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BUKAREŠTAS, geg. 5. — 
“Mažoji santarvė” — Čeko
slovakija, Rumunija ir Jugo
slavija, pergyvena naujus di
delius nesmagumus. Tarp šių 
valstybių nėra sutarimo ko
voti Austrijos — Vokietijos 
muitų unijų (ekonominę suju
ngę)-

Tuotarpu nugirsta, kad ton 
unijon nori prisijungti dar ir 
Ungarija, su kurių ja vokiečiai, 
■ sų, turį slaptus pasitarimus.

Jei tas teisybė, tai “mažų- 
jai santarvei” yra pavojaus 
ekonominiu atžvilgiu. Nes a-, 
teity vidurinės Europos eko
nomijos tvarka pakliūtų Aus
trijos — Vokietijos — Unga- 
rijosJ diktatūrai.

SKRINDA J J. VALSTYBES

MARŠUOJA SENOJI NEW YORKO SARGYBA

BUS MINIMOS ŠV. ELZ
BIETOS MIRIMO SU

KAKTUVĖS

Už DEMONSTRACIJAS 
IR DAINAS

SOFIA, Bulgarija, geg. 5.
— Bulgarijoj pasibaigė poli
tinis persilaužimas. Buvusis iškilmingą paradą. Šiuokart ši sargyba mini savo 105 metų gyvavimo sukaktuves.
ministeris pirmininkas Liap 
čev atšaukė savo ir visų kabi
neto narių atsistatydinimų ir 
kabinetas toliaus pasilieka va
ldžioje.

TOKYO, geg. 4. — Japo
nietis lakūnas Seidži Joshi- 
wara, 27 m., šiandie per Ra
mųjį vandenynų išskrido į A- 
merikos J. Valstybes.

Skrinda į San Francisco 
per Aleutian salas ir Britų 
Kolumbijų.

KARALAITIS SVEIKSTĄS

BUKAREŠTAS, geg. 5. — 
Rumunijos karalaitis sosto į- 
pėdinis Michail pagijęs iš 
plaučių ligos ir tomis dieno
mis galėsiųs jau pakilti iš lo
vos.

VĖTRA JUKATANE

MERIDA, Jukatanas, geg. 
5. — Jukatano pusiausalį pa
lietė baisi vėtra. Žuvo 3 žmo
nės. Sugriauta keletas namų.

200 ŽUVĘ HONDURASE

TEGUCIGALPA, Hondū
ras, geg. 5. — Praeitų savai
tę šalę Santa Rosa vyriausy
bės kariuomenės su sukilė
liais kovoje nukauta apie 200 
vyrų.

TRYS ŽUVO NUKRITUS 
ORLAIVIUI

ASHEVILLE, N. C., geg. 
4. — Arti Fletcher nukrito o- 
rlaivis ir žuvo 3 žmonės.

NEW YORK, geg. 4. — Į 
Amerikų atvyko Liverpoolio 
majoras Ed. Thompson su 
Žmona.

PREKYBOS PAKĖLIMUI REIKALINGA 
MAŽINTI ISLAIDONKLAVIMUISI

TAIP KALBA PREKYBOS RŪMŲ 
KONGRESE PREZ. HOOVER

AVASHINGTON, geg. 5. — išlaidų sumažinimas. Jis sa- 
Tarptautiniai Prekybos Rū-įkė, kad šiandie perdaug gink- 
mai čia turi kongresų. Daly-'luojamasi. Ir tas prarija did-
vauja apie 1,000 atstovų iš į- 
vairių pasaulio dalių.

Atidarius kongresų 'prezide
ntas IToover kalbėjo apie tar-

žiausių pajamų dali.
Pasaulio prekybos atgaivi

nimui reikalingas tarpusavis 
valstybių pasitikėjimas, bet

ptautinės prekybos padėtį ir ne gyvuojanti nuolatinė karo 
New Yorko Miesto Senoji Sargyba (organizacija), kaip čia atvaizduojama, atlieka atskirų valstybių, ekonomini šmėklos baimė. Sumažinus gi-

CHICAGOJE
MOKESČIŲ KLAUSIMAS 

COOK ĄPSKRITY

slėgimų.
Tarp kitko prezidentas pa-

nklavimosi išlaidas, išnyktų ta 
baimė. Atliekami dideli fon-

BERLYNE PABRANGO 
DUONA

Geguės 1 d. Maywoode vie
nam raudonųjų susirinkime 
Miss Helen AVrabel giedojo 

ai Estate boar- komunistų “internacionalų,”, 
nors policija jai tų draudė. I

T
“Chiieago 

do” suorgadbruota savasčių 
savininkų divizija paskelbė,

reiškė, kad prekybos atgaivi- i dai būtų panaudoti prekybai, 
nimui yra viena svarbiausių1 Atgijus prekybai, pasaulis su- 
priemonė — tai ginklavimosi silauktų ekonominio gerbūvi®*

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
COLOGNE (Koelne), Vo- 

, kietija, geg. 4. — (šįmet Vo
kietijoj bus iškilmingai mdni- 
mos Šv. Elzbietos iš Turingi-

------------- jos 700 metų mirimo sukak-
BERLYNAS, geg. 5. — Čia tuvės, į kurias be katalikų ruo- 

pabrango duona. Duonkepiai Šias ir nekatalikai. Šv. Elzbie- 
turi mokėti aukštesnius mokė- ta yra dar vadinama Ungari- 
sčius. Padidinti muitai už į- jos šventoji.

LENKŲ DVARININKŲ SA- liejaus paminėjimui ties vals- 
kad ji kreipias į valstybės į- sta 5 d(), baudos Jr VITARP,IO DRAUDIMOSI Įčiaus valdyba pastatytas gra-

lėšomis. DRAUGIJOS VEIKIMAS žus lietuviškas kryžius.
statymų leidimo rūmus su ke

liais sumanymais palengvinti 

žemės ir namų savininkams

vežamus maisto produktus. , šiame mieste pirmu kartu mokėti mokesčius ,(taksas) už
--------------:-----  bus statomas vaidinimas var-

SALOJE KARO PADĖTIS du “Dievo Tarnaitė,” para

šytas Šv. Elzbietos atminimui.

1929 ir 1930 ihetus.

Areštuota ir teismo nubau-

Taipat Maywoode keli rau
donieji mėgino sukelti demo-

“M. R.”

FUNCHAL, Madeira, geg. gj0 veįkalo autorius yra Fra- 
5. — Sutriuškinus sukilimų, nz johannes AVeinrich. 
Portugalijos vyriausybė Šioje
saloje paskelbė karo padėtį.
Bijoma civilinių gyventojų gi
nkluoto pasipriešinimo.

SUKILĖLIŲ VADAI 
PASISLĖPĖ

LISBONA, Portugalija, ge
gužės 4. — Madeira saloje 
vyriausieji sukilėlių vadai sa
vo jėgas padavė vyriausybės 
kariuomenei, gi patys pasislė
pė britų pasiuntinybėje.

Šių sukaktuvių minėjimu y- 
ra užimtos trys šalys; Vokie
tija, Ungarija ir Belgija. Šios 
pastarosios miesto Briuselio 
Šv. Gedulės bažnyčioj rasta 
kaukuolė. Sakoma, tai Šv. Elz
bietos liekana.

Šv. Elzbieta buvo Ungari- 
jos karaliaus duktė, gimusi 
Ungarijoj.

nucae pabrėžiama, 
^iarbegalb aultsfi ir

Sumanymui 
kad mokesčiai*
savininkai negalės sųskaitų 
apmokėti, tad to sėkmėje dau
gelis žmonių nebeteks savas
čių.

Yra trys sumanymai palen
gvinti savininkams:
i 1. Šiandie jau renkamiems, jug j50,009 dolerių.
už 1929 metus mokesčiams pra ________________
ilginti laikų be baudos ligi lie
pos 1 d.

2. Po liepos 1 d. neužsimokė
jusiems leisti mokesčius užsi
mokėti keliomis dalimis.

Neseniai Įvykusiame lenkų
•nstracijas be policijos leidi- dvarininkų draugijos, pasiva-j ________
mo. Šie nubausti po 25 dole- <«nusios “Pierwcze T-wo wza-| .

susivažiavime valdybes pirmi- ™viai 22 čLLVy*;wfeiMM^ 
ninkas p. Babianski taip ap- savaitėje, darydami dainų te
tarė šios organizacijos padė-

KODĖL TIK KAI KAM?

nųs.

IŠMOKĖJO 150,000 DOL.

Blue Islande tomis dieno- tį* Organizacija augo iš lėto, 
mis pagrobtas buvusis gemb- ^ot nuolatos įgauna vis dide- 
lininkas James Hackett. Pa- snio pasitikėjimo ūkio visuo- 
leistas piktadariams išmokė- menėje. 1930 m. balansas, sie

kia 173,699 litų. Draugija yra

peticijų, labai smagiai ir lin
ksmai praleido visą šventva
karį. Džiaugėsi ir stebėjosi vi
si p. vedėjo objektingumu ir 
nešališkumu, tik keista ką at
rodė vaikučiams angelukams,

apdraudusi turto už 12 mili- jiems yra sunkiau gauti

NUSKENDO 10 STU
DENTŲ

EUCHARISTINIO KON
GRESO ALTORIAUS 
KRYŽIUS BUS 71 PĖ

DĄ AUKŠTAS

1 3. 1929 ir 1930 metų moke
sčių mokėjimų paskirstyti per 
20 metų.

JUGOSLAVIJA PERKA 
ORLAIVIUS

AVASHINGTON, geg. 4. 
Jugoslavija šioj šaly perka wski. 
.kelis orlaivius. Amerikos J. 1 
Valstybių vyriausybė prieš tai 
nieko neturi.

jonų litų. Valdybų 1931 me
tams sudaro; p. Strumillo, E. 
Romer, V. Komar, Boryso- 
wicz, K. Butler ir U. Jancze- 

“R,”

mokyklos salė negu linksmie
ms triukšmadariams. “R.”

PALEIDŽIAMI NAUJOKAI

INŽ. V. VILEIŠIO JU- 
, BILIEJUS

FRIEDRICHSHAFEN, Vo 
kietija, geg. 4. — Constance 
ežere vėtros metu apsivožė va
ltis, kuriųja įrėši 11 studentų. 
Jų 10 nuskendo.

BRITAI SKUBINA SPRĘ
STI (INDIJOS KLAUSIMĄ

SIMLA, Indija, geg. 4. — 
Atvykus Indijon naujam vice- 
karaliui, imama darbuotis ar
timoj ateity turėti konferenci
jų Indijos klausimu.

Britai nori kuoveikiau iš
spręsti šį klausimų. Nes ati- 
deliojant, Indijoj gali kilti nau 
jos suirutės.

DUBLINAS, geg. 4. — 1932 
metais įvyksiančiam Tarptau
tiniam Eucharistiniam Kong- 
resui bus pastatydintas puoš
nus altorius, prie kurio šven
tojo Tėvo atstovas laikys Po- 
ntifikalines Mišias Phoenix 
parke.

Altoriaus struktūra yra sti
praus plieno. Bus ir baldaki
mas. Altoriaus kryžius bus 
71 pėdą aukštai nuo žemės. 
Šalimais altoriaus bus kolona
dos. Abu altoriaus šonu bus 
nuo vėjo apdrausti langais.

5/500,000 BEDARBIŲ 
AMERIKOJ

MIRĖ KITAS 
MONAS

LIC-

Mirė kitas anądien vidumie- 
sty pašautas policmonas. Sui
mtas bankos plėšikas Frank 
Jordan dabar turės atsakyti 
už dvi žmogžudysti. 
z Be šio žmogžudžio yra su
imta dar ir jo žmona. Be to, 
ieškoma jo sėbrų.

LEISTA ATNAUJINTI 
BYLĄ

MOKESČIAI UŽ GA
ZOLINĄ

AVASHINGTON, geg. 4. — 
Visose atskirose valstybėse 
1930 metais automobilių savi
ninkai už sunaudotą gazoliną 
sumokėjo 499,683,410 dolerių 
mokesčių.

AVASHINGTON, geg. 4. — 
Amerikos Darbo Federacija 
skelbia, kad šiandie šioj šaly 
yra 5,500,000 bedarbių.

, AVheaton teismas leido at
naujinti bylų žmogžudžiui J. 
E. Prestonui, kadangi pasta
roje byloje, kada jis pripažin
tas turįs sveiką protą, prisie
kusiųjų teisėjų tarpe būta ir 
moterų. Gi šias moterų teises 
Illinois vyriausias teismas 
pripažino neatatinkamai pra
vestomis.

į Inž. V. Vileišis, susisiekimo negu reikėjo, 
i ministeris, per Velykas šven- 
Itė savo 10 metų geležinkelio 

EFFINGHAM, Ilk, geg. 4Jtarnybos jubiliejų. Tno tikslu

1929 m. rudenį pašaukti 
naujokai paleidžiami namo 
dar prieš Velykas. Jie palei
džiami visu mėnesiu anksčiau:

NUŽUDĖ ŽMONĄ IR 
VAIKUS

<< R. »»

PRANEŠIMAS. *

A. L. R. K. Federacijos Chi- 
— Pablūdęs ūkininkas C. Cra- , aukštesniųjų valdininkų sust-l<,ag08 Apskrities mėnesinis 
mer, 25 m., nužudė žmonų, du dariusi komisija surinko po 2 gna; rinkimas įvyks trečiadie-
vaiknčin ir patsai nusižudė.

NUSIGĖRUSIOS RITĖS

proc. nuo algų pradedant 7 ka-•; 
tegorija ir perka sidabrinį 
stalo servizą 24 asmenims. Se
rvizų priėmė Velykų metu po
nia Vileišienė. “ R. ”

KĄ GALI NUVEIKTI VIE
NAS DARBŠTUS 

ŽMOGUS

■ AVASHINGTON, geg. 4. — 
Pagaliau Amerikos Darbo Fe
deracija skelbia, jog šaly “bi
znis” atsigaunąs ir laipsniš
kai darąs pažangų.

