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PREZIDENTU IŠRINKTAS F. D. ROOSEVELT’AS
Nepaprastas 

demokratų
laimėjimas

Nenv Yorko valstybės gubernatorius Franklin D. Roose

velt’as vakar išrinktus 32-uoju J. Valstybių prezidentu o 

kongreso žemesniųjų rūmų pirmininkas (Jarner’is iš Texas 

valstybės — viceprezidentu.

10 valandos žiniomis, Roosevelt’as laimėjo 303 elektorių 

balsus, o Hoover’is — 114. 114 balsų dar trūksta. Daugumai 

reikalinga 266 balsai. Taigi, Roosevelt’as turi kur kas dau

giau.

Taip pat pranešta, kad kongrese ir gi bus demokratų 

dauguma.

Ulinois’o valstybės gubernatorium išrinktas teisėjas Hor- 

ner iš Chicago, demokratas.

Cook’o apskrities prokuroru — T. J. Courtney.

ISPANIJOS PREMJERAS AZANA YRA 
SOCIALISTU TARNAS

Vokietijos kancleris kviečia savo priešus 
i bendra darba

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ SAN FRAN

CISCO MIESTE
CHICAGOJE

Franklin D. Rooievalt

PREZIDENTAS ELEKTAS

SAN FRANCISCO (per pa

štų). — Kristaus Karaliaus 

šventės vakarų Senis’ stadiu- 

me įvyko didžiai įspūdingos 

religinės apeigos Kristaus Ka

raliaus garbei. Dalyvavo dau

giau kaip 35,000 žmonių. Ti

kinčiuosius Švenč. Sakramen

tu laimino arkivyskupijos ge- 

norrtlis vikaras, monsign. P. L. 

Ryan. Apie 3,000 vaikų iš pa

rapijų mokyklų sutartinai gie

dojo giesmes. Visas stadiju- 

mas buvo skaisčiai elektra nu

šviestas.

VYKS Į KENOSHA SU 
MISIJOMIS

Misijonierius kun. J. J. Ja

kaitis, marijonas, šiandien bai] 

gia misijas Aušros Vartų ba-! 

žnyčioje, o rytoj vyksta j Ke- ] 

noslia, AYis., ir vakare pradės j 
misijas šv. Petro lietuvių ba

žnyčioje.

RINKIMAI MAŽAI- 
TRIUKŠMINGI

APIE SAVO VYRIAUSY 
BĖS PROGRAMĄ

MADRIDAS, lapkr. 9. — 

Viešai pripažįstama, kad IŠ

KVIEČIA PARTIJAS 
TAIKON

BERLYNAS, lapkr. 8. 

Prezidentas Hindenburgas ir

panijos premjeras Azana kra- j kancleris von Papen’as kvie

stą valdo diktatoriškai, lygiai čia visas politines partijas su- 

kaip Stalinas Rusijų, arba Mu- siburti vienvbėn ir bendrai di

NEPAPRASTA BOLIVIE- 
ČIŲ KLAIDA

ŠV. VARDO DRAUGIJŲ 
UNIJOS PARADAS

KEISTUČIO IR VAŠINGTONO SUKAK 
TIES PAMINĖJIMAS GRUODŽI01 D.

Šiam tikslui paimta St. Agnės Auditnrij;
MŪSŲ CHORAI RENGIASI PRIE 

DIDELIO ĮVYKIO

Šiandien pasitarimas ir* 
vakarienė

Kęstučio ir Vašingtono sukaktuvėmis susidomėjusiai 
cagos lietuvių visuomenei turime pranešti, kad tos svarb. 

rinkiniai Į ir reikšmingos iškilmės bus KETVIRTADIENYJE, GRU 
DŽIO 1 D., 7:30 VAL. VAKARE.

Tam tikslui paimta didžiulė. ST. AGNĖS AUDITORIJA, 
kuri randasi labai patogioj ir iš visur lengvai privažiuojamo] 
vietoj, būtent prie Archer Avė. ir So. Rockwell Str.

Mūsų didieji chorai rūpestingai rengiasi, kad suorgani
zuoti tikrų dainų šventę Kęstučio ir Vašingtono pagerbimui. 
Programa bus suruošta tokia, kokios Chieagoj dar nėra buvę.

Draugijos ir kuopos prašomos tartis, kaip geriau prie tų 
retų iškilmių prisidėti.

ŠĮ VAKARA, 7:30 VAL.. DIEVO APVEIZDOS PARAP. 
SALĖJ TUO IR KITAIS SVARBIAIS REIKALAIS BUS' 
VEIKĖJŲ PASITARIMAS prie Federacijos apskrities su
ruoštos arbatėlės. Prašome gausingai atsilankyti ir savo pa
tarimais prisidėti prie dirbamų darbų, kurie garsina mūsų 
tautos vardų svetimtaučių tarpe, c lietuviuose kelia tautini 
entuziazmų. KOMITETAS

Vakar Chieagoj 

praėjo su mažais triukšmais. 

Vienur ir kitur susikauta. Dar 

kitur apmušta vienas kitas 

balsavimų tvarkytojas. Kelio

lika triukšmadarių areštuota. 

Tai viskas.

NEW ORLEANS, La., lap

kr. 8. — Kristaus Karaliaus 

liviečių kareivių koliumnos šventėje čia įvyko iškilmingas 

per klaidų tarpusaviai susiko- 27-asis metinis arkivyskupi- nio buvo todėl, kad kone visa 

vė. Kiekviena koliumna ma- J055 Švenčiausiojo Vardo drau- miesto policija buvo pasta

ri, kad ji kovoja su priešu £UTJ unijos paradas. Dalyva- tyta prižiūrėti tvarkos. Įtaria

ma daugiau kaip 20,000 kata- mose miesto dalyse-LuKO-daug 

likų, vyrų ir moterų.

New Orleanso arkivyskupas 

Sbaw parado dalyvius palai

mino.

ASUNCION, Paragvajus, la

pkr. 8. — čako srity dvi bo-

paragmajais. Kelias valan

das vyko kautynės. Daugiau 

kaip 150 boliviečių žuvo.

rbti darbų valstybės gerovei, 

kada susirinks sesijon parla

mentas.

GALYBĖS KALINIŲ

ssolini’s Italijų.

Azana pareiškia, kad šian

dieninis turintis sesijų parla

mentas yra teisėtas. Bet ištik

rųjų jis neteisėtas. Šis parla

mentas nėra parlamentas, tik

steigiamasis krašto susirinki- ST. JOHN’S, N. F., lapkr. 

mas. Jis šiandien nepildo gy- 8. — Del didelio nedarbo Niu- 

ventojų valios. Jis leidžia įsla-į foundlande padaugėjo pikta- 

tymus, kokius nurodo Azana. i darybių skaičius. Kalėjimai 

Steigiamasis susirinkimas su- kupini. Vyriausybė tad kalė- 

statęs konstitucijų turėjo būt (jiinu pakeitė vienų garlaivį 

paleistas ir turėjo būt renka-1 vietos uoste.

mas parlamentas. Bet jis pa

gamino konstitucijų ir dabar 

be gyventojų atsiklausimo lei

džia visokius įstatymus.

Azana sako, kad jo progra

moj pirmųjų vietų užima su

varžyti įvairius ordenus ir ko 

ngregaeijas, paskui patvarky

ti viešojo saugumo, rinkimų 

i r kitus įstatymus. Komunis- 

tams- jis nepritaria, bet su so

cialistais menševikais bendrai 

dirba. Pats save vadina “in

telektualu” ir “demokratu.”

I
Per rinkimus mažai triukš-

policijos ir kitų tvarkadarių

NORI NUŠVIESTI 
MĖNULĮ

VYSKUPAMS POŽYMIAI

SWANSON’AS REIKALA
VO KARIUOMENĖS

BERLYNAS, lapkr. 8. — 

Elektros* šviesos ekspertas dr. 

Fritz ‘Gentzsch planuoja padir

bdinti milžiniškų prožektorių

PARYŽIUS, lapkr. 8. — 

Prancūzijos vyriausybė sutei

kė garbės legijono ir kitus po- 

ir jo šviesa nušviesti mėnulio j žymius savo krašto devynie- 

paviršį. nis misijonieriams arkivysku

pams ir vyskupams. Tas yra

PASIBAIGĖ STREIKAS

BERLYNAS, lapkr. 9. — 

Vakar pasibaigė čia susisieki

mų tarnautojų streikas. Ko

munistai ir fašistai tačiau sta

to kliūčių. Jie nori, kad strei

kas ir toliau būt vedamas.

sąryšy su įvvkusiaja kolonijų 

paroda.

t

4 MISIJONIERIAI IŠVYKO 
Į INDIJĄ

AVASHINGTON, lapkr. 8. 

-- Švento Kryžiaus kongrega

cijos keturi misijonieriai — 3

Cook’o apskrities prokuro

ras Swansou’as rinkimų išva

karėmis gubernatoriaus reika 

lavo į Chicagų prisiųsti ka

riuomenę, kad kas nepavogtų 

respublikonų balsų. Šis reika

lavimas nepripažintas.

Majoras Cerniak’as už tai 

puola prokurorų. Sako, tuo sa

vo reikalavimu jis suteršė mū

sų miesto vardų.

SUMAŽINTAS ATLY
GINIMAS

M i 11 Work and Cabinet Ma- 

r.ufacturing dirbtuvėse panai-

PALIAUBŲ DIENA

NAUJOS KALINIŲ 
RIAUŠĖS

Visam krašte kone kasdien sukėlė naujas riaušes. Vienam 

įvyksta bedarbių riaušės. sargui išsukta ranka.

OTTAWA, Ont., Kanada, 

lapkr. 8. — St. Vincent de KOMUNISTAS NUBAUSTAS 

Paul kalėjime kalinių dalis

KATALIKŲ PERSEKIOJIMAI MEKSIKOJ
MWXICO CITY, lapkr. 8. už seminarijos vedimų. 19 jau

nų vyrų rasta toj seminarijoj. 

Agentai įsakė jiems vykti kas 

sau namo į savo tėviškes ir

PRIEŠ AIRIJOS EKS 
PORTĄ

LONDONAS, lapkr. 8.

Airijos eksportui Anglija di-Įjara katalikų šeimynų.

— Jalisco valstybėje areštuo

ta 10 kunigų ir keletas pasau- 

lininkų katalikų. Jie visi kal

tinami sumoksiu prieš vyriau-[daugiau negrįžti. 

s\bę. j Iš Vera Cruz’o Valstybės

Laikraštis “EI Universal”(kongresas gavo reikalavimų, 

praneša, kad vyriausybės age-;kad toj valstybėj būtų panai- 

ntai šiame mieste susekę ma- k<ntos visokios katalikų kimi- 

žų seserų vienuolių vienuoly-'gų pamaldos bažnyčiose. Ko- 

nų. Visos vienuolės areštuo- ngresas atsakė, kad jis netu- 

tos. Pažymėta, kad jos visos ri teisės kištis į tos valsty- 

, paeina iš įžymiųjų Guadala-, bės vidaus reikalus. Be to, ka-

PRIEŠ KONFERENCIJOS 
------------ ; ATIDĖLIOJIMĄ

Paliaubų diena, lapkričio m. ------------
11 d., ateinantį penktadienį, LONDONAS, lapkr. 8. — 

bus minima iškilmingai para- Anglijos premjeras MacDonald 

dais prakalbomis. Parade parlamentui pranešė, kad 

dalyvaus Amerikos Legijono!yra priešingas pasaulio eki 

'nominės konferencijos atidi 

kojiniui. Jis nori, kad konft 

rencija įvyktų prieš Kalėdai

viena divizija.

