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chicagoje SMARKIOS KOVOS DEL PIRMENYBES
Stancikas smarkiai puolė kontestininkus. Net Ra- 

šinskienė turėjo pasitraukti. Varakulis užėmė 
Janušausko poziciją. Staniulis griauna Man- 
dravicko įsistiprinimą, Gilienė nugalėjo Pet
rauską, Kazlauskienė ir Kondratas eina pir
myn

RADO PAŠAUTĄJĮ 
PLĖŠIKĄ

Europa pabūgo dolerio vertės 
puolimo

MANDŽIORIJOJ VYKSTA DIDELES 
KAUTYNES; DAUG NUKAUTŲ

NORĖTA PAŠALINTI | KARDINOLAS MINI 80 
KANCLERI METUS AMŽIAUS

NENORI MAŽINTI 
IŠLAIDŲ

Čili respublikoj ugniakalnis Las Yeguas veržimosi metu 
Šis ugniakalnis yra Andų kalnuose.

KINU VADAS PUOLA 
KATALIKUS

Kelly’o komitetas paskelbė 
planų, kaip daug Cook’o aps-

------------ BERLYNAS, geg. 4. — Čia; krities valdžios organai turė-
ROMA, geg. 4. — Tikėjimo mirė amerikonas inžinierius tų sumažinti išlaidas. Visi tų 

Platinimo draugijai pranešta, G. C. Breckenridgo’as. Jis gri- planų giria. Bet niekas neno- 
kad kinų sukilėlių prieš japo-jžo iš Rusijos, kada bolševikų ri mažinti išlaidų. Manoma, 
nūs vadas, "gen. Ma Čan-šan, j valdžia atsisakė jam, kaip ir kad pinigų išlaidoms visados 
žiemių Mandžiūrijoj pradėjo visiems kitiems, už darbų mo- bus kai šieno, kaip būta prieš 
pulti katalikus. keti doleriais, bet mokėjo ma- kelerius metus. Gali apsivilti.

tlen. Ma nuskyrė didėja te-Jžo" wrtė' rabliais' 

ntribuciią apaštališkam Čeng-j Breckenridge’įg Rusijų ap- 
tu vikarijatui. Vikarijatas ne- leido sirgdamas, be pinigų, 
turi kontribucijai fondų. Tad į NdpieršiįMltegavo, o rubliai 
gen. Ma pasiuntė kareivius, i — kas iš jų. Užsieniuose už 
kad jie suimti} apaštališkų vi-! vienų bolševikų rublį duoda 
karų vyskupų J. Rouėhouse’ą Į ura tik 3 ar 4 centai, o patys 
ir jo pagelbininkų kun. Cou-1 bolševikai- įkainoja normaliai 
dere’ų. — 52c. Čia Breckenridge’ui

Vyskupas suspėjo pasislėp- prisimetė plaučių uždegimas.
ti, o jo pagelbininkų kareiviai -------------------
suėmė ir nusprendė patrauktai SĖKMINGI IŠMĖGINIMAI
kinų sukilėlių karo teisman. -------------
Suimtojo likimas nėra žino- LAKEHURST, N. J., geg. 
mas. 4. — Milžiniškam orlaiviui

“Akron” parūpinti mažieji 
lėktuvai, kurių jis gali penkis 
vežioti ir, prireikus, paleisti
juos darban.

i
j Vakar Atlantiko pakraščiais 
padaryti išmėginimai. Penkio- 
likų kartų lėktuvas išskrido iš 

.orlaivio “lizdo” ir sėkmingai 
atgal grįžo. Tas lėktuvams 

^“lizdas” yra įtaisytas orlai
vio apačioje.

j Lėktuvai pavadinti ‘vorais.’
Jie apginkluoti kulkosvaid
žiais. Skrindant gali atsiekti 
180 mylių greitumo per valan-

BOLŠEVIKŲ AUKABERLYNAS, geg. 5. — Pa
aiškėjo, kad Vokietijos vals
tybę teoretiškai valdo vokiečių: 
inilitarinė oligarchija, o šia 
pastarųjų kontroliuoja prezi
dentas fildmaršalas yon Hin-' 
denburgas. Šis pastarasis tu
ri daug gyventojų pasitikėji
mo.

Kada Vokietijos kancleris 
buvo išvvkęs i Ženeva, mili- 
tflrinė oligarchija (kariuome
nės generolai) nutarė pašali
nti iš valdžios kanclerį Brue- 
lilnteą ir vidaus reikalų ir kra
što apsaugos ministerį gen. 
Groener’į. Tuo reikalu gene
rolai kreipėsi į patį preziden-j 
tų Hindenburgą. Bet šis atsi-j 
sakė kanclerį pašalinti. ,

Kitas dalykas paaiški, kad 
žymi dalis generolų remia fa-; 
šistų partijų. Tr jie norėtų 
Vokietijoj turėti fašistų val
džių.

VATIKANAS, geg. 5. — 
Kardinolas Gasparri’s, buvu- 
sis popiežiaus valstybės sek
retorius, šiandien mani 80 me
tų amžiaus sukaktuves.

Šventasis Tėvas Pijus XT 
kardinolui pasiuntė palaimini
mų į nuoširdus linkėjimus.1 Po
piežius laiške kardinolui tarp 
kitko pareiškia: “Kas visą In
kų vra užimtas mokslu ir už-.X* -
verstas darbais, tas nė nepa- 
si junta, kad 'įžengia'T gilų a- 
mžių.”

Kard. Gasparri’s yra daug 
didelių ir svarbiu darbų Baž
nyčios gerovei atlikęs.

KALTAS ŽMOGŽUPY 
STEJE

UŽ ŽYDŲ ĮŽEIDIMĄ

šinskiene ir Stanciku.
NAUJOS RŪŠIES SA 

VAITE

SENATAS PRIEŠ ALŲ
EUROPA NUSIGANDO 

DOLERIO LIKIMU

BERLYNO MIESTE 
ŠELPIMAS

UŽDARE SESIJĄ

Ritų kraštų pinigus, daugiau- BERLYNAS, geg. 4. - 
šia prancūzų frankus. 'Pranešta, kad šiame mieste 1,

Tik vienam. Londone dole- 112,000 asmenų viešaisiais fo 
riu pasitikėjimas nepalaužia- nekils nuolat šelpiama, 
mąs. Ten netikima dolerio in
fliacijos galimybe. J. Valsty
bių valiutos aukso standard’as 
nenuverčiamas.

LEIT. MASSIE LAISVAS TAURAGĖJE LANKĖSI 
TAUTŲ SĄJUNGOS 

ATSTOVAS

Čia buvo atsilankęs Tautų 
j Sųjungos atstovas su žmona. 
Į Lydimas Pagėgių ir Tauragės 
apskr. viršininkų lankėsi kai 

metų sunkiųjų darbų už vieno kuriose krautuvėse, “Maisto” 
jauno vyro nužudymų. • j b-vės bekonų fabrike ir 1.1.

Po to nusprendimo pankui- Kiek Hnon’A' "‘“•"kymo tik 

bimo nubaustieji tik vien, va- «uslP»žint‘ ™ ™kiefiŲ ir 

landa iSbuvo teismo bailifo prekybos santykiais

priežiūroje. Salų gubernato- Tauragės pirklių pu--
riu. Jndd’as paskelbė nubau /1'" r>r<“1"'" iS KlaiPMos «"»»• 
stiems susimylėjimų. Visi pa- Atstovas atvažiavęs iš Že- 
leiati. Inevos paprastai apsirengęs, o

KITA BOMBA ŠANG- 
HAJUJE <■

ŠANGHAJUS, geg. 5. - 
Šiame mieste susprogdinta ki 
ta bomba. Vienas japonų ma 
rvnas žuvo, kitas sužeistas.

SUMAŽINO IŠLAIDAS

ŠAUKIASI AUKŲ

NEW YORK, geg. 5. — 
Krašto dlemokratų partija yra 
kalta šios partijos komiteto 
pirmininkui Raskob’ui 320,000 
dol. Al Smith’as ragina viaua 
krašto demokratus mažomis

MANDŽIŪRIJOJ
TYNĘS WASHINGTON, geg. 4. — Chicago miesto taryba va- 

Kongreso žemesniems rūmams kar šių metų išlaidų sąmatą 
įduotas sumanymas, kad kon-J5-ka milijonų dolerių suma- 
greso nariai ateity negalėtų žino.
savo namiškiams ar giminėms ------- -----------
išsirūpinti įvairių pelningų Įžymus Chicagos bankinin 
valdiškų darbų. kas H. Reynolds’as pasitrau-

-----------------------kė iš bankinio veikimo ir žada
MARIJAMPOLĖJE BEDAR- vykti į Kaliforniją. Jis vra 

BIAI ŠUNIS GAUDO apkurtęs.

HAUBICAS, geg. 5. — Ja 
ponų kariuomenės vadovybė 
praneša, kad žiemių ir žiemių 
rytų Mandžiūrijos dalyse vy
ksta didelės japonų kautynės 
su kinais sukilėliais. Daugelis 
nukautų.

KONGRESAS NUSISTA
TĘS PRIEŠ EKO

NOMIJĄ
WASHINGTON, geg. 4. — 

Kongreso žemesniuose rūmuo
se baigės kova ekonomijos 
klausimu. Laimėjo biurokrati
ja. Patsai prezidentas Hoove- 
r*i8 buvo nurodys, kad išlaidų 
sųmatą galima sumažinti nors 
200 milijonų dolerių. Rūmų 
atstovai sumažino vos 40 mi
lijonų dol.

RIAUŠES KASYKLŲ 
SRITYJE

COLUMBUS, O., geg. 4. — 
Goal Hill kasyklos apylinkėse 
streikuojančių angliakasių 
riaušėse keliolika žmonių su
žeista. Vienas jų pavojingai.

Raudonas Kryžius l>aigė sta salta, taigi teko p 

tvti A. Panemunėj trijų aukš in^' ’r 8n Tauragės ži
tų modemišką namui. Tame na' j-idj-u j įjui/M
me įrengta sanatorija. Sana- ORO STOVIS

torijog atidarymas įvyks šį CHICAGO IR A 
mėnesį, o gegužės mėnesį Ii- KĖS. — Šiandien ii 
gonyg galės ja naudotis. debesuota ir šilčiau.

PASIRAŠĖ PALIAUBŲ 
SUTARTI

ŠANGHAJUS, geg. 5. — 
Kinai pasirašė paliaubų suta
rtį su japonais.

Savivaldybė davė šunų gau-1 Policijai pasidavė darbinin 
dymo “podrečikui” J. Galvi- kas F. Bocbarz’as, 52 m. amž., 
čiui keletą bedarbių, kurių pa- 4632 So. Wasbtenaw avė. 
galba ^unų gaudymas eina se- Jis susivaldė su žmona ir ją 
lamingai. primušė. Ji mirė /ligoninėje.
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Socialistai džiaugiasi parlamento rinki
mų pasisekimai^ Prancūzijoj. Bet jų laimė
jimas nėra žymus. Daugumos nesudarys. No
rėdami sudaryti vyriausybę ir jų palaikyti, 
turės eiti į koalicijų su kitomis partijomis. 
Liberalai rinkimuose pralaimėjo, nes jų pro
grama nedaug kuo skiriasi nuo socialistų. 
Būdami valdžioje, nedaug žmonių reikalais 
tesirūpino. Bet iš socialistų kraštas dar ma-

Balo:

Dr. AL M. Račkus 
2130 W. 22 St Chicago 

Tel. Ganai 6764

Ar reikia Lietuvai civilinės 

metrikacijos?

(Tęsinys) I kų prieš Kristaus Bažnyčių.
2. Ar “civilinė moteryste” rTtti aktas vlslškai pažemi-

ĮBLAKĖS, BLUSOS IR 
UTtLfcS

Kiekvienas amerikietis, ap
lankęs Lietuvų ir grįžęs Ame
rikon, daug pasakoja apie blu 

žiau naudos teturės. Prancūzijos reikalai darisas ir utėles. Tie parazitai la-
į blogesnę pusę gali pakrypti.

[ DIENOS KLAUSIMAI

KRIMINALISTŲ GARSINIMAS

Amerikos didieji dienraščiai yra ypatin
gai nusistatę. Jų daugumas savo skaityto
jus tik sensacijomis ir kriminalinių įvykių 
aprašinėjimais maitina. Žmogus gali naudin
giausių ir didžiausių darbų visuomenei, tau
tai ar valstybei atlikti, jis negaus tiek pu
blikacijos, kiek žmogžudys, plėšikas, ar šiaip 
jau valstybės įstatymų laužytojas. Krimina- 
liniai aktai spaudoje garsinami su visomis 
smulkimcnoniis ir tai dar pirmose laikraščių 
Vietose su iliustracijomis.

