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Vyr. teismas pakeitė Jareckio nuosprendi
ANfiMlA NtMANO MOKĖT!M 
SKOLŲ, ffiEFJt - RtPARACUŲ

Japonams ima nesisekti 
Mandžiūrijoje

SEKR. STIMSON’AS VADOVAUJA NUSI
GINKLAVIMO KONFERENCIJOJE

ANGLIJA IR KARO 
SKOLOS

IAPONAMS NESISEKA
Tas bus ilgiausias pasauly tiltas ir artimoj ateityje bus atidarytas. Tai George West- 

ingbouse Memorial tiltas Pittsburgh’o, Pa., rytų link. Pastatytas Lincoln’o vieškeliui.

MUS. C’SAR IŠ OAX PARK’O 
MOKESNIŲ KLAUSIMA ERALINA

MOKESČIŲ UŽ 1928-29 METUS
NETEISETUMO NEPRIPAŽĮSTA

Platesnis vyriausiojo teismo nusprendimas 
dar nepaskelbtas

_ . iį { -t".

POLICIJAI ĮSAKYMAS J MOKESČIŲ KLAUSIMAS

LONDONAS, bal. 20. 
Parlamentui įduota 1932- 
metams išlaidų sąmata ir iš
laidose nėra nurodyta karo 
skolų mokėjimo Amerikai. 
171,500,000 dolerių visai pra
leista..

Matyt, 'Anglija tikisi vieno 
iš dviejų: arba karo skolų iš
braukimo arba moratoriumo 
pratęsimo dar vieneriems me-i 
tams. - I
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ŠANCHAJUS, bal. 21. — 
Iš Mandžiūrijos praneša, kad 
tenai japonų kariuomenei ima 
nesisekti kovoti su kiniečiais 
sukilėliais. Japonų karinome- 
nėję nna reikštis didelis ne-l 
pasitenkinimas. O naujos va

SAN FRANCISCO ARKI
VYSKUPAS SUSILAUKĖ 

PAGELBININKO

SAN FRANCISCO, Cal.
stvliės kinu kariuomenė nenori (l)pr P}lsbj)- Atvyko šiai 
kovoti prieš sukilėlius kinie- arkivyskupijai skirtas vysku- 

čius. x

LIETUVOJE
LIETUVIAI GALĖS AP
LANKYT PASAULINĘ 

PARODĄ

STATYS POLICIJOS TAR
NAUTOJAMS SANA

TORIJĄ

STIMSON’AS VADO
VAUJA

VOKIEČIŲ SĄMATA BE 
REPARACIJŲ

ŽENEVA, ba,l. 21. — Nu
siginklavimo konferencijai i- 

vadovauti J. Valstybių

pas pagelbininkas. Jis yra. vy
skupas J. J. Mitty’s. Naujų 
ganytoją pasitiko daug dva
sininkų, Kalifornijos guberna 
torius ir šio miesto majoras. 
Taip pat įvairių katalikų or
ganizacijų atstovybės.

Amerikos konsulas Lietuvo-

Palangoj, priešais grafo Ti
škevičiaus parką, gautas iš že-1 
mės ūkio ministerijos 2000 kv.! 
metrų žemės sklypas policijos

Cbicagos policija turi pa-! Vyriausias Illinois’o valsty- 
protį prie narni} kvarantanos, bės teismas vakar paskelbė 
pranešimus prikalti revolverių trumpą pareiškimą, kad Coo- 
rankenomis. Užtaisytu revolve k’o apskrities teisėjo Jareckio 
riu kalant vinį pasitaiko ne-i nusprendimas mokesčių reika- 
laimių. Policijos viršininkas į-1 le nepripažintas, kad Mirs. 
sakė išnaikinti tą paprotį. į Cisar mokesčių reikalas grą- 

i žinamas, ir kad šio teismo nu-
DAUGIAU BEDARBIŲ ' sprendimas bus paskelbtas pa-

■---------------  i skiau.
Kalbama, kad McCormicko Į Dabar visi laukia teismo nu- 

darbo įstaigose uždaroma ke- sprendimo, kuriame bus pla-
,įe pranešė, kad 1933 metais J ‘ . lėtas skvrių. Daug darbininkų čiau išaiškintas apskrities mo-
bu„ galima atvaSuoti į Ame- į ^atybos darbu8 manoma. P™' darbo
riką, į pasaulinę parodą Cbi- 
cagoje, ir išgyventi šitame 
krašte 6 taėpesins. ,

ma
BERLYNAS, bal. 21. — 

Vokietijos vyriausybė prane
šė, kad ji valstybės išlaidų

J sveikinimus vyskupas Mit-Į KLAIPĖDOS KLAUSIMAS
sekretorius Stimson’as. Jis ne tv’g atsakė, kad gali pareikšti 
tik rūpinasi Europos valsty- džiaugsmo, kad paskirtas į 
bių nusiginklavimo klausimu,' San Francisco. Mano svar- 

sąmatoje neįdės karo. repara- bet neužmiršta ir Tolimųjų Į* blausia pareiga, sakė vysku- 
cijų, kaip Anglija savo sąma-jRytų reikalų. Jis deda pas-1 pas, bus gelbėti arkivyskupui i konvencija pasirašiusio-
toje neįdėjo karo skolų Anie- tangij, kad tuo ir kitu klausi-: ITanna’i, kurs iki šioliai buvo roj8 valstybėmis tai šis klau- 
rikai. mais J. Valstybių planai būtų perdaug apsunkintas didelė- L;m„a t-n,, T«rn.

Lietuvos spauda praneša 
kad, jei Klaipėdos klausimu' 
Lietuva nesusitars su Klaipė-

dėti netrukus, kad jau šiemet 
galima būtų įsikurti. Prie sa- j 
natorijos būsiąs bendrabutis, i 
skaitykla, valgykla, aikštelė 
sportiniams užsiėmimams. Lė
šos šiam tikslui jau esančios. 
Sanatorijos reikalais rūpina
si Kretingos apskrities virši-

DARŽAI MIŠKELIUOSE

ninkas p. Derbutas.

Cook’o apskrities bedarbia
ms daržus įdirbti žemė skiria
ma apskrities miškeliuose. Ne
maži tų miškelių plotai nese
nai buvo ūkiai ir žemė daržo-

I Į vėms auginti tinkama.

EMIGRACIJA 1931 METAIS

PftlEŠ KARO SKOLŲ 
IŠBRAUKIMĄ

AVASHINGTON, bal. 20.
Senate šen. Borab’as iškėlė j vietų Rusija 
karo skolų klausimą, kada

gauta žinia iš Londono, kad 
Anglija neturi noro šiemet J.
Valstybėms mokėti karo sko
lų dalį. Tai neįtikėtinas daik-

perdaug apsunkintas didelė- į sįmas tektų svarstyti Tarp-I 
pi-ipažinti. j mis pareigomis. Nes arkivys-! tautiniam Teisme Hagoje tik

Atrodo, kad sekr. Stimson’-o kupija yra, didelė. | rU(jenį.
vadovyliei nesipriešina nei A- į O arkivyskupas Hanna kai-1_____________
nglija, nei Prancūzija. Drau-J b 'damas sakė, kad vyskupas1 

gingumo reiškia ir pati so-l Mittv’s palengvins jam darbą!
! ir nė viena Bažnyčios darbo '
| dalis nebus apleista.

PADIDĖS SVIESTO 
EKSPORTAS

POLICIIA DIRBA

kesčių klausimas. Gal duoda 
kokių nors nurodvmų.

Nežiūrint to, Cook’o aps
krities ir Cbicagos miesto vir
šininkai yra -pradžiugę tokiu 
dalykų stoviu. Žmonės turi 
mokėti mokesčius taip, kaip 
yra skirta, nepaisant jų didu
mo.

Specialėje legislatūros sesi
joje gi už 1930 metus mokes
čiams liebausminis galutinas

------------ . laikas nustatomas šio balan-
v . i ' Visaim Cbicagos mieste po-' mėn. 23 d. Paskiau busgravo 1756 žmones (1930 m-t. i- •• ,  „ • • • - .„,nn v - n™ v , Rcija pradėjo kampaniją prieš imama bausme — vienas nuo-

1931 metais iš Lietuvos emi-

6428 žm., 1929 m. 15,999 žm.,
1928 met. 8,491 žm., 1927 met.'. . . v- ,’ ’ ... kurie neturi šių metų valsty

visus automobilių savininkus, širntis už kiekvieną pratęstą

KAS BUS T. S. SEKRE
TORIUM?

ŽENEVA, bal. 21. T.

, Tikimasi,l<ad Lietuvos svie- 
j Arkivyskupijos kunigų var-;ato eksportaa šiemet 
du naujų vyskupų sveikino 8v. Uę prwen„. rK]žiauail> ko„. 

j Marijos M. bažnyčios rėkto- kurenci^ IJ(,tuvai daro ,ik 
rius kun. T. P. Burke’as.

18,086 žm.). Tame skaičiuje 
išvyko į Jungtines Amerikos 
valstybes 320 žm., į Argenti
ną 189 žm., į Braziliją 41 žm., 
į Kanadą 83 žūk., į-Urugvajų

binių “laisnių J J

MAŽINA IŠLAIDAS

mėnesį. Kai kas reikalauja, 
kad bebausminis laikas būtų 

i prailgintas. Bet legislatūra no 
i ri rytoj nutraukti sesiją, 
i Iš kitų šaltinių pranešta,

Naujas Cook’o apskrities kafj mokesčių klausimas Coo-
206 žm., į Pietų Afriką turtų įkainotojas Jacobs’as k’o apskrity nebaigtas. Sako

tas, sakė senatorius. Tas rei-i Sąjungos sekretorius Sir Eric 
kštų dar sunkesnę šio krašto Drummond’as atsistatydina, 
gyventojams naštą. Jo vieton yra keletas kandi-

Be kitko jis nurodė, kad ir j datų. Sakoma, gal j sekreto-į 
demokratų partijos vadas Al rius bus pakviestas Newton!

MEČETE RASTOS GAR
SIOS MOZAIKOS

ISTANBULAS (Konstan-

Danija.
I

PREKYBA SU LATVIJA

Smith’as persiėmęs karo sko-! f). Baker’is, buvusig J. Vai- tinopolis), Turkija, bal. 20. — 
lų išbraukimo idėja. O tas kra-1 stvbių karo sekretorius. ^Imperatorius Justinianas 532
štui yra pavojinga.

SARGAMS LEBAUIANT 
KALINIAI PASPRUKO

____________ i metais šiame mieste pradėjo
NORI SPECIALAUS JSTA- statyti milžinišką bažnyčią. E- 
TYMO PRIEŠ RIAUŠES į ilgus metus ją pastatyti. 

------------ ! Tai buvo Šv. Sofijos hažny-
AVELLINGTON, N. Z., bal. j čia.

MEXICO CITY, bei. 20. — 20. — Naujosios Zelandijos Kada turkai užkariavo šį
Iš Pinotepa kalėjimo jiaspru- vyriausybė parlamentui įdavė miestą, šįą puošniąją bažny-

Iš Kauno pranešama, kad, 
jei su Latvija nebus susitar
ta dėl prekybos išlyginimo, 

tai Lietuva atšauks prekybos 
sutartį. Tačiau tikimasi, kad 
latviai padarys Lietuvai nau
dingų nusileidimų.

VIŠTAS VAGIA MAIŠAIS

žm., į Palestiną 118 žm. ir ki-1 
tus kraštus 339 žmonės. Pagal 

tautybę 1931 metais išvyko 
476 lietuviai, 1,098 žydai, 26 
vokiečiai, 3 lenkai, 5 rusai, 148 
kitų tautybių ne Lietuvos pi
liečių.

REGISTRUOJA SVETIM
ŠALIUS

sumažino savo ofiso išlaidas. mat §js klausimas bus nukel-
Apie tai laikraščiuose pažy
mima ir įkainotojas giriamas.

78 DARBININKAI PA
LEISTI

Nauja Cicero miesto valdy
ba paleido iš darbo 8 miesti
nius darbininkus.

ko 11 kalinių, kada kalėjimo 
sargai išėjo j kokias tai iškil
mes. Miesto majoras įsakė su
imti visus sargus.

įstatymo projektą, kuriuomi a- 
teity norima apsidrausti gy
ventojų riaušių griežtomis

čią jie pakeitė mahometonų 
maldnamiu. Vietoje kryžiaus 
jie iškėlė pusmėnulį. Viduje

priemonėmis. Tas reikalinga brangintinas ant sienų mozai-

ĮSILEIDO I UGNIAKAL- 
NIO ŽIOTIS

visuomenes apsaugai. kas (vaizdus) storai užtinka
vo.

SFAVARD, Alaska, bal. 20. 
Santa Clara universiteto,

NIUFOUNDLANDE RIN
KIMAI

ST. JOHN’S, bal. 20. -

HAVANA, Kuba, bal. 20. 
— Kubos respublikos prezide
ntas Machado pasirašė nuos-. 

Džencelauka, Mariampolės prendį, kad visi Kuboje gvve- 
apskr. Paskutiniu laiku čia
priviso daug “vištvanagių,“ 
kurie bando tuštinti vištinin- 
kus naktimis. Šią • žiemą jie 
buvo įsisukę į flkin. Simanai
čio žąsis, paskiau įsiveržė į J

. I

RINKIMAI

Šiemet minimos šio turkų Tautkaičių km. flkin. Kriftčifl

nantieji svetimšaliai įsiregis 
j truoty. Turistai tuo įsakymu 
neliečiami.

