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RYTOJ "DRAUGO” PK II KAS VYTAUTO DA SCįįį

PREZ. ROOSEVELTAS PASIRAŠĖ 
INFLIACIJOS BILIŲ

EUROPOS VALSTYBĖS PRIPA
ŽĮSTA TARIFO PALIAUBAS

, -S* • . .
T. Sąjungos taryba susirinko 

nepapraston sesi jon

PASIRAŠĖ INFLIACIJOS 
BILIŲ

PRIPAŽINO TARIFO PA
LIAUBAS

AVASHINGTON, geg. 12. — 
Prezidentas Rooseveltas va
kar pasirašė ūkių infliacijos 
bilių. Po pasirašymo paskel
bė pareiškimų.

Meldžia ūkių morgičių savi
ninkų būti kantriais, palaukti, 
nepulti savo kreditorių, neap- 
rašinėti ūkių, kol atitinkamai 
vyriausybės organai nepasit
varkys morgičių išpirkti.

Prezidentas pažymėjo, kad 
vyriausybė morgičių reikale 
gelbės tiems ir kitiems. Nė vie 
ni neturės nuoskaudos, tik nau 
dos. - —

LONDONAS, geg. 13.
Kone visos, 'turinčios didelę 
tarptautinę prekybų, valsty
bės jau pripažino J, Valsty
bių pasiūlytas muitų tarifams 
paliaubas, kurios veiks iki pa
sibaigsiant moteralinei ir eko
nominei konferencijai Londo-
ne.

SUSIRINKO T. SĄJUNGOS 
TARYBA

J. V. ATSTOVYBE KONFE 
RENCIJAI

ŽENEVA, geg. 12. — Para
gvajus paskelbė karų Bolivi
jai. Specialin posėdin. susirin
ko T. Sąjungas tafyba. Bus 
dedama pastąųgų abu kraš
tus sutaikinti. Jei ne, gal bus 
siunčiama bausminė ekspedici

PASKELBS ‘DRAUGO’ VAJAUS REZULTATUS

AUTOMOBILIŲ SAVININ
KAMS

Illinoiso gubernatorius pasi 
rašė Įstatymą. Pradėjus šau
do mėnesiu, 1924 m., kiekvie
nas automobilio savininkas tu 
:ės iš valstybės įsigyti liudiji 
iną, kad jis tikrai yra mašinos 
savininku.

Vakar vakarą gauta žinia, 
kad paskelljtas ūkininkų strei 
kas, kuris šiandien turėjo pra
sidėti, atšauktas.

chicagoje NUMATOMAS gausingas lietuvių
VOKIETIJA NEDALYVAUS 

PARODOJE

Chicagos šimtmečio pažan
gos parodoje Vokietija :iema- 
io dalyvauti ir turėti specia

lų savo atstovą.
Apie tai žydams pranešė pa 

rodos rengimo komitetas, ka- (1° 
la žydai reikalavo, kad vokie- 
■ių atstovas nebūtų priimtas 
oarodon.

ŪKININKŲ STREIKAS 
ATŠAUKTAS

SUVYKIMAS
PIKNIKO RENGIMO KOMISIJA 

VISUS KVIEČIA
•Vytauto darže rytoj įvyk

ta šiemet pirmasis dienraš- 
Draugo” naudai sureng 

tas piknikas. ' K
Šis piknikas ypatingas 

tuo, kad jo metu bus baigtas 
keletą mėnesių besitęsęs 
‘ ‘ Draugo ’ ’ platinimo vajus. 
“Draugo” platintojams — 
kontestininkame bus pripažin
tos dovanos. iii-

“Draugas” nėra koks nors 
partijos, ar atskirtas organi
zacijos laikraštis. Jis yra visų 
lietuvių katalikų laikraštis. 
Jis lietuvių katalikų remia-
mas ir skaitomas. Jis lietuvių

AVASHINGTON, geg, 12. — 
Paskirta J. Valstybių atstovy 
bė ekonominei konferencijai. 
Ši atstovybė j Londoną išvyks 
gegužės mėn. 31 d.

ja.

BUS DUODAMOS ŪKININ
KAMS PASKOLOS

Yra žinoma, kad T. Sąjunga 
nesutaikė japonų su kinais, 
tari nežinia, ar jai pasiseks 
šiuos kraštus suvesti draugin
gumam

VOKIETIJA NEPASI
DUODA

KUN. J. PAŠKAUSKAS

“Draugo” bendrovės pirmininkas. Rytoj bus “Draugo” 
piknike ir paskelbs vajaus sekines.

SAUGOS PIENO ATVEŽI
MĄ

KRYŽIAUS NEŠĖJAS IŠ
VYKO I JERUZALĘ

VETERANAMS DUOS DAR 
BĄ

Šiandien ūkininkai žada 
streiką pradėti. Imtasi priemo 
nių apsaugoti pieno pristaty
mą į Chicagą.

AVASHINGTON, geg. 12.— 
Ateinantį pirmadienį vyriau
sybės organai pradės duoti ū- 
kininkams reikalingas pasko
las — iki 5,000 dol. ūkininkui. 
Paskiau vyriausybė imsis per 
finansuoti ūkių morgičius.

IŠVYKO SAU SKIRTON 
' VIETON

ŽENEVA, geg. 13. — Nu
siginklavimo konferencija ir 
vėl nustoja veikusi. Vokieti
jos atstovas atsisako statomus 
Arokietijai reikalavimus pripa 
žinti.

Vokietija griežtai stovi už 
lygias visoms valstybėms tei
ses ginklavimosi reikalu.

ROMA, geg. 13. — Bavaras 
Johann Muller, kurs nesenai 
čia atvyko iš Bavarijos pės
čias sunkiuoju kryžium neši
nas, vakar apleido Romą. Iš
vyko į Jeruzalę. Ir j ten pės-

i

čias sunkų kryžių neša.

ANGLAI PRIEŠ VOKIEČIŲ 
ATSTOVĄ

NEAV YORK, geg. 12. —
Į Daniją išvyko ten užimti šio 
krašto atstovo vietą Mrs. 
Ruth Bryan Owen.

ŽEMES DREBĖJIMAS

BRANGINTINI NAMAI

SOFIJA, geg. 12. — Kai 
kurias Bulgarijos dalis ištiko 
žemės drebėjimas. Apie nuos
tolius kol kas nieko nepraneš 
ta. *

Iškelta aikštėn, kad Illino- 
iso universiteto prezidentui 
Cbampaign, Ilk, mieste pasta
tyti dideli puošnūs namai, ku
rie turi 26 kambarius ir kurių 
pastatymas 207,000 dol. kaina

LONDONAS, geg. 12. —
Hitlerio vyriausybė prisiuntė 
čia savo naujų atstovą, ku
rio uždavinys yra Anglijai iš
aiškinti apiė vokiečių fašistų 
judėjimą. Prieš šį atstovą pa
kilo žydai ir jų šalininkai. Tu 
rėš jis apleisti Angliją.

vo.

6 PAGROBĖJAI NUBAUS- 
' TI

PEORIA, III., geg. 12. —
-Federalinam teisme 6 pagro
bėjai nubausti ilgiems metams 
kalėjimu ir pinigiška pabauda.

ŽYDAI NEGALĖS ŽEMĖS 
ĮSIGYTI •

PRANEŠIMAS

BERLYNAS, geg. 12. —
Pagamintas įstatymas, kuriuo 
bus uždrausta žydams Prūsi
joj įsigyti savastin žemę.

Visi vajaus kontestininkai*ir “Draugo” pikniko darbi
ninkai kviečiami atsilankyti į Aušros (Vartų parapijos sve
tainę antradiienį, gegužės 16 d., 8 vai. vakare.

c

KOVAI PRIEŠ VĖŽĮ

AVASHINGTON, geg. 12.— 
ATiso krašto veteranai vėl pla
nuoja maršuoti Į šį miestą ko 
munistų vadovybėje ir reika
lauti bonusų, arba darbo.

Prezidentas pranešė, kad j

Mency ligoninėje įtaisyta 
X-ray mašina, kuri galės at
likti 75 milijonų dolerių ver
tės radijumo darbą.

f

NETURI “LAISNIŲ”

Cooko apskrity pavieške- 
liais yra daugiau kaip 500 už
eigų — restoranų su smūklė-

brangina pats popiežius ir vys 
kupai. Tad pagirtinas yrą 
koatestininkų darbas. Jie yra 
katalikiškos spaudos apašta
lai.

.. v i ’ ■ < ■ C'.."

Pikniko rengimo komisija 
nuoširdžiai kviečia šin pikni- 
kan visus Chicagos ir apylin
kių brolius lietuvius. Vytau
to darže visi ras daug malo
naus ir nuoširdaus priėmimo. 
Jaunimas ras visą eilę žaidi
mų. Bus kumštynių ir kitokių 
rungtynių. Bus pakankamai 
teisėtų gerymų ir užkandžių.

Sųrvšy su užsibaigiančiu
<< Draugo” vajum pasakys

katalikų gerovei leidžiamas.
Kas katalikišką laikraštį re
mia ir platina, tas dirba ka
talikų spaudos apaštalavimo 
darbų, šį darbą aukština ir Paškauskas.

prakalbą žinomas mūsų gerb. 
veikėjas prof. F. B. Mas ta us- 
kas, taip pat “Draugo” bend
rovės pirmininkas gerb. Jųųi.. » v ■ ,

STANCIKAS UM PIRMJĮJ
“DRAUGO” VAJUJE

Milžiniškas darbas jau bai
giasi. “Draugo” vajus buvo
pradėtas spalių m. 14 dienų, 
T932 m. Per tuos 7 mėnesius 
27 kontestininkai smarkiai 
darbavosi, kad laimėjus ko 
daugiau balsų. Ryt, 5 vai. va
karų jų kilnus darbas užsibai
gia ir jų pozicijas sužinosime.

K Šerpetis, 1710 N. Girard 
St., Chicago, 111...........246,824

S. Stašaitis, 1413 S. 46th 
Ct., Cicero, III. ...... 212,204

V. Mandravickas, 815 — 45 
St., Kenosha, AVis. .. 187,001

J. J. Aukškalnis, 1354 Har
rison St., (Gary, Ind. 133,876

P. Fabijonaitis, 2231 W. 23

! mis. Iš jų tik 14 moka apskri- 
jiš karo veteranams duos dar-. x- • ioioni„q 
lų miškuose. Iš pradžių iKųOOOi ““

vyrų Ims parinkta, o paskiau BOLŠEVIKAI LAUŽO SU-
gal ir daugiau.

Jei ji© nenorės to darbo, ko
kį dirba kiti bedarbiai miš
kuose, tada bus aišku, 
jiems darbas nerūpi.

TARIMĄ

kad

PRIĖMĖ NAUJĄ AMBASA
DORIŲ

HAVANA, Kuba, geg. 12 — 
Prezidentas Machado priėmė 
naują J. A7alstybių ambasado
rių S. AV’ells.

Po to prezidentas įsakė 
spaudos cenzūrą panaikinti -ir 
iš kalėjimų paleisti 85 politi
nius priešus.

MASKVA, geg. 12. — Bol
ševikų vyriausybė pranešė ki
nų vyriausybei, kad • Kinija 
neturi jokių teisių prie rytinio 
kinų geležinkelio Mandžiūri
joj.

Tuo būdu bolševikai mano 
Kiniją atsavinti, kad geležin
kelį galėtų japonams parduoti. 
Visa bolševikams nelaimė, 
kad japonai to geležinkelio ne 
perka. Ir be pirkimo jie gali 
jj pasisavinti ir juo naudotis.

PLATINKITE “DRAUGĄ >»

11 MERGAIČIŲ ŽUVO 
GAISRE ORO STOVIS

Bet iki ryt 5 vai. vakaro vis jpi.t Chicago, III.........  120,404
dar vyks smarki kova kontes- į a. Janušauskas, 1233 S. 49
tininkų eilėse. Mat, dovana, 
tai dovana. Daug kas gali lai

Ct., Cicero, III............... 109,608
J. Motikaitis, 1305 S. 51st

mėti dovanų, bet pirmąją, tai Avė., Cicero, III.........105,403
retas. Tik vienas tai gali lai- K. Vaitkienė, 6829 S.Talman
rnėti,

Bruzdėjimas smarkus. Visi 
kontestininkai tūkstančius 
balsų įneša. Daug tūkstančių 
dar laimės iki vajaus pabai
gos.
KONTESTININKŲ STOVIS:

V. Stancikas, 1706 AV. 47th 
St., Chicago, III. .. 1,487,485

A. Švilpauskienė, 103 N. 20 
Avė., Melrose Pk. ..1,456,687

P. labutis, 917 AV. 34th st., 
Chicago, III................ 984,182

A. Valančius, 1226 S. 50th 
Avė., Cicero, III........ 783,506

S. Staniulis, 6651 S. Talman
Avė- Chicago, III. .. 602,208

MlNTLA, F. S., geg. 12. — 
Sudegė vyriausybės užlaiko- 

reformaeijoR mokyklama
mergaitėms. 11 mergaičių žu
vo.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. šiandien retkarčiais ga
li būt lietaus; rytoj numato
mas gražus oras; maža tempe 
ratūros atmaina. Vakar po-

A. Stulginskas, 1628 So. 50 
Avė., Cicero, III.......... 425,466

S. Balčiūnienė, 2212 AV. 23 
St., Chicago, .... 420,257

A. Gilienė, 3131 Emerald 
Avė., Chicago, III. .. 338,257

O. Rašinskienė, 1639 S. 50th
piet buvo 72 1. šilumos. Avė., Cicero, III. 301,325 chigan

Avė., Chicago, III. . . 103,506
M. Misiūnas, 245 W. 108th 

St, Chicago, III........... 89,753
F. A. Condrot, 1706 E. May- 

omensing Avė., Philadelphia, 
Pa.......................................... 81,506

A. Gubysta, 4355 So. Mo- 
zart Avė., Chicago, III. 75,900

A. Bacevičius, 1850 Wabaa* 
sia Avė., Chicago, III. 52,757

A. J. Sutkus, 1007 8th St, 
AVaukegan, III............  49,401

Pr. Vaičekauskas, 4242 So. 
Maplewood Avė., Chicago,'
III........................................ 42,254

Pr. Žebrauskas, 2253 S. Oa
kley Avė., Chicago, III. 42,001

V. Gaižauskas, 148 E. 107th 
St., Chicago, Tll. ... 32,701

Paul P. Petrauskas, 14 John 
son st., Binghamton.
N. Y. .......••••••• 26,507

Ona Aksomaitis, 100 
mon Avė., Detroit, Mi-

25,473

* ■ M fu
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“D R A U G A S”

Oataa kaadlan, lfckjnu Mkmadlenlua 
PRUMUMERATOa KAINA: Metama — »«.•• P«-

*» Mat? — f I.M, Trinu Mėnealama — fl.M, Vienam 
u Tie Ku ipoje — Metama (T.M. Puaaė Ma-

% „t»U»
M'iA’oiauv i &vfwyoudeiiuuiMi <wRų u«or*

« •pretorna <a> padaryti tr aeprlMunčtama tam
• e> pato ėanklg.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po niet

-teaaktoriua artima — nuo 11:BB IU 1»:«» vaL 
įkalbtam kataoe prietunaamoe aarelkalarea

"DRAUGAS”
UiHUANlAN DAILY FRIEND

Publlebed Daily, Sieeąt Bunda?. 
aUBaCRUPTIOMa: One Tear — «ta Montka

•SU. Tkree Montka — fl.W. One Montk — 7M. 
*®ae One Tear — fT.ee. ais Montka — fe.ee 

•©» •Be.
«r«ertlataa ta “DRAUGAI” brlnge beat reaulta 
eurerOatna ratee on appllaatlon.

DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

me. Nepamirškime ir mirusiųjų motinų, at
lankykime jų kapą, pasiruelskime už jų sie
las.

PASTABĖLĖS

Rytoj baigiasi ‘Draugo’ vajaus kontestas. 
Rytoj sužinosime, kas laimėjo pirmas dova
nas. Mes didžiuojamės savo talkininkais, ku
rie su didžiausiu pasišventimu darbavosi per 
keletą mėnesių ir mūsų dienraščiui skaitytojų 
skaičių žymiai padidino. Visa susipratusioji 
katalikų visuomenė jiems yra dėkinga dėl to, 
kad jie platina katalikiškąją spaudą.

NAUJAS PREZIDENTINIS KABINETAS
Su prisaikdinimu naujojo 

prezidento ir jo sudaryto nau
jo kabineto, nebus gal, pro ša
lį čionai aprašyti įvairius da
rbus, kuriuos kabineto nariai 
veda ir truputį išdėstyti apie 
jų vedamus departamentus.

J. A. Valstybėse kabinetai 
mainosi su naujo prezidento 
išrinkimu. Tas įvyksta net ta
da, kada prezidentas priklau
so tai pačiai partijai, kurtai 
priklauso įeinantis preziden
tas. Nors kas ketvirti metai 
mes turime kabineto perinai-

DIENOS KLAUSIMAI
PAGERBKIME MOTINAS

Dalinai gal ir keista, kad viena diena 
jnetuose yra pavedama motinų pagerbimui. 

Kfeįsta dėl to, kad motinos ne vienų dienų 
metuose, bet kasdien turi būti tinkamai ger
biamos, nes niekas pasaulyje tiek daug savęs 
neišsižada, nepasiaukoja, kiek motinos. Dėl 
to neužtenka tik viena kuri dienk joms pa
vesti, kad įvertinti motinos reikšmę, ją pa
gerbti. Jei motinos savo pareigas atlieka ge
rai ir sąžiningai, jos užsipelno aukščiausio 
Šventumo laipsnio. Tokias motinas turi ger
bti ne tik jų vaikai, bet ir tauta turi būti 
joms dėkinga. i i

Šiandien, kada visokis modernizmas pa
lietė kiekvieną žmonių luomą, nelengva ir 
motinoms yra savo pareigas eiti. Ir čia atsi
randa sugedimų. Yra sakoma, kad jei kurioj 
nors tautoj grabų atsiranda daugiau, negu 
lopšių, tokia tauta neturi ateities, jai iš anks
to juodą kryžių gali pastatyti. “P. B.” skun
džiasi: “Prie to pradeda eiti if lietuvių tau
ta. Jau ir pas mus mažėja skaičius tokių mo
tinų, kurios rašytojo Silgeno žodžiais beta
riant, ištikimai stovėtų Pasaulio Kūrėjo to
limesnėj žmonijos ekzistencijoj — gimdytų 
ir Tūpestingai auklėtu vaikelius.”

Tuo žvilgsniu Motinų Dienos minėjimas 
yra pateisinamas ir reikalingas, nes iškelia
ma motinos vertingumas, jos pareigų šven
tumas ir primenama, kad motina tautos gy
venime patį svarbiausįjį vaidmenį vaidina.

Motinų Dienos minėjimas ypatingai yra 
reikalingas tiems, kurie savo motinas visai 
yra užmiršę. Taigi, ryt diena tokiems turėti} 
priminti, kad nevalia yra užmiršti savo mo
tinų, kuri tiek daug dėl savo vaikų turėjo 
kentėti, tiek daug vargti ir rūpintis. Dėl to 
visi atminkime savo motinas, jas pagerbki

Illinois valstybės legislatūra buvo prit> 
mus pardavimo taksų (sales tax) įstatymą.
Ir gubernatorius Horneris 4tą įstatymą jau 
buvo nžgyręs ir pasirašęs. Tuo žmonės labai !n$» bet čionai, Amerikoje, ne
nepatenkinti. Kilo protestų. Darbininkai pa- turime “ministeriškų persive 
juto naują naštą ant savo pečių. Gerai, kad rtimų 
aukščiausias valstybės teismas pripažino pa
rdavimo taksų įstatymą nelegaliu ir prieš- 
konstituciniu.

arba ministerių rezig- 
navimų. Europoje kabinetas 
atsako parlamentui ir tuoj siu
nčia rezignaciją, kuomet jam

reikalų, pridėta šeši kiti de
partamentai. Dabar yra de
šimts Kabineto narių: Valsty
bės Sekretorius, Iždo Sekreto
rius, Karo Sekretorius, Vy
riausias Prokuroras, Paštmei- 
steris, Laivyno Sekretorius, Vi 
daus Sekretorius, Žemdirbys
tės Sekretorius, Komercijos 
Sekretorius ir Darbo Sekreto
rius.

Kabineto nariai gauna po 
$15,(XX) į metus algos. Juos 
skiria prezidentas, bet Sena
tas turi patvirtinti. Retai Se
natas nepatvirtina paskirtų 
asmenų, ir tik prezidentas ga
li juos pašalinti.

Naujai išrinktasis preziden
tas, sudarydamas savo kabine
tą, turi laikytis kai kurių tra
dicijų. Viena tradicija reika
lauja, kad kiekviena krašto 
dalis butų atstovaujama. Val
stybės Sekretoriaus vieta pa

pareiškiama nepasitikėjimas.
Prezidento Roosevelto paskirtas specialis ' Amerikos kabinėtas, atstovau- 

Jungtinių Valstybių ambasadorius Europoje ^dainas valdžios ekzekutyvą (i,? 
p. Nonnan U. Davis gerai darbuojasi. Ka- pildomąją dalį) atsake vien 
dangi jis gana gerai yra susipažinęs su Eu-’tik prezidentui, kuris yra vy-prastai siūloma žmogui, kuris
ropos valstybių reikalais!, dėl to reikia tikė
tis, p. Davis daug naudos Europai padarys, 
y patingai taikos žvilgsniu. N. Davis’o vardas 
yra surištas ir su Klaipėdos klausimo išspre
ndimo reikalais 1923 metais.

• * I * ! 'X
Visų kraštų pinigų valiuta susmuko. Su

smuko ir galingasai doleris, kuris visur bu
vo didelis ponas. Tik Lietuvos litas kol kas 
stipriai laikosi. Ir žada laikytis. Doleris Lie
tuvoj jau ne be taip gaudomas, kaip būdavo

riausias krašto vadas. J. A. V. 
kabinetas neatstovauja kong
rese partijos didžiumos. Hoo- 
verio laiku turėjome respubli
konišką kabinetą, kuris veikė 
su kongresu, kurio didžiumą 
sudarė demokratai. Kitas ski
rtumas tarpe Amerikos ir Eu
ropos sistemos yra, kad šaly
se, kaip Anglijoj ir Prancūzi
joj, kabinetų ministeriai pa-

maž daug, skaitomas “prezi
dento medžiaga”, kitais žod
žiais, tinkamas būti preziden 
tu, nes toji vieta yra peržen
giamas akmuo į prezidentystę. 
Jefferson, Miidison, Monroe,

prieš kelerius metus. Litas darosi didesnis prastai yra parlamento nariai, 
ponas. Ar ilgai taip bus, sunku pasakyti.
Vis dėlto reikia tikėtis, kad litai išsilaikys 
tokioje aukštumoje, kokioje jie dabar yra.

J. A. V. konstitucija draud
žia Senato arba Atstovų Buto 
nariui “laikyti ofisą po J. A. 
V. jo kongresinio termino me
tu.”

PROF. F. B. MA STAUSKAS
kalbės “Draugo” vajaus piknike.

siemą. Bet Apšvietos Biuras bilieto yra jo asmeniniai pa- 
prie Vidaus Departamento pri tarėjai. Kabineto susirinkimuo 
žiūri “surinkimą ir išdalini- ;e nariai nebalsuoja, tik pasi
nių ” informacijų apšvietos rei dalina mintimis. Prezidentas 

Adams ir Van Burean, prieš kalamg Tačiau gfe biurag ne. ga)i žinoti savo «<oficialės §ei. 
tapsiant prezidentais visi bu- kontroiįuoja įvairių valst. mo- rnynos” nuomones, bet jam ne 
\o Valstybės Sekretoriai, Li- sistemos. privalu sekti didžiumos nusi-

Neturime Kolonijų Departa
mento. Salų Reikalų, Biuras, 
prie Karo Departamento, pri
žiūri dalykus. Taipgi neturime

’ Viešojo Tikėjimo Departainen- 
Bryan, Hardingas - Charles n(fg valdžia neturi .„ieko 
K Hughes, respublikonų kai- su tik8jimw So
didatų i prezidentus prieš ke- 1^ gerovS> kaipo apSviet£ų 
turis metus. ^ra valst. dalykas,

J. A. V. prezidento kabinę- dėl to neturime Socialės Gero- 
te yra mažiau Hariu negu ti- vės Departamento. Federalis 
piškanie Europos valstybės ka- toje dirvoje darbas pavestas 
binete. Čionai neturime Ap- Vaikų Biurui ir. Moterų Biu- 
švietos Sekretoriaus, kadangi rui. /

Valsty
ncolnas pakvietė VVilliarn H. 
Seward jo respublikonų kon
vencijos 1869 m. konkurentą 
į tą vietą; 1913 m. VVilsonas 
paskyrė VVilliam Jenning.

Už poros savaičių prasidės Chicagos Pa
saulinė Paroda. Miesto valdžia kiek galėda
ma stengiasi papuošti miesto paviršutinę iš
vaizdą, jį nuo purvo ir visokio brudo bent tyvus departamentus; tą palie 
šiek tiek apvalyti. Ligšiol mažiau dėmesio 'ka Kongresui. Washingtono a- 
buvo kreipiama į išvalymą miesto nuo žmog- rd ministram jo j buvo tik ketu- 
žudžių, plėšikų, gengsterių ir visokių kito-*ri tokie departamentai: Vais
kių nedorėlių, kurie ir vietiniams žmonėms ! tybės, Iždo> Karo ir Teisdary.
ramybę aido ii kitur gyvenančius žmones 1 sfės. gu išsivystymų valdžios j kontroliuoja savo apšvietos si- mentų, nariai prezidento ka- 
baugina važiuoti į ęhieagą Pasaulinės Pa
rodos pamatyti. Dėl to reikia pagirti majorą 
Kelly, kuris energingai ėmė kovoti organi
zuotų nedorėlių gaujas ir valyti miestą vi
sais žvilgsniais. Piliečiai turėtų jo pastangas 
stipriai paremti.

Šį pavasarį keletas laivų kompanijų lei

Konstitucija išturi ypatin
gi} parėdimų įsteigti ekzeku-

statymas. Sakoma, kad Linco- 
lno dienose, kai jis sušaukė 
Kabineto susirinkimą ir po il
gų diskusijų nariai balsavo, 
kad sužinoti nusistatymą, kuo
met balsai buvo suskaityti, 
Lincolnas tarė: “septyni prieš 
mano pasiūlymą, o vienas už. 
Šis vienas laimės.” FLIS.

kiekviena , iš 48 valst. pilnai Bet, be tų įvairių departa

do savo laivus tiesiog į Klaipėdą. l ietuviai 
laivakorčių' agentai organizavo ekskursijas. 
Tos pirmosios ekskursijos ne labai buvo pa
sekmingos iš priežasties finansinės krašte si
tuacijos. Bet dar keli laivai plunks tieciog 
Klaipėdon. Važiuojantieji šiemet į Lietuvą

tais laivais į Lietuvą. Mūsų dienraštis orga 
nizuoja ekskursiją Skandinavų Amerikos li
nijos laivu birželio 3 d., kuris kaip tik ir 
plaukia tiesiog į Klaipėdą. Tuo būdu yra 
paremiamas vienintelis Lietuvos uostas ir lai
vų kompanijos yra raginamos dažniau savo

turėtų atkreipti į tai savo dėmesį ir vykti j laivus tiesiog į Klaipėdą siųsti.

Čekoslovakijos sostinėje Pra 
boję miesto taryba nutarė vi
sas moteris, kurioms sueina 21 
m. amžiaus vadinti poniomis, 
nežiūrint, ar jos ištekėję, ar 
ne.

Daugiau negu 1,500 žmonių 
yra parašę garsaus Amerikos 
prezidento Lincolno biografi
ją

PLATINKITE “DRAUGĄ »>

15 METŲ KALĖJIME
Pas vieną turtingą bankininką susi

rinko daug svečių. Valgė skanias užkan
das, gėrė brangius vynus, ir kalbėjo pro
tingas kalbas. Tarp kita ko iškilo kalba 
apie mirties bausmę. Vieni kalbėjo, kad 
mirtimi bausti yra nedora, nekrikščioniš
ka ir kad mirties bausmę reikėtų pakeisti 
kalėjimu iki gyvos galvos.

Jaunas advokatas, kuris iki šiol ne
dalyvavo ginčuose ir visą laiką tylėjo, 
nedrąsiai tarė:

— Ir mirties bausmė ir kalėjimas iki 
gyvos galvos yra abu lygiai nedori daly
kai, tačiau jei man tektų pasirinkti tarp 
mirties ir kalėjimo, aš pasirinkčiau kalė- 

• jimą. Gyventi bet kaip vis dėlto geriau,
negu mirti.

