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Telefonas: Roosevelt 7790

Anglija atideda karo skolų mokėjimą
PRANEŠA, 398 ŽMONIŲ ŽUVO NUO 

MLOKJJBOJE
Papen as nusprendė niekam nepaduoti 

valdžios
ŽENEVOJE KRAUJO PRALIEJIMAS; 

12 ASMENŲ ŽUVO

ATIDEDAMAS SKOLŲ 
MOKĖJIMAS

ŽUVĘ 300 ŽMONIŲ

LONDONAS, lapkr. 11.
HAVANA, Kuba, lapkr. 10. 

— Tris Kubos provincijas va-

Daibo partijos laikraštis Dai-j kai ištiko baisus viesulas (u- 

ly Herald praneša, kad Angli-(raganas), kurs nuūžė Bernui- 

iv j vyriausybė nusprendė ati-įdos link. .

dėti toliau karo skolų mokė
jimų Amerikai.

Iš pradžių gauta žinių, kad 

ų ie 10 asmenų žuvo ir dau-

Karo skolų mokėjimų An-įgiau kaip 100 sužaista. Šaky-Į 

gi ija buvo pasiryžusi gruo- kad skaudžiausia nukentė- , 

džio 15 d. atnaujinti. Tačiau'J0 Camaguey miestas, 

pc įvykusių J. Valstybėse rin-. Dabar laikraščio “Informa- 

kimų savo pasiryžimų pakei-JC!0R” korespondentas iš Ka

įp . tibonico per telefonų pranešė,

Vyriausybė tuo klausimutik Camaguey mieste nuo

pasiuntė notų į Wasliingtonų.

PAPEN’AS NUSPRENDĖ 
NEPASITRAUKTI

BERLYNAS, lapkr. 10. — 
Kanclerio von Papen’o vado
vaujamas Vokietijos ministe
rių kabinetas nusprendė pasi
likti vyriausybės priešaky, ne 
atsižvelgiant
mes.

viesulos apie 300 asmenų žu-

L

4įįr<*j$ y

Nesenai No. Dakotos valstybę ištiko didelis sniegas. Del 

daugybės sniego per 60 valandų visokis susisiekimas nebuvo 

galimas. Gyventojai negalėjo gauti maisto, šviesos ir kuro. 

Mokyklos buvo uždarytos, šis atvaizdas nuimtas Killdeer’e.

PER RADIJĄ BUS SKAI
TOMAS ŠVENTOJO TĖ

VO PRANEŠIMAS

AVASHINGTON, lapkr. 11. 

— - Šventasis Tėvas Pijus XI 

kablegrama prisiuntė šio kra

što katalikams specialų prane

šimų. Lapkričio mėn. 20 dienų

vo. Sakosi, jis tų miestų ap- Ikaip 6:15 vakarų (rytų laikas) 

jlankė ir rado baisybes. Kol (iš čia per radijų Šventojo Tė

vo pranešimų skaitys Jo Eksc.kas ši žinia dar nepatvirtin
ta.

NUMATO GERESNIUO
SIUS LAIKUS

PARYŽIUS, lapkr. 10. —

Bultimorės arkivyskupas Cur- 

ley, Amerikos katalikų unive

rsiteto kancleris.

Be to, tų pačių valandų per 

radijų kalbės ir kiti šio kraš

to aukštieji prelatai (kardino-
i rinkini! Prancūzijos premjeras Herrio- ..

1 nnRimų su.- . . ;lai, arkivyskupai ir vyskupai),
t as, kalbėdamas ekonomines | ’ r

VIRGIN SALŲ ŽMONĖS 
KRIKŠTAUJA

ST. THOMAS, Virgin salos, 

lapkr. 10. — Šių salų gyven

tojai krikštauja, kad J. Val

stybėse prezidentu išrinktas 

gub. Roosevelt’as. Salos susi

lauks naujos administracijos, 

kas žmonėms bus naudinga.

krašto tarybos susirinkime, pa ! 

reiškė, kad numatomi geres

nieji laikai. Tik reikalinga vi

siems bendromis jėgomis ko- 

v

gia savo dienas.

PRIES NUODINGĄSIAS 
DUJAS

NOBELIO DOVANA

12 NUŠAUTA IR 70 
SUŽEISTA

ŽĘNEVA, Šveicarija, lapkr. 

10. — Šiame “tarptautinės tai

kos”

CHICAGOJE ( VEIKĖJU SUSIRINKIME U2GIRTA VA 
SINGTŪNO IR KEISTUČIO 

PAMINĖJIMAS
INSULL’O REIKALAS BUS 

STUMIAMAS

Išrinktas Cook’o apskrities 
valstybinis prokuroras Court- 
ney pranešė, kad Insull’o rei
kalas bus stumiamas pirmyn, 
taip kad jį būtų galima grą
žinti Ciiicagon ir traukti tie
son.

20,000 DOL. ATLYGINIMO

SUDARYTA GAUSINGAS 
KOMITETAS

Pradedama rengtis prie A. L. R. 
K. Federacijos kongreso

1933 m. Chicagoj
Praėjusį trečiadienį Dievo nį, gruodžio 1 d. Taip pat už- 

Apveizdos parap. salėj, A. L. girta paminėjimo programa, 

kaujant teisėjui M. Kavanagh, |R- K- Federacijos apskritys kuri susidės iš dainų, muzikos 
pripažino 20,(X)0 dolerių atly- (surengė arbatėlę ar pasikalbę-' ir kitokių įvairenybių. Visi 

ginimo iš Chicago Rapid Tra-jaktualiais visuomenės džiaugėsi išgirdę, kad gerb. 

risi t kompanijos Mrs. Kate (klausimais. Vadovaujant pirm. vargonininkai organizuoja gau

Aukštesniajam teisme pri
siekusieji teisėjai, pirminiu-

Kreegan, 55 m. amž., už jos 
sužeidimą.

A. Žvirbliui, susirinkime iškel
ta šie klausimai:

singų chorų chorų ir kad pro

gramoj dalyvaus šv. Kazimie-

_________________________ _ ' 1. Kęstučio ir Vašingtono ro Akademijos mokinės. Visi

2 CENTAI PER VALANDĄ <aktuvių paminėjimas gruo'dalyvavusieji šiame susirinki-

Stateville kalėjime įvedamas 

mieste vakar vakarų ne- išbandymas dirbantiems kali-

(džio 1 d.
2. Federacijos vajus.

3. Pasaulinė Paroda 1933 m. 
Chicagoj.

4. A. L. R. K. Federacijos 

kongresas.

Šiais visais klausimais kal

bėjo: L. Šimutis, kun. Ig. Al-, 

(bavičius, prof. F. Mastas, p

tikėtai įvyko kraujo pralieji- niams mokėti 2 centus už da

mas. Laikraščiai, kaltina soči- rho~valandų. ^Kalėjimo virši- 

alistus. ninkas pareiškia, kad kaliniai

Community salėje konservą- tuo būdu galės šį tų pelnyti 

torių partija turėjo mitingų, nors tabokai.

į kurį socialistai norėjo įsive

ržti ir jį suardyti.

Socialistų sukurstyta minia

apnyko salę. Žandarai uždarė Chicago majoras Cermak’as .. .

salės duris, bet minia jas iš- numato> kad ateity l"lnX“ p R- •
vertė. Iššaukta jaunuolių ka- Cll!ca«°j bus *a,ima «auti P ? ’ ' Salt™leraa’. J’ Ml’ 
reivių kuopa, kuri anksčiau k,ojo «er0 P^8aus alaus- Sa
buvo atvykusi iš Lozanos. Tū

kstantinė minia ėmė juoktis iš 

jaunų kareivių, o paskiau ė- 

mė juos pulti.

Tada sutratėjo kareivių kul-

. . . . ... ŽENEVA, lapkr. 10. — Nu- kasvaidžiai. Minia išblaškyta,

o i pnes riz}, urs jau ai* ĮSįgįnkiavimo konferencijoje ja 112 asmenų nušauta ir apie 70 

ponų delegatas iškėlė reikalą- sužeista.

vimų būsimuose karuose ne

naudoti nuodingųjų dujų.KOLOMBIEČIAI SUSIKO 
VĖ SU PERUVIEČIAIS PRAVIRKO MASKVOS 

BOLŠEVIKAI

KALBA APIE ALŲ

ko, demokratai tuo reikalu vie 

rtingai dirba.

RASTAS VYRO LAVONAS

Nežinimo vyro apie 40 m. 
fjiiž. lavonas rastas tuščiam 
žemės sklype, 7413 AV. 61 pk, 
Summit’e. Žmogus nenužudy
tas.

AUDRA RYTŲ PA
KRAŠČIAIS

STOCKHOLMA'S, Švedija, 

lapkr. 11. - 1932 metų Nebe- > laivas nuskendintas, o ki 

lio dovana už literatinį darbų ^as paimtas.

RIO I)E JANEIRO, Brazi

lija, lapkr. 10. — Putumayo 

upėje Kolumbijos karo laivai B0ST0N> jįas8, lapkr 1L 

turėjo kautynes su Peruvijos _ Per aa rytinius

karo laivais. Vienas Kolombi
J. Valstybių pakraščius grio

vė pasibaisėtina jūros audra. 

Milžiniški nuostoliai padaryta.

p’ipažinta anglui rašytojui J.

Galswortby. ' •

UŽ KAIZERIO GRĄŽINIMĄ

T. SĄJUNGOJE ENTU
ZIJAZMAS

ŽENEVA, lapkr. 10. — T. 

Sąjungos centre reiškiamas ne

BERLYNAS, lapkr. 10. - - paprastas entuzijazmas, kad j 

Vokietijos monarcliistai pra-1 J. Valstybių vyriausybės prie- 

dėjo kampanijų už buvusio šakį grįžta demokratai, pre-

kaizerio grąžinimų sostam

PRIEŠ PROHIBICIJĄ

z’dento AVilsono nusistatymo 

šalininkai. Prezidentas AVilso- 

n as buvo vienas T. Sąjungos 

įkūrėjų.

GUB. ROOSEVELT’AS 
GRĮŽO Į ALBANY

INSULL’O SŪNUS CHI
CAGOJ

AVASHINGTON', lapkr. 10. 

Per įvykusius krašto rinki

mus prohibicijos šalininkai ga 

vo didelį smūgį. Daugiau kaįp

me sutiko įeiti į Kęstučio ir 

Vašingtono sukaktuvių pami

nėjimo komitetų. ,

Pritarta sumanymui suorga 

njzuoti Federacijos vajų.

Pasitarta dėl Pasaulinės Pa

rodos reikalų. Visi buvo tos 
nuomonės, kad visu smarku

mu reikia pradėti rengtis prie

nia A. Nausėdienė, adv. K. (1933 m. Parodos, kad lietuvių 

česnulis, dr. P. Atkočiūnas. Į tauta tinkamai galėtų pasiro- 

apl. V. Petrauskas, laikr. Ig. dyti. . <

Gana daug kalbėta dėl A.

L. R. K. Federacijos 23 kon- 

ckeliūnas, A. Bacevičius, A. greso, kuris įvyks 1933 m. Clii- 

Aukštaitis, kun. J. Mačiulio- cagoj. Visi buvo tos nuomo

mis, išradėjas Kazlauskas, A. nės, kad prie kongreso jau 

Janušauskas, Z. Gedvilą ir reikia pradėti rengtis, nes jis

svečias kun. J. Jakaitis. 

Susirinkimas vienbalsiai už-

gyrė rengiamų Kęstučio ir Va

bus gausingas atstovais iš vi

sų Amerikos kraštų, taip pat 

svečiais iš Lietuvos. Tam tiks-

MASKVA, lapkr. 11. — Bo

lševikų laikraščiai labai apgai-

li, kad per buvusius J. Vai- I Europos grįžo (ldcagon 

stvbėse rinkimus komunistų I0 sūnus. Jis sakosi čia Į 

partija nykų balsų skaičių ga-

šingtono sukaktuvių paminė- jlui pradedama organizuoti gau 

jimų, kuris įvyks ketvirtadie- singas komitetas.

Mickunaites koncertas įvyks Gjktk 
Street teatre, lapkričio 27 d.

vo.
Laikraščiai už tai kaltina 

ne tiek raudonųjų agitatorių 

apsileidimų, kiek kapitalizmų.

Ir pagaliau susigriebia ra

mintis. Sako, Amerikoje radi-

ALBANY, N. Y., lapkr. 11. kalizmo augimų negalima ma-

Arakar prezidentas elektas 

gub. Roosevelt’as grįžo į sa

vo ofisų ir tuojau užsiėmė va

lstybės reikalais.

