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LIETUVOJE ĮKURTA KARO AKADEMIJA
VOKIETIJOJ PANAIKINTA FAŠISTŲ 

KARO ORGANIZACIJA
Prancūzijoje vyksta politinė kampanija. Prūsijos 

seimo rinkimuose dalyvaus 26 partijos. Man- 
džiūrijoj nukauta 300 kinų sukilėlių. Arti 
Harbino susprogdintas japonų karo trauki
nys

PAKERTA FAŠISTAMS 
SPARNUS

ANGLIJA RAMINA SA
VIŠKIUS

CHICAGO JF
ANTRADIENIO “PRIMA- 

RY” PASĖKOS

Vakarykščiam ‘ ‘ Draugo ’ ’

BERLYNAS, bal. 14. — LONDONAS, bal. 14. - 
Vokietijos vyriausybė paskel- Dėl Airijos nesutikimų su A-
bė, kad tautiškųjų socialistų 
/fašistų) karo organizacija

nglija pabūgo šiaurinės 
jos dalies gyventojai, kurjf

T leitenI c
! Sterling, resp., ir 

Šie trys vyrai turi puikias atostogas. 16-os pėdų ilga. deru.

LIETUVA SUSILAUKĖ SAVOS 
AUKŠTOSIOS KARO MOKYKLOS

, Balandžio 1 d. Kaune atidaryta Lietuvos karo akadėmi- 
, numery buvo paskelbti laimė- ja (generalinio štabo kursai prie Vytauto Didžiojo aukštųjų 
jusieji respublikonų ir denio- karininkų kursų). Tai yra aukštojo karo mokslo Įstaiga, apie 
kratų kandidatai į gubernato- kurios Įsteigimų Lietuvoje jau senai svajota.
rius, J. Valstybių senatorius Į šių akademijų priimami tik tie karininkai, kurie, be 
ir Cook’o apskrities valstybi- karo mokyklos, yra baigę Vytauto Didžiojo aukštuosius ka- 

: nius prokurorus. j rininkų kursus, išlaikė tam tikrus egzamenus ir atliko 6 mė-
I | kitus ofisus kandidatais nesitJ stažų įvairių ginklo rūšių kariuomenės dalyse, Mokslas 
paskirti šie: šioje karo akademijoje bus einamas per 2 metus. Ši akade-

, . . | mija parengs Lietuvos kariuomenei aukštesnius karo vadus,gubernatorius —T . . v. . , . .. T. . , ....... - —v- - •
f)onov n ' k1®1 S1° gabesnieji Lietuvos karininkai būdavo siunčiami j 

onovan, valstybių karo akademijas (Čekoslovakijoje, Vokietijoje, 
Belgijoje, Prancūzijoje ir Italijoje). Lietuvos karo akademi-

jUri- ■ m°toru varoma valtimi jie iš New Yorko leidosi vykti aplink, T valstybės sekret. — Strat- joje aukštojo karo mokslo dalykus dėstys lietuvių generolai 
. v pasaulį. Jie tikisi per 6 mėnesius padaryti apie 7,000 mylių, ton, resp., ir Hughes, dem. ir pulkininkai, baigę svetur karo akademijas, ir nekariškus

(armija) yra neteisėta ir tu-j ra atskirti nuo laisvosios Ai
ri būt paleista. Šiai fašistų i rijos. Jie bijo prijungimo prie 
karo organizacijai priklauso ! Airijos.

apie 41)0,000 jaunų uniformuo
tu vvru.

KRUVINOS KAUTYNES 
MANDŽIŪRIJOJ

Anglijos vyriausybė juos už 
tikrina, kad jiems nėra pavo-1 
jus. ‘

Valtis per valandų gali nuplaukti apie 35 mazgus į valstybės iždininkus — dalykus — Lietuvos universiteto profesoriai.

IAUNAS KATALIKŲ 
VYSKUPAS

TARPTAUTINIO DARBO 
KONFERENCIJA

PARYŽIUS, bal. 13. — Šio 
miesto garsioje Notre Dame

Ši nuo Airijos atskilusi da- katedr°je kardinolas Verdier’- 
lis vra vadinama Ulsterio kra-,as **ventė jauniausių vyskupų

DARBINAS, bal. 14. 
Pranešta, kad japonų kariuo
menė bendrai su Mandžiūri- 
jos naujos vyriausybės kariuo
mene nugalėjo kinų sukilėlių 
kariuomenę Taolaičao apylin
kėse, ties kinų rytiniu gėle- 
žinkeliu.

! štU.

SUOMIUS ŪKININKUS 
IŠTIKO VARGAS

HELSINKIS, bal. 13. —

Tai buvo kruviniausios kau 
tynės. 3(X) sukilėlių nukauta moratoriumų,, 
ir apie 150 sužeista. 1 ____

PRANCŪZIJOJ POLITINE 
KAMPANIJA

PARYŽIUS, bal. 13. --

Brooks, resp., ir Martin, dem. i Amerikos lietuviai džiaugiasi didele Lietuvos kariuome- 
J generalius prokurorus — nės Pažanga ir linki jai sėkmingai tobulėti, garbingai ginant

__ ___ ir._. , Lietuvos Nepriklausomybe ir.besirengiant galutinio Vilniaus
atvadavimo žygiui. Tegyvuoja nepriklausomoji Lietuva ir 
jos gynėjai!ŽENEVA, bal. 13. — Čia 

atidaryta tarptautinio darbo 
biuro konferencija, kurioje da 
lvvauja apie 50 valstybių dar- 

pasauly. - bininkų atstovai. Konferenci-
Naujas vyskupas yra titu-jjos pirmininku išrinktas Ka- 

liaris • Mosvnople vyskupas , nados senatorius Robertson’
Rene Graffin’as, 32 m. amž., jas.
prigulintis Šventosios Dvasios I Šioje konferencijoje bus sva nelaimėjo.

Suomijos vyriausybė tariasi tas Ya"’""1e- Kamerūne (Af- 
gelbėti krašto ūkininkus, ku-1 nk"'l)’ ''ikaro vy
riuos didelis vargas spaudžia.
Norima paskelbti jų skoloms

kunigų kongregacijai. Paskir- rstomi klausimai: pensija se
natvėje, vaikų darbininkų a-
mžius, ir darbų suradimo a- 
gentūrų imami atlyginimai už 
patarnavimus.

DEMOKRATŲ SUVAŽIA
VIMAS VVASHINGTONE

RAUDONIEJI PUOLA 
BALSUOTOJUS

IVASHINGTON, bal. 14. — 
i Vakar čia įvyko krašto demo-

NORI KARO SKOLŲ 
PANAIKINIMO

NEVV YORK, bal. 13. —

Northup, resp., Kerner, deni.
Į koronerius Cook’o apskri

tyje — Ross, resp. ir Walsli, 
dem.

Į Cook’o apskrities komiai 
jonierius 7- Smith, resp., ir 
Trųeger, dem.

Iš lietuvių kandidatų “pri-j 
marv” rinkimuose nė vienas

Lietuvis advokatas Waitc- 
bes, kandidatavęs į miesto tei
sėjus, gavo arti 25,000 balsų.

MA1ORAS PUOLA RES
PUBLIKONŲ KANDIDATĄ

Miesto majoras Cermak’as 
vakar aštriais žodžiais atsi
liepė apie respublikonų kandi-

VINCENTAS KRUŠAS
Mirė šio balandžio 13 dienų Lietuvoje — Gorainių 
kaimie, Žvingių parap., Tauragės apskričio.

Velionis buvo tėvas kun. Antano, gyvenusio Rose- 
lande, ir Jono, Šv. Kazimiero kapų pTezidento.

Už velionio sielų pamaldos įvyks Šv. Jurgio par. 
bažnyčioje, Čikagoje, balandžio 15 d. — penktadienį. 
Pradžia 7:30 ryto.

J pamaldas yra kvieęiami visi velionio giminės iy 
pažįstami.

MANDŽIŪRIJA NORI SAN
TYKIŲ SU LIETUVA

KAUNE ATIDAROMA 
l BUTŲ BIRŽA\(\T?mv t rfo ui idjkratkl PartD°s vadų suvažia- ]\$iei8ta buvusiojo Anglijos mi , datų į valstvbės gubernato- 

MABDAN, Indija, , bal. iS. vimaa. Dalyvavo daugiau kaip.„ist(.ri() pirmini’ko Lloyd) SnTOįl>s, k£ pralen.

orge’o parašyta knyga apie.kė visus kitus savo partijos 
karo skolas ir reparacijas. Ge- kandidatus.

— Žiemių vakarų Indijos pro-
Prancūzijoj vyksta politinė ka 1 vincijose vakar įvyko gyven

tojų balsavimai. Radikalų gau 
jos visur stengėsi gyventojus 
sulaikyti nuo rinkimų. Daug 
žmonių užpulta ir sužeista. In- 

26 PARTIJOS DALYVAUS dijos vyriausybė prisiuntė ka

mpanija. Gegužės mėn. prad
žioje Įvyks parlamentan rin
kimai.

RINKIMUOSE nuomenę,

1.000 asmenų.

Minėta prezidento Tarno Je- 
fferson’o 189 metų gimimo 
sukaktuvės. '

Buvo visa eilė įžymiųjų ka
lbėtojų. Peikta prez. Hoover’- 
io vyriausybė ir visa respubli
kom; administracijos tvarka.

orge’as argumentuoja už karo 
skolų panaikinimų.

UŽ ŠLAPIĄJJ PRE
ZIDENTĄ

Majoras sako, Dieve, saugok 
žmones, jei rudenį Small’as 
patektų į gubernatorius.

... .. , , Nuo balau Ižio 1 d. KauneNaujos Mandziflnjos vals-i,T . . .. _ ...•’ .... (Laisves A1. 31 b) atidaroma
tvbės užsienių reikalų minis- . , ,. v - ..... ,. 'butu birža ir turtui pirkti —, 
teris Hsiehchiesnik atsiuntei ‘ . ....................... „'parduoti tarpininkavimo age-užsiemų reikalų ministenui iš! ,, , ,. , . . .* . . intnra (‘Amerbiuro’ skyrius).
Mandžiūnjos sostinės telegra-;... » „ . . *J Biržų užsienių pavyzdžiu or

BERLYNAS, bal. 14. —
Šio balandžio mėn. 24 d. Prū
sijoj įvyks seimo rinkimai. Da 
Ivvaus 26-ios atskiros parti-| GALGARY, Altą, Kanada, 
jos. Šiandien jos visos yra bal. 13. — Kanados anglių

ANGLIAKASIAI NUTARĖ 
STREIKUOTI

IVASHINGTON, bal. 13. — 
KOMUNISTŲ PASAKOS Pusė milijono susiorganizavu- 

------------ 1 šiųjų moterų kovoja už 18-ojo
BUDAPEŠTAS, Vengrija, j priedo panaikinimų. Jos dar

bai. 13. — Komunistai čia vv- buojasi, kad kandidatais į kra-

APIE 37 MILIJONAI DOL. 
MOKESČIŲ SUMOKĖTA

imų, kuria kviečia užmegzti su 
Mandžiūrija diplomaitinius sa-X

I nlYkius.

kampanijoje.

UŽ AMERIKOS NUSI
GINKLAVIMO PLANĄ

ŽENEVA, bal. 13. — Pra
ncūzija kovoja prieš J. Vai

kdė vaikams pasakų valandų. 
Skirtų valandų susirinkusiems 
vaikams raudonieji skaitydavo 
pasakas.

Policija puolė susirinkimų ir 
areštavo šešis komunistus pa- 

M A NILĄ, F. S., bal. 13. — 8akoto-iUfr- Pasirodė, kad pa

kasyklų darbininkai nubalsavo 
sukelti streikų, jei jiems at
lyginimas bus mažinamas.

19 ASMENŲ ŽUVO

što prezidentus 
Slapieji.

būtų skirti

KARO LAIVYNAS BUS 
PACIFIKE

stvbių nusiginklavimo planų. Tarp Luzono ir Formosa salų |aakų vadovėliai yra gauti iš 

------------  r ------------- Maskvos ir jais plečiama ko-

O Anglija ir Vokietija šį pla- jūros audra sulamdė nedidelį
nų sveikina.

SUSKAIČIAVO SLAPTĄ
SIAS SMUKLES

laivų. Jame buvo 25 keleiviai, 
i Pasiųsta pagalba ir 19 asm e 
i nų nesurasta.

munistų propaganda. Tos “pa 
sakos’’ yra tiesiog išdavikiš- 

“kos.

Cook’o apskrities iždininkas 
skelbia, kad ligi balandžio 13 
d. sumokėta apie 37 milijonai 
dolerių mokesčių už 1939 me
tus.

KIEK PASKERSTA GYVU
LIŲ VIETOS REIKALAMS

MOTERIŠKES LAVONAS 
EŽERE

Lietuvoje 1931 metais vietos 
reikalams paskersta gyvulių: 
galvijų 51,488 /(1930 m. 55,- 
375), jaunų galvijų 16,563, ve
ršių 117,357, avių 67,136 ir 
kiaulių 84,361.

ganizuoja grupė valstybės ta
rnautojų. Jos tikslas patar
nauti namų savininkams bei 
bųtų nuomininkams ir regu
liuoti butų kainas.

Tai labai malonus siurpri
zas Kauno gyventojams, nes 
tuo būdu, reikia tikėtis, bus 
padarytas galas ginčams dėl 
butų kainų sureguliavimo.

I

NEW YORK, bal. 13. —' 
Proliibiciniai agentai šiame 
mieste sakosi suskaičiavo vi
sas slaptąsias smukles. Šis da
rbas atliktas per vienų savai
tę. Nepasako smuklių skai
čiaus.