— Netiesai — sušuko bankininkas. 
— Einu laižybų iš dviejų milijonų, kad ta
msta neišsėdėsi kalėjime nė penkių metų.

— Jeigu tai rimtai, — ramiai atsakė 
jt mas advokatas, — tai aš einu laižybų, 
kad išsėdėsiu 15 metų.

— Penkiolika? Gerai! — sušuko ban 
kininkas. — Ponai, būsite liūdininkais, aš 
statau du milijonus!

" — Sutinku! Tamsta statai du milijo
nus, aš savo laisvę, tarė advokatas.

Ir šios beprotiškos laižybos įvyko. Bu
to nutarta, kad advokatas, stropiai dabo

jamas, kalės viename mūro namely ban
kininko sode. Susitarė, kad penkioliką 
metų jis neperžengs namelio slenksčio, ne
matys gyvo žmogaus, nepratars su nieku 
nė žodžio, negaus laikraščių ir laiškų. Jam 
buvo leidžiama turėti fortepioną, skaityti 
kokias nori knygas, rašyti laiškas, gerti 
vyną ir rūkyti tabaką. Visa, kas jam rei
kalinga, gaidas, knygas, vyną ir kitką, jis 
galėjo reikalauti rašteliu pro savo kalė
jimo langelį.

Pirmais metais advokatas kalėjime 
labai nuobodžiavo. Namelyje dieną ir na
ktį skambėjo fortepionas. Jis atsisakė nuo 
vyno ir tabako. “Nieko nėra biauresnio, 
— rašė jis savo raštely, — kaip gerti vy
ną ir įsigėrus neturėti su kuo pasikalbėti.. 
O tabakas gadina orą mano kambarėly.”

Antrais metais namelyje nutilo muzi
ka ir kalinys ėmė prašyti rimtų didžiųjų 
rašytojų veikalų. Penktais metais vėl pa
sigirdo muzika ir kalinys pareikalavo vy
no. Tie, kurie jį dabojo pro langelį, pasa
kojo, kad visus šiuos metus jis tik valgė, 
gėrė, gulėjo lovoje, žiovavo ir piktai kal
bėjosi patsai su savimi. Knygų jis nebe
skaitė. Antrą šeštųjų metų pusę kalinys 
ėmė mokytis kalbas ir studijuoti filosofi
ją ir istoriją. Per ketverius metus jis tęsė 
šį darbą ir bankininkas turėjo, jo reika
laujamas, išrašyti apie šešis šimtus įvai
rių knygų. Kartą bankininkas gavo iš ka
linio šio turinio raštelį: “Brangus mano

kalintojau. Rašau šias eilutes šešiomis ka
lbomis? Parodykite jas kalbininkams. Jei
gu jie neras nei vienos klaidos, tai pra
šau, liepkite iššauti sode iš šautuvo, ka i 
žinočiau, jog mano triūsas nenuėjo nie
kais. Visų amžių ir visų kraštų didieji 
žmonės kalba įvairiomis kalbomis, tačiau 
juose visuose dega toji pati ugnis. O, jei
gu jūs žinotumėt, koks nežemiškas jaus
mas dabar pripildo mano širdį, kad aš 
juos galiu suprasti!” Kalinio noras buvo 
patenkintas. Bankininkas liepė iššauti so
de du kartus. f

Po dešimties rųetų kalinys nejudėda
mas sėdėjo prie -stalo ir skaitė vien tik 
Evangeliją.

Paskutinius du metus kalinys skaitė 
labai daug, bet nebesirinko sau knygų.

Kai kalėjimo laikas ėjo visai į galą 
pasenęs bankininkas galvojo:

“Rytoj 12-tą valandą jis išeis į lais
vę. Einant sutartimi, aš turėsiu sumoki i 
jam 2 milijonus. Jeigu aš sumokėsiu, tai 
viskas žuvo, — aš liksiu elgeta...”

Prieš penkiolikę metų bankininkas ne
žinojo skaičiaus savo milijonams, dabar 
gi jis bijojo savęs plak Įausti, ko pas ji 
daugiau, — skolų ar pinigų?

— Prakeiktos laižybos! — murmėjo 
senis, draskydamas sku plaukus. Kodėl 
tas žmogus nenumirė? Jis vos dar ketu
riasdešimta metų teturi, paims mano pas
kutinius pinigus, apsives, džiaugsis gyve

nimu, o aš ?.. Vienatinis išsigelbėjimas, — 
tai šio žmogaus mirtis!” — nusprendė 
bankininkas.

Ilgai negalvodamas, senis susirado 
namelio raktus-ir išėjo. Rudens vėjas dra
skėsi tamsumoj. Nieko nebuvo matyti. Se
nis pašaukė sargą, tačiau niekas neatsi
liepė. Matyt, sargas pasislėpęs nuo lie
taus kur nors miegojo.

“Jei man pakaks drąsos įvykdyti sa
vo sumanymą, tai įtarimas pirma vi ako 
kris sargui, galvojo senis.

Jis prisiartino prie kalinio namelio. 
Antspaudos prie durų buvo sveikos. Ap
sidairęs, atsargiai nuplėšė antspaudas ir 
atrakino surūdijusią spyną. Durys sugir
gždėjo ir senis atsidūrė kalinio kankhary.

Už staio nejudėdamas sėdėjo žmogus, 
visai nebepanašus i paprastus žmones. Tai 
buvo griaučiai, oda apmauti. Ilgiausi plau
kai ir tokia, pat barzda širmavo nuo bai 
tų plaukų. Veidas buvo rodos žemės spal
vos, skruostai įdubę, nugara siaura ir il
ga, o ranka, kuria jis laikė parėmęs plau
kuotą galvą, buvo tiek sudžiūvusi, kad 
baisu buvo į ją žiūrėti. Jis miegojo... Prieš 
jį ant stalo gulėjo smulkiai prirašytas po- 
pieris.

Bankininkas jau buvo besiruošiąs 
griebti jį už kaklo ir pasmaugti, bet pa
matęs popurį, pažiūrėjo ir štai ką jis ten 
perskaitė.

“Rytoj 12-tą valandą aš būsiu lais

vas ir turėsiu teisę kalbėtis su žmonėmis. 
Penkiolika metų aš mokinaus gyventi. 
Tiesa, aš nemačiau žemės ir žmonių, bet 
jūsų knygose aš gėriau kvepiantį vyną, 
dainavau daina-, vaikščiojau po miškus 
ir pievas... Jūsų knygose aš laipiojau po 
aukščiau ius kalnus ir mačiau iš ten kaip 
rytą teka saulė, ir kaip saulėje mirga 
okeano bangos .. Jūsų knygos suteikė man 
išmintį. Visa kas' amžių amžiais buvo 
geriausių žmonių sukurta, dabar randasi 
mano galvoje. Aš žinau, kad aš protin
gesnis dabar esu už jus visus.”

“Kad jums parodyti, kaip aš neap
kenčiu visa lo, ką jūs taip branginat, aš 
atsisakau nuo dviejų milijonų, apie ku
riuos aš pirmiau svajojau, kaip apie ro
jų, ir kurių dabar aš neapkenčiu. Kad at
sisakyti nuo jų, aš išeinu iš čionai pen
kiomis valandomis anksčiau, negu nusta
tyta sutartyje.”

Perskaitęs raštą bankininkas padėjo 
jį algai ant stalo, pabučiavo į galvą keis
tąjį žmogų ir asams šluostydamasis išėjo 
iš namelio. Niekada dar jis savęs nėra 
tiek nekentęs, kaip dabar...

Tačiay rytojaus dieną, kai sargai jam 
pranešė apie kalinio pabėgimą; bankinin
kas dėl visa ko paėmė nuo stalo paliktąjį 
raštą ir paslėpė pas save į nedegamąją 
spintą.

Pagal A. Čechovą, K. Binkis (“M. L,”)
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MOTINOS DIENA
Šį sekmadienį, gegužės 14 

d., 7 vai. vakare, ŠŠ. Petro 
ir Povilo svetainėje įvyksta 
didelis ir gražus programas 
motinų pagerbimui. Visa pa-

Chicagiečiai Rockforde

Šį sekmadienį, geg. 14 d. mū 
sų Šv. Petro ir Pauliaus pa
rapijoj bus didelis vakaras re
ngiamas motinoms pagerbti 
Motinos Dienos proga. Bus tu
rininga programa. Be vietinių

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ 
KOLONIJAS

INDIANA HARBOR, IND.
40 VALANDŲ ATLAIDAI

OMAHA, NEDRASKĄ
GERESNI LAIKAI

toji vakarienė buvo rengiama kaikuriomis aplinkybėmis lei- gimusioms J. A. Valst. ir jos 
ne pelno tikslu, bet artinies-j džia areštuoti kaltinamąjį ei vi teritorijose, 
niam susipažinimui. įliame atsitikime. Septyniolika

Pas mus jau pradeda laikaiPas mus 40 vai. atlaidai pra
meno“ i«OT,° programoj daly- sid“ ž< sekm“dieni ir baigsis gerėti. Daugelis žmonių “pa-
vaus įžymios Chicagos (We 4 antradienį, gegužės IG d. cking house”_ ilg.au dirba.

40 vai. atlaidai — ypatin- Naujų dar mažai priima.* • • • * gas Dievo malonių laikas nu
maitė, L. Labanauskas ir va

rapija uoliai darbiiojasi pro- 
gramo pavykintu, kad tinka-įvaus lžynĮl0s 
mai motinėlės būtų pagerb-1'^^) dainos 
tos. Rockfordieeiai gerai
pranta, kokia motina rolę vai

“J. Brazaitis. Ignas Saka- ms

n solistės A. Šiauliūtė, A. Štur- 'gas Lnevo niaion1^ iaiKas nu' Į Taip pa? P° rinkin^ ir val'. 
su' - sidėjėliams pasitaisyti, gerie- džios darbininkai gauna ilgiau

dina šeimvnoje. Gera, taiki, i™ 
dora, tvarkinga, tikinti moti- las> “Drau^” red. narys, skai 

tys dvi paskaitas temomis

sustiprėti. Todėl, nuošir-j dirbti. Laukiama, kol visai lai 
džiai visus vietinius ir apy- kai pagerės.

na didelę rolę lošia šeimynos 
gyvenime. Ir tokia motina pi- j 
lniausiai užsitarnauja ne ti!
visos šeimynos, bet ir kitų pa-,aa-" Vlsl roekfont.eė.ai pra- 
garbos. Nes ji gražiai auklė-15“"11 "eprale.sti retos progos.
urna vaikelius, išmokina juoslVlsl 8ncik,te Priklausyti gra. 

pažinti, mylėti ir garbinti jų žlos Pr»«™nr-

“Motina mūsų gyvenimo švie
soje” ir “Katalikiškoji spau
da.” Visi rockfordiečiai

linkių lietuvius kviečiu į at
laidus. I !,*'<! T

aukščiausiąjį ir galutinį Tiks- 
lą-Dievą'. Ji išmokina juos my 
lėti savo artimą, pasiaukoti 
kitiems, būti gerais piliečiais 
ir sąžiningais visuomenėje vei
kėjais.

PATĖMIJIMAI

6ARY, INDIANA
- f

Šiame mieste dirbtuvės pra
dėjo geriau dirbti. Daugelis 
žmonių sugrįžo prie savo se-

T?-., , , . „ . v nų darbų ir kai kurie jau dir-
Kitados buvo maža viespa- , , ..x , ba pilną laiką,tijele, kurios gyventojai prad-1 . .

žioje buvo gori darbininkai, ' Antradien, gegužės 9 d,,
.. gerai mokėjo apsieiti su savo,7:20 ™‘-.vok; ll«onln? '1m“‘ 

Motinėlėms yra ruošiamas į, . . . . . mirė 'J. 1 amosauskas. A. a. ve-
šis programas uz ,ų gražų šev už k;ek ]aiko . Ilioma buvo dar jaunas vyras
mininkavimą šeimynoje ir ge- L -, .. .... .. B izmonių atsirado keistarą vaikelių auklėjimą. Šį gra-' . ,
žųjį vakarą išpildys: 1) Soda-

liga.'
miego liga ir dau

gelis žmonių užmigo. Jų mie
gas nebuvo paprastas, natū
ralūs, nes jie išrodė gyvi ir 
sveiki, tik jų mintys, jų geri

liečių choras duos keletą gra
žių motinos dienai pritaikin
tų giedojimų, bus duetų ir so
lo, 2) ‘‘Blue Birds” armonin-
ga, skambi orkestrą pagros ke- X.....*’* ”7 y®“1"“, , , .... v ,Žmones pradėjo tarp savęslėtą gabalėlių gražios muzikos, ’
3) Solistės K. Užubalytė ir L. 
Puidokaitė padainuos solo, 4) 
Gerb. Ig. Sakalas, “Draugo” 
redakcijos įžymus narys, uo-

’ lūs ir nenuilstantis visuomet 
nės veikėjas duos mums dvi 
pamokinančias paskaitas, 5) 
A. Cepulyt'ė ir L. Maizerytė 
smuiką pijano duos kelis ga
balėlius, '6) “Dangus bran
gus” komedija, kurią vaidins 
garsusis Rockfordo piešėjas ir 
pagelbininkai, 7) J. Urnežaitė 
deklemacija sveikins motinė
les ir klebono kalba, 8) Vaka
ras baigsis padoriais šokiais.

Taip pat šį sekmadienį, ge
gužės 14 d., 3 vai. po pietų 
mokyklos vaikai turės savo 

skirtingą programą veltui mo
tinėlių pagerbimui.

IK

ŽINELĖS

Gražus perstatymas
Balandžio 30 d. “New Set- 

Kun. K. Bičkauskas tlers” svetainėje pašalpinė dr- 
gija turėję gražų perstatymą. 
Daug žmonių atsilankė. 

Parapijos vakariene.
Šv. Antafio parapija buvo 

suruošus metinę vakarienę ge
gužės 7 dieną. Labai daug žmo 
nių atsilankė, net iš kitų mie
stų. Visi buvo gražiai aprū
pinti ir kiekvienam mandagiai 
patarnauta. Parapijos komite
tas ir rengėjos yra vertos pa
gyrimo. Parapijai pelno neper- 
daugiausiai paliko, nes įžan
ga buvo labai pigi. Matote,- ir įžymus imtyninkas. Atleti

koj buvo žinomas ir pagarsė
jęs vardu “Jiin Tarno.” Jis 
parito beveik visus drutuolius 
šios apylinkės. ;

Velionis priklausė Lietuvių-
darbai, jų savygarba užmigo.

mu
štis, niekinti savo kraštą ir 
neužilgo, kas buvo gražu, liko 
suteršta.

