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Telefonas: Roosevelt 7790

Prancūzija pradžiugus gub. F. D. Roosevelt’o laimėjimu
VOKIETIJOS KANCLERIS NUMATO 

BENDRĄJĮ PARTIJŲ DARBA
Australija ginkluojąs, kijo japonu 

įsiierzioio
PRADŽIUGUS ROOSEVEL. 

T O LAIMĖJIMU

PARYŽIUS, lapkr. 10. — j 
Visos didžiosios Europos val

stybės daug įdomavo įvyku

siais J. Valstybėse rinkimais. 

Visur reikšta pasitenkinimo, 

kad respublikonus pagaliau 

pavaduos demokratai.

Ypač Prancūzija daug pra

džiugus gub. Roosevelt’o lai

mėjimu. Prancūzija spėja, kad

NUMATO VOKIEČIŲ 
VIENYBĘ

BERLYNAS, lapkr. 9. — 

Kancleris von Papenas, kalbė

damas Į svetimų kraštų laik

raštininkus, pareiškė, kad jis 

numato besiartinančių tikrųjų 

vokiečių tautoje vienybę ir Vo

Įžymaus Amerikos lakūno J. H. Doolittle greitasis lėktuvas “Sbelliglitning.” Šiuo lėk

tuvu lakiinas lapkričio 23 d. leisis 9,000 mylių kelionėn. Apskris visą kraštų. Ims ir keleivių. 

Skris greitumu apie 230 mylių per valandų — kone 4 mylias per minutų.

GUB. F. D. ROOSEVELT’flS LAIMĖJO 
42 VALSTYBES

Jis turės demokratu atstovu daugumos 
kongresą

PREZ. HOOVER’IS PASIUNTĖ SVEIKI
NIMŲ GUB. ROOSEVELT’UI

KARDINOLUI BUS ĮTEIK
TA DVASINĖ DOVANA CHICAGOJE
NEW YORK, lapkr. 9. — 

Šio mėnesio gale Jo Eminen- 

kietijos lygybę su kitais kraš-lcijai kardinolui Hayes, Nevv 

tais. į Y orko arkivyskupui, sueis 40

Be kitko jis prasitarė, kad metų kaip yra kunigu ir 18 

jam daug rūpi valstybės rei-mietų kaip yra vyskupu. Kar, 

demokratų partijos vyriausy-[kalų patvarkymas ir jei dėl idinolas uždraudė kelti bet ko- 

bė gal daugiau norės suprasti to būtų reikalinga, jis pastre- kias iškilmes. Tad arkivyšku- 

r.gęs apleisti užimamų vietų.

MAŽIEJI BALIOTAI 
PRIPAŽINTI

Antradienio rinkiniuose de- j kaldinai šlapias ir galės be 
r.iokratų partijos laimėjimas y [varžymų vykdyti demokratų 

ra istorinis. Nė vienų kartų'partijos platformų (progra- 

Oak Park’e teatrai sekma- §į partija neturėjo tokios di- Įmų). Daugybė sausųjų kongre- 

delės pergalės. Prezidentas'so atstovų respublikonų, kurie 

Boover’is šiuose rinkimuose per ilgus metus kongrese dir

bo, kai su šluota nušluoti.

TEATRAI BUS ATIDARYTI

Europos valstybių reikalus, 

gal daugiau ims su Europa 

kooperuoti kad ir pačios tai

kos reikalu, o gal ir karo sko

los kiek nors bus sumažintos. 

Europa daugiausia laimės A- 

merikos muitų tarifo sumaži

nimu.

AUSTRALIJA BIJO 
JAPONŲ

SYDNEY, Australija, lapkr. 

9. — Australija oijo japonų 

puolimo. Nusprendė visais pa- 

Prancflzų spauda pareiškia, kraščiais statyti naujovines

ka i per 50 metu niekur to-j tvirtoves.

i
kių svarbių rinkimų nebūta

JŪREIVIAI APLEIDO 
LAIVUSKUBOJE VIESULAS; 

ŽUVO 12 ŽMONIŲ

pijos vyskupas pagelbininkas 

nusprendė kardinolui įteikti 

dvasinę dovanų arkivyskupi 

jos kunigų, pasaulininkų ir 

vaikų vardu. Ši dovana bus di

delė knyga, kurioj surašyta 

29,728,428 sukalbėtų maldų, 

reikštų troškimų ir padarytų 

gerųjų darbų.

Jo Eminencija sutiko priim

ti šių dovanų, kuri brangesnė 

už viskų.

Piliečiai balsais pripažino 

visus tris mažuosius baliotus, 

būtent: 20 milijonų dol. bonų 

laidų, konstitucijai priedų ir 

bankų aktui priedų. Yra dar 

” reikalinga, kad šiuos visus tris 

sumanymus pripažintų legisla- 

t ura.

ŽADA VEIKTI

Cook’o apskrities išrinktas 

prokuroras Courtney žada, 

kad jis visu savo smarkumu

HAVANA, Kuba, lapkr. 10. 

— Santa Clara provincijų Ku

boje ištiko didelis viesulas. 12

MELBOURNE, Australija, 

lapkr. 9. — 200 jūreivių ap

leido Australijos karališkojo 

karo laivyno laivus. Tai pro-

MEKSIKAI PASKOLA NE- 
TURI BŪT DUODAMA

BROOKLYN, N. Y., lapkr.

9. — Šio krašto bankininkų 

asmenų žuvo ir daugiau kaip [testas prieš atlyginimo maži-1 g.rUp£ p|anuoja Meksikos vy- 

100 sužeista. ■ riausybei skolinti 5 milijonus

dolerių.
Brooklyno vyskupijos orga-KELETAS KOMUNISTŲ 

SUIMTA

RIO DE JANEIRO, lapkr. 

9. — Policija suėmė keletu ko

munistų. Jie kaltinami mėty

mu iš automobilio liepsnojan

čių svaidinių į J. VI amba

sados namus.

59 JAPONŲ KAREIVIAI 
NUKAUTI

TOKIJO, lapkr. 9. — Ja

ponų vyriausybė reiškia bai

mės, kad žiemiuose nuo Tsi- 

tsiliaro, Mandžiūrijoj, matyt, 

žuvo 59 japonų kareivių kuo

pa kovoje su kinais sukilėliais

JAMAIKĄ IŠTIKO VIE 
SULAS

MONAKO FINANSAI
SUIRO

MONTE CARLO, lapkr. 9.

dieniais buvo uždaryti. Praė

jusį antradienį gyventojų dau

guma balsavo už teatrų atida- [blogiau išėjo, negu Al Smith 

rymų.

EUROPA ĮDOMAVO 
RINKIMAIS

jas 1928 metais. Gub. Rooseve- 

‘ lt’o pusėn persimetė 42 valsty
bės, o prezidentui Hoover’iui 

ipaliko tik 6. Roosevelt’as lai-

Imėjo 472 elektorius, o Hoove-

LONDONAS, lapkr. 9. — Ha — 59. Respublikonų parti- 

Visa Europa vakar daug įdo- i ja taip didelio smūgio sau ne

idavo vykstančiais J. Valsty- sulaukė nė 1912 metais, kada 

bėse prezidento rinkimais, j par tija buvo susiskaldžius ir 

Daug žmonių per visų naktį kada laimėjo demokratų kan

ai vdžiai sekė apturimas iš A- didatas Wilson’as. 

merikos žinias apie rinkimų se

kmes.

1928 metų rinkimais pietų 
valstybės sukėlė “maištus” 
prieš demokratų partijos va
dus. Visais laikais šios vals
tybės sausos suskilo ir žymio
ji dalis perėjo respublikonų 
pusėn. Šįkart šios visos valsty
bės atgal grižo demokratų pa
rt i jon.

Demokratų partijos laimėji-

ims veikti prieš rakieterius mu daug susidomėjusi Pran- 

(smurtininkus) ir visus kitus [ cūzija ir Anglija. Šiom vals- 

p’ktadarius, kurių daugelis ikiįtybėm rūpi karo skolos, 

šioliai buvo palaidi. Naujas

prokuroras užims ofisų gruo

džio 5 d.

DIDYSIS VYRAS NU
GALĖTAS

Respublikonų partijos kra

što komiteto pirmininkas E. 

Sanders, patyręs apie prezi-

Tuoj po 11:00 naktį iš Palo 

Alto, Cal., kur prez. Hoove- 

r’is yra apsistojęs, paskelbta 

žinia, kad prezidentas pripa-

Illinois’o valstybėje ir Chi

cagoj (Cook’o apskrity) demo 

kratai krikštauja. Jie laimėjo 

visas svarbiausias pozicijas. 

Respublikonai viskų prarado.
žino pralaimėjęs rinkimus. Iš r, ... , , , . , ,

f. . . Pradėjus valstybes gubemato-
ten jis tuojau pasiuntė savo
sveikinimus laimėjusiam gulie-1..................v. . . .•’ s maišiais viršininkais
mat oriui Roosevelt’ui.

rinm ir baigus kitais žemes- 

- visi

( demokratai. Demokratų kan- 

j didatas į gubernatorius teisė

jas Horner daugiau kaip puse

NEW YORK, lapkr. 10. —['e x as laiP Par lurts lr ue' milijono balsų dauguma nuga* 

Prezidentas elektas, gub. Roo- ;n‘°kratų daugumos kongiesų, respublikonų kandidatų 

sevelt’as, vakar išleido savo kada šis susirinks sesijon ko- gjnap’Q
pareiškimų. Už rinkimų lai- m’’ ’.r ^a(^a Pie*| Cook’o apskrities valstybi-

mėjinių jis dėkoja ne Vienio .z’^t n^as užims ofisų. Demok- nįu proj<u,roru išrinktas demo-
ins demokratams, bet visiems |la^ atstovai vyraus abiejuo- ];ndas 0ourtney. Jis gavo a- 

se kongreso rūmuose. Ip-e 36O0OO ba,sų dftugian už

DĖKOJA KRAŠTO GY
VENTOJAMS

Naujas prezidentas Roose
velt’as taip pat turės ir de-

nas “The Brooklyn Tablet” dento Hoover’io pralaimėjimų, krašto gyventojams. Nes mi- 

[prieš tų planuojamų paskolų 'reikimuose, pareiškė, kad yrailijonai ir kitų partijų piliečių

protestuoja. Pareiškia, kad nugalėtas labai didis Vyras. 

Monako valstybėlės ^nan- leksikos vyriausybė yra sko-jTic milijonai už jį paduotų

sai taip suiro, kad, matyt, šis jjnga £įam kraštui milijonus' piliečių balsų ko aiškiausia 

mažas kraštas pagaliau bus 

pavestas Prancūzijos kontro

lei.

KARIUOMENĖ PASIŲSTA 
PRIEŠ KALINIUS

doierių ir jau dešimts metų 

kaip nemoka jokių palūkanų. 

Tas reiškia, kad Meksikos vy

riausybei skolink ir paskolos 

išsižadėk.

tai liudija.

ŽADA GELBĖTI NAUJAM 
PREZIDENTUI

už jį balsavo. Jis prašo visų, 

kad jam gelbėtų grųžinti ge

rovę. Pasižada vykdyti savo 

pai tijos programų.

NELEISTA BALSUOTI

Kas įdomiausia, kad šis ko- respublikonų kandidatų proku 

ngresas savo dauguma bus pa- rorų Svvansonų. •

SUDEGĖ KLUONAS KAMPANIJOS IŠLAIDOS

Vilkaviškis (Varnių v.) Ne- NEW YORK, lapkr. 9. —
senai apie pirmų vai. nakties Politinės kampanijos išlaidos

užsidegė p. Sapkausko su ne- 

kultais javais kluonas‘ir kol

šiemet buvo mažos. Apskai- 

[čiuojama, kad abi partijoj iš-

REGINA, Sask., Kanada, la

pkr. 9. — Reikšta baimės, kad 

Prince Albert kalėjime kali

niai gali sukelti maištus. Tuo

jau pasiųsta kariuomenė.

