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Prezidentas Hoover’is už išlaidų mažinimą
SUOMIJOS SEIMAS PRIPAŽINO 

AMNESTIJA SUKILĖLIAMS
Ispanijos radikalai uzurpuoja 

krašto valdžią

JAPONŲ ATKAKLUMAS VISIŠKAI 
PARBLOŠKĖ T. SĄJUNGĄ

RAGINA MAŽINTI 
IŠLAIDAS

KATALIKU VARŽYMAI 
ISPANIJOJ

Neišaiškintas sprogimas andai smarkiai apardė naujus Ohio valstybės ofisų rūmus 
Columhus mieste. 8 asmenys žuvo, daug sužeista. Čia atvaizduojama griuvėsių dalis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KOKIA TVARKA RINKS 
KLAIPĖDOS SEIMELĮ

UGNIAGESIAI STATYSIS 
NAMUS

RICHMOND, Va., bal. 28.

T. SĄJUNGĄ PAR- 
BLOKŠTA CHICAGOJE 15 AREŠTUOTA

NenT. Radviliškis, Biržų aps. 
Vietinė ugniagesių savanorių 
dr-ja ruošiasi miestely staty
ti įrankiams ir mašinoms pa
dėti namus. Statybinės med
žiagos dalis jau atvežta. Rei
kalingi) lėšų tikimasi gauti iš 
ruošiamos liepos mėn. loteri
jos. Bilietai jau pardavinėja
mi, bet tas darbas laimi iš lėto 
tina.

Klaipėdos krašto direktori
jos pirmininkas Simaitis lan
kėsi Kaune ir spaudos atsto
vams pareiškė; — Mano dire
ktorija, kaip esu pareiškęs de
klaracijoj, ko griežčiausiai 
gina krašto autonomijų ir ste
ngsis gerinti vietos gyventojų 
būklę. Tų uždavinį atlikti ste
ngsiuos visomis jėgomis. Po
žymių (pasų) išdavimas daro
mas ne todėl, kad turėtų įta
kos į seimelio rinkimų rezul
tatus, bet daroma tai, kų nu
rodo konvencija, ir statutas. 
Juk negalima varžyti piliečių 
teises. Buvusi direktorija šiuo 
atžvilgiu buvo kito nusistatv-

ŠIEMET DAUGIAU PEM
PIŲ YRA

_________ j Chicagoj areštuota 15, o Te-
COOK’O APSKRITIES MO- 5 J“11"1 nutaikomi. Kai-

tinami automobilių vogime.' rflo.
Sakoma, ši gauja čia automo- Kalbant apie priešrinkimt-

MADRIDAS, bal. 27. —
— Gubernatoriij suvažiavime Steigiamasis Ispanijos respu- 
vakar kalbėjo prezidentas blikos susirinkimas, kurs uzur- 
Hoover’is. Visa jo prakalba’ pavo konstitucinio parlamento 
buvo taikoma išlaidų mažini-(teises, galvpja apie naujus ka
inui. talikų varžymus, remiantis sa- ŽENEVĄ, bal. 27. — T. Sų-

Jis ragino suvažiavusius gu- vo surašyta konstitucija. junga parblokšta tiesiog ,a.ut 
bernatorius, kad jie pasisteng- Pirmiausia norima vykinti nugaros. Tai padarė japonai 
tų mažinti valstybių, apskri- konstitucijos posmus, kad res- savo atkakliu nusistatymu.
čių ir miestų išlaidas. Tada publikoje visi tikėjimai nau! T. Sąjungos komitetas iš 19 va]sty|^8 legislatūra vakar xas—Meksikos pasienį, 
išlaidas turės sumažinti ir kra dojasi lygiomis teisėmis, kad asmenų kitados padarė rezo-; greitfti apSį(jįrb0 Cook’o aps 
što vvriausvbė.

KESČIŲ KLAUSIMAS

Užventis, Šiaulių aps. Šį 
pavasarį daugiau matyti pem
pių, kaip bet kuriais praėju
siais metais. Galimas dalykas, 
kad dalis jų yra tik kuriam

visos bažnytinės pamaldos tu-( liucijų, kad japonų karinome- kl ,itiės nK)kesčių mok6jimo
Prez. Hoover’is nurodė, kad n. l^kti tlk bažnyčiose. Pa- nė iš Šanghajaus būtų ištrau- klausimu. * 

lokalinės valdžios 1913 m. iš- maldos, arba procesijos atvilkta nustatytu laiku. To griez- iqo0mpfn mnkp - - iwn 
IMidų turėjo apie 2,'900,000,000 ramore ^ivykti tik specia-į tai reikalavo visos mažosios. b_t
dol. Šios išlaidos 1930 m. bu- hu vyriausybės leidimu. Pra- valstybes. ! birželio 1 d. šiemet 1
vo pakilusios ligi 13,200/100,- ^ymus reikia paduoti trimis: Japonai šiai rezoliucijai pa- ' ’’
000 dol. o skolos nuo 4,800,’-,dienomis anksčiau. Bažnvčio- sipriešino. Jie pažymėjo, kad
000,000 dol. pakilo ligi 30,000,-' *e nf^ali hūti liečiami joki po- kariuomenės ištraukimui ne- 
<)00,000 dolerių. . Miniai klausimai. Be to, susi- galima nustatyti laikas.

Sumažinus išlaidas, bus m»-' ūkimas sprendžia klausimą, į Susirinko tas 19-os asmenų 
žesni mokesčiai, sakė preziden ar dvasininkai gali ir kaip komitetas ir pakartojo savb 
fas daug gali dalyvauti ktašto po- reikalavimų. Japonai neklau-

_____________ ' litikoje. , ! sė. Komitetas tad prisipažino.
Steigiamasis ^usirinkimas kad jis yra bejėgis ir, Angli- 

pripažįsta, kad Ispanijos 95 jai patariant, keičia savo pir- 
• nuošimčius gyventojų suda/ro mųjų rezoliucijų taip, kaip to

2$. _ j katalikai. Štai ir klausimas, nori japonai.
T. Sųjunga tikrai parblokš

ta. Nors ji dar gyva, bet be-

SUOMIU FAŠISTAMS 
AMNESTIJA

HELSINKIS, bal.
Suomijos seimas pripažino vi- ką gi šis susirinkimas atsto- 
siškų amnestijų Lapua vals- (vauja? Ar tik tuos likusius 
tiečiams sukilėliams, kurie ki- '^Dventojų 5 nuošimčius? Jei jėge.. Negali vykdyti savo nuo- 
tados kėsinosi sugriauti gy-p®iP’ tai susirinkimas 95 kar- statų, 
vuojančių vyriausybę. . ^Us ^ra neteisėtas. Tai vienų

Sakoma, pirmiausia iš ka- (l1zurpatorjų gauja.
Įėjimo bus paleisti tų valstie

MILLS’AS PRIEŠ VETE
RANŲ BONUSUS

čių fašistų vadai. Kai kas abe
joja, vargiai bus paleistas vy-1 
riausias jų vadas gen. M. Vai- j 
lenius, buvusis Suomijos ka- Į 
riuomenės štabo viršininkas.

SERGA PRANCŪZIJOS 
PREMJERAS

PARYŽIUS, bal.
Staiga susirgo Prancūzijos mi- 
nisteris pirmininkas Tardieū.

NENORI ATSISTATYDINTI!PraneSa’ kad jis negalės daly
vauti priešrinkiminėje kampa- 

DUBLINAS, bal. 28. — Ai- nijoje
rijos parlamentas atmetė vv- 
riaūsvbėR sumanymų nedarbo 
klausimu. 1

Tada opozicija ėmė šaukti,

Iš Springfieldo praneša, kad j blllUs vo£usl ir sluntusi Te- nę krašto gyventojų nuotaika : laikui sustoję ir progai atėjus 
•................. - 5ins Meksikos rkflsipm pirmininkas trumpai pareis-j toliau skris.

- puikiausia. SMITH’AS PIRMOJE
— Kodėl atleidžiami mok v- VIETOJE

NĖRA TAIKOS

Pranešta, kad pieno kompa-!
nijos negali susitaikyti su pie
no išvežiotųjų unija. Darbini
nkai priešingi mažesniam at- 

19.31 meti) mokesčių mokė- jVgjnimui
jimas padalintas į dvi dalis, j____________
Pirmoji dalis be bausmės tu-! 
rėš būt sumokėta ligi kovo 1 
d., o antroji dalis ligi liepos I 
1 d.,-1933 nu.

MOKYKLOS

Illinois’o valstybės legisla-

tojai svetimšaliai? į . .i BOSTON, Mass., bal. 27. —- 
— Klaipėdos krašte yra 105 Vakar šioje valstybėje įvyko

svetimšaliai mokytojai. Mano • “primary’’ rinkimai. Tarpki- 
direktorija nusistačiusi pirmoj | fko buvo skiriami demokratų 
eilėj aprūpinti duona ir dar- partijos krašto suvažiaviman 

delegatai. Visus 36 delegatus 
laimėjo buvusis New Yorko 
valstybės gubernatorius Al

bu to krašto gyventojus.
Kaip tik šiuo metu yra be

darbo 21 mokytojas. Jie yra
tūra atmetė sumanymų autori- baigę Klaipėdos mokytojų se- Smith’as.

SUIMTI BROLIAI

Policija suėmė du brolius 
Wi11iam ir Charles Pavlavs- 
kius, 28 ir 31 m. amž., 2124 
W. 57 gat. Be jų suimta dar 
4 moterys ir 1 vyras. Pavlav-

zuoti Chieagos mokyklų boar- 
dų išleisti bonų laidas be gy
ventojų referendumo.

GAZO BRANGUMAS

minarijų. Jei ateity atsiras_____________\
daugiau bedarbių mokytojų iš PHILADELPHIA, Pa., bal. 
vietos gyventojų, direktorija 27. — Vakarykščiuose “prima
tais priversta be pasigailėjimo (ry ” rinkimuose daugumų de- 
vėl atleisti svetimšalius Tr Į legatų į demokratų partijos 
duoti darbo saviems.- j krašto suvažiavimų laimėje

veda tyrinėjimus gazo u,«,,-'ka(j 
skiai kaltinama už įvairius įsi- į gUm0 klausime. Iš visų pusių 
laužimus plėšimo tikslais. Jų i sjunėiami žmonių reikalavimai

papiginti gazų.reikalauja federalinė valdžia.
Kada policija apsupo jų na

mus, jie užsidarė ir atsisakė 
pasiduoti. Tada per langų įWASHINGTON, Imi. 28. —

Gždo sekretorius Mills’as kon- vidų įmesta kelios troškinan- 
28. — greso žemesniųjų rūmų komi- i čiog ir ašaras veržiančios gar-

tetui pranešė, kad griežtai 
priešinasi pripažinti bonusų 
išmokėjimų veteranams.

MIRĖ UNIVERSITETO 
PREZIDENTAS

styčių bombos. Kaip bematai 
visi išsinešdino laukan ir pa
sidavė. Namuose rasta apie 
40 galionų alkoholio.

TREČIU KARTU GRIŽO a
SUVAŽINĖTAS

Illinois’o prekybos komisija _  Vokiečių spauda rašo ^ew Yorko valstybės guberna-
----  -----bran-l, ’ * * - ~ -gyventojai nepatenkinti 

seimelio paleidimu?
torius F. D. Roosevelt’as.

DU ĮTARIAMI

Chicagoj suimta du įtaria
mi vyrai. Jų reikalavo Colum
hus, O., policija dėl susprog
dinimo ten naujų didelių val
stybės namų.

ĮAPONŲ PUOLIMAS 
MANDŽIORIJOJ

DETR0IT, Mich., bal. 28. 
— Šv. Juozapo ligoninėje, 
Ann Arbor’e. mirė Detroito

, FRTDRTCHSHAFENAS,
kad prezidentas de Valera at-(Vokietija, baL 28. - Orlaivis, 
sistatydintų. Šis atsakė, kadugy ^Ppppiin” trečiu kartu’universiteto prezidentas kun. 
dd šio klausimo jis neturi rp’* laimingai grįžo iš Brazilijos.
kalo atsistatydinti. Į Ketvirtu kartu leisis j Brazi-

--------------------__ lijų gegužės mėn. 2 d.
KOMUNISTAI ĮSIVERŽĖ 

UNIVERSITETAN
VARŠUVA, bal. 27. — Ko-1-------------7 # I

munistų grupė vakar įsiveržė RTO DE JANETRO, Brazi- 
vietos universitetan ir dvokia- Ii ja, bal. 27. — Ties Bahia

J. P. McNichols’as, jėzuitas, 
57 m. amž.

DIRBA FORDUI

Šalia Garv, Ind., ant gele
žinkelio rastas traukinio su
važinėtas J. F. Leslie’s lavo
nas, 45 nu amž. Tyrinėjant la
vonų patirta, kad jis kitur nu
žudytas ir pamestas ant bė
gly.

HĄRBTNAS, bal. 27. — Ja
ponai pradėjo didelį puolimų 
prieš kinus sukilėlius Mand- 
žiflrijoj.

ATIDARYTOS JAPONŲ 
DIRBTUVES

3 ŽUVO, 3 SUŽEISTA
PARYŽIUS, bal. 28. - Fo

rdo automobilių dirbtuvėse 
gavo klerko darbų buvusiojo

PALEISTI DARBININKAI

— Mano giliausias įsitikini
mas, kad buvusio seimelio dau ✓
guma netun pasitikėjimo pla-; 
čiose krašto masėse. Tik rėks-1

NEPATVIRTINO PENSIJŲ 
PROJEKTO

Vakarinių Chicagog parkų 
komisija paleido 750 darbini-

nčiais kiaušiniais apmėtė ja- nukrito ir sulūžo jūros lėktų- Ispanijos karaliaus pusbrolis nkų. Sakoma, jie buvę laikinai 
ponų pasiuntinybės vertėjų, vas. 3 asmenys žuvo ir 3 su- Alfonsas d’Orleans, 45 m. am- nusamdyti.
kurs studentams aiškino japo- žeista. Tarp žuvusiųjų yra žiaus 
nų santykius su kinais. Poli- [viešųjų darbų ministerig A. 
ei ja grųžino tvarkų. Almeida.