SIUNČIAMA DAUGIAU 
KARIUOMENES

Visa eilė miestelių Cbicagos 
apylinkėse praėjusį antradie
nį turėjo rinkimus. Išrinktos 
valdvbos ir klerkai.

BĖGDAMAS NUO AGEN
TU NUSKENDO

tas Į vyriausiąjį krašto teismą.

LEGISLATŪROS NU
SPRENDIMAS

Naujausiomis žiniomis iš 
Springfieldo, legislatūra be- 
hausminiam mokesčių mokėji
mui Cook’o apskrity galutiną 
laiką nustatė gegužės mėn. 1 d.

MAŽAI KAS MOKA 
MOKESČIUS

Iš Cook’o apskrities iždini
nko ofiso išeina nusiskundi
mai, kad daug žmonių nemoka 

.mokesčių už 1930 metus. To

įmaldnainio 1400 metų sukak
tuvės. Vietomis tinkas panai-

Kada Niufoundlando jiarlame-1 kinamns ir rdndama brangin- 
Kalifornijoj, geologijos prof. nto žemesnieji rūmai baigs se- į tinų paauksuotų mozaikų.
kun. Bernardas ITubbmrd’as j-j siją, parlamentas bus paleis-j ______________
sileidęs j vidų ištyrė Katmai tas ir nauji rinkimai nuskirti IŠKAITYKITE IR PLATIN

no vištyuą, bet šioms pradė
jus irėkti, “vištvanagiai” pa
bėgo. Atėjęs šeimininkas ra
do tik maišą su vištom. Da
bar kovo 18 d. naktį tie patys

C0LUMBUS, O., bal. 20. — 
J anglių kasyklų sritį rytinėj 
Ohio valstybės daly siunčia
ma daugiau kariuomenės. Nu-

priežastis, tai mokesčiai be ga
lo dideli. Daug žmonių neturi 

į pinigų. Uždarytuose bankuose 
DĖS MOINES, Iowa, bal. pinigais kiti naudojasi.

20. — Vietos upėje nuskendo
Roy Rhodes’as, 30 m. amž., 
kurį prohibiciniai agentai no- i
rėjo nutverti. Vyras įšoko n-i CHICAGO IR APYLIN- 
pėn, tikėdamas tuo būdu pas- KĖS. — Šiandien nuniato- 
prukti. Bet pateko į vandens, mas dailus oras ir kiek šil-

ORO STOVIS

ugniakalnio žiotis. birželio mėnesį. KITĘ “DRAUGĄ”
pavogė pil. K. Senkaus 7 viš- matomos streikuojančių an- 
tas ir vieną kalakutą. gliakasių riaušės. sukurį ir žuvo. čiau. I
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DEL NAUJŲ AREŠTŲ LIETUVOJE

Mūsų dienraštyje vakar paskelbta žinia, 
atėjusi iš Kauno, kad policija padariusi kra
tą Kaune, Šiauliuose ir Marijampolėje. Po 
to kriminalinės policijos viršininkas įsakęs 
areštuoti visų eilę kunigų, kurių tarpe yra: 
Rankelė, Šalčius ir Adomaitis.

Kunigai kaltinami pasikėsinimu nuvers
ti Smetonos—Tūbelio diktatūrų. Policija pa
skelbusi, kad šį sumoksią finansavęs Katali
kų Veikimo Centro komitetas, kurio nariai 
praėjusį rudenį buvę suimti už gyventojų 
kurstymų prieš vyriausybę.

Tai visa, amerikoniškai sakant, yra nie
kas daugiau, kaip “bunk.” Kunigai revoliu
cijos prieš valdžių nekėlė ir nekels. Prane
šimai apie kunigų sąmokslus prieš Smetonų 
ir Tūbelj yra gryniausias prasimanymas. Po
licija galėjo eilę kunigų areštuoti. Juk ne 
pirmų kartų ji tai daro. Tačiau areštai įvyko 
ne dėl noro nuversti vyriausybę.

< Veiklesnieji kunigai areštuojami už tai, 
kad jie uoliai dirba katalikių gerovei, kad, 
kiek galėdami, gina katalikų veikimo teises 
Lietuvoje. 0 tos katalikių veikimo teisės, kaip 
žinoma, yra suvaržytos. Neleidžiami katali
kiškųjų draugijų susirinkimai, uždaryta eilė 
privačių katalikiškų aukštesnių mokyklų, pa
naikintas teologijos filosofijos fakultetas 
Lietuvos universitete, griežtai cenzūruojama 
katalikiškoji spauda, ištremiami ir į kalėji
mus sodinami katalikų veikėjai. Žodžiu, Lie
tuvoje eina katalikų ir jų veikimo persekio
jimai.

Kada kunigai ir šiaipjau katalikų veikė
jai teisėtu ir teisingu būdu pareikalauja ka
talikams grąžinti jiems šventai priklausan
čias veikimo teises, tada tautininkų vyriau
sybė tuos žmones įtaria norint jų nuversti 
ir areštuoja kaipo sąmokslininkus.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis. 1

Šv. Joana Arkietė

300 metų jos mirties sukaktuvių proga 
(1431 — 1931)

Iš šventųjų tarpo Šv. Joana Arkietė 
yra vienintelė šventoji, pagarsėjusi kaipo 
karžygė Orleano Mergelė. Kiti šventieji 
žiba šventumo firmamente garbingomis 
labdarybės pratybomis arba kilniu atgai
lojimu, uolumu sieloms, nepaprastu pa
maldumu, V. Jėzaus gyvenimo apmasty
mais, ir t.t. Tačiau šią kaimietę šventąją 
mergelę £)ievo Apvaizda ypatingai išrin
ko' ir jai skyrė kariškąją pasiuntinybę at
likti garbingiems žygiams, kuriais sau pel
nė šventosios kankinės vainiką.

Ne visi biografai sutinka, kurią dieną 
ir kuriais metais Joana Arkietė gimė. Bet 
spėjama, kad ji gimė sausio 6 dieną, 1412 
metais. Jos gimtinė buvo Domremy, Lor- 

.rėiho ribose. Jos tėvai, kaimiečiai,* buvo: 
Jąeųues d’Arc ir Izabelė Romee. Vienin
telė jos sesuo, Kotryna, mirė jaunatvėje. 
Jos trys broliai: Jacąuemin’as, Jean’as ir 
Pierre, gyvenime susilaikė valandos ma
tyti ir būti herojingos šventosios jų se
sers žygių liudininkais. Jie visi buvo pras
tuoliai, nemokyti, kaip jau buvo pripras
ta anų laikų kaimiečių gyvenime. Pati 
Joana neišmoko nei rašyti, nei skaityti,

Rašo:

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

Tel. Canul 6764

Katalikai Lietuvoje ligi šiol jokio są
mokslo prieš vyriausybę nerengė ir ateityje 
nerengs. Įtarinėjimai gali būti,, bet jie nėra 
paremti faktais. Tautininkų vyriausybė to! 
labai gal norėtų, kad turėtų progos galutinai 
katalikų veikimų Lietuvoje prislėgti. Dėl to 
dažnai stengiasi katalikus provokuoti. Bet 
vis dėlto nesiseka.

Kaip nėra pagrindo tikėti žiniai apie 
Lietuvos kunigų sąmokslų prieš vyriausybę, 
taip pat neteisybė, kad tokį sąmokslų linan- 
suoja Katalikų Veikimo Centras. Tai yra
šmeižimas šios garbingos organizacijos. I Difteritas daug vaikų iš-

Katalikų Veikimo Centras yra grynai i smaugia, daug pinigų suėda, 
religinė organizacija. Ji yra Lietuvos vys-i(jaUg sveikatos atima. Neleis- 
kupų priežiūroj. Į politikų ji visai nesikiša. kįme saVo vaikams sirgti dif- 
O be to, ji ii' fondų tam tikslui neturi. teritu, apsaugokime juos nuo

Katalikų Veikimo Centro vienintelis tiks- baisaus pavojaus. O apsaugoti 
las yra vykdyti katalikiškųjų akcijų Lietu
voje.

Taigi, žinia apie kažkokį kunigų sąmoks
lų Lietuvoje su Kat. Veik. Centro parama 
yra gryniausias tautininkų vyriausybės agen
tų paleistas prasimanymas, kad dar labiau 
pakenktų katalikij veikimui Lietuvoje.

PASTABĖLES

vaikus nuo difterito visai ga
lima, nes įskiepijus juos tok- 
soidu jie difteritu nesirgs.

Chicagos sveikatingumo ko- 
misijonierius dr. Hermanas 
N. Bnndesen’as pasiryžo išnai 
kinti difteritų Chicagoje. Tai 
yra neapsakomai didis darbai. 
Nėra prakilnesnio darbo, kaip 
žmonių gyvybės gelbėjimas. 
Man, kaipo lietuviui gydyto
jui, labai malonu, kad dr. Bu- 
ndesen’as teikisi rūpintis ir

Dr. H. N. Bundesen

Šviesios, matančios akys, | Matantieji skuba padėti sa- 
kuriomis mes matome arti-ivo nelaimingiems, nematau 
mus, malonius mums žmones, j tiems, trokštantiems žinių bro 
gėrėjamės puikiais gamtos Į lianis. — Netaip senai žino- 
vaizduis, tiriame esančius ap-Įmas prancūzų mokslininkas 
link mus daiktus ir reiškinius 1 Diuso (Dussaud) pasiūlė imti 
— didžiasia gamtos dovana;: vartoti ir naudotis akliesiem.? 
liet gyvena ir nelaimingi žmo 'matomus paveikslus — kaspi 
nes, kurie arba iš gimimo ar- nūs. Tuos kaspinus Diuso vari 
ba iš įvairių ligų, dėl kokio da labai patogu daryti iš vie- 
nors nelaimingo atsitikimo — nokios arba kitokios inedžia- 
neturi nuo vaikystės metų ma gos, išspaudžiant ant jų iš 
tymo dovanos, — prieš juos pūstai, tam tikrame tarpe vie- 
plati, amžina, gili tamsa, nak-' nas nuo kito, reljefinius pū
tis be aušros -— jie iš vaiko! veikslus, vaizduojančius kokį 
metų nežino didžiojo džiaugs- nors judantį daiktą jo pasikei 
mo — motinos šypsenos, ne- timų įvairiuose akimirksniuo-
supranta gyvų ir dirbtinių 
'daiktų pavidalų ir išvaizdos; 
j Jiems nieko nesaką garsai — nizmui po plokštele, kurioje

se. Toks kaspinas prabėga 
veikiant tam tikram meclia-

Šios savaitės savaitraštis “Laivas” išė
jo skirtas a. a. kun. Felikso Kudirkos, Ame
rikos Marijonų Provincijolo, atminimui. Pla
čiai nušviečiamas velionies gyvenimas ii jo. lietuvių sveikata, 
dideli darbai. Taip pat įdėta rašiniai apie 
paskutines a. a. kun. Kudirkos gyvenimo va

I įvairių augalų, paukščų piun 
jksnų ir kt. daiktų gyvoje vi

gu neišsigalite savo gydytojo [satos gamtoje spalvų ir dažų 
turėti, tai skiepijimas bus dy-:pavadinimai; ryškios sauk s 
kai teikiamas vyresniems vai- spinduliai, nors ir šildo juos, 
kailis parapijų mokyklose, o'bet nešviečia jiems. Liūdnas, 
kūdikiams bus teikiama vai-'sunkus aklųjų gyvenimas!

išplauta skylė; į tą skylę ak
lasis įkiša savo jautrius pirš
tus — savo akis. Kaspinas 
juda ne lygiai, bet greitais 
stumtelėjimais sustodamas, 
pavyzdžiui, Va sekundės kiek
vienų kartą, taip, kad vienas

kūčių geroves stotyse. !,, x ± , • ••. ; v v- ,v. . . . ,1 Bet gamta, nedavusi jiems“As nuoširdžiai patariu te-1 . , . . , .! matymo, apdovanoja juos dvi-
vams ir motinoms, gyvenau-į ft. ja išeina po aklojo pirštais. Nuo
tiems Chicagoje, kad, be ati-1 „ I to aklas gauna tokį įspūdį,

landas ir apie laidotuves Visiems patariame 1 sen’as Paskelbė liotuvi* kalba savo va,kuciUs . i dovanoja jiems jautria klau- - kad P° PirStais S«P«^
Į šio turinio laiškų, kurio kopi- stų pas gydytojų skiepyti ir, mažiau- Pav-> ma^netinis rodiklis, ar

tuo juos apsaugotų nuo dil- žy ba mosuoja sparnais paukštis
tenjos pavojų. Stenkimės ma- '—»--------------------------

žyčius apsaugoti ir duoti visa, 
kas tik galima, kad galėtų 
sveiki gyventi.