Tokia Amerikos spaudos taktika yra ža- 
linga visuomenės tvarkai. Laikraščio pinuos 
vietos davimas sensacijoms ir kriminalistų 
nusižengimams aprašinėti neigiamai veikia 
jaunimų, ypač tų, kuris iš prigimties yra lin
kęs į blogus darbus. Tokia spauda juos pa
akina. Jiems tai yra lyg ir mokykla blogai 
daryti. Dėl to smulkmeniški kriminalinių. by
lų teismuose aprašinėjimai į blogų palinku
sio jaunimo atydžiai skaitomi, net studijuo- 
jami. -

Mes nesakome, kad visi laikraščiai taip 
elgiasi. Bet jų daugumas.

Pavartykite dienraščius ir pamatysite, 
.iad daug mažiau publikacijos ten gauna val
stybių prezidentai, mokslininkai, universitetų 
profesoriai, negu kriminalistai ir visokie 
smurtininkų karaliai.

.Tikrai liūdnas reiškinys.
Bet mes pastebėjome, kad jau ir Lietu

voje tokių laikraščių atsirado. Pirmiau sen
sacijų laikraščiu buvo vadinamos “L. Ž.” 
Tačiau jas “į ožio ragų” tuo atžvilgiu su
varė “D. N.” žymiai ima viršų. Tas laikraš
tis lyg ir leidžiamas tik tam, kad keltų 
Lietuvoje visokių nusikaltėlių, kriminalistų 
Vardų, o smerkti tuos, kurie tautų kultūrino 
ir jų stiprina, keliant jos dorovę.

Lietuvos visuomenė neturėtų leisti to
kiai spaudai įsigalėti. Jei tai spaudai pavyk
tų paimti viršų, ji greit pakirstų mūsų tau
tos atsparumų. Dėl to mes nesistebime, jei 
Lietuvos katalikų veikėjai deda didžiausias 
pastangas išlaikyti katalikiškų dienraštį ir

Lietuvos liaudininkai savo laiku buvo 
“smarkūs” politikieriai. Bet šiandien apie 
juos maža tesigirdi. Vieni iš jų apsnūdo, kiti 
nuėjo tautininkams už pupų lėkštelę tarnauti, 
o treti spekuliacija užsiima. Iš to reikia sprę
sti, kad liaudininkai yra žmonės be idėjų, 
kad1 jų vadams ne tauta ir valstybė rūpi, bet 
tik asmens reikalai, “gešeftas.”

Katalikai Jungtinėse Valstybėse žymiai 
stiprėja. Auga jų skaičius, auga visokios or
ganizacijos, įstaigos. Taip pat auga ir katali
kų įtaka Amerikos gyvenime. Katalikų mo
kyklos, ligoninės, labdarių įstaigos, spauda 
sudaro didelę jėgų. Jos dirba kilnų kultūros 
darbų, kuris krašto ir žmoniij gerovei yra 
būtinas. Jungtinėse Valstybėse, įskaitant A- 
liaskų ir Havajų salas, katalikų yra 29,236,- 
391. .

Untsraja mtsiskniUmas
. ik v •__________

Nakties metu po kapus vaikščiojo 
^nuliūdęs angelas ir jam buvo gaila tų,
' kurie turės greitai mirti. O žemėje buvo 
aaktis ir šiltas pavasario vėjas pūtė, nešė 

- kvapų kų tik pražydusių gražių alyvų me
džių. Angelas išgirdo balsų ir suprato, 

■kad numirėliams neramu pasidavė, atėjus
‘pavasariui. Angelas tarė;
i •'

t,— Miegokite, gera jums čia, kapuose, 
ritylu ir ramn.

Kam tie nusiskundimai J Argi jūsų 
'gyvenimas prabėgo be Yar?° ’r kentėji- 

lo; argi neužteko jums dar to kentėjimo? 
^iByVendami šiame pasaulyje, gyvieji žmo-

•Ms atsidusdami sako:
Atsibodo vargų vargti, kad Die-

i pašauktų greičiau, tai tuomet nors 
f JgaaflsėtuTne!

— Miegokite, nesigailėkite praeities, 
^■1 tarė jiems angelas.

O balsai iš grabų atsakė, verkdami:

panaikins konkubinatus !
pų. Beje, blusos yra ir bai- Civilinė moteryste konkubi- 
saus maro ligos plafintojos, j natų nepanaikins, nes pati ci-

bai prikamuoja amerikiečius 
svečius. Amerikoje utėlės ir 
blusos yra tokia retenybė, kad 
yra žmonių, savo gyvenime 
nemačiusių ,tų parazitų. Jau
ni amerikoniukai, prisiklausę 
tėvų pasakojimų apie blusas, 
taip susidomi, kad eina į mu 
ziejus į entomologijos skyrių 
Europos blusų pasižiūrėti.

Seniau Amerikoje blusų ii' 
utėlių buvo baisiai daug. 0 
Meksikoje net dabar blusų y- 
ra daug daugiau, nei Lietu
voje, ir meksikoniškos blusos 
baisiau kanda, nei lietuviškos. 
Kai 1923 metais važinėjau po 
Meksiku, tai viešbuty užmig
ti negalėjau dėl blusų kandžio 
jimįo. Kadangi meksikonai gy
vena nešvariai, tai pas juos 
milijonai visokių parazitų kni 
bžda. O Jungtinėse Valstybė
se utėlės ir blusos išnyko to
dėl, kad čia žmonės švariau 
gyvena, kas savaitę apatinius 
drabužius permaino, dažnai

nes nuo maro paliestų žiurkių 
mikrobus perneša ant 
žmonių. Kinijoj džiunia mili 
jonus žmpnių išnaikina todėl, 
kad Kinijoj yra baisiai daug 
'žiurkių ir blusų.

vilinė moterystė yra ne kas

nųs tikroje moterystėje gyve
nančius bet-kurios religijos pi
liečius, ypač tikinčius Kristų 
ir Jo Bažnyčių.

Jeigu ne visada skaitomasi

Utėlės labai platina dėmė
tųjų šiltinę:; mat, jei utėlė pri
sisiurbia sergančio dėmėtųjų 
šiltine žmogaus kraujo ir po 
to įkanda sveikam, tai šilti
nės ligos mikrobai patenka j 
sveiko žmogaus kūnų ir po į 
kelių dienų jis. šita liga su-I 
serga. Taigi, jei kur dėmėtoji 
šiltinė siaučia, tai gyventojai 
turi labai rūpintis, kad sveti
momis utėlėmis neapsikrėstų. 
Karo metu atsiranda net tam

kita, tik civiliniais įstatymais Iteisėtais ir kur kas kilnes- 
leistas viešės konkubinatas. niaįs piliečių reikalavimais, tai 
Kad šitokį gyvenimo būdų pa- 8U civilinės moterystės reika- 
vadinsime kitu vardu, tai nuo lavįmu būtų galima tik tada 
to pats gyvenimas nepasikeis, skaitytis, jeigu po visuotinio
O ar turi kas teisės tokį gy- tautos balsavimo pasirodytų,

Atrodo, kad vadinamieji fašistai jau pra
kišo SLAZ. rinkimus. Nieko jie nepeš ir sei
me. Perdaug nerimtai jie politikavo. Iškišo 
priešakin nežinomus žmones kandidatais į 
Sus-mo valdylių, suskaldė balsus. Tuo būdu 
jie atidarė socialistams kelia užkopti į orga-
nizacijos viršūnes. Taigi SLA. nuo vilko už- “«“■ dažnai su muilu Sri’ 
klups ant meškos. Indls PIauna ir kas Pavasarį

laiko švaros savaitę.

venimo būdų legalizuoti, pa- kad šalyje nėra piliečių išpa, 
vadinti moteryste ir sugreti-Į žįKtančių Dievą> nėra moralu-
nti su tikrųja moteryste? Kas,ln^ aukščiau vertinančių už 
norėtų teigiamai a(tsakyti, tu- nemoralumų, nėra tikinčių i 

Kristų ir Bažnyčių. Šiuo at
veju bebūtų nieks iš žmonių 
užgautas, nors moralė, Bažny
čiai paliktoji Kristaus religi
ja ir šiuo atveju būtų užgau
ta. O Lietuvoje tikinčiųjų yra 
ne keli. Mūsų visuomenė ben
drai yra tikinti.

3. Ar civilinė moterystė ne
legaliai gimusius padalys le
galius ir pilnateisius?

a) Civilinė moterystė nele
galių legaliais nepadarys, ln 
foro civili jie bus vadinami 

O kad turime faktų, jog dau- legaliais, bet in foro Ecclesiae

ri pirma įrodyti, kad religi
ja nuo bedievybės nesiskiria, 
kad moralumas nėra kilnesnis 
už pasileidimų, kad Kristaus 
įsakymai tik tiek verti, kiek 
laisvamanio norai; kad Baž
nyčia yra žemesnė už žmonių 
jurisdikcijos įstaigas. Ligišiol

, šių keturių reikalavimų dar tikrų pirklių, kūne perka utė- .. . . , TIX. .i I • v- 1 niekas nėra pasiekęs. Užtatles, turinčias dėmėtos šiltinės
mikrobus, kad priešų užkrės 
tų tuja baisia liga. Keistas 
biznis, ar ne?

Kas tik nori, tas gali savo 
hamuose parazitus išnaikinti. 
Utėlės yra labai lengva išnai
kinti, tik reikia kas savaitė 
maudytis ir patalynę bei apa
tinius drabužius permainyti, 
reikia galvų su muilu trink
ti, pas nešvarius' žmones ne- 
nakvoti, kaimyno kepurės ant 
savo galvos “nemieruoti”, ir

ir apie civilinės moterystės su
lyginimų su tikrųja bažnytine 
moteryste niekas, neturi teisės 
kalbėti.

gelyje valstybių yra civilinė 
moterystė, tai reikia atsimin
ti, kad civilinės moterystės 
sulyginimas (in foro civili!) 
su bažnytine moteryste yra

tiek vardu, tiek teisėmis ji? 
bus vistiek nelegalūs. Čia civi
linio įstatymo galia nesiekia. 
Civilinė moterystė už tad ne
legaliai gimusių skaičiaus ne

laiko galiūnų brutalus aktas, f sumažina, tik padidina. Turint 
pažeminęs bet-kokių religijų ir ga^v°j> kas pasakyta nr. 2, ar 
prigimtų moralę, kelius ran- galima civilinėj moterystėj gi

musius lyginti su teisėtai gi-
Blakės, blusos ir utėlės, ne- i ^sėbrauti su utėlingais. Van- brėžti, nei pypkutės rūkyti musiais ?

•■‘Tėvynės” redaktorius tautininkus — ; ; “ “ ; ““ jduo, muilas ir švara yra para -I"" 7
fašistus vadina neapykantos apaštalais. Tas! ^ana ka^ žmonėms daug krau zįį.„ mįrtįnį priėję nevaia.

jo iščiulpia, negana kad ra
miai miegoti ir pasilsėti nelei
džia, bet dar ir įvairiomis li
gomis užkrečia. Jei žmogus 

“N-nos”, senovę prisiminusios, šiemet tinkamai nepasilsį, jo kraujas 
rengt! socialistiškų gegužės mėn. 1 d. paini- nusilPsU. ir netenka atspani- 
nėjimų. Bet tai buvo mizernas įvykis. Net mo ivni^ms ligoms, 
jų vakarykštieji draugai komunistai iš jų gar-' v Kokiomis ligomis blakės 
džiai pasijuokė. 'Mat, lietuviškieji komunis-' užkrečia, sunku pasa
tai, susidėję su žydeliais, rusaiB ir kitais, di-l^b kad nuo blak§s su‘ 
desnį būrį žiopsotojų sudarė. Lietuviai ir nuo! kandžiojimo žmogus būna už- 
vienų ir nuo kitų turi šalintis. krečiamas grįžtamųja šiltine,

______  tai gydytojai jau senai patyrė
Blusos, kurios šokinėja nuo 

Skaitykite ir platinkite lietuviu į vieno žmogaus sprando ant 
katalikų vienintelį dienraštį “Drau :klto> taip pat Platina ll«af’- 
gą ir retnkfte visus tuos protesto*, . „ ,.
nalllS ir biznierius, kutle garsinasi į raupai labiau siaučia. Ameri-

vairias jiems gerai tinka. Bet, mums rodos, 

kad ir sandariečiai su socialistais netoli nuo 

to yra atsilikę.

