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Virš 1,000 žmonių matė kumštynes
DAUGYBĖ STALINO PRIEŠŲ IŠTRE

MIAMA SIBIRAN
Ka Heniot'as nuveikė Ispanijoj, yra. 

paslaptis
PROHIBICIJOS KLAUSIMU PREZ. HOO- 

VERTS NUSISTATYMO NEKEIČIA

rr
JAPONAI PEREINA KA

TALIKŲ BAŽNYČION

m

“s *

SEATTLK, Wash., spal. 31. 
— Maryknoll’o misijonieriai 
čia veda japonų vaikams mo
kyklą. Šiemet kelios kitos ja
ponų mokyklos daug mokinių 
neteko, o viena jų mokykla 
net uždaryta. Japonų vaikai 
gausingai persikėlė į Maryk- 
roll’o misijonierių mokyklą.

ŠIMTAI STALINO PRIEŠŲ HERRIOT’AS GRĮŽO NAMO 
IŠTREMIAMA

PARYŽIUS, lapkr. 4. — 

Ispaniją, aplankęs grižo pre

mjeras Herriot’as. Ką jis ten 

atsiekė, yra paslaptis. Apie 

jo žygius daug kas visaip spė

lioja. Bet tai. tik spėliojimai.

Oficialiai paskelbta tik tas,

VARŠUVA, lapkr. 3. — A- 

pie 80Q asmenų, kurie Rusijoj 

suiniti dėl veikimo už Stalino 

pašalinimą iš vyriausybės, a- 

not žinių iš Maskvos, bus iš

tremti į žiemių kraštą arba — 

Sibirą.

KINAMS REIKALINGA 
PAGALBA

ŠANGHAJUS, lapkr. 4. — 

Vyriausias kinų kariuomenės 

vadas gen. čiang Kai-šekas 

paskelbė

kinų tautą, kad ji neštų pa

galbos gyventojams kinams,

“Draugo” Bong tamentas sutrankė 
daug sporto mylėtoju

ERDVIOJ AUDITORIJOJ GIRDĖJOSI 
NEPAPRASTAS ENTUZIJAZMAS

■ — ■ ■ —— r «

Pirmas-Chieagos lietuvių geporto ir Paukštys iš VVest 

kumštynių ' turnamentas St. Side. Kumščiavosi tris raun-

■ Šiems misijftnieriams gerai j A«Ees auditorijoj sutraukėjas. Laimėjo Rainis. Antra 

sekasi dirbti japoną tarpe.JdOTgbu kaip 1,000 lietuvių j pora bnvo'taip pat 160 sv. 
Tas jų darbas duoda gerus sl’or‘° mėgėjų, kurl« tarpe .svorio kisielius iš North Si- 

vaisius. Per keletą metų apie

200 japonų priimta Katalikų 

Bažnyčion. Pastatyta astuonių

malėsi daug ir smetimtaučių, de su Judeikiu iš Brighton 

Park. Po trijų raundų laimė-sportininkų ir sporto žinovų.

, t- 'jo Judeikis. Trečia pora buvo 

3 vai. vakarą p. Al. Kutus-1** . __ / .„.

skyrių mokykla ir graži japo- kis, sporto instruktorius ka- |į12 8V’ ^no Markevičius i 
narns katalikams koplyčia. Ja tai. pradžios mokyklose, atida-L’” ° T S.U ? *

ponų katalikų tarpe suorga- rė turnamentą pakviesdamas l^68 3?.%. lmėj0 ®vl’ 

nizuota šv. Vincento de Paulį. P. šaltimerą, kuris, po tru-ke^a ^ra buV°

, draugija. Dar gi japonams lei-'moos, entuzijastingos kalbos anai l.8 18 ’ ncag° su ri

I jv.____ . , ,, , v,.,, i , r-ieliu iš VVest Side. Laimi An-dziatnas jų kalba laikraštėlis, atidarė programą pakviesda- i

WASHING,TON, lapkr. 4. r, , v • i • • • r-as teisėius d Drecell ir n ^anai“s-

t x-’ L t, to, sie pasiaukoję misi- 1 *as teisėjus p. urecen ir p. Cpk«nti nor„ pnvn ico— Liaudies partijos kandida-.................................... . J Brenza. MetroDolitan State &eKanu Pora Duxo 10U bV-

. , a , ,, jonienai ir seserys vienuoles £>renz^ Aieiropoman ouue i Tnselinnas iš Marnne-tas j prezidentus Conrad Re- ----------------------------------------------------------------------svorio jasenunas is Marcjue-

Kansas’o universiteto du pasižymėjusieji futbolininkai 

dvyniai broliai, Burt ir James Haminers.

NUSISTATYMO NEKEIČIA,
i

WASHINGTON, lapkr. 3. 

— Prezidentas Hoover’is pa

skelbė, kad jis savo nusista- 

kad jis Madride būdamas pa- tymo prohibicijos klausimu

sirašė sutartj su Ispanija vie 

ne iri kito krašto išeivių dar

bininkų tvarkymui.

nekeičia. Jis laikosi savo žo-

BERLYNE STREIKAS

BERLYNAS, lapkr. 3. — 

atsišaukimą į visą šiandien rytą čia sustreikavo 

apie 80 nuošitnčių gatvėkarių, 

busų ir požeminių keležinke-

kurie nukentėję nuo komunis- ]jų tarnautojų. Susisiekimas 

tų gaujų. Reikalingas maistas Į suk ©neveiktas, Policija imasi

ir finansinė pagalba.

REIKALAUJA INSULL Į 
IŠDUOTI

ATĖNAI, lapkr. 4. — Grai

kijos vyriausybė gavo iš Wa- 

sbingtono reikalavimą, kad S. 

Insull’is būtų išduotas. Vakar 

pasikeista pasirašyta nusikal

tėlių išdavimo sutartimi.

[priemonių gauti kitus tarnaų- 
! tojus. ■ I
) Streikas iškilo dėl atlygini

mo mažinimo ir neteisėto da

rbininkų atleidimo iš darbo.

PREZIDENTAS VYKSTA 
Į VAKARUS

WĄSHIN(JTON, lapkr. 3. 

— Prezidentas Hoover’is šia

ndien išvyko į vakarų valsty-

FAŠISTAI TURI VILTIES t B.^' h“
jin., o is ten leisis į kitas val-

LAPKR. 8 DIENOS RIN
KIMAI BUS PRIEŠINGI 

KONSTITUCIJAI

džio kaiD vra nareiškes ori » ’ L n. • • i j !dauS darbuojasi tarp vietos banko prezidentą. Referee bu- p k su Kukecku iš Bri

edžio, kaip yra pareiškęs pn • j paskelbė pareiškimą, kad . . ...... v. . . . 'vo P Vištartas ir St Saka- 1 e rarK0 su lvUKecKU 13 nri

Mamas ii partijos kandija-8 dienos rinki. kl”«> « esknnų. ”• bartas bt.
turą. O jo nusistatymas 18-ąjį ;riflį bus neteisėti ir vyriausias 

piiedą atšaukti, bet palikti jįrag^0 teismas' juos paneigs,

konstitucinę apsaugą valsty

bėms, kurios nori būti sau

sos, ir kad nebūtų grąžinti sa- 

linnai.

nes 25 valstybės peržengia 14- 

ąjį konstitucijos priedą. Tos 

valstybės į baliotus neįdeda

MIRĖ BUVUSIS KARO
... KAPELIONAS

/Igeport. Laimėjo Kukeckąs. 

i Apie pirmąsias “Draugo” 

Pirmutinė pora susikibo 160 rungtynes ryt bus plačiau 

svarų svorio Rainis iš Brid- “Drauge” aprašyta. —

lauskas.

CHARLOTTE, N. C., lapkr. I

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO, Cal. la

pkr. 4. — Vakar šis miestas 

atjautė smarkų žemės drebė

jimą, kurs tęsės apie. 15 seku

ndų. Tačiau nuostolių ir ne

laimių nebuvo.

AREŠTUOTI RIAUŠININ
KAI BAUDŽIAMI

LONDONAS, lapkr. 3. — 

Areštuoti bedarbiai riaušinin-

.j , . , . . |4. — Mirė buvusis įžymus pra-
prezidentui skirti elektorių.! . . •

.. v. i . . 'ėiusio karo kapelionas, Sv.
Jis si savo pareiškimą pasiu-.L: . , .. „ . .

, . , , . ,Mykolo parapijos, Gastoma,nte visiems gubernatoriams. I ‘ ’ T ~

ldebonas, kun. W. O’Brien, 0.

60 SUKILĖLIŲ ELEKTROS 
UŽMUŠTI ‘

Š. B.
Važiuojant automobiliu ve-

CHICAGOJE
' f

K0MUNISTAS DEPOR
TUOTAS

lionj parbloškė širdies liga ir iNew York^ .. kur buR depor.

PADUOTI POLICIJOS 
PRIEŽIŪRAI

A. Thomas, 24 m. amž., ir 

jo žmona Sopliia, 20 m. amž., 

teismo paduoti policijos prie-

Vakar iš Clncago išvežtas į SiO™ dvejiem metam dėl savo

kūdikio pametimo. Teismas

nevaldomas automobilis su-i.

MUKDENAS, Mandžiūrija, [daužytas, 

lapkr. 3. — Fengliuangčengo 

geležinkelio stotį, tarp Muk

deno ir Antungo, puolė kinai

sukilėliai. Maža japonų įgula' MIYAZAKI, Japonija, lap- areštui bet vS iinti šokiais ir auklgti vaikus-

tą puolimą numatė, lad apsi- ]<v. ą, _ Klinikai saleziečiai

SALEZIEČIAI JAPONIJOJ,

tuotas į Daniją, komunistas 

agitatorius ir organizatorius 

Niels Kjar, 42 m. amž. Jis čia

įsakė motinai, kad ji liautųsi 

lankyti šokių sales. Jei neat- 

pras nuo šokių, pateks kalė-

per ilgą laiką skleidė savo'3inlan- I’arci-’k5 teisėjas. Mo- 

raudonąją propagandą. Daug!“™ yienu ^8’“ nžsi'

, išsisuko. Pagaliau ji pbėmė na
gmmtu, vietomis pravedė ele- r,isij„„ieriai čia pradėjo leis-igan ,lnrbo departamentas ir 

ktros laidus Sukilėliams puo- ti japonams pagonams ją ka- nl|spren(lė) kad jis kraštuį nc. 

lant japonai paleido elektrą. jpa mėnesinį žurnalėlį vardu

PARODA LAIKU BUS 
ATIDARYTA

__________________ , . . . . 60 sukilėlių palietė laidas ir “Garstyčių grūdo sėkla”. Šiuo

»c , , s ’stybes. Ateinantį antradienį kai teismo baudžiami. Vakar xnvn . , x -
BERLYNAS, lapkr. 4. — . i , v n . žuyo. ,laikraštėliu ypač norima pa-

K ol,TAT»n, i/^-i a lir. /Iii niiHmic' + n i-kZA (i mnnooino on <

geistinas.

T, ¥. x . . , . , bus Kalifornijoj — Palo Alto. du nubausta po 6 menesius su

rasistų (nacionalsocialistų)' . . . . x . j a
... , . ,V1 . , , lenai jo namai ir ten lis rin-'nkiųių darbų, o keletas — pa-

partnos vadai pareiškia, kad ,. . .

x . v. . . ,. . .. , . kimų dieną balsuos,
ateinančiais rinkimais įie lai

baudomis.

mės dar daugiau parlamento 

atstovų.

PENKI ŽUVO LĖKTUVO 
KATASTROFOJE ,

BERLYNAS, lapkr. 3. —j

MEKSIKOS KONGRESAS NEPRIPAŽĮS- 
TA TEISINGO KATALIKŲ 

REIKALAVIMO

Kongresas paskyrė komisi
ją ir jai pavedė spręsti kata

MENICO CITY, lapkr. 3. —

Vokiečių keleivinis lėktuvas, j 1930 metais Meksikos katali- 

skrindantis iš Nurembergo į kai kreipės kongresan, prašy- 

Frankfortą, susikūlė į Spes-'danii, kad krašto konstitucijo- 

sart kalno viršūnę. Žuvo 5 as-'je būtų pakeistas straipsnis i

menys — Vairininkas, radijo švietimo reikale kitu straips- F‘en a a W^ra ^™a.\U 

operatorius, du Bavarijos fj-;niu. Šiandieninės konstitucijos 

nansų ministerijos viršininkai 3-čiam straipsny pareikšta.

Per tris valandas kautynės 

vyko. Sukilėliai atmušti tik 

pagalbai nuvykus.

siekti ir sudominti vidurinio 

luomo japonus pagonus.

PARVYKSTA INSULLTO 
SŪNUS *

Chieagos parodos rengėjai 

praneša, kad ateinančiais įne

rtais paroda skirtu laiku bus 

atidaryta, t. y. birželio 1 d.