MIRĖ MEKSIKOS KUNI
GAS RAŠYTOJAS

SUVARŽO AGENTŲ 
VEIKIMĄ

WASHING,TON, lapkr.

HAVANA, Kuba, lapkr. 9. — Vyriausias krašto teismas 

- Gauta žinia, kad Jamaikos dar daugiau suvaržo proliibi-

pr.kraščius naikina tropikinis 

viesulas.

cijos agentų veikimų privačių

FALL RIVER, Mass., lap

kr. 9. — Vienoj balsavimo vie-

MEXIOO CITY, lapkr. 9. —

Afire įžymus rašytojas kan 

Amado Lopez, kurs buvo ži* 

romas pseudonimu “Silviano 

Velarde.” Buvo 68 m. amž.

NEGALI SURINKTI 
IŠLAIDŲ

DETROIT, Mich., lapkr. 8.

namų atžvilgiu. Kad gauti tei----------- Kun. Cli. E. Coughlin, Ma-

smo “warantų” pulti bet ko

kius privačius namus, turi bū

ti ko tikriausi įrodymai, bet

žosios Gėlelės, Royal Oak, šve

ntovės klebonas, pareiškia, 

kad gal jam reikės nutraukti

LOUISVILLE, Ky., lapkr.

Įžymieji Chicagos piliečiai 9. — J. Valstybių ambasado- pabudo namiškiai — visas Įleido apie 5 milijonus dolerių, 

pareiškia, kad visomis savo iš-j rius Vokietijai F. M. Sackett kluonas liepsnojo. Išgelbėti nie &i°8 sumos didžiausia dalis te- 

galėmis gelbės naujam krašto ig Vokietijos parvyko čia tik-

prezidentui, kad ko veikiau siu balsuoti per rinkimus. Ki

ko nepavyko. Be to, sudegė 

buvę kluone ūkio padargai. 

gTųžinti visų laukiamų gero-'privilegija jam atsakyta, nes Kluonas buvo naujas ir neap 

nebuvtf įsiregistravęs.

ko radijo kompanijoms.

PRANEŠIMAS
vę-

RASTAS NUŽUDYTAS

Buvusis siuvėjas M. Cber- 

mak, 55 m. amž., 1110 W. 63 

gat., rastas nužudytas tuščiam 

sklype, 31 gat. ir Spaulding 

avė.

SNIEGAS CHICAGOJ

Vakar vakarų pusiau su lie

toj įlūžo grindys ir in rūsį su- ne koki žmonių plepalai. Be j savo sakomas prakalbas per tum snigo. Prieš tai tiršti rū- 

krito 15 balsuotojų ir polie-j tikrųjų įrodymų pagrindo radijų, kadangi negali surink-Į kai mieste trukdė susisieki- 

monas. “varantas” yra be vertės. ti reikalingų išlaidų. mus. Įvyko ir nelaimių.

PALO ALTO, Cal., lapkr.

10. — Pranešta, kad prezide

ntas Hoover’is į Wasbingtonų keršto 

grįš gal ateinantį šeštadienį. |

Porų dienų čia jis atsilsės po 

sunkios politinės kampanijos.

draustas. Nuostolių padaryta 

apie 10 tūkstančių litų. Gais

ro priežastis aiškinama, bet

Dar nėra vėlu pradėti pa

mokas apie pilietybę, todėl 

kai kas spėja, kad padegta iš adv. Grišius kviečia visus, ku-

Juozapas Ramojus. rie įdomauja šiuo klausimu, 

atsilankyti į painokų ketvirta

dienį, lapkričio 10 dienų, 

7:30 vai. vakare, į jo rastinę

DUSETOS, Zarasų apskr.

Valse, savivaldybė susitarė su 

malūnininku Geršonu, kuris [4631 So. Ashland Avė. (telefo-

0TTAWA, Ont., Kanada, per tris mėnesius nuo sutar- 

lapkr. 8. — Kanados parla-Į ties patvirtinimo turi įrengti 

mente iškeltas reikalavimas, miestely elektros šviesų. Kon-

kad būtų atšauktas įstatymas, 

kuriuo draudžiama svaigiuo

sius gėrimus siųsti į J. Val-

stvbes.

nas Boulevard 2800).

ORO STOVIS
CHICAGO TR APYLIN- 

steliui ir savivaldybei šviesų-KĖS. — Šiandien nepastovus 

teiks nemokamai. Mokykloms ^oras; numatomas lengvas snie- 

ir mokytojams perpus pigiau, gas; šalta.

cesija atiduota 15 metų. Mie-
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kių morgičius amortizacijos planu ir iSplėti-. 

mas ūkių kooperatyvų sąjūdžio.

Atšaukimas aštuonioliktojo amendmento 

ir modifikavimas Yolstead’o akto. j

Griežta bankų priežiūra ir žmonių įdėlių 

bankuose apsaugojimas.

Prekiausimas prie Tarptautinio Teismo' 

ir tarptautinis susitarimas dėl ginklavimosi 

sumažinimo.

Stiprios krašto apsaugos palaikymas.

Darbo valandų sumažinimas ir “trum

pesnė darbo savaitė.“

Tie visi dalykai yra vykintini. Demokra

tai, laimėję ir valdžios administracijų ir ga

lėdami įstatymus leisti niekeno netrukdomi, 

tuos savo nusistatymus turės progos įgyven

dinti. Jei jie savo pažadėjimų nevykdys, po 

keturių metų prieš juos visuomenė nusista- 

tys taip, kaip dabar nusistatė prieš respubli

konus.

Reikia tikėtis, kad toji atmaira atneš

DRAUGAS

SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

SKAUSMAS VIDURIŲ 
DEŠINIAME ŠONE 

Rašo Dr. J. P. Poška

, tas jos galas, kuris randasi 

toje kūno dalyje. Žmonės tan

kiai gauna bendrų tos žarnos 

įdegimų, nuo kurio ligonis jau-

ketvirtadienis, lapkr. 10, 1932

NAUJAS ILLINOIS VALSTYBES GUBERNATORIUS

DIENOS KLAUSIMAI

RINKIMŲ PASEKMĖS

Gub. Franklin D. Rooseveltas, kaip mes 1 

ir spėjome, išrinktas Jungtinių Valstybių pre- ; 

zidentu. Tai tikrai istoriškas įvykis šio kraš- ' 

to politiškame gyvenime. Demokratų partija 

tik kelis prezidentus tėra turėjus. Ir tai juos 

pravedė tik dėl to, kad respublikonai buvo 

suskilę, ar šiaip jau kas nors svarbaus atsi

tiko. Šis demokratų laimėjimas taip pat at

sitiko tik dėl to, kad rinkiniai įvyko didžiau

sio ekonominio ir finansinio krizio laikais, 

kada milijonai darbininkų neturi darbo, ka

da užsidarę bankai nunešė milijonų žmonių 

taupinius ir atėmė galimybę gyventi be pa

šalinės pagalbos, kada visų kraštų apėmė 

beviltis. Žmonės nusistatė žūt-būt pakeisti 

vyriausybę, net negalvojant ar tas pakeiti

mas išeis kraštui į naudų, ar ne. Tai savo 

rūšies revoliucija, kuri pakelta prieš tų vy

riausybę, kuriai teko kraštų valdyti sunkiau

siais istorijoj depresijos laikais. Nežiūrint kų 

demokratai nebūt pastsHtęrkandidatais į pre

zidentus ir kitas vietas, vis vien jie būtų 

gavę daugumų, nes nusistatyta ne geriausius 

kandidatus išrinkti, bet pakeisti vyriausybę 

iš pat pagrindų.

Demokratų partija dabar turės visų val

džių savo kontrolėje. Ne tik prezidentas iš

rinktas demokratas, bet senatas ir kongresas 

bus kontroliuojamas demokratų. Taigi, tai 

partijai niekas nekliudys vykinti gyveniman 

duotus pažadėjimus, įgyvendinti demokratų 

konvencijoj priimtų programų.

Svarbiausi demokratų partijos progra
moj pabrėžti klausimai yra:

Greitas ir drastiškas valdžios išlaidų su

mažinimas.

Sumažinimas aukštų tarifų. Tai yra su

mažinimas mokesčių ant įvežamų išdirbinių 

iš kitų kraštų.

Bedarbių ir senatvėj apdrauda.

Atstatymas žemės ūkio, finansuojant ū-

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

$PrattciskisAsjzietiis
(Tęsinys)

Tada, kai jam sukako dvidešimt metų 

amžiaus, jis visai persimainė. Jis lapo 

adventiūristas, linksmybių ieškotojas ir 

atsidavęs naktiniams lėbavimams. Betgi, 

kad geriau jį supratus, turime, pirma, at

sižvelgti į. jo aplinkybes, į to amžiaus 

dvasių, kurių jis gyveno. Anuomet buvo 

vyčių ir karžygių laikai. Romanas buvo 

pats oras, kuriuo Pranciškus kvėpavo. Ta

pti vyčiu buvo aukščiausias jaunuolio ide

alas. Garsiausi Prųncūzijos trubadūrai ke

liavo iš vieno miesto į kitų, dainuodami 

meilės dainas, drąsių karžygių žygius ir 

didelių įvykių nuopelnus. Be to, Pranciš

kus nebuvo, kaip jo tėvas, kurs vien tau 

pė ir iš sutaupytų pinigų troško senatvę 

praleisti patenkinime ir ramybėje. Pran 

ciškaus gyslose plaukė Provencijos krau

jas; ir jis linksminosi ir troško smagumų, 

kuriuos galėjo turėti už pėl gua; auksą jis

Šiuomi straipsneliu noriu at- čia skausmų ne tik dešiniame 

kreipti tamstų dėmesį į tai, šone, bet jaučia visų vidurių 

kų reiškia skausmas dešiniame gėlimų ir perdidį vidurių liuo- 

šone. Gydytojai egzaminuoda- savimų. Tokiame atsitikime 

mi ligonius, randa, kad dau- gydytojo pagalba yra būtinai 

guma ligonių kenčia nuo skau- reikalinga.

sinų dešiniame šone. Be abe- į Pasitaiko ir taip, kad di- 

jonės, skausmas šioje kūno da dŽiosios žarnos galas, kin is 

lyje reiškia, kad vienas arba randasi šiame šone, labai pa

kartais ir daugiau iš tų orga- j didėja arba pasiliuosuoja iš

naudų visam kraštui, kad ji įneš gyvumo kurie randasi šioje kūno normalės vietos sukeldamas

pasitikėjimo į ekonominį gyvenimų ir grei- į dab7Je yra sugedę arba ligos skausmus šioje kūno dalyje,

čiau išves kraštų iš depresijos, kuri siaučia aPu»ti.

ne tik pas mus, bet visame pasaulyje. Dešiniame vidurių šone mes

_ , x „ o. , -XX . turime tulžį, kasos galvutę,

Demokratai griežčiau buvo nusistatę uz dešinįjį inkstų’, didžiosios žar

nos galų, ant kurios kabo ap- 

pendiksas, o moterys dešinįjį 

ovarų. Kadangi čia turime tiek 

daug svarbių organų tai ir ne

nuostabu, kad skausmas šio

je kūno dalyje pasitaiko taip 

dažnai.