zitų mirtini priešai.
b) Jeigu jau valstybei taip 

Jau kelinti metai Lietuvoje 1 labai rūpi nelegaliai gimusių
Blusas taip pat: nesunku iš-'kas pavasarį skelbiama šva-' teisės, tai čia reikalinga ne ei

vilinė moterystė, kuri pati nie
ko neduos. Pakanku paprasto 
įstatymo, ar esamuos įstaty
muos atskiro paragrafo, duo
dančio nelegaliai gimusiems

naikinti, jei tik grindys bus ros savaitė. Tada parūžitams 
dažnai plaunamos su muilu, j yra mirtis. Ir jei Lietuvos gy- 
arba su krezolio (5%) skiedi- J ventojai tik panorės, tai biz
niu. Sakoma, kad visos blusos sų ir utėlių Lietuvoje neliks, 
nešinasi lauk iš ten, kur ran-! Tik daugiau ratuilo, daugiau 
dasi miatėlių. Blusos taip pat švaros, tai ateis gadynė, kad Pav' paveldėjimo teisę. Bet ar-
nepakenčia naftalino. Bet sva- lietuvio nugaros visokie vabž-^b"^ tikrosios šeimynos paga
rbiausia tai muilas, nes tui džiai negrauš. Kur švaru, ten atkėlti visuomenei vai -
Užmuša jų kiaušinėlius. kraujo siurbikų nėra, ten ge-, j palaidu gyvenimų, paso-

Blakes ir blakių perus ga- ra sveikuti, ten linksma ir ^nti tautos išsigimimo daigų,
Įima išnaikinti benzinu. Geras malonu, ten ir gyventi geriau r^a nara rac^ob’ 
benzinas greit išgaruoja ir ra- sekws. O tas lenkiškas priežo-1 Ar civilinėj nroterjstė y- 
kandų nesugadina. Bet varto- dis “kas utėlingas, tas turtin-
jant benzinų, atsargiai, kad gas” lietuviams tiko tik tada, 
arti ugnies nebūtų, nes baisus ' kai mūsų tautų valdė polakai 
sprogimas ir gaisras gali jvy- ;ir kacapai. Laisvas ir kultū

ra laiko ir kultūros reikalavi
mas?

Ne visa, kas y¥U kultūringo
se valstybėse, yra kultūringa

kti; tada ugnies kūrenti, nei į ringas lietuvis getai žino, kad. ’r rte v*sa ku^®ros Padaras.
jame. ' koje nėra blusų, nėra nei r&u lempų deginti, nei degtuko utėlėms nesiseka gyventi. (Tąsa ant 4-to pusi.?

— Žemėje pavasaris, mes negalime 

miegoti.

Ir vienas numirėlis tarė angelui;
Aš pajutau gėlių kvapų ir mane pul

keli dabar. Ir aš prisiminiau savo močiu
tę. Leisk man atsikelti ir paieškoti jų! Ir 
suieškoti tų brangių bakūžę, kur aš pra- 
leidžiau jaunystės dienas ir buvau tuo
met laimingas, ir surasti jos veidų, jos 
akis, jos šypsenų, kurių aš taip karštai 
mylėjau. Mirdamas aš maniau, kad mes 
suseisime su ja, bet dabar, aš vienas šal
tame grabe, ir bloga man! Leisk man at
sikelti !

Angelas jam atsakė;
— Tavo motinos jau nebėra gyvos — 

ji senai jau mirė! Ir tos tavo bakūžės, 
kur tu praleidai jaunystės dienas, taip 
pat jau nebėra.

— O gal dar aš galėčiau matyti nors 
griuvėsius iš tolo, nors brangios motinė
lės kapų? Ta man'parodyk! Tur būt, aš 
nelaimingas nusikaltėlis, kad negaliu su
sieiti su savo brangiąja motina; tur būt, 
ji Danguje, o aš ptažuvęB per rtmžius.

Užmik! — pasakė jam angelas. Ir 
balsas nutilo; vėl ramiai užmigo.

Ir vėl pasigirdo kitas balsas iš kito 
kapo:

Šlama medžiai, aš girdžiu-čiurlena u- 
pelini; aš negaliu ramiai miegoti. Gyven
damas aš tik pradėjau dainų dainuoti, 
bet pabaigti aš jos nesuspėjau. Ir girdisi 
man lapų šlamėjime nepabaigta mano dai
nos melodija. įleisk man atsikelti —' aš 
noriu pabaigti dainuoti jų. Tuomet aš pa
siųsčiau tų dainų gyviems žmonėms; tuo
met pradėtų dainuoti jauna motina, sup
dama savo kūdikį. Taip pat iT jauna mer
gina savo sužiedotiniui.

Angelas pasakė jam:
— Žmonės jau senai pamiršo tave ir 

tavo dainas gal būt taktai medžiai atme
na, — tavo dainas, karių tų tiepabaigei 
išdainuoti; ir dabar jie dainuoja ant ta
vo kapo tiktai tau vienam.

Kai angeias tai pasakė jam, numi
rėlis tiktai atsiduso ir, nieko daugiau ne
pasakęs, rrfltilo it jau daugiau nesiskun
dė savo likimu.

Ir vėl pasigirdo balsas iš trečio kapo.
— Šviečia mėnulis, aš negaliu mie

goti! Kai aš fruvau gyvas, aš labai mė
gau mėnūlio šviesų ir visuomet nakties 
metu gėrėjausi juo ir svajojau mirus jį 
pamatyti. Žmonės mėnulio nekęsdavo, o 
aš vistiek mėgau ir gėrėjatfci juo. Kuo
met aš buvau dar mažas vaikas, tai ma
no motina sakydavo man, kad aš, kai nu
mirsiu, tai galėsiu visai arti jį matyti ir 
gėrėtis juo. Bet dabar aš grabe patam
siais nieko negaliu matyti. Mėnulis pa
sislėpė nuo manęs, o gal dėl to, kad aš 
esu nusikaltęs ir nevertas žmogus. Ange 
le, leisk man atsikelti ir atlikti metaivonę 
už savo nuodėmes?

*
O Angelas tylėjo ir, nieko neatsakęs 

jam, nuėjo toliau nuo jo kapo.

— Pasakyk man, angele, argi ta švie
sa kada nors žemėje užtems ir aš gal 
tuomet galėsiu ramiai miegoti?

Angelas ir dabar jam nieko neatsa
kė, pasitraukė nuo to numirėlio kapo, 
neftUfattiindamas jo, nes jis būvo baisus

nusidėjėlis, nužudęs daug žmonių; d? 
to jam grabe buvo tamsu, šalta ir baido.

J. ii. Sledinietu

PIRMOSIOS GĖLES

Vos tik sniegas tirpt pradėjo 
Po šaltos žiemos,
Tuoj žibutės sužydėjo 
Puikios ant lankės.

Ir miškinės ir laukinės 
Sužydo kartu.
Spindulėlis jas auksinis 
Apšvietė ratu.

žydi melsvosios žibutės 
Lankoj ir miške,
G jų gražiosios akutės 
Vilioja mane...

Žygintai.
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M. J. ŠIMONIS, vedėjas
Antrašas: — 3564 Vernon Highwav W. 

Telefonas Lafayette 1298
ssfcs 38

ORGANIZUOJAMAS SPAU- da galėjo, tiek suteikė ,bet 
DOS RĖMĖJŲ SKYRIUS tinkamų Lietuvos vaizdų ne- 

-------------turėjo. Susirinkusieji pritarė
Pasitarus su vietos veikė- ir ši svarbi pastaba bus vyk- 

jais — jomis sumanyta orga- doma.
nizuoti spaudos rėmėjų skv- Susirinkime dar pasikalbė- 
rius. Atsiklausta klebonų, ku- ta apie bendrų darbuotę, pa- 
rie tam darbui yra palankus diskusuota, pajuokauta. Pasi- 

k ir mielai pritaria tų darbų tenkinę išsiskirstė į namus, 
vykdyti bendromis jėgomis Lauksime gegužės 19 d. įvy- 
katalikų tarpe. kstančio bendro susirinkimo;

Bal. 27 d. Lietuvių' svetai

JUOZAS SAKALAUSKAS merginų chdras, nenorėdamas
vaikinams nusileisti, energin-' 
gai su linksma šypsena malo
niai sudainuoja šias dainas: 
“Plaukia Nemunėlis,” “Kur 
sapnų grožybė” ir “Dainuok 
man dainų.” Solo šviečias A,

Vytės skaniais valgiais solis-
tusrės ir programos vedėjų 
pavaišino. Veikėjoms p lėnis 
M. Andriliūnaitei, V. švelniū- 
tei garbė už vaišes.

Pastebėjau, koncerte daly
vavo profesijonalai dr. J. P.

Vasiliauskas iš Saginaw, Mi- Siurbis, udv. J. P. Uvickas ir 
cb. žaviai sudainavo “Bose of j dr. J. Jonikaitis.
my lleart”. Trukšmingai iš Rožytė
šauktas, dar sudainavo “At 
Dawning”. A- Vasiliauskas 
yra dar jaunas solistas, ypač 
lietuvių tarpe mažai tepasiro- 
dęs; pirmi žingsniai Detroite 
su Vyčių parengimu antrų sy-

MOTINŲ DIENA

Kaip visur ,taip ir šį kolo
nija rengiasi tinkamai pami
nėti “Motinų Dienų” sekina-

nėj buvo sukviesta iš visų tri- PAMINĖJO SAVO GLGtlĖ 
jų parapijų po keletu asmenų į jq ŠVENTĘ
platesniam pasitarimui. Daly
vavo iš Šv. Antano parapijos 
kun. I. F. Boreišis, J. A. Bla- 
žis, P. Grybas ir M. J. Šimo
nis, Šv. Petro par. — S. At
kočiūnas ir Kulbokas, Šv. Ju
rgio par. — P. Medonis, M.
Širvaitienė, B. Paurazienė ir 
Jokūbaitis; kleb. kun. J. Ci- 
žauskas negalėjo atvažiuoti, 
bet davė žodį, kad visiems 
nutarimams pritars. Šv. Petro 
parap. kleb. kun. V. Mase vi
rius ir parapijos komiteto na
rys K. Lobeikis buvo pažadė
ję nors vėliau atvažiuoti, bet 
tų vakarų Šv. Petro parapijos 
choras rengė šokius >— dėl 
.darbo daugumo nesuskubo at
vykti, bet taip pat sumany
mui visai pritarė, kad vykdy- 
tumėm.

balsų. Ateityje p. Vasiliausko 
dainomis ne tik lietuviai, bet 
ir svetimtaučiai gėrėsis, nes 
jau ir dabar svetimtaučiai p. 
Vasiliausko dainavimų aukš-I
tai įvertina. Dainuoja radijo 

~ stoty WFDF Flint, Mich. kas 
Balandžio 24 d. Šv. Jurgio kalauskas yra stam|bus biznierius, vienas iš trijų lietuvių j šeštadienį 2:30 vai. popit. So

lo p-lė S. Žukauskaitė gražiai

k j pasirodė. P. Vasiliauskas dienį gegužės 8 d. 7:30 vai. 
turi skambų aukštų tenoro vakare Šv. Jurgio parapijos

Vienas iš senesnių L. Vyčių 102 kuopos darbuotojų; 
eina iždininko pareigas jau kelintus metus. Nors ir auklėja Į 

| šeimynų, bet nepaliauja darbuotis drauge su jaunimu. J. Sa

parapija minėjo savo parapi 
jos globėjo Šv. Jurgio šventę.

10:30 vai. rytų parapijos ve 
dejas gerb. kun. J. Oižauskas 
laikė Šv. Mišias su Šv. Sakra
mento išstatymu ir pasakytas 
gražus, tai dienai pritaikytas 
pamokslas. 7 vai. vak. parap. 
svetainėje buvo graži progra
ma. Kalbėjo kun. J. Cižaus- 
kas, kuris apibūdino šio va
karo reikšmę ir sveikino vi
sus - parapijomis ir parapijos 
rėmėjus.

