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AUSTRIJOJ PANAIKINTA

Japonai reikalauja savo rasei
lygybės

^BERLYNAS, geg. 28. —
/okietijos ministerių kabine
tas nusprendė visas komunis
tų organizacijų savastis kon
fiskuoti, kadangi jie tai Įgijo
valstybės ir visuomenės nege
rovę skleisti. Policijai išaky
ta visas komunistų savastis
surasti ir konfiskuoti.

MEXICO CITY, geg. 27. —
Prezidencijalė kampanija Me
ksikoj, kaip pasirodo, yra iš
imtinoje buvusiojo prezidento
Plutarco Calleso žinioje.

PASKYRĖ ORDENO
KRYŽIŲ
VATIKANAS, geg. 28. —
Romon atvykusiam Airijos
vyriausybės prezidentui de
Valerai Šventasis Tėvas Pijus
XT paskyrė didįjį Pijaus ordeno kryžių.
,

mų pagerbė visus tuos, kurie

-----------

PANAIKINTA RAUDO
NŲJŲ PARTIJĄ

gina darbininkų teises ir ku*rie rūpinasi darbininkų būti-

PARYŽIUS, geg. 27.. — Bu mi- Tie visi geros širdies žmo
vusis premjeras Herriotas, ku n®s> sakė Jo Ekscelencija, dar
ris buvo Washįngtone ir ta- pininkų gerovei dirba remdaVIENA, Austrija, geg. 28.rėsi su prez. Rooseveltų eko- Inies popiežių Leono XIII ir
Krašto ir visuomenės naudai
naminiais klausimais, vakar Pijaus XI išganingais nurody
Austrijos vyriausybė specialiu
parlamentui
pranešė, kų jis mais. Tie nurodymai, tai Mo
dekretu panaikino komunistų
tinos Bažnyčios mokslas apie
girdėjo karo skolų reikalu.
partijų.
darbdavių santykius su darbi
Jis sako, kad prez. Roose
ninkais, vienų ir kiti) teises.
LAIKYSIS KONVENCIJOS veltas pastatė sųlvgų Prancū
SĄLYGŲ
zijai, jei pastaroji nori spręs
PRIPAŽINO VIEŠŲJŲ
ti karo skolų problemų. Ta są
DARBŲ BILIŲ
ŽENEVA, geg. 27. — Vo lyga yra ta, kad Prancūzija •
kietijos atstovas T. Sųjungos pirmiau turi išmokėti 19,261,
AVASHINGTON, geg. 27.—
taryboje pranešė, kad Vokieti' 432 dol., kurių pereitų gruodį
Žemesnieji
kongreso
rūmai
ja nekliudys žydų
gyvenimo j nemokėjo. Be to išmokėjimo
Aukštojoj Silezijoj, jei pasiro karo skolij reikalu pasitarimai pripažino vyriausybės pagamintų viešųjų darbių
bilių.
dys, kad tas yra priešinga len neįmanomi.
Šiuo bilium skiriama 3 bilijo
kų-vokiečių konvencijai.

PAŠALINTI SOCIALISTAI

DIDELIS NEPRITEKLIUS

ROMA, geg. 28. — Italijos
BRESLAU, Vokietija, geg. parlamentas pripažino vyriau
27. — Iš Aukštosios Silezijos sybės išlaidų sųmatų su 170
seimo fašistai atstovai išvarė milijonų dol. nepritekliaus.
uk trylikų socialistų atsto6 PRISIPAŽINO KALTAIS
į, kurie nebalsavo sąmatos
aušimu.
LE MARŠ, Iowa, geg. 27.—
NEIŠKRAUJA LAIVO
Pašaukti teisman 6 ūkininkai
prisipažino
kaltais
teisėjo
SFTVILLE, Ispanija, geg. Bradley pagrobimu iš teismo,
27. — Atplaukė vokiečių lai
vas Klio su prekėmis. Kadan PARENGIAMAS VATIKA
NO KONKORDATAS SU
gi ant laivo iškelta vokiečių
VOKIETIJA
fašistų vėliavų. Radikalų so
cialistų liepiami ispanai dar
BERLYNAS, geg. 27.
—
bininkai atsisako prekes iš
Kada Vokietijos vicekancleris
krauti.
• i '
von Papenas lankėsi Romoje,
600,000 DARBININKŲ GA jis Vatikano prašomas sutiko
parengti konkordatų, jį įduoti
VO DARBĄ
Vatikanui ir tuo
klausimu
WASHINGTON, geg. 28. - pradėti derybas.
Nėra žinoma, ar von Pape
Amerikos Darbo federacijos
prezidentas W. Green skelbia, nas jau parengė konkordatų.
Šventasis
kad per balandžio mėnesį a- Tik žinoma, kad
pie 600,000 bedarbių gavo dar Sostas tos rūšies klausimais
nėra skubus. Derybos gali ga
bų.
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phijos ir Chicagos kardinolus.
Buvo ne mažas skaičius ir įžymiųjų katalikų pasaulininkų.
Jo Eksc. delegatas iš laivo
tuojau nuvyko į Jo Emin. kar
dinolo Hayes rezidencijų, kur
apsistojo iki išvyksiant į Washingtonų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

L Chicagos žydų protesto
Yra apie penki kandidatai į kiojimo. 2, Prez. Rooseveltas
prezidentus. Kai kurie yra tybėms, dr, Finot.
atskilę nuo revoliucinės par
tijos, kuriai Calles vadovauja.1 ARKIVYSKUPAS PAGERCalles -tad tuos kandidatus įs , BIA DARBININKŲ GINĖJUS
pėja, kad! jie prieš valdiškų
SAN FRANiCISCO, Cal.,
partijų neveiktų, nes toks vei
(per paštų). — San Franciskimas bus nepakenčiamas.
Iš kalno reikia manyti, kad co arkivy skupas E. J. Hanna
į krašto prezidentus pateks kalbėdamas katalikų konferen
Calleso skirtas kandidatas.
rijoje dėl prarmoniniij probleREIKALAVO IŠMOKĖTI

Telefonas: Roosevelt 7790

NEW YORK, (per paštų).
— Atvykusį čia naujų apaš
tališkų delegatų J. Valsty
bėms, Jo Eksc. arkivyskupų
G. Cicognani, pasitiko ir svei
kino keletas vyskupų ir ne ma
žas skaičius kunigų. Kai ku
rie vyskupai ir kunigai ats
tovavo New Yorko, Philadel-

KOMUNISTŲ PARTIJA

MEKSIKOJ CALLES
VYRAUJA

METAI-VOL. XVII

KELETAS VYSKUPU PASITIKO
APAŠTALIŠKĄ DELEGATĄ

VOKIETIJOJ ĮSAKYTA KONFISKUOTI
KOMUNISTŲSAVASTIS

KONFISKUOJAMOS KO
MUNISTŲ SAVASTYS
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nai ir 300 milijonų dol.
Bilius pasiųstas senatui.
JAPONAI UŽ RASES
LYGYBĘ