BAUGINA PILIEČIUS

TROY, N. Y., lapkr. 4
Al Smith’as čia kalbėdamas

likų prašymą. Andai komisi-1 d‘‘niokrat^ Parti.i$- 

ja įdavė kongresui savo nuos-

mestas. Komisijos pareikšta, 

kad toki prašymai be jokio

Iš Europos parvyksta į A-

meriką S. Insull’io sūnus, a-

pie kurį buvo kalbama, kad 
Specialė Cook'o apskrities,^ paapruko paskui Rav0

vą. Pranešta, kad Chieagoj 

jis bus pašauktas prieš “grand 

jury.”

PAPIRKIMŲ KLAUSIMAS

“grand jury” vakar pradėjo 

viešai išklausinėti liudininkų

pareiškia, kad prezidentas Hoo iaPie.taria,mls Primuš, gy- 
,. , .v vuojancius prokuroro otise.

ver’is baugina žmones prieš • . , , . . . .
Papirkimais kaltinami proku-

APSAUGOS GIRTUOKLIŲ 
' SEIMAS

roro Sivansono brolis ir pro

kuroro padėjėjas J. Clancy. 

Susirinkus “grand jury

INSULL’IO IŠGAVIMUI

Nėra žinoma, ar graikų vy

riausybė išduos, ar ne ten gy- 

prokuroras skaitė savo parei- venantį S. Insnll’į, betl Cook’o

M

RASTAS NUŽUDYTAS

Vieno kabareto savininkas 

Kenny rastas gatvaitėje nu

šautas. Areštuotas buvusiš jo 

bendrininkas D. Dougherty.

NUBAUDĖ UŽ VYTAUTO 
DIDŽ. PAMINKLO 

PASTATYMĄ
Lenkų teismas Švenčionyse 

nubaudė kelis Šv. Kazimiero

Vra kilęs sumanymas pri- Škimą. Sakė, kad iškeltas sku-! apskrities prokuroras į Grai-1 dr-jos narius už tai, kad jie

ir vienas Municho lėktuvų sto-[kad krašte švietimas yra lais- reikalo įduodami, nes viskas imli įstatymą šeimų apsaugai, ndas yra neteisingas, Skundė-jkiją pasiuntė du savo padėję-' Kalviškių kaime be policijos

ties valdininkas.

KOMUNISTAI 33 ASMENIS 
SUŽEIDĖ

HAMBURGAS, Vokietija, 

Rpkr. 3. — Komunistai šau-

vas. Tačiau toliau pažymėti į- 

vu iri a usi apribojimai ir var

žymai, ypač pradžios mokyk

Juo bus uždėta darbdaviams jus ėmė vadinti nešvariais žo- jus ji iš ten išgauti, 

pareiga išskaityti iš dirbau- j džiais. Teisėjas jam uždraudė 

čių įmonėse vyrų algų tam ti- toliau skaityti pareiškimą, 

krą dalį šeimoms išlaikyti.

1,498,314 BALSUOTOJŲ

leidimo pastatė Vytauto Didž. 

paminklą. Nubausti po 20 au

ksinų piniginės bausmės.

itės dabar dažnai pasitaiko, ARGENTINOJ KARUČIAI

yra tvarkoje ir straipsnio kei

timas nereikalingas.

Konstitucijos varžymais reg

ioms. Katalikai pageidavo,'miant i s, katalikams uždrausta 

kad tie varžymai būtų užme-[turėti savo privačias mokyk-

sti arba grąžintas 1857 metų las, lygiai visose krašto mo- kad vyras girtuokliaudanins

tuvų šaudymais puolė kelias konstitucijos straipsnis, kuria kyklose uždraustos tikėjimo [išleidžia visus pinigus ir žmo-

ire nėra tų varžymų, išėmus pamokos. Šiandien Meksikos na su vaikais neturi iš ko pra- na, lapkr. 3. — Čia yra dide

liai kuriuos apribavimu- CrsCi (mokyklos yra bedievinamos, gyventi. Tokius vyrus r-'rimą , Ii karščiai. Vakar buvo 91 1

leidimus. ' . Jei dar ne subedievintos. ‘ suvaldyti. • šilumos.

fašistų grupes ir sužeidė 33 

asmenis, iš kurių kelioliką pa

vojingai.

BUENOS AIRES, Argcnti-

Cook’o apskrities rinkimų 

komisija galutinai paskelbė, 

kad mieste yra 1,498,314 įsi

registravusiųjų balsuotojų —

ORO STOVIS

CHTCAGO IR APYLIN

KES. -— Šiandien debesuota; 

vyrų ir moterų. O aplinkiniuo-' gali būt ir lietaus: kiek šil- 

se miesteliuose — 67,876. čiau.
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DIENOS KLAUSIMAI

PAkEMKIME SAVO DRAUGĄ

Paėmus rinkimų balotų antradienyje “ne 

vienam galva susisuks. Ten tiek daug vardų, 

kad daug kas nežinos nė už kų balsuoti. Par

tijų šulai ragina balsuoti už visus jų parti-

lietuviij draugas. Jis atsilankęs į keletą lie

tuvių parengimų nuoširdžių prakalbų pasakė 

ir šiaip jau į lietuvių prašymus prielankiai 

atsiliepia, Šia proga reikia priminti, kad jo 

vedamam departamente dirba keturi lietu

viai, ko kitam kuriam valstybės ar miesto 

valdžios skyriuje nerasi. Ir tas faktas paro

do p. Swanson’o draugingumų lietuviams.

Taigi, eidami balsuoti, tų faktų apie p. 

Swanson’ų nepamirškime ir paremkime savo 

prietelį ir draugų.

SUSIRŪPINO SPAUDA

Kaip varžomi susirinkimai ir pnMįos 
Lietavoje

1932 m. rugpiūčio mėn. 5 d. > n įėjimo, o jeigu jau išdavus 

“Vyriausybės Žiniose*’ (Nr. j pažymėjimą minėtos aplinkv- 

393) paskelbtas naujas susi- bės paaiškėtų, tai policijos

rinkimų ir pramogų įstaty

mas, kuris pradėjo veikti nuo

Amerikos katalikų visuomenės vadai ri 

nitai susirūpino katalikiškos spaudos piati- 

nimo darbu. Daugelyje vyskupijų skelbiami 

spaudos vajai, keliamas obalsis: “Katalikiš

kas laikraštis kiekvienai katalikiškai šeimy

nai!’’ Pirmutinis tokį obalsį paskelbė Spring- 

ieldo diecezijos vysk. J. A. Griffin;. Jis išleido 

ganytojiškų laišką, svarbiu spaudos klausi

mu, paskyrė kun. M’Malion apvažiuoti visas 

diecezijos bažnyčias su pamokslais išimtinai 

tik apie katalikiškųjų spaudų. Uždedama pa-

Penktadiems, lapkr. 4 d., 193'
Pirmininkaujantis privalo už-į reikalavimo uždaryti susirin- 

daryti susirinkimų: 1) jei su-'kimų, 2) raginęs neklausyti 

sirinkimas nebetenka pobu-'policijos atstovo reikalavimo 
džio nurodyto pareiškime, 2) uždaryti susirinkimų arba 

jei iš susirinkimo nepašalina- pramogų, 3) padaręs uždraus

im asmenys, kurie neturi tei- tų arba be reikiamo pažymėji- 

sės jame dalyvauti, 3) jei su

sirinkime daromos rinkliavos 

be leidimo, 4) jei susirinkime

mo, leidimo ar pareiškimo ar

ba neleistoje vietoje, arba dr

audžiamu metu, susirinkimų 

arba pramogų, 4) davęs to

se uždrausti daryti susirinki-| saUgUmui arba viešajai kiam susirinkimui arba pra-

nuovados viršininkas turi tei-: reiškiamos pavojingos valstv-

jo paskelbimo dienos, o ligi mų, bet apie tokį uždraudimų tvarkai ar rimčiai nuomonės raugai vietų, 5) pirmininka- 

turi būti pranešta ne vėliau Į įžeidžiama dorovė, arbavęs arba laikęs kalbų tokiam 

'aip 24 valandomis prieš su-ijgj kitų įvairių susirinkimas susirinkime, 6) policijos rei

kalaujamas nepasišalinęs iš

tos dienos veikę susirinkimų 

įstatymai panaikinti.

Einant šiuo įstatymu leidi 

mų susirinkimams reikės pra

šyti, bet tik nevėliau kaip tri

ms dienoms prieš daromo su

sirinkimo dienų, reikės pa

duoti vietos nuovados polici

jos viršininkui (policijos nuo

vados dabar įsteigtos kiekvie

name valsčiuje) tam tikrų pa

reiškimų. Pareiškime turi bū-

sirinkimo pradžių jo rengė- Qarogl pavojingas viešajai 

jui ir tam, pas kų, susirinki- jtv.arkai, rimčiai arba sveika

tai. Jei tokiais atvejais pir-

Ministeris

reiga kiekvienam kunigui ir visiems pašau- « nuro<1yta; D trinki-

liečiams padirbėtPplatinant katalikiškų spau

dų. Taip pat vyskupas primena visoms kata 

Ūkiškoms organizacijoms ir klubams šiame 

šventame darbe pagelbėti.

I
Vyskupas savo atsišaukime primena po

piežių raginimus susirūpinti katalikiška spau-jos kandidatus, padedant kryželį į didį

jį ratukų. Bet daug piliečių parenka jų ma- j da. Taip pat primena, kad jei šiandien šv

nymu geriausius žmones iš visų partijų. Ne

partiniams žmonėms gal tai ir yra geniau

sias balsavimo būdas. 1

Mes čia norime žodį kitų pasakyti apie 

vienų kandidatų, už kurį lietuviai, nežiūrint 

partijų skirtumo, turėtų balsuoti. Tai yra 

teisėjas John Svvanson, valstybės gynėjas, 

kuris ir vėl kandidatuoja į tų pačių vietų 

respublikonų tikietų. Už jį galės balsuoti vi

si Cook County gyvenantieji piliečiai.

Teisėjas J. Svvansonas ir kaipo teisėjas, 

ir kaip valstybės gynėjas labai gražų rekor

dų turi. Tai rimtas juristas ir rimtas politi

kas. Kokį nors priekaištų jam padaryti gali 

tik blogos valios žmogus, arba turįs žemų 

politinių sumetimų. Jam teko užimti valsty

bės gynėjo vietų tais laikais, kada krimina

listai buvo pačiame įsigalėjime, kada geng- 

steriai tarp savęs vedė baisiausių kovų, viens 

kitų žudydami, kada politika ir visokie pik

tadariai buvo pradėję eiti ranka rankon ir 

rainiems šio miesto gyventojams pasidarė ne

bejauku ir nebesaugu. Teis. Svvansonas kom

promisų nedarė. Visu griežtumu jis pakėlė 

kovų kriminalistams, gengsteriams ir viso

kiems kitokiems piktadariams. Jam teko 

traukti atsakomybėn visų eilę politikierių, 

kurie šelmystes darė ir žmonių pinigus eik

vojo. Neglostė jis ir nesąžiningų bankininkų 

ir tokių ponų, kaip Insull’ai ir visa eilė ki

tų. Jis yra valstybės reikalų gynėjas pilna 

to žodžio prasme ir dėl to jis turėtų ir to

liau toj pačioj vietoj pasilikti.

Reikia pažymėti, kad p. Swansonas yra

Povilas gyventų, jis būtų katalikiško laik

raščio redaktorium.

Katalikiškos spaudos platinimu ir mum.- 

lietuviams reikia rimtai susirūpinti. Dar daug 

yra katalikiškų šeimynų, į kurias neateina 

nė vienas katalikiškas laikraštis. Dienraštis 

“Draugas” dėl to kviečia visus į talkų pa

dirbėti šiame mūsų dienraščio konteste, kad

me bus daroma ir kas bus 

svarstoma, 2) susirinkimo vie 

ta. 3) susirinkimo diena ir jo 

pradžios valanda, 4) susirin

kimo rengėjų vardai, pavar

dės ir gyvenamosios vietos. 

Jei daramas susirinkimas no

rima viešai paskelbti, tai pa

reiškimų reikia paduoti ne vė

liau kaip trimis dienomis 

prieš jo paskelbimo dienų. 

J ei siksifinkimie bus praneši

mai arba paskaitos, tai parei

škime reikia nerodyti tų pas

kaitų arba pranešimų turinio 

santrauką ir jų lankytojų var-

mas daromas.

Vidaus Reikalų

turi teisę duoti vieneriems 

metams bendrų leidimų susi

rinkimams daryti. Darant su

sirinkimus tokiu leidimu, rei

kia nevėliau kaip 24 valando

mis prieš susirinkimo pradžių 

pranešti polic. nuovados vir

šininkui apie daromų susirin

kimų. Vidaus Reikalų Minis

teris gali leisti daryti susirin

kimus ir be pareiškimo poli-

mininkaujantis neuždaro su

sirinkimo, tai jį uždaro poli-

snsirinkimo arba pramogos 

vietos, susirinkimui arba pra

mogai neįvykus arba juos pa

sibaigus ar uždarius, tas ap

vijos atstovas ir surašo pro-; skrities viršininko baudžia- 

tokolų. mas areštu ne daugiau kaip

Daryti susiminkimus gat- trimis mėnesiais arba bauda 

vėse, aikštėse, arba kitose vie- ne daugiau kaip 3,900 litų.