Magikas Dasmaras pridarė 
daug “skebūklų”. Iš jų visų 
čia pažymėsiu patį įdomiau-' 
šių ir kartu naudingų. Das
maras “iš nieko” prikepė la
bai skanių blynų ir kai ku-

“minkštų” gėrimų gamintojų Red Arrow narių. Geras ka- * 
talikiško' veikimo rėmėjas. Taip pat visada pasiryžęs lietu
viams patarnauti su savo gamybos gėrimu.

no: Vaitkus, Salaševičius, Mi- LIET. MOTERŲ KL1UBAS
kalauskas, Kulikauskas, Kri- '________
kščiūnas, Povilaitis, Barkans- Lietuvių moterų kliubas tu- 
kas, Širvaitienė, Salaševičie- įėjo savo pirmų Dinner-Danee

balandžio 23 d. Detroit Le- 

land viešbuty. Buvo pasėkmin 

gas. , j

Svečių turėjome iš Cleve- 
ląndo, kurie buvo apsistoję 
pas pp. Uvickus, dr. Jonikai-

Susirinkusieji pirmiausia 
pradėjo kalbėti, ar reikia or
ganizuoti bendras spaudos rė
mėjų skyrius, kuris rūpintųsi 
katalikiškos spaudos išplati- 
jiimu ir palaikymui, vykdytų 
svarbesnius sumanymus ir tt. 
Visi išreiškė savo nuomonės, 
kad reikia.' Pakviestas gerb. 
kun. Boreišis apie tai plačiau 
pakalbėti ir nusprendžio žodį 
tarti tuo reikalu. Kun. Borei
šis duoda patarimų, kad su- 

’sidarytų spaudos rėmėjų sky
rius (ar tam panašiai, nesva- 
bu koks vardas būtų); tai ga
lutinai galės nuspręsti sekan
tis susirinkimas. Skyrius ben-

nė, Kulikauskienė, Dailydie- 
nė, Juodsnukytė, Bukšaitė,
Salaševičiūtė. Vaidinant dai
navo S. Bukšaitė ir P. Miką- 
lauskas. Armonika grojo K.

1 Petrokas.'
Koncerto dalį išpildė p-lės ^į Ponus Stepanauskus. Sve 

pukšaitė, Juodsnukytė, Čepu- <‘*as Montreal, Canada apsi- 
lionytė, Širvatytė dainavo su s^ojo pas pp. Maitas.
savo mptina porų duetų, ku- Inžinierius Žiuris su žmona, 
rie darė gražų įspūdį. Be to, t)r Vitkus su žmona, p. Kar- 

, • .v .... . . . datavo Dailydienė ir Širvai- pavičienė (“Dirvos” redakto-
lems is publikos teko jais tienė. Šį vakarų buvo visų my- riaus žmona), p-lės Grigiūtė. 

pasrvaisui i. limas ir gerbiamas artistas Baltrukonytg ir gulckaitg
r&Ug Z™?! iaU itenoras Jonas Valiukas- Nors 'Vasiliauskas (dainininkas), 

a cių dainelių, nes dalyva- . senaį mes jį girdėjome, bet 
vo žymesni šios kolonijos so- lkuv0 tikrai malonu girdėt jį 
listai. M. Stankienė, B. Pet- (per Lietuvos Dukterų vakarų;
kienė, M. Petrokaitė, O. Bol- 
kiūtė, S. Bukšaitė, A. Juod
snukytė, Vizgaitis ir Širvai
tis. '

Buvo atvažiavęs žydelis ‘iš 
Lietuvos’, kuris daug naujie
nų papasakojo.

Zigmantaitė (Fox teatro 
pirštų šokėja) labai gražiai

dainavo dviem atvejais ir ka
tučių gavo labai daug. Gaila, 
kad dažniau negirdime jo. 
Paskiau apvainikavo vakarų 
dviem duetais, kuriuos išpil
dė su p. Širvaitienė ir taip 
sužavėjo žmones, kad turėjo 
kartoti. Visiems dainininkams 
akompanavo p-lė Cecilija Fra 
naičiūtė, gabi pijanistė. Dau-plastiškai pašoko zuikučio šo

kį. Publikai ji labai patiko ir giau tokių vakarų!
buvo iššaukta kartoti. i ,r , .....

, ... . .. .... .. Mūsų detroitieciai ne tik
dromis jėgomis galės athkt, Paskutinę programo8 dalį‘dainuoja, bet ir vaikučius

p. Višniauskhs ir brolienė p. 
Višniauskienė ir p. Mikaloff 
iš Canados.

Labai buvo malonu tiek 
svečių turėti.

Gauta “sočiai telegrama” 
pasveikinimas iš Clevelando 
Lietuvių Moterų Kliubo per 
pirmin. Mickelickienę. Tuo 
labai nudžiugom.

Komisijoj daugiausia dirbo 
C. Ambrose, T. Harty, A. Mai- 
ga ir M. Širvaitis pagelbėjo.

Kliubo pietūs ir susirinki
mas įvyks tame pačiame vieš-

didelį darbų lietuvių tarpe. 
Tas reikia vykdyti. Pasiūlė
įgalioti kolonijų atstovus, ku- g.gos pirm M
ne paprašytų klebonus viešai <5^^^ sudai.

.skelbti, užprašant visas ka- L ke|etą )iaudi„9
/talikų draugijas bei kuopas,' daineliUj kuriomig pubKkato. 
kad išrinktų atstovus šiam

•X '1J- Ttr X 01 ea , au* i buty pirmų gegužės mėn. ket-
įspilde Moterų S-gos 54 kps. klėja. Pono Valiuko sūnus lai- Į virtadienį 1 vai. popiet, 
choras, vadovaujamas Moterų Į mėjo pirmų dovanų $5 viena-; . Kliubo koresp

sumanymui galutinai įvykdy
ti. Visi sutiko ir apsiėmė savo 
kolonijose pasidarbuoti, kad į 
sekantį susirinkimų, kuris į- 
vyks gegužės 19 d. ketvirta
dienio vakarų Lietuvių svetai
nėj (Vemor Hwy. W. ir 25-ta 
gatvė) iš visų trijų parapijų 
draugijų ir kuopų atstovai 
galėtų ko gausingiausiai da
lyvauti. Pageidaujama, kad 
gerb. veikėjai pasistengtų dr- 
jose ir kuopose išrinkti asme
nis, o jei kurie nespėtų, pra
šome valdybas dalyvauti.

Toliau kun. 1. Boreišis pa
daro pastabų, kad skyriaus 
pareiga turėtų būti lietuvių 
vardų garsinti anglų spaudo
je. Daug kartų pas jį kreipėsi 
laikraštininkai ir kitokį žy
mūs veikėjai, klausdami bei 
reikalaudami apie Lietuvų ži
nių, paveikslų ir tt. Kiek ka-

vo patenkinta. .'

Po programos buvo šokiai 
ligi vėlumo. Publikos buvo 
nuostabiai daug, nes visi pa- 
rapijonys stengėsi dalyvauti

mėjo pirmų dovanų $5 viena
me teatre už dainavimų. Prie
žodis sako: obelis nuo obelies 
netoli krinta.

Garbė Lietuvos Dukterų dr 
jos komisijai, kuri visuomet 
stengiasi ko gražiau vakarų 
surengti. Toje komisijoje bu
vo pirinininkė P. Bandzienė, 
Salaševičienė, Balčiūnienė, Da

L. VYČIŲ KONCERTAS

savo parapijos globėjo Šv. Ju- pkienė. Vakare atsilankė ir
rgio šventėje.

Tesaugoja mūsų parapijų 
nuo visokių pavojų mūsų bra
ngusis globėjas Šv. Jurgis!

Palaužta vyšnaitė

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJA

Ne tik kad gražus vardas, 
bet gražiai ir veikia. Balan
džio 17 d. buvo surengtas me
tinis vakaras. Vaidinta K. S. 
Karpavičiaus parašyta drama

Baudžiauninkė”. KoncertasU

ūkininkai pp. Barkauskai su 
šeima: 3 dukterys ir sūnus. 
Pasilinksminę visi išsiskirstė 
namo.

Pietūs. Pietus surengė vai
dintojams komisija pp. Bal
čiūnų namuose. Už tai vaidin
tojai dėkingi. Pietų metu kal
bėjo p. A. Salaševičius, p. , Šir
vai tienė ir p. Vaitkus. Dar ne
žino, ar pelno liks ar ne. Iš 
anksto pavaišino vaidintojus, 
atjausdamos jų pasiaukojimų. 
Todėl visuomet malonu veikti, 
kada matomas veikėjų įverti-

buvo labai įdomus. Daininin nimas. Pagelbėjo kojnisijai ir 
kai ir vaidintojai visi savo fin. rašt. J. Jenulienė. 
užduotis gerai atliko. Vaidi- Liudmila “

Bal. 24 d. L. Vyčių 102 kp. 
nepaprastas koncertas užbai
gimui sezono įvyko Lietuvių 
svet. Programų buvo ilga ir 
įvairi. Pirmiausia Šv. Antano 
par. vaikų choras gyvai su
dainavo tris liaudies daineles 

Bobutė”, “Kūdikio dienos” 
“Atvažiavo meška”. Sesutės 
Stenulytės viena skambino pi- 
janu, antra pašoko. “Pašėlęs 
dantis,” komedija, užtektinai 
publikų prijuokino. Vaidino 
A. Petrulis, Šileikis ir E. Rus
sell. Solo Vytis J. Vasiliaus
kas gražiai sudainavo “Kur 
baktižė samanota.” L. Vyčių 
Glee Club choras šauniai su 
dainavo “Eina garsas”, “Oi 
mergelė”, “Aš už -jūrų žiema- 
vojau” ir ‘Dzimdzi Drimdzi’. 
Solo labai gražiai sudainavo 
p. M. Siurbienė: “Darželį”, 
“Mano širdies” ir iššaukimui

Cukraus kareivis”. L. Vyčių

sudainavo “Valio valiužė” ir 
“Eisiu mamai pasakyti”.

Vyčių kvartetas pažymėti
nai sudainuoja “Naktis sva
jonėm”: J. Kapetskas, Wm. 
Versaskas, J. Vasiliauskas ir 
E. Russell. P-lės Bakšytės, 
Bendoraitėį Ambrozaitė ir dar 
viena emrgina gražiai paska
mbino dviem pijanais 8-niis 
rankomis ir sudainavo gitarai 
pritariant “Sudiev”. .Viskas 
išėjo labai gražiai ir muzika- 
liškai. Vyčių Glee Club pagir
tinai smarkiai užtraukė ‘Gry
bai’; ‘Sušvilpino kareiviai’ ir 
‘Tumba, tumba’. Gavo daug 
aplodismentų ir dar turėjo pa
kartoti.

svetainėj.
Moterų S-gos 54 kuopa su 

jaunamečių skyrium sparčiai 
rengiasi gražia programa pa
gerbti tų mums šio pasaulio 
brangiausių turtų Motinų, ku
rių mes turime tik po vienų.

Suaugusiųjų sųjungie&ių ir 
jaunamečių chorai dainuos tai 
dienai tinkamas dainas. Bus 
solo ir duetų.

O, kas nenori matyti jauni
mų atliekant suaugusiųjų ro
les? Taigi jounuolės žada vi
sus prijuokinti savo komedi
jomis.

I

Sųjungietės visuomet paten
kina publikų savo parengi
mais. Tikimasi, kad ir šį kar
tų neapvils. Po programos bus 
šokiai; lauksim daug svečių.

X Ketvirtadienį bal. 28 d. 
jaunamečių skyrius turėjo la
bai vykusius kauliukų žaidi
mus. Gausingas būrys svečių 
atsilankė ir tuo parodė užuo
jautų mergaitėms, kurioms rū 
pi organizacija ir palaikymas
narių, nes pelnas skiriamas 

Juokų maišų patiekė P. Pa- j mokėti mokesčiams už tas mer 
dolskas, A. Karpauskas, J. ! gaites ,kurios dėl nedarbo ne-

likos buvo labai mažai. Gal 
nujautė programos neturinin- 
gumų, užtai ir neatsilankė nė 
patys nariai. Negaliu praleis
ti nepažymėjęs “didelio” kal
bėtojo Pov. Daniušo nuobo
džios kalbos; daugiau kaip 
valandų kalbėjo, nieko nauja 
nephsakė, kaip tik sayo “su
plyšusių social-liaudininkų pa- 
rtijėlę gyrė ir gailėjosi, kad 
iš Lietuvos viršūnės nuraškė, 
t. y. iš valdžios prašalino. I*. 
Daniušiul daugiau pritiktu 
“spųčeruoti”, o ne prakalbų 
sakyti. Per tokį ilgų laikų 
kalbėdamas, daugiau žingsnių 
po estradų padarė, negu žo
džių, o jau tos kalbos temų 
nežinia kaip pavadinti. Pra
dėjo Jogaila ir užbaigė Šidla 
vos stebuklinga vieta; bandė 
pašiepti tų minių, kuri gau
siai lanko šventų vietų, bet 
nepavyko, publikų vienų sykį 
suplojo, dar kalbėtojas barš
ka, bet smarkiau' suplojus su
prato, ka& reikia nešdintis ir 
tuojau pasišalino nuo scenos. 
Patartina kitų sykį p. Daniu- 
šiui Detroite nesirodyti su 
tokia prakalba.

