I

DRAUGAS
vienatinis tautinės ir

DRAUGAS

v A. •

t

The most infiuential
Litbuanian Daily in
America.

tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 121

“Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue,
3C A C O P Y

CHICAGO, ILLINOIS

ANTRADIENIS, GEGULĖS (MAY) 23 D., 1933 M.

ENTBRED AS 8KCOND CLASS UaTTER MARCH SI. 1»1S^ AT

3o

CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH S. 1179

A

O O P Y
METAI-VOL. XVII
Telefonas: Roosevelt 7790

Amerika paskelbė pasaulio taikai paramą
AMERIKOS KATALIKU VALANDA
PER RADUĄ

TAIKOS VYKDYMUI J. V. IŠSIŽADĖS
NEUTRALYBĖS
Keturių Europos valstybių
paktas užtikrintas
ISPANIJOS RADIKALAI STU
MIA KRAŠTĄ PILIETININ
KARAN
AMERIKOS TAIKOS
PLANAS

KETURIŲ VALSTYBIŲ
SUTARTIS

M’ASHINGTON, geg. 23.—

vos keli kunigai, žinomi gar
sūs pamokslininkai. Retkar
čiais vienas ir tas pat klausi
mas iš katalikų tikėjimo per
kelis sekmadienius nuodugniai
aiškinamas. Žmonėms, o ypač
daugeliui nekatalikų, tas labai
patinka.
Pradėjus birželio 4 d. kata
likų valandų per radijų kun.
Strohaver iš Georgetown uni
versiteto kalbas tema “Švento
ji Eucharistija.”
j
Katalikų valanda per radijų
Tai bonusų — karo veteranų, armija apsistojusi Fort Hunt, Va. Šių stovyklų veteranams Katalikų valandos prograįtaisė karo departamentas, kad juos atokiau nuo AVashingtono laikyti. Iš šių veteranų tin moję pasikeisdami dalyvauja 1 įvesta kovo 2 d., 1930 m.
kami vyrai parenkami darbams į miškus.
AVASHINGTON, geg. 23.—
Amerikos katalikų
valanda
per radijų yra didžiai reikš
minga. Ši kas sekmadieni uži
mama valanda visam krašte
yra žinoma didžiausioji pavie
nė prograana. Pranešama Na
tional Broadcasting kompani
jos tinklu per 54 stotis. Kata
likų valanda rūpinasi žinoma
organizacija — krašto ka<taliktj vyrų taryba.

ROMA, geg. 22. — Ketu
J. Valstybių atstovas nusigin rių
valstybių — Anglijos,
klavimo konferencijoje Davis Prancūzijos, (Vokietijos ir Ita
paskelbė Žanevoje savo vy lijos, taikos paktas, kaip nese
riausybės planų pasaulio tai- nai buvo premjeras Mussolini
kos reikalu. To plano turinys• sumanęs, jau kūnijimas. Tuo ISPANIJAI GRĘSIA PILIE
CHICAGO PRALOŠĖ BYLĄ
vakar ir čia spaudai įduotas, .būdu mažiausia per 10 meti}
TINIS KARAS
Vyriausias J. Valstybių teis
J. Valstybių vyriausybė pa-! Europai taika bus užtikrinta,
GRAŽŪS KRYŽIAI, BET aprašė ne tik parapijos įsikū
reiškia, kad pasaulio taikos j šį paktų daryti paveikė J.
MADRIDAS, geg. 22.
— FORESTERIŲ JUBILIEJUS mas nusprendė, kad Chicagos
rimo istorijų, bet ir bendrų.
APLEISTI
! sanitarinis distriktas privalo
vykdymui ji keičia savo bu-,V. prezidento Roosevelto pak- Kovodami prieš Katalikų Ba
200 metų žmonių gyvenimo
vusįjį nusistatymų. Ji išsiža- vietimas taikon. Iki šiol klifl- žnyčių radikalų vadai paga
Katalikų Foresterių (Catho I
sanitarin? programų
būklę.
Aprašo tų laikų mokykKAČERGIAI, Vendžiogalos
da neutralybės ir pasižada čių statė Prancūzija ir Vokie- liau susivaldė už pirmenybę ir lic Order of Foresters) organi lr ateit>' sanltarinio perkaso
valsč., Kauno apskr. Kačer- Į las, žmonių apsišvietimo laipssaugumų kiekvienai valstybei tija. Dabar jos kita kitai pa visų kraštų gali pilietinin ka zacija užvakar minėjo savo 50 nenaudoti nešvarvbių iš mies
gių kaimo laukuose ir pačia nį, jų papročius, kalbų, bau
užtikrinti. Tačiau visos pasau darė nusileidimų.
to ištraukimui.
rau
panardyti. Dešiniojo metų sukaktuves.
me kaime pristatyta labai džiavos gyvenimą ir kita.
lio, ypač Europos, valstybės
Šis keturių valstybių pak- sparno radikalai kovoja prieš
Naujos kanalizacijos vedi daug kryžių. Kryžiai labai
Jei nesusidarys sunkumų,
Pamaldos įvyko Šventosios
privalo apsiginklavimų maži n tas bus Europos taikai pag kairiojo sparno radikalus.
Šeimos (jėzuitų) bažnyčioje, mui per vienerius metus minė gražūs ir įdomūs. Labai gra monogfofijų arftbtius mano iš
ti. Tai turi būt palaipsniui da rindas. Jis bus artimoj atei Šiam pastarajam sparnui pri
kurios rūsy prieš 50 metų ši tas distriktas yra reikalingas žiai išpiaustyti šventųjų pa leisti dar šiais metais.
roma, kaip yra nurodyta An-’ ty čia pasirašytas. Priklausys klauso premjeras Azana. De
35 milijonus dolerių išlaidų. veikslai. Prie kiekvienos figū
organizacija buvo sukurta.
glijos taikos plane. Apsigin T. Sąjungos žiniai.
šiniajam sparnui vadovauja
Pamaldose dalyvavo ir Jo Distriktas neišgali tokio fon ros padėti lietuviški parašai. VILNIUJ NAIKINA MIŠklavimo mažinimas turi būt
A. Lierroux. Šis atvirai skel Eksc. Chicagos vyskupas pa do įsteigti. Tad teismas nuro Kaip seni žmonės pasakoja, >
KUS
ko veikiau vykdomas.
KINAI NUSPRENDĖ PEI- bia apie galimus kariuomenės
do, kad reikalingų fondų turi tie kryžiai statyti prieš 49 m.
Radio pranešimu Prancūzi
galbininkas B. J. Sheil.
Visos valstybės šioje Žene
PINGĄ GINTI
ir karo laivyno sukilimus.
parūpinti Illinois valstybė.
Kryžių statymo darbų atlikęs jos miškų importininkai, nese
vos konferencijoje pripažįsta
Bažnyčių užgrobimo “įsta PILIEČIAI PROTESTUOJA
Tokiu būdu Chicago pralošė kaimietis ūkininkas Svirskis, nai atvykę Vilniun jau užpir-"
griežtųjį nusistatymų, kad PEIPINįGAS, geg. 23. —
kuris už kryžių pastatymų, o ko iš Vilniaus krašto miško
tymas” yra reikalingas
tik
apeliacijų.
ateity neįvyktų jokių ginklavi Kinų kariuomenės vadovybė
yįpač už lietuviškus parašus, už 2 mil. zlotų.
prezidento pasirašymo. Kraš Chicagos vakarinių parkų
mosi lenktynių. Kiekviena vai nusprendė šį miestų ginti nuo
buvęs rusų valdžios smarkiai
to gyventojai energingai rei boardas visas parkuose golfui
VAGIŠIUS SUGAUTAS
stybė ginkluotas jėgas užlai japonų. Aplinkui padirbo ap
kalauja, kad prezidentas jo ne mušti aikštes pavedė privabaudžiamas. Dabartiniu laiku IŠAUKŠTINS DARBININ
ko tik savo vidaus tvarkos pa kasus. Japonai pareiškia, kad
KŲ ELEMENTĄ
čiams koncesijoninkams ir šie
pasirašytų.
: •
Suimtas W. Novak, 50 m. kryžiai apleisti ir griūva; jais
laikymui. Nusiginklavimas pa kinai tuo savo darbu juos
dabar biznį daro.
amž., kurs sudaužė bažnytinių niekas nesirūpina.
duodamas tarptautinei žiniai “provokuoja.”
BERLYNAS, geg. 22. -(Vo
Piliečiai
griežtai
protestuo

