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Viesulas ištiko Alabamą; 21 asmuo žuvo
PREZ. ROOSEVELTAS PRIEŠ ATLY

GINIMO MINIMA
J. Valstybių ūkininkai raginami 

streikan geg. 13 d.

VOKIETIJOS SOCIALISTŲ 
VADAMS NERŪPĖJO DAR

BININKŲ BŪTIS

21 ŽUVO, 200 SUŽEISTŲ VOKIEČIŲ SOCIALISTŲ 
NETEISYBES

r

»

BIRMINGHAM, Ala., geg. 
C. — 'Vidurinę Alabamos vals 
tybės dalį vakar ištiko torna
do (viesulas).

, 21 asmuo žuvo ir 
kaip 200 sužeista.

daugiau

Skaudžiausia nukentėju ka
syklų miestelis Helena, ku
riam 13 asmenį} žuvo ir apie' 
100 sužeista.

SO. CAROLINOJ VIESU
LAS

ANDERSON, S. C., geg. 6. 
— Tornado /viesulais) ištiko 
Belton miestelį. 4 asmenys žu
vo.

NEMAŽINKITE ATLYGINI
MO, SAKO PREZIDENTAS

5.

BERLYNAS, gegužės 
Socialistai neteisingai valdė’ 
darbininkų unijas. Nors apie 
G milijonai bedarbių buvo rei
kalingi unijų pagalbos, bet so 
cialistai tuo nesirūpino. Ta
čiau jie skyrė 23,0|00 dol. tarp 
tautinei darbo unijai, o 60,000 
dol. — socialistų, partijai. Jie 
turėjo slaptas sąskaitas. Apie 
1,000/100 dol. išleido 
niams reikalams.

5.

APVALDYS ŪKININKŲ 
ORGANIZACIJAS

5.BERLYNAS, gegužės
Kanclerio Hitlerio vyriausy
bė nusprendė paimti savo ži
nion ir ūkininkų
jas.

J. Valstybių karo laivyno naujas oro milžinas Macon. 
Nesenai atlikti su juo sėkmingi ore išbandymai.

CHICAGOJE

CHICAGO MIESTO SĄMA
TA

Artimiausiomis dienomis 
Chicago aldermonų tarybos 
finansų komitetas pradės svar 
styti 1933 metams miesto są
matų. Numatomas žymus iš
laidų mažinimas, kadangi ski
riamų mokesčių negali apskri 
tis iškolektuoti.

KOMUNISTAS NUBAUS 
TAS

IŠNYKO 30 VALANDŲ 
SAVAITES DARBAS

8 MILIJONŲ VOKIEČIŲ 
UNIJA

Areštuotas komunistas Jo
hn Martinshek, 49 m. amž., 
pas kurį rasta ne maža pini
gų suma ir l>anko knygutės su 
keliais tūkstančiais dol. indė
lių, teismo nubaustas 200 dol. 
pabauda.

DIDIS “DRAUGO” KONCERTAS 
BRIGHTON PARKE

DALYVAUJA ARTISTĖ P-LĖ EM. 
MICKŪNAITĖ

Šiandien Nekalto Prasidėji-1 Tyluma ................  Šimkus...
mo parapijos svetainėje, Bri
ghton Parke, įvyksta “Drau
go” vajaus koncertas, kuria
me dalyvauja artistė, p-lė E. 
Mickūnaitė ir vietinis parapi
jos choras, vadovaujant varg. 
J. Kudirkai. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Įdomios programos dalis:

Burtai .. .................. Gruodis.
Rods parpuleiau .. Banaitis.
Aguonėlės ............. Gruodis.
Arija iš operos “La Travia
ta” ...........................  Verdi.
Arija iš operos “Sevilijos Kir 
pėjo”.................. ?.. Rossini.

Dainuoja artistė p-lė Emili
ja Mickūnaitė. Jai akompanuo 
ja komp. A. S. Pocius.

LIETUVOJE ŪKININKAI RAGINAMI 
STREIKUOTI

SUDEGĖ LYGUMŲ 
TELIS

MIES-

AVASHINGTON, geg. 6. — 
Darbo departamento sekreto
rės Miss Perkins sumanymas 
— Įvesti į krašto pramonę 30 
valandų savaitės darbą ir ma- 
žiausiąjį darbini-nkains atlygi
nimą sutirpo, kaip pranešta. 
A’ra kitas sumanymas, 
remia pramonininkai,
.jiems naudingas.

BERLYNAS, geg. 
Kancleris Hitleris paskyrė 
užimtoms darbininkų unijoms 

i diktatorių (komisijonierių) R.

5.
PRISIUNČIA KALTINTO

JĄ Balandžio 13 d. 9 vai. ryto

DĖS MOIEiS, Iowa, geg. 6. 
Ūkininkų sąjungos suvažiavi
mas nusprendė visam krašte' 
paskelbti ūkininkų streiką.

Dabar visam krašte ūkinin—Lygumuose, Pakruojaus g. 13 , , . ... , .-. , .. . ... , _ . | kų vadai radikalai išvysto są-nr. Ciuberkio tarnaite pakūrė JKrašto vyriausybė siunčia 
Chicagon specialų kaltintoją, judį, kad viso krašto 

kai kai vienas gegužės 13 
sustreikuotų, ty> oįekp ,mi 
tams neparduotų ir nieko 
miestų nepirktų, kol kongre-Į 
sas pripažintų pačių ūkininkę 
gerovės grąžinimui parengtu 
programą.

krosnį negyvenamame namo 
gale ir pati nuėjo į kitą naimo 
galą sutvarkyti kambarius. 
Ciuberkio namas stovi beveik 
pačiame miestelio krašte rytų 
pusėj. Staiga užsidegė Ciuber- 
kio stogas ir momentaliai pra 
dėjo liepsnoti. Tuo metu pūtė 
stiprus rytų vėjas, kuris pra
dėjo nešioti degančius šiau- 

va’ dus. Po 10 min. įvairiose mies 
telio vietose jau dėgė.

Iš sudegusių namų 45 buvo 
gyvenamieji, 32 tvartai, 4 dar
žinės, 3 klojimai, 2 svirnai ir 
viena verpykla.

Nuo gaisro taipgi labai nu
kentėjo ir mokykla. Kadangi 
mokykla yra mūrinė, tai ji ne
sudegė, liet sudegė suolų, ne
šant sulaužyti mokslo įrankiai, 
išdaužyti langai ir kt. Prie 
mok. Bajarskio buvo suorga-

Levą. Jo darbas bus 
darbininkų unijas sulieti kru-

, , von ir sukurti vieną vvriausv-kurįi.............. o -v, lies žinioje esamą 8 milijonų 
I darbininkų uniją. Socialis- 
, tams vadams nėra vietos. Uni
ja bus sufašistinta.

visas kad paimti nagan unijų virši
ninkus rekieterius, kurie nemo 
ka mokesčių už pajamas.

MOTINA LIEPE SŪNŲ 
AREŠTUOTI

JAPONAI TARIASI SU BOL 
ŠEVIKAIS

AVASHINGTON, geg,
Vakar vakarą prezidentas 
Rooseveltas kalbėjo metiniam 
krašto prėkylios rūmų susi
rinkime, kur laivo apie 2,000 
pramonininkų, Įmoninkų, pirk 
lių ir kitų.

Prezidentas patiekė susi
rinkusiems tris prašymus ir 
paraginimus. Štai jie:

1. Nemažinti darbininkams 
atlyginimo, bet tuoj didinti, 
kaip tik pramonė ims gerėti. ISPANIJOJ UŽGROBIAMOS ktai, kaip tai statulos, įvai-

VOKIETIJOS PROPAGAN
DA

PARYŽIUS, geg. 6.

TOKIJO, geg. 6. — Sužino- f 
ta, kad japonų vyriausybė ve- 

Vo-1 da slaptus pasitarimus su Ru
sijos bolševikais Azijos rytų 
klausimais.

MUSSOLINIO PAGELBINI- 
NKAS ATSISTATYDINO

kietija pradėjo Europoje pro
pagandą už lygų kitomis vals
tybėms apsiginklavimą.

BILBAO, Ispanija, geg. 5. 
AVASHINGTON, geg. 5. — — Ispanai tautininkai paskel- 

J. Valstybių ambasadorium bė generalinį streiką. Įvyko
Belgijai paskirtas D. H. Mo
rris iš N. Y.

riaušės. Daug sužeista kovo
jant su policija.

2. Įmonininkai turi gelliėti I 
vyriausybei, kad panaikinti ' 
kompetciją ir neteisingą jmo- 
nėsej praktiką.

3. Pramonės vadai privalo

BAŽNYČIŲ SAVASTYS riausi papuošalai, paveikslai, 
baldai ir visos brangenybės.

MADRIDAS, geg. 5. — Stei 
giamasis Ispanijos susirinki
mas, kuris lie gyventojų atsi- 

bendrai dirbti viso krašto, liet klausimo prailgino sau veiki-
nę savi} pramonių, atgaivini
mui.

Šie prezidento prašymai su
tikti su didžiausiu entūzijaz- 
mu.

ATVYKO VOKIEČIŲ 
ATSTOVAS

NEAV YORK, geg. 6. --
Atvyko Vokietijos atstovas 
d'r. Schacht, kurs skirtas su 
prezidentu Rooseveltu tartis 
ekonominiais klausimais.

14 ASMENŲ SUŽEISTA

. KANKAKEE, III., geg. G. 
— Netoli čia sudužo Chicago- 
St. Lotus autobusas. 14 asme
nų sužeista.

mą ir leidžia visus svarbes
niuosius krašto įstatymus, ga 
tutinai nusprendė užgrobti 
visas Katalikų Bažnyčios sa
vastis Ik* nė kokio Bažnyčiai 
atlyginimo.

Pripažinto įstatymo 11-uoju 
straipsniu pažymima, kad su 
valstyl įnama visam krašte ba 
žnyčios, bažnytiniai trobesiai, 
klebonijos, vyskupų rezidenci
jos ir joms prigulintieji so
dai, ar žemės sklypai, visos 
kunigų seminarijos, visi vie
nuolynai ir kitos patalpos, 
kas tik pri k 1 duso Bažnyčiai ir 
kas reikalinga katalikų pamal 
doms. Taip pat suvalstybina
ma perdėm viskas, kas tik y- 
ra bažnyčių, ir kitų visų tro
besių viduj, tai yra visoki dai-1 stačiai apakę ir apkurtę.

ROMA, geg. 5. — Kaž kas 
įvyko Italijos vidaus ministe
rijoj. Atsistatydino pasekreto 
rius L. Arpinati. Jis buvo, 
taip tariant, dešinėji premje
ro Mussolinio ranka.

Theresa AVallisch, 2330 Car- 
men ate., patyrė, kad jos sū
nus Charles, 17 m. amž., va
žinėjasi vogtais automobiliais. 
Pavedė jį policijai. Teismas 
jį nubaudė 1 metus kalėti.

BETARPIŠKAI Į ŽMONES

VALOMOS LIGONINĖS 
SIENOS

ANGLIJA IGNORUOJA 
AIRIUS

BERLArNAS, gegužės 5. — 
Anglijos vyriausybė nieko ne-

ATadinasi, užgrobiami visi daro iš to, kad airiai panaiki
šventieji bažnytiniai rūbai, įl
indai, ir kitokį pamaldoms rei 
kalingi daiktai.

Pagal įstatymo, tai visa, 
kas aukščiau pažymėta, pave
dama Bažnyčios globai. Baž
nyčia negali to visa parduoti, 
ar kanu nors pavesti, bet tik 
rūpintis ko geriausiam stovy 
išlaikyti. Tačiau vyriausybei 
yra leista taip daryti, kaip 
jai tinkamiausia.