PREZIDENTO SŪNUS 
NUBAUSTAS

LOS ANGELES, Cal., bal. 
TOKIJO, bal. 13. — Netoli 13. — Už neleistinų per grei- 

Harbino susprogdintas važiuo- tų automobiliu važiavimų tei-

SUSPROGDINTAS JAPO
NŲ TRAUKINYS

jantis japonų militarinia trau
kinys. 11 kareivių žuvo ir a-

_ Nežinomos moteriškės laivo-
IVASHINGTON, bal. 13. nas< apje 40 m rastas

KraSto vyriausybė galvoja už,, MicWgan ežpre tips Belmont 
karo laivyno palikimą Pacifi- i M#w> |avona8 vande„y 
ko (Ramiajam vandenyno). ish„T?8 i|(pau kaip 4 8avait„.
kaip ilgai nenurims T. "Rytai.,_________ __
Karo laivynas šiemet Pacifi- ' NUBAUDĖ 1,000 DOLERIŲ 
kan buvo sutrauktas maniev 
rams.

“ALUS” — ŽURNALAS

NEW YORK, bal. 13. — 
Three Star Publishing Co. 

smas septyniais doleriais nu- pradėjo leisti naujų žurnalų
baudė prezidento Hoover’io “Alus” (Beer). Kovoja už a-

Apygardos teisėjas Feinbe- 
rg’as vakar kriminališkojo tei
smo klerkų Seif’ų nubaudė 
1,000 dolerių už teismo nieki
nimų. Be to, klerkui skirtas ir 
kalėjimas.

pie 80 pavojingai sužeista. sūnų Allan’ų. lama grųžinimų. PLATINKITE “DRAUGI”

INDĖLININKAMS GA
RANTIJA

ALAUS KLAUSIMAS 
KONGRESE

IVASHINGTON, bal. 13. —

IVASHINGTON, bal. 13. — 
Kongreso žemesniųjų rūmų 
reikalų komitetas nusprendė,

Artimiausioj ateity kongreso jka<| n8ciona|inO8e Unknmu. i-
žemesniuose rūmuose bus bal
suojama alaus klausimu.

SAKO, TAI PASITIKĖJI
MO REIŠKIMAS

indėliams yra reikalinga vy- 
'riausvbės garantija. Komiite- 
Itas sprendžia, kad tai garan- 
i tijai pakanka vieno bilijono

Cook’o apskrities valstybės 
prokuroras Swanson’as laimė
jo kandidatūrų. Jis sako, kad 
jo laimėjimas yra lygus juo- 
mi pasitikėjimo reiškimas

dolerių fondas.

ORO STOVIS

CHICAGO LR APYLIN- 
KĖS. — Šiandien iš dalies 
debesuota; kiek šilčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI
YPATINGA GUBERNATORIAUS KALBA

liaus, daugiau visokių gerybių, kaip kitas. 
Tai toks šiame krašte turtų koncentravimas.

1929 metais krašte buvo 513 asmenų, ku
rių kiekvienas metinių pajamų turėjo dau
giau kaip vienų milijonų dolerių. Jų visų 
metinės pajamos sudarė 1,200,000,(XX) dolerių.

Kai kurie didelius turtus įgyja pavel
dėjimo keliu, kiti — patys įsigyja. O milži
niškus turtus jie įsigyja specialėmis privile
gijomis ir milijonų darbininkų sunkiuoju da-

Prisikėlimo bažnyčios
statymo perspektyvos

Norėdami painformuoti skai ta. Dėl kok’n priežasčių? Ro
dytojus kaip iš tikrųjų esama 
su Prisikėlimo bažnyčia, krei
pėmės į minimai bažnyčiai sta

rbu. Daugumų turtų jiems sukrovė tie mili- Lvti komiteto pirmininkų kun

Penusylvanijos gubernatorius Pincliot’as 
nėra koks radikalas arba dešinysis socialis
tas. Jis yra respublikonas. Nežiūrint to, yra 
nenumaldaujamas didelių turtų koncentravi
mo priešas. Jis salio, kad turtingumo atžvil
giu žmonės negali būti lygūs. Buvo ir bus 
pasauly vieni turtingesni, kiti vargingesni, 
lygiai kaip vieni protingesni ir apsukresni, 
o kiti nemokšos. Bet didelių turtų koncentra
vimas atskirų žmonių rankose, kaip šiandie 
yra Amerikoje, yra neteisingas dalykas. Ne
žymus skaičius žmonių gyvena didžiausiam 
pertekliujei, kada milijonai kitų alksta ir bai
sų skurdų velka.

Balandžio 2 d. gubernatorius Pincliot’as 
Clevelandė, O„ pasakė ypatingų kalbų apie 
Amerikos turtuolius ir Vargšus. Kalba buvo 
taip labai provokuojanti, kad tiktai kai kurie 
laikraščiūi paminėjo iš tos kalbos trumpas 
ištraukas. Kiti laikraščiai nieko nė nerašė. 
Iš, tų ištraukų tenka patirti, kad turtuoliai 
ir krašto vyriausybė gUvo vėjo. Šio krašto 
turtuolius jis palygino su 18-ojo šimtmečio 
Anglijos tironija. Sutriuškinta tironija, nu
kentės ir naujoviški turtuoliai, kurie be jo
kio saiko laikosi susižėrę krašto turtus.

Tarp kitko gubern. Pinchot’as kalbėjo:
Turime čia du žmones. Kada jie bus vie

nodai pasirėdę, sunku tamstoms juos vienų 
nuo kito atskirti. Fiziškai jie yra lygūs. Abu
du reikalingi trijų valgymų per dienų. Abu
du turi turėti drabužių ir pastogę. Kas rei
kalinga vieno gyvybei, tas reikalinga ir kito. 
Abudu piliečiai. Abu naudojasi tomis pačio
mis konstitucijos ir įstatymų suteiktomis tei
sėmis. Abudu gali rinkimuose turėti po vienų

\ balsų.
Bet tarp jų vis dėlto yra labai didelis 

skirtumas kitais atžvilgiais. Vienas iš jų turi 
daug visokių privilegijų, o kitas to netiri. 
Vienas valdo milžiniškus turtus, o kitas — 
nieko. Vienas iš jų turi ne šimtus ar tūk
stančius, bet milijonus kartų daugiau ištek-

jonai, kurie šiandie neturį darbo ir alksta. 
Bet tie turtuoliai alkstančiųjų negelbsti.

Privilegijas tie žmonės įsigyja per poli
tikų. Visi aukštieji šio krašto žnionių balsais 
išrinkti valdininkai draugauja su turtuoliais. 
Per ilgus metus krašto aukštieji politikieriai 
įkalba žmonėms, kad yra geriausias daiktas 
visų gamtos turtų eksploatavimų palikti tur
tuoliams. Girdi, jie turi pinigų dideliems dar
bams atlikti. Tai jų reikalas.

Bet šiandien milijonai vargšų jau atbun
da iš to politikierių užliūliavimo ir klausia, 
kur yra tas užkastas puodas su vištiena. Bet 
nei puodo, nei vištienos. Tas tik apgaulin
gas žadėjimas.

Šiandie milijonai vargšų pradeda supra
sti, kad žadėjimais negalima panaikinti blo
gųjų laikų. Ir patsai krašto prezidentas klys*- 
ta sakydamas, kad gerbūvis štai jau tik už tos 
ar kitos kertės.

Sunkieji laikai visus įtikina, kad krašto 
vyriausybę kontroliuoja ne gyventojai, bet 
turtuoliai — tie visi aukštai privilegijuoti. 
Didžiosios bendrovės vyriausybę kontroliuoja 
ir vyriausybė tik joms tarnauja!

PASTABELES

Illinois’o valstybės respublikonai kandi
datu į gubernatorius nominavo Len Smali, 
buvusį gubernatorių nuo 1920 iki 1928 metų. 
Pasirodo, kad balsuotojų minia/greit pamirš
ta politikierių praeitį. Demokratai nominavo 
teisėjų Horner’į, žydų tautos žmogų, prieš 
kurio kandidatūrų smarkiai varėsi airiai. Ru
dens rinkimuose kova tarp Smali’o ir Hor- 
nerio bus smarki.

Ir per šiuos rinkimus nė vienas iš lietu
vių kandidatų, nelaimėjo. Bet dėl to nereikia 
nusiminti. Mums reikia dar daugiau dirbti, 
geriau susiorganizuoti ir veikti su regulia- 
rėmis partijomis ar jų grupėmis.

Kapočių.
— Ar gyvi? -— tni buvo pi

rmasis mūsų klausimas. — 
Gyvi ir dirbame, — nuramino 
besišypsodamas pirmininkas.

— Tačiau kodėl ?..

— Kodėl? — atsisėsdamas 
pradėjo. — Paruošiamieji da
rbai užsitęsė, n« s norime pra
dėti statymų būdami tikri, kati 
ištesėsime, kad varysime be 
ji kios pertraukos, žinodami, 
Kad nebūsime priversti stfsto, 
ti pusiaukely ai net padaryti 
žingsnį atgal.

— Buvo pasi.iyt! { visuome- 
,i ie gandų, kad komitetas nu
niręs bažnyčios neb,statyti. 
Ar buvo kilę kai kurių abejo- 
•ūnų?

—< Komitetas nė vienų mi- 
• » i’e neabejojo ir nėabejos ar 
statyti bažnyčia ar nestatyti. 
Komitetas y m nusistatęs su
manymų rea’iznon iv duotu?- 
v suomenei pasiž ■dt.j;’..us te
sėt’. Abejonių buvo kilę tiktai 
dėl vietos, kunUki amžinų pa
minklų geriausia būtų staty
ti. Ištyrus žemę ir kitur, pa

“Litefary Digest” balsavimuose prohi
bicijos klausimu ligi šiol šiaip balsavo: už 
prohibicijos vykdymų 1,386,216; už prohibi- 
cijos įstatymo modifikavimų —^1,340,441; už 
atšaukimų — 1,836,104. Vadinasi, prieš prohi- 
bicijų 3,276,545 balsai, o už prohibicijų tik 
1,386,216. Išvada aiški. Šis įstatymas, buvo 
išleistas prieš žmonių daugumos valių.

Pastaruoju laiku vadinamieji tautininkai 
gerokai tarp savęs susipešė; “V-bė” ne tik 
socialistų laikraščiams, bet ir “T-nei” priki-

Pinigas slogutis
Petras Jonaitis su ’žmona ir dviem 

vaikučiais gyveyo nedideliam bažnytkai
my. Gyveno jie gana vargingai, tačiau 
bado nekentė. Jonaitis buvo dailidė, dirb- 
davo čia namie, čia apylinkės gyventojų 
kviečiamas. Jo trobelė su mažu sklypeliu 
žemės nebuvo pati prastoji. Vaikučiai au
go gražiai, sveiki ir linksmi, motinos ge
rai prižiūrimi. Rodos, ko daugiau Jonai
čiam reikėjo, nes, dirbti Petras mėgo ir 
netingėdavo. Taip pat ir jo žmona.

Kartų, sekmadienį, Jonaitis pamatė 
miestely storų, skustų, juodai apsivilkusį, 
vyrų, kurį lydėjo, apspitęs, didokas jauni
mo būrys. Pasiteiravęs, Petras tuojau su 
žinojo, kad tai yra neseniai grįžęs iš 
Amerikos parapijietis, išbuvęs užjūriuose 
ilgus metus. Amerikonas, sako, esųs la
bai turtingas, švaistus pinigais į visas 
puses ir vaišinus visus, kas tik pakliūva.

Lyg tyčia, tarp ėjusių su amerikonu 
vyrukų buvo keli ir Petrui gerai pažįsta
nti. Jie patraukė ir Petkų į savo būrį ir

po kiek laiko visi atsidūrė pas Jošelį pasi
šildyti. Šildytasi buvo gerai, nes gėrė ir 
valgė nemaža, o dar daugiau kalbėjo. 
Amerikonas pasakojo apie gyvenimų A- 
merikoj, apie buvusius didelius ten uždar* 
bius, kada pinigus tiesiog buvę galima 
žerti saujomis į kišenius. Šiuo laiku, tei
sybė, reikalai kiek pablogėjo, bet ir dabar, 
esu, ten daug geriau gyventi, uegū čia. 
Štai ir jis pats, parvažiavęs tik truputį 
pasižiūrėti, apsidairyti, ir netrukus vėl 
grįžtųs atgal. Amerikono pasakojimų visi 
klausė su dideliu susidomėjimu ir ne vie
nam žibėjo akys iš pavydo ir godumo. 
Giliai įsmigo amerikono žodžiai ir Petrui 
Jonaičiui.