Be to, visiems kitiems dar
bininkams įvedamos penkių

PLATINKITE “DRAUGĄ’ dienų savaitės darbas.

ŠANGHAJUS, bal. 27. — 
Čia atidaryta 12 japonų med
vilnės dirbtuvių. Po trijų mė
nesių neveikimo darbai atnau
jinti.

Du plėšikai apiplėšė Oak 
Glen Trust and Savings boa* 
kų.

WASHINGTON, bal. 28. —
. Prez. Hoover’is nepatvirtino

nia, yra nepatenkinti seime- konKre9o rojeUtOi

lio paleidimu. Būsimos seime- , - - ., ,
r kuriuomi norėta padidinti ka

lis turės kitokį veidų. , ..1 rų veteranams pensijas.
— Kų būtų galima pasakyti

dėl rinkimų tvarkos?
— Čia centro vyriausybės

reikalas. Jie įvyks veikiančiais 
įstatymais, bet galimas daly
kas, kad bus įnešti kai kurie 
pakeitimai, pav., galimas pa
keitimas rinkimų įstatymo 76 
paragr. aiškinimo dėl likučių, 
taip pat galimas daiktas, kart 
bus renkama ne pagal sųra- 
šus, bet asmenimis. Kaip sa
kiau, tas viskas neįeina į ma
no koųjpetencijų. MEXIC0 CITY, bal. 27. —

Mutur Žinoma, kad Klaf-!Vera Cruz’o valstybėje karo 
pėdos krašte daugelis valdini- j vadovybės įsakymu 9 Rukilė- 
nkų nemoka lietuvių kalbos, liai daugiau sušaudyta. 
nors pagal įstatymus turi m<>-

NORI TEISĖTOS 
ŠVENTES .

WASHINGTON, Imi. 27. — 
Kongresui įduotas sumany
mas, kad Paliaubų (Armisti- 
ce) dienų pripažintų teisėta 
krašto švente.

SUŠAUDYTI 9 SUKI
LĖLIAI

kėti. Kaip bus ateity?
— Nė vieno valdininko ne

skirsiu ir netvirtinsiu nė į ko-

ORO STOVIS

< II K AGI» IK APYLIN-
kių vietų, kuris nemokės He KĖS. Šiandien saulėta; 
tuvių kolbos. kiek šildiau.

Rooseve.lt
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“D R A U G A S”
Ifiein* kasdien, liakyru* sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — ,4.00. Pu
lsi Metų — >3.50, Trims Mėnesiams — 11.00, Vienam 
Mėnesiui— 76c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
lų — |4.00. Kopija .01c.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų ne*rų- 
bna. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam 
tikslui palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 ral.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

“D R A U G A S”
LITHUAN1AN DAILY FR1END

Publlshed Daily, Except Sunday. 
8UBSCRIPTION8: One Tear — 10.00. 81x Montks

— *1.60. Three Montks — *1.00. One Montk — 75c. 
■urope — One Tear — *7.00. 81z Montks — *4.00. 
Copy — -Olo.

Advertlslng ln “DRAUGAS” brlnga best results. 
Advertlslnc rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

MŪSŲ MOKYKLŲ DAINAVIMO 
PASIKLAUSIUS

Vakar trumpai pranešėme, kad Ckicagos 
lietuvių parapijų mokyklų dainavimo kontes- 
te pirmas vietas laimėjo;

Ir'Nekalto Prasidėjimo par. mokykla, 
Brighton Parke.

2. Šv. Jurgio par. mokykla, Bridgeporte.
3. Dievo Apvaizdos par. mokykla, 18-tos 

g-vės kolonijoj,
4. Aušros Vartų par. mokykla, West Side
5. Šv. Mykolo par., Nortli Side.
Pastatymas šių mokyklų chorų į pirmas

eiles nereiškia, kad kiti chorai buvo daug 
menkesni. Visai ne. Visi savo dalį gražiai at
liko. Reikia pasakyti, kad teisėjų pareiga 
buvo nelengva padaryti sprendimų. Reikėjo 
skaitytis su kiekviena smulkmena. Ir skaitė
si. Teko patirti, kad jie kreipė dėmesį ne tik 
j dainavimų kaipo tokį, bet į tarenų, drųsų, 
takto išlaikymų ir t.t. Į dainininkų skaičių 
dėmesio nekreipta.

Šis mūsų mokyklų chorų kontestas įvyko 
užvakar, Šv. Kazimiero mergaičių akademi
jos auditorijoj. Programa prasidėjo 1 vai. po
piet. Auditorija sausakimšai pripildyta mo
kyklų 8 skyrių mokiniais. Jų veiduose matėsi 
kažkoks susirūpinimas ir pasiryžirpias. Sesu
tės mokytojos prižiūri tvarkų, drųsina. Dai
navimo mokytojai, vargonininkai taip pat su

sirūpinę. Gausingam akademikių orkestrui 
sugrojus “Starsand Stripes forever” ben
dras visų mokyklų choras galingai užtraukė 
Vaičiūno sutartinę “Pirmyn.” Auditorija, 
rodos, plyš nuo -kelių šimtų jaunuolių galingo
lietuviško dainavimo.

Bendram chorui dirigavo komp. A. Po
cius. Muz. J. Brazaitis akompanavo pijanu.

Po to akademikių orkestras groja sun
kius veikalus: Mozarto “The Magic Flute” 
ir Čaikovskio “ Valse dės Fleurs.” Orkestras 
nemažas, uniformos gražios. Nebiaurios ir 
mergaitės. Bet taip gražiai groja, kad, ro 
dos, to grojimo klausytum, klausytum. Gir

dėjau šį orkestrų grojant prieš keletu mėne
sių. Nuostabiai didelė pažanga padary ta. Tai 
sesučių puikiai vedamos muzikos mokyklos 
nuopelnas. Sesuo Bernarda ar tik nedadgiau- 
sia prie šio orkestro pažangos prisideda. Te- Į 
ko nugirsti, kad akademikės šiemet dalyvaus 
Chicagos vidurinių mokyklų orkestrų kontes- 
te. Pasisekimo 1

Dainų kontestas
Prieš rašant apie atskirus chorus, reikia 

pažymėti, kad visiems chorams buvo pavesta 
kontestinė angliška Hosmero daina “llard- 
A-Lee”. Vadina^, šių dainų dainavo visi cho
rai. Chorai taip pat buvo pasirinkę po vienų 
lietuviškų dainų. Dainos pasirinkta gražios. 
Visi chorai, be išėmimų, lietuviškas dainas 
geriau ir gražiau padainavo, negu angliškų
jų, kurių jie dainavo lyg ir ne savo, bet sve
timų. Taip juk ir buvo.

1. Pirmas iš chorų pasirodė Visų Šven
tųjų par. mokyklos choras iš Roseland’o. Cho
ras negausingas, bet gerai susidainavęs. Lie
tuviškų dainų dainavo ‘Aš sukrus, linksmas.’ 
Vadovavo S. Rakauskas, Visų Šventųjų par. 
vargonininkas.

2. Šv. Antano mokyklos choras, vargoni
ninkui A. Mondeikai vadovaujant, dainavo 
gražių kareiviškų dainų “Gale lauko toli/’ 
Dainavo gerai.

3. Melodinga liaudies dainų, “Oi tai dė
kų močiutei” dainavo Šv. Jurgio par. mo

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

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

Tel. Carui 6764

kia. Jos deda' kiaušinėlius į j iš vienos poros dabar atgiju- 
mėšlynų arba į susmirdusių' šių musių vidurvasarį jau bus 

|mėsų; iš tų kiaušinėlių išsi-1 tūkstančiai privisusių. At- 
peri tokios baltos plokščios j mink, kad musė tave gali už- 
kirinėlaitės, o po 10 dienų iš mušti, jei tu jos neužmuši, 
tų kirmėlaičių išsirituloja mu-1 Taigi, dabar laikas naikiuti 
sės. Jei neleisi musėms veistis,. tų giltinės veislę, 
tai toji giltinės veislė nyks.

MUSĖS PAVOJINGESNĖS krobais apkrėčia visokį valgį 
ir viskų, ir tokiu būdu susirg- 
dina žmones įvairiomis ligo
mis.

Musės užkrečia žmonės džio
va, šiltine, cholera, kruvinųja 
(dizinterija) ir kitokiomis pa
vojingomis ligomis. Žmonės 
gal to nesupranta, bet medi
cinos mokslas tai senai ištyrė 
ir įrodė, kad nųusės yra ar
šios ligų išnešiotojos, musės 
yra aršios žmonijos priešinin
kės.

Musės per vienerius metus 
užmuša daugiau žmonių, ne
gu kulkos per didelį karų. 
Kai kulka žmogui cvaktelėja,

NEGU VILKAI

Jei kur atsibasto vilkų gau
ja ir išpjauna avių bandų, tai 
gyventojai baugštinasi, jaudi
nasi ir laikraščiai apie tai ra
šo. -O kad musės tūkstančius 
kūdikių užmuša, tai retas ku
ris susirūpina.

Tiesa, musė aštrių dantų 
neturi; kai žmogų kanda, kra
ujas nesilieja, užtat žmonės 
jų ir nepaiso, ir nesibijo. Bet 
tikrybėje musė yra giltinės 
veislė, nes musė išnešioja mir
tinų ligų perus.

Biauresnės biaurypės, kaip 
musė, negali būti. Ji nutupia 
ir ant mėšlo krūvos, ir ant

Norint naikinti muses ir ap
sisaugoti nuo jų, reikia, štai, 
kokias. priemones panaudoti.

1) Nelaikyk arti namų mėš
lų arba .išmatų krūvų. Kur 
švaru, ten musių nėra, mat, 
musės švaros nemėgsta.

2) Mėšlus ir visokias išma
tas reikia apibarstyti kalkė
mis, arba apipilti karštu van-

LATV1AI NEĮSILEIS LEN
KIJOS PREKIŲ

Latvijos užsienių reikalų 
ministerijoj įvyko ekonominių 
sutarčių komisijos posėdis. 
Posėdy buvo padarytas pra
nešimas dėl įvykusių preky
bos derybų su Lenkija. “So-
eialdemokrats ”' iš kompeten- 

deniu bent sykį savaitėje, t*>'tinCT slu(>Usmų praneSa) kad 
užmuša musių perus. komisija prisjaBi įjvadą> j(.g

3) Ūkininkai turi išeinamų- su ,enkais sw>itarim0 genl 
jų vietų dėžes apkalti lento-. noro da abipusių ckononlini„ 

sosto , skylę uždeng- Į santykįy normavimo nebusmis ir
ti dangčiu taip, kad musės 
negalėtų prie mėšlo prieiti.

4) Namų langus reik aptai
syti vieliniais (dratiniais;

činčikų Kostas

NEVYKUSI SALVĖ
(Romano “Pavergtieji Broliai” 

fragmentas)

(Tęsinys)
Po didžiojo karo, kai vokiečių galy

bė iro, jis pirmas ėmėsi tverti nepriklau
somų Lenkiją. Po to už pasižymėjimus 
lietuvių fronte ir prie Varšuvos “Cud 
nad Wislų” buvo sužeistas ir kaip gerai 
mokąs lietuvių kalių, buvo paskirtas Vil
niuje kriminalinės policijos ekspertų, vir
šininko padėjėju, kur ir dabar randame 
jį ištikimai pildant savo tarnybos parei
gas. ✓

Antras ekspertas iš pažiūros tikra 
gamtos auka. Nors dar jaunas, tačiau 
jau paraudusia nuo alkoholio nosimi ir 
giliai išvagotu raukšlių veidu. Žemas, 
jawva oda, giliai įskaptuoti skruostai 

’Įr tamsiai nulos akys rodo jį Tioširdi 
it Vilniaus krašte jis atsirado nuo

1219 metų, kai Lietuvoje kūrėsi pirmieji 
lorių pulkai. Jis gimęs ir augęs Ra-

pastipusios žiurkės, ir ant
kykl/s’ganšing/s’/horas,'kurion vadovavo p™pjaud^os, spi,au'
komp. A. Pocius. Dainavo puikiai. Prieš dve
jus metus įvykusiame dainavimo kohteste ši 
mokykla laimėjo pirmų dovanų. Netoli nuo 
to ir šiemet pasiliko.

4. Naujalio “Kur bėga Šešupė” yra gra
ži daina. Jų gražiai dainavo Šv. Kryžiaus 
par. mokyklos mokiniai. Paties vedėjo p. V.

kai musė su mikrobais žmo
gui glostelėja iš pasalų, tai 
žmogus tik po keliolikos ar 

tuvės, ir ant dviovininko skre kelių dešimkių dienų miršta,

žmogus gana greit miršta; bet tinklais’ kad musės neikrishl 
pro atvirus langus vidun.

galima pasiekti. Latvių pre
kybos balansui su Lenkija su 
tvarkyti nelieka nieko kito, 
kaip uždrausti Lenkijos pre
kių įvežimų į Latvijų. Reika- 
lingos prekės bus, įvežamos iš

5) Jei viduje atsiranda mu- kitų valstybių, kurios yra su-

plių, ir ant ligonio biaurių iš
matų, ir visur, kur dvokia ir 
atlekia į namus, rėplinėja ir 
šlykštu. Po to toji biaurybė 
suteršia pienų, mėsų, vaisius.