Kas įdomiausia, kad tas įs
tatymas yra taikomas tik vie
nai Katalikų Bažnyčiai. Pro
testantai, magometonai, žydai 
ir net spiritualistai nekliudo
mi. Šie visi gali turėti k-okias 
tinkama savastis. Jie yra lais 
vi.

Ispanijos socialistų užside
gimas prieš Katalikų Bažny
čią taip didelis, kad jie nuo to

no priesaiką karaliui. Sako, 
priesaikos panaikinimas nėra 
Airijos atsiskyrimas.

NORI FINANSINES DIKTA
TŪROS

OTTAAVA, Ont., Kanada, 
geg. 5. — Kanados premjeres 
Bennett nusprendė parlamen
to reikalauti, kad jam būtų 
pripažinta krašto finansinė 
diktatūra.

NENORI TARIFOS PALIAU 
BŲ

Šelpiami bedarbiai pristaty
ti Cooko apskrities ligoninės 
sienas iš oro valyti.

SPECIALŪS PAŠTO ŽENK 
LĖLIAI

Sąryšy su Chicagos šimtme
čio pažangos paroda, krašto 
vyriausybė išleis specialus 
pašto ženklelius, kurie gegužės 
25 d. jau bus parduodami.

LONDONAS, geg. 6. —
Grįžęs iš Amerikos premjeras 
MacDonaldas dviem atvejais 
vakar tarėsi su ministeriais, 
kad pripažinti muitų -tarifai 
paliaubas. M misteriai yra 
priešingi.

2 ŽUVO, 4 SUŽEISTA

ATakar Chicagoj du automo
biliai geležinkelių patilčiuose 
susikūlė į stulpus. 2 asmenys 
žuvo ir 4 sužeista.

SMERKIA PAKTĄ SU KA
NADA

AVASHINGTON, geg. 5. — 
Senatorius H. Levvis, dem. iš 
III., smerkia padarytą su Ka
nada sutartį vandens kelio rei 
kale. Taja sutartimi, sako se
natorius, J. Valstybės išsiža
da Michigan ežero savasties 
teisių.

AVASHINGTON, geg. 6. 
Rytoj vakarą, 9.45 (Cbicagos 
vasaros laikas) per radiją ir 
vėl prezidentas Roseveltas be
tarpiškai kreipsis į gyventoj 
jus. Jis praneš apie savo n 
veiktus darbus ir pasakys, 
toliau bus daroma.

PRIEŠ NUMATOMĄ 
LĮSTŲ SABOTAŽĄ

BERLYNAS, gegužes 5.
nizuotas muziejus, kuris visas (Vokietijos vyriausybė 
sudegė. Mokykla buvo pasta
tyta Lygumų valse, savivaldy 
bės ir dabar jai teks daryti 
kapitalinį remontą. .

Daugiausia nuo gaisro nu
kentėjo Lygumų klebonas, ku
riam sudegė tvartai, daržinė, 
svirnas ir valšykla, kuri buvo 
apdrausta 33,000 lt.; buvu
sios 9 karvės, 3 veršiukai, kiau 
lės, ūkio įrankiai, pašaras ir

n urna-]
to, kad pašalinti iš liniją vadi! 
vyb|ės socialistai gali imtis 
botažo. Tad vyriausybė pri< 
tai imsis priemonių. Sūdai 
atitinkamą vyriausybės orj 
ną.

APIE 200 KOMUNISTŲ 
AREŠTUOTA

AVIENER- NEUSTADT; 
Austrija, geg. 5. — Ši-ose apy«» 

kt. inventoriaus. Netoli Čiurer I linkėse austrų žandarai si 
kio namo stovėjo J. Perkaus, durtuvais išblaškė komunii 
vilnų karšykla, kuri buvo ap- tus. Per praėjusias kelias dic 
drausta 33,000 lt. O nuostolių nas apie 200 areštuota, 
padaryta daugiau kai už 80
tūkstančių litų. PLATINKITE “DRAUGĄ**

NEMOKĖTI MOKESČIAI ORO STOVIS
Pranešta, kad mokesčių j CHICAGO IR AP’’ 

Cooko apskrity už 1930 metus KĖS. — šiandien numatoi 
neužmokėta (nesukolektuota) ' lietus; BM*Ė temperatūros 
125,665,578 doleriai. •' maina.
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DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

VAŽIUOJANT Į LIETUVĄ

Nors ir sunkūs yra metai, tačiau atsiran
da nemažai lietuvių, kurie važiuoja į Lietu
vą Vieni važiuoja apsigyventi, kiti tik pa
sisvečiuoti.

Važiuojantitnls į Lietuvą, mes patariame 
važiuoti su ekskursijomis, nes kelionė pasi
dalo smagesnė ir laivų kompanijos daugiau 
(lėmesio į lietuvius atkreipia. , ;
f' Kaip mūsų laikraščiai garsina, artimiau*- 
>įojė ateityju išplauks šios: •lietuvių ekskurė
te.-’< • * ? "U

ekskursija, išplaukianti iš New Yorko birže
lio 15 d., aplankys Lisieux — Sv. Teresės, 
Vaikelio Jėzaus Gėlelės, šventovę; Liurdą, 
nes šiemet sueina 75 metai nuo Sv. Panelės 
stebuklingo apsireiškimo Liurde; ir kadangi 
šiemet yra Šventieji Metai ir popiežius Pijus 
XI ragina tikinčiuosius gausingai lankytis 
Komoje, maldininkų ekskursija Amžiname 
Mieste užtruks keletą" dienų, aplankys ten 
esančias šventoves ir įdomybes, taip pat ap
lankys ir Šventąjį Tėvą. Kaip jau pranešta, 
ekskursijos garbės pirmininku yra J. E. Vys
kupas P. Būčys, kurio buveinė yra Romoje 
ir drauge su ekskursantais ten grįžta, dėl to 
bus labai gera proga tuo atsilankymu pasi
naudoti visoje pilnumoje. Į

Tiesa, aplankant Lisieux, Liurdą ir Komą 
susidarys daugiau išlaidų, tačiau tų aplan
kymų nauda ir dvasiniu ir pagaliau moks
liniu atžvilgiu yra labai didelė. Dėl to šiemet 
keliaujantiems į Lietuvą, tos retos progos 
nereiktų apleisti, bet prisidėti prie A. L. B. 
K. Federacijos maldininkų ekskursijos.

Bet kam nebus patogu prie šios ekskur
sijos prisidėti, dėkitės prie kitų lietuvių eks
kursijų. i

LIETUVIŲ KATALIKU VIENYBE
2334 SO. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL.

A. L. R. K. Federacijos Reikalai

VAJAUS PRATĘSIMAS rie ją norėtų sugriauti. Men- 
------------------- kas yra kareivis, kuris maty-

Katalikiskojo veikimo spau damas savo tėvynei pavojų, 
dos vajus ėjo kovo ir balau- galvą apsiklojęs miega. Men- 
džio mėnesiais. Taigi oficia- kas yra ir katalikas, kuris, ži
liai jis turėtų būti užsibaigęs, imdamas Bažnyčios priešų tik 
Tačiau darbas buvo įsisiuba- sius, naikinti kas gera, gra- 
vęs, kad kai kurie Federaci- žu, ir religinga, rainiai žiūri 
jos apskričiai ir skyriai cent- ir nesistengia ginti.

PASTABĖLĖS

Šiandien Chicagos' lietuviai renkasi, kad 
būti liudininkais istorinio įvykio.. Bus pakri
kštytas lėktuvas “Lituanika,” kuriuo kap. 
S. ,Darius dr St. Girėnas'skris per Atlantiką 
-Rytjiąnkšįį. ryte .išskris iš Chįcagos į New
X *zVwl7-ci£-. alraikfc* fėolViiirt o i -nočirUAU Troli ntinn I:

to prašė vajų pratęsti. Cent
ro valdyba, nenorėdama gra
žaus darblo trugdyti, šiuomi ir 
skelbia, kad Federacijos vajus 
eis ir gegužės mėnesyje. Tuo 
būdu yra duodama proga vi
soms kolonijoms, kurios dėl ko 
kių priežasčių negalėjo sureng 
ti prakalbų ir paskaitų Kata
likiškosios Akcijos ir katalikų 
spaudos reikalais, tai padary
ti ir savo pareigą atlikti.

Geguže^ menuo yra reikš
mingas laikas keliais atžvil
giais. Jis yra pašvęstas Švč. 
Panelės garbei. Be to gegužės 
mėnuo — gražiausias pavasa
rių laikas. Visa gamta pasi
puošia gražiausiu rūbu, viskas 

" atsigaivina, žydi ir ypatingu

KUN. A. BRIŠKA, Nekalto Prasidėjimo 
parapijos klebonas, kur šiandien 
“Draugo” vajaus koncertas..

a

šis sąjūdis tarp gerų lietu- daug didesne energija darbuo
vių katalikų žmonių pildo , tis Dievo garbei ir savo tėvy-
mūsn Šventojo Tėvo, Pi- nės gerovei.
jaus XI, troškimus platinti m v ....' ' . . Ta pačia proga reikia pn-
Katahkiskąją Akciją ir, bc'^, pittsburgho apylin
abejojimo, Dievui padedant, liėse prasidėjo smarkus vajus,
vykdymas to plano tarp jū- .. , . , , ,.. . ■ , kuris išjudino lietuvių katalisų kunigų ir žmonių pla
čiai, mastu vąšam krašte, vi

į iri’eii. u. laivu '-.r
įp^ąi^hoxw^rsė^nĮ6^ lvfoipėd^' ■ -d'd įjj 
j Mirželiū 3 d, tei^u ** Frederik VIII” irgi

Klšapėdon. J* ■->

Birželio 15 d. laivu “Aąuitania’’’ per 
Soutbamptoną arba Cherbourgą.

Kitos ekskursijos išplaukia vėliau. 
Kadangi dienraštis “Draugas” turi lai

“National Republic” žurnalas veda smar
kią kampaniją prieš Sovietų Rusijos pripa
žinimą. Jis paduoda stiprių argumentų dėl 
ko šio krašto vyriausybė neturėtų duoti pri-

Vftkorčių agentūrą, dėl to jis taip pat orga- pažinimo bolševikų valdžiai, kuri milijonus 
nizuoja ekskursijas aukščiau paminėtais lai
vais. f ' - ! ‘ i i; «

Šiemet važiuojančių i Lietuvą ypatingo 
dėmesio norime atkreipti į A. L. R. K. Fe
deracijos organizuojamą ekskursiją Cunard 
linijos laivu “Aąūitania”, birželio 15 d. ši 
ekskursija vadinsis maldininkų ekskursija.
Jai vadovauja gerb. kun. dr. Jonas Navickas,
M. I. C. Šv. Marijos kolegijos direktorius, 
žymus rašytojas ir visuomenės veikėjas. Eks
kursijos garbės pirmininku maloniai apsiė
mė būti J. E. Vyskupas Petras Pranciškus 
Bfteys, M. I. C. Organizuotoji katalikų vi
suomenė tuo faktu džiaugiasi, nes žino, kad 
ji šauniai bus atstovaujama. Be to, su šia 
ekskursija keliauja ir didžiai gerb. kun. Vin
cas Kulikauskas, M. I. C., Marijonų Provin
cijolas Amerikoje ir gerb. kun. Ladas Drau
gelis, M.' I. C., “Laivo” redaktorius. Ir dau
giau žymių asmenų užsiregistravo, apie ką 
bus pranešta vėliau.