Žmonės buvo taip užmigę, 
kad jie nebematė savo didelės 
krašto skolos. To krašto jau
nimas pradėjo galvoti, kad

Amerikos Politikos ir Pašalpos 
klubui, Lietuvių Darbininkų 
'draugijai ir kitoms organiza
cijoms. Buvo geras lietuvis ne 
tik žodžiu, bet ir darbais.

Visos virš minėtos šio mies
to lietuvių draugijos reiškia 
užuojautą velionio šeimynai.

Visa lietuvių kolonija ap-
. , . , , i -r gailestauja netekus asmens,ju krašte nėra gera, kad kitur,? . .m . .. VJ. kuris buvo visų gerbiamas irgeriau. Tai jie pradėjo nešti 
ir savo pinigus kitur, ir visai 
nebuvo tvarkos.

Buvo tokių, kurie nesirgo. 
Jie viską matė, sunkiai dirbo 
ir rūpinos kaip nors padėti 
savo kraštui ir išmokėti sko
lą. Bet koks kelių darbas? Jie 
nepajėgė atidirbti visų darbą.

Kas atsitiko? Aš nežinau. 
Net tas žmogus, kuris man šią 
pasaką sakė, nebaigė jos. Kai 
aš paklausiau, jis atsakė. “Jei 
čeverykas tinka, užsimauk.”

mylimas.
Lai būna jam lengva ilsė

tis Amerikos žemelėje.
Adv. N. Valasina

Bobute: Jonuk, kur tavo ka
čiukas?

Jonuks: Neturiu.
B.: Ar pastipo?
J.: Ne.
B.: Ar pabėgo?
J.: Ne.
B.: Tai kur jis?
J.: Jis užaugo į katiną.

Sargas

Misijos
Pereitą sekmadienį musų 

klebonas kun. Juozas Jusevi- 
čius paskelbė, kad gegužės 13 
d. mūsų parapijoje prasidės 
Misijos, kurios baigsis 40 va
landų atlaidais gegužės 21 die 
ną. Patartina ne tik Omabos 
lietuviams pasinaudoti Dievo 
malonėmis, bet taipgi ir iš ki
tų artimų miestų, kur nėra 
lietuviij parapijos.

Misijas duos įžymus pamo
kslininkas ir karštas pabijo
tas kun. Pranciškus Vaitukai
tis iš Chicagos. Tau ietis

valst., inimant Californiją, III., 
Mass., Ne\v Jersey, ir Wiscon- 
sin, areštavimas leidžiamas,

t

Pilietystės knyga.

KLAUSIMAS. Skaičiau lai 
kraštyje, kad yra knygutė 

kuomet kaltinamasis žmogus įP'1** Amerikos pilietybę, kurią 
civiliame atsitikime ketina ap-! kalima dykai gauti. Ar joj ga 

Įima rast kaip tapti Amerikos 
piliečiu? Kur galima gauti ko 
Iii ją tos knygutės?

ATSAKYMAS. Tai yra “A 
merican Citizenship” knyge
lė, kurią išleido anglų kalba 
“Aline Brotlier Morris Fon
das”. Toje knygelėje nėra in
formacijų, kaip tapti J. A. 
Valstybių piliečiu, nes ji supa 
žindina tik su Amerikos isto-.. 
rija ir aprašo dideles Ameri
kos politines partijas. Knyge
lė galima dykai gauti Foreign , 
Language Information Ser
vice, 222 Fourlh Avė., Nėw
York City.

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS e

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7GG0 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet

2201 W. Cermak Road

leisti valstiją arlia jmslėpti ar 
ba perkalti turtą. Mielių Penu. 
ir New York valst. kaltininką 
galima areštuoti dėl apgavys
tės arba už “laužymą priža
dėjimo” (beach of promiae). 
Dešimts valst., iaiipant Mi
nnesota, Nebrūska, Texas ir 
District of Columbia, arešta
vimas civiliškame atsitikime 
neleidžiamas. Suareštavimo į- 
statvmai civiliškuos/* atsitiki- 
nuose mainosi įvairose vals
tybėse.

Indi jonų pilietybė

K LA US t M A S. Skaičiau 
knygoje, kuri ką tik išleista 
užsieny, kad Amerikos mili
jonai nepripažistami, kaipo 
Amerikos piliečiai. Ar tai tei
sybė ? •

ATSAKYMAS. Buvo teisv-

IMIGRANTU PROBLEMOS
Suareštavimas civiliuose atsi

tikimuose

KLAUSIMAS. Ar gali ^mo 
gų areštuoti šioje šalyje, kuo
met jis skundžiamas už neuž
mokėjimą skolų arlta už nuos
tolio padarymą, civiliame bet 
ne kriminaliame teisme?

ATSAKYMAS. • Paprastai bė dėl kai kuriu iudijonų gen- 
kąltininką negalima areštuoti ’ čių iki birželio 2 d., 1924 tu.
už neužmokėjimą skolų bet įs- (Tą dieną kongresas suteikė Namai: €459 S. Rockv/ell SL 
tatymai daugumos valstybių, pilietybę visiems indi jonams,

Panedėlio, Seredos į'r Pėtpyėlos 
vakarais G iki 9 

Telefonas Canal G122

X Pereitą trečiadienį, gegu 
žės 10 d., 6 vai. vakare Soda
lietės suruošė savo motinėlių 
pagerbimui vakarienę ir pro- 

ramėlį. Jos gerai pavaišino 
savo motinėles ir jas sveikino 
maloniomis dainomis, duetu, 
solo ir deklemacija. Pavyzdi
ngas Sodalieeių pasielgimas.

X L ir P. Čepuliai pereitą 
penktadienį, gegužės 12 d. ta
vo namuose intronizavo Švenč. 
Jėzaus Širdies paveikslą. Sek
tinas pavyzdys.

X Sekmadienį, gegužės 14 
d. tuoj po pirmų šv. Mišių 
Šv. Vardo draugijos susirin
kimas mokyklos kambaryje, o 
L. R. K. A. S. bus susirinki
mas tuoj po sumos. Visi na
riai minėtų draugijų kviečia
mi dalyvauti savuose susirin
kimuose. Ris.

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

AMERIKOS LIETOViy EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ IR ROMĄ

(PEk CHERBOURGĄ)

GREITUOJU IR GRAŽIUOJU LAIVU

Aquitania
1933 ~~ Šventaisiais metais,

BIRŽELIO—JUNE 15 D.
Gerb. 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.
Sy šia ekskursija važiuoja ir J. E. VYSKUPAS PET

RAS PRANCIŠKUS BUČYš, M. I. C. |
Kąs norės, galės važiuoti tiesiog į Lietuvą per South- 

amptoną ir London’ą, arba per Cherbourg’ą.

Visais ekskursijos reikalais kreipkitės į

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

CUNARD LINE$

KELIAUKITE TIESIOG | KLAIPĖDA
(BE PERSĖDIMO)

Su Smagia ‘‘Draugo” Ekskursija
t t

GRAŽIUOJU SKANDINAVŲ AMERIKOS LAIVU

FREDERIK VIII
Ekskursija išplaukia iš New Yorko labai patogiu ir gražiausiu 

laiku, būtent

BIRŽELIO 3 DIENĄ

/

Važiuoti tiesiog į Klaipėdą be jokio persėdimo, reiškia išvengti 
daug vargo, kliūčių, ypač važiuojant su šeimynomis, vežantis dau
giau daiktų. Tuo paeiti paremiame ir Lietuvos vienintelį uostą Klai
pėdą. Žinant, kad laivas “Frederik VU!” yra labai švaru , gražus 
ir su visais moderniškais įrengimais, dėl to ekskursantai turės sma
gią ir linksmą kelionę.

Prisidėkite prie šios retos ekskursijos. Prisirengimui į kelionę 
dar laiko yra užtektinai. Tuojau kreipkitės į “Draugo” iaivakorčių 
skyrių, kuriame gausit visas informacijas ir visi kelionės reikalai 
bus rūpestingai aprūpinti.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Kepublic 9G00

ŠEIMININKĖMS!K
Pecples Futin'ture Co. 

Krautuvės
Siūlo Didžiausias Plovykliu 

•į. i Vertybes

NnfHanrto Modelio Gr.-tžlų. Tvirtu
Ir CTreital plaunanti drabužius

THOR
Plovyklų lik už

$37.50
Nauja tr paporinta, užtikrinta 

tarnauti doaCikus motų 
PafrarsPJust Amerikoj

MAYTAG
Plovykla tik už

69.50
T.enp' ibi Išmokėjimai pritaikoma 

vislcmr, ftnual norą ir i-trale 
.Matyklu* tuojau!

PEOPLES
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖSE
2536-40 W. 63rd STREET

Ilcmlock 8400
4177 83 ARCHER AVE.

Lnfayelte 3171 
Chicago, III.
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SU 1O ISLAIMEJIMU

Vytauto Darže
115th STREET TARP CRAWFORD IR CICERO AVĖS

Čempijonų Kumštininkų Kumštynes, Amerikos Lietuvių Čempijonų Ristikų Ristynes Ir Kitokio Sporto, ĮŽANGA 35c

GRIEŠ GERA MUZIKA

11 vai. Daržo Atidarymas.
2 vai. Kumštynės ir Ristynes.

5 vai. Vajaus Kontesto Užbaiga.

6 vai. Kontesto Laimėtojų Paskelbimai 

Šokiai nuo 2 vai iki 8 vai. vak. O. RAŠINSKIENĖ, 
1639 S. 5Oth Ave.

Cicero, III.
Šv. Antano parap.

V. STANCIKAS,
1706 W. 47th St.

Chicago, III. 
v. Kryžiaus parap,

A. GILIENĖ 
131 Emerald Ave.

Chicago, III.
Šv. Jurgio,parap.

ST. STANIULIS,
6651 S. Talman Ave. 

Chicago, III.
Gimimo Švenč. Panelės par.

J. JANUŠAUSKAS, 
'1233 S. 49th Ct.

Cicero. III.
Šv. Antano parap.

M. MISIŪNAS,
245 W. 108th PI. 

Chicago, III.
Visų Šventųjų parap.
A ŠVILPAUSKIENĖ

103 ,N. 20th Ave. 
Melrose Park, III.

J. AUKŠKALNIS 
1354 Harrison St. 

Gary, Ind.

P. FABIJONAITIS, 
2552 Blue Island Ave 

Chicago, III.
Aušros Vartų parap.

L STULGINSKAS
1628 S. 50th Ave.

Cicero, III.
Šv. Antano parap.

P. P. PETRAUSKAS, 
14 Johnson St., 

Binghampton, N. Y
A. VALANČIUS 
1226 So. 50th Ave.

Cicero, III.
Šv. Antano parap.

S. STAŠAITIS,
1443 So. 48th Ct.

Cicero, III.
Šv. Antano parap.

P. LABUTIS 
917 W. Š4th St.

Chicago, III. 
Šv. Jurgio parap

A BACEVIČIUS, 
1850 Wabansia Ave.

Chicago, IU.
Šv. Mykolo parap.

V. MANDRAVICKAS 
815 _ 45th St. 
Kenosha, Wis.

Šv. Petro parap.

A. J. SUTKUS,
1007 _ 8th St. 
Waukcgan, IH.

Šv. Baltramiejaus parap

J. MOTIKAITIS, 
1305 S. 51st Ave.

Cicero, III.
Šv. Antanų parap

F. A. CONDROT 
1706 E. Mayomensing Ave

Philadelphia, Pa.,
R. ŽEBRAUSKAS 

2253 S. Oakley Ave.
Chicago, III. 

Aušros Vartų parap8. BALČIŪNIENĖ
2212 W. 23rd St. 

Chicago, III. 
Aušros Vartų parap.

KAZ. ŠERPETIS,
171o N. Girard St. 

Chicago, III.
Šv. Mykolo parap.

PR. .VAICEKAUSKAS,
4242 S. Maplcwood Ave. 

Nekalto Prasid. Šv. P. parap 
Chicago, 111.

A. GUBYSTA, 
4355 So. Mozart. Ave. 

Chicago, III. 
Nekalto Piasid. Šv. P.

V. GAICAUSKAS,
148 E. 107th St, 

Chicago, III.
Visų Šventųjų parap.

0|NA AKSOMITIS 
109 Harmon Ave.

Detroit, Mich.
Šv. Jurgio parap.

K. VAITKIENĖ 
6829 S. Talman Ave. 

Chicago, IU.

K U R I E I S
KONTESTININKŲ LAIMES DOVANAS ?

___
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Sportininkai Draugo” Pik
Ji... .1

B0XING ČEMPIJONUS, RISTIKUS IR DAUGELĮ KITU 
SPORTININKĮĮ MATYSIME RYT DRAUGO PIKNIKE
Visi į “Draugo” Pikniką. 

Kumštininkai, ristikai, basebo- 
lininkai, ir visi sporto mėgėjai 
ryt važuoja į “Draugo” Pik
niką.

Kumštynėse matysime du 
smarkiu lietuvių boksininku^ 
kurie yra pragarsėję po visą 
Chicagų. Pranas Keturakis, 
kuris laimėjo sunkiojo svorio 
(runner-up) titulą “Draugo” 
turnamente, rytoj susirems su 
Juoz. Samoška. Kaz. Šedvilas 
“Draugo” 126 sv. eempi jonas 
kumščiosis su Pr. Ališauskiu 
iš Rockdale, [11..

Du lietuviai, stipruoliai, J. 
Bancevičius prieš graborių J. 
J. Bagdoną sudaris įdomius ri

etynes, Bus ir kitų ristikų.
J. Mickeliuna , žymus lietu

vių veikėjas ir sporto mylėto
jas prižiūrės, kad visas progra
mas būtų vedamas tvarkingai.

J. Brenza, Metropolitan St. 
Bankos Pirmininkas, tikras 
sportininkas, geras polo žaidė 
jaš, buvęs tiesėju “Draugo” 
kumštininkų turnamente taip
gi bus vienas iš tiesėjų rungty
nėse rytoj.