SUOMIAI GIRIA LIETU
VOS SĖMENIS

LINKI PASISEKIMO ( Suomių spaudoj paskutiniu 

LONDONAS, lapkr. 10. -— .metu pasirodė straipsnių, ku- 

Anglijos spauda linki ko ge- riuose giriamos Lietuvos sė- 

16 valstybių sugriovė savo pro minusiojo pasisekimo naujai iš- menys. Lietuvos konsulas Hel- 

hibicijos įstatymus. Kitos rei-1 rinktam J. Valstybių prezide-

kalauja 18-ųjį priedų atšaukti, r.tui Roosevelt’ui.

sinky praneša, kad Suomijoj

tuoti balsuotojų skaičium.

SUSPROGDINTA BOMBA

NEAV YORK, lapkr. 10. — 

Tarp dviejų gyvenamųjų na

mų dūmtrauky, ties Grand ga-

P-lė Emilija Mickūnaitė at-j Emilija Mickūnaitė mokino- 
vyks į Chicagą dalyvauti si Romoj 5 metus ir dalyva- 

dirbsiąs savo darbų. Apie tė- nraUęro Boxing Turnamento į vo Lietuvos Operoje vienerius 
vo reikalus jis nenori kalbėti.,lapkričio 21 d. metus. Dabar ji sugrįžtu iš

Sekmadienį, lapkričio 27 d., Europos savo dainomis gai 
3:15 P. M., Eighth Street te
atre ji išpildys ilgokų koncer
tą, kurį ji nesenai išpildė Phi- 
ladelphijoj.

SU VOGTAIS BONAIS

Chicagoj areštuota du vy

rai, kurie mėgino parduoti vo

gtus bonus vertės 6,000 dol. 

Šie bonni pavogti iš Holland, 

Mieli., banko.

PALIAUBŲ DIENA

Šiandien minima keturioli

ktoji metinė paliaubų diena.

tve, susprogdinta bomba. 10 Įvyksta paradas, susirinkimai,

asmenų sužeista.

AVASHINGTON, lapkr. 10. 
— Kalbama, kad baigęs tar
nybų prezidentas Hoover‘is

prakalbos.

vins Lietuvių muzikos dvasią.
Cliicagiečiams bus proga iš

girsti ir pasigerėti naiuja mu
zikos meno artiste.

NUBAUDĖ NESĄŽININGĄ įdarė valstybės iždui apie 2000 

EMIGRACIJOS BIURĄ j lt. nuostolių. Kauno I nuova-
------------------------------ į dos taikos teisėjas Hamburg

Vidaus reikalų ministerijos j Amerika Line biuro atsako- 

valdininkai pernai susekė, kad jnųjį vedėjų p. V. Cirkvicų nu

baudė 1000 litų arba šešiomis 

savaitėmis arešto.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN-

Hamburg Amerika Line emi

gracijos biuras vežė iš Lietu

vos emigrantus be emigraci

jos įstatymo reikalaujamų ke-

------------------------------------- -— Įlionės sutarčių. Iš viso emig-

NEAV YORK, lapkr. 10. — rantų be sutarčių išvežė 122.

New Jersey valstybės pakraš- Kadangi sutartys turėjo būti [KĖS. — Šiandien debesuota; 

čiu ir čia siautė baisi audra, (apmokamos žyminiu mokesčiu,!numatomas sniegas; kiek šal-

šiai prekei būtų gera rinka. žada apsigyventi Kalifornijoj. Padaryta dideli nuostoliai. tai šis emigracijos biuras pa- čiau.

• v
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“D R A U G A S”

ISelna kasdien, teskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metama — *4.00. Pu

sei Metų — 12.50, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
lų — *4.00, Kopija .01c.

Bendradarbiams lr korespondentams rafitų ne*rų- 
Hna, jei nepraėoma tai padaryti lr nepriaiunčlama tam 
tikslui palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.

Skelbimų kainos prisiunčiamus pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“D R A U G A S”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Eicept Sunday.
8UBSCRIPTTONS: One Tear — *0.00. Slx Months 

— *0.60. Three Months — *1.00. One Month — 76c. 
Europa — One Tear — *7.00. 8lz Months — *4.00. 
Copy — .00c.

Advertlslnff in “DRAUGAS” brlngs best resulta
Advertising rates eu appllcation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

to lapkričio 8 d. kraštas pareiškė savo pro

testų, ir tai griežtų protestų.

Demokratų laimėjimų padidino dar ir 

trečia aplinkuma.

Kada respublikonai buvo užėmę federa- 

linę valdžių, demokratai prieš juos gudrių 

agitacijų vedė, stiprinosi atskirose valstybė

se, ypač valsčiuose ir miestuose. Toks demo

kratų jsistiprinimas taip pat daug padėjo 

“nuversti” respublikonų partijų, kuri tokio 

“nušlavimo” savo gyvavimo istorijoj nėra 

turėjusi ir, be abejojimo, jo niekuomet ne

sitikėjo.

Dabar svarbu, kad demokratai “nepasi

gertų” savo laimėjimu, kad nepradėtų sau

valiauti ir nesiskaityti su žmonių reikalavi

mais. Jei jie taip elgsis ir juos netaikus taip 

nušluos, kaip jie kitus nušlavė. Pažadėjimo 

demokratų šulai padarė daug. Visuomenė 

lauks, kad tie pažadėjimai būtų vykdomi gy

venimam

Sveikata - Brangus Turtas
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu

sų dlcnru&ly dr. Račkus veda Sveikatos Skyrių. Jis 
telkia prof esljuiuul lus patarimus skaitytojams lr mie
lai atsakinėja | klausimus sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
Alos:

1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redukcijai, 
arba tiesiog Dr. Kačkui, 2130 W. 22ud st., Uldeago, 
llfiaola,

2) Sfuučiaat klausimus, visada reikia luuliiotl sa
vo vardų, pavardę lr adi-esų, nes duktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

S) Jei kausimo lr atsakymo negulima'butų dė
ti * laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Ui tat visada reik pridėti pašto ienkelĮ už A centus.

- *

I CONNtCTICUT LIETUVIŲ MS
rh

katu. .Jame papasakojama
Į apie ateinanti Connectieut 
! Lithuanian (’atholies progra
mų, šokius, .lūs žinote, malo
nus skaitytojai, kas jie per
vieni? Mylėčiau jus supažin-

jos veikimo. .Mokykla jau s«-!jinli • ig< T.u yi su|(r.

WAT£fiBURY, CONN.
Šioji didelė lietuvių koloni

ja graži ir nuolat vtikia, liet 
mažai buvo spaudoj matyti iŠ

Dv a. m. račkus nai prasidėjo su gražiu skai-'
2130 W. 22AU ai., | .. 

Cnk-ugo
Tel. tunui 0704

su jais.
ganizuotas katalikiškai lietu-

Hum mokiniu. Draugijos visos I viž,.as Connec(icut v„|stv|,6s
gyvuoja ir kaip nuolat gelbsti jaunimas. Tai apima \\’ater-

FAŠINAS GALI UŽMUŠTI pašinta vietai gali gan g/eit parapijos įvairiems veiki-, burv ir Hartford Lietuvos Yv-
“ užsivietrinti.” Nuo čiulpimo mums. Choras ir Vyčių skai- 

arba tepimo seilėmis žaizdos, | čius padidėjo.
čius ir Ansonia, Ne\v llaven, 

Bristol, New Britain ir Bridge

DIENOS KLAUSIMAI PASTABĖLĖS

KAS “NUŠLAVĖ” RESPUBLIKONUS?
1933 m. čia

Visame krašte ir visame civilizuotame ' 

pasaulyje šiandien plačiai kalbama ir įrašo

ma, kaip demokratu partija praėjusiais rin

kimais šluote nušlavė respublikonus.

Tačiau nieks neduoda per daug kredito 

demokratams dėl to jų laimėjimo. Iš demo

kratų partijos vadų pareiškimų taip pat yra 

aišku, kad partija, nė jos kandidatai to kre

dito per daug ir nesisavina.

Mes jau vakar pareiškėme, kati, nežiū

rint kokius kandidatus demokratai būt ne- 

statę, jie vis vien būtų laimėję. Balsuotojų 

dauguma nė negalvojo apie kandidatų tinka

mumų ar netinkamumų, die balsavo už opo

zicijos partijų dėl to, kad visur susidarė tokia 

nuotaika mainyti valdžių, nepaisant ar tai 

krašto reikalus pakreips geresnėn, ar blo- 

gesnėn pusėn.

Respublikonų partijų sutriuškino užėję 

ekonominio gyvenimo sunkumai, užsidarę fa

brikai ir visos kitos iš' 'to išeinančios bėdos. 

Prie to daug prisidėjo erzinantis visuomenę 

probibieijos įstatymas, dėl kurio pakeitimo 

ar visiško atšaukimo respublikonai nė piršto 

nepajudino. P-nas Ilooveris, pavadinęs tų ne

vykusį įstatymų “garbinguoju” eksperimen 

tu ir variusis tų eksperimentų žūt būt daryti 

mokesčių mokėtojų sųskaiton ir visuomenės 

nenaudai, pasidarė nepopuliarus. Per daug 

jį kaltinti dėl to gal ir nebūt galima, tačiau 

p. Ilooveris dar prieš keturis metus galėjo 

sugalvoti tokį planų, koki jis pasiūlė šiais 

metais respublikonų konvencijai to “garbin

go” eksperimento komedijai baigti.

Demokratai ir prieš keturis metus ir da

bar aiškiai pasisakė už 18-tojo amendmento 

atšaukimų ir Volstead’o akto modifikavimų. 

Tas jų pusėn patraukė daug balsuotojų, nes 

žmones iki gyvo kaulo įgriso butlegerių Įsi

galėjimas, gengsterių savitarpinės kruvinos 

kovos, demoralizavimas jaunimo, šnipinėj! 

mai, šinugeliavimai, įstatymų laužymai, vai 

dininkų ir net policijos papirkinėjimai. Dė'.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

šv.PraHdskm Asyžietis
(Tęsinys)

Pranciškus gimė ir augo audringuose 

laikuose. Valstybės, pasiryžusios laimėti, 

viršenybę ant kitos, kariavo viena prieš 

kitų. Unibrijos pilys, apsiginklavusios ir 

piliečiai, iškilę puikybėje, nenorėjo užsi

leisti jokios valstybės viršenybei, ir vi

sada turėjo prirengtus kareivius ir kar

žygius prieš kitos valstybės užpuolimų. 

Tftip kares mvisavla baigdavosi laimėji

mu, nes kitos valstybės nevisada būdavo 

taikoje. Kadangi būta karingų laikų, tai 

ir Pranciškus persiėmė karinga dvasia ir 

troško atsižymėti kovų lauke karžvgin- 

gais žygiais, tuo pačiu laimėti ir gauti 

garbingų kariūno vainikų. Tuo atžvilgiu 

Pranciškaus tėvas sapnavo apie visokius 

galimus atsižymėjimus ir garbę, kurių jo 

sūnus gali įgyti laimėjus kovų. Iš to net 

apsidžiaugė ir stropiai rūpinosi prigri-

Ir menkas pašinas kartais

gali žmogų nuvaryti į kapus, jau daugelis neteko rankos, oi Pačiam mieste darbai prade jK)rt jaunimų draugijų narius. 
Kiek tai žmonių miršta, ar- kitiems net po žalia velėna jo gerėti. Laukiame sugrįžimo jje darbuojasi, kad iškelti lie

tuvių vardų netik Conn. vals
tybėje, bet ir plačioj Amerikoj 
ir Lietuvoj. Gražiai darbuoja
si ir verti visokeriopos para
mos. Kun. Kripas su bristo 
liečiais darbuojas tuos šokius 
surengti. Prašome visų vaiki
nų su savo lietuvaitėmis ateit 
ir persitikrinti, nes žinomi“ ge 
rai, kad neapvilsim nei vienoj 
porelės. Bus tai lapkr. 12 d 
vakare, tuoj po Aarmistieij 
Day. Bus St. Joseph’s milži 
niškoj salėj, AYaterbury, Conn 
Gros lietuviškai ir angliškai 
o, gal, ir žydiškai ? John 
teis and liis Synco-Vagalamd! 
— lietuviškas orkestras ii 
Bristol. Ar ne įdomu, kad to 
kia maža lietuvių kolonijė] 
visai be vadų ir savo lietuvis 
kos parapijos turi sau orkes 
trų. Ateikite, teks jūsų ausi

ba bent ilgokai pasikaršina ir prisiėjo atsigulti. Žmonės pri- geresnių laikų. Šerifas Jeuu-

dyto kraujo. Darbininko ran- 

pat. Prie Pasaulinės Parodos ,^os dažnai yra aliejuotos, pai-

Chicagoj dar neprisirengėm. Tenka suskubti. 