A. L. R. K. Federacijos organizuojama

žmonių išžudė ir dabar dar skaudžiai perse
kioja tuos žmones, kurie nepriklauso prie jų
partijos. ' Į £
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Pasaulinę Parodą Chicagoje atidarys pre- 

zid. Rooseveltas. Tai nemaža Chicagai garbė. 
Tame atidaryme dalyvaus ir lietuviai. Taip ir 
reikia, nes juk ir lietuviai nemenką vaidmenį 
yra suvaidinę šio miesto istorijoje.

Prezidentas F. Rooseveltas, matydamas, 
kad pragyvenimas brangsta, ragina darbda
vius kelti ir darbininkų algas. Tai puiku. 
Tik kas bus su tais darbininkais, kurie visai 
nedirbai
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Šiandien dienraštis “Draugas” pradeda 

eilę kontesto koncertų, kurie įvyks parapijų 
salėse. Koncertų programa bus graži ir įvairi. 
Tikslas, visi pripažinsime, taip pat gražus 
ir naudingas. Dėl to, manome, visuomenė juos 
gausingai lankys. Prašome!

Dėl to popiežius, Kristaus 
Vietininkas,* ir kviečia mus bū 
ti ne iš vardo, bet veikliais, 
kovojančiais, sąmoningais ka
talikais. Šventasis Tėvas kvie
čia visus pasauliečius apašta
lauti. Tam darbui reikalinga 
gerai pasiruošti, susiorgani
zuoti. Amerikos lietuviai kata 
likai turime Federaciją, kuri 
kaip tik rūpinasi į tą apašta
lavimo darbą įtraukti ne tik 
visas lietuvių katalikų draugi
jas, bet ir atskirus žmones. 
Tam tikslui ir vedame katali
kiškojo veikimo ir katalikiškos 
spaudos vajų. Dėl to niekas 
nepagirs tų kolonijų, kurios 
galėdamos neįsteigs Fedėraci- 
jos skyriaus, nesusiorganizuos

būdu Sutvėrėją garbina. Tas atitinkamų paskaitų ir prakal- 
laikaš iššaukia mumyse ypatingų, nepasistengs praplatinti 

lietuvių • katalikų' spaudą. Ne
pagirs ir tų veikėją kurie dėl 
savo apsileidimo ar dėl kokių 
asmeniškumų prie tų aktua
liausių Amerikos lietuvių kata 
likų darbų neprisideda.

Marijai geriau įtiksime, jei 
Ją ne tik lūpomis garbinsime, 
bet ir savo kilniais darbais 
Jos garbę žemėje didinsime.

Rochesterio vyskupo laiškas

Federacijos centras gavo 
dar vieno vyskupo laišką, ku
riame užgiria mūsų organiza
cijos konstituciją ir jos veiki
mą. J. E. Rochester, N. Y. V y 
skupas John Francis O’Horn 
rašo:

“Leiskite man pranešti 
apie gavimą jūsų laišką iš 
kovo 23 dienos, į kurį da
bar atsakau.

“Aš skaičiau nuoširdų J. 
Eekscelencijos Pittsburyh ’o 
Vyskupo nsyyrimą Ameri
kos Lietuvių Romos Katali
kų Federacijos konstituci
jos, kurios kopiją malonėjo
te man prisiųsti, Ištikrųjų,

už viską, ką turime ir ką ap
link matome. Tai naujos gy
vybės ir ypatingo veiklumo 
laikas, kurį kiekvienas doras 
ir protingas žmogus sunaudo
ja ir savo naudai, ir žmonių 
gerovei ir Dievo garbei.

Susipratusieji ir organizuo
tieji lietuviai katalikai, begar 
bindami Mariją, Dievo Moti
ną, šiame gražiame mėnesyje, 
nepamirš vieno svarbaus da
lyko, kad tikėjimas b|e gerų 
darbų yra miręs, kad ir pamal 
durno neužtenka siekimui am
žinojo išganymo. Tikintis žmo 
gus yra ne tik pamaldus, bet 
ir veiklus. (Jis visada yra pa
sirengęs savo artimui pagelbė 
ti, jam patarnaut ir da savo ge 
rais darbais ne žmonėms, bet 
Dievui įtikti. Sąmoningas ka
talikas žino ir tą, kad reikia 
būti ištikimu ir kovojančiu 
Kristaus kareiviu. Ypač šiais 
laikais, kada Kristaus Bažny
čia tiek daug priešų turi, ku-

kų draugijas į darbą. Organi
zuojasi Federacijos skyriai, 

l/T DCl- ' • •.. | platinama^ lietuvių katalikų
laimos. Jūsų konstitucija ų- , ... w. .. . ,. . . / ;laikraščiai ir knygos, rengia
nt ištisai katalikiška ir jo- d ' , n ? , ......................... ■ • *1 i mos prakalbąs, saukiami spe-
je atspindi tikriausi 'ir ge- • • • , • • t • i -x-. cianai susirinkimai. Lingeti-
nausi katalikiškosios Akei- ■ _.„i_na Pittsburgho veikejims gė
jos principai, kuriuos nurp-, i . . , .... ' ' , •Ii -j. „ ’ ' rjąuęių • pasi^ekuno kilniuosedo pati Roma ir kuriam
slui ir mūsų Jungtinėse Į 
Valstybėse yra susiorgani-i 
sarusi Nacionalė Katalikų !c I
Gerovės Taryba. į

“Dėl to su dideliu malo
numu mes duodame jūsų or 
ganisacijai užgyrimą ir i 
kreipsimės prie mūsų Šv.
Jurgio lietuvių jiarapijus
per kleboną ir jos žmones, 
kad ji būtų pilnai užintere- 
suoti šią šaunią programų i 
padaryti realybe. Į

“Linkėdamas Jums ir Jū
sų pagelbininkams Dievo pa 
laimos ir su 'asmeniškais 
nuoširdžiais linkėjimais, lie- 
ku,}... |
Šį laišką J. E. Rochesterio !

siems atneš naudos ir

Federacijos Sekretorius

TURĖS NEPRITEKLIŲ

Cooko apskrities iždui šie
met numatomas daugiau kaip 
12 milijonų dol. nepriteklius.

UKMERGĖS KOPERATY- 
VAI GERAI VERČIASI

Ukmergėje yra kelios kope- 
ratyviniais pamatais preky
bos įmonės ir visosgerai ver
čiasi. Kai kurių apyvarta pra
eitais metais siekė netoli 4 mi
lijonų litų.

Netrukus bus įsteigtas ma- 
Vyskupas parašė gerb. kun. nufaktflros koperatyvas ir mo 
M. Kazėnui, Federacijos cent- (derniška mėsos krautuvė.
ro iždininkui, kuris daug ir j ---------------- -
nuoširdžiai darbuojasi mūsų Skaitykite tr platinkite 
organizacijai Tie nuoMrdūs Mėnraštį “DraUga” i,
jų pritarimas Federacijos dar Ė’eUlklte VISUS tUOS pro* 
bų programai mus lietuvius fesionalus IT biznierius, 
katalikus turėtų išjudinti kurie garsinasi jame.

Arėjas Vitkauskas

. DIDVYRIS VESTUVĖSEm •)

Tas buvo kažin kur, už Panevėžio. 
Buvo taip, kad mes: aše— kareivis," kari
ninkas ir dar dvejetas, raiti iš Panevėžio 
vijomės pabėgusį vieną karininką, bene 
buvusį komendantą. Iki demarkacijos li
nijos nepaviję, po kelių dienų ir nakčia 
pasiutiško jojimo, mes grįžome, pakabinę 
nosis, į Panevėžį. Bet jau skubėti mums 
nebebuvo ko. Buvo jaučiamas balnas... 
Kelios dienos ir naktys be sustojimo -— 
vis ant jo sėdinėti: nejuokai... Lyg pasi 
slaugydami, visaip įsipatogindami ant į- 
kyrėjusių balnu, snūduriuodami, grįžome 
atgal. Nebežmoniškai stelbėte pro nosį pa 
vasario kvapu' iš lauku, o «k's be atsi-

*) ė^ekoslovakas Jaroslav Ha*ek iš
garsėjo ja^anlvjo «avo jumoristiniais ap- 
ra«vu'ai« savo karo.tarnybos didžiojo karo 
metu. čia Lietuvos autorius tokiu būdu 
apiH'H. ji avė i iki us nuotykiu- is tarny
bos Lietuvos kariuomenėje.
(D mano herojišku žygiu 1920 metais’...

kalbinėjimų vedėsi, pasigavę į nelaisvę, tuvių tarpo. Be to, jų paliepimas lipti nuo
išpuošnėją jų didžiuliai plotai!.. Kai kur 
matydavosi tolumoje vėjinis malūnas, ir 
man tuomet atrodydavo, kad mes esame 
Don Kichoto gvardija... Šiaip nuotaika 
kuo pavasariškiausia.

Ir štai, tokiu metu, mes prijojame 
žalią kaimą; Žalią ne tik savo medžiais, 
krūmais ir kepalų didumo samanomis ant 
stogų, bet ir papuoštą žaliomis virvėmis 
savo vienintelėje gatvėje. Aiškiai pama
tėme padarytus vartus ir šalia jų žmonių 
daugybę. Prijoję arčiau, įsitikinome, jog 
abiejuose kiemuose — ir vienoje ir kito
je vartų pusėje — žmonės linksminasi, 
trypia, basi šoka ant žolynėlių, o visą ką 
gyvai iliustruoja paprasta armonikos ir 
smuikų muzika.

- - Vestuvės!..
— Prašome lipti nuo arklių! — be 

.l' kiv įžangos žodžių tarė mums keli vy
rai, iš sudrlnknsio kilnaus jaunimo tar
po...

Jų kepu nes buvo papuoštos glėbiais 
gelių, o prie švarko atlapų plevėsavo ka
žin kokių ženklų kaspiniukai. Tai buvo 
kažin kokios “aukštosios aferos” iš ves-

minis alkolis, įžygiavome pro piaustytą 
senovišką “gonkelį” j trobą... Šnibėdesys 
pakibo virš mūsų, ir vos tik susėdome 
prie skobnies, pro atidarytus langus įvir
to komplektai visokių veidų žiūrėti... Ma
tydamas gana standžių kasų pažabotas 
šviesias galvutes su įspraustomis mėlynų 
akių poromis, ir aš pajutau užplūdusią 
“savijautą” ir be reikalo kosėjau ir kė
liau smakrą, po kuriuo dūlavo nušiuręs 
viršilos laipsnio pažymėjimas. Taip bū- 

‘na, kai žmogus, be to vyras, turi nedaug 
metų. Rodos, kad aš tuomet nerūkiau, 
todėl didžiai man stokavo kurių nors vei
ksnių, kuriais būčiau galėjęs savo didin 
gurne užpildyti svarbiausią trūkumą — 
vos kelių pluukelyčių barzdos vietoje te- 
buvimą...