įr prieš mirdamas dar turi 
pasikamuoti. Tad muškime 
muses, naikinkime tas biaury- 
bes. Jei mes musių nemušime, 
tai musės m(us gali užmušti. 
.Išnaikinti muses nėra sun-

sių, tai reikia jas tuoj išmuš
ti, arba vartoti tam tikrų mu
sėms žudyti popierių.

tikusios pirkti taip pat Lat
vijos prekių, Prekybos balai 

įso normavimui dabar patogu
6) Maistų reik uždengtų lai- išnaudoti kontingentus. 'la

kyti, kad musės jo nebiauro- 
tų ir ligomis neužkrėstų.

čiau, nereiškia, kad Latvija 
nori pradėti ekonominį karų

Muse nutupia ant miegančio 
Daukšos nebuvo; Jį paradavo p. Levgakiaa ikūdikio veid°- rank«’ 811 8av0 ku- Musės 3™ "aminiai para- 

5. Išgirdome Vanagaičio “Dzinguliukus." prlterJto,nis koJomis zltal> > t®11 nu° nam’i neIc-
Linksma dainelė. Jų smagiai ir drąsiai pu
dainavo Nekalto Prasidėjimo mokyklos gau
singas choras. Dirigavo to choro vedėjas art 
J. Kudirka. Šiam chorui, kaip jau pranešta 
teisėjai pripažino pirmų dovanų.

6. Pavasario tinkamų dainų “Pavasario 
gražumas” buvo pasirinkęs Šv. Mykolo par. 
mokykla. Choras nedidelis, bet ir dainininkai 
neperdidžiausi. Bet jie sutariamai ir gražiai 
dainavo. Dirigavo muz. N. Kulys, Šv. Myko
lo par. vargonininkaK

7. Jauniausios Cbicagojc lietuvių Švč 
Panelės Gimimo par. mokykla Nemunėlį ap
dainavo. “Plaukia Nemunėlis,” Vanagaičio, 
tikrai gerai skambėjo. Nors dar jauna mo
kykla, bet, matyti, pažangi. Šiam gana gau
singam chorui dirigavo varg. B. Janušauskas.

8. Tallat-Kelpšos “Gale lauko toli” iš
girdome antrų kartų. Šių dainų vėl dainavo 
Aušros Vartų par. mokykla, varg. J. Bra
zaičiui vadovaujant. Dainavo sutariamai ir 
labai drųsiai.

9. Šv. Petro ir PauliauM parapija West

jos mokiniai padainavo St. Šimkaus “Vaka
rinę dainų.”

10. Dievo Apvaizdos par. mokykla išėjo 
dainuoti paskutinė. Jos mokiniai dainavo Či- 
žausko “Gimtinė šalis.” Dirigavo dain. K. 
Sabonis. Dainavo, ir gražiai ir drųsiai.

Tuo kontestas ir pasibaigė.
Mokyklų direktoriaus kalba

Kun. A. Valančius pakvietė keletu žo
džių tarti kuri. Danielių Cunningham’ų, Chi
cagos diecezijos mokyklų* direktorių. Kalbėjo 
trumpai, bet gražiai. Gerb. svečias pareiškė 
didelį pasitenkinimų nepaprasta Šv. Kazimie
ro akademijos pažanga ir pastebėjo, kad ši 
akademija mokslo ir muzikos mene atžvilgiu 
pralenkia už save didesnes ir daug senesnes 
mokyklas. Taip pat dėkojo Seserims Kaai- 
mierietėms už jų kruopštumų, pasiaukojimą 
švietimo srityje. Ktfn. Cunningbam’as džiau
gėsi- gražiomis lietuvių liaudies dainomis. Sa
kė, nepaprastai gėrėjosi jomis. Pareiškė pa- 
sitenkinirųų ir pagyrimą, kad lietuvių vaikai 
nepamiršta savo tėvų krašto, savo tautos

Pullman’e nedidelė. Nedidelė ir jos mokyk- kalhos, o ypač jos dainų, kuriomis pareiš- 
la. Bet veikli. Būtumėt girdėję, kaip gražiai kiama prisirišimas prie savo krašto, tėvynės

šeinių apskrity, kaime, vienoj neturtin
goj lietuviškoj šeimoj. Prieš didįjį karų 
išsitraukęs visų Rusiją ten'susidūrė su 
keletu letikų, kurie jam įskiepijo lenkiš
kų dvasių ir neapykantą lietuviams. Grį
žęs iš Rusijos jis apsigyveno pas tėvus. 
Bet tėvai jau negalėjo su juo susikalbėti 
ir kaip ištvirkusį ir neklusnų vaikų, pa
varė iš namų. 1919 m. pradžioj su savo 
vyresniuoju broliu pabėgo į Lenkiją ir 
apsigyveno Suvalkuose. Iš Suvalkų išva
žiavo į Gardiną, palikdamas savo brolį 
ten kriminųlinės policijos viršininku. Ne
ilgai trukus, kai rytuose sudundėjo bolše
vikų didžiosios arrnotos, jis iš Gardino 
išvažiavo į Vilnių ir čia, kaip ir jo brolis, 
įstojo taip pat į kriminalinę policijų ir 
po dviejii mėnesių buvo perkeltas į Šven
čionis. Švenčionyse ėjo kriminalinės poli
cijos skyriaus viršininko ir viešos polici
jos pšedoyninko pareigas. Jo provokaci
jos dėka šimtams lietuvių nekaltai tęko 
atsidurti Lukiškių kalėjime ir nevienam 
ten palaidoti savo jaunystės dienas. Ne
gana to, jis vykdė dar biauresnius planus.

Kartų netoli Švenčionių ir Čč. kaimo 
važiavo į Ameriką viena šeima. Tai buvo

1924 m. vasarų, kai galutinai Želigovskio 
kariuomenė okupavusi Vilniaus ir Suval
kų kraštus pradėjo inkvizicijas, Suūdyti 
įtariamus lietuvius, uždarinėti visas mo
kyklas ir plėšti turtingesnius lietuvius rt- 
kininkus. Lietuviai, matydami, kad jau 
pasiliks ilgesniam laikui vergauti ir kurie 
buvo lenkų policijos ir šnipų įtariami, 
stengėsi nepasilikti Lenkijoj. Bet gudrūs 
lenkų šnipai ir čia užkirsdavo nevienam 
kelių. Iš Čč. kaimo Liudvikas pajutęs, kad 
anksčiau ar vėliau teks jam paragauti iš 
lenkų rankų prancūziško švino, pardavęs 
savo ūkį, rengėsi išvažiuoti. Negalėda
mas gauti ištikimybės liudymo, jis papra
šė buvusį kriminalinės policijos viršinin
kų ir pšedovninkų, dabartinį ekspertų, 
Rurinų, kad' slaptai janr išduotų, prižadė
damas atsilyginti. Rurinas sutiko ir nusi
džiaugęs kviečiamas ėjo į Čč. sodžių, į 
vaišes. Rytojaus dienų jie abu ėjo į Šven- 

-čionis, kur Rurinas komendantas turėjo 
išduoti/jam ištikimybės budynių. Nakvo
jant sodžiuj jis įsižiūrėjo, kad Liudvikas 
turi daug dolerių. Beeinant jam knietė 
smegenis, kaip čia išvilioti iš jo tuos dole
rius. Pakelėj, tarp Zadvarninkų ir Trebu-

Taip elgdamiesi, išnaikinsi- su Lenkija. Tai tik normalus 
me muses ir nuo daugelio Ii-, ir būtinas apsisaugojimas.
gų apsisaugosime. Ypač pava
sarį svarbu muses mušti, nes

ir tėvų meilė. Gražu, kad vaikai rodo prisi
rišimų prie savo tėvų, kurie savo sunkiu dar
bu prisidėjo prie padarymo šio krašto tuo, 
kuo jis šiandie yra.

Reikia tikėtis, kad mūsų mokyklas bai
giantis jaunimas giliai į širdis įsidėjo šiuos 
teisingus kun. Cunningham’o žodžius.

Ši graži ir įdomi programa užbaigta A- 
meriRos ir Lietuvos himnais. \

Pagaliau reikia padėkoti mokytojoms — 
Seserims Kazimierietėms už jų tų gražų su
manymų rengti dainų šventę ir didelį jų 
triūsų tam sumanymui įvykdyti. Daug tuo 
reikalu rūpinosi sesuo Pranciška, lietuvių 
par. mokyklų direktorė. Tuo ‘kilniu; gražiu, 
grynai tautišku Sesučių darbu džiaugiasi A- 
merikos lietuvių katalikų visuomenė, džiau
giasi ir visa mūsų tauta, kurios trečia dalis 
gyvena Amerikoje ir kurios gyvybės išlai
kymas žymia dalimi krinta ant liet. parapijų 
mokyklų ir jų vedėjų bei mokytojų. Taigi, 
ir daina šiam tikslui tepadeda, sunkių ir at- 
sakomingų naštų nešti tepalengvina!

Valio, mūsų mokyklos, mokytojos, chor
vedžiai 1

čių kaimų, yra nedidelis velėnomis užau
gęs ežerėlis — Gimtiniai, kurio pietinia
me krašte smėlinga, gana puiki maudyklė. 
Nors buvo dar ankstus rytas ir šaltas 
vanduo, tačiau jis įkalbėjo Liudvikų mau
dytis. Pastarajam įlindus į vandenį, Ruri
nas su iškreiptu veidu, laikydamas rankoj 
parengtų šauti brauningų, nesavu balsu 
suriko Liudvikui; “Vykis greičiau — kiš
kiai”

Liudvikas suprato koks dalykas, su
prato, kad, jeigu nebėgs—nušaus vietoje. 
Todėl širdyje degdamas pykčiu ir neapy
kanta pasibėgėjo už kalniuko ir, kai ty
čia pastovėjęs ten valandėlę kol plėšikas 
apsidirbs, grįžo ir apsirengė, jau nerado 
piniginės su dokumentais ir 12f) dolerių. 
Tačiau Rurinui jis ir tada ne nusidavė, 
kad supranta jo darbus, o bijodamas ne
drąsiai pareiškė kelyje pametęs piniginę.

Po to įvykio buvo pranešta aukštes
nei instancijai, ir Rurinas iš Švenčionių 
buvo perkeltas į Linkmenų miestelį pa
sienio policijos komendantu. Čia išprovo
kavęs kunigų Brolį, persikėlė į N. Daugė
liškio miestelį. Daugėlišky uždaręs keletą 
lietuvių “Ryto” mokyklų ir veiklesnius

T y, «***

Latvija yra pasirengusi ir 
bus kiekvienu metu prieina
ma Lenkijai dėl prekybos ry
šių sutvarkymo, bet Latvija 
negalinti virsti ūkiška Lenki
jos kolonija.

VOKIEČIAI ŽUDOSI

Per balandžio 3 d. politines 
demonstracijas buvo užmuštų 
ne tik Berlyne, bet ir kituose 
Vokietijos miestuose. Chemni- 
tze per susirėmimų tarp na 
cionalsocialistų ir komunistų 
vienas nacionalsocialistas bu
vo užmuštas, vienas komunis
tas mirtinai sužeistas ir visa

4
eilė komunistų ir nacionalso
cialistų sužeista.

Calau, įvyko smarkių pešty
nių ir du nacionalsocialistai 
buvo sunkiai sužeisti. Buckov u 
nacionalsocialistai buvo sun
kiai sužeisti. Buckowe nacio* 
nalsocialistai nušovė vienų ko
munistų. Per susirėmimus ir 
čia buvo keli žmonės sužeisti.

lietuvius įkišęs į Lukiškįus, išvažiavo į 
Breslavų. Paskum, apvogęs Breslavo sta- 
rostų Lukickį, grįžo į Vilnių ir būdamas 
II skyriuj sekė vietinių lietuvių, o labiau
siai inteligentijos ir jo vadų veikimų. Pa
žadėjus Vilniaus starostai Ratkevičiui di
delę pinigų sumų, jis, išprovokavo 33 lie
tuvius, kurie ir buvo ištremti į N. Lietu-

yvų.
Dabar, nesuradęs piktadarių pėdsakų 

ir tuštindamas stiklelį po stiklelio, kom
binavo naują planų. Neseniai jam buvo 
pranešta, kad Palūšės parapijoj, Šakar- 
vog vienkiemy, atvykęs iš Lietuvos apsigy
veno buvęs partizanas šaulys Kavaliaus
kas. Neturėdamas medžiagos jam apkalti
nti priešvalstybiniu veikimu negalėjo su
imti. Bet dabar surado progų atkeršyti. 
Jam dingtelėjo į galvų mintis, kad gali
ma bus padaryti jį šios bylos svarbiau
siu kaltininku, kaip suorganizavusį šaulių 
būrį ir apiplošusį ponų Bortkevičių.

Pasitraukęs arčiau kalbančio su ko
mendantu šeimininko, jis pilnomis akimis 
džiaugsmo paklausė;

— Ar tamsta nesi girdėjęs Kavaliaus
ko! (Daugiau bus)

■BHI
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DETROITO ŽINIOS
M. J. ŠIMONIS, vedėjas

Antrašas.- dienomis — 3564 Vernon Higbvav AV 
Telefonas Lafayette 1298

----- — »------ — -Į-
bėjo, yra ponios Posvel, Mu: 
ta ir Stankienė. Ačiū joms.