šojo judėjimo vietose ir da

ryti arba tęsti susirinkimus 

nuo 11 vai. vakaro ligi 8 vai. 

ryto gali leisti tiktai apskri

ties viršininkas.

Tokia pat tvarka duodamicijos nuov. viršininkui, jei 

. . , ;pareiškimai it pramogomsdarysimų per tam tikrą laikų, r. r ?
susirinkimų eilė bus jam pa

reikšta iš karte.

visi lietuviai katalikai jį savo namus pasi-pavardės ir gyvenamo 

kviestų. 1 sįos vietos. Jeigu numatoma,

kad susirinkime dalyvaus ne

suėję 17 metų amž. nepilna

mečiai, tai apie tai irgi reikia 

pareiškime pažymėti. Pareiš

kimą reikia pasirašyti bent 

dviem rengėjams, ne jaunes-

PASTABĖLĖS

Ilgametįs Lenkijos užsienių reikalų mi

nisteris Zaleskis rezignavo. Matyti, kad ir 

jam,nusibodo sėdėti po diktatoriaus Pilsud

skio skvernu. Dirbti su diktatoriais, reiškia 

išsižadėti savo iniciatyvos, mokėti tik klausy

ti ir tylėti. Zaleskiui tų dorybių, matyti, pri

trūko.

* * *

Antradienio, lapkričio 8 d., rinkimams 

užsiregistravo virš 47 milijonų balsuotojų. 

Tai rekordas! Kandidatai į prezidentus pas

kutinėmis dienomis iš visų pajėgų dirba, kad

gauti tų balsų daugumų.
* * •

Gaila, kad ir šiais rinkimais neturime nė 

vieno lietuvio kandidato į kokių nors valdiš

kų vietų; Tas parodo, kad lietuviai politikoj 

nedirba sutartinai. Reiktų pasidarbuoti, kad

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Misteriškos Rožes
“Po savo mirties aš nuteisiu rožių 

lietų,” pažadėjo Sesuo Teresėlė iš Lisi- 

eux’o prieš pat savo mirtį. Toks pažadė

jimas buvo tikrai įvykdytas ir rožių lie

tas taip gausiai pasipylė, jog Karmelito- 

nių Vienuolė Sesuo Teresėlė tapo kanoni- 

• zuota pilnai nepraslinkus dvidešimt metų 

po jos mirties. Po visų pasaulį ji yra ži

noma, kaipo Mažoji Jėzaus Gėlelė ir labai 

dažnai teiktos jos dovanos yra surištos 

’su rožėmis. Sv. Teresėlė iš Lisieux’o, tik

rai angeliškoji vienuolė sesuo, įrodė, kud 

ji atjaučia kiekvienų esantį nelaimėje ur 

kenčiantį, kad ji myli vargdienius ir nu

liūdusius, pamaldžius ir visus, ir padau

gina savo gerumų jų naudai ir gerbūviui. 

“Aš turiu didelę galybę pas Viešpatj Jė

zų”, taip ji pareiškė, dar gyvendama šio

je žemėje.
Daug iš tų rožių lietaus dažnai buvo 

gražių. Tačiau nerasi gražesnių, ir tokių 
misteriškųjų baltųjų rožių, kokios buvo

Susirinkime neturi teisės 

dalyvauti: 1) ginkluoti, išsky 

rus tuos, kurie dėl savo tar

nybos privalo ginklų nešioti; 

2) prisisegę ženklus, uždrau-

Lietuvos šaulių sąjunga ir 

Lietuvos skautų sąjunga turi 

teisę daryti susirinkimus ir 

pramogas be pareiškimų,, sa

vo statutų nustatyta tvarka. 

Taip pat reikia pareikšti apie 

daromus susirinkimus: 1) kai 

susirenkama valdžiai šau-

stus viešai dėvėti arba apsi-, idant, 2) kai susirenkama ti- 

vilkę uniformų, uždrausta vie- Įkybinėms apeigoms atlikti, 3) 

šai vilkėti; 3) neblaivūs; j kai draugijų, sujungi], ben- 

4) pradžios ir aukštesnių mo- drovių tarybos, valdybos ir 

kiti vykdomieji organai susi-hyklų mokiniai be mokyklos

vyriausybės leidimo; 5) ne

suėję 17 in. amž., jeigu poli

cijos pažymėjime nėra įrašy

ta jų dalyvavimas susirinki

me.

Susirinkime turi teisę da-

niems kaip 21 metų amž., nuo- lyvauti policijos atstovas, ku-

latiniais to valsčiaus arba 

miesto, kur susirinkamas da

romas, gyventojams, kuriems 

nėra atimtos ar susiaurintos 

teisės.
Gavusi pareiškimų policija 

įduoda pažymėjimų, kad pa- 

re ūkimas yra gautas ir, ei

nant tuo pažymėjimu, susi

rinkimo rengėjai turi teisę 

daryti susirinkimų. Jeigu su

sirinkimo padarymas gali su

daryti pavojų valstybės sau

gumui arba viešai tvarkai,kitais rinkimais lietuviai galėtų savo tau

tietį j kokių nors žymesnę vietų pastatyti; rimčiai, dorovei ar sveikatai, 

kandidatu ir išrinkti. (tai policija neišduoda pažv-

autentikuotos 1931 metais.

Pamaldi R. šeima gyveno Katedros 

parapijoj, St. Joseph, Mo. per keturioli- 

kų metų. Jie užaugino penketų vaikų, 

jiems suteikdami katalikiškąjį išauklėji

mų. Kadangi patys tėvai kas dienų arti

nosi prie Dievo Stalo, tuomi rodė gražų 

pavyzdį vaikams, kurie taip pat pratino

si kilniose Šv. Tikėjimo pratybose.

Jų vaikų vienas buvo gydytojas ir 

sėkmingai praktikavo mieste Dės Moines, 

Iowa. Jis buvo vedęs dievotų žmonų ir 

susilaukė trejetą vaikučių. Jo praktika 

davė gražių sėkmių, jog jis pats įsigyjo 

savo laboratorijų. Kai jis jų apleido va

sario 16 dienų, 1931 metais, ištiko baisi 

ekspliozija ir jis joje žuvo. Savo gyveni

me jis visada pavyzdingai vedėsi, buvo 

labdarys vargdieniams ir duosnus bažny

čiai, sekdamas gerų tėvų pavyzdį. Kadan

gi jo mirtis buvo staigi ir netikėta, jis 

negalėjo būti atitinkamai prisirengęs mir

čiai. Dėl to gera jo motina gailinusi, kad 

jis žuvo be paskutinių Sakramentų ir už 

jį dažnai melsdavosi.

■Gegužės 9 dienų, 1931 metais, ji pra
dėjo novenų prie Mažosios Jėzaus Gėle

renka posėdžiui, 4) kai moks

leiviai daro susirinkimus mo

kyklos salėse, 5) kai susiren

kama šeimyniniams arba pri

vatiniams reikalams.

Susirinkimo arba pramogos 

rengėjai ir susirinkimo pir

mininkas gali skųstis apskri

ties viršininkui policijos vei

ksmus, padarytus taikant šį 

įstatymų, ne vėliau, kaip per 

5 dienas nuo skundžiamojo 

veikimo padarymo. Apskri

ties viršininko nutarimai ga

li būti skundžiami Vidaus 

Reikalų Ministeriui, nė vėliau 

kaip per 5 dienas nuo nutari

mo paskelbimo dienos. Vidaus 

Reikalų Ministerio nutarimai 

dėl paduotų skundų gali būti 

skundžiami - teisėtumo atžvil 

giu Vyriausiam Tribunolui nė 

vėliau kaip per 5 dienas nuo 

nutarimo paskelbimo. Skun

dai duodami per Vidaus Rei

kalų Ministerį.

Skundo padavimas sustab

do baudžiamojo nutarimo vyk 

dymų. Z.

ris gali pasirinkti sau vietų.', ■ r. r 

~ . . _ . . _ ’Z*/*
Susirinkamas neatidarytas

per valandą laiko nuo pareiš-

Darant ne bažnyčioje ir ne 
šventoriuje procesiją, jos lai

me vėliau kaip 
24 ludamdomis prieš procesi-

“ATLAIDŲ ŠALTINIS”

Išėjo iš spaudos maldakny

gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 

jų ir išvertė T. Kazimieras

kimo nurodytos susirinkimo 'pr^tt [kapucinas, išleido seserys kot-

rastu tos votie. nuov. mratuti—________ _____________ ______
pradžios, laikomas 

siu.

I raštu tos polic, nuov. virvini n

' ' kui, kurioje yra daranti pro-'.

Pirmininkaujantis susirin

kimui turi teisę; 1) sudrausti 

susirinkimo dalyvį, kuris ne-, 

silaiko tvarkos, 2) uždrausti 

kalbančiam kalbėti, 3) paša

linti iš susirinkimo tų, kuris 

neturi teisės jame dalyvauti, 

kuris neklauso primininkau- 

jančio, 4) uždaryti susirinki

mų, kai jame kyla netvarka.

rinietės. Maldaknygėje yra pa

aiškinimas apie atlaidus ir 

e e si ją bažnyčia. Darant mai- [daugiau, kaip 300 įvairių nial- 

dmvnkją kelionę, jos laikas ir kuriom popiežiai suteikė 

kelias nė vėliam kaip trimis 'atlaidus. Nors visos maldos ge-

dienomis prieš kelionėe pra los, bet už vis geriausios yra

džią, turi būti pranešta rastu to?, kurioms suteikti atlaidai. 
policijos nuovados virsi- fti knygelė turėtų būti visų ka-

nlnkui, iš kurios kelionė .pra
sidės^ ,

Kas nusižengė; 1) pinmi- 
n i ūkaudamas susirinkimui ne

paklausęs policijos atstovo

talikų rankose. Kaina su ap
taisais 65c.

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, UI.

lės, kurių baigė gegužės 18 dienų. Ji mel

dė trijų malonių,, iš kurių buvo toji vie

na, kad jei būtų tokia šventoji Dievo va

lia, kad Jis per Mažųjų Jėzaus Gėlelę jai 

duotų ženklų, kad jos sūnus yra laimin

gas.

Toji motina labai mėgo gėles. Ji ša

lia namų turėjo gražių rožių kelmų. Jos 

visada žydėdavo juosvai raudonomis ro

žėmis. Taigi, per tas rožes Šv. Teresėlė 

turėjo suteikti malonę dievotai įnaldiuin- 

kei motinai.

Pamaldi žuvusio gydytojo motina už

baigė novenų gegužės 18 dienų. Jos prity- 

rimų, dviem diėnom praėjus po novenos 

užbaigimo, pakartosime jos pačios žod

žiais:

“Tai buvo apie vidudienį, gegužės 29 

dienų, 1931 metais. Aš buvau valgomaja

me, kai vidujinis,balsas prakalbėjo man: 

“Pažvelgk į rožių kelmų!” Iš pradžių į 

tai aš nekreipiau dėmesio ir ėjau į vir

tuvę ir atgal. O vidujinis balsas vėl kal

bėjo į mane, knd pažvelgčiau į rožių kel

mų. Ir aš pro langų pažvelgiau ir mačiau 

kelnių apgaubtų baltomis rožėmis, kurios 

žydėjo pilnume. Tai buvo vėlyvai žydin

čių jų rožių kelmas. Tų dienų, kad pama
čiau pirmų kartų, tai rožės buvo pilnai 
pražydttsios. Visas kelmas atrodė baltųjų 
rožių sniegynas. Aš išėjau, kad persitik 
rinti. Kaip tik pažvelgiau į tas haltasias 
rožes, tai mintis nušvietė mane, tarsi, ta
riant: '

“Tai yra atsakymas tavo maldoms 
dėl numirusio tavo sūnaus. Tai yra ženk
las, kad tavo sūnus dabar yra laimingas. ”

“Nuo sūnaus Karolio mirimo dienos, 
tėvas ir aš be galo rūpinamės apie jo sielų. 
Nors aš visada buvau užsiėmusi ir 
meldžiausi, tačiau visų laikų buvau nera
mi i’ jaučiau, kad mano sūnus šaukiasi 
manęs; ir beklausant šv. Mišių ir atmi
nime už numirusius, jis visada buvo mano 
mintyse. Betgi, nuo pamatymo pražydu
sių rožių, jo esimas pranyko iš mano min
čių, h’ aš dangiau nebejaučiau rūpesčio 
apie jį. Aš pradėjau jausti vidujinį džiau
gsmų. Ir iš put pradžių aš nujaučiau, kad 
tos rožės veltui nepražydėjo; ir toji l»al- 
ta ir tauri jų varsa man kalbėjo, kad 
mano maldos lapo išklausytos ir mano 
sūnus yra laimingas.” ,

(Daugiau bus)

Į VILNIŲ!
i J Vilnių, į Vilnių, sostinę senų 

j Jau laikas žygiuoti vaikams Lietuvos; 

Juk ryto aušrinė mums pergalę lemia,

Tad ko gi dar laukti išauštant dienos. 