SMALKĖS IŠGULDĖ VISĄ tuvos kurortai ir poilsio vie
tos ir kt.
ŠEIMĄ
Sakyto biuro priežiūros tademonstracija prieš Vokietijos vyriausybę dėl žydų perse
pasirašo ūkių infliacijos bilių. 3. Bolivijos atstovas J. Vals BUTRIMONYS. —Pr. Bo- ryhįų sudaro; pirm. — J. La
guliškis iš Lendernios jšėjo į penas, b-vės “Maistas” vyr.
direktorius, sekretorius — S.
MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO Butrimonis su reikalu. Namie
Kuzmickas, užs. reik.
m-jos
paliko žmonų rengiantis kepti
DIENA
ekonom. dep. direktorius, dr.
duonų. Manė kepti
nakčia. K. Sruoga, dr. J. Kriščiūnas,
Rytoj, gegužės 30 d., yra Grįžęs iš miestelio, rado duris V. Kvieska, inž. Garšva, J.
ŠIMTMEČIO PAŽANGOS
kapų diena — mirusiųjų pa užkabintas. Nors kažkaip bel Vileišis, V. Mačys ir K. Stri
PARODA
gerbimo diena
(Decoration dės, bet neprikėlė. Tada įsi maitis.
Chicagos šimtmečio pažan Day). Katalikai mirusius sa laužė pro kitas duris į vidų ir
gos paroda šeštadienį nepap- viškius ir kitus pagerbia kar rado baisų reginį. Visi buvo
ŠfVEDKAPIAI
štomis
maldomis.
užtroškę
nuo
smalkių,
kurių
rastai i^ilmingai atidaryta
Milžiniškam parade dalyvavo
UKMERGĖ. Netoli Želvos,
Decoration Day yra krašto prisirinko per anksti uždarius
kaminų. Žmona sukritus prie Bliūdašilio miške yra 21 sen
įvairių Chicagoj gyvenančių šventė.
pečiaus, vaikai ant žemės, uoš kapis. Iš jų 18 vienoje vietoje
tautybių grupės. Buvo ir lietu
viai. Ir Lietuvos vėliava Sol- VIENUOLIKĄ KUNIGAIS vė ant žemės ir vienas vaikas ir 3 atokiau. Kai kurie išlikę
lovoj visai miręs. Ant žemės -dar iki 1,6 metro auklėjo. Dau
dier field stadijume saliutavo
JŠVENTINO
gulėjusieji
dar atgaivinti, bet hariškių kaimo laukuose yra
šio krašto vėliavai.
Quigley Preparatory semi labai serga ir nieko neprisime taip pat 9 senkapiai.
Parodos sritis kasdien kiek
vienam žmogui atidaryta.
narijos koplyčioj vakar 11 jau na kaip tai įvyko.
Žmonės pasakoja, kad tai
nų Švč. Marijos P. seminari
švedų kapai. Daug įvairių pa
davimų
apie tuos kapus užsi
DEŠIMČIAI DIENŲ “KARA jos, Techny, III.,
auklėtinių
VASAROS KOLONIJA
LIENE”
kunigais įčventinta. Šventini
likę. Įdomu, kų iš tikrųjų jie
MOKINIAMS slepia.
•
mo apeigas atliko Jo E. Chica
Chicagos šimtmečio pažan gos vyskupas
pagelbininkas
Kauno miesto savivaldybės
gos parodai per dešimts die B. J. Sheil. Nauji kunigai pri socialės apsaugos ir medicinos RUOŠ PARODĄ KAUNE
nų skirta “karalienė” — gra klauso Dieviškojo Žodžio ku — sanatorijos skyrių atstovai
Amerikos grafikas I. Bana
žuolė iš Racine, Wis.,
Miss nigų misijonierių draugijai.
šiomis dienomis lankėsi Aly
Lillian Anderson, 23 m. amž.
tuje, rinkdamiesi vietų, kur sevičius iš Brooklyno, žinomas
BAIGĖS J ŠV. JUDĄ
Ji išrinkta iš tarpo 51 gražuo
būtų galima įtaisyti Kauno savo grafikos darbais Ameri
NOVENA
lių. Visos kitos skirtos “kara
miesto beturčiams pradžios koj, laišku kreipėsi į Lietuvos
lienės” palydovėmis. “Kara
mokyklų mokiniams krikščio nepriklausomųjų irienininkų
Švč. P. Gaudalupe bažnyčio nims, reikalingiems pataisyti draugijų, prašydamas suruoš
lienei” 5,000 dol. bus atlygin
j e, So. Chicagoje, vakar iškil sveikatų, vasaros kolonijas. ti jo darbų parodų Kaune.
ta.
mingai užbaigta į Šv. Judų no Vieta išrinkta Saratovos karei Grafikas Banasevičius gimęs
vena. Pamaldose daugiau kaip vinėse, Ši vieta yra sausa, ar Petrapilyje, bet jo tėvai gyve
ATVYKO IR IŠVYKO
1,000 poliemonų dalyvavo. Chi ti didelio pušyno, susisiekimas na Lietuvoje, netoli Vilkijos.
cagos
katalikai poliemonai tu su Kaunu yra patogus — au
Paštų departamento sekre
torius Farley šeštadienio ry ri savo sąjungų, kurios globė tobusais arba geležinkeliu. Iš PAKEIS SPECIALISTUS
tų atvyko į Chicagų, dalyvavo ju yra Šv. Judas.
viso kareivinėse gali
tilpti
Kauno m. ir apskr. V-ko su
parodos atidarymo iškilmėse
apie 250 vaikų.

TOKIJO, geg. 27. — Japo
nų vyriausybė pagaliau iškė
lė rasių klausimų. Ji
sako, ir vakare atgal grįžo į Wakad ateity japonai nepasira shingtonų.
šys nė kokių tarptautinių su
tarčių, jei nebus japonų rasei ŽUVO 2 POLICMONAI IR
pripažinta lygybė.
PLĖŠIKAS
na ilgam užtrukti, ypač su Vo
kietija, kur gali šiokios ar to

kios politinės perversmės įvykti. Čia vidaus reikalai nė

ra pilnai nusistovėję.

Kalbama, kada konkorda
tas bus padarytas, tai jo pasi
rašymui į Vatikaną
pasiry
žęs vykti patsai kancleris Hit
leris. Sakoma, ir
Šventasis
Tėvas Pijus XI reiškęs pagei
davimo, kad Hitleris aplanky
tų Vatikaną, ypač tokiu svar
biuoju reikalu, kai kad kon
kordato pasirašymas.
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NEŽINO KAS DARYTI

daryta komisija tikrina, kiek
įmonėse dirba užsienio spėria
listų. Paaiškėjo, kad daugelį
įmonėse dirbančių specialistų
lengvai galima pakeisti Lietu
kaip 102,000
nusiskundimų
vos piliečiais. Manoma,
kad
prieš 1931 metų
mokesčius.
INFORMACINIS
LEIDINYS
svetimšalius
specialistus
bus
SOUTH BEND, Ind., geg.
Kaip juos visus išklausyti, tai
AMERIKIEČIAMS ..
ne trukus pakeisti Lietuvos
26. — Trys poliemonai susi
klausimas. Gal bus išklauso
piliečiais.
kovė su plėšiku, kuris važia
mi gausingomis grupėmis. Iš
Ekonominių
studijų
draugi

■ I..... ■ ■■— I I I ,1,
vo vogtu automobiliu. Žuvo 2
to nebus nė kokios
žmonėms
jos išlaikomas Amerikos lietu
BOTANIKOS SODAS
poliemonai ir plėšikas. Trečia
naudos.
vių
ekonominių
informacijų
sis poliemonas sužeistas.
ATIDARYTAS
biuras išleido informacinį lei
DAUGIAU UŽ VISKĄ
dinį amerikiečiams, vykstan
Vytauto Didžiojo universi
ATSTOVAS ARGENTINAI
MANDAGUMO
tiems į Lietuvų. Jame yra nu teto botanikos aodas atidary
tikslai, tas darbo dienomis nuo 8 vai.
Chicago miesto
majoras pasakoti Amerhiūro
WASHINGTON, geg. 28. —
nurodytos
apsistojimo
Klaipė iki 5 vai., šiltnamiai atidaryti
atsišaukimų.
J. Valstybių ambasadorium Kelly paskelbė
Argentinai prez. Roosevelta’ Ragina visus miesto tarnau doje ir Kaune vietos, susisieki nuo 2 vai. iki 5 vai. V. D. ureikalingiau niversiteto botanikos sode lan
paskyrė A. W. Weddell iš tojus, kad jie ko mandagiau mo priemonės,
sia apseitų su atvykusiais į sios valdžios įstaigos, pinigų kytojų patogumui įtaisyta
Virginijos.
šimtmečio pažangos
parodų keitimo įstaigos ir žymesnieji naujų patobulinimų įrengtas
Kaune lietuviški bankai, Lie- ir bufetas.
PLATINKITE “DRAUGĄ” pašaliečiais.

Kolonija manoma įrengti
Cooko apskrities turtų įkai
400-ams vaikų, dvi grupės po
nuotojo ofisuose
nežinoma
200 vaikų, kiekviena grupė po
kas daryti. Turima daugiau
mėnesį.

i

PKSUO S
menkiausio pasipriešinimo. Kaip dulkės le
kiam pavėjui. Kaip dulkės ir išnyksim.