Namo parėjo jis su stiprokai apsvai
gusia galva. Trobelė jam pasirodė nejau
ki,, tamsi ir šalta, nes akyse stovėjo mil
žiniški namai, su begale šviesos, kaip kad 
pasakojo amerikonas. Kad jis galėtų bent 
trumpų laikų tokiuose puikiuose rūmuose 
pagyventi, turėti tiek pinigų, kad nerei
kėtų rūpintis dėl rytojaus dienos, o būtų 
galinu* valgyti ir gerti, ko tik pauori. Neį 
su žmona uei su‘ vaikais jam nebuvo 

miela kalbėti. Jis atsigulė.

dėl pasistengėte sudaryti nau-

— Pirųias dalykas, dėl ku
rio atsisakėme nuo pirmojo ir
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tai, projektas dar nebaigtas, rems ir vyriausybė, kų jau 
tačiau jis principiniai nebus nekartų yra prižadėjusi, 
keičiamas. Pakeitimų galima Aukas priimame ne tik pi- 
tikėtis tik detalėse. Nėra dar nigais, bet ir brangenybėmis, 
žinios ar bokšto viršūnėje sto- net tinkama medžiaga. Vienas 
vės Kristaus statula ar ky- asmuo yra pasižadėjęs atleis- 
žius. ' ti bažnyčiai lengvomis sųlygo-

Komitetas yra nusistatęs, mis visų milijonų plytų. Pra- 
statybos darbus pradėti dar Įdeda tisiliepti jau ir Ameri- 
šių vasarų. Tiesa, statyba, ga- Į kos lietuviai. Šiomis dienomis 
Įima sakyti, jau pradėta, nes įgavome iš jų per kun. Kasa-

spaudoje jau paskelbto baž- medžiagos pradžiai jau turi-Įkaitį 4000 litų aukų. Tai pir- 
rycios projekto, tai brangu-J nie pasirūpinę. mosios kregždės. Tačiau ne
inas. Statant balnyčių pagal 
tų projektų, būtų reikėję duo
ti brangius pamatus. Antras 
dalykas, tai, kad pirmasis pro 
jektas nebuvo statybos inspe
kcijos patvirtintas. Statybos 
inspekcija pastatė vienų sųly- 
gų, kad projektas būtų per
dirbtas į kitų stilių. Kodėl

— O kiek toks statinys kas- ■ viakas turime daug jiasi- 
tuosj Į žadėjimų, kad statybos dar-

— Manome, kad kokį mili- ^as bus remiamas, 
jonų ir šimtų tūkstančių litų, O kokių medžiagų staty- 
o gal ir daugiau, gal sieks irjtiai daugiausia vartosite? 
pusantro milijono. Išlaidos ga-> Medžiaga — geležis, he- 
lutinai dar nėra apskaičiuo- tanas, plytos. Geležies betonų 
tos [naudosime pamalama ir suri-

Kokiu tad būdu tikitės rei- Šimams, plytas sienoms,
statybos inspekcija taip Rano-1 kiamas bažny&O8 statymui su- Statyba iš varžytinių atiduo- 
rėjo, mums nežinoma. ! mus sudaryti? Į la nebus. Jei bus, tai gal tik

Mes norime, kad bažnyčia pamatų.
— Svarbiausia, visuomenes _ y. , . . ,

„ , . , • , • ‘ — Tačiau krize, kuri gųsdi-parama. Bendri aukų rinkimo . .. ..i 1 , na visų pasauli, ar n neturėsbruožai toki: sudarome auko- * d
tojų kategorijas. Žymiausieji
aukotojų tarpe, tai garbės au-

būtų graži, bet ne brangi. Nau 
jų jį projektų padarė tas pats 
inžinierius Reisonas. Naujasis! 
projektas daugiau moderni
zuotas. Charakteringiausia jo
savybė, tai tiesios ankštyn ko,°jai’ kurie >nefa S,ara “t 
siekiančios linijos. 1 lai nemažiaa kaiP tūkstantį Ii-

Į tų. Lig šiol tokių susirado jau 
Ta pačia proga gerb. pir- į nemažas skaičius, o dar apie 

mininkas parodė ir patį baž- 30 yra pasižadėjusių. Toliau, 
atskiri žmonės ar įstaigos ga
lės įrengti atskiras bažnyčios

nyčios projektų. Iš tikrųjų, 
bažnyčia atrodo gražiai. Baž
nyčios .plotis sieksiųs 30 met-^Us, pavyzdžiui, altorius, ko-
rų, ilgis — 70 metrų ir aukš
tis — 60 metrų. Bažnyčioje 
tilpsių daugiau kaip 3400 žmo

louas, statulas, kiyžius, net 
bokštų. Vienas amerikietis jau 
pasižadėjo įrengti vargonus. 
Be to, esame numatę dar va-nių. Ąltorių būsiu trys arba 

• įrodė, kad vietos geresnės už’Penki» neišmėtyti po bažnyčių, dinamų garbės mokestį. Kada- 
;i nėra. Šiuo tarpu ir dėl vie-

tu8 kilę abejoųč:« jau pašalin
tas -r— statybažnyčių to
nu, ku< ir buvom-.) manę sta- 

statysiu, i Aušros ir Že
maičių gatvės kampe priešais 
efiblonskio vudo pradžios n>o
i yklų, priešą 4 funikuliara.

— Teko patirti, kad utine.
u: e pirmąjį bažnyčios pro jok-

bet visi vienoje vietoje, prie.Įngį bažnyčios tikslas toks kil- 
saky. Sienų bažnyčia, galima i nuSj kadangi tai amžihas pa
sakyti neturės, — pienų vie- Į rainklas, tai reikia manyti, kad 
toje bus daug, labai daug siau j iUaša, o tikriausia visai neat- 
rų, aukštų langų.

bažnyčios statymo reikalams 
jokios įtakos?

— Mes remiamės aukomis, 
o aukos skiriamos bažnyčiai. 
Auka, kekia ji bebūtų, visuo
met galima. Antras dalykas, 
darome plačiai, o nesiremia- 
me vieno asmens išgalėmis. 
Bažnyčia ir troškimas jų tu
rėti, bus visos tautas balsas Į 
Dievų, prašant palaimos. To
dėl pradėti ne tik ųesihijome, 
bet dargi pradedame darlių su 
viltimi.

Iš “R”.

“ŠALTINIS”

Šį gražų vardų nešioja se- , 
į siras tokių, kurie garbės mo- [mausiąs Liciavop katalikų sa

vaitinis laikraštis.
‘baltinis” duoda daug įdo

— O kada, ponas pirmmin-• kestį įmokėti atsisakytų. Ža
ke, pradėsite pačius statybos i liakalniečiai mano apsidėti spe 
darbus? Įcljaliu statomos bažnyčios rei-[mių skaitymų, kuriuose būna

-- Netrukus baigsime patį j Lalams mokesčiu. Tarp kitko, Į nuodugniai išaiškinti mūsų gy

bažnyčios projektų. Kaip ma- • tikimės, kad reikalui esant, pa

šo: “O jų broliai plečkaitininkai ir dabar j ekskursijų organizuoja dienraštis “Draugas.” 
tebesiekia ‘draugo’ Pilsudskio pagalbos Lie- > Vykstantiems į Lietuvų patogu pakeliui au
tuvų! iš Nepriklausomybės paliuosuoti! Gri- ; stoti Dubline ir dalyvauti svarbiame Eucha-
gaitiniai socialistai ir šių dar nėra pasmerkę, 
priešingai, juos per savo “Naujienas,” “Ke
leivį” ir net SLA. organų “Tėvynę” dar net 
‘karžygiais’ tebevadina!” Nors “T-nė” “Vie 
nybę” dėl to “žemiausios rūšies šmeižikas” 
pavadino, bet vis dėlto į tų priekaištų neit- 
sftkė.

Teko sužinoti, kad jau keliolika žmonių 
įsiregistravo vykti į Eucluiristinį kongresų, 
kilris įvyks birželio 22—26 dd. Dubline. Šių

Ilgai vųrtėsi jis lovoj, negalėdamas 
užmigti ir galvodamas apie tų tolimų iš
taigingų gyvenimų. Visaip jis svarstė, 
kaip pavyktų iš karto, be darbo ir vargo, 
įsigyti daug, daug pinigų! Jo mintyse 
šmėkščiojo įvairiausi sumanymui, bet visi 
buto neįvykdomi, nes jis nieko daugiau, 
be trobelės, neturėjo, o turtingų giminių 
taip pat nebuvo. O už lango, švilpdamas, 
ūžė vėjas, lyg verkdamas sųsparose, ir 
dar labiau spaudė Petrui jau be to nuliū
dusių širdį. Galų gale jis sunkiai sumer
kė akis...

,..Dirba Petras prie varstoto, lygina 
lentas ir galvoja apie malonų piniguočių 
gyvenimų. Et, kad taip staiga atsirastų 
kišeniųj tūkstančiai, kaip būtų gera!' Ne* 
dirbti reikėtų, nei šiaip kuo'rūpintis! Lė
bauk sau ir skraidyk po pasaulį, kaip 
paukštis! Taip Petrui besvajojant, kažkas 
pasibeldė į trobelės duris ir įėjo nepažį
stamas žmogus.

— Ar čia gyvena Petras Jonaitis?— 
paklausė.

-Taip, čia! — drebėdamas nuo ne
suprantamo nujautimo* atsakė Petras.

rištiniame kongrese.

I Pasirodo, kad Vokietijos fašistų vadas 
Hitleris dar turės vykti Italijon ir gerokai 
pasimokyti pas Mussolinį, jei nori įgyven
dinti fašizmų savo krašte. Galų gale jis tu
rėtų žinoti ir tų, kad kas galima įvykdyti Ita- mus- 
lijoj, to negalima įvykdyti Vokietijoj, nes 
skirtingos sųlygos ir skirtinga žmonių psi
chologija.

veninio klausimai. “Šaltinis' 
duoda daug žinių ne tiktai iš 
Lietuvos gyvūninio, bet ir iš 
visų pasaulio kraštų, 
spaudos mylėtojams.

“Šaltinf' atranda viso pu 
šaulio laiškui, šiuo trumpu ad 
resu pažymėti;

Vietoje svetimos spaudos 
nuolatinio garsinimo, prašomu 
dėti savosios spaudos garsini-

— Turiu į tamstų reikalų, — prūde jo 
nepažįstamasis, sėsdamas arti Petro. — 
Dalykas toks. Tamsta gal ir nežinai, kad 
tolimas tamstos dėdė, kurs iškeliavo į ki
tus kraštus dar nesant tamstos šiaip pu- 
sauly, ten labai praturtėjo ir mirė bevai
kis. Visų .savo* turtų jis Užrašė tamstai. 
Aš esu velionies advokatas, paliktų tams
tai turtų globėjas. Ilgai man teko ieškoti, 
kol pagaliau radau. Čia aš esu atvežęs 
tamstai truputį pinigų kelionės išlaidoms, 
kad galėtum atvažiuoti palikimo atsiimti. 
O čia, štai, mano adresas, kur atvykęs 
turi kreiptis!

Tai taręs, nepažįstamasis padėjo ant 
varstoto nemažų kapšelį su pinigais, kor
telę su savo adresu ir, daugiau nei žo
džio nepasakęs, išėjo pro duris ir dingo. 
Petras stovėjo ir klausė, kaip perkūno 
trenktas. Apie jokį dėdę Amerikoj jis iš 
tikrųjų, niekdd nebuvo girdėjęs. Bet ko 
čia laužyti .galvų, jei tas nebuvėlis dėdė 
paliko jam visus savo turtus. Atsipeikė
jęs uuo pirmojo nusistebėjimo, Petras 
čiupo kapšelį ir pažiūrėjo, kas jame yra. 
Nagi ten buvo tiek pinigų, kad jam ėmė 
suktis galva.

“ŠALTINIS”
Pastas Marijampolė 

LIETUVA.

i — Pagaliau aš turtingas I — sušuko 
Petras, mesdamas šalin darbo įrankius.!

Žmona, išgirdusi Petro šauksmų, at
skubėjo pasiteirauti, kas atsitiko. Pama
čiusi vyrų bešokantį kambary ir Išdau
žantį įrankius, ji išsigando, manydama, 
kad tas bus išėjęs iš proto.

— Klausyk! — klykė jis žmonai j au
sį, — aš dabar esu miliomierius! Štai, 
žiūrėk!

Ir drebančiomis rankomis jis parodė 
jai kapšelį su pinigais.

— Čia ne viskas, čia tik mažytė dale
lė, kų aš gavau! — šaukė Petras, pasa
kodamas visų nuotykį.

— Tai dabar galėsim ir daugiau že
mės prisipirkti, ir naujus uaiuelius pasi
statyti ir vaikus į mokslus leisti, — kal
bėjo taip pat nudžiugusi žmona. — Ir 
^lirbtuvę tu sau gerų įsitaisysi.

— Kų? — riktelėjo Periąs, — kad aš, 
turėdamas tiek pinigų, dar dirbčiau? Ne- 
Hulaukimas! Važiuosiu aš pasaulio pasi
žiūrėti, bent kartų linksniai pagyventi!

(Bus daugiau)
>

t
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DRAU G A ?! B

DETROITO ŽINIOS
M. J. ŠIMONIS, vedėjas

Antrašas; dienomis — 3564 Yernon Higbway W. 
Telefonas Lafavette 1298

3Ė
VISIEMS ŽINOTINA

Prasidėjus eiti Detroito ži
nioms, kaskart vis daugiau J niomis. 
atsiranda visokių paklausimų 
bei reikalavimų. Prašome Įsi
dėmėti. Kaip “Draugas” taip 
ir Detroito žinių skyrius pa 
siryžęs Detroito ir apylinkės 
lietuviams teikti visokį patar
navimų. Priima “Draugo” 
prenumeratų, visokius skelbi
mus, įvairias žinias, padaro 
visokias klišes (Photo Engra- 
vers) dėti į laikraštį —žodžiu, 
kas tik rišasi su spauda, visu 
kuo patarnauju^

Taip pat, kurie reikalautų 
maldaknygių ar kitokių ko
kių dalykų, visu kuo patar
nausime, kas tik kų pagei
daus. Vėliau manome vietoje 
turėti viskų: maldaknygių, 
statulėlių, rąžančių, paveikslų' 
ir taip toliau.