Dabar jau aiškėja, kad Lietuva nebuvo da

vusi tikro pažadėjimo parodoj dalyvauti ir 

jokio iš savo pusės komisijonieriaus nebuvo 

paskyrusi. Parodos reikalais patys amerikie

čiai turime pasirūpinti. Vadinasi, prieš savo 

akis turime didelį ir rimtų darbų. j

sveikatos netenka nuo užnuo-.sižiūri šunims, kurie susižeidę 

save laižo ir išsilaižo. Bet žmo

gus tai ne šuo; žmogaus kūno 

ypatybės yra visai kitokios ne

gu šuns. Nelieskite pašino su

šinos, dulkinos, o žaizdelėje 

kiaujo gyslos yra atviros, tad 

labai lengva užnuodyti krau

ju |

Kai amerikonas pasipašiua 

ar susižeidžia, tai jis tuoj krei 

pia i tai dėmesio, eina pas da

ktarų. Jo obalsis yra “don’t 

take a chance”! Gi lietuvis 

jei įsivaro sau pašinų, tai tik 

numoja ranka; esu “ne lepšys

šaitis sako, kad “prosperity 
is just around the corner.” 
Kažin, ar ne dėl to, kad jo 
drabužių krautuvė tenai ran
dasi? Ir dar jisai yra garsus

surūdijusia adata ir nesėdėki- ‘respublikonas! Jeigu netiki, pa
te savo žaizdelių!

DAKTARO ATSAKYMAI

Nacionalės Katalikų Vyrų Tarybos {Na

tional Council of Catliolic Men) svarbi kon

ferencija įvyksta šio mėn. 21 ir 22 dd., Pitts

burgh, Pa. Dienotvarkėj numatyta bedarbių 

šelpimo reikalai, katalikiškoji akcija, katali

kų švietimo klausimas, katalikiškoji spauda, 

pasauliečių kooperavimas spaudus darbe ir 

visa eilė kitų svarbių dienos klausinių bus 

iškelta. Kadangi dabar ir A. L. R. K. Fede-' Įjėtjna lietuvio kantrybė, 

racija yra tos organizacijos narė, dėl to ir ji ‘a^žnai neįšmįntinga.

esu, dėl tokios menkos žaiz

dos dar aš čia laikų gaišinsiu, 

prie boso lysių ir daktarų kia- 

patysiu.”

Brolau, atsargiai, nes “vie- 

ras sykis nepameluos.” Ste

bėt

turės atstovus minėtoj konferencijoj
♦ * *

Kai kas manė, kad šiais rinkimais so- ta yra taip pat labai pavo jin 

cialistai gana daug balsų surinks. Bet, ma-^ga. Jei adata yra surūdijusi

Klausimas: Gerbiamas pone 
daktare! Aš noriu, kad man 
atsakytum. Aš esu 50 metų,

klausk City Court adv. Bron- 
sky.

Pono Jenušaičio krautuvės 
;an įdomų pla-lange mačiau

Lauksiu atsakymo su nekan
trybe. Visaip mane žmonės

sveriu 245 sv. ir savo eėso1 gandina, bet aš noriu žinoti, 
nebeturiu nuo balandžio mū- k«ų daktaras pasakysi. Su go
nėšio. Mano galva labai gel ir 
yra labai sunki, kai švino pri
pilta. lr ausis kai užkištos ir 
kai atsiguliu ir rengiuos už-

uone J. L.

Atsakymas J. L. — Labai 
daug žmonių rūpinasi, kad jų 
akyse rodosi tamsūs taškai, 

migti, tai kad šarma per gal- J vadinami ‘inuscae volitantes.’ 
vų kai iš revolverio^ net iš !o-j jeį akyse yra myopia, arba 
ros pašoku, lr taip dažnai je- ran(jasį ametropia, arba

Knibinėti sau pašinų lauk [šaudo galvoj, neturiu sau vie

i v ... ... . , , ,, , , . J** kraujuje atsiranda per ms malonaus įspūdžio. Ižai
[su špilka ar su netikusia ada- tos. Buvau pas gydytojų, me- urininės rūgšties, tai tie

tyti, kad šio krašto gyventojai per daug ge

rai socialistų tikslus supranta, jei tiek ma

žai už socialistų kandidatus tebalsuoja.

* * ♦
Komunistų partija taip pat statė Savo 

kandidatus į prezidentus ir viceprezidentus 

ir iš kailio nėrėsi už juos agituodama. Ta

čiau komunistų pažadėjimams žemėj rojų į- 

steigti nedaug žmonių tepatikėjo.

* ♦ •
Iš Lietuvos tautininkų spaudos matyti, 

kad tautininkų partija ir toliau yra pasiry

žusi trukdyti Katalikų Universiteto atidary

mų. Tai parodo, kad tautininkai ištikro bijo 

katalikiško auklėjimo Lietuvoje. Ar tai čia 

ne masoniškas nusistatymas?

ar šiaip nešvari, tai žmogus 

gali gauti “tetanus” (lock- 

jaw) konvulsijas ir,, pasikan

kinęs keliolikų dienų nuo bai

sių konvulsijų, turi mirti. Jei 

kada prisieina išimti pašinų, 

tai reikia vartoti labai švarių 

adatų, ir tų adatų, pirm var

tosiant reikia liepsnoje trupu

tį padeginti. Išėmus pašinų 

lauk, reik žaizdų išmazgoti ka 

rštu vandeniu, paskui užpilti 

Eydrogen Peroxide ir po to 

užtepti Mercurochrome bei ap

rišti švariu skudurėliu, kad 

purvo j žaizdelę neįeitų.

Pavojingiausias paproty*

ko negelbėjo. Kas tai gal bū- .Raškai įr kamuoja žmogų. Tų 
iii Esu latrai susirūpinąs. Me- ta vm ,abai tf„nku pagydy.į 
hliiu, parašykit man atsaky-! bet sistenlatingai gyja,,. 
m9, būsiu daktarui labai dė.1 ,leg ir piklant gcTO gydytojo 

patarimus, dažnai pavyksta iš
kinga. J. L.

to nemalonumo pasigydyti. 
Šiaip toji padėtis gyvybei pa-

Atsakymas J. L. — Tamsta 

turi ligų vadinamų “tinnitus 

aarium,” o ligos priežastis ga fvojuus nesudaro. 

Ii būti, kad kraujas perdaug 

veržiasi į galvų (liigh biood 

p'eessure), arba kad gal au

sies būgnelį spaudžia sudžiū

vęs cerijumas. Vieno vizito 

pas gydytojų tokioje ligoje ne 

pakanka; tik po keletos sa

vaičių gydymo, bus ryškesni 

rezultatai.

Atsakymas B. V. — Nėr ge

resnio pieno mažam kūdikiui, 

kai motinos pienas. Po moti

nos pieno, karvės certifikuo- 

tas pienas, tinkamoje propor

cijoje atskiestas su vandeniu, 

dadedant tinkamų kiekį cuk 

raus ir saldžios' smetonėlės, 

kūdikiui yra sveikiausia. Jei 

Antras klausi- [tamstai rūpi kūdikėlio gera

“Šaltinis” rengia ekskursijų iš Lietuvos 

į Pasaulinę Parodų Chicagoj. Jau apie 20 nėra vaistai žaizdoms, gi bu 
žmonių užsiregistravę. Vadinasi, ir 1933 m. -rnoje randasi įvairiausių pyo

Klausimas
pas lietuvius, tai čiulpti arba i mas. Aš nešioju akinius jau sveikata, privalai laiks nue 
seilėmis tepti žaizdų. Seilė* antri metai, ir nian akyse ro-[laiko nunešti kūdikį pas gy

dosi tokie juodi taškai, kar- dytoju. Tai atsieis pigiau, nei

ga -visiems tiktai 35 c.
Teatras '— Koncertas.

Lapkričio vakare 13 <1. bu 
7 vai. koncertas ir teatru? 
Vaidins linksmų veikalų “J/ri 
lė Kliūčių Nebijo.” dviejų al
tų. Dabar žmonės skundžias 
kad sunku gyventi. Užtat che 
ras žada mums daug juokų i 
linksmybės, jeigu ateisite sii 
liatos vakarėii. Sakiau ką va. 
dins, o kų dainuos man nerei 
kia sakyti, nes jūs kurie gii 
dėjote mūs chorų, gerai žino 
Užtenka sakyti, kad jis giedr 
ir tai visuomet užtenka nes 
komp. Alekso batuto niuzik 
auga ir kyla kai grybai. Pa> 
kui po juokų, dainų bus šr 
kiai. Viskas už 35 centus! Kr 
raliai senovės laikais pasisan

tais kaip debesis slankioja kad gydyti kūdikį kada jau pydavo muzikus ir juokdariu
ir iš Lietuvos tupėsime nemažai svečių.

bėti karžvgingiems sūnaus pasiryžimams. 

Na, ir proga atsilaikė.

Perugija, galingoji Unibrijos pilis, 

užpuolė Asyžio miestų tikslu jį pajungti. 

Kova prasidėjo lauke tarp dviejų pilių. 

Perugiečiai lmvo laimėtojais* kurie paė

mė daug Belaisvių, tarp kurių buvo ir 

Pranciškus. Kadangi jis buvo neprastas 

kareivis, tai buvo jis atskirtas nuo pa

prastų kareivių ir patalpintas su kitais 

Asyžio didžiūnais, paimtais nelaisvėn.

Pranciškaus nelaisvė tęsėsi vienus 

metus. Lapkričio mėnesį, 1203 metais, abi 

pi!} s susitaikė ir visi nelaisviai išlaisvin

ti. Žymima, kad nelaisvėje Pranciškus 

niekada nenusiminė, bet visada juokavo, 

dainavo ir \ isada buvo pilnas jumoro. 

Toks jo linksmumas dažnai nepatikdavo 

kitiems nelaisviams ir jie jį koliodavo. 

Jis tik atsakydavo: “Ar jūs nežinote, kad

geninių mikrobų, nuo ko pa-1pro akis. Kas tai galėtų būti? jis suserga

rbams atlikti. Tikrai jam buvo skirta skai

sti ir šventa ateitis, bet ne tokia, kokių 

tada vaizdavos sau.

Sugrįžęs j tėviškę Pranciškus dides

niu uolumu atsidavė linksmam gyvenimui. 

Dienos linksmai bėgo ir bematant buvo 

žavus dvidešimt trijų metų jaunikaitis. 

Tada Pranciškus susirgo baisia liga ir ne

buvo vilties, kad jis pasveiktų. Gulėda

mas ligonio patale, Pranciškus pirmutinį 

kartų savo gyvenime pradėjo mąstyti a- 

pie visai kitokį gyvenimų. Jis mąstė, kad 

tas kitas gyvi nimas yra reikšmingesnis 

ir kilnesnis viskame. Tačiau, tai visa jam 

atėjo ir tai visa jautė, tarsi, sapne, o to 

viso reikšmė gerai dar nebuvo supran

tama. Bet, kai Pranciškus nuostabiu būdu 

pradėjo sveikti ir atgauti sveikatų, o Ti

pas buvo geresnis ir protas šviesesnis. Jis 

pradėjo ilgėtis darbo. Jis pradėjo jausti

garbinga ateitis laukia -manęs, ir kad vi- į kartumų visokioms linksmybėms ir se-

sas pasaulis puls po mano kojų ir melsis 

į mane.”

Nuostabu, kad Pranciškus atjautė įsi

tikinimų, jog jis yra skirtas dideliems da-

niems prajovams. Dabar jis buvo vyras 

ir pasiryžo eiti į pasaulį ir nuveikti dide

lius darbus.
^Bu8 daugiau)

-ŠEN U KODAI NA
Ne taip senovės tėvai gyveno,
Kaip skurstame vargšai šiandieną; 
Paklausk, jei nori, tėvučio seno,
Ar neina blogyn vis kasdienų ?

Ne tiek jie turtų tada turėjo;

Ne taip ir žemes išbrangino;

Bet savo šalį daugiau mylėjo; 

Svetur nesidangino.

Nebuvo laisvės, bet neregėta 
Nei tiek be draūsmės nštvirkimo; 
Nebuvo rašto, bet negirdėta 
Nei tokio bedievių dūkimo.

Nelengvų nešė po ponais naštų 
Valstietis, retai nusiminęs;
Bet dainos skrido po visų kraštų, 

Skambėjo linlAmal sutartinės.

•

D girios, girios!., atmint malonu: 

Jos buvo Dievo, ne dvaro:

Ten slėpės žmonės ne tik nuo ponų:

(Tųsa 5 pusi.)

Nuo dvaro, nuo maro ir karo.

