte sulaukęs pusės
amžiaus.
Kilo iš Jonavos apskričio,
Skarulių parapijos, Dijokiškio
kaimo.
Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliūdime
brolį Feliksą, pusbrolį Edvar
dą Žentelį, švogerį Boleslovą
Petrulį ir jo šeimą ir gimines,
o Lietuvoj seserį Kazimierą.
K ū n a s pašarvotas Lachawicz
koplyčioj, 42 E. 108th St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, lapkričio 5 d. Iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėtas
į Visų Šventųjų parapijos baž
nyčią., kurioj įvyks gedulingos

Laidotuvių direktorius J. F .
Eudeikis. Tel. YARds 1741.

p a m a l d o s u ž v e l i o n i o s i e l ą . F>o
p a m a l d ų bus nulydėtas į šv.

Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines draugus-ges ir pažystamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Brolis, Pusbrolis,
švogerls, ir Giminės.
laidotuvių
direktorius Lacl Jwicz ir Sūnai. Tel. PULiman 1270, arba CANai 2515.

J.F.EUDEIKIS
AMBUiANGE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮJ

YARds 1741-1742
GARY, IND. IiAJDOTTJVIV

DIREKTORIAI

KELNER — PRUZM
Plione

Kražių
parapijos,
Budraičių
kaimo. .
Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime
dukterį Evą ir žentą Juozapą
Bitunus, sūnų Clarence, 3 švogerius: Joną,, William Karnelski ir Dominiką Kasputį, jų
šeimas ir d a u g giminių.
K ū n a s pašarvotas 4605 So.
H e * n i t a g e Ave.
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, lapkričio 5 d. Iš J. F . E u deikio koplyčios 8 vai. ryto bus
atlydėtas į Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą,
Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Duktė. Sūnus, žen
tas, švogeriai ir Giminės.

Geriausias patarnavimas — Moteris
9000

patarnauja

VLADISLOVAS
ŠERNAUSKAS, Jr.
Mirė lapkričio 2 d., 1936 m.
8:50 vai. ryte, sulaukęs 22
mėnesių apnžiaus. A, a. Vla
dislovas gimė Chicagoj, gruo
džio 22, 1934 m .
Paliko dideliame nuliūdime
tėvą Vladislovą, motiną Zofiją,
po tėvais Mikolaitytė. dėdukus:
Leoną ir Vincentą šerauskus,
bobutę Jievą Mikolaitienę, 3
dėdes, 2 ciocee ir kitas gimi
nes.
K ū n a s pašarvotas 4410 So.
Hermitage Ave.
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, lapkričio 5 d.
Iš n^Jmų
9:30 vaL ryto bus atlydėtas į
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. P o
pamaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Teval, Dėdukai, Dė
dės,
Ciocės lr Giminės.
Laidotuvių direktorius J. F
Eudeikis. Tel. YARds 1741.

$6.50

Šilkinės kaldros,
$10.00 po

vertės

LAIDOTUVIŲ

$4.75

DIREKTORIAI

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių
Direktorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse
Gražios Radios Padarytos
parduoti po $29.00 dabar po

J.

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
S. M. Skydas
I. J. Zolp
Č32.50
Ezerskis
ir
Si
m
us
£42.50
P. J.
$ 4 9 .OO
Ladiaicz ir Smai
Jos. F. Budrik, Inc.
3417 So. Halsted St. J. F. Eudeikis
S. C. Lacbavricz
$17.50

Gesiniai

Pečiai

po

IT

Oil

Burners Alcazar
kambariam po

4-5

Tel. BOUlevard 4705

Žynius radio programas WCFL
> vai. p. p. NedSliomls Budrlko
jponsoruojamas.

4092 Archer Ave.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Ave.
Phone YABds 1138
3307 Lituanica Ave.
Phone BOUlevard 4139
1410 So. 49th Ct.? Cicero
Phone Cicero 2109
718 West 18th Street
Phone MONroe 3377
1646 West 46th Street
Phone BOUlevard 5203
10734 So. Michigan Ave.
Tel. PULlman 5703
3354 So. Halsted St.