RASTAS NUŽUDYTAS 
VYRAS

Ties 174 gat. ir Burnhain 

avė. rastas nužudytas nežino

mas apie 45 m. amž vyras. Jis 

nušautas.

NUŽUDĖ DIREKTORIŲ

NUBAUSTAS PROFE
SORIUS

kunigai ir 1 brolis, išvyko į'bintas “open shop” darba? 

Bengalių, Indijoj, misijonie- ;L nistai darbininkai sutiko di-1 

riauti. 'rbti už 63c per valandų. Pir-

-------------------------------------------- miau jiems buvo mokama 1

LONDONAS, lapkr. 9. — 

Bedarbių riaušių organizato

rių komunistų Hannington tei

sinas nubaudė trims mėnesia

ms kalėti. Jis areštuotas pra

eitų savaitę.

dol. Be to, bus dirbama tik 

penkias savaitės dienas.

BUS PAIMTAS KITAS 
KONTRAKTORIUS

NEW YORK, lapkr. 8. — 

Columbia universiteto profe

sorių Hendersonų teismas nu

baudė 30 dienų kalėti už ne-

__________________ tvarkos kėlinių sąryšy su Ci-

Suimti du pusberniai poli-jt.v kolegijos studentų streiku, 

cijai išpažino,, kad jie nužu- Bet bausmė suspenduota, 

dė Trumbull žaismavietės di

rektorių Sol Raulį, 53 m. amž

BUVO PASKELBTAS 
KARO STOVIS

PLATINA KATALIKŲ 
SPAUDA

NAUJAS NIKARAGUGS 
PREZIDENTAS

MANAGUA, Nikaragua, la

pkr. 8. — Šios respublikos pre 

zidentu išrinktas dr. Juan B. 

Sacasa. » . i

SUMAŽINA MOKESČIUS

SPRINGFIELD, III., lapkr. 
8. — Vietos vyskupas Griffin 
ėmėsi priemonių platinti ka
talikų spaudų. Jo Ekscelenci
ja pareiškia, kad kiekvienuo-

SANTA FE, N. M., lapkr.

9. — New Mexico valstybės 

keturiose apskrityse vakar ri

nkimų metu buvo paskelbta se katalikų namuose turi ras

ja iš New Yorko valstybės fi- , ___ „ . , , - - - ......................................... .....
•' . • », i karo padėtis ir balsavimus
nansiškai suiro. Dabar ieško-1 .... .. , n

į prižiūrėjo kariuomene. Buvo 
ina kitos kokios kompanijos1 ... . ...

r •’ numatytos tose apskrityse 

riaušės ir . kraujo praliejimas.

Federaliai paštos rūmai ne

baigti valyti iš oro pusės, ka

da tų darbų vedusi kompani-

tis katalikiškas laikraštis.

baigti tų darbų.

MAŽIAU ALAUS CHI 
CAGOJ? RADIJO INSTRUMENTAI 

KALĖJIME

ST. LOUIS, Mo., lapkr. 8. 
— Nuo širdies ligos staiga mi 
rė kun. O’Leary, 52 m. amž., 
Šv. Malacbijo parapijos kle
bonas.

Prohibicijos mylėtojai aną

dien paskelbė, kad Chieagoj'

ATLANTA, Ga., lapkr. 8. 

— Federalio kalėjimo viršini-

OTTAWA, Ont., lapkr. 9. ima nykti alus, kurio čia vis Į nkas Aderhold pranešė, kad)

ORO STOVIS

| tulikų kunigų veikimas jau (— Kanados parlamentas ma

rinui muitus nuo 10 iki 20 nuo-j Iš Saltillo praneša, kad te-• pakankamai suvaržytas, pa-ižina valstybinius mokesčius

šimčių. nai areštuoti keturi kunigai reikšta kongrese. icigaretams ir svaigalams.

mažiau gaminama, parduoda

ma ir vartąjama. Šlapieji iš

juokia tuos pasakojimus.

CHICAGO IR APY1JN- 

visose vietos kalėjimo kame-'KĖS. — Šiandien rytų deb< 

tose bus įtaisyti radijo ins-jsuota, paskiau saulėta; 

trunientai. čiau.
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Atėjo laikai, kada katalikams negana jau 

vien šventomis dienomis lankyti bažnyčias. 

Katalikai turi imtis apaštalavimo darbo. Tu

ri pakilti kovon prieš naujovinj pagonizmų 

ir tarnauti Vienam Tikrajam Dievui. Visi ta

rime būti tikėjimo apaštalais. Šventasis Tė

vas Pijus XI visus katalikus ragina susior

ganizuoti katalikų akcijom Tik bendromis 

jėgomis katalikai gali sugėdinti ir nugalėti 

savo tikėjimo priešus, o paskiau juos atgal 

patraukti Katalikų Bažnyčios vienybėm

Visi būkime apaštalais Dievo garbei ir 

mūsų Bažnyčios gerovei.

Kristus, ar netvarka DAINUOS -DRAUGO” BANKIETE

PASTABĖLĖS

Amerikai šiandien eina lai- gelbėti? Tik vienas Kristus

kas, kad būtinai 

pasirinkti vienų

reikalinga Karalius. Tik reikalinga kras- 

iš dviejų: tui prie Jo grįžti. Kristus pa

saulį išgelbėjo. Savo kančia 

Jis atpirko žmoniją nuo tani-

Kristų, arba netvarkų.

Taip kalbėjo katalikų vnla 

ndų per radijų kun. dr. Cor- Sa«ybių ir nurodė kelių,

rigan, S. J., lapkričio mėn. 3t)'knriuo kal.iau«įant. galima pa' 

d. Tai buvo Kristaus Kara- slek^ amžinoji laimė.

liaus šventė. Gerb. kalbėtojas Wasbingtonas teisybę buvo į

DIENOS KLAUSIMAI

BŪKIME APAŠTALAIS

Kas skaito laikraščius, tas kasdien ma

to, kaip mūsų, katalikų, tikėjimas visais fron

tais puolamas. Įvykiai Rusijoje, Meksikoje, 

Ispanijoje ir kitur aiškiai liudija, kaip des- 

įratiškai prieš Katalikų Bažnyčių kovoja- 

Pačiose J. Valstybėse taip pat Bažny- 

ai pavojus pasireiškia. Prieš Bažnyčių čia 

tirba galingos jėgos. Jos dirba daugiausia 

slapta arba iš pasalų. Šį iš pasalų prieš Baž

nyčių dirbamų darbų daugelis pačių katalikų 

paremia. Jie tai daro nežinodami, kad tas jų 

rėmimas yra didelis ir sunkus nusikaltimas.

Pavyzdžiui mes galime paduoti kad ir 

nekatalikiškų laikraščių skaitymų. Kiek tai 

Amerikos lietuvių katalikų skaito nekatali

kiškus laikraščius. Kad tuos raštus skaityti, 

reikalinga už juos užmokėti. Ir štai tuo būdu 

paremiami mūsų tikėjimo priešai.

Nekatalikiškas pasalingas laikraštis yra 

tas, kurs atvirai prieik Hfeyų ir Bažriycių 

kovoja, tikėjimo nesmerkia, bet -veda kovų 

prieš Bažnyčios atstovus, būk del jų kišimosi 

į pasaulinius žmonių gyvenimo reikalus. Kai 

kurie tad tokių laikraščių rėmėjai ir nutildo 

savo sųžinės išmetinėjimus sakydami: Delko 

gi čia jų neskaitysi. Prieš Bažnyčių ir tikėji

mų jie nekovoja. O kad puola kai kuriuos 

kunigus, tas ir reikalinga. Tegul kunigai žiū

ri altorių. ,

Tokių pasakymų tenka girdėti. Nepuola 

jie tikėjimo, bet purvais drabsto tikėjimo mo

kytojus. Sveikam protui tas jokiu būdu nesu

derinama. Juk negalimas daiktas katalikui 

būti kataliku, jei jis nuodingais raštais savo 

dvasių nuodija.

Taip neturi būti. Katalikai turi būti ka
talikais kaip savo darbais, taip savo minti-

e
mis. Katalikus turi puošti skaisčioji katali

kiškojo tikėjimo dvasia. Katalikai turi neigti 

visus tuos, kurie tokiu ar kitokiu būdu nie

kina mūsų tikėjimų arba jo mokytojus.

Kolegijos Rėmėjo Dėmesiui
Kolegijos Rėmėjų Seimas, Įvykęs prieš 

keletu savaičių Cbieagoje, praėjo didžiau

siu pasisekimu. Seime dalyvavo apie 300 

atstovų, daug garbingų svečių; pasakyta 

daug reikšmingų kalbų; sudėta į tūkstantį 

dolerių aukų. Susiėjo — pakalbėjo, pasi

džiaugė, palinkėjo — ir jau tuomi viskas 

užsibaigė?...

Deja, veltui būtų seimo ruošimas, jei

gu tiktai pasikalbėjimais darbas baigtųsi. 

Seimas iškelia naujus sumanymus, nusta

to darbuotės programų, nurodo kelius ir 

būdus, kuriais reikia siekti užbrėžto tiks

lo. Taigi, seimui pasibaigus, mums tenka 

atlikti numatytas darbas. Tasai darbas 

tegali būti sėkmingas, kuomet jisai yra 

organizuotas, bendrai visų dirbamas. Ir 

priežodis sako: Vienybėje yra galybė. To

dėl dabar mums tenka visu pirma tinka

mai susiorganizuoti ir darbas pasidalinti.

šiam tai tikslui yra šaukiamas Nau- 
j orios Anglijos Kolegijos Rėmėjų Skyrių 

.pskrities suvažiavimas, kuris įvyks sek

pareiškė, kad šio krašto bizny- sakęs, tikrųjų teisybę! Jei kra 

je, politikoje ir finansuose y- Mo gy venimas atsidūręs ant 

kraštutiniausios pražūties 

briaunos, yra priemonė gelbė- 

Šj priemonė yra vienati- 

Tai tikėjimas. Tikėjimas

įsiatymdavių, teisėjų ir visų 

reiškimų. Reikalingas veiki- Į krašto viršininkų gyvenime, 

mas. Yra reikalinga pasirink-j Tikėjimas tėvų ir vaikų šir-

ra aiškiai apčiuopiamas supu

vimas. O tas kai koks kardas 

grasina demokratijos gyvybei, j tiš. 

Krašto gyventojams tad nega-1 nė.
gsmo ekstra padirUs, kad daugmu malkų ša]tai . ,ok

priskaldyti. Mat, Vokietijos rinkimai parodė, 

kad partijos labai susiskaldę, nesusitaria.

Tai atidaro kelių diktatūrai, kuri gali pamė

ginti kaizerį ant sosto užrioglinti.

Po pastarųjų Vokietijos rinkimų kaize

rio nuotaika dar labiau pagerės ir iš to džiau-

Jau po rinkimų. Per kurį laikų nebegir- 

! dėsime gražių kalbų, viliojančių pažadėjimų. 

Ko piliečių dauguma norėjo, tų išsirinko. Da

bar lauksime, kad nors vienas nuošimtis duo

tų pažadėjimų būtų įvykintas gyveniman.