Vyčių atletai visi prisirengę 
dalyvauti. Lietuviai “high 
scliool” atletai, ir taip visi Či- 
cagos atletai bus “Draugo” 
piknike. Taip gi daugelį kitų 
'sportininkų matysime “Drau 
go” piknike.

DARBININKAMS
Ką Kas Veiks “Draugo” 

Piknike
CICERO, šv, Antano para

pijos vyrai patarnaus prie 
baro; prie jų bus galima gau
ti saldžių gėrimų ir naujo a- 
lučio. Turės ir sūrių biznį.

BRIDGEPORTO Šv. Jur
gio parapijos vyrai liūs prie 
tikįetų ir žiūrės tvarkos darže

AVEST SIDES Aušros Var
tų parapijos vyrai bus prie 
bolių metimo ir “Rūtų” dar
želio; moterys turės užkan- ' 
džių stalą ir ves bingo žaidi-a. r’ *
mą, o mergaitės joms gelbės.

DIEVO APVEIZDOS pa
rapijos vyrai bus prie strai- 
kerio; moterys prie serijų ra
to; merginos prie aiskrimo.

ŠV. KRYŽIAUS Par. vy
rai bus prie sportiškų lazde
lių ir bišopo.

ŠV. MYKOLO PAR. vyrai 
— prie “vokiškų bonkų” žai
dimo.

BRIGHTON PARKO para
pijos vyrai bus prie “Rūtos” 
saldainių spėjimo.

MARQUETTE PARK vy
rai prie lenktynių su orlai
viais; moterys prie serijij ir 
farmieriškų sūrių. ,

AVEST PULLMAN vyrai - 
prie 7—11 žaidimo.

MELROSE IĮARKO mote
rys ir vyrai prie lėlių ir če- 
kolodo saldai^jų. Bus ir dau
giau naujų biznių žaidimų.

ROSELAN DO Visų Šven

tųjų parapijos moterys ir 
merginos bus labai bizi; turės 
daug gražių svečių pikniltie- 
rių; jos gamins skanius val
gius restorane.

Ekspresai, t rokai iš visų 
kolonijų su darbininkais išva
žiuos po 9 ryto; su piknikie- 
riais — po sumos 1 vai.

PIKNIKO KOMISIJA

PASIDARĖ LINKSMIAU

STAMBUS RISTIKAS
Graborius J. Bagdonas sa

ko laikysis ir nepasiduov; tu
rįs laimėti čempijonatą ir Ba 
nceviČius turi būt parblokštas.

Penktadienį, gegužės 12 d. 
popiet pasirodė saulutė. Visi 
pradėjo smagiau rengtis prie 
dienraščio “Draugo” pava
sarinio pikniko. Chicagos biz
nieriai taipgi atsiliepia su pi
kniko dovanomis. w

Town of Lako biznieriai sto 
ja pirmon eilėn į talką pikni
ko rengimo komisijai. Cipri- 
jonas Zaturskis, F. Urbelis, 
Fr. Belskis, Jurgis Kamins
kas, N. Karklelis, Jonas ir 
Juozas Kinčinai, Stella Pau
kštienė, K. Būras, Kl. Žostau
tas, Juozas Besusparis, J. Šū
kis, Fr. Bagdonas, Ad. Stu- 
gis ekspresininkas, St. V aiš
kis, cigarų išdirbėjus, J. Kaz- 
lauskis aptiekorius, A. Petkus 
laikrodininkas, K. Kavalčikas.

Kiti bus vėliau paskelbti.
18 kolonijos A. Cukur, P. 

Balčiūnas restorano vedėjas, 
Juozas Puplesis, Petras Va- 
rakulis. į

AVest Sidės biznieriai atsi- 
: liepė: Al. Šturmas, VI. Ne- 
ffas, Jonas Mikais, M. Jas 
nauskas, AT. Ivanauskas, M. 
Kaminskas, J. Dobrovolskis, 
N. Karlavičius, Zig. pabra

P-nas J. BRENZA,

Metropolitan State Bankos, pirm. Bus kumštynėse teisėjas

kad vakar gauta iš Lietuvos 
700 sv. “Rūtos” šviežių sal
dainių piknikui.

KVIESLYS.

PRANAS KETURAKIS
Vienas iš geriausių, sunkio

jo svorio kumštininkas Chica
goj. Rytoj “Draugo” piknike! 
susirems su Juozapu Samoška 
iš Marąuette Park.

Volskis, A. Kaminskas, J. At- 
raškevičius ir kiti.

Marąuette Parko: Mik Mi- 
niat, J. Pužauskas, J. Mond- 
žejevskis,. M. Narvidas pyra
gų kepėjas, AT. Vitkauskas, 
A. Prosevičius, Martinkėnas 
meistras, Gricius kontrakto- 
rius, J. AYilantinas, St. Sam- 
baras, Jokūbas Počiulps, Al. 
Dargis, Al. Ališauskas ekspre
sininkas, J. Padžuvelis kontra 
ktorius. Kiti bus vėliau pa
garsinti.

Brighton Parko biznieriai 
K. Marozas, M. Kavaliauskas, 
B. ATsockis duonoskepėjai AV. 
Gotautasj J. Manikas ekspre- 
sininkai, Jonas Zepaltas, V. 
Paukštis ir kiti.

North Sidės biznieriai: V. 
Nausėda, VI. ir Monika Bra
ziai, P. Sriubas ir kiti.

Bridgeporte biznierius Pra
nas Gudas organizuoja stam
bius biznierius atvykti į pik
niką. Žada šauniai pasirodyti.

A'ėliausios žinios-paduoda,

ELI RUNGAITIS 
“Draugas” 175 lb. Champion

BILL JOHNSON AS
Nors su baime, bet tikisi lai

mėti ir Bancevičiui daug jėgų iš
semti.

RISTIKŲ ČEMPI JONAS

Juozas Bancevičius “drapiežnas dzūkas”, dalyvaus dienraš
čio “Draugo” pavasariniam piknike, Vytauto darže, bet turi 
baimės, nes turės daug jėgų ir prakaito išlieti. Bet Juozas 
sako, kad lengvai paris graborių J. Bagdoną, F. Aukštuolį 
ir Bill Johnson’ą. • I 1 * * • '**
, r V. J

JUOZAS MICKELIŪ'NAS

Lietuvių draugijų veikėjas ir Pasaulinės Parodos komisijos 
narys, So. Omaha Packing Co., 2320 S. Halsted st., tel. Canal 
3945, biznio departlnento vedėjas, kas niet “Draugo” pikni
kams su dovanomis pagelbsti priruošti restoraną, kuriame 
būna skanių valgių. Juozas Mickeliūnas gegužės 14 d. “Drau
go” piknike Vytauto darže prižiūrės ristininkus, kumštinin
kus ir kitus sportus.

ADAM SMITH
“Draugas” Heavyweight Champion

GERAS PATARNAUTOJAS

Antanas Tumonis stambus Ro- 
selando biznierius, 10742 AVa- 
bash avė. užlaikantis gerų an
glių sandelį. Nuveš ir parveš 
avo gražia mašina “Draugo” 

pikniko šeimininkes į Vytau
to daržą.

DRUTUOLIS FEL. AUKŠTAITIS
pareiškė, kad jis lengvai galės Bancevičių 
pakloti. _____ | »

Justinas Maekewich, AVest Si 
dės stiprus biznieiius, labai my 
lintis :portą, “Draugo” pikni
ke pakviestas ristynių ir kum
štynių' tiesėju.
-----------------—..................................... ,««<■■■

CHAS SHEDWIU.
“Draugo” 126 sv. 

nas dalyvauja rytoj *] 
piknike ir parodys savo 
štininko gabumus kuomet 
mščiuosis su Pranu Ali 

[iš Rockdale, UI.
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KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
* • —

Mūsų bažnyčioje Šią, savaitę 
eina misijos, kurias veda Tė
vai Pasijonistai.

Iškilmingas Misijų užbaigi
mas bus ateinantį sekmadienį

:3O vai. vakare, 
iki šiol misijas, ypač' jauni

mas, gana skaitlingai lankėte. 
'Puriu vilties, kad misijų už
baigime dar skaitlingiau pa
sirodysite.

Baigiant misijas sekmadie
nio vakare bus Krikšto įžadų 
atnaujinimas, Visuotinų At
laidų suteikimas ir Šv. Tėvo 
Palaiminimas.

Raginu tat visus šios kolo
nijos lietuvius katalikus, y- 
pač jaunimų, naudotis gausių 
Dievo malonių proga.

Šįmet Šventieji Jubiliejaus 
Metai, kuriuose ypatingai mi
nima Kristaus Kančia, mirtis 
ir iš mirusių atsikėlimas.

Kristaus Kančios Tėvai — 
Pasijonistai, turi ypatingas 

• privilegijas šįmet žmonėms 
Dievo malonių teikti. Visi 
naudokimės.

Sekmadienį popiet bažny
čioje pamaldų nebus. Pamal
dos bus tik vakare 7:30.

Kun. H. J. Vaičūnas,
Klebonas

brangaus vandens, ypač šiuo 
depresijos laiku. Galu gale iš
rinkta komisija iš penkių, kad 
sužinotų iš valdžios, kame prie 
žastis, kad taip^ pakėlė van
dens kainų. Vienbalsiai nutar 
ta nemokėti daugiau, kaip kad 
pirma mokėjo prie respubliko 
nų vyriausybės. Be to, komiai 
ja įgaliota susižinoti su kitų 
tautų klubais ir veikti iš vien. 
Matyt, Giceros demokratai ne

Dr-ja Šv. Dievo Motinos So 
pūlingos kviečia visas šios pa
rapijos moteris ir mergaites 
dalyvauti bendroje šv. Komu
nijoj Motinos dienoj, gegužės 
14, 7:30 mišiose.

Visos prašomos susirinkt į 
svetainę 7 vai. ryto.

_______

CHICAGOJE vių kalbų, nes ilgai gyveno 
Lietuvoj ir lankė Lietuvos U- 
niversitetų. Jo kalba buvo ne 
tiktai interesinga, bet pamo
kinanti. Aiškino iš kur paei
na lietuvių kalba ir parodė 
jos senumų ir turtingumų. Jis 
jų prilygino prie lotynų ir sa
nskritų kalbų. Kalbų baigė ke
liais žodžiais apie negirtina 
tendencijų tarpe Amerikos lie 

Į tuvių kraipyti angliškus lie
tuviškus žodžius. Pagalios į- 
rodė ypatingų svarbų gerai pa 
žinti lietuvių kalbų, nes tas 
mokslas, sujungtas su žinoji
mu anglų kalbos, 'gal labai bū
ti pelningas, ypatingai Lietu
voj. Rep.

Čiai du nauju arnotus: žalių parodoje ir tinkamai atstovau 
ir baltų. Prie to gražaus dar- ti savo kolonijų, 
bo prisidėjo ir Šv. Pranciš- x Geguifs M g vfiJ ry_ 

tų, Šv. Petro ir Povilo lietu-Kaip šiandie atsimenu, prieš kaus Tretininkų dr-ja.
23 metus gegužės 6 d. per na-j x Geg. 7 d., 2 vai. popiet, į vių parap. bažnyčioje bus pir

------------  ktį budėjau, kad nepamigčiau, klebonas A. Linkus sukvietė j moji vaikučių šv. Komunija.
Mažų Stasiuku atsitraukiau j kad rytų 5 vai. būčiau stoty- draugijų atstovus į parap. sve-1 Vaikučius mokytojos seselės

i Amerikų 1910 m. gegužės 6 je pasitikti “didelį vyrukų.’’ tainę, kad pasitarus kas link' giažiai tai iškilmei prirengė,
d. Jaunutis buvo — 12 metų. 4 vai. jau laukiau gatvekario. pa aulinės Parodos Chicago-1 y f 13 •
Leidome į mokyklų. Sulaukus Na, ir parsivežiau. Per dienų je lietuvių Dienos liepos 1G <t I • , <1‘ S“''1
■,r . j-. . • tr i * rengiama linksmas šokių vaka-15 metų pradėjo dirbti spaus- gražiai aprengiau. Vakare pa- kad tinkamai pasirodžius.. Da-I r-L nnrsn n , • * .. n 
tuvėj už 3 dol. į savaitę. Tuo- rėję iš darbo broliai rado tų lvvavo sekančiu dr in ntstn L,
jau pirkosi dvirati. Uzsidir-.„ūsų “dideli vyrukų jau a- Tai: šv. Kryžiaus - J. An-'labai m5esta io musik„ ir kur

........ ............„,bęs d” P‘rk.7 va-uierikouiškai atrodantį. driuška, šv. Juozapo - K. Al-'Fe|iksa/gr00,

nori būti vyriausybėje, jei vi- , , , . . ... r J ... . . ’ vchhukus p. p1imaugia svetaine jaunimo.

DAR APIE LAKŪNĄ 
S. giržną

šokiais būdais pradeda spaus 
ti piliečius. Vandenėlio, ro
dos, dabar per daug yra, ta
čiau politikieriai ir už jį lupa.

Sekmadienį geg. 7 d. Šv. 
Antano dr-ja laikė mėnesinį 
susirinkimų. Per raktų skylu
tę nugirdau, kadi draugija nu
tarė dalyvauti “Draugo” pik 
ninke ir išrinko 10 vyrų už ba 
ro piknike dirbti. Kas atva
žiuos į “Draugo” piknikų, 
tas pamatys, kaip ciceriečiai 
gražiai ir mandagiai svete
lius priima ir vaišina.

Neužmirškite, kad “Drau
go” piknike bus tikrojo a- 
laus ir dar prie alaus.

Šv. Antano dr-ja labai ge
rai gyvuoja; turi daug narių 
ir nemaža kapitalo. Jauniems 
vyrams patartina rašytis į 
šių dr-jų. Įstojomas nebran
gus; mėnesinis mokestis ma
žas, o pašalpa ligoje didelė, ir
taip pat pomirtinė.

* ' #
"Kas prisirašys į Šv. Anta

no draugijų, nesigailės.

ko darbų ir dasivarė iki 50 
dol. į savaitę. Pirkosi laivelį 
ant vandens važinėtis. Vėliau 
pirko automobilių ir įsteigė 'mirę.
lietuviškų teksį kompanijų, ku 
rioj buvo kasininku. z

1917 m. liuosnoriu pasidavė 
į J. A. V. kariuomenę į avia
cijos skyrių; mokės aeroplanu 
skraidyti.
. Grįžęs iš kariuomenės pirko 
aeroplanų ir pradėjo skraidy
ti. Skraidė per 15 metų.