Phone BOUlevard 4089
2314 AVest 23rd Place
Phone Canal 2515
4605-07 So. Hermitage Ave.|
Phone YARds 1741—1742
Sky r ._4447 S. Fairfield Ave.Į
42-44 E. 108th Street
Phone PULlman 1270
arba CANai 2515

Bftxuaxs

o

d^SPf!

lenra

Antradienis, lapkr. % 1936
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IŠ P O L I T I K O S LAUKO

TOJI GARSENYBfi; ONA KATKAUS
KAITĘ - KASKAS
Lapkričio 29-toji yra 'Drau.tinJmą

KODĖL UŽ R003EVELTĄ daryti savo duris. Po to, pa
lengva visi bankai buvo per-

ir duoti akstino dar

go D i e n a " . T a i p p a t ir k o n - ' ankščiau kilti. J i , lietuvaite,

certas Chieago Civic Operoj
yra
rengiamas dienraščio
" Draugo".
Tame koncerte
dainuoja Xew Yorko Metropolitan Operos artiste Ona
Katkauskaitė - Anna Kaskas.
J i yra užkontraktuota
tam
tikru koncertų rengimo firmų. Del to su tomis firmomis
Ir tenka turėti reikalo, jei
norima ją gauti kur nors dai
nuoti.

dainuodama patiems kultūringiausiems Amerikos žmonėms, galės sėkmingai garsinti
mūsų tautos vardą,
Žodžiu sakant, lapkričio 29
dieną visi, be jokių išsikalbinėjimų,
turime
dalyvauti
" D r a u g o " jubiliejiniame ko
ncerte, kuris puošiamas artis
tės Katkauskaitės
žavingu
dainavimu, kokj nedažnai ga
lime išgirsti.

Prieš atidarymą Metropo
litan Operos sezono, ji važi
nėja po didmiesčius duoda
ma koncertus. Chicagoj bus
tik lapkričio 29 d. Dalykai
taip laimingai supuolė, kad
kaip tik tai dienai "Dran
gas"
planavo rengti sa%o
jubiliejaus minėjimą. Dėl to
ir sudėta du dalykai j krūvą
— jubiliejus ir koncertas, k:v
rį išpildo garsioji lietuvaitė
artistė. Geriau ir nereikia.
Du zuikiai nušaunami vienu
šūviu. Katkauskaitės atvyki

Šiuos žodžius rašantis sek
madienį girdėjo
dainuojant
per radio garsiąją Amerikos
ir Europos operos žvaigždę
Maria Jeritza. Praėjusią va
sarą girdėjo ir Katkauskaitę.
Nežinau kam, bet man Kat
kauskaitės balsas ir pats dai
navimas labiau patiko negu
Jeritzos. Gal būt dėl to, kad
Katkauskaitę yra lietuvaitė?
Gal?... Bet jei ji neturėtų gra
žaus balso ir nebūt išlavinta,
būdama neturtingi) tėvų mer
gaitė, nebūt patekus į Metro
0
mas Cbicagon pasidaro daug politan Oporą. Čia patenka
reikšmingesnis, nes jis snriš- geriausieji pasaulio daininintas su lietuviško dienraščio , . .
\ . , • r^.i . ^TT:«,„
....... . v
:.
. ..
i kai ir artistai. Del to dviejų
jubiliejines šventes mineumu. '
.
, ...
r
J
' ,.
..
nuomonių negali būti.
Beje, didieji
dienraščiai
J s kitos pusės, toji miisų dien
raščio švente darosi svarbes taip pat jau garsina, kad Ka
nė, nes joj dalyvauja garsio tkauskaitę dainuos Chicagoj
sios pasauly operos žvaigždė lapkričio 29 dieną.
lietuvaitė.
Patrijotingoji lietuvių vi
suomenė brangina savo spau
dą, giliai įvertina ir tuos lie
tuvius, kurie iškyla į savo
aukštumas. **Draugas" dien
raščiu tarnavo
visuomenei
per dvidešimts metų,
labai
daug jai nusipelnė, dėl to ir
jo jubiliejaus minėjimo iškil
mės susilauks nuoširdžios pa
ramos. Ona Katkauskaitę, dai
nuojanti dienraščio jubilieju
je, savo talentu, Dievo apdo
vanotu balsu ir nepaprastu
darbštumu iškilo į dainos ir
muzikos meno viršūnes ir del
to mums reikia ją paremti,
pagerbti, parodyti savo įver-