* * *

Lenkų spauda išsigando, kad lietuviai 

kas kart vis labiau susiartina su ukrainie

čiais ir baltgudžiais. Matyti, kad lenkai bijo 

tų trijų tautų bendro fronto, kuris natūra

liai susidaro prieš Ukrainos, Baltgudijos ir 

Vilniaus užgrobikuš.

ti vienų iš dviejų: Kristų, ar 

netvarkų, pagalbų, ar pražūtį. 

|Kad pasirinkti Kristų, yra rei-

Teko nugirsti, kad tik kų iš Lietuvos at

vykęs poetas Tysliava kviečiamas redaguoti 

“nezaležninkų” organų, išeinantį Brooklyne. 

Gal tai tik gandai. Pagyvensime, pamatysi

me.

Chicagoje ruošiamas Vašingtono ir Lie- tino reikalo, 

luvos kunigaikščio Kęstijčįo mirties šūkM<- pasirinkti 

tuvių iškilmingas paminėjimas. Be abejojimų, I Kur pasi 

plačioji visuomenė šį gražų sumanymų nuo- i rsį su pavoj

dyse.

kalingas sąžiningumas, t. y. 

sųžinės atgaivinimas. Šiandien 

krašto sųžinė yra patapusi ša

lta kai ledas. Jų šin letargan 

įstūmė auksasį kurs daugeliui 

virto dievaičiu. Tik aukso ga

balai garbinami, ir tam tikslui 

nesigailima žmonių aukų. Au

kso aukos yra milijonai bado 

slegiamų bedarbių. Šiuos žino- 

n'es aukomis daro stambieji 

krašto turtuoliai, kurie yra į- 

žymiausieji aukso garbintojai. 

Jų sųžinės užšalusios, o šir

dys sustingusios.

Kristus, ar netvarka, sąži

ningumas, arba suirimas! kun. 

Corrigan šaukė. Su tuo šian

dien susiduria krašto demok

ratija. Seniau nebūta tokio bu

kas reikalinga 

ad šiandien.

Jei norima išgelbėti pavel

dėtų krašto laisvę, reikalinga 

tikėjimų atgaivinti visuose I 

aukštojo mokslo rūmuose. Te | 

gul -Dievas visų krašto žmo- ' 

nių,širdyse įsigyvena. Tadai 

nebus pavojaus demokratijai.

Tik Kristus yra kraštui pa 

galba ir mums visiems išgany

mas. Jei pasirinksime netvar

ka —-• žūsime.

Katalikai Viešajam! 
Gyvenine

Ponia Marijona Janušauskienė, viena įžymiausių Cliica- 

gos lietuvių dainininkių (soprano), dainuos Draugo Bo.\inįį 

Turnamento bankiete, lapkričio 21 d., Congress viešbuty.

širdžiai parems.

* * ♦
Apie Chicagos lietuvių rengiamų Vašing

tono ir Kęstučio sukaktuvių paminėjimų pla

čiai rašė Chicago Daily News. Šito didžiulio 

dienraščio parama daug prisidės prie tų iš

kilmių pasisekimo.

* * *

Šis pavojus

visur susidu

ri demokratijai, 

dien tūno pa

čiuose įstatymjų leidimo rūmuo

se, viešosiose,Įftokyklose ir vi

sose kitose “A^ašto įstaigose. 

Demokratijai visur tamsiosios 

dienos. Ar gal demokratija 

pasitikėti fiziška jėga, panau

dojant policijų, ar kariuome-

Besiginčydami lietuviai bankininkai ir:rV^ Įr fenai demokratijai ne

ri užuojautos.

Nė įstatymų leidėjais demo

kratija negali pasitikėti. Ir 

tinai daug sugedimo. Iš suge

dimo negalinta lulferuoti ge

advokatai, atsidūrė teisme. Nors gaila lie

tuviškų pinigų, išeikvotų teismo reikalams, 

bet teisine, manome, paaiškės labai daug į- 
domių dalykų.

* * *

Mūsų jaunimas labai domisi “Draugo” 

kumštininkų turnamento paskutinėmis rung

tynėmis, kurios bus lapkričio 17 d., C. Y. O. 

centre. Pagaliau visiems yra įdomu, kurie 

išeis Amerikos lietuvių kumštininkų čempi 

jonais.

madienyje Lapkričio 27 d. Svenč. Marijos 
Kolegijoje, Thompson, Conn. Suvažiavi

mas prasidės pamaldomis 10 vai. ryte. Po

sėdžių metu bus paskaityta pora paskaitų, 

kurios kolegijos rėmėjus arčiau supažintų 

su organizacijom darbuote. Į suvažiavimų 

yra kviečiami visi skyriai; prašoma, kad 

kiekvienas skyrius atsiųstų bent po kele

tu atstovų.

Šiais metais iš Seimo priimtų rezo

liucijų galima padaryti viena išvada; tai 

amerikiečių sėkmingojo biznio kasdieni

nis priežodis: “Dirbk ir garsinkis!” Mū

sų darbas yra katalikiško-lietuviško auk

lėjimo rėmimas. Dažnai mes klystame, 

imdami tų rėmimų labai siaura prasme: 

“Duok aukų ir tuomi tų darbų paremsi.” 

Labai gražu, kad patsai išgali tų darbų 

paremti ir faktinai jį paremi. Bet Ame

rikoje yra daug daugiau lietuvių katali

kų, kurie visai nežino apie šių auklėjimo 

darbuotę, pašvęstų mūsų jaunimui, čia 

tai ir yra kolegijos rėmėjų tiesioginė dar

buotė apaštalauti: rūpintis su tuo auklė

jimo darbu supažinti tuos lietuvius, ku

rie nėra nieko apie jį girdėję. Sužinoję,

Yra tikra, kad ne visa, kas 

vadinasi katalikiška, tikrai y- 

ra katalikiška ir viešajame (vi 

suomeniniame) gyvenime kaip 

katalikiška pasirodo. Yra bai

lių, kuriuos baugįna kalėji

mas, baimė netekti šiltesnės 

■sielos. Y’ra ir tokių “katali

kų”, kurie mano, kad katali

kai bendrai iš visokio viešo 

gyvenimo turį pasitraukti. Il

sų Dievo įsakymams ištikimie

ji turį pildyti tik savo parei

gas, tesirūpinti sav*o sielos iš

ganymu, o viešojo gyvenimo 

reikalais nesirūpinti, nes jie 

tesą tik antraeilės reikšmės. 

Kiti, — o jų, be abejo, yra 

daugiausia, — atvirai skelbia 

savo nuomones, kad viešajame

gyvenime turime reikalo tik 

%
su politiškais, ūkiškais, pini-

tųjų ir naudingųjų kraštui į- giškais ir tolygiais klausimais 

statymų. bįlogųjų įstatymų 

— galybės. Tas veda stačiai 

anarchijom į

Nė švietimais negali gelbėti.

Kas gi gali: demokratijų iš-

stu ir pildau, kaip tatai man 

vyksta, Dievo įsakymus; bet 

politiškame gyvenime dėduosi 

į tų partijų, kuri geriausiai 

gina mano luomo interesus; 

čia galiu daryti kaip tinka

mas; čia Bažnyčia neturi man 

nurodinėti ir religija čia ne

uždeda man jokios pareigos, 

nes religija ir politika viena 

sū kita čia neturi nieko ben

dro”...

Bet, deja, kad viešojo, o y- 

pač politiškojo gyvenimo rei

kaluose galima elgtis kaip ti

nkamas, kad šiuo atveju ka

talikiškoji pasaulėžiūra neuž- 

dedanti jokios pareigos, yra 

visai klaidingas nusistatymas. 

Religija kaip tik į šiuos rei

kalus kišasi, taria savo žodį, 

o katalikai viešajame gyveni

me turi teisių ir daug, kartais 

gana sunkių, pareigų. Ypač 

! santykiuose su valdžia katali

kai negali elgtis išeidami vien 

iš savo luominių reikalų aki-

> i
kurie nieko bendro su tikėji

mu neturį. “Švenčiu sekma

dienius ir šventadienius — sa

ko jie — einu išpažinties ir 

laikau savo tikėjimų; pri pažį -

rae 10.
Tiesa, katalikas yra įparei

gotas būti palankus teisėtos 
valdžios atžvilgiu nežiūrėda
mas į tai, kokia būtų valsty

bės valdymo forma (diktatū

ra, demokratija ar monarchi

ja) ir kokie žmonės turėtų va 

ldžios vairų savo rankose. Ta

čiau teisėtu kelių turi eiti prie 

to, kad ta valdžia būtų kata

likiška ir krikščioniška.

Iš kitos pusės patys, vald

žios atstovai valdymo pobūd

žiu ir elgesiais turi rodyti, kati 

[jie supranta, jog jų valdžia

I .
! paeinanti iš Dievo ir pripažį

sta Dieviškąjį Autoritetų. Nes 

autoritetas, turįs sąryšio su 

prievarta, yra menkas ir ne

tikras. Ar dabartinė pasaulio 

politinė krizė ir -valstybės pa

grindų griuvimas nėra į rody

tinu poltinių autoritetų silpnu

mo? Autoriteto atstatymas ir 

sugrįžimas iš netvarkos prie 

sveiko valstybinio gyvenimo 

turi būti pradėtas Dievo au

toriteto pripažinimu ir gerbi

mu.

Antra, katalikai turi rodytį 
pilietinę drausmę ir paklusnu
mų teisingiems ir teisėtiems 
įstatymams. — Įstatymai ar 
įsakymai yra nepadorūs ir ne
teisingi, kai jie turi tikslu ne- 

(Tųsa ant 3 pusi.)

jie noriai tų darbų remtų.

Patsai sėkmingiausias būdas šiam da

rbui pirmyn varyti, kaip aiškiai savo re

zoliucijoje aptarė seimas, yra spauda. 

Kaip tik dabar yra varomas spaudos va

jus. Čia tai ir atsiveria kolegijos rėmė

jams plati ir šventa darbuotės dirva: pla

tinti katalikiškųjų spaudų savųjų tarpe. 

Mes turime savo organų savaitraštį “Lai

vų,” kuris yra vienatinis tikybinio turi

nio laikraštis lietuviškoje Amerikoje. Šia

ndie visur keliama šv. Bažnyčios gany

tojų mintis — Katalikiškosios Akcijos 

mintis: įnešti Krisftų į kiekvienų šeimų. 

Toji mintis turi būti mūs šitokiu būdu: 

įnešti Kristų į kiekvienų lietuviškų šeimų.

Kolegijos rėmėjams todėl tenka būti 

katalikiškojo švietimo apaštalais. Jie tuo

mi pasižymi ne vien savo skatiku remda

mi bernaičių kolegijų, bet organizuotai 

platindami katalikiškųjų spaudų. Tegul 

tiktai kiekvienas rėmėjas įneša po vienų 

katalikiškų laikraštį į tokių šeinių, kurio

je katalikiškų laikraščių neskaitoma — 

koks tai šventas darbas būtų atliktas! 

Kiek tai gero būtų pasiekta ir naudos

padaryta mūsų plačiajai katalikiškajai vi

suomenei!