daiktų parduotuvės (229 W.
7 DARBININKAI ŽUVO
Reikėtų, nuo ko tai priklau kietijos propagandos ministe(kontrolei).
ja. Ar tas gelbės.
Madison gat.) langų ir pavo so, paraginti vietos gyvento
Tokiu būdu J. Valstyliės įT. SĄJUNGA ŽYDŲ
QUEBEC, Kanada, geg. 22.
gė monstrancijų 168 dol. ver jus prižiūrėti tuos brangius ris dr. J. Goebbels išaiškino,
sikiša į politinius Europos rei
REIKALU
kad fašistų partija paėmė dar
VOS IŠGELBĖJO
— Upėje šalia Lac Crux su
tės.
ir reikšmingus kryžius ir nelei Liniukų unijas savo žinion dėl
kalus ir bendrai su Europos
sikimšusių sienojų išjudinimui
sti tiems praeities pėdsakams to, kad darbininkus ištraukti
valstybėmis dirbs taikinga
ŽENEVA, geg. 22. — Per
Blue Island policija sugavo VETERANAI ĮSTOJA MIŠ
...
v
,
.
naudojamas
dinamitas
ne
išnykti.
darbų.
seki ujami Vokietijos žydai e- ,
iš proletarijato glėbio ir juos
KŲ ARMIJON
- / ,
m « •
|
laiku
susprogo,
t
darbininkai du jaunus vyrus, kurie pagro
Dabar viskas priklauso nuo me .šauktis T. Sąjungos tary- L
. ,
padaryti naujos aukštosios
bė policijos seržantų ir grąsii
i,
žuvo ir 1 sužeistas.
KRYŽIŲ PLĖŠIKAI
pačių Europos valstybių, y- Įjos pagalbos. Taryba žydus
kilmės elementu.
no jį nužudyti. Policija pikta AVASHINGTON, geg. 22.—
«pač nuo Prancūzijos. Jai vis pripažįsta tautine mažuma ir
atvykusiųjų
SVEIKINA NAUJĄ PAKTĄ darius pasivijo ir seržantų iš Žymi dalis čia
PABERŽE, Daugailų vals.
kas žadama, ko tik ji reikala nusprendė jų reikale veikti.
gelbėjo. Aliudu vyrai suimti. karo veteranų, kad išreikalau Prieš kelias dienas ant Pa 5 KOMUNISTAI NUBAUS
vo. Dabar bus žinoma, ar ji
TI MIRTIMI
ti bonusų, pasiryžo įstoti miš
WASHINGTON, geg. 22.—
beržės
kaimo
kapinių
buvo
pa
turi gerus, norus, ar ji ištik rų
5 VYRAI PRIGĖRĖ
kų armijom Radikalai juos va
#'
IŠĖJO Iš ADVOKATŲ
Krašto vyriausybė sveikina
darytas baisus šventvagiškas
jų pasiryžusi nusiginkluoti.
SOFIJA, geg. 22. — Bulga
dina “išdavikais.”
DETROIT, Mich., geg. 22.- daromų premjero Mussolinio
SĄJUNGOS
darbas—keliemjs kryžiams nu rų karo teismas Plovdivt 5
St. Clair ežere prigėrė 5 vy-( keturių valstybių taikos paktų,
plėšta ir pavogta Jėzaus kan komunistus nubaudė mirtimi,
VOKIETIJOJ AREŠTUO
KONGRESAS TURI
Iš Chicagos advokatų sąjun
rai apsivožus motorinei vai- ( Nuo to priklausys ekonominės
čios paveikslai. Ant vieno o kitus 5 — kalėjimu. Nubaus
JAMI LUPIKAI
SUBRUSTI
gos išėjo apygardos teisėjas
čiai.
konferencijos pasisekimas.
kryžiaus, negalėdami piktada tieji veikė prieš vyriausybę ka
M. Fein-berg, kurio kandidato
riai lengvai nuplėšti Jėzaus riuomenėje.
MUNICHAS, geg. 22. — RUSIJOJ BADAS; PASI- ,badų. Tačiau apie tai žinios
AVASHINGTON, geg. 22.—
rai į teisėjus sąjunga priešina
Mūkos, nulaužė jos kojas pa
Čia areštuota 220 pirklių ir
Prezidentas Rooseveltas reika
si.
REIŠKIA KANIBALIZMAS plinta kitokiais keliais.
likdami prie kryžiaUR. Žmonės
daug parduotuvių uždaryta.
Kai kuriose vietose badau
lauja, kad kongresas pasisku labai pasipiktino tokiu darbu. SUTRIUŠKINTAS RAUDO
Jie kaltinami žmonių plėšimu,
NŲJŲ SUKILIMAS
bintų su įvairiais darbais, Piktadariai stropiai ieškomi.
PAKEISTA VIETOMIS
RYGA, geg. 22. — Žiniomis jančių tarpe pasireiškia kani
imant už viskų per dideles
QUITO, Ekvadorius, geg.
taip kad apie birželio 10 d.
sovietų balizmas (žmogienos vartoji
kainas. Tai lupikai (profiteri- iš Maskvos, Rusijos
22. — Iš Rio Bamba prane
mas). Visais į Latviją prisiun
Kadangi padaužų gaudy būtų galima sesiją nutraukti.
Ž. PANEMUNI, Šakių aprezidentas Kalinin ir kimininkai).
ša, kad ten kariuomenė sutriu
čiamais iŠ Rusijos
laiškais mas Chicagoj nesiseka, polici
pskr.
Žem.
Panemunės
klebo

sarų tarybos primininkas Mo- žmonės šaukias maisto.
škino komunistų sukilimą.
AUDRA ILLINOISE
jos viršininkas daugiau kaip
SUKILĖLIAI KARIAMI
nas
dekanas
parašė
plačių
Ž.
lotov greitai išvyko į PavolBLOOMINGTON, III. geg.
Kijevą ir apylinkes ištiko 40 detektivų pakeitė naujais.
gio
sritis
ir
į
Kubanių,
kur
22. — Vidurines Illinois vals Panemunės parapijos mono
šiltinės epidemija, kuri visa
HAVANA, geg. 22. — OriORO STOVIS
gyventojus
ištiko
didelis
ba