Su gilia pagarba, , , .. ....,, ,, , gerą išmokslinimų ir neretaiIlerman. N. Bundesen\° „ . .. , ., . 1 būna (žmonėmis ne tik labaisveikatos skvnaus l. !
,, j išmokslintais, bet ir tąleiitm- 

igais, pavyzdžiui, muzikais ir 
.. ... . Visi lietuviai tūri paklausy- igerais darbininkais teekm-

reikalingai, nes, jeigu jų ap- įj d-ro Bunleseno paraginimo. kaįs>
saugojimui nuo difterijos bū- Tegu nelieka nė vieno lietuvio 

vaiko, neįskiepyto prieš difte
ritų. Jei galima apsaugoti vai-S

Šiomis dienomis dr. Bunde-

iš, einančių iš eilės reljefinių 
paveikslų būna po skyle ir, 

aklojo pirštais. Nuo 
gauna tokį įspūdį,

įsigyti “Laivo” 17 nr.
____________ ' jos buvo dalinamos visose Įie-

Katalikų universitetas Vašingtone išau-i^uv^ bažnyčiose Chicagos ar

go į stiprią švietimo įstaigą. Vis daugiau 
reikalingų patalpų pristatoma, nauji skyriai 
įvedami, profesorių ir studentų skaičius žy
miai auga. Universiteto rektorium yra žino
mas pedagogas, sociologas ir filosofas James 
Ryan. Šį universitetų yra baigę keli lietu
viai: kan. dr. F. Keihešis, kun. dr. J. Kon
cevičius ir keletas kitų. Lietuviams reiktų 
daugiau naudotis šia aukšta įstaiga.

Spauda daug pakenkė Lindbergli’o kūdi
kio suradimui. Laikraščiai įbaugino “kidna- 
perius”, o antra veltus, smulkmeniškai gar
sindami visas grobikų ieškojimo priemones, 
davė progos kaltininkams taip pasislėpti, kad 
ir prie didžiausių pastangų iki šios dienos 
jų negali susekti. Taigi, laikraščiai ir pati 
policija šiame atsitikime negudriai pasielgė.

Al. Smith’o kalba, aną dienų pasakyta 
Vašingtone, demokratų ir respublikonų poli
tikierius, it širšių lizdų, pajudino. Jo pasa
kytas teisybės žodis kai kuriems gerokai akis 
apsvilino. Blogiausia, kad nei pasiteisinti, nei 
atsakyti, nei pykti negali. Dėl to kas ir ne
norėtų, už tai Smith’ų turi pagerbti.

o poterių išmoko prie motinos kelių. Ta
čiau šeimyniškas jų gyvenimas buvo gra
žus ir pastovus. Ir jie buvo svetingi ke
liaujantiems vienuoliams ir dosnūs naš
laičiams ir elgetoms, kurių gana daug 
pasitaikydavo anais laikais.

Joana Arkietė buvo prastuolė, nemo
kyta, anksti surimtėjusi doroje, nuolanki 
ir kantri. Jaunuose metuose ji turėdavo 
regėjimus. Žmonės dažnai ją pajuokdavo 
ir jai netikėdavo, o .ji vis tikindavo savo 
regėjimų tikrumu ir teisingumu. Joana 
buvo paprasta kaimietė mergelė, bet ge
ra, rami, paklusni, gailestinga ir pamaldi. 
Už tai visi seneliai ją mylėdavo, o jau
nieji iš jos šaipydavosi, kad turėjo tik
rąjį pamaldumą. Ji labai pamilo vargšus 
ir ligonius ir dažnai pasitaikydavo, kad 
savo lovą pavesdavo pakeleiviui, o ji pa
ti miegodavo, pasitiesus ant grindų prie 
židinio. Tačiau ji nebuvd užmiršta. Mies
telėnai labai jų mylėjo ir net gerbė kil
nųjį j°R būdą. .Ii žaidė su vaikais ir mer
gaitėmis jos amžiaus Ji pasižymėdavo 
skubiomis savo kojomis lenktynėse, o kai 
mo šokiuose nebuvo lygios jos gracingu
mui.

Joana buvo nešneki, bet jos kalba daž
nai buvo turininga ir reikšminga. Nuo 
kūdikystės ji labai pamėgo maldą ir ji 
tapo pamaldesnė augdama. Bažnyčios, e- 
eančios apylinkės, lyg magnetas traukė 
jos širdį ir Nukryžiuotojo akivaizdoje 
žmonės dažnai jų pastebėdavo ekstaze.

ki vyskupijoje.•
“Visiems Clūcagos Pilie

čiams:
, “Praeitais metais difterija 
numarino 411 mažyčių vaiku- 
ių Chicagos mieste. Jų dau

guma neturėjo dešimties me-l 
tų. Jų gyvybės pražudytos ne-j

tų buvę teikta dvi mažos tok- 
soido (čiepijimo) dozos, kai jie

viršininkas

buvo tarpe šešių mėnesių ar!kus nuo difterito si

smą, galinti parodyti jiems[arba *Plabėga upės juravimas, 
smulkiausias pavidalų linijas., ^oks Pat juravimas, koki 

Dėl tų klausos ir lietinio jau- nies’ niataJitieji, matome bet
kurio ežero, tvenkinio pavir- 
šunėje, vėjui pučiant (žinoma, 
mažesniame didume, su smul
kesnėmis bangomis), apie ku
rį aklajam be to prietaiso ne
galima įgyti aiškios sąvokos. 
Tie paveiksią i-kaspinai labai 
palengvins mokvtojų dailia,

Aklųjų išmokslinimui pa.la-j,, darbuos,- su aklaisiais, pa
ryta ir daroma daug sumoj,n-1 vyzdauij j5 feikae ir kil„

smo ypatybių aklieji gauna

o skiepais, jei 7eų, naudingų prietaisų, ga,„tos mokslo šakų.
šešių metų amžiaus, jų kiek-1 skiepįjimas nėra skaudus, ir'jiems yra senai jau tam tikra 
vienas būtų buvęs apsaugotas nepavojingas, ir nebrangus, tai >ab6cgl5 iš Pūstll raidžhb
nuo .mirties ir visi būtų gyve
nę. Vyresniems yra kitoks, ly
giai nekenksmingas ir ge.lbs- 
tantis gydymas.

“Toksoidu (skiepijimu) gy-i

kodėl noiskiepyti savo vaikus! sPausdinam<>.8 taai tikr“ bfl,lu 
i knygos, — jie mato ir skaito 

D-ro Račkaus atsakymai Į ;savo knygas labai greitai sa-
klausimus vo jautriais pirštais.

Ar. V

ŽINIOS—ŽINELĖS

— Europoje cukrus pasiro
dė dvyliktame šimtmety po 
Kristaus gimimo. AmerikojeAtsakymais O. J. P. — Be

dymas yra medicinos mokslo i gydytojo pagalbos vargiai ga-jto ta,I1«tos ligai per “Drau- _ keturioliktame šimtmety
____ • j* &_____ i • • • v • a • i • • 1 fru 99 rtorrflHii cnfmlzfi Tamsta i - . .garbės atspindis. Žmogaus

sveikatą apsaugoja nuo (lifte-, dyti.
lėsi išnarintąją koją pasigy- S4 negaliu suteikti. Tamsta

rijos. Yra gelbstintis sveika
tai, tinkamai teikiamas ir vi
sai be skausmo. Jūsų gydyto- galima pagydyti 
jas gali jums patarnauti. Jei-! Atsakymas V. 1).

Atsakymas K. Ž.

turi pats pasimatyti su gydy- 
Nuoma- i ^°3U*

Lietuvoje — Vytauto Didž. 
laikais 1410 m., Malburgo ap 
gulimo metu iš kryžiuočių sa

ris, jei nėra įgimtas, kai kada! Atsakymas visiems Atftems: [ ndėlių. Spėjama, kad cukrų

Kas rytų ji klausydavo ankstyvų šv. Mi
šių ir vakarui artėjant, kai Angelo var
pas gaudė per Jaukus, ji klaupdavosi di
džios Įsikūnijimo misterijos pagerbimui 
ir pagerbti Angelų Karalienę.

Vienas, jos biografas jos būdą aprašo 
šiais žodžiais: “Savo malone ji buvo mei
linga; savo asmenybe ji buvo tvirta ir 
vyriška; dilele drąsa ji buvo drąsuolė ir 
karžygė; ji išimtinai suprato visus pata
rimus, kurių neturėdavo; ji buvo skais
tumo atspindis kūne ir pasielgimu; Jėzaus 
Vardas būdavo jog lūpose visuose jos 
veiksniuose; ji buvo nuolanki, paklusni 
ir pasninkaudavo įvairias dienas savai
tėje.”

Joana labai mylėjo savo motiną ir sa
vo teisėjams pasisakė, kad savo motinai 
yra labai dėkinga už viską. Jos motina 
buvo pamaldi, auklėdama savo vaikus ge
rbti tikėjimą ir mėgti kiekvieną užsiėmi
mą. O tėvas buvo rūstus, kerštingas, bet
gi mylėjo šeimynišką gyveninių, būdamas 
nuoširdžiai priešingas nenormališkiems, 
jaunos savo dukters ateities žygių užsi
mojimams.

Tuo laiku, kai .mana gimė, Prancūzi
ja buvo smaugiama netikėtais ir dalingais 
Anglijos užpuolimais. Enrikas V, nors 
laimėjo keletą mūšių ir susituokė su Pran
cūzijos karaliaus dukterim, betgi kariavo 
prieš Prancūziją, užimdamas šiaurines jos 
provincijas ir Trojos Taikoje, įvykusioje

Į klausinius tų, kurie nenuro- 
Recep-j/io savo adreso, neatsakinėsiu.

1420 metais, jis buvo pripažintas, kailio 
būsintis įpėdinis užimti Prancūzijos ka
raliaus sostų, išsilaikant sau teisę vadin
tis tikruoju valdovu. Jo sūnus, Enrikas 
VI, būdamas vos vienerių metų, tapo pa
skirtas Anglijos karalium, kai mirė jo 
dėdukas, o Karolis Vii tapo paskelbtas 
Prancūzijos karalium.

Joana yirdi antgamtinius balsus 

Tada Joana ėjo tryliktuosius metus,
kai ji pradėjo girdėti antgamtinius bal
sus, kurie ragino ją imtis karingųjų žy
gių. Apie tai ji šitaip pasakojo savo teisė
jams: “Kai aš buvau trylikos metų, aš 
girdėjau Dievo balsą, kurs gelbėjo mano 
elgesiui. Pirmą kaltą aš drebėjau iš bai
mės. Tai buvo vidudienį, kai išgirdau l>al- 
są mano tėtušio daržely. Kitą dieną aš 
nepasninkavau. Aš girdėjau balsą iš de
šinės pusės į bažnyčią ir retai kada aš 
girdėjau bo šviesos... Pirmą kartą, kai aš 
girdėjau balsą, aš nusprendžiau išlaikyti 
mano skaistybę kol Dievui taip patiks.” 
Ji pasakojo, kad kartais ji girdėdavo Šv. 
Kotrynos ir Šv. Margaritos Imlsus. “Jų 
galvos buvo vainikuotos gražiais, turtin
gais ir neįkainojamais vainikais.” Atski
rai ji nemėgo rinktis sau šventųjų ir ne
pažinojo dangiškųjų jos lankytojų, kol 
jie patys pradėjo vadinti vardais kits 
kitą. Prieš dviejų šventųjų atsilankymą 
pas ją, Arkangelas Mykolas jai apsireiš
kė, pranešdamas apie jų atsilankymą. Šv.

pirmieji išmoko gaminti kinie
čiai.

Mykolas buvo šventasis Prancūzijos ka 
riuomenės globėjas ir jo apsireiškimas ja 
buvo stebuklingos jo šventovės Normali 
dijoje atgavimas iš anglų. Ji pažino j 
iš jo ženklų.*

Rodos, kad Dievo šaukimas tapti kar 
žyge pamažu buvo jai teikiamas. Tačiai 
gegužės mėnesi, 1428 metais, ji daugiai 
neabejojo ir įsitikrino, kad turinti eiti į 
pagalbą karaliui. Ji, tarsi, nenorėjo su
tikti, bet balsai ją ragino, net baugino. 
Veltui ji kovojo prieš juos, sakydama: 
“Aš esu tik prastuolė kaimietė mergelė, 
kuri negali žirgu joti, nė karo vesti.” O 
balsai jai atkartodavo: “Tai yra Dievas, 
Kurs įsako!” Taigi, žinodama savo silp
numą, savo nemoka tingumą ir neprityri
mą, ir kad' jos gyvenimo dienos jau su
skaitytos, ji ėmėsi vykdyti apreikštąjį už
davinį.

Ji sutiko labai daug priešingumų, kol 
buvo jai leista vykdyti savo pasiuntiny
bę. Ji buvo kvosta ir tyrinėta mokytųjų 
teologų ir vyskupų Poitierse. Teologai 
nieko eretiško nesurado jos užsimojimuo
se antgamtinei vadovybei ir be tiesiogi
nio jos pasiuntinybės pripažinimo nu
spręsta ją palaikyti valstybės tarnyboje 
ir toliau ją tirti.