Apie mus sukinosi, į mūsų pečius pa
siramsčiuodami, (iš malonumo ir iš atsar
gos — kad tūlas neapsivožtų...), vestuvi
ninkai su minėtomis uniformomis, zujo*u
mergiotės, plaukiojo gal tūkstanties su- 
raukimų sijone savininkė, patriarchiško

arklių neturėjo savyje nė kiek progos 
bet kokiai polemikai arba “laiškui į re
dakciją” — paliepimas skambėjo gana 
aiškiai ir įtikinamai, todėl Lietuvos kraš
to apsaugos ministerijos uniforma č.ia pa
rodė moralį nesugebėjimą atsilaikyti prieš 
kaimiškus papročius ir jų savą unifor
mą, kurioje, vietoje laipsnių pažymėjimo 
žvaigždučių ir juostelių, buvo raudoni ju
rginai ir spalvoti kaspinėliai, kažin kaip 
nedarniai sudėti atlapuose... Pirmas ne
atsilaikęs, iškilmingai nulipo nuo arklio 
mūsų karininkas, po to atsargiai, (kad 
nebūtų balno primenama kelionė...), nu- 
siroglinome visi... Arkliai buvo be pasi
aiškinimų nuvesti sau, o mes gavome įsa
kymą:

-— Prašome, ponai, į vidų!..
Armonika ir smuikai, kurie nutilo 

dar mus besulaikant, (dar poros tebesto
vėjo susikibusios šokiui...), staiga užplė- 
šė kažin kokį namų maršą ir mes, suremti 
daugybės žvilgsnių, mindžiodami basas 

kai kieno kojas, per prasiskyrusią (Rau
donosios jūros jiavidale) minią, iš kurios, pobudžįo s<pulė, ir visi antpuoliai, kaip 
skaitlingų tjurųų aromatingai dvelkė na- kokioie džH diitsų sistemoje, buvo krei- 
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piaini į mūsų pilvą, būtent — mums uo
liai siūlė iš visų pusių:

—- Prašome gerti!.. Prašome valgy
ti!.. Prašome, sveteliai, nesididžiuoti!..

—— Didžiuotis!?.. — Mirktelėjo man 
vienas raitelis, kuris kuopoje dažnai reikš
davo nepa. itenkinimo dėl maisto. — Kad 
tik butų!.. O čia sako: didžiuotis!..

Kuopos kulinarijos atžvilgiu, su ma
žomis išimtimis, sutikdamas su tuo did
vyriu, ir aš neišsilaikiau dėl jo pareikšto 
aforizmo apie “didžiavimąsi” ir baltas 
sukramtytas sūris, nuo staigaus mano su- 
prunkstimo, perdėm užtvenkė iš vidaus 
visą mano aukštai keliamą nosį... Žvilg
terėjus karininkui, (aš juk buvau viršila 
—- turėjau būti tautinės ir karinės savi
garbos pavyzdžiu.,.), aš juoką sustabdžiau, 
bet užtai ir “nesididžiauvau”: per aki- 
niirk-nį sulupau nemažą kiekį sūrio, su
tepiau labai daug sviesto ir stunarmali- 
nau visą kuopą įspūdingų indų ka>in ko
kios giros... (Alaus, sakau, negeriu! Bet, 
sprendžiant iš turinio, ir les paduotasis 
“ne alus” netoli buvo nuo tikrojo savo 
brolio bėgęs...).

(Daugiau bus). u,.
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MOTINOS DIENA

Kitą sekmadienį, gegužės 14 
d. roekfordiečiai iškilmingai 

švenčia, nes yra motinėlių pa
gerbimo diena. Vardas moti
nėlė yra kiekvienam malonus 
ir meilus. Turėdamas motinė
lę neužtektinai įvertina laimės 
didumą būti jos prieglobstyje. 
Tik našlaitis-tė prisimena tas 
brangias dienas, kuomet turė
jo savo mylimąją motinėlę, su 
ja kartu vaikštinėjo, klausėsi 
jds meilių motiniškų žodelių, 
žiūrėjo į jos akeles, kurios 
daug karti} dėl jų nemiegojo, 
spaudė prie lūpų jos ranką, 
kuri dėl jų dirbo, o dabar jos 
jau nėra, atsiranda' meilės jau- 

s ir pradeda gailiai raudo-

Meilus brolelis, meili sese
lė, mylimas tėvelis, bet moti
nėlė yra meiliausia. Ji visuo
met yra pasirengus nutraukti 
kąsnį nuo savo burnos, pakę
sti trukumą, kad tik jps sūne
lis, dukrelė būtų sotūs, links
mi ir laimingi. Motina yra li
nksma, kada mato savo vai
kelius laimingus.

Motinos diena ir yra tam, 
kad vaikai savo motinoms tą 
dieną pareikštų ypatingą pa
garbą bei meilę. ŠŠ. Petro ir 
Povilo parapijos Sodalietės sa 
vo motinėlėms ketvirtadienį, 
gegužės 11 d. vakare iškelia 
meilės puotą, kurioje jas ge
rai pavaišins.

Sekmadienį, gegužės 14-ta 
visa diena aukojama motinė
lių pagerbimui ir joms pareiš
kimo dėkingumo už jų vargą 
bei sunkią naštą, kurią jos ne 
ša beauklėdamos savo vaike
lius. Pirmos Mišios bus laiko
mos intencijai Šv. Vardo drau 
gijos. Šiose Mišiose eina Šv. 
Vardo draugija, Angelo Sar
go mokyklos vaikų draugijėlė, 
visi vaikinai ir vyrai bendrai 
prie šv. Komunijos. Be abejo 
jie visi aukos šv. Komuniją 
už savo motinėles. Šv. Mišios

11 vul. bus paaukotos moti
nėlių intencijai, kad Dievas 
duotų joms išminties ir stip
rybės beauklėjant vaikelius. 3 
valandą po pietų ŠŠ. Petro ir 
Povilo parap. mokyklos mo
kiniai turės motinėlių pager
bimui ir joms savo meilės pa
rodymo programėlį parap. sve- 

(tainėje.
j Gegužės 14 d., 7 vai. vakare 
parapijos svetainėje įvyks di- 

!delis ir gražus programas ir 
šokiui. Šį programą išpildys 

.choras, kvartetai, duetai, dai
giuos dvi skambančiais balsais 
Į solistės, smuiką pijano ir jau- 
mų studentų orkestrą. Taip pai 
atvyks iš Chicagos ‘‘Draugo” 
(redakcijos narys Ig. Sakalas, 
kuris savo gražia iškalba duos 
dvi gražias turiningas paskai
tas, pritaikintas motinos die
nai. Girdėjau, kad ŠŠ. Petro 
ir Povilo parapijos klebonas 
kalbės. Po programo motinė- 

i lės ir visi dalyviai prie geros 
Salvato Brothers muzikos at
sakančiai galės patrepsėti. G e 
ro pasisekimo.

X Sekmadienį, gegužės 7 d. 
pirmose Mišiose eina Sodalie
tės, mergaitės ir moterys ben
drai prie šv. Komunijoj, Po 
pamaldų Sodaliečių susirinki- 

Įmas ir pusryčiai mokyklos ka- 
| m baryje. Suma bus su įstaty
mu Švenč. Sakramento ir po 
l sumos gegužinės pamaldos, o 
ipo pamaldų įvyks Moterų Są- 
gos mėnesinis susirinkimas mo 
kyklos kambaryje.

X Sekmadienį, gegužės 7 d. 
roekfordiečiai vyksta į Chi
cago, Seselių Kazimieriečių 
vienuolyną, kuriame 3 vai. po 
pietų prasidės gražus koncer
tas. |

X Sekmadienį, gegužės 7 d., 
7:30 vai. vakare mūsų para
pijos svetainėje bus pasilink
sminimo vakaras. Šį vakarą 
rengia L. R. K. A. Susivieni
jimas. Muziką duos Salvato 
Brothers. Ris.

4

Komp. A. S. POCIUS, akompanuos artistei p-lei 
Emilijai Mickūnaitei “Draugo” vajaus koncerte.

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP,, CICERO

*

JUOZAS BABRAVIČIUS

Liet. Valstybės Operos artistas Karalaičio 
Aleksejaus rolėje “Car Sultan” operoje. Sek
madienį Babravičius dainuos iš stoties WCF- 
L, 970 k., 1 vai. popie, Budriko radijo va
landoje, o gegužės 14 d., 8 vai. vakare jam 
yra rengiamas koncertas Lindblom High 
School, 6130 S. Lincoln st. Dalyvaukite visi. 
Pamatykite ypatiškai garsųjį lietuvių daini
ninką.

žinkime jų gabumus. Dalyvau 
kime jaunimo rengiamose pra
mogose — paremkime jųjų ki
lnias pastangas.

Federacijos Ch. Apskr. 
Valdyba:

A. J. Žvirblis, pinu.
V. Petrauskas, rašt.

iš ligoninės ir žada vėl' daly
vauti Dainos chore. Ji yra cho 
ro solistė.

X Siuvėjas K. Gervilis gi
riasi, kad biznis gerai eina. 
Gyvena adresu: 2G14 W. 71 st.

KONCERTAS

— Raulai, kažin kas toje A- 
kademijoje arti Marųuette Pa 
rko darosi? Nuolat tik girdisi 
trflbų aidai, angeliški balsai 
ir ritmingas trepsėjimas. Kas 
ten do triukšmas? Ar jūsų 
Magdutė nieko apie tai nesa
ko?

- Sako, sako! Nuolat man 
pasakoja apie kokį “Grybą”, 
apie “Kanapę”. O va, ir Ma
gdutė pareina. Tik klausyk, 
nereikės nei klausinėt.

— O, tėtuk! Girdėjome šia
ndien, jog net roekfordiečiai 
ir Ciceros bulvariškiai įsigijo 
bilietus mūsų didelio metinio 
koncerto. Kad tik sutilptų vi-

Varg. J. KUDIRKA vado- 
i ius vietiniam Nekalto Pra
sidėjimo chorui, kuris daly
vaus šiandien “Draugo” va
jaus koncerte.

Šį sekmadienį 9 vai. mišio- Rėmėjų Chicagos Apskrities Įsi mūsų Auditorijoj! 
mis Šv. Antano bažnyčioje pra išvažiavimas Vytauto parke, 
sidės misijos, kurias ves tėvai Tai pirmas pavasarinis pikni- 
Betrand Abelį ir Roland Ma- kas, atidarymas Vytauto pa- Mūsiškės, kurias' dainavo pe- 
lier pasijonistai. Tėvas Vilius rko piknikams. . Įreitą sekmadienį Auditorium
Kvečinskas C. P. šį sekmadie-Į Kolegijos Rėmėjų Chicagos'teatre tūkstantiniai miniai 
nį per sumą sakys pamokslą. Apskritis ir visi jam priklau- klausant, taip pat dainuos. A- 

Į Ypač Jaunimą raginu naudo- santieji skyriai kviečia visus Į t važiuoja mūsų visų mylimo-1 
,tis šiomis misijomis. Rytais į tą daržo atidarymą. Vieta jį artistė E. Mickūnaitė. Kaip 

mes su išsiilgimu laukiame 
kad vėl išgirdus jos balselį. 
Ir kitą artistą turėsime, p. 
Guy Callow, kurs savo smal
kos aidais nuolat mus žavėja. 
O dar Akademikių tautiniai

i pamokslai bus po pirmųjų mi- 
Įšių 5:30 ir po paskutinių įni
ršių 8:30.

Vakarais misijų pamaldos 
prasidės 7:30 ir bus du pa
mokslai.

Mokyklos vaikučiams misi
jos prasidės pirmadienį, 3:15 
popiet.

visiems žinoma.
Grieš gera muzika.
Ciceros Vengras taip pat

bus ir visiems “duos gerus pa 
tarimus apie sveikatą”.

X Rytoj Šv. Antano drau
gijos susirinkimas, parap. sve 
tainėje, 1 vai. popiet. Kvie
čiami visi nariai atsilankyti.

Turiu vilties, kad šios k o-; Yra daug svarbų reikalų svar-
Į.lonijos ir apylinkės jaunimas 
pasinaudosit šiomis misijomis 
ir Šventų Metų proga.

Kun. H. J. Vaičūnas,
klebonas

RADIJO STOTIS AJJ

Rytoj gegužės 7 d. M. K.

stymui. 1
X Keletas Ciceros biznierių 

jau pasižadėjo važiuoti į M. 
K. Rėmėjų pikniką gegužės 7 
d. į Vytauto daržą.

Teko girdėti, kad ir Cice
ros naujas grab. Antanas Pe
tkus žada dalyvauti Kolegijos 
išvažiavime.