Sporto Vakaras Lab
daringam tikslui
1

-»

Vakar grįžo į Chicagą gerb. kun. Jonas Jakaitis, Tėvų
Marijonų Provincijolas Ame
rikoj. Išbuvęs dieną Chica
goj,
aplankęs Marijonų na
mus ir " D r a u g ą " , išvyko į
Marijonų Seminariją, Hinsdale, 111.
Gerb. Provincijolas Euro
poj išbuvo porą 'mėnesių. T)au
giausia laiko praleido Lietu
voj ir Romoj, kur įvyko Ma
rijonų Kongregacijos viršini
nkų pasitarimas.
Parsivežė
daug gražių įspūdžių, kuriais
tikimės, pasidalins su gerb.
mūsų skaitytojais, jei tik lai
kas pavelys juos atpasakoti.
Reikia pasakyti, kad grį
žęs gerb. Provincijolas rado
nemažai atmainų. J i s nerado
savo vyriausiojo pagelbininko (vice provincijolo) a. a.
Tėvo Vincento Kulikausko,
Seminarijos rektoriaus, kuris
prieš apie porą mėnesių pa
simirė.
Teko nugirsti, kad a. a. Tė
vo Vincento vieton vice pro
vincijolu ir Seminarijos rek
torium paskirtas gerb. kun.
prof. Juozapas Vaitkevičius.
Persiorganizavo ir Marijonų
Taryba. Jon įėjo šie kongre
gacijos nariai: kun. prof. Vai
tkevieius. kun. M. Urbonavi
čius, kun. B. Vitkus ir kun.

Gruodžio 15 d. bus " N i g h t d r . B i s k i s . T a i n a u j i T a r y b o s

of S t a r s " Chieago Stadiume,
kur miesto ir
katalikiškų
high sehool mokyklų tymai
loš futbolą čempijonatui lai
mėti. Pratybos tymų, kurie
ims dalyvumą tame lošime,
jau daromos. Stadiume tą va
karą bus paruošta 70,000 vie
tų žiūrovaims.
Visas to vakaro pelnas eis
Chicagos Own Xmas Benefit
Fund, kurio pirm. yra pat?
majoras Kelly.

THINGS THAT NEVTR HAPPEN
By GENE

|

Sugrįžo Marijonu
Provincijolas

BYRNCS

nariai.

Rengia Seminarijos
Koplyčios Naudai
NORTH SIDE. — Marijo
nų Kolegijos rėVnėjai rengia
bunco ir card party sekma
dienį, lapkričio 8 d., parapi
jos svetainėj. Pelnas eis se
minarijos* koplyčios statybai.
Visi prašomi atsilankyti ir
paremti parengimą. Bus daug
gražių dovanų.
Kvi slys

žių "door prizes". Įžanga tik
25c.
Taigi, nepamirškime lapkri
čio 10 d. atsilankyti į Peo
ples Furniutre Co. krautuvę,
prie West 63 s t , kur tikrai
smagu bus laikas praleisti.
Ta pati