Nesykį mes prašėm: Staseli, 
neskraidyk, užsimuši. Atsaky
davo, viena mirtis; nebijau. 
Begalinė jo visur drųsa. Jis 
niekad nesiskundė, visada li
nksmas, visada pasitenkinęs 
savo pasiryžimuose.1 Tai pa
vyzdys šių laikų jaunuoliams, 
kaip reikia gyvenimų daryti.

serimi, ir dar motinos dalį sa- Lapienė, Labdarių 10 kp. — 
vinuos; man reikėjo -'dabaigt i K. Raila, Namų Savininkų klu 
auginti, nes tėveliai jau buvo bo — P. Lutz, Apašt. Maldos 

:— p. Meteišienė, Tretininkų 
— Mag. Kareckienė, parapijos 
choro — S. Rnila, S. A. L. R. 
K. kp. VI. Peredna ir Akad. 
Rėmėjų dr-jos — p. Gudžiū- 
nienė._ Dalyvavo ir pavienių

Todėl parskridęs į Lietuvų 
Staselis neberas tėvelių.

Mūsų tikroji pavardė yra 
Girskai. Pakeitėm į Girėnus, 
kad geriau lietuviškai skam
bėtų.

Linkiu tau, broleli, laimin
gos kelionės. Sudiev! Ligi pa
simatymo —

Ag. Gilienė-Girskaitė
P. S. Koks supuolimas. Ge

gužės 6 d. S. Girėnas mažas 
atvyko iš Lietuvos į Chieagų 
ir po 23 m. gegužės 6 d. atsi
sveikino su chicagiečiais, kad 
aeroplanu per jūras nuskristi 
į Lietuvų.

Rep.

STUDENTAI APIE LIE
TUVIU KALBA

Baigiant Lietuvių Universi
teto Studentų Klubo sus-mą, 

asmenų. Gerb. ku.n A. Linkus , bai. 13 d., kap. P. Jurgėla per- 
gražiai paaiškino kas reika- statytas vakaro kalbėtojum. Jo
linga, kad tinkamai pasirod
žius' Lietuvių Dienoje. Drau- 
gijų atstovai žadėjo dalyvauti: kap. P. Jurgėla pažįsta .lietu-

kalbos tema buvo “Lietuvių 
kalba.” Reikia pažymėti, kad

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGO CENTRALI- 

NIAM PAŠTE

901 Barauskui Antanui 
9L7 Mickevičiui Adomui

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Dr-ja Šv. Dievo Motinos So 
pūlingos rengia bingo party 
gegužės 17, Šv. Antano para
pijos svetainėj. Pelnas eis pa- 
japijos naudai. Kviečiame vi
sus atsilankyti. Komisija už
tikrina “a good time.”

Korespondentė

Trečiadienį, gegužės 10 d., 
lietuviai namų savininkai lai
kė nepaprastų susirinkimų. 
Sukviesti atvirutėmis, nes bu- 

>vb reikalas pasitarti, kų dary 
t i, kad mūsų miestelio vyriau
sybė pabrangino vandenį. Kai 
kurie piliečiai gavo didesnes 
negu dvigubai sąskaitas, kaip 
kali pirma mokėjo.

Susirinkime daug kalbėta ir 
diškusuota, kaip išvengti tokio

, Kas nežino ' Ciceroj Adomo 
Bernadišio. Aš manau, kad vi
si jį pažįsta. A. Bernadišius 
turi didelį anglių “yardų” ir 
laiko geriausios rūšies anglis. 
Ciceriečiai ir apylinkės lietu
viai neužmirškit pirkti anglis 
iš Grand Works Coal Yard, 
16th St. ir 49th Ct., Cicero. 
Tėmykit “Drauge” skelbimų,
kuris neužilgo pasirodys.■ ♦

A. Bernadišius pasižadėjo 
savo troku dykai* nuvesti ir 
parvesti visus darbininkus, ku 
rie dirbs “Draugo” piknike. 
Sakė, jei laikas leis, tai gal ir 
barų piknike atidarys. Valio, 
Adomai!

rius. Kelios savaitės atgal K. 
Vasiliauskas nusipirko nuo M. 
Masaliuno grosernę ir bučernę 
adresu; 1334 So. 49th Ot. Ci
cero, III.

Vasiliauskai yra geri žmo
nės, o ypač jo žmona daug dar 
buojasi parapijoj ir draugi
jose. K. Vasiliauskas užsisa
kė “Draugų” ištisiems me
tam. Sakė, kad ir su aukomis 
neužsimirš “Draugo”. Ačiū 
pp. Vasiliauskams.

Lietuviai, paremkit savo pa 
rapijonų. Prekės geros ir vi
sados šviežios; kainos žemos.

Rap.

X Mūsų kleb. jau kviečia 
visas šios kolonijos draugijas 
į parapijos piknikų, kuris į- 
vyks Vytauto parke, birželio 
18 d. Šeimininkės jau pradėjo 
rinkti “morčinius*vištukus” 

piknikieriams.

ICiceroj ir vėl naujas hiznie

PASIRINK SAU GERIAUSIĄ ‘DRAUGĄ’
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau

sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa
žįsta. i

Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas 
laikraštis.

“DRAUGAS” tikybinės ir tautinės minties 
dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
gas.

“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame 
daug žinių iš Amerikos lietuvių kolonijų iš 
Lietuvos in viso pasaulio.

Nebūk be “DRAUGO” — užfcisakyk šiandien
“DRAUGAS” metams $6.00.
Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie

tuvoje. Metams $7.00.

“DRAUGAS" PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

ŽINIOS Iš šš, PETRO IR
POVILO PARAPIJOS, 

VVEST PULLMAN
X Geg. 5 d. po pamaldų 

Apašt. Maldos dr-ja turėjo mė 
nesinį susirinkimų, kuris bu- j 
vo skaitlingas; j(itsiiankė ir 
dvasios vadas kurt? A? Linkus. ■ 
Ši kilni draugija nutarė daug 
gražių darbų nuvpikti.

Be to, nutarė įrengti bažny

Išvengk tą Baimę
Abejojimą veikti taip, kaip veikla 
tikri vyrai Ir moterys — nėra rei- 
kalo kankintis nuo įtemptų nervų ~ 
Ir nusilpusios sveikatos. Didis Gydy
tojas Specialistas Išrado preskripci
ją, kurią dabar vartoja tūkstančiai.
JI parduodama valstlnyčlose Ir va
dinasi

Nuaa-Tone
Kiekvienas butelis yra garantuotas 
— vienas Doleris užmokės už mė
nesio treatmentą. Nusipirk butėlj 
Šiandien — nepraleisk vėl nemiego
tas naktla Jeigu po priėmimui tų 
tabletkų per dvldeStmts dienų bū
site neužganėdinti, jūsų pinigai bus 
sugrąžinti — Jus nieko nerizikuo
jate.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
TIESIOGINĖ EKSKURSIJA 

I KLAIPĖDĄ
(Be persėdimų) l

Išplaukia moderniškuoju motorlaiviu

* ii

■'/*

ta#** - -

>:• -■ > < miĮ; /•

G R I P S H O L M” — “ BALTOJI GULBĖ”
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

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

Motorlaivis “Orlpsbolm" yra didžiausOm laivas iš plaukiančių tie
siog | Klaipėdą. Jo dydis: Ilgio 576 pėdos, pločio 74 pėdos. 18,000 
reg. tonų, įtalpos 23.600 tonų.

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

J. V. ‘‘Revenue” Ir pagalvės mokesčiai atskirai 
Informacijos Ir laivakortės gaunamos Iš Tamstos vietinio 

laivakorčių agento arba
“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUJE 

2334 S. Oakiey Ave. , Chicago, III.
Autorizuota Agentūra

SWEDISH AMERICAN LINE

LIETUVIŲ SPAUDOS SĄ|UNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA
(KLAIPĖDĄ

(Per Southamptoną)

Išplauks iš New Yorko

Birželio — JUNE 29 — anksti ryte
(Keleiviai sės į laivų vakare, b>”želio 28) x ■

CUNARD Didžiuoju Ekspresiniu Laivu

" BERENGARIA
Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojantis 

į Lietuvą keleivis
Kartu išplaukia ir Studentų bei Profesionalų Ekskursija, ku
riai vadovauja SLA daktarųs-kvotėjas Dr. J- S. Stanislovaitis 

Laivakortes parduoda visi Cunard Agentai

C U N A R D LINE
346 No. Michigan Ave. 

Chicago, III.

Progress
FURNITURE CO.

ATIDARYMO IŠPARDAVIMAS 
EIlNA VISU SMARKUMU 

Siūloma Didžiausi Bargenai Mieste 
AUKŠTOS RUSIES MOHAIR 

Pai-lor Setai

Sis Naujamadingas aukštos rūšies 
seklyčiai setas kitur reikėtų mo
kėti du sykiu tiek, bet progress 
Furniture Krautuvė siūlija tik už

Dar nepsrvėlu užsisakyti paminklų ant Padėkonės
K

dienos (Decoration Day).

Pirkite tiesiog iš dirbtuvės

VENETIAN MONUMENT CO. 
523-27 N. Westem Ave.

Tel. Seeley 6103

Mes padarome ant orderio 
bile kokį paminklą mūsų

dirbtuvėje
įsteigta nuo 1885 m. 

Del informacijų pašaukit

A. S. VALŪNAS
— Berkshire 1487

LACHAVVICZ IR ŠONAI

S. C. L. S. D. L. B. A. L.

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

Modemiška Koplyčia Dykai 
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas

CHICAGO, ILL.
2314 West 23rd Place 
Telefonas Canal 8616—2516

CICERO, ILL.
1439 So. 49th Court 

Telefonas Cicero 6927

49.95

KAURAI
Velvet Kaurai 9x12 didžio gra
žiausių spalvų verti $30 po

*14.95

5 šmotų Aržuolo medžio Break- 
fast Setai parsld.uoda už stebėti
nai žemą kainą šis setas lengvai 
vertas $26.00, čia

*12.95
Šimtai kitų Negirdėtų Bargenų 

laukia Tamstą. Atsilankykite šia
ndien ar rytoj!

Nedčlioj krautuvė atdara
Kno 10 v. tš ryto iki 2 v. po pietų

DIDŽIAUSIA KRAUTUVE 
BRIDOEPORTU

3222-26 So. Halsted St.
Vedėjai: J. Kaledlnskas,

J. Romanas

« ■ ■ ■ ■ ■ ■
; Reumatizmas sausgūlū;
■ Naslkankyklta aavą. skans-
g mala. Reumatlsmu. Sausgėla. 1 

Kaulų Oėilmų. arba Mėšlungiu I
■ — raumenų sukimu: nes ekau- ,
■ dėjimai naikina kūno gyvybe 

Ir dainai ant patalo paguldo. I
CAPSICO COMFOTJKD mo- I 

" stla lengvai prašalina virtini- (
■ nėta ilgas; mums liandte dau- 
g gybė įmonių siunčia padėka- 1

von e. pasrreiką. Kaina lėe per |
• paltą tSe arba dvi ui 81 M.
• Knyga: “MALTINIS SVKI- 

KATOg" augalais gydytlea kal-
a aa Bė centų.

; Justin Kulis
! 80 HAIATBD ST
| Cnieago IlL

I



AeAtadienis, gegužės 13, 1933 t) HA PB 'AS

Pereitu sekmadienį nuvy
kom į Dievo Apvaizdos pa
rap. svetainę pažiūrėti J. Ja
nuškevičiaus, J r., rodomų ju
damųjų paveikslų iš Lietuvos. 
Daug vitokių paveikslų iš Lie 
tuvos teko matyti, bet šie vi-

CHICAGOJE gūžės 14 d., tuojau po sumos,
parap. svetainėj. Visi nariai 
ir narės prašomi skaitlingai

Ii N PRA? P ( PARAP I Sod“licija »«ri klausimų dė- susirinkti, nes yra labai svar- ISH.I'nAčir.5.rAnAr1,!iutę J,,į nori kokį klausim, bų reikalų svarstymui. Keikia

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP,

D A K I ARAI:
Ofiso: Tel. Calumet 4038 
lieti.: Tel. Hemlock 82K6

BRIGHTON PARK
Šv. Marijos mergaičių soda

licija laikė susirinkimų antra
dienio vakare, mokyklos kam
bary. Įsirašė naujos narės: L. 
Gubistaitė, H. Urbonaitė, V.sus pralenkia savo kokybe. J, ,

Januškevičius, Jr., paveikslus ^ueiuna.tė, A Strupeikaitė, 
yra nufilmavęs labai gerai ne A. Norkaibė. Kaukų plojimu
tik technišku, bet, sakysiu, į, Prilmtos. 
menišku atžvilgiu. Į Skaityta laiškas iš šv. Ka-

Buvo didelis malonumas per(7^m^ero Akademijos Rėm. Ce- 
dvi valandas jaustis lyg- Lietu- ^ro' a^*‘ Karanaus-
voje. Bet, kaip pamačiau ek
rane rodomų savo miestelį ir 
net namus, kuriuose gyvenau, I Nutarta surengti bankinių 
tai ir be paaiškinimų galite birželio mėnesį, nes bus mipi- 
suprasti, kaip aš jaučiausi... nia vienų metų sodalicijos gy

vavimas. Į komisijų įėjo Gu- 
denaitė, Valunaitė ir Gritaitė. 
Mūsų dvasios vadas kun. Jo
nelis surengs gražių progra
mų.

Sodalicijos sporto direktorė 
Beleckaitė organizuoja base-

, 7 ‘ bąli žaisti. Pratybas darys pa- geresni gyvenimą, no^rn vHdH? t .. , v... trapuos darže,kaip buvo geri laikai ir jie tu- .
rėjo sunkiai dirbti nuo ryto i Sodalicijos knygynų gražiai
iki vakaro. “Nagi tik pania-3var^a^ ve<^a Ludenaitė.