(Daugiau bus)
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3BIDETROITO ŽINIOS
M. J. ŠIMONIS, vedėjęs

Antrašas: dienomis — 3561 Yer:io:i lligh'vny V. 
Telefonas Lal'avette 1298

3 V>!• ;
dnšis, V. Žemaitis, Kiselienė 
ii kiti, kurių pavardžių n<--

_________ j atsimenu. Čia pdžymėti bizni,-
Bal. 17 d. Šv. Antano para- riai dažniausiai lankosi para

pijos komiteto pastangomis pijus ir Vyčių parengimuose. 
Lietuvių svetainėje Įvyko ne- Ateityje sužinoję pažymėsime 
paprasta parapijos puota pa iir kitus.
rapijos gyvavimo 13 metų pa-! 
minėjimui.
ko daugiau Ka.p .,w pap organizatorių, kurk,
j šokius daug
vyko. Kadangi žmonės prie 
pirmo stalo nesutilpo, tai pa- 
togumi programa sutrumpin-

ŠV ANTANO PARAPIJOS 
PUOTA

! Negalima praleisti nepažy- 
Publikos P'i"’’lU',mėjus pirmutiniu Šv. Antano 

.lauciau kaip 300 žmonių orgonizatoriy, kurie via 
daugiau jaunimo a,- padeję darbo jr ls,ail,ų pim|p

reikalams. Tokie asmenys ver
ti pagarbos: M. Bendoraitis, 

'J. Balnis, J. Čeplevičius, P.

|komunistų detroitiečių jau v-jir Vyčių 79 kuopos, daug vi 
, vaidino, buvo

ta. Kleb. kun. I. F. BoreiSis, Adomaitis, j PiragiS) p Jal, 
pagarsėjęs prakalbininkas, moka8. A Bntrimagj j gla.
gražiai apibrėžė parapijos pra 
džios darbuotę; nors jis kle
bonu yra dar tik 12 metus, 
bet jau metus parapija gyva
vo be jo. Daugumas pirmųjų 
organizatorių dar tebėra pa
rapijos nariais ir net komite- 

*to nariais; tai ženklas ištiki
mybės ir bendro veikimo pa
rapijos naudai. Širdingiausių 
padėką, pareiškė komitet ui, 
puotos rengėjams, šeiminin
kėms, nešėjoms j stalų ir pub
likai už gausų atsilankymą. 
Taip pat pakvietė pakalbėti

vinskas, K. Lapinskas. Kai 
kurie dar ir šiandien tebesi
darbuoja. Mirė a. a. P. Ben
doraitis, R. Piragis, P. Kazic
kas, A. Misevičius. Dabartinis 
komitetas veiklus.

Parapijonas

ŠV. PETRO PARAPIJA

Čia klebonu yra.gerb. kun. 
V. Masevičius. Pažvelgus į jo 
gerus darbus, galima jis va
dinti pavargėlių tėvu. Praėju
sią žiemą, kada negailestingas

pirmutinį parapijos organiza- nedarbas prispaudė žmones ir 
torių M. Bendoraitį, kuris iš- daugumui reikėjo bado pakęs-
reiškė savo dėkingumą atsi 
lankiusiems. M. Bendoraitis 
nuo pat pradžios eina komite-

Liet. Vyčių 102 kps. merginų choras, kuris susideda iš gabių dainininkių ir veiklių 
Vyčių kuopos veikėjų, dainuos balandžio 24 d. Lietuvių svet. užbaigimui vakarų sezonų. 
Pradžia 5:30 P. M.

ra sugrįžęs ir apie Rusijos 
rojų savo draugams išpasako
jo. Tai agentės Pndžienės me
lagystėms, kurgi gali tikėti; 
Publikos buvo arti poros šim
tų. Vienas trečdalis buvo tai; 
tininkų. Aukų surinkta $5 su 
centais.

Baigėsi komunistų mulkiu' 
mo laikas. Draugai nebetik, 
saviėms agentams.

X Išvažiavo į Lietuvą pe, 
P. Molio agentūrą .J. M. Alek
sai su vaikais, A. Kundrotie- 
nė. Peliksas ir Agnė Starkai 
išvyko į pajūrį automobiliu: 
pranešė, kad kelionę turėjo 

'gerą, nors ir Pensvlvanijos j 
[kalnuose rado sniego, bet lai-j 
imingai viskas pavyko. Bal. 20 į 
d. sėda į “Europą” laivą ii 
taria sudieu visiems drau 
gams. Fel. Stankus, priklau
sydamas prie S- L. R. K. A.

geras cho
ro (luini ui ūkas. Linkėt ina lai- 

(Tęsinys 4 pusi.)

G, B. BRAZIS
GRAliORII'S

Skirtingus, Įtekmingus ir Tv; 
Ringas paUirnuvimus

1942 — 25th Street
Lafayette 1275

Išdirbu geriausio tono smuik’ 
kankles ir patais au žema aina.

P. JONIS
9852 Russel St.,

DETROIT. Midi.

vyks League namuose 
Parsons Street.

Marijona Čižauskienė.

dėjo iš komedijų apie vištą..
Daug juokų pridarė Bolesis 
Tamelis ir A. Čekauskas, Loš
to šeiminas P. Valatkevičius,
A. Širvaitis, Kepelas, Pecke-

| lis J. Novikas ir Belickis. Ita-1 liška armonika pagrojo Pet
ras Baltrušaitis. Prakalbas 
sakė apie Susivienijimo reika
lus Šv. Jurgio parapijos kle
bonas kun. J. B. Čižauskas ir 
p-lė Ona Pucetaitė.

Padainavo gražių dainelių , 3 1 _ _ .
A. Juodsnukaitė ir M. Petro- 
kaitė. Visą programą apvai
nikavo dainininkė p. Marijo
na Čižauskienė. Nors ir po 
sunkios ligos, bet nepasigailė
jo dainelių. Publika taip pat

MICHIGANO VALSTYBĖJ 
ŠĮ RUDENĮ UŽTIKRINTAS 
BALSAVIMAS PROHIBICI- 

JOS KLAUSIMU

Daugiau 200 papuoštų auto
mobilių ir busų iš Michigan 
didmiesčių pasiekė Lansiugą

ti, lietuvių tarpe buvo tokių, 
kurie turėjo visai mažai ko
valgyti. Štai, miflsų klebonas [nesigailėjo katučių iššaukda- 

to pirmininko pareigas ir bu- surengia bazarą ir pelną pa-pia po kelis sykius; kad dar 
na pirmininku parapijų susi-Lkyrg. bedarbių šelpimui.! daugiau dainuotų.
linkimuose. Yia pilnas fej’rų prįeš Kalėdas surengė margu-I Nors vakaras buvo lietin-l 
norų, linksmo būdo, nueini- mynų vakarėlį ir visiems be- Į gas, 1x4 publikos prisirinko i
dus, teisingas ir dosnus. To
kių asmenų ,kaip M. Bendo
raitis, yra retenybė. Todėl pa- 
rapijonys labai įvertina p. 
Bendoraičio darbuotę. Linki 
ištvermės ir toliau parapijai

darbiams į vakarą įžanga bu
vo nemokama. To neužteko. 
Programos pabaigoje kiekvie-’ 
nam bedarbiui davė po du bu
šelius bulvių, 1 keną kopūstų 
ir apie 5 svarus lošinių. Vai-

darbuotis. Programa tuo bai-lkams taip pat davė po dova- 
gta. Prasidėjo šokiai abiejose' nėlę. 
svetainėse, kur kaip jauni,

daug ir visi džiaugėsi, kad 
taip puikiai viską sutvarkė 
muz. J. Čižauskas.

Vincas Šnaras laimėjo pir 
mą dovaną, Antanas Mikelic- 
nis — antrą dovaną. Kuopa 
'pasidarė gražaus pelno, iš ku
rio dalis bus skiriama betlar-

kad būtų panaikintas prohibi 
cijos įstatymas.

Pagal įstatymą reikėjo 86,- 
000 parašų, norint pastatyti 
klausimą balsavimui šį rude
nį. Šis didelis skaičius parašų 
parodo gerą slapiųjų pasidar
bavimą, ir nėra abejonės, kad 
slapieji šį rudenį gaus didelę 
balsų persvarą šitame svar
biame reikale.

Su didele ceremonija para
šai buvo įteikti valstybės se
kretoriui Frank D. Fitzgerald.

120 tė savo 7 laimėtojus į Bostoną 
— kuris laimės welterweigbt 
čempionatą. Pirmadienį Al. 
Jeskey ir trys kiti detroitie- 
čiai laimėjo, kurie buvo tame 
konteste. Juozas Staluas iš [ 
West Side taip pat drauge J 
važiavo.

Jonas Micbuta 18 metų iš 
Russell St., tame pačiame ko
nteste laimėjo sidabrinę pirš
tinę su brangia akute. Abudu 
iš East Side. M. Širvaitienė

ĮVAIRIOS ŽINIOS IR

X Bal. 14 d. Lietuvių svet. 
įvyko bedarbių masinis susi
rinkimas. Publikos buvo apie 
40. Kalbėtojai buvo žydeliai 
ir lietuviai. Bedarbių tikslas 
geras, bet kad tas yra išnau
dojimas Rusijos naudai, tai 
viską trukdo, ir aišku, kad 
bedarbiams naudos neatneš. 
Priverstinai nubalsuota steig
ti bedarbių tarybą; išrinkta

Daug prakalbų buvo pasaky.,komitetas 
ta !i ‘ X Pavasariui atėjus, žmo-

Daugiausia parašų surinki- _ , . , . , - • T n c B u v nes kimba į biznius. J. Petkus
me pasidarbavo moterų orga- . , , . . ,. .. , ., atidarė saldainių krautuvęnizacija dėl valstybės prohibi-

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 9 540

JOS. P. UVIGK
ATTORNEY AT LAW

Mortgage Bond Building
5 W. LARNED ST.

(Comer Woodward)

Residence 456 Neff Road
OROSSE POINTE 

Res. Phone Niagara 0764

P. J. PESUS
Patogiausia vieta fotografuotis 

Vestuvėms. šeimynoms, pavle- 
niems. Viskas įtaisyta pagal nau
jausios mados. Važiuoju į namus. 
Kaina žema.

DIXIE PHOTO STUDIO
4»3« W. VERNOR HIGHWAY

Lafayette 6058

taip ir suaugę linksminosi. 
Pasilinksminimo metu buvo

duotas kelios aukotos dova
nos. Aukavusių pavardes pa
skelbs komitetas sekančiam 
numery.

Šeimininkės net sukaitusios 
darbavosi gamindamos ska-

Kas tik pas jį kreipėsi, pra
šydamas pagalbos, nė vieno 
neatstūniė, kiekvienas išeina 
is klebonijos su -nušluostyta 
ašara.

Mūsų klebonas gyvena su 
savo motinėle p. Masevičiene. 
Neprošalį bus paminėti ir jos 
gera širdis pavargėliams. P

. . v , . . _ cijos pašalinimo, vadovaujant
b.ų šelpimui. Po to buvo mna- Mrs Frederick M Alger, ge. 
gūs šokiai prie geriausios Re
tuvių orkestro. Smagiai ir 
linksmai pasišokę, skirstėsi • roįto 
visi namo, sakydami “Lauk
sime kito tokio vakaro”.

Vakaro rengėjai buvo P. Tu
melis ir K- J. Petrokas.

Ten buved
nius valgius; už tai nusipelno nia Masevičiene pamatė, kad 
padėkos: M. Adomaitienė, A. daug lietuvių neturės tinka- 
Jurgelaitienė, Belskienė, Sal'mai pavalgyti per tą iškilmin- 

| pienė, Ivanauskienė ir Petrai- Igą Kalėdų šventę. Štai, ji su-

METINIS SUVAŽIAVIMAS

LIETUVIS AGENTAS

JOSEPH F. DAYTON
Apdraudžių (Insurance) gyvas

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

1007 BEACONSFIELD AVĖ. 
GROSSE POINT PARK 

Lenos 4040

DETROITIEČIŲ EKSKURSIJOS
IŠVYKS

I^aivu "Europa” .............. ..  . bal. 20
” Kungsholm” .... geg. 10 
” “Statenddm” .... geg. 21
” “Lancastria” ............ btrž. 1
” “Frederik VIII” . . liep. 2 
” “Gripsholm” .... liep. 30
” “Majestic” .............. rugp. 19

Laivakortės į Klaipėdą $7 5.00;
ten ir atgal $125.00.

P. MOLIS AGENTŪRA
1730 — 24th STREET

DETROIT, MICH.

LIETUVIŲ UŽEIGA
Užlaikome visokią saldainių ir 

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

P. Podolskas, E. Kirst'ukienė

1910 — 25th STREET
Lafayette 6313

tienė. Didelė padėka priklau
so komitetui, kuris darbavosi, 
kolektavo iš biznierių ir vis
ką parengė: S. Klapatas, J. 
Jurkūnas. Taip dirbant, visa
da būna pasisekimas.

Smiagu pažymėti, kad šioj 
puotoj dalyvavo daug biznie
rių, kurie dažniausiai priside
da parama su garsinimais 
spaudos palaikymui bei auko

renka lietuvių pavargėlių šei
mynas ir kiekvienai šeimynai 
įteikė po bušelį įvairaus mai
sto.

Tadgi mes, šios parapijos 
lietuviai, turėtume džiaugtis, 
turėdami savo tarpe tokį ge
raširdį dvasios vadą, kaip 
gerb. kun. V. Masevičius ir 
jo mjotinėlė.

Šitos žinios skaitytojams
mis: J. Bukšnis, S. Vasiliaus-j gal atrodys jau pasenusios, 
kas (duonos kepėjas), J. Sa-1 Bet yra sakoma: geriau vė- 
kalauskas, A. Šeputa, (sodos'liau ,negu niekad. Tadgi, ge- 
išdirbojas), J. Piragis, D. B. j rus darbus paminėti, rodos,

Katalikių Moterų Federaci
jos (Catbolic Womens Lea
gue) ^Detroito diecezijos me
tinis suvažiavimas šiemet į- 
vyks balandžio 27 d. ir tęsis 
tris dienas.