Pirmadienis, gegužės 29, 1933

sliington 1933.

natvės pensijos įstatymų. Jis lyje nors vienus metus prieš
Senatvės Pensijos Įstatymo aiškiui sako, “kad senatvės paduosiant aplikacijų ir nuo
Metų, Gyvenimo Vietos ir
pašalpai taksai vieno dolerio lat gyvenęs valst. per 15 me
Išeina kasdien, fšskyrua sekmadienius
Bet kodėl taip f Nejaugi lietuvis taip
MENUM KRATOS KAINA: Metams — *6.00, PuPilietybes Reikalavimai
bus uždėti ant kiekvieno šios tų. 3 yra J. A. Valst. pilie
Mt metų — $3.50; Trims mėnesiams — *2.00; Vienam Dievo nuskriaustas, kad jis nieko didingo įmėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams *7.00; Pusei me
Tos valst. teikia kokios norspaU. vyro-gyventojo, virš 20 tis. (1933 laws, page 401, See.
tų — *4.00. Kopija ,03c.
vykdyt, sukurt negalėtų!! Argi mums gabu Laiks nuo laiko gauname
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negir
tina, jei neprašoma tai padaryti Ir uepiTsiunčiama tam mų trūksta!! Ne. Talentų mes turim. Savo daug klausinių apie senatvės apsaugos tų valstybių seniems U1<-dų senumo, nepaisant ar J. 6).
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
tautos genijais apdovanojom svetimas šalis. pensijas, nes maža žmonių su gyventojams. Paprastai, pra A. Valst. pilietis, ar ne.
Maryland
kasdien.
Senatvės
Pensijos
Reikala

Skelbimų kainos prisiunėi'amos pareikalavus.
šytojų
metai
mainosi.
12
val

Senatvės pensija duodama
Genijus glūdi mūsų tautoj. Mes nemokam ir sipažinę su įvairių valst. pen
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
vimai
sulig
Valstybių
stijų
reikalauja,
kad
žmogus
sijos
įstatymais.
Kadangi
šis
aplikantui, kuris — 1. sulau
nenorim jo išjudint. Mums trūksta dvasinės
5 vai. po piet.
California
piašydanias
pensijos
turėtų
7b
klausimas
yra
vienas
iš
svar

pusiausvyros, trūksta tautinės dvasios veiki
kęs 65 metų arba viršaus; 2.
Pašalpa
teikiama
kiekvie

metų,
11
valst.
nustato
65
me

biausių,
kurį
valst.
legislatūros
me ir gyvenime. Mes vis dar negalim pajust
yra J. A. Valst. pilietis per
“DRAUGAS”
gyvenimo pulso. Perdaug paskendom gyveni šiais metais turės svarstyti, tus, viena — 68. Ir rezidenci nam, kuris — 1. sulaukęs 70 mažiausia 15 metų prieš pa
LITHUANIAN DAILY FRIEND
mo kasdienybėj ir nebejaučiam jokios savi čionai pilnai išdėstome visų jos laikas mainosi. Vienas nau metų; 2. yra J. A. Valst. pi duosiant aplikacijų; 3. gyve
Published Daily, Iixeept Sunday.
kurie jas įstatymas, Arizonos vals lietis, per mažiausia 15 metų nęs valst. nuolat per mažiau
SUBSCRIPTIONS: One Year — *6.00; Six Months garbos, jokios didybės. Užtat mes ir neįsten- valstijų nusistatymus,
— *3.50; Three Months — *2.00; One Month — 75c.
tijos, reikalauja, kad aplikan- prieš paduosiant prašymų; 3. šia 15 metų. (1927 Laws, Ch.
giani nieko didingo įvykdyt. Argi iš tiesų buvo iki šiam laikui.
Europe — One Year — *7.00; Slx Months — *4.00;
Copy — .08 c.
mes ir pasiliksim tokie lepšiai, hijų savo tau- Iš 44 legislatūrų, kurios lai- tas išgyventų net 35 metus to gyvena valst. ir apskrityje, ku 538, See. 3).
Advertislng ln "DRAUGAS" brings best results.
Advertislng rates on appllcatlon.
tos, atseit, savęs pačių! Nejaugi mums ne- ko posėdžius šiais metais, ne je valstijoje, Massachusetts ir rioje paduoda aplikacijų nuo
Massachusetts
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ave., Chicago brangi sava literatūra, sava spauda, sava, mažiau kai 37 rimtai svarstė North Dakota reikalauja 20 lat nemažiau 15 metų. (1927
“Tinkama pašalpa tinka
bilių, liečiantį senatvės apsau metų; Kentucky, Nevada, New Session Laws, See. 3).
lietuviška galvosena?
miems piliečiams, kurie reika
gų. Keturiolika valstybių sva York, Oregon ir West Virgi Delaware
Štai jau gana daug laiko praslinko nuo
Pensija bus teikiama as lauja pašalpos ir užlaikymo,
rstė, kad permainyti dabarti nia — 10 metų; Arkansas ir
DIENOS KLAUSIMAI
kurie 70 metų senumo ar vir- '
pirmo rimto žingsnio į didybę. Jau keletas
nius esamus įstatymus; Idaho Delaware — 5 metų, bet De,la- meniui, vyrui arba moteriai,
šaus, kurie gyvena valstijoj
mėnesių praslinko nuo to laiko, kai per visų
A. L. K. STUDENTŲ SEIMAS
valst. dėta rimtų pastangų at ware valst. taip pat reikalam j65 mebi senumo arba viršaus,
nemažiau 20 metų prieš pa
lietuviškų pasaulį nuskambėjo:
šaukti senatvės pensijos įsta ja, kad žmogus turi nuolatai:kuris Per 15 met? gyveno J
4
Kadangi šiandien, Šv. Marijos kolegijoj,
Valst. ir kuris Delaivare duosiant aplikacijų.” (1930
— Štai susiorganizavo Amerikos lietuvių tymų, bet nepavyko; dviejose gyventi J. A. Valst. per 15
Thompson, Conn., įvyksta A. L. K. Studentų katalikiškoji moksleivija!
ar trijose kitose valst. daryta metų; kitos trylika valst. rei- valstijoj išgyvenęs nemažiau ^aws» Ch. 402).
organizacijos seimas, dėl to duodame žodį
panašūs žingsniai, gal, dėl žmo kalauja, jog žmogus išgyven penkių metų. (1931 Aets, II. Minnesota
Ir
kų
gi
mes
nuveikėm!
Kų
gero
savo
“Studentų Žodžio” redakcijai, kuri seimo
Senatvės pensija duodi
nių nusistatymo, sumažinti va tų net 15 metų tose valstybė B. No. 28, See. 6).
tautai
davėm!
Tiesa,
nuveikta
nemaža.
Bet
proga į savo žurnalų įdėjo tokio turinio ve
se. Kiekviena valst. nustato Idaho
aplikantui, kuris — 1. su!
lst. ir. valdžios išlaidas.
dar
daug
laukia
Dievas
ir
Tauta.
Darbas
damąjį straipsnį:
Pensija teikiama asmeniui, kęs 70 metų arba viršaus; ’S"
26 valstijų legislatūros jau pensijos kiekį. Daugumoj vai.
sunkus ir daug pajuokos susilaukia. Daug
“Prisikėlėm didžiam gyvenimui. Prisikė yra tokių, kurie taip įsišaknijus, jog jie tik nutraukė savo posėdžius, bet daugiausia mokama po $1.00 kuris — 1. sulaukęs 65 metų!yra J. A. Valst. pilietis malėm, kad pasauliui savo tautos didybę paro- dejuoti ir skleisti kitų, norinčių dirbti, tarpe tikimos, kad dar viena arba į dienų. Kentucky nedaugiau arba viršaus; 2. yra J. A. Vai. žiausia 15 metų prieš paduo
dytumėm, kad savo tėvams jų sunkaus darbo nepasitikėjimų moko. Bet, ačiū Dievui, Ame dvi valstybės, kurių legislatū $250 į metus; North Dakota pilietis mažiausia 15 metų, siant aplikacijų; 3 .gyvenęs
ir prakaito vaisius atiduotumėm. Prisikėlėm, likos lietuvių jaunimas dar nevisas miręs ros vis posėdžiauja, šiais me — $150.00 į metus, Indiana prieš paduosiant pensijos ap nuolat valst. ir apskrityje kur