CHICAGOJE
PAREMKIME JAUNIMO 
KILNIAS PASTANGAS

Gegužės 7 d. Gimimo P. Šv. 
'parapijos svetainėj L. Vyčių 
, Dainos choras rengia pasku
tinę šio sezono pramogą.

( P. J. Saurio vadovaujamas 
skaitlingas ir gerai išdavintas 

i L Vyčių Dainos choras Chi- 
1 cagos lietuvių kultūriniame gy 
venime turi didelę reikšmę.

Pasiekti chorui dainos sri
tyje tinkamą išsilavinimą ir

reikiamai progresuoti, be abe
jonės, reikėjo ne vien daug 
gražių pastangų bet ir lėšų. 

j Mūsų kilnusai jaunimas di
rba — netingi dainos ir kul
tūros darbui pasišvęsti. Taigi 
lietuviai, paremkime mūsų jau 
nimo kilnias pastangas! Tūk
stančiai lietuvių sekmadieniais 
lankosi į įvairius miesto teat
rus ir taip prisideda prie pa
laikymo kitų biznio.

Pagyvenkime nors retkar- 
ičiais mūsų jaunimo tarpe. Pa-

LIETUVIAI!

Važiuokit Tiesiai i Klaipėda
Su Didele Vasarine “Draugo” Ekskursija 

Laivu FREDERIK VIII
Iš New Yorko Birž. 3, 1933

Nereikia nei vizų nei pereiti parubežinį 
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali būt nieko lengvesnio ir patogesnio.

Del platesnių informacijų, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės į “Draugo” Laivakorčių Skyrių,

2334 So. Oakley Avė.

SCANDINAVIAN-AMERIGAN LINE
ISA N. I a Šalie SC 248 WaMilngton St 27 Uhltehall St.

Chlragn.lll. Boston,Mass New York, N. Y.

O kas ten tokio bus?

i šokiai, Akademikių praizinė 
orkestrą — vienu žodžiu bus 
specialia ir didžiausias šių 

mokslo metų įvykis.
— .Tai, mat, Raulai! Nega

lime ir mes praleist šios pro
gos nepasidžiaugus Akademi
kių koncertu. Jų parengimai 
visuomet pilnai patenkina pu
blika. Reikės anksti važiuoti, 

- Bus dainų, gražių dainų. kad gen} vku gavus.

Įvykis — Akademikių me
tinis milžiniškas koncertas.

Vieta — Šv. Kazimiero A- 
kademijos Auditorija.

Laikas —-Gegužės 7 d., 1933 
m., 3 vai. popiet.

Įžanga — 50c. Visas pelnas 
skiriamas Vienuolynui.

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

X A. Benaitienė jau grįžo

ŠIANDIEN

‘DRAUGO’ VAJAUS KONCERTAS
NEKALTO PRASIDĖJIMO 

PARAP. SVETAINĖJE 
BRIGHTON PARKE

DALYVAUJA

P-lė Emilija Mickūnaitė
garsi Lietuvos ir Italijos operos artistė iš Philadel
phijos ir vietinis PARAPIJOS CHORAS, vadovaujant 
varg. J. KUDIRKAI.

Gegužes 7 d. Šv. Petro parap. svet. 7th
Avė. ir 51st gatve, Kenosha, Wis.

Gegužės 7 d., šv. Kazimiero Akademijos
Auditorijoje, 2601 W. Marquette Road, 
Chicago (3-čią vai. popiet).

Gegužės 8 d. Paliulio (Meldažio) svetai
nėje (West Side).

Gegužės 9 d. Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje (Bridgeport).

PROGRAMA PRASIDĖS 8 VAL. VAKARE 
ĮŽANGA 50c IR 35c.

Ar Jūs Esate Supančiotas
lr su “suirusiais” nervais — Jaučia
tės silpnas lr pavargęs — tik pusiau 
žmogus. Jeigu taip, štai yra geraa 
tonikas, sutelkiantis geresnes dienas.

Nusa-Tone
yar užvardlnlmas TONIKO, kur} Gy
dytojas Specialistas išrado, Ir kuris 
dabar parduodamas visose vaistinė
se. NUGA-TONE yra kombinacija 
tam tikrų tonikų alterativų, kurios 
stimuliuoja, atgaivina visus organas, 
valgysite geriau, — miegosite sal
džiau. Tūkstančiams vyrų ir moterų 
tapo pagelbėta. Trisdešimties d-lenų 
treatmentas už Vienų, Dolerį — gau
kite tlkrąjj—garantuotas.

Džiaugsmas
ŠEIMININKĖMS!

Peoples Furniture Co. 
Krautuvės

Sifilo Didžiausias Plovyklių 
Vertybes

[Uu**

Naujausio Modelio Gražią,, Tvirtą, 
ir Greitai įmaunanti drabužius

T H O R
Plovykla tik už

$37.50
Nauja lr pagerinta, užtikrinta 

tarnauti desčtkus metų 
Pagarsėjusi Amerikoj
MAYTAG
Plovykla tik už

‘69.50
Ix>ngviis Išmokėjimai pritaikoma 

visiems pagal norą ir Išgalę 
Matykite tuojau!

PEOPLES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd STREET 

Hemlock 8400 
4177 83 ARCHER AVĖ.

ĮLafayette 3171 
Chicago, III.

M ■ ■ ■ ■

Nesrtksnkyklts savęs skaus
mais. Reumatizmu. Sausgėla, 
Kaulų Gėlimų, arba llėllunglu 
— raumenų sukimu: nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
lr dažnai ant patalo paguldo.

CAP8ICO COMFOUND DM- 
stlo lengvai pradėtina vlrihnl- 
nėta ilgas; mums llandle dau
gybė įmonių siunčia padėka- 
vones pasvelk,. Kaina lės per 
paltą Ils arba dvi nl

Knyga: "lAUTINIl 8TBI- 
KATOS" augalais gydytlaa kai
na Sė eaatų.

Justin Kulis
lįst 80 RALjBTED 8T. 

Ckieaga. m.



4 DRAUGAS Šeštadienis, gegužės 6 d., 1933

Didysis L. V. Dainos choras, kurį veda muz. J. Sauris. Ateinantį sekmadieni, 
gegužės 7 d., šis choras baigia 1932-3 m. sezoną linksma operete “01 Daktare!“ 
Vaidinimas įvyks Gimimo P. Š. parap. salėj, 68 ir Washtenaw Avė. Pradžia 7:30 
vai. vak.

CHICAGOJE
SEZONĄ BAIGS SU 

OPERETE “0! DAKTARE/“

Baigdamas šių metų sezoną 
L. V. Dainos choras, kuris y-, 
ra didžiausias ir geriausiai 
choras Chicagoj, ateinantį se
kmadienį, gegužės 7 d. Gimi
mo P. Š. parap. salėj statys 
scenoj operetę “O! Daktare!“ 
Operetė yra linksma, juokin
ga;
ži. Daug galima būtų ištraukų 
parašyti, bet, dėl stokos vietos 
laikrašty, negalima tai pada
ryti. Nei vienas iš mūsų lie
tuvių dai- nėra girdėjęs šios 
operetės; ji pirmą kartą sta
toma lietuvių kalboje. Opere
tę išvertė choro vedėjas muz. 
J. Sauris.

Labai malonu bus visiems 
pamatyti ką nors naujo ir kiek 
Dainos choro vedėjas yra pa
stangų įdėjęs, kad publiką pa
tenkinti.

Taigi prašoma visuomenė ne 
atsisakyti nuo atsilankymo ge
gužės 7 d. Vyčių kuopos turė
tų in corpore atvykti ir pa
remti.

Dainos choras yra vieninte
lis, kuris, reikalui prisėjus ne
atsisako patarnauti.

Taigi, lauksim visų nuošir
džios paramos. Tikietas tik 
50c. Iš anksto visiems dėkoju 

Kom. narys A. Petrulis

ŽINIOS Iš ŠV. KRYŽIAUS 
PARAPIJOS, TOWN 

OF LAKE

ri rengiama vietinių seselių 
mokytojų naudai ateinantį 
trečiadienį, gegužės 10 d., pa
rap. salėj. Tuomi paremsime 
ne svetimą, bet savo parapi
jos reikalą. Mūsų seselės mo- 
■kina-auklėja mūsų vaikus. Di- 
įdelio nedėkingumo parodytu- 
įmėm joms neparėmę jų nau- 

. J dai rengiamos pramogos.X Šv. Kryžiaus bažnyčioj 
gegužės 7, 8 ir 9 dd. įvyks 40! X Pirmadienį, gegužės 8 d., 
valandų atlaidai. Prasidės se-, Paliulio salėj vestsidiečiams 
kmadienį per sumą 10:30 vai. Įteks pasiklausyti žymiausios

muzika labai smagi, gra- r>to* Per .visa« dienas rytaįs
ir vakarais bus pamaldos ir 
sakomi pamokslai. 13 vai. ryto 
mokyklos vaikučiai priims pi
rmąją šv. Komuniją.

X Milžiniškas “Daugo“ pi
knikas įvyks gegužės 14 d., 
Vytauto darže. Visi taunoflai- 
kiečiai važiuosime į pikniką. 
Bus ir “Draugo“ vajaus už
baigimas. Prašoma visų įsigy
ti tikietus nuo 'kontestininko 
V. Stanciko ir veikėjos! p. M. 
Sudeikienės. Iš anksto įsigi
jus tikietą, galima tikėtis vie
nos iš 10 dovanų.

X Moterų Sąjungos 21 kuo
pos mėnesinis susirinkimas j- 
vyks gegužės 7 d., 1 vai. po
piet, Šv. Kryžiaus parap. mo
kyklos kambaryje. Valdyba

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE

lietuvaitės dainininkės E. Mi- p Klikflnįenė, o prie stalų pa-

ckūnaitės dainų. Programoj tarnavo Klikūnaitė ir Brazau- 
dalyvaus ir parap. choras. skaitė.

t

X 40 vai. atlaidų iškilmės X Kaip per Velykas, taip 
Aušros Vartų bažnyčioj vest- ir p©r 40 vuL atlaidus mūsų 

Įsidiečiums paliko gdaus įspū- sesutės mokytojos labai gra
udžio, >pač iškilmių užbaiga, žiai buvo papuošusios altorius. 
Iškilmingus mišparus laikė J. Dėkingi joms esame už tai.
M. pralotas Krušas asistuo-•
jaut kun. Pužauskui ir Mar- 
tinkui. Gražų pamokslą tema 
Šv. Mišių nauda pasakė T.T.
Marijonų provincijolas gerb. 
kun. V. Kulikausku , Mišpa
rus chorui padėjo giedoti sve
čiai vargonininkai ir dain. Ja 
nušauskienė. Procesijoj daly
vavo mokyklos angelaičių dr- 
gijos ir daug svečių kunigų.

Tą patį vakarą svečiams va
rgonininkams ir jų žmonoms 
p. Brazaitienė, mūsų gerb. va-; 
rg. Brazaičio žmona, savo gra 

žiame hute iškėlė turiningą 
vakarienę. Vakarienėj dalyva
vo ir kai kurie vietos veikė
jai ir choro nariai. P-ia Bra 
zaitienė visados ne tik malo
niai svečius priima, bet ir pa
vaišina nepaprastais valgiais.
Po vakarienės pasakyta gražią 
kalbų, padainuota, pašokta.
Visi skirstėsi patenkinti. Bra- 
zaitienei šeimininkauti padėjo

Progress
FURNITURE CO.