Kalbėtojais svečiais bus Su
fraganas Vyskupas J. Pla- 
quens, diecezijos kancleris M. 
Doyle ir Orchard Lake semi
narijos rektorius pralotas M. 
Oru pa.

Tikimasi daug svečių sulau
kti. Jų priėmimui yra išrink
tos tam tikros komisijos.

Trečią dieną bus iškilmin

rai žinomai Detroito veikėjai.
Parodai važiuojant iš Det- 

per kitus miestukus į 
Dansingą, tik vienas Ann Ar-
bor nenorėjo praleisti, nes tu
ri fanatišką sausos pusės val
dininką. Bet jo pasipriešini
mas buvo greit atšauktas; jis 
neva nenorėjo, kad paroda 
kliudytų arba užgrūstų trafi- 
ką, — tai silpnas jo pasiteisi
nimas.

Kiek pastebėta, labai dide
lis skaičius lietuvių pasirašė 
tose peticijose. Dabar tik rei
kia laukti rudens balsavimų. 
Parašų rinkimo ofise dirbo p- 
lė H. Vai aite, pasižymėjusi 
vytė, darbuotoja.

PASIŽYMĖJO

Brazis, P. J. Peslis, Cb. Ste
panauskas, Ch. M. Stepanaus
kas, J. A. Blažis, C. Valatke
vičius, P. Molis, J. Kuzboskis, 
Norkus, A. Statkauskas, P. 
Padolskis, E. Kirstukienė, K. 
Samsonas, S. Rokas, O. Rut 
kelaitė, O. Dranginienė, Vaič
kienė, Sirokienė, Legotienė, 
Kudirkienė, Kundrotienė, Go-

niekad nėra vėlu ir nebuvo ;Kas t’ankietas puošniam Crys-
niekur rašyta.

Pipiras

SUS MO KPS. VAKARAS

tai Ballroom, kur svečių pri 
ėmimui (reception committeo) 
yra paskirtos direktorės.

Malonu pažymėti, kad lie
tuvių skyrius gražiai auga.

Albertas- Jaucauskas (Al 
Jesky), 19 metų amžiaus, sve
ria 147 svarus. Įėjęs į Detroit 
Daily Mirror laikraščio Gold- 
en Glove kontestą, laimėjo au
ksinį karolį (chanu) prie lai
krodėlio su deimanto akute 
vertės $100; taip pat 7 segtu
kus (bar pins). Turėjo sumuš
ti 7 kumštininkus (boxers).

saldainių 
4244 Vemor Hy W.), priešais 
Clair Parką. Gerų pasekmių, 
tautiečiui!

X Lietuviai, kurie esate pa> 
ėmę drivers license saus. 1 d., 
1925, ir sausio 1 d., 1928 tu
rite prieš gegužės 1 d. išimti 
naujus. Kitaip uždrausta va-; 
žinėti automobiliais; bus bau
džiami, jei sugaus su senais.

X Bal. 18 d. Lietuvių svet. 
Įvyko prakalbos L. D. S. A. 
17 kp. Kalbėtojai buvo M. Un- 
džienė, ką tik “šiltai” atvy 
kus iš Rusijos rojaus, sakosi 
ten išgyvenus 5 metus. Kai 
bėtoja viską gyrė, kas tik so
vietų yra daroma, bet patys 
komunistai tokiai kalbėtojai 
netikėjo. Kalbant girdėjosi vi
sokių murmėjimų ir rengėsi 
su klausimais. Užbaigus kai 
bėti, pasipylė visoki klausi 
mai apie* Rusijos tvarką, dar
bininkų spaudimą ir tt. Kai 
bėtoja visais apglušinta ir, su
ėmus apie 20 ar daugiau klau
simų, į visus išsyk atsakė 
Nebuvo tai atsakymas į klau
simus, bet tik nusikratymas, 
kad nereikėtų atsakyti, o ki
ta ir neturi gabumo atsakyti. 
Vieną paklausimą pažymėsiu: 
“Kam tikėti, ar kurie sugrįžę 
iš Rusijos darbininkai pasa
koja, ar Rusijos agentams?”

kad visa tai laimėtų. Kasdien
L. R. K. S. A. 171 kuopa i Naujos įrašytos narės yra pp. 'mvo dedamas jo atvaizdas 

surengė smagų vakarą balan Daumantienė ir Astrauskienė, laikrašty. Hurray for Al, keep j Atsakė: Gali tikėti kam nori.
džio 10 d. vadovaujant muz. 
J. Čižauskui, programa susi

Visos kviečiamos suvažiavime 
dalyvauti. Su-mo posėdžiai į-

it up.
Detroit Daily Mirror išsiun-

f

Publikoj kilo trukšmas ir juo
kas. Mat, daugumas kai štų !

-

DR. J. B. RYDZAUSKAS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Šiuomi pranešu Lietuvių Visuomenei, kad gydyme ligonių var
toju naujausius gydymo įrankius, kaip tai: Elektros lempas, artifl- 
ciališką saulės šviesą, diathermia ir kitokius naujai išrastus įrankius.

Egzaminavimas ligonių atsibuna kuotikriausiai prieinamą kaina. 
Bandau kraują, šlapumą ir tt.
Speciališkunias: Ligos moten; ir liejos viduriu, nervų ir reuniatiznio. 

Valandos: 10—2 dieną ir 4—8 vakare.
12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit

Telefonas dieną ir naktį: ARLINGTON 2683

MĖSOS IR GROCERIO DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
NUPIGINTA KAINA PETNYČIOJ IR SUBATOJ 

Comer 24th Street and W. Vemor Highway

Coffee 
3 lbs.

Delmonte / 
Old Master 
Wbite House 87c

LOOK WHAT BUYS HERE

S: lt Pork ..................  5 3
Corn, per can ............  gįc
Campbells Pork Beans Cc
Burk nut .................. gįc
Catsup, per bottle ... gc 
Red Kidney Beans ... gc 
Saurkraut ................... gc

r-fc

5 lbs. C'ane 
Sugar Bulk
21c

Face soaps per box .. gc 
Maearoni per pkg. ... gc 
Spngbetti per pkg. ... gc
Tissue % bt................ gc
Rtout Bread ............... gc
Pot Roast ......... "| L>C
Round Steak, cboice 18lAc. 
I^ard 4 lbs. for...............25cButter ............... “| gc Ib.

DIDELIS PASIRINKIMAS DAUGELIO KITOKIŲ 
VALGOMŲ DAIKTŲ. DUODAME ŠTAMPAS.

PRISTATOM Į NAMUS ORDERIUS
Lafayette 4012
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ly pavojų jis, gal, suskas j
darbą ir parodys, ką Skran- 
tai gali. įraukiame.

Gubysta puola Stanciką. Varakulis, Rašinskicnėjvi^y”^ok^onte8tininkų sto 
ir Janušauskas atsilieka. Petrauskas netoli į y. Stancikas, 1706 W. 47 
Varkalienes. Pabijonaitis pralenkė Sutkų. {St. Chicago. m......... 503,450

IR Va DIDELĖ NAUJIENA

Rovaitienė vejasi Vaičaitį F. Gubysta, 4355 S. Mozart 
St., Chicago, III.......... 503,000

P. Varakulis, 724 West 18 
St., Chicago, III......... 502,450

O. Kašinskienė, 1639 S. 5(1

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

A. Langmanas, 4521 S. Wa- 
shtenaw Avė. Chicago,

J. A. Blažis, šv. Antano pa
rapijos vargoninkas, uolus 
jaunimo rėmėjas, Liet. Vyčių 
102 kuopos choro mokytojas. 
Jo pastangomis balandžio 24 
d. Lietuvių svetainėje rengia
mas koncertas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Ir vėl tenka skelbti didelė r&čio*’. Naujas, didelis jo iai- 
naujiena ,kuri ne vienam pa- mėjimas nors laikinai praša- 
klarys didelį surpraiz’ų. Toji lino pavojų. Bet už tat Var 
j naujiena, tai stambus Lubys-! Ralienė pradeda justi, kad Avė., Cicero, III .... 501,900 
tos vajaus lenktynėse luinieji-įeinant Petrauskui pirmyn, jos! A. J. Janušauskas, 1301 S. 

hnas. Stovėjęs penktoj vietoj pozicija atsistoja ant vištos į50th Ct., Cicero, Ilk. .500,200 
j jis, niekam nieko nesakęs, vie- kojos. Jei šiomis dienomis 
nu sykiu pralenkė tris ener-{ Varkalienė nepadarys naujų 
gingus kontestininkus, t. y. žygių, šiur, Petrauskas pra- 
Varakulį, Eašin.skienę, Janu- lenks, o tada ir Gilienė pra- 
šauską ir mažai betrūko bal- dės ruošti jai naujas pinkles.

(Tęsinys nuo 3-čio pusk)

m ingos kelionės į tėviškės ša
lelę.

X Moterų Sąjungos 54 kps. 
jaunamečių skyrius rengia 
kauliukų lošimus su dovano 
mis ir šokiais, Šv. Jurgio mo
kyklos svetainėj, ketvirtadie
nį, bal. 28 d., 7:30 vai. vakart. 
Tikėdamos pasisekimo, mer
gaitės remiasi 54 kuopos su 
augusių jų šio mėnesio susirin
kimo pažadu, t. y. “Kad rems 
ir padės išparduoti bilietus į 
minėtą parengiulų ”.

Šio vakaro rezultatai bū
dys, kiek kuopai rūpi jos at
eitis ir ki<*k Įvertina šių mer- » *•
gaičių pasiaukojimų darbuo
tis kuopai, nes jau kelis kar
tus jaunametės, vadovauja
mos centro pirm, M. Čižaus- 
kienės, surengė vakarus sa 
programa. Pelnas skiriamas 
54 kuopai. Dabar vėl mokosi 
gražios programos Motinos 
Dienai (54 kuopos naudai).

Kadangi pelnas iš jaunaine- 
cių kauliukų lošimų skiriamas i 
geram tikslui, būtent mokes
čiams sumokėti už mergaites, 
kurios dėl nedarbo negali už
simokėti. Tuo galės palaikyti 
nares. Iš to galima spręsti, 
kad yra būtinas reikalas pa
remti jaunamečių parengimų.

X Sekmadienį, bal., 17 d. 
apie dešimt svetimtaučių mo
terų iš Cosmopoliian (visų 
tautų) kliubo nuvyko pas p. Į 
M. Čižauskienę ir įteikė gra-i 
žiu dovanų, kaipo šiurpi ižų.: 
Po malonaus pasikalbėjimo ir 
užkandžių viešnios linksmos 
išsiskirstė.

sų Stancikui “užlaužti”. Jei 
vajui artėjant prie užbaigos 
Gubysta pradės dažniau taip 
daryti, vai, jis visus kontes
tininkus prives prie liepto ga- 

i lo. Žiūrėsime, kokius atsaky- 
j mus G.ubystai duos “nuken- 
j tėjusieji” ir ką darys Stanci 
; kas. Atsakymų laukiame tuo
jau, nes pavojinga yra many
ti, kad atlikęs tokį įžygį Gu- 

! bysta pasiduos poilsiui.

Rytų kontestininkas Petrau 
skas pradeda “atvėsti”. Gi
lienė jam buvo suruošus “ka-

Klydo kas sakė, kad Pabi
jonaitis vajaus lenktynėse jau 
pailso, ir nebegali toliau eiti. 
Šiandie pažiūrėkit į Pabijo- 
naitį! Jis pralenkė Sutkų ir 
atsidūrė netoli Žolynienės. 
Linkime Pabijonaičiui sveika
tos ir ištvermės pralenkti ne 
vien ^olynienę, bet ir patį 
Stanciką, o visiems kontesti- 
ninkams nepasiduoti.

M. Rovaitienė deda pastan
gų, kad pralenkus Vaičaitį, 
nuo kurio, tiesa, senai esame 
turėję žinių. Pajutęs užpaka-

A. Stulginskas, 1628 S. 5b 
Avq,, Cicero, III........  500,010

V. R. Mandravlckas, 815-45
St., Kenosha, Wis. .. 377,750

S. Staniulis, 6651 S. Talman 
Avė., Chicago, III. .. 365,730

M. Varkalienė, 6315 So. Lin 
coln Avė., Chicago, III. 333,370

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

....................... 328.490
Ag. Gilienė 3131 Emerald 

Avė,' Chicago, III. .. 313,790
Grybas, 2244 W. Adams 

St., Chicago, III.......... 227,470
J. Aukškalnis, 1354 Harri 

son St., Gary, Ind. .. 225,560
A. Valančius, 1226 S. 50 

Avė., Cicero, III.......... 224,500
O Kazlauskienė, 4356 S.