Taigi šio kolegijos rėmėjų suvužia- 

vimo tikslas yra taip susiorganizuoti, kad 

kiekvienoje kolonijoje iš kolegijos rėmė

jų susidarytų visas tinklas katalikiškosios 

spaudos platintojų. Tokiu būdu, tikslas 

būtų pilnai atsiektas: susiorganizuotų vi

sa minia Katalikiškosios Akcijos šalinin

kų — aktyvių spaudos platintojų, tikrųjų 

naujosios gadynės apaštalų, kurių vienin

telis rūpesnis būtų įnešti Kristaus mokslų 

ir meilę j kiekvienų lietuviškų šeimų. Dar

bas kilnus, darbas šventas! Norinčiųjų pa 

sidarbuoti šioje apleistoje dirvoje

' atsirastų.

Gerbiamieji Kolegijos Rėmėjai, prisi

minkime mūsų garbaus nepamirštamojo 

Vado Arkivyskupo Jnrgio Matulevičiaus 

paskutinius žodžius: “Rvkinokitės ir pa

sišvęskite!” Taigi rvktuokimės — stoki

me į darbuotojų eiles ir pasišvęskinie ar

tymo meilės gerovei, Viešpats bus Jūsų 

atlyginimas.

Kun. J. Navickas, M. I. O., 
Kolegijos^Rėmėjų Pirmininkas

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Sv. Pranciškus Asyžietis
Šv. Pranciškaus motina dideliu pasi

aukojimu buvo atsidavusi naujagimiui sū- 

1 nelini ir be galo rūpinosi jo auginimu.

1 Nuo pat jo kūdikystės ji atsidavė sūnelį 

išauklėti pamaldume ir dorybėse. Ir jis 

gražiai augo, pasižymėjo nepaprastu su

pratingumu jo amžiui ir buvo žavus vis

kame. Jam paūgėjus gerieji tėvai atidavė 

jį vietos kunigams mokinti. Ir savo moks- 

le Pranciškus darė gražių pažangų ir la

vinosi lotynų ir prancūzų kalbose.

Kai Pranciškus sukako keturiolikos 

metų amžiaus, jo tėvas jį paėmė už pusi

ninkų vertelgystėje. Iš pat pradžių Pran

ciškus pasirodė esųs išmali ingesnis biznio 

vedimo reikaluose, negu pats tėvas. Ta

čiau vieno dalyko jam trūko, būtent, kad 

jis nieko nenusimanė ekonomijos srityj. 

Dėl to jis buvo išlaidus, o kartais net eik

votojas.

,(Bus daugiau)
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WISCONS!N'Q LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

KENOSHA, WIS.
Kolegijos Rėmėjų šeštame 

seime, spalių 23 d., Chicagoj 

oficialiai su mandatais daly

vavo :

1. Švento Vardo draugija su 

auka $5.00, atst. P. Marčiulai-

is ir P. Urbikas.

2. Kolegijos Rėmėjų 4 sky

rius su auka $5.00, atst. M. 

Stankienė, S. Stulgaitienė, O. 

Valauskienė ir D. Ališauskie

ne.

3. Apaštalystės Maldos su 

auka $5.00, atst. M. Duršienė.

4. Tretininkų su auka $5.00, 

atst. R. Bytautienė, O. Valau

skienė.

5. Lietuvos Vyčių 38 kuopa 

su auka $2.00, atst. P. Mar- 

Čiulaitis ir J. Kiserauskas.

Laiškais seimų sveikino Šv. 

Petro ir Birutės dainos ir dra

mos draugijos.

kyti. Kų parapijai dirbam, tai 

sau dirbam. Visi veik nedar

bu baigia leisti trečius metus, 

o nieką gera nenuveikė. Na

Diėvoieisėms

riausybės nariai bei įstatymų 

leidėjai turi pagalvoti apie 

šv. Rašto perspėjimų: “Sau

gokitės tų, kurie leidžia ne

teisingus įstatymus“ (Jes. 10,

D

Katalikas sunkiai nusikals

tų ir tai būtų lygu išsižadėji

mui savo įsitikinimų, jei jis 

prieš tokius įstatymus nepro

testuotų. Yra net gi jo parei- Lapkričio 5 d., 10 vai. vak. 

ga su visu pasiryžimu prieš tapo plėšikų užpultas Simonas

mie nieku neužsiimame, bet,, paria5įus įstatymus kovoti.

reikalui priėjus, ir dėl para- m x. .. ... ,. _
1 1 Trecioji pilietine pareiga y

pijos nepasidarbuojame.

Prakalbos pavyko
Praėjusį penktadienį ruoš

tos lietuvių demokratų praka

lbos gerai pavyko. Demokra

tų kandidatai į įvairias vals

tybės ir miesto vietas pasakė 

trumpas prakalbas ir priža

dus. Vakaro vedėjum buvo 

Pranas Marčulaitis.

Žemaičių Juzė

MELROSE, AVIS.

TUVIAI AMERIKOJE 

GARY, INDIANA ~
DAR APIE APIPLĖŠIMĄ 
BRAZAUSKO KRAUTU

VĖS IR SUŽEIDIMĄ 
SAVININKO

policijos pagalbų,
—-------- .--------- --------------

sužeistąjį ;ry’s of Mercy ligoninėj,"' pTie

X Lapkr. 5 d. mirė Jusienė 

\azimiera, mūsų parapijos rė 

nėja ir darbuotoja.

'X Iškilmingos vestuvės Al

ano Juškos ir Onos Ružins- 

raitės. Viskas atlikta katali-

šioje apylinkėje turtingiau

si farmeriai yra švedai. Lie

tuviai tik. vienų farmerį J. 

Garalių kaimynystėje turi. G a 

Įima rašyti tik angliškai, bet 

supranta ir lietuviškų raštų. 

Tėvai skaito dienraštį “Drau- 

P. DaunorasM

KATALIKAI VIEŠĄJAME 
GYVENIME

■ ra išreikšta šiuo įsakymu: “ A- 

tiduok, kas cezario, cezariui“ 

(Mat. 22, 21) — pareiga mo

kėti mokesčius išeina iš pri

gimtosios teisės, nes valstybė, 

kuri tarnauja piliečiams ir vi

suomenės gerovei, turi teisę 

į dalykus, kurie reikalingi jos 

pataikymui, kad ji galėtų į- 

vykdyti savo uždavinius. Ka

talikas turi parodyti savo pi

lietinio nusiteikimo pavyzdį. 

Jis turi bflti taip pat pavyz

džiu pasiaukojime valstybės 

reikalams, ypač tada, kai tė

vynės saugumas ir jos ypa

tingi reikalai to reikalauja.

Eažnyčia neužsiima jokia po 

litika, nes tai ne jos uždavi

nys. Tačiau Bažnyčia katali

kams ne tik nedraudžia daly

vauti politikoje, bet dar ragi

na juos dėtis prie valstybės 

! gyvenimo tvarkymo. Juk ne- 

igaliinas dalykas, kad, ypač ka 

'talikiškose šalyse, viešasis gy-

_ į venimas būtų laisvamanių ran 

visuomenes *

(Tųsinys iš 2 pusi.)

iškai ir pavyzdingai. Gražus | tikrus valstybės ..................................

javvzdys visiems jauniesiems, į reikalavimus, jei jie apsilen-į ko*e.ir kadta priešingų įsi-

uirie turi noro tuoktis slap 

;ai ir pagoniškai. To

gos vestuvės Katalikų Baž- 

įyčios yra skaitomos ne šliū- 

bet patvirkėlių gyveni-

nas.

MOKYTOJŲ SUVAŽIA
VIMAS

Praėjusių savaitę Miltfau- 

cee’j įvyko AVisconsino moky- 

,o jų suvažiavimas. Vietinės 

mokytojos, seserys Pranciškie- 

ės irgi dalyvavo tame suva

žiavime. Suvažiavimo tikslas 

mvo — aptarti ateinančių ma 

,ų mokyklų programų.

Darbštūs mokiniai
Mūsų mokyklos mokiniai ne 

;ik kad labai gerai mokinasi, 

)et dar poilsio metu sekma- 

lieniais darbuojasi parapijos 

jazare, ypač aštuntojo sky

riaus mokiniai. Vieni dirba ba 

:are, kiti jau ruošiasi prie Ka 

ėdu programo, o kiti dirba, 

tad parapijai nupirktų keletą 

onų anglių. Jie tikrina, kad | 

tuos darbus nuveiks, nes visa 

"Mokykla iš vien dirba.

šįmet mokykloje yra dide

le perviršis pirmam skyriuj, 

let, bendrai, visos mokyklos 

mokinių skaičius neviršija 

praėjusių metų skaičiaus. 

Geradariai
J. Vyšniauskas, V. Ališaus- 

<as ir P. Sliakys, tai trys ge 

radariai, kurie sutaisė seserų 

namo vandens nuovadas. Jie 

orėjo kasti žemę net septynių 

Jėdų gilumo. Parapija dėkin

ga jiepis už tokį pasišventi

ną.

Parapijoje yra daug taisy

mo, kų galima būtų atlikti be 

jokio vargo ir didelių lėšų, 

jei parapijonys tiems darba

ms paaukotų savo liuosųji lai

ka. nonia, dykai niekas ne

nori dirbti, bet visi parapijos 

reikalai mūsų pačių reikalai 

ir mūsų pareiga yra jų užlai-

kia su prigimtųja paskirų as

menų ir šeimų teise, jei jie 

braunasi Į sritis, kur jiems ne

pridera ir prieštarauja Dievo 

Įsakymams. Neteisingas ir ne 

doras yra, pavyzdžiui, ir tie 

įstatymai, kurie pilietį pasta

to į vergo būklę, kurie atme

ta asmens nuosavybę, stato į 

pavojų šeimų gyvenimų ir tvi

rtumų, paniekina teises kata

likiškai auklėti vaikus, kurie 

leidžia šeimų persiskyrimus ir 

civilinę moterystę, pateisina

tikinimų mažuma valdytų. Ka 

talikai turi ne tiktai eiti prie 

urnų, kad išrinkus į vienokias 

ar kitokias atstovybes savus 

žmones, bet jie patys turi eiti 

ir valdžion ir seimuoSna pa

tys valdyti. Jie ten turi būti 

ne tik vieši Bažnyčios atsto

vai, bet piliečiai ir politikai 

katalikiškoje dvasioje.

Bažnyčia neina draugėn su 

jokia partija ir neturi su po

litiniais junginiais jokįo sąry

šio. Ji katalikams laike rinki-

kūdikių žudytojus, kurie var-, mų duoda laisvę rinkti bet ko- 

žo Bažnyčios ir Jos atstovų , kių partijų, jei tik jos neprieš- 

laisvę, visur niekina tikėjimų, tarauja katalikybės etikai, nes 

skleidžia bedievybę ir paga-j krikščioniškų partijų pareigos 

liau visi tie, kurie prieštarai!- ginti tikėjimų ir krikščionybę, 

ja prigimtajai ir viešosioms' Katalikui į viešų gyvenimų

Jie Niekad Neragavo Tonika!

ŠIE nėra patentuotų gyduolių val
kai. Jų apetitas nereikalauja ak- 

nttnlmo. Jų liežuviai niekad nebūna 
padengti, skruostai niekad nebūna 
i&biySkę. Ir Jų vidbrial veikla kaip 
laikrodis, kadagį Jiems niekad ne
buvo duota Jprotj sudarantys liu-o- 
suotojal.