grafiją.
Monografijoje
aprašy

tybės
sritis
vakar
ištiko
dide

dos badui draugauja.
ente provincijos militarinis va
Policmonas Deasey nušovė
CHICAGO IR APTLIMdas,
kaip
sakoma,
didesnis,
ne
das gen. Arsenio Ortiz pagar
Kai kuriuose sodžiuose nė vieną iš penkių plėšiką. Jie lės audros. Daug nuostolių pa tas 1732-1932 metų gyvenimo
KĖS. — šiandien iš daliai
si suimtų sukilėlių korimais. gu buvęs 1921 metais. Sovie ra kas mirusius palaidotų. Gy puolė smuklę 4300 So. Ash darė žaibai, upių išsilėjimas ir laikotarpis. Autorius, pasinau
Šiandien ten visais pakeliais tų cenzūra neleidžia spaudai vieji tiek nusilpę, kad nepajė land avė. Deja, viduj rado po- nepaprastas vėjas. Keliolika dodamas bažnytiniais ir dvarų debesuota ir šilčiau; numato
senais dokumentais, plačiai mas lietus.
asmenų sužeista.
matomi kybantieji lavonai.
paduoti žinių apie siaučiantį gia net duobių kasti.
licmoną.
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DR XU O X S
suverenitetų. Mes taip kalbam dėl to, kad
žinom Lenkijos nusistatymu. Ji Dancigo ko
ridoriaus ir Vilniaus geruoju tik tada gal
būt išsižadėtų, jei jiems pavyktų visų Lietu
vų pavergti. Bet, reikia manyti, Lietuva ne
puls j savo amžinojo priešo nasrus, nors ne
vien p. Hitleris, bet ir visos Europos galy
bės jų ten stumtų.
Gerai, kad Vokietijos diktatorius sten
giasi taikiu būdu rišti sienų klausimų, tik
gaila, kad klaidingų kelių pasirinko savo
tikslui siekti. Dėl dviejų tautų ambicijų, jis
nori trečių tautų visai paskandinti. Bet, ačiū
Dievui, mūsų tauta šiandien yra gyva ir or
ganizuota, dėl to ji nesiduos stumiama į pra
pultį.
i
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DIENOS KLAUSIMAI
D±L HITLERIO PASIŪLYMO LENKIJAI

Praėjusiame šeštadienyje laikraščiuose ti
lpo žinia, kad Vokietijos diktatorius Hitle
ris per savo atstovų Rosenb^rgų pasiūlė Len
kijai kelių į jūrų per Klaipėdą, bet užtad
vadinamąjį Dancigo koridorių Lenkija turė
tų grąžinti Vokietijai. Kad naudotis Nemu
nu ir Klaipėda, Lenkija turėtų sudaryti uni
jų1 su Lietuva. Susijungusioms Lenkijai ir
Lietuvai Hitleris dar duosiąs Rytų Prūsų
žemės išilgai Nemuno, kad jos nevaržomai
prieitų per Klaipėdą prie Pabaltijo jūros.
Tas pasiūlymas įteiktas Lietuvos pasiunti
niui Londone, kuris jį tuoj nuvežęs savo vy
riausybei į Kauną. Ir būk tai Lietuvos vy
riausybė jau davusi sutikimų pasiūlymų pri
imti, jei lenkai sutiks Vilnių grąžinti Lietu
vą! kaipo jos sostinę.
Į
Jei šios žinios apie Hitlerio žygį pasi
tvirtins, tas parodys, kad Vokietijos socialfašistų vyriausybė opiuosius sienų klausimus
siekia išrišti taikiu būdu. Prieš kiek laiko
pasaulis apie Hitlerį visai kitaip manė. Iš
jo laukta daug triukšmo ir karingumo san
tykiuose su Vokietijos kaimynais, nes prieš
rinkiminėj kamjianijoj jis?igriežtai kalbėjo
prieš Vokietijos kaimynus, jiems kardu grųsino. Tačiau užėmęs vyriausybės vairų Hit
leris visai kitokią dainų uždainavo. Jis pasi
rodę esųs taikos šalininkas.

Hitlerio propozicija Lenkijai jungtis su
Lietuva, kad galėtų laisvai naudotis Nemu' liu ir Klaipėda ir Dancigo koridorių grąžinti
Vokietijai, mūsų manymu, Lietuvai nebus
priimtina, jei Lenkijai ji ir patiktų. Lietuva
jokiu būdu nesutiks dėtis į unijų su Lenkija,
nes praeitis jai aiškiai sako, kad tokia unija
jai virvę ant sprando užnertų. Jei Lietuva
savo laiku nepriėmė Hymanso projekto, nes
paskaitė, kad jį priėmus Vilnius nors ir tek
tų Lietuvai, bet užtat visa Lietuva Lenkijai
tektų, tai tuo labiau negali priimti Hitlerio
pasiūlymo. Gerai būtų Lietuvai atgauti Til
žės kraštų ir savo sostinę perkelti iš Kauno
į Vilnių, bet kas iš to, jei tai įvyktų tik
tokia sąlyga, kuri pažeistų visos valstybės
Kun. J. J. Jakaitis, M. I. O.

A. A. SALIAMONAS BANAITIS
.(Tęsinys)
Metai atgal mirė Banaičio žmona —
Marijona Pranaity tė-Banaitienė. Tai bu
vo šviesi moteriškė. Daugelis Saliamono
Banaičio sumanymų būtų pasilikę tik su
manymais, jei ne gudri žmona. Vyrui dar
buojantis visuomenėje, jai vienai tekdavo
vesti ūkis ne dienomis, savaitėmis, bet
ištisais metais...

Užaugino juodu Lietuvai penketų vai
kų : visus patrijotais ir visiems davė ga
limybės įgyti aukšto mokslo. — Duktė
Saloiuija baigė gimnazijų; dabar yra dr.
Nasvyčio žmona. Vyresnysis sūnus Justi
nas yra agronomu ir veda valdžios ūkio
mokyklų Zyplių dvare (Potockio). KazysViktoras yra žymiu pianistu ir kompozi
torių ir profesoriauja Kauno Muzikos Ko
nservatorijoje. Bronius pasiekė inžinie
riaus diplomo; darbavosi Kaimo radijo
stotyje ir Kauno elektros stotyje. Jaunes

Antradienis, gegužės'23, 1933

SVEIKATA - LAIMES ŠALTINIS
ltašo Dr.

A.