. Sudegė Archer Wet Wash 
iLaundry arklidė, 2739 W. 37 
Place. Žuvo 11 arklių. Kiti 12 
arklių vos išgelbėta.

ROCKLAND, Mass., geg. 4.
— Metodistų pryčeris E. Ka- 
melstrand nusiskundė polici
jai, kad jo bitės gryžta iš da
rbo girtutėlės ir jų išnašumas 
nyksta.

Policijai nepavyksta susek- \ Skiemonys, Utenos apskr. 
ti, kur kokių “smuklę” lanko Skiemonių valsčiuje jau vie- 
bitės. Pryčeris yra probibiclo- nuoliktus metus dirba savival- 
nistas. dybės darbų viršaitis Antanas

Bražėnas. Per tų laikų vals
čiaus ribose ištaisyti keliai, 
pastatyta 38 akmens-betono ti
ltai, nupirkti dveji namai, ku
riuose telpa valsčiaus valdy
ba, pašto agentūra, pieninė ir 
dviejų komplektų mokykla. 
Juškonių kaime jo rūpesniu 
pastatyta vieno komplekto mo
kykla. Vytauto Didžiojo jubi

MIRĖ TURTINGIAUSIAS 
AMERIKOS BANKI

NINKAS

NEW YORK, geg. 4. — Mi
rė bankininkas George Fisher 
Baker, šios šalies turtingiau
sias bankininkas. Buvo 91 m. 
amžiaus. ,

ny, gegužio 6 d., 8 vai. vakare 
(po gegužinių pamaldų), Auš 
ros Vartų parapijos mokyklo
je. Atstovai kviečiami skait
lingai atsilankyti į šį svarbų 
susirinkimų.

Valdyba.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Išdalies debesiuota; 
vakare pramatomas lietus ir 
Šalčiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 stcrl. sv. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.90 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.90 
Vokietijos 100 mrk 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.24
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“DRAUGAS”
(Beina kasdien, Uskyrus sekmaaienlue

PRKML'UERATOs KAINA: Metame — »«••, Pu- 
MT Metų — 13.50, Trims Mėneslaana — $2.00, Vienam 
Mtaealul — 76c. Europoje — Metame >7Pueel Me
tų — 14.88, Kopija ,0So.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų n«*rų- 
Bna, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiama tam 
tikslai palto ženklų.

Redaktorius priima —- nuo IliM Iki 11:88 vaL 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos paretkalavea.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. pa piet

“DRAUGAS”
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Publlsbed Daily, Bxcept Bunday.
SUISCRIPTIONS: One Tear — »«.00. Šia Memtks 

— |2.88. Threo MontUa — >! •». One Montk — Tže. 
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Copy —

Advertlsing in “DRAUGAS" brinką best reeuita,
Advertlsing ratea on appHcatton.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

bia savo biznius, nes iš tų skelbimų mat® 
Julelę naudų. Laikraštis ypač dienraštis, tai 
yra geriausias tarpininkas tarp biznio ir vi
suomenės. Amerikoje skelbimai yra labai į- 
vertinami. “Advertisment is living” yra sa
koma. Ir teisingai.

“Draugas”, būdamas įtakingiausias lie
tuvių laikraštis Amerikoje, drųsiai gali kvies
ti biznierius pasiskelbti, nes iš to ir sau turi 
didelę naudų ir spaudai pasitarnauja. Taigi, 
“Draugas” sėkmingai kelia ne tik kultūrini 
ir visuomeninį Amerikos lietuvių judėjimų, 
bet taipgi dugina lietuvių biznį, stiprina e- 
konominjes ir finansines įstaigas, nes aiškiai • 
supranta, jog nuo to daug priklauso ir tauti
nis mūsų lietuvių išsilaikymas šioje šalyje.

Savo trumpų kalbelę aš baigiu, pabrėž
damas: Lietuvių visuomenė, tu “Draugui”

Sveikata -- Laimės Šaltini
——Rašo Dr, A O, Rafcamlus

ŠVARA
Švara yra 

vienas iš di
džiųjų svei
katos princi
pų. Su di
džiausiu uo
lumu ji už
laikoma viso 
se pirmos rū 

ligoni - >r. A. G. Rakauskas 
2415 W. Marųuette 
Rd, GrovehtH 3282 

I-V

sies

DIENOS KLAUSIMAI
GRĮŽTANT PRIE MUSŲ KONTESTO.

Mūsų dienraščio redaktorius, prisiminda
mas buvusį “Draugo” kontestų, praeitų sek
madienį per radio taip kalbėjo:

“Aš lyg ir gailiuosi, kad “Draugo” kon- 
.Jestas pasibaigė. Aš turėjau daug smagumo 
"pasakoti jums, malonūs klausytojai, apie' 
kontesto progresų, apie mūsų talkininkų pa
sišventimų. Kontesto eiga, ištikro, buvo įdo
mi. Ypač mums, kurie arti to darbo stovėjo
me ir matėme su kokiu pasiryžimu kontesti- 
ninkai darbavosi.

Aš tariu pasakyti, jog kontestas tikrai 
šauniai pavyko. ‘Draugo’ skaitytojų skaičius 
nepaprastai žymiai paaugo. Mes pajutome, 
kad plačioje lietuvių visuomenėje turime pil
niausių pasitikėjimų, ne tik moralę, bet ir ina- 
terialę paramų, be ko dienraščiui sunku būtų 
išsilaikyti.

Aš galiu ir mūsų uolius talkininkus ir vi
sų visuomenę užtikrinti, kad dienraštis 
“Drangas’’’ nepasiliks skolingas nei plačių.jai 
visuomenei, nei savo talkininkams. Nuo dabar 
jis dar uoliau tarnaus tiems kilniems idea
lams, kuriems ugdyti jisai yra leidžiamas.

Spaudos darbas nėra lengvas. į jį ir tur
to ir darbo reik daug įdėti. Lietuvių spauda, 
bent kol kas, spaudos darbininkams materia
liai nėra dėkinga. Tai grynai pasišventimo 
darbas. Ypač sunkus yra darbas stovint dien
raščio priešakyje. Bet kada spaudos darbinin
kai susilaukia nuoširdžių ir pasišventusių 
talkininkų ir visuomenės įvertinimų, kad ir 
sunkus darbas pasidaro malonus. Dėl to aš 
skaitau Šventa savo pareiga padėkuoti vi
siems, kurie kokiu nors būdu prisidėjote prie 
“Draugo” kontesto pasisekimo.

Padidėjus mūsų dienraščio skaitytojų 
skaičiui, tuoj pajutome, kad “Draugo” skil
tyse pasirodė daug daugiau vardų, kurie skel-

Juozas Žukauskas.

S P0N9 BM»T6l»AttS UMOZUUS
(Tušai

— Jūs, moterys, visuomet juokiatės 
iš rimtų dalykų. Tačiau aš to nepabūgsin 
— nenusiraminsių, kol panelė neįsigysik* 
apie .mano limuzinų savo nuomonę.

Dainininkės lūpomis nusirito mažu-’ 
tė šypsena. Prisiminė kažkų. Pono direk
toriaus departamente ji norėjo išrūpinti 
vienam studentui tarnybų. Puikiausia
proga. k r" A-į

— Kokiu būdu aš galiu kalbėti apie
Tamstos automobilių, .jeigu aš nesu jo
net mačiusi.

— J^abai paprastu. Pa si važi nešime 
ir viskas. — Greitai atsakė.

— Chm... Būtų įdomu... Bet...
—; Norėčiau jaMielę prašyti tuos 

“bet” parniršti.
Dainininkė pagalvojo truputį.
— Tam tikrais atsitikimais Tamstai 

galima' relkan iais nusileisti. Kada mesima

ii

ATSITIKTINI IŠRADI
MAI.

Paprastai manoma, 
vabždžių veisimos! vietas apie. moksliški atradimai ir
namus šalinti švaros priemo
nėmis.

Jau niekas taip skaitlingai 
atkakliai iki įsišiykštėjimo ne 
užplūsta namus, kaip musės, 
kurios vienų minutų laksto 
ant nešvarių, pilnų įvairios 
rūšies nešančių ligas mikrobų 
vietų, o kitų minutų — po 
ant stalo padėtas lėkštes, 
maistų ir net ant žaidžiančio 
ar miegančio kūdikio lupų!

sižymėti kiekvienas pagyveni- 
ėjai į talkų jo kontesto metu, o “Draugas” pno namas, neatsižiūrint į jo 
tau visada tarnavo ir ateity dar didesniu piniginę vertę ir kurioj apie- 
uolumu tarnaus. Vienybėje dirbdami daug' linkėj jis būtų pastatytas. La- 
padarysime— savo brangios tautos vardų iš-. bai gerai, jei kam yra ga- 
kelsime į atatinkamas aukštumas, lietuvybę limybės pasirinkti pagyveni- 
išlaikysime! Tat, lietuviai, ne tik savas pas nio butų ar įsigyti nuosavus 
savų, liet visi už vienų o vienas už visus!” į namus švaresnėje miesto daly, 

bet aišku, visi ten nesutilps.
O pagaliaus, jei tas ir kitas 
pagyvenimo butas ar apielin- 
kė pasižymi nešvara, kaltė 
gludi vietinių gyventojų apsir 
leidime.

Susigrupavus tokiems gy
ventojams kurion noTS švares- 
nėn gyyenamon apidinkėn,

PIRMIEJI LIETUVIAI ČHICAGOJE.

Dažnai pasigiriame, kad Chicagoje gyve
na netoli šimto tūkstančių lietuvių. Įdomu y- 
ra žinoti lietuvių vardai, kurie pirmiausia 
Chicagoje apsigyveno. Juk jie žino visa šios

kad
išra-

dimai yra sugalvojaipi iš ank
sto, o paskiau tik įvykdomi, 'dingų darbų.

vo galimas tik po to, kai vie
nas išradėjas atkreipė dėmesį 
į tai, kad verdančio vandeny 
garai kilnoja puodo dugnų. 
Jam kilo mintis, kad suspaus
tas garas galėtų atlikti nuli

nėse, dirbtu
vėse ir kitose viešose įstųigo- 
se. Ypatinga švara tūrėtų pa- Jeigu panašus priešas įsiverš-

Tačiau daug atradimų ir iš
radimų buvo padaryta visai 
atsitiktinai. Štai keli pavyz
džiai.

Senovės Graikas Eratoste- 
nas rado būdų žemės didumui 
apskaityti, pamatęs, kad tuo 
pat laiku įvairiose vietose vie 
nodo aukštumo daiktai duo
da nelygius šešėlius. Iš to jin 
apskaitė apytikrį žemės ka
muolio didumų.

Garsus senovės matematikas 
Archimedas buvo karta pa-

tų į namus žmogaus asmeny, 
aišku, taip greit kaip tik na
miškių būtų pastebėtas, jis ne
ištruktų gyvas iš tos vietos. šauktas pas Sirakūzų įmesto 
Panašiai reiktų pasielgti su 
visais nešvaros ir .nesveikatos 
gyviais.

Namų ir apielinkės švara 
lai būna visados pirmoje vie
toje.

Klausimai rr Atsakymai.

KLAUSIMAS. — Jau nuo 
praeitų metų mano žmogui 
pradėjo skaudėti kojas, kai- 
kada daugiau, kai-kada ma
žiau, o kartais ir visiškai nu
stoja. Bet jeigu pasitaiko

valdovų, kurs jam davė ištir
ti, ar padirbtoji narūną yra 
iš gryno aukw ar ne. Archime 
das niekaip negalėjo sugalyoti 
kaip tai būtų galima patirti. 
Lipdamas kartų į pilnų van
dens vonių, jis pastebėjo, kad 
vanduo išsiliejo. Čia jam ki
lo mintis, kad kiekvienas daik 
tas, pietas vandenin išstumia 
tam tikrų tiekį vandens. Jis 
baisiai nudžiugo ir plikas iš-

Niutonas surado visuotini 
traukos dėsnį, kai sode jum 
pataikė krintųs nuo medžio 
obuolys. (Miuridas stiklius ir 
akinių dirbėjas Janzenas tu
rėjo du vaikus, kurie baisiai 
mėgdavo žaisti su nušlifuotais 
gaubtais stiklais. Kartų vie
nam vaikui atėjo galvon min
tis pažiūrėti į aplinkinius daik 
tus pro du stiklus, laikomus 
kiek toliau vienas nuo antro. 
Vaikas labai nustebo pamatęs, 
kad bažnyčios bokštas pasiro
dė visai arti. Jis tuojau tai 
parodė tėvui — ir šis, po ke
bų* mėgd'.L.. ų, pzeterT pirmą
jį žiūra':ų.

Fotografuoti buvo išmoktu 
taip put atsitiktinai. Rentge
no spind ubai buvo rasti irgi 
iš netyčių,

(M, R. ').

— Statistikai tvirtina, kad 
didmiesčių šeimos jau trečioj 
— ketvirtoj generacijoj (kar-

didžiausios lietuvių kolonijos Amerikoje isto
rijų. Ir dėlto, kaip per rarfro paskelbta, dien-pei tik apsileidimas ims vir- * 
rastis “Draugas” ieško dvylikos seniausiai Į šų, švara neilgam bus ir čion. nušalti, skausmas atsi- 
Chicagoje ir apylinkėse gyvenančių lietuvių,.Švara negali pati savaimi ^naujina. Jis mėgdavo vartoti 
kurių vardai Imsiu paskelbti per radio, apie f si laikyti gyventojų tarpe, jei i kondensuotų pienų, o as rišė
juos parašyta dienraštyje. Tie, kurie Chicago-! jie patys nebus uoliais švaros (los sakydavau, kad taip da
je gyvena virš 45 metų, prašoma parašyti ar- J šalininkais, prisidedančiais, ne 

..... » iš kur bus'vien bergždžiais žodžiais,ba patelefonuokite į “Draugų”, 
pasiųsta raporteris, kuris padarys pasikalbę- pankų pakėlimais, bet akty
vintų ir jis bus įdėta “Draugan”. Tat bus lyg fviu darbu ir, jei yra reikalo, 
ir kontestas, kuris eis iki birželio 7 d-, tai yra' savo centais, n kuriuos ar
iki “Draugo” radio pikniko Vytauto grašia
ms parke, kur dvylikos seniausių lietuvių 
Chicagoje vardai bos paskelbti. Tai bus sa- ’priseina išleisti sveikatos fri
voliškas mūsų pirmųjų pionierių pagerbimas.; kalama.