Ne taip senovės tėvai gyveno,

Kaip skurstame vargšai šiandienų; 

Paklausk, jei nori, tėvučio seno,

Ar n’cina blogyn ris kasdienų?

Ar n’eina blogyn vis kasdienų?

Maircni

Gražiausia žmogaus savybė yra gebi 
' jimas mylėti ir tuos, kurie jį persekioji 
Į Tųjų meilę žadina mumyse proto šviesi 

supratimas, kad visi žmonės — brolis 
kad ir skriaudikų ir nuskriaustų lauki 
tas pats galas, o svarbiausia — kad Skri« 
da negali pakenkti žmogui, nes tik j
pats gali pakenkti savo sielai.

Marcus Aurelii
* * *

Kaip paukštis, pakirstais sparnai 
negali skristi, taip siela, alkoholiu gird
ma, nepajėgia į aukštį kilti.

* ♦ •
Pats didysis girtuoklis yra tas, k ui 

geria po trupučiukų.
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liki; “smetona”: teisėjai, ad* 
vokatai, daktarai ir kiti pro 

-u žmonomis.fesijonalai
Programai išpildyti visuo 

met kviečiami įžymūs artistai, 
i muzikai, kurie gerai apmoka 
j mi.

Šįmet per komisiją p-nių
Monylian (teisėjo Monylian1

< ' 1 ■■"■t > i, 1,1 tbnH'noinuiinm. ■ »?.■». ■—-1 yn
iT. Jaseliūnaitė, V. Versiaekas,'galo pats nusišovė.“ štai, pyk- 
' V. Bendoraitis, Chas Samso-Įčio vaisiai — beprotystė, pik- 
:iras, A. Sarkauskas, V. Dome-'tadarvbė, saužudystė. Gaila, 
Inas, J. Mockaitis ir M. J. ši-|kad mūsų žmonėms trūksta 

religinio auklėjimo, kuris išla
vina valią ir išmoko pagun-

! žmona) ir p. MeClelIan (gar
saus gerklės specialisto dr. 'kun. J.

ruonis.
Kitas lakūnų rėmėjų susi

rinkimas buvo lapkr. 7 d. pas 
P. Padolską ir E. Kerstukie- 
nę, lietuvių užeigoj. čia priim
tu lakūnų dienos sąskaita. Šū

McCiellan žmona) pakviesti 
Mot. S-gos centro pinu. M. Či- 
žauskienė išpildyti dainų pro i
gramą.

Kadangi p.
i tos organizacijos valdybos na 
j rė (viena iš direktorių),

dams kylant susiturėti. Kur.

SPORTAS
jsiiinkime dalyvavo ir gerb.

P. Boreišis, kuris su- 1 Despite tbe fact that on livo
teikė gražių patarimų. Plačiai occasioris thev succeded in 
apkalbėta palaikymas lakūnų jkeeping the Laivndale A. C. 
skridimo finansavimo; išrink- :froni Crossing their goal line,

į ta į komitetų C. Stepanauskas, tai* St. George’s football team 
t'lias Samsonas ir M. J. Ši- lošt to tliem 13—0. The Lawn- 

, rionis, kurie sukvies iš visų ktaies proved that brauna is 
i trijų parapijų veikliausius žino net everything. Although out-

Čižą lįsk i eilė vra

ei-

dažnai tenka dalyvauti pana- 
parengiau 
labdarvbės

(siuose 
1 buotis

parengimuose ir dar-

Kapitonas Darius ir lak. (urenąs, su savo Belanca lėktuvu, kurie lapkričio 6 d. Detroite išpildė Lietuvių Aviacijos 
licnos programą ateinanti pavasarį jie žada iš New Yorko skristi tiesiai j Kauną. Detroito lietuviai suorganizavo konii- 

letą, kuris padės finansuoti drąsų lakūnų žygį. Drąsiems oro f‘paukščiams” linkime ko geriausio pasisekimo.

DETROITO ŽINIOS
33 mos paskaitos, suorganizuota .goninės pas savo suvargusią 

bedarbių šelpimas, šv. Mišių,šeimynėlę, kurią 54 kuopos na

M. J. ŠIMONIS, vedėjas

Antrašas: — 3564 Vemor ITiglnvay W. 
Telefonas Lafayette 1298

TE E3B

D. K. S. ūr-jas r apie aukštesnes mokyklas la- 
įr.kančius lietuvius moksleivius 
• ir pasižailėjo tą darbą vėliau 
f atlikti.i

Nutarta stoti i

fondai ir t.t. Bet ši kuopa tu
ri ir veikėjų. Ir nepamirškime, 
kad šioje kuopoje mes turime 
Centro pinn. p. M. čižauskie- 
r.ę, kuri, kaipo artistė-daini- 
ninkė, yra plačiai lietuvių vi
suomenės žinoma ir gerbiama. 
Ji visuomet ir visur tinkamai 
atstovauja mūsų tautą ir visa 
lai stengiasi pranešti mūsų

rėš visokiais būdais šelpia.

X Josevičienė netikėtai puo 
lė ir išlaužė du šonkauliu, o 
Motanikienė pasidavė į ligo
ninę operacijai.

X Mūsų kuopa yra gan skai 
tlingai atstovaujama parapi
jos chore. Centro valdybos na
rė B. Petkienė, kp. nut. rašt.

kuopai. Jos atsilankymas į Aukščiūnienė, A . Čepelio-

srityje.
X. X.' taria) ir tame visuotiname su

sirinkime Ims išrinkta valdy-
. 7 ' , . • . ba. kuri varys darbą pirmyn,

šiomis dienomis Chicagoie I. . . , ‘ i Smagu pazvmeti, kad Depas gimines ir draugus lanko- • . . ,v • -v r. - trintas neatsiliko nuo kitų kosi svečiai iš Detroito pp. Pau- , .. ,, ,v. . ,
1 1 Joni jų. Pradžia jau padaryta.

nes (taip pat ir vishs tauti-į ueiglied, their line blocked 
lunkus, kurie tam darbui pri-i and charged more effeetivcly

ražai, žinomi veikėjai detroi- 
tiečių tarpe. P-as Paurazas y-' 
ra buvęs ebieagietis, Vyčių vei 
kojas. Ponia Paurazienė yra 
Moterų Sąjungos centro iždo 
globėja ir M. S. 54 kp., Dė
ti nite, pirmininke. Į Detroitą 
giįs pirmadienį.

ŽINIOS IR NAUJIENOS

(larbės nariais i sirašė Chas

Lietuvių Aviacijos Diena ge 
rai pavyko. Lapkr. 6 d. Det
roito lietuviai turėjo progos 
arčiau susipažinti su mūsų la
kūnais: kapit. S. Darium ir į 
lak. S. Girėnu ir paskraidyti ■ 
tuo orlaiviu, kuriuo ateinantį

I Stepanauskas, dr. J. Jonikai- 
tis ir dar keli pasižadėjo įsto
ti į garbės narius. Kadangi 
komitetas savo darbą varys 
toliau, tat prie kiekvienos pro
gos “Drauge”, Dėt. Žiniose 
skelbsime narių vardus.

Lakūnams pagerbti, Stepa
nauskai (graborius) lapkr. 6 
d. (po Aviacijos programo) 
savo rezidencijoje buvo suren-

pavasarį iš Ne\v York skris j

Itlian tbe YLCs’ and made it 
possible for their backs to 

gain tliru the line as įveli as
over aml around it.

Lawndale got a break (and 
cashed in on it) early in the 
game. Tliey were forced to 
punt. The kiek was taken by 
the St. George’s safety man 
who returned it ahout five 
yards before lie fumbled as 
he was tackled. Lawndale ro 
covered on about the 30 yard 
line and from there marched 
over for a touehdown. Their 
place kiek was wide.

The second and third peri-
gę puotą, kurioje dalyvavo ka- od‘s found most of the play 
pt. S. Darius, lak. S. Girėnas, 'bctween the 30 yard lines. In 
J Bolis, dr. A. Sack, adv. J. j the fourth cpiarter, however, 
P. Uvickas su žmona ir dau-,St. Georgės was on the de
giau svečių. Be vaišių, pla- ifensive most of the time. 

!č<au pasikalbėta apie lakūnų l Lavvndale had the bąli on the 
sumanytą žygį ir kitus reika- Tour yard line vvith first dovvn.

kuopos susirinkimus padaro jrAdė, A. Balkiūtė-Kaminskie-J-ietuv ą, į Kauną. Lakūnai :jnp. taip, pat pasilinksminta,!Three line bucks failed as did
l ^.vuiaria stoti i dienraščio įjaukią atmosfera, nes savo ta- Vaičiūnaitė gieda sop- Įtiniuo^e sukėlė nepapiastą en-:pajuokaida

......................... '-Draugo” vajaus kontestą. Į Hu moka išrišti kebliausius | ™o. K. Dailydienė, M. Stan- Įtuziazmą. Daugelis gavo pro-; * Lapkr gd rinki
). K. S. R. dr-jos susirinki-jšis-dalykas paliktas valdybai j klaūsimūs bei nesusipratimus, ,kienė ir Tulauskaitė alto. Ki-Į orlaiviu padangėmis pale- Mįchigano vaM dav- 

stebėtinus rezultatus. Demokrais įvyko 1932 m., spalių m.'tvarkyti, 
d., Šv. Petro parapijos sie

linėje.
Pirm. M. Šimonis davė įne

šimų, prisidėti prie lietuvių 
susirinkimą atidarė pirm. j kapit. S. Dariaus ir lak. S. Gi- 

Šimonis. Maldą sukalbėjo, jrėno aviacijos dienos, kuri į- 
vyko lapkričio 6 d. Įnešimas 
paremtas ir nutarta prisidėti. 
Į komisiją įeina: pirm. M. Ši
monis, p. M. Andriulytė ir p. 
K. Samsonas.

mininko pakviestas, kun. V. 
įsevičius.
’raėjusio sus-mo nutarimus 
skaitė raštininkė M. Aukš- 
nienė. Vienbalsiai priimti, 
susirinkimas buvo neskait
ys.
;žsi registravo dar viena 
įja atstovė p. if. Bielskie- 
iš Šv. Antano parap., Šv. 

žančiaus dr-jos. B. Aukščiū- 
dalyvavo kaipo svečias, 

imi. M. Šimonis pranešė, 
i yra užsakęs Lietuvoje, šv. 
zimiero knygyne, lietuviškų 
•gų ir keletą jau yra ga- 
,. kurios bus platinamos, 

lip pat pirm. M. Šimonis 
įnešė apie dienraščio 

vajų.
\nn. V. Masevičius

Sekantį susirinkimą nutar
ta šaukti lapkričio 30 d., Šv. 
Jurgio parapijoj.

Susirinkimą uždarė pirm. 

M. Šimonis, maldą sukalbėjo 
kun. V. Masevičius.

M. M. Aukščiūnienė, rašt.

!s Šv. Jurgio Parap.

išvengiant nemalonumų. 'tll s-giečių vyrai ir kai kurios Įki«ti su savo tautiečiu-lakūnu.
. ;iš didesnių jaunamečių taip i Diena pasitaikė ūkanota, pa-

Kuopos mėnesiniame susui-į . ... - .2 ,v. i,-.i-a,.;,,™ u;,-, m; iQO
, - . , , , Ipat priklauso chorui, žodžiu, D«lkailoP pradėjo lyti, tat las

nkime, kuris įvyko lapkneio . . . .. Gmont; mtonbA KLniSVn
. i visos geriausios parapijos me- .tiuputĮ pakenkė mznisku at-

J u., p. Cizauskienė patiekė! .. .’ . . , J. .v Į no pajėgos sutrauktos i baz-platų ir įdomų pranešima is ... ,L , - L , .. Jnytini chorą.

'Lietuvių Kolegijos Remem 61 siz T v. , -° d c X Jaunamečių- skyriaus šio

seimo, taip pat ji negalėjo at
sidžiaugti chicagiečių vaišin
gumu ir širdingumu. Centro 
pirm. p. M. Čižauskienė visuo
met turi gražių pranešimų ir 
patarimų iš visuomeninio vei-

ntėnesio susirinkime nutarta 
'rengti “maskaradą”. Pirmas 
dvi dovanas už gražiausi ir 
juokingiausį kostiumą žadėjo 
pati vedėja M. Čižauskienė, ld-

kai

.. , , . tas dovanas duos globėja Mokinio, kas kuopai yra labai , . _ ...domene. G mergaites tarp sa-
sveika.