Iš tų visų organų, kuriuos 

randame šioje kūno dalyje ri

mčiausi pavojų sveikatai ir 

pačiai gyvybei sukelia staigus 

appendikso įdegimas. Jis greit 

išauga, prinoksta ir greit trū

kia proga paduodame naujai išrinktojo j;sta apliedamas žarnas pū- 

prezidento trumpų biografijų. 'G,ub. Franklin ijaįSj nuo kurių užsidega vi

li. Roosevelt yra gimęs 1882 m., sausio 30 d., aurįų plėtės ir žmogus mirš- 

Hyde Park, N. Y. turtingoj šeimoj. Vedė 1905 U riU0 peritonito. Užtai paju- 

m. Išaugino penkis vaikus. 1904 m. baigė įus staigų appendikso įdegi- 

llarvardo universitetų. Lankė Columbia imi- į rna reikia ko greičiausiai pa- 

versitetų ir 1907 m. pradėjo praktikuoti tei-Į siduoti operacijai ir prašali- 

ses. 1910 m. buvo išrinktas New Yorko vals

tybės senato atstovu. Vėliau buvo paskirtas 

laivyno sekretoriaus pagelbininku. 1920 m. 

demokratų konvencija nominavo jį kandida

tu į viceprezidentus. 1928 m. išrinktas New 

Yorko valstybės gubernatorium, kuriuo ir 

! dabar tebėra. Prie naujai išrinktojo preziden- 

i to F. D. Roosevelt politiško iškilimo daug

pakeitimų probibicijos įstatymo. Taigi, vi

suomenė lauks, kad jię tuoj imtų daryti žy

gius, nes tos partijos yra surištos ir su nu

sistatymu tuo aktualiu klausimu, dėl kurio 

vilkinimo kenčia visas kraštas. Pagreitini

mas probibicijos įstatymo pakeitimo, pagrei

tintų ir gerovės grųžinimų. Visuomenė turi 

griežtai reikalauti, kad naujoji valdžia, per

ėmusi reikalus į savo rankas, vykintų savo 

pažadus ir kad ir ji nepradėtų visiems žino

mų giesmelę: “Prosperity just around the 

corner. ’ ’ .

Galvutė kasos ir dešinis o- 

varas mažiau žmones kankina, 

bet ir tie organai kartais ta

mpa ligos apimti.

Apsisaugoti nuo viršminėtu 

pavojų yra galima. Žmogus 

privalo pasirinkti ir valgyti 

tokius valgius ir gerti tokius 

gėrimus, kokie tinka jam, o 

ne gerti ir valgyti tų, kų jis 

nori. Susirgus nereikia lauk

ti ir duoti ligai įsigalėti, bet 

ieškoti pas gydytojų pagalbos, 

tuomet sutaupysite daugiau pi 

nigų ir sveikatos.

Kas Parašys Musu 
Dvasinio Atgimi

mo himną?
nti gyvybei gręsiantį pavojų., įtirė Maironis.' Vainikai prie 

Antras pavojingas organas i jo karsto jau ima vysti. Bet
dešiniame šone, tai tulžies pū

slė. Tulžies pūslės įdegimas 

arba kataras tankiai pasitai

ko, ypatingai pas nutukusias 

moteris, bet šių ligų kai kada 

galima prašalinti su vaistė

prisidėjo buvusis gubern. Al. Smitli, kuriam paoaiba. O jeigu tulžies pfls-

p. Rooseveltas vis dėlto pakišo kojų pačiam 

būti nominuotam ir išrinktam šio krašto pre, 

zidentu. Dėl to jie buvo susipykę ir tik prieš 

pat rinkimus, vaduojantis partijos gerove, 

tesuaitaikė.

Amerika ir visas pasaulis daug ko tiki

si ir laukia iš naujo prezidento p. Rėosevelto. 

Ir jei jis buvo nuoširdus, darydamas paža

dus rinkimų metu ir jei pajėgs bent dalį tų 

pažadėjimų realizuoti ir išvesti kraštų iš to 

užburto rato, kuriame jis dabar yra, p. Roose

veltas bus vienas iš garsiausių Jungt. Valst 

prezidentų. linkėtina jam pasisekimo.

troško permainyti į džiaugsmų ir į pasau- 

lingumų. Tokiu būdu turtingiausio Asy

žiečio vertelgos sūnus tapo vadas kitiems 

turtingiems jaunikaičiams, kurie ieškojo 

vien smagumų ir linksmybių. Nors Pran

ciškus buvo sumanus pelnyti pinigų, bet 

tuo pačiu jis įprato juos išaikvoti įvai

riose avantiūrose. Ir apie jį susikaupė 

visi miesto ir apylinkės jaunuoliai. O 
Pranciškaus kraujuje virė romanas, kar- 

žygingumas ir pasididžiavimas; jis b\ivo 

menininkas, dainius, trubadūras ir iš pri

gimties persiėmęs karžygio dvasia. Jis 

mylėjo muzikų ir giesmę. Jis mėgo šviesų 

ir spindulius, linksmumų ir viskų, kas 

tik buvo gražu ir smagu. Jis staiga su

drebėdavo prieš biaurumų ir nepakęsdavo 

nusiminimo, nuliūdimo, ligos, ir to visko, 

kas buvo nemalonu ar žaizdota.

Bet su visa tokiu meilingu gyvenimu, 

su smagumais ir linksmybėmis, Pranciš

kaus siela buvo tauri ir skaisti. Pervir

šis bent kame jį purtė. Jo visos avantiū

ros ir pasilinksminimai niekada nebuvo 

sujungti su viešu papiktinimu. Jis buvo 

prisi turįs valgyme ir gėrime; jis buvo

Įėjo priauga akmenukų, tai 

tuomet nė jokios gyduolės jų 

neprašalina — operacija būti

nai reikalinga. Akmenukai at

siradę tulžies pūslėje auga di

dyn ir didyn, o jeigu jų ne

prašalina, tai pūslė, nebega

lėdama jų išlaikyti, plyšta ir

JUDGE HENRY HORNER
kuris antradienyje išrinktas gubernatorium didele balsų dau

guma. Jis 18 metų išbuvo teisėju Chicagoje. Tai yra vienas

is šviesesnių politikų, iškalbus įr turįs labai gerų rekordą 

kaipo teisėjas.

nūs Lietuvos katalikas, dėl ku kaip Tyroliaus kalnuose per 

rio turėtų lenktyniuoti ir vi-'visų birželio mėnesį kad skam- 

sos mūsų katalikiškosios oi- ba ugningoji Tyroliaus kata- 

ganizacijos, jeigu tik jos nori'likų giesmė Švenč. Jėzaus Šir- 

užbėgti už akių visoms “šio dies garbei, taip ir mūsų ba-Į

pasaulio vaikų“ pastangoms. 

Bet ir šis mūsų religinio pri-

žnyčiose bei kaimuose turėtų 

suaidėti panašia energija ir

Įsikėlimo darbas negalės išsi- Į užsidegimu galinga mūsų re- 

laikyti, jeigu ir mums kada1 Ilginio prisikėlimo giesmė, 

j nors pritrūktų tikrai nuošir-; G ražių progų tokiam himnui 

daus religinio optimizmo, įti- parašyti duoda ir paskelbta-

jo darbus minės amžiai. Juk 

tai buvo didysis mūsų tauti

nio prisikėlimo pranašas. Jo 

galingieji himnai “Jau Slavai 

sukilo,“ “Nebeužtvenksi upės 

lėgimo“ ir pan. dar ilgai il

gai aidės jo paties apdainuo

tuose Lietuvos upių kloniuose. 

Bet mūsų tautinis prisikėli

mas negali išsilaikyti be tik

ro dvasinio atgimimo. O šiuo 

atžvilgiu mūsų brangiosios tė

vynės vaikai dar labai ir la

bai atsilikę nuo kitų katalikų 

kraštu. O kas dabar žadins

viskas pasileidžia ant vidurių, mūsų tautų iš šio gilaus sus- 

Tuomet jau pagalbos nėra! ,nūdtmo? Re abejo, tai yra ne-

Neraažai nemalonumų bei paprastai garbingas darbas, 

skausmų dešiniame šone sukę-(kuriam paaukoja savo šven- 

lia didžioji žarna, ypatingai i čiausias jėgas kiekvienas kil-

mandagus kalboje ir visame elgėsyj. Jis 

turėjo skaisčių širdį ir kilnią sielą. Kai 

artimiausi jo bičiuliai nusižengdavo ka

me nors, jis, dagirdęs, tuojau pasipiktin

davo ir perspėdavo, kad daugiau taip ne

įvyktų. Jis pats buvo drąsuolis ir ryžosi 

siekti atsižymėjimų; jis norėjo tapti kar

žygis ir pagarsėti, tačiau jo dejos tini 

būti tyros ir nesuteptos.

Žiūrint į Pranciškaus išlaidumų, jo 

tėvas nieko nesakė. Tačiau, jis dar troško 

matyti savo sūnų esant turtingo didiko 

sūnum. Ir jis žiūrėjo į ateitį, sapnuoda

mas, kad kurių dienų jo sūnus užims aukš

tų vietų valstybės tarnyboje ar taps vy- 

riausias miesto magistratas. O motina 

žvelgė į tų sūnaus išdykumą su baime ir 

nieko netardama jį sergėjo karštomis sa

vo maldomis. Kai kaimynės moterys ją 

perspėdavo apie Pranciškų, jį nusišypso

davo, tardama: “Nusiraminkite, geros mo

terėlės, ir tikėkite man, ką sakau: mano 

sūnus taps galingas Dievo akivaizdoje.“ 

Nežiūrint visų prajovų ir linksmybių ir 

aikvojimo, motiniškasis jos instinktas iš

kėlė tikrąjį ProacUkau* kilnumo pobūdį.

kėlimo į savo idealų šventu

mų, į “Šventosios Lietuvos“ 

prisikėlimų.

Todėl reiktų ir mums susi

kurti daugiau panašių religi

nio atgimimo himnų, kurie

sis Maldos ir vyrų Apaštala

vimo himno konkursas. Kas 

parašys iki ateinančių metų 

vasario mėn. 16 dienos geriau 

šių mūsų religinio atgimimo 

himnų, gaus 100 litų premijų.

duotų mums drųsos karščiau Smulkesnių žinių ir keletu įuo 

aukotis šventiesiems Kristaus jJ^htų tam himnui galima ra- 

Bažnycios tikslams. Mums rei-,sti ir šių metų “Žvaigždės“ 

“marsaiic- 8 ir 9 numeriuose. Visi,

tik plunksnų valdo, maloniai
ktij- krikščioniškų 

či-ų“, kurios sužadintų ir mu- 

; nyse daugiau dvasinio atgi- 

įmimo ugnies, kaip paminėtie- 

!ji Maironio himnai kad įskė

lė lietuvių širdyse švento pa

kviečiami į talkų! (“R.“/

— Italijos valdžia su popie

žiaus žinia paskyrė 1,000 kuni- 

sitikėjimo ugnį mūsų tautos gų, kurie rūpintųsi fašistų

prisikėlimu. Kaip Olandijos 

katalikai su nušvitusiais vei-

jaunimo dvasios reikalais.

— Varšuvos magistras nu

liais kad gieda bažnyčiose sa-jtarė vienų didelių miesto gat- 

've galingųjį himnų “Mūsų vių pavadinti popiežiaus Pi- 

ILimburgas Kristui,“ arba Į jaus XI vardu.

Motina, kuri taip pasitikėjo savo sū

num, neabejojo, kad su laiku, Pranciškus 

persimainys, nes jis visada paklausydavo 

motinos patarimų. Be to, jis nebuvo sau- 

mylis ir visada atmindavo vargdienius. 

Būdamas tėvo pusininkas, jis dažnai tu

rėdavo daug pinigų savo žinioje ir sa

koma, kad pinigai per jo rankas plaukė, 

kaip vanduo, tačiau ne vien jo paties 

linksmumams. Jis dažnai prigelbėdavo 

savo bičiuliams ir nesigailėdavo vargdie 

nių sušelpti.