X Komedija, “Žentas iš 
Amerikos” juokinga, bet vai
dilos nebuvo gerai išmokę ro
lių, o kų jau bekalbėti apie 
nudavirnus, daugiausia klau
sėsi suflierio ir nuo būdukės 
negalėjo atsitraukti. Toks vai 
dinimas kaip girioj malkų 

I skaldymas. Dainų ir visa mu
zikos programa gerai išpildy
ta. Už tai bravo.

| X A. M. Butkelaitė persi
kėlė į naujų ir patogesnę vie
tų. Kviečia koštumerius atlan 

(Tęsinyp 4 pusi.)

Denisevičius ir E. Russell. Pu
blikų iki soties prijuokino. 
Pagaliau visu smarkumu L. 
Vyčių bendras choras galin
gai sudainavo ‘Ulonai,’ ‘M6- 
tuš motus’, ‘Tekėk, dukra, už 
bajoro’ ir Jaunimo himnų 
Dainos buvo daugiausiai ko
mpozitoriaus A. Vanagaičio. 
Kai kurios buvo dar iš rank
raščio mokyta, tad p. Vana
gaičiui už naujų dainų sutei
kimų choras taria nuoširdų 
ačiū. Mokytojui J. A. Blažiui 
už parengimų šio koncerto ten 
k a garbė, o dainininkams pa
dėka, kad kelia lietuvių menų. 
Programos vedėjas gerb. kun. 
I. F. Boreišis pasakė gražių 
prakalbėlę, kviesdamas jauni
mų stoti į Vyčių kuopų ir dar
buotis lietuvių tautos palai
kymui.

{Bendrai programa publikų 
visai patenkino. Poi koncerto

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.

Rašt. P. Fabijonaitis 
2301 W. 22nd Plce

Ižd. pav. kun. J. Mačiulionls 
2334 S. Oakley Avė.
AGITATORIAI:

J. Dimša
3347 Auburn Avė.
Kun. J. Mačinlionis,

2334 S. Oakley Avė 
Z. Gedvilas

12311 So. Emerald Avc.
M. Šlikas

10555 S. State St

gali sumokėti.
Sųjungietė

ĮVAIRIOS ŽINIOS IR 
NAUJIENOS

ISdirbu geriausio tono smuikas, 
kankles ir pataisau žema kaina.

P. MEDONIS

X 'Šv. Antano parapijoj ge
gužės ld. kai kurios draugi 
jos per susirinkimus jau iš 
rinko atstovus į bendrų spau 
dos rėmėjų skyrių. Pagirtinas 
toks atjautimas. Kitam nume
ry pažymėsime, kurių draugi
jų ar kuopų atstovai išrinkti.

X Geg. 1 d. Lietuvių svet. 
įvyko D. L. D. Tarybos va
karas. Nors ir iš daugelio dr- 
gijų taryba susideda, bet pub-

CHAMBERLAIN
BAKERY

Kepam LletuvISką Duoną Ir pus
baltę ir visokius keik8us. Prista
tome | visas miesto dalis ir Ham- 
tramack, Mich.

8816 Chamberlain Avė.
DETROIT, MICH. 

Vinewood 1-26S7

Phone Cadillac 9540

JOS. P. UVICK
ATTORNEY AT LAW

Mortgnge Bond Building
5 W. LARNED ST.

(Comer Woodward)

Residence 456 Neff Road 
GROSSE POINTE 

Res. Phone Niagara 07(4

9852 Russel St.,

DETROIT. MICH.

P. J. PESUS
Patogiausia vieta fotografuotis 

Vestuvėms. Šeimynoms, pavie
te lems. Viskas Jtaisyta pagal nau
jausios mados. Važiuoju j namus. 
Kaina žema.

DIKIE PHOTO STUDIO
48«fl W. VERNOR HIGHWAY 

Lafayette S058

D. B. BRAZIS
GRABORIUS

\ Skirtingas, Įtekmingas Ir Tvar
kingas patarnavimas

1942 — 25th Street
Lafayette 1276

UETUViy UŽEIGA
Užlaikome visokių saldainių ir 

18 Lietuvos “Rūtos”. Turime viso
kių Lle\uvt8kų Rekordų ir kitokių 
dalykų.

P. Padolskas, E. Kirstnklenė
- IftIA — 2»th STREET 

Lafayette (SIS

DR. J. B. RYDŽAUSKAS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

štuoml pr&neSu Lietuvių Visuomenei, kad gydyme/-ligonių var
toju naujausius gydymo įrankius, kaip tai: Elektros lempas, irtifl- 
clsJtSką saulės Šviesą, dlathermla ir kitokius naujai Iftrastus įrankius

Egzaminavimas ligonių atslbuna kuotlkriausiai prieinamą kaina. 
Bandau kraują, Slapumą ir tt.
Rpceiall&kurnas: Ligos moterų ir Ilgins vMnrių, nervų Ir resimatismo. 

Valandos: 10—1 dieną Ir 4—8 vakare.
12438 Jo.9. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit

Telefonas dieną. Ir nakt): ARLJNGTON 26 88
- ---- ------  - -........ ..... - - - - -... . ■ - --- - -- ----



DETROITO ŽINIOS

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)
kyti naujoj vietoje (3964 Ver- 
nor Haghway m.).

“Draugo” lapuose. Tai rodo, 
kad jūs įvertinat savo spaudų
ir jų mėgstate, su dideliu no
ru skaitote ir platinate jų. 
Įvertindamas šitų gražių jūsų 
ypatybę, spaudos komitetas, 
pasiryžęs išleisti įdomių pla
čių did. karo apysakų “Dieve, 
pasigailėsk mūsų!”, šiuo krei
piasi į jus ir nuoširdžiai kvie
čia prisidėti prie greito šios 
knygos (apie 400 pusi.) išlei
dimo. Tapkite leidėjais!

Ši knyga gyvai vaizduoja 
baisųjį did. karų, amerikonų 

j kariuomenės žygius Prancūzi- 
Įjos laukuose, gezų atakas ir 
tt. Jų parašė amerikonas W.
Ip. Scanlon’as ir gražiai išver- 
L«

X P. Grybas pranešė, kad 
vėl gavo keletu naujų “Drau
go” skaitytojų ir atskirus nu
merius kaip medų išgaudo. 
Tas rodo, kad lietuviai kas
kart vis labiau domisi “Drau
gu”, stoja j skaitytojų bei rė
mėjų eiles.

XKomp. A. Vanagaičio va
karas jnotinų pagerbimui. Ge
gužės 8 d. Lietuvių svet. 6 
valandų, vakare konip. Vana
gaitis su visa eile Ghicagos 
k'omedijautų išpildys gražių 
programų. O kas svarbiausia, 
tai dalyvaus vaikų armonikų 
orkestras. Visa tai daroma 
motinų pagerbimui. Gera pro
ga detroitiečiams savo palan
kumų kompozitoriui parodyti 
ir motinas pagerbti. Progra
moj dalyvaus L. Vyčių 102 
kp. didžiulis choras.
X Geg. 8 d.—Motinų Diena. 
Tai garbinga diena visam pa
sauly. Šv. Antano bažnyčioje 
per abejas Mišias bus prašo
ma motinoms Dievo palaimos, 
ištvermės bei pasiryžimo iš
laikyti tautybę ir Dievo meir 
lę. Motinų pastangomis ir mū 
sų tauta gali pasididžiuoti. 
Motinos pirmutinės pradėjo 
jaunųjų kartų mokyti skaity
mo, tėvynės meilės ir tokiu sa 
vo pasiryžimu lietuvių tautai 
parengė kovotojų dėl tėvynės 
laisvės. Motinų dėka turime 
Laisvų Lietuvų! Todėl Detroi
to žinių skyrius .širdingai svei 
kiną visas motinas ir prašo 
Dievo palaimos.

X Pusėtinai Detroito lietu
vių veržiasi į farmas. Iš Šv. 
Petro parapijos Jos. Bubnys 
ir J. Afolskis nusipirko far
mas. Linkime laimingo gyve
nimo ir pasisekimo. Afolskio 
vaikai Mišiomjs tarnavo ir vai 
kų chore giedojo. Mums nuo
stolis.

X fev. Petro bažnyčioj tris į 
kartus per savaitę vakarais j 
bus gegužinės pamaldos.

X Trečiadienio vakarų jau
nimo kliubas rengia kortų ir ! 
kauliukų lošimus. Puikių do- Į 
vanų surinkta tiems, kurie 
laimės.

iX Šv. Petro bažnyčioj šie
met bus iškilmingai šveričia 
ma Motinos Diena. Labai ma
lonu, kad šita šventė išpuola 
gegužės mėnesį, mūsų dangiš
kos Motinos gerbimo metu. 
Atminkit savo motinėlę ir j' 
patingai Dievo Motinų.

X Mirė Motiejus Antulis 
bal. 27 d., 36 metų amžiaus. 
Su bažnytinėmis apeigomis 
palaidotas bal. 30 d. Šv. Kry
žiaus kapinėse. Paliko nuliū
dusių žmonų Marijonų, duk
relę ir šunelį. Priklaušė prie 
S. L.' R. K. A., buvo kreivis. 
Graborius D. |B. Brazis gra
žiai patarnavo paskutinėj va 
landoj. /

t ė amerikiečiai P. ir K. Jur- 
gėlos. Tokia knyga bus be 
galo įdomu pasiskaityti ir do- 
vonų duoti per šventes ir var
dines. Garbės leidėjas įmoka 
25 dol., leidėjas ,10 dol., rėmė
jas 5 dol. ir prenumeratorius 
2 dol. Visi jie gaus knygų ir 
jų pavardės bus išspausdintos 

i knygoje ii- laikraščiuose. Už 
j 2 dol. gausit knygų su gerais 
apdarais. Galite būti tikri — 
niekas nesigailės, tokių knygų 
įsigijęs. Turėsite gerų, įdo
mių, jaudinančių skaitymų 
[gražia lengva lietuvių kalba.

BRANGŪS DETROITIEČIAI

Jūsų kolonija yra didelė, 
graži, veikli; pasižymi tauti
ne vienybe ir gerais darbais. 
Visa Amerikos lietuvių visuo
menė atkreipė savo akis į jus, 
kai jūs taip greit ir pagirtinai 
susiorganizavote ir net pasi- 
tūpinot įsteigti savo laikraštį

AR REIKIA LIETUVAI CI
VILINĖS METRIKACIJOS’

(Tęsinys iš 2 pusL)
[Kultūringose J. Amerikos Va
lstybėse yra apie 200,000 or
ganizuotų plėšikų, su kuriais 
vyriausybė yra priversta ve
sti diplomatines derybas. Ar 
čia kultūros vaisius! Rusijoj 
kylant kultūrai, kai kuriose 
provincijose, kad gauti piliečio 
teises, įvestas priverstinis pa- 

j Ieistuvavimas.
i Ar ir čia kultūros pasėkos!
Pastarieji metai visam pasau- 

įly buvo “grožio karalienių” 
įlietai. Ši liga net ir Lietuvoje 

[buvo beleidžianti šaknis. Kiek 
čia kultūros? Mūsų kūltūirin 
gaiš laikais nuplakė pasaulį 
visuotinas karas, o dabar pla
ka visuotinė anarchija ir ban-

Pinigus ir savo adresus sių
skite: 1) Mr. St. Krukas, Peo- 
ples Fumiture Co., 4177-83 
Archer Avė., Chicago, III., -- 
arba 2) Re v. L. Draugelis, 
“Draugas”, 2334 So. Oaukley 
Avė., Chicago, Ilk

Kviečiame į patriotiškų tal
kų! Knyga jau spausdinama— 
pasiskubinkit!

Spaudos k—tas

"DRAUGO” EKSKURSIJA
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA

Vandens keliais per Kopenhagą į Klaipėdą

GEGUŽIO“ MAY 28 DIENĄ
* " . A . r. 7 . *

Šią ekskursiją iš Chicagos “Draugo” Laivakorčių skyriaus vedėjas p. A. Pel- 
džius palydės į New Yorką.

y A. PELDŽIUS

PAPIGINTOS LAIVAKORTĖS 20%
Iš New Yorko 3-čia klesa į vieną pusę $ 75.50
1 abi pusi...................................0125.50 s
Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų ----- užsisakyk

vietą dabar.
IŠ New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN LINI

JOS didžiuoju laivu

Frederik VIII Gegužio-May 28, 1932, 11 vai. ryto
Mūsų Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj. Jei ketini ap

lankyti Lietuvą šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dėl pilno paaiški
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu arba laišku. z

Mes parūpiname pasportus, re-eotry permitus ir kitus kelionei 
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų 
reikalus aprūpins

“DRAUGO’’ LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

Didysis Scandinavian—American Linijos 
Laivas FREDERIK VIII

LTTS ŪJfCLE" ' T

kroatas. Ar ir čia kultūros rei
kalavimai? Jeigu taip, tai Lie
tuvoje dar trūksta ne tik ci
vilinės moterystės, bet reikia 
organizuoto ir legalizuoto plė
šikavimo.