Kalbama apie leidimų Amerikos lietuvių'! Sulaukus šiltesnių pavasa 
istorijos. Pasikalbėjimai su seniausiai Amerf-lrio dienų, drayg su jomis at 
koj gyvenančiais lietuviais tai istorijai rašyti į?yja įvairūs musų sveikatos 
daugiausia galės duoti medžiagos. Del to ma- priešai, nors ię be pastarųjų 
nofne, kad mūsų dienraščio sumanymas suras- į .tupine daug. , Tai visokios 
ti dvyliką seniausių lietuvių yra labai naudin- į rūšies vabzdžiai, kuriais ypa- 
MĮ-as. tingai vėlesniu pavasario ir

vasaros metu prisipildo pagy
venimo namai. Tame skaičin-

Prof. Mykolas Biržiška apleido Ameriką, je yra ’ musės, blakės, tarako- 
Rvtiečiai svečių gražiai išlydėjo. Mes Bežt-įnai, uodai ir šiems panašūs, 
nome kokius įspūdžius jisai iš mūsų Išsivėžė,'■ Mėgstantiems palaikyti risiš- 
tačian jo atsilankymas Amerikoje tuo buvo kų, švarų namuose ir nors da
ria (alingas, kad jo kalbos išblaškė abejones linai apsaugoti savo sveikatų, 
dėl Vilniaus atvadavimo. Būtų gera, kad prof. j svarbiausiu dalyku yra ne- 
M. Biržiškai pasisektų sulaikyti tautininkų duoti šiems gyviams vietos 

namuose, o prie progos, ben 
dromis jėgomis, sutartinumu,

vyriausybės žygius nuo Visokių lenkams nu
sileidimų, dėl kurių Vilniaus atvadavimo 
darbas yra labai apsunkinamas.

tų dalykų sutvarkysime t — viliojančiai ; 
mirktelėjusi akimis, paklausė.

Ponas direktorių^ dar smarkiau už
kaito. Jis pasižiūrėjo į langų.

Už lango juodų šakų tarpe žiūrėjo 
įspraustas mėnuo. Šviesus, blizgantis mė- 
rmo prikabintas prie tamsiai mėlyno že
mės gaubtuvo.

Lauke labai graži naktis, o bakus 
gana nuobodus. Aš paskambinčiau ir per 
kelias minutes mano limuzinas būti} čia 
— pasiute aplinkiniu keliu.

— Na, gerai. Tamsta turi būti dėkin
gas nepaprastam mano nuolaidumui šį 
vakarų.

Ponas direktorius nušvito. Kaip tos 
mėnuo išlindęs iš tamsios debesų aitva
ro**.

HulartinHi užspringusios orkestro dū
dos prurijo valso karmom,įų.

Fotias direktorius nejauto kaip sekk> 
jo jį piktos vyriausio buhalterio akys.

Už pusvalandžio ĮiikantiŠkas limuzi
nas suūžė ir tyliai išriedėjo iš rūmų kie
mo svarbiiiusion sostinės gatvėn, dui*

sokęs.iš vonios pasileido beg- toj) išmiršta. Išimtį, gal būt.

ankščiau ar vėliam, 
mis ar mažesnėmis

didesnė*
sumomis

sudarus tik vienas prancūzų 
politikas A. Tarrftctr, kurio 
protėviai gyveno Paryžiuj 
jau prieš 340 metų.

—' Madrare neseniai įvyko 
Indijrs moterų kongresas, ku
riame tarp kit ko nutarta rei
kalauti, kad būtų panaikinta 
poligamija (daugpatystė) ir 
kad moterys teisėse būtų su-, 
lygiite sm. įsm ., ;

— Chilono saloje, Čili res
publikos pakrašty, rasta pla
tinos, brangiausio pasaulio 
metalo. Tyrinėjimai parodė, 
kad iš tonos žemių gaunamu 
12—14* gramų platinos.

— Mažiausia katalikų para-
trakoje, ir ar be kondensao-1' . . 7 ' .7 ZwJipi> pas“uly ė“ Afrfk#> 4,0,1
to pieno jie nevartoja k, nors ifa,ietros 
rtipreaniet Jūey ž,Mogų grei- & įĮ[ritus ten
ėioHeiai vargina „naro, «««. SusidomS-
Vietoj kentėti ir dnottKgai,-!^ g¥arca8
senėti patarėjau ataikre.pti to[iau ir Ja
prie gyvojo «eat,deT.e^nt ry(į 8(n|nan|ą

Kolumbas, Amerikos atra
dėjas, plaukė į ten ne Ameri
kos ieškoti, bet naujo kelio
Indijon, vietoj kurio rado U?-betilkite tUOS biznierfUS
tol nežinoma, didžiulį žemv-i. x • i i •ir profesionalus,, kurie

rydamas ligų prisikelsi. Taip' 
ir buvo.

Gerbiamų daktarų 
paaiškinti ir patarti 
kia daryti.

Su pagarba

ATSAKYMAS.
Kaltė čion ne kondensuotame

meldžiu 
kų rei-

t i, namą miesto gatvėmis, šauk 
damas: Kffrika Kūriką!,-kas 
lietuviškai reiškia: radau! 
Namie jis ištyrė, kiek vandens 
išstumia svaras aukso* ir sva
ras sidabro, o paskiau įleido

i vandenin ir karūnų. Karūna
svėrė 12 svarų, todėl, jei ji

Įbfltų vieno aukso, tai,turėtų 
išstumti dvylika karto dau
giau vandens negu vienas 
aukso svaras. Bet kartina iš
stūmė vandens daugiau, negu 
reikėjo. Iš to Archimedas su
prato, kad dirbęs karūna 

primaišęs
piene. Jūsų žmogans kojų 
skaudėjhno priežastis yra vi-1 įnkMl’kajV8 yra
sai kitur. Visu pirma, yra'kiek sitfabro. 
svarbu, ar jo dantys ir tonsi- Bertoldas Švarcas, laikomas
lai yia sveiki ar viduriai via parako į§ra<leju, visai kitais

brangaus laiko*.

ATSAKYMAS. — A. G. 
Plaukų dažuose yra chemika
lų, dėl kurių tamstos oda. yra 
jautri. Pasekmė — jos uždegi
mas. Paliovus dažytį plaukus, nų.

viso 27 žmonės kartu? su vai
kais. Kunigas į tų parapijų at
važiuoja vos keletu karių per 
metus.

Skaitykite ir platinki 
te tietovių* katalikų die- 
nrastį ‘DRAUGĄ” ir

susipratimu stengtis • įvairias odos liga savaimi išnyks. Garo mašinų išradimas bu-J^arsmasi jame.

lauš, per gražias apylinkes besiraitančio, 
plento link.

Blizgančių mašhtų palydėjo dar la
biau blizgančios vyriausio bulnilterio a- 
kys. Jo pirštai stmrgniaužė. Dantų eilės 
kietai susispaudė viena prie antros. Jis 
jautėsi labai užguotas. Juk tų vakarų 
reikalai su dainininke buvo bepradedą 
eitU gerojon. pusėn. ",

Vyriausias departamento buhalteris 
piktai numapiovė ir išsitraukęs pert s i ga
rų, užsirūkė poperosų. Įsirėmė tarpdu
ry^ įsikišo vienų rankų kelnių kišenėn.

Staiga jis prisiminė įtartinų mėne
sinio balanso pasyve skaitlinę 6b,0hft.

Na, ge-r-r-rar! — pratęsė pro d«n> 
tis ir nusišypso jo.

Vyriausias departamento bncbalteris 
grįžo salėn. Čia jį pasitiko žmona ir pra
dėjo pasakoti apie ponių dtfektorienę jvat 
rių nefrisfinų dalykų, kurių 90% gimė 
bflbafterienės varzduotėj, nepasisekus su 
svetimos valstybės pasiuntimą.

Ketvirtadienį ponas direktorius grįžo 
namo vienuoliktų valandų naktį. Jis bu

vo laimi geroj nuotaikoj. Mat vėl buvo 
išvažiavęs su damininke pasivažinėti.

Ponas direktorius įėjo savo kailine- 
tan, pavalgė tarnaitės atneštų vakarie
nę ir, atsilošęs odinės fotelio atramos, už
sirūkė storų užsieninio darbo cig*rų,

— Ponas direktorius buvo be galo 
laimingas. Tingiomis akimis žiūrėjo į mel
avus cigaro dūmus. Rodėsi jam, kad jie 
kilo kartu su tais dūmais į svajingus to
jaus kraštus, neturijičius nieko bendro 
!*a šio pusantro aplinkuma.

Staiga ponas direktorius pašoko. Aš
trus priemenyj durų skambutis susprog
dino besikuriantį pono direktoriaus rojaus 
pasaulį. Skambučio riksmas pasirodė 
jam .nepaprastas, baisas ir drebuliais nu
krėtė visus kūno užkampius.

Už ketių sekundžių pono direktoriaus 
kabineto tarprtoryj stovėjo uniftrrmaofas 
departamento. kurjeris.

— Ponų 'direktorių kaogrerčjau'siai 
departamentam revizijai kviečia.

Kurjeris nusilenkė sustingusiam vir
šininkui ir uždarė paskui savęs duris.

— Dieve mano, aš žuvęs! — sušnibž
dėjo išbalusiomis lūpomis blizgančio li
muzino savininkas.

Pasiėmė reikalingus dokumentus ir 
išėjo iš savo kabineto.

Prie galiamojo durų pasitiko nakti
niu chalatu apsigaubusi Žmona.

— Kas atsitiko T — neramiai pa
klausi.

— Nieko ypatingo. Nusiramink. D.*- 
partamentan pusvalandžiui kviečia.

Ponas direktorius, sakydamas šiuos 
žodžius, susigraudino. Tyliai pabučiavęs 
Žmonų, išėjo rengtis.

Sunki, skaudi nuojauta suspamlė 
krūtinę, kai užvedė garaže automobilio 
motorų.

Skaitlinė G(H) su prirašytais dviem ne
dideliais rutuliukais kartu su vos girdi
mu motoro užimu šnibždėjo ponui direk
toriui, kad važiuoja tarnybon paskutini 
kartų. . ,

Neapsiriko.
8

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
.Rašo prof Kampininkas.*

Pavasariui atėjus, orui at- klynijimas. Klynijama namai,
šilus, ėmė daugėti nelaimės 
ant vieškelių, kuriuos geležin-

garbečkenai užpakalinės gat- 
vaitės, tušti lotai ir visas bru-

keliai perkerta. Daugelis au-Llas vežama nuošaliai kad
kur kokią duobę arba balą už
vertus.

Roselaudo cilcikai labai nu
džiugo išgirdę, kad viena Chi- 
eagos gazieta paskelbė, turin-

tomobilistų, tur būt, mano, 
kad parašai prie kiekvieno 
krosingo: “Sustok”, ‘Žiūrėk’,
“Klausykis” yra padėti trau
kinių, ne automobilistų dėme
siui. Vadinas, prie kiekvieno Į balų ■—dykumą visiems tos 
krosingo traukiniai, o ne au 
tomobiliai turėtų sustoti, pa

m ..m
užbaigti, jo statybą numato
ma pradėti šiais metais. Tiki
masi šiais metais pastatyti 
muziejaus sienas ir atlikti ki
tus mūro darbus, kuriems ar
timiausiu laiku bus paskelb
tos varžytinės. Galutinai mu
ziejus bus baigtas taip greit, 
kaip greitai pavyks sudaryti 
tie du milijonai litų. Komite
tas dės visas pastangas juos 
surinkti ir tikisi, kad visuo
menė ir vyriausybė šiame dar-

pe. Mūs’ų prekybininkų ir pra
moninkų sluoksniuose ir išei
viuose užsienyje, ypač Ame
rikoje, Komitetas kol kas ne
susilaukė tokios paramos, ku
rios galima buvo tikėtis. Ta
čiau Komitetas mano, kad pi
rmieji aktyviai dalyvavę sta
tyme Vytauto Didžiojo pavi- 
lijono Žemės Ūkio Parodoje, 
prisidės ir prie muziejaus sta
tybos. Antrieji, būtent išei
viai, ilgai abejingai žiūrėję j 
Vytautui Didžiajam paminklų

kas gautas iš mūsų išeivių, ne- atvyksta 
galima praeiti nepaminėjus, “Motinų

į Chicagą duoti Kadangi komisija garsina,
Dienos”

kai kurių Lietuvos garbėj ko-Į duos to, ko mes, lietuviai, la- 
nsulų aukas, būtent.* p. T. \V. i blausiai išsiilgstame, ką mes
Pfluogerio Miunchene — 2074 
lt. 08 et., p. K. Bilinann, o 

Leipcige — 2000 litų ir p. Vil- 
chehno Simon Ciuriche — 200 
litų. Šios aukos itin yra brn 
ngintinos tuo, kad jas teikėsi 
paaukoti ne lietuviai, bet sve
timtaučiai — geri lietuvių 
draugai.

74 labiausiai
viskų, damų 
(lies dainų,

mylime, t. y. 
(i i įdėsimo 
;i įdėsime

koncertą, Jka<l prie koncerto bus ir juo
kingas vaidinimas ir šokini, 
vakaras bus tikrai nepapras

tas.

ir

lietu
liuu-
kla-

Matęs.

sišku žemčiūgų, bet visad li< - REMKITE VISUS BIZNIE 
Pasirinkęs jis yra:RIUS IR PROFESIONALUS,tuviškų. 

dairiu

Veik visi, o daugiausia mū-

žiurėti ir paklausyti. Taip sa
ko p. J. Venckus, mūsų stoly- 
čios gyventojas.