G. Rakauskas, gydytojas ir ohorurgas,

Chicago, III.
NE SEZONINIS

ninku grupę. Ši gan skaitlin
ga ne sezoninės hay-fever li
gos šalininkų armija pasiekia
Šios rūšies hay-fever liga 8avo auk4 Pro kvėpavimo orskiriasi nuo pirmiau aprašy- £ttnus- Taipgi yra tokių, ku
tos ligos savo ypatingomis r e Patenka į žmogaus vidupricžastiiuis dėl kurių ji pa- rius ir nors žJ™iai ro®au’ vie
sireiškia, ir, vietoj reguliariai nok buv0 5,08 “S08 Priežastiįvykstančių atakų tam tikra-i1“1’ 16 valgomų dalykų - pieme sezono laike, ši liga gali lna8> kraušmiai, žuvis, riešutai,
tęstis nuolatos arba pasikar-|kava’ “koladas, grikiai cele
KOVA UŽ LYGYBĘ
toti per visų metų. Nenuosta- riai; gi iš vaistų — ųuinina,
Jimmy Johnston (vidury), promoteris, laiko rankas Jack
aspirin’as ir keletas kitų.
' Sharkev (kairėj) pasaulinio sunkiojo svorio kumštininko ir
Vokietija atkakliai kovoja už ginklavi-1 bu, kad tokis ligonis, nežinoPrimo Carnera (dešinėj) po pasirašymo kumštynių sutarties.
danias
dalykų
padėties,
neką
Šios
ligos
simptomai
yra
mosi lygybę. Prancūzija ir kitos valstybės
Kumštynės
įvyks ateinančio birželio mėnesį, Madison Sąuare
nenori jai to pripažinti. Prancūzija nori būti rtų suverčia visų kaltę ant ša labai panašūs sezoninės hay- Gardens, Brooklyn’e. Kairėj stovi Johnny Buckley, Sliarkey
stipriausiai apsiginklavusi, kad galėtų vado lčio. Tuo reikalu, žinoma, ten fever ligos simptomams, apra menedžerius, dešinėj — Bill Duffy ir Louis Seresi, Cameros
ka atsikreipti prie kokio nors šytiems praeitų sykį, tat kar menedžeriai. Johnston’as tikisi iš šių kumštynių milijono dol.
vauti, jei ne diktatoriauti, visai Europai.
Lygybė yra svarbiausias demokratijos nosies ligų specialisto ir ne toti nėra reikalo.
pajamų. Sliarkey paimsiųs 42 nuošimčiu.
sant
nosyje
jokių
trūkumų,
da
pagrindas. Kaip prancūzai, taip anglai daug
Susirgti ne sezonine hay-fe
kalba apie demokratijų. Bet jų kalbos neati žiliausiai pripažįstama vieno ver liga tenka namuose lygiai siui, gydymas reikia pradėt
tinka jų darbui. Jie vienaip pasauliui skel kia ar kitokia nosies liga, nuo kaip ir darbe. Kiekvienas juk dar gegužės mėnesį.
kurios gydomasi, bet ligoniui vartoja pagalvinę, matrasų ar
bia, o kitaip veikia.
Prieš ligai prasidėsiant ar
Liudininkai
tikrai
teigiamų
rezultatų
ne

Už lygybę vyksta kova atskirose valsty
ha minkštų krėslų, kurie yra ba jai prasidėjus šis gydymos
Ar giminės,
bėse. Visi luomai, visos partijos ir piliečiai duoda. O jeigu nosyje atran iškimšti ar tai plaukais, ar būdas ir-gi pavartojama ir Ii- i Klausimas.
dama
kokių
nors
trūkumų
ar
reikalauja lygaus balso visuose vidaus rei
vilnomis, ar vata, ar plunks gonis gauna palengvinimo, bet Pav’ vyraa» žmona, pusbroliai,
kreivunnj,
nedarančių
jokios
kaluose.
nomis bei šiaudais ar šienu. po įšmirkštimo daugeliui ten- pusseserės, dėdės, tetos ir k.
įtekmės
šios
ar
kitos
ligos
Šiandien ši kova už tų patį dėsnį per
Taipgi daug yira vartojančių ka pergyventi įvairaus laips- Sali būti liudininkai, kuomet
link,
vienok
neretai
pasitaiko,
simetė i tarptautinę arenų. Ne tik Vokietija
pudros, kurioje randasi kuku mo reakcija, kuri yra tuo pa kandidatas būna pašauktas iš
gyvena nelygybės nuoskaudų, bet ir kitos val kad yra daroma viena ar dau- rūzu krakmolo (corn starchb čiu sykiu kovojama kitų vai klausinėjimui.
jkv5pus t|J dulkbj jei stų pagalba.
stybės įvairiais kitais reikalais velka nely giau nosies operacijos, o miAtsakymas. — Praktika įnimas
šaltis
kaip
vargino
taip
gybės naštų.
gu jo sistema yra kuriai nors
vairiuose natūralizacijos disPačioje T. Sąjungoje nė su žiburiu neras- ir tebevargina savo aukų, nors iš tų medžiagų jautri, kįla re
triktuose nėra vienoda. Kai
stum tarptautinės lygybės, be kurios bendras jo nosies vidų kogeriausia iš- akcija ir hay-fever ligos simp
kuriuose distriktuose, kaip
darbas neįmanomas. Sąjungos susirinkimuo dekoravo bei atnaujino. Ten, tomai pasirodo.
|New Yorke, giminės gali būti
Chicagos vargoninmkaH-cn-Į,iMildnkaiSi
se už stalų pagarbos vietas užima patentuoti kur ištikrųjų nosies trūkumai
Apsauga
nuo
vienos
ir
ki

giasi prie Amerikos L. R. K. New Jersey, negali. Geriausiai
tituluočiai, kai kurie jų su binokliais. Jie yra nesmagavimo priežastimi,
tos
hay-fever
irūšies
yra
ga