Prašomo visada kreiptis, 
gausite to, ko reikia ir dar 
pigiau kaip kitur. M.'J. Ši
monis ar P. Grybas 3564 Ver- 
nor Higlmay W. Laff. 1298. ■

“Draugui” už puslapio sutei
kimų Detroito žinioms i r 
tiems, kurie veda ir remia ži-

D. Žiedas

KVIETIMAS

Šv. Antano parapija sėkmi
ngai gyvuoja jau 13 metus, 
daug kų yra nuveikus bažny
čios ir tautos labui. Klebonu 
nuo pat pradžios yra kun. I. 
F. Boreišis, kuris su parapi- 
jonais didžiausiame sutikime 
gyvena. Todėl ir parapijos 
veikimas eina išvien, draugiš
kai; tas suteikia daug energi
jos drauge darbuotis. Todėl 
bal. 17 d. Lietuvių svetainėj 
6 vai. vakare įvyks didelė šv. 
Antano parapijos puota (ban- 
kietas) paminėjimui 13 metų 
gyvavimo. Bus skani vakarie
nė, nes biznieriai yra suau
koję valgių ir gėrimų. Visos 
draugijos ir kuopos pakvies
tos. Šeimininkėmis bus Šv. 
Ražančiaus draugijos narės, 
vadovaujant gabiai šeiminin
kei p. O. Adomaitienei. Pro-

p-lė S. Bukšaitė, p-lė A. Juod- 
snukytė ir p-lė V. Čepeliony- 
tė. Dar turėjo būti vienas vai
dila p. Valatka, bet nelaimei 
jis susirgo, ir jo rolė buvo 

Į skaityta.
' Veikalas ėjo pritariant or
kestrui ir Šv. Jurgio parapi
jos chorui. Veikalo režisie
rium ir vakaro vedėju *buvo 
muz. J. Čižauskas, choro ve
dėjas kun. J. Olšauskas.

Koncertas ir veikalas pub
likai labai patiko; tai liudija 
karšti delnų plojimai, nes tai 
gal buvo pirmas toks gražus 
vaidinimas detroitiečių sce- ■ 
noje.

Publikos buvo pilna svetai
nė. Buvo atsilankę daug Det
roito lietuvių profesijonalų: 
daktarų, advokatų, graborių 
ir tt.

Buvo svečių iš Chicagos. 
III., ir iš Amsterdamo, N. Y. 
Daug buvo ir svetimtaučių.

Po programos buvo šokiai 
abiejose svetainėse. Svečiai, 
linksminosi ligi vėlumos.

Bravo muz. p. Olšauskams 
už tokios gražios programos 
parengimų. Mes lauksime ir 
daugiau panašių vaidinimų.

Palaužta vyšnaite

ŠV, PETRO PARAPIJA

Kas atsitiko su korespon
dentais, kad nieko laikraščiu
ose nerašo; nematyti * jokių

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Kaip mums detroitiečiams 
lietuviams malonu, kad mūsų 
mieste lietuviai pradeda vie
nytis, vieni kitus atjausti — 
tai didelis žingsnis į vienybę.

Art Institute per visų sa 
vaitę buvo 41 tautos bendra 
paroda ir man buvo proga 
vienų dienų aplankyti. Įėjęs 
į vidų, žiūriu—didelėmis rai
dėmis užrašyta “Lithudnian”. 
Priėjęs randu net sušilusias 
beaišinant apie liet. išdirbinius 
p. M. Širvaitienę, E. Paura- 
zienę ir M. Stankienę, kurios 
tų dienų tvarkė liet. skyrių. 
Svetimtaučiai labai domėjosi 
ir teiraujasi apie rankdarbius. 
Tas lietuvių tautai teikia gar
bės, kad jų vardas nepasilie
ka užpakalyje. Lietuvių sky
rius gražiai atrodė. Nėra abe
jonės, kad kitų sykį rengiant 
parodų, bus daug gausingesnė 
išdirbiniais.

“Reik ji tepti” — monologas, nusipelno visuomenės panie-
St. Atkočiūnas. Dialogų “Ke
palas ir driskius” deklamavo 
Juozas Stankus ir Kaz. Šmu
lis. “Dzūkų bernueis”. Taip 
pat padainuota ir daugiau dai 
nų ir Himnas. Choras gerai 
pasirodė. Gražus būrelis žmo
nių buvo susirinkęs. Visi pro
gramos dalyviai gerai atliko

pa uoliai rengiasi didelei pro
gramai. Komedija “Pašėlęs 
dantys” bus labai juokinga. 
Vyčių Glee Club ir merginų

kos ir blogo vardo.
Smagu pažymėti praėjusios

savaitės atsitikimų. Mr. Deu- 

telbaum, Cliief Deputy Clerk chorai išmoko nauji) dainų.

iš Reeorders Court, pažinda
mas šimtus advokatų ir, be 
abejonės, turi gerų draugų, 
tačiau mūsų tautiečiui adv. J. 
P. Uvickui pavedė pirmenybę

Dalyvauja šios solistės: p. M. 
Si Urbienė, p-lė S. Žukauskai-

X Bal. 17 d. Liet. Dukterų 
draugija rengia didelį vaka
rų Šv. Jurgio par. salėj su 
plačia programa. Bus suvai
dinta “Baudžiauninkė”, gra
ži drama. Bus dainų, kurias 
dainuos vietos dainininkai.

tė, solistai broliai A. ir J. Va Vakare apsiėmė pasidarbuoti
siliauskai, p-lės Bagšaitės, p- 
lės Staniulytės ir grupė ko-

Druskauskienė, Balkienė, Ku
likauskienė ir Kuklerienė.

savo uždavinį. St. Atkočiūnas j vesti bylų, kaipo patyrusiam medijantų. Programų rengia
visiems gražiai padėkojo.

X Į Detroitu iš kitų koloni
jų nevažiuokit, nes Detroite 
.negausite darbo. Dirbtuvės 
nepradeda dirbti.

i Senelis

ĮVAIRIOS ŽINIOS IR 
NAUJIENOS

X Bal. 10 d. L Vyčių 102 
kp. beisbolo ratelis Lietuvių 
svetainėj surengė šokius su 
laimėjimu $15.00 auksu. Lai
mėjo Alek Ringes $10 dol., J. 
Perdew $5 dol. Vakaras ge
rai pavyko. Buvo iš miesto 
beisbolo valdininkai, kuriuos 
Pet. Padolskas gražiai priėmė 
lietuviškomis vaišėmis. Mies-I _ _
to valdininkai gėrėjosi gausi
nga publika, pavyzdinga tva-

ir gabiam teisių žinovui. Lie
tuviai dažnai bėga pas žyde
lius, manydami, kad tie teiks 
jiems geresnį patarnavimų, 
negu savas. Patartina visada 
eiti pas savų, jei gaunamas 
teisingas patarnavimas, nežiū
rint kokis būtų, ar biznierius, 
ar profesijonalas. Gražiai ska
mba lietuvių obalsis: savas 
pas savų, lietuvis pas lietuvį!

X Mirus M. Aleliūnui, lie
tuviškos duonos kepėjui, jo 
vietų užėmė švogeris Silvest
ras P. Ragalskas, kuris dar 
su pagerinimu ir geresniu pa
tarnavimu duonų pristato į 
visas miesto dalis. A. a. Ale- 
liūnams mirus, jų vaikučius 
globos S. P. Ragalskas.

X A. Šileikis (3386 — 24tji 
St.), rūbų siuvėjas ir uolus

varg. J. A. Blažis. Iš kalno 
galima spręsti, kad šis Vyčių 
didelis vakaras bus sėkmių 
gas. Renkitės visi į šį vakar.-, «

PLATINKITE “DRAVGA’

MOTINOS DIENA

1. -i • 4. n - (naujienų. Kas yra, ar nieko

grama bus pritaikinta. Kalbės! ... -,
, . t t. -v . j neveikiama, ar koresponden- gerfc kun. I. Boreisis ir drau- , . , , . v ._ -.

gijų atstovai. Po vakarienės 
bus abiejose svetainėse šokiai; 
kiekvienas galės linksmai ko
jas išmiklinti, šokant lietuviš
kus ir kitokius šokius. Muzi
ka bus gera.

Prašome kiekvienų geros! 
valios lietuvį, o ypač parapi- 
jonų būtinai dalyvauti šiose 
iškilmėse. Atsilankiusieji bus 
visai patenkinti.

tai labai užsiėmę, neturi laiko 
rašinėti? Juk;čia gyvuoja ke
lios kuopos, ir draugijos, ir 
choras.

Labdarių sųjungos 27 kuo
pos susirinkimas įvyko kovo 
13 d. Apsvarsčius kuopos rei
kalus, buvo nutarta bedar
biams pasiųsti prie Velykas 
po pintinę (beskę) visokių 
valgių; išrinko komitetų tam

,. . . viskam sutvarkyti: kun. Mise-
Aukojusių bizniem, pavar-, visi,; g, Atko4itaę> Antan>J

jZemniskų. Pasiųsta 12 pinti
nių. Bedarbiai labai džiaugė
si, kad turėjo gerus pietus per

dės paskelbsime vėliau. 
Lauksime gausingos publi

kos.

Šv. Antapo parapijos puo
tos rengimo komitetas:

S. Klapatas,
J. Gurkūnas

rka visam vakare, džiaugėsi, 
kad lietuviai beisbolininkus— 
jaunimų gausiai remia — kas 
jiems ir buvo svarbiausia.

Taip pat smagu pažymėti, 
kad Vyčių beisbolo ratelis, va
dovaujant Pet. Padolskui, yra 
stiprus ir turi gabių beisboli- 
ninkų. Vyčiai jau prisirašė 
prie Federacijos class A, kuri 
ateinančių vasarų kas sekma
dienį turės žaisti ir tuo būdu 
lietuvių vardų garsins svetim
taučių tarpe. Linkime Vyčių 
beisbolininkams tvirtai laiky
tis vienybės, o pasisekus ras
ti progų savo gabumus sūnau 
doti.

X Bal 9 d. Piliečių kliubas 
Lietuvių svetainėj surengė me
tinę programų su įvairybėmis 
ir šokiais. Kliubas turi daug 
narių ir apie $10,000 dol tur
to. Kadangi prie kliubo pri- fčiai) nešioti 
klauso visokios pakraipos žmo 
nės, komunistai stengiasi * už
viešpatauti kliube. Nariai ap
sižiūrėkite, kad “nagaikos”

Šv. Antano parapijos rėmėjas, 
pavasarį padaro didelę nuo
laidų, perkant drabužius, ku
riuos pasiuva gerai ir pigiai. 
Patartina lietuviams savo rė
mėjų paremti, nes A. Šileikis 
yra pasižymėjęs gražia para
ma bažnyčios ir tautos reika
lams.

X Anna’s Dress Shoppe, 
negalėdama asmeniškai į pa
klausimus atsakyti, praneša 
viešai, kokia dabar yra pava
sarinių ir vasaros drabužių 
mada. Visokios suknios dėvi
mos: gėliuotos, vakarais švie
siai mėlynos, tamsiai mėlynos, 
auksinės, šviesiai raudonos, 
rožių spalva, žalsvai, žalsvai 
mėlynos. Prie tų eina vieno
dos skrybėlės, karoliai ir ba 
tukai. ' Prie gėliuotų suknių 
tinka pusšvarkiai' (puskau

Gegužės 8 d. Mot. Sųjungos 
54 kuopa rengia nepaprastai 
gražų vakarų. Visos narės bu 
tinai turėtų dalyvauti tame 
vakare. Iš ryto per ankstyvas 
Mišias visos narės drauge eis 
prie Šv. Komunijos. Per Mi
šias giedos p. M. Čižauskienė. 
Vakare bus labai graži pro
grama, kuriai vadovaus p. M 
Čižauskienė. Dalyvaus suau 
šiųjų ir jaunamečių chorai 
Bus vaidinimas ir kitokių įvai 
rybių. Visi Detroito lietuviai 
turėtų dalyvauti Moterų Sų
jungos vakare ir paminėti Mo
tinos šventę.

Sųjungietė

Išdirbu geriausio tono smuikas, 
kankles ir pataisau žema kaina.

P. MEDONIS
9852 Russel St.,

DETROIT. MICH.

LIETUVIS AGENTAS

JOSEPH F. DAYTON
Apdraudžių (Insurance) gyvas

tis, sužeidimą, nuo ugnies automo
bilius ir kitokį turtą. Šauk mane 
dėl sužinojimo, aš pribusiu ir su
teiksiu pilnas žinias apei visokią 
apdraudę.

1007 BEACONSFIEI.D AVĖ. 
GROSSE POINT PARK 

Lenoje 4040

DINNER DANCE

Šeštadienį bal. 23 d. 8 vai. 
vakare įvyks pietūs ir šokiai 
Detroit Leland Hotely. Kaina 
asmeniui $2.50 Rengėjų ko
misija: ponios Arty Am
brose, Maiga, Širvaitis ir pir- 
min. P. Uvick visuomet pade
da. Tikimės gražios sueigos. 
Jei kas iš toliau norėtų daly
vauti,-būtų mums labai malo
nu.

CHAMBERLAIN
BAKERY

Kepam Lietuvišką Duoną ir pus
baltę ir visokius keiksus. Prista
tome į visas miesto dalis ir Ham- 
tramack, Mich.

8816 Chamberlain Avė.
DETROIT, MICH. 

Vinewood 1-2637

Phone Cadillac 9540

JOS. P. UVICK
ATTORNEY AT LAW

Mortgage Bond Building 
5 W. LARNED ST.

(Corn^r Woodward)
Residence 456 Neff Road

GROSSE POINTE 
Res. Phone Niagara 0764

NEPAPRASTAS KONCER
TAS IR OPERETE

Detroite, Mich., balandžio 3 
d. Lietuvių .svetainėje buvo 
muzikų pp. Čižauskų ir Lie-‘ 
tuvių Bendrovės surengtas ne

Velykas.
X Velykų naktį bažnyčia 

buvo atdara per visų naktį.
Grabas bufo išpuoštas gyvo- ant sprando nesusilauktumėte 
mis gėlėmis. Pirmos Mišios X Kai kada tenka nugirsti 
buvo 5 vai. Žmonių buvo pil- iš lietuvių, kad nenori prisi

pažinti lietuviu esųs; vadina
si, gėdinasi viešai svetimtau
čių tarpo, lietuvio vardo. Toks 
asmuo yra, kaip kaikurie va-

Petrų parapijos svetainėj p b o- 'dina minkštaprotis arba tau
ras, vadovaujamas vargonini- Į tos išgama. Žymesni svetim- 
nko Kaz. Smalio, surengė ko-į taučiai į lietuvius žiūri, kaip 
ncertų, kuriame dalyvavo pa-lį kultūringų'tautų, gabius, su- 
rapijos choras. Sudainavo manius, kaip biznierius, taip

na bažnyčia. Net ir už durų 
stovėjo. Kun. MHsevičius pasa
kė labai gražų pamokslų.