54 kuopa laiko už garbę tu
rėti tokią narę savo tarpe. Už 
kilnius jos darbus sąjungietės

žvilgiu. Bet kurie gavo pro
gos paskraidyti, džiaugiasi; 

kurie gavo biskutuką ir 
skraidimo paragau

ti ir išlipę iš orlaivio atrodė 
lig gyvi rabašninkai. Nėra 
baikos aukštai, ore, ypač nc- 
pratusienis. Kapt. S. Darius 
erdvėse su paukščiais gali le
nktyniuoti.

tai nušlavė per daugelį metų 
valdžiusius šteitą respubliko
nus. Valstybės gubernatorium 
išrinktas W. A. Comstock; ir 
daug kitų svarbių vietų teko 
demokratams. Ir lietuviai 
džiaugiasi demokratų 'daimėji- 
niu, nes didžiuma stovėjo de
mokratų pusėj ir prisidėjo 
prie kampanijos.

X S. Buknys, nesenai išinai 
nęs savo namą ant ūkio, va-

a pass over the goal line. The 
YLCs’ punted and once again 
Lawndale marclied goahvard. 
This time tliey lošt the bąli 
on the one foot line. Again 
the YLCs’ punted. This time 
Dnvndale did not stop till 
tliey scored. Tliey also plung- 
ed over for the extra point, 

(Tęsinys 5 pusi.)

vęs nutarė sunešti užkandžius 
ir išparduoti bilietų, kad pa- 

' darius parapijai šiek-tiek pel-

X Didysis parapijos choras, 
Drau po vadovyste muz. J. čižaus- 

ko, rengia nepaprastai gražų 
savo ir juokingą vakarą', lapkr. 13 

boję pareiškė, kad jis re- <h, 6:30 vai. vakare. Bus juo-
iąs visokio turinio lietuvis įkinga operetė, dainos ir t.t. 
spaudą, kurios tik nebus Beje, S. Bukšaičiūtei atsisa-

eš katalikų tikėjimą.
1\. Jokūbaitis įnešė, ka<

lėtų surinkti 
•.gas. nes pas žmones yra 
ių knygų, kurios jiems ne
reikalingos, ir paskui duo- 
skaityti kitiems. Įnešimą 
ėmė T\ K. Samsonas. Na
ta rinkti knygos. Į knygų 
ėmimo komisiją įeina: sv. 
ro parap. kun. V. Masevi- 
s, 83(M) Longworth st.; šv. 
tano parap. K. Samsonas, 
7 Michigan Ave.; ir šv. Ju- 
a parap. K. Jokūbaitis, 920? 
-sėli st. Knygų skaitymo 
rka dar nenustatyta.

k ins savo rolę, ant greitųjų 
apsiėmė ir išmoko mūsų jan- 

lietuviškas na ir mėgiama lakštingala Ma 
Tyfė Petrokaitė, gerai žinomo 
veikėjo K. Petroko dukrelė.

Po vaidinimo bus balius iki 
vėlumos. Visas vakaro pelnai 
si-iiiamas parapijai.

M. Andrulytė.
1 dar nėra surinktos žinios

LITHUANIAN BAKING
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.
Kepam skaniausią lietuviš
ką, rūginą, pumpermekol ir 
baltą duoną. Pri.statom į vi
sas miesto dalis ir i Ham- 
tramack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir ba
liams.

. . žinodamas iš Detroito į ji pa?
Nežiūrint sunkių laiku, ne- ... , . T . 7.,. I

v . . ; įtiko nelaime. .To automobilius j
mažai atsirado tokių, kurie ne ., ,...

\ susidūrė su kitu automobiliu,
tik parėmė lakūnų tikslą, bet Q
ir patys paskraidė. Kiti, pa

Bukniui sulaužyta abi ko-
no. jos.

X Gruodžio 4 d., Lietuvių
. . . . svet. šv. Rožančiaus dr-ja re-

ričio 3 d. susirinkime begalo solistės A. Dailydaitės mani y- vaikučiai atmintų pirmųjų Bi ‘lnąja kau|įllk,} lošimo vakarą, 
įdomią paskaitą patiekė kp. , tė. Motinos vis dažniau paro- j tuvių Aviacijos Dieną. Kiti, pe]nas skirjamaa seserims mo 
korespondentė p. J. Medinienė I do užuojautos jaunamečių sky |ne tik patys važiavo, bet dar kvtojolns Antano parapi- 
tema: “Moterų teisės” ir “Tė ’Dui ir atsilanko į jų susirin- (ir kitiems nupirko bilietus. .()j Bilietai nebrangūs, o tik- 
vynės meilė”. Ši p. J. Medi- 'kimus. Sąjįmgieta Kapt. S. Darius, lak. S. Gi- s,Rs gražus Komisija — Julė
nienės paskaita ilgai pasiliksi X Rytinės Michigan valst. renas ir J. Bolis per tas ke* jAdomaitė ir A. Andruškevi-

ją gerbia ir myli. I Į šį susirinkimą buvo atsi- tys nedrįsdami pakilti į erti-
Reikia pažymėti, kad lapk- 'lankiusi viešnia, mūsų gabios ves; leido savo vaikus, kad if

sąjungiecių atmintyje. Tiki

mės, kad p. J. Medinienės pa

skaita bus atspaudinta laik

rašty, kad ir kitos moterys tu

rėtų progos ją paskaityti.

Tyroliaus Mergaitė

X 54 kuopos narė Ona Ak

somai tienė įstojo į “Drauge” 

dienraščio kontestą. Narės, ku 

rios norėtų užsirašyti “Drau-

Valio, mūsų jaunimui, kad M”, arba kitus lietuvių kata?
likų laikraščius, nusipirkti kny 
gų, prašomos paremti savo na-

(’arbuojasi savo parap. nau
dai. Choro Rėmėjas

IŠ MOTERŲ SĄ GOS 54 
KUOPOS

ši kuopa yra pavyzdingai 
susitvarkiusi, daug veikia ir 

pranešė, flaug ką yra atsiekusi. Šios 
kuopos susirinkimuose skaito-

rę.

X V. Čepelionytė po dviejų

įolic Womens League”jlias dienas detroit iečių <a: P'1 n-. kv-1(y,į
izacija, kurios narių skai p'ačiai asmeniškai susipažino; j>us duodan

“Catbolic 
organizacija 
čius siekia arti 10,000 moterų 
bei merginų, yra pasižymėjus 
labdarybės darbais, ypač šiuo
se nedarbo laikuose.

Kadangi šios organizacijos 
centras randasi Detroite, čia 
keli metai atgal, buvo pasta 
tytas nuosavas aukštas mūras, 
kuriame randasi apie du šim 
tai kambarių, kelios svetainės.

atlankė klebonus, daktarus, bi
znierius ir šiaip šeimas. Ta 
čiau negalėjo visų aplankyti. 
Todėl atsilankymas atidėtas ki 
tai progai.

Lietuvių Aviacijos Dienos 
suruošimui būta trumpo lai
ko, vos kelios dienos. I>apkr. 
4 <1., Lietuvių svet. įvykusia
me lietuvių susirinkime, daly-

ia visus dalyvauti, 
duodama geros dovanos.

LAPEER, MICH. .
Šioje vietoje prieš savaitę 

įvyko baisi tragedija; ūkinin
kas Gabrijelins Kostantas su
siginčijęs su savo vaikais ir iš 
pykčio nebetekęs proto, per
šovė du savo sūnų — Stepą,, 
16 m. ir Antaną 14 m. ir antį

4628 — 25th ST.
Enclid 4530

Phone Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

- 1942—25th STREET

HOOARTH 1631

DR. JOSEPH W. BURBA
LIETUVIS DENTISTAS

Vnlandoa: 10 ryt© Iki 9 vakare 
Seredomls: 10 iki 12-tos dieną,

9821 Belleterre Ave ir 
Grand River

DETROIT, MICH.viena didelė ir labai graži, va-įvavo ir lakūnai. Čia išrinkta 
dinama “Catholic Womens pakūnų rėmėjų valdyba: M. -T.
Crystal Ballroom.” Šimonis, pirm.; p-lė M. Andrė ArMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

liūnaitė, rašt.; Chas Stepanaus į I DR. J. B. RYDZAUSKAS 1
kas, ižd.; padėjėjai: Motuzas,

Šioj erdvingoj svetainėj la-

savaičių atostogų Cbicagos a- pkr. 14 d. rengiama metinis 
pylinkėje, pilna energijos ir pokylis vadinamas “Presid-
entuziazmo grįžo darbuotis s 

vai kuopai.

X Narė Banionienė, kuri ii 
gų laiką sirgo jau grįžo iš Ii

ents day” (pagerbimas naujos 
pirmininkės).

Paprastai šiame parengime 
dalyvauja visa Detroito kata-

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydau vlaoldnu Ilgas. Vartoju naujausius gydymo Jranklus: Elektros 
Lempas. ArtlflcIallSką Saulės Šviesą, Dlatbermlą. Slnu.soldal lr t. t. 

Bandau kraują, Alapumą Ir t. t. Prieinamą kaina.
Spėt lai (.(kimia s: Ligos moterą Ir Ilgos vl.tiirlą, nervų lr rr-iima4lsnio. 

Valandos: 10—3 dieną Ir 4—H vaknre.
12438 Jos. Campau Ave., kampas Halleck, Detroit

Telefonas dieną lr naktį: TOIVNSEND 6—1600

V. Versiaekas; darbininkai me 
rgaitės vaikinai.

Šauniai L. A. D. pasidar s 
bavo p-lės M. Andriliūnaitė, i
M Vilčišknitė M Urbonaitė -5 Telefonas dieną Ir naktj: TOIVNSEND 6—1600
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MŪSŲ ĮŽYMUSIS BARITONAS DETROITO
ŽINIOS
SPORTAS

J) R A U G I 8 FenktadieuiK, lapkr. 11, 1<

of eheer you might waot to
Įejfpress vvill be delivered to 

, litui. bet Pet« know that you 

have’ut forgotten liim. Station 

įWMBC broadcatds direetly 

from the ballroom four times

Iduily. lititen i n.
I
I Baek to football again. Next
Sumiay (Nov. 13) the YLC
boys play their lašt league svetainėje, 8 vai

CICEROS LIETUVIU ŽINIOS
RADIO STOTIS AJJ

X l^alidanų 3 kuojms komi

sus! rinkime, lietuvių Audi 

rijoj, lapkr. 11 d. ,

X Mūsų veikėjas Kaz. 
d. Šėmininkai jau darbuojasi vitis dar tebeguli Mercy ii 

ir renka aukas vakarienei.

Sakoma, kad šįmet parapijom

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
į The gurne ended shortly after- 
vvard.

Gli by the wav. Did you 

know that Peter “Mc Poop“
Tulauskas is one of the eon- 
testants at the Walkathon Ma
rut hon being held at the East 
v ood Ballroom ? He sure is.
At this writing “McPoop”i
Ims been pounding the board?, j -
for 785 hours. Just tliink of •Batone kai kuriose barberuė 
it. Over 32 days and štili go-

ninėj, 2537 S. Prairie A 
(ward C, 3rd floor, No 
End).

X Šilališkių šaunus vaka 

įvyks lapkr. 2G d. Tai bus 

skatini s šeštadienis prieš 

ventų. Vakaras bus Bagdi 

salėje, Union Ave. ir 18 

gatvės. Bus šauni muzika, 

si galėsime jMtsilinksm 

prieš adventų. Visas vak 

pelnas skiriamas Šilalės 

nyčios pataisymui. Tų vak 

apie Šilalės bažnyčių ir

sija smarkiai darbuojasi dėl vakarienė bus Įdomi ir gra- 

nngiamojo vakaro, kuris j- žus programas, 

vyks lapkričio 13 d., pa rupi-
X I-apkr. G d. įvyko Sv. 

Antano draugijos susirinki

mas, kurį atidarė pirm. J. Gri-

ojHHUients. They tackle the] X labdarių 3 kuopos susi- ,UuBkaB lnalda. PadarįUs pra- 

mideafted Wyandotte Imliam rinkimas įvyks sekmadienį, la- ig jvyku,ioH jubilieji-

pkr. 13 <L, 1 vai. popiet, pa- vakarįenės pasirodė, kad 

rupijos mokyklos kambary. Vi>draugijai dar liko 
The Umptre si nariai kviečiami atsitanky-1

ti ir naujų narių atsivesti. Su

sirinkimas šaukiamas vienų sa

game and meet their to ugi'ėst karas bus įdomus.

at the Wyandotte High School 
field. Hope to see you there.

vak. Va-

Atsilankęs į susirinkimų ge

rb. klebonas kvietė draugijų 

vaite anksčiau iš priežasties gyvauti parapijos vakario-

Ubdarių seimo, kuris įVyks^j- Kvietimas priimtas. TaiF|P«»I»» padai y s piane 
ae atėjusiam nusiskusti ar nu- lapkr. 20 d. i pat klebonas kvietė draugijų (tlK k* lž Lietuvos

g. I išrinkti atstovus ir ka<J pati Brazauskas.