------------ ! Paroda sukėlė tiek entuzia-
Šiūo norime viešai pasaky-' ano, kad rodos, mūsų kvota 

ti širdingų ačiū viešiems, ku-1 bus tuoj užpildyta. Iš to tu- 
rie tik prisidėjo’ prie parapi- lėtume džiaugsmo ir galėtumo

ŠV. ANTANO PARAPIJOS 
PADĖKA

jos puotos 13 metų gyvavimo 
paminėjimui. Ypač tariam a- 
čin aukojusiems ir visiems 
darbininkams, šeimininkėms. 
Šv. jRažančiaus draugijos na
rės buvo šeimininkės. Auko
jo: A. Yurgelaitienė, O. Pi ru
gienė, -Andriškevičienė, A. Pe- 
traitienė, Sapliene, M. Ado
maitienė, Slivinskienė, Urbo
nienė, Busvinkienė, Ivanaus
kiene, Aleksienė, A. Markevi
čienė, Juodzukienė, Belskienė, 
Šulčienė, Bendoraitienė; šv.

Lietuvą drąsiau reprezentuoti 
tarp kitų'tautų.

Paprašius, atsiuntė septv- 
nius dalykus net iš Chicagos 
gerai visiems žinoma, garsi 
mūsų veikėja p-nia Antanina 
Nausėdienė. Jai visada būsi
me dėkingos.

Gaila, kad mūsų konsulas 
p. Kalvaitis neatsiliepė, — 
gal buvo kokia nors priežas
tis. X

Gerb. vietiniai klebonai ga» 
vę kvietimą ir prašymą pa-

Antano dr-gija $5; John Fell- j garsinti, taip ir padarė. Kun.
rath $5. Kiti davė dovanų: D. 
B. Brazis, B. Lazaunikienė, A. 
Stakauskas, J. Legotas ir Gu
dinąs, A. Vilutis, V. Bukšnis, 
D. Mikalauskas, M. Bendorai-

Art Institute tautų parodos lietuvių skyriaus darbuoto 
jos, kurios padėjo daug triūso, išdirbinius surinkdamos ir. 
sutvarkydamos, kad tik dailiau atrodytų. Lietuvių skyrius 
buvo gražioj vietoj. Dailiai viskas išdėstyta, kad praeivio 
akį traukė.

Stovi iš kairės į dešinę: ponia F. Maita, p. M. Širvaitie- 
Į nė, p. M. Stankienė, p. E. Paurazienė, p. T. Pawell. Veikimo 
komisijos pirmininkei M. Širvaitienei daugiausia teko dar
buotis. Garbė visoms patrijotėms lietuvaitėms už tokį pasi
darbavimą svetimtaučių tarpe, lietuvių vardą’ kelįant.

maitytėms, A. Andrulionytei,. ties patale gulėdamas, šaukė- 
poniai Rūssell Visų Tautų ! si katalikų kunigo ir giminių 
kliubo pirminin. p. Dwiglit C. rūpesčio. Buvo palaidotas kai

J. ČJiižauskas, kun. Ig. Borei- 
šis ir kun. W(m. Misevičius. 
Ačiū visiems! Buvo matyti 
žmonių, iš Debray, West Side, 
ir labai daug iš East Side.

tis, J. Saroka, J. Vaičkus, P. ■ Lietuvos Dukterų draugijos 
Molis, ©ay State Boot Shop,' narės, Mot. S-gos narės ir Lie- 
Ruginiai iš Sandusky, Mieli.! tuvių Moterų kliubo narės su

Henderson džiaugėsi tokiu 
gražiu pasisekimu.

Ačiū laikraščiams “Drau
gui”, “Garsui” ir “Dirvai”, 
kad malonėjo įdėti straips
nius. Dar kartą širdingai dė
kojame visiems!

Liet. grupė

po katalikas. Palydėti buvo ir 
jaunystės sėbrai susirinkę, nes 
pamaldų metu lauke apie au
tomobilius trynėsi, blevyzgo-

pažymėti, kad šiemetinis Vy- 
jčių beisbolininkų ratelis turi 
gerų sportininkų. Jų vadovas 

{(manadžeris) P. Padolskas 
i stengiasi, kad vyčiai lietuvių 
j K of L vardą iškeltų svetim
taučių tarpe. Ateitis, parodys.

Gegužės 1 d. bus pirmas Vy- 
Įčių žaidimas su Federacijos 
I lyga. Vyčiai, laikykitės, liepa-' 
i siduokite!

X Bal. 10 d. Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj per S. L. R. 
K- A. 171 kuopos surengtą 
gražų vakarą gausinga publi
ka liko nustebinta p-lės M. 
Petrokaitės stipraus skamban 
čio soprano balso. Ji tikrai tą 
vakarą parodė turinti nepap
rastų gabumų muzikai. Bus 
malonu išgirsti Marytę daž
niau dainuojant, ypač būsimo
je operetėje.

X “Draugas” vis, kaskart 
plačiau lietuvių namus prade
da lankyti. Kurie gali, užsi
prenumeruoja metams b* dau
giau. Suteikia daugiau drąsos 
ir darbuotis. Tai)} pat smagu 
su skaitytojais pasidalinti nau 
jiena, kad pradedant ateinan
čiu “Detroito žinių” numeriu, 
vienas Detroito įžymus asmuo 
pasižadėjo į kiekvieną nume
rį rašyti moksliškus įdomius

nia P. Uvickienė atidarė su
sirinkimą. Dovanas laimėjo 
kauliukų lošimuose: 1 dovanų 
p. Haity, antrą — Sattler; 
kortų lošimuose 1-nią p. Mai
ta, antrą — Lagota. Šeiminin
kė buvo p. Jacobson. Kitą mė
nesį bus p. Maiga, toj pačioj 
vietoj.

Šis kliubas rengia vakarie
nę ir šokius tam pačiame vieš
buty Leland, balandžio 23 d. 
8 vai. vak. Komisija: T. Kar
ty, O. Maiga, C. Ambrose ir 
M. Širvaitis. Bus atskiri sta
lai. Bilietus galima gauti pas 
nares.

Tikimės svečių iš kitų mie
stų. Praeitą susirinkimą vedė 
vicepirm. p. Maita, nes pirmi
ninkė sirgo. Nutarimus skaitė 
finansų rast. p. Sattler, nes 
raštininkė sirgo. Nutarimus 
rašė p. H. Stepanauckienė ir 
M. Širvaitienė. Koresp.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

darni, o kas labiausiai peikti
na, tai lenkas graborius, ku- ilgesnius straipsnius. Tai di- 
ris savo purvinomis kojomis į dis laimėjimas skaitytojams, 
mindė lietuvių bažnyčią ir ei- Nepraleiskite nė vienas neper-

(farmeriai). L. Vyčių 102 kps. 
narės M. Andriliūnaitė, V. 
Švelniūtė ir M. Vilčeškaitė 
pasidarbavo išleisdamps gra
žias pintines valgomų žalumy

pirm. P. Uvick nutarė daly 
vauti visos drauge ir seserys 
pranciškonės. Labai buvo ma 
lonu matyt tiek lietuvių.'Kel
kime mūsų Tėvynės Lietuvos

A. A. PRANAS JARMOKAS

nų, įteikė $20. Puikiai pasi- vardą.
darbavo bilietų pardavimui H.! Rodos, nenuvargsti nė dar- 
Šileikifltė, Julė ir Ona Ado-duotis Tėvynės labui, kada 
maitytės ir M. Andriliūnaitė. j visi drauge darbuojasi.

Taip pat ačiū publikai už gįe žmonės paskolino daik-
gausingą atsilankymą.

Pelno liko arti $200. Tai di- nė gražių scarfs, p
tus iš Lietuvos: p.

dėlė auka Šv. Antano parapi
jai.

Dar sykį tariame ačiū vi
siems puotos rėmėjams.

Su tikra pagarba, rengėjai,
S. Klapatas 
J. Yurkūnas.

Nausėdie- 
Matuzic- 

nė, Augščiūnienė, Macijaus
kienė, Uždavinienė, Stepanau- 
skienė, Stankienė gražų už
tiesalą, Maita, Harty, Širvai
tienė gražius gintarus, Blaže-

Po sunkios šešių mėnesių 
ligos mirė bal. 18 d. a. a. Pra
nas Jarmokas su bažnytinė
mis apeigomis Šv. Antano ba
žnyčioj kleb. kun. Ig. F. Bo
reišis atliko paskutinį patar
navimą, bal. 21 d. Šv. Kry
žiaus kapinėse - palaidotas. 
'^Bažnyčia buvo pilna žmonių. 
Kun. Boreišis pasakė griaudu 
pamokslą, bažnyčioje vaizdas 
buvo labai liūdnas; vargiai ra
dosi asmuo, kuriam ašara bū
tų nenuriedėjus. Paliko di
džiausiame susikrimtime žmo-

garus dalino. Tai didžiausia 
gėda lietuviams taip elgtis. 
Ar daug lenkai lietuvius gra
borius ima? Tai ir mums rei
kia apsižiūrėti. Turimie savus 
graborius, kurie visada geriau 
patarnaus, negu lenkas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS IR 
NAUJIENOS

HOMELAND’S EXHIBIT

Vitų tautų paroda, kuri įvy 
ko /Detroit Institute of Art, 
turėjo didžiasio pasisekimo. 
Žmonės netikėjo, kad šiame 
mieste yra tiek grožio irbran 
genybių, kiek buvo matyti

oje įvairii} tautų parodoje.
Tietuvių grupė širdingai dė- 

"koja visiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie šio 
kilnaus darbo.
. Kaip malonu buvo matyt
Lithuania didelėmis raidėmis 
aukščiau mūsų būto, kitas ma- 

I žesnėmis ant stalo priekio. Mū
sų lietuvaitės, nors čia gimu
sios ir augusi os, apsirėdė lie
tuviškais drabužiais; tik gai
la, kad neparvežti iš Lietu
vos, daugiau lietuviškumo tei
ktų, jaučiant, kad tikrai iš 
Tėvynės krašto.

Mūsų grupė sudaryta iš šių 
lietuvaičių: pp. Paurazienė.
Maita, Powell, Stankienė, Oi- 

* Žauskienė ir Širvaitfenė, kuri 
yra šios grupės pirmininkė, 
nes yra seniausia šio kliubo 
narė. Daugiausia pasidarbavo 
ponios Paurazienė ir Širvai
tienė ir p. F. Besasparis. Pa
dėjo p. Naruševiče ir Matas

■f Šimonis. 1 •
Kitos narės, kurios pagel-

vičienė medinį kryžių 263 me 
tų senumo, Drnskauskiene »‘"» Kristin» 8U Pranuke 6 >
medžio padirbtų paukštį ku-1 4ukter! Evelen* 4 m- brol‘ 
ris visų akis traukė; dr. Mu-! Petrą lr art,m* Pminai‘i »»- 
talaičio žmona maldaknyge gint,n< Lil'dv‘k» Tamočiūnų, 
83 metų senumo, Jurevičienė A”™ tSveliai ifa*r5’ ° P,a' 
Kaseviėieuė 100 metų pnjuo- Inas pa5męa aukl5jo kaip sav0 
rtę (žiurstų), Valaitienė '(35 • ‘,kr» sOne'1- Zmonos ir maž’'‘ 
metų prijuostę, klumpes, S. tel"> verksraas lr «««»<*!» 
Duray ir Zagalienė šimtame
čių gintarų, Harty. ir Bokun 
ir Bilžienė. Iš vyrų pp. F. Be
sasparis kilimą (tapestry), už 
kurį gavo $25 dovaną iš Mi- 
chigan State Fair. Baltos gul
bės labai gražios. Ponai Šuo
lis, Bilitskas, Šimonis, Kava 
liauskas (elnis, labai gražiai 
rankomis išsiūtas su daugybe 
gėlių). P. Molis litus, A. Stau 
kus, Vasiliatiskas tik prieš 2 
savaitep atsiųstą gražiai iš
margintą lovos užtiesalą, Dap- 
kevičius vytį (labai gražus 
bookends), Jurėnas 100 metų 
paauksuotą materiolą), foto 
grafas Samsonas su Šimoniu 
traukė paveikslus. Kunigas J.
Čižanskas paskolino iš kunigo 
Valaičio kilimą 200 metų se
numo, kurį įvertino $2,000 do
lerių; ekspertas, pamatęs, į- 
vertino $6,000.

Esame dėkingos jiems už 
tokią gražią paskolą. Matęsi 
daktarai: Matulaitis, Jonikai- 
tia, adv. Uvickas.

Keturis kostiumus paskob 
no vestsaidietės. Ačiū joms: 
p-lėms Julijai ir Onai Ado-

širdį galėjo suminkštinti. Lai
dotuvės buvo iškilmingos. Ve
lionis priklausė prie Šv. An
tano draugijos ir Gedimino 
kliubo. Kadangi netoli bažny
čios gyveno, tai iŠ namų neš
te nešė. Grabnęšiai buvo Šv. 
Antano draugijos nariai. Gė
les nešė Gedimino kliubo na
riai. Šv. Antano draugijos ir 
Gedimino kliubo nariai gau
siai lankė grabą ir visi pasku
tinį vakarą^ atsisveikino su a. 
a. Pranu.

Šermenys buvo tvarkingai 
parengtos graboriaus D. B. 
Brazio. Toks mandagus patar
navimas, nuoširdus atjauti
mas ir visa tvarka apeigose 
kelia D. B. Bražiui didelę žmo 
nių simpatiją. Kartu linkėti
na jaunam, energingam gra- 
boriui lietuvių užuojautos 
liūdnoje valandoje, nes D. B, 
Brazis pasižymi savo duosnu- 
mu lietuvių reikalams. 1

XBalandžio 22 d. su bažny
tinėmis apeigomis buvo palai* 
dotas a. a. Steponaitis. Kol 
sveikas«buvo, buvo laisvama
niu; ligos suspaustas ir mir

XL. Vyčių 102 kuopos kon
certas balandžio 24 d. ko ge
riausiai pavyko. Programa 
buvo ilga ir labai įvairi. Pub
likai ne tik kad nenusibodo, 
bet triukšmingam katučių plo
jimui nebuvo galo. Kitam De
troito žinių numery bus pla
tus parašymas.