ATIDARYMU IŠPARDAVIMAS 
EWA VISU SMAHRIMI' 

siūloma Didžiausi Hargeiiai MLsste 
AUKŠTOS RU&1ES MOUAIR 

Parlor Setai

Naujos Mados gražūs ri tvirti leng
vai verti $75.00; 6»ę savaitę tik

*39.50

NETRŪKSTA DARBO ,prie namų darbus atlieka, ge-
Wm. Bauba, 7144 So. Arte- ,rai teisingomis kai

man avė., uaiuų Statytojas ir nomls*
senų taisytojas, sako, kad jam
darlio netrūksta. Ji.iai visokius, Town of Lake

Dabar jisai darbuojasi ant

LACHAWICZ

S. C. L. S. D. L.

CHICAGO, ILL.
2314 West 23rd Place 
Telefonai Canal 2515—2516

ŠONAI

B. A. L.

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMU0T0JAI
Pagrabų kainos atitinka depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo 

Moderniška Koplyčia Dykai 
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas

CICERO, ILL.
1439 Sc. 49th Court

Telefonas Cicero 5927

X Pas R. Andreliūną, 2650 
AV. 63rd st. galima gauti tikie
tų operetei “O! Daktare!“

X Visi parapijiečiai ruošia 
si dalyvauti bunco party, k u-

AMERIKOS LIETOViy EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ IR ROMĄ

(PER CHERBOURGĄ)
GREITUOJU IR GRAŽIUOJU LAIVU

Aquitania
1933 ~~,sventaisiais metais,

BIRŽELIO—JUNE 15 D.
Geri). KUN. DR. JONUI NAVICKUI, M. I. C, vado

vaujant. Ekskursiją rengią A.L.R.K. Federacija.
Ekskursantai aplankys — Šv. Teresės šventovę, stebuk

lingąjį Liurdą, Romoje Šventąjį Tėvą ir Lietuvą.
Su šia ekskursija važiuoja ir J. E. VYSKUPAS PET

RAS PRANCIŠKUS BIJČYS, M. I. C. Į
Kas norės, galės važiuoti tiesiog į Lietuvą per South- 

araptoną ir London’ą, arba per Cherbourg’ą.
Visais ekskursijos reikalai* kreipkite* į

A. L. R. K. FEDERACIJĄ
2334 80. OAKLEY AVE., OHIOAOO, ILL.

GUNARO LINE&
________

NEPALIKITE JŪSŲ MYLIMŲ KAPO 
NEPAŽENKLINĘ

Dabar geriausias laikas užsisakyti paminklus. 
Pirkite tiesiog iš dirbtuvės

VENETIAN MONUMENT CO.
523-27 N. Western Avė.

Tel. Seeley 6103
e

Mes padarome ant orderio 
bile kokį paminklą mūsų 

dirbtuvėje
įsteigta nuo 1885 m.

Del informacijų pašaukit

A. S. VALŪNAS 
— Berkshire 1487

Apsaugokie vaikučių dantukus idant užaugę neturėtų 
vargo. Šiandien daugiau yra atkreipiama atyda link dantų 
apsaugojimo nuo išpuvimo negu sugriuvusius taisyti.

Virš paveikslėlis atvaizdoja DR. A. LAURAIČIO vieną 
iš keleto specialiai įrengtų ir vaikučiams pritaikintų kamba
rių, kurie randasi ant 2423 W. Marąuette Rd. (Adv.)

MIEGAMOJO KAMBARIO 
SETAS

Naujos Mados gražiai ir tvirtai 
padarytas, 3 šmotai: lova kamo- 
da ir šeflreta, verti $80.00 da
bar tik už

»<39.50
šimtai kitų Negirdėtų Bargenų 

laukia Tamstų. Atsilankykite šia
ndien ar rytoj!

Nedėlioj Krautuvė Atdara
Nuo 10 v. iš ryto iki 2 v. po pietų

DIDŽIAUSIA KRAUTUVE 
BRIDGEPORTE

Vedėjai: J. KaledinskaK,
J. Romanas

3222-26 So. Halsted SL

PADEK0NĖ

lt

KAZIMIERA
MAČIENĖ

Po pirmu vyru Budžicnė, ku
ri, kilrė balandžio 30 d. sulau
kus 48 m- Gimus Žarėnų pa
rap,, Avižaičių k.. Telšių apskr. 
Palaidota po gedulingų pamal
dų šv. Jurgio parapijos bažny
čioj gegužės S d., Šv. Kazimie
ro kapinėse.

šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos žodžius kunigams: Jo
Malonybei aukštai gerb. pralo
tai Krufiul už atinikymų iškil- 
mj'ng.ų pamaldų už jausmingų 
p- i tokslų, kuris musų nulludu- 
sias širdis suramino; taip gi 
kun. J. šaulinskut ir kun. S. 
Petrauskui, kurie atlaikė šv. 
Mišias prie flom’nlų altorių: gi
minėms. draugams. paiysta- 
mliins, kun'e mums padėjo skau 
džioje laidotuvių valandoje, mu
sų brangios motinėlės ir se
sutės; taip gi graboriui Rad
žiui' už gražų patarnavimų.

O tau miela motinėle lr se
sute, lai gailestingas Dievas su
teikia amžinų, atilsi.

Nuliūdę: Vyras, llniktė, Su
auk Giminės ir Sesers Jadvy
ga GinčaiLdUenė Ir Stela Tubc- 
lieiiė.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
TIESIOGINĖ EKSKURSIJA 

Į KLAIPĖDĄ
(Be persėdimų) (

Išplaukiu moderniškuoju motorlaiviu

.... M

“GRIPSHOLM” — “ BALTOJI GULBĖ”
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

IŠ NEW YORKO GEGUŽĖS 27 D. 11 vai. ryte
Priplaukiu Klaipėdą Birželio 8 d.

Motorlaivis ‘‘Gripsholm" yra didžiausias laivas iš plaukiančių tie
siog i Klaipėdą. Jo dydis: ilgio 575 pėdos, pločio 74 pėdos, 18,OUO 
reg. tonų, įtalpos 23,600 tonų.

— Iš New Yorko į Klaipėdą —
Trečia Klase — $92. — Ten ir atgal — $153.50 
Turistine Klase — $115 — Ten ir atgal — $192.00

J. V. ‘'Revenue” .ir Pagalvčs mokesčiai atskirai 
Informacijos ir laivakortės gaunamos iš Tamstos vietinio 

laivakorčių agento arba
“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIŲ |E 

2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.
Autorizuota Agentūra

SVVEDISH AMERICAN LINE

m t
4

A. T A
KAZIMIERAS
BENŠAITIS

Mirė gegužės 5 d., 1033 fn., 
6:15 vai. ryto. pusės amžiaus. 
Kilo iš Panevėžiu apskričio, 
Šadvos miestelio. Amerikoje iš
gyveno 46 metus.

Narys Saldžiausias širdies ir 
Šv. Petro- tr F’ovi'.a draugijų.

Paliko dideliame nuliudirne 
moterį Rachelę, S dukteris, vie
nų sūnų ir gini nes.

Kūnas pašarvotas #35 West 
32nd Plaee. Laidotuvės Įvyks 
Antradieni, gegužės 9 d., iš nu- 
mų ti vai. bus atlydėtas I šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje {vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges. Ir pažys
tamus-mas dalyvauti? šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Simus ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius S. P. Mažeika. Telefonas 
Yards 113$.

MOK IK A % EŠETIEK#:
Po tėvais Pahadla.sk a i tė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 4 d.. 3 vai. po pietų. 1933 
m., sulaukus pusės amžiaus, 
g« nūs Panevėžio apskr.. Nauja
miesčio parap.. Gustonių kai
me. Amerikoj išgyveno 19 m. 

Narė šv. Petronėlės draugijos. 
Paliko dideliame nubudime 

vyrų Kasparų, duktėrį Stelių 
Shephard, žentų Fred, du sū
nūs Edvvard ir Bruno, mar 
finų, anūkę Rūtų, 2 seseris Pa 
linų Balči'jnienę. švogerj Walt 
Apolionijų Kripienę, švogerj A' 
ntanų, pusbroli Kasimierų Ma 
rrinkevičlų, brolienę Marijonų 
ir brolienę Onų Zaputienę ir gi- 
u.i'jes. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3222 8o. Wallace St

Laidotuvės |vyks pirmadieni, 
gegužės 8 d., 8 vai. ryto iš na 
mu I šv. Jurgio parapijos baž
nyčių. kurtoje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų, 
ten bus nulydėta J šv. Kaži 
TOlero kapinea

Visi' a. a. Monikos VeŠettenės 
giminės, draugai ir pažįstami e- 
sat nuoširdžiai kviečianti daly
vauti laidotuvėse ir sutelkti jai' 
paskutinį patarnavimų lr atsi
sveikinimų.

Nuliūdę liekanas; Vyras, Duk
tė, tentas, Sunns, Marčios ir 
Giminė*.

laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika. Telefonas 
Yards 1138.

:>až- I 
tgos I 
,-> iš I
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i “NAKTIS BALTIJOS PAKRANTĖSE”'
Trijų Veiksmų r liną Dainelių, Žaismių Ir Sykių, lAhal Linksma Melodrama, Rengia *‘Dt'KI>VTJEKf.R ARTISTE GMVFfi"

| ŠEŠTADIENY, (Subatos Vakare), GEGUŽES (MAY) 6 DIENĄ, 1933 M.
Pirmų kartų Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 South Halsted Street

Vaidinimo dalyvauja — Genovaitė ir Onytė Juleričiūtės, V. Gudynifitė, A. Bernotaitė, A. Balčifimitė, A, Amajitaitė, O. šimenifitė, Si. Oedviliūtė,
C. Krauz, Jonas Pukinskas, J. Baltaragis, K. Šimkus, L. Oksas, A. Mažeika, J. Butkus, A. Vaičaitis, L. Alelifinas, Dali Zalpiūte, Sccnerijus B.

£ Liutkevičius, Rež. M. Dundulienė,
Po vaidinimui eis balsavimas Gegužės Karalaitės. Visus kviečiame atsilankyti ir pasilinksminti prie geros GRUŠO ORKESTROS.

± PH.U>MA LYGIAI ll»» VAL. VAKARO. BILIETAI IOc. — ANT ŠOKTI TIK 25c. j
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ftcštadienis, gegužės 6 d., 1933 b' Raug
RŪTA neartus kurie įvyksta įvairio

se vietose Chicagoje šiandien, 
rytoj ir poryt, suteikia lietu
viams muzikos ir dainos mė
gėjams paskutinę progų šį se- 

Jzonų pasigerėti p-lės .Emilijos 
Mickūnaitės dainavimu.

Žinoma nėra reikalo saky
ti, kad visi galintieji, ta pro
ga pasinaudos.

Amerikos dailiosios muzikos 
pasauly dažnai galime paste
bėti Jasclia lieifetz vardas.

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠV. PARAPIJOS,
M ARIJUETE PARK

AMERIKOS LEGIJONO 
LIETUVIŲ SKYRIU J 

DARBUOJASI

Legijono organizacijos 
giausiai pasidarbavo J.

daužti. Rengėjams ir svečiams šis 
Mic- vakarėlis paliko gerų įspūdį. DAKTARAI:

keliūnas, kuris prisidėjo su Svečias
darbu ir auka: lakūno Girėno _____________

j broliai Jonas ir Petrą, taip j Sv Kazimiero Akademijos 

'pat nemažai prisidėjo darbu RSniėjy „ Bkv,.iaus IaSnesini8
ir aukomis. Daug jėgų ir da- M1Bįrinkimas 'įvyk. sekmadie- 
rbo pridėjo MikolaiČiai, p. Čai- geguž(,H
kauskienė, J. J. Bagdonas, U- parapįjOa svetainėje,
pskis ir kiti, kuriems Legijo-

Valdyba pageidauja, kad vi 
sos narės susirinktų laiku, nes 

Taipgi širdingai ačiū p. Čai- sus-mų turime baigti prieš ko- 
Hestadienį, bai. 22, Liet. skj jkauskui, kuris daug prisidėjo ncertų vienuolyne, 

rius of The Am. Eegion su- darbu ir užleido savo butų va-

Vakarus lakūnų naudai gtrai 
pavyko

nts taria širdingų ačiū.

yra vienas iš geriausių rengė šeimyniškų vakarėlį pp. karėliui, visiems ovečiams, ku
smuikininkų-solistų. Bet ar ži
note, kad jis yra kilęs iš mū
sų krašto: okupuotos Lietuvos 
ir savo muzikos mokslų ku
riuo jis dabar taip žymus įsi
gijo mūsų sostinėje Vilniuje.