Kartą, besiskubindamas su reikalais, 

jis atsakė vienam vargšui duoti išmaldų. 

Gailestinga jo širdis prisipildė pasigailėji

mu ir jis susiniintijo: “ Jei vienas iš ma

no bičiulių būtų atėjęs, aš būčiau neatsi

sakęs duoti to, kų jis būtų prašęs. O da

bar šis vargdienis ateina nuo karalių Ka

raliaus ir viešpačių Viešpaties, ir aš jį 

aplenkiau, nesušelpęs jo reikale.“ Ir nuo 

tos dienos jis pasiryžo išmaldų duoti vi

siems tiems, kurie maldavo Dievo vardu.

Vertink darbų — įvertinsi pats save,

♦ * *
Kaip gali būti laisvas tas, kurs ne

moka valdyti save.

* * *

Niekados nepavesk atlikti kitiems

tai kų pats gali atlikti. Prudoi
♦ ♦ »

Žmonės pakenčiami tik pavieniai, mi 

nia per daug nutolusi nuo žmoniškumo.

* * *

Kas gi yra, teisingai tariant, pralai 

inėjimas? Niekas kitas, tik pirma progi 

prie ko geresnio. V. Phillips
* * *

Pati mažiausia valstybė užtektina 

plati pačiai didžiausiai meilei; juo anks 

čiau ji supa žmogui, tuo artimesnė jo šir 

džiai.

* Hi *

Palaiminta sveikata! Brangesnė tu u: 

auksą ir turtus! Tu plėtoji dvasių ir pra 

veri visas jos pajėgas. Kas tave turi, ne 

daug tegali trokšti, o nelaimingam, ku 

riain tavęs trūksta — trūksta viso ko.

,(Bus daugiau)
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tuo* p^u ^iaikK'k^ip^ir ffiiperStė “Švlvia”. Publika bedakunus, buvusius Pittsburghe [laikraštis esąs allnght — ti-(dvejopas: pirma — kaipo jau-

inet. Prasidės sekmadienyje, galo buvo patenkinta gražu 

lapkr. 27 d. ir baigsis lapkr. 

j 29 d. Sakė, bus daug kunigų 

[išpažintims klausyti, o pamo-

veikalu ir gražiomis dainelė

mis.

Ši operetė nus pakartota

kslus sakys misijonierius, bet|i,apkr> jg d., Lietuvių Pilie 

nepasakė koks. Tai dabar ži-^įų salėje. Dalyvauja Šv. Ka-

ir dariusius demonstracijas Ikėjimo neužgaunąs. Kaip san nuolės mokinės turėjo Hallo- 

Countv Air Port. Bet staiga norite, arba jis neišmano kų \ve’en party, antra — buvo

dienas kaip šuktelės, net man 

kepurė aukštyn pašoko:

skaito, arba yra žmogus blo

gos valios — vienų kalba, o
(Tęsinys 4 pusi.)

— Aš tau sakau, kad musei j kitų mislija. Tokių tipu pasi- 

gerinusias ir patogiausias “air i taiko ir “tiltų mieste ’ apy-

ngeidumas, kas ir koks čia zimiero parap. choras ir daug | k'ort» tai plikio galva. Jei tu^^ėse. 

būtų misijonierius. Žadėjo ki- įy.vmių Pittsburgho artistu. nian ne^b tai pasiklausk mū-1 X Spalių 30 d. įvyko moda
lių sykį plučiau paaiškinti. Bus Į Veikalas, pritariant simfoni- [su Sedulos burdingbosienės ir b(,< ių mėnesinis susirinkimas 
i labai ilgu sulaukti tos dienos, jos orkestrui, bus statomas po J M *au Poškins. Sakydamas Gražiai pasi

For COLDS, COUGHS
Sore tliroat, museular rheu- 
niatic aches& pains,ap|»ly Mus- 
terule, the "eouuter-irritant”

X Praeitų savaitę nnisų mo- suįįnojus> koks bus misi

Sv. Rapolas Arkangelas yra 

vienas iš trijų, kuriuos Die

vas siunčia, kaipo savo pasiu

ntinius: Rapolų, Gabrielių ir 

Mykolų.

kyklų atlankė vyriausioji mo

kyklų vizitatorė Sesuo M. A-

lcysia. Egzaminavo vaikučius, x mSnesį

peržiūrėjo visą tvarką. Rasta Ra2Sno pamoks|ą pntali.
v iskas O. Iv. t j • • , •mo, kad visi pasauliečiai gali

X Sv. Pranciškaus Vienuo-1 ir privalo apaštalauti, o ypač

jomerius. Ausis

įtarta bėgamais

vadovyste muz. V. X. Medi [paskutiniuosius žodžius spiovū tręikala^ Draugijos pirminiu.
nį0 j šalį ir, trenkęs cigarų j že- |ao» P*lė Elena Kaspucaūtė sma

T , • j v • - mę, nuėjo sau. Aš gi persi- įH’iai veikia. Jau užvedė per-

Ubui daug žmonių upgai- k#d ,p ‘trak(acijas „ centnl _ SL
plikę ar į plačiųjų nosį grei I Louis. Tikisi neužilgo gauti 

tai įšokęs į savo “Tilę” zova-

lyno akademijos mergaitės la

pkričio 20 d. sekmadienyje' los 

mūsų mokyklos svetainėje ti

kybinę dramų-tragedijų “Tar- 

(ir kitus komiškus 

žynius Dievo pasiuntinys ir j priedui veikalėlius su patnar- 

žmonių gelbėtojas. Skaitome! gintu koncertėliu) Šv. Kazi- 

šv. Rašte Tobijaus knygose,, miero parapijos naudai. Be 

kiek daug gero Jis padarė. Tė- abejo, mūsų vienuolyno aka

vus Tobijas, išleisdamas sūnų Į demikė's pasirodys kų jos ga-

Šv. Rapolas Arkangelas yra clzljUS'

vyrai, aš buvau “Pittsburgho 

lietuvių Žiniose” viešai pasi

žadėjęs uoliai apaštalauti ir 

savo apaštalavimo sėkmės vie

šai paskelbti. Norėjau persi

tikrinti, ar tikrai galima taip 

apaštalauti, kaip kunigas sa

kė per pamokslų. Pasirodo, 

kad labai lengvai galima, jei

lestavo, kad praeitų sykį ne

gavo išgirsti šios, be galo, gra 

žios operetės. Tiems, kuriems 

neteko išgirsti per seimų, bus 

proga jų vėl išgirsti ir pasi

džiaugti gražiomis dainelėmis 

ir muzika.

♦Sekantieji dalyvaus lošime: 

Sylvia — p. F. MeMillin,

r
Flzė — p-lė J. Andrulioniūtė, 

Poetas — p. J. Holzer, Vin

cas — p. J. Higgins, Kuni

gaikštis — p. G: Toole, Raulas

da nudundėjau namon.

i Plačianosis

Į kelionę, karčiomis ašaromis 

meldė Dievo palaimos jam 

taip, kad prarado savo akis. 

Kuomet tolimoj kelionėj Ar

kangelas patarė jaunikaičiui 

skubinties namo, nes tėvai rū

pestingai laukė jo, jaunas To

bijas pailso kelionėj. Bet Ar

kangelas sustiprino jj ir dar 

pasakė, kad pasiimtų su sa

vim žuvies tulži ir, kaip grei

tai sugrįš namo, kad tuojau 

pasveikintų savo tėvų, atiduo

tų Dięvui garbę ir pateptų tė-

li. Iš anksto galima sakyti, 

kad bus gražu ir įdomu. Tad 

eikime visi pažiūrėti tų mer

gaičių lošimo.

X Lapkr. 13 d. popiet 2 vai. 

mūsų lietuviai biznieriai, va

dovaujant Mrs. Simonavičie- 

nei, Mrs. Stravinskienei

tik norima. Pračjo jau lygiai |_ p j Katela, pana AraMa

du mėnesiu ir štai ką aš pa- Ward, pana Araminta
dariau: Vieną šeimyną pri-[_ pJ5 M Katcla Po,5 _

X Anų dieni iš penktojo ir 

šeštojo skyriaus šv. Vincento 

mokyklos sustreikavo keturi 

vaikai. Seserys juos pasiuntė 

namon, kad atsivestų savo mo 

tinas ar tėvus. Bet nei vienas 

nepasirodė, o kaip vaikai kų 

parėję namon primeluoja, tai 

žiūrėk motinos prie mokyklos 

jau ir čiauška. Gaila, kad ran-

kalbinau, kad leistų savo vai-[į- g Barley Molė — n-lė d das paR mus tokių nesus‘Pra

1 • ____ v _ "TT"_ •___•_ I J* ♦ J -H* L., •„, g,“,.,. I.,,—* AAusis kelius j savo šv. Kazimiero (z. Sataiti^ė, Dole - p-lė E. 

katalikiškąją lietuviškąją mo- [ Barleyj kaimo os jr 

Vykių’. Vaikai ateina ir labai[rni _ h

ir

patenkinti. •Gavau vieną me-j Neužmirškite, kad operetė 
tinį “Pittsburgho Lietuvių Ži-1 

nių” skaitytojų. Sunkiausiai

Mrs. Pakrosnienei, laikys šv. tai buvo išpildyti trečiąjį pa-

Kazimiero mokyklos kamba

riuose “sočiai card party”, 

kaipo užbaigimų buvusiojo

praeitąjį mėnesį bazaro. Ge- 

vo akis žuvies tulžim, kad tė-iriausios kloties, biznieriai. Ne- 

vas vėl matytų. j kaltai pasilinksminkite ir gra-

Jaunas Tobijas viskų išpil- ziai uždirbkite parapijos nau- 

idė. Ir koks tėvams buvo džiau

gsmas, kad jų sūnus sugrįžo
dai. Tai labai gražiai! K.

, , , ,. - , • i 11 X Vėlinių dienų, po mokyk-
Arkangelo pastiprintas ir kad | • , • , ,

m v i z. - j - Jos valandų, mūsų mokvklos 
levo Tobijaus akys atsidarė, .. y. . . .. . : ,

, , į . v . vaikučiai lanke visas Southkuomet sūnūs patepė žuvies

tulžim.
Iš to ir mes galime pasi

imti sau pasimokinimų, kad 

<v. Rapolas Arkangelas yra 

didis -mūsų globėjas ligose ir 

vargingose gyvenimo aplinky- 

>ėse. Tėveliai, paveskime sa

vo vaikučius, ar didelius ar 

nažus, Šv. Rapolo globai, kaip 

Tokijas padarė. Dėl to jaunuo 

lis sugrįžo sveikas, ramus, ir 

[suteikė savo tėvams tokį di

dei malonumų, kad visas jų 

gyvenimas tapo laimingas. To 

dėl ir mūsų tėveliai, jeigu au

kos savo vaikučius Šv. Rapo

lui, taip gi vaikučiai suteiks 

jums džiaugsmo ir laimės. O 
ligose, kreipkimės prie Šv.

lapolo, nes jo rūpestinga tar

nyba gausime pagalbos.