Sukurkime laužus — pasaulis težino, 

Kad dar neužmiršo lietuvis kantrus 

Tų sostinę senų, pilį Gedimino 

Ir drųskančius jųjų beširdžius arus...

Ant sienų rūdija kardai mūsų bočių, 

Juos laikas nušveisti garbingoj kovoj — 

Su priešu tėvynės — su lenku besočiu... 

Temokąs nedrįsta ponąut Lietuvoj!!!

J Vilnių, į Vilnių, į sostinę senų 

Jau laikas žygiuot vaikams Lietuvos 

Juk ryto aušrinė mums pergalę lemia; 

Tad ko gi dar laukti išauštant dienos!..

Niaurutis

ftC-ntys —■ lyg pinigai; pirmiau, ne

gu jas priimti iš ko nors, reikia jas pa- 

oiam patikrinti.

Kas dažnai sako “nemyliu” — myli.

fVi: * . ♦ ._______________ Ovidijų*
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DETROITO ŽINIOS

i. ■ . I .|IW SĮ. I.ll ■■■!■ 1.^1, .
Chas Samsono naujoj'j rengto j 

Photo studijoj arba pašaukia-

*3*
kas antrą šeštadienį bus ‘‘Me 

mbership Nigbt” name num

nt per telefoną Laf. 2794-J. ,2431 fc. Grand Blvd. Kas ga-

■ "Mi'— ■«!» i n ii ii i pam»|i nr __
scored twice. Their first touch- yards, his end runs and off ed.

3

M. J. ŠIMONIS, vedėjas
Antrašas: — 3564 Vemor Highway W. 

Telefonas Lafayette 1298

bus pristatyta į namus. 'Kale

ndoriai labai gražūs, tinkami 

ir į Lietuvą pasiųsti.

li, prašomi atsilankyti.

ŽINIOS IR NAUJIENOS mus žmones. Balsuodami žiū

rėkite, kad balsuojant pagal 

nurodymą renkant iŠ abiejų 

partijų, kad nepadėtumėt kri- 

žiuko prie dviejų kandidatų

Lietuvių Aviacijos Diena.
Lapkr. 6 d. Detroito lietuviai 

ilgai minės. Nes tai bus pirma 

šioj kolonijoje lietuvių aviaci-jį 1 vietą. Siame numery demo- 

jos diena. Vieta skraidymui i knatai skelbia visą sąrašą sa

Jonas Usaris, veiklus kata

likų tarpe darbuotojas išleido 

savo dukrelę į Lietuvą Lietu

vos universitete tęsti mokslą. 

Savo automobiliu dukrelę pa

lydėjo į New York’ą ir ten

SPORTAS

down came near the end of 

the second ąuarter.* With a- 

bout teh to go on fourth do\vn, 

Liudmila the opposition of course ex- 

pected a punt. Būt were they 

fooled! lnstead Tony threw 

Mickey (I’m sorry I

tnckle slants were good for 

six or seven yards practical- 

ly every time lie carried the 

balk Cliarlie Swaban and Mike 

Velosky, linemen, played very 

well also, particularly on de-

don’t fense. “Scotty” Balnius play

ed his usual pilė up game at 

guard.
the activities of the St. Geor

ge’s Y. L. C’s football team 

have been reported. Their lašt 

aplankė apylinkės lietuvių ko-l^wo games have been ‘pips’

know these chaps lašt narnos) 

It has been sometime since |a pass. The latter after ad-

paimta paranki — Leonard 

Flo Air College aerodromas,

Ford Road ir Wyoming Avė., 

arti Michigan Avė. Gatveka- 

Tiais geriausiai privažiuoti 

taip: Michigan gatvekariu va

žiuoti iki Wyoming Avė. — 

2 blokai į žiemius; iš žiemių 

pusės imti North Bell gatve- 

karj iki Ford Rd. Pageidau

jama, kad ko skaitlingiausiai 

Detroito ir apylinkės lietuviai 

susirinktų ir arčiau susipažin

tų su kapt. S. Darium bei lak. 

S. Girėnu ir šokiku iš padan

gių Juozu Bolių. Visi galės 

pamatyti’ didžiulį lakūnų or

laivį, kuriuo ateinančiais me

tais kapt. S. Darius ir lak. 

S. ‘Girėnas skris iš New Yorko 

į Kauną. Taip pat, kas norės, 

galės tuo orlaiviu paskrajoti 

po Detroito padanges ir įstoti 

į lakūnų rėmėjų eiles, žodžiu, 

paduos brolišką ranką tiems 

tėvynainiams, kurie pasiryžę 

lietuvių tautai garbės vainiką 

nupinti. Apie lakūnų S. Da

riaus ir S. Girėno gabumus 

jau daug ne tik girdėta, bet 

ir patirta. Todėl jų pasiryži-

vo partijos kandidatų; pora 

skelbimų yra iš respublikonų 

partijos.

Harry S. Toy prosekutorius 

AVavne Coūnty yra iš respub

likonų partijos, bet veiklus, 

teisingas. Jis aplaužė ragus 

visokiems gengsterianrs ir da

rbuojasi žmonių gerovei.

Judge Ervin R. Palmer, tei

sėjas Probate court, iš respu-

lonijas, ypač. smagiai laiką 

praleido Elizabeth, N, J., kur 

klebonauja kūn. Simonaitis. J. 

Usaris labai dėkingas seseri

ms Pranciškietėms už vaišes 

ir dovanas. Porą metų atgal 

sesutės mokytojavo Šv. Jurgio 

parap., o J. Usaris, eidamas 

komiteto nario pareigas, daug 

darbavosi parapijos ir seserų 

naudai.

Adv. J. P. Uvick’as su žmo

na buvo išvykęs į Cliicagą į

biikonų partijos, bet gerai pa- advokatų seimą. 

žįsta žmonių gyvenimo sąly

gas, teisingai elgiasi teisme 

vargšų žmonių gerovei.

as they say, and the boys 

certainly deserve a word of 

praise. / 4
Lašt Sunday they defeated 

the Northwestem A. C. 13 
— O. Right from the start, the 

YLC’s had things pretty well 

tiieir own way. They ripped 

the center of the line, sliced 

off the tackles, skirted the 

ends, threw a pass now and 

tl’.en, and were under the shad- 

o\vs of the Northwestern goal 

posts practically the whole 

game even tliougli they only

vancing about ten yards fum-

bled as he was tackled. The

bąli rolled a couple of yards

cver the goal line where

“Scotty” Balnius pounced on

it for a touchdovm. Tonv’s 
» *■

place kiek was blocked. In the 

fourth ąuarter, St. George’s 

started another “big parade.” 

A steady march of-about for

ty yards found the bąli on 

Northwestem’s sixteen yard 

line. On the next play Mickey 

slanted off tackle for a toucli- 

down. Ile also place kicked 

the extra point.

Eddie Laconis, left lialf- 

back, vas the sliining star of 

the game. Besides returning a 

kick-off about forty five

ith the Wolvėrinės in 

possesion of the bąli, Mike Ve

losky broke thru and hit the 

bąli carrier so hard that ho 

fuinbled. St. George’s recov- 

ered on about the twenty five 

yard line. From there Pete 

Druskinis, the fullback, tuok 

it aeross on a buck thru the 

center of the line. Al Jesky’s

On Nov. 23, the gang went|“educated toe” sent the bąli 

abroad (AVindsor Ont.) to j over the cross bar and betwe- 

play Brophey’s Wolvėrinės. |en the uprights for the extra

This tumed out to be a thrii- 

ler, the score being 7-6 \vith 

our gang the vinners. Bro- 

plie’s received the kick-off 

and scored without loosing the 

baik A series of ends runs and 

passes soon produced a touch- 

down. The try for point vas 

blocked. With their backs to 

the vali, the YLC’s kept fight 

ing right along till finally to- 

vards the end of the fourth 

ąuarter they too were revard-

point and margin of victory.

Pete Druskinis’ line plung- 

ing was the outstanding of- 

fensive feature of the game.

This Sunday St. George’s 

tackles the Lawndale A. C. 

Ilere is a light, būt fast and 

tricky team sure of giving 

anybody a good fight. Come 

on out, watcli a good football 

game, and at the šame time 

give your own boys a cheer 

or two. Umpire

IŠVYKO Į LIETUVĄ

L. Vyčių 102 kp. įvykusio 

susirinkimo nutarimai. Jau se

nai kaip dalyvavau Vyčių su

sirinkime. Lapkr. 1 d. liet. a- 

viac-ijos dienos reikale atsila

nkius ir pakvietus Vyčius pa-

Per P. Molio agentūrą pa

staruoju laiku išvyko į Lietu

vą sekantieji Detroito lietu

viai: Kazys ir Agota Kairiai. 

Teofilius ir Katryna Nemčiau- 

skai, Povilas ir Barbora Au-

deti darbuotis, radau skaitli- duktė Elena, Veronika

ngą virš šimto būrį jaunimo 

— narių. Tokie susirinkimai 

tai retenybė Vyčių kuopose. 

Beveik visi nariai čia augę. 

Pirm. V. Bendoraitis sumaniai 

susirinkimą vedė; viską grei

tai nutarė, paskirstant komi

sijas, be jokio atsisakinėjimo.

Ūso ryte.

Iš Lietuvos atvyko Kazys

Mačunskas pas savo dukterį 

p. Eleną Baibokienę.

Balsuokite

uz

HARRY S. 10Y
Prosecuting Attomey 

Wayne County
Respublikonų kandi
datas, gabus, teisingas 

prosekiuteris

Phone Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

LAIMĖKITE SU ROOSEVELTU
Balsuokite visi už pilną balotą Demokratų 
partijos kandidatus padedami dideliame ra
te kryžių po Demokratų - Democratic Ti- 
cket arba prie kiekvienos čia pažymėtos pa
vardes:

COSMOPOLITAN CLUB

mą, mūsų tautos garbei, pri- Nutarta naujiems nariams su

valome visi, be skirtumo, rem

ti ir skaitlingai dalyvauti lap.

6 d. lietuvių aviacijos iškil

mėse. Įžanga visiems veltui.

Kiekvienas atvykęs galės vis

ką pamatyti. Lakūnai turės 

įvairių dalykų atminimui. Juos 

bus galima įsigyti lengvomis 

sąlygomis. Pradžia 12:30 po

piet. Prašomi nesivėluoti, nes 

dienos trumpos, lakūnai tik 

dieną telakios. Bus ir progra

mas su muzika.

Išvažiavo. Antanas Buknis 

su žmona išvažiavo į Scran

ton, Pa.; ten mano kokį laiką 

pagyventi. A. Buknis, gyven

damas Detroite, yra daug vei

kęs L. Vyčių 102 kp., pasku

tiniu laiku darbavosi S. L. R. 

K. A. kuopoj eidamas rašti

ninko pareigas; buvo “Drau

go” J)et. Žinių rėmėjas. La

bai apgailestaujame netekę

Šis klubas turi 410 narių. 

Atstovė nuo lietuvių M. Šir- 

ruošti priėmimo vakarėlį. Nau vaitienė manė savo namuose 

jų narių per praėjusią vasarą 1 šį mėnesį sušaukti susirinki- 

prisirašė virš 50. Nutarta su-Imą savo grupės, bet dėl likos 

rengti kauliukų — bunco va-1 (turėjo didelį šaltį) atidėjo 

karėlį, šokius, rengtis prie va

karo. Išrinkta komisija pasi

darbuoti liet. aviacijos dieno

je. Susirinkime dalyvavo ir 

dvasios vadas gerb. kun. I.

F. Boreišis, kurio rūpesniu L.

Vyčių 102 kuopa yra išaugus 

virš 200 narių. Pačiam vadui 

smagu pasigėrėti kuomet jau

nimas pats tvarkosi, darbuo

jas. Kun. Boreišiui belieka tik 

patarti, paagituoti, o veikimą 

patys sudaro. Garbė vadui už 

kėlimą lietuvių dvasios čia au

gusio jaunimo tarpe. Kiek pa- 

tėrnijau, jaunimo prie kuopos 

priklauso iš visų parapijų.

Vėliau plačiau pakalbėsime 

apie šios kuopos darbuotę.

HOGARTH 16 81

DR. JOSEPH W. BURBA
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: 10 ryt© lkl 9 vakare 
Seredomls: 10 lkl 12-tos dieną.

9621 Belleterre Avė ir 
Grand River

DETROIT, MICH.

LITHUANIAN BAKING
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.

Kepam skaniausią lietuviš
ką, ruginę, pumpermekol ir 
baltą duoną. Pristatom į vi
sas miesto dalis ir i Ham- 
tramack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir ba
liams.

4628 — 25th ST.