Melrose Parko apielinkėj o- 
rui atšilus medžiai pradėjo 
progti, atsirado įvairių pauk 
Stelių. Su naudingais paukšte
liais, iš kaž kur atskrido ir 
vanagas, kuris, nusileidęs 
vienos šeimynos lizdan, pra
dėjo to lizdo šeimininkų pro
tų’ lesti. Sakoma, jei tik vana
gas dažniau lankysis, tai vi
sų protų išles, o jo vieton pri- 
krės bedieviškos košės.

kolonijos brudams suversti. * Vytauto Didžiojo Fondo iž-
Ar Chicagoj maža yra brudo, das nuo 1928 m. gruodžio m.
nežinia; gana to, kad kaikurie 13 dien. iki š. m. balandžio
atbukaleiviai sakoma, iš mėn. 1 dienai, neskaitant vy-
džiaugsmo net aukštyn pašo- sausybės asignuotų sumų, ga-
kę, kad už tokį darbą net ir vo pajamų Lt. 551,317.63 ir
praiz&s pažadėtas. padarė tokias išlaidas:

_ . . . •: Propagandai .. 24,228.00 lt.
Dabar orgamzuojama klyrn-

ninkai ir urmu pasiimsią ! doms ................... 4>O22.45 lt
darbą. Nepraustoms bobel- Tarnautoj al. 
kos sakosi ir-gi nepasitiksią'

nes duota proga ir jų “nepa
prastiems gabumams” pasi
reikšti.

Į Leidiniams, (port
retams, medaliams, at- 
jvirutėms, knygelėms 

Kadangi pas švarius Rose- ir filmui.................  99,940.44 lt.

Dabar, kai pavasaris, bin- 
ciškai sakant, prasišiepė, vi
sur prasidėjo abelnas apsi-

lando lietuvius brudo nėra, 
tai sako klynisią tik cilcikų, 
komunistų, visokio kaino lais
vamanių auzas ir visą gaben
siu į Chicagos gazietos dyku
mų, liugynų.

Iškilmėms ____ 55,690.49 lt.
Muziejaus statybos

reikalams ............ 10,000.00 lt.

VYTAUTO DIDŽIOJO MUZIEJUS 
KAUNEi

Viso ............. 199,981.38 lt.
Palyginus su kitomis išlai- 

domjs yra padaryta daugiau
sia 'išlaidų leidiniams, kurių 

[nemažas skaičius jau išplati-

Visuomenė gausiai aukavu
si Vytauto Didžiojo Fondui į- 
domaujasi jos aukų likimu, 
todėl, kol bus paskelbta smul
kioje apyskaitoje fondo iždo 
apyvarta, Komitetas jaučia 
reikalą spaudoje apibūdinti i- 
ždo stovį ir paskelbti, kaip 
sunaudojama gautos aukos.

Kviesdamas visuomenę dėti 
aukas, Komitetas pabėžė, kad 
už tas aukas statys Kaune 
muziejų, kaipo paminklą Vy
tautui Didžiąjam. Tam muzie
jui statyti p. m. buvo atlie- 
čami tik priruošiamieji dar
bai ir pašventintas kertinis a- 
anuo, o šiais metais su atsi
dėjimu ruošiamasi pradėti pa
čią statybą.

Muziejus bus statomas da- 
jartinio karo muziejaus Iaiks
ėję: Sklype tarp Duonelaičio 
r Kalnų gatvių. Šis sklypas 
vertės apie vieną milijoną li-

) yra Kiauno miesto nuosa- 
fbė, bet miestas jį skyrė mu

ziejaus pastatymo reikalams 
r sutiko’perleisti be atlygini- 

o Vytauto Didžiojo fondui, 
uo tarpu tariamasi dėl pačių 

klypo perleidimo formalumų

nta. Numatoma, kad leidinia-i
________ ms padarytos išlaidos grįš iž-
taip vadinama Vytauto Did-^an su nemažu pelnu, jei sky- 
žiojo kapela, dvi šoninės sa-'riai visus jiems išsiųstus lei- 

lės ir mažesnės atsarginės sa- dinius sugebės išplatinti, 
lės sparnuose. Antrąjį aukštą Vytauto Didžiojo Fondo iž- 
sudarys kelios salės ekspona- do pajamas ir išlaidas Komi- 
tams, nuolatinė dailės paro-' tetas smulkiai aprašys mo
doms salė ir auditorija pas- šiamoje spausdinti apyskaito- 
kaitoms. je. Šioje, apyskaitoje bus api-

Pirmajame aukšte numato- budintas ir skyrių veikimas i 
ma patalpinti dabartinį karo nuo jų įsisteigimo dienos iki 
muziejų ir dalį Kauno mies- *8. m. balandžio mėn. 1 dienai 
to muziejaus; antrajame aukš- su jų pajamomis ir išlaido- 
te kairiame sparne likusią da- mis. Tuo tarpu apie skyrių 
lį Kauno miesto muziejaus; veikimą, kurių iš viso buvo 
o laisvose. salėse gal bus gali- 301, plačiau spaudą informuo- 
ma patalpinti kai kuriuos ek- ti negalima, nes kai kurie (a- 
sponatus Čiurlionienės galeri- pie 70) dar neatsiuntė aukų 
jos. /ir savo veikimo apyskaitų. Iš

Šalia muziejaus projektuo- j to galima padaryti išvadą, kad 
jama pastatydinti ir su juo' yra skyrių, kurie, rinkdami au 
arkadomis sujungti 32 metrų kas ir platindami Komiteto 
aukštumo bokštą, prie kurio leidinius, parodė nemaža pa
būtų atliekamos rytinės ir va- isyvumo. Tačiau Komitetas ti
kslinės karo muziejaus apei- kiši, kad visi skyriai dabar 
gos. sužinoję, kaip daug trūksta

Tokio muziejaus pastaty- lėšų baigimui Vytauto Didžio- 
mas kaštuos veik du milijonu jo muziejaus, pradės veikti ir 
litų. Tuo tarpu Komitetas iš naujo prisidės prie lėšų ri- 
muziejaus statymo reikalams nkimo < darbų.
turi Vyriausybės asignuotus Kiek galima pastebėti iš 
400,000 litų ir visuomenės au- skyrių apyskaitų, Komiteto

statymą Lietuvoje ir dvejoję, išeiviai užsienyje, susirū- 
ar remti muziejaus statymą pinę> aukos bwl
ar kurį kitą paminklą, paaiš
kėjus, kad bus statomas mu
ziejus, pradėjo aktyviai juo 
rūpintis ir, reikia tikėtis, ne
atsiliks nuo visos Lietuvos vi
suomenės. Šias išvadas patvi
rtina ir mūsų išeivių užsieny
je aukų siuntimas į Vytauto 
Didžiojo Fondą. Pirmieji at
siuntė Argentinos lietuviai 
1137 lt. 96 et. vėliau, mūsų 
išeiviai Pietų Afrikoje — p.
B. Patley iš Johannesburgo 
102 lt. 15 et., p. Wyschiek iš 
Germiston 25 lt. 50 et., p. IT.
Shapiro iš Salisbury — 49 lt.
25 et. ir Charbino kolonijos 
lietuviai, per konsulą Kinuo
se — 250 litų. Pr. metų pa
baigoje pradėjo siųsti aukas 
ir išeiviai Amerikoje.* kun. Ig
nas Boreišis atsiuntė pelną 
nuo iškilmių rengtų Vytautui 
Didžiajam pagerbti Detroite 
šv. Antano parapijos apylin
kėje — $140.50, p. Jo-
seph fclias iš Čikagos 1,000 li
tų, iš New York City lietu
vių D. L. K. Vytauto Didžio
jo Komitetas atsiuntė gauto 
iš suruoštų Vytauto Didžiojo 
garbei vakarų pelnoi pusę su
moje 50 dolerių. Tai graži 

♦
pradžia aukoms iŠ Amerikos.

Tenka pastebėti, kad ir kitos 

lietuvių kolonijos susirūpino 

aukomis . Vytauto Didžiojo 

muziejui statyti. Minint au-

senesniųjų kompozito- J 
ir dabartiiiiu kompozito-’ 

rių. .
Programe taip pat ūžimai 

vietą ir trys žymiausi Chica- j 
gos lietuviai kompozitoriai, i 
Kinkinys dainų yra begalo

mėtos pastatytame muziejuje, j gražus ir įvairus. Taigi, kas

r ui
KURIE SKELBIASI 

“DRAUGE”.

Dėl šio, tuo tarpu, trumpai Į mylime klausytis savo gra- 
galima ^pasakyti, kad visų au- žiausių dainų, nepraleiskime 
koto,jų pavardės bus amžiams G eg. 10 d.*, Lietuvių Auditori
paliktos Vytauto Didžiojo Mu

ziejuje.

LIETUVIŠKŲ DAINŲ 
KONCERTAS.

Iš prisiųsto Petro Petrai
čio dainų programo matytis,
jog y •SIS tolimas svečias, kurs

joj, kur šis tolimas svečias sa
vo išlavintu, malonui barito-1 
,no balsu jas mums da’nuos 
kaip tik Petraitis jas moka 
dainuoti.

Paremkime tad ši jo pirmą 
Chicagoje koncertą ir para
ginkime jį ir ant tolinus taip 
gražų, tautini darbą dirbti.

NAUJOS DAINOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui). 30c
4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) .......................... 30c
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ................. 30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) ............. 30c
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto Vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui- .............. 30c
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) .................. 30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ...... 30c
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorlii) .... 30c
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Cli.) 30c

Daugiau perkant duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

‘ DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

PAVASARINIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
Mūsų BARGENAI tarpe daugelio kitų yra dar sekami:

A food forpro 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
mente for health 
and strength arė 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele
mente of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

From Youth to Age
Moteries gyvenime yra trys 

išbandymo laikai: kuomet 
mergaitė bręsta j merginą, 
pirmas gimdymas ir vidur
amžis. Tada I.ydia E. l’ink- 
namis Vegetabl“ Compound 
gelbsti atgauti sveikatą Ir
gajumą. J ą

I.YDIA E. PINKHAM’S 
VEGETABLE COMPOUNDĮV UIA L. PINKHAM MCft. CO. L1V\. M ASS

PP.OBAK

kų Vytauto Didžiojo Fondo kvietimas dėti aukas V. D. 
r sąlygų. Viena .iš svarbiau-j ižde apie 350,000 litų. Atsi- Fondui daugiausia atbalsio 
ių sąlygų — miestas prašo I žvelgus į tai, kad per vienus rado čia Lietuvoje valdininkų 

Įtatomame muziejuje duoti vie metus muziejaus nebus galima ir plačiosios visuomenės tar-1 

patalpinti dabartinį miesto
įuziejų. Tikimasi greitu lai

tu su miesto Valdyba susita-

1. J’arlor setas, kaina <150,
parduodama už .... •75.00

2. Bedruimlo setas kaina <150,
parduodam už ........... ’69.00

3. Dlnlng-room setas, kaina
<85, parduodam už •49.00

Didis Pasirinkimas Radto 
Visu Išdirbysčių

ESAM TIKRI. KAD NAUDOSITĖS 
ŠIAIS MUSŲ BARGENAIS —

— LAUKIAM. 
LIETUVIŠKAS RADIO 

PROGRAMAS
Kiekvieno panedėlio vakarą iŠ stoties 
WHFC, 1420 kllocykles nuo 7 iki 8 

valandai vakare.
Kviečiam klausytis—M. P. JAVA-

RAUSKAS Ir J. BERTULIS—savlnin.

CITY UPHOLSTERED FURN1TURE CO.
2314-16 Roosevelt Rd. Tel. West 5743

TUBB'Y

ABIEM PUSĖM 
AŠTRUS

Geriausias skustuvas 
■— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni. kreipkis J mus.
50c. už 5 — $1 už 10 

Sempells — 10 c.

PROBAK CORPORATION
.54 IMU AVINUI

ITCHING SKIN BANISHEO 
BĮ ANTISEPTIC ZEMfl

If itching, burning skin m akės life 
unbearable, ęuiekly apply Žemo, the 
Boothing, cooling, invisible family 
antiseptic. Thousands find that Žemo 
brings swift relief from Itching, helps 
to draw out local infection and re- 
utore the skin to normai. For 20 yeara 
Žemo has been clearing up skin, re- 
lieving pimples, rash and other slda 
irritations. Never be without it. Sold 
everywhere—36c, 60c and $1.00.

Muziejaus planus pagami- 
lo inžinieriai architektoriai 
teisonas, Dubeneckis ir Kri-, 
bščiukaitis. Komitetas š. m.

>vo mėn. 27 dien. posėdyje 
|mueiejaus planus peržiūrėjo 

galutinoje formoje patvir-
M).
Patsai muziejaus pastatas 
rėš du aukštu ir požemį.

’ožemyje bus įtaisytos tarny
binės patalpos, laboratorijos

katilinė centr. apšildymui/ 
jį aukštą sudarys dvie-

aukštų pagrindinė salė su
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Antradienis, Geg. 5 d., 1931

LIETUVIAI AMERIKOJE 

NEW YORK. prasigyvenę, 
nuosavus namus,

Vaidinimo metu buvo dek
lamacijos. Nepaprastai gra
žiai pasakė eilės Onute Trai- 

Daugelis turi nevičiutė. Jos skambus balse-

tiai pasirodyti, o draugijų čia 
yra .daug. Dėlto ir kviečiam 
visas draugijas. Ciceriečiai vi
sur gražiai moka pasirodyti,

biznius ir lis ir tikras lietuviškas ištari-' manau, kad ir tame darbe 
šauniai pasirodys.