Taiposgi, jaunuoliai-vaiku- 

|eiai, — pasiveskime save glo

bai Šv. Rapolo, o jis bus mū

sų vadas, globėjas. Kad ir va

rgingi šio gyvenimo keliai, 

bet sugražins mus prie tėve

lių, kuriems bus džiaugsmas 

ir laimė. Kun. J. V. S.

visas
Side bažnyčias, kad įgytų vi

suotinus atlaidus ir paaukotų 

sieloms Skaistykloje kenčian

čioms. Iš viso aplankė devy-

sižadėjimų ir vos tik po dvie

jų mėnesių bet visgi prisikal

binau vienų vyrų prie Vardo 

Jėzaus draugijos ir pasižadė

jo kas mėnuo eiti išpažinties 

ir prie šv. Komunijos. Būtų 

gerai, kad ir kiti vyrai atsi

lieptų, kų yra padarę, kaip. a- 

paštalavę. Pasirodo, labai len

gvai galima kiekvienam apaš

talauti ir, kaip pamokslinin

kas sakė, didelius darbus nu

veikti. Esu pats dabar įsitiki

nęs. Na, atsiliepkite, kas kų

“Sylvia” bus vaidinama Lap

kr. 15 d., 8 vai. vakare, Lietu

vių Piliečių salėje, 1721 Jane 

St. M.

WEST END PITTSBURGH
(McKEESROCKS)

Susilaukusi iš cen- 

tio daugiau literatūros, pra

dės skaityti paskaitas. Keep 

up, girls.

X Jau ketvirti metai kaip 

Antanas Kučauskas sirguliuo

ja ir jokio sunkesnio darbo 

nebegali dirbti. Sutriuškinta 

mainoje koja nuolat skauda. 

Be lazdos kartais nė paeiti ne

gali. Ilgų laikų, iš kelių atve

jų, jis išgulėjo St. Francis li

goninėje, Pittsburgh, Pa. An

tanas priklauso S. L. R. K. A. 

vietinei kuopai. Vilimas

“čarterį’

AT ALL DRUGGISTS

Eat this fine 
cheese food 

oftener!

tilsiu tėvų, kurie tvirkina sa 

vo vaikus. Tėvai ..turėtų būti 

dėkingi seserims, kad jos pa

deda jiems vaikelius mokyti 

ir auklėti — vesti doros ke

liu. Vietinis

MT. PROVIDENCE, PA. į

BRIDGEVILLE, PA.
Kaip kitur, taip ir pas mus 

ne visi mėgsta skaityti. Ne ko
žnas, 'kuris ir skaito supranta 
vedamųjų rašytojo mintį — 
tikrųjų rašinio prasmę. Tūlam

X Pas mus jau nuo kai ku

rio laiko yra užvestos Švč. Jė

zaus Širdies pamaldos pirmuo-; TciiLi a.štyje buvo pareikšta už

šv. Pranciškaus Vienuoly
nas. — Spalių 31 d., Šv. Pra

nciškaus Vienuolyno mergai

tės turėjo savo rūšies pasilink

sminimų, kurio tikslas buvo

LIETUVIŲ KEPYKLA 
“KAUNAS”
1400 REEDSDALE ST.

N. S. PITTSBURGH. PA. 
Gamina gryną, ruginę duoną. 

Reikalaukite musų duonos.
TELEFONAS FA 7602

se kiekvieno mėnesio penkta

dieniuose 7:30 vakare. Į pa

maldas skaitlingai žmoneliai

uojauta, pasigailėjimas dviem 

mūsų piliečiam, kad ilgas lai

kas negauna darbo. Skaitė, 

skaitė tas kelias eilu-
lankosi, ypač klauso mūsų ge- iv-rai»
rb. klebono toms pamaldoms [^es išskaitė, kad jie esu te

veikia, bus daugiau gyvumo.[pritaikintų pamokslų. Tų die-|na^ Pažeminti, pajuokti. Buvo 

rJas katalikiškas bažnyčias ir !Vyrai * darM. nesnauskite! | nų taipgi eina daug žmonių, j ™aiše Paršiukas, o iššoko ka- 
visose meldėsi už mirusius. 'Pamatysite, kad kiekvienas at-! ir visi mokyklos vaikai, prie |<‘iukas- Panas’U prajovų lietu-

Labai gražus dalykas vai

kus nuo mažens pratinti prie 

pamaldumo už mirusius. Jei 

mokykloje būdami išmoks mel

stis, tai neužmirš nei kaip už

augs ir nesigėdys atlankyti 

bažnyčių. Tai buvo toks noras 

mūsų klebono. Dieve duok, 

kad tokį paprotį užlaikytų 

visuomet savo gyvenime.

i 1 Mažiutė

X Į moterystės luomų eina 

| Andrius Marčulaitis su Juze 

[ziiioniūte. Lapkr. 6 d. paskel

bta pirmas užsakymas. Reikia 

pastebėti, kad Juzė yra “Ma

rijos Vaikelių” draugijos na

rė nuo keletos metų. Ausis 

X Sekmadienį, lapkr. 6 d. 

klebonas iš sakyklos paskel

bė, kad 40 vai. atlaidai šv.

SOUTH SIDE .
X Kun. Kazėno rūpesčiu, 

mūsų mokyklos silpnos svei- 

atos vaikučiai gauna du syk 

dienų pieno iš Board of Pii- 

blic Education, o ačiū mūsų 

liznieriui Stanley Simonavi- 

’iui, praeitų savaitę tiems vai

kučiams padovanojo įvairių 

‘eraekers” užkandžiams. Tuo 

mi vaikučiai labai patenkinti 

ir širdingai dėkoja savo gera

dariams. Tikimės, kad su lai- 

cn jųjų silpnos sveikatėlės su

stiprės ir lų syk galės ener

gingiau imtis savo darbo —

mokslo. Mažiutė

liksite gerų darbų ir įsitikin

site, kad nėra taip sunku, 

kaip kas mano.

Atgijęs Darbininkas

šv. Komunijos. Išpažinčių klau'vk? tarPe Pataiko gan daž 

soma ketvirtadienį popiet. Įjnai-

pagalbų atvažiuoja kaimynai! Štai, musų katalikas “stu- 

knnigai: Kazėnas ir Skripkus. [dijuoja” pasiėmęs bedieviškų 

Tai gražus paprotys. Dieve laikraštį ir nieko blogo jame

duok augti ir plėtotis toms 

gražioms ir naudingoms švč. 

Jėzaus Širdies pamaldoms. Te 

Aukščiausias suteikia stipry-

X Lapkr. 13 d. vyrų sek

madienis. Per visų dienų bus 

išstatytas Švč- Sakramentas a- 

doracijai. Tai vienatinė tokia 

šventė kas mėnuo mūsų baž- [bę mūsų nenuilstančiam dar-

nyčioje. Tų dienų visi vyrai 

eina prie šv. Komunijos, pas

kui per visų' dienų lanko baž

nyčių ir adoruoja savo Atpir

kėjų Jėzų Kristų Švč. Sakra

mente. Kunigai sako tai iškil

mei pritaikintus pamokslus ir 

vakare Švč. Sakramentu pa

laiminimas užbaigia dienos iš-

buotojui ir pamokslininkui 

kun. Vaišnorui už užvedimų 
tų pamaldų. Katalikas

neranda. Tuom tarpu, tame 

laikraštyje, kas sakinys, tai ■ 

bjauriausias Dievo įžeidimas 

tikėjimo pašiepimas, bažnyčios [ 

išniekinimas, tikinčiųjų paže-' 

minimas. Skaito, žmogelis, tas! 

visas blevizgas ir stigavoja
i

kilmę. Akis

X Par L. R. K. Federacijos

|X Anų dien, važiuodamas 

iš McKeesRocks sustojau prie 

Tabor Street Station gasolino 

pasisemti. Netoliese ant kam

po du kažkų neaiškiai argu

mentuoja, rankom tik mosi

kuoja ir girdis tik: “air port, 

air poTt.” Pamaniau sau, kadį

Kazimiero bažnyčioje įvyks Kongresų buvo perstatyta o-[mūsiškiai kalbasi apie musų

B/LjL Y^
KOI

UMKT

1

MttlHĄ M. + + +0 (TRIPIE PIUS)

Nedyval, kad milijonai mė
gsta Kraft Velveeta . . . užsi
tepti, atsipiauti, virti su juo.

Minkštas, patraukiantis sko 
nis nuo seno Cheddar sūrio. 
Varškus, kaip pienas. Užtvir
tintas Almerican Medical As
sociation. Užsipelnija aukštą, 
maitingumo ratą plius, plius, 
plius. Gauk kitą pakečių nuo 
grocerninko šiandien.

KRAFT

Aite Katilms
505 E. 8th Avė., 
HOMESTEAD, PA. 

Telefonas Homestead 0930
Didžiausia Lietuvių muzi- 

kališka ir galenterijos krau

tuvė visoj Pittsburgho apy

linkėje. Parduodu visokius 

Radios, Pianus ir visus ki

lus muzikališkus instrumen

tus. Taipgi deimantinius žie

dus, laikrodžius ir visus ki

tus auksinius - sidabrinius 

daiktus kas tik randasi auk

sinių daiktų krautuvėj ant 

lengvų išmokėjimų. Turiu 

24 metus patyrimų biznvj.

VISADA
UŽMIRŠTA

FINKELS — THE ATRĖŠ
ARCADE COLONIAL

1#I5 Carson St. 2009 Carson St.

Fri. — Sat. Nov. 11 — 12
“Hold-‘Em-.Iall” “Tigcr Sliark”

Mon. — Tue. Nov. 14 — 15
“Beast of thc City” “Smllhig Tlini”

Best tc.lklng plctnrcs and oonrteons attcntlon. 
Admisaian-Ca'onial 15 renta Saturday — HnJidays 25 ccnts 

Clitldrcn IO renis ahvnys.
A<lmlssioii-.\r<-a<lc 25 ccnts

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

LAMBERT PHARMACAL 

COMPANY

St. Louis, Mo.

childrcn 10 centu.

LISTERINE
promptly ends odort ordlnary 
antl»ptics can't hide in 4 days



DAINUOS ARIJAS CONGRESS VIEŠBUTY
DRAUG A S čtatvirtadienig, lapkr. 10, 1932

(žaidimus, į kuriuos buvo pa-Sv. Petro ir Povilo bažnyčioje, nai Seimai, kuda jų mylimoji Laikus jau jums patiems su

kviestos gerbiama Motina Do jo ne vietinėj North Side, kmi;dukrelė Matilda ėmė šliūbų siprasti. 

vida ir kitos perdėtinės Sese-'25 m. atgal toj pačioj šv. Pet-

rys ir gerb. kapelionas. jro ir Povilo bažnyčioj ir to
žaidimų buvo užkand- pnties gerb. kun. S. J. Čepu-

korte. I

Po

X Gerb. Pittsburgho žinių 
Tėvui nuo senai buvo labui rėmėjai, kreipkitės su spaudos 

aktyvūs katalikai. Per ilgus darbais prie Pittsburgho Žinių

GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

Šventasis Raštas, Senojo 
Naujojo Įstatymo, su Vulga- 

l^Jjtos tekstu, Antras Tomas, plo- 
Į Dangų Žengimo lietuvių pa- katalikiškoji spauda atlieka !naĮs popieriniais aptaisais,

žiai: saldainių, pyragaičių, rie nanio buvo surišti moterystės metus darbuvosi prie vietinės! agento, 1921 Carson St

uitų. Pasivalgiusios ramiai nu rysiu

ėjo gultų. Mergaite No. 13' Po pamah.ų labai gražių rupijos. Taip gi abu priklau- jums visokius spaudos darbus, 
puotų surengė Liet. Simų drau jU.įe Susiv. L. lt. K. Ame- su nužeminta kaina, negu ko- 
gystės svetainėje, Belmont So. rikoje. Imliai gaila. Rap.'kia bedieviška. Jūs duodamiBENTLEYVILLE, PA.

kaina $3.00.
Šventasis Raštas, Senojo

Testamento III. Psalmių kny-

Ponia Aleksandra Piei/.niskivnė, viena įžymių lietuvių 
dainininkių (’hieagoje, “Draugo” kumštynių turnamento ban- 
kiete, lapkr. 21 d., Congress viešbuty, “Golden Room” (prie 

ir \Vabash gatvių) dainuos arijas iš operų.Congres

DRAUGAS BŪXING NEVIS
ADVANCES IN C. Y. 0. 