Vargonininkių seimo. Diena pa neprašyti giminių būti liūdi
valdo ne tik susirinkimus, bet ir visų Sųjun- suprantama, atitaisymas no
lima,
tik
ne
višiems
prieinaskirta liepos 17 d. Iškilmingos
į anks,0
gų. Jie turi daugiau kaip visi kiti balso. sies operacijos būdu pašalina
Juk
žmogui
nėra
galima
Visados jų mažuma nusveria daugumų. Nes ^S08 priežastį ir ligonis su- a,apamaldos bns Sv. Jurgio baž snžinoti nuo „aturatizacijos va
iekvieną
ligos
sezonui
artiny&oje, pas gerb. pralot, kun. įldininklĮ; ar giminte ga|į būti
ta dauguma, tai paprasti mužikai, o jie yra Jau^ia teigiamų rezultatų. Šios, ’le
užkopę ant aukštos kilmės laipsnio. Jie ma- gi ligos priežastis, glūdi ne žino ,nan 18 Pai v 1 ar 9, seimų n M. Krušų. Gerb. prof. A. S. liūdininkais. Nevv Yorkas taino, kad titulai jiems duoda daugiau proto ,S'aus nosyje. Ne sezoninį bei|na’nUs ir išvažiuoti kur nors Pocius patarė vargonininkams
'pgi rėifcalauja, kad liudininkai
ir galios
I P^kartojantį arba nuolatos an_ ' andenyno, kainus, arba su Sasnausko vyrų choru subūtų virš 23 metų senumo.
besitęsiantį hay-fever daugiau- i loridų, Kaliforniją ar Eu- sirnokyti iškilmėms AVitto keŠtai kad ir nusiginklavimo konferenci-, . .vv
...
, .
v •
,j
„ • šia iššaukia patekusios j žino roP9«
tūliems vyrų balsams mišias,
jo je ta apsukri mažuma valdo didžiumų iri
1
ne
»
•• xturėtų pasisekimo.
-i>
'R
dūdeles
Specialus nuo vienos ar ki- kurios yra labai gražios. Chonori,• ikad, ,konferencija
Be
r aus
. . kvėpavimo
_
ivaisiadulkės, kaip tai yra se- tos hay-fever rūšis yra jau ge- !ras susidės iš 40 rinktinių vylygybės negali būt sėkmingo darbo, o ypač
Kų tik iš spaudos išėjo nau
tarptautinėje politikoje. Nes ir prasčiokai.“T haff,,vcr>
Įvairiu rai ištartas ir praktikuojamas..«(
Tad pil nų kart,, hm,
gana pakankamai išgudrėję ir supranta, kad PhA»-;P«k» bei plunk®, du- |visnpinna, čiepijimo būdu iš- .išpildytos tos gražios ir sun- ja knygutė vardu Dangiška
tituluočiai nori juos sunkesnėmis naštomis
arba ” dulWs- «“» lt’ tirlfu"n kuri bei kurios vaisia- klos Witto mišios. Seto,avimo sis Dvaras arba Šv. Liui+gar
sitikime kaltininkas gali būt dulkės ar kas kitas yra tamsėta bus Šv. Jurgio svetainė, dės Malda, parašė Karmelitas
apkrauti, jei ne pavergti.
J. B. R.
arklys, katė, šuo, kralikas, ož tikram žmogui kenksmingos, o taip pat ir bankietas.
Kai kurie ne tituluočiai Europos politi-1
kai pareiškia, kad jei nebus lygybės ir ren- ^a’
žąsis, antis arba ku- suradus priežastį, specialiai yŠįmet tikimos bus skaitliu
Viršminėta knygutė patar
ra
priskiriama
prieš
tų
prieris
nors
iš
raguočių.
Iš
dargas vargonininkų suvažiavi - tina visiems įsigyti, tenai ra
giamojoj ekonominėj konferencijoj Londone,
tai ir ši konferencija neduos nė kokios pa- žovių karalijos miltų dulkelės t^astį vaistai, kurie yra šmirk- lnag dėl to, kacĮ yra Chicagoje site daug naudingų pamoki■*•1
V V* •
t
1
1
saulini naudos. Jei didžiosios valstybės ir te- sudaro antrų šios ligos kalti- ščiami po oda. Gydymas yra Pasaulinė Paroda ir Lietuvių nimų, puslapių 413, kaina tik
imi statysis toli aukščiau už mažasias vai- „[„įy grupę, kurion įeina rv- be ypatingų ligoniui nemalo Diena, kuri įvyks liepos 16, t. 10c., užmokestį galite siųsti
stybes, pasaulis nesulauks gerovės.
kukunl2ai (corn), kvie. numų ir duoda teigiamų re- ,y. dienų pirmiau prieš seimą. markėmis (stamps).
zultatų, tik jį reikia pradėti Ce abejonės, visi muzikai daPrancūzai, anglai ir kiti jei daug kalba v. . .
.
.
,
..
. , ,
. ,.y, . ciai, bovelnos sekios, sėmenys bent dešimtį savaičių pirm']yvaus tų dienų kad išgirdus
apie demokratiją, jie privalo demokratiškai
ir gyventi. Visuose reikaluose jie privalo vai- j’r kaipgi šieno ir šiaudų dul- hay-fever sezono. Pavyzdin, galingų chorų chorų, kuris bus
2334 SO. OAKLEY AVĖ.,
stybėms lygybę pripažinti, bet ne diktato- k('s- Namuose esančios dulkės kad apsaugoti nuo hay-fever tinkamai tai dienai prirengtas,
CHICAGO, ILL.
Syluk
riauti.
sudaro trečių šios ligos šali- ateinančiam rugpiūčio meneHAYFEVER
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nysis sūnus Vytautas įgijo advokato mo
kslus ir dabar dirba Lietuvos užsienių
ministerijoje, pasų skyriuje. Kritingais
Lietuvos respublikos momentais visi sū
nūs yra tarnavę Lietuvos Kariuomenėje;
jaunesnysis — Vytautas — yra net bai
gęs Kauno Karo Mokyklų ir dabar tebėra
Lietuvos kariuomenės atsargos leitenantu.
Saliamonas Banaitis buvo ir politi
kas, bet jis nebuvo šių dienų politikos
typas. Mat, jo būta labai atviraus, nuo
širdaus, gi sukti, ar sau karjera tverti,
tam jis buvo per kilnios dvasios. Visų
gyvenimų dirbęs lietuvių tautai, gyvas
būdamas nuo jos jokio pripažinimo nesu
laukė. Kuomet nėt toki tautos krikdytojai kaip dr. Jonas Šliupas ir panašūs, tu
rintieji pragyvenimo šaltinius ir net įvai
rūs karoblininkai bei kontrabandieriai ima
už savo “nuopelnus” iš neturtingos vai
stybės pensijas, tai nuopelningasis Zana’vykijos vadas — Saliamonas Banaitis ir
kavo gilioje senatvėje turėjo patsai užsi
dirbti duonos kąsnį. Jis buvo per kilnus
valstybinės paramos — pensijos prašyti.

i

gal ligos siaučia, gal badas tautiečių vi
durius suka. Aplink mirtis, o gamta ga
lingu savo žodžiu reiškia viltį ir neper
traukiamų gyvybę. Jau kų baisu, tai bai
su: sūdo diena ir gana! O gamta drąsina:
— Niekai, patys niekai, visa tuojau,
it sapnas, išnyks; mes gi, gamta ir žmo
nės, liksime, kaip buvę! Tad nenuleiski
te rankų, dirbkite, kaip papratę! Ar ma
ža vargų Lietuva iškentė, būdama slenks
čiu į Europą?
Artojau, kų galėdamas nusitverti,
kuinų ar karvę, išeik jau dirvos arti!
Argi dai negirdi, kaip prie tavęs
prikibo sydir vydir vieversėlis čyrulys?
čir-čir-čk-vir-vir-vir,
čir-čir-čir-virvir-virl Negudri giesmelė, bet — mūsų.
Pasiklausyk, lietuvi, kad ir kur giliame
ir tamsiame rūsyje sėdėdamas: niaugi tu
neišgirsi savo dūšioje tos giesmelės, niau
gi tu neatminsi, kaip nuo jos kaito tavo
kraujas, tempės gyslos, kėlės tavo galybė,
vasario džiaugsmas ir vilčių gaivinimas. energija ?
PAVASARĮ
Visoje jūroje žinių apie karo priety Lietuva užpulta, Lietuva nelaisvėje, var
kius ir jo baisenybes pasirodė keletas ei guose, ašaromis ir net krauju paplūdusi;
(Daugiau bus)
•»

lučių rusų gamtininko Kaigorodovo.
paskelbė šiaurės valstybei, ypač. gi jos
sostapiliui milžinui, naujienų: jau praskridę gulbės, žąsys ir gervės.
Gerų marškų didumo laikraščiai toms
eilutėms terado pačių: tolimųjų kertelę,
kur retas skaitytojas bežvilgteri. Tai nau
jienai paskelbti tepaskyrė pačias smulkią
sias raideles.
O man ta žinelė savo šešėliu užstojo
visų didžiausį laikraštį ir visas didžiąsias
karo nelaimes: vyručiai, juk tasai mielas
gamtos mėgėjas — pavasarį pranašauja!
Pavasarį! Argi sostinėje supelėjusiems laikraštininkams tasai žodis nieko
nepasako! O, vargšai!
(Kan. J. Tumas-Vaižgantas mirė*šių
Gamtininkas laukė išsiilgęs pirmojo
metų balandžio 29 d. Tai buvo žymus mū atgyjančios gamtos tvinkstelėjimo. Dabar
sų tautos rašytojas ir veikėjas. Dedame jo džiaugsmas kils ir dūlės lygiai su gam
keletą velionies rašinių, kad duoti progos tos gyvybės tvirtėjimu.
mūsų maloniems skaitytojams su jo kū
Tautininkui, savo tėvynės mėgėjui, jis
ryba plačiau susipažinti.—Red.)
atminė, jog ir ten prasidėjo tasai pat pa

Jam mirus, be abejo, jausmingieji ant jo
kapo pasakys karštų kalbų, uždės vienų
kitų jam nereikalingų žolynų vainikų, bet
ar pasirūpins kas, kad jo vardas ilgiau
būtų minimas lietuvių dėkinga šiidimi?
Zanavykija gražiai pagerbė savo poetų
Pranų Vaičaitį, įkurdama Sintautuose po
eto vardu salę, gal ji nepraeis garbingai
ilgiems metams nepažymėjus ir savo nuo
širdaus vado Saliamono Banaičio. Jis to
tikrai užsipelnė.