Klebonas ir Komisija.

pestingai Sodaliečių rengiami, 
kad patenkinus visus atsilan- 
kusius. Šis vakaras, gal, bus

num. 3459 So. Halsted st., pa- yra pilnai modemiška, visada 
klaustas ar turės šiemet ii- dailiai ištaisyta, 
gas vakacijas, atsakė, kad ne.:

t. t. Gražioj vietoj turi savo mas tiek visus sužavėjo, kad 
New Yorko ir Ncw Jersay Darbštaus klebono delnų plojimas lyg koks griau-,

Apskr. Kunigų Vienybė bal. j-un Mikulskio rūpesčiu pas- smas per salę nuaidėjo. Ji 
27 d. nutarė savo susirinkime i tatyttt er(jvi mokykla. Tik gai dar mažytė mergelė, bet jų 
kuo gražiausiai patikti Jo ja jęaj aiėi:u lietuvių seserų; gerai išmokino lietuviškai jos 
Eksc.'Vyskupų 1. Bučį, atvyk ,nokyfc|ojc nėra kas pamokin- sumani ir gera motina, taip 
stanti laivu America bir-Į|(l, vaįkuf.įUfcį lietuvių kalbos, kad nepažinsi iš kalbos ar ji 
želįo G d. Išrinko sutiktuvių klebonas kvietė iš C! '.i- augusi pačioj Mariampolėj ar
komitetų: pirm. kun. N. Pakai CUgOS kazimierietes, bet šios Amerikoj. Manau, kad kitos o- 
nis, iždin. kun. N. Pankus, marietas neužsileis Tranavi-
sekr. kun. P. Karalius. Nariai : į Jaunoji karta, kaip ir visur čiutei ir netrukus kalbės kaip 
kun. A. Milukas, kun. J. Si- kitur, mažai bekalba lietuviš- tikros panemunietės. 
monaitis, kun. J. Bailumas, kai £ia tuo labiau, nes nemo- gįame vakare laikė J. Kri- 
kun. J. Mendehs, kun. J.Am- kįnaina lietuvių kalbos mo- ščiuuas apie Lietuvą paskąi- 
botas. Spaudos informacija ir kykioje. Omahos lietuviai par ų, kurioje svečias nupiešė jos

sižymi veiklumu. Uoliai da- kūrimusi, ekonominį, kulturi- 
lyvauja draugijų susirinki- nį įr inoralinį stovį. Ragino 
urnose, dažnai rengia vaka- būti gerais, ištikimais lietu
ms, kas yra čia vienintėlis vįais, nepamiršti savo tėvų.

... ...... ... |bf,das “P'suSoti jaun«» kar- Po viskuo vakaro vedėjas
is radio stoties. Tuo reikalu ka -................ — .

rūpintis pavesta kun. J. Simo

kvietimais rūpintis pavesta: 
kun. P. Karaliui ir kun. J. 
Balkūnui.

J. E. vyskupas P. Bučys pa 
sveikins lietuvius New Yorke

naicnu.
Pagerbtuvių vakarienė įvyk 

sianti birželio 7 d. 7 vai. vak. 
New York Ilotel New York

paskutinė proga pasišokti sma Mat p. Stulpinas ilgas vaka- 
gioj draugijoj prie žavėjau-' eijas turėjo pernai. Pernai

Rap.

CHICAGOJE
GEGUfcfcS PASILINKSMINI

MAS.

Mvųuette Park. Gogu-

čios muzikos.
Tat, trečiadienio vakare, 

gegužės '6, visi kviečiami į

ILGAS MIEGAS
SUSTIPRINA KŪDIKĮ.

"Musų kūdikis nubudladavo mus 
naktimis po kėlėt* kartų iki pra
dėjome duoti jam po truput} Cas- 
torijos”, pasakė viena motina iš Io- 
wa. "Po to gerai miegojo ir visiškai 
atsinaujino”. Valkų specialistai reko
menduoja Fletebarlo Castoria; ir 
milijonai motinų žino, kad tas gry
nai augmeninis, nekenksmingas vais
tas gelbsti vaikams ir kūdikiams 

, , x- m • cvx , • x nuo dieglio, slogų, sukietėjimo, vi.dai buotlS. Tai p. Stulpinas tų j juriavimo ir tt. Fletcherto parašas
• j t> ox i ■_ _xt-i „ant kiekvieno pakisto. Saugokis lmi- ir daro. P-no Stulpino aptiekatacljų

veik pusę metų p. Stulpinas 
svečiavosi Lietuvoj. Buvo ten 
išvykęs su žmonų. Savo au-

Gimimo Pan. Švenč. parapijos (tomobilimni skraidė po Lietu 
svetainę į smagią' gegužinę, vą, o po to Latviją, Vokietiją, 

S. S. S. Čeko — Slovakiją, Šveicariją, 
iFraaciją ir Angliją.

NETURĖS V AKACIJŲ.

Bridgeport. — P-nas Wm.

Po šitokio “tripo” galima

žės mėnuo taikia daug pava- Stulpinas, turįs aptiekų po 
sarie malonumų ir pasilink-
smigimą, Štai, gegužės (May) 
6 dieną įvyksta Marąuette 
Parko Mergaičių Sodalicijos 
šokią vakaras.

Šokiai, kaip ir visados, rū-

PILNAS EGZAMINAS 
$0.00 TIKTAI $0.00

įj. nuo ištautėjimą. Per juos tarę žodį, kviesdamas visus i i a
skiepijimas tautinis susiprati- ppjgįjgtį prie lietuviško veiki- ( Taigi aamudantnan. nei »uu 
nias. Pageidaujama kad daž- mo, yjgyg jungtų ir stip
niau tie vakarai būtų rengia- lietuvišką, dvasią ir

V“

nu.
Balandžio m. 26 d. buvo 

City. Jau užsakyta viešbutis Ka,nų DuktSs
ir salė priimtuvėms.: Tuotu m0 vnW(,lis,. «Motinoš gir. 
rūpinasi kun. N. Pakalnis ir dis ,, ubai getai suvaidinta, 
kun. Milukas. Aktorię įdėta daug pastangų.

Is New Yorko J. E. vysk. Vaidintojams, mažai bekalban-

Tėvynės meilę.

’lfiERO, ILL
Pranešimas.

Visų draugiją susirinkimas 
P. Būcys nuvyks su vizitu pas ėiam lietuviškai, ne taip leng- bus 8 d. gegužes (penktadie- 
Hartfordo vyskupų ir aplan- jvas |as buvo darbas, bet taip nio vakare) po gegužinių pa- 
kys naujai pirktų Lietuvių 'gerai prisiruošė, kad negali- maldų. Bus tariamasi, kaip 
Kolegijų. Thompson, Conn. Iš inia buvo įstebėti, jog jaųnuo- geriau prisirengus prie Vytau 
ten vyks j asliington, D. C. Įįį^ al. jaunuolė yra suameri- to parko atidarymo, kuris į- 
Birželio 12 d. pasieks Chica- į i<omejUssi. Ponia Polinskienė vyks 24 d. gegužės. Dėlto vi- 

rolę labai vykusiai sos draugijos kviečiamos į 
suvaidino Publikų tiesiog su- susirinkimą, kad pasitarus, 
žavėjo. Onuttjįs rolėje Stasė kaip gražiau prisirengus prie 
Košleikytė ir,gi daug suma- parodęs. Ciceriečiams reikia 
numo parodė. Alena Jasiony-1 gražiai prisirengtų nes bus >- 
te Barboros rolėje visus pri- mami judamieji paveikslai, 
juokino, o jai neužsileidė Sku- Cicero draugijos turės gra- 
ckis — p. J. Sukis.

gų. Birželio 13 d. atsilankys motinos 
pas J. Em. Chicagos Kardi
nolą. Sekmadienyje, birželio 
14 laikys iškilmingas Mišias.
Rytų apeigomis Aušros Vartų 
par. bažnyčioj, Chicagoj, III.

K. M.

SO. OMAHA, NEB,
Lietuviai kruta.

Jau prieš dvidešimt su virš 
metų čia susispietęs nemažas 
skaičius lietuvių. Apsigyvenę 
labai gražioje, medžiuose j>a- 
skendusioje, pietinėje miesto 
dalyje. Omaha garsi didžiau
siomis skerdyklomis^ užimda
ma antra vietų po Chicagos.
Dauguma lietuvių dirba jose.
Darbai čia daug pastovesni ir 
bedarbių labai maža. Priežas
tis yra delei to, kad Nebras- 
kos ir kaimynėnėse valstybėse 
yra egiptiška žemelė — žem
dirbių kraštas. Daug darbi
ninkų gauna darbo fanuose.
Antra, Vakarai ne taip tirštai 
apgyventi kaip Rytai, todėl
nenuostabu, kad skurstančių yra kęRtl ko*d nęr» nkaudtųunų. kuo- 

e incl. Jus gulite' gauti liayer Aspirln.
ar badaujančių nuošimtis 
daug mažesnis. Vienas žy
mus žmogus važinėjęs po Ry
tus viešai pasakė: palyginus 
Rytus ir Vakarus," čia dar-ro-ni"’ ncuritis, roumatumo, lom-

Greita

PAGELBA
nuo skaudėjimo

Duugelis dalykų gali iššaukti gal
von skaudėjimų ir kitus skausmus, 
bet yra vienas dulykas, kuris vieuo- i 
niet suteiks jums pugelbų! Tikrai 
paimkit vienų, ar dvi tabletes Bayer 
Aspirln. Jūsų kentėjiėnas išnykstu. 
Pogelba ateina tuo jaus. nežiūrint 
kokia priežastis vertė jūsų galvų 
svaigti nuo skaudėjimo.

Uayur Aspirln yra nekenksmingus 
— negali paveikti fiirdj. Todėl nėra , 
reikalo laukti, kad galvos skaudė- V 
jiinas "pats išnyks”. BereHcaltnga

Tai yru palaima moterims, kurios 
kenčiu reguliarius slstematlnlus 
skausmus; vyrams, kurie turi dirb
ti nežiūrint aklų Įtcmpibio, nuovar
gio ar neuralgijos.

Išlirkit jo greitų pagclbų nuo šul-
!

t! ’ ’3«s’
Kai kurie lietuviai

liūgo. Žiūrėkit, kad gautumėt tikrų 
Bayer Aspirln — su Bayer ant Uė- 

ir n-ni lr tabletėlių. Visi aptiekininkal
gėlai tarl jiaycr Aspirln tabletes.

tikr* apcclaltat*. ne paa koki uepa 
tyrė!}. Tikraa specialistas, arba pre- 
tea+aiu* neklaus Jusp k*a Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno UeannnUnitnkne. Jus su
taupysit lalk* ir pinigus. Daugelis 
kitų Jaktarų negnMJe pagelbėt Jums 
Unite, kad jie netauri reikalingo pa 
tyrimo, su r adymu) žmogau* kenk* 
mlngumų.

Mano Rodio - seopo Kagg> 
X-Ka$ Roentgeno Aparate* Ir n 
slškas bakterlploglrikas egsamlnavt 
ūsas kraujo atidengs man jūsų tik 
ras negeroves, ir Jeigu aš paini ai v 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy 
vumas sugryš ums taip katp buvę 
pirmiau Jeigu kenčiat nuo ligų skH 
v»o, žarnų. Inkstų, odos, kraujo nėr 
vų, llrdins, sensasglnmo. UrvataŲ 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
lelgn turit koki* utsisenėjusią., Jsl- 
kerdjusl*. cbrenUkų liga. kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neattdillofctt

v 'KAFAI

JOHN B. BORŪEN
(john Bagdzlunas Borden,

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 211?

Telepbone Randolpb (727

2151 W. 22 St e Ori 9 vak
reiephon* Koosevei' 909i 

miiip * Iki 9 rytf T*d H^pnl

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmlestyje 
Kuom (414

•Mb |.A «!4I,1,E KI.IM
h VOH'l’f. ! -i \ | | |. ."I

-> <■ vi . -J

DR. J. E. ZAREMBA
8PBCIALISTAS 

InMtman Romas
30 W. J AOKSGN VD

AMI State Gatvės 
Ofiso Valandos' Nuo 10 ryto Iki

1 po ptet Vakarais ano B Iki 7 
Nedėllomis nuo 10 ryto Iki 1

J. P. WAITGHES
Lietuvos Advokatas

Iki a vai. kortuose — nuo 3 Iki 
Subatomis nuo 9 Iki 9

52 East 107th Street
Kampas Mlchlgan Avė.

T«l Pullman 6969—namų Pirtį 937 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearbom Street
Ketvergai* ofisai uždaryti

IGreičiausi 

PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ANT VANDENIO 
Per Obosbojug — • tHswe* per Bremen 

TK 7 DIENOS I MINTUVĄ 
Sgerisli'i 'trakia 4fi Saeiaertuivea

COMIMBUS
Tiripgi -auolatipiai kas savaitė išplaukimai 
gerai Mnomais Uoy4 Rabininials Laivais 
Wi i<Bą iStnttgart-Gen. von Stettben-Dresdcn 

Informacijų klauskite pas bUo vietini 
agentų arba

08 W. RaadMpfc Street, Chicego

Z

SŪNIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ KUKAUJOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
62 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Patemn 5950
Seal Estete, Insurance, Špilka, Paskola, įvairūs 

pajtarimaė, visi ralį* darkei, ir tt.

Telephone Dearbom 0057

F. W. CHERN AUGK AS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
Looal Office: 1900 S. UNION AVĖ 

TeJ. Roosevelt 8710 
Vai., nuo 6 Iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

A.A. OLIS
ADVOKATAS

11 Soutb La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Randolpb 036)

Valandos nue • ryto iki 6 vai. vak 
3241 8. Halsted St. TeL Vlctory 0563 

Valandos — 7 Iki i vakare 
Utarn., Ketv. Ir Subatos vakare

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2662 

Trečiadieniais ir Penktadieniai
vakarais namie pagal sutartj.
6503 So Campbell Avenue

Telefonas Republic 4499

A. A. S L AK IS
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmlestyje
Room 1602

CtHCAGO TEMPLE BLDG 
77 West Washlngton St.