kad savo tautos genijum gyvenimų skaidrin- tautai. Dar yra sveikų atžalų, iš kurių išaugs tais pradės kokį nors pensi aukščiausia suma yra $15.00 j likacijų; 3. gyvena Idalio vals. paduoda aplikacijų mažiausia
ir čia nuolat išgyveno nema- 15 metų. (1929 m. Laws Ch.
nienesi
tumėm. Štai kokiam gražiam ir didžiam gy nauja, sveika, tautiškai ir religiškai susipra jos įstatymų.
D ~
,
ižiau 10 metų. (1931 See. 5). 47, See. 3),
venimui prisikėlėm! Bet, deja, jis dar taip tusi karta. Ir jai bus lemta ant griuvėsių Ateiviams tie įstatymai maBe Delaware ir Ariransas, _ ,.
7 Iiiniana
Montana
toli nuo mūsų. Tos idėjos, tie gražūs užsimoji statyt naujų, skaidrų gyvenimų.
žai kų teikia, nes visi nauji j-senatvės pensijos neduodamos1
Senatvės
pensija
teikiama
Senatvės pensija duodama
mai, dar tik svajonėmis atrodo*, dar tik gra
įstatymai, sekant senuosius į- ateiviams. Tu dviejų valst. įtik
tam
aplikantui,
kuris
—
1.
Šio
mėnesio
29
d.
šaukiamas
antrasis
A.
aplikantui, kuris — 1. sulau
žus, viliojus miražas.
statymus, stengias pagelbėti statymai reikalauja penkių me
sulaukęs 70 metų; 2. J. A. Vai. kęs 70inetų, ar viršaus; 2. yra
t
L. K. Studentų Seimas. Šis seimas mums pa tik Amerikos piliečiams.
tų rezidencijos tose .valstybė
Mūsų tėvai, užmiršę savo didžių praeitį, rodys, kiek yra susipratus Amerikos lietuviš
pilietis per 15 metų; 3. išgy J. A. Valst. pilietis mažiausia
ištisus amžius nešė sunkų vergovės jungų. koji moksleivija. Šis seimas parodys ar mes, Pirm šių metų, 17 valst. bu se ir nedaro skirtumo tarpe venęs valstijoj ir apskrityje,
15 metų prieš paduosiant pePer amžius įprato vergauti. Daug jų, bėgda jauni tautos kareiviai, pasiryžę stot į kovų vo priėmusios senatvės pensi piliečių ir nepilieeių. Bet ki kur paduoda aplikacijų, nuolat nsijos apiįkacijų; 3. nuolatai iš
mi į šių šalį, atsinešė su savim ir vergo dva prieš ištautėjimų ir subedievėjimų, ar kaip jos įstatymų. Šįmet priėmė dar tose 22 valst. Amerikos pilie per 15 metų. (1933 laws, Ch. gyvenęs Montan(>j niažiausia
tybė yra pirmas reikalavimas.
sių. Gal būt, ir įneš gimėm tuo pačiu vergo daug mūsų bendraamžių draugų ir senesnių 7 valst. Tat, išviso 24 valst.
15 metų. (1923-27 Revised
Arizona, Maine, Massachu 36, See. 4).
vės pamėgimu, nes daugelis mūsų bendraam jų veikėjų pasiduosim minios nuotaikai ir Čia paduodame valstybes,
,Code Supp. Ch. 112, see. 4541).
kurios turi senatvės pensijos setts, New Jersey, New York Į Kentucky
žių draugi} vergauja svetimai kultūrai, sve plauksim pasrove.
įstatymų ir kuriais metais jį ir North Dakota įstatymai tik I Senatv? pensija teikiama Nevada
timiems papročiams. Daugelis pakliuvo ma
1. sulau- Senatvės pensija duodama
pažymi, kad prašytojas turi aplikantui, kuris
Nuo šio seimo tarimų ir rezoliucijų pri priėmė:
terijos pančiuosna. Gyvenam be didžių troš Į
23, būti Amerikos pilietis; kitos,k«s maz.altsm 70 metų; 2. yra tam, kuris — 1. sulaukęs 65
kimų, be pasiaukojimo. Susmulkėjom ir su klausys mūsų organizacijos likimas ateityj. Montana 1923, Nevada ,1923
*yl« valst. reikalauja, kad jis J- A’ Valst. pilietis mažiausia metų, arba viršaus; 2. yra J.
stingom. Patenkinti, jei gerai paūliojam, pa- Į kurių pusę pasuksim organizacijos vairų, AVisconsin 1925, Kentuck
15 metų prieš paduosiant jie A. Valst. pilietis mažiausia 15
į ten ir plauksim. Todėl kiekvienam mokslei- 1926, Colorado 1927, Maryland turi būti J. A. Valst. piliečiu
silinksminam.
nsijos aplikacijų; 3. gyvenęs metų; 3. tikrai gyveno valst.
vis-ė, kuris jaučia pareigų dirbti Dievui ir 1927, California 1929, Minne- per 15 metų prieš paduosiant
mažiausia 10 metų valstijoj ir per 10 metų. (1925 session
Kartais atsirasdavo vienas kitas idealis tautai, kiekvienas, kuris jaučia savo krūti sota 1929, Utah 1929, Wyom prašymų.
Negalima suprasti, kodėl da ,“PskntWe> knrian> !*<•»«<<» » Laws, page 170, See. 5).
tas, pasišventėlis pasiryžęs kelti savo tautie nėj plakant lietuviškų širdį, vykit į šį seimų ing 1929, Massachusetts 1930,
jplikacijų. (1926 Laws Ch. 187, New Hampshire
čius iš miego. Nerado pritarimo, nė pasitikė ir aktyviai jame dalyvaukit. Per šį seimų New York 1930,
Delaware roina skirtumas tarpe piliečių
jimo. Gražiausi sumanymai ir kilniausios idė mes turim igaut daugiau drųsos, daugiau pa 1931, Idaho 1931, New Hamp- ir nepilieeių, nes pensijos mo- See. 3).
Pensija duodama aplikantui
jos žuvo. Ir vėl po senovei miegojom tautiniu
70 metų senumo, arba viršaus,
shire 1931, New Jersey 1931^1 kainos iš viešųjų fondų. Kiek Maine
siryžimo dirbti.
ir religiniu miegu. Dažnai patys savimi nepa
West Virginia 1931, Arizona yra žinoma, ateiviai, taip pati Senatvės pensija teikiama kuris gyvena apskrityje, kur
Prisikėlėm
naujam
didžiam
gyvenimui
—
sitikėdami griauname tai, kų didžiausiu pasi
1933, Arkansas 1933, Indiana • turi nešti taksų naštų — tie- aplikantui, kuris — 1. sulau- paduoda aplikacijų per 15 meryžimu, skaisčiausia viltimi statėm. Esame ir gyvenkim juo!”
1933, Maine 1933, North Da- sioginiai, ar netiesioginiai. Im kęs 65 metų, arba viršaus; 2. tų, arba ilgiau, ir kuris yra
milžinai sumanymais, užsimojimais, bet nykš
Amerikos pilietis per 15 metų
Iš šių žodžių galima matyti, kad lietuvių kotą 1933, Oregon 1933, Wa- kime Massachusetts valst. se- gyvenęs mieste arba miestearba daugiau.
tukai darbais. Pašūkaut, daryt nutarimus,
katalikų studentų organizacijos vadai yra ku paremtų. Ji yra reikalinga ir daug gero įneš liet. kat. studentų organizacijos vadų pasi New Jersey
mėgstam, bet tikrai atsidavusių tautinei kū
rybai ir tikybiniam darbui darbininkų trūk pini idealizmo ir tautiškos dvasios. Dėl to į mūsų tautinį gyvenimų šiame krašte, jei ryžimais ir jų seimui linkime geriausio pa Senatvės pensija duodama
sisekimo savo kilnų darbų praplėsti vi. ose šituo aktu- bile asmeniui, kusta. Tokiu būdu gražiausi sumanymai ir idė reikia, kad mūsų plačioji visuomenė šių daug visuomenė jų parems.
Mes iš savo pusės džiaugiamės gražiais Amerikos lietuvių kolonijose.
jos liekasi žodžiais,—nerealizuoti. Išsigųstam žadančių organizacijų stipriai ir nuoširdžiai
(Tęsinys 3 pusi.)