Jua galite turėti tokius pat val
kus—Ir patys būti tiek pat sveiki— 
jeigu Jus laikysitės nurodymų gar
saus Šeimyninio gydytojo. Stlnui- 
Ihaiklte svarbiausia organus. Stip
riausi jų kartais reikalauja pagal
bos. Jeigu Jie negauna Jos, Jie pa
sidaro neveiklus. Dr. Caldwe11's sv- 
rup pepsin yra Švelnus, saugus sti
rnų! lanta*.

Kada jaunuolis pradeda atsilikti 
mokykloje, galbūt Jo kepenys yra 
sutinge. THnklal viduriuose susiren
ka liek daug nuodingų atmatų-, kad 
atbukina protavimu! Saukė tas Slo

reikia žengti, žinoma, su kata

liko atsakomybe. Jis turi sprę

sti valstybinius klausimus ne- 

užsimiršdamas' dorinės jų pu-

Brazauskas, gyvenantis 1368 

Jaekson St. Užpuolimas įvyko 

jo paties krautuvėje, 2401 lltli 

Avė. Neganu, kad plėšikai pa

sipelnė tos dienos uždarbiu, 

bet dar bandė savininkui gy

vybę atimti, šaudami keturis 

sykius ir pataikydami į galvą, 

veidų' ir pečius. Simonas puo

lė ant grindų lig negyvas, krau 

jais apsipilęs ir nei žodžio 

neištaręs. Tuomet plėšikai dū

mė per duris, manydami, kad 

tikrai jų auka žuvo. Tuo tar-

nugabeno į ligoninę, bet plė

šikai tuom tarpu jau buvo nu

dilinę. Rasta vieno plėšiko

54G2 Tyler St. Gary.

Plėšikai buvo trys meksiko-

nai, apie 35 ir 40 metų am-

špilka “stiek pin,“ kurių plė-ižiaus. Plėšimo metu visa Bra- 

šiko moteris pripažino, kad ji zausko šeimyna buvo krautu-

yra jos vyro. Bet kol kas dar 

plėšikai nesuimti.

Gydytojai dėjo pastangų, 

kad išgelbėtų Brazausko gy

vybę. Sakė, tai retas atsitiki-

vėj, išskyrus sūnų, kuris jau 

trečias metas kai lanko Pur- 

due universitetų. •

Sužeistasis yra “Draugo“ 

skaitytojas ir darbštus visuo-

mas, kad peršautas per galvą I menės veikėjas, ypač katali-

,. , . pu jų mergaite, pamačius ncti-
bob. Jis neturi vengti politi- •* , ,... • , . ,

° r . iketa automobili ir triukšmą 
mo gyvenimo ir supratimo
naujovių ir bijoti pasaulio pa

sikeitimų, bet pasiimti iš jų 

tų naujų, kas tvirta ir kūry

biška. “Šalt.“

įkėtų automobilį 
greitai paėmė automobilio nu
merį, o sūnus, išbėgęs per ki
tas duris, smogė plyta į plė
šikų automobilį; greitai gavęs

tebegyventų. Nors jis yra kri- 

tingame padėjime, bet, gal, 

jo laimė, ir su Dievo pagalba, 

išliks gyvas. Nubėgus daug 

kraujo, reikėjo jo dapildyti iš 

kito žmogaus. Tat brolis, Ju

rgis Brazauskas, 2743 AV. 59 

St., Chicago, ko greičiausiai 

atvykęs davė savo kraujo, kad 

tik palaikius brolio gyvybę.

Sužeistasis randasi St. Ma-

kiškoje dirvoje. Jis užlaiko va

lgomųjų daiktų krautuvę. *

J. B.

— Italijoj valdžia darosi 

kas kart palankesnė Bažny

čiai. Aukštesnieji valdininkai 

stengiasi glaudžiai dirbti su 

dvasiškija. Matyt, suprato, 

kad kova su Bažnyčia visuo

met silpnina pačių valstybę.

RAUGAS
LITHUANIAN

RNAMENT
SANCTIONED BY THE C- A. A. U.

FIN ALS
AT

skanaus syrup pepsin viena ar du 
sykiu J savaitę viso to neprlieis. 
Jis turi Šviežias liuosuojančins žo
les, veiklių sena lr tyrų pepsinų. 
Ir labai daug gero padaro kiekvie
no sistemai — jauno ar seno. Jus 
visuomet galite gauti S) pulkų re
ceptini preparatų, bile kurioj’ ap
tiekoj. Tiktai papraSykit' Dr. Catd- 
well’s syrup pepsin.

Gaukit syrup pepsin Šiandie ir 
apsaugoklt savo Šeimynų nuo '.ų ai
trių dienų, tankių liguistų priepuo
lių Ir Šalčių. laikykit bonkų gy
duolių indaujoj vieton paprastų 
liuosuotojų, kurte tankiai išvysto 
chroniškų konstipacijų. Dr. f'ald- 
we11*s syrup pepsin gali būti visuo
met naudojamas, kad užstklmSu- 
siems viduriams sutelkti nuodugnų 
išvalymų, be tų skausmingų, gnai
bančių nr deginančių pasėkų. Jis 
nėra brangus.

CENTERz
CONGRESS & VVABASH AVENUE

THURS. N0V.17,
z

GENERAL ADMISSION 55c Tax Ine.
* RESERVED SECTION $1.10 Tax Ine.

P.M.
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DRAUGAS BOK NEWS
DRAUGAS BOXING FIN

ALS NOV. 17 AT THE 
C. Y. O. CENTER

Margevičius, defeated 
tautas of VVest Side (3).

125 Its.
BĮ ūmas, defeated Aštraus- 

l as, a team mate (3).
147 lbs.

Albertauskas, defeated l>a-

Zos-

down fighting hard, especially 
'Zareckis who lošt a close de- 
cision to Žilinskis of Roseland.

Our Lady of Vilna, VVest 

Side, which boasts of Frankie

WHAT S THE NEWS 
ST. GEORGE S C. Y. 0.

The Draugas Boxing Tourn- 
ament preliminaries were run 
off suecessfully and evervbody 
is happy. The fans saw many'niuiunas ot' So. Chicago (3).

good fights. In fact every 
fight, with one or two ex- 
ceptions, was a thriller, full

160 lbs.
Bockus, won by default from 

Kuzminskas and then knocked
of fight and action. St. Geor-jout Vaičiūnas of Cicero in the 
gi.’s team ąualified 8 men for 
the finais, and Draugas in- 
augurated a boxing show that 
v, ill be repeated every year, then knocked out Speedvvdlis
open to ail amateur Lįthuan- of Marąuette Park in the first 
ian boxers. J round.

Speaking of St. George’s j 175 lbs.

second round.
Kukeckus defeated Josela- 

nas of Marąuette Park and

turn the pages of romance, 
with the I. C. Girls

Sedeikis of Rockdale, lll.,

147 lbs.

Žemaitaitis of Detroit, Mi -1 -------------
chigan, 160 lbs. j The St. 'George CYO is giv-

Rungaitis of Rockdale, III., i ing a Sočiai on Wednesday ' • •night. AU are invited to en-

NORTH SIDE

Another great dance to be 
held at our parish hall will 
he held hy the Parish Choir. 
The date: — Wed. Nite Nov. 

As an aftenuath, the CY0i9th. Tickets — 25c, including 
is giving a dance on Novemb- wardrobe. Music by Frank La 

t\vo fighters to represent the|"cre there. W ell, we want tOjCi 19th at the St. George Hali. duuno s Oiclrestia. 1 iizes wi.ll 
far south; Žilinskis in the 112,J’ou in on something. YoujI’m sure ail will enjoy them- į be given away free, for the 
class and Charles Shedwell injh<ven’t seen anything until selves. greatest attending croud cf

Keturakis (Ketter) has three heavyweight.
fighters in the finais. Petį utis, Kubziuskas of Detroit, Mi-
in the 118 class, St. Grimelis chigan, heavyweight.

will await a large crowd and 

entertain visitors as pleasant- 

ly as tliey possihly can. Your 

presęnce will be greatly ap- 

preciated.

One of Them

i n the 147 class and Ketter in 
the heavyweight class.

The preliminaries were full 
of action. If you don’t believe

Ali Saints of Roseland basi118'ask the fight fans wlio

tiie 126 class.
Iloly Cross, Town of Lake 

is represented by VVinikaitis, 

126 lb class.

St. Joseph’s of So. Cliicago, 

has a good scrapper in Auto 

naitis, 135 lbs.

Nativity B. V. M., Mar- 
Team of Bridgeport, we want | Gajauskas defeated Tankas, (,lleįte Park lias a slugger in 
to congratulate them on tlieir i a team mate (3). -Zajauskas wlio knocked out

Žukas Janis of 18th Street in the 
first round and \von from Za- 

Every fighter in the tourn-' iaįorįus of West Side on a 
ament deserves credit. j hey technieal knock out in the se- 
aU fought hard and gavę the COInį round,
fans a good show. 
bov4 were serious

vriviu vr.vi, <a num asiu-vse (3). 

splendid showing. Tbey fought Barauskas defeated 
liard and tliey fought clean. of VVest Side (3).
Vliat a Tournament it would
Lave been if every Lithuanian 
Parish in the city would have 
entered a team of fighters as fans a good show. That the 
did St. George’s. boy d were serious and had

lt is with regret that 1 statė, • been training vigorously was 
liow unfortunate, that we dolnoticed from the pep and ac

tion tliey showed in the ring. 
Hard and fast fighting for 
three rourtds in nearly ail the 
bouts.

Rev. H. J. Vaičiūnas’ Team

not have a leader likę Rev. S. 
Fetiauskas in every parish. 
lt vas his active working \vith 
the boys that encouraged them 
te fight likę tliey did.

liere are St. George’s fight-'from Cicero ąualified four 
ers wlio vili be seen in the j fighters for the Finais. Gris- 
Finais at the C. Y. O., Center,! manauskas in tlie 118 class, 
Thursday eve., Nov. 17, 1932. F. Stuperas in the 135 class, 

112 lbs. 'Meškauskas in tlie 147 class
John Petkus, drew a bye'and Petkus in the l'6O class.

in the preliminaries.

joy theihselves and t Ims help 
the youth of our parisiu SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGI”

The CYO basketball team?
other couneils, and door priz 
es. Also, ail persons reąuiring

you see the FINALS. Ali the 
fighters are training hard.
Our two le'adiug heavy- 
weights, Frankie Keturakis
(Ketter) of VVest Side and A- |the splendid coaching of John-
tlam Smith of Rockford, III. PY Tinzie. We appreciate his 

* (are going to nieet. That one assistance. The heavies liave 
battle alone is worth the priee 16een liaving a hard time bent-

are rounding into sliape, espe- refreshments, can obtain-apple 
cially tlie lightweights, due to Įcider and doughnuts, which is 

soniewhat of a comhination. 
The comrnittee and members

Pagelbėjo Geliamai Rankai,
Sako Ponia Nowakowaka

‘‘Per auvirš du metu turėjau neapu- 
komai gebamu ranka. Naudojau Įvai
rius linunentus, klasterius ir mostis. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Pagu
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain-Expellerio visi skausmai prany
ko. Ai dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vasalui Paia- 
Expe Ueriui.”

S. N.
Philadelphia, Pa.

PA!N-EXFELLER

Inimaculate Conception of 
| Brighton Park, has Norusis 
i n the 165 lb. class.

1 of admission. Then how about 
the Gajauskas-Barauskas bat
tle at 175 lbs. ! And then1 will 
be many more tbat will be 
just as interesting.