Cor. Washlngton and Clark St* 
Ofiso Tel Central 2978

Namų Tol. Hyde Park 8895

H ITT AND RUNN--Tn Which We W,ll A<M Th.t Bun S«rc Pull«f t Bdner Hc Cnt thų BY HITT

ADMiCRTO IMI 
MLORM- 
rioet noutb

'OU'RUJ* MAM 
JURAS'

ųkumunš nuauiuc samu m
■mtAiu 

Tat uoMt-«rra 
bt^ter- it n sru. 
lOKEMCMBCK. TUB 
"460 0AM MM Ą 
nnvR* nJ-wAW 
»UT A POiCIL KOŠT 
M L9Ab —

“DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETO.

Amerikos Dovana Lietuvoje. Iš naujausių laikų, penkių 
aktų komedija. Parašė V. K. Dalyvauja 14 ypatų. 1920. Pusi. 
27. Kaina ................................................. . ......... . ............... 20c.

Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė 
Pranas. Pusi. 14. Kaina ..................................................... 10c.

Baltakė. 3 veiksnu} Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as
menų. Pusi. 71. Kaina. ,f.............................. . .......... . 20c.

Betliejaus Stainolė. Drama keturias aktais. Parašė Kun. 
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina__  20c.

Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuose. 
Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasis 
S4 Pusi. Kaina ................................................................ 20c

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia lo 
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina__ 40c.

Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa 
tų. Pusi 64. Parašė Gėlėlė. Kaina..................................  20c.

Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden 
girnų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Chicago 1920. 
Kaina ............................................t. . . . . . . . . . . . . . . .  50e.

Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun. 
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina ....................... 20c.

Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai 
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23. 
Kaina .................................................................................... 10c.

Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse. Parašė Kun. 
1. Vaiciekauskas. Dalyvauja 14 ypatų. Pusi. 56. 1919.
Kaina ................... ................................................................  30c.

Išpažinties Paslaptis. Penkių Veiksmų. Drama. Pritaikin 
ta iš kun J. Spillinann’o Apysakos. Sulietuvino A. Matutis 
Chicago. Lošime dalyvauja 25 asmenys. Pusi. 92. Kaina 25c.

Į Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė). Parašė L. Šile
lis. Pusi. 47. (Del šios operetės yra parašęs muziką A. Alek- 
sis. Kaina ............................................................................ 25c.

Jurų Varpai. Triveiksme Misterija. Vidunas. Tilžėje 
1920. Kaina ............................................. . ........................ 50e.

Kame Išganymas. Libretto keturiais aktais. Parašė Mai
ronis — Mačiulis. Ketvirta karta atspausta Tilžėje. Pusi. 37. 
Kaina ....................................................................... ............ 20c.

Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauja 
7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusi. 28. Kaina............  15c.

Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose. Iš anglų kalbos 
vertė Juozas Miliauskas. Lengva dėl scenos sudarymo ir kos
tiumų. Pusi. 28. Kaina ............. . ............... ‘............. 15c.

Komedijos. A. Ostrovskio. I Pelninga vieta, 5 veiksmų 
komedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Vertė J. Stanu- 
lis, Kaunas, 19,22, Pusi. 96. II Neturtas — Ne Yda, 3 veiks
mų komedija, lošime dalyvauja apie 17 ypatų. Vertė Pr. Kviet 
kauskas. Kaunas, pusi. ,54. Abu veikalai sykiu. Kaįna 50c. 
Kur tiesa? Oprea vaikams trijuose veiksniuose 12 pusi.

Kaina ............................................................................ 10c.
Laižybos. Dviejų aktų farsas. Veikia 6-ši asmenys. Pusi. 16

Kaina ...............................................................................  10c.
Mažas Kryželis bet sunkus. Trijų atidengimų komedija. 13

ypatų dalyvauja. Parašė Serijų Juozas. Kaina..............15c.
Motinos Širdis. Keturių aktų drama. Parašė Kalnų Duktė

48 pusi. Kaina ................................................................ 50c.
Nelaimės ir Laimė, arba tas nelaimingas Buick’kas, 3 veiks

mų 4 atidengimų komedija. Lošime dalyvauja 7 asmenys. 
Chicago 1922. Pusi. 59. Kaina ...................................... 15c

Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Žibuoklė Ir Lietuvo* 
Atgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusi. 48 
Kaina ............................................................................... 15c

Pasiilgę Aušros Vartų. Parašė K. Inčiura. Drama. Kaina 25c 
Paklydėlio Kelias. Keturių aktų sceniškas vaizdelis. Parašė

Vystanti šakelė. Dalyvauja 7 ypatos. Kaina ................ 15c
Penkis Kartus Po Vieną, Bus Vienas. Keturių atidengi nu, 

komedija. Dalyvauja 9 ypatos. Parašė Serijų Juozas 
Kaina ....................... ........................................................

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 South Oakley Avenue Chicago, 1111

t
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Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskričio kuopų valdybų 
(pirmininkų ir sekretorių) 
susirinkimas labai svarbiais 
reikalais šaukiamas penkta
dieny, gegužės (May) 8 d., 
8 vai. vakare (po gegužinių 
pamaldų), Aušros Vartų pa-

SFORTS

J •

The American Business 
Cfob of Waukegaii, one of 
tlie rnost actwe organizations 
in tins city, lield tlieir Annual 
Marble Tournament for city 
grade schools- oji April 25th at
the higli school groūnds. Sucjrap. mokyklos kambarin. Visų 
champions were erowned and kuopų pirm. ir sekt. būtinai 
as a reward for tlieir marble turi dalyvauti, 
ability the cliamps will be a- Apskr. Valdyba,
ivarded medals by .the club 
and its guests at the bąli ga- 
me between the Chicago Cubs 
and Cincinnati on May 5 at 
AVrigley Field, Chicago. The 
six champions c&ii ręst assu- 
red tliat the A. B. C. members 
will give tliem a royal treat 
on May 5th when tliey vitness 
the Cubs in action. Among 
Ihe ‘ ‘ meg ’ ’ champions are two 
young Litlmanian lads. Veta 
Zakerauskas took filst place 
in the finai event of tlie 
younger Division under ten 
years of age. Wliile Rapta- 
ranskas took second place in 
tlie šame division. Both of 
tliese lads are studente at tlie 
St. Bartholomew ’s Paroehial 
School.

“Aide”.

The Grand openiug of the 
big events of the season. La- 
ter in the evening the great 
cefebration sponsord by Mar
ąuette CounciI promises to be 
one of the biggest affairs e- 
ver to be given by any K of 
L CounciI this season.

The banąuet wlūclr i» going 
to be run on a cab«uet style. 
begins pronipily at 7^MJ P. M.; 
the big Da«ce w Įliek will 
follow at 8:30 P. M.

Althougli plenty to ėat and 
įtrink will be served, with 
the Venetian Rhythm Kings 
orchestra fumishing the music

MAIMJUETTE I Of L IN-
VOT» AIX ftAtiSALL 

PANS to celebrate 
ON MAY 10. Tel. Canul 0764

Sloan’s
Lfnimenr

lietu-namų savininkų, ypač 
vių, naudai.

Susirinkimų atidarė p. J. 
A. Mickeliunas, žymus veikė
jas politinėje srityje ir »irnr.- 
ninkas minėto susivienijimo. 
Jis aiškino tikslų šio masinio 
susirinkimo, reikalų apkalbėti 
jtaksavimo apystovas mūsų 
kolonijoj ir, jei reikalas, iš-

-. , q.ir , T . . ,uv Miu^vfnešti protestų prieš aukštus
. ., U . v v l°r dancing. The price will be taksus ir paprašyti naujosios

arque e ar ycių K his f Chicagos administracijos at-
kuopa laikys svarbų spenalų , mto| kūl„.

damce orriy 60c. including »ijos padėtįsusirinkimą. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti. Bus prane
šimų iš baseball sezono atida
rymo' ir iš bankieto ir šokių,, 
kurie įvyks gegužės 10 d., pa
rapijos salėj. J. L. V.

BOVFLING NOTEI

Siiiiee the debate bt*tween 
Nortti Side and Brighton a 
few weeks ago, the finai bow- 
ling season. In the elash bet- 
ween tliese t\ve ‘maplc mau- 
ling’ tekins, Noith Side emer- 
ged vietorious, thereby taking 
possessions of the covctcd 6th 
place. The tussle produced 

many highlights, especially 
the altitude assumed by the 
Brighton entryf which exten- 
ded every consideration to 
meet North Side’s most-strin- 
gent reąnirements. The date 
of the encounter was left to 

Nortli Side’s discretion, there- 
by giving them their much— 
needed practise. Their o\vn 
fonl man, was permitted to rr- 
surys his czar — likę autho- 
rity i n technrcal matters. As 

far as technicalities were

concerned, North Side ruled 
10d percent. Insofar, as having 
the juntp on Brighton, by tel- 
ling tliem when they wanfed 
to bu\vl, and giving Brighton 
only two days to prepare, was 
vęry wident strategy, howe- 
ver unfathomed as it may ap- 
pear. Būt, vrlren North Side’s 
doubles tcam, ventured on its Į 
further quest of conąuesfs, 
their Brighton readrly took 
tliem on, and administered a j 
neat lacing. To tlie chagrin. of j 
A. Manstavičius, the unortho- 
dox expoment of ten pins and 
J. Kisieliui, who at tlie 1110- 
ment was having Daine For
tune at his side, a veritable 
cloudburst fell upon tliem in 
the persons of J. SAvilpa and 
P. Šeprrtia, who exhibited the 
manly art of bovvlrng in per- 
fect styfe. Xeedless to aver. 
the North Side gentlemen, 
will remain strietly in their 
own territory henceforth. Būt 
if illusions of an, extraordina- 
ry natnre encompass them as 
to their relative merits of the 
ethics of boAvling, Aveli most 
certainly this šame Brighton 
entrv vvill formulate a sėt of 
rules, as to how this national 
indoor pastiuie should be pla- 
yed, and Avould be especially 
pleased to say it Avitft do re 

Jni. ' . M. ». X.

dardrobe, you cant afford to 
mrss tlrrs affair. Whether 
vour teani wins the big ope- 
iring etery gante or loses, come 
out and celebrate, Avith tlie 
NeAv I< of L CroAvd of Mar- 
ųuctte CounciI.

Tite place is the New Pa- 
rish Auditorium 68tli & Wash- 
tenaw Avė.

Sport Fan.

CHICAGOJE
MINIA SAVININKŲ PRO

TESTO SUS-ME,

Marąuette Park. — Beveik 
visi šios kolonijos namų savi
ninkai užprkfe Gimimo Šv. Pa
nelės salę pereitų penktadie
nio vakarų’, kad išgirdus žy
mius veikėjus — kalbėtojus 
apie taksų mokėjimų.

Šis masinis susirinkimas bu 
vo sušauktas Marąuette Pro- 
perty (>waer’» Ase’n (Susi

DAKTARAI:

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS. CHlrfURGAS 

IU OBSTETRIKAS
Gydo staigias ir chroniškas 

vyrų, motorų ir vaiky
DARO OPERACIJAS

ilga*

Telefonas Grsvehlil 2262

BR. A, S. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 13. vai. ryto. Nuo 1 vai.—
4 Ir 4:30 iki 8 vai. vakare. 

Seredomto nuo 9 — 12 vai. ryto
Nedėllomia pagal sutarti.

piety lld 8 vai. vakaro.
Nedėllomia Ir seredomls tik n,. . ,on.

flftalno susitars ofi’° TeL Victory 6833
Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray Rezidencijos Tel. Drexel 9191

2130 ĮVEST 22nd STREET
CKCAflo DR. RAJU

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 3102 S. HALSTED ST.

Kampas 31 Street
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.

55 K. WASHINGTQN ST. ^Nedėllomis ir šventadieniais 10-12

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJ AS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W.fl3 Street
Kertė 3o. West«rn Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt 8t 

Tel. Canal 2330
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v 

NedėlloJ pagal susitarimų

Tel. Lafayette 6798

MOD6RNISKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

• *• —

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdifigų, simpatingų ir ranrųĮ 
patarnntnnę, kuomet jis yra labiausiai reikalingas^

J. F. EUDEIK1S Si CO.
JŪSŲ GRASOMAI 

Didysis Ofisas

4605-07 South Hemiifage Aventie
Visi Telefonai: YABDS 1741 ir 1742

Tel. Dearborn 1883

DR, BENJ. W. MAGH,
VEOTISTAS•1

Sulte 1930 The Plttsfleld Bldg.

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po piety, 7 iki V vak

Office: 4459 S. California Av* 
Nedalioje pagal sutaną

Karštai kalbėjo žinomas 
veikėjas p. Al. Dargis, kasi
ninkas susivienijimo, pa
brėždamas susivienijimo tiks
lų ir ragindamas visus prisi
rašyti prie jo.

Adv. Frank Mast karštoj

Tel. Prospect 1157

DR. JORM N. THORPE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1637 WEST 51 STREET

Vai.: 3-4: T-8 vak vak. Ncd. 11-12 d.

Res. PlMJue 
Englewood 6641 
Wft«twerth 3000

Office Phone 
AVentvrorth 3000

RR. A. R. McGRADIE

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKO
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 

Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 rak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė.,

Ofiso Boulevard 5913
Res. Kenuvood 5107

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po

pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 S. AVALLACE STREET

OFISAI:
4901 — 14 St. 29^4 Waahiugu>
10-12. 2-4. 7-9 13-2, 4-6, Blvo
Tel Cicero 642 Tel. Kedzie 2450-246

DR. S. A. OOWIAI
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Rezidencija 

4729 We3t 12 PI 
Tel Cicre© 2888

Nedėlloi/.
-nsitai"

____ • GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS Akallmj skatino visus orgam- ■ gggg HALSTED STREET Td. Prospect 1930.
zuotis. Vienybėje galybė! Jo
logiški patarimai visiems pa
tiko.

Adv. Chosnulis, kaip papras 
tai, gerai paaiškino namų sa
vininkų tikšlų ir priedermės 
miesto progresui.T *

Adv. J. Grisk dėstė reikalų 
— be jokio protesto mokėti 
taksus. Jei laksai laiku už
mokami, tai miestas gali vyk- 
dinti savo darbus, statant mo
kyklas, Vie^'įstaigas ir t. 
t.