Vienas

Pranešimai

BRIDO EPORT. — Drau
gystė
Saldžiar.sios
Širdies
Viešpaties Jėzaus laikys mė
nesinį susirinkimą lapkričio
3 d., 7:30 valandą vakare,
Chicagos Lietuvių auditorijo
je. Malonėkite visi nariai at
Paminėjo Sidabrinę silankyti, nes bus svarbus su
sirinkimas. Bus rinkimas da
Sukriktį
CICBRJO. — Pranciškus ir rbininkų būsimam baliui lap
Monika Petraičiai paminėjo kričio 15 d., Chicagos Lietu
Valdyba
savo 25 metų vedybinio gyve vių auditorijoj.
nimo sukaktį spalių 30 d. Su
sirinko gražus būrelis Pet Apkaltinęs Pavogime
- Pašovė
raičių draugų palinkėti jubi
liatams svdkatos ir laimės ir
Joseph Peters, 47 m., 811
sulaukti auksinio jubiliejaus
Petraičiai išaugino dvi du N; Wells st., trina šūviais pa
kreles — Pranute ir Marytę. šovė Mildred Atterberg, 27
Jie patys yra rimto būdo žmo m. amž., 147 W. Oak st. Pe
nes, seni Ciceros gyventojai, ters sako, jiedu TTallo\vee!i
gražaus namo savininkai, ge naktį buvo sykiu išėję į va
ri nariai Šv. Antano parapi karuškas ir meraina pavogus
jos ir " D r a u g o " skaitytojai jam $15.00. Šovikas suimtas.
bei rėmėjai.
i Užvakar vakarą įvyko svar
Svečiai, praleidę vakarą
bus
profesijonalų
futbolo
linksmai, skirstėsi linkėdami
rungtynės tarp Chieago Bears
jubiliatams pasisekimo. Be to
j ir Oreen Bay Packers, dėl pir
suteikta ir gražių dovanu.
mo* vietos laimėjimo.
Abu
(Jyvenkite, Pranciškus ir j
tymai turi labai gerus žai
Monika, sveiki" ir linksmus i r '
b ė j u s , todėl ir kova buvo ne
sulaukite a u d i n i o
jubilie
paprastai sunki. Tačiau Grejaus.
J. Jasinskas
en Bay laimėjo 21 — 10.

klausimų,

kurio negalime praleisti, tai
uždarymas virš 8 tūkstančių
bankų prie respublikonų administracijos. Negana, kad po
1929 metų finansinio kracho
milijonai žmonių liko be da
rbo,
bet respublikonų parti
jos pastatytas prez. Hooveris
dar pablogino darbininkų bū
kle, privesdamas prie užsida
rymo mažų bankų. Ir taip
1929 m. užsidarė 659 bankai;
1930 m. — 1,352 bankai: 1931
m. — 2,294 bankai; 1932 m.
1,456 bankai ir 1933 m. —
2,562 bankai. Viso respubli
konų partijos prez. Hooverio
laiku užsidarė 18,323 bankai.
Ką tuo laiku prez. Hooveris
darė, kad sulaikius jų užsi-

žiūrėti ir, k u r i e gerai buvo

Visokios Rūšies
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PLATINK^ JS

• • DRAUGĄ'

CLASSIFIED
REIKALINGA

DARBININKAI

R E I K A L A U J A M A 5 vyrai. Nuo
latinis darbas iki .KalcVlų ( X m a s ) ,
Projra i idirbti ant visados.
Alga
su priedais. Kreipkitės antradienį,

pamirkome,
f
'

Žrininusios kainos r * to. Superior
Upnolstenng Co., 327 So. Kedzie

tai turėtumėm atsiminti, ka Ąve., NEVada 7717.
gero padarė dabartinis prezi-1 = PARDAVIMUI UŽEIGA
įlentas Franklin D. Rooseveltas. Tapęs .prezidentu tuojau PARDUODAMA užeiga su namu.
• vi • i

i

i

i

i Labai

piffiai.

Ekstra

lotas.