IŠ A. A. KANJJOMO VAIŽGANTO
RAŠTU

P ft 3 TT S X S

Antradienis, gegužės 23, 1933
Redaktorius

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,
AVATERBURY, CONN.

3

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

Administratorius

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,
AVATERBURY, CONN.

.nesvarbios nuomonės

vo ypatingu būdu paminėta..tlie Finns, Basąues, Magyars
mas jaunesnis, kada dar nemo Lietuvoj, paskutiniais ap
Be paprastųjų iškilmių, 9 vai. | of Hungary and the Turks, Xkėjau gerai lietuviškai, išpra- skaičiavimais, yra 4,352 mo
ryto buvo suma, kurių laikė,This is often called the West- Aryan migration from the
džių skaitydavau “Draugų” kytojai pradžios ir aukštesnė
kun. A. Bublys ir taiposgi pa-[era Braneh of tlie great Aryan East as an old delusion deRašo E. J. rf*
DEBATAI
tik dėl klausimų ir atsakymų se mokyklose. Iš jų 1,990 vy
sakė gražų pamokslų, kuriame Rače. The Eastem Braneh of rived from historical tradi- Labai nudžiugau išgirdęs, “Sveikatos Skyriuje”! Ir ki ri) ir 2,362 moterų.
Gegužės 10 d., Šv. Marijos pabrėžė1 dienos svarbų, o ypač, this Rače is comprised by the tions.” Other scholars who kad du kart į savaitę “Drau- tuose laikraščiuose ir žurna
kolegijoje įvyko debatai tarp apie motinėlių neįvertinimų, ’Armenians, Persians and the agree with Dr. Taylor, D r. go” skiltyse tilps Andriaus luose įdomiausia man dalis tai
J. A. Valstybių senatas, be
j people of Afglianistan and Lindenschmidt and Dr. I^at- Šnipo ‘‘Kaip Man Patinka.” vadinamoji “Question Box”, mažiausios opozicijos, pasky
Šv. Marijos kolegijos ir Šv. brangumų bei meilę.
Kryžiaus, Worcester, Mass.,
Northern Hindustan. Thus you ham are the following: Dr. |Tokių recenzijų, bibliografijų, kur liečiami visokie klausimai. rė $1,725,000 Pasaulinei Chi
Tai progai buvo atvykę svekolegijos studentų. Vietinį demay readily see that practic- Schrader (who maintains that kritikos ir bendri) pastabų se- Tokie skyriai dažniausiai lie cagos Parodai, kuri bus šiais
čių iš apylinkės miestų.
batoįrių ratelį sudarė šie as
ally all the European Peoples the primitive home of the A- nai laukiama. Jis duos kų įdo- čia aktualesnius klausimus, ir metais.
menys; V. Sabas, So. Boston,
belong to this Rače and con- ryans is in Northern Europe) 1 niaus paskaityt, patėmyt, ra- vis kas nors naujo. Bet trupu
Gegužės 16 d. Šv. Marijos
Mass.; J. Dambrauskas, Elizaseųuently it ought to be of Prof. Sayce, Dr. Bender of gins jaunuosius daugiau rašyt, tį nuklydau nuo kelio; norė
kolegijoj įvyko Lietuviij Die
betli, N. J.; J. Sabaliauskas,
great moment and interest to Princeton University and ma- ir todėl skaityt ‘‘Draugų”, pa jau štai kų pasakyti. Kadan
nos rengimo komiteto posėdis.
Lowell, Mass. ir P. Balinskas,
all the white people of Water- ny others. Just to emphasize gįrs gerus raštus, išrodinės ne gi p. Šnipo skyrius liečia to
Atstovi) dalyvavo iš So. Bos
maucmnouc
Mt. Carinei, Pa. Šv. Kryžiaus
bury for in the most part they this very important part of 'dateklius, pamokys kaip keb- kius bendro įdomumo klausi
ton, Mass., Brockton, Mass.,
tkaU REALLY
ratelį sudarė, Reglauskas, Pauare of Aryan stock or Rače. our artiele I will quote these luinus nugalėti. Pirmųjį tų mus, man rodos, koliumnistas
Cambridge, Mass., Norwood,
!
liukonis, Grigaitis ir Parulis.
savants of the study of the straipsnių perskaičius patėmi Šnipas galėtų tokį skyrių sėk
The Origin of The Aryan
Mass. ir Thompson, Conn.
Debatai prasidėjo 7 vai. vaAryan Rače.
Ijama, kad minėtas Andrius mingai vesti. Nes ko šnipas
Rače
Daug kas svarstyta. Daromi
kaajplebatoriams, mokiniams
Dr. Schrader
maintains Šnipas (jei kiek verta mano nežino: jis pašnipinėja ir tuo
It was commonly accepted
ir svečiams susirinkus. Svars- šiam išvažiavimui įvairūs pajau sužino.
tomasis "klausimas "bttvo,"“Nurengiama įvairios that the origin or cradle of the “tliat the primitive lionie of nesvarbi nuomonė) patyręs ra
...........................
Aryan Rače was in Central the Aryans is in Northern Eu šytojas, pataiko pačias įdo
tarta, jog Federalinė valdžia pramogos-iškilmės. Šiam įvy
Asia, somewhere East of the rope.” Prof. Sayce has this miausias pastabas padaryti, ir I ®eja, širdingai dėkoju už
privalo parūpinti darbo, per kiui jau pasamdyta miesto sa
Caspian and North of the Hin- to say: “In my address to the gerai, gyvai lietuviškai’rašo prielankių mano “gyvosios galė
šokiams,
kurie
bus
ten
lai