X Naujas siuvėjas J. V. 
Vaitkus atidarė drabužių siu
vyklą priešais Šv. Jurgio baž
nyčią. Naujam biznieriui lin
kėtina gero pasisekimo.

X L. Vyčių 102 beisbolinin
kų ratelis balandžio 24 d. žai
dė su Prėctor Camanda. Vy
čiai padarė 5 prieš 4. Smagu

skaitę. Kurie neturi užsipre
numeravę, nusipirkite prie 
bažnyčių.

X Gera proga pigiai pirkti 
saldainių krautuvę geroje vie
toje bizniui. Parduodama pi
giai 90 akrų farma ant upės 
kranto, geros trobos, didelis 
sodas, gera žemė; tik 4500 
dol. 2 šeimų po 5 kambarius 
modemiškas namas, arti Šv. 
Antano bažnyčios. Sužinokite 
pas M. Šimonį, 3564 Vernor 
Highway W.

X L. Vyčių 102 kp. beizbo- 
lininkų ratelis šauniai rengia
si vasaros žaidimui. Komanda 
susidaro iš gabių, miklių jau
nuolių, vadavaujant P. Padol- 
skiui. Nutarė įsigyti naujas 
uniformas pagal Vyčių kon
stituciją. Na, ir kels lietuvių 
vardą svetimtaučių tarpe.

X Lietuvių moterų kliubo 
susirinkimas ir pietūs įvvl<o 
Leland viešbuty bal. 7 d. Nu
tarimus skaitė raŠt. M. Širvai
tienė. Visos narės nutarė da 
lyvauti lietuvių parodoje. P-

X Ant. Buknis, Šv. Petro 
parapijos narys, įrašinėja lie
tuvius į L. R. K. Susivieniji
mą ir apdraudos kompanijose. 
Tai malonėkit kreiptis pas A. 
Buknį. Taip pat adraudžia 
namus, rakandus nuo ugnies.

X M. J. Šimonis represen- 
tuoja tą pačią apdraudos kom 
paniją Šv. Antano parapijoje 
ir tolimesniems lietuviams.

X Mirė po sunkios 6 mėne
sių ligos a. a. Pranas Jarmo- 
kas bal. 18 d. Žmona ir vai
kučiai ašarose ir nuliūdime. 
Graborius D. B. Brazis dėjo 
pastangas visame patarnavi 
me. Plačiau parašysime kitair 
numery.

X Sekmadienį, bal. 17 d. 
Šv. Jurgio par. svetainėj tuoj 
po Sumos buvo sušauktas pa
rapijos jaunimo susirinkimas 
ir sutverta nauja “parapijos 
jaunimo draugija”. Tikslas - 
sportas. Plačiau bus vėliau 
aprašyta.

Tą patį vakarą Liet Dukte
rų draugija buvo surengti* 
gana gražiai nusisekusį vaka
rą su programa. Žmonių at
silankė gražus būrelis; galėjo 
būti daugiau. Oras tą dieną 
pasitaikė nepaprastai gražus, 
žmonės išvažinėjo į laukus pa
kvėpuoti tyru oru.

Detroito Žiedui. Šiuo tarpu 
tamstos žinelėmis negalėjome 

į pasinaudoti. Jos neįdomios, 
j Prašome rašyti iš lietuvių gv- 
1 venimo ir veikimo.

X Brazilijoj yra labai di
delis voras, kuris įvilioja . a- 
vo voratinkliu paukštį, o tam 

(įsipainiojus jį nužudo ir suė
da. Jo vofatinklis suaustas iš 
diktų virvelių.

X Kai kuriems gyvuliams 
vietoj sužalotų ar nukirstą 
kūno sąnarių atauga kili. 
Taip, sakysim, nuplovus vo
verei uodegą, — jos vietoj po 
kiek laiko atauga kita. Pasi 
rodo, kad, tai kurie gyvuliai 
iš prigimties turi tam tikrus 
tarpinius sąnarius, kurie pa
deda lengvai išaugti naujiems

X Giliausia vieta Atlantiš- 
kame vandenyne yra 8340 me
trų gylio ir randasi įlankoje 
tarp pietinės ir šiaurinės Ame 
rikos.

CHAMBERLAIN
BAKERY

Kepam LietuviSką. Duoną lr pus
baltę lr visokius kelksus. Prista
tome { visas miesto dalis lr Ham- 
tramack, Mich.

8816 Chamberlain Avė.
DETROIT. MICH. 

Vinewood 1-2637
■■ .... i., n i. i. 4

Phone Cadillac 9540

JOS. P. UVICK
ATTORNEY AT LAW

Mortgage Bond Bullding
5 W. LARNED ST.

(Comer Woodward) 

Residence 456 Neff Road 
GROSSE POINTE 

Res. Phone Niagara 0764

Iftdlrbu geriausio tono smuikas, 
kankles ir pataisau žema kaina.

P. MEDONIS
9852 Russel St.,

DETROIT. MICH.

“ATLAIDŲ ŠALTINIS”

KARAS JAU PASKELBTAS
visiems katalikų tikėjimo priešams. Vyriausią puolimą varo 

ir visus užmėtimus atremia naujai išėjęs- dvisavaitinis 
' ' katalikų larkraštis/

“SPAUDA IR GYVENIMAS”
korio išėjo jau keturi numeriai.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo įvairai8 katalikms rfl- 
pilnais klausimais. ’

“SPAUDA IR GYVENIMAS” nagrinėja tikėjimo priešų 
daromus priekaištus.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo apie kitų šalių kataliku 
laimėjimus ir džiaugsmus.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” skiriamas visiems tiems, ku
rie nori būti šviesiais ir su 
sipratusiais katalikais.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek 
vienam.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” metams kaštuoja tik 3 litai, 
Amerikoje 1 doleris.

“SPAUDĄ IR GYVENIMĄ” redaguoja ir leidžia kun. dr.
Pr. Ramanauskas.

“SPAUDOS IR GYVENIMO”" ardesas: Telšiai, Kunigų Se
minarija, Lithuania.

Išėjo iš spaudos maldakny
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
ją ir išvertė T. Kazimieras 
kapucinas, išleido seserys ko- 
trinietės. Maldaknygėje yra 
paaiškinimas apie atlaidus ir 
daugiau, kaip 300 įvairių mal
dų, kuriom popiežiai suteikė 
atlaidus. Nors visos maldos 
geros, bet už vis geriausios 
yra tos, kurioms suteikti at- 

{ laidai. Šita knygelė turėtų bū
ti visų katalikų rankose. Kai
na su aptaisais ............ 60c.

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

P. J. PESUS
Patogiausia vieta fotografuotis 

Vestuvėms, Šeimynoms, pavie- 
niems. Viskas {taisyta pagal nau
jausios mados. Važiuoju J namus. 
Kaina žema.

DIZIE PHOTO STUDIO
4«M W. VERNOR HIGHWAT 

Lafayette 6058

D. B. BRAZIS
GRABORIUS

Skirtingas, Įtekmingas lr Tvar
kingas patarnavimas

1942 — 25th Street
Lafayette 1276

LIETUVIŲ UŽEIGA
Užlaikome visokių saldainių lr 

18 Lietuvos “Rūtos”. Turime viso
kių L4stuvl8kų Rekordų ir kitokių 
dalykų.

P. Padolskas, E. Klrstnklenė

1»1« — 95th STREET 
Lafayette7 6212

DR. J. B. RYDZAUSKAS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ftluoml praneiu Lietuvių Visuomenei, kad gydyme ligonių var
toju naujausius gydymo trankius, kaip tai: Elektros lempas, artlfl- 
claltžkg saulės žvleų, dlathermla lr kitokius naujai Iftrastus trankius.

Eggaminavlmaa ligonių atslbuna k u otl kriaušiai prieinamų, kaina. 
Bandau kraujų, ftlapumų. Ir tt
Rpeciallžkumas: Ligos moterų Ir Ilgios vldnrių, nervų Ir reumatizmo. 

Valandos: 10—2 dienų Ir 4—ft vakare.

12438 Jos. tampau Avė., kampas Halleck, Detroit 
Telefonai dlsa« Ir na^etį: ARLIMGTON 2682

IKe9 t
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NAUJI LENKTYNĖSE LAIMĖJIMAI
Gubystos surpraiz’as Rašinskienei. Mandravic- 

kas eina pirmyn. Petrauskas pabūgo Gilie- 
nes. Aukskalnis vejasi Grybą. Nauji Pabijo- 
naičio ir Gaižausko laimėjimai

Ir vėl “Draugo” vajaus ko- V. .Stancikas, 1706 W. 47 
ntestininkų lenktynėse įvyko St. Chicago. 111. .. .*. 503.450 
atmainų, ir gana didelių, l’ir-, y. R. Mandravickas, 815-45 
miausia reikia dirstelėti į j st., Kenosha, Wis. .. 400,800 
Gubystos stovį. Jis vakar pa
darė surpraiz
pralenkdamas keturis • tuzus .. M VarkaH So „„
Stanciką, Stulginskį, Janusaujeoln A chicago, III. 337,871) 
ską ir Varakuli. Porų dienų j 
atgal manėme, kad Varakulis,

LIETUVOJE
SAVIVALDYBIŲ FINAN

SIŠKOJI BŪKLĖ

Savivaldybių departamento 
direktorius Barkauskas pain
formavo apie savivaldybių fi
nansiškų būklę. — Bendra sa-

tojams algas. Šiuo atveju mū- buvo rasta pajamų pozicija tus ir dabartinei savivaldybei Kaunę miešto savivaldybę au-
1,5 miliono litų, kuriuos savi- į jos tekusiog kaip senųjų savi
valdybė tikėjusis gauti iš kra-1 valdybių palaikus. Skolos esu 

rių svetimų kraštų savivaldy- į što apsaugos ir susisiekimo1 padarytos vandentiekio, kana- 
bės. Dėl pasunkėjusios ekono-■ ministerijų. Tačiau vyriausy- lizacijos ir kitiems didesniems 
miškosios būklės tačiau ne vi- bė šiuos pinigus atskaitė iž- reikalams. Šiuos darbus dir

sų savivaldybės esančios ge 
resnėj padėtyje, negu kai ku-

ses savivaldybės galėsiančios 
šiais, metais atlikti ypač dide
lius savo užsimojimus. Savi
valdybėms, pavyzdžiui, reikė-

vivaldybių finansiškoji būklė i tų vien tiktai ligoninių visų
šiais metais nėra daug pakitė
jusi blogon pusėn, sulyginus 
su pernai metais. Savivaldy-

dešimtį statyti. Jos visos pro
vizoriškai apskaičius kaštuotų 
10,000,000 litų. Tačiau gal būt vyriausybė rado galimu pas-

dui, kuriam Kauno savival
dybė skolinga. Tuo būdu Kau
no miesto savivaldybės šių 
metų sųmatoje atsirado spra
ga kurių užkišti ji prašė vy
riausybę suteikti tokios pačios 
sunuos naujų paskolų. Tačiau Į departamento direktorius šio-

. d *• i • • I k- Staniulis, 66ol S. 1 aiman. pajamos plaukia be jokių kai kurios turtingesniosios sa-f kirti Kauno miesto savivaldy
jį • , ,;’|Ave-’ Ullca£°, •• 47l,o80 žyinesnįų atmainų, kaip ir pe- vivaldybėg jau ir šiais metais bei tiktai 200,000 lt. Šios pne-

r ei tais metais. Esu savivaldy
bių, kurios pajamų gauna dau 

P. Petrauskas, 14 Johnson | giau negu buvo laukusios. Ta- 
st., Binghamton, N. Y. čiau, žinomas daiktas, esu ir

330,490 j tokių savivaldybių, kurios nu- vargiai galima gauti. Vadinas,
išleidžiant pinigus savivaldy
bės šiemet turės būti kiek su-

ar Janušauskas daugiausia
turi šansų nuversti jų nuo pi- , . ,
rmenybės sosto, šiandie, kaip Ag. Ciiienč 3131 Eraeraid, skundžia pajamas esant ma- 
matome, Gubysta gali tą ro- Avė., Cliicago, III. .. 324,800 ^valdybes dl gan-
1, atvaidinti, nes arčiausiai I Grybas, 2244 W. Adauis! namą pajamų visai galinčios

stovi. Tačiau dar nežinia, ką 
Rašinskienė pasakys. Kažin, 
gal ji nusistačius “amžinai” 
jau pirmoje vietoje pasilikti į

St., Cliieago, III........  322,820
J. Aukškalnis, 1354 Harri- 

son St., Gary, Ind. .. 237,460 
A. Valančius, 1226 S. 56

ir pirmųjų dovanų ^laimėti. Avė., Cicero, III......... 224,500
Ot, ii- žiūrėsime kas toliau Į O Kazlauskienė, 4356 S.
bus.

Viskonsinietis 
kas lenktynėse

atlikti einamuosius reikalus ir 
normaliai mokėti savo tamau-

Bugėntavičiils, 1616 N. Lin- 
į coln St. Chicago, III. 61,900

Vaicekauskas, 4242 S. Ma- 
ave.r Chicago, III.

sipažinti su jos finansine pa
dėtimi ir patikrinti, kaip plau
kia kai kurios pajamos. Bu
vęs patikrintas butų mokestis,
kuris iki šiolei buvęs renka- 

bant esu ne visuomet iš anks- mas labai netiksliai, 
to būdavo padarytas finansi
nis planas. Svarbiausia dėl tos 
priežasties Kauno miesto sa
vivaldybė tiek skolų ir pasi- r 
dariusi. Palšiai savivaldybių

mis dienomis buvo nuvykęs į

ligonines pradės statyti. Ta-, žastys ir buvusios tos, dėl kil

čiau reikiamų palyginti gana irių vidaus reikalų ministerija 
didelių pinigų visoms šioms Ii- ’ ir taip ilgai netvirtino Kaune 
goninėms statyti šiemet bus miesto savivaldybės sąmatą.