Argumentai už civilinę mo
terystę kritikos neišlaiko. O 
prieš civilinę moterystę kalba 
bet-kurios religijos teisė, Kri
staus religijos ir katalikų Ba
žnyčios teisė, įgimta moralės 
teisė. Prieš civilinę moterystę 
kalba ir tautos sveikumas bei 
jos gerovė. Su civiline mote- 
įyste gema šeimos, užtat ir 
tautos suirimas. Civilinė mo
terystė, nebūdama tikra mote
rystė, neturi savyje pačių sva
rbiųjų dalykų: Dievo malonės, 
tikėjimo ir moralės. Jos pati 
'kilmė yra protestas prieš Die
vų, religijų ir moralę. O kiek 
naudos iš tokios šeimos, ku
riai trūksta šių dalykų, ners 
reikalo kalbėti. Kiekvienas ga
rdinti dalykai visi ligi vieno 
randami kultūros laikais kul- 
turingose valstybėse. Tik, de
ja, šie visi reiškiniai yra ne 
kultūros, o žmonių proto ir 
valios anarchijos vaisiai. Jei 
norite, visi išvardinti reiški
niai, su jais ir civilinė mote
rystė, yra kai kur pilietines! sutikti.

teises gavusios racijonalizmo
ir materijalizmo vaisiai.

i

Tad aišku, kad: 1) reika-^ 
taujančių civilinės moterystės Uel sunkaus uk-
noro teisėtu ir rimtu piliečių ™nicčil* gyvenimo Rytų Gas 

licijoje daugely šeimynų kentė 
badų ir jų vaikučiai eidavo į 
mokyklas visai alkani ir nu-

noru luikyti negalima;
2) civilinė moterystė konku

binatų nepanaikins, bet juos plyšę. Kultūrinė ukrainiečiu 

legalizuos ir padaugins;' organizacija “Ridnaja Škola”

o) civilinė moterystė neie- Pradėjo rūpintis tokių šeimy
nų, ypač mažų vaikų šelpimu. 
Buvo suorganizuota specialus 
komitetas, kuris kreipėsi į vi
so pasaulio tautiečius prašy
damas pagalbos. Labiau pasi
turį ukrainiečiai priėmė pas *
save badaujančius šeimynų vai

galiai gimusių legalių nepa
darys, jų skaičiaus nesuma
žins, bet padidins (norint duo
ti nelegaliems kai kurias jie 
ms reikalingas civilines teises 
užtenka paprasto įstatymo, ar
paragrafo, o nereikia ardyti 
šeimyninio gyvenimo pamatų);1 ku<'ins 5 tokių vaikučių dabar

Ii pakankamai pasiieškoti gy
vų pavyzdžių.

4) civilinė moterystė nėra 
kultūros reikalavimas, o pro
to ir valios anarchijos vai
sius.

Atiduodami kas kam pri
klauso turime pasakyti, kad 
civilinė moterystė, proto ir 
valios anarchija, yra logiškas 
ir būtinas liberalizmo doktri
nos ir darbų bankrotas. Kai 
kam šitoki pasakymai nepa 
tinka. 0 tačiau net džentelme
niškas liberalas, kurs savo da
rbų neišsigina, su ' šiuo turi 

V. B.

KOVA SU BADU RYTŲ 
GALICIJOJE

jau priglausta apie 300. Au 
kos gausiai plaukia ir tuo bū 
du visos badavusios šeimynos 
šiuo laiku aprūpintos maistu 
ligi birželio mėn. Pažymėtina, 
kad lenkų vyriausybė tuo rei
kalu nieko nedaro.

PLATINKITE “DRAFGA'

JOHN B, BORDEN
(John BagdziuntLs Gardeli)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 iki 9 ryto. Tek Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 90S Tek Dearbo>rn 7966

Valandoe: S ryto iki 4 po pietų

Namų Tek Hyde Fark 3395

CHAS. Ai PEFPER _
'LlETLVLS advokatas
155 N. Clark St., Room 909

Telephone FRANKLIN 6745
3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.

Telephone VICTORY 3213

SULIESĖJO 10-CIA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

Mrs. Betty Luedere iš Dayton ra
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui 
— per vienų savaitę aš suliesėjau 
dešimčia svarų, t-odėl nerandu žodžių 
išgirti tų vaistų. '

Kad suliesėti lengvai, saugiai ir 
neavojingai imk pusę Kruschen pusę 
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailių išvaizdų.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms, visai pigiai teatseina. 
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
ir tuii saugotu.

PROBAK
AllIEM PCSAM -

AŠTRUS
Geriausias skustuvas 
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus 
60c. už 5 — už Ik 

Sempells — 10 c.

PROBAK CORPORATION
SM n«»- AVIMU, MtW TSSS

NUSIKALTEL1AI, KURIŲ 
NIEKAS NEPRISIIMA

Argentinos valdžia ištrėmė 
iš savo krašto 33 įvairių tau
tybių nusikaltėlių. Laivas, ku
riuo šie nusikaltėliai išvežti, 
neįleidžiamas į Europos uos
tus. Plaukdamas iš uosto į 
uostų, laivas atsidūrė uet Es
tijoje. Jei ir čia nusikaltėlių 
neįsileis, lavas keliaus į So
vietų Rusiją.

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

This new cheese 
treat

Now—Kraft-Phenhc’ new achieve- 
ment! Ridi mefiov cheese flavor 
plūs added health ąualities in 
srholesome, digestiMe fono.

Velveeta retains all the valuable 
dements of ridi milk. Milk sugar. 
calcium and mineralą Etery one 
caneatit freelyF

Velveeta spreads, slices, nieks 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package t

M
KR,
elvėeta

The Deticioui New Cheese Food

PROBAK-

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

414S Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

teikia
borberišką

skutimosi
patogumą

namie

( PROBAK B.UDęi

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salta; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

CHEESE
KRAFT-PHENDC 

CHEESE COMPANY



Ketvirtadienis, geg. 5,■ I..I i, . , , ■ I. St. . — 1 ,■!«<*"

ŽINIOS 1S LIETUVOS
AR GARBINĘ LIETUVIAI Kad lietuvių turėta garbi-j 

SlAbUS? i nunių statulų, tvirtina ir J.,
------------ 5Basanavičius: “...kad įvairių

Apie 1584 m., skelbiant Lie- stovylų būta ir ne tik medi-», 
tuvoje misionieriams krikščio- nių, akmeninių, bet ir iš žal-, 
uybę, Vilkmergės apskr. kai- valio, sidabro, aukso darytų, 
muose rasta dievaičių statulų,:— apie tai žinių nestinga.’’:

čia J. Basanavičius remiasi1kurias žmonės laikydavę gli
čių kertėse.

Panašių dalykų rašo 1547 m. 
Ragainės klebonas Martynas 
Mažvydas savo katekiznle, t. 
y., kad dar XVI am. lietuviai 
viešai laikydavę stabus.

1578 m. Prūsų kunigaikštis 
Jurgis Fridrichas išleido ku
nigams įsakymų naikinti pa
gonybės liekanas žmonėse; ta
rp kita ko ten rašoma: “daug 

rscliu ir Lietuvvniku inusu 
įa walscheziaus Ragainės ir 

Tilszes, didi Deiwiu arba sta
bu garbinagliima dara arba 
laika,- atlankidami Gaius, af- 
fierawodami bernelius wasch- 
ka alba sąnarius kakius isch 
ivasclika padarituų, ir paveiks- 
lius bandikschczia kakia dara- 
nczius, ir kitus saaliiiegliiniUs 
alba szinawimus, bei burtawi-
mus laikantis.”

K

Kirkor’o veikalu “G znaczeniu 
i važnošci zabytkow pierwo- 
bytnych,” p. 22,

Kaip atrodė tie stabai, ži
nių neturime. Ar tie stabai bu 
vo tik tam tikros rūšies amu
letai, ar iš tikrųjų tie stabai, 
kuriuos garbindavo ir iš kurių 
malonių prašydavo, nežinom. 
Tyrinėję senovės lietuvių pa
gonių tikybų aiškaus fetišiz- 
mo žymių nerado. Ir U-jo a- 
mžiaus romėnų rašytojas Ta
citas, kalbėdamas savo “Ger
mani joj” apie aisčius, sako 
juos nešiojus amuletus, apie 
stabus nieko nerašo. Tur būt 
tuos įvairius amuletus, kurių 
dar ir šiandie galima rasti 
liaudyje, taip pat ir garbina
mus medžius krikščionių rašy
tojai ir vadino stabais.

GRABORIAI:

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGO J E

kACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS

f

UŽDARBIAUJA AKMENIM,

Kėdainiai. Šiemet ruošiama 
si grįsti keletu naujų gatvių ir 
arklių turgavietė. Minėtiems

darbams reiks daugelio ak
menų. Jau dabar jie pradėta 
pirkti. Už kubinį metrų akme
nų moka 10 — 12 litų. Ban
giausia akmenis veža apylin
kės ūkininkai, kurie, esant ge
ram rogių keliui, uždirbdavo 
20 — 25 litus per dienų.

STEIGIA ELEKTROS 
WERENT0^

Ji dirbs prie Vyr. statybos 
inspekcijos. Tačiau jai kol kas 
naujų etatų nenumato, tik vie
nam iš vyr. inspekcijos inži
nierių pavedama specijaliai 
rūpintis elektros reikalais. 0 
jų yra nemaža ir dainai ne
atidėliotinų. Taip Plungės feo-

d r i u u x g

DRAUGC' ekskursijos 
VADAS

Ofisas Tel. Grovehlll 0817
Res. 6707 S/ Arteelan Avė.

, TsL GrovehiU 0617

DR. J- j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2623 West Marąuette Koad 
Vai.: 2-6 Ir 7-0 P. M. K et. 9-12 A. M. 

Nedėlloj susitarus

DENTĮSTAI
Phone Boulevaijd 7041

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ava. 
Arti 47 StreetJONAS AUTERIS

Iš Cicero, 111. vadovaus rei. eonai 6122 

'‘Draugo” ekskursijai, kuri 
išplauks gegužės 28, Scandi- 
navian-American Linijos lai
vu. Erederik VIII. Tuos eks
kursantus iki New Yorko ir

ncesininkams nesutariant ir iki pat laivo lydės ir jų reika- 
nuo balandžio 2 d. neduodant luspriži ūrės “Draugo” laiva-
miestui šviesos, savivaldybė 
kreipėsi, kų daryti. Nurodyta, 
kad su koncesiniiikais sutartį 
nutrauktų.

MJfcKO ŽVĖRYS SKAI
ČIUOTA

i ■■ ■

DAKTARAI:

DR, G. I. BL0Ž1S
DENTISTAS 

2201 West 22nd Street
(Kampas Loaviti Si. j 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki S vakare 

Seredoj pagal sutarti

SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tėl. 
Victory *088.

Laidotuvėms pa- 
tarnauju geriausia P*tarnauju . laidotuose kuopigiausU. 
ir pigiau negu kiti Heikale meldžiu atsišaukti, o Inkilu 
todėl, kad priklau- 1
sau prie grabų 18- 
dirbystės. i

OFISAS
668 West 18 Street V. i".
Telef. Canai 4174 1439 b. 49 UOŪPt, GlCbTO, llL

dkrbu busite užganėdinti.
Tel. Kooeevdil 261, terbh 2614 

2314 W. 23rd Ph, Chicago 
-r-

i TEL. CICERO 6927

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Moterų ir Vaiky Ligų

4145 Archer Avė, (Kampas Frandsco Avė,)
Valandos: 10 Iki II ryto; 4 Iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki I ral.). v 
Seredomis Ir NedOlloorts pagal susitarimą. ’

Otiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395 Į

Ofiso Ir Re*. Tel. Boul. 6911 Ofiso ir Rea. Tel. BouL 6114

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
VU.: 1-8 Ir 8:88-8x88 vaL rak. 