virsiančiam
bedarbių, skai
du Kush. In other words, the anthorpological section of the Įdomu būtų sužinoti, kas toks l^ os straipsnio kritikų,
čiui.” Šv. Kryžiaus debatoriai koma Lietuvių Dienoje. Šie ir
origin of this race was as- British Association in 1887, I slapstos po ta slapyvarue
laikėsi teigiamos pusės, Šv. panašūs klausimai aprūpinti.
Tikimasi gerų sėkmių, ko cribed to Asia and not to Eu stated that in common with Kaip ten nebūtų, Valio! “Drau
Marijos — neigiamos. Vakaro
rope. Būt this well-wo,m the- many other anthropologists gui” už įvedimų tokio sky
pirmsėdis buvo adv. P. Bub daugiausiai ir linkime!
ory gradually shed its garb and comparative philologists. riaus ir Valio! Andriui Šnipui
lys, iš Worcester’io, Šv. Ma
YOU h
NE NUSIMINKITE
Gegužės 17 d. kolegijoj įvy of importance and value and I had come to the conclusion už to skyriaus vedimų! Ge-’!
rijos kolegijos gražbylybės mo
, Jus galite gauti pas savo vaistininką
SAVE
ko Amerikos Lietuvių Katali- another was adduced. Tlie la- that the primitive home of the riausios kloties!
| tam tikrą. TONIKĄ, kuris per ilgą
IN BUVINC
kytojas.
Teisėjais pribuvo,
.
laiką
buvo
vieno
įžymaus
Gydytojo
ter theory (and seemingly, the Aryans was to be souglit in
preknpcija. Tai yra tikrai gera naukun. J. Jakaitis, Šv. .Tono na kų Studentų Organizacijos 1
tik reikalaukite
Jiena dėl vyrų
more
plausible
and
acceptable)
Northeastem
Europe.
”
Dr.
j
Beja,
kiek
laiko
atgal
aš
bumo vyresnysis, kun. A. Bub kuopos priešmetinis susirinki connects the origin of the A-j Bender: (New York Times, vau padaręs pastabų dėl įve.BAKING
mas. Išrinkta atstovai į būsi
POWDER
lys, Šv. Marijos kolegijos is
mų seimų, kuris įvyks Thomp ryan Race witli the Continent [ Nov. 15, 1925) “This great ^imo “Drauge” bendrų klautorijos mokytojas ir kun. V.
half as
of Europe and not that of mother-speech, the Indo-Euro- |Siinų. ir atsakymų skyriaus. E- Mėnesinis treatmentas už Dolerį — A^OZS. *. only r»qwirad
son’e gegužės 29 d.
Puidokas, Aušros Vartų, Worpilnai garantuotas. Jeigu jus nesi
Svarstyta ir kiti klausimai, Asia. Let us commune then pean, was spoken some 4,000 su pasiuntęs redakcijai gana jaučiate
tvirtesniu, arba jeigu ne bu
cester’io, Mass. parapijos vi
site pilnai patenkintas, jūsų pinigai
liečiantieji seimų ir kuopos with some of the scholars who years ago by a gifted people daug tų klausimų, kurių pats bus
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įveglish scholar. In his book
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2201 W. Cermak Road
“Origin of the Aryans” we ghter languages of Sanskrir .dbnas ne tik patiktų senesniePanedėlio,
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mus, kėglių salę ir išsiskirstė cradle of the great Aryan found these ‘seven or eight
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Rev. J. J. Kripas). denschmidt who speaks. These
kilmės. Kun.- Mattieu,
6
1,014 lietuvių kalba, 26 žydų,
zų parapijos, Grosvenor Dale,
As all the good readers of are his words (and they may 15 vokiečių, 18 lenkų ir 7 ki
Conn., klebonas, pašventino the Republican know, the hu- he found in Dr. Taylor’s book tomis kalbomis.

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St.

Po pašventinimo, gerb. au- races are the White, Yellow
kotojas prabilo keletu žodžių [and Black Races. We will con-

sider only the great White
Race.
To the Great White Race
belong all the whites. Among
the whites is a great groun

or number of peoples which is
characterised by the name of
Aryan or Indo-European. To
Motinos Diena
this group belong all the pre
Motinos Diena kolegijoj bu- sent peoples of Europe except
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Šv. Mykolo Arkangelo statulų, man race is divided into three
kurių jis kolegijai paaukojo. great classes or races. These
į mokinius. Pabrėžė lietuvių
kalbos ir šios įstaigos brangu
mų bei gražumų ir skatino vi
sus prie darbštaus ir nenuil
stančio siekimo pasirinktojo idealo, ypač ragino tuos^ kurie
siekia dvasinio luomo, būti iš
tikimais pašaukimui.
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KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ
KOLONIJAS
SPRINGFIELD, ILL.

nkams kurie iki šiam laikui

Antradienis, gegužės 23, 1933 •

Monkevičiai Kazys ir Vin-j Lukošius Albinas, Jono s., Merfeldas Jonas, gyvenas iki 1914 m. gyvenęs Newark, Kenisienė Teofilė, gyvenusi
eas, gyvenę Canonsburg, Pa. kilęs iš Drukčių km., Telšių'New York’e, turįs seserį Ka- N. J.
316 Marsliall St., Philadelphia,
ir Detroit, Mieli.
'apskr., dirbęs Kensington, 111.'rolinų.
.
Į Pupinis Aleksandras, gyve- Pa.
I Malcevičius Antanas, Jono nęs Riverside, N. J., bent iki Bolcevičius-Boland, Stasys,
Petraičiai Petras ir Kazys; cukraus fabrike.
Labanauskas Kazys, kilęs iš Į6*’ kurio Pjūtims žinomas 1928 m.
kilęs iš Alsėdžių v., Telšių ap
Seputienė Kotryna, SabeckienC Wi8, visi kilę iš Sungai-[Kėdainių apskr. gyvenęs So adresas buvo Box 60, Glen- Parčiauskas, Kazio s., Pranas skr., gyvenęs Bostone ir Montkilęs iš Titonių km., Šiaulių realy, Kanadoje.
liškių km., Tauragės apskr. • mersville ir Waterbury, Conn. iC0,e’ L. 1., N. Y.
Mališauskas
Boleslovas,
gyapskr.,
1921 nu gyvenęs Ply- Švelnys Aleksandras, Aineri
Pševorskaitės Elena (Šiau- Leclineris Karolis, Fridriko
moutli, Pa.
kon į New York’ų atvykęs
lienė), Zosė ir Stasė, kilę iš .g., kilęs iš Kybartų, seniau gy- venęs Bostone.
Misevičiai Saliamonas ir JuPalkauskas Kazys iš Žiež- prieš 30 metų.
Seirijų valse. ‘
j venęs Cleveland, Ohio ir Broostinas, kilę iš Surviliškio v., marių m., Trakų apskr., gyv.
Ieškomieji arba apie juos
klyn, N. Y.
Perminai Antanas ir Mari
Kėdainių apskr., karo metu'Brockton, Mass. ir Roehester, kų žinantieji teikitės atsiliepti
jona, Antanas kilęs iš Mažei Leika Liudvikas, kilęs iš tarnavę Amerikos kariuomenė- N. Y.
į Oonsulate General of Lith
kių apskr., Marijona iš Rasei Kušlių km., Užpalių v., Ute- je, gy venę Amsterdam, N. Y., Komer-Komaras, Erazmas, uania, 11 Waverly Place Kast,
nių apskr., atvykusi Amerikon nos apskr., seniau gy venęs
Morkūnas Pranas, g. 1894 išradėjas, 1910 m. gyvenęs New York, N. Y.
iš Glasgow, Škotijos.
Brooklyn, N. Y.
m., Skakų km., Šiaulių apskr., New York’e.
Liet. Generalinis Konsulatas