A. Žolynienė, 6709 Archer 
Avė.,.Chicago, 111. ... 119,950 

A. Gudėnas, 6807 So. Camp
bell St., Chicago, II!. 115,OdO 

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. 
Melrose Park, TU. .. 114,350' 

P. Pabijonaitis, 2320, W. 23
PI., Chicago, III.......... 110,200

Sutkus 1007 Eight st.,Wau
kegan, III....................... 103,300

Gaižauskas, 148 E. 107th st..
Roseland, III.................... 64,000

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

................................ 63,700
Bugentavičius, 1616 N. Lin

coln St. Chicago, III. 61,900 
Vaicekauskas, 4242 S. Ma- 

plewood avė., Chicago, III.
44,400

Bacevičius

.................. .................
Valaitis, Luzerne, 
J. Baltrūnas, 945

E. St. Louis, III. .

. LI,(UU

Pa. l,eu(i 
N. 25 St. 
... 1,000

išnarin
tas kojos 
rielasT

Sloan’s
Liniment

JOHN B. BORDEN
(John Ragdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

1850 AVabansia !2151 w- 22nd st- 6 iki 9 vak.
Avė. Chicago, II!.......... 26,700

J. Vaičaitis, 424 Dean St.,
Scranton, Pa................... 25.85G

M. Bovaitienė, 700 S. 9 st.
Herrin, III. ................... 25,550

A. Paukštis, 2225 S. Oakley
Avė., Chicago, III..........21,000

lp. Taruška, 2334 S. Oakley
Avė., Chicago, III. .. 20,350

J. Balsis, 610 Wall St. Rock

Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Šv. Petro par. choristams ir
vedėjui, Dctroit, Mieli. Many
dami, kad per griežtai protes
tuojate prieš “Pipirų”, kuris 
truputį pakritikavo chorą ir 
perdaug piktai ir nekultūrin
gai jį barate ,dėl to Jūsų ra
šinių nedėsiinįe. Koresponden
tai turi teisę, kai ką ir pa
kritikuoti, žinoma, teisingai, 
bešališkai. Jei Pipiro kritika 
buvo neteisinga ir šališka, jūs 
galite į tai kultūringai, be pik 
tumo ir grąsinimų atsakyti. 
Šia proga reikia priminti, kad 
nėra sveika, jai koresponden
tai, ką nors begirdėdami per- 
sūdo, perdeda, taip pat nege
rai, jei jie peikia visai nepeik
tiną dalyką.

\

Rockwell st., Chicago 174,850 ford, III............................ 5,800

VASARINE “DRAUGO” EKSKURSIJA
►JA--"1

Dideliu Francūzu Linijos Laivu “FRANCE”
IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO-JUNE 16 DIENĄ

NUPIGINTOS KAINOS 20%
IŠ NEW YORKO I KLAIPĖDĄ 

I ABI PUSI ...................................
. $75.50 
$125.50

7*

LAIVAS “FRANCE”

Šių vasarą BIRŽELIO—JUNE 16 I). 
“Draugas” rengia ekskursijų dilžiuliu 
Prancūzų Linijos laivu “FRANCE” per 
Havru į Klaipėdą. Laivas didelis ir labai 
patogus. Manantieji aplankyti Tėvynę 
Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informa
cijų ir laivakortės i “Draugo” Laivakor
čių Agentūrų, kur gausite gerų ir paten
kinamų patarnavimų. Mes parūpiname vi
sus kelionei reikalingus dokumentus ir už 
patarnavimų nieko neskaitome.

‘DRAUGO’ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

2334 S. Oakley avė. Chicago, III.
Telefonas ROOSEVELT 7790

4 ,

SILLY’S UNCLE

REMKITE VISUS BIŽNIE 
I'IUS KUKI E SKELBIASI

“DRAUGE”.

LISTERINE
relieves

SORE THROAT

Listerine užmuša slogų ge
malus veik akymLrkoj! Tas 
lengvina gerklę ir šalina so
pėjimą.. Listerine apsisaugo 
nuo slogų. Nesenai tirta 102 
žmonių per 2 % žiemos 
mėn. Kurie gargaliavo bu 
Listerine sirgo, 1-3 mažiau, 
1-3 trumpiau ir % lengviau, 
negu tie, kurie negargaliavo. 
La in bert Pharmacal Co. St. 

Louis, Mo.

I
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 7 7 W. Washington St. 
Room 1502 Tel. Central- 2978 
Yaįį,n408^ .9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: ujlrn., Ketv. ir Subatos 

— 6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tek Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde I’ark 3395

A. A. O LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET

Room 1934 Tel. Randolph 0332
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 So. Halsied St. Tel. Victory 0562

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

GHAS. A. PEPPER
■LIETUVIS advokatas" 
155 N. Clark St., Room 909

Telephone FRANKLIN 5745

! 3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.
Telephone VICTORY 2213

Reduces COLDS

66%
DOUBLE 
ACTING

I
IfpBAKINC
IWpowder

Tėmyk keltų gražu
mų ir jų šviežumo 

išlaikymų.

SAMI Milą= “\FOROVIR * -
i 4OYEARS Į
25 ounces for 254 ’
MILLIONSOF POUNDS USEO 

BY OUR GOVERNMENT

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 1

kurios pasaulis per šimtus metų jau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų sviet* 
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
šalusį kraujų, nikstelėjimų ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
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 grą
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip; DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 7 5 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO.
HARTFORD, CONN.

b

1 s
SI ’ 1
llik___ 2L

H

■ , •s

Buy gloves with what 
it savęs

Nereik mokėti 50c. ui 
dantų mostį. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai Ji vei
kla. Jų vartotadamas per 
metus sutaupai $3 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘
SKINITCHING ENDSivbes •ooiftfng lama la uaadt
Right from the first touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itening 
misery out of mosųuito bites, rashes. . 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folka 
thank cooling Žemo for relief from 
sunbum. Douse it on ivy-poiaoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo ia applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
h avė Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

5 tUžsJ;

jgžsLaa



KeMrtdienls, Kai. 21 cL, 1932 4 d r i n g $ 3

LIETUVIAI AMERIKOJE čūnas, Vaitukaitis, Paškaus- 
Ikas, Martinkus ir Gashinas. 
Be to kalbėjo J. Čepulienė, A.

■ vičius surinko labai gružių 
! dovanėlę gerb. kun. A. Jon
ikui iš cliieagiečių ir vietinių 
kun. A. Linkaus gerų draugų, 
tai $250 dolerių ir pokylio 
metu įteikta (neskaitant įžan
gos pajamų ir draugijų dova
nų, kurių dar nesužinojau).

Vakaro vedėju buvo “Dnui 
go” vyr. redaktorius L. 8i-

Mališauskas ir par. trustistas 
P. Mikolaitis. l‘o to kalbėjo 
pats kun. *A. Linkus, kur tarė

WEST PULLMAN, ILL,
Balandžio 17 d. vestpulma

niečiai tinkamai pagerbė savo 
mylimų klebonų Anicetų kin
kų jo vardinių ir gimimo die
nų. jau iš ryto, nuėjus į baž
nyčių, motėsi nepaprastas pa
sirengimas; seselės kazimie- __ __
rietės gražiausiai išpuošė ai- ^utįs/prOgramos vienų * dalį I kalb« ir tarpais patiekė svei- 
torius painiomis ir gėlėmis, mokyklos niokiniai.fs, ko Juoko. Publikai labai pa
vakare par. salėj buvo suien- tjnkaniaį parengti seselių ka- 
gtas gražus bankietas su įvai
ria programa. Reikia pažymė
ti, kad vietinių ir svečių iš 
Chicagos susirinko tiek daug, 
kad nebuvo kur sutalpinti.
Šeimininkė: Žitkevičienė, Bin- 
dikienė, Žilevičienė, Kapočie- 
nė, Ališauskienė, Timinskienė,
Jucienė ir Drungilienė, paga- 

bfcuino gardžių valgių; buvo ir 
F gėrimų, kas kiek norėjo. Ren

gimo komisija: A. Žitkevičius,
Al. Jucevičius ir K'. Aivins, 
kas daug dirbo, rinkdami au
kas iš geraširdžių biznierių:
A. Zube, B. Sucilienė, F. Sa- 
vičienė, Cycenas, S. Zubienė.
Vasilauskis ir kiti. A. Žitke-

Oflso Tai. Republlc 2266
Namų Tai. Hemlock 2010

DR. K. MARGELIS
DENTI8TAS ‘ ‘

2403 West 63rd Street
kumpas VVestern Aveniu- 

Vai. 9—9 išskiriant tračiadienius

Ofisas Tel. Grovehlll 
Res. 6707

DAKTARAI:

širdingų ačiū visiems atšilau-susirinkimo per 9 mene 
kiusiems ir prisidėjusiems isįus> p. Mačiulaitią šitame su 
prie iškilmių ir dovanų. sirinkime patiekė pranešimų

Esame labai dėkingi gerb. apje 1931 metų seimų. 
“Draugo” redaktoriui už tin- Ankstyvesniamekainų vakaro vedimų. Be to, 

L. Šimutis pasakė gražių
susirinki

me buvo nutarta surengti vi
sose apsk. kuopose vaidinimų? 
kurį apsiėmė surengti Keno- 
slios kuopa. Delegatai prane

zimieriačių; publikai labai pa
tiko. Buvo įteikta klebonui 
graži gyvų gėlių puokštė. Ki
tų programos dali gražiai iš-

, mylimo klebono tinkamo papilde par. choras, vedamas J r
varg. S. Ilailos. Solistai K.'■ 8erblm° *> vardln"Į .
Sabonis, M. Janušauskienė,

šiau 06i7 r
07 S. Arlesian Avė. I 
Tel. Grovehlll 0617 I

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2423 West Murųuette Road 
Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M. 

Nedėlioj susitarus

Tel. Ofiso 4050 Res. 9865

DR.A. G. RAKAUSKAS
5815 — Gth Avenue 

KENOSHA, WiS.
tiko. Vestpulmaniečiai yra , . ---- -----
. . i-i • • įrii-vi kad Kenosha dar nepasi- Nuo i iki 4 ir nuo c iki s vai. vak.bai dėkingi gveciams 1S kitų Į ’ .- - Rezidencija:, , .. , . . . • - ruošė ir sis vaidinimas buskolonijų, kurie taip gausiai1. .
atsilankė ir savo gausiomis ivY ^as rū enį. 
aukomis prisidėjo prie mūsų

Ofiso vai.:

3904 — 71st Street 
Nedėliomis tia susitarus.

Reporteris

DR SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarntnke Ir Ketvergi- lkl 8 vai.).
Seredomis Ir Nedaliomis pagal susitarimų.

Otiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Ttl. Įlydė Park 3395 J

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul, 691S Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St.)
Tai.: 1-1 ir 4:29-8:29 vai. rak. V»l: 1-4 tr 7-9 vai. vakar* 

Nedėlioj susitarus Medelio J auMtoru

Tel. Ganai 0257 Res. Prospect 6669 ,Tel. Lafayette 6798

A. čiopas, Juknienė, Savičie- 
nė, j. Lutz, Navickaitė, Kua- 
tauskaitė, Juškaitė ir Kaus
tant savo dainelėmis linksmi
no publikų. Publikai daugiau
sia patiko K. Sabonis ir M. 
J anušauskienės dainos, nes 
buvo po kelis kartus iššaukti 
kartoti.

L. VYČIŲ WISC0NSIN0 
APSK. SUVAŽIAVIMAS

Daug buvo kalbama apie 
Wis. ir III. Vyčių Dienų, kuri 
bus liepos 4 d., 1932 m. Po 
diskusijų nutarta surengti tų 1 
Dienų Kenoslioj, VVis. Išrink
ta komisija bendrai veikti su 
Cliicagos apsk. komisija: Jur
gis Aldakauskas, Kazys Ma
žeika, A. Rupšiūtė, Marijona Tel- canai 6122 

Šalvaičiūtė ir E. Laučiūtė.
Nutarta surengti dvasinę

D E N T I S T A I
Phone Boulevard 7042

OR. G. Z, VEZELIS
D E N TĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė,
Artt 47 H'rvet

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Pezidencija 6600 So. Arteslan Avė. 
Valandos: 11 ryto lkl 4 po pietį)

C lkl 8: SI vakare

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 lkl 6 po pietų, 7 lkl 9 vak. 

Office: 4459 S. California A v© 
Nedėlioja pagal sutarti

G R A B O R I A I:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Balandžio 3 d., Racine, Wis. 
įvyko metinis Wis. apsk. su
važiavimas, kurį atidarė pir
mininkas P. Mačiulaitis, kvie- puotų gegužės 29 d.,' Shebov- 
sdamas kun. Bubjį sukalbėti ganė. Taip pat sutarta užpra- 
maldų. Po maldos buvo g%da-; syti tų dienų Mišias už mirų-

DR, G. I. BLOŽIS
» 1> E N T i S T A S

2201 West 22nd Street
(Kampas Lcavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti
Kalbėjo ir linkėjimus kinui . __ v. . _. , TT. .... T. , . ... . , ima Vyčių ir Lietuvos Himnai, sius apsk. narius, kurie mireiA. Linkui reiske kunigai: Vai-1 , .... ... L 1Kun. Bublys ir kun. Šilkas praėjusių žiemų R. Pocių ir, 

pasveikino karštomis kalbo- Eleonorų Žukaitytę. Mišias P
mis ir pareiškė geriausių lin- laikys kun. J..Šlikas. ! I1D I ū 14171 IHVtflC
kėjimų. Po to sveikino p. Ši-J Priimti valdybos praneši-į UKi Ai Ii hAALAuuKAu 
inulis iš Chicagos. Perskaity-i mai apie veikimų, šie valdy- J. BENT1STAB

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla. 
Lr pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
todėl, kad prikistu- S darbu busite užganėdinti,
sau prie grabu iš- Tel. Roosevelt 251 o arba 2516
dirbystės. 2314 W. 23rd PI., Cliicago

OFISAS j
668 West 18 Street 
Telef. Canai 617 4 
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu autoinubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENLE 

Chicago, III.