X Balandžio 3 dienų šv.
Pastebėjau žurnale “Micbi-

gan Catholic” lietuvių pavar- . . ., , ., , T , ,T paprastai įdomus koncertas irdės: kun. J. Oižausko, kun. V.-£ , , * . <£T_ . , .,, T v , 2 aktų operete “KaminkretvsMasevičiaus, Jono Valiuko,1. ; f . .
T z** i t • ir malūnininkas”* pp. J. M. Cizauskų. Jų nuvei

kti geri darbai gražiai apra
šyta; tas irgi duoda smagu
mo lietuviams, kad ir svetim
taučiai įvertina lietuvių dar
bus.

Koncerte dalyvavo visi ge
riausi Detroito lietuvių daini-

“Laisvės varpas” ir “Sudieu 
Lietuva”. Solo “Aš bijau pa

ir profesijonalus. Daugiau į- 
vertina tokį asmenį, kuris,

ninkai, būtent: p. Dailydienė, J sakyt” dainavo Zimničiūtė. | tautybės neslėpdamas, savo 
p-lė Čepelionytė, p-lė Juod- [“Šalta žiemužė” vyrų cho-; žmonių nebijodamas, viskų
šnukytė, p. Šatulaitienė, p. ras- “Senbernio vargai”—Mi-

Balandžio 8 d. per radijų,Žigmantienė, p. Siurbienė, p- kas Raškevičius. “PlaukiaNe-
WMBC ponia M. Čižauskienė. lė (Žukauskaitė.' Padainavo ir
labai gražiai dainavo. Jos 
skambantis balsas žavėjo. Ma
no pažįstami svetimtaučiai 
gėrėjosi jos dainomis, sakyda
mi “ švelniabalsė dainininkė”.

mūsų mėgiamas p. Vizgaitis 
(bosas).

Visų dainelės buvo patrijo- 
tiškos, pilnos lietuviškumo. 
Jos jaudino publikų ir kai ku;

munėlis” — 4 merginos, bet 
neteko sužinoti pavardžių.

daro atvirai. Tokiuose žmonė
se visada rasi pasitikėjimo. O 
tie, kurie slapstosi, vistiek 
nieko panašaus nepasiekia, tik

X Didelis bargenas lietu
viams. Netoli Šv. Antano baž
nyčios paskubom parduoda
mas 2 šeimynų medinis namas 
po 5 kamb. su visais •patogu
mais ir fornišiais. Lotas 140 
pėdų ilgio, tik 3500, o kaina
vo $10,000 dol. Sužinokite pla 
čiau M. J. Šimonis, 3564 Ver- 
nor Higbway W.

X P. Molio agentūra skel
bia ekskursijas su nupiginta 
kaina. Tai geras būdas Lietu
vę aplankyti. Kas nori suži
noti, tuojau įsiregistruokite 
jo agentūroj, kad suskubtu
mėte. x

X K. Sasonas jau naujoje 
vietoje ir turi fotografijos 
studijų įrengęs 3527 Micbigan 
Avė. Kviečia atsilankyti.

X Vaidinimas ir koncertas. 
Bal. 24 d. L Vyčių 102 kuo-

DETROITIEČIŲ EKSKURSIJOS 
IŠVYKS

Laivu “Europa” .............. .. bal. 20
” Kungsholm” . — geg. 10 
” “Statendabi” .... geg. 21 
’’ “Lancastria” . .. . . birž. 1 
” “Frederik VIII” . . liep. 2 
” “Gripsholm” .... liep-. S0
” "Majestic” ............ rugp. 19

Laivakortės J Klaipėdą $75.00;
ten ir atgal $125.00.

P. MOLIS AGENTŪRĄ
17SO — 24th STREET 

DETROIT, MICH.

LIEBJViy UŽEIGA
Užlaikome visokių saldainių ir 

iš Lietuvos “Rūtos”. Turime viso
kių Lietuviškų Rekordų ir kitokių 
dalykų.

P. Padolskas, E. Kirstuklenė
1910 — 25th STREET 

Lafayette 6313

Mes norėtume' daugiau jos^ems ištraukė net gailių aša- 
dainų per radijų girdėti. • rų iš akių. Pagaliau scenoje

X Antanas ir Ona Akso- J pasirodė senai detroitiečių 
maičiai reiškia širdingų pade- į laukiama artistė p. M. Čižans- 
kų giminėms, draugams irpa- kienė.
žįstamiems už lankymų Anta
no, kuomet jis buvo Šv. Juo
zapo ligoninėje. Kartu dėkoja 
už dovanas ir visų palanku
mų.

X Kiek girdėjau Jai det- 
roitiečiai yra labai dėkingi

Dainininkams akompanavo 
muz. J. Čižauskas ir p. Dail
iu antienė.

Toliau sekė operetė, kurių 
suvaidino jau senai girdėti 
Detroito artistai pp.: Baikau- 
skas, Valatkevičius, Širvaitis,

D. B. BRAZIS
GRABORIUS

Skirtingas, Įtekmingas ir Tvar
kingas patarnavimas

1942 — 25th Street
Lafayette 1275

DR. J. B. RYDZAUSKAS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

filuoml pranešu Lietuvių Visuomenei, kad gydyme ligonių var
toju naujausius gydymo įrankius, kaip tai: Elektros lempas, artifi- 
claliftką saulės šviesą, dlathermla ir kitokius naujai išrastus įrankius

Egzaminavimas ligonių atsibuna kuotlkriausiai prieinamą kaina. 
Bandau kraują, šlapumą ir tt.
Speriališkiintas: Ligos moterų Ir IIbos vidurių, nervų ir reumatizmo. 

Valandos; 10—2 dieną ir 4—8 vakare.
12438 Jo.s\ Campau Avė., kampas Halleck, Detroit 

Telefonas dieną ir naktį: ARLINGTON 2683
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D R A ūtfIS Ketvirtadienis, bal. 14, 1932

KETVIRTAS PUSMILIJONINKAS LIETUVIAI AMERIKOJE
Janušauskas pralenkė Rašinskienę. Varakulis ve

jasi Stulginskę. Mandravicko surpraiz’as Va- 
rkalienei. Kazlauskienės - Misiūnui. Žvirb
lis kėsinasi ant Žolynienės

ROSELANO, ILL.

Orrison Swelt-Marden’as y- 
ra pasakęs, kad didesnė žmo
nių dalis aiškiai išmokyta ina- 
nyti, jog' ne,'jiems skiriami paj4 
šaulio turtai, tik ypatingai li
kimo parinktiems visi tie ge
rieji ir gražieji daiktai. Tuo 
būdu jie, išauga įsitikinę, kad 
jie priklauso mažaverčių žmo
nių rūšiai — ir jie priklauso 
tai rūšiai, kol patys nepareikš
noro iškilti aukščiau jų.

Šį pasakymų galima pritai
kyti ir mūsų dienraščio dabar 
vedamam vajui. Kai kurie 
žmonės, gal įsitikinę, kad kon 
testo viršūnės, visa g^ibė ir 
pirmos dovanos priklauso tik 
Gubystai, Stancikui, Rašiiis- 
kienei ir kitiems. Toks įsitiki
nimas, žinoma, labai klaidin
gas. “Draugo

Balandžio 10 d., Visų Šv. 
par. salėj įvyko puikus para
pijos metinis bankietas su la
bai gražia programa. Lygiai 
(i vai. vakare, nuvykęs į sve
tainę, jau nebegavau vietos; 
salė buvo pilnutėlė žmonių. 
Ačiū par. trustistui M. Pavi 
lioniui, kad mane dar šiaip 
taip įspraudė tarp svečių. Ba

nkietas buvo surengtas pasta
ngomis parapijoj komiteto ir 
pagelbininkių, kurioms vado
vavo trustisto motinėlė p. T. 
Pavilionienė. Pasirengimas bu- 
bo puikiausias, valgiai ir pro
grama ' buvo pirmos rūšies; 
publika buvo visiškai paten
kinta. Programų išpildė: par. 
choras, niukyklos choras, mo
kyklos mergaitės suvaidino 
gražų Lietuvos vaizdelį—nuo- 

i pelnas seselių kazitnieriečiu.

Be to, dainavo solistai-ės: I\.
Į Sabonis, A. Oiapas, K. Pažer- 
skis, M. Pažerskienė, Sadaus
kaitė ir dar dvi panelės, pa
vardžių nepamenu.

Scenoje šauniai pasirodė p 
lė L. Pažerskaitė ir du juok
dariai vaikinai, tai Jogminas 
ir J. Cirtautas. Visi minėti 
savp užduotis puikiai atliko. 
Kalbėjo gerb. kleb. A. Linkus, 
J. Svirskas ir J. Paškauskas. 
Be to, kalbėjo edv. Vaičius, 
dr. Makaras ir trustistas M. 
Pavilionio

Programai vadovavo Š. Pe

tro ir Povilo par. klebonas A. 
Linkus. Reikia pagirti rozlan- 
diečius, kad moka svečius pri
imti ir dirba vienybėje su sa
vo mylimu klebonu J. Paškau 
skų kilnų darbų, palaiko savo 
parapijų. Šiais nedarbo lai. 

įkais nėra taip lengva sareng- 
ti tokį pokylį ir sutraukti tiek 
daug publikos, kokios turėjo

šį kartų rozlandiečiai. 
rozlandiečiamsl

Valio

Svečias

Arklys pats ateina į avižas. 
Kožiias ant savo spalių tu

ri valių.

Kai du pešas, trečias nau
dojas.

JOHN B, BORDEN
(John Ragdziunas Borden)

ADVOKATAS LIFE

A. J. Janušauskas‘ketvirtas 
pusmilijoninkas (Balsų turi 
500,020).

“DRAUGO "EKSKURSIJA
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA

VANDENS KELIAIS PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ

A. A, SLAKIS

105 W. Adams St., Rm. 2117
Telephone Kandolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Teisphone Roosevelt 9090 

Name: S iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 

Room 1502 Tel. Central 2978 
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

drųsus pasakymas, žinoma, 
visus labai džiugina. Na, ir į 
lauksime naujų Žvirblio žy-

>” vajaus konto-
stininkai ne tos rūšies žmonės, j • Gubysta, 43o5 Š. mozart 
kuriems M. Korelli sykį sake: i Cit. Cicero, iii....... 500,100

V. otancikas, ±706 Vv. -L“Jeigu jūs nenorit nieku dau
giau būti, kaip tik grumstais, 
tai ir paliksit grumstais, o 
narsiųjų kojos jus mindžios’’. 
Daugelis šio vajaus kontesti- 
ninkų toli nuo tos minties, 
kad pirmenybė priklauso tik

iSt., Cbicago, 111.........  500,050
A. d. Janušauskas, liiOl iŠ. 

50tli Ct., Cicero, 111... 500,020 ,
U. liasinskiene, 1039 b. ou 

Avė., Cicero, 111 .... 500,010
A. bluiginskas, 1628 5b

tiems, kurie vakar, ar šiandie Avė., Cicero, 111......... 490,500
yra pasiekę lenktynių aukštu- I P. Varaaulis, 724 Mest 16
mas. Jie žino, kad darbas ii jšt., Clucago, iii......... 489,190
pasitikėjimas savim vislių a. (Staniulis, 6051 JS. Talman 
nugali. Šitų aiškiai rodo mūs Avė., Cbicago, 111. .. 364,300

*

energingų kontestininkų len
ktynės. Štai, J anušauskas, va-

V. K. Mandraviekas, 815-45 
St., Kenosba, Wis. .. 334,500 

kar buvęs kandidatu į pusmi- ; m. Varkalienė, 6315 So. Lin 
lijoninkus, šiandie jau tokiu Į coln Avė., Cbicago, III. 333,370
patapo. Jeigu jis nebūt pasi
tikėjęs savim, nebūt manęs, 
kad pirmenybė lygiai jam pri
klauso, kaip ir Gubystai, Stan
cikui, Rašinskienei, jis ir šian
die būtų buvęs tas “grums
tas”, kurį kiti mindžiotų. Tų 
patį matome ir pas kitus. An
tai, Varakulis nė kiek nenu
simena, kad buvo nustumtas

P. Petrauskas, 14 Johnson 
st., Bingbamton, N. Y.

,....................... 308,490
Ag. Gilienė 3131 Emeraid 

Avė., Cbicago, III. .. 275,940
J. Aukškalms, 1354 Hani- 

son St., Gary, lnd. .. 225,560
A. Valančius, 1226 S. 56 

Avė., Cicero, III.........  224,500
Grybas, 2244 W. Adams

į SeSt« vieb,. Šiandie jis ne- Chicago> lu..........217,670
toli Stulginsko, o ryt gali pen 
ktu milijoninku tapti ir auk
ščiau Gubystos atsistoti. Kad 
jau lenktynės, tai lenktynės! 
Pirmenybė visiems lygiai pri
klaus®. x

Šiandie susilaukėme dvįej ų 
nesitikėtų, nė sapne nesap
nuotų siurprizų, kokius “už- 
fundijo” Mandravickas Var- 
kalienei, o Kazlauskienė—Mi
siūnui. (Sako, žmogus manai* 
vienaip, o įvyksta visiškai ki- i 
taip. Vakar rodėsi, kad Var
kalienė ims nagan Staniulį, o 
šiandie matome Mandravickų 1 
imantį tų Varkalienės rolę. 
Vadinasi, Staniulis susilaukė 
dviejų “neprietelių”.