“DRAUGAS”

DĖDĖ LAPĘ NUŠOVĖ
' .

t
...
Šventkiemių sodžiuje gyveno ūkinin
kas vardu Nikodemas.
,
Buvo jisai žmogus aukštas, plačia
kaktis, kelmuotais lunku išriestais ančiakiais. Spitras, o dėlto daugiau, kaip kiti,
matė. Ūkininkavo jisai sumaningai; gy
vuliams skursti neleido — žemės neap
leido; javai derėjo — gyvuliai viso.
Dėl proto ir doro, teisingo būdo so
džius apsirinko jį vyresniuoju. Ir neuž'

sivylė.

Nuo tos dienos “Dėdė Nikodemas”,
nes dabar taip jį ėmė vatlinti, užmiršo,
kas tai yra jo paties ūkis, kas kaimynų.
Viso sodžiaus reikalai ir rūpesčiai buvo
lygiai jo paties reikalai ir rūpes&ai. Vi
sų dienų aplink laukus žvalgėsi; vakarop,
kų gera ir pikta regėjęs, svarstė ir gal
vojo, kaip čia negerumas geru padarius.
Tuomet jis buvo “nedoras” — rūs
tus, nieko nesakė. Kaimynai jo bijojo. Bet
baisus jis nebuvo, tik ūmus. Jei drįsi ne
laiką pertraukti jam minties siūlų, su
pyks smarkiai, sušuks balsiai. Bet nenugigųsk. Sakyk, ko tu nori. Išklausys kan

triai, pamokys išmintingai. O pamokęs,
ims jau balsiai galvoti, kų buvo pirmiau
pradėjęs. Savo minčių, savo sielvarto ne
slėps nuo tavęs, ir tu, kų bežiūrint, pasi
jusi jo liga besergųs, juo sielavartu besi
sielojus.
,
Žmonės vadino jį atkakliu, o jis tik
rimtas buvo, veltui nemintijo, niekų ne
plepėjo ir nieko pusiau nedirbo. Kų iš
galvojęs, tuojau vykino; kų turėjo, nelei
do sugaišti. Savo sodžiui apginti negai
lėjo nė pusės savo ūkio. Priešininkus bebaidydamas, pats buvo ramumo nebete
kęs, bet džiaugėsi, sodžiui ramumo davęs.
Užtat visas sodžius ne tiktai klausė
Dėdės Nikodemo, bet jį gerbė ir net my
lėjo. Kų Dėdė pasakė, buvo šventa ir tuo
jau padarytina. Jei kas jauniklis išsišok
davo savo sumanymais, tuoj gaudavo:
'* — Tylėk, varlei Geriau klausyk, ką
Dėdė sako.
Tad šventkiemieČdai, nors ir jiems,
kaip ir kitiems, viena diena džiaugsmų
nešė, antra — nuliūdimų; vienų dien rim
ties angelas šešėliu per sodžių perplauks,
i kitų dien juodas žaltys, galvų iš ažn kal
no iškišęs, tai saldžiai vilios, tai siera
spiaos, —. kad buvo išmintingi, susitvar

SENATVĖS PENSIJOS
ĮSTATYMAI

kę, susiklausų, tai savo vado klausydami,
angelų pasveikindami, žaltį nnaliodami,
gyveno ramiau ir laimingiau, nei kiti.
Tačiau, kaip niekas pasaulyje ilgai
neištesi neatsimainęs, taip ir Šventkiemių
rimtis ir laimė.
Gyvendami prie pat Šventosios upės,
jie augino daugybę vandens paukščių. Bet
nė vienų taip nemėgo, kaip žųsis.
Žalingi tai gyvulėliai: dažnai dėl jų
tekdavo kaimynams vaidytis ir net susi
pešti. Bet kad ir pelno buvo iš žųsų ne
maža, tai vis dėlto nesiliovė laikę.
Linksma būdavo pasižiūrėti, kaip vi
durvasarį žųsiukai apsiplunksnoja ir su
senėmis žųsimis susilygina. Pavasarį išnešdavai juos pievon anderioje, o dabar
nebesusidėtumei nei į du vežimu. O-ol tai
turtas 1 Žiūrėk!
Vakaras. Visi gyvuliai iš laukų su
grįžo ir jau sudoroti. Šeimyna pavalgy
dinta. Šeimininkė jau būtų laisva, tik žų
sų dar nėra. Ir dar niekur nieko, o jau
ima rūpintis ir sielotis, beg visos šian
dienų sugrįš, ar nebus viena antra kritus,
ar išbuvo ramies, laukinio nepatramen
tos, ar neįžago “Jokūbas kūdas” (vilkas)
ir nepagadino jų dėslumo.

— Pagonka!
— Pagonka!
Prasideda stumdymasis, gnaibymas!;,
pešiojimasis ir toks klegesys, toks kirgagojimas, kad nei apsiklausyti. Nurin^|
godžius vėl tai valandai atgyja.
■
Šeimininkė tai mato. Norėtų bėgti
betų, nekantrauja. Bet kaip čia beišsiskirti savosios?
— Oi, nusibruks su visu būriu toliau
sodžiun ir žinok, kad geras, ar tavo žu
vo, jei žuvo, ar kaimyno:...
Šeimininkė vis labiau jaudinasi, ne
rimsta, nore žino, jog per kiemų perėju
sios, visos šast, išsiskirs ir sueis, kur rei
kia. Pasiliks kurioji, ir tų svetimosios va
Sveikos, sveikos, seselės 1 — girk- ru išvarys, išgnaibys.
Taip ir yra. Štai jau šeimininkę ap
į
Seniai nesimatėm!
niko. Aukštai kaklus ištiesusios, greitai,
Kų beveikiat!
greitai, už kita kitos sveikina džiaugias
ir... vaišių prašo.
Ar daug pelnėt!
Nelįsk, pagonka!
— Mano žųselės nabagėlės, mano balNemink ant kojų!
tasjiamėlės... žiūti žiūti žiūtil... Mano žą
Šalin!
siukai ilgaspamiukai... žili žili žili!... —
Žųsų balsan klega šimtus lipšnių žodelių
Šalini
\
šeimininkė. O tuo tarpu pila ant nugarų
Kur!
grūdus ir neramiai skaito.
Kur!

O žųsys šiemet užderėjo: bus visa
kapa muštinių.
— Tegu tad vyrai pasakys moteris ne
mokant pinigų uždirbt! — balsiai, pasididžiuodamos, pabaigia savo mintis ir ei
na rėtyje išsinešti grūdų.
Būriais būriais atkrypuoja baltos, pil
kos žąselės. Jos negreitos. Bet ko gi sku
bintis? Eina sau tūptų, negi darbo dirbtų.
Skilviai netušti, sliekų, žolelių gana pri
sirankiojo. Duos šeimininkė ko nors pa iskaninti, gerai; neduos, ir be to apsieis.
Tad ir tiriliuoja ramūs būreliai, nelygi
nant, vakarinius poterėlius.
Bet štai santvaras. Būrių dešimtis, o
kelias siauras. Sumišo vienon krūvon.
—
telėjo.
—
—
—
—
—
—
—

—
—
— Kur lendi 1

(Daugiau bus)

I

Pirmadienis, gegužės 29, 1933

KR AU&KS
valstijoj mažiausia 20 metų
prieš paduosiant aplikacijų.
(1933 laws, Page 107, see. 2).
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RYTOJ KAPŲ PUOŠIMO DIENA
Tūkstančiai Chicago ir apylin
kės lietuvių suplauks į
Šv. Kazimiero kapus
IŠKILMINGOS PAMALDOS M. Švarlys, Sv. Kryžiaus paPRASIDĖS 10 VAL. RYTO rap. vikaras. Per mišias ir pro
ctsijoj giedos varg. Sasnaus
Rytoj kapu puošimo diena ko choras.

(Tęsinys iš 2 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI:

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
Tel. LAFAYKTTK >067

DR. A. RACKUS

Oregon

J, F. RADŽIUS

KRAUTUVES
PARDUODA

Gisbon
6 iš 10

Prieš vi. okių kitokių skir
I
tingų padarynių

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ
LIETUVIŲ VISUOMENEI

Ateinantį antradienį gegužės
! 30 d. yra Kapų Puošimo švenj tė (Decoration Day). Tų dįeį nų kasmet įvyksta metinis mij rusių paminėjimas Šv. Kazi
miero kapinėse. Todėl turime
garbės širdingai kviesti gerb.
dvasiškijų, vargonininkus ir'
visų lietuvių visuomenę dalyvauti iškilmingose pamaldose,'
kurios prasidės 10 vai. rytų.1
Šių metų paminėjimas yra jubiliejinis, nes sukanka 30 me
tų, kaip Šv. Kazimiero kapinės
buvo įkurtos.
Valdyba

DĖLTO, KAD

GIBSON Refrižeratoriai yra nau- I
jausi, tvirčiausi, gražiausi, ekono- I
miškiauei ir pagaliau palyginus su 1

kitais, tai yra

MAŽIAUSIOS
KAINOS
MARKETE
Nes Gibson šaldytuvai pilnos šei
myniškos mieroR, Parsiduoda tik

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 VVEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

PO

£89.50

Tel. Lafayette 8579

Kiti didesni dėl didesni'ų šeimy
nų arba biznio vietų biški dau
giau. Yra keletas skirtingų mode

J. Llulevlčius
Graborius

lr

lių pasirinkti.

Balsam uoto jas

Visuomet apsimoka pridėti 910 00
dangteli ir įsigyti Gilison Refrlgeratorį.
Bei
pilno
saugumo,
GIBSON, pirkite iš

pirkite

PEOPLES
FURNITURE CO.
KRAUTUVIŲ
2536-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400
4177 83 ARCHER AVĖ.

Lafayette 3171
Chicago, UI.

Patarnauja Chi
cagoje lr apiellnkšje.
Didelė ir graži
Koplyčia dykai
4092 Archer Avė.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
▼ BDftJAB

1646 WEST 46th STREET
Tsl. BosAevard 8262—8412

Tel. CICERO >94

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimos už 285 00
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avflua Cioero, Di.