TOURNAMENT

Spalių 30 d. Šv. Luko para- 
pijos bažnyčioje, iškilmingai ru]‘ 
švenčiama Kristaus Karaliaus 
šventė. Šv,č. Sakramentas bu
vo išstatytas visų dienų. Per 
pamokslų, paraginus vietiniam 
klebonui, kad lankytų bažny. 
čių per visų dienų, už tad a- 
doruotojų ir netrūko visu lai
ku. Aš pats per tris kartus 
atlankiau ir vis radau daug 
žmonių bažnyčioje. Tai labai 
gražus pavyzdys; tik gaila, 
kad daugelis nepaklausė mūsų 
dvasios vado paraginimų ii 
nei sykio neatlankė bažnyčios.

X Darbai dar nei kiek ne
pagerėjo. Už tad labai sunku 
visiems su anglimis. Kas met 
paprastai parapijai patys pa 
rapijonys supirkdavo anglies, 
bet šįmet to negali padaryti, 
tad jie vartoja kitokius būdus 
— jie prirenka užtektinai iš 
“coke-yards” ir pristato, kaip. 
į bažnyčių, taip ir j kleboni
jų. Ellswortli kasyklos nedii 
bo nuo spalių 21 d., o dabai 
nuo lapkričio 1 d. vėl pradė
jo po biskutį dirbti.

X Naujas mūsų biznierius 
su “Pittsburgho Lietuvių Ži
niomis” šiaip taip verčiasi ir

North Side, Pittsburghe. Daug; 
svečių dalyvavo, ne tik lietu- X Lietuviai biznieriai daž

katalikiškai spaudai apau,los Patarl*'i knyga, Eklezias

bet ir žymesnių ameiiko-

Linkinie jubiliatams laimin
gai susilaukti auksinio jubi
liejaus. K. J. V.

tikas, Izajo pranašystė. Vertė 

ir Komentorių pridėjo Vys- 

kūpąs Juozapas Skvireckas, 

plonais popieriniais aptaisais 

kaina $3.00.

nai nusiskundžia, kad plačiu- |darbus Pai«lllsite katalikiškų- 
ji Lietuvos išeivija neremia jų sl)aut^b 
biznių. Žinoma, yra labai ne-j Pittsburgho žinių generalis 
malonus daiktas, kada mūs agentas visados patarpinin- 
broliai lietuviai perka pas svtU kaus jums ko pigiausia atlikti
timtaučius, o ne pas savo tau-!spaudos darbų ir tokiu būdui Sventasla Rastas, Senojo 
tos biznierius. Bet, broliai biz- paremsite net Pittsburgho Ži- Nauj°j° {statymo arba 'lesta 
nieriai, pirma jūs patys pada- ' mas.
rykite pradžių: pirkite pas sa

------------- įvuosius, o ne pas svetiintau-
Labai nemalonus ir apgailės čius, tada jūs pavyzdį ims ir 

taujamas dalykas iškilo vie visi kiti lietuviai.

■n

K. J. Vaišnoras,
Pittsburgho žinių gene

ralis agentas

mento su Vulgato tekstu, Ket 

virtas Tomas, kaina $4,00.

Viršminėtas knygas dar ga 

Įima gauti:

“DRAUGO’’ KNYGYNE

tlie one you so jsuccessfully 

put over.

ln my inind, atliletic events 
of tlie nature vitnessed at tlie 
St. Agnės Gymnasium on No- 
vember 3rd, is of sucli nature 
tliat vili not only bring clos- 
er together the young men of 
il.ithuanian parentage from the 
j City, būt also, tliat of the 
Countrv, thereby keep tlie'fu-
'ture generation of Lithuanian |^ar ‘^araP sel” nebuvo. Dar 
parentage in elose contact1 žada nebankrutyti, bet visgi 

Avith each other. | geriau būtų, kad atsirastų dau i
giau kostunierių, “Pgho Liet. i 

ėmėjų.

DRAUGAS
FIRST

FRANK KETURAKIS
Krank Ketter, A. A. U. 

Champion and entry in tlie 
Draugas Lithuanian Boxing 
Tournament from Our Lady 
of Vilna pa rišli, AVest Side be
taine a serious contender ior 
tlie C. Y. O. title when lie 
kuocked out Victor Karpus, a 
6 ft. 3 in. giant, in the first 
round at the C. Y. O. Center 
lašt Saturday niglit.

LITHUANIAN
Looking forward to future 

events of similar nature, I am 
Yours very truly,

John T. Zuris< v.

Pittsburgho Liete 
viii žinios

Žinių”

X A. a. Agota (Jleskienė 
mirė spalių 21 d. Laidojo spai, 
23 d., o šv. Mišios buvo atlai
kytos spalių 24 d.

“Draugo” Draugas Koresp

DRAUGAS LITHUANIAN 
B0XING TOURNAMENT 

WINS CITY AVIDE 
APPROVAL

N. S. Pittsburgh, 
Pa.(Tęsinys iš 3 pusi.) 

priėmimas naujų mergaičių ■

(Initiation). -----------------------------

Priėmimas buvo gana juo- Sidabrinis jubiliejus. — Spa 

kingas: aprėdė vienos kitas lių 24 d. Motiejus ir Elena 

keistai ir juokingai: vienai Jurgelai apvaikščiojo savo 25

-------------- pridėjo ūsus, kitai barzdų, dar1 metų šliūbo sukaktuves iškil-
Congratulations on tlie suc kilų aprėdė kaip čigonę, o ki- nuogomis šv. Mišiomis, šv. Pe

tess of tlie Draugas Litliuan 
i;,n Boxing Preliminaries are

tas net kaip juodukes. Paskui Į tro ir Povilo bažnyčioje, Home į 
niaršavo po visų Vienuolynų' stead, Pa., kur klebonauja ge- 

pouring in every day. Soinejnet ir T. kapelionų aplankė, j ib. kun. S. J. Čepananis. Gal 
drive over to the offices to po mąršavimo turėjo gražius dėlto pamaldos buvo laikomos
tell us vliat a vonderful event ■ , . ...........- —

it vas, otliers telephone their !
congratulations and many o- j 
tliers semi in their letters ap- 
1 roving it as the greatest ev- ' 
ent tliat vas ever sponsored' 
for our Lithuanian Youth.

H ere is vliat Mr. John T. 
Zuris, Pres. of the Lithuan
ian Lavyer’s Association of 
Chicago vrites:

Noveniber 4, 1932

Draugas,
2334 S. Oakhy Avė.,
Chicago, Illinois 
Gentlemen:

Lašt niglit, ( vitnessed the 

Lithuanian Boxing Tournam- 

erit’at the St. Agnės ’Gyrnna- 

'sium, and it vould be selfish- 

ness on my part, or anyone 

vho did not express bis true I 

and į&į^t fėėling in the sa- į 

tisfadftdn that one derives | 

from seeing an event sueh as į

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes į Lietuvę ir visus pasaulio 
kraštus. « f *^4

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

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

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

FINAL2
AT

0. CENTER
CONGRESS & VVABASH AVENUE

THURS. NOV. 17. S
• *

GENERAL ADMISSION 55c Tax Ine. 
RESERVED SECTION $110 Tax Ine.



ketvirtadienis, Japlcr. įO, 1932

C H I C A GOJĘ
D R A U O A S

Lituanica Sberman 
Viešbuty

(Berlyno, Vienos ir kiti niuzie* 
ja5..

i Visi lietuviai kviečiami at
silankyti ir pamatyti įdomių 
Į paroda), ypač pasigerėti Litu- 
anicos skyriumi. Paroda bus

Sberman viešbuty, Chicago- atdara nuo 11 vai. ryto iki 11 
je, pradedant lapkričio 16 d. įval. vakaro. Prasidės 16 d. la* 
ir baigiant lapkr. 20 d. bus pkr., baigsis 20 d. lapkr. Jža-
nepaprasta paroda, pašto žen 
k h) kolekcijų, senųjų pinigų, 
aikiologinių iškasenų, išnyku
sių Amerikos indijonų padari
nių. senųjų ginklų kolekcijų, 
senoviškojo meno, senų, retų 
knygų, senoviškų stiklo išdir
binių ir daugybės kitų daik
tų. Parodoje dalyvauja visi j- 
žymiausi plačiosios Amerikos 
hobbyistai ir kolekcijonieriai,

nga 23c. Rap.

PAGERBSIME SESERIS

Šįmet, kaip jau visiems ži
noma, Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolynas švenčia 25 metų 
sukaktį — sidabrinį jubiliejų 
nuo įsisteigimo.

1932 metai jau eina prie bai
gos. Š. K. A. R. draugija aku-

Bet Šv. Kazimiero seseris,
Į kurių veikimas ■ daug reiškia 
-mūsų tautai, rengiamės page
rbti pirmų' sykį.

Vienuolės užsidariusios tarp 
keturių sienų — mokyklos ka
mbaryje. Jos kitus mokina ir 
pačios mokinasi, nes šiuo melu 
iš mokytojų daugiau reikalau
jama, negu keli desėtkai metų 
atgal.

Žinoma, vienuolės to nerei
kalauja. Jų tikslas — aukštes
nis ir kilnesnis, bet graži lie
tuvio širdis to reikalauja. Ta 
įgimta ypatybė pagarba vieno 

kitam glūdi lietuvio sieloje 
ir jų parodo gyvenime.

Šį sekmadienį, lapkričio 13 
<1., be abejo, skaitlingai su
važiuosime, užpildysimo erdvų 
vienuolyno auditorijų, kad pa
gerbus Šv. Kazimiero seseris.

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
seimo.

Toliau sekė rinkimas darbi
ninkų draugijos labui, kuri.- 
įvyks sekmadienį, lapkričio 13 
tk, Crystal Ballroom. Šokiams : 
griež didelis ir mėgiamas or 
kęst ras.

Susirinkimas tapo baigtas 
malda už mirusį draugijos na
rį a. a. Vyšniauskų.

A. Planohuuds

ST. CHARLES, ILL.
SERGA

J’raėjusiais metais atvykęs 
iš Škotijos J. Radvinauskas 
sunkiai susirgo ir dabar rau
dasi ligoninėje Aurora, Ilk

M. Carlsen
tarpe ir Įžymiausias lietu, binasi ta reta ir pirma 25 Pasidžiaugus jų sunkaus

tų bėgyj proga surengti tlide

D A K T A R A
lei. Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-.’ 1 ryto: 2-6 lr 7-9 vakare 

Ptiuue Houievard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 AVest 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo Y iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

vių mumizmatikas dr. Al. M.
Račkus, kuris parodoje išsta
tęs labai turtingų LAtuanicos į viešai pagerbsime Šv. Kaži 

miero seseris.
Pagerbimai labai dažnai pa-

25 metų darbo vaisiais, pasį-
Ii. gražų bankietų, kuriame! džiaugus mūsų pačių įstaiga. I

Tyla

skyrių. Dr. Al. M. Račkaus 
Lituanicos kolekcija yra did
žiausia ir brangiausia ne tik sikartoja: vardinės, gimtinės, 
Lietuvoje, bet ir visoje Euro- išleistuvės, sutiktuvės, įvairios 
poje. Jo kolekcijoj yra tokių (Sukaktys ir t.t. Kartais reikia 
retenybių (unikatų), kokių neįmanyti, kad gyvename page 
turi didžiausieji Paryžiaus, Į rbimų laikus.