Euclid 4530

kitam mėnesiui.

X Henry Ford ragina savo 

darbininkus balsuot už prez. 

Hooverį. Tačiau daugelis sa

ko, kad jau nusibodo ši kraš

to administracija. Ir kitą iš

rinkus blogiau jau negalėtų 

būti.

X Spalių 18 d. bėgy ketu

rių valandų Detroite vienas 

vyras užmuštas ir devyni vai

kai sužeisti.

X Community fondui rinki

mas aukų jau prasidėjo. Iš fo

ndo užlaikoma 80 labdaringų

jų vietų.

X “Repeal parade,” bus la

pkričio 5 d/

X Simfonijos koncertai bus 

duodami veltui mokyklų vai

kams 6, 7, 8 ir 9 skyrių, tre-

suiiiimmimiiiiiiiiiimimmiiimimiimimiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimi*

Į DR. J. R. RYDZAUSKAS Į
5 LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3 Gydau visokias Ilgas. Vartoju naujausius gydymo jrankius: Elektros : 
S Lempos, ArttficialiSką Saulės šviesą, Diathermią, Sinusoidal tr t. t. —

Bandau kraują, šlapumą ir t. t. Prieinamą kaina.
□ Special Iškurnąs: Ligos moterų Ir Ilgos vidurių, nervų Ir reumatizmo. S 
3 Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare.

12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit S
Telefonas dieną lr naktj: TOtVNSEND 6—1600 S

FRANKLIN DELANO
ROOSEVELT

for
President

VHLLIAM A. COMSTOCK 
for

Govemor
Bl'RNETT J. ABBOTT 

for
Secretary of State 

PATRICK H. O’BRIEN 
for

A t tome v General 
GEORGE 8ADOWSKI 

lst Distriet 
For Cong-ess

JOHN LESINSKT 
lfltli Distriet 

For Congress 
' JOHN D DINGELL 

15th Distriet 
For Congress 

GEORGE E. Bl’SHNELL 
for

Prosecuting Attomev 
RAY D. SCHNEIDER 

for
Audltor

JACOB IP. SVMERACKI 
for

County Tren«urer 
D. J. HEALY, Jr. 

for
Probate Jl'.«lr-e 

ALBERT A. HUGHES 
for

Corener
HAROLD STOLL 

for
RcgMer of P<^(ls 
H. F. CUSHING 

for
Surveyor

JČHN NANCE GARNER 
for

Vice-President 
ALLEN E STEBBINS 

for
Lt. Govemor 

THEODORE I. FRY 
for

State Trec.su rer 
JOHN K. STACK, JR. 

for
General Auditnr 

CARL M. VVEIDEMAN 
14th Distriet 
For Congress 

CLARENCE SERBAI.DT 
13th Distriet 
For Congress 

HARRY MITCHELL 
17th Distriet 
For Congr ss 

THOMAS C. WILCOX 
for

Sherlff
ELMER R. O’HARA 

for
fbuntv Ctork 

THOMAS -J. MVRPHY 
for

Circuit J.«d<re
J. A. MURPIIY 

for
Probate Judge 

EDMUND J KNOBLOCH 
for

, Corouer
MTCHAEL J. O’BRIEN 

for
Ro-.il
LEO J. NOWICKI 

for
Draln Commlssloner

FOR STATE SENATE

Nauji kalendoriai. Norintie 

stambaus kataliku tarpe vei- ji įsigyti gražių lietuviškų ka- čiadienį, 3 valandą popiet, Or- 

kėjo, sykiu linkime A. Buk- lendorių ateinantiems 1933 me keslra hall, Kirby ir Wood- 

niuį, kad ir Scrantone nepa- tams, galite gauti pas Matą, ward Avė.

liautų veikęs. Šimonį, 3527 Michigan Avė., Į X International Institute

Alekas Ringis, veiklus L.

Vyčių 102 kp. narys, išvažia

vo pas tėvą į Shomokin, Pa.

A. Ringis per tris metus ru 

Vyčiais gražiai darbavosi, už

imdamas komisijose darbus ir 

dainavo Vyčių chore.

Darbams sumažėjus, retėja f 

ir darbuotojų eilės. Detroitas I 

taip toli nuėjo, kad niekas ne- 1 

atmena, kad kada taip būtų 

buvę sunku darbas gauti, kaip 

dabar Net ir už pinigą nega

lima gauti.

BILLY'S UHCLi.
, 'SO YOU 'UOAtb

fOU
VtOU'Ct A 

VOOKMV

i:

lOELV 
OUC.MTIS1

Rinkimai. Lapkr. 8 d. įvyk- < 

8ta nacijonaliai krašte rinki

mai. Kurie galite, būtinai tu

rite balsuoti. Balsavimas daug 

reiškia. Reikia išrinkti tinka-
L

Balsuokite už Teisėją 
JUDGE

ERVIN R. PALMER
i

Judge of Probate Court
Respublikonų partijos

Rekomenduoja Detroito Advokatų Sąjun
ga ir Detroito Lietuvių Draugysčių Komi
tetas.

• —WOVO O VOO
KHOUi Ui'AfKV VjOOKS

SYV- o\jve. '

i

-v Lt BVt VOu TAOUCrtT
CYCvONt WT YO\5 -VOO* J

V YOUR AŠY-L-OOK AT,

. YOOQ CVOYY\Va’
-noki vau voura 
ICOAV VaCKPfc?

lst DTSTRTCT 
J. A. MT'RPHV 

2nd r>TRTPTr,'r 
A. J WnjTOWSKI

?,-d PTS'TPTr-r

LEO B KAWWTCK
4th r>TST”T<^'r 

EDWARD B. MeKENNA

5th DISTRTCT 
I.EO A. GORMAN

1 Sth DTSTRTCT 
AT,BERT E. WII.SON

2 lst DISTRICT
JOHN \VTCHINZNSKI

FOR HOUSE
l.t nTSTRTCT 
BVCKLEY i 

JOSEPH C. MVRIPHY 
ED J. WALSH 
JOHN B. MIUPHY 
T O VIS F. SCHNFIDER 
FRNEST G N \GF.I,
JOS. C. ROOSEVELT 
GFO. A SCHRODER 
BERT S KENNEDY 
JOHS PAT CONNORS 
CHESTER B. FTTZGER V.n 
LEONARD A. Jl’RKTEAAtlCZ 
MARTIN A. RAGINSKI

CHAS. W. BTSHOFF 
JOS. S. BRZOS'TOAA’.SKI 
WAf M. RONNELLY 
HERMAN KRAMER

2nd DTSTRTCT 
ROBT. L. YOUNG 

3rd DISTRICT
MARTIN J. GRAJEAVSKI, JR. 

Ith DISTRICT 
JOHN G. McINF-RNEY

5th DISTRICT
H. FRANKLIN DONNER

Cotnpliments of
WM. H. CONRADI

YOU 
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mv COKT on
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Chicago World’s Fair—a Symphony of Light!

A Century of Progress—Chicago’s 1933 
World’s Fair—at night, as viewed by an art- 
ist. The above reproduction of a painting by 
Morton R. Addy, Chicago artist, shows the 
north half of the Exposition grounds as it 
will look next ye3r—a symphony of colored 

j Hlumination. In the foreground is Lake 
Michigąn, in the center, North and South 
Lagoons, spanned by the cables of the Sky 

, Ride—outstanding thrill of the Fair.

Clustered about the shores of lake and 
lagoons are the halls, courts, pavilions and 
tovvers of a wonder city—painted in many 
ever-changing colors. On these 424 acres of 
land and water next year Chicago will cele- 
brate the hundredth anniversary of its incor- 
poration as a town, as well as the advance 
accomplished by mankind during the šame 
hundred years through the application of sci- 
entific principles.

Pasi riti ko kaus mc.

Prašau Į Mano Kampelį
•Rašo prof. Kampininkas-

VOžNūS APDŪMOJIMAI Š i a u d i n i a m “Literary 
Digest” balsavime iki spalių

Ieškoma kandidatų į dvasiš- 13 d- balšavikai ūž savo Rau
kius, kurie ganytų. Amerikos didatus į Dėdės Šamo gaspa- 
lietuv. laisvamaniškus ožius ir dorius — l>altų ir juodų drau- 
Sandarą, išgelbėtų nuo amži- gų, mūsų, Illinois, šteite pada- 
nos smertės. Kandidatai turi vė tiktai 10 balsų, o visam 
būti Šliupo vieros, ženoti, su Amerike viso labo 80 balsų, 
nemažiau kaip penkiais vai- Iš to jau galima suvesti ro
kais (pradžia “parapijos”), kundų, kad balšavikų macis 
Dokumentuose turi būti pažy- mūsų kontrėj yra tik Bimbos 
mėta, kad yra buvęs agentas ar ir Andriulio .(pastarasis taip 
ba bile kurios laisvamanių or- pat ne pilietis) gazietose. 
zacijos, arba jos brenčio, pre- --------------------
zidentas. Atsišaukti į Bruklv- 
no lietuviškų laisvamanių vi
durį :vienas, devyni, trys Grn- 
ndstryt arba stačiai į Skran-
tus pas polak’ų biskup'ų II. vo&ei tik laikrodį ir žiedų, o .kas užkalbina? — klausia rnf.-
Odurų.

Naujas lietuviškų laisvama
nių dvasiškis Liutkauskas-Liu- 
tas jau 1917 m. turėjo noro bū
ti įšvęstas į laisvamanių ku
nigužius. Per sandariečių pra
kalbas jis vis sakydavo, kad 
Sandara — tai tikras laisva
manių tikėjimas. Ale, tur būt, 
Šliupas vis neleisdavo jam per 
mainyti savo stonų.

Syki aukštas balšavikų ko
misaras sovietų “rojuj” lan
kydamas jam pavestų daboti 
ir išnaudoti kaimiečių vergų 
sritį, atsilankęs į vienų mies
telį pasišaukė žemų komisarių- 
kų ir paklausė:

— No, tovarišč, komunisty 

u vas jest, (Na, drauge, yra 

pas jus komunistų?)

— Taip, tovarišč, — atsa

kė komisariukas, — ėst yra 

kam, tik dirbti niekas nenori.

-> I

l’RAŠAL' NESIJUOKTI

Ir žmona prikaišio ja.
— Kaltinamasis, kodėl pa-

pinigus palikai? Tininku jo draugas.
— Taigi, pono teisėjau., i: i — Matai, mano meisteri? • >•••• Ižmona man tai prikaišioja... uždraudė man dirbant kalbėti.

JOHN A. SWANSON—His Life Story in Pictures

Follovring his father’s death, young Swan- 
son, when 14 years old, went to work in metai 
factory at Kinzie and Green Streets. He 
earaed $5 a week, working 11 hours a day.

A t 19 years of age. upon advtce of his 
mother, he entererd law office of John R. 
Geary and at night attended classes at the 
Chicago College of Law.

Two years later he aras graduated from 
night law school and admitted to the Illinois 
Bar.

In 1911 he aras eleeted State Repreaentative 
to the Legialature. Foor years later, he waa 
eleeted Stato Senator.

i trejus metus ištesėjo duoti lie 
| Vieno ind,, kuniffaikSfio juo- iluvi5kus progremns jo
,kdary8 buvo nuteistas mirti ir kall j; nMlukrvIW nuo pir.inka rankon su sava spauda, 
už kunigaikščio įžeidimų, Juo-'inojo gayo nusjstatyino — ra- r,orima pasiekti tokio pasi- 
kdarys ėmė melsti pasigailėti.-^ pagalba duoti ĮįetUvių >kini°’ kok! turi šiuos rad‘j° 
Kunigaikštis jam tarė; Ivisumnonoi U ė reikalau- P^g^amus duodanti įstaiga.J visuomenei tų, ko ji 

,ja — grynai lietuviškų dainų, 
muzikos ir kalbų, kurios švie
čia, informuoja ir nurodo, kaip 
apsisaugoti ir nuo ligų ir nuo 
visokių išnaudojimų.

‘ Pradedant radijo programus, 

Teoples Furniture Co., be abe-

TeisėjasT-T ir tamsta vi-pon5s- Pirmoie ™,oie 

su., tuo, nusikaltimu, padarei Pla{lan lšs«irslnt1’ savo biz- 

per vien, vakar, J I”1 Pr»P^‘i- & «««'■ vi-

Kaltinamasis: — Ugi ru-

— Vienų malonę tau galiu 
padaryti: pats pasirink sau 
kokių nori mirtį.

— Tad leisk man, malonin
gasis, numirti iš senatvės.

Kunigaikštis nusijuokė it 
pasigailėjo juokdario.

dens vakarai, pone teisėjau.

Sakyk, Jonai, keh'l tu
tuojau meti darbų, kai tave I

D R A I <; A S

Peoples radijo va 
landos sukaktis

biznio įstaigų šiame krašte. 

Dėl to jų reikia pasveikinti.