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
TEL. CICERO 5927

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

Tel. Canai 6764 Res Republic 6350

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETK1KA5

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

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik
iškaluo susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
2130 VVLiST 22nd bTKEET

CHICAGO

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WE8T 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2 359 So. Leavltt St. 
Tel. Canai 0706

į Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. i 
Nedėlioj pagal susitarimų

tas įsiregistravusių atstovų (bos nariai neatvyko į suvažia-! 
sųrašas. Gaila, kad ne visų vinių ir neprisiuntė praneši- 
kuopų atstovai dalyvavo. Dėl mų: dvasios, vadas kun. P. 
kokios priežasties — tai neži-: Garnius, vicepirm. B. Vaške 
noma. Dalyvavo iš šių kur.pų:, vičiūtė, fin. rast. O. Piknty- 
Sheboygan, Racine ir K(-r.o- tė, sporto vedėjo pad. A. Ski- 

ris, iždo glųbėja A. Rupšiūtė.sha, — iš viso apie 30 atstovų. 
Paskutinio suvažiavimo pro 1932 metamš išrinkta visa

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

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue
I. J. ZOLP

tokolas perskaitytas ir vienu nauja valdyba. Tikimės, kad 
balsu priimtas. | ši valdyba dirbs visa energi-

K. Mažeika pranešė apie, ja: dvasios vadas — kun. J. 
Wisconsino ir Illinois Vyčių
Dienų. Pranešimas buvo pri
imtas • su keliomis pataisomis.

Kadangi Wis. apsk. nešau-

LIETUVIS DENT1STAS 
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, III.

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTJ.STAS

1446 S. 49 CT. CICERO
10-12 ryto: 2-6 .ir 7-9 vakare

LIK. S. blEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. beavilt St. Tel Canai 6122

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avz. 
Ttilcptioue Republic 7 868 

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

į DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
I Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
i 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 442. Rez. tel. Cicero 2888

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 762$

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ _ 
VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th lr Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8413

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą 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 pirksite, ar ne.

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

Eudeikis

UMvKs&Cfc
PIGIAUSIAS GRABORIUS 

GARY, INDIANA
Įsitikinkite

Gretas, dėžė, balsamavlmas, ka
ravanas ...................................... $100.00

Geresnis grabas, dėžė, balsama- 
vlnias, .patarnavimas .... $150.00

Plušinls grabas lr visas {patar
navimas ............................ $225.00

Dar geresnis grobas ir patarna- 
vimits ......................................... $285.00

Plieno grabas ir visas patarna
vimas ......................................... $305.00

Kapinės neĮroknojamos 
Kreipkitės Į pins bet kada

S. J. PAVINSKAS & Cū.
1728 CONNECTICLT STREKT 

Tel. 0760 Gary, Ind.

Šlikas, pirm.— Jurgis Aida- i 
kauskas, vicepirm. — Kazys!
Mažeika, pCot. rašt.— E. Či-1 

žaustaitė, fin. rašt.— E. Lau- !Val-
ciute, iždui. J. Lizdas, iždo į -
globėjai — J. Kumpytė ir J.,
° , 1 D E N T 1 S T A S
Mažeikaitė, koresp. — A. Ka- Utarnlnkais. Ketvergais ir Subatomis 
, . v._, . , 2420 W. Marųnette Itd. arti VVesterndzevičiute, sporto vedėjai (di
rektoriai) — A. Radzevičius 
ir J. Mažeikaitė.

Nutarta kitą apsk. suvažia
vimų sušaukti Port Washii.g-i 
tone, liepos mėnesį. j

Susirinkimų malda uždarė j 
kun. J. Šlikas.

Po posėdžio Racine kuopa 
pavaišino delegatus ir svečius.

Vakare buvo surengti kau
liukų lošimai, o po to šokiai.

Svečias

Avė. Pliene Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėlnyčiomis

1821 80. Halsted Street

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

ADOLFAS RADAVIČHJS
Mirė^ balandžio 18 d., 1932 m., 7 yal. ryto, sulaukęs 

pusmažio. Kilo iš Raseinių apskr., Kražių parap. A- 
inerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Pranciškų po tė
vais Dimskaitę, dukterį Alverijųj podukrų Bromslavų 
Bretz, posūnį Tamošių, žentų J. Bretz, anūkę Bro- 
nislavų ir dvi seseris Antaniną Radavičaitę ir Joaną 
Vanagienę, brolį Viktorą, švogerį Vincentų Vanagų ir 
brolienę Elzbietą Radavičienę, pusbrolį Jonų Bužau- 
skį ir gimines, o Lietuvoj dvi seseris Teklę ir Juzefą.

Kūnas pašarvotas 4504 So. Paulina st. Laidotuvės 
įvyks pėtnyčioje^, balandžio 22 d“ iš namų 8 Vai. bus 
atlydėtus i Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažystamus- 
mas dalyvauti šiose laidotuvėse. >

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Podukra, Posūnis, Žentas, 
Anūkė, Seserys, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis. Tele
fonas Yarls 1741.

UR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4045 S. Ashland Avė.

Chicago, Iii.
Grisu vai.: uuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

8 vak. Nedėltouiis pagal sutartį.
Ofiso Tek: 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 

VIRUINIA 4024

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. lards U994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Auu 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
N edei. uuo 10 iki 12 dienų

Uiiso Tel. Victory 6893
. Rez. Tel. Drexei 9191

DR. A. A. ROTU
Palengvins akių Įtempimų, kuris GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

esti priežastim galvos skaudėjimo, j
(svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- j Olisaa 3102 So. Halsted St. 
mo, skaudamų akių karšty. Nuimu [ ,,
eataractus. Atitaisau trumpų regystę I KUUlpUs 31 Street

’ ir tolimų regystę. "
Prirengiu teisingai akinius visuose ' Vili. 10-11 V. r., 2-4, 7-9 V. V. 

itsltikimuosc, egzaminavknas daro- |.T , „ -. . .
mas ųu elektra, parodančių mažiau- I NddČHOIlUS IT SVeutadielHaib 
jias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO j TRUM

LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

. DR. 6. SERNER
I LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

Džiovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 19—12 nuo 2—4 no

pietų: 7—1:24 vai. vakare 
Nedėliomis 14 iki 12

Telefonas Midvray 2880

Hemlock 8141

DR. V. S. NARES
(Nary aur kas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
>420 Weet Marųuette Road 

VAt^MDO8:
9 iki II ryto. p-lkl $ vak. 

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal patart}

je *

TaL Grovehiil 1695

DR. A. L YUŠKA
gydytojas ir chirurgas 

Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
deraaomis po pietų ir Nedėldianlala 

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Tel. VICTORY 3687
Of. ir lies. Tek HEMLOCK 237 1

DR. J. P. POŠKA
3133 b. LlaUsiED bipiEET

Antras ofisas ir Rezidencija
651H b. ARTEbJLAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 .rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir S ubą t. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimų.

TeL Wentworth 3000
Rex T M. btowan 819 J

OR. H. BARItirt
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 H. HALSTED STKEE’i 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone: 
Englewood 6641 
Weutworth 3000

Office Phone 
Wentworth 30u0

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 lr 7-9 vai. vakare

A. L. DAVID0N1S, M. D:
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 6107 
Valandos:

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

apart šventadienio tr ketvirtadienio.

Tel. Hemlock 9700

Rea Tei. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 0166 South Kedzie
Res. 6426 So. California Avo. 

i VaL J 2-4, 7-9 v. «. Uaklrlaat KMv
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n a n g a s Ketvirtdienis, bal. 21 d., 1932

ATSIŠAUKIMAS.
Į vi. ..s Yrif'jų, Ki.p’i.u.se- 

tč’o ir i eipaliiųdo apylinkių 
lietuviu:-. Gavau laiškai š ( I) 
Ytisėjų šauliu l.ū:i\ ki ris. 
itin dainas, I ud aš gyvenu CM 
c:j,\»je. lair yra il.’-i;**- iiii.-t 
I rado lieti viii,
: .i i jais -ir į 
Į l“ :r'i sava knygynėlji.

Š’s būrys, ! ietuvai at iius- 
tanl ir žengiant kruvinais Lai
sves keliais, yra labai ibiu • 
pagelbėjęs ir prilygsta ruie 

'garsaus Perloja šauliu būrin. 
Ypač 1922 m. ir 1923 meta’.-, 
k ala ties Kapčiamiesčiu, \ 
viškės kaime susibūrė ba'uli 
tu gauja ir ėjo plėšti ir žudyti 
šiapus deniorkaeijos linijos 
nekaltus gyventojus. Ne kas

Aš žinau, vien tik North Si- j balandžio 21 d. ftv.‘Antano lietuvių, kurie tos linijos lai-Įtik iš gyvačių-barškuolių me
dūs apylinkėj yra apie 15 mū- parapijos svetainėj, 7 vai. va- vais yra keliavę. sos. .Jis davė į laikraščius skel
sų krašto šeimynų, o kitos* kare. Jis yra sulaukęs 68 metu bimus ir už pristatomas gyva
kolonijose bei miestuose yra Iv.misija išrinktu pasite.- amžiaus. Tokiu būdu jis iš- tęs moka aukštas kainas.

“VILKŲ KONCERTAI”

Seirijai, Alytaus aps. Nors 
ei: ir ne p r langiam i i vilku

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

rauti apie taksus išduos suvo tarnavo tris metus ilgiau, ne- X Šiemet sueina +40 rietu, matyti. I»*i t komis naktimis
raportų. gu kompanijos nustatytas am- kaip drųsus keliauninkas Kris dažnai girdėti juos “koneer

Komisija: A. Pocius, S. žius. Kapitonas Holst ištama- topas Kolumbas, ieškodamas tuojaat.” Labai savotiškas i-
vo 44 metus ir iš tų 22 niiiūs artesnių kelio j Indiją, atrado spūdi:' susidaro girdint l:už
yra praleidęs ant jūrą. Jo Amerikos žemynų, Šioms i.nr t du noj keletu balsu tr.ai

nemažiau. Ir mes visi susnai< 
galėtume ne tik jiems pugel 
Lėti, bet ir Įsteigti knygynėli
t ž tai jie mums būtų amžinai Markūnas, J.-J. Mockus.
dėkingi. ------------- -

’i o ..ė! I. s ; kaitysite š; m. ilu-L.’/ Lidc. liumboldt. vietų užėmė kap. Kideniu
sigelbili ji' : s ,() ; išgulamą ir tam d ii ai 1 ar..o l.nt. vią politikos klot- ves jo pugelbininka 

prit ilsite, prašau pra.i e' i lo mėnesinis susirinki., as i-'metų.

(įrašo s.l-'

per
b ; š.. iugoins sula ktuvi i..s p 
2<! nėti Ispanijoj pastatytas

, vas .aula .na
man šiuo adresu: V. Įlėkus, vyks bal 21 <1., Almira Si-

.u. is n.e 
istoriško

i iSlll

l’.r i unti I
ilgai a.u ii u 
prabičių laikei)

18š,i! Y,kiliausia Avė., Chicago, 
1:1., telefonu Armitage ;>7.: 
aiba žodžiu.

Be t.:, galite susirašyti tie
siai su būrio valdyba, šiuo 
adresu: (4) Veisėjų Šaulių 
Būrys, Veisėjai, Lithuania.

Dar kartą primenu, kad šis 
būrys gynė mūsų giminių ir 
mūsų pažįstamų gyvybę ir tn-

mons svet., (1640 N. I laiic..cl: 
Lt.), 7:30 vai. vak. Mali.bėki
te visi atsilankyti, nes po riu 
kimų yra svarbių reikalų ap 
tani.

L dūlio n.šuniukas J. A J.

M A!? GU M YN Al
L’O: TU.RVLI Iū C7VACIŲ

kitas, tik šis šaulių būrys pa-, TaJ mpg nepaniirSkime

Finu. A. Nausėda 
1024 Ventei >t

įlaši IL Ciilu joiiiiit is 
2:101 \V. 22li.j l’lee

Ižd. pav. kliu. .1. Mačiulioni- 
2331 S * >:• I |.\ Avė

a Gi r porai/
J. Dimša
A.rf Auliniu Avė.
Kuli. J. Marinimui-

•331 s. njiKl. v A\.
Z. Gedvilas

12311 So Emeiald Avi 
\l šilkas x

l ‘ L ». B i ’■* > J D 11 • S1

| ..... , ........ ... j
- ku nesiskiria nuo 

i Kolumbo laivo,
Atlanto vandenyną ir p šie 
kušio Ame ikos pakraščiu.-. 
Ši Kolumbo laivo kopija 1 v:> 
pastatyta italų isto'iko M. s 
kcdžio,’ Kolumbo epochos ži 

priež’firoje.

purpiau.'.-u-ie

K rr.serva i
dos, neįtikėtinas dalykas, o 
vis.ik vienas sumanus Ameii-

-------------- kos pilietis George End l-'lo- j. Ispani jos „osto Pn|os ap.
Išėjo iš spaudos maldnkny- ndoi ls gyvacii) — barškuo. |„„kvs jvairills Amerikos uos. 

gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė ,'») puikų biznį. , pim)oj SaI|I|.....

• ATLAIDŲ ŠALTINIS”

ro-

novo,
Laivas šią vasara išp’.an

s r gyvu* rs
B • . a’yš, Bii ž" i’p-, Kek 

undinės parduotuvės savinir 
kas F. M rriampok kis parda
vinėja ūkininkams po (i litus 
valgiui nutinkami' silkių :t - 
tirų. fUo-Mukai silkę;; naršo 
su pašalu ir šeriu gyvulius.