DRAUGIJOS BALIUS

lemi Marijonu Misi
jos rudens metu

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 76 91

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

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto1 iki 8 vakare 

Tel. Cicero 1260 X—KAI

DR. GUSSEN
North Side. — Draugija pc , Lapkričio 10 d. — 20 d.,

GRABORIAI:

Šv. Cecilijos globa laikė mė 
nesinį susirinkimų lapkričio 2 
d., parapijos svetainėje. Svar- 

! styta daug svarbių dalykų, 
ypač apie metinį 
balių.

Kenoslia, Wisconsin. 
Lapkričio 13 — 20 d., Latv

eli, Mass. *
Lapkričio 23 — 27 d., Mel-

draugijos Tose Park, 111.
Lapkričio 27 -— 29 d., Ke-

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

i valandai vakare
I Nedeliomis ir Seredomis susitarus
4347 W. 14th bt. Cicero, UI.

Vai.;

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

todėl, kad priklau
sau prie grabų 14- 
dirbystėa.

OFISAS
<68 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 3333 ■.

^Halated Btreeg Tai. 
V’lctory 4933.

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėm* pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėee kuopigiausia. 
ir pigiau negu kiti Uelkale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 3616 arba 3611

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, HL
TEL. ČIOBRO 6937

Draugijos atstovas p. Dir- tūrių dešimtų valandų ŠŠ. Sa* 
zis padarė gražų pranešimą iš kramento Adoracija — Šv.

Kazimiero bažnyčioje, Pitls- 
burgh, Pa.

Lapkričio 28 d. — gruodžio 
6 d. rekolekcijos ir keliniu 
dešimtų valandų ŠŠ. Sakia-

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 236.0d 
IOPLYČIA DYKAI

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

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

sutarties

ofisas Tai. Grovehill (617

Office Phone 
Prospect 1028

Kės. nnd Office 
2359 So. Leavitt St.

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2403 W. 63rd St., Chicago
pFFICE HOURS:

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

DR. S. A. DOWIAT
Rea 6787 8. Arteslan Avė. __________ _ . _

TaL Grovehill 0617 GYDYTOJAS IT CHIRURGAS
6147 VVEST 25th STREET 

Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak. 
Tel. CICERO 662 

lr
3924 W. WASH1NGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Blvd. 

4:39 — 6:20 kasdien 
Telefonai: Kedzle 2450 — 2461, arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

>421 West Marųuette Road 
VaL: >-6 lr 7-9 P. M. Ket. 3-13 AM. 

Nedėlioj susi taras

TEL. LAFAYETTE 7660

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

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

Į Tel. Canal 0257 .Res. Trospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artcsian Avė.

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

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomla 
2420 VV. Marųuette Rd. arti Weslern

Avė. Phoue Hemloek 782H 
Panedėlials, Seredomis ir Pėtnyčiomle 

IN2I Ko. Halsted Kirwet

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedeliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

Tel. Lafayette 6792

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 3 iki 6 po pietų, 7 iki 9 rak.
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutarti

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

Jei neaLsilienta šaukite Central 7464

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. 
Nedėliotais tr Šventadieniais 19—12

Phone Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nee neturi
me (klaidų ai laikymai 
skyrtų.

Nauja, graži ko- 
plyfca dykai.

8307 Aabnn Avaaaa
S. M. SKUDAS

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chioago, Hl.

I. J. ZOLP
aRAJBORIUI IR LAIDOTUVIŲ 

TRINU AB
1650 WEST 46th STREET

Kampa. 46tk lr Paulina Ita 
Tel. Boulevard 6393-8413

Nuiludlmo valandoje kreipkitės 
jrle manęs, patarnausiu slmpatlž- 
cal„ mandagiai, gerai ir pigiau negu 
iltur. Koplyčia dėl germenų dykai-

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Rainomis 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 įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Oflntut

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

AVI LILCin. VAIV/Ll - - I
1344 S. 50th Avė., Cicero, IhJniento Adoracija — Cicero, III.

Lapkričio 30 d. — gruodžio 
18 d. Švcnč.. Panelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo Novena 

f— Cambridge, Mass.
Lapkričio 30 tl. Šv. Andrio* 

į jaus atlaidai ir gruodžio 4 -- 
11 d. Šv. Teresės Novena — 
Šv. Andriejaus bažnyčioje, 
Philadelpliia, Pa.

Gruodžio 7 — 15 d. — šv. 
Juozapo bažnyčioje, So. Chi
cago, III.

Gruodžio 12 — 18 d. — St. 
Clair, Pa.

Gruodžio 16 — 23 d. reko
lekcijos Šv. Juozapo namuose 
— Hinsdale, III.

Gruodžio 19 — 23 d. — re 
kolekcijos šv. Jurgio bažny
čioje, Detroit, Mieli.

Misijoms vadovauja marijo 
nai misijonieriai: kun. Auta 
nas Petrauskas, M. I. C., kun. 
Jonas J. Jakaitis, M. T. C. ir 
kun. Aleksandras Būblys, M. 
I. C.

Phone Hemlock 2061

ANTANAS
DABILIAUSKAS

Mirė lapkr. 8 d., 1932 m, 7:30 
vai. vak., pusamžiaus. Kilo iš 
Suvalkų rėd.,-Kalvarijos apskr., 
Vižainiu parap, Grigališkių kai
mo. Amerikoje išgyveno 30 m.

Paliko dideliame ’ nuliudime 
sūnų Antanų, 3 seseris: Oną, 
Matuzevičienę. Veronikų t’et- 
raitienę ir Pennsylvanijoj Ma
rijoną Virbilienę ir brolį Juo
zą ir švogerius ir gimines: o 
Lietuvoj močiutę ir brolį Sta
nislovą lr gimines.

Kūnas pašarvotas 2143 West 
23rd St. Laidotuvės jvyks Suba
toje, lapkričio 12 d., iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. ,

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys 
tamus-mas dalyvauti šiose k?i 
dotuvėse.

Nuliūdę: Simus, Se-orys, Bro
lis tr Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Lachavlčlus. Telefonas 
Roosevelt 2515.

PRANCIŠKUS STATKUS
Mirė lapkr. 8 d.. 1932 rti . 4:20 vai. vak., pusamžiaus. Kilo iš( 

Šiaulių apskričio, Patllėa parap. Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime moterį Oną, po tėvais Varpn- 

čauskaitę, dukterį i'rnnctšką ir žentą Joną Poetus, anūką Joną 
lr sūnų Albertą, 2 seseris Barborą Llntauskienę kr Oną Simonai- ' 
tienę Ir švogerį Ignacą Hlmonaltj ir gimines; o Lietuvoj 2 sese
ris RosalIJą JaučIokoJienę lr Uršulę Petrauskienę Ir gimines. Pran
ciškus Statkus buvo narys šv. Antano ir šv. Vardo draugysčių 
kr taipgi Lietuvos Mylėtojų draugijos.

Kūnas pašarvotas 1443 8. 491h Court. Cicero. III. Laido'uvė-i 
įvyks Subatoj. lapkričio 12 d.. Iš nauąų 8 vai. bus atlydėtai j 
šv. Antano parapijos bažnyčią, kurtoj įvyks gedulingos pamuldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges kr pažysta
mus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: Moteris, I b ik t ė, Žentas, Anūkas Susiu, Seserys, 
švogfrls Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EXTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedėlioii-is 9-12 

U55S SO. WESTERN AVE.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557x-spinduliai

llli. MAltGEKIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patoges.ię 

vietą
3.425 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. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7 387

Ofiso vaL kiekvieną dieną nuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki ii vaL vakare Utarulukais 
ir ketvergals.

Rea. Tel. Hyde Park 3395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER 'AVENUE 
Tel. Virginia 0036

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

Vai.

AKIŲ SYDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
satl priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaiguno, akių apleminlo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 

1 cataractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
stsitikimuėse, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažlau- 
uas klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto iki I vaka
re. Nedėliornls pagal sutartj. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus Pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVE. 
TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTA8

Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET 

Kampas Halsted 8t.
Valandos: nue 10—4; nue I—S 

N •daliomis: ano !• iki 13.

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

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

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

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7K2O 
Namų Tel.: Prospect 1930

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 AVEST 47th STREET

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

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W, KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVE. 
Chicago, III.

Tel. Grovehill 1595

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

Hei odomis po pietų ir NedėldieniaU
tik susitarus

3422 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 8000

Office Phone 
Wentworth 8006

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 3-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D,1
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2374

DR. MAURICE KAHN DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. 'Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDO8:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 13 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO.* ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
▼ai.: ryto nuo ie—13 nuo S—4 po 

pietų: 7—|:S9 vaL vakare.
Nedėllouats 19 Iki 13 

Telefonas Midway 2880

3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir rezidencija

6504 SO. ARTESIAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
plet. Utarn. lr Subat. nuo 3-6 vak.

Šventadieniais pagal sutarimą.'

Tel. .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STlil.;.T 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

Tai. Hamlock 3799
Rea. Tel Prospect 66)6

HEMLOCK 31(1

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2 42 9 West Marųuette Road 

VALANDOS:
• iki 13 ryto, T iki 3 vakar* 

Utarn. tr Ketv. vak. paaal autam

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisaa 6166 South Kedzle 
Rea. 6426 Bo. California Avė. 

▼ai.: 3-4. 7-9 v. v. liaklrlant Keiv

Ofiso Ir Rez. TeL Doulevard 6911

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

or»-e vai nuo 1-1. puo ■ IS « if
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Pranešimas
‘ DRAUGO’' VAJAUS KON- 

TESTININKŲ SUSIRIK 
KIMAS

Ketvergo vakare, lapkričio

kas K. Sabonis praėjusį penk
tadienį gavo liūdną žinią iš 
1 ietuvos apie mirtį savo myli
mojo tėvelio. Dar prieš pora 

j metą turėjo laimės ji aplan
kyti. Nuliūdusiai gerb. Sabo
niu šeimynėlei dėl šio ištiko, 

jsio smūgio šios parapijos žino-

10 d., 7:30 vai. Aušros Vartą1, 
par. kambaryje įvyks konte-1 
slininkų susirinkimas.

Visi kontestininkai prašo 
n i sugrąžinti Boxing tikietus 
lapkričio 3 d., ir pasiimti ti 
kietus dėl Boxing Finais, ku 
ris įvyks lapkričio 17 dieną.

nės reiškia gilios užuojautos
ir atminti savo maldose ją a. 
a. tėvelį, ypač lapkr. 18 d., 
kurioje įvyks pamaldos .už ve
lionies siela. Ašt.