Reng. Komitetas — A,

AR ŽINAI, KAD

ing strong. Tliose of you wlio 
know Pete ought to go out 
and see him. He needs your

1 encouragement. If you cau’t 
Kastas Sabonis,*visų mėgiamas dainininkas-baritonas, ku-vjfe^ jj pįngree 4400

rio gražių liaudies dainų turėsime progos pasiklausyti ruo- Of pingree g518 acd any word
šiamam “Draugo“ kumštininkų čempijonains pagerbti ban-___________________________
kieti*, lapkričio 21 d.. Congress viešbuty, “Gold Room jpg boxing figliters of Chicago 

end tlie FINALS at the C. Y.
O. Center on Thursday, No 
vember 17’tli, will gi ve all the, 
opportunity of crowning 8 
Lithuanian boys, champions of 
their respective weiglits^ To 
this unprecedented Lithuanian 
Boxing Tournament we vėl 
coine you, Adam Srnitli, Rock- 
fords Lithuanian Heavyweight 
Entry. The Chicago figlit fans 
await you.

prie AVabash ir Congress gatvių! Bankietas bus turiningas ir 
menu ir meno atžvilgiais.

DRAUGAS B0XING f«
ADAM SMITH, TRIBŪNE [Adam Smith to report at their 

training camp in Indiana l'or 
possiMe representation of the 
heavv class against Germany’* 
best i n another series of Inter
national /bouts. Būt Duffy 
Dvonch, tlien A. A. U. title 
b.older vvas seleeted th*ougk 
respect for bis title. To this 

'day Cbieago bemoans the ac- 
tion taken, for tlie champ did 

, r.oi get bis gloves up before 
Heinricli Kolltaas, the German 
;Heavv, floored him; vvinmng 
.by a knockout. It is the writ 
lėps belief that tliis vvould not 
il.ave occurred had our boj 
Adam Smith exclianged bloe's 
vitli the blonde Teuton.

GOLDEN GLOVE 
CHAMPION

! Pašalinkit
tą skausmą , 

saugiai

s.ik irpti žmogui, laukiant ei | X šv. Antano parapijos me 

lės duodama arbatos išsigerti. ;tinė vakarienė įvyks lapkr. 20 valdyba dalyvautų visuomenės

DRAUGA
FIRST

LITHUANIAN
Rockford, no doubt, rejoices 

today, learning tliat their fa
vorite “son of Sock“ Adam 
Smith, vvill figlit in the Drau
gas Lithuanian Boxing Finais.

All this vvas easily arrived 
at from vvatcliing the expres- 
sion on Adams Smith’s face4

Smith, proud of the fact vvhen he savv the man, chosen 
tliat he is of Lithuanian pa- in preferance to him, go dovvn 
rcntage and by no means'to the resin floęr and defeat 
vveak at using that beautiful Būt the Draugas Boxing Fin 
flovv of language, is knovvn als give him a bigger opporlu- 
aniongst the figlit fans as tlie i nit y, that of clasliing vvith 
“Rockford Bakfcr Boy.“ I rauk Ketter (Keturakis) vvlio

recently defeated Duffy 
Dvonch and is the present C. 

A. A. U. heavyvveiglit cham-

Jus visuomet galite pafialintl tą. 
gėlimą ar skausmą be žalos su 
Bayer Aspirin. Net ir tuos giUai 
įsisėdusius skausmus, kurie padaro 
kiekvieną &nogaus kaulą skaudan
tį, kuriuos kenčia tiek daugelis 
moterų. Jos pasiduos šioms tab
letėms! Tikras Aspirin turi daug 
svarbių vartojimų. Perskaitykit 
ištirtus nurodymus kiekviename 
pakelyje tikro Bayer Aspirin lr ne- 
bekeskite bereikalingus skausmus 
nuo neuralgijos, neuritis, reuma
tizmo.

Laikykite bonkutę šių tabletėllų 
namuose; nešiokitės blekinukę ki- 
šeniuje, jeigu jums užeina umųs 
galvos skaudėjimai, netikėti šal
čiai. Greita pageiba, be jokios ža
los; Bayer Aspirin neveikia Širdį. 
Tik kiekvieną kartą žiūrėkite var
do Bayer—ir žodžio “gen.uine’ iš
spausdinto raudonomis raidėmis 
ant kiekvienos dėžutės.

Kiekvienas aptiekinlnkas turi 
tikrą Bayer Aspirin ir jeigu jus 
gausite tikras tabletėles, jus tik
rai gausite pagelbą.

Three years ago he attempt- 
ed boxing and enierged Cham
pion of tlie vvell knovvn Trih 
une Golden Giove Touinainent, I)10n
from tlien on bis favor vvith The Draugas Boxing Tourn- 
the fans of the Middle \VestJament has attracted the lead-
especially Chicagd, inereased ----------------------------------------- -
tremendously. Adam Smith is'1 

a clean, hard punching and ; 
aggressive fighter at all times, 
aivvays considered a fine spe- 
cinien of sportsmanship vvith ’ 
his fellovv man.

Smith’s otlier opportunity ! 
arose vvhen he fought bis vvnv ] 
to the top, met tlie Golden,
Giove team of New York City ! 
and later vvas seleeted an ai- 
teinate on the U. S. A. Box- 
ing team in tlie International* 
figli4s versus France. Kere •
Adam Smith, vvith another Į 
fine Lithuanian boy, Justin*
Sirutis, uplield tlie lieavyįĮ 

vciglit honors quite vvell anai 

tlieir perforibance vvill be long | 

reniembered.

Adam Smitli, tlie Baker Boy 
from Rockford, furtliered bis.) 
fighting ability by defeating Į 
many boxers of reputed stauil-
ing- Tlie Tribūne requested;

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

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

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

Lietuvą.
Laivakorčių ir su kelione surištą doku

mentų reikalais kreipkitės į
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lYnldntlieiiiš, lapkr. 11, 1932 D R A U <y I S 5
CONNECTICUT LIETUVIŲ rą, kada pati viena su lamais |tavo mergelės datos vakarėlis, 

ŽINIOS jinaršuoja į salę ir tenai pas- j bus tiktai 20 c. O jeigu vaike-

kui pasilieka, tai perkant, tai i liai ateis sykiu su tėvais, jiems 
bus dykai įėjimas. Taigi, kvie
čiame ir vaikelius dalyvauti, 
nes vaikeliai ir muzika kelia 
žmonių ūpų ir prie vaikelių 
būrio kietos širdys greičiau 
atsijeidiia. Ir atsiminkite, kad 
tai daroma ne dėl ko kito, kaip 
tik dėl jmrapijos.

Dabar duosiu sąstatų kurio 
turės prisilaikyti įvairios dr- 
jos.

Bazaras tęsis per dvi savaip 
ti.

Prasidės lapkričio 16 ir tę
sis vakarais 17, 18 ir 19.

WATERBURY, CCNN.

(Tęsinys i? 2 pusi.)

jo veidui ir širdžiai palinks-1 
minti. Jie huvo jo didvyriai,1

parduodartt. O mes tų draugi
jų—draugijėlių turini, kaip 
grybų. Pernai buvo labai gra
žus bazaras. Aš buvau... ir 
pinnūtinį sykį. Tai, ištikrųjų, 

taimas.” 
buvo

Kitų savaitę prasidės 23,• 

24, 25 ir 26 vakariais.

Thanksgiving Day po piet 
irgi bus, o visi parapijos mo-
kyklos vaikeliai sykiu mar-

DAKTARAI:

. , . , . ,-buvo kiaurai “goines po juoku, pasakų ir dai-' . , ,
. , , „ : Žmones skundėsi, kadnų—muzikos o darbu našta .... . . . . .'siekai, bet visgi įpiršau jiemspasidarydavo labai lengva ir 

pakenčiama. Taip ir jūs, melo 
nus lietuviai, prašomi Į tų ka
rališka dainų, juokų ir šokių 
puotų. Tiktai atveskite visus 
savo pažįstamus, šeimynas ir... 
35 centus. O aš jus fenais ma
tysiu ir jeigu nebūsi patenkin
tas, aš užmokėsiu už muzikos 
ir juokų balių.

Bazaras — F era i.

Ir vėl kitas šios parapijos 
metinis darbas. Turėsim baza- 
rų. Visi, kurie peniai atsilan
kė, gerai pažįsta tuos ferus ir 
kų jie reiškia: ne tiek išlaidų, 
kiek linksmų valandų. Jau 
gerb. klebonas kun. Valantie- 
jus su įvairiais komitetais ir 
draugijomis tariasi ir darbuo
jasi įgyvendinti sėkniingiausį 
metinį bazarų. Pas mus yra 
nifcv.Ia duoti draugijai po vaka-

lietuviškų arklį ir geležinį plū
gų... automobilį. Visi laimė
tojai džiaugiasi ir negali atsi
gėrėti dovanomis. Bravo! 
Šiais inefūis vėl gal išviliosiu! 
kokį desėtkų-kitą nepažįstamų 
gyvuliukų. Bet užtikrinam ge
ros veislės ir gerų sėkmių ir 
pasigerėjimo su kaimynais. 
Beje, turime jau ant sustato ' 
vienų keturių ratų automobi- j 
Ii ir 35 svarų kalakutų (dzū- i 
kiškos veislės). Jis turi būti 
35 svarų, nes mes su tais nu- ■ 
meriais skaitomės, kaip ma
tėte ant vi išminėtų pramogų 
įžangos. Bet čia fermose visuo-, 
met daroma išimtis. Vis mes f 
tai darome čia AVaterbury, 
nors sykį į metus, ir už tai 1 
reikia atsiminti, kad įžanga į ! 
fėrus—bazarų kas vakarų, ne-! 
žiūrint ar tai būtų subatėlės ar '

SUOS.

Dabar kadai, kokios ir kiek 
draugijų kokiais vakarais mar 
suos.

Lapkričio 16 maršuos Šv. 
Kazimiero dr-ja, 48 Klubas ir 
Bovs and Giris Scouts. j

Lapkričio 17 d. popiet: pa- Į 
rapijos mokyklos vaikeliai; va 
kare: Rūtos draugija, Šv. Ma
rijos draugija, Šv. Jėzaus 
Vardo I skyrius, Šv. Jėzaus 
Vardo II skyrius, Šv. Jono 
draogija.
(I’abaiga bus kitų savaitę)

Kaip biografai rašo, didelis 
prancūzų rašytojas Mopasan 

| (Maupasant) buvo visiškas 
I abstinentas.

1'eL Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-71 ryto: 2-6 lr 7-9 vakare 

Pnuue Boulevard 7 04 2

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
. Arti 47th Street

Tei. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 AVest 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėm* pa
tarnauju geriausia P»twnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
tr pigiau negu kiti R«tkale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 2618 arba 8616

2314 W. 23rd PL, Chicago

todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystėa

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: S88S «. 
Halsted Street, Tol. 
Vlotory <988.

1439 S. 49 Court, Cicero, UI
TEL. CICKRO 8887

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

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

sutarties

Office Thone 
Prospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St.

Canal 0706

Ginas Tei. Grovehill 8617
, Rea (787 S. Artesian Ava

TeL Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4428 West Marųuett* Road 
T«L: S-i lr 7-8 P. M- Ket. 8-18 AM 

Nedėlioj susitarus

Phone Boulevard 4139

1 MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
mo Išlaidų ai laikymai 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aabam Amu
S. M. SKUDAS ~

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 3138

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

Cbieago, III.

I. J. ZOLP
GRABO RTUi IM LAYDOTUVTŲ

▼KDKiaa
1650 WEST 46th STREET

Kampas 4<tk lr Paulina Sta.
Tai. BouleTard 6148-8418

Nuliūdimo valandoje kreipkitės 
>rle manęs. patarnausiu simpatiš- 
<al„ mandagiai, gerai ir pigiau negu 
iltur. Koplyčia dėl germenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
'Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos Į j ūsą 

namus ir atveš į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvią graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisas

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

ANTANAS
DABILIAUSKAS

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

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Antaną. 3 seseris: Oną, 
Matuzevičiene, Veroniką Pet- 
raitienę ir Pennsylvanijoj Ma
rijoną VirbiHenę lr brolį Juo
zą ir švogerius ir gimines: o 
Lietuvoj močiutę ir brolį Sta
nislovą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 214 5 West 
2 3rd St. Laidotuvės jvyks Suba
toje, lapkričio 12 d., iš namų 
8:80 vai. bus atlydėtas j Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi3us 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, Seserys, Bro
lis lr Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Lachavičius. Telefonas 
Roosevelt 2515.

Damaskas yra seniausias už 
silikęs pasauly miestas.