Nedėlloj susitarus •
Vai.: 1-4 Ir 7-8 vai. vakare 

nedėlioti

Tel. Canai 0267 Rea Prospect 4660 Tel. Lafayette 6791

DR. F. Z. ZALATūRiS DR. A. J. JAYOIš
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Pesldenclja 6600 So. Arteelan Avė. 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

• iki 1:10 vakare

VaL: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutartį

Piniava, Panevėžio aps. Ko- lionėše. 
vo 17 d. visose girininkijose 
buvo skaičiuojami miško Žvė
rys ir paukščiai. Žalgirio urė
dijos miškuose tų 'dienų rasta, 
besilaikų: 82 briedžiai, 328 sti
rnos, 4 barsukai, 3 šėmai, 32 
lapės, 1 kiaunė, 324 voverys,

korčių agentūros vedėjas p. 
Antanas Pehtžius, o nuo New 
Yorko iki Klaipėdos ekskur
sijai vadovaus -Jonas Šliteris, 
plačiai žinomas darbuotojas 
Ciceros ir Cliicagos lietuvių 
tarpe, buvęs kareivis ir turįs 
daug patyrimo visokiose ke-

^dUAKOMA MŪKIMŲ 
LAKDINU VRlU'fc

Lietuvos aero klubas šiais 
metais sudaro mokinių lakū
nų grupę iš asmenų, kurie su 

878 pilkieji kiškiai, 48 baltieji tuokės klubui už įšuiokymų

Boulevard 7682
Rea Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
U E N T 1 8 T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero,. III.

Tel Canai 6764 Rea Republic 6166

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAB

Gydo stalgias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomis tilt
iškalno susitarus i 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

CH1CAGO

DR. J. L KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 24M WEST 61 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

TeL Prospect 1028
Resldehcljs 2869 So. Leavltt St

Tel. Canai 0706
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Radėiloj psfpal susitarimą

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidu užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

laiežonus Y&ftts Uito

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
TuiiU autoinabilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUKN AVENUE 

Chicago, 114.

kiškiai, 395 tetervinai, 28 je- 
rubiai (virbiai) ir 52 kurap
kos. Vilkų šiuo tarpu nerasta, 
nors ne taip seniai Žaliosios 
girioj jų buVo. Taip jau šie
met mažiau pastebėta ir kura
pkų. ,

RAUD. KRYŽIAUS ifr 
NATORIJA

skraidyti po 2(Ak) it. į šių gru
pę priimamos ir moterys. No
rintieji patekti grupėn, turi ne 
Vėliau balandžio 20 d. paduoti 
Lietuvos aero klubui prašy 
mus ir Užpildyti L. A. Klubu, 
įteikiamus žinių lapus.

Ofiso Tel. Republic 2266
Namų Tei. Hemlock 2010

DR. K. DRAN6EUS _
DENTISTAS

2403 Vest 63rd Street
kampas Western Avenue 

Vai. 9—9 išskiriant trečiadienius

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergals Ir S ubą tomis 
2420 W. Alarųuctlc ltd. arti Western

A ve. Pitone Hemlock 7S28 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomls 

IH2I Ko Halsted Street

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

K—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavltt St. Tel Canai 4122

Rezidencija: 6628 S. Rlchmond Ava 
Telephone Republic 7868 

Valandos: 1—3 Ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlloj; 10—12 ryto.

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tek Roosevelt 7582

T. J. ZOLP

Raud. “Kryžiaus sanatorija, 
A. Panemunėje, dr. Basanavi
čiaus miške, jau baigiama į-

SUSIRŪPINO KIEM
SARGIAIS

AKIŲ GYDYTOJAI:

Ligi šiol Kaune daugelio 
kiemsargių būklė buvo tiesidg 
skandališka. Jiems tekdavo

DR. VAITUSH, OPT.

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4645 S. Ashland Avė.

Chicago, Iii.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 

8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. S. A.DOtfIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 W£ST 12 PLACE 
Vai.: 7 Iki i v. Y. išskiriant Seredos 
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. WASHlNGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Bulvd. 

4:20 —\ 6:20 kasdien 
Telefonai: Kedzie 3460 — 2461. arba
Cicero <42. Res. tel. Cicero 2888

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCKEB AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų

2 Iki 4 ir t Iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dieną ir naktį 
VIHGINLa 0684

ToL Grovdkiu 1696

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6203-8413

i Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, *geral Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

rengti. Visf įtaisymai, kaip vi- gyventi dažnai ne butuos, bet 
įtuvės, skalbyklos, vonios ir k. kažin kokiuos urvuos. Tuo rei-
daromi pagal paskutinius hi
gienos reikalavimus ir techni
kos išradimus. Stengiamasi, 
kad sanatorija galėtų savo da
rbų pradėti dar šį mėnesį. Į

kalu susirūpino miesto savi
valdybės medicinos skyrius, 
kuris sudarė projektų, kad 
kiemsargiams būtų duodami 
gyventi geresni kambariai.

Seniausia i ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namug ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

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

/ «

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

jų pirmoj eilėj bus priimami' Tas projektas pasiųstas' mie- 
linkusieji į plaučių ligas ir rei ■ sto tarybai ir netrukus jos 
kalingi poilsio. bus svarstomas.

Be to, šalia suvežta medžia
ga ir netrukus bus pradėta 
statyba kitų trijų aukštų mū
ro namų. Jame bus vaistinė,' 
laboratorija ir gydytojų butai

VOKIEČIŲ SPECIALISTAI 
BĖGA Iš RUSIJOS

LIETUVIŠKŲ LAPIŲ 
KAILIAI

Vokiečiai gavo iš Rygos ži
nių, kad šiomis dienomis iš 
Rusijos pradėjo bėgti vokiečių 
inžinieriai ir kiti specialistai, 
kurie buvo ten pakviesti įvai-

Prof. Šijnkaus vedama “Si- 1^eills Rusijoj atstatymo dar- 
dabrinės lapės” bendrovė jau baBn8‘ i Eu8ij* ^uvo nuyyk^

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
'esti priežastim galvos skaudėjimo, 
'svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
zataractua. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regyštę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, ■ egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS'ATITAISO J TRUM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
oe akinių. JCalnos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND *AVE.
Tel, Boulevard 7589

DR. MADRIDE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
TeL Yards 0994

DR. A. L 1UŠKA
GIUITOJAS IR CHIRURGAS 

Via. V-ll rytu 8-4 u- 7-v vko.
deroaomla po pietų ir Nadeioiuiuau 

(k aukitarua
2422 W. MAROUETTE RUAD

Res. Phone: 
Engiewood 6641 
Wentworth 8000

Office Phoue 
Wentworth 3000

iš viso 2500 vokiečių specialis
tų. Per paskutines dvi savai-

išdirbo Leipcige Lietuvoję au
gintų sidabrinių lapių kailius,
kurie savo kokybe nieku nesi-1 *es Jau pabėgo iš Ru
skiria nuo užsieninių. Kailiai 
išstatyti parduoti Ekonominėj 
Karių Bendrovėj.

■ Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

MIRĖ Iš DŽIAUGSMO

Ukmergės ūkininkas Radvi- 
lavičius per praėjusius 1 su 
puse met. laukė iš kariuome
nės savo sūnaus, nes pats bu
vo senas, todėl vienam buvo 
sunku ūkininkauti. Dabar sū
nui atvažiavus, tėvas iš džiau
gsmo neteko žaęlo, ir už poros 
'dienų mirė.

Ofisu ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampu Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 4—8 
Nedėliomis: nuo 10 Iki 12. "*

sijos; o kiti taip pat pamažu 
traukiasi iš ten.I

Šie vokiečių specialistai, vy
kdami į Rusi jų, buvo susitarę 
atlyginimų gauti doleriais ar
ba kitų valstybių pastovios ve
rtės pinigais, nes jie bolševikų i
rubliais nepasitikėjo. Dabar < ■ ■' ■ — ............................... —
bolševikai varžo svetimų vai Į
stybių pinigų išvežimų ir to- į Skaitykite ir platinkite 
dėl ir šitiems specialistams dienraštį “Draugę” ir 

nebemoka 8vcthnU.val,tj |remkite vLsus tuog 
bių pinigais, specialistai visai £ , j, . *.
atsisako nuo darbo ir grįžta iš iCSMJ^iaiUS IT. UIZJIMiTlUS) 
to “rojaus.” kurie garsinasi jame.

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų •
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną

Ofiso TeL Victory 6893
Bes. TeL Dretel 9W1 

Jit neatsUlepla šaukite CcntraJ7464

DR.A.A.RDTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisai 3102 So. Halsted SL

Kampas 31 Street
VaL 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. V. 
Nedėliomis ir ūvehtadiemais

10-12.

DR. Afi. McGKAlliL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vaL vakare

Ofiso Tel. VICTORY 3087
OL ir Res. Tel. HEMLOCK 2371

DR. 1 P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antru ofisu ir Rezidencija 
6504 S. ARTESiAN AVĖ. 

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vok. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
plet. Utarn. ir SubaL Nuo 3-9 vak.
Šventadieniai, pagal sutarimą. «

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

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

pietų: 7—8:80 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880,

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stevvart 8191

DR. H. BARTON
Gydytoju ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
.Vai.: 24 ir 7-9 vaL vakare

A L RAUDONIS, M. Oi
4910 80. MICHIGAN AVENUE 

Tel Kenwood 6107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 4 Iki I valandai vakare

apart šventadienio Ir ketvirtadienio.

HEMLOCK »1U

DR. V. S. NARES
( Naryaucku >

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road

VALANDOS:
9 iki'12 ryto. 7 Iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vok. pagal autartį

TeL Hemlock 8700
Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
atDYTOJAS IR chirurgas 

Ofisu (116 South Kedzie
I43i 8o. California Ava 

K M Ik s. OMURnat
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kė^B. Čerkauskaitė atidarė va-{Strike išdirbėjai įvedė spra- j 
karėlį, kviesdama M. L Gu- j ginimo procesų, su pagalbai 

' rinskaitę vesti vakarų. Geri).. ultra-violet spindulių. Tūli ne- i 
PAGBRBKIM MOTJNftTfĮĮS 1 pralotas Krušas atsilankęs !a- svarumai, kurie yra piiezas- i

_______ bai gražiai kalbėjo apie šio tiini gerklės knitėjimų ir ko-'
Town of Lake.— Gegužės <Kražai*8 PaPro,‘io įvykdymų, >ūlio, yra tuo procesu pašali-Į 

d — Motinos Diena Visas džiaugdamasis, kad mergai- narni. Spraginimas padaro ei- 
kultūringas pasaulis' garbia «« <'"•«*>• k“P kitai“ garėtus daug geresniais, pri ' 
•nctinas. Visoje kalboje „ė,a dais, kaip ir S.emet neužmiršo duoda jiems maloniai lengnj 
gražesnio, meilesnio, saldesnio Padaryti; taip pat linki,],,- Į spragnnmo skon,, ir todėLLu- ■ 
žodžio, kaip mirtina. Tų dienų ima8’ k»l kitais metais dar di- ek.es yra taip mėgstam., net, 

[dėsnis būrys atsilankytų. Ge- lr išlepusių rūkytojų.
” * * " ‘ Prisiminkite, 'kad Lucky |

CHICAGOje Ar užsi
trauki?