Valandos: 10—12 ryto
Seredomis lr Nedėllomls pagal sutarti

OFFICE HOURS:

2 to 4 and T to • P. M.
■unday by Appointment

Tel. LAFAYETTE 7650

HEMLOCK 8161

DR. F. C. VVINSKUNAS

DR, V. S. NARES

Gydytojas ir Chirurgas

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
>420 Weat Marųuette Road

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

VALANDOS:

9 Iki 12 ryto: 7 Iki 9 vakare
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį
Rea 6468 8. MAPLBWOOD gVYL

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

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

Tek Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOlš

Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Vak: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki
12 ryto (išskyrus se rėdo nna). Taipgi

nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais Tel. Ofiso lr Rsa GrovehlU 6617
6917 S. Waehtenaw Ava
lr Ketvergais
Rez. Tel. Hyde Park 3305

DENTISTĄS
4712 So. Ashland Avenue

PRANEŠU

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

X—RAY

DR. GUSSEN

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį
Ofiso telef. Boulevard 7820
Namų telef. Prospect 1930

LIETUVI8 DENTISTĄS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
valandai vakare
Nedėliomis tr Seredomia susitartu

4847 W. 14th St.

Phone Canal 6122

(M. D.)
SUGRĮŽIMĄ

PRANEŠIMAS

Tet Cicero 1260

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3428 Weat Marųuette Road
VaL: 2*4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėiioj susitarus

DR. M. T. STRIKOL’IO,

DR. MARGERIO

Phone BOULEVARD 8481

2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—8 lr 7—8 vak.
Seredomis lr nedėllomls pagal sutarti
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868
Tel. Canal 0257

DR. G. Z. VEZEL’IS

Cicero, BL

DR. VAITUSH, OPT.

Didelė graži koplyčių dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

Gydytojas ir Chirurgas

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6400 So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
6 iki 8:30 vakare

DR. G. I. BLOŽIS

DR. T. DUNDULIS

DENTISTĄS

2201 W. Cermak Road

EUDEIKIS IR SŪNUS

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinama*
už NAUJU MAŽESNI KAINĄ
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
Pašaukite REPUBLIC 83-10 dėl eksperto patarnavfmo
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. Victory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

(Kampas Leavitt BL)

4142 ARCHER AVSJNUB
TeL Virgiui* 0036

Valandos: Nuo 2 Iki 12 ryto

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Nuo 1 Iki t vakars
Bsrsdoj pasai sutartį

Palengvins akių įtempimą, kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių apteiin'uio, nervuotunio, skaudamą akių karštį. Nuimu
Cataraetus. Atitaisau trumpą regystę
ir tolimą regystę.
(
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
I
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. C.K. Kliauga

Tel. Grovehlll 1595

DR. A. L. YUŠKA

DENTISTĄS
2420 W. Marąuette Road

-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Val.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.

arti AVestern Avė.

Seredomis po pietų ir Nedėldtentato
tik susitarus
2422 W. MARQUETTK ROAD

Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

ĮVAIRŪS

Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATŪRIS

DENTISTĄS

T«L Canal 1122

T

*

Phone Boulevard 7042

4645 SO. ASHLAND AVĖ.

LIETUVIS GRABORIUS

■

2463 W. 63rd St, Chicago

Rezidencijos Ofisas: 3656 W. 69th bt.

DR. A. P. KAZLAUSKAS

GRABORIAI

Refrigeratorius

PHYSICIAN AND SURGEON

Ofiso valandos: 1-4 lr 6-6 vai. vak.

Res. Hemlock 7691

668 VVEST 18th STREET
Tdl. Canal 6174

S. M. SKUDAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Boulevard 7688

A. MASALSKIS

Musų patarnavimas
dovaus regulerės J. A. V. ka visuomet
sąžiningas ir
nebrangus,
neturi
riuomenės karininkai iš Fon me Išlaidų nes
užlaikymui
Sheridan, kurie bus atvykę į skyrių.
Chicagų militariniam paradui.
Nauja, graži ko
Visas lietuvių ekskareivių po
plyčia dykai.
stas dalyvaus pamaldose.
3307 Auburn Avenue
Po pamaldų prie “nežinomo
jo kareivio” kapo ten pat ka
puose postas atliks tam tikras
militarines apeigas.

Canal 9706

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7 327

Persikėliau 1 erdvesne lr patogesni
vietą
8325 SO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų U
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12

Ree. and Offioe
2868 OS. Leavitt SL

Office Phone
Proepeot 1028

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKAS
3147 So. Halsted St.

DR. P. P. ZALLYS

STANLEY P. MAŽEIKA

PEOPLES
FURNITURE CO.

Ofiso: Tei. Catamet 4030
Res.: Tel. Hemlock 6280

GYDYTOJAM. CHIRURGAS

ris-1. sulaukęs 70 metų; 2.
Senatvės pensija bus duodaX-SPINDULIAI
A. Valst. pilietis; 3. gyvena ma aplikantui, kuris sulaukęs
3051 W. 43rd St.
New Jersey valst. ir ten gy- 65 metų, arba viršaus, yra J. (Prie Archer Ava netoli Kedsle)
ase S Iki 8 vau vakare
veno nuolat per 15 metų. (1931 A. Valst. pilietis ir gyvento- ValAudoe:
eerMouli ir neaelieaug pegai
sutarties
Public Laws, Ch. 219).
!jas per 15 metų ir Oregon valNew York
Istijoj mažiausia 10 metų. (11
PHONE GROVEHILL 0027
Senatvės pašalpa duodama 1343).
Valandos: 2-4; 7-0 P. M.
I
' -J • u • I • -J - 'J Trečiadieniais
ir sekmad. auultarue
žmogui, kuris — 1. sulaukęs 1 Arkansas
(i
i/ininniA
70 metų; 2. yra J. A. Valst. Būti tinkamu gauti pensijų, Ufli Ja „8 KADZEnluK
pilietis; 3. gyvena New Yorko šiuo įstatymu, aplikantas tu- Lietuvis Gydytoja* lr Chirurgas
6869 SO. WESTERN AV B.
valst. mažiausiai 10 metų.
ri būti Arkansas valstijos tikChicago. I1L
(1930 la\vs, Ch. 387, see. 123). ras gyventojas per mažiausia
North Dakota
5 m., prieš i>aduosiant apli Phone PULLMAN 0860
Senatvės pensija bus išmo kacijų, turi būti 70 metų amž.
kėta bile asmeniui, kuris su ir neturi turėti jokių pajamų.
DENTISTĄS
laukęs 68 m., yra J. A. Valst. (1933 laws, page 193, see. 2).
30 East lllth Street
Prie Y. M. C. A., Roseland
'
FUS.
pilietis ir kuris gyvena toje
Uasas, X-RaY, ete.

(Decoration Day). Šv. Kazi
Bus pagerbta, kun. dž.
miero kapuose bus didelės iš
Kriaučiūno atmintis
kilmės, prie kurių kapų direKadangi šįmet sueina 30
ktoriato valdyba jau prisiruometų nuo Šv. Kazimiero kapų
šė. Pamaldos po atviru dan
įsteigimo, tat per pamaldas
gum prasidės 10 vai. ryto. Eg
sykiu bus pagerbta kun. Kriau
zekvijas giedos visų Chicagos
čiū no atmintis, taip pat ir ki
ir apylinkių kunigai ir var
tų steigėjų, kurie šiandie jau
gonininkai. Mišias laikys Šv.
ilsis tuose kapuose.
Kazimiero kapų direktoriuto
valdybos pirmininkas, Dievo Amerikos legijono lie'.uvių
GRABORIAI:
postas
pagerbs
žuvusius
Apvaizdos parap. klebonas,
kareivius
gerb. kun. Ig. Albavičius; diLACHAVICH Telefonas Yards 113b
jakonu kun. A. Linkus, Šv. Ka
Pirmų syk Šv. Kazimiero
IR SUNOS
zimiero kapų direkt. valdybos kapų istorijoj, kapų puošimo
LIETUVIS GRABORIUS
iždininkas, Šv. Petro ir Pau dienų, geg. 30, dalyvaus lie Patarnauju
laidotuvėse kuopigiausia. Graborius ir Balsamuotojas
meldžiu atsišaukti, o mano
liaus parap. klebonas; subdi- tuviai ekskareiviai, kurie pra Reikaledarbu
busite užganėdinti
Turiu automubilias visokiems
jakonu kun. P. Katauskas, Gi- ėjusiais metais suorganizavo
Tel. Canal 2616 arba 2616
reikalams. Kaina prieinama.
muno P. Š. parap. vikaras. atskilų Amerikos Legijono lie 2314 W. 23rd PI., Chicago
3319 AUBURN AVENUJii
Pamokslų sakys kun. Bičkaus tuvių postų amerikiečio Įeit.
1439
S.
49th
Court,
Cicero,
Ui.
kas, Šv. Vincento parap., In- llarris, žuvusio dėl Lietuvos
Chicago, III.
TEL. CICERO 6627
diana Harbor, klebonas. Pro- neprįktausomybės, vardu. Lie
cesijoj pamokslus sakys kun. tuvių postų sudaro virš 150
Phone Boulevard 4139
PIGIAUSIAS Liti. c ĮVARO RIUS
CHICAGOJE
Chicagos ir apylinkės lietuviai
laidotuvėms patarnauju geriausia lr
ekskareiviai.
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų Išdirbystės.
GRABORIUS
OFISAS
Iškilmėse jiems tų dienų- va

DAKTARAI:

LIETUVIAI

DAKTARAI:

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRU
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
į Daugeliu atsiLi'kiuių akys atitaiso- Tel. Ofiso Boulevard 6918-14
mos be akinių. Dabar kalnue perpus R„
....
!