Don’t forget the FINALS 
at the C. Y. O. CENTER, 
Congress and AVabash Avenue 
on Thursday ąvening,
17th, 8:00 P. M.

St. Michael’s ęan boast of 
Kiscellius, a 160 pounder.

The remaiųing 9 fighters 
are from out of town.

Ališauskas of Rockdale, III., 
118 lbs.

De Jule of Rockdale, Illi
nois, 135 lbs.

j A fev of tlieir fighters v eni 147 lbs.

ERR0R C0RRECTED

Blumas, entered in 126 lb. 
class, who von his vav 
through the preliminaries and 
vili fight in the finais is irom 
St. George’s Parish, Bridge
port and not from Our Lady

Bagdonas of Kenosha, \Vis-jof Vilna, West Side as print- 

consin, 147 lbs. jtd in the Tournament Results

Jisky of Detroit, Michigan,'and the ąualifiers list of yes-

terdays i'ssue.

ing tlieir opponents, but wat<di 
them during the season.

SyRuP

LET’S WALTZ AND BE 
HAPPY

Sveet dreamy music, soft 
Nov. • n’< llow ^^Ids, loads of iiap- 

piness in eacli pair ot eyes, 
and a smile on every face vili 
fonu the background of 
“VValtz Nite”, vhich is being 
sponsored hy the L C. of the 
B. V. M. Girls of Cicero, to 
night, Nov. 9, 1932, at the St. 
Anthony Parish Hall. And 
vho but the “Waltz K ingsM 
can play such enchanting mu
sic!

Come, let’s valtz, let’s 
laugli, forget our troubles and 

(voes, and on vings of music

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

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

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

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės

lKKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIKIIllllllllllllllllllllllllllli:illllll||IIKIEII||||||||llUllilUllifllUllll|
-ai ~ t -U .'.-..Vitė.

Draugui’ Reikalinga 200 Kontestininkų-Agentu
■
5

“DRAUGO VAJUS” JAU PRASIDĖJO I

AR NORI DARBO?
STOK Į “DRAUGO” VAJAUS K0NTE3TĄ Uitikrintas pelningas atlyginimas su do- 

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

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

PARAPIJOS—DRAUGUOS

Kiekviena parapija tepasirupina bent vieną kontestinlnką įstatyti į “Draugo” 
Kontestą. Kur dar nėra Hetuvių parapijos, tenai “Draugo” skaitytojai teišsirenka vie
ną ir jis tepasidarbuoja išplantinti “Draugą, kad būtų galima Hetuvių žinias visur išne
šioti kasdien. " \

Kiekviena draugija ir organizacija tepasirupina vieną kontestinlnką įstatyti į 
“Draugo” Kontestą.

DOVANOS:
I. Laivakortė ir Geležinkelio tikietas į Lietuvą ir atgal arba $200.00 už nemažiau 

kaip 34)00,000 balsų.
II. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, Mount ProvK 

dence (aplankant šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną,) VVashington, Philadelphia, 
(Apiankant 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 kaip 
2,000,000 balsų

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

IV. Radio arba $20.00 už nemažiau kaip 500,000 balsų.
V. Laikrodėlis arba $10.00 už nemažiau kaip 300,000 balsų.
VI. įvairios dovanos suskirstytos sulig Kontestinlnką nuopelną.

PASTABA: Pirmą dovaną gaus tik vienas. Kiti pasiekę 3,000,000 balsų gaus $150.00. 
Antrą, trečią, ketvirtą ir penktą gaus visi, kurie pasieks pažymėtą skaičių balsų.

Registruokitės Tuojau Gausite 5,000 Balsų Dovanai!
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įprie šv. Komunijos. 3 valandų 

po pietų visa draugija proce

sijoj iš salės ėjo į bažnyčių. 

Mat, draugija įtaisė gražų ar

notų ir velionų, tat buvo pą-

kaip geriau prisirengti prie va J 

karo, kuris bus lapkričio 13: 

taip pat tarėsi, kaip daugiau 

publikos sutraukti į vakarų. 

Komisijos nariai sakė, kad bi

DAKTARA
Tel. Cicero 675#

CICEROS LIETUVIŲ ŽINIOS
RADIJO SAC I kojas Jonas Brazauskas, kuris

------------------------------- I prieš tris mėnesius buvo išva-

Visų Šventųjų lapkričio žiavęs aplankyti tėvynę. Sakos 

parap. svetainėje davė nelabai patikę jaut Lietuvoje,

skanių vakarienę ir puikų pro. bet grįžtant į Amerikų labai 

gramų. Žmonių atsilankė daug. sunku ir skaudu buvo apleisti 

X Ši draugija klebonui įtei-į Lietuvų. į laivų sėdęs spalių 

k ‘ dovanų gražų auksu siifvi- 2-1 d. Per septynias dienas lai- 

nėtų arnotų ir velionų. Mat, v as perplaukęs jūras, bet buvo 

klebonas yra draugijos narys, labai didelės vėtros, kurios 

raliu išbuvęs dešimts metų. smarkiai daužė ir į visas pu- 

Ona Simonaitienė gavo au-,-es supo laivų. Vanduo net lie 

kso žiedų, kaipo dovanų. Ji pos per laivo viršų. Visi kelci- 

išbuvo draugijoj 10 metų ir viai buvo labai nusigandę, 

neėmė pašalpos. Lietuvoje, sako, labai visur

X Programų išpildė ponai gražu ir žmonės daugumoje

šventinimuk Einant į bažny- lietai parsiduoda labai gerai.

Komisija nutarė ir vaikučiams 

tų veikalų parodyti. Vaiku

čiams jis bas rodomas tų pa

čių dienų 2 vai. po pietų. įžan

ga tik 10 c. Kviečiami ir kitų 

kolonijų vaikučiai su seserimis J 

atvažiuoti. Loš čia gimę ir au- Į 

gę vaikinai ir mergaitės, visi 

jauni, net ir režisierias čia gi

męs kun. A. Valančius. Veika- j

čių ir iš bažnyčios buvo trau

kiami judamieji paveikslai. A 

pie vakarienę kitų kartų.

IŠ DRAUGIJŲ VEIKIMO.

Šv. Antano parapijoj drau

gijos dirba išsijuosusius. Vie

nos rengia bankietus, kitos 

koncertus, kitos kitokias pra-

Skudai iš aštuonioliktos gra

borius ir jo kompanija. Savo

gražiai gyvena.

X Šv. Antano draugijos jn-

las yra trijų autų, išverstas iš 

Gyvojo Šv. Rožančiaus dr-ja t anglų kalbos. Juokų bus iki 

savo mėnesinį susirinkimų lai

kė parapijos mokyklos kamba

ryje. Susirinkime dalyvavo ir

valios. Suaugusiems progra

mas bus vakare lygiai 8 vai. 

Dar sykį prašau visų iš anksto

gerb. mūsų klebonas kun. H. nusipirkti tikietus ir paremti 

J. Vaičūnas, kuris daug gerų I labdarius. Tikietai 25 c. o 

patarimų draugijai suteikė ir j (prie durų bus 35 c.). Kurie 

suskirstė vainikėlius, kurių ‘ turite paėmę tikietų pardavi- 

Visi nariai dalyvaukite 7:30į264). Klaida reikalinga patai-1 turi draugija trylika (narių mui, prašome nelaikyti k išenė-

užduotis išpildė labai gražiui, biliejinėj vakarienėj, spalių 30 

X Ateinantį* sekmadienį šv. d., įžanginę kalbų pasakė pi-

Vardo Jėzaus dr-ja eis “in rm. ne J. Mikolainis, bet J. 

corpore” prie šv. Komunijos. Į Grybauskas (“Draugo” Nr.

Mišiose. Dr-jos susirinkimas 

bus ta pačia dienų 1 vai. po

piet .

RADIO STOTIS AJJ

Šeštadienį, lapkr. 5 d., grįžo! 

iš Lietuvos įžymus Ciceros vei j jos

svti. yra 175), o finansiniai silpnai

X Sekmadienį, lapkr. 6 d.,> stovi, kartais neįsigali ne Mi-

Visų šventųjų moterų ir vyrų j šių užprašyti. Jei narys mokė- 

dr-jos suruošta 10 metų suka-į tų kas mlėnuo po 5 c., tai per 

ktuvių vakarienė,
svetainėj.

parapijos! vienų mėnesį įplauktų $7.50 

j D dabar, vienas duoda aukų,

33 vai.Iš ryto 7 

nariai ėjo

visi draugi

am corpore’

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIA? LIET. GRABO RIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėm* pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia.
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 11- 
dirbystėa

OFISAS
<48 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 499 9 I. 
Halated Street. Tel 
Vlctory (MI.

Reikale meldžiu atiiėauktt. o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2616 arba 2611
2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, BI
TEL CICERO 1927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

/

Z Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, aes neturi
me Ulaldų atlalkymui 
•kyrlų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai,

2307 Aibin A

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojaa 
Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, BĮ.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

o dešimts ne. Kitas dalykas, 

tos draugijos niekados nebū

na reguliariai laikomi susirin

kimai, tai yra didžiausias iš

irimas. Draugijos nariai neži

no, kada bus susirinkimas.

Dabar draugija nutarė laiky 

ti susirinkimus kas pirmų sek

madieni po mišparų, 3:30 vai. 

Jeigu taip bus, tai gerai, o

se, bet pardavinėti.Taipgi lai 

nei vienas neatsisako nusipirk

ti po vienų tikietų. Paėmę pai- 1 

davinėti tikietus prašomi lap- Į 

kričio 13 d. atnešti į svetainę 

pinigus.

Dabar noriu paminėti lošė

jų vardus: Antanas Liukas 

(Abaliomas llankes), Leonąr-

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO 
Vai.: 10-7i ryto: 2-6 lr 7-8 vakare 

Etiuue Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4G45 So. Ashland Ave. 
Arti 47th Street

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street

(Kampas Leavitt St.) 
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 

3051 W. 43rd St.

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

sutarties

Ofisas Tel. Grovehill 4417

Bouievard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare 

Tel. Cicero 12oU A—RAK

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Į Nedėliomis ir Sereuomis susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, 111.

1 Office Phone Res. «nil Office
į Prospect 1028 2359 So. Leavitt St.

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

DR. S. A. DOWIAT
Rea. 4737 8. Artesiąn Ave. ____ . _ . _

TeL Grovehill 0617 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1421 VVest Marųuett* Road 
VaL: S-l lr 7-9 P.M. Kat. 9-11 A-M. 

Nedėlioj susitarus

TEL LAFAYETTE 7660

DR. F. C, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Ave.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

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

! Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATOBIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Reaidencija 6600 So. Artesiąn Ave.

Dr, C.K. Kliauga
I DENTISTAS
Utaminkais, Ketvergais Ir Subatomis 

das Gricius (šerifas), Petras 24:50 w- Marąuette Kd. aru Wet»cern 
. . ' 7 Ave. Phone Hemlock 7*98

Šeputis (biriam), Antanas Va- Panedfillais. Seredomis lr Pėtnyčtomle
i - /v i • • u u- 1 Hatetod
lancius (Noreikis ir Nabrekis,---------------------------------------------------------------------------------------------
v ..... . , Tel. Republie 2266
zemaitiskas murinas), tas Ja- *

blausiai bu» išbaidytas baidyk

lių. Edvardas Gritis (Ab<

Tliggenhattam), Juozas Lin

jei bus kaip pirma kad buvo, džius (Jonas), (Filomena Gil

tai vėl bus bėda. Jeigu yra dėnaitė (Matilda), Pr. Nor- 

draugijos susirinkimai kas mė- butaitė (Mamie Rožė), Barbo-

nuo paskirtu laiku, tai drau

gija gyvuoja, o jei ne, tai 

draugijai didžiausias vargas. 