į Paicškau brolio Tadeušo 
Matučio, gyveno 3337 A ubui n M

stodavo jiems kelių ir apsau j ..^ kuQ nors atsilyg.inti- juk jų ir išvertė T. Kazimieras igreitų metų pavasarį dn.g0 kur yra pastatytas i avė., Chicago. Paieškai! dėdžių
gojo daug nekaltų gyvybių ir Jabar nepraŽQ aukų> no J kapucinas, išleido seserys ko- ™ ........ J*‘ ’’
mūsų brolių tėvų turto. , Rad j netrukus mnms trimetės. Maldaknygėje yra

4’lEThlEWICZ&^ ,

Aš žinau, kad apie tų bau- j paįįems ,)US reikalingos au- paaiškinimas apie atlaidus*ir sies ffyvatę. Nulupus odų, gy- 
ditų kruvinus darbus ir šio j kos. Bet mes galim ^re,,ui daugiau, kaip 300 jvairi^ mal- yatgs mėsa pasinė tiek gra- 
šaulių būrio pasiaukojimų kitu. Nušiurdami atlieka-j >’>!, kuriopi popiežiai suteikė ir kvapsni, kad šeimininkė,

Endo sūnūs sumedžiojo ir Z. niskas Kįistopo Ko]ambo val, įKazimiero ir Tadeušo Luko
mušė vienų nuodingų tos rū Įd(> gVyturyS ^>U. Kilę iš Balsių m., Šilalės
šies gyvatę. Nulupus odų, gy-į v. , | parapijos.

'X Sulig žinovų apskaicia-, A ... ,
Veronika Vilkavičiene

nepaprastų drąsų žinojo visa 
plačioji Lietuva. Tikiuos, kad 
ir jūs, amerikiečiai, girdėjote 
apie jįj. drųsius žygius iš savo 
giminių bei nemiškių per laiš
kus. Bet jei kas norėtų pla
čiau išgirsti, tai aš galėčiau 
progai pasitaikius plačiau pa
aiškinti.

Dabargi minėtų apylinkių j
. 1 • V Igeraširdžius lietuvius kviečiu ; 

į talkų, padėti mūsų krašto 1 
gyvėjams broliams bei gimi-| 
neįlįs įsteigti kultūros židim, I 
nors menkų knygynėli, kur Į 
galėtų šventadieniais susirin- j 
kę, po kariškų pratimų pama

mų knygų, užprenumeruoda
mi lietuviškų laikraštį arba 
kitkų. Kiekvieno nors mažiau
sia® prisidėjimas bus brangiai 
Įvertintas.

L. S. S. IX Rinktinės (4) 
Veisėjų šaulių būrio vardu 
buvęs tos valdybos pirinin ti

kas
V. Rėkus

PRANEŠIMAI
TAKSAI

| vinių Vengrijos nvieste Buda
pešte, kasmet padaro už 65

po tėvais Matutytė 
3o Armourvilla Avė. 

Tuckalioe, N. Y.
atlaidus Nors visos maldos nepaisydama kitų šeimos na- .lt. ... v._ . .unaiuun. v imki inni iom r- . . įiulPionus litų žiurkes įskados.
geros, bet „ž vis geriausią Patęsto, sumanė paganu-, * Am
yra tos, kurioms suteikti at- į»ti » kepsu,. Nors ,r alyk- ;k# Ssiharsto apie 25 į P&tyrusi virėja ir namų šei-
laidai. Šita knygelė turėtų bū- J^u uvo is arto. e !— 55 milijonai visokių pikt- mininkė su geromis rekomen-

^MIORTGAfiEBAHICERSJ^^
i REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulką 

, Texų informacija suteikiama 
Dykai

J 2608 West 47th St.

PARIH (H.AM IK MAINOM

ti visų katalikų rankose. Kal
ina su aptaisais ............... 60c.

‘DRAUGO’’ KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

PASITRAUKĖ Iš TAR 
NYBOS

I Farmas, nainus, lotus Ir visokius 
... . . v, . . i, I biznius visose valstijose. Mes turl-

(laci jomis ieško Vietos - darbo. Ijne didelį pasirinkimą. Norintieji pi-
tės mėsa pasirodė taip skani, . .

, . 1 • • a’av‘ Į-ZOlių seklų. vicivijuiiii.-i iv.-uii iinun-tioiiiu.ime didelį pasirinkimą. Norintieji pl-
Rad visi valgė jų su mažiau- telefonu Cicero 5609M Šaukti telefonu Cicero 6509Mirkt‘ar mainyti pu-ma pamatykit mu-
« n nitnloiinmn , bargeątj. Klauskite A. O.rigas,siu njjalonumu.

. i
Sumaniam šeimininkui tuo- 

J met atėjo į galvų mintis gn- j 
■minti iš gyvačių konservus, j 
■Prisigaudęs gyvačių, End pa

sų bargenų.
I Iteal Estate vedėjo.

4. NAMON FINANCE CO. 
0755 Skj. W«‘stern Avemie

TIK VIENAS DOLERIS Parsiduoda šumeikerio tul
šys labai pigia kaina.

, ,. į kaštuoja visiems metams katalikiškas savaitinis' laikraštis j 4105 ROrlnvell Rtgamino pirmų konservų parti- oo* ®vuiw«i 01.

Scndinavian-American Eini- pelnu pardavė

L' • ' 4 M 1.1 r “ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS”
iia, kuria bematant su dideliu I z
r; . . . 1 ^žemaičiu prieteliiXŲŽEMAIČIŲ PRTETELIŲ” gausite kas savaitė 19— P2 AR ŽADI KRAUSTYTIS?

Ilolst, viršininkas 'ofiso Ko- 
Lietuvių Improvement kliu- penhagoje, pasitraukė iš tar- 

nkštinę savo kūno dalis, duo-■ bas kviečia visus lietuvius na-j nykos tj^i senatvės, 
ti maisto arba darbo ir pro- mų savininkus Ciceroje atsi-1 Kapitonas Holst yra nialo- 
tui. lankyti į susirinkimų šiandie, 1 naus būdo žmogus iri gerai ži-

! riantis savo dalykų. Jisai bu 
i vo žinomas nemažiam skaičiui

ja skelbia, kad , kapitonas Qeorge turi n(,_ puslapių tvarkingai.
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” rasite įdomiausių pavm-' A. ALEŠAUSKAS & SON

«»0S LAIVAKORTĖS

o

GERB. KUNIGAMS ŽINO
TINA

mažų konservų fabrikėlį, ku-įkg]ų ;§ dabartinio Lietuvos gyvenimo ir kitų kraštų. 7126 So. Rockwell Street
jriame savo produktus gamina j “ŽEMAIIČIŲ PRIETELIUJE” rasite taip pat įdomiau-' TeL Republic 5099

i šių žinių, naujienų iš visų Lietuvos kampų ir kitų kraštų, j permufuojame pianus
‘‘ŽEMAIČIŲ PRTETELiŲJEŲ rasite gražių straipsue- jforničius ir kitokius dalykus.

vivuif '-omiiuvv ■.■■■.!» lių apie tikybų, mokslų, ūkį, istorijų, teisę, sveikatų ir tt. ir tt. : Musų patarnavimas yra
ŽEMAIČIŲ PRIETELTŲ” galit? užrašyti saviškiams !greitas, geras ir nebrangus.

Lietuvoje. Kaina 3 litai. 1 ,, v ,, Mes pervezame daiktus iš
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIU.IE” pagaliau jūs rasite tiek ..... . ,. ir 1 kitus miestus.

I visokiausių įdomybių, įvairenybių, juokų, galvosūkių ir kitų ; _______

Šventasis Raštas, Senojo
Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą j^auj°j° Magnio, su Vulga- 

aplankyti savuosius, laivų kompanijos papigino laiva- 1 os te'stu, Antras Tomaa, plo- 
kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Californiją ar į ' na’s popieriniais aptaisais, 
Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau va- , kaina
žiuoti į Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau i Šventasis Raštas, Senojo 
laiką praleisi. ' ' Testamento III. Psalmių knv-

Šiemet “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas: ]fTa» patarlių knyga, Eklezias- 
Pirmoji ekskursija iš New Yorko išplauks GEGUŽES 1 tikas, Izajo pranašystė. Vertė 
28 D., į Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII. | ir Komentorių pridėjo Vvs- 
Antroji ekskursija Iš New Yorko išplauks Francūzų Į kūpąs Juozapas. Skvireckas, 
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j Plonais popieriniais aptaisais. 
Kla-pėdą. Kaina $3.00.

LAIVAKORČIŲ KAINOS: Vadovas Sašyk'ai. Trečioji
Iš NEW YORKO 3-čia klesa j Klaipėdą .... $75 50 ! knyga> Painok8fai. apie DiJ0

Malonę^ Sakramentus ir Mal
dų, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.

Virš minėtas knygas gali
ma gauti:

EUROPA 
FREDERIK VIII

- COLUMBUS
- BREMEN’
- PARIS 
-COLUMBUS
- FREDERIK VIII 
ILE DE FRANCE

7 d. — BREMEN 
16 d. — FRANCE

| 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
99 99

99

Gegužio — May
99 99

99 99

99 99

Birželio — June

20 d. 
23 d. 
29 d. 
5 d. - 
14 d. 
17 d. 
28 d. 

3 d. -

-Z.-

<««

tORCIU AGENTŪRA

1 I. ■■■ II 1 1 I I II I

Švedu Amerikos Linija
2 EKSKURSIJOS

Į Lietuvą
Rengiamos Lietuvių laivakorčių

Agentų Sąjungos Amerikoj 
IS NEW YORKO

Į KLAIPĖDĄ
(Per Goteborgą)

įvairiausių įdomių aprašymų, kad jūs, vienų numerį perskai- 
' t.ę, tikrai nebenorėsite su juo skirtis/

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS” siunčiamas susipažinti 
kiekvienam, kuris tjk pareikalaus.

“ŽEMAIČIŲ PRTETELIAUS” skaitytojų intencija kas 
mėnuo laikomos ŠV. MIŠIOS.

“ŽEMAIČIŲ PR1ETELIAUS” redaktorius-leidėjas Ka-1 
žirnienis Bėrutis.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” adresas: Lithuania, Tel 
j šiai, “Žemaičių Prietelius”, Kalno gatvė, 20 nr.

! TIK VIENAS DOLERIS

A <
Z %

' R. ANDRELIUNAS'
(Marąnettc Jcvvclry & Rndio)

Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI.

Tel.
Hemlock 83S0

/Naujais Motorlaiviais

Kungiliolin ir 6rip$liolin
Gegužės 10 ir Liepos 30 d.
NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS 

| Klaipėdą
Ten Ten Ir Atgal 

Trečia klase. »76 00 *126.00
Turistinė kl. »107.00 J17C.00

Su pirma ekskursija į Lietuvą 
grįžta p. C. G. LukSis, kuris kas 
metas Amerikiečiams rodo "Lie
tuvą Paveiksluose”. Kelionėj nu
filmuos visą ekskursiją Ir kitą 
metą rodys Amerikoj. Noiri turė
ti linksmą kelionę J Lietuvą ir 
matyti save paveiksluose važiuo
kit Gegužės 10 d. ekskursija.

Pranykit spėriaiio lietuvių Kal
ba cirkuliorlo apie ekskursiją.

Informacijų, laivų iftpluuklhių 
Ir laivakorčių kreipkitės pas sa
vo agentą arba į:

HWKDISH AMKIUCAN MNE 
181 N. Mtchlgan Avė., Chicago

»Jiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiii!iiiiiiiiii[iiiiiiiimiiiiiiii!ii;:[inmicieiiiii:iii:iii<iiiiiiiiim??

Perkam Lietuvos Bonus Į
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes = 

juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 už $100 = 
bonus su kuponais, =

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

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

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

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

Jelephone YARDS 0145
«itiiiiiiiiiiliiiii«iiiiiiiiiiHiR,ninii,HliiiHiinnmnimiiuiumiuMiiiuHiHiiinHi. .. ....................................................................................................... .

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avenue, 

Chicago, III.
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1 A. F. CZESNA’S BATHS
= TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFURINtS VANOS 

IR ELEKTROS TREATMENTAI
SVEDI8KI MANKflTIinMAI IR ELEKTROS MASALAS 

i. ♦ yre»t"Jente’ visokių Ilgų. reuynatlzmo, nervų atitaisymo, Šalčio 
ir taip tollaus su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Splndu- 
iIų treatmental.

eii« 1tt,?er*.llnėn 8Ul'er,n** ran<»« <luort* didžiausią kraujo cirkuila- 
ciją, kuomi galima lftstgelbėti nuo visokių ligų.

KAMBARIAI DEL PERGULĖSIMO 
Moterų skyrius atdaras U ta pinkais nuo 8 iki 12 vai nakties

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

s

1

Wm. J. Kareiva
Savininkas

1)51 geriausios rųftk 
ir patarnavimo, Sau. 
kit.

GRF.EN VALIjEY' 
PRODUCTS

Olselis Šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

įvairus kontraktoriai

M. Z IŽAS
Numii Statymo Kontraktorius 

< t ai n ii įvairiu ilsius nainus prieiname
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock RRŽ6

Telef Repiibltc S8US

D. GRICIUS
GENERALTP KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip U

medžio nuo mažiausio iki didžiausio 
nrlelnamlauaioa

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
N A M V statymo kontraR 

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.
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