Bet ši kompanija labiausia 
paramos ir pagarbos užsipel
no dėl to, kad ji, garsindama

------------ įsavo biznio reikalus, tų darbų
Praėjusį antradienį minėta’p.iokėjo taip suderinti, kad iš 

PeopPes Furniture Co. radijo !j0 būtų nauda visai mūsų vi-
valandos trijų metų sukaktis. 
Ta proga pasakyta keletą ka
lbų, gražiai dainavo šios kom- kultūrinis ir visuomeninis vei-
panijos radijo kvartetas ir du
etai, buvo gražios muzikos. 
Kvartetui vadovavo dain. Jo
nas Romanas. Apie sportų ka
lbėjo P. Šaltimieras.

Sukaktuvių proga L. Šimu
tis, “Draugo” red., pasakė
tokių kalbų: sinama lietuvių vardas plačio- Taigi, radijo, spauda, pre-
“Šiemet Peoples Furniture 3e Amerikoje, kalbomis ragi- kybos įstaigos ir organizacijos

Co. mini 17 metų gyvavimo su 
kaktį. Šia proga Chicagos lie-
tuvių visuomenė šių stambių i vienybės ir prie rėmimo mūsų
lietuvių prekybos įmonę nuo 
širdžiai pasveikino, gausingai
jų parėmė prikdami joj viso- arniture Co. ir vedėjams ge- 
kius namų reikmenis. Sveikino sausio pasisekimo varyti sva
jų, ir dienraštis “Draugas,”.11! prekybos ir kilnų kultūros 
kuriam lygiai prieš tris metus ! darbų pirmyn!
teko artimai bendradarbiauti' ^los kompanijos vedėjai taip 
duodant pirmutinius radijo gerai nusimano, kad spau- 
programus, kurie pasižymėjo įda vaidina patį svarbiausių
savo gražumu ir įvairumu, ku-j vuidmenį ne tik tautos svie-
rie ir į ekonominį ir visuome- j^11110 ir kultūrinimo atžvilgiu, 
r.inį lietuvių gyvenimų įnešė,taip pat ir prekyboje. Dėl 
daug gyvumo. Šiandien suei-i^0 Peoples Furniture Co. vi-
na trys metai, kai dienraštis 
“Draugas” ir Peoples Furni
ture Co. pradėjo “Lietuvių va 
landų” per radijo. Toji valan
da buvo lietuvių valanda pil
na to žodžio prasme, nes jon 
nemaišyta jokių svetimtauti š- 
k,j skelbimų, nesidėta su sve
timomis lietuviams įstaigomis.

Man smagu yra pasveikinti, 
j kad Peoples Furniture Co. per

suomenė to ir nori, kad šva
rūs ir teisingai vedami bizniai 

.turėtų pasisekimo, kad jie nu
stelbtų visokius išnaudotojus.
Radijo pagalba tuo žvilgsniu
Peoples Furniture Co. savo

! tikslo atsiekė. Toji kompanija 
šiandien yra viena populiaria- 
kiaušių lietuvių ekonominių ir

suomenei. Peoples Furniture 
Co. programose mūsų tautinis,

kimas it kokiam veidrodyje 
atspindi, nes garsinami viso
kie mūsų parengimai, svar
biausieji įvykiai lietuvių tau
tos gyvenime. Be to, dainomis 
ir muzika keliama lietuvių 
dainų ir muzikos menas, gar

bei stato, kuri pastatyta ant 
krikščioniško ir tautiško pa- 
gi indo.

“Draugas,” ragindamas re
mti tuos lietuvius biznierius, 
kurie yra pasižymėję savo tei
singumu ir sųžiningumu, taip 
pat lietuvius profesijonalus, y- 
ra nusipelnęs ir laukia plačio
sios visuomenės paramos. 
‘ ‘ Draugų ’ ’ visi skaitykime, 
skelbkimės jame. ‘ ‘ Draugas ’ ’ 
tnri pinigų siuntimo, laivakor
čių skyrius, didelį knygynų ir 
spaustuvę. Atsiminkitė ir tais 
reikalais į “Draugų” kreipki
tės 1

r.ami lietuviai prie veikimo, 
prie tautinio susipratimo, prie

tautinių ir kultūrinių įstaigų. 
Tad, tenka palinkėti Peoples

suda buvo ir yra lietuvių spau 
sdinto žodžio ir šalininkė ir 
nuolatinė rėmėja. Jos skelbi
mai visada puošdavo ir tebe
puošia mūsų laikraščių skiltis. 
Tuo ji prisideda prie svarbaus 
spaudos darbo, plačiai save 
išsigarsina ir kitiems parodo, 
ka«l spauda yra geriausias ta
rpininkas tarp prekybos įmo
nių ir pirkėjų. Peoples Co. ve
dėjai gerai supranta, kad pre
kybos įstaigoms reikia eiti ra-

Dienraštis “Draugas” atka
rtot i nai yra pareiškęs savo nu 
sistatynių, kad mes čia, šiame 
krašte, tik tada tegalėsime iš
silaikyti kaipo lietuviai, jei 
mūsų parapijos, organizacijos, 
kultūrinės ir biznio įstaigos 
eis bendrai su spauda, žinoma, 
tokia spauda, kuri negriauja.

PROBAK
teikia

barberiškų
skutimosi

patogumų
namie

(fROBAK BLAOFi

dirbkime visi iš vieno, nes 
anot Jakšto: “Vienas žodis ne 
šneka, vienas vyras ne talka 
—• kur du stos, visados darbų 
padarys!”

GĖLIMAI
ir skausmai 

lengvai 
pašalinami

Bayer Aspirin pašalins jūsų ke
ntėjimus be jokio pakenkimo ir į 
trumpų, laikų. Nurykit tabletėlę 
su biskučiu vandenio. Skausmas 
išnyks!

Tai yra taip lengva atsikratyti 
danties skaudėjimo; galvos skau- 
dėjltno nuo kokios nors priežas
ties. Muskulų gėlimai, paeinantys 
nuo reumatizmo, lumbago; delei 
šalčių ar persidirbimo, lengvai 
nuveikiami. Tie neišaiškinami mo
terų skausmai tuojau būna sura
minami.

Moderniškas būdas pašalinti 
skausmų yra su Bayer Aspirin. 
Jo veikimų daktarai užgiria. Jie 
žino, kad Tikras Aspirin yra sau
gus — negali padaryti žalos. Jis 
neveikia širdies. Dėžutė ir table
tės visuomet turi Bayer Kryžių.

Jus visuomet rasite Bayer As
pirin kiekvienoje aptiekoje ir jei
gu jus perskaitysite ištirtus nuro
dymus ir jų prisilaikysite, jus vi
suomet susilauksite pagalbos J.us 
išvengsite dang kentėjimo, jeigu 
jus tik atsiminsite apie Bayer As
pirin tabletes.

TEKTURE ,
in your cakes..

thedouIle TESTED 
DOUBLE ACTING

B AKINO 
POWDER

sameprio
\FOROVER *
42YEA#

25 ounces for 25 (
tILLIONS OF POUMD! IJ ’ F P ny 

OUOGOvtOMMtMt

I’, lAt.ulirl.i- . lupki I d l'C. '
AR ŽINAI, KAD

Greičiausias iš New Yorko Į 
Chicagų traukinys yra nė “20 
Century” arba “Broad way 
Limited”, bet traukinys va
dinamas “lti liour train”. Tuo 
traukiniu į Chicagų veža ne 
žmones, bet šviežių žuvį.

Sunaikinamas Peršalimas 
sn Nebrangiu Vaistu

“Mano trijų metų sūnūs susirgo di
deliu peršalimu. Ai ištepiau Pain- 
Expelleriu su alyvų aliejum jo Isru- 
tin« ir pečius. Sekanti ryt* periali- 
mas buvo jau visiškai pranykęs. AŠ 
rekomenduoju Inkaro Pain-Expelle- 
rj gydymui nuo persišaldymo, skau
damų muskulų, sustirusių sąnarių ir 
geliamų kojų pidų.”

S. D.
Travis, Staten Island.

PAIN-EXPELLER
10 PIECE COSMETIC 

SĖT $1.97
This ls a Famous Vivanl Sėt snfl ln- 

cludes fac.e powder, *1.00; Rouge. 75c, 
Tlssue Cream >1.00, Depllatory *l.oo! 
Faclal ABtringent »1.75, Bath Salt l.»», 
Tollet Water *1.25. Perfume *2.75, Brll- 
liantlne 75c. Skln tVhltener 75c. Totai 
Value *12.00. Special prlce, *1.97 for all 
tsn plecea to lntroduco tlils line.

Vardas ....................................
Adresas
Siunčiame per paštų COD 

Pinigai grąžinami, Jei 
nepaten kintaa.

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

SŽjfe,

Kitchen-Fresh!

KRAFT
Mayonnaise

Labai švelnus... stiprus, ska
nus mišinys parinktinio alie
jaus, švelnaus ti kaušo, rink
tinių kiaušinių, retų priesko
nių. Sumaišytas mažomis 
krūvelėmis dėl geresnio sko
nio.
Pristotoms SVIETAS groser- 
ninkams kas kelios dienos. 

Pabandykit jj!

NOVV GFFERED AT 
REDUCED PRICES



Penktadienis, lapkr. 4 d., 1932 DRAUGAS

Labdaringosios Sąjungos Reikalai
Bet be Tamstos, be placio- M. Sudeikienė, E. Gedvilienė 

j sios visuomenės, viena Sų.jun- 

< ga nepajėgs tų didelį darbų

ir p-lės O. Navickaitė, B. Kal- 

vaitė, daug širdies deda, kad

DAKTARAI:
Į MŪSŲ BIZNIERIUS IR 

PROFESIJCNALUS

n„.fi jų neSelpsime, niekas ki-1i"*’**1'?«i. neW«B <*»!» «• vataw» pavyktų. Tikietus pia TeL Cicero 676#

(tas nesušelps. Svetimtaučiai

------------ --— , j rūpinasi savaisiais, mes, lietu-

Lulaimingosios Sųjungos 13 viai, nušluostykime ašaras sa- 

seimas įvyks lapkričio-Nov. vo tautos vargšams.

20, 1932 m., Nekalto Prasidė-j' Labdaringoji Sųjunga įstei- 

j im o Švenč. Panelės parap. sa-'gta 1912 metais. Iki šiol ji 

lėj, 44th ir So. Fairfield Avė.,1 daug •didelių i* gražių darbų 

Chicago, III. j nuveikė, pav., pastatė Šv. Kry

Seimas prasidės iškilmingo- j žiaus ligoninę, kurioj lietuvis 

mis šv. Mišiomis 10:30 vai. ry-1 ligoje ar nelaimės ištiktas ra

to už visus mirusius labdarius' nda ir lietuvi gydytojų ir lie-

mokėti, nė namų pastatyti. Čia (tina mūsų veikėjos kaip A. Ma 

reikalingas bendras visų pri-; žeikaitė, M. Martusienė, J. Lu

aidėjimas.

Brangus brolau ir sesuo, jei

košienė, J. Čepulienė, A. Sru- 

bienė, O. Vaznienė, J. Saudvi-

da nesi labdariu, tai nuo šios tieoė ir kitos. Prašome visų

dienos tapk juo. Būdamas 3a- įsigyti tikietus ir atsilankyti

bdariu šiame gyvenime nieko j vakarienę.

ir geradarius. Sesijos prasidės 

2 vai. popiet. Brolau ir Sesuo,

tavę slaugę ir geresnį aptar

navimų negu kur kitur. Visa

sykį į metus mes prašome ta-. ligoninės vadovybė yra lietu- 

nistų dalyvauti Labdaringo-' vių rankose. Toji įstaiga yra 

sios Sųjungos seime. Tamstos mūs, lietuvių, kultūringumo žv 

dalyvavimas šiauie seime Lab. mė.

Sųjungai be galo daug reikš. I Per ilgus metus I^abd. Sų- 

Brangus lietuvi! Šiuo atsi-! j anga savo darbu, savomis jė- 

šaukiame į tave ir gerųjų tavo gomis šimtus ir tūkstančius 

širdį prašydami prisidėti prie sušelpė ir dabar tebešelpia.

Labd. Sųjungos ar tai auka, Šiuo depresijos metu daugiau 

ar darbu. Darbo Lab. Sųjun- negu kuomet pirma yra rei-

nenustosi, o po mirties Labd. 

Sų-ga savo maldomis visuomet 

atmins geradarius. Gal būsi 

apleistas savo sūnų ir dukte

rų, bet neapleis Labd. Sųjun-Į 

ga.

Paskaitęs šį atsišaukimų, at

važiuok į seimų ir sulig savo 

išgalės padaryk jain aukų.

Labd. Sųjungos Centro val
dyba:

Pirm. Ant, Nausėda,

Rašt. B. Pabijonaitis,
Ižd. Kun. J. Mačiulionis, 

2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

Brangūs lietuviai, jūsų at

silankymas bus labai įvertin-i

Labdarystas.

Ten Marijonu Misi 
jos ratais moto

goję yra daug, o darbininkų į 

maža. Tik pamųstyk, brangus Į

kalaujančių pagalbos.