Rekomenduoja Nebrangų 
Naaaini Vaistą

"Europoje mes visuomet laikėme In
karo Pain-Expellerj geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pečių, 
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų, ar reumatižkų gėlimų. Net galvos 
skaudėjimų, danties gėlimų, gripų ar 
mėšlungį greitai palengvina šis ne
brangus vaistas."

F. P
Bloomfield, N. J.

PAIN-EXPELLER
Tel. CICERO 294

SYREW1CZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
ų galimas už 885.OU

KOPLYČIA DYKAI 
1344 S. 50t,b Avė., Cicero, Iii.

IEVA JASMONTIENĖ 
Po tėvais Valuntaite

mirė lapkr. 16 d., 1932 m., 16 vai. ryto, 44 metą aoi- .| 
žiaus. Kilo iš Šiaulių apskr., Kraupią parap., Šventu
pio kaimo. Amerikoje išgyveno 23 metas.

Paliko dideliame nuliudime vyrą Prancišką, dukterį 
Oną ir 2 sūnų: Vincentą ir Joną; pusbrolius ir gimi
nes; o Lietuvoj 3 seseris ir brolį Joną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 901 West 119th StM West Pull
man, III. Telefonas PuUman 0337. Laidotuvės įvyks 
pagedėlį, lapkričio 14 d., iš namą 8 vai. bus atlydėta 
j Sv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: Vyras, Duktė, Sūnai, Seserys, Brolis ir 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis. Te
lefonas Yards 1741.

PRANCIŠKUS STATKUS
Mirė lapkr. 8 d., 1932 m. 4:20 vai. vak., (rasa) džiaut. Kiio iš 

Šiaulių apskričio, Papilės parap. Amerikoje Išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime moterį Oną, po tėvais Varpa- 

čauKkaltę, dublerį Prancišką ir,žentą Joną Pocius, anūką Joną 
Ir sūnų Albertą, 2 seseris Bart orą Lintnuskienę lr Oną Simo-tai- 
tienę lr švogerį Ignacą Simonaiti ir gimines; o Lietuvoj 2 sese
ris Rozaliją Jaučiokojienę tr Urlulę Petrauskienę ir gimineH. Pran
ciškus Statkus buvo narys šv. Antano ir Sv. Vardo draugysčių 
tr taipgi Lietuvos Mylėtojų draugijos.

Kūnas pašarvotas 1 445 S. 49th Court. Cicero, III. Laidotuvės 
jvyks Subatoj, lapkričio 12 d., iš nan^ų 8 vai. bus atlydėtas | 
Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos parimi dos 
nž velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j šv. Kaztiulero ka
pines. 8

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-Aes lr pažysta- 
nrus-tnas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dnktė, Žentas, Anūkes, Simus, Seserys,, 
ftvogeria ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius Endetkla. Tel. Vardu 1741.

Boulevard 7589
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
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14tb St. Cicero, 111.

Dr. G.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkaia, Ketvergals ir Sulietomis 
2420 W. Marąuette R«l. arti Western

Avė. PiMMie Utuuiock 7K2H
Panedėllala, Seredomia ir Pėtnyčiomis 

4831, Sa. Haltrtad Mmet

'TeL Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET
phone Hemlock 2061

[IR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

8558 SO. WESTERN AVĖ.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

N-SPINDULLVI

'S.

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. C, VVINSKUNAS
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 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis įr nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. J. J. KOVYARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

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

DR. S. A. DOVVIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. CICERO 662 
lr

1924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kito. vai. ant Wa»hlngton Blvd. 

4:88 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 

Cicero 662. Rea teL Cicero 2888

Tai. Lafayetta 6791

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 1 lkl 6 po pietų. 7 lkl 9 vak.
Office: 4459 S. California Avė.

Nedėlioja pagal sutarti

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7484

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligą ir 
venerišką ligą

Ofisas 3102 So, Halsted St.
Kampan Slst Street 

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

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterą ir Vaiką ligą 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7387
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 8 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Ltarnlukala 
ir Ketvergals.

Rez. Tel. Hyde Park 3305

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

PK. MARUERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau J erdvesnę ir patogesnę 

vietą
3»25 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6 lki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
I Phone BOULEVARD 8483 1

AKIŲ GYDYTOJAI)

DR. VAITUSH, DPT.

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
sstl priežastim galvos skaudėjimo, 
ivalgimo. aktų aptemmio, nervuotu
mo, kkaudnn.ą akių karštį. Nuimu 
jataractisa Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę-

Prirengiu teisingai akinius Visuose 
itettikiuiuese. *gzaminavtonae d are
alas eu elektra, parodančią mažiau- 
nas klsUAas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos aue 18 ryto lkl 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUK 
?4 laika su nauju išradimu. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus Pl- 
gesnėa, negu buvo. Musų kainos pi. 
gennės, kaip kštų.

<712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR.G.SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS

Ofiaaa tr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampai Halated St.
Valandoe: nu* 18—4; nu* 8—8 

NvlODomBr. nuo 18 iki 18.

DR. M. T. STRIKŪL’IS
GYDYTOJAS IR CUIItLKGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

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

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

TeL Grovehill 1595

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

Seredomls po pietų ir Nedeldienlala 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

Rea Phone 
Englewood 6(41 
Wentworth 8000

Office Pbonę
Wentworth 8008

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 tr Chirurgas 

6859 SO. 1VESTERN AVĖ. 
Chicago, 111.

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHLRURGAR

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

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

Tel. Kenwood 6107 
Valand os:

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

apart šventadienio lr ketvirtadienio

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 lkl 12 dieną 
Nuo 2 iki i po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Medei, nuo 10 iki 12 dieną

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rea Tet Hemlock 11 Ti

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

Antras ofisas lr reeldenclja
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-( 
vak. Antro Of. vai.: nuo S-< 
piet. Utarn. lr Subat. nuo 3-6 vi

Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė eavo ofisą po numeriu

<729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:80 vai. vakare.
Nedėltoioda 10 lkl 12

Telefonas Midway 2880

Tel. .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819;

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STIiM 
Vai.: 2-4 ir 74) vaL vakare.

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
* iki 12 ryto, Y lki 9 vakare 

Ktam. Ir Ket v. vak. pagal sutartį

TsL Hemlock 8788
Rea TaL Pro. per t 98]

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRUT iAS 

Ofisas 8111 South Kedzie
Rea 6428 Bo. Caltfori is Ava 

VaL: 8-4. 7-9 v. v. IA«įtinant Ką

Ofiso Lr Rea TeL Boulevard 691

DR. A. J. BERTASH
756 W. STiiEKT

Otl«O nuo 1-1, nuo
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CHICAGOJE
ŠIANDIEN SUSIRINKIMAS 

DĖL PASAULINĖS 
PARODOS REIKALŲ

NUO REDAKCIJOS

T. y. vakarienei, pritaikinti) mu grįžom į Chicagų. ti. pakviestos ponios: H. Ne- [Gal kas žinote'arba jis pats Juozapo bažnyčioje, So
dainų. Taigi, lapkr. 27 d. bus į Iš širdies ačiuojam visiems dvarienė, M. šedienė, ,1. šal- prašomas atsiliepti. Turiu sva- 'cago, Jll.
balių balius. Nepamirškite. ir visoms už malonų priėmimų tenienė, F. Burbienė ir p-lės Irbų reikalų. Adresas: Mr. Ka. Gruodžio 1° __  18 d__St

Lietu vytis ir vaišingumų, kuris visados Piekavi^iūtė ir Jurgaity (Šv. įolis Rokas, 2326 W. 23 Str.,. ciaii*, Pa
Kazimiero Akademijos alum- Chicago, 111.

Clii-

MANO ĮSPŪDŽIAI IS 
PITTSBURGH’O

Keliais atvejais buvo rašy-
_________ j ta ir prašyta gerbiamų jų ko

Šį vakarų, 8 vai., Lietuvių į respondentų-čių, kad visos ko- 
Auditorijoj, Įvyks visų lietu- respondenci jos būtų rašomos! 1 urėjau laimes dalyvauti Šv. 
viy draugijų, kuopų ir klubų rašalu (jei rašoma ranka), ne Pninciskaus Seserų Rėmėjų 
valdybų susirinkimas, kuria- piešeliu, ant vienos lapo pusės, P,r,nan,e seime, Mount Plovi
me bus svarstomi 1933 m. pa-[kad kairiame lapo krašte bū-;(!ence’ Pa- Nuvykau su Mari- 

tų palikta bent pora colių tuš-1 Mazeliauskiene, bridge-

ir vaišingumų, kuris
'manyje pasiliks. ,

J. Pukelienė.
Š. Pr. seserų l sk. rašt.

RĖMĖJŲ BANKIETAS ŠV. 
KAZIMIERO VIENUOLY

NO 25 M. SUKAKTU
VĖMS PAMINĖTI

rodos Chieagoje reikalai ir iš
rinkta valdyba. j čios vietos ir dideli tarp eilu-

Laiko iki parodai nedaug..‘"'b tarpai pataisymams pada- 
Prisirengimo darbas dar nė'r>ti, taip pat kad rastas (ko- 
nepradėtas. Įteikia sukrusli. [respondencijos, pranešimai) bū

ne).
j X šiame bankiete, rengin
iam tikslu pagerbt šv. Kazi
miero Seserį) kongregacijų, se- 

I surys turės progos pamatyti 
i savo prietelius, kurie atsilan- 
Įkys Į puotų, parodys, kad jie

-------------- įvertina sesučių pasiaukojimų
X Pralotas M. L. Krušas ir darbų.

maloniai pasižadėjo dalyvaut į Bilietų galima gauti visose 
Mudvi atstovavom pirmąjį R. D. jubiliejaus bankiete, kolonijose pas rėmėjas. Ižam

portiete, nes dvi jos dukrelės 
yra vienuolės pranciškietės.

skvrių. dapkr. 13 d., šv. Kazimiero Au-i ga $1.00. Kaipo į jubiliejinę
Seimas buvo labai įspūdin- Į d’dorijoj. Gerb. pralotas yra puotą, tai įžanga pigi, bet da

gas ir labai patiko. Rytinėse, vienas iš artimiausių ir dos- romataiatsižvelgiantįdepre- 
mūsų organizacijų bei draugi-! tininkai, matomai, redakcijos h Mstybėse iki šiol neturėta [niausiu seserų kazimieriecių siją. Bet atsilankę gaus paten-
jų valdybos, kad gerai susi- ‘ prašymo nepaisydami raštus rėmėjų skyrių. Tat moterys Ko,'ėjų, daug prisidėjęs prie (kinimo daug daugiau negu už

po senovei piešeliu rašo. Šiuo Nutvėrė “Sewing klubų”; jo hos kongregacijos jsisteigimo. $1.00. Širdingai kviečiame vi- -

Dėt to į šį susirinkimų prašo-, tų rašomi atsidėjus ir nesku- 
mi atvykti gerb. klebonai ir binant, Tačiau, kai kurie ras-

lemi Marijonu Misi
jos rudens meto

Lapkričio 10 d. — 20 d., 
Kenosba, Wi'sconsin.

lapkričio 13 — 20 d., La sv
ei 1, Mass.

Lapkričio 23 — 27 d., Mel
rose Park, III.

Lapkričio 27 — 29 d., Ke. 
tariu dešimtų valandų ŠŠ. Sa-

Gruodžio 16 — 23 d. reko
lekcijos Šv. Juozapo namuose 
— Hinsdale, 111.

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

Misijoms vadovauja marijo
nai misijonieriai: kun. Anta
nas Petrauskas, M. L C., kun. 
Jonas J. Jakaitis, M. I. C. ir 
kun. Aleksandras Būblvs, M. 
I. C.

P. CONRAD. Fotografas

svarbiam

Turime tokias pat šviesas kaip 
Ųollywoode musų studijoj ir vaka
rais imti paveikslui išeina tokie gra
žus. kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap-

kramento Adoracija --- gy, 1 polnfcnentų ir sempellų pašaukit mus
. telef oau- ENGI,EWOOD 5840 I ltis- Kės. 730 W. 62n<l St.organizavus šiam

ihnbui. Jei tik g e ra i (^ar sykį kreipiame dėmesį ge-1 sumanytojos Mačjulaitiene ir
susiorganizuosime, -dar suspė-H»- korespondentų Į redak- Stravinskienė. Klubas turi ne- [suomenei bus įdomi ir malo- 

sime tinkamai prisirengti.

Praloto Krušo kalba mūsų vi- sus. Neužvilkite! X.X.X. Kazimiero bažnyčioje, 
burgh, Pa.