Sale

išleido patvarkymą, su k o n - , ^ ^ J | \. oshlV( , n , s T>ar,lns, k t.t.
greso pritarimu, visiems ban- 4633 S. Rockwell St.
kanu per keletą dienų ufeiRI!IKALAŪJAMA SIŪVįiJA8
Reikalaujama siuvo jas tuojau. Telefonuokite W E N t w o r t h 3972.

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOSEPH J. GRISH

INC

L I E T U V I S ADVOKATAS
4631 South Ashland Avemie
Res. 6515 S. RockwelI Street

•

JOHN B. BORDEN

Pastas? Ne, Jie Rūšiuoja Lucky
Strike Dainų "Svveepstakes" Blankas

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W . Cermak Road
(West 22nd St.)
Metropolitan State Bank name
Valandos kasdien nuo 9 iki 5
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčios
vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175

-

-

.

LANGŲ

•

i

TAISYTOJAS

LANGŲ TR DURŲ taisytojas. Įde
da **WWHlcr strippiriG:".
Kreipki
tės į J. P U R T O K A S , 6425 S. Richmond St., HEMlock 2573.
1

PASKOLOS

Telephone: REPublic 9723

l a š i n a m e — Ugnies, Viesulo, Automobilių,
Stiklų ir t. t.

.PATEŠKA U mielaširdinpi
žmonių,
Lkurie galėtų paskolinti $3,000 morpičių ant namo su peru procentu,
bet be komišino.
Atsišaukite kuo>rririausia i. 22 E a s t 110 Place.
T. G.
TROPICAIRE

ANGLIS

T/ump arba Esrc:, $6 0 0 : Mine run,
$5.75; Srceninsrs, $4.75. Nortbern
Coal Co., telefonas MERrimae 2524.

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas R E P u b l i c
State 4690

9B00

Prospect

1012

KAL 8C ZARETSKY
ATTORNEYS AT LAW
6822 So. Wes*ern Ave.
Valandos: kasdien nuo 8:30 po plet
Iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki
6:00 vakare
188 \V. Kandolph St.
Valandos: kasden nuo 9:00 ryto
iki 3:00 po piet.

Nuo šio kontesto pradžios trys dirb
tuvės, kuriose Lucky Strike cigaretai
gaminama, dirba pilną keturios dešim
ties valandų i savaite laiką ir prane
šama, jog Luckies pardavimas eina
didyn.
Jau išdalinta

1,500,000 dovanų

ir

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP
Neria Plonus ir Storus Vilno
nius Svederius dėl vyru, Mo
terų, Mcrfcaič ų ir Vailcų.
NERTA VILNONES PANCIAKAS DĖL MOTERŲ
IR VAIKŲ.
Taiso senus svederius. Par
duodam vilnones f?ijas, storas
ir plonas dėl mezgimo.

CLEMENT J. PAZNOKAS

F. Selemonavičia

LIETUVIS ADVOKATAS

504 W. 33rd S t

ATTORNEY

"Sweepstakesw lošime, kuris daroma
podraug su "Your Hit Parade" susi
dedančio iš penkiolikos, sprendžiant
visos šalies nuodugnaus cenzo daviniais,
savaitės populariškiausių dainų, kur
vyrams bei moterims duodama proga
parodyti, kaip gerai jie pažįsta savo
populariškiausias dainas įrašant trijų
savaitės aukščiausiai stovinčių dainų
vardus. Laimėjusieji gauna dovanomis
Lucky Strike cigaretų, lengvo «žsirūkymo iš turtingo, brandaus-kūno ta
bako.

AT

(Netoli Normai Ave.)

LAW,

10707 So. MIchigan Ave.
CHICAGO
Telephone

PULlman

TeL VICtory 3486

Atdara dienomis, vakarais ir
sekmadieniais.