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATED

Musų

kainos rtex-

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Henry W. Becker
(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST.

pigesne*, negu buvo.
ĮiigtaiKS, kaip kitų.

CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTA8

vlctory zjia

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 6:30-8:30

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 3Ist Street

DR. CHARLES SEGAL

Vai.: 10—II v. ryto, 2—4, 7—9 v.v.
Nedėllomls fr šventadieniais 10—12

Perkėlė savo offsą po numeriu

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką au savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko uerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuvią
patarnautoju. Dykai Keturios Modsrnižkos Koplyčios
Dėl tennenų. Palaukite KUDEIKĮ pinu negu tautp*
ettės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ ORABORIUS
Dldyala Oflaaa

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

4729 SO. ASHLAND AVĖ
SPECIJALISTAS
Ofisas fr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12

25 METįl PATYRIMO

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
Val.; ryto nuo 10—12 nuo 2-4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880
Res.:
Beverly 0081

Office;
Victory 2284

Pritaikyme akinių dėl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON
ir pritaikymo akinių.
3046 Wentworth Avenue
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. ir Sekmad. pagal sutartį
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago, III.
Phone:

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENIJE

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.
Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

Hemlock 4766

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

Rea. Phona
Bnglevrood 6641

Offica Phona
Wentworth 8966

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 310
Vai.: 2-4 ir 7-2 vaL vakare

DR. MAURICE KAUK
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nuo 10 iki 13 dieną
Nuo 3 Iki 2 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną

WISSIG,
Specialistas ij
Rusijos

KAIP I ŽHlREgyjt’KIOH tr NEIMI YDOMOS JO*

YRA

Speclallškai gydo llgaa pilvo, plaučių, inkatų ir pūslės, užnuodljlmą krau
jo, odos. llgaa, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas llgaa Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir Ižgydė tukstanėlus ligonių. Patart,
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 16 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėllomls nuo 11 ryto Iki i vai.
4200 WEBT Mtk BY,
kampas Keeler Avė.
t-d
i ravrford 8872
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iii Miiiiiiiiiiihiiiiiiiiiniiii

^Illllllllillllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SV. KAZIMIERO KAPUOSE

Pirtnadietis, gegulės ffĮt lgffi

a

ni

i itttt

Diena

Po Pamaldų 2 valandų popiet įvyks
!
LABDARINGOSIOS SĄJUNGOS PIKNIKAS VYTAUTO DARŽE |

ANTRADIENĮ GEGUŽĖS 30 DIENĄ

Bus įvairių pasilinksminimų, muzika, šokiai - skanūs užkandžiai,
gero alučio.
Visus kviečia KOMITETAS |

Pamaldos prasidės IO vai. Ryto.
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kyrė gegužės 14 d. Susirinki lį Antanų, ant kurio kapo damas pareiškė padėkų klebonui ,bar pastatė gražų akmeninį
ir visiems aukotojams už gau paminklų-kryžių ir jame įdė
Korespondentė jo a. a. Antano fotografijų.
vių spulkos, bet ir kitataučių sių auka.
Šeštinių dienoje buvo Aušros
išsilaikė geriau negu mažos
PIPIRŲ ŽINUTĖS
Vartuose už a. a. Antanų at
bankinės įstaigos. Tas parodo,
kad spulkų pamatinis įstaty Mūsij “pipirai” pradėjo laikytos šv. Mišios ir našlė
mas yra geras ir žmonių pa smarkiai darbuotis. Nors jie Veronika Radomskienė su sū
“SPULKĄ” GERAM
dėti pinigai juose nežus. To ir pirmiau darbavosi, bet šį numi Mečislovu ir Magdalena
STOVY
dėl, kurie dar nepradėjote tan kartų jų vardas dar aukščiau Rinkevičiūte keliavo į kapus,
kad ten kun. Draugelis pašve
X Gegužės 19 d. vakare į- pyti, pradėkite tuojau. Lietu pakils. Jie dabar įsigijo dvi ntintų paminklų.
vyko Lietuvos Vyčių Pasko vos Vyčių Taupymo ir Pasko- geras orkestras savo dainoms
los ir Taupymo Bendrovės me j los Bendrovė laiko susirinki- ir pradės visur dainuoti su or Teilsisi a. a. Antanas daug
gyviesiems pasidarbavęs, ytinis akcijonierių susirinkimas. 'mus kas antradienį nuo 7 iki kestrą.
Praeiti) metų pirmininkas p. J. 9 vai. vakaro, 3251 So. Hals Ateity “pipirai” rengs ko pač Aušros Vartų parapijų įJakaitis atidarė susirinkimų, ir ted St., Chicago, III. Pradėti ncertų su šokiais. Dabar jau kuriant, Šv. Kazimiero kapus
tam tikslui darbuojasi. Dabo steigiant, Kolegijų; “Draugų”
išdavė raportų iš ištisų metų taupyti galima bile kada.
bendrovės veikimo. Jisai pa Iš priežasties, kad gegužės kite “Draugų”, sužinosite, ir savo tautiečius lietuvius vi
žymėjo, kad nors praeitieji me 30 dienų pripuola Kapų lan kur ir kada įvyks tas koncer sur paremdamas ir eidamas
tai buvo ir labai sunkūs vi kymo diena, Lietuvos Vyčių tas. Patartina nepraleisti pro visiems pagalbon.
siems, bet L Vyčių Taupymo spulkos raštinė bus uždaryta. gos. Visi rengkitės prie gra
ir Paskolos bendrovė nugalė Kas turėsite kokius reikalus, žios programos.
jo visus sunkumus ir dabar malonėkite atvykti birželio 6 “Pipirai” taipgi rengia ir
Koresp. piknikų. Viskas bus veltui.
yra geram finansiniam stovy d., 7 vai. vakare.
Laikų ir vietų vėliau praneši RITOJ BUS ĮDOMI RADIO
je. Po to p. A. Garuekas, ben
me.
drovės sekretorius, išdavė smu
PROGRAMA
“Pipirai” taipgi turi susi
lkmeniškų bendrovės biznio ra
organizavę “Radio Club”. Kol
Pastangomis Peoples Fumiportų, kuris buvo vienbalsiai
dar
jaunas,
tai
nelabai
veik

ture
Co. krautuvių, rytoj nuo
priimtas.
7 iki 8 vai. vakare iš stoties
Šįmet tapo darinkti du nau Gegužės 14 d. Labdarių 8 lus ir garsus. Tas “Radio W.G.E.S. 1360 Kilocvcles, ren
ji direktoriai, tai p. Pranas kuopa laikė mėnesinį susirin Club” ruoš įvairias progra giamas perduoti oro bangomis
Gudas ir Žakas. Į valdybų iš kimų. Skaitlingas būrelis vei mas. Smagu bus jų pasiklau graži ir įdomi programa, pri
taikinta kapų lankymo dienai.
rinkta sekantieji direktoriai: kėjų rimtai svarstė reikalus. syti.
Smagu
girdėti,
kad
yra
toks
Dainuos eilė rinktinių radio
J. Baltutis — pirm., J. Pui- Centro atstovams pranešus adainininkų,
solo, duetus. Tai
sliis — vice pirm., A. Garuc- pie apvaikščiojimų 30 gegužės, vedėjas, kaip A. Giedraitis,
pgi dalyvaus garsusis Peoples
kas — raštininkas, V. M. Stu Šv. Kazimiero kapuose ir pi kurs taip moka viskų tvarkiai Radio Kvartetas, kalbės Dr.
lpinas — iždininkas ir P. Gu knikų Vytauto darže, nutarta vesti ir mokyti.
Yuška, dalyvaus Galis KepuValio
“
pipirai
”
!
Baidyklė
das maršalka.
dalyvaut ir pasiskirstė darbus.
Visi Bridgeporto lietuviai Vieni rūpinsis trokais, kiti or
maloniai kviečiami prisidėti ganizuos rinkikes, šįmet briprie šios tvirtos taupymo ir gbtonparkietės turės specia
Tikrasis TONIKAS — tonikas, kuris
atgaivina jūsų organizmų. Jeigu jus
paskolos bendrovės. Reikia at lius ženklelius, o darbščios mū
esate tik pusiau žmogus arba mote
sų
moterėlės
turės
užkandžio
ris. pamėginkite NUGA-TONE. Jeigu
minti, kad Chicagos lietuvių
Jus ne busite užganėdinti gautomis
pasekmėmis, dolerj, kurj jus užmo
taip vadinamų spulkų padėtis ir gėrimo.