Kiti kalbėtojai buvo — kon

Vai. 2-4 ir 7-9 vd. vakare

Phone Lafayette. 9710

RR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. WOOD STREET 
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect Oeiu

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedzie 
Res. 6622 S. Wihpple 

VaL 2-4, 7-9 v. v. Igskirlant Ket

Va).: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliomia nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 0036

Publika, išklausius kalbų, 
nutarė, kad valdyba Marųue- 
tte Savininkų Susivienijimo 
pagamintų tam tikrų rezoliu
cijų ir pasiųstų naujų jai ad
ministracijai. Abelnai rezo
liucijoj turi tilpti išsireiški-

traktorius Dūmelius Gricius, i num pagyrimo naujosios vai 
ir ponas Frawley, narys As-Įdžios įv j,aprašymas, kad nau- 

įjoji valdžia darbuotas, ypač 

sumažinime taksų.

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. M1CH1GAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto:
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare 

Apart Ovantadienio Ir ketvirtadienio

DR. S. 6IEZIS
GYDYTOJAS 

X —
IR CHIRURGAI* 

St'.uuulial

sociation Bėki Estate Tax 
Payers of IjltBois. Šis, pasku
tinių, labai -detaliai išaiškino,

vienijimo), kuris daug veikia- kaip pinigai skirstomi ir t. t

G R A B O R I A I:

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIA* L«7T. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju serlauata 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau pMe* fka*> B- 
dirbystėa

OFI8A9
«•« We»t 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 8288 8. 
Halsted Street, Tel. 
VictOTY 4088

S, D. LAGHAVICH
LIETUVIS GRAB0KIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausia. 
Reikale meldžiu ataMaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 3418 arba 2518

2314 W. 23rd PI., Chicago 

SKYRIUS
1439 S. 49 Court, Cicero, UI. 

Tel. Cicero 8977

Ofiso Tel. 
• Of. ir

Victory 3687 
Res. TeL Hemlock

DR. J. P. POŠKA
3874

Daugiau tokių susirinkimų!
Iclhts.

OF. 8133 k. HALSTED STRETT 
REZ. 6604 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-13 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 3-6 po piet. Utarn. Ir Subat. 
3-9 vak. Šventadieniais pagal sutari)

AKUJ GYDYTOJAI:

DR. YAITUSH, OPT.

DENTŽSTA1

Ofisas 2201 West 22nd Stree* 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 62Ž1

Rezidencija: 6640 So. Mapiewood 
Avenue Tel Republic 7868

Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto.

TeL Canal 0257 Rea Prospect 665#

OR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1821 SOUTH HALSTED ST

Rezidencija <600 So. Artesian Ais 
Valandos 11 ryto iki 8 po pistu 

4 Iki 8:89 vakare

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GEABOBIUS

Mu»i saUrasKVir 
visuomet *Į*mtneas ir 
nebrangu*. ne» neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauju, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubrvrrt Avenue

EZEfcSKI
LIETUVIS GRABOKIU8 

O f i* n • S
4603 So. Marshfiold Avenue

M. Bmdsrsrd 9877

A. PETKUS
UBT9TI* GKAB0R1U8

4443 So. Talmam Avė. 

Tfet Virglflia 1296 

Yards 1138

Chicago, III,

PkoM Boulevard 7643

DR. C. Z. YEZELIS
DENTISTAS

4649 SO. ASHLAND AVĖ.
Vlrfi Marsball Drug Store 

Arti 47th Street

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GBABOBIUS IB

BALSAMUOTOJAS

Turi* automobilius viso

kiems rerkafiams, Ksim priei-

LIETUVIS AKIŲ 
SraGIALISTAS

Palengvina aklų {tempimų kuria 
eatl prieė—tim galvos skaudėjimo, 
svaigime, aklų apmaino, norruotu- 
mo, skaudamų aklų karšt). Nulmu 
catanetna Aėltalaaa trumpų 
tg ir Ulinių regystp

Tsl. Canal 4223

OR. 6. L BLOŽIS
DENTISTAB

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavltt St)

Valandos Nuo 8 Iki 13 ryto 
nuo 1 Htl P vakare 

BeredoJ pagal sutarti

Res Tsl Mldway 6612

OR, R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
oakley Arenus Ir 24-tas 8trs» 

Telef WllmetU 196 aro 
Canal 1718

Valandos. 2 tk> 4 p. p. Pau«deua„ 
Ir Katvergals vakars

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

&
DMel< gne» kepf>ei*

718 WBST » STREET
Tel. nooaveir 7»H

ikialns visuose 
atsitikimuose, e^amlnavimas daro
mas su elektra, parodaada magiau
sias klaidas.

Speoiale atyda atkreipiama moky- 
tloa Vaikučiams.

Valandos nuo 16 ryt* Hct 8 va
kare. Nedėllomia nuo 10 ryto Iki 13 
po pietų,
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM- 
Pą laiką, su Nauju išradimu

t akinių. Kainos pigina kaip kitur
4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Boulevard 7589
ReT. Hemlock 7691

DR. A P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 16 ryto Iki 8 vakare

I. J. Z O L P
OMABORIUB IR IJUDOTUVIŲVfltDttgg

1690 West <6th St
Kampas 4ltb Ir Paulina Bta 

Tel. Beaievarg HN « Ui»

prie manę* 
kai. mandi 
negu kitur, 
dykai.

ĮlatKreaasfa starpatfB- 
aglA gerai Ir pigiau

kermeaų

ClSŪSfū 
rer

Koplyčia dėl

T«L Tnr* 1829

DR. G. SERNER
URUVIB AKIŲ mOZAUSZAS

Tsl CIcsro 1840

ra. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

VaL: kasdien nuo 10 r. ryto iki 9 
vai. vakare

Nedėllomia pagal sutarti
4E847 W. 14 ST. Cicero, Ut

Tol. Lafayotte 6820
Rcz. Urovohill 2940

Ofirag ir Akinių Dirbtuvė 
75«We8f35ff» St
w. ■ SLU—J ae.

Valandos: nuo 10—4; nuo
Nedėliomia: nuo 10 iki 12.

DR. J. A. PAUKŠTYS
mMVUHBAS 

K-Ray A Gas
4193 ARCHER AVENUE 

Vai.: 9-9 Nsdėiioj pagal sutart)

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVA

SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

ryto nuo 10—12 nuo 2—4 p*Vai
pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėllomia 10 iki 12 

Telef. Midway 2880

DR. MAURIGE KAUN
Gydytojas ir Chirurgą*- 

4S31 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. Yards 0994

Residenciiou Tel Plas» «<•

' VALANDOS.
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 2 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nodėl. nu* 10 iki 12 dleu«

Tel. Wentworth 3009
Rez. Tel. Stewart 819»

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STltriET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
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C H I C A G O J E
MUSŲ RADIO PROGRAMAI i čiadienyjo užmušė traukinio

ŽAVI KLAUSYTOJUS.

Peoples ir “Draugo” radio 
programai, duodami sekmadie 
niais iš WBBM stoties, ir sve
timtaučių tarpe darosi didelė 
sensacija. Apie tai girdime vis 
daugiau balsų. Pati stotis gau- 
ha prašymų, kad vieną, ar ki
tą lietuvišką dainą mūsų dai
nininkai pakartotų. Tas liūdi-

užkabintas automobilius gelž- 
kelio llammond, Ind., stotyje, 
kur jisai buvo nuolatiniu 
darbininku.

X Ryt Aušros Vartuose 
spaudos atgavimo 27 metų 
sukaktuvių paminėjimas. Pra
šome dalyvauti.

ŽINELĖS IŠ DIEVO AP- 
VEIZDOS PARAPIJOS.

ja, kad mūsų įlainoš ir gra
žus jų padainavimas turi gra- Bal. 29 d. rytą ant Canal 
žaus pasisekimo ir nelietu- port avė. ir Union prie mėsi- 
vinose. Tas faktas yrąs geruinyčios tapo apiplėšta mote- 
akstinu ir programų davėjams! ris. Jaunas vyrukas ištraukė 
ir dainininkams savo kilnu [iš rankų “paketbuką” su pi-
darbą tęsti kuo ilgiausia. nigas. Į moters šauksmą subė-

Praeitos savaitės radio kon-, žmonės, bet plėšikas su pi- 
certas buvo nepaprastai gra-[n’^s tekinas nubėgo, 
žus. Mūsų dvigubas kvartetas j Tapo apiplėštas ir p. Bui- 
j,įkrai šauniai dainavo. Šim- vidas, gyvenantis 2021 Canąl- 
kaus “Oželis-”, Sasnausko P°rt ave-> antrame aukšte. Ne- 
“Lėk, sakalėli” taip gražiai sant niekam namie vakare, 
skambėjo, kad ir žodžių į- vagiliai atidar iš užpakalio 
vertinimui sunku surasti. Ir ^anSą Įlindo į vidų, atplėšė dė- 
kitas dainas kvartetas gerai *r išnešė apie $3 00. Pavo- 
dainavo. 0us yra su savim pinigus ne-
’f Onos - Elenos ir'“Berne- šiotis’ namie Iaikyti ir^ tas 
lių duetai, kaip visada, gerai Pa^s* 

ėjo.f P-nas K. Kriaučiūnas 
ai padainavo penkias 

dainas. P-lė Genovaitė Šidiš- 
kiutė negalėjo dainuoti

Bal. 29 d. ant Union avė. ir 
18 gat. rytmety didelis tro- 

neg kas važiavo 18 gatvė, o ma-
tebesergaslogomiR. L..šimutis žesnis su trimis “e«rais Dnion 

avė. Kad duos didelis trokas“Dr.” Red. kalbėjo apie bu
vusį jį mūsų dienraščio kon- 
testą ir pranešė, kad “Drau
gas” ieško dvylikos seniausių 
Chicagoje gyven. liet. Kam
pininkas, kaip paprastai, juo
kino klausytojus ir savo ir 
teausytojų prisiųstai^ juokais. 
Taigi, koncertas buvo ir gra
žus ir įvairus. R. Kl.

mažiam, tas ir pasileido ant 
vietos. Tą pačią dieną vakare 
ir toj pačioj vietoj susikūlė su 
automobiliu. Sužeistas vienas
žmogus,
goninę.

kuris nuvežtas į li-

WEST SIDE ŽINIOS.

j Mūsų parapijoj yra tokių Be-.
j tuvių, kurie gyvena savo tau
tiečių tarpe, ir sėkmingą biz
nį daro; lietuviai juos remia, 

i dėlto yra praturtėję, įsigiję 
nuosavybes, gražius namus, o 

1 jų žentai, nors ir lietuviai, nie
kina lietuvių kalbą. Sako, kas 

tos lietuviškos kalbos. Aš

; X Gegužio pirmojo sekma
dienio vakare p. Agotos Kai- 
raitės “buneo party” gražiai 
pavyko, nes dideliam jos 
prietęli, burini, net žaidimo turiu dukteri ir visai Mka>- 
staleli, pritrūko Gražios-gi blname lietuviSkai> tiktai ang 
dovanos visus patenkino. |,iSkai- Neišmanėliai! Kalba 

X Rūpestingos vestsidietės žmoSui ne vill>eris’ nereikia 
pasiryžo parapijos sidabrinio !sunk,al stumti- Ju0 žm0«us 
jubiliejaus atminčiai atnau-1 dauSlau kalb« moka- t,TO 
jinti visus bažnyčios kielikus k’rte8n,8> šviesesnis, kultūrin-

1S

UŽUOJAUTA KUN. ALBAVIČIUI
Am. Liet. R. K. Federacijos Chieagos Apskritys 

reiškia gilią užuojautą didžiai brangiam mūsų va
dui, Kun. Tg. Albavičiui, Federacijos centro pirmi
ninkui mirus jo mylimai motinėlei, Sofijai Albavi-
cienei.

A. Žvirblis, Fed. Aps. pirm.,
P. Atkočiūnas, Fed. Apsk. rašt.

jai, ačiū didelei už gražų pa
tarnavimą laike šermenų ir 
iškilmingą bei tvarkingą paly 
dėjimą velionies bažnyčion ir 
į paskutinę atilsio vietą šv. 
Kazimiero kapines.

Mylimos Seselės Kazimie- 
rietės, taipgi mano brangios 
draugės — kaimynės — /or
ganizacijų darbuotojos, kurios 
taip nuoširdžiai mane atjautė, 
ramino ir tiek daug padėjo 
liūdniausiose dienose šerme
nų
tik giliai, giliai jaučiu paro 
dytą gerumą. Ačiū pp. B. By
tautienei, E. Nedvarienei, O. 
Kirienei, J. Norkienei, Elz. 
Sirunienei, M. Šedienei, O. 
Reikauskienei, p. P. Vaiče- 
kauskienei, p. M. Mikšienei, 
p-lei A. Valančiunaitei, p- 
lėms M. L. Gurinskaitei, V. 
Galnaitei, p. Jos. Šaltenas, p. 
O. Aleliunienei, p. B. Šegž- 
dienei ir veikėjoms iš kitų ko
lonijų, kurios manęs neaplei
do, per ilgą ir sunkią a. a. 
mamytės paskutinę ligą, bet 
ramino guodė ir padėjo kiek 
galėjo, visoms, visoms širdin
gai tariu ačiū ir “Dieve at
mokėk.”

Taipgi mūsų šeimos vardu, 
reikliu dėkingumą gerb. Dr. 
A. G. Rakauskui, kuris maty
damas, kad nėr ligonei vilties 
pasveikt, pasitaręs net ir su

Paskutinis patarnavimas. *

Atsisveikinus mirusiam su 
gyvenimu, šaukiama patarna
vimui graborių. Nuo tų žmo
nių priklauso, kaip likusiems 
sugebės palengvint, kaip pri
rengs mirusį. Eildeikių įstai
gai turime atiduot kreditą ir 
ištart ačių už idealų patarna
vimą tame reikale. Begalo 
švelniai jautriai, su jausmu 
ir supratimu visa puikiai p. 
Eudeikis atliko, patarė mu-

EXTRA Negirdėtas - nematytas vakaras EXTRA
VAIDINIMAS IR DAINOS

Rengia Aušros Vartų Par., Vytauto Teatrališkas Klubas ir Vaičkaus artistai 
SEREDOJ, GEGUŽIO - MAY 6 D., 1931 M. 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJ 2323 West 23 Place
PRADŽIA 7:30 VAI* VAKARE. JŽANOA 50c.