Jei norim, kad draugijos būtų 

tvirtos finansiškai, visi turime 

prisidėti ir susirinkimai turi 

būti paskirtame laike.

I. J. ZOLP
OKABORIUI IB LAIDOTUVIŲ▼BUMAI

1660 WEST 46th STREET
Kampa, 4lth lr Paulina Ita.

Tel. Bonlevard 6292-9412
Nuliudlmo valandoje kreipkitės 

>ri« manęs, patarnausiu almpattt- 
<ai„ mandagiai, gerai lr pigiau negu 
dtur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Šv. Vincento l)e Pauliaus 

skyr. susirinkimas įvyko spal.

25 d. Padaryta daug svarbių 

nutarimų ir išrinkta keturi vy

rai peržiūrėti vargšas ar tik

rai, reikalingi pagelbos. Toji 

draugija jau senai gyvuoja 

pas mus, bet mažai kas krei- 

pie dėmesio į sus irink imas 

(ateina penki, šeši vyrai). Pas 

mus, Ciceroj, vyrai biskį apsi

leidę; jie vis mano, kad kas

kitas padės. Vyrai, subrnskin., ‘mas. 

stokim Į darlių, tada visiems 

bus gerai.

Apaštalystės Maldos drau
gija laikė savo mėnesinį su.si-

j rinkimų lapkričio 4 d. Daug Šventasis Raštas, Senojo 

dalykų svarstyta, daug prane- Naujojo Įstatymo, su Vulga- 

širnų išklausyta. Draugija na- tos tekstu, Antras Tomas, plo- 

rių turi netoli trijų šimtų; tai Jnais popieriniais aptaisais,

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

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

Pilone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street
Telefonas Republie 7868

Phone Hemlock 2061

5147 WEST 25th STREET 
Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak. 

Tel. CICERO 662 
lr

9924 W. V7ASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Blvd. 

4:99 — 6:20 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 

Cicero 462. Rez. teL Cicero 2888

Tsl. Lafayette 6792

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak 
Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioja pagal sutarti

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. 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 įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris’ 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl flermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur Utar.

Eudeikis
‘ JUSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Viri Tęlefonai; YARDS 1741 ir 1742

ra Lindžius (Ona Watkins), 

Antanas Lindžius (Alekas 

jSmart), St. Rokaitis (įvadas 

Sewis) Fr. Grybaitė (Abigai- 

le Jonės), Eva Noreikaitė (Si

ely Lamont) Br. Valunaitė 

(Klodija) Ag. Urbanaitė 

(Flo), Adolfina Saulaitė (Pe

šte). Režisierius kun. A. Va

lančius. Lošimo metu bus per

kūnas ir žaibai ir gaisrininkai 

ir “faeras,” kurie baidykles j 

darys, bus fotografas, kuris vai 

nutrauks baidyklių paveiks

lus. Veikalui pritaikintos nau

jos senerijos. Dėlto nepamir

škite dienos, lapkričio 13. Atei 

kitę į Šv. Antano parapijos 

svetainę, 49 Ct. ir 15-tos gat- 

įvių. Tai paskutinis praneši - 

A. Valančius

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

655S SO. WESTERN AVE.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SPINDULIAI

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7227

Ofiso vaL kiekvienų dienų nuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
uuo 4 iki 8 vai. vakare Utaminkais 
kr Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Vark 8395

GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

priklauso vyrai ir moterys. 

Kviečiama daugiau vyrų prik

lausyti Apaštalystes Maldos 

draugijai, kviečiam ir tuos vy

rus, kurie buvo pirmiau drau

gijos nariais. Grįžkit atgal ir 

būkite nariais garbingos drau

gijos. .

Išklausius pranešimų, dr-ja 

nutarė išrinkti atstevus į Pa, 

saulinės Parodos reikalu su

sirinkimų. lapkričio 11 d. Iš 

Cicero bus daug atstovų.

Iš Labdarių 3 kp. komisijos 

susirinkimo. Komisija tarias,

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
ORABORIUS

Laidotuvėms pllnsz
galimas ui ,____

KOPLYČIA PYKAI

patarnavimas 
$86.00

1344 S. 60U Avk, Ub.

D K. MAKGEK1O

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę lr. patogesnę 

vietų
3325 SO. HALSTED ST. 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone BOULEVARD 8483

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

OFISAS
4645 8. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos; nuo 2 Iki 4 lr nuo 
9 iki 4 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Mamų Ttai.: Prospeet 1930 „

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Dreiel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7404

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St.
„ Kampas 3lst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS”
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

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

TeL Grovehill 1696

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Seredomis po pietų lr Nedėldieniais 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641 
Went«orth 8000

Office Phone 
Wentworth 8004

AKIŲ GYDYTOJAI!

DR. VAITUSH, DPT.

TeL Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

kaina $3.00.

Šventasis Raštas, Senojo 

Testamento III. Psalmių kny

ga, patarlių knyga, Eklezias 

tikas, Izajo pranašystė. Vertė 

ir Komentorių pridėjo Vys

kupas Juozapas Skvireckas, 

plonais popieriniais aptaisais 

kaina $3.00.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 

knyga, Pamokslai apie Dievo 

Malonę, Sakramentus ir Mal

dų, Antrasis padidintas leidi

mas. Vyskupas Kaz. Paltaro

kas. Kaina $1.50.

Šventasis Rastas, Senojo ir 

Naujojo Įstatymo arba Testa

mento su Vulgato tekstu, Ket

virtas Tomas, kaina $4.00.

Viršminėtas knygas dar ga

lima gauti: “

“DRAUGO’’ KNYGYNE

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų Įtempimų, kuris 
Mtl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo. aklų aptemmlo, nervuotu
mo, skaudamų aktų karitj. Nuimu 
3a ta r act u s Atitaisau trumpų regyste 
lr tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau-

Spociaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 14 ryto Iki 4 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutarti. 
SCRKIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
P4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus Pi
gesnės, negu buvo. Mošų kalnus pl

ės, kaip kitų.
4712 8. ASHLAND AVE. 

Tel Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIU SPCIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted SL 
Valandos: nuo 10—4; nuo 9—I

M rit M*

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

Trečiadieniais it sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVE. 
Chicago, 111.

. DR. MAURICE KAHN .
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 19 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 2 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė eavo ofisų po numeriu

4729 80. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Dtlovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 14—19 nuo 8—4 pe 

pietų: 7—9:29 vai. vakare.
Nedėliomis 14 Iki 14

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 9151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 lld 9 vakare 

Ctanj, ty Ket». vak. pejtel aųtartį

Jt

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
VaL: 2-4 lr 7-9 vai. vakare

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

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 vaiaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2374

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

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
piet. Utarn. lr Subat. nuo 8-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. ,Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

TeL Hemlock 8704
Rea. Tel. Prospect 4611

DR. 8. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oflsae <166 South Kedde 
Res. <426 So. California Ave. 

VaL: 1-4. 7-4 y. v ISekirtai.t Ketv.

Ofiso lr Res. TeL Boulevard 6912

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

Otteo vat: nuo 1-9, nuo li>9-4:94



Trečiadienis, lapkr. 9 d., 1932
salėje, praleidau keturis Rose* 

lando “farmerius”, kurie sce

noje po pertraukos suvaidino 

juokingjj veikalėlį. Ypatingai 

natūralūs atrodė aukštasis “fa 

rraerys.” Dūšiukas

ATLAIDŲ ŠALTINISk ✓'X T susirinkimo, kad ir tenai visi st

> vJ I JC skyriai nuoširdžiai ir rūpės- kf

tingai darbuojas, kad sukelti}

"nevietų. Visas pelnas skiria- Pasižadėtas kvotas sidabro ju m 

ma ruošiamojo bazaro reika- bHiejaus fondan. Taip pat J. re 

j Šaltėnienė, kaipo komisijos na , ir

Štai, kelios savaitės atgal rC, praneša apie “bunco”, ku-jlh 

mūsų vicepirm. p-lė H. Mimat ris ruošiamas lapkričio 16 d.,Įxų 
suvo namuose buvo surengus v*s^as Serai sekasi, kad pi 

lošimų, kuriuo ji padarė tiek kauliukų žaidimas bus su ska- tn 

pelno, kiek net didesnėms or- niais užkandžiais ir gražiomis 

ganizacijoms kai kada pasise- 'kn anomis. ' . tii

ka padaryti. Hurray, for you Kaip jau buvo pirmiau mi- 

Hairiet!” nėta, kad kurios rėmėjos išpar

Kita uoli ir darbšti mūsų duos daugiausiai knygučių, ’Ą 

rėmėja p-nia F. Pnhodskienė, toms bus duodamos dovanos. y11 

Brighton Parko vaistininko šiame susirinkime turėjo lai-į 

žmona, rengia irgi kortų ir mės pasiskirti sau dovanas 

kauliukų lošimų trečiadieni, .šios rėmėjos: 1-mų dovanų am- 

lapkr. 10 d. Wieboldt’s Krau- žinoji narė T. Stankevičienė, 

tuvės Tea Room, 63rd and 2-rų — C. Petraitienė, 3-eių — 

Green St. 1:30 vai. popiet. P. Vaicekauskienė, 4-tų — Pa

prašome narių bei mūsų prie- liūnienė, 5-tų — J. Šaltėnienė, 

telių atsilankyti j šių pramo- f; įr 7 P. Lukas ir O. Sekite- . 

gų, nes p. Prihodskienė nepai- k ienė. ***

„o išlaidų, bile tik vieta būtų Eeikia knd kai

gerasnė-dideanė rėmėjoms ir kurfog (,ovanos buv„ paauko. »• 

svefiams pasilinksminti ir tuo tos paHų r5m5jų Ypatinga; 

pačiu paremti ligoninės ruo- dide|- pad5ka prik|auso F. B„

sia.nųjį bazarų. rbienei. Jinai visuomet nenu- r‘e

Kitų bunco ir card party ilstamai darbuojas rėmėjoms, ki'

rengia musų nut. raštininkė aukodama savo darbų. Taigi 

p-nia 1 orezynski, ketvirtadie- jr dabar nepaprastai gražiai 

nį, lapkr. 11 d. 1:30 vai. po- išsiuvinėjo kelis dalykėlius, ^a 

piet savo namuose, 5522 So. kurjuos kaip tik rėmėjos lai- 

Iroy St. čia vėl narės ren- rnįj0 širdingai ačiū visoms 

giasi visos dalyvauti. rėmėjoms, kurios tik kuo pri-

Talkininkėmis šį mėnesį ap- aidėjo. Reikia pažymėti, kad 

siemė pirmai savaitei p. Pet- Jar ne visos knygutės grįžo, 

raitienė, antrai p. A. C. Poš- Lai pasistengia parduoti, ku- Sr 

k ienė, o trečiai p. Phillips. rįos dar turi. Nėra sunku par- 
Spalių mėnesj buvo p-nia F. duoti, tik reikia noro. Iki “bu *^c 

Burba, p-nia Alexon ir p-nia nco” lapkričio 16 d. prašo-|kfl 

R. Peters. Alfa 'mos negražinti tuščių knygų-j8^

--------------------------------------------- įčių. Gyvas reikalas yra remti

SIDABRINIS JUBILIEJUS |seseles, ypač. šiuose sunkiuose

----------- - ; laikuose. tu
Sekmadienį, Lapkr. 13 d., Išrinkta atstovės į labdarių se 

šv. Kazimifero Vienuolyno Au (‘seimų ir paskirta auka. Al- Ii 

di tori joje, 2601 West Mar- stovės: J. Šaltėnienė, Bučienė, dr 

ąuette Rd. rengiama nepapra- Ežerskienė, P. Vaicekauskienė , ii' 

stas vakaras Šv. Kazimiero įr Malinauskienė. Į di

Vienuolyno 25 m. sukakčiai pa Į skyrių įsirašė nauja narė la 

minėti. Iš reng. komisijos teko Elz. Jucienė. Perstatė p. Kale- Vf 

sužinoti, kad bus įdomus, isto- nienė. Tuomi ir baigtas susi- 7: 

riškas, su gražiu programų, rinkimas. Laima '

tulikų rankose. Kaina su ap 

taisais 65c.