Žinia, kad dainininkas Juo
zas Babravičius atvyko Chica* 
gon ir žada netolimoje ateity
je duoti savo koncertų, Chi
cagos lietuviuose priimta su

pažįsta. Tai K. Mickaitė-Ska- 
’andžiūnienė (Skelly), viena 
s L V. Dainos choro solisčių? 

soprano ir didelė scenos meno
mėgėja. Nuo pat jaunų dienų Idideliu malonumu.
K. Mickaitė-Skelly pamėgusi 
dranios-dainos menų, nepaliau 
ja veikusi toje srityje. Ji yra 
vaidinus keliose tojo choro 
statomose operetėse, taip pat 
visoje eilėje dramų ir komedi
jų, ypač “Nervuose,” “Poli
cijoj,” “ Pabaigtuvėse’fi ir ki

tuose. Operetėj “O! Dakta
ru”!,' kuri, bus statoma scenoj 
Sekmadienį, gegužės 7 d., Gi
mimo P. fe. parap. salėj, Mar
ąuette Parke, ji vaidins Rožės, 
tur būt ligonės, rolę. Žinant 
jos scenos meno gabumus, ne
tenka abejoti, kad ji ir čia 
žavės publikų. Operetę stato
L. V. Dainos choras, kuriam
vadovauja įžymus cliorvedis 
muz. J. Sauris. ,

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ
J. Poška

OfLso: Tel. Calumet 4039 
Hcb.: Tvi. Hemlock 02KB

DR. A. G. RAKAUSKAS
I Office Phone 
Proepect 1028

Res. and Office 
2260 So. Leavttt St 

Canal 0700

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 So. Halsted St.

7 d. lygini 1 vai. Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-8 vai. vak. 
' Itczidcu. ijos Ofisas: 2<M W. tiUlli St

Valandos: 10—12 ryto 
Seredomls Ir Nedėliotais pagal sutarti

Daug yra svarbų dalykų sva
Caikauskų namuose, prie 6640 į ,rie atjautė šio vakaro tikslą rs^muE Tal8l kviečiame re- 
S. Francisco Ave. Vakarėlis ir tuomi prisidėjo prie lakūnų ”‘eJas kuo skaitlingiausiai su- 
labai gerai pavyko. Pelno da-Į fondo. Svečių atsilankė gana
vė $63.15. Visas pelnas skiria-j skaitlingas būrys ir visi gra
mas į lakūnų fondų. 'žiai linksminosi prie gražios

Rengimu šio vakarėlio iš muzikos. Visi buvo patenkin-

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare O WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

sirinkti. Valdyba

Tel. LAFAYETTE 2087

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDUIJAI 
3051 W. 43rd St

(Prls Archer Ave. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo > lkl 8 vai. vakare 
■eredomls Ir nsdėUomie

sutarties

Phone Boulevard 70 42

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti 47th street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

TeL Canal <181

Tel. Cicero 1284

DR. GUSSEN
X—RAY

.DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN AND SURGEON 

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

8 to 4 and T to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

HEMLOCK 8161

OR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2429 VVest Marųuette Road 

VALANDOS!
9 tkl 12 ryto: 7 lkl 9 vakare 

Utarn. tr Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea 6466 8. MAPLEWOOD AVB.

Žmonės kurie norėjo iškil
mingai paminėti pirmųjų die
nų Gegužės svetainėse, dėl di
delio lietaus negalėjo susiri
nkti. Taigi rengėjams dabar 
reiktų paskelbti: “Del blogo 
oro, minėjimas pirmosios Ge
gužės atidėtas iki kito meto 
tos pačios dienos...”

GARSINKINTES 
“DRAUGE”.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT 
KAIP UŽSISEN ĖJUSIOS tr NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

Specinliškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijlmų. krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite kų Jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėllomls nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 WKST aath ST., kampas Keeler Ave. Tel. Or*wford 5678

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarkįluju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2616 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
TEI* CICERO 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
ir Balsamuotojas 

Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, DI.

DR. G. I. BLOŽIS
DHNTI8TA8

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt SL) 

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto 
Nuo 1 lkl 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

2420 W. Marąuette Road
arti AVestern Ave. 
Valandos: nuo 9 lkl 9

Phone Hemlock 7828

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

Šiandien visi kas tik gali
me važiuojam 63rd and Cice
ro Ave. Aerodroman, kad da
lyvauti mūsų drųsuolių kap. 
S. Dariaus ir S. Girėno tran
satlantinio lėktuvo krikštyno
se.

Laikas skubiai bėga ir dar 
už dviejų savaičių jau džiau
gsimės šių dviejų lietuvių at
liktu darbu, kuris aukštai iš
kels mūsų tautos vardų sve
timtaučių akyse. ,

# • #

Bet pastebėsiu vienų daly
kėlį. Tai tas iš.sigarsinimas 
svetimtaučių akyse.

Tas yra tiesa kad lietuviai 
— kuklūs žmonės ir nemėgsta 
daug kalbėti apie tai ko nėra 
dar atlikę. Bet šitokiam atve- 
jy kaip šis skridimas į Lietu
vų, tai tas kuklumas reiktų 
užmiršti ir reiktų gauti sve
timtaučiuose didžiausias išsi- 
garsinimas (kaip anglai sako 
“publicity”). Žiūrėkite kaip 
kiti planuoja atlikti tam pa
našų žygį, tai laikraščiai tal
pina didelius aprašymus, pa
veikslus ir t.t. O dabar vos 
dvi savaitės beliko iki paties 
skridimo o svetimtaučiu (šaky 
dainas “svetimtaučių”, galvo
je turiu amerik;ečius) spaudo
je gali sakyti nei žodis apie 
tai. Nežinau kų už tai kaltin
ti. Gal tų skridimo vyr. komi
tetų T

• • e

. “Draugas” surengdamas ko

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet jųžinlngas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
•kyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai

3307 Auburn Avenue

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU8 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia Ir 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.

OFISAS
668 VVEST 18th STREET

Tel. Canal 6174

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Tel. Lafayette 2678

J. Llulevičius
Graborius

tr
BalKhm uotojas

Patarnauja Chi
cagoje Ir aplelln- 
k6Je.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Are.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Ttl. Boulevard ĮSOS—8418

Tel. CICERO 894

* SYREVVICZE
GRABORIUS

Laldotuv4sne pilnas patarnavimas 
galimas ui <26.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 8. 50th Ave^ Cioero, IlL

EUDEIKIS IR SŪNUS
GRABORIAI

tur gyveni musų patarnavimas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.

Pašaukite REPUBLIC 8840 dėl eksperto patarnavfmo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.
INCORPORATED
Henry W. Ikcker 

(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
IUDEIKIB ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iž bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atvež į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar Jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
DU termenų. Pašaukite BUDKIKI pirm negu krsip- 
sitėe kur kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 19 v. ryto lkl I 

valandai vakare
Nedėllomls ir Seredomls susitarus _ ... .

4847 W. 14th St Cicero, ill.Oifice: 4459 S. California Ave.
Nedėlioję pagal sutarti

TKL. LAFAYETTE 7668

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Bes. 2136 W. 24th St.
TSL. CANAL <4.2

Vai.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 AECHEE AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7217
Ofiso vai. kiekvienų dieną nuo < iki 
12 ryto (Išskyrus seredomls). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vaL vakare Utarnlnkais 
Ir Ketvergals.

Res. Tel. Hyde Park *396

PRANEŠU
DR.M,T, SIK0L10,M.B.

SUGRĮŽIMĄ
4645 So. Ashland Ave. 

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų,, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemi'mo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų regyste 
Ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitiki'muose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams. •

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartį.

KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRU-_______________________
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. Phone PULLMAN 0866

Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus 
pigesnės, negu buvo. Musų kainos 
pigesnės, kaip kitų.

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekinad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

6869 SO. VVESTERN AVE. 
Chicago, 111.

4712 S. ASHLAND AVE. 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

ezHk

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank- 
Itas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8. 

i Phone Canal 0523

DR. P. P. ZALLYS
DENTI8TAS 
39 East lllth Street

Trio Y. U. C. A, Roseland 
Gazas, X-KAY, etc.

Tel. Ofiso Ir Rea Grovehill 0617
6917 S. Washtenatv Ave.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
YaL: 8-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 8-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 

8eredomls ir nedėllomls pagal sutarti

REZIDENCIJA:
6631 S. California Ave.
Telefonas Republic 7868

Tel. Canal <267 Ros. Prospect <669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED 8TK.HET 
Residenclja «« So. Artesian Are.
Valandos:< 11 ryto lkl 4 po pietų 

lkl 8:88 vakare

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tet Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgus 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted 8K 
Kampan liet Street

Vai.: 1<—11 v. ryto. 1—4. 7—t v. v 
Nedėliomis ir Šventadieniais 19—U

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

OR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4(531 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofi'sų. po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE. 
SPEC1JAL1STAS

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

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

Telefonas Midway 2880
Office; 

Vlctory 2284
Res.:

Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN ANO BURGEON 
3046 Wentworth Avenue

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 T. M. 
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago, III.
Phone: HeuUock 4700

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tet Virginia 0036

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Pemikėitau | erdvesne Ir patogesni 

vieta
*335 SO. HALSTED SI.

Vai.: nuo 10 ryto lkl 2 po pietų la 
nuo S iki 8 vakare 

Sventadleniale nuo 10 lkl 12 
Phone BOULEVARD 8481

Tek GrovehUl 1696

DR. A. t YDŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
Vai.: 9-11 ryto 8-4 Ir 7-9 vak. 

Beredomla po pietų ir NedėidienfcUa 
tik susi ta ras

8488 V. MAROUETTB ROAD

Res. Phone 
Englevvood 6641

Office Phone 
Wentworth 3005

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

7850 S. HALSTEL) STREET
ROOM 210

Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

Tel. Ofiao Boulevard 6011-14 
Rea Vlctory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 4:30-8:30



fl DRAUGAM (Šeštadienis, gegulės 6 d., 1933

ŠIANDIE LĖKTUVO KRIKŠTYNOS
SEKMADIENĮ: SUDIE CHICAGA

PRANEŠIMAI

Šiandie, gegužės 6 dieną Mu- 
nicipal aerodrome. 63 ir CiceVo 
Avė., aeroplano “Lituanica” 
“krikštynos.” Krikšto motina 
bus pati lakūno Dariaus mo
tina. Pradžia 4 vai. po pietų.

Sekmadienį lakūnai sako 
sudie Chieaga ir pasileidžia į 
New Yorkų, kurį pasieks po
piet ir dalyvaus Aviacijos die
noje, kurių rengia New Yor
ko lietuviai.

Paskutinės dienos
Paskutinės dienos užsisaky

ti laiškus, kuriuos lak. Darius- 
Girėnas vež į IJetuvų. Asme- 
niai arba laiškais kreipkitės j 
“Draugo” redakcijų Ig. Sa
kalų. Už vokų, specialį lakštų, 
pašto ženklus viso $2.