Roles atliks šie artistai: .p-lė Grlcaitė, p-nia Jakimavičienė, p-lė Ambrozlunaltė, p-lė Bukaus
kaitė, p. Iapeikls, p. Šimkus. Juozas Kareiva režisierius.

maldas neįvesime ją į Vieš
paties namus.”

Giliai dėkinga ir liūdinti,
Antanina Nausėdienė, duktė, 
Ig. Nausėda, žentas,

Sūnūs Kazimieras Runovi&a 
ir anūkai Felicija ir Edvar
das.

WESTCHESTER

Vakarinių priemiesčių gy-

Westchester distrikto, kuris 
ir dabar labai sparčiai auga 
statyba ir gyventojais, svar-

ventojų, jų tarpe ir Westchės- biausia delei elevatorių linijų 
ter. atstovai, bando išgauti pra prailginimo, gražaus miestelio 
liginimą 22 gatvės nuo Butter- (pieno, atidarymo naujų moky- 
field Road, per Du-Page pa- klų ir žaismavieČių ir abelno 
vietą iki Mooseheart. Tuo bu- tikslaus prisirengimo* dėl at-

PRANEŠIMAI

monstranciją ir altorių kry
žius. Tikrai gražus darbas; 
būtų malonu, kad ir vyrai 
vestsidiečiai surengtų kokia 

nors atmintį, pavyzdžiui: 
naujas stovylines stacijas į- 
taisytų arba bažnyčią išmale- 
votų, ar ką kitą padarytų. Y- 
pač, kad Dailės Studija 822
North Central Park Avenue 
siūlo labai gražiai ir pigiai 
išpaveiksluoti bažnyčios lubas 
ir sienas.
L X Mūsą Arkivyskupijos

gesms. Rap.

ŠIRDINGAI, ŠIRDINGAI 
ACJŪ...

A. A.

(Pabaiga) •
t

Karolina — Mikutavi
čiūtė — Runovičienė.

Mirė kovo 13 d., 1931 m., 6 
vai. ryto. Palaidota kovo 17 
d. iš šv. Jurgio bažnyčios į 
Šv. Kazimiero kapines. 

Draugijoms ir draugėms. 
Šv. Kazimiero Seserims,Labdarybė jau rengia katali _ .. . .

, . o i • • j- ; Draugijoms šv. Kazimiero A-kus prie vajaus Sekminių die-1 , _ . „ . „, .... . . , * , . ikadenujos Rėmėjų 2 sk., Mot.•noje; tuo tikslu prisiuntė baz-' \ ’
. .y, . . .. . Są-gos 1 kp. ir šv. Onos dr-nycios prieangyje iškabinti p ■

domius plekatus, kuriuose ma
tosi žmonių eilės gailestingais 
darbais besiartinančios prie 
Kryžiaus, iš kurio laifnę ir 
išganymą visi gauname.

X Šiandien Aušros Vartuo
se tuojau po gegužinių pa
maldų šv. Onos konferencija. 
r X Šiandien Westsidėje lai
dotuvės a. a. Vinco Petraičio, 
brolio we8tsidiečių Marijo
nos Zaurienės ir Stasio Pet
raičio, Velionį pereitame tre-1

eities.du ši gatvė pataptų svarbiau
sias vieškelis iš vakarų ir 

i pietvakarių į Chicago.
Numatoma, kad tokis Tos 

gatvės prailginimas labai 
prie ugdymo

Bridgeport. — Moterų Są 
jungos 1 kuopos susirinkimas >daug prisidėtą 

■ nemoku gana padėkoti, uš‘buTo*~reikalinga 5

ir artistiniai, įspūdingai pa
šarvojo brangiąją mamytę, 
taip ir graži ir ramutė galėjo 
karste, kad būtumėm norėję 
ją visados pasilaikyt, su ja
būti... ( Bridgeport. — Saldžiausios

Dėkojame p. Eudeikiui nž,širdies v- J- dr-J0S susirinki.
gražią laidotuvių tverką ir vi-1 mas

d. ne
įvyks ir yra nukeliamas į se
kantį antradienį gegužio 12 d. 
Susirinkimas nukeliamas dėl 
dabar esančių šv. Jurgio pa

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

R. ANDRELIUNAS
(Marųuetie Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus

2600 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCE 8380

i Rakandai vartoti 2 mėn. Privat. 
į ninaa. Puikus parloriaus setas f 15, 
įvertas 3300; 9x12 amerikoniškas O* 

rapijoj ŠV. Misijų. Valdyba, 'riental kauras |35, vertas 3150; Bald- 
jwin komb. elektros radio ir phona- 
graphas |75, vertas $850; 9x12 vil
nonis Wllton kauras 320; Douis XVI 
valg. pilnas riešuto 365, vertas 3250; 
pilnas riešuto medžio miegk. setas 
395, vertas 3325; Coxwell krėslas ir 
ottoman 325, vertas 395; 3 žvakių 
lempa 35, verat 325; itališkos flraa- 
kos, stalas, aliejiniai paveikslai ir 
tt. 8228 Maryland avė., 1 apt. 1 
blokas } rytus nuo Cottage Grove 
avė., Stewart 1875.

są patarnavimą, kuriuomi bu
vome pilnai patenkinti.

Paskutinis prašymas.

Pakartodami dėkingumo 
žodžius visoms ir visiems, pri
sidėjusioms prie a. a. bran
giosios mamytės, Karolinos 
Runovičienės paskutinio pa
gerbimo, dalyvavusiems Šer
menyse ir lydejusiems ją į ka
pines, ųž visą, už visa ačiū 
tariame iš gilumos širdies. Vi
sų gerumą ir užuojautą vi
suomet dėkingai minėsime —

įvyks antradienį, gegu
žio 5 d. 7:30 vai. vak. Chiea
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi nariai pra 
šomi susirinkti. Yra svarbių 
reikalų aptarti. Valdyba.

Brighton Park. — Dr. T.
Dundulis, nuo senai turįs ofisą

' šioje lietuvių kolonijoje šio
mis dienomis persikėlė į šią 
koloniją gyventi. Apsigyveno 
tame pat name, kur ofisas ran
dasi, tai yra 4142 Archer 
Avė.

Pigiai gerai įsteigtas valg. daiktų 
Storas. Renda 350, gyv. kamb. Lie
tuvių apylinkė. 115 E. 95 St.

Gražios žuvys, žolės akvariuipal 
Ir tt. katalogas dykai atsilankiu
siems. 25c. su pasiuntimu. Gertnan- 
n’s Aųuarium 3823 No. Rlchmond. 
Visada atdara.

Rooming house, 12 kamb., visi iš- 
renduotl, geri forničiai. Pigiai 2628 
Pralrie Avė.

REAL ESTATE 

KAM REIKALINGI

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALIjEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Local & Long Distance Rėmo vai
3244 SO. HALSTED ST.

Office Tel. Calumet 3399 .
Res. Tel. Tards 3408

profesoriais, ligonės neaplei-,Pražome Prieteli'*
mirusios* maldose savo, sulig 
šv. Ambraziejaus.

“Mes ją mylėjome, kuomet 
buvo gyva; taigi neužmirški
me jos ir dabar, kol per mūsų

do, bet globojo ją, lengvino 
jos skausmus ir ramino jos 
paskutines valandas. Dėkingai 
minėsime gerb. Dr. Rakausko 
netik kaipo gydytoją, bet 
taipgi kaip ir gražios širdies 
bei sielos žmogų.

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
W1LLYS 6IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vžrtotų 
karų už labai mažą kalną. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės ) 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanlkas J. MENZOR.
White Sox Motor Sales
A. 'Jankaitis, J. Bagdonas, pardavėjai 

S. Rumcbaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Tardė 0499

už

X FREE WHEELINQ

STUDEBAKER
Vienintėlė Studebaker Lietuvių 

įstaiga Chicagoj
Didelis pasirinkimas vartotų karų 

žemiausias katnaa

MIDLAND MOTOR SALES
4492 Archer Avė. '

Tel .Lafayette 7199 '
A. Kasulis ir J. Zabukas, Sav.

MES ŽINOM, KJį REIK DARYTI
' Ar Jus patenkinti su savo karo eisena ir greitumu? Jei ne. 

tai mes galime jūsų karui grąžinti pep, jėgą ir ekonomiją. Speclja- 
llai įrankiai, tikros dalya dirbtuvėj išlavinti darbininkai pajėgs 
jūsų seną karą padaryti kaip naują. Laika nuo laiko carbureterlo 
apžiūrėjimas ir išvalymas sutaupys Jums pinigų.

MARVEL & JOHNSON CARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

Ir
Esame pasirengę taisyti Bulck, Nash, Hudson A Essex, Oakland 

Pontlae, Oldamobile, Vlklng, Graham-Palge ir kitus.

Reikia gerų penterių. Pa
geidaujama, kad butų unijis-J 
tai. Atsišaukite tarp 5 ir 
vai. vak.

STANLEY CIBULSKIS 

5234 So. Seely Avenue 
Tel. Hemlock 0663

PINIGAI?

Skolinu ant pirmų mortga- 
8 čių; mažas komišinas, teisin

gas patarnavimas.

JUSTIN MACKIEWIOH
2342 South Leavitt Street 

Ganai 1678-1679 •

ĮVAIRŪS KO NTR AKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5626

M. YUSZKA 

Plombing A fieating
Kaipo lietuvis, lietuviams patar

nausiu ktiogerlausia.
4426 So. Western Avė

Tel. Lafayette 8227

J. H. RICZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVĖ. 

Tel. Lafayette 7545

Geros išdirbystės pilnai už
tikrintos maliavos.

Kainos numažintos 
Wall blot maliava .... 12.40 
Aliejinė maliava . 12.10
Aliejinė maliava .......... $3.00
Aliejinė maliava.......... $3.65
Kopėčios 6 pėdų ...... $1-30

6396Telef. Republlc

D. GRICIUS

o (Abi iniAuSTms?

A. ASAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Repnblic 5099
Mes petmufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musą patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Meš pervežame daiktus iš ir 
I kitus miestus.

GENERALI8 KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinatniausios.
2452 WEST 69th STREET

JOHN PAKEL & CO.
Generalini Kontraktoriai 

Real Katate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rez. Grovehfll 1680

Pbone Vlrginia >066

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 

4556

STATYMO KONTRAK
TORIUS

S. ROCKWELL ST.
Sapos Telef. 
Hemlock 2367

Namų Telef. 
Republlc 6633

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kalnoe prieinamos
2422 WEST 69th STREET

REAE ESTATE
Statau naujus namus ir se 

ons priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083 

SAUGIAUSIAI PINIGAMS

Čia yra proga nupirkti namą už 
31200 cash, 2 flatų po 5 kamb., ant' 
2 VoU) ir 4 mašinom garažas. Mor-' 
gičius iš bankoe 34000. Kaina tik 35.- I 
500. Randasi ant Homan Avė., prie 
95 St Į

Mainys 3 flatų mūrinį narną, 3 fl. 
po 6 kamb. maudynės, elektra, ce
mentuotas belsmantas ir elė. Morgi- 
čk> 35,800. Randasi prie 33 gatvės, 
aat Brldgeporto.

Mainys 4 fl. narna su 2 lotaia 8 
fl. po 5 kamb. ir 2 fl. po 4 kamb., 
maudynės, elektr., cement belsjn. 
Randasi arti 114 8t. ir alated, tai 
yra gražiausioj daly Roselando. Uor- 
glfilus tik >7000.

S. L. FABLAN A 00.

809 West 35th Street
Boulevard 0811 ar 0774

Naujas 5 kamb. bunr. maudlnė, 
vanduo, elektra, lotas 60x140, Woos- 
ter Laka 88,000, cash (590. 935 
mėn. Emil 8tr1d, Grayslake, III. 
Tel. Grayslake 91-J-3.

Skolinam Pinigus
Neimain komiso nuo (60 iki 3300 
Sis departmentas yra po valstijos 

priežiūra
-----„4...

Taipgi paskolos ant pirmų morgičių

J. NAMON FINANCE GO.
6755 S. WESTERN AVĖ.

Parsiduoda 8 flatų namaa 5 kamb. 
mod., garo apšild., ąžuolo trlmas 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 flatu. 32.000 įnuokėt Likusi leng
vais tftnok. 1432 So. 51 ava ftv. An
tano par. Cicero.

NAMŲ SAVININKAMS.

Popieruoju ir malevoju kambartua 
Darbą keletą didelių steninės pople- 
ros knygų, kurias pristatau į namus 
išsirinkti. Už rolę 7a. Ir aukždlau.

Atslšauklt laišku ar asmeniškai.

K. ANDREJUNA8
1337 So. 50 Ot Oicero, UI VSTZ™ iSS?

Pelninga vieta, pati išsimokės. 93 
ak., apsėta, karvės vlštop. pragy
venimas nuo pat pradžios, už {mo
kėjimą dabartiniai javai apmokės 
Vison mašinos Du setai namų. IL
SO# cash, kiti aat lfcnokėflma Rąlpk

PINIGO SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIĮĮ 

AGENTŪRA >
Nusiunčiama pinigus Lietu

von paštu į dvi savaites, tele
gramų į dvi ar tris dienas

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
J Lietuva * '

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus ir visus 

legališkus dokumentus pirkime 
ir pardavlma

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgičių.

Apdraudžiama nuo ugnies 
taraado; taipgi automobilius

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu ir nuoširdžiu patar
navimu:

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED 8T. 

Ohicftgo, UI.
Tel Yarda 4669