Vidaus reikalų ministerija, 
kaip pareiškė p. Barkauskas, 
sąmatą grųžins Kauno miesto

sispaudę. Kalbant su savival
dybių direktorium apie bend-

Tarybai, kad ji pati rastų iš
eitį iš susidariusios padėties

rų savivaldybių finansiškųjų Galimas daiktas, anot savival 
būklę buvę kiek ilgiau sustota dybių d-to direktoriaus, kad

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto,- Tel. Repub. 9800 Į

A. A, SLAKIS

Mandiavic- 
vėl sušvito 

kaip meteoras, toli, toli palik
damas Staniulį ir Varkalienę, 
kuriuos Mandravickas skaito 
rimčiausiais oponentais į pus- 
milijoninkus. Bet, ar manote, 
kad Staniulis arba Varkalie- 
nė dėl to nusigąs? Anaiptol! 
Būkime tikri, kad kurių die
nų pamatysime juodu ne ak 
Mandravickų pavijusius, bet 
ir pralenkusius.

Rytų kontestininkas, pabū
gęs, kad Gilienė nepadarytų 
jam surpraiz’o, pradėjo aukš
tyn kopti. Pažvelgus Varka- j 
lienė į šiandieninį Petrausko į 
stovį, pamatys, kad bėgdamas 
nuo Giiienės, Petrauskas jų 
pavojun išstato. Patariame 
Yarkalienei būti atsargiai.

Kalbant apie Gilienę, rei
kia pasakyti, kad ir jai nera
mu. Grybas Gilienei neduoda 
ramybės! Jau vakar skaitėme 
Grybo pareiškimų — truks, 
plyš, bet rungsiuos iki galuti
nos pergalės. Šiandie vėl ma
tome Grybų su naujais laimė
jimais. Vadinasi, ir Giiienės, 
stovis lenktynėse nėra “safe” 
ir jai pavojai nuolatos sukasi.

Pabijonaitis su Gaižausku 
taip pat šiandie pasipuošė na
ujais laimėjimais. Pabijonai
tis, matomai, užsispyręs Mi
siūnų pavyti ir pralenkti. No
rs Misiūnas dar gana toli, ta
čiau reikia jau susirūpinti, 
nes Pabijonaitis pastaruoju 
laiku, kaip matome, pasidarė 
labai veiklus. Gaižauskas ve
jasi Sutkų. Ir pavys, ir -pra
lenks, jei vaukeganietis dar E3E 
ilgiau parympsant dabartinio 
savo stovio.

Na, o kas girdėt, pas kitus 
kontestininkus? Su kai ku
riais jau senai nesimatėme, 
nesišnekėjome. 'Be galo pasi
ilgome! Laukiame žinių.

Kontestininkai lenktynėse 
šiandie taip stovi: /

O. Rašinskienė, 1639 S. 56
Avė., Cicero, III......... 509.900

h'. Gubysta, 4355 S. Mozan 
St., Chicago, III......... 507,199

P. Varakulis, 724 VVest 18
St., Chicago, III. . 506,480

A. J. Janušauskas, 1301 S.
50tb Ct., Cicero, III. .. 506,450.

A. Stulgiaskas, 1628 S. 56 
Avė., Cicero, III.......... 505,600

Rockwell sįį* .Qi^Q^4,8^ ^lJ^įave-’ Chicago 
Rėkus, 1850 Wabansia avė., ..............

Chicago, III................ 173,410
Misiūnas, Roseland, III. 245

W. 108tli St................ 160,470
'* P. Pabijonaitis, 2320, W. 23
PI., Chicago, III......... 125,200
A. Žolynienė, 6709 Archer 
Avė., Cliicago, III. ... 119,95(1 

A. Gudėnas, 6807 So. Camp
bell St., Chicago, III. 115,000 

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. 
Melrose Park, III. .. 114,356 

Sutkus 1007 Ei gilt st.,Wau-
kegan, III.................... 103,309

Gaižauskas, 148 E. 107 th s t., 
Roseland, III. ........ 74,925

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

....... .............. 65,200

................ 44,400
Baėėvicius, 1850 Wabansia 

Avė. Chicago1 III. .. 2t>,700
J. Vaičaitis, 424 Dean St.,

Scranton, Pa............... , 25,85C
M. Povaitienė, 700 S. 9 st.

ties Kauno miesto savivaldy
be, kurios sųmatų vidaus rei
kalų ministerija iki šiolei Vis 
dar nėra patvirtinusi, nors vi
sų kitų miestų ir apskričių sa
vivaldybių šių metų sąmatos 
jau palyginti gana seniai yra 
patvirtintos. Vidaus reikalų 
ministerijoj, svarstant Kauno

šiemet Kauno miesto savival 
dybė ir turės atsisakyti nuo 
kai kurių išlaidų.

— Iš viso tenka pąžymėti, 
kad Kauno miesto savivaldy
bė valstybės iždui skolinga a- 
pie 8% milijono litų ir be to, 
turi dar keletu milionų priva
čių skolų. Šios skolos buvu-

A DVOKATAS 
Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 

Room 150i Tel. Central 2978
Valandos 8 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

SKIKITCHING ENDS
H/hen •oo<Mh0 Žemo te usecff

Right from the first touch, antiseptic. 
healing Žemo takes the itching 
misery out of moaųuito bites, rashee, 
and many other ekiu afllictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathera and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for rehef from 
sunburh. Douse it on iyy-poteoning. 
Pimples and dandruff fade When safe, 
antiseptic Žemo is appfied. It in- 
stantly eases rasor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever vou go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

miesto savivaldybės biudžetų į sios padarytos per kelis me

ilėm®, III................................. 25,550 ! MlHIIMIIIMasiMMMMMIMfMMUHHIINnHnHIlllllIllIlllIlllllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIllIlIlIlIll »

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

lp. Taruška, 2334 S. Oakley
Avė., Chicago, Ilk .. 20,35C

J. Balsis, 610 Wall St. Rock
ford, III. .................... 6,800

A. Langmanas, 4521 8, W»-
shtenaw Avė. Chicago,
III................ ............. . 17,706

Varaitis, Luzerne, Pa. 1,00(1 E

I A. F. CZESNA’S BATHS I
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS = 

IR ELEKTROS TREATMENTAI ?
ŠVEDIŠKI MANHS'riNIMAI IR ELEKTROS MASAŽAS =

Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisomo, Šalčio = 
ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu 
lių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

KAMBARIAI DĖL FERGLLĖJ1MO 
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki' 12 vai. nakties

Siiš

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

A. A. O LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SAULE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S®. Halsted St. Tel. Victory 0562

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

LISTERINE
raffeves

SORE THROAT

y

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTISMC

T TUH OT N = 1 65T W. 45tFl Stl^t |
J. Baltrūnas, 94a N. 25 St. , 5 Kampas So pau]įna st. Tel. Boirievard 4552 |

E. St. Louis, III-------  1,006 ^imnnmnmmiiiinniinniniiiinminiiiiiiiiiiMiiiniiiiHiiiiHiiiiimiiiiiiinimiHii^ įįUriųelev“XkS medžių4 anS.4 DeS*

kurios pasaulis per šimtus metų mu
kę jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostig yra sudaryta iš 18-kos skirtin-

a

LIETUVIŲ EKSKURSIJĄ Į EUCHARISTINI 
KONGRESĄ IR | LIETUVĄ

Išplauks iš New Yorko birželio 14 dieną laivu “DE GRASSĖ^’

Ekskursantai plauks į Dubliną, Airijon, kur įvyksta Eucharisti- 
n:s Kongresas. Ten kongreso meta per 5 dienas keleiviai ant laivo 
turės pilną užlaikymą ir nakvynę. Po kongresai tuo pačiu laivu 
plauks į Havrą ir iš ten gelžkeliašs į Klaipėdą.

Laivakortės turistine klesa į vieną pusę .......................... $145.00
Ten ir atgal .............................................................................. $215.00

šiai ekskursijai vadovauja didžiai gerb. kSm. J. J. Jakaitis. 
Visais ekskursijos reikalais tuojau kreipkitės į

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 SO. OAKLEY AVENUE, CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt' 7790 KUN. J. JAKAITIS

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 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
možnių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
HARTFORD. CONN.

Listerine užmuša slogų ge
malus veik akymirkoj! Tas 
lengvina gerklę ir šalina so
pėjimų. Listerine apsisaugo 
nuo slogų. Nesenai tirta 102 
žmonių per 2 % žiemos 
mėn. Kurie gargaliavo su 
Listerine sirgo, 1-3 mažiau. 
1-3 trumpiau ir lengviau, 
negu tie, kurie negargaliavo. 
Lambert Pharmaeal Co. St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66^>
Z I

DOUBLE 
ACT1NG

:6E
į

Buy gloves with w*iat 
it savęs

Neteik mokėti 50c. tiž 
dantų mostj. Llsterine To- 
oth Pašte gaunama po 25e. 
Tėmyk, kaip gerai Ji vei
kla. Jų vartotadamas per 
matus sutaupai >3 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘

IfPBAKING 
IVVPOWDER
Tėmyk kelky grąžo
mų ir Jų šrieŽHkaO 

išlaikymų.

SAMEPIUą
f 40 YEARS
25 ounces for 154
MIUIONSO* *>OUN0S US£D

BV Ol»y GOVERNMFMT



Ketvirtadienis, Bal. 28, 1932 d r i n n 5 &

LIETUVIAI AMERIKOJE

SHEBŪYGAN, WIS.
X Ugai lauktasis ponios 

Bukauskienės koncertas įvy
ko pas mus praėjusiu savai
tė, bal. 17 d. Bet atbalsiai dar 
ilgai, ilgai pasiliks mūsų šir
dyse. Gerbiama dainininkė 
tiesiog sužavėjo gausingųjų

gegužės 7 dienų draugija ren
gia puotų (bankietų)* gyvie-

X Balandžio 24 d. L. Vyčių 
artistai buvo nuvykę į Port 
Washingtonų vaidinti veikalų 
“Marytė, vargonininko duk
tė“. Beveik visa Pt. AVashing

siems nariams ir jų seimy 
noms.

X Parapijos atletų kliubas 
pradėjo smarkiai veikti. Su
organizavo beisbolininkų ra
telį ir Įstojo į miesto lygų. 
Batelio vedėju išrinktas Pra-

i ri° L v d?-~i~ nas Daugirda,'kapitonu Altonpublikų. Savo artistiškumu ir ‘ .J? „ . .įsas Radzevičius. Nariai apgai
lestauja, laikinai netekę žy
maus atleto Prano Jociaus, I

, tono kolonija suėjo pamatyti
Į lietuviško vaidinimo. Mažoje 
j kolonijoje tas yra retenybė. 
Veikalas buvo gražiai suvai
dintas ir visiems labai patiko. 
Vietinės Vytės maloniai pavai 
šino svečius. Ateity klebonas

Ofiso Tel. Republlo 2266
Namų Tel. Hemiock 2010

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS ’ *

2403 West 63rd Street 
kampas Western Avenue 

Vai. 9—9 išskiriant tračladlenlus

buvo užuojautos pilnos tai kil 
niai akad. rėmėjų organizaci
jai. Labiausiai patiko publi
kai p-ios Nausėdienės kalba, 
kuųi buvo turininga ir daug 
velijanti akad. rėmėjoms. So

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehlll 0617

Res. 6707 S. Arteslan Avė.
Tel. Grovehlll 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

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

Nedėlioj susitarus

Tel. Ofiso 4060 Res. 9866

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 Iki 8 vai.).
Seredomis Ir NedSUomts pagal susitarimą.

Otiso Tel. Lafayette 7337
ouoiuai

Rez. Tel. Hyde Park 3395,1

puikiomis dainelėmis ji gali ir ■ 
prijudkinti ir pravirkdyti 
kiekvienų senų ir jaunų. Kita
taučiai, nesuprasdami mūsų 
dainų žodžių, tapo lygiai pa
tenkinti jos puikiu balsu ir 
artistiškumu. P-lė Ona Skiri a- 

I akompanuodama p-iai Ra- 
uskienei ir atskirais skam

binimais pijanu (solo) taip 
pat daug prisidėjo prie to va
karo programos pasisekimo. 
Lauksime dažniau atsilankant 
gerb. dainininkės ir p-lės pi- 
janistės!

X Šiemet Šv. Kazimiero 
draugijai sueina 25 metai gy
vavimo. Praėjusį šeštadienį 
buvo atlaikytos Šv. Mišios u? 
mirusius draugijos narius. O

kuris staiga susirgo ir dabar 
yra ligoninėje. Linkime grei
to pasveikimo!

X L. Vyčių kuopa rengia 
programų Motinų Dienai. Vi
sos parapijos motinėlės bus

žadėjo parengti programų iš , io porų dainelių padainavo p 
vietinių talentų. lė J. Lucaitė. Tų patį vakarų

į akad. remi. 7 skyrių- įsirašė 
10 naujų narių ir daug pasi
žadėjo remti tų kilnių orga

nizacijų. *
j Reikia pažymėti,

V. N.

WEST PULLMAN, ILL

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

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

Nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vai. vak 
k Rezidencija:

3904 — 71st Street 
Nedėliomis tia susitarus. .

Ofiso ir Res. Tel. Boul. 5913 Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
796 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-3 ir 6:39-3:39 vai. vak. 

Nedėlloj susltarpa
VaL: 1-4 ir 7-9 vai.

Nedėlloj susltarss

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 iki 9/vak. 