CHICAGOJE

Iš ŠV. JURGIO PARAP.,
BRIDGEPORT

RADIO

rė ir kiti. O prie to bus gro vo vienų dainelę angliškai, o
jama rinktinės muzikos kuri kitų lietuviškai, — “Karvelė
niai. Todėl bus tikras pavai li,” Žilevičiaus. Be to, buvo
šinimas radio klausytojų.
gražios muzikos ir įdomių ka
lbų. Kalbėjo dr. Bložis ir B.
GRAŽI RADIJO PROGRAMA Vaitekūnas, taipgi pats radi
jo vedėjas pranešė daug nau
Praeito antradienio vakare, dingi) dalykų. Be kitko prane
radijo klausytojai ir vėl turė šė, kad šių savaitę eina didis
jo malonumo pasigrožėti radi išpardavimas visokių namams
jo programa, kurių leido Peo reikmenų abejose didžiulėse
ples Furniture Co. krautuvės Peoples Furniture Co. krautu
iš stoties WGES.
vėse. Gera proga kiekvienam
Šį sykį jau teko girdėti dai numažintom kainom kų nors
nininkai, H. Bartush, O. Ske- dėl namų pasipirkti. Progra
veriūtė, A. Ciapas ir Peoples mų baigė pranešdamas, kad
Radijo kvartetas, kurie tikrai kitų antradienį bus ypatingai
gražiai dainavo keletu gražių įdomi programa pritaikinta
dainelių. Be to, buvo tikra se kapų lankymo dienai.
nsacija radijo klausytojams gi
rdėti dainuojant svečių ir jau
nų dainininkų Silvestrų Karpį
iš Westville, Ilk, kuris tikrai
žavėjo klausytojus, kai daina-

GARSINKINTES
“DRAUGE”

y,ra gera, atsižvelgiant j tai,
Išrinkta komisija, kad pa Jau antras melas, kaip Rakiek kitų finansinių įstaigų prašytų gerb. klebono rinklia [Joniškiu šeimyna palaidojo Šv.
turėjo užsidaryti per praeitus vos bažnyčioj. Klebonas komi Kazimiero kapuose savo tėveketverius metus. Ne tik. lietu sijų maloniai priėmė ir pas-

YRA GERIAUSI

Panedėliais, Utaminkais ir Seredomis

2201 W. Cermak Road

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko. Ketvergo Ir Subatos
Vakarais 7 iki 9
Telefonas Republic 9600

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus už pi
giausias kalnas. Pašaukit Lafayette
8980

J. OKSAS
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME
Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Morglčlus, Namus. Farmas Ir Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu
patyrimu biznyje Ir teisingu patar
navimu. tas jums bus naudinga.

Sušilo? Ištroško ?

1933 RADIOS

3147 WEST 59th STR.

Užeikite gražiausion visoj South Sidėj parengton užeigon
atsigerti skaniausio alučio. Taip pat turime' ir1 skaniausių
užkandžių, kuriuos pagamina ilgų metų prityrimo “C'hefas.”
I Muzika ir Šokiai būna kas Šeštadienio (Subatos) vakarą.
Susirinkimams arba šiaip parengimams labai didelis kam
barys, kuriame sutelpa virš 60 žmohių.
Kviečiame Lietuvių visuomenę atsilankyti mūsų užeigon.
Užtikriname, kad nesigailėsite ir maloniai praleisite laiką.
Užeikite tat į

Ištobulintos ir gražiuose
kabinetuose RCA Victor,
Philco, Fada, Zenith it
kitokios Radio kombinaci
jos automatiškai maino re
kordus.

ULTRA BEAUTY SHOP

Smith's Palm Gardeli
,

Kainos nuo

Telefonas REPUBLIC 4616

4177 ARCHER AVE.

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

Lietuviškus

a^J

52nd ir S. Westem Avenue

PUBLIC

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ, ERDVINGĄ, GRAŽIĄ VIETĄ

BIRCH TAVERN
2346 VVest 69th Street

3417-21 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Kviečia visus atsilankyti, paragauti skanių sandvičių
(sandwicbes) ir išgerti šalto alučio.

Ateikit anksti, atsiveskit draugus, tikrai pasilinksminsit

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS

2608 WEST 47th STR.

BIZNIS

Tel. LAFAYETTE 1083

Telefonas — Boulevard 4705—8167
Phone CANAL 4124

FIRST

CLASS

WORK

JULIUS J. STORGUL

Radio programai

OVF.RHAULING and RF.PAIRINO
Plumblmg — Hraiting — Sewerage — Gaa Work

Nedėlioj WCFL 970 k. 8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų
Ketvergais WIIFC 1420 k. 7:30 vakare.

Kiekvieną dieną (angliškai) WAAF 920 k. 4:15 po
pietų. i

GROVEHILL

1018

Auksinė proga
Atsiradus skubiam reikalui
su didele nuolaida parduosiu
Spulkos knygutę vertės $1,000
Spulka žada išmokėti visus
pinigus pilnai ir su nuošim
čiais, bet vėliau. Atsišaukite
asmeniškai ar laišku

BONUS
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ

Jos. F. Budrik, Ine.

Chicago, 111.
Tel

CHRYSLER IR PLYMOUTH

*150.00
mainais

6755 S. Western Avenue

Box 36.

Telefonas LAFAYETTE 2235

ir aukščiau iki

Jūsų senų radio priimam

J. NAMON FINANCE GO.

2334 So. Oakiey Ave.,__

Ant kampo Richmond Street

*19.50

A. J. BERŽINSKAS

JOHN B. BORDEN

Panedėlio, Seredos fr Pėtnyčlos
vakarais 6 iki 9
Telefonas Canal 6122

kėjote savo vaistininkui bus sugrą
žintas. — NUGA-TONE ima visą. at
sakomybę. Nelaukite nei dienos arba
nesikankinklte
nei vienos nakties,
gaukite butelj DABAR — jus geriau
valgysite — geriau miegosite — ir
busite pilnai sveikas ir normaliSkas.

Finger AVave su išplovimu .. 35c
Geriausis plaukų nudažymas $2.50

Šiemet geg. m. sueina ter
minas.

Telefonas State 7660
Valandos 9 ryte lkl 5 popiet

Nusa-Tone

Mes duodam $5.00 vertės Permanent Wave už $1.40. Pats geriausias
už visus Permanent, padarys prof.’
Danis, be pešimo, be degimo, už $3.50

KAUNO aukštesniosios ko
mercijos mokyklos moksleiviai
buvo sutarę po 10 metų susi
rinkti Kaune.

ADVOKATAS

1

ULTRA PERMANENT WAVES

Egzaminavimas sveikatin
gumo kontestas eis visų kitų
savaitę Gage parke tarp 4 ir
6 vai. popiet. Tik “Decoration
Day” egzaminavimo nebus,
šių savaitę egzaminavo šie da
ktarai: J. Poška, Vezelis, Du
ndulis ir Zubas. Pagelbėjo
slaugė Adelė Darisli. Atvyko
mergaičių ir vaikinų iš Meirose parko ir Cicero.

105 W. Monroe St.. prie Clark

IŠ N. PRAS. P. Š. PARAP.,
BRIGHTON PARK

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
WEST SIDE

SVEIKATINGUMO KON
TESTO EIGA

CONTRACTOR

2240 W. 22nd STREET
No Job too large

£

_____________________

CHICAGO, ILLINOIS

F.stlmates fiimJHhied on retjurst
No Job too amai!

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniškiausius
ištobulinimus ir iki kolei kainos
labai nužemJutos kaip tai CHRYSLERIS $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pamatykit naujus CHRYSLER ir
PLYMOUTH automobilius pas
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZBKAS MOTOR SALES
4038 Archer Ave.
Tel. Lafayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