Kvieslys
cijos prašymą', nes tuo būdu pa n-iža narių, rengia vakarus ii^ni pasiklausyti, 
lengvinsite redakc. dalba. Be pelnų skiria seserims praneiš- X A. R. J). 2 sk. darbuoto- PRANEŠIMAI

VISOMS CHICAGOS IR 
APYLINKĖS VYČIŲ 

KUOPOMS

to, prie kiekvienos korespon
dencijos koresppndentas tu
ri, be slapyvardžio, padėti ir 
tikrų savo vardų, pavardę ir I1S

1-ietėms. J metus klubas pelno .Jos PP- J°s- Šaltenienė, C. Pe 
padaro su virš $500. Kitos tvaitienė, p-lė V. Galnaitė ir j _ 
draugijos taip pat remia sese-; kitos ^au išplatino savo

Patyrusios seime, kad yra 
rėmėjų skyriai, tat nutarta 
paimti ebieagiečių pavyzdį. 
Rylietės mano iki antrojo sei
mo sutverti daug skyrių.

Seserys Pranciškietės buvo

_________ j adresų. Redakcija turi žinoti,
Visoms kuopoms išsiuntinė- has jui kų rašo. Koresponden

tą laiškai, kvietimai, kati kiek- [cijų, po kuriomis koresp. nepa- 
viena išrinktų atstovus su ma- dės savo tikrų ad-esų, redak- 
ndatais, kurie turės sprend- cija nedės į dienraštį, 
žiamųjį balsų įvykstančiame • —----------- ■--------------------------
Vakariniu Valstybių Vyčių ,htdius, kuriame bus duodamos'pasiruošusios sutikti visus su-

, kitos ^au išplatino savo sk. 
kvotą jubiliejaus bilietų. Va
lio, mūsų 2 sk. veikėjos.

X A. R. D. 2 sk. koresp. 
“Laima” savo gabia plunks
na gražiai aprašo A. R;. D. sk. 
darbuotę. Didžiuojamės turė
damos ją mūsų sk. ir net cen
tro valdyboje.

Dievo Apveizdos parap. —
Sv. Vardo dr-jos susirinkimas, 
turėjo įvykti lapkr. 11 d. Ka
dangi tų dieną įvyks Cliica- 
gos draugijų valdybų ir atsto
vų susirinkimas, tat Šv. Var
do draugijos susirinkimas nu
keliamas į lapkr. 18 d., 7:30 
vak., Dievo Apveizdos parap. 
knygyno kambary. Kviečiami 
nariai ir ne nariai ateiti į su
sirinkimų. V-ba

seimely kuris bus Aušros \Ta. nariams per dešimtį metų ne-[važiavusius svečius. Jos tokios X P-lę M. L. Gurinskaitė 
Ttų parapijos svetainėj, lapkr.! 5rnu^erns draugijos pašai- malonios, tokios vaišingos. Jų Lietuva gražiai priėmė, vaiši- 
13 d., 2 vai. popiet. Čia nori- l,os dovanos. Ta proga paimta vaišingumo negali nė aprašv- no ir nenori grąžint mums j 
me priminti, kad jei kurios Sera muzika šokiams. Kas tik.ti. I ,Ameriką. Ji vėl atidėjo grįži-
kuopos negavo lokio laiško, atsilankya’ 1)US patenkintas. Į., po sejmo, ant rytojaus musįn'ą. Rašo, kad grįžta laivu 
vistiek prašomos daly vauti žan«a j balių tik 25c. 'pavežiojo seserų automobiliu /‘Paris,” kurs turėjo išplaukt v. .

X Vyčių ‘veiksminis šokis*!po gražesnes vietas, kur lietu- lapkr. 2 d. P-lė Monika*sku- aancio is Lietuvos, Panevėžio 
įvyks lapkr. 16 d., parap. sve- viai gyvena. įbinasi į sidabro

Lapkričio 28 d. — gruodžio 
6 d. rekolekcijos ir keluriu 
dešimtų valandų ŠŠ. Sakra< 
mento Adoracija — Cicero, III.

Lapkričio 30 d. — gruodžio 
8 d. Švenč. Panelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo Novena 
— Cambridge, Mass.

Lapkričio 30 d. Šv. Andrie
jaus atlaidai ir gruodžio 4 — 
11 d. Šv. Teresės Novena — 
Šv. Andriejaus bažnyčioje, 
Philadelphia, Pa.

Gruodžio 7 — 15 d. — Šv.

JOHN B. BUROEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., Rm. 1005
Kampas C’ark St.. 10-tų 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. Wa«hlngton 8t. 
Room 906 ' Tel. Dearborn 7 9 6 C

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utaralnkais ir Ketvertais 
— 6 iki 9 vai.

4146 Archer Ave. Tel. Lafayette 7117

seimely, kad bendrai pasita
rus bėgamaisiais Vyčių reika
lais, kurių daug yra. Svarbiau 
sias tai naujo statuto priėmi
mas, 1933 m. Vyčių seimo klau 
simas liepos 4 dienų ir k. Sei
melis baigsis 5 vai. vakare ir »os Apskr 
po to veiklioji komisija yra 
paruošusi trumpų, gražų pro- 
gramėlį. Taigi po seimelio po
rą valandų galėsim pasigerėti

IEŠKOMA

leškaus Jono Yuškos, paei- 
mčio iš Lietuvos, Panevėžio 

jubiliejaus [lllitsto- Pirmiau gyveno C’e-
Užsukome į South Sidę, pasP^tų, lapkr. 13 d. Tat tame|veland» Ohl°, 1092 K. 67 Str. 

ldyba senai ruošiasi ir kiek'pp. Mačiulaičius, į North Side bankiete turėsime ‘‘viešnių’’ j 
teko girdėti gerai prisiruošta ! pas pp. Rakauskus. Visi nu- i net iš Europos... Kai kurie 
Pakviestos visos Vyčių Cliica- j lomai priėmė ir vaišino. Ant profesijonalai bankieto bilie-

tainėj. Komisija ir kuopos va-

BUD1NKUS TAISOM

Atliekame Plasterio — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus statom — 
taisom. Plasteruojam skliautus — 
Ca'ifornijos tinkavimu. Darbų atlie
kam' už pusę kainos

Tel. West Side WEST O«»3 
Tel. South Side YARDS «438

JNO. LYNCH
509 WEST 47tli STREET

Namų Tel. Hyde Park SS96

J. P. WA1TCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVE. 
Tel. Pullman 6950—6377

4600 8. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

149 N LA RA ELE RT—pegal entnrt,

kuopos. Jaunimas 
nekantriai 'laukia tų šokių. 
Būkite visi, paremkite Vyčius, 
nes jie verti paramos.

X Čia suminėjau, kurios
programų irjinksmai pašokti, draugijos kokius daro paren-

Brangūs Vyčiai-tės! šis sei
melis bus pirmas įvykis Vy-

gimus. Bet dabar paklausyki
te, kų visos tos, ir kitos, drnu- 

daro lapkr. 27 d.

rytojaus nuvežė į artimąjį mie tus įsigijo iš anksto: dr. Bie- 
siuką, Carrick, pas pp. Stra- žis. dr. Atkočiūnas, dr. Lau- 
vinskus, iš ten į Esplen, Pa.,'reitis, dr. Paukštis, dr. Juo- 
kur pp. Eismuntai užsiprašė zaitis. dr. Dundulis ir kiti. 
pietums. Papietavę, pasikalbę- j • Širdingai kviečia A. R. D. 
je seimo įspūdžiais, atlankėm | visus mūsų profesijonalus, vi
kius veikėjus: Dudienus, Za-į romėnės veikėjus ir sesučių 
laminus. Visur maloniai prie- prietelius į 25 metų sukakties

v pi •. a v • 't lapkr. 27 d. Kas'mė. Manėm jau į Chicagų ne- P •retų, lapkr. 13 d., 6:30 vai.
° '' bus tą dieną? Ugi metinė pa-[grįsti, neš rytietės taip malo-.vakare, šv. Kazimiero Audito-

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFERINftS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
švediški maukšlinimai Ir elektros masažas 

Trentmentai visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dei pergulėjtmo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kanvpns So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

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

Į torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 

!tos.
2650 W- 63rd St., Chicago, Hl.

Tel. Hemlock 8380
je, todėl turime tinkamai pa-1
sirodyti. Lai nieks nei vieno i . . . „ , ■ , j -i •... , , . xT susirūpinęs ne tik klebonas, Po to nuvykom i Homestead, spudingas akademikių prog-nesulaiko nuo dalyvavimo. Ne , \ .................................’į L , , _ i_____ c._ _____
ti\ turi dalyvauti tie, kurie. ................. , , -j , ....
P’ilig mandatų turės sprend ParaP1.)onal ir V1SOS draugijos:keletu lietuvių šeimynų. Ponia.ruoš sidabro gėlėlės.
v. •• i i i i. • i susirinkimuose daro nutari-iCnaitienė daug papasakojo a-1 X A. R. D. Centro susirin-ziamąjį balsą, bet visos kuo- i .... . j . . . ®. . . ' . .

g__ “in cor ore” Visi tu nius s^a,tbngai dalyvauti. Pa-[pie lietuvių veikimą; pati 0-(k:me, įvykusiame lapkr. 7 <1.,
lės balsą tik ne sprendžiamų- |raPi.i°» chorui savaitėj jau per nnitienė priklauso keletui drau nežiūrint lietaus, geriausiame 

maža dienų pratyboms. Moky-1gijų, taip pat prie Moterų Sų-[hpe, visos A. R. D. sk. atsto-

rapijos vakarienė. Vakariene nios, mandagios, vaišingos. | rijoj. Bus puiki vakarienė, Į- 
klebonas, j Po to nuvykom į Homestet

komitetas,- bet ir visi gerieji i pas pp. Onaičius ir aplankėm j romas. Svečiams bus duoda-

jį. Be to, kviečiame j šį sei
melį visus Vyčių kuopų dva
sios vadus, gerb. klebonus ir | 
visus Vyčių prietelius bei rė
mėjus pasitarti bėgamaisiais 
Vyčių reikalais ir pasigerėti | 
gražiu programų.

Komisija:
J. Juozaitis,
V. Rėkus,
B. Paliliūnaitė

klos vaikučių choras mokina- jungos. Pasikalbėjus, pasigėrėvės gyvai tarėsi apie jubilie- 
si net tam tikrų, tai dienai, [jus savo tautiečių susiprali- Į jau? bankietą. Svečius priint-

PAPSI DUODA
Bučernė ir groęeruė su 4 kambarių gyvenimui namu. 
12 metų išdirbtas biznis — gera vieta. Savininkas 
išvažiuoja į Lietuvų. Parsiduoda pigiai, atsišaukit 
greitu laiku.

3808 Lowe Avenue
Telefonas Boulevard 6502

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Oiseils šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4644 80. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1889

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

TEL. PROSPECT 7960-61

Atlas Fuel Company
NORTH SIDĖS ŽINUTĖS

X Ateinantį sekmadienį į- 
vyksta smagus Šv. Cecilijos 
draugijos šokių vakaras, Cris- 
tcll svetainėj. Ši draugija yra 
viena iš didžiausių mūsų ko
lonijoje ir jos parengimai bū
rą taip pat dideli ir smagūs, 
nes dr-jai priklauso daug jau
nimo, kuris ir sudaro visų gy
vumų. Todėl kurie norite sma
giai prie geros muzikos pasi
šokti, ateikite lapkr. 13 d. į 
Šv. Cecilijos šokius.

, X Lapkr. 20 d., parap. sve
tainėj įvyksta metinis Šv. Juo 
zapo didelės vyrų draugijos

1

li'ie-:

Lietnviii Anglių Yardas
lati jūsų anglių,aruodas esti jūsų 

taupumo sąskaita. Jūs negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į 
jums reikalingas anglis.

Mes parduodame įvairios rūšies 
anglis — dėl Hot Water ir štymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocabontas, beduminės. Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidntion 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Sabara anglys.

Specialės kainos, mokant cash.

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49tli Street. Cbicago, Illinois

GAPSZEWICZ, Pres. R. F. GAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES
DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už $1.00
IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI

10 už 50c

Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti 
B ARGENU

Galima jas matyti:

Coal, Wood, Expressing and 
Moving

2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, Iii.

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H I G H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN A VENŲ K 
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017
Pranas Dargelis, savininkas

44 DRAUGAS” PUB. CO-,
2334 So. Oakley Avenue

TZ- 1 • •* *l_ *Kolei įssibaigs

Jei manai pirkti automobili, ateik 
paa mui pirmiau, nee mea užlaikoma 
vienį iš gerlaunlų rūšių autoaoobl- 
llua — 8TUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėję eavo stiprumu Ir gražumu.

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

MIDLAND MOTOR SALES
4499 ARCHER AVENUH 
Taiephone I^fayetta 71S9

.»* ifi. • j- > •
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