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Canal 0267 Res. Prospect <669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Pesidencija <600 8o. Arteslan Avė. 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

< iki 8:S< vakare

kad to
■ gražaus vakarėlio surengimui

s
pirm. Gudžiūnienė ir mūsų 
žymi veikėja E. Strazdienė.

Lauksime kito tokio valia 
rėlio. ' -

X Gegužės 1 d. Vytauto 
Parke įvyks Šv. Petro ir Po
vilo parapijos .pirmas pikni
kas. Bus gera muzika ir viso
kių įvairumų. Tikietai iš an
ksto perkantiems 25 centai, o 
prie vartų — 50c. Vestpnhna- 
niečiai, kaip visuomet, taip 
ir šį kartų yra puikiausiai pa-

X Bal. 24 d. parap. svetai
nėj įvyko akademijos rėmėjui .... .. ...- , , , . v i-r labai daug padirbėjo skyriau:1 sk. labai gražus vakarėlis, . ,, •.
su programa ir užkandžiais.

tinkamai pagerbtos ir pavai- Kadangi vakaras buvo suren-
šintos. Tai bus bene pirmas 
tokis žygis mūsų parapijoje.

X Teko nugirsti, kad įžy
mus muzikas — artistas at
vyksta užimti pas mus vargo
nininko vietų. Jaunimo pas 
mus yra daug, ir veiklaus. Ge
ram; muzikui čia yra puiki dir 
va išauklėti • gražų chorų ir 
dramos ratelį.

gtas Šv. Kazimiero vienuoly
no naudai, tad rinktinės pub
likos buvo pilna svetainė. Rė
mėjos džiaugiasi, kad viskas 
išėjo ko gražiausiai. Progra
mų išpildė mokyklos vaiku
čiai, gerai seselių kazimierie- 
čių išlavinti; publikai labai 
patiko. Be to, atsilankė kil
nių svečių, kun. Pranas Vai-

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABOBIUS

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

DR. C. I. VEZEUS
D Jfi N T I S T A S 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

r ei. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
U L N T 1 b T A &

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt Si.) 

Valau dj, s: Nuo 9 iki 12 ryto
, Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Laidotuvėms pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
lt pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 51.4 
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, III.

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2615 Arba 2616

2314 W. 23rd PJL, Chicago

1439 S. 49 Gonrt, Cicero, HL
TEL. CICERO 6927 

------------------------------------------- c-------------

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABOBIUS

•
Musų patarnavimas 

visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturt
ais Klaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue
L J. ZOLP

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt IMI

* GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDRJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir 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 {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

* Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus iv atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų gtabų ir kitų reikmenų ir už tų 
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 Ofisas

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

tukaitis, p-iosf A. Nausedic-1 . v. . ......- , - - - įsirengę svečius pasitikti ir gano, Bitautiene, huedvanene ir ,v. . .„. .._ rdziai pavaisinti.p-le M. G.urinskaite. Vakarė
lio vedėju buvo gerb. kleb.
A. Linkus. Klebonas pasakė 
gražių kalbų, ragindamas re
mti tų kilnios idėjos organi
zacijų. Kalbėjo gerb. kun. P.
Vaitukaitis ir viešnios aukš
čiau paminėtos; visų kalbos

ONA SAMAS

Mirė balandžio 26, 1932 m. 
apie 40 metų atnžiaus. Kilo 18 
Lietuvos.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Vincą, dvi dukteris Estel- 
le Mlchaels ir Marle D'Andrea, 
žentus Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2839 So. 
Union Avė.

Laidotuvės Įvyks pėtnyčioj, 
balandžio 29. iš namų 9 vai. 
bus atlydėta j St. Anthony's 
(29th St. Ir \Vallace) bažnyčią, 
kurioj įvyks gedujingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Holy Se- 
pulchre kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, dukterys, 
žentai ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius. Gordon, Tel. Canal 1344.

X Bal. 22 d. par. svet. įvy- 
1 ko jaukus pagerbimas vaka
rėlis. Mat, tų dienų išpuolė 
ponios Railienės (mūsų varg. 
žmonos) gimimo sukaktis. Su
sirinko gražus būrelis svečių 
ir jos draugų ir linksmai pra
leido valandėlę laiko. Be to, 
įteikta p. Railienei graži do- 

, vanėlė. Vakarėlio surengimu 
pasirūpino ponios Paleliūnie- 
nė- ir Knkalienėt

X Bal. 23 d. par. salėj įvy
ko parapijos šokių vakaras, 
kuris ant greitųjų buvo nu
rengtas. Radijo aparatų lai
mingajam paaukojo Pfeoples 
Furniture Co. Laimėjo Juozas 
Zubė.

Rep.

Boulevard 7689
lies. Hemiock 7691

DR. A. P. ŽAZLAU3KAS
D E N T 1 8 T A 8 

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

fel. Canal 6764 Res. Republlc 5350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAB

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

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėlioiuis ir seredoiuls tik
iškaiuo susitarus _

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
2130 WEbT 22nd STREET

CHICAGO

DR. J. J. KOVVARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1038
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

'Tel. Canal 0706
Valandos: 3-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlloj pagal susitarimą

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-ltay

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

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

Vai.

Tel. Cicero 6766

DR. P. ATKOČIŪNAS
„ DEN TJSTAĄ

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

WAUK£GAN, ILL..

Nekalto Pras. mergaičių dr- 
i gijos mėnesinis susirinkimas 
įvyko balandžio 24 d.. Susiri
nkimų atidarė pirm. Stasė 
Butkiūtė.

Visos narės atsilankė ir la
bai daug gerų dalykų nutarė 
draugijos labui.

Mergaitės užsimanė pasivai
kščioti, taigi nutarė surengti 

i“Hiking party” gegužės" mė
nesį.

Dp. C.K. Kliauga
D E N T 1 S T A S 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 VV. Marųuette Itd. arti Mestum

A v c. Phone Įlomio* k 7»-M
Panedėliais, Seredonns ir Pėtnyčiomie 

1821 So. Halsted Street

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

KAZIMIERAS GESTALTA8 
Universiteto studentas

Mirė bal. 24. 1932 m. 23
metų amžiaus.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Evą po tėvais Rlm'kai- 
tė, kilusi Iš Kiaulių k., tėvą 
Petrą, kjlęs Iš Obelynos k., Ši
lalės p., Tauragės apekr., dėdę 
Juozapą, dėdlcną. Marijoną Ir 
Apolloniją VaiVadienę Ir gami
nes.

Velionis mirė Morgantown, 
W. Va.

Kūnas pašarvotas 6619 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj ba
landžio 30 d., Iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas J. flv. Jurgio )>ar. 
bažnyčią, kurtoj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; tėvai, dėdė, dėdto- 
nos ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Taip put ir mūsų mergaitės 
i nutarė Motinos Dienoje drau 
j ge eiti prie Šv. Komunijos sa 
jvo motinėlių intencijai. Visos 
i narės nutarė nešioti gyvų gė- >n»Maa. 
lę tų dienų. Visos mergaitės 
susirinks mokykloje. t

Mergaičių draugija jau ren
giasi 25 metų gyvavimo suka
ktuvių paminėjimui. Komisija 
buvo išrinkta praėjusiam su- 

i sirinkims. Ji pranešė, kad jau 
j pradėjo darbų. Komisija ža 
j dėjo surengti labai gražių pre 
gramų tai dienai.

į MZlonu matyti, kad mūsų 
mergaitės taip labai darbuo 
jasi mūsų draugijai.

Sesutė

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
j valgi mo, akių uptemmio, nervuotu- 
mo, skuudumą akių karšt). Nuimu 
:ataractua. AŲluisuu trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzamlnavgiias daro
mas su elektra, parodančią mažiau-

Specialė atyda atkreipiama" moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 Iki 12. 1
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRCM 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys utitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIAI,IMTAS

GARSINKINTES
“DRAUGE”

7p6
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

WEbT 35th STREET
Kampas Halsted St.

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel Ganai 6133

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 
Telephone Republlc 7 868 

Valandos: 1—2 Ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlloj; 10—12 ryto.

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

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

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

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

DR. S. A. DOtflAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoe 
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bua - ,

2924 W. WASH1NGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461. arba
Cicero Ml. Res. tel. Cicero 2888

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 dieną ir naktį 

VIR.GINIA. 0036

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną

2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

T«L Grovehlll 1696

DR. A. L YUŠKA
Gydytojas ir chirurgas 

Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.,
Seraaomis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
1422 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Tel. VICTORY 3687
Of. ir Rea TeL HEMLOCK 237 4

DR. į P. POŠKA
3133 S. DALbJ.ED biKEET

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 b. ARTES1AN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. .Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. U tara. ir Subat Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

ofiso Tel. Victory 6893
Rea. Tel. Drexel 919)

Jei neatsiliepiu šaukite Central7404

DR. A. A. ROIH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Olisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

DR. CHARLES SEGAL.
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS

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

pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8161

DR. Y. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel btewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 b. ILYLbTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Rea Phone: 
Englewood 6641 
Wentwoi^.h 8000

Office Phone 
Wentworth 30u0

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

A, L DAVIDONIS, M. D:
4910 80. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenwood 5107
, Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare

apart šventadienio *tr ketvirtadienio.

( Tel. Hemiock 8709
Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
OYDITOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas <166 South Kedzie
Rea <415 Be. CaltfornlS Asm. 

VaL: 8-4, f-< t. ». aMdk>at Ketv
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C H I C A G O J E
PROF. BENDERIO 

LAIŠKAS P. E LUOŠIUI
BRIGHTON PARKAS

Ijawn Civie Association lie
tuvių skyriaus 3 kuopos susi-

po truputį pradeda taisytu 
Ponai Bankeviėiai yra geri 
katalikui ir nuolatiniai kata
likiškos spaudos rėmėjai, nuo
latiniai “Draugo” ir “Laivo” 
skaitytojai.

GRAŽIOS LIETUVIŲ DAI
NOS IR MUZIKA PER 

RADIJĄ

Ketvirtadienis, hal. 28, 1932

April 20tb, 1932., ... , . ,
ji rinkimas įvyks Gramonto sve- į pįjjKUS VAKARAS... BE 
tainėj (4535 So. Rockwell St.) - UŽKANDŽIU

Litliuanian-Ameriean Chamo- bal. 28 d. 7:30 vai. vak. Esą-1 _____
M r. J. .J. Klias, president

er of Gonuneree, te kviečiami visi lietuviai iš 1 Praėjusį sekmadienį, halan-
Cbicago, Illinois 
Dear M r. Kilias:

i visos apylinkės, nes per šį su- džio 24 d. Čikagos lietuvių au-;
bus galima k,) aaa- .iitorijoje i vyko įdomus ko,.-1 £

jo išgirsti Iš atstovų, sugri- eertas su vaidinimu ir šokių . ». . o
penint me tų ex- žngių Sprin^field’o, III. Jie vakaras. Rengė Lietuvos Vy- * ’ • ' P®“1® 1Kir.dlv

press to you and to your as- 
šoeiates m y profound grati-

Kriaučių lokalo 269 A. C.1 bių dalykų svarstyti. Būtinai Pijų-Petrų Misiurevičių, Kau
no miesto policijos eilinį poli
cininkų Stasį I’zų ir Kemionių 
kaimo, Degučių vaisė, prad
žios mokyklos mokinę Frasę 
Šikailovaitę Žūstančių gelbėji-

!W. or A. nepaprastas susirin- [ pribūkite, 
kimas įvyks penktadienį, ba-1 Kun.H
dandžio 29 d. Amalgamated 

I Praėjusio antradienio vaka- [Centro name 333 So. Ashland 
irų vėl turėjome malonumų pa-'BĮ vd. 7:30 valandų vakare, 
siklausyti grdžių lietuviškų Šiame susirinkime bus svar- 

! dainelių ir muzikos leidžia
mos oro bangomis iš stoties 
WGES Peoples Furniture Co. 
krautuvių^ pastangomis.

Šį sykį ypatingai gerai pa-

bus pranešimas iš Joint Bo- 
ard. Malonėkite dalyvauti vi 

F. Prusis, sekrsi

RISTYNES

, . , . ,, , , . / tošienė ir p-lf C. Tamkutopv-nuims papasakos ta,, ko mes «, Dainos choras, haigdn- artiR(i51tai Ru_

J. Vaičūnas,
M. S. dvasios vadas

GERB. KUNIGAMS ŽINO
TINA mo Kryžium.

ATPIGO DŽIOVINTOS 
GYVATES

Marijampolė. Pavasariais 
turguje būna daug džiovintu 
gyvačių. Kai kurie ūkininkai 
senu įpratimu jas perka kaip 
vaistų gyvuliams, beveik, nuo 
“visų, ligų” ir dar “kad ge
riau gyvuliai riebėtų.” Pasi
taiko net ir tokių originalų, 
kurie gyvatę degtinėj mirko 
ir paskiau degtinę gėrių
“vaistų.” Šiemet gyvatės 
labai nupigę. Balandžio 1 
turguje jas pardavinėjo po 

pusantro lito.

Šventasis Kaštas, Senojo 
Nauiojo Įstatymo, su Vulga- 
tos tekstu, Antras Tomas, plo
nais ^popieriniais aptaisais,

________ i kaina $3.00. ■
Marąuetts Park.— Penkta- Šventasis Kaštas, Senojo 

dienį, balandžio 29 d. lietuvių ' Testamento TTT. Psalmių knv-
parapijos bažnytinėj salėj įvy
ks svarbios ristynės, kur da
lyvaus pagarsėjęs “drapa
nas” dzūkas Baneevičius. Bus 

tas savo maloniais ir suderiu- i keletas smarkių ristininkų po-
, ant sužėlush) žalių tais ha,sais tikrai žav?.l° klau-; rų. Bus visiems įdomu pama- 

sytojus. tyti.