Misiūnas per ilgai taisė pa
sikėsinimų ant Grybo. Už tai 
Kazlauskienė jam suruošė siu
rprizų. Kų dabar darys Misiū
nas, dar nėra žinių. Jaučiama, 
kad vis dėlto nenorės pasiduo
ti. Grybas taip pat turi bu
dėti, nes kas gali žinoti, kų 
Kazlauskienė toliau ruošia.

Melroseparkietis Žvirblis 
vėl “jovijos”, ir vėl ne tuš
čiomis. Sako, kiti kontestinili
kai gal jau pamiršo, kad Mel
rose Park’as gyvuoja. Palauk, 
Žvirblis dar ne sykį sudarys 
“skandalų” ne tik Žolynienei, 
Rėkui, Misiūnui, bet ir nar
siajai Kazlauskienei. Toks

O Kazlauskienė, 4356 S. 
Rockvvell st., Cbicago 169,350

Misiūnas, Koseland, III. 245 
W. 108th St................. 160,470

Rėkus, 1850 Wabansia avė.,
Cbicago. ‘11................. 154,963
A. Žolynienė, 6709 Archer 
Avė., Cbicago, III. ... 119,950

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. 
Melrose Park, III. .. 113,350

Sutkus 1007 Eight st.,Wau- 
kegan, 111..................... 103,300

P. Pabijonaitis, 2320, W. 23 
PI., Cbicago, 111.......... 88,200

A. Condratas, 1706 S. Ma- 
yomensing avė. Phila. Pa. 

............................. 63,700 0BE

RILLY’S UNCLE

Didysis Scandinavian—American Linijos 
Laivas FREDERIK VIII

PAPIGINTOS LAIVAKORTĖS 20%
Iš New Yorko 3-čia klesa į vieruį pusę $ 75.50 
Į abi pusi ....................................$125.50

I
— užsisakykNeatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų 

vietų dabar.

Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN LINI
JOS didžiuoju laivu į

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

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

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

s 'i

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

- -

Namų Tel. Hyde I'ark 3395 
Tel. Kandolph 5187

A. A. O LIS
A D V O K A T A š 

11 SOUTH LA SALLE STREET

S A
BEAUTY

CONTEST!

S!

Room 1934 Tel. Kandolph 0332
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 

i 3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

CHAS. A. FEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS
155 N. Clark St., Room 969

Telephone FRANKL1N 6745

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telephone VICTORT 2213

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOST1S

kurios pasaulis per šimtus metų ,au- 
ke jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svleU 
girių visokių medžių aliejų. Deks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir at
šalusi kraujų, nikstelėjimų ir šiaip 

I visokius skaudėjimus. Tukstanči&i 
možnių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus grų- 
žinam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip; DEKEN’S NEW DISCOVERT 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO.
HARTFORD, CONN. I

For COLDS, COUGHS
Sore throat, miucular rheu- 
matic aches&pains,apply Mas- 
terole, the "counter-irritant”

AT ALL DRUGCISTS

Tyros, Aiškios, Sveikos 

GRAŽIOS AKYS 
T ra didelis turtas

Murins valo, Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus jų pamėgsit• 
Knyga “Eye Care” arba "Kye 
Beauty” ant

Ali your lifc you are in one Beauty 
Contcst after another I Pcople look ac 
you — and judge you. Ūse Camay, 
the Soap of Beautiful Women — and. 
your skin will be so radiantly žresh 
and lovely that the whole vvorld will 
find you attractive I Your povvdcrs 
and creams will look far better. 
You’ll, win each little Beauty Contest.

CAMAY
Tfce Soap of Beautiful Womttn

10 PIECE COSlviETIC 
SĖT $1.97

This is a Ramai? Vivani Sėt and in- 
eludes faee powder, $1.00; Rouge, 76c, 
Tissue Cream JI.00, Depilatory $1.00, 
Faclal Astrlngent J1.7S. Bath Salt t.00, 
Toilet Water JI.25. Pertame $2.75. Bril- 

- llaatlne 75e. Skln TVhitener 78c. Totai 
Value $12.00. Special prlce, $1.97 for all
ten pleces to Introduco tkla line.

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

Pinigai grųžinaml. Jei 
nepatenkintas.

Bes Vaa MO-fith Avenue, New York

Nesirūpink niežėji
mu. pleiskanomis. 
Išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik
gauk gydanti antiseptikų Žemo— 
saugus. Aptlekose. 35c.. 50c..
>1.00.,žemo

F O K S t, IN I '•> p 11 Q- I o N S

r' r



1
Ketvirtadienis, /bei. 14, 1932 , B R I n C I s

C H I C A G O J B
MARQUĘTTE PARKO 

reiAi

Paskutiniam Vyčių kuopos 
susirinkime visų ratelių vado
vai patine plačius praneši
mus. Dramos ratelio > vedėjui

kandidatų lanko pratybas.

krikščionių gyvenimų Ryme. 
Jei manai, kad sakau netiesų, 
paklausk tų, kurie matė.

Teko girdėti, kai^ daug gai-
Numatoma, kad bus galima lėjosi neatėję ir labai norėtų 
geras tymas sudaryti iš tie-1 tų veikalų pamatyti. Štai jums 
kos daug žaidėjų. Bruno Kri-! proga: veikalas vėl'bus pasta- 
vickas paskirtas vadovu, o'tytas ateinantį šeštadienį, ba- 
kapitonu Pranas Vilmonas, ty landžio 16 d., 4 vai. popiet,
mas yra įstojęs į dvi lygas, Gimimo Pan. Šv. parapijos

K. Lobikaitė ir V. Jonaitis būtent: L. Vyčių Chi. Apskr. auditorijoje. Įžanga nupigin-
pareiškė, kad rengiamas nau
jas scenos veikalas rudeniui; 
rolės paskirstytos ir visi vai
dintojai lanko repeticijas. Vei 
kalas bus statomas anglų kal
ba: “Kicked out of College”.

Sporto ratelių pranešimai 
užėmė gana daug laiko, nes 
dabar kų tik pabaigtas base- 
bolo sezonas. Ratelio vadovai 
Jonas Juozaitis ir Pranas Šne
kutis pranešė, kad sezonas sė
kmingas; dalyvauta iš viso 38 
Rudiniuose: 24 laimėta, 14pra 
laimėta. Be to, laimėjo 2 Ly
gos čempionatai ir gavo pui
kius medalius iš Cliicago Am
erican dienraščio. Ratelio va
dovai pagirti, taip pat Jonas 
Efabergis ir Stasy

Amateur Managers ta, nes vaidinama popiet: vai
kams po 10c., suaugusiems po 
25c.

Lygų ir 
lygų-

Iš mergaičių skyriaus pra-
nešta, kad mergaitės liko an-jnes kitos nebus, kada galėsi 
troje vietoje mergaičių beis-' pamatyti tokį veikalų, kuris 
holo Jygoję ir dabar žadama j labai sunkus yra išmokti, ir 

už tokių pigių kainų.
Dar kartų Nek. Pras. Pan.

ŽaistiChicago American Soft 
Bali tournamente. Vytis

MARQUETTE PARKO 
LIETUVIŲ DĖMESIUI

kad bus vienas iš puikiausių, 
Atsilankiusieji nesigailės, o 
namie pasilikę labai apgailes
taus. Man rodos, kad geriau
sia Jautų, jei visi, visi ateitų, 
atvažiuotų, susirinktų, ir visi 
būtų patenkinti, visi paniatv- 
tys gražų veikalų, puikų ba
lių, gerų muzikų, laimėtų gra
žių dovanų ir sušelptų nelai
mingas bedarbių šeimynas. 
Visa tai laimėsite, matysite,

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehlll 0617

Res. <707 S. Arteslan Avė.
T*L Grovehlll 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road 
Vai.: 2-5 Ir 7-0 P. M. Ket. 8-12 A M. 

Nedėlioj susitarus

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos; 10 Iki 12 ryto: 4 Iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge' 11.1 9 vai ).
Seredomls Ir Nedėllomls pagal susitarimų.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

šoksite, linksminsitės, tik su 
Nepraleisk tos progos,' mokėję 35c. už įžangos tikie- 

tų. Žinoma, ant įžangos tikie- 
to bus- laimėjimo numeris ir

Tel. Ofiso 4050 Res. 9865

DR. A. 6. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, W1S.

Ofiso Ir Rea. Tel. Boul. 5912 Ofiso Ir Res. Tel. BouL 5914

Ofiso vai.:
su juo bus galima laimėti. To- Nao 1 lkl * lr nuo 6 lkl 8 vai. vak.d ® Rezidencija:
dėl mūsų visuomenės pareiga 
yra ko gausiausiai atsilankyti^ 

Šv. mergaičių sodalicijos var-'. ir parodyti, kad mes tikini 
du kviečiu visus, kurie dar; suprantam tų artistų nuošir- 
ifematė, atsilankyti šeštadienį dų darbų, suteikti jiems dau- 
ir pamatyti šį įspūdingų vei-įgiau energijos darbuotis—la-

“ GENOVAITĖ” 
BEDARBIŲ NAUDAI

Sodalietė jvintis scenos srityje ir toliau.
Visas šio vakaro pelnas ski
riamas nelaimingų bedarbių 
šeimynų sušelpimui. Mf’rė

Ar matei veikalų “Patrici- . kalų, 
jų”, arba “Nežinomoji Kan-1 
kinė”, praėjusį sekmadienį1 
parapijos svetainėje? Jei ne,1
tai labai apsirikai. Paklausk j ------------
tų, kurie matė: pasakys, kad i Jau visai arti ta diena, 
tai vienas iš geriausių veika- ?'Genovaitė” bus vaidinama 

Balokus I lų, kuriuos sodalicija statė, ir • balandžio 17 d. M. Meldažio
(kapitonai), Martynas Juozai
tis ir Edvardas Beinora. Beis
bolo sezonui jau pradėta ren-
gtis. Pareikšta, kad apie 30 kad peYgyvena

geriausiai suvaidintas. Visi i svetainėj (2344 W. 23rd PI., 
atsilankiusieji tiesiog užmir-i Chicago, 111.). Rengia ir vai
so, kad esu svetainėje, manė, d i ns Dundulienės Artistų Gru

LIETUVIŲ VALANDA

Praėjusį sekmadienį vėl te
ko klausytis gražios lietuvių 
dainų ir muzikos radijo pro
gramos iš stoties WCFL nuo 
1:15 iki 2 vai. popiet. Panelė

3904 — 71st Street 
Nedėllomls tia susitarus.

DENTISTAI
Pbone Boulevard 7043

DR. G. Z. VEZEUS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė,
Arti 47 Btrmt

Tel. Canal <122
I

GRABORIAI:
pirmų amžių pė. Režisorė ir patys artistai | ja<Įviga Griciūtė turi malonų 
. deda savo visas jėgas, kad|SOprano kaĮs.| jos dainos

DR. G. I. BLOŽIS
D E N T 1 b T A s

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 lkl 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589

J, f. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GKABOIllUS 

CHICAGO JE

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUSt
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla.

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 VVest 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vau: l-t ir <:S8-<:28 vai. vak.

Nedėlloj susi tarus
Vau: <-4 ir 7-8 vai. vakare 

Nekėlioj suslturss

Tel. Ganai 0257 Kės. Proapect <159 Tel. Lafayette 5793

DR. P. Z. ZALATORIS DR. A. J. JAVOIš
Į Gydytojas ir Chirurgas
• 1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija <<00 So. Arteslan Are. 
Valandos: 11 ryto lkl 4 po pietų

4 lkl 8:24 vakar*

būtų suvaidinta- ko puikiau
siai. Tiesa, Chieagos visuome
nė jau žino šios artistų gru
pės gabumus. Jau daug kartų 
lydėjo juos su didžiausiais ap
lodismentais. Todėl šie artis-

gražiai skambėjo. Ji sudaina
vo keletu dainų* su Chas. Šim
kum. Beje, buvo graži dekla
macija, kuri padarė gilų įspū
dį. Apie Budriko radijo or
kestrų galima tiek pasakyti, 
kad tai puikūs muzikantai, Tel‘ Clcero 1260 
kurių visada tikrai malonu

Kez. Hemlock 7691

Laidouvėins pa
tarnauju geriausia - —----------
ir nis-ifLi. upi-ii kiti Relkale meldžiu atsišaukti, o mano . . , ,
todėl kad prikišu- I darbu busite užganėdinti. į tai dabar Ir stengsis, kad Si
sau prie grabų iš- a^.251# ' tas vaidinimas būtų dar pui-
du-bystės. 2314 W. 23rd PI., Clucago i. T ,

ofisas | -------- 1 kėsins. Ir galima tvirtinti, | pasįklausyti. Šių gražių pro-
668 West 18 Street1 1

DR. A. P. KAZLAUSKAS
dantistas 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 14 ryto iki 8 vakaro

OR. GUSSEN
X-Kay ,

SKYRIUS: 2228 S. 
Halsted Street., TeL 
Victory 4888.

1439- S. 49 Court, Cicero, DL
TEL. CICERO 5927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
ekyrlų.

Nauja, graži ka
ply#* dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

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

Cliicago, UI.
------ z—L-----------------

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai Vakare
Nedėliomis ir Sered-omis susitarus

gramų leidėja — Jos. F, Bud- vai. 
riko krautuvė yra verta lietu
vių paramos perkant radijų, 4847 W. 14th ST. Cicero, III.
rakandų ir kitokių daiktų. ' --------

Geras draugas T«’- cicero <7 6<

Tel. Canal 67 64 R4s. Republic 5350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETItIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieiių nuo 
pieli^ iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik
iškaliu, susitarus 

Ofisas, .Laboratorija ir X.-Ray
2130 VVEST 22nd STREET

. CH1CAGO
__ __ ___

DR. S. DIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavilt St. Tel Ganai,6122

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 
Telepbone Republic 7 868

Valandos. 1—3 ir 7—8 vai. vak- 
Nedėlloj; 10—12 ryto.

Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė 
Nedėliojo pagal sutartį

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Weatern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 0 706
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9, v. • 

N odelio j pagal susitarimų

į DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir GRIRUkGAS

4729 WEsT 12 PLACE 
t Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVashington Bulvd.

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 VVEST 18 STREET

Tel. Rooeevelt 7528

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET 
Kampas 46tb Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8413

Nulludtmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausiae i

LIETUVIŲ

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

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, 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 Ofisaa

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

A1A
STANLEY KUNGIS

mirė balandžio 12 d.. 1932 m., 
10:45 vai. ryto, 48 m. amžiaus. 
Kilo iš Kretingos apskr., Grus- 
lautų parap. Amerikoje išgy
veno 22 metus.

Paliko dideliame nubudime 
Draugus ir pažįstamus Ame
rikoj; .Lietuvoj brolį Jurgį, dvi 
seseris Marijonų ir Onų ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 12245 So. 
Emerald Avė. Laidotuvės įvyks 
pelnyčio je, balandžio 15 d.,
1932 m., išnokiu 8:30 vai. bus 
atlydėtas j Šv. Petro ir Povi
lo parap. bažnyčių, kurioj į- 
vykH gedulingos pamaldos už 
velio-nio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero Ka
pines. Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus-ges ir 
pažystaiiLus-mas dalyvauti šio
se laidotuvėse.

Nuliūdę: Giminės Ir Draugai.
Laidotuvėms patarnauja gra 

borius Lachawicz. Telefonas 
Roosevelt 2515.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DR. M. T. STRIKOLIS

KI NO PERKĖLIMAS

ANTANAS SKUKALSKAiį
Mirė vasario 2 5, 1932, o pa

laidotas šv, Kazimiero kapinė
se vasario 29.

Iš pavienės duobės velionies 
kūnas bus perkeltas j šeimy
niškų lotų subatoj, balandžio 
16 dienų, 1932. 1 valandų po
piet. Visų giminių, pažįstamų 
ir kaimynų prašome dalyvauti 
šiose apeigose.

Nuliudusi
Marijona Kkiikauskienč 

2826 Archer Avė.

PADĖKONfe

ONA B» TKAITĖ 
-»-a*"N». --------------- -----

w Mirė bal. 6, 1932 m., 5:30 vai. vak. 46 fbetų atfižlails. A. a. 
Ona gimė lapkričio 9, 1915. Kilo iš Round Lake, Ilk v

Paliko dideliame nuliudlnic motinų Onų, po tėvais Zsironaltė. 
tėvų Benediktų, brolį Stanislovų, clocę Marijonų Iionioikienę Ir 
krikšto motinėlę Onų Llknlcnę ir gimines, o Lietuvoj močiutę 
ir dėdukų Zaronus, ciocę Monikų Ir dėdę Juozapų Zaronų.

šiuomi norime pareikšti gilios padėkos žodžius gerk. klebo
nui kun. A. Briškai už atlydėjimų velionies Iš namų į bažnyčia, 
gedulingas pamaldas Ir pupnokslų, kartu dėkojame klebono asis
tentam kun. Valančiui Ir kun. Joneliui už pamaldas, o kun. Jo
neliui dar esame dėkingi už aprūpinimų velionies šv. Sakramen
tais. ' '

Toliau esame dėkingi gėlių aukotojams, gėlių nešėjoms, šv. 
Mišių aukotojams, mergaičių chorui už rožančiaus kalbėjimų na
mie. gvabnešlams Ir visiems kitiems giminėms, draugams Ir pa- 
žįstumiems už prisidėjimų prie laidotuvių. Dėkojame Kelly Juntor 

I Illgh Hhcool orkestrai už dalyvumų laidotuvėse.
I Pagalios širdingų padėkų reiškiame grabortut Eudelkiui už 

rūpestingą patarnavimų Ir tvarkių laidotuvių surengimų.
Ačtų, ačlų visiems" O tu musų brangi Onytė, be laiko užge- 

sal, kaip žvakelė. Lai gailestingas Dievas sutelkia tavo sielai

amžinųjų laimę. 
Nuliūdusį: Bl TKV ŠEIMYNA

DENTISTAS

1446 S. 49 CT. CICERO
!Val.

_ Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas: — 4645 S. Asliland Avė.
Chicago, 111.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo C iki 1

10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare '8 vak- Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso -Tef.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. T. DUNDULIS
gydytojas ir chirurgas 
4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 Ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Telefonai dienų Ir naktį 

VIRGINLa 8036

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marųuette Rd. arti YVestem 

Avė. Pbone UeuUOck 7828 
Panedėliais,"Seredomis ir Pėtnyčiomiz

1821 So. Halsted Street

s

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITIISH, DPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SQ. ASHLAND AVĖ. 
Tel. lards 0994

Tek Grovebill 1695

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 rak.
Seraeomla po pietų ir Nedėldieniaia 

tik susitarus
2422 W. MA RIJU EIT E ROAD

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedek nuo 10 iki 12 dienų

Ofiso Tek Victory 2687
OL ir Re*. Tai. Hsmlock 2274

08. J. P. POŠKA
3133 b. UAJLbiKU a'iREET

Antras ofisaa Ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vak nuo 9-12 rytais: biuo 7-8 
vak. Antro Of. Vak; Nuo 3-6 po 

ipiet. Utarn. ir Subat. Nuo 2-8 rak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

'Ofiso TeL Victory 6893
Rez. Teh Drexel 9191

DR.A.A.ROTH
Palengvins akių įtelnpimų. kuris 'GYDYTOJAS IT CHIRURGAS 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaiginto, aklų aptemmio, nervuotu- 
ino, skaudamų aklų karštį. Nuiiuu 
cataraetus. Atitaisau trumpų regystę 

1 ir tolimų .regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

atsitikimuose, egzaminavgnas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
das klaidas.

Speeialė atydų atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto lkl 8 vaka
re. Nedėllomls nuo 10 Iki 12.
KREIVAS AKIS AT1TA1BO I TRUM 
PU LAIKĄ KU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street

Vul. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

10-12 ,

Teh Wentworth 3000
Rez. TaL Stewart 819J

DR. H. BARION
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HAJLSTEB STREE'i 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Pboue: 
Englewood 6641 
Wentworth 3U00

Office Pbone 
Wentworth 30uo

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tai. Tardė ltll

DR. G. SERNER
UKTIVIS AKIU RPKCIAUHTAH

4^
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

766 WEST 35th STREET
Kampas Halsted Bt 

Valandos: nue 14—4: noe <—I 
■ediUeoUa: aw» 11 Iki II.

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVS. 
SUECU AUSTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 18—12 nuo 2—4 pe

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.
pietų: 7—1:24 vai. vakare 

Nedėliomis 18 lkl 12
Telefonas Midway 2880

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

Tek Konwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki '8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Hemlook SI 11

DR. V. S, NARES
(Naryauckas>

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2420 West Marųuette Road

VALANDO8:
8 lkl 11 ryto. 7 lkl 8 rak

ti tarn. «r Ketv. rak. pagal eatmrtt

TeL Hemlock 8700
Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rea 6425 So. California Am. 

Vai.: 2-4, 7-8 ▼. v. Uhdtlrlant Ket v
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DRAUGAS Ketvirtadienis, bal.* 14, 1932

C H I C A G O J E
įvykdyti, todėl tegu neatsilie
ka nė 2- skyrius.

Kalbėta apie. sidabrini ju- 
Šv. .Jurgio parapijos—gegu- biliejų, arba 25 metų sukuk- 

žės 22 d. ir rugpiuėio 28 d.;'tuves nuo Vienuolyno įsikū- 
Šv. Kryžiaus parapijos—rug-j rimo. Centras nutarė, kad visi

PIKNIKAI VYTAUTO 
DARŽE 1932

piučio 21 d. ir rugsėjo 11 d,; 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. — liepos 31 d. ir rugsėjo 
25 d.; Gimimo Pan. Šv.—bir
želio 12 ir rugsėjo 4 d.; Šv. 
Antano — birželio 5 d, ir rug- 
pinčio 14 d,; Dievo Apvaizdos
— rugpiuėio 7 d.; Šv. Mykolo
— gegiiržės 15 d. ir liepos 10 
d.; Šv. Juozapo — liepos 24

Bet geltoni šešėliai — baises
ni uiž kitus, jie atlieka žiau
rius darbus, jie reiškia mirtį. 
Jie dabar tiesia savo ilgus 
grasinančius pirštus Brighton 
Parko apylinkėje. Girdėti, kad 
jie pasirodys naujoje Brigli- 
ton Parko parapijos svetainė
je sekmadienį, balandžio 17 d. 
7:30 vai. vakare. Kurie nesa
te matę tų geltonų šešėlių, ja 
baisių darbų, neapleiskite šios

skyriai surengiu kokias pra
mogas, kurios duotų pelno ne
turtingam skolose esančiam 
vienuolynui. Taigi, 2 sk. kaip, progos su jais susipažinti.
tik ir subruzdo daryti paren
gimų su dovanomis. Tam tiks
lui išrinkta komisiją, iš 2 as
menų. Nutarta išspausdinti 
knygutes po $2 vertės. Bus 
leidžiamos nemažos vertės do-

d.; Aušros Vartų — gegužės vanos. Laikas ir laimėjimo 
3 d. ir birželio 26 d.; ŠŠ. Pet- vieta bus paskelbta vėliau.

Garsusis Šerifas Maklivas 
parodys jums, kaip su jais rei
kia elgtis. Kaip nuo jų apsi
ginti, kaip juos pergalėti. Jis 
baigęs detektyvų kursus, pa
rodys jums savo diplomų, kad 
galėtumėt būti tikri dėl jo 
patarimų vertės.

Alisė Ona Šambaraitė
Alisė gimus Cbicagoj (Town

džio 14 d., 7:30 vai. vak. šv. • Mississippi upę. Po to laimi- 
Antano par. mokykloje. Bus 1 ngai nusileido. Keleiviai pairn- 
svarstoma daug naudingų da- ti j kitų lėktuvų.i
lykų. Kviečiame visas nares -------------------------------
atsilankyti.

• Valdyba į

VYSKUPAS BANDURSKIS 
UKRAINIETIS

IŠVYKO BOLŠEVIKŲ 
BIČIULIAI

NEW YORK, bal. 13. — So-į

DETROITO MIESTO 
SAMATA

DETROTT, Ifįeh., bal. 13. 
-— šio miesto valdyba pripa
žino 75 milijonų dolerių išlai
dų sąmatą 1932—33 metams. 

: Pajamų numatoma tik 61 rrti-
• vietų bičiulių organizacija Ru- . » . , .. > ••i _ ■ * t ltjonas dolerių. Nepriteklius

------------- siion pasiuntė 160 darbininkų', ...• • ir-. • • j-i. ' . Obussuriiiktasmiesto iarbinin-Nesenai miręs \ įlniuje dide- pa|jrįj ttpjp bolševiku pramo-'. , . . •f * - 1 . • kų atlyginimo mažinimu.lis lenkų patriotas ir aršusis ( 8tovį. .Tie ten pamatys tai, 
lietuvių priešas vyskupas Ban- kas jįenis bus rodoma, 
durskis, kaip spėja “Vilniaus _______________
.Rytojus”, buvo ukrainietis.
Lenkų laikraščiai apie vysk.
Bandurskio gyvenimų rašyda
mi, apie jo jaunatvę vengė' 
kalbėti. Pranešė, tik, kad Ban- Į 
durskis gimęs Ukrainoj, Sa-

-•Pii i h.iiwi<’z ;

MORTGACE BAMKERS

REAL ESTATE

GEROS RI'ftIES rakandai, vartoti 
! du mėnesiu, verti $3,500. Parlor se- 

— 'tas už 155, 9x12 Importuotas orien- 
I talis kauras, pulkus amerikoniškas 
orientalls kaurs po $25, 9x12 Willon 

į kauras $15. Pulkus riešuto medžio 
Į valg. setas $65. Bet reikalui kėdė 
; $15. Venecijos veidrodis, riešuto me
džio mieg. setas su sprlngslniasi ma- 

' dracals $75. Coxwell krėslas $15. 
! Puikios lempos. 1932 radios, itališki 
langų uždangalai, paveikslai ir tt. 
Galima pirkti skyrium. 8228 Mary-

ro ir Povilo par. gegužės 1 d. 
ir liepos 17 d.; Šv. Kazimiero 
(Chicago Heights) — liepos 
3 d.; “Draugo” — gegužės 29 
d.; Labdarių Sąjungos — gc- 

\ gilzės 30 dienų.
Kun. A. Linkus

AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 
VEIKIMAS

Tačiau reikia sukrusti nejuo
kais. Jubiliejus sukanka rug- 
piučio mėnesį; taigi, nedau- 
giausia laiko liko.