Knygynas randasi adresu:

llogi laikai, tai blogi lai- 
Bet kaip atrodo — ne vi

siems. Žinoma, turtuoliai ne
jaučia blogų laikų. Bet yra 
daug ir vadinamų biednų žmo
nių, kurie sakosi dabar turį

kaitė, Preidaitė ir Norbutai
tė. i

Vyčių 4 kuopa rengia šo-
paduot^ parašo Yr įdeda į di- P^engti prie kapų dienos, kius šio mėnesio (gegužės) 20 
žutę, o dvasios vadas kun. Jo- TaiP prašomi atsivesti ir d., Dievo Apvaizdos parapijos QYjJJ7°J^ HaSed^St^
nelis sekančiam susirinkime at ^iau-jy narių už kų is anksto naujoje salėje. Muzikų patieks ofiso valandos: i-4 ir 8-8 vai. vak. 
gako- Koresp. *irdinbrai ačiū. B- <* .Stephens’ Revelers, pagarsėjas Kex‘de,,VXdo^’io-n n:to*“*

_________ _______ |Cliicagoje lietuvių vaikinų or- ■•'•domis Nedėliomis pasai sutarti
X Vaistininkas K. Jonaitis Archer Hei£hts- — Mar. kestra. Su orkestrą dainuok J., 

persikėlė į naujų vietų: 43 ir KoL 41 skyriaus su-;Petrošius, gabus šios parapijos
Fairfield avė .sirinkimas įvyks sekmadienį, vokalistas.

----------- Įgeg- 44 d-’ “ vak Popiet, Lu- Komitetas smarkiai darbuo-
X Sv. Kaz. Akad. Rėm. 6 bertų namuose, 5537 So. Nor- jas įr sako> abejOnės,

skyrius rengia bunco party, ^ea avė., Chicago, III. Prašo-,vįsį atvykusieji bus patenkin- 
geg. 14 dienų, 3 vai. popiet, v*s* nar4a4 ateiti ir at ive-1 tį. Perkant bilietus iš anksto,
Anužienės namuose, 4321 go sti naujų narių. Valdyba galima įsigyti už 35 centus;

DR. A. G. RAKAUSKAS

Artesian Avė. Valdyba

Labdarių 8 kuopos susirin
kimas įvyks šį sekmadienį, ge

GARSINKINTES
“DRAUGE”

prie durų 40c. Becancour

i Phone Boulevard 7042

Office Phone 
Prospect 1028

Rea. and Office 
2860 So. Leaviu Ht 

Canal 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY/3ICIAN AND SUROEON

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

S to 4 and 7 to 8 P. M- 
Sunday by Appolntment

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare
O WISSIG,

Specialistas iš 
Rusijos

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutart)

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT 
KAIP IZSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų lr puslėB, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą lr paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia lr persitikrinkite ką Jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų lr Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 vai. 
4200 WEST Mth ST, kampas Keeler Avė. Tel. Oravrford M78

Tai. LAFAYETTE 8087

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS, CHI HE KO AS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St

(Prie Archer Ava uetoil K r data) 
Valandos: nuo S tkl 8 vai. vaaaro 
karedomta lr nedėliomis iMMtai 

sutarties

HEMLOCK 8181

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

VALANDOS:
• Iki 12 ryto: 7 tkl 9 vakare 

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutart) 
Rea (488 8. MAPLEWOOD J VB,

Tel. Cicero 1280

OR. GDSSEN
X—RAY

Tel. Lafayette 5793

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

4b4< W. 14th St Cicero, llt. Office; 4439 & California Avė.

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: kasdien uuo iv v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliotum ir beredouus susitarus

nyk,” sako “miegu kiek no
riu, šelpimo įstaigos duoda Į4403 So’ RockweU St- (pirmas 
man viskų: užmoka nuomų už aukštas?; Yra gerų lietuviškų 
butų, atveža kuru (už kurį, su?1 angliškų knygų.
prantama, aš nemoku) mais-L T. . 7 7... . v, -v čia Lietuva. Kaip žinome Ato pristato užtektinai... Beis-, . . . haidukas užlaiko real estate,kia gaunu visų pragyvenimų , , . . Vl.

J- Vi- • ,, apdraudos ir notaro rastine,ir dirbti nereikia.” , .AOO ...adresu 4038 Archer Avė.

Bet daug yra žmonių, kurie 
randasi tikrai blogame padė
jime. Dirba porų dienų savai
tėje. Užsidirba šiokį tokį pra- 
gyvenimų; iš niekur jokios pa 
šalpos negauna. Geruose lai
kuose įsigijo nuosavybes už
traukdami didelius morgičius. 
Dabar tų morgičių neįstengia 
atmokėti, nors ir geriausius 
norus turi. Ir taip praranda 
tas nuosavybes ir savo įdėtų 
kapitalų.

• • •
Keikia pagirti A. Saldukų, 

žinomų Brighton Parko biznie 
rių, kuris savo raštinės lange 
išstatė gražių biuletinio .lentų 
apie mūsų lakūnų S. Dariaus 
ir S. Girėno žygį su jų pavei
kslais. Sykiu išstatė ir .gra
žius vaizdelius iš Kauno, kur 
mūsų lakūnai nusileis. Šiuo 
būdu daugybė svetimtaučių 
supažindinama su lietuvių la
kūnų užsibrėžtu tikslu ir pa-

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms pntarnauju geriausia lr 
Ilgiau negu kiti todėl, kad priklau- 
•a'b ip* grabų ISdlrbystės.

QTPTHASį
888 WE8T Išth «streET 

TeL Canal 8174

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nas neturt- 

Išlaidų užlaikymui 
akyrlų.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn A venas

Medinės Sukaktuvės

ANTANAS
JUREVIČIUS

kuris persiskyrė su fti'uo pasau
liu 15 d. gegužės. 1932 m. ir 
tapo palaidotas Av. Kazimiero 
kapinėse.

Liūdnai atminčiai bus atlai
kytos dvejos šv. Mišios 7:30 ir 
8:30 vai. Nekalto PrasiMėjlmo 
parapijos bažnyčioje, Brighton 
Parke.

Nuoširdžiai prašau visus gi
mines. drau rus Ir pažystamus 
atsilankyti J žias pamaldas ir 
pasimelsti ui a. a. Antano sie- 
!*•

Jau metai prabėgo kaip mus 
bežlrdė mirtis perskyrė, dar ne
laikė. bet aš tave niekad nega
liu u£nlržtt mano mylimas ir 
brangus vyreli lr aš tavęs dau
giau nesulauksiu lr nematysiu 

• tik tavo kapą gėlėms apsedMialu 
Ir laistysiu gailiomis ašaromis.

Ilsėkis ramiai šios šalies šal
toj žemelėj lr lauk manąs pas 
tave ateinant

Nuliūdusį,
Moteris Elena Jurevičienė

GRABORIAI:

LACHAVICH
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopiglauslu. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti
Tel. Canal 3616 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, HL
•• 1

1439 S. 49th Conrt, Cicero, HL
TEK PICKRO R927

Tai. Canal 8118

DR. G. I. BLOŽIS
DKNTISTAR

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt 8t.) . 

Valandoa: Nuo 8 Iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakara 
8eredoj pagal sutarti

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Road
arti Western Avė.
Valandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

TEL LAFAYETTE 7888

OR. F. G. WiNSKUNAS
Gydytojas ir Ciururgaa 

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

Res. 2136 W. 24th St.
tel. CANAL 8402

Nedėlioję pagal sutartį

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TaL LAFAYETTE 7287»
Ofiso vaL kiekvieną dieną irau • Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 tkl 8 »aL vakare Utamlnkals 
lr Ketvergala.

Ra*. TaL Hyde Park 8S.8

TeL Ofiso lr Rea. Grovehill 0617
6917 S. Washtenaw Ava.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2422 West Marquetta Road
Vai.: 8-4 lr 7-9 vak. Ketv. 8-18 ryte 

Nedėlioj susitarus

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 850-.T.

Tel. lAfayotte 2573

J. Liulevičius
U ra bortus 

Ir
Balsamuotojas

Patarnauja Chi
cagoje tr aptelin 
kšje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4088 Archer Ava,

I.J.ZOLP
O KABO RIUS IR LAIDOTUVIŲ 

▼EDAJAS
1646 WEST 46th STREET

Tai. Boulevard 1161—1418

. Tel. CICERO 884

SYREWICZE
GRABORIUS

LšUAotevdme pilnas paUrnavlmae 
galimas už 186.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 8, BOth Ava, Cicero, Ui

EUDEIKIS IR SŪNUS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnaivtmas prieinamai 
už NAUJĄ MAŽESNI; KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.

Pašaukite REPUBLIC S340 dėl eksportą patarnav/mo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

PRANEŠU i ’l '♦

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

PAVLAVIČIA UNDERTAKING CO.
INCORPORATED

Henry W. Beeker .
(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
• / LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų sn 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 ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į Ui, ar jūs kų pirksiu, ar ns. .

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
peUrnantojn. Dykai Keturioe Modemiškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukiu KUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur UUr.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldyviv Oflaaa

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—8 lr 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė. 
Telefonas Republic 7868

, Tel. Canal 8267 Raa Prospect 6889

DR.MJ, STRIKŪL’IUjMiDi OR. P. Z. ZALATORIS
SUGRJ2IMĄ

4645 bo. Ashland Avė.
Ofiso valandos: '

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

Gydytojas ir Chirurgas 
182) SOUTH HAi^TED HTRKCT 

Residencija 4468 Bo. Artesian Ava
Valandos; 11 ryto Iki 4 po pietų 

8 Iki 8:28 vakare

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

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEVVIGK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6869 SO. WESTERN AVĖ.
, Chicago, Ui. \

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti pr.ezubtim gaivus bkaudėjmio, 
svaigimo, akių aptemi'mo, nervuotu- 
ino, skaudamą ašių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminą vilnas du.ro-

. mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. i

Speciaiė atyda atkreipiama moky-' 
klos vaikučiams.

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

| KREIVAS AKIS ATITAISO { TRU- Phnne •piru .UAM 0884 
mpa laiką su nauju išradimu. r“one pullman o»t>«

| Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos ue akinių. Dabar kalime perpus 
pigesnes, negu buvo. Musų kainus 
pigesnes, ksip kilų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

OR. G. SERNER
LIETUV18 AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas l'r Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

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

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas; Pastebčkit mano iškabas.

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

Į ak i r tų valandų. Room 8.
Phone Canal 0528

OR. P. P. ZALLYS
D E N T 1 S T A 8
30 East lilth Street

Prie Y. M. C. A.. Roseland 
Guzas, X-RAY, etc.

Boulevard 7 689
Rea Hemlock 7611

DR. A. P. KAZLAUSKAS
UibM'JLiolAb 

4712 bo. A»hlaud Avenue 
Vai.: Nuo lu ryto ik: k vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

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

IR. CHARLES SEGAL““
Perkėlė savo o liną po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SBEC1JAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligi) 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

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

Telefonas Midway 2880

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: TeL Drcxel 919J

DR. A. A. ROTH ; ’
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Ofisas 3102 Bo. Halsted
Kampa* Hat Street

Vai.: 18—11 v. ryto. 8—4. 7—9 v. • 
Nedėllomla lr šventadieniais 18—ll

08. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 AKCDER AVENUE 
Teh Virgiui a uo.«>

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau J erdvesne lr patogeeag 

vietą
*325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų U 
nuo 6 iki 8 vakare 

* Šventadieniais nuo 10 Iki 18 
Phone BOULEVARD 8468

Tek OrovehlU 1886

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRUROA* 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vaa. 

■eredomls po platų tr Nedėidleniale
tik susitarus

8422 W. MARUUKTTB RDAD

Res. Phone 
Englewood <441

Office Phone 
Wenlworlh 8006

Office; 
Vlctory 22 84

Rea:
Beveriy 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSlCIAN AND SURGEON 
3046 \Ventworth Avenue 

Vai.: 2 to 4 ir 7 to 9 P. M. 
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. *v. Kryžiaus Ligoninėj 

Chicago, III.
Phone: Hemlock 4700

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

Vai.: 3-4 lr 7-9 vak vakara

Tel. Ofiso Boulevard 8812-14 
Rea. Vlctory 2342

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

Ofiso vai.: nuo 1-8: nną 8:89-8:10
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C H I C A G O J E

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P, ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MAROOETIE PARK

VISI Į “DRAUGO” 
PIKNIKU

Šį sekmadienį Vytauto par-
, ' ------:------ i ko įvyksta ^Draugo” pikni-

X Marųuetteparkieciai ge- ]<ns — vajaus baigtuvės, 
gūžes 14 d. bus labai “husy”, I Kaip visuomet, taip ir šį- 
Visi važiuos j \ vtauto parką, incį “Draugo” piknike bus 
į “Draugo’ pikniką. visokiausių įvairybių.’Kviečiu.

Vakare parvažiavę visi eis, raginu, visus Chicagos ir 
į parapijos svetainę valgyti apylinkės lietuvius atvykti į 
skanios vakarienė.; ir sykiu—“Draugo pikniką. Bus ge- 
palinkėti ilgiausių metelių my ros progos, po ilgas žiemos, 
limam kleli. kun. A. P. Bal- tyrame ore tikrai padraugau- 
tuč-iui. susipažinti, paremti spaudą

X R. Andreliūnas, 2650 W. ir rasti savo giiiukį. — Visi
6?rd St. (Tel llemlock 8:60) 
auksorius — laikrodininkas ir 
savininkas didelės grąžui) krau 
tnvės plačiai žinomas veikė
jas ir “Draugo” rėmėjas pa
sižadėjo “Draugo” pikniko ti 
.kietiis dykai duoti savo kostu- 
meriams.

būkite. Iki pasimatymo.
Kun. H. J. Vaičiūnas

X Gimimo P. Š. parap. kle
bonui, kun. Aleksandrui Bal
tučiui rengia varduves. Komi
tetas ir draugijos su parapi- 
jonais iš vien darbuojasi. Pa-

X Julius Viličkn, 2503 W.
69tb St. (Tel. Republic 3713- 
3391) žymus Mnrųuette parko rania 
ekspresiįlinkas su savo dide
liu troku lauks prie bažnyčios 
po sumos. 12:30 su žmonėmis 
važiuos į “Draugo” pikniką. 
Tikietaj 35c j daržą nuvažiuo
ti, parvažiuoti ir tikėtis 10 
gražių dovanų. Vaikams su tė
vais dulkai. Be tėvų, vaikai ne
bus leidžiami važiuoti.

X “Draugo” pikniko tikie- 
tai labai greitai platinami. 
Daugelis Marųuette parko bi
znierių jau įsigijo. M. Zizas, 
7217 So. California Avė. gene- 
ralis kontraktorius, paėmė net 
visą bunčiu tikietų. John Wa- 
lautinas, 2558 W. 69th St. (Te- 
Įef. Prospect 4814) savininkas 
didelės mėsos ir daržovių krau 
tuvės ir stambus “Draugo” 
rėmėjas su visa šeimyna bus 
piknike; taip pat ir kiti biz
nieriai ir profesijonalai.