[niekad negirdėjome savo au-,mas praėjusios žiemios koneer-į . v.
•tude for the cordial congratu- j gįndg Bgirgini teigingų pra.|tų ir vakarų sezOnų. Po šito j etį het™8
lations and good wisbes <bi-, nėgimų> kaip val(jįnįnkai ei-[sezono prasidės gegužinių; nU5-V?ISn^ 1°°* 
ch you bave so gracefully ex-jgiagi ir kftip jje ypda * (piknikų, išvažiavimų) sezo p,eS radlJ0 k™*6*8 (lne'
tended to me on my birthday., varg§ų reikalus 0 ypač. kaip nas jau nebe salėse, bet tyra
One of the dęepest satisfac-j teigmag įr legislatoriai 
tions in my life lies in tbe.gaili mflgų vargžų> ir kaip ~e 
knovvledge of the friendly a t-, apgaU(jingja) skriaudžia. Porūšyje, kur skambės ne cho- Dr. dentistas C. T. Vezelis 
titude which your country- susįrinkimų bus iškeltas klau-1 rų ir solistų dainos, bet link- pasakė įdom&ų' kalbų apie dan- 
men bear toward me. I only lsįmas apie tolimesnę ateitį tą- tyrame ore atgijusių ge-(tų priežiūrų. Be to, juokdarys

10 : prizininku dninn nidai 1 Čalis Keourė inokinn blnnstv-

neši me ore
pievelių, tankiųjų medelių pa

CICERO, ILL.
wish that I could liave done 
mare to deserve it. I can at 
least assure you that your an- 
eient language, and the con- 
cerns of your people and icoun 
try, will alwavs remain a< 
mong the chief devotions of 
my rftudy and my affection.

Please let me in return 
wish you and your organiza- 
tion every good fortune and 
continued suocess.

ksų mokėjimo reikale. Taip Į gužininkų dainų aidai, 
pat bus kalbama ir apie gezui To vasarinio,sezono visi ne- 
ir vandens moterius privačiuo-' kantriai laukia, iš anksto jam

Galis Kepurė juokino klausy
tojus, pasakodamųs naujus ir 
gražius juokus, o dainų ir kai-

ATYDA SĄJUNGIET4MS

Šiandien 7:30 valandų vak.
se namuose. Visi nepraleiski-' rengiasi, dau? apie tai kalba- |bų tarpais buvo gražios ir rin [įvyksta labai svarbus susirin-
te šios brangios progos ir at- ina- Ir Yra kam rengtis: juk 
silankykite, daug kų išgirsite i ateinančių vasarų taip pat, 
ir apie nuveiktus minėtos or- kaip ir kasmet, įvyks daugy- 
ganizacijos darbus. bė linksmųjų gegužinių Ame-

Kviečia visus. Į rikiečiai labai mėgsta pramo-
Pirm. J. G. Ramanas, 
Rašt. Kast. Martinaitis

With sincere 
I am

appreciation, DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJA

Faithfullv yours,

gas. Bet tiktai tokias, kurios 
kiek ilgiau trunka ir kuriose 

I (atsiprašant) gauna pavalgy- 
j ti. Dėl to net labai gausingos 
būna: 1) gegužinės, 2) para
pijos naudai rengiamos vaka
rienės su įvairia koncertine! Praėjusį sekmadienį, balan- 
progrania ir 3) įvairių orga- [ džio 25 d. girdėjome gražių 
nizacijų vajaus vakarai taip lietuvių radijo programų iš

Labai sunkiai buvo susirgu- 
Harold H. Bender si Ona Bankevičienė ir sūnus 

________________ ! Jonas. Sūnus jau pasveiko il

ktinės muzikos. Baigiant pro- į kįmas Šv. Antano parapijos 
gramų, pranešėjas pakvietė • svetainėje. Į minėtų susi r i n- 
klausytojus pasinaudoti bar-|kįmų kviečiamos visos Chica- 
genu visokioms namų reikme-į gos ję Moterų Sųjungos vei

kėjos, narės ir kuopų valdy-

ga, patarlių knyga, Eklezias- 
tikas, Tzajo pranašystė. Vertė 
ir Koinentorių pridėjo Vys
kupas Juozapas Skvireckas, 
Plonais popieriniais aptaisais. 
Kaina $3.00.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
I knyga, Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus ir Mal 
dų, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.

Virš minėtas knygas gali
ma gauti:
“DRAUGO” KNYGYNE 

2334 So. Oakley Avenue, 
Chlcago, III.

kai

MORTGACE BANKERS
■■|||H 1 1 1

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulką

nėms, kurios šių savaitę par
duodamos abiejose Peoples 
Furniture Co. krautuvėse.

T. S—is

Kovo mėn. 30 d. apdovano-. ?exy informacija suteikiama 
ti Už pasižymėjimų gelbėjant • Dykai

bos. Yra be galo daug svar- i žūstančius žmones priv. adv.

LIETUVIŲ VALANDA ! TIK VIENAS DOLERIS
kaštuoja visiems metams katalikiškas, savaitinis laikraštis 
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS”.

“ŽEMAIČIŲ PRIETEL1Ų” gausite kas savaitė 10-12
X Žmogaus koja suside 'a lanko aukštesniųjų arkivysku- Į pat su dainų bei trumpų vai-' stoties WCFL' nuo 1 iki 2 vai. j pu^pį^ tvarkingai, 

iš 26 atskirų kaulų kaulelių, po mokyklų ir Bankevičienė dinimų programa ir būtinai, popiet duodafnų lėšomis Jos.; “ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” rasite įdomiausių pavai- 
su vakariene. Tokios pramo-.F- Sudriko radijų ir rakandų kgj^ dabartinio Lietuvos gyvenimo i j* kitų kraštų, 
gos (jei tai iš viso galima va- krautuvės. j AKŲJŲ PRIETELIUJE” rasite taip pat įdomiau-NOPISINTŪS LAIVAKORTES

20%
dinti pramogomis) labai gau
siai lankonitos. Bet ten dau

Buvo sudainuota solo ir gra j šių žinių, naujiem} iš visų Lietuvos kampų ir kitų kraštų, 
žiu duetų. Ypač gražiai sūdai- ( “ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” rasite gražių straipsne-

2608 West 47th SL

PARDtOCĄM IK MAINOM

Farmas, napiua, lotus Ir visokius 
bisnlus visose valstijose. Mes turi
me didel) pasirinkimą. Norintieji pi
rkti ar. mainyti pirma pamatyklt mu
sų bargen,,). Klauskite A. Grigas. 
Rųal Estate vedėjo.

JT. NAMON PINANCF, CO.
•7R5 fik». Westeri, Avenue

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell Street 

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus 

fomičius ir kitokius dalykus.
giausia lankosi tik nebejauni nav0 keletu liaudies dainelių | lių apie tikybų, mokslų, ūkį, istorijų, teisę, sveikatų ir tt. ir tt. [ Musų patarnavimas yra 
ir “nebep^ni” žmonės. “PJo- ponia Elena Rakauskienė (dr. ŽEMAIČIŲ PRIETELIŲ” galite užrašyti saviškiams .Kre,ta>S geras ir nebrangus.
meji” jaunuoliai tų sočių va- Rakausko žmona), kurie da- 

Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą karienm ‘ sn n«mnrinn,mfl»«” , . ,

aplankyti savuosius, laivų kompanijos papigino laiva- _ ...................
kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Californiją ar j pokių vakarus. Pasirodo, tai kg Stasyg Rį^kus, kąįp pa-' įvairiausių įdomių aprašymų, kad.jūs, vienų numerį 
Floridą, vasaros laiku atostogų* patart.na geriau va- [visa labai gerai žino įžymiau- prastai, sudainavo keletu solo.'t.ę, tikrai nebenorėsite su juo skirtis.

' žiuoti j Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau sios mūsų organizacijos, ku- ir duetų su Budriku .Jo dide 
laiką praleisi. ' • ; " - ' ’ ................. ...  *

Šiemet “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas:

Lietuvoje. Kaina 3 litai. * ' Mes pervežame daiktus iš
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” pagaliau jūs rasite tiek j kitus miestus, 

nemėgsta 1 gausiai lanko tik ,\yis.). Tai mėgiama daininin- visokiausių įdomybių, įvairenybių, juokų, galvosūkių ir kitų
perskai- 1

liksiu ,tai tik su vakariene. da daro mak)nŲ įRpfidį klau 
‘i“ «New /Ork<i !Tų vęikfjai yra sytojams. Taip

28 D., Į Kla pedą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII. neblogi psichologai, paži»la na„ Padriko radiio orkestrą. 
Antroji ekskursija » New Yorko Išplauks Francflzą amerikiefi, “silpnybę”; nž- kllris viaada pnikiai

tat ir sekasi toki pelningi va- linksmas lietuvių muzikos n,e-
Antroji ekskursija iš New Yorko Išplauks Francuzų 
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j 
Klaipėdą.

LAIVAKORČIŲ KAiNOS:
IŠ NEW YORKO 3-čia ktesa j Klaipėdą .... $75.50 
Į abi pusi.................. ..............................$125.50
“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei

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

Šie laivai išplaukia iš Nevv Yorko sekančiomis 
dienomis: , v

4 Gegužio-May 4 d.—BERENGARIA 
” ”5 d.—BREMEN
” ”14 d.—AQUITANIA
” ” 25 d.—BERENGARIA
” ” 28 d.—FREDERIK yill “DRAUGO”

EKSKURSIJA
1 d.—LANCASTRIA, eina tiesiai į

Klaipėdą.
3 d.—ILE DE FJLANCE 
7 d.—BREMEN

Birželio—Jane

M

M

___T_________________ “ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS” siunčiamas susipažinti
įios jei kų rengia uždarbio įjs įr galingas baritonas visa- kiekvienam, kuris tik pareikalaus.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” skaitytojų intencija kas 
mėnuo laikomos ŠV. MIŠIOS. \

“ŽEMAIČIŲ PRTETELTAUS” redaktorius-leidėjas Ka
zimieras Beruli8.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” adresas: Litbuania, Tei- 
lodijas. Ketvirtadienį vaka-!fjai, “Žemaičių Prietelius”, Kalno gatvė, 20 nr.

|»et, gerbiamieji, negi viena j-ais nuo 7 iki 8 vai. taip pat
karai

pilvu gyvename. Pilvas kada būna gražus Budriko krautu- 
nors mirs .drauge su visu kū-, vės radijo programos iš sto
nu. Bet kiekvienas žmogus tu- ties WHFC, 1420 kilocycles. 
r i dar ir nemirštančių sielų.
Jei pilvas reikia kasdien net

: po kelis kartus maitinti, tai 
ir savo sielų turime nors ret
karčiais pamaitinti, kitonišku 
maistu — dvasios penu. Svar
biausių dvasios jjenų teikia ti-

TIK VIENAS DOLERIS
V. V. jBiiiiimiNiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiimmiiiiiiiiimimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiimiiiHitt

g

Perkam Lietuvos Bonus
i kybą, literatūra, teatras ir

11 d.—PARIS
16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija, j11^ kiekvienas žmogus dai- 

nuoja arba šoka tik tokiais 
I atvejais, kada pilvelis yra so-

18 d.—UNITED STATES 
9 d.—ILE DE FRANCE

PALAIDOJO JAUNĄ 
LMTUVĮ

Praėjusį trečiadienį Šv. Ka
zimiero kapinėse tapo palai
dotas Juozapas Bacevičia, 14

muzika. Tikybinio dvasios pe-amžiaus vaikinukas, 
no gauname pakankamai. ■ po tn]mpO8 |iK„9
Spaudos teikiamu penu no-j Velioniea tčvai gyvena 5739 

j daug kas iŠ Amerikos lietu-. pMria g,
;v,ų tesinaudoja. Betgi muzi-'p,^^ s. M.
kų, dainas ir šokius tai ir visi ^ku(jas 

[laukiniai mėgsta. Tik, žino-

PRANEŠIMAI-

(Marqnette Jcwelry A Radlo)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dait- 

elau bus <lykn1 nufotografuoti.
2650 West 63 St., Ghicago, III.

Tel.
Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D6I geriausios rųfttes 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

GKEEN VALLF.Y 
PKODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1889

Liepos

■ L'V—v

tus. Alkanas žmogus kažkodėl. West Side.— Moterų S-gos
1 nemėgsta dainuoti arba šok-! 55 kps. choras Šį vakarų 7:30 
ti... Todėl visi kultūringieji bažnytinėj salėj turės dainų 
žmonės į koncertus arba Siap- pamokų. Visos choristės pra- 
jau j teatrus eina tik būdami šėme būtinai susirinkti. Rei- J 
kūniškai sotūs. Tokhi jau žmo kia tinkamai prisiruošti su | 
gaus prigimtis. (Bus daugiau) dainomis prie savo vakaro, j 

Jūros Gėlė ■ gegužės 15 dienų. ,

Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes 
juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 urž $100 
bonus su kuponais. ,

t t
Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Levia- 

tlian tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar
kiai ir tikslingai parūpinam.

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

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

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

Telephone YARDS 0145

imHiittiiuiiiiiiiimiiiiiiiiniNiiiuiiniiiiiumiNHiimniiiiiiiiiiNniiiuiiNiHniHNn*

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Knntraktortus 

įtaisu įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemloek 5S84

Taief Republic <8*4

D. GRICIUS
OENERAI.IP KONTRAKTORIUB 
Statau namus kaip muro taip Ir

medtto nuo magiausio Iki dMCIausio 
. ilno« prlsinamlaustoa.

2452 WEST 69th 8TRRRT

Tel. Remlock 2323

JOSEPH VILIMAS
STATYMO KONTRAlt 

TORIUS
6604 S. WASHTENAW AVĖ

NAl

* --A. .irta t-?-, -j ' a-iv
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