D. L. K. VYTAUTO DRAU
GIJOS TEATRAS IR 

BALIUS

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS Bridgeport. — Praslinkus li- 

iriksmam vasaros laikui ir su
laukus rudens, žmonės pradė
jo rengtis prie visokių vaka-

, , rinių pasilinksminimu, ypatin
gus draugišką vakariene, ku-1 , .. , . , . *‘ v 7 įgai draugijos, klubai rengia 
noie dalyvavo gražus būrys , . ...-■ 1 • r • koncertus, balius ir kitokias

pramogas, kad nors sykį į me-

X ftv. Vardo draugija pra
ėjusį sekmadienį buvo surcn-

šios parapijos vyrų,/draugijos i.

tus sukvietus narius draugiš
kai ir linksmai laiką praleis- 
t i, ir kad padarytu draugijai 
peilio.

narių ir svečių. Pačių vyrų vis 
kas buvę paruošta labai gra
liai. Gardžius užkandžius bu- 1 
Vo pagaminęs A. Vardauskas, 
fienuilstamas šios kolonijos
darbuotojas; prie stalų patar- j L>. L- K. Vytauto draugija 
pavo jauni draugijos nariai, ' rengia metini balių su vanli- 
Programą išpildė Vargoninin- uimu sekmadienį, lapkr. 13 d., 
kų C. Sasnausko choras, p. A. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
Pociaus vadovaujamas. Buvo , 7 vai. vak. Balius rengiamas 
ko pasiklausyti. Kalbėtojai l)U,sy’Kį ! nudils tikslu pagerbti 
vo A. Mošsman, Chicagos Ar- , kivo narius, kurie per 10 arba 
kivyskupijos Šv. Vardo draug. į-d metų neėmė pašalpos, Ja- 
pirmininkas, prof. F. Mastau- nie vakare draugija teikia gar- 
tekas,. kun. J. Ponzik, kun. 1. b >s dovanas, kokią kurią pa- 
Albavičius, P. Šaltimieras ir siskiria. Šįmet tokių narių ra- 
M. Česnavičius. Programą la- gulasi šeši. Jiems bus suteikta 
bai sumaniai vedė dr. F. Tau- - garbės dovanos, 
tkus. Vakaras buvo tikrai jau- Į Be to> (lraugija {ikisi) ga1> 
kus ir paliko gražiausių įspū-(,iks kiek pelno suSelpimui tų
7®^’ narių, kurie prispausti depre-

X Aštuoniolikiečiai jau l»rabijos be(larb(-,s. TodH <lrau. 
dėjo ruoštis prie įmainęs pa- g;;a kvje£ja ne vįen Bk sav6 
rupijos vakaiienės, kini į\\ks narius atsilankyti, bet ir sve- 
stkniad., lapkr. 27 d. Jau ti- ėius. Komitetas darbuojasi, 
kietai paskleisi! po paiapiją ka<| atsilankiusieji būtu pate- 
ir šeimininkės pradėjo savo nkbllg linksniai praleistų lai- 
darbą. Programos reikalais k;} jr tuo prisid?tu prie ,ab.
rūpinas, p. K.‘Sabonis. Vaka- (|aringojo darbo.
rienė bus jubiliejinė*, nes bus!
paminėta 5 metų bažnyčios už j ^niiai, kuiie negavote tikie- 
baigimo sukaktuvės. Tš anks- įžangai nuo komiteto, gal.-
to visus kviečiame. |te.gauti pas nularinni raSt P-

iKilIį, 347 Auburn avė. Tikie- 
tai pagaminti su dovana. Fu 
ri* Ims pirkę prie 'durų, netu-

X Praėjusį pirmadienį vie
tinė lietuvių “spulka” turč'o 
savo metinį vakarą. Nepaisant 
blogo oro, žmonių prisirinko ”'s C'isės prie dovanos.

Todėl kiekvienas tenepamir- 
šia parduotų tikietų galiukus 
ir pinigus sugrąžinti balio va
kare. P. K. R.

SUGRĮŽO IŠ LIGONINĖS

labai daug. Kalbėtojai A. To- 
mkevičius, “spulkos” pirm., 
adv. Kučinskas, kleb. kun. I.
Albavičius ir kiti savo gra
žiomis kalbomis nušvietė spu
lkos nuveiktus darbus ir ra
gino remti š':(ą naudingiausią
įstaigą, kuri sugebėjo ir šiais Bridgeport. — B. Sekleekis, 
sunkiais laikais'apsaugoti žmo P'u,,’n’ žinomas daibuotojas, 
nių sutaupąs. Programą išpil- -'au iš šv. Kryžiaus h-
<lė p. K. Sabonis, choras ir ki- iminės ir sveiksta. Buvo sun- 
ti įžymūs dainininkai. Vaka-jkiai -^sirgęs ir sveikata grįž- 
rui vadovavo p. J. Evaldas, ^a palengva.
“spulkos” sekretorius ir Chi-j Buvo susirgęs
eagos lietuviams žinomas vei-j Juozas flaruckas, plačiai ži- 
kėjas. jnomas old timeris, buvo su-

X Mūsų gerb. vargoninin- negalėjęs. Dabar jau sveiksta.

Standard Oil Station
Joseph Baubkus, sav.

Kai vartosite
RED CR0WN GESĄ IR ALYVĄ,

jūsų automobilis ar trokns visuomet greičiau važiuos 
ir visa mašinerija ilgiau laikys. Su kiekvienu iš
mainymu alyvos - - išgry žavimas veltui.

Reikalui esant, nepamirškit savo tautiečio.
5854- S. Westenn Avė.

N. AV. Corner. TEL. REPUBLIC 7417

MEDŽIOTOJAS MEDŽIOTAS!
Gamta tavo Žalumoj" — kaip atvaizduota 

Įtariau* dailininko K. Atkimon Fox . . . 
įkvėpta kovo* tarp įniriuiio bu f jalo 
buliau* ir laukinių indijonų medžiotojų, 
kurių ragotinė* privedė gyvulį prie įniršu
sio puolimo. "Gamta tavo Žalumoj Retai 
Švelni ir Lengva" — ir žalia* tabakai 
neturi vieto* cigaretuo*e.

.. , , ketvirtadienis, lapkr. 10, 1932

atlaidus. Nors visos maldos ge-
; ros, bet už vis geriausios vra 
tos, kurioms suteikti atlaidai. 
Ši knygele turėtų būti visų ka- 

Į talikų rankose. Kaina su ap- 
.taisais 65c.

“DRAUGO” KNYGYNE

Cnpr.. 1932. 
The American 
Tobacco Co.

Luckies nėra žalio tabako 
—dėl to jie tokie lengvi

"ĮLTES perkame puikiausių, patį 
puikiausių tabakų visame 

pasaulyje, bet tas dar neišaiški
na kodėl žmonės visur skaito.Kr
Luckv Strike lengviausiu eiga- 
retu. Dalykas tame, kad mes
niekuomet neužmirštame tei-
J
svbės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl 
šis puikus tabakas, jį tinkamai 
pasendinus, išnokinus, perlei

džiamas per pagerinamų Lucky 
Strike valymo procesų, kuris 
žinomas kaip - “It’s toasted”. 
Štai kodėl kiekvieno miesto, 
miestelio ir sodybos gyventojas 
sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

It’s toasted
Tas pakelis lengvų Luckies

Naujas dentistas stogus, kaminus, krosnis, deda
Bridgeportiečiai susilaukė gulters, storm windows ir ki- 

naujo dentisto dr. A. Atkočiū- Tokius prisirengimus prie šal- 
no, kurs ofisą Įsitaisė 3147 S. tos žiemos.
Halsted st. Jo ofiso valandos Tuos darbus prie namų ge

rai atlieka patyręs gabus kar-
. . nuo “ penteris p. Zolp, 3553 So. Ha-

vai. iki 9 vai. tak. Jisai čia ' 
turi daug draugų ir galės tu

yra pirmadieniais, trečiadie
niais ir šeštadieniais

rėti geras pasekmes.

Pradėjo lankyti
Gerb. kun. J. Šaulinskas, šv. 

Jurgio parap. vikaras jau pra 
dėjo lankyti parapijomis.

BUNCO NUKELTA Į 
PIRMADIENĮ

lsled st., tel. Yards 3037. P- 
nas Zolp savo amate turi dau
gelio metų patyrimą.

ATMINTINĖS MIŠIOS

Marąuette Park. — Penkta
dienį, lapkr. 11 d. 7:45 vai. 
ryte Gimimo Panelės ftvč. pa
rap. bažnyčioj įvyks atminti
nės šv. mišios už a. a. Juozą-

Vakarykščiam “Draugo” nu- pą Leškį, (Lesčiauską), žuvu- 
niery korespondencijoj “Kas'sj ant New York Central gele 
girdėt pas ligoninės rėmėjas” žinkelio lapkr. 7, 1930 m. Gi

minės ir pažįstami kviečiami 
atsilankyti.

PADĖKA

parašyta, kad p. Torčinskienė 
buneo ir eard party rengia ke
tvirtadienį, lapkričio 11 d., 
savo namuose, 5522 S. Troy 
St. Vakar gavome pranešimą,

2 j kad ši pramoga iš ketvirtadie
nio tapo nukelta į pirmadienį,

! lapkr. 14 d. Pramoga įvyks*
toj pačioj vietoj. Ligoninės rė
mėjos ir suinteresuotieji pra
šomi įsidėmėti.

ŽIEMAI ARTINANTIS

ftiurpus oras jau keletą sy
kių priminė, kad žiema arti- 

! naši. Taigi dabar yra laikas, 
kada namų savininkai taiso

Prieš keletą savaičių mano 
sveikata buvo labai susilpnė
jus. Tada atsidaviau d-ro Bie
žio globon. Daktaras pripaži
no, kad gyvybė pavojuje ir 
kad reikia važiuoti į ligoninę. 
Taigi ir atsidūriau j Šv. Kry
žiaus ligoninę. Kai kurie lan
kytojai sakė, kad aš jau vie
na koja esu graban įkėlęs ir 
kad man pasveikimo ir vilties 
nesą. Bet ačiū Dievui štai jau 
namie esu ir sveikgtu.

Dabar tariu širdingą ačiū visuomenišką darbą, 
gerb. d-rui Biežiui už jo rim
tą susirūpinimą mano sveika
tos padėtim, ačiū ligoninės se
selėms ir slaugėms už priete 
lingu globą, ačiū gerb. Moti
nai Marijai už lankymą, taip
gi ačiū visiems lankytojams 
ir.tartus man suraminimo žo
džius.

B. Sekleekis

“ATLAIDŲ ŠALTINIS”

MORTGAGE BAMKERS
REAL ESTATE 

Prisirašykite į mūsų Spulkų 
Texų informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47th St.

P. CONRAD. Fotografas
Turime tokias pat šviesas kaip 

Hollywoode m ūku studijoj ir vaka
rais imti paveikslai Išeina tokie gra
žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
polntlmentų ir sempelių pašaukit mus 
telefonu- ENGLEUOOD 5840

Res. 730 W. «2nd St.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Telefonas Štate 7660
Valandos 9 .ryte iki 5 popiet

Vakare: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas Republic 9600 

Valandos 7 Iki 9 vakare

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofiso 77 W. Wash1ngton 8t. 
Room SOS Tel. Dearborn 79««

Valandos: 9 ryto lkt 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals lr Ketvertais 
— 6 tkl 9 vai.

<146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Namų Tel. Hyde Park <196

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

6! B. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Puliman 6950—6377

4400 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6303

ISO N LA SALT.B ST—pairai mitortl.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
I taipgi elektrikinius laikro
džius, niovie cameras, projec- 

j torius dėl judomų paveiksi.) 
Įrodymo. Kainos labai nupigin 
!tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8380

Išėjo iš spaudos maldakny- į 

gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė, 
ją ir išvertė T. Kazimieras 
kapucinas,. išleido seserys kot- 
rinietės. Maldaknygėje yra pa- j 
aiškinimas apie atlaidus ii i

Turiu vilties pilnai pasveik- j Jaugiau, kaip 300 įvairių nial-

. Wm. I. Kareiva 1 *
Savininkas

D61 geriausios rųšies 
lr patarnavimo. Sau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto lr sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 18 89

Phone Roosevelt 2071
ti ir tada galėsiu vėl stoti į1 ru, kuriom popiežiai suteikė j stanislovas fabionas, sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES
DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už $1.00
IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI

10 už 50c

Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti 
BARGENU

Galima jas matyti:

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

Kolei išsibaigs

Coal, Wood, Expressing and 
Moving

2146 So. Hoyne Avenue 
Chicago, TU.

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H IG H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. ŪVESTBRN AVENUE 
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

Jei mansi pirkti automobili, ateik 
mus pirmiau, nes mes užlaikoma 

rlenp iš geriausių rūšių autosnobl- 
Uua — 8TUDEBAKER, kurie yra 
paparsAJe saro stiprumu lr gražumu.

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

MIDLAND MOTOR SALES
44M AROHKR AVENVTB 
Talaphone lAfayetta 7 119
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