. r

Ketvirtadienis, geg. 5, 1932

Nekalto Pras. Pan. Šv? 
gaičių sodalicija gegutės 8 d. 
9 vai. rytų per $v. Mišias dra
uge eis prie Šv. Komunijos 
Motinų intencija, o vakare, 
kaip kasmet, taip ir šį syki 
rengiamas vakaras motinų pa 
gerbimui 5 valandą popiet Šv. ;

rbiam. kun. J. Šaulinskas, dr-
gijcs dvasios vadas, ragino Strike yra vieninteliai cigarc- 
visas įmotinėles, kurių dūk re- tai, kurie suteikia gerklei ap- 
lės dar nepriklauso prie šios sangų su pagalba šio vpatin- 
draugijos įrašyti jas. Iš mo- S<> spraginimo proceso, 
linų kalbėjo: Gricienė, Urbie- Bet Lucky Strike išdirbėjai ; 
nė ir A. Stonkienė (Bubniu- nesustoja nei čia. Nes Luckjes į

kryžiaus parapijos ‘svetainėj, i “>• Pastaroii X™ ir uilaikon i ;

Bus surengta programa. prf.i-9 draugijos narė. Visos lin- c^phone paketo su
taikinto tai dienai. k<><* daug sėkmės draugijai, peteliu. Pakelis lengva, at- ,

Vi - S - i tęsti savo veikimų ir toliau. sldaro prilaikant uz vienosVisos nares prašomos neuz- M daininink’ p 0„,le. skvetelio dalies ir pairau 
nurst, atsivesti savo brangias J R y. kiaJlt kito8

Mžas skaičius rūkytojų, ku- 
gražiai padainavo pritaikin- ,r^e iesko pasitenkinimo išma
tas daineles. ' kmiai kvepiančiu bučkių įsi-'

Šio vakaro rengimo ftomisi- , vaizduoja, kiek reikalinga t ru
ja: p-lės K. Garuckaitė, Ona jso 'r P*n’K°’ kad suteikus jie- 
I^azbadauskaitė ir S. Mockai- ms mėgstamų oigaretų už tokį 

; tė labai gražiai išpuošė kam-

motinėles, ir visos tinkamoj .
, . . " suomet, taip ir šį karta labai ,pagerbsime savąsias motinas. y . *

Tos dienos iškilmių rengi
mo komisijų sudaro veiklios 
mergaitės, kaip antai: p-lės 
O. Navickaitė, O. Knatauska> 
tė ir J. Stulgytė. Joms pade
da mūsų darbšti pirm. p-lė S.
Motuzaitė. ■ ■ spietė. iban>r stato; joms daug po

BRIDGEPORTAS

maž? atlyginimų. jBet rūkyto
jai ti 'rai yra dėkingi už tų 

dėjo Norkaitė, B. Makuškai- , auk§tų kokybę, kuria jie gan
te, seserys Čerkauskaitės ir ! na- .Ta aakšta kokybė priver- 
seseryų Pabalai. milijonus rūkytojų mėgti

Geistina, kad ši draugi,jei
lis. Gegužės 1 d. mergaičių E“re"8‘>i lal'K‘a" P“®5'1* ™’ 

draugija s-vo kliubo surengė i kar51i»’ kuri,,ose galėtų ir jų, 
vakarėlį savo motinėlių pa

Motinų pagerbimo vakarė-
vii nintėlius spragintu.<\cigare-1 
tus. (Advertisement).

gerbimui. Užkandus, pirminir

• • •I motinėlės dalyvauti ir susipa
žinti su visuoir iniais dūk-1 
relių darbais.

GAISRAS KROSNYJE

Šiaulių gyventojo Kaspera-

BIRUTŽS DARŽO 
ATIDARYMAS

Įvyks
NEDĖLIOJ, GEG. 8, 1932 
Primename, kad Birutės Da 

ižas yra tai buvūsis Cheraau- 
sko daržas. Randasi prie 79 
ir Archer Avė.

„ .vičiaus tarnaitė, ikareNare

perą- Į 
iškfl-1

PRANEŠIMAS

Brigiiton Parko Lietuvių 
respublikonų kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks gegužės 5 
d. 8 vai. vakare lietuvių par.

, renusi krosnį, sekantį rytų su
dėjo malkas, kad padžifltų. 
Krosnyje dar buvo palikę ka
rštų žarijų, nuo kurių malkos 
įsmilko ir ėmė rūkti. Pilnas 
kambarys priėjo dūmų. Nami
škiai, išsigandę, kad pas juos 
kilo gaisras, iššaukė gaisrini-!/ 

' nkus, kurie energingai ėmėsi 
gesinti, išgriovė Inli mūrinės

salėj. Visus prašome atsilan- 
Nedėlioj minės savo vnrdi- kyti į susirinkimų, kur išgir- 

nes Stanislovai. Tai kviečia- aite daug įdomybių, ypač kad, . . . ,
ine Stanisfovus, o kartu ir vi tietuviai politikoj jau pakilę, jf!,enaa’ bet pasirod.i, kad užte-
sus kitus tų dienų atvykti j 

.Birutės daržų ir linksniai lai
kų praleisti. Įžanga visiems 
dykai.

Valdyba ko ^k atkišti juškų ir visas
“gaisras” likviduotas.

AUKŠTA KOKYBĖ 
CIGARETUOSE.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A, ALEŠAUSKAS & SON
Mažai žmonių tesupranta, 

kaip daug trūso ir kapitalo

7126 So. Rockwell Street 
Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus 
i irničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra 
greitas, geras ir nebrangus.

į reikia padėti, kad padarius 
Į cigaretus populariškais. Kiek
vienas ei garėtų rūkytojas tu
ri savotiškų skonį, todėl, kad 
patenkinus visus, išdirbėjų 
obalsis turi būti — aukšta ko- 

1 kybė cigaretuose. Tik įdedant | 
j didžias sumas pinigų gali išdir

Mes pervežame daiktus /iš bėjai užlaikyti didžiulius ta-
ir į kitus miestus.

y«PlETKIEWieZ<S(o.-

bako sandėlius nuo vieno se
zono iki kitam, kad galėjus 
suteikti aukštos kokybės ta- 

,bakų, kurio rūkytojai reika- 
i laųja.
i Pavyzdžiui, garsiųjų Lucky

R E A L ESTATE ' ^rike cigaretų išdirbėjai turi 
Prisirašykite į mūsų Spulkų i sukrovę savo sandėliuose maž-
Texų informacija suteikiama. 

Dykai
2608 West 47th St

PARDUODAM IK MAINOM

Fermas, narnu, lotus lr visokius 
bisnlus visose valstijose. Mes turi-

daug 100 milijonų dolerių ver- 
čios rinktinio tabako, kurį pri 
tyrę kompanijos pirkliai at
sargiai išrinko, kaipo geriausį 
parduodamų, didžiulėse pašau 
lio tabako prekyvietėse. Bet

me <lldel| pasirinkimu Norintieji pi- ' . • ... □>< Rpikftlin-
rktl ar mainyti pirma pamatyklt mu- tal J™ UK> prattZia. neiKailIl 

ga trijų metų, kad pagaminus 
Lucky Strike, per kurį laikų 
geriausis tabakas yra sendi
namas ir nokinamas.

Kuo kitų cigaretų išdirbė-

rktl ar malnytt pirma pamatyklt mu 
»U hargervj. Klauskite A. Grigas. 
Real Katate vedėjo.

J. NAMON FINANCB OO. .
•756 Hn. Wcstcm Avcnne

EXTRA ŪKIŲ PARDA
VIMAS

4C akrų ūkė su ryvullala Ir viskas- amų u ne rsu gyvuliam ir vmniie • • 1_ "■ a. • 1 • •. > •tinoo. so aųrų ūkė su gyvuliais, pa-) Jai butų pilnai .pasitenkinę,
dn.rgalg fSSOO. 40 akrų ūkė su bu- ,r.Uz.Vv Strike išdirbėiftmH tn dlnkats ant cementinio kelio 11000. I ijUCKy »«-riKe lSOirDejamS 10 ,
no akrų ūkė su budinkaia ii7oo. neužtenka. Kad išėmus nešva-Į 
Turiu keletą, gerų ūkių ant malny- , . ......
mo veikite greitai. ramus, kurių randasi kiekvie-
Pigeob AWD*n* a?er, Mich 'name tabako lape, Lucky

“Kam tą klausimą kelti?”
—klausia cigaretų verslas!

Ą/f ETŲ metais cigaretų tkelbi- 
"L muose ypatingai vengta žodžio 

“užsitraukti”. Kodėl? Gerumėlis 
žino! Juk kiekvienas, žinodamas ar 
nežinodamas, užsitraukia! Kiekvienas 
rūkytojas rūkydamas vienu ar kitu 

laiku įkvepia dūmų dalį, kuriuos jis 
ištraukia iš cigareto.

Dėl to labai svarbu būti tikru, jog 
cigaretes, kurį rūkote, yra grynas ir 
švarus — būti tikru neįkvėpti tūlų 
nešvarumų.

Lucky Strike drįso šį klausimų 
iškelti - nes jie iį dalyką išrišo! Tas 
duoda jums apsaugų, kurios jūs

pageidaujate . . . dėl to, kad tūli 
nešvarumai, kurie slepiasi visuose net 
puikiausio, lengviausio tabako lap
uose, pašalinami Luckies valymo 
procesu! Luckies tų procesų įvedė. 
Tik Luckies jį ir turi!

z
“Penkiosdešimts milijonų rūkytojų 

negali klysti!” Todėl, jei jūs žino
dami ar nežinodami užsitraukiate 
dūmų - visų pirma apsaugokite savo 
jautrias gleives!

“It’s toasteęf
Jisų •srfclsl Apssaųę 

grisi IwIH|1smi« - prisi ko»slĮ

O. K. AMERIKA

ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—<iO modrrnilkų mittučhį is peittilSo 
Įtriausieis lokiu orkatrin ir Lucky Strikt iiniomu, kiekvieną AntriJienio, KrlvirttJirn.o, 

ir SrUtditUio vtktrą, per V.B.C. RtJio tinkle.

v

KUR DAUGIAUSIA ĮSI

SKOLINĘ ŪKININKAI

ESTIJOJ LAUKE PASAU

LIO GAxC

LIpotiuirž; paskolų iš Žemės
lianko daugiausia turi paėmę

E Šiaulių, toliau Biržų, Panevė-
| žio, Klaipėdos krašto, Mari-

.... rgamr.aciia ragino žmones pa-jampoles, Vilkaviškio, Kauno. . ” . . . .,

stijoj Vėzeu.lb rge susekta 
organizacija, kuri skelbė, kad , 
greit būsiąs pasaulio galas. O- į

E Z T R A
Nepraleiskite progos. Parsiduoda 

Grocery Ir Food Shojk Pigiau, negu 
už pusę kainos. Pardavimo priežas
tis svarbi. 3744 So. Kedsie Avė.

KAZIMIERAS PAULAJTIS

Mirė gegužės 4 d., 1932 m., sulaukęs 36 m. amž. Kilo 
iš Raseinių apskr., Jurbarko parap_, Greičių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Olesę ir dukterį 
Lillian, seserį Sesuo M. Eufrazina, brolį Pranciškų 
Paulaitį, brolienę Monikų Paulaitienę, pusbrolius.- 
Antanų, Juozapų Gesavičius ir pusseserę Onų Gesa- 
vičius ir gimines Lietuvoje. Kūnas pašarvotas 1608 
So. 49th Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks šeštadie- 
nyje, gegužės 7 d., 1932 ra,, iš namų 8 vai. bus atlydė
tas į Šv. Antano parap. bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielų. 'Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapinės. • •

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažistamus dalyvauti šiose* laidotuvėse. V-

'Nuliūdę: Moteris, Duktė, Brolis, Brolienė, Sesuo 
M. Eufrazina, giminės draugai ir draugės.

|i Kėdainių, Rokiškio apskričių 
ūkininkai. Ir mažiausia Zara-

rduoti turtų ir pinigus atiduo
ti tai organizacijai. Tuo būdu 
ši organizacija iš ūkininkų iš-

<
4 ANDRELIUNAS^
(Marųuette Jcwclry A Radlo)

|;,y. Seinų, Trakų, Kretingos, »' organr'.ac.ja ,s uK.nniKų .s-
i Tauragės, Šakių ir Utenos a- viliojo daug pinigų. Organiza- 2650 West 63 St., Ghicago,
pskričių ūkininkai. cijos veikimų suardė policija. Tel. •

Hemlock 8180
ftuiiiiiiiiriiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiiiiiiuiią*
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| A. F. CZESNA’S BATHS Į
TURKIŠKOS. RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS S 

IR ELEKTROS TREATMENTAI Z1
ĮVEDIMU MANKiTINIMAT IR EI.EKTROS MARA*AR 

Trea t mantai visokių Ilgų, reujnattsmo, nervų atltaisyino. Haičio j
lr taip tol taus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Rptndu- Į 
llų treatmental. /

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda dldilaualą kraujo cirkulis- S 
cljg, kuomi galima llslgelbėti nuo visokių ligų. . •

|| KAMBARIAI D«D PERGUIjftJVMO
Moterų skyrius atdaras Utamtnkala nuo. 1 Iki it vai

Perkam Lietuvos Bonus
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes 

juos perkam ir įbokame $40 už $50 bonus ir $80 už $100 
bonus su kuponais. 1

Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Levia- 
tlian tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar
kiai ir tikslingai parūpinant.

Siunčiam pinigus į Lietuvę per 18 metų ir niekam 
nei centas nežuvo. *

Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir ne- 
judomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

John J. Zolp

Z

Wm. J. Kareiva
Savininkas

r>81 geriausios rųMes 
Ir patarnavimo, Sau
kit.

GREEN VALI.EY 
PRODUCTS 

Olsells Mvležlų kiauli
nių, svkdto Ir sūrių.

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

. M. ZIZAS
Namų Rųitymo Kontraktoriua 

Kata n įvairiausi n a namus prieina
ksdns

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock MM

nakties 4559 South Paulina Street
9

Telepbone YARI)S 0145165? W. 45th Street
_ Kampas So. Paulina St. Tat Boulevard 4552 
................................................................................................................................................................. .

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK- 

TORIUS

6504 S. WASHTENAW AVĖ.
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