Įsirašė dvi naujos narės - - 
rėmėjos. Gerbiamosios turėkit 
minty, kiekvienų mėnesį pasi
stengti gauti naujų narių. 
Kiekviena turi tai padaryti. 
Metinis mokestis labai mažas. 
Bet jei mes sutrauksime visų

Kaip visuomet, taip ir šį parapijų, didelį darbų nuveik- 
mėnesį balandžio 1 d. įvyko sime. Nes kur vienybė, ten ga- 
Šv. Kaz. Akad. rėmėjų 2 sk. lybė.
susirinkimas. Kadangi gerb. I Greitesniam pasveikimui pir- 
pirm. A. Nausėdienė serga, su-1 min. A. Nausėdienės, kuri jau

Plaukai stosis ant galvos, tof Lake). Pradžioje mokėsi 
kuomet pamatysite Geltono įšv- Kryžiaus par. mokykloje, 
šešėlio darbus, bet kuomet pa-lPasku‘» tėvams nusikėlus gy- 
matysite Šerifo Maklino gU-Įventi 1 Marąuette Parko ko- 
drius išaiškinimus, jo sųhio- i°nD4» mokėsi ir baigė 8 sk.
ningus spėjimus, jus plosite pradžios mokslų ir 4 metų au-
visi iš džiaugsmo ir balsuosi- kštesniųjų mokyklų (Higb
te už jį per ateinančius rin
kimus.

kalio apskritv. Bandurskis gi Prisirašykite i musų Spulką i«nd Avė, i-mas aPt. vienas blokas 
. *■ ... -v- .r •• , • 'i rytus nuo Cottage Orove, Tel, Stew-

iš tikrųjų buvo ukrainietis Ba- Texų informacija suteikiama art is75.
ndura. Jo 
ukrainietiškai

ir dabar
kalba.

Dykai
2608 West 47th St. PARDUODAM IR MAINOMI

susirinkimų vedė vicepirmini
nkė. Mėginta baigti tvarkyti 
metinio vajaus vakarienės

kelintų savaite kankinasi dėl 
kojos, sukalbėta malda. Taip ! 
pat sukalbėta malda ir už a. a.!

apyskaita, tačiau komisija dar ■ rėmėjų Petronėlę Gedvilienę 
nesurinko visų tikietų. Petrai- 
tienė pasižadėjo baigti tvar
kyti dalykų iki centro susirin
kimo. Tat labai prašome ište

Įsidėmėkite, balandžio 17 d. 
ir 7:30 vai. vakare atvažiuo
kite j Brighton Parko para- lietuvaitė mokinė toje mokyk-
pijos svetainę (44_ ir’Fairfield!‘T' Ji siekia A- ®- ‘“’p™“' 
Ave ) j taip pat studijuoja ispanij ir

Se«Uo paliestas prancūz« kalbas-
| Alisė gabi mokinė, malo
naus būdo ir pavyzdinga mer
gaitė.

Ji moksliniai ir doriškai iš
auklėjama dėka* savo gerų tė-

WEST PULLMAN. ILL

Karmas, namus, lotus Ir visokį 
, biznius visose valstijose. Mes turl-

n CTIinFMT/ll MITDAIICTI Parsiduoda 6 kambarių bun- i diaelj pasirinkimų. Norintieji pi- 1/ OlUl/tlMIAI iNUtSAUo 1 I | _ , rkti ar pirma pamatyklt mu-
, . j galoni, garadŽlUS, b&rnė, vis- , bargenų. Klauskite A. Grigą r,

j tinyčia, karvė, vištos, antys,'Real Kstate VPdėJ°-BOSTON, Mass., bal. 13.
Už nepriderantį elgimąsi de
vyni Massachusetts’o teehno-! 
Ingi jos instituto studentai n n- >

Scbool) Šv. Kazimiero Aka
demijoj (1931 m.). Dabar nio

kosi St. Mary’s of Woods ko-
legijoj, Indiana. Tai pirma suvaHytas jiems st„. j

dentų tarpe veikimas. Iš jų į

X Mūsų kolonijos žymūs 
Kor—te į veikėjai Antanas ir Barbora: veliij Stasio ir Onos Šambani,

------------------ jŽitkevieiai, šiomis dienomis iš kurie laiko valgomųjų daile-
GELTONASIS ŠEŠĖLIS (Lietuvos gavo liūdnų žinių, tų krautuvę^ 6500 So. Talmnn 

kad mirė p-nios B. Žitkevičie- Avė. Pavyzdingi katalikai,
gerbiami kaimynai, dideli au
kotojai prakilniems taksiams.

kiaulė. žem. 196x300 Pigiai i
Mainysiu

Wl
šdirbtą farma

Wis. ar Micbigan.
10620 So. Hamlin Avė.

J. NAMON FINANCE CO. 
A755 So. Wcstern Avcmic

keturi pašalinti iš instituto 
dormitorijos.

PALEIDO MOTORĄ 
UPĖN

GERA PROGAr
Pa geidaujam a pusininko j "part- 

larship” į restorano biznį. Susižino
jimui sąlygų (informacijų) krelpki- 
ės po num.

6249 SO. ASHLAND AVENUE

/

' R, ANDRELIUNAS
(Marrpicttc Jevrclry Ra din)

Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
giau bus dvkni nufotografuoti.

2650 West 63 St., Chicago, Dl.
Tel.

Hcmlock 83 80

Kuris iš mūsų nėra matęs nes motinėlė B. Brazdeikienė. 
sėti savo pažadų, nes centras hj §e§glių? jie visur slankiu-į Dėl tos priežasties tariame gi- 
būtinąi reikalauja baigti tų j^ jšskėtę savo ilgus pirštus. 'liausios užuojautos žodžius!Ponų Šambanų geraširdišku 
dalykų. Paskutiniame sttsiritt-Į Labiausiai nakties metu jie mūsų brangiems veikėjams. ;mas ir dosnumas daugeliui v-
kime visi skyriai žadėjo tai apsimeta baisesne išvaizda.

NUPIGINTOS LAIVAKORTES
X Vienas mūsų kolonijos ra žinomas ir branginamas, 

žymus veikėjas p. Zig. Ged- Dėkingi pp. Šambarams vie- 
vilas apleido mus. Išvyko į nuolynai, parapijos ir labda-

20%
i Wisconsino valstybę.

X Labdarių S-gos lt) kuo
pa savo susirinkime nutarė

rybė. Pavyzdžiui, neminint ki
tų, aukų, viena auka jų pada 
ryta Gimimo Pan. Šv. bažny-

ST. PAUL, Minn., bal. 13. 
— Trijų motorų lėktuvu iš St 
Paul į Cbicagų, buvo vežami 
S keleiviai. Skrindant nulūžo 
vieno motoro propeleris. Kilo 
nepaprastas lėktuvo purtymas 
ir mašina galėjo netekti lyg
svaros. Tada vairininkas at- 
liuosavo motorų ir paleido į

PARDAVIMUI
pigiai bučernė ir grocernė.

3401 Aubum Avenue

EKSKURSIJOS

Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą 
aplankyti savuosius, laivų kompanijos papigino laiva
kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Californiją ar į 
Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau va
žiuoti į Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau 
laiką praleisi.

Šiemet “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas:
Pirmoji ekskursija Iš New Yorko išplauks GEGUŽES 
28 D , Į Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII. 
Antroji ekskursija iš New Yorko išplauks Francūzų 
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j 
Klaipėdą.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
Iš NEW YORKO 3-čla klesa j Klaipėdą .... $75.50
J abi pusi.............................................................$125.50
“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei

kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko 
neskaito — patarnauja veltui.

šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis 
dienomis:

Balandžio—April 20 d. — EUROPA
23 d. — FREDERIK VIII 
29 d. — COLUMBUS

Gegužio — May 5 d. — BREMEN 
14 d. — PARIS

” . ” 17 d. — COLUMBUS
” ” 28 d. — FREDERIK VIII

Birželio — June 3 d. — ILE DE FRANCE 
7 d. — BREMEN

” ” 16 d. — FRANCE

užprašyti gedulingas Šv. Mi- jčiai — Monstrancija l.(KK) (lo
siąs už a. a. Tėvo F. Kudir-1 lerių vertės, 
kos sielų. Mišios bus laikomos Į Alisė buvo parvaižiavus Ve- ! 
penktadienį, bal. 15 d. Šv. Pe- lykų šventėms pas tėvus. Pa- ( 
tro ir Povilo bažnyčioje. !viešėjusi grįžo į kolegijų. Ge- į 

X Ateinantį sekmadienį, ro pasisekimo brangioji tau-
West Pullmane, par. salėj i- 
vyks milžiniškas vakaras — 
bankietas su įvairiausia pro
grama. Minėtos dienos vaka
re visa parapija su daugybe 
svečių iš Chicagos ir apylin
kių, susirinks krūvon, pager
bti brangų ir visų mylimų as-

tielė — lietuvaitė!

f H N ESI M A i.
Šv. Kazimiero kapinių di

rektorių metinis susirinkimas.
—Metinis Šv. Kazimiero kapi-

me„į‘> ™ni„ į"’’ “f11* 1*“™riak’I"a; j'
kleb. Anicetą Linku. '7kB *> vakar»’ <baL 14 d )>

Beiki, nepaprasto gabumo, JaMap°
norint tinkamai aprašyti, kas ’al7a- V-

/ si direktoriai kviečiami dalv-įvyks tų vakarų; aš to nega- C.
i;» m i a vauti. Daug yra svarbių rei-hu padaryti. Tik tunu paša- . , L. • » a vi-xr+; i,«j • • kalų svarstymui. Be to, buskyti, kad pasirengimas yra f ,, ,
koklini d . .. renkama valdvba 1932 met.begalinis. Bus daug svečių 
kunigų ir kilnių asmenų; pro
grama bus gražiausia ir val-

Sekretorius

Cicero.— Dr-stės Švč. Dievogiai pirmos rūšies. Draugijos
dalyvaus bendrai ir turi pa- . • ,. . u . ,
akyruaioa dovana, savo dva- |Ua aliairlaklmaa l’y*" bala''-

Motinos Sopulingos nepapras-,

u

2534 S ) OAKl f ?
______“ > 'A

Švedu Amerikos Linija
2 EKSKURSIJOS

Į Lietuvą
Rengiamos Lietuvių I.aivakorčių

Agentų Sąjungos Amerikoj 
Ifi NEW YORKO

Į KLAIPĖDĄ
(Per Goteborgų)

Kas nori turėti patogią kelionę 
Tiietnvon, tat klauskite musų In
formacijų. Musų patyrimas dau
gelio melų suteiks jums teisingas 
žinias.

laivakortės ant visų linijų.
Apdraudžiame nuo ugnies ir ki

tų nelaimių.

Dokumentai pirkimo i,r parda
vimo. Įgaliojimai.

Siunčiame pinigus telegrafu. 
REGISTRUOTAS NOTARAS

P. P. BALTUTIS & GO.
3327 S. HAT.STED ST.. CHICAGO 

Tel Yards 4669

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DSI geriausios rųfiies 
ir patarnavimo. Sau
kit.

GREEN VALLEY 
I’KOIRJCTS

Olselis Svjėžių kiauši
nių, sviesto ir sartų.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Roulevard 1389

TVAIRUS K0NTRAKT0RIA1

Naujais Motorlaiviais

Kunpholin ir 6ripsholm
Gegužės 10 ir Liepos 30 d.
NUPIGINTOS LAIVAKORTES į 
Klaipėdą:

Ten Ten Ir Atgal 
Trečia klase. $76 00 $126.00
Turistinė kl. $107.00 $176.00

Tiesiog per Atlantiko Vande
nyną Ir Siaurės Jurą tam pa
čiam motorlaivy. Lietuvos kelei
viai Ifi Švedijos J KLAIPĖDĄ per 
18 vai. nuvežami populiaru Švedų 
Amerikos linijos laivu S. B. Rtirg- 
ho!|>i tiesiog į Klaipėdą.

Klausk speciallo lietuvių kal
ba ekskursijų clrkuliorlo!

Informacijų, laivų ifiplaukimų 
ir laivakorčių — kreipkitės pas 
savo agentą a.rba;
BWEDIBH AMERICAN DINE 
UI N. Michigan Avė., Chicago

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A, ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell Street 

Tei. Republic 5099

Mes permufuojaine pianus 
fomičiug ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas y r a 
greitas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš 
ir į kitus miestus.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktonus 

dalau įvairiausiu!, namus prieinami 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ
Telefonas Hemloek 552*

Telef Republic 6894

D, GRICIUS
GENERAI.IS KONTRAKTORIU8 
statau namus kaip muro taip u

medžio nuo mažiausio iki didžiausio 
nrlntnamląualoa.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemloek 2323

JOSEPH VILIMAS
NAKU STATYMO KONTRAK 

TORIUS

6504 S. WASTTTENAW AVJ

Šios vadui. Pagal pasirengimą llllHIIIHHlllllwilllllllllllllliiiiiiiiiiimi(iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii(«t

1 " " "lik A. F. CZESNA’S BATHS I
turkiškos. RUSISKOS SULFURINėS vanos s 

IR ELEKTROS TREATMENTAI
ftVRDMlU MANKiTINIMAI m EI.EKTROS MASALAS

Traatmental visokių Ilgų. reumatiamo. nervų atitaisymo, Saida 
lt taip toliau*, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu
lių treatmental.

50 centų. 
Nepraleiskite

gos. Atvykite.
gražios pro-

* Rep.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugą” ir 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją. kuomi galima iftstgelbėtl nuo visokių Ilgų.

KAMBARIAI DM, FRRGULfclTMO 
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkals r*uo 8 Iki 12 vai. naktiea

IpMiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiuiiiniHiiinuHHuu^

Į Perkam Lietuvos Bonus iB E
g Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes s 
i juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 urž $100 | 
E bonus su kuponais.
Ę
£ Balandžio 20, 1932 rengiama ekskursija laivu Kuro- 
s Pa i Klaipėdą per Brenien. Visus kelionei dokumentus 
5 tvarkiai ir tikslingai parūpinain.
S= Siunčiam pinigus į Lietuvą per 18 metų ir niekam s nei centas nežuvo.

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

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

Telephone YARDS 0145
iiiiiHiniiiiHiiiiiiiiNiiiiiiiiinmNmnniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,,,,,,,,,,,^
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1657 W. 45th Street
Kampai So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552
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