1293

Jr
JOKIŲ SUODŽIŲ

JOKIŲ PELENŲ

RANGE

daugelis rūkytojų supažindintų su
Luckies su pagelba "Svveepstakes"
atrado juos tikrai dovanos vertais
cigaretus, kadangi jie yra pagaminti
tiktai iš puikiausio tabako, kuris dar
pagerinamas perleidžiant jį per Lucky
Strike išskirtiną, žinoma kaipo MIt's
Toasted," procesą.
"Your Hit Parade" ir Lucky Strike
"Svveepstakes" transliuojama per radio
du kartu i savaitę — trečiadieniais per
National Broądcasting Company radio
tinklą ir šeštadieniais per Columbia'
Broądcasting System.

\I

darymą? slieko. Jis tik karts i apkri & 0 3 d., 7:30 vai. ryte, po
nuo karto paskelbdavo, kad ĮantraSu 1905 W. Van Buren.
" p r o s p e r i t y " jau ateina iš už
ITPHOLSTERING
kampo. Dar biskį kantrybes,
Rakandų Taisymus
Pervi'lkimas,
baldų taisymas, pero neužilgo turėsime gerus lai
' nialiavojimas, išvalymas. Darbas pakus.
| rantuojamas.
Apkainavimas dykai.

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN

Vyrai prie dėžučių, didesniajame
paveiksle, rūšiuoja dalį kas savaitė
gaunamų milionų įstojimo blankų.
Kaip mažesniajame paveiksle matosi,
tokios tai penkios mažinos reikalingos
suskaityti įstojimo blankas. Daugiau
kaip 500 vyrų bei moterų buvo su
teikta darbas rūšiuoti, pertikrinti ir
išskirstyti blankas, kam reikalinga net
šešių adresavimo štabų, sudarytų iš
virš 5,000, kad aprūpinus siuntimą.

\

Vinoent M. Stulpinas

Telepbone: BOUlevard 2800

3320 So. Halsted Street
PHONE: YARds 5215
D A B A R
Skolinam ir Perkam
Pirmus Morgi&us
R E A L
E S T Ą
TE

*į

tvarkomi, vėl atsidarė. Negana to, prezidentas Rooseveltas patarė kongresui išleisti
Įstatymą, kad būtų apdraus
ti bankij depozitai, kas ap
saugoja «mažų biznierių ir da
rbininkų padėtus pinigus iki
5,000 dol.
Dabar bankai jau pilnai su
tvarkyti ir saugūs.

—

--—

Kas Bus Lapkričio
10 Diena?
Lapkričio 10 dieną, t. y.
antradienį, bus laimės diena.
Savo laimę galės išmėginti
kiekvienas, kas tik tos dienos
vakare atsilankys į Marąuette Park, Peoples Furniture
Co. krautuvę, kurioje Chica
gos sąjungietės ruošia kortų
ir bunco žaidimo vakarą.
Moterų Sąjungos seimo re
ngimo komiteto iniciatyva ši
pramoga ruošiama.
Bilietai
paskleisti po visas Chicagos
M. Są-gos kuopas. Sąjungiecių pareiga nuoširdžiai pra
mogą paremti pačioms atsi
lankant ir pakviečiant kitus
atsilankyti į vakarą.
Vieta Peoples Furniture
krautuvėj šiai pramogai yra
graži ir patogi. Kas tik atsi
lankys, bus patenkintas. Lo^
šėjams bus duodamos dova
nos ir, be to, bus daug gra

svarbių

i

OIL

Vandens Baltumo — Nesmirda — Svariai Dega — Lygus
PRODUKTAS DIDŽIAUSIO P U E L OIL RAFINIRIUOTOJO
ŠIOJ T E R I T O R I J O J
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilną mierą su City Sea'er
apžiūrėtais, saikuotais trokais.
KUOMET R E I K I A ALIEJAI S PEČIAMS ŠAUKITE

OANal 2020

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St., Chieago, III.
KUUI

ALIEJAI

VISOKIEMS

ŠILDYTUVAMS

PETER BALSITIS, Manager
#

I