X “Draugo” pikniko tikie
tų Marųuette parke galima 
gauti sekančiose vietose: pas 
— B. Nenartonį, 9540 So. Ca
mpbell Avė. Jis yra žymiau
sias .labdarių veikėjas. Nėra 
to sumanymo ir darbo, kurio 
nebūtų parėmęs. Neapseina be 
jo nei Cbicago Litbuanian Sa- 
vings and Loan Ass’n., 2453 
W. 39tb St. Jam pirmininkau
jant nariai turi didelį bendro
ve pasitikėjimą. Bendrovės tu
rtas kasdien auga.

M. Varkalienę, 9315 So. Li
ncoln St., buv. “Draugo” ko-

lio Motiną — Mariją, kurios sėjo 17.
globai yra pavesta mūsų so-i Gimimo P. Š.''parap. birž.
dalicija.

Šį sekmadienį, geg. 14 d. ry
to 9 vai. motinų intencija bus 
laikomos šv. mišios, per ku
rias sodalietės, pasipuošusios 
gėlėmis, “in corpore” eis prie 
šv. Komunijos. 5 vai. vakare 
sodalietės rengia gražų vaka-
rą savo motinėlių pagerbimui, liepos 23.

Sodalietės, visos atsiveskit 
savo brangias motinėles ir tin
kamai jas pagerbkim. Komi 
sija A. Al i k oi aite, O. Navic
kaitė, G. Ruiiišaitė, S. Jurgui- 
tė ir B. Kalvaitė ir pirm. S.
Motuzaitė energingai tame du gūžės 21 ir rugpiūčio (i d.

11 ir rūgs. 3. 
šv. Antano parap. birž. 18

ir rugp. 10 d.
Dievo Apvaizdos parap. ge

gužės 28 ir rugp. 13.
Šv. Mykolo parap. liepos 30. 
Šv. Juozapo parap. liepos 9. 
ŠŠ. Petro ir Pauliaus parap.

Šv. Kazimiero parap. liepos
2.

Labdaringosios Są-gos gegu
žės 30.

Lietuvoj, Vyčių liepos 4. 
Visų šventųjų parapijos ge-

rbuojasi.
Sodalietė

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

Kiza. A. Linkus

RADIO
RADIJO VALANDA

Rytoj, t. y. sekmadienį, ge
gužės 14 d. J. F. Budriko ra-

Moterų Sąjungos 4 kuopos 
narės pagerbs savo mamytes.
Rytoj, gegužės 14 d., visos na- di.i° ir rakandų krautuvė, 3117 

gerbimas įvyks gegužės 14 d., rėš, jų dukrelės ir draugės be- S« Halsted st. palinksmin; vi-
parap. svetainėj, 7 valandą va 
kure. Bus vakarienė su prog-

Meistras

šv. Barboros dr-ja laikys 
mėnesinį susirinkimą geg. 14 
d., 2 vai. popiet, parapijos 
mok. kambaryje.

Prašome narių, kurios pasi
likusios su savo mokesčiais, 
pasirūpinti užsimokėti šiame 
susirinkime. f .

Prašome visų skaitlingai su
sirinkti, taipgi atsivesti ir nau 
jų narių. Valdyba

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE
X Nekalto Prasidėjimo dr- 

gijos mergino.; rengiasi prie 
tinkamo pagerbimo savo moti
nėlių ‘Motinos dieną’, gegu
žės 14, 1 vai. popiet.

Draugijos ‘Club Room’, ku
riame įvyks priėmimas moti
nėlių, ištik rujų, pasižymės šva 
rumu ir tvarka. Per kelias sa
vaites darbščios mergaitės di
rba, kad pagražinus savo ka
mbarėlį, kad jis geriau patik
tų jų motinėlėms. Be abejonės, 
jos neužmirštiną įspūdį pada
rys tą dieną. Bus ‘bunco’ žai
dimas, po kurio bus duodami 
dailūs “prizai”; po to skanus 
užkandis. Taigi, Nekalto 
Prasidėjimo draugijos mergi-
nos gražiai pagerbs savo mo- 

ntestininltę ir uoli, kataJikiS.įtjnftes _ Korespondente 
kos spaudos platintoją. .

K. Vaitkienę, (į829 So. Tai
man A ve., ‘ ‘ Draugo ’ ’ vajaus »- 
kontestininkę ir taip pat uolią 
katalikiškos spaudas platinto
ja-

Gailių, 6803 So. Rockwell 
St., buv. “Draugo” išnešioto
ją, seną “Draugo” rėmėją ir 
uolų katei, spaudos platinto- 
ją. Gailiaus šeimyna visados 
darbuojasi “Draugo” pikni-

X Nepamirškite, kad gegu
žės 13 d,, “Delta Pili Sorori- 
ty” rengia šokius, St. Clair 
viešbutyje, 192 Kast Dilio Str. 
Už 40o atsilankusieji praleis 
linksmai ir smagiai vakarą. 
Šokiams grieš-“Stephen’s Re- 
vellers.” Komite as

Birutės darže, Justice, III., kur 
bus išdalinta $500.00 vertės 
p. Budriko paskirtų dovanų. 
Bus puiki programa, dainų, 

į šokių ir kitų įvairenybių. Vi
sus kviečia dalyvauti J. F. Bu 
driko korporacija. S.

MARGUMYNAI
Ncw ITatnpshire, Anglijoj, 

yra vienas didelis valsčius, ku 
riame ir dabar dar prisilaiko
ma įdomių, iš senovės užsili
kusių, papročių. To valsčiaus 
gyventojai laiko už garbę, kad 
nė viena suaugusi mergina ne
liktų sena pana. Jeigu tik su
laukusi 21 metų amžiau,; mer
gina neturi sužadėtinio, tada 
visi nevedusieji ir nesužieduo-I
ti to valsčiaus vyrai susiren- 
jka ir traukia burtus, kuriam 
ta mergina privalo tekti. Tie, 
kurie ištraukia tuščius.burtus, 
privalo sumokėti tam tikrą su 
jiną merginos pa ogai. Ištrau 
[kęs gi pilna burtą privalo me
rgini) vesti.

kin būdu traukinių judėjimas 
per tunelį prasidės tik 193< 
ar 1938 metais. Tunelio praka
simas kaštuos apie 100 mili
jonų dolerių.

Naujas tunelis žymiai pale
ngvins ir sutrumpins susisie
kimą tarp Argentinos ir Čili. 
Iki šiol geležinkelis iš Argen

tinos į Čili ėjo per Andų kal
nus. Žiemos metu tą geležiu-I t
kelį dažnai užpustydavo, ir su
sisiekimas būdavo nutraukiu- 

I litas kartais ištisoms savai
tėms.

GARSINKITĖS "DRAUGE’

LIETUVIAI!

Važiuokit Tiesiai i Kfašpeda
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.
ARBA

X “Draugo” pikniko tikie
tų sekmadienį bus galima gan 
ti prie bažnyčios pas laikraš 
čiii pardavėją. Kurie nori va
žiuoti troku, turi išanksto į- 
sigyti tikietns, kad būtų ga
lima žinoti, kiek bus važiuo
jančių. Trokas nestovės ilginti 
kai vieną valandą po suinm

‘ • Draugo ’ * Kvieslys

ŽINIOS Iš ŠV, KRYŽIAUS 
PARAPIJOS, TOWN 

OF LAKE
Nek. Pras. Pan. Šv. mer

gaičių sodalicija rengiasi pa
minėti Motinos dieną, gegu
žės 14 d. Toji diena yra bran
gi visiems. Tą dieną visos so
dalietės ne tik pagerbs savo 
motinėles, bet ir viso pašau-

ūdrai dalyvaus Mišiose, Šv. sus puikia radijo programa iš 
Mykolo bažnyčioje 8 vai. ry- stoties WCFL, 8 vai. ryto ir 
to ir bendrai eis prię šv. Ko- 1 vah popiet. Be gražių dai- 
munijos. . m) ir muzikos, išgirsite Aldo-

Gerb. klebonas kun. J. Svi- nos Makaliūtės teismo spren-
ivkas pasakys pritaikintą tai dimą ir kitokių žinių.
dienai pamokslą. į Primintina, kad Budriko nu-

Visos narės ir jų draugės lžiniSkas konte9,„ muzikaat.. 
maloniai kviečiamos dalyvau- h. dainininkų piknikai įvvks 
ti Šioje dvasinėje puotoje. Tuo Mknl. 21 d.
mi mes tinkamai pagerbsime ,;_____________________________
savo mamytes, kaip gyvąsias, 
kurios dar turime, taip gi ir 
įnirusias jų sielas atminsime.

Tat visos dalyvaukime.
Valdyba

Pietų Amerikoj, Andų kal
nuose, kurie skiria Argentiną 
nuo čili vai lybės, neseniai 
pradėtas kasti milžiniškas 45 
kilometrų ilgumo tunelis.

Nors tunelio prakasimui nau 
Jojamos moderniškiausios prie 
monės, darbas, inžinierių nuo
mone, užsitęs apie 5 metus. To

PARSIDUODA LOTAS

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
130 N. IjiSallc st. 248 Washlngton SI 27 Wtittehall St. 

Cliicago.III. Ncw York, N. Y.
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PASISKAITYKITE!
MARIJONŲ FARMOJE Brolis Andriejus turi pa

ruošęs puikiausių lašinių, kumpių, dešrų ir įvairių 
kitų rūšių mėsos. Nesenai buvo įrengtu nauja troba 
mėsai rūkyti, todėl dabar viskas kuo puikiausiai ir 
kuo skaniausiai padirbta. Taip pat farmoje visados 
galima. įsigyti šviežio pieno, tūrių, kiaušinių ir gerų 
miltų. Atvažiuokite ir įsigykite mėsos ir produktų. 
Ne si gilėsite. Dabar iš Chicagos visas kelias į Ma
rijonų farmą yra cementinis. Prie tilto (viadukto) 
ant Joliet Road pasukite į šiaurę, tas kelias prives 
prie pat fanuos. Lauksime.

BROLIAI MARIJONAI

*

PIKNIKAI VYTAUTO 
DARŽE 1933 M.

Šv. Jurgio-parap. birž. 4 ir 
rugp. 20.

Šv. Kryžiaus parap. birž. 25 
ir rugp. 27.

Nek. Pras. P. Š. parap. rug

U2 $36.00
E Irk t r ik i nė Skalbiama 

Mašina
Dykai Elektrikinis Prosas 
Mokėkite po -| „QQ dol.

į savaitę

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

Tel. Boulevard 4705—8167

Lietuvių^ programai WCFt 11 
970 k.

Nedėliomis 8 vai. ryte ir 1 vai. 
po pietą.

WIIFC Šetvergais 7:30 vakare.
__________________

Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi
mo. Labai parinktina vieta Brighton Park 
apylinkėje. Kas mintina namą statyti, ne
praleiskite šios geros progos.

Del gilesniu informacijų kreipkitės as
meniškai.

1901 S. HALSTED STREET

K. S. Jakubaitis
SENAS BIZNIS NUO 1896

Mes laikome sienom popiero;. Kainos nuo 3c, 5c, 
7c, 8, 10c iki $1.00.

Maliavų kainos nuo 75c, 93c, $1.25, $1.53, $1.75, 
$2.00. $225 už galioną.

Varnišiai: 98c, $1.25, $1.50, $2,25, $3.03, $4.60 už 
galioną.-

Turiin maliavų, kurios išdžiūsta į 2 valandas.

3240 SO. HALSTED STREET

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIfiKOS SOI,PEKINAS VANOS IR EI.EKTROS 

TREATMENTAI /
Švediški mankštlnimnl Ir elektros masažas 

Troatmentnl visokį,, lig,,, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
Ir taip tollbus. su elektriniąls prietaisais Violetiniai Saulės Spin
duli,, treatmental. '

Mineralinės, suTferlnės vanos duoda didžia,,šių kraujo clrk,ma
nijų, kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių Ilgu.

Kambariai dėl pergulėjlmo. \
Moterų skyrius atdaras (Jtarninkols nuo š iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4553

BRIDGEPORT HARDWARE
AND

PAINT CORPORATION
J. S. RAMANftIONIH, Vedėjas

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų 
ir visokių geležinių reikmenų, 

štai dabar mūsų krautuvėje keletas bargenų:
Sienoms popiera rolelis ........... 5C ’r au^^(**art
Sl’AR Varnish, galionas ... M.25

. FLAT Paint, galionas .... 5 9
3214 SO. HALSTED ST. Tel. Vičtory 7261

5B!

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
L A I V A K O H C IŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

Phone GANAI. 4124 FIRST CLASS WORK

JULIUS J. STORGUL
OVERHAULING and REPAIR1NG 

PI u nih i iii g — Hcatkag — Sevverage — Gas W„:k 
CONTRACTOR

Ž240 W. £2nd STREET CHICAGO, ILLINOIS
Emimates fiimJ.Mli,?,! on reguest

No Job too large No job too small

CLASSIFIED

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

4359 S. Maplewood Avė.
PIRKITE^SIAS FARMAS

dabar, nes pirmi ir paskutiniai toki 
bargenai', akerių 150. 100, 92, 80. 35 
Ir 27. Hlos farmos .randasi 25 mylios 
nuo Chicag>« ir toliau. Taipgi turime 
ir ant išmainymo. Klauskltės

. A. GRIGAS 
J. Namon lintintf Co.
0755 S. Westem Are.

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: • t

Br. Lit.
Spaustuvė,

3352 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL. -

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

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

Paieškau savo draugų Antano Lr 
Juozapo Jonelių. Paeina iš Nokonlų 
kaimo, Troškūnų parap.. Panevėžio 
apskr. Draugai Joneliai atrašyki't lai
škų. Arba kas kitas Žinote juos ma
lonėkite pranešti man, o aš už tai 
busiu dėkingas.

ADOMAS BERNADIŠIUS
Grant Works Coal Yard 

16th St. and 49th Ot.
Cicero, IH.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos paisvės Bonus, Pirmus Mor- 
glėlua. Namus. Farmaa Ir Biznius vi
sose valstijose Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu biznyje Ir teisingu patar
navimu. tas jums bus naudinga

J. NAMON FINANCE CO.
6758 S. Western Avenne

Tel.
Gbleago, III. 

GROVEHILL l«8t
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