Labd. Sųjunga anaiptol nė- LABDARIŲ VAKARIENĖ
lietuvi, kiek daug šiandie mū- ra baigus savo darbų. 1929

sų tarpe randasi vargšų, ligo

niu, senelių, našlaičių ir šiaip

metais ji nupirko gražų 141 

akrų ūkį, kuriam bus statoma

nelaimingųjų, ištiestomis ran-1našlaičiams ir seneliams pric- 

komis prašančių pagalbos. Jei glauda.

GRABORIAI:

i

1 F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET, GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

UETUVIS ORARORTUR

Town of Lake. — Labdarių 

Sųjungos 1 kuopa rengia va

karienę su programų sekma

dienį, lapkričio-Nov. 6 d., pa- 

irap. svet., 7 vai. vak. Bus ga

rdi vakarienė ir turtingas pro

gramas. Visi nuoširdžiai kvie

čiami atsilankyti ir paremti 

Į kilnų darbų. Komisija: pirm.

Tel. CICERO 294

Lapkričio 1 d. ligi 9 d. už

dusinę oktava Aušros Vartų 

bažnyčioje, Chicago, 111.

Lapkričio 10 d. ligi 20 d. 

misijos Kenosha, AVis.

Lapkričio 13 d. ligi 20 d. 

vienos savaitės misijos Low- 

ell, Mass.

Lapkričio 27, 28 ir 29 d. 

Keturių dešimtų valandų ŠŠ. 

Sakramento Adoracija Pitts 

burgh, Pa.

Lapkričio 29 ir 30 Šv. An

driejaus bažnyčioje atlaiduose 

pamokslai, Philadelphia, Pa.

Lapkričio 28 d. ligi gruod

žio 6 d. rekolekcijos ir ketu

rių dešimtų valandų 6Š. Sar 

kramento Adoracija Cicero, 

III.

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO

Vai.: 10-11 ryto: 2-6 lr 7-9 vakare

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.

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

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIBTUV1S DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th št. Cicero, iii.

Laidotuvėm* pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utaminkais, Ketvergais ir Subatomis 
2120 W. Marųuette Kd. arti Wcslern 

Avė. l’hone Ilemiock 7S2S 
Panedėllala, Seredomis lr Pėtnyčlomls

1821 So. Halated Bsruet
I

tr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 19- 
dirbystėa

OFISAS
<68 VVest 18 Btreet 
Telef. Fanai 4174 
SKYRIUS: 2226 B. 
Halated Street, Tel.
▼M«rr~4tas.

Reikale meldžiu atslėauktl. o mano | 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooeevelt 26X6 arba 2616
2814 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Gourt, Gobto, HL
TEL. CICBRO 6927

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas 

galimas už $35.00 
KOPLYČIA DYKAI

Lapkričio 30 d. ligi gruod

žio 8 d. Švč. Marijos Nekalto Republic 2266 

Prasidėjimo Novena Canibri

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandoe: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
Seredomis lr nedėliomis pagal 

sutarties

Į Office Phone Res. and Office
Prospect 1028 2359 So. Leavitt St.

' Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEOM

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS;

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

ofisas Tel. Grovenili *617
Rea <787 S. Artesian Avė.

TeL Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6421 West Marąuette Road 

VaL: 2-6 lr 7-9 P. M. Ket. 9-12 AM. 
Nedalioj susltarua

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G, WINSKUNA$
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

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

Tel. Canal 0257 Ree. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

DR. S. A. 00 WIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 VVEST 12th PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoa 
lr Pėtnyčios, kuriomis dienomis Jie 
bua

2924 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Blvd.' 

4:94 — 6:20 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 

Cicero <62. Res. teL Cicero 2888

Tei. Lafayette 6792

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: t kl S po pietų, 7 lkl 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutarti

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningos Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų eilolkymaj 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aabnn Atimi

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, Hl.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VHDBJAI

1650 WEST 46th STREET
Kampas 4ttk lr Paulina Bta 

T41. Boulevard 6M8-MT3

Nubudimo valandoje kreipkitės 
.rte manęs, patarnausiu eimpscttft- 
cal„ mandagiai, <eral tr pigiau negu 
<ltur. Koplyčia dėl germenų dykai.

1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii. Į dge, Mass.

Gruodžio 3 ligi 11 šv. Te

resės nevena šv. Andriejaus 

bažn., Philadelphia, Pa. '

Gruodžio 7 d. ligi 15 d. vie- 

jnos savaitės misijos Šv. Juo

zapo bažnyčioje, So. Chicago, 
llll.

Gruodžio 19 d. ligi 23 d. re

kolekcijos šv. Jurgio bažny

čioje, Detroit, Mich.

Misijoms vadovauja marijo

nai misijonieriai: T. Antanas 

Petrauskas, M. I. C. ir T. Jo

nas Jakaitis, M. I. C. Abu ne

seniai grįžę iš Lietuvos. 

Aieksandras Bublys, M. I. C.

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

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 EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės knr kitur.

Eudeikis
JUSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Tįsi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

ONA WINSLOVIENĖ

Mirė lapkr. 1, 1932 m., 8:40 
vai. vak., pusamžio metų. Kilo 
iš Lietuvos, Šeduvos parap. 

Amerikoje iėgyveno 22 metu 
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Klemensų, ėvogerr'į Jonų ir 
Svogerkų Wlnslovus, brolių vai
kus Hattie lr Alexand.rų ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 1410 S. 49 
Court, Cicero, III.

Laidotuvės įvyks Sub lap.
6 d. iš Eudeikio koplyčios 8 
vai. bus atlydėtas į šv. Antano 
par. bažnyčių, kurioje Jvy.ks ge
dulingos paknaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta į ftv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pažvs- 
tamus-m&s dalyvauti ftiose lai
dotuvėse.

Nubudę Rimus, ftvogeris, 
ftvngeAa, Brolių Visikai ir Gi
minės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Eudeikis Yards 1741.

AR ŽINAI, KAD
s

Rolterdamo Olandijoj vieno 

'naujai pastatyto tilto jungia

masis akmuo (keystone) vaiz

duoja didele stovyla Amerikos 

filmų komedijantų č'alį Čap

liną.

t

RICHARDAS
KLIMAVIČ

Mirė Spalių 31, 1932 m., 
vai. vak. 8 metų ami.

Gimęs Amerikoj.

6 10

Paliko dideliame nuliudime 
tėvų, motinų, penkis brolius 
dvi seseris, kumus, tetų, dėdę 
ir gimlnea

Kūnas pašarvotas 
Union Avė.

5217 So.

Laidotuvės įvyks Penktadte 
nį, Lap. 4, iž namų 9 vai. bus 
atlydėtas J Visitatlon parapijos 
bažnyčių, Peorla ir Garfield 
Ulvė . kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio stelų Po 
pamaldų bus nulydėtas į ftv. 
Kazimiero kapines.

Nuofttrdžial kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti Mose laidotuvėse.

Nubudę Tėvai, Broliai, 
rye, Kuiliai, Teta, Dėdė lr Gi
minės.

Laidotuvėms patarnauja grab.
8. M. Skudaa Rooaevelt 7592.

EDVARDAS
ŽOLGIEVICZ

Mirė lapkr. .2 d., 1932 m., 2 
vai. ryto pusamžiaus. Kilo iŠ 
Lietuvos. ABaerikoje išgyveno 
40 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Klementtnų, po iėv.ils 
Krozowiski, 2 sunu Henry ir 
Zenon, seserį Felicljų Mitrus, 
2 broliu Walter tr Juozapų ir 
gimines, o Lietuvoj 3 brolius 
Vytautų, Aleksandrų Ir Petrų lr 
2 seseris Helen Sondo lr Sophie 
Pelrusevič.

Kūnas paSarvofas 44 47 So. 
Fairfield. Laidotuvės (vyks su
batoj,' lapkričio O d., iŠ Eu
deikio koplyčios 8 vai. bus atly
dėtos J Nekalto Pras. Panelės 
ftv. parapijos bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos .pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į ftv, Kazimiero ka
pines.

Nuofttrdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pažvs- 
tamus4mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Moteris, Hunai, Se
serys, Broliai lr Giminės.

Laidotuvėms patarnauja tęra- 
borius Eudeikls. Tardė 1741.

Pbone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EKTRACTION 
Valandos: 9-9. Ncdėlion.is 9-12 

6558 SO. WESTEltN AVĖ.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street 

Telefonas Yards 3557

X-SPINDULIAI

AKIŲ •YDYTOJAIj

DR. VAITO, DPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kurta 
astl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
sataractua. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
ztsttikimuoae, egzaminavisuaa daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
uos klaidaa

Specialė atyda atkreipiama moky- 
Itloe vaikučiams.

Valandos nuo 14 ryto lkl 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių eteltlktmų akys atitaisomos 
be akinių. Daltar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kalnus pi
gesnės, kaip Įritu

4712 S. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Boulevard 7589

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. SDZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ. .

Ofiso TeL LAFAYETTE 7327

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

Rea. Tel. Hyde Park 3395

OR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IK ClUKUKUAb 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliotais pagal 

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

Teh Lafayette 1016

DR.F. J. L8WNIK
Gydytojas ir Chirurgas

1800 WEST 47th STREET

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

Trečiadieniais ii sekmud. susitarus

DR. J. W. KADZEWiGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN A V E. 
Chicago, Iii.

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191
Jei neatsiliepia ftaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgus 

Specialistas odos ligų ir . 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St.

Kampas Slst Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir Šventadieniais 10—12

DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO.'ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Piaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 lkl 9 vakare 
Nedai, nuo 10 Iki 12 dienų

Teh Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS

Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted Bt. 
Valandos: nuo 10—4; nuo '<—•

Nedėllomies nuo 10 iki 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 Teh Victory 7188 
Res. Tel. Hemlock 2615

TeL GrovebiU 1596

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

Samdomis po pietų ir Nedėidiemata 
tik susitarus

>422 W. MAROUETTE ROAD

Rea Pbone 
Englevvood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8009

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Tel. Kenvvood 6107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

BR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuori—4 po 

pietų: 7—2:20 vai. vakar*.
Nedėliomis 10 lkl 12

Telefonas Midway 2880

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

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

• Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytaik: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vaL: nuo 8-6 po 
piet- Utarn. tr Subat. nuo 8-6 vok. 

Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. .Wentworth 3000
Rez. TeL Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

TeL Hemlock 8709
Rea Tel. Prospect 9619

DR. D. ARON /

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckaė)

GYDYTOJAS IR/*HIRUROA8 
2429 WeWt--Mrirquette Road 

VALANDOS:
9 lkl 12 ryto. 7 lkl 9 vakar*

U toru. tr Ketv. vok. pagal outartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6166 South Kedzie 

Rea <426 Bo. California Ava 
VeL: 9-4. 7-9 v. v. Ifteklrtaiit Ketv.

Ofiso lr Rez. TeL Dotfievard 6918

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

Ofieo vgLl auo 1-A nuo 1:89-8.M
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duoti raportą. Šeimis sakosi

J nieko neturįs pasakyti. Aps

krities atstovai pasiteisinimo 

nepriima — reikalauja rapor- 

jto. A. Kazlauskas griežtai rei- 
j kalauja, kad Šeimis pasiteisi- 

Intų kodėl jis seime stojo prieš 

! kitus seime dalyvavusius Ch. 

į Apskrities atstovus ir kodėl 

Įėjo prieš Chicagos Apskrities 

■ seimui duotus įnešimus. Kuz- 

da-T-, lausko reikalavimą remia ir 

tuo pačiu klausimu kalba Pr. 

Čižauskas, V. Petrauskas, p. 

Grybas ir kiti. Šeimis susinęr-

į .A _----------------- ]vavęs pašoksta iš sėdynės ba-

Spalių 30 d., Šv. Mykolo pa- |ntj0 aį^įntįs Kalbėti nesise- 

rap. mokyklos kambary įvyko ]<a Rina - ypatįžkuinuS. Sme-
L. R. K. S. A. Cbicagos Aps- 'rkja Kazlauską už griovimą 

krities susirinkimas. Šiame su jo gengės”. Žvi-

sirinkime delegatai, dalyvavę ( prifneta> kfld me.

praeitą vasarą, organizacijos tų atgal jį igmetė i§

seime, turėjo išduoti raportą.

Triukšmingas L. R. 
K. S. A. Chicagos 

Apskr. Susirin
kimas

Kazlauskas ardo šeimio “ 
buotojų gengę.” šeimis ne
šasi iš susirinkimo, žvirb
lis vejasi — nepasiveja!

Pirmas savo raportą išdavė 

p. L. Šimutis. Jis aiškino apie 

patirtus įspūdžius, seimo nu

tarimus ir pažymėjo apie Cbi

cagos Apskrities atstovų sa

vitarpinius nesusipratimus ir 

tai kad kai kurie atstovai nu

vykę į seimą, nestojo už kuo

pų ir Apskrities jiems duotus 

įnešimus, bet darė visai prie

šingai. Šimučio raportas pri

imtas.