“DRAUGO ’ KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, 111.

Išėjo iš spaudos maldakny

gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 

jų ir išvertė T. Kazimieras 

[kapucinas, išleido seserys kot- 

rinietės. Maldaknygėje yra pa- 

J aiškinimas apie atlaidus ii 

j daugiau, kaip 300 įvairių mal- 

[rų, kuriom popiežiai suteikė 

atlaidus. Nors visos maldos gė

jos, bet už vis geriausios yra 

tos, kurioms suteikti atlaidai. 

Ši knygelė turėtų būti visų ka-

DRAUGO” VAJAUS KON 
TESTININKŲ SUSIRIN 

KIMAS
Šį vakarų, lapkr. 9 d., 9 vai. 

vakaro, Aušros Vartų parap. 

salėje įvyks Liet. Vyčių Chi

cagos apskrities mėnesinis su

sirinkimas. Visų kuopų įgalio

tiniai prašomi suvažiuoti. Be 

kitko, bus svarstoma apie sei

melį, kuris Įvyks ateinantį se

kmadienį. Valdyba

Kėtvergo vakare, lapkričio

10 dienų, Aušros Vartų para

pijos kambaryje įvyks konte- 

jtininkų susirinkimas.

Visi kontestininkai prašo-

11 i sugrųžinti Boxing tikietus, 

lapkričio 3 d., ir pasiimti ti

kietus dėl Boxing Finais, ku

ris įvyks lapkričio 17 dienų.

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulkų 
Texų informacija suteikiama 

Dykai
2608 VVest 47th St.

P. CONRAD. Fotografas
Turime tokias pat Šviesas kaip 

Hoilywoode musų studijoj ir vaka
rais imti paveikslai iSeina tokie gra
žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
polntenentų ir sempelių paSaukit mus 
telefonu- ENGLEVVOOD 5H4O 

Res. 730 W. 62nd St.

LEONORA—ONA REDAKCIJOS ATSAKAI
IŠ VVEST PULLMANO 

PADANGĖS
Bridgeport Liet. Pol. ir Paš. 

klubo valdytai. Pranešimų ga-1 
vome vėlai, todėl negalėjome 
įdėti. . j

Red. atsakymai P. Gadly., 
Tamstos pranešimas atėjo vė-1 
lai, dėl to negalėjome jo pa
skelbti.

X Lapkričio 6 d. parap. sa

lėj prasidėjo parapijos baza- 

ras, kuris neblogiausiai seka

si. l)aug yra džiaugsmo dar

buotojams — parap. komite

tams ir klebonui, kad mūsų 

geraširdžiai biznieriai ir para

pijiečiai sunešė daug gerų ir 

naudingų daiktų. Dėl to, kas 

bazare padaroma, tai grynas 

parap. pelnas. Bazaras tęsis 

sekančiomis dienomis: lapkri

čio 9, 10, 11, 13 ir baigsis la

pkr. 16 d. Reikia pažymėti, 

kad bazaro užbaigoj bus nepa-

* t
prastas raguotis, kurį aukojo 

p. A. Žitkevičius. Kviečiami 

svečiai iš visur skaitlingai at- 

\ykti į bazarų.

X Sunkiai serga viena iš 

mūsų biznierkų p. Jačmantie- 

nė. Linkime ko greičiausiai 

pasveikti.

X Lapkričio 12 d., 7 vųl. 

vakare mūsų bažnyčioj įvyks 

iškilmingas šliūbas p-lės Vik

torijos Jucevičiūtės su Zig. 

Kaliu. P-lė Viktorija yra vei

kli mergaitė, be to, per ilgus 

metus priklausė prie parap. 

choro ir turi gražų alto balsi}. 

Linkime jaunai porelei geriau

sios laimės ir laimingo gyve

nimo. Rau.

ADVOKATAS
105 W. Monroe St., Rm. 1005

Kampas Clark St., 10-tu lubų 
Telefonas State 7660

Valandos 9 .ryte iki 5 popiet
Vakare: 6459 S. Rockwell St.. 

Telefonas Republic 9600

Valandos 7 Iki 9 vakarePAIEŠKOJIMAS NR

ADVOKATAS
Mleoto Oflau 77 W. Wash1ngton St. 
Room 80B Tel. Dearborn 79#<

Valandoe: 9 ryto lkl < po pietųLIETUVIŲ VALANDA
Vakarais: Utaminkais lr Ketvergais 

— 8 Ikt 9 vai.
<146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 8896

ADVOKATAS
62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 

Tel. Pullman 6950—«377Dabar oras pilnas dainų ir 

muzikos ir visokių pamo

kinimu.

8. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette <398

KS N T.A RAI.T,E HT—PAgal nutarti

Galite pirkti mokėdami po
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projeci 
torius dėl judomų paveikslų' 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8380

- 201 No. Wells st 
Chicago, III.

MOKSLO LAIKUI 
a Budri- PRASIDEDANT
. . Be mokslo sunku gyventi, ypač A-

ŪOS Visų merikoje. Mokytis reikia ir senes- 
__ .. niems žmonėms ne tik Jaunuoliams.
Rėmėjas i Geriausia lietuvių mokykla visoj Chl- 

I cagoj yra Amerikos Lietuvių Mokyk- 1 
la. Čia pagal naujų mokinimo "būdų 
Išnokinama Į trumpiausių laikų ang- . 
lų lr lotynų kalbos, aritmetikos, kny
gvedystės, stenografijos, pilietystės,' 
laiSkų raSymo, abelnos Istorijos, ir 
klt,ų mokslo Sakų. Mokyklos vedėjas' 
p, J. P. Olekas, yra senas ir daug 
prityręs, kuris gražiai i,r visiems su- | 
prantamai dėsto mokslo dalykus ir 
kiekvienų labai patenkina. Dabar, 
prasidėjus mokslo metams, pats ge- i 
riausias laikas pradėti mokytis. Atei
kite lr (siraSyklte Šiandien. MOKSLO 
VALANDOS: Nuo 9 iŠ ryto iki 3 po 
pietų Ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro. (

Amerikos Lietuvių
Mokykla 

3106 So. Halsted St.

KONCERTAS IR PRA 
KALBOSKAS GIRDĖT PAS LIGO 

NINĖS RĖMĖJAS PAPILDYMAS 3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705—8167

Wm. I. KareivaAl SavininkasB nei gerinusios rųSiesSįjfSį 'r patarnavimo, Sau- Sr kit.
if GREEN VAI,LEY 
tSTK PRODUCTS

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto lr sūrių. 

SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

Vakarykščiam “Draugo” nu 

meiy aprašydamas L. V. “Dai 

nos” choro koncertų, buvusį 

praėjusį sekmadienį, Paliulio

Šv. Kryžiaus ligoninės rė

mėjos ruošia vienų po kitam 

baliukus bei kauliukų ir kor

tų lošimus privačiai — savo 

namuose bei pasisamdę didės-

Lietuvių programai iš sto
ties WCFL, 970 k. Nedėlio
mis nuo t iki 2 vai. popiet. 
WHEC, 1420 k. Ketvergais 
nuo 7i3O iki 8:30 vakare.' Phone Roosevelt 2072 

STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

Coal, Wood, Expressing and 

Moving

2146 So. Hoyne Avenue 
Chicago, III.PAŠALINAMI

TUOJAUS NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už £1.00
IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI

SERVICE STATION
7001 S. WESTERN AVENUE 

S. E. coruer

Tel. Hemlock 1017 

Pranas Dargelis, savininkas

Bayer Aspirln pasalins bile kokj 
skaužnų Neabejoklt apie tai. Vie
na tabletėlė tai (rodys. Nuryklt jų. 
Skausmas ISnyko. Pagelba yra to
kia paprasta.

Jokio kenksmingo atsiliepimo 
nuo Bayer Aspirln. Jis niekad ne
veikia Šlrd). Ir Jums nereikia abe
joti apie Šių tabletėltų vartotlmų.

Todėl yra bereikalingas dalykas 
kentėti nuo galvos skaudėjimo, 
danties skaudėjimo ar neuralgi
jos. Selatlea. lumbago, reunpatte- 
mo ar neuritis skausmai vlslžknl 
ISnyksta ( valandėlę laiko. Ptrljo- 
dtėkas moterų kentėjimas gali bū
ti suramintas: žalčio nemalonumai 
gali būti išvengti.

Tikras Aspirln turi lr kitokių 
naudingu vartollmų -- viskas ap- 
raSvtn ištirtuose nurodymuose prie 
kiekvienos dėžutės. Dėžutė lr tab
letės tari i’.miT kryžių. Kiūrėk 
Bayer vardo ant dėžutės — kiek
vieną km'.i kai perkate Šias tab
letes tr imkite tikras.

AKADEMIJOS RĖMĖ 
JŲ SUSIRINKIMO

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 2 skyriaus susirinki
mas įvyko lapkričio 4 d.

Sus-mas kaip ir visuomet, 
pradėtas malda, kurių atkal
bėjo pirm. A. Nausėdienė.

šis susirinkimas buvo nepa
prastai skaitlingas. Visos na
rės gražiame ūpe klausė pra
nešimų iš sekančios darbuo
tės. Narė J. Šaltėnienė prane
ša, ir kitos dapildo, iš Centro

Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti 
BARGENU

Ateik, į lošimą
Gal Tėvas negali nueiti | loAJmų, bet 

girdint valko sujudintų halsų per 
mylias telefono dralų, sukelia Ji»iu> 
tikrų smagumų Dažnus telefonu pa
sauk Imat nno Jaunų vyrų lr mergi
nų lankančių mokyklas yra vertina
mi brangiau negu paėaukimo kaina. 
Turėkite HiisIneStmų m Minais Ir duk
terimis mokyklose, arba te Jie palau
kių namus reverauojont apmokėjimų.

Galima jas matyti
Jei manai pirkti automobili, ateik 

paa mus pirmiau, nea mes užlaikome 
Vienų lū gerinusią ruSlų nutomobl- 
tiua — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu tr gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai pritinamų lr 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
44»1 ARCHER ATĖNUS 
TMephoae I efaytte 7186

DRAUGAS*’ PUB. CO
2334 So. Oakley Avenue 

Kolei įssibaigs
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