Nežiūrint, kad lakūnai jau 
bus išskridę iš Chicagos, laiš
kus dar galima bus užsisaky
ti. Visi laiškai Lietuvos Kon- 
sulate turi būti ne vėliau ge
gužės 18 d. Tat kas greitai 

(užsisakys, dar suspės pasiųsti 
prieš geg. 18 d.

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

BŪK PASVEIKINTA LIE
TUVOS LAKŠTINGALA!

Kas drįsta sakyti, kad lie
tuviai neturi talentų?

Žiūrėkite! Lietuvos lakštin
gala dabina svetimtaučių pro
gramas ir vakarus! Lietuvos 
operos artistė savo maloniu ba 
Įsu žavi jų širdis.

Chicagos lietuviams irgi pa
sitaiko proga išgirsti pagar
sėjusių Emilijų Mickūnaitę ge
gužės 6 d., Nekalto Pras. P. 
6. parapijos salėje. Tų dienų 
mes, lietuviai, būtinai atsilan- 
kvkim pasiklausyti E. Mickū
naitės, parodykim, kad mes į- 
vertiname jos talentų, jos pa
stangas iškelti lietuvių vardų.

Juk ji lietuvaitė! Mūsų se
suo — daug triūso padėjusi 
lavindama savo balsų kol iš
kilo į artistų tarpų. Ji nesi- 
didžiuoja; drąsiai sakosi esa
nti lietuvaitė!

Viengenčiai! Kuomi mes pra 
stesni už svetimtaučius! Juk 
ir mes suprantame dainų! Juk 
mūsų tėvai ir protėviai mėgo 
dainas?! Lietuva yra “Dainų 
Šalis”! O dabar pasitaiko pro 
ga išgirsti E. Mickūnaitę! Ji, 
pratusi pasirodyti tik didelė
se auditorijose, kur šilkais iš
klota, nesididžiuoja atsilanky
ti ir į mflsų paprastas svetai
nes ir mums padainuoti.

Klausydami jos mintimis nu 
skrisime atgal į Lietuvos lau
kus ir prisiminsime :avo jau
nas dieneles.

Stebimės, kai įžymus kitų 
tautų, sakysim žydų ar airių,

atsilanko; didžiausios tos tau
tos minios susirenka jo pasi
klausyti! Kodėl mes tai nega
lime padaryti? Mes niekuo 
prastesni už juos! peikia tik
tai kiekvienųm iš mūsų pasi
ryžti nepraleisti šios progos. 
Svetimtaučių laikraščiai rašo 
apie jos nepaprastus gabumus, 
o mes, lietuviai? Jei nesusi
rinksime skaitlingai jos pasi
klausyti, ar galime tikėtis, kad 
ji atsilankys kitų kartų?

Parodykime, kad mes ja, iš
tikimųjų, didžiuojamės ir įver
tiname jos talentų!

Nekalto Pras. Panelės Švč. 
parapijos choras taip pat per 
paskutines kelias savaites ruo
šėsi prie to koncerto. Išmoko 
naujų dainelių; jis pasirodys 
pilnoje savo grožėje.

Taipgi dalyvaus ir “Pipirų* 
kvartetas.

Todėl, pasiryžkime atsilan
kyti šeštadienio, gegužės 6 d., 
8 valandų vakare į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Švenčiau- 
Jsios parapijos svetainę ir pa- 
įsiklausyti Lietuvos lakštinga
los! Leonardas G.

ŽINIOS IŠ ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

CHORO VAKARAS

Gegužės 7 d. Šv. Mykolo 
parapijos svetainėje 7 valan
dų vakare parapijos choras, 
vadovaujant varg. N. Kuliui, 
duos metinį koncertų.

Programų išpildys choras 
su gražiausiomis dainomis ir 
lošimu “Katriutė” p. Masko- 
laičių prirengta. Po lošimo šo
kiai griežiant choro orkestrai.

S

BAIGS 1932 3 M. SEZONĄ

Muzikas J. 3AURIS, vienas įžymių chorvedžių, 
su savo vadovaujamu L. V. Dainos choru sekma
dienį, gegužės 7 d., Gimimo P. Š. parap. salėj 
premiera “O! Daktare!” baigs 1932-3 m. veiki
mo sezonų. Veikalas priruoštas kuo geriausiai. 
Laukiama skaitlingo publikos atsilankymo.

Kviečiame gerbiamus para- ’ dėtų. Valgiai ir gėrimai na-
pijonus ir visus lietuvius No
rth Side skaitlingai atsilanky-

rėms ir jų šeimynoms dykai; 
pašaliniams tik 35c. Pradžia

,ti, prisidėti prie vakaro parė- 6 val vakaro. Grie§ gerft
mimo. Įžanga tik 25c. Prašo
me nevėluoti. Pradžia lygiai 7 
vai., kad po koncerto būt lai
ko dar ir pasišokti.

Kvieslys

NAUJIENOS IŠ VISU 
ŠVENTŲJŲ PARAP., 

ROSELAND
Gegužės 7 d., Visų Šventųjų 

parap. svetainėj rengia šeimy
ninį vakarų su gražia ir juo
kinga programa. Kurie teiksi
tės ateiti, nepamirškit stipriai 
susiveržti šonus, kad neskau-

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7000 

Valandos S ryte iki B popiet 
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlto, Seredos lr Pėtnyčlos 
vakarais ( iki 9 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St

Utarninko, Ketvergo lr Rubato* 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9*100

zika.

IF

H

mu-

X Simano Daukanto drau
gija laikys mėnesinį susirin- 

(kimų sekmadienį, gegužės 7 d. 
į 12 vai. Chicagos Lietuvių Au- 
jditorijos svetainėj. Visi nariai 
J būtinai privalo atsilankyti. Y- 
ra naujų reikalų svarstymui.

Valdyba

LIETUVOS IR VILNIAUS
GARSIAKALBIAI PA

VEIKSLAI
Pirmu kartu rodomi Chica

goje, J. Januškevičiaus Jr., 
garsiakalbiai, naujausi ir vė
liausi, krutamieji paveikslai iš 
Lietuvos ir Vilniaus. Pamaty- 
kit ir išgirskit Lietuvų. Pa
veikslai bus rodomi:

Gegužės 7 d. Chicago — 
Dievo Apvaizdos parapijos sa 
lėj, 18th St. ir Union avė.

Gegužės 13 d., Melrose Park 
— Vaičūno salėj, 15th Avė. ir 
Lake st.

Gegužės 11 d. Roseland — 
Strumilos salėj, .158 E. 107 st.

Geg-užės 12 d. Chicago — šv- 
Mykolo parap. salėj, 1644 Wa- 
bansia avė.

Gegužės 13 d. Detroit, Mi
ch. — Lietuvių salėj, 25th St. 
ir Vernon Highway. Po pa
veiksi;} bus šokiai.

Pradžia visur 7:30 vai. va
kare. Paveikslai filmuoti ir

Narė rodomi J. Januškevičiaus Jr.

A TP1GINTOS
Elektrikinės Ledaunės

. ■ . - . ... I .
Del sutaupymo pinigų ant maisto perkant ant 

sykio daugiau.
Kiekvienam apsimoka įsigyti Elektrikine le- 

daunė mokant tiktai tiek kiek kad kainuoja ledas, 
po $2.00 į savaitę.

BRIDGEPORT HARDVVARE
AND

PAINT CORPORATION
J. 8. RA.MANCIONIS, Vedėja*

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų 
ir visokių geležini;} reikmenų.

Štai dabar mūsų krautuvėje keletas bargenų:
Sienoms popiera rolelis .. 5c ir aukščiau
SPAR Varnish, galionas .................... $1 «25
FLAT Paint, galionas.........................59

3214 SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7261

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFERINfcS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
Švediški mankštinimal ir elektros masažas

Treatmental visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio 
ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų. kuomi galima išsigelbėti nuo visokių Ilgu.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

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

K. S. Jakubaitis
SENA HARDWARE KRAUTUVĖ

Visokios maliavos, maliorių ir karpenterių įrankiai. 
Gausus pasirinkimas namams reikmenų. Nuo senai 
esame biznyje ir turime daug patyrimo. Namų pertai
syme ir pagerinime teikiame naudingų patarimų. Rei
kale kreipkitės, o gausite ko geriausių patarnavimų.

3240 SO. HALSTED STREET

PARSIDUODA LOTAS
Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi

mo. Labai parinktina vieta Brighton Park 
apylinkėje. Kas minfįna nąmą statyti, ne
praleiskite šios geros progos.

Del gilesnių informacijų kreipkitės as
meniškai.

1901 S. HALSTED STREET

Marijonų Kolegijos Rėmėjų Chic. Apskritys 
ATIDARO VYTAUTO DARŽĄ

SAVO PAVASARINIU PIKNIKU

SEKMADIEHYIE, GEGUŽES 7 DR
PRADŽIA PIRMĄ VALANDĄ POPIET

D idelės, Linksmos Gegužinės su Skaniais 
Užkandžiais, Smagi Orkestrą Grieš Įvairius 
Šokius.

Daržo gaspadorius atidarys naujus šaltinius dėl ištroškusių, visi bus užga
nėdinti. Daug svečių, biznierių ir sporto mylėtojų pasižadėjo dalyvauti. Bus ir 
JUOZAS BANCEVIČIUS, drapiežnas dzūkas su savo draugais. Visi į Marijonų 
Kolegijos piknikų atsilankę gaus gražių dovanų. Kviečia Rengėjai

*79.00
*79.00
*99.50
*99.50
*99.50
*99.50

Majestic Electric Kefrigerator. bu garancija 
Visas Porcelinis Naujas uz ............ $/L9aOO

Apex Elektrikinis Ref. už ....
Crosley .......................................
General Electric ......................
Erigidaire — General Motors .
Spartan .....................................

Norge ................................................
Jūs galite pasirinkti — Visų žinomų išdirbysčių 

šalia prie šalies, dabar tokia pigi kaina.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas — Boulevard 4705—8167

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
Nedėiioj — WCFL, 970 K — 2 nyk: 8 vai. išryto ir 1 

vai. po piet. I Į
Ketvertais — WIIFC — 1420 K. 7:30 vai. vakare. 
Kiekvienų dieną WAAF, 920 K. 4:15 po pietų.

INSURANCE
NOTARY | 
PUBLIC

‘Pu IKII.WICZ<s(o-

MORTGAfiE BANKERS

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ ' 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

Paieškau merginos į Bu iness 
Partnersliip. Turi turėt ant 
rankos $3000 cash.

S. URNEŽUS 
1736 West 47th St.

Švarus biznis — lietuviškų 
knygų, gintarų, laikraščių ir 
kitų smulkių daiktų. Tinka
mas vyrui ir moteriai, jaunam 
vaikinui bei merginai. Parduo
sime pigiai, reikale parduosi- 
ne lengvais išsimokėjimais. 
Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku:

Br. Lit.
Spaustuvė,

3352 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

ANT RENDOS 6 kamb. flati 
kampinis namas, netoli nuo1 
gatvėkario linijos. Pečium ap
šildomas, 2-tras aukštas. Ren- 
da visai nebrangi.

4359 S. Maplewood Avė.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandu*, Pianua u* Pf- 
KlaiiRlas kainas. Pašaukit lafayette 
8980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

GARSINKINTFS
"DRAUGE”

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvė. Bonu., Pirmu. Mor- 
fflčlua, Namus, Ferma* lr Blanlu. vi
sose valstijos*. Tai pri darom Įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu blsnyje ir teisingu patar
navimu, ta* jum* bus naudinga.

J. NAMON FINANCE GO.
6755 S. Western Avenue

Chicago, Tll.
Tel. GROVEHILL 1018
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