Kviečiama Tarną Šeimi iš-

NAUJOJ VIETOJ

kandidatūros į centro raštini

nkus.

Amerikos Revoliucijos Dukterų atstovės Prancūzijoj deda vainiką ant Lafayette kapo, 

Paryžiaus kapuose. Lafayette AYashingtono laikuose pasižymėjo kovose už šio krašto ne

priklausomybę.

Tai tiek apie 

lį Apskr. susirinkimo.

“gyvąją” da- rėmėjos kviečia visus jų ren- Somos būti susirinkime. Taip- 

giamoj, gražiausioj vakarienėj 'gi prašome turėti pagamintą

Nors susirinkimuose pusėti- daivvauti, pamatyti . įdomų j koncerto bilietų raportą. Vi

liai pasikarščiuojama, bet iš programų ir pagerbti vienuo- sos prašomos grąžinti pinigus, 

'šalies žiūrint, atrodo, kad nei b^ą, švenčiantį sidabro jnbi-’ar neparduotus bilietus. Nori- 

liejų, ir gerb. seseris jubilia- me sekančiam apskrities, sus 

tęs. Tyla

pas vieną atstovą nesiranda 

Atstovi! tarpe didelis įtcm- b|ogų nonj Tik nesveika gu. 
pimas. Visi kelia rankas. Visi

nori kalbėti. Žvirblis atsako,

sivienyme politika ir kai ku

rių mūsų atstovų netaktas vie-

kad galiūnas-nei jo nei kitų Jlybę ir nerTUS kitiems ardo 

narių iš Susivienijimo nei iš 

kandidatūros į eentro valdybą 

nemeta ir negali mesti. Kon

stitucijoj esamos tiesos narių 

reikalus tvarko ir Šaliūnas,

Cbicagos Apskrities dalyviai 

tą gerai mato, tą' patį patvir

tina ir raportai atstovų buvu- 

,sių organizacijos dvimetinia-

Įine seime. ,' Tiesos ieškodami 

jei kų darė ar daro, tai clgia-.^ trukšniaujame.

Beveik svarbiausias šio su

SUDEGS KEPYKLA

nl ui patiekti pilną raportą. 

Tat, pasistengkite greičiau vi

ską sutvarkyti.

Viena kom, narių

Brighton Park. — Federa- 
cijos 19 skyriaus mėnesiais 

susirinkimas bns lapkr. 6 d., 
parapijos svetainėj, 2 vai. po
piet. Kviečiami katalikiškų 

draugijų atstovai atsilankyti 

ko skaitlingiausiai. Yra daug 
svarbių reikalų svarstyti.

Valdvba

IŠ POLITIŠKO LAUKO
LIETUVIŲ RESPUBLIKO
NŲ CENTRALINĖS OR

GANIZACIJOS MASS 
MITINGAS PAVYKO

si sulig konstitucijos. ,

Šeimis bėga iš susirinkimo.

Žvirblis šaukia: — “pa]auk sirinkimo tikslas buvo išklau- 

Įatsakysiu i tavo užmetimus! ”,komisijos projekto bedar-

| Šeimis už durų... Scena pa- ,bhi še,Pimo reikale ir susior' 

sibaigia! Atstovai aprimsta, Vizuoti tolimesnei šia link- 

Pradeda rimtai ir šaltai da- 1,e darbuotei.

Ivkus svarstyti. • 1 Komisija pasiūlo projektą.

'' Pakelta klausimas kas-link Svarstytas ir vienbalsiai pri

Cicero,'-01. — Mother’s
Home Bakery, 1500 So. 51 st 

Avenue. Nelaimė atsitiko lap

kričio 1 d., 1 vai. ryto. Gais

ras padarė daug nuostolių. U- 

gnis pasiekė net antrą aukštą. 

Visi namo gyvenanti gavo iš

sikraustyti pas savo artymus. 

kaimynus. Priežastis ugnies 

nežinoma.

Brighton Park. — šv. Kaz. 
Akad. Rėm. 6 skyrius rengia 

“bunco party’’ pp. Rudakų 
natriuose, 4044 S. Rockwell st., 
lapkričio (Nov.) 6 d. 3 vai. 
popiet. Rėmėjos visus kviečia 
ko skaitlingiausiai atsilanky-

Rap. įti; žada gerai pavaišinti. Bus 
daug gražių dovanų. Atsilan-

Spalių 30 d., Šv. Jurgio pa

rapijos svetainėj, viršui minė

toji organizacija buvo suren

gusi didelį massmitingą, ku

ris pavyko visais atžvilgiais. 

Tai dėka darbščios valdybos, 

ypač B. R. Pietkiewicz, su

kviesta daug žymių politikie

rių, kurie pasakė susirinkusie

ms įdomių dalykų.

Tarpe kalbų buvo ir gražus 

programas, kurį išpildė daini

ninkė p-lė Gricaitė su Kaz 

Šimkumi. Dainos visus žavėjo. 

Dainininkams pianu pritarė p 

lė S. Konevičiūtė. Rap. X

Republican 
Headquarters 

Lietuvių Divizija 
NATIONAL:

M. Wabol, Chairman, 
Palmer House, 

Room 777.
STATE:

A. K. Valukas, 
Chairman

Morrison Hotel 
Room 585 

COOK COUNTY:
B. R. Pitkiewicz, 

-Chairman
Metropolitan Bldg. 
134 N. La Šalie St. 

Room 300.

. JOHN B. BORDEN
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 vakare

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Waahington Ht. 
Room 905 Tel. Dearborn 7984

Valandos: 9 ryto lkl 4 po pietų

PRANEŠIMAI

Šių mokslo metų pradžioj į 

vietinės “Žiburio” dr-jos gim

naziją mokinių įstojo žymiai 

daugiau, negu7 kitais metais. 

Pradedant darbą visiems mo

kiniams buvo padaryta bendra 

išpažintis, kurioj visi su džiau-

Rėmėjas gsmu dalyvavo.

—--------------— i — ■■———-

Vakarais: Utarninkals lr Ketvergais 
— *9 lkl 9 vai.

<145 Archer Ave. Tel. Lafayette 7197

Namų TeL Hyde Park 9995

ke nesigailėsite.

J. P. WAITGHES
ADVOKATAS

62 B. 107 ST. prie MICHIGAN AVE. 
Tel. Pullman 5950—8877

inltasd Išrinkta komisija, kuri 
stengsis visose kolonijose ka
me tik randasi Susi vien vmo

centro pirui- p. A. J. Sutkaus 

praeitame Apskrities susirin

kime raporto, kuriame p. Sut- 

kus aiškino, kad centro val.ik"0P“' rs'"K‘i margas pra.no- 

dvbos susirinkime nutarta ai- sukėlimui kapitalo palai-

PRANEŠIMAS CHICAGOS 
APSKRIČIO VARG0-

. NININKAMS

Dr. S. A. Dowiat praneša, 

kad atidarė naują ofisą, 5147 

West 25th Street, vai.: 2-4 po 

pietų ir 7-8:30 vakare. Telefo

nas Cicero 662.

Dr. Dowiat nesenai išrink

tas trustistas Library Board 

Cicero mieste dabar tik sugrį

žo iš Springfield, Ilk, kur jis 

lankėsi. Illinois Library Asso- 

jciation seime.

gas centro valdybos nariams 

mažinti. Gi “Garse” susirin

kimo, apie kurį p. Sutkus kal

ba, protokole sakoma kaip tik 

priešingai. Ten rašoma, kad 

Centro Valdybos ir “Garso” 

darbininkų (spaustuvės) algos 

nutarta palikti taip kaip yra. 

Už algų palikimą- balsuojant 

susilaikė vien p. V. T. Kviet- 

kauskas.

Atstovai deliai to centro 

valdybos pirm. neteisingo ra

porto labai pasipiktino. Išrin

ko komisiją, kuri tuo reikalu 

pagamins klausimą centro pi

rmininkui.

kymui bedarbės paliestų na

rių prie Susivienymo, •

Nutarta, kad prie rengiamų 

pramogų pavykimo visi Susi

vienymo nariai prisidėtų pir

kdami po vieną tikietą. Kurie 

dirba, dalyvaudami rengiamo

se pramogose, tikietus patys 

sunaudos. Nedirbantieji galės

šiandien lygiai pirmą vala

ndą popiet šaukiamas ekstra 

svarbus susirinkimas, Betho

veno konservatorijoje.

Prašau visų vargonininkų 

laiku suvažiuoti. Bus traukia

mi ir paveikslai. Rašt.

Bridgeport, — Šv. Kazimie

ro Akademijos Rėmėjų draugi 

jos 2 skyriaus susirinkimas į-

kitiems parduoti. Į vyks lapkričio 4 d., Šv. Jur-

Taigi stokime visi į kilnų ParaP- mokyklos kamba-

mūsų organizacijos bedarbės ry, tuoj po pamaldų. Visos

paliestų narių šelpimo darbą, Tčmėįos kviečiamos skaitlin- 

A. J. Ž. -8U‘ Hū'rtirinkti, nes šį kartą tu

rime daug svarbių dalykų ap-

JUBILIEJINIS BANKETAS tartL
Komisija

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RI’SIftKOS SULFERTNfcR VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
Švediški mankstlnlin«4 tr elektros masažas 

Treatmental visokių Ugrų. reumatlsmo, nervų atitaisymo, šalčio
Ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausiu kraujo cirkulia
cijų., kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkals nuo I iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street

Tylomis, tačiau rimtai, Šv. 

Kazimiero Akad. Rėmėjų Dr- 

jos centras rengiasi paminėti 

Šv. Kazimiero Seserų Vienuo

lyno 25 metų gyvavimo jubi

liejų.
Šv. Kazimiero Akademijos

darys pranešimą 

iš rengiamo “bunco”; taigi 

tas susirinkimas paskutinis ir 

turime prie jo tinkamai pri

siruošti. ’ Valdyba *

Mot. Są-gos Chicagos Aps
krities koncerto rengimo ko- 

rfmėjose energijos nestinga, misijos susirinkimas įvyks la-

Ka-nspas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4.152

“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS 
RL AN K A

Šiuo pranešu, kad įstoju į “Draugo Vajaus” Kontestą:
e » • • - ' • v' •• ' ' ■
Vardas ir pavardė....... ............ . . ....... *.................. <•,.

Adresas.............. ................. . i..................... .....

U e e s • e e s ••• a e 4 e e »••■«•••• a e • a a 4 •••••••« 4

“Draugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, III. „ ; • • ,

Visos narės veiklios, o kai ku
rios net ypatingai veiklios. 
G ražiai besidarbuodamos jos 
išdirbo organizacijai gražų vat 
rdą. Jos populiarios; jos su
traukia publiką. Kai kurie mū 
sų žinovai pripažįsta Šią drau
giją darbščiausia, rafniausia. 
Well, jei norima ką išmokti, 
reikia mokytis; jei norima iš
sidirbti, reikia dirbti. Rėmėjo
se tas ir matosi. Jos nuolat 
darbuojasi rengiamos įvairias 
pramogas, kurios dažniausiai 
būva sėkmingos ir dalyvius 
patenkinančios.

25 metų laikotarpis yra gan 
didelis. Per 25 m. daug įvy
kių ateina ir praeina. Ne visi 
sulauksime kitų 25 metų, tat

pričio 5 d., šeštadienio vaka 
re, Ciceroj, pas p. K. Sriubie 
nę, 1315 S. 50th Ave.

Visos komisijos narės pra

Democratic
Headquarters

Lithuanian
Division

134 N. La Šalie St. 
Chicago

P. CONRAD, Fotografas
Turime tokias pst švleaaa kslp 

Hollyvroode musų studijoj ir vaka- 
rala Imti paveikslai Išeina tokie gra- 
žųa. kaip lr Saulėto) dienoj. Del ap- 
polntoientų Ir aetnpelių pašaukit mus 
telefonu: EWGIACWOOD M4O 

Rea. 7M W. 42nd st.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI- 
VŲ laivakortes j Lietuvę 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 į

RCIU AGENTŪRA

DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už $1.00
a *- *

IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI

Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti 
BARGENU

Galima jas matyti

DRAUGAS” PUB. CO
2334 So. Oakley Avenue 

Kolei įssibaigs

4500 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette <996

1W N LA SALLE ST—murai sutarti.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nnpigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, DI.

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1989

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS PABIONAS, Sav.

i VVEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
. 2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, III.

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H I 6 H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE 
S. E. corner

*Pet Hemlock 1017
Dargelis, savininkas

Jai manai pirkti automobilį ateik 
paa mua pirmiau, naa mea užlaikome 
vtesA Iš geriausių rūšių autotnobl- 
llUB — BTUDEBAKER, kurte yra 

aavo stiprumu Ir gražumu, 
mea turima pilna paalrtnkl- 

karų labai prieinama tr

MIDLAND MOTOR SALES
ARCHER AVENUE 

Telephone LAfeyette 7199
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