savo įgaliojimų dar nėra prisiuntę, kad būtinai reikalinga
MOTERŲ SĄ GOS KP.
tuojau prisiųsti įgaliojimus,
VAKARAS PAVYKO
jtaip kad iki 1 d. birželio būtų
----------Įgalima sužinoti, kiek viso baiGegužės 14 d., Motinos die-|sų susįdarys, ar bus galima
nai paminėti įvyko vakaras, gurėti legalis susirinkimas. Jei
kurį surengė Moterų Sų-gos, nesusidarys kvorumo iki 1 d.
kuopa. Mums, springfieldie- birželio, tai direktoriatas tutėms, teko tiktai pa. igerėti. rėš imtis visai kitų priemonių
Vakarų pradėjo kp. pirmini sudarymui legalio seimo.
nkė Žentelienė, paaiškindama
Deja, iki šiam laikui labai
tos dienos reikšmę ir kaip rei mažas skaičius tų šėrininkų
kia jų įvertinti.
savo
įgaliojimus prisiuntė.
Po to sekė vaidinimas: ‘ Gu-ij^ors kai kurioms kolonijoms
dri Močiutė”, 4 veiksmų, juo-jgįįyį šėrininkų surašai pasiųkinga komedija. Vaidino se- gti> bet nuo jų nieko ikį šioi
kautieji asmenys: V. RagucJ nesigirdL Pasitikiu, kad šis
kis
Andriaus Gedgaudo ro- irano, atsišaukimas nebus vėllę, K. Kuperienė — Klotildos' tuj, visi greitai sukrusite ir
Gedgaudienės, J. Gedminaitė tinkamai išpildytas įgaliojimo
Adelinos Gedgaudaitės, P. blankas greitai prisiusite į CeUrbaitė — Kastės Vidmonai- nfrų.
tės, O. Kaspaiienė — Zosės į Linkėdamas viso labo pasi*
Skridulaitės, J. Amašius — lieku
Stasio Gimbuto, P. Kurila —
A. B. Strimaitis,
Kazio Šapalo, Br. Raguckis —
L. A. B-vės sekretorius
Kazio Šapalo pavadinto Terleekio, J. Buidvidas — Alfre
IEŠKOMI
do Gustavenio, A. Kuperis —
Antano Gimbuto. Veikalas (J. Graužinis Jonas, pasivadinęs
Zolp’o) naujas, tik dabar yaĮen^įno, gyVenęS 5415 Third
pasirodęs scenos veikalų tar-lAve> Brookuyn,
Lym, N
1 . y.
pe, pilnas juokų.
Vaznis Dolmas, 1923 m. gyGražus veikalas, bet nepra venęs 2713 E. Ontario St.,
stesnis buvo ir jo išpildymas. Philadelphia, Pa.
Jis tiek publikų prijuokino, j Kalašauskai Juozas ir Matikad net ašaros per skruostus jogįUS) kilę iš Skriaudžių km.,
riedėjo.
1 Veiverių v., Marijampolės aLabai gražu matyt, kad čia1 ppkr.
gimęs ir augęs jaunylius taip! Kudašius Ignas, kilęs iš Otgražiai moka lietuviškai kai- gkavičių km., Kamajų v., Švebet, taip artistiškai atlikti vai- nčionių apskr., okup. Lietuvos
dinimų.
dalies, seniau gyvenęs BostoPageidaujama, kad veikalas ne.
dar kartų būtų pakartotas.
j Klimavičiūtė Ona, kilusi iš
Publikos buvo daug. Teko Gustaičių km., Veiverių vai.,
matyti svečių net iš tolimes- Marijampolės apskr.
nrųjų kolonijų. Bet kitų kartų I Kūnūvičius Simas ir Krišūpakartojus, publikos galima ti-' naitės Anelė, Marė ir Mikali- y
kėtis dar daugiau, nes visi tik Į na, seniau gyvenę Brooklyn.
ir kalba apie tai.
N. Y.
Vakaras prabėgo labai grei
Jovarauskas Jurgis, kilęs iš
tai ir linksmai, nes visos va Naukaimio, Raudonės v., Ra
landėlės buvo užpildytos pa- seinių apskr., dirbęs anglies

y,
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PEOPLES FURNITURE CO.

KELIAUKITE TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

KRAUTUVĖSE EINA

18-TAS METINIS IŠPARDAVIMAS
siūloma

(BE PERSĖDIMO)

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES
Visoj Biznio Istorijoj!

Su Smagia ‘‘Draugo” Ekskursija
GRAŽIUOJU SKANDINAVŲ AMERIKOS LAIVU

FREDERIK VIII
Ekskursija išplaukia iš N>ew Yorko labai patogiu ir gražiausiu
laiku, būtent

šis Gražiausias
SEKLYČIAI SETAS

BIRŽELIO 3 DIENĄ

Didžiausios Vertybės ant
REFRIGERATORIŲ

rengtas su Namų Frieze ant
gražiai išpiattstyto rėmo, ver
$125.00 vertės Refrigeratas ir kitur parsiduoda iki toriai dabar
$100.00. Čia šiame išpardavi
s69.5O
me tiktai ..... $49.95

”';T

p°

GIBSON Refrigeratoriai $89.50
APEX Refrigeratoriai $79.00 f?
MAJESTIC Refri7-nių dalių, Valgomų Kamba
geratoriai $69.00
rių Setai, gražūs ir tvirti, ve

1 ■ 5 .•>z’
i

rti $60.00, čia

........... <29.75
Setas kaip ant paveikslo —vertas $100.00, dabar tik
už.................. ............ $49.50

n

1i

Nepalyginamos Vertybės

PLOVYKLIŲ
3-jų dalių Miegamų Kamba
rių SETAI. Naujos Mados,
Naujos Mados Plovyklės
gražiai padaryti. Verti $80.00
One Minute arba Thor,
šiame išpardavime
vertos $75, tik

marginimais. Pertraukij metu kasyklose,
dainavo solo: M. Rudienė ‘Pa-j Jokūbickai-Jonuškos Mikas ir
tik........... <39.50
<37.50
sakyk o mamyte brangioji. ’ Stasys, Amerikon atvykę prieš
Šis Setas kaip ant paveikslo Naujos Maytag plovyklos
Paskui mažutė N. Ženteliūtė karų, turi seserį Julijonų Noryra vertas $160.00, šiame iš
dabar tik ............... $69.50
padekleinavo “Motušė”. Gar- kaitienę.
pardavime tik ......... $89.50
be tau, mažyte, kad mamyte
Jokūbauskas Vincas, vedęs
Matykite Tas Vertybes Tuojaus!
taip gražiai tave lietuviškai iš- Onų Snapauskaitę, kilęs iš Vamokino. Gitara skambino Ber rnių apylinkės.
notaitė dainuodamos duetu su
Jackevičius Jeronimas, gyŽentelyte. Ir mažutė Urbaitė venęs 146 Ferry St., Newark,
padeklemavo (angliškai) apie N. J. ir Bostone.
motinų.
Jeselskis Dzidoriaus s., Vac4*77-83 ARCHER AVE.
. RKHM0NO 8T.
2SI4-4O W. 43 "i ST * MAPLEWOOO AVI
Dėka mūsų žvaigždutės Ju las, kilęs iš Kurtavėnų parap., į
4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St.
lytės Gedminaitės energingam Šiaulių apskr., gyvenęs RoclieKampas Richmond St.
Kampas Maplevood Avc.
pasidarbavimui ir kitų gabių ster, N. Y.
asmenų, kurie veik visi ank
sčiau suminėti vaidinime, mes
turėjom labai linksmų vakarų,
už kų jiems publika ir karštų
JtlLLY’S UNClg
katučių nepagailėjo.
Valio Springfield’o jauni

Važiuoti tiesiog į Klaipėdų be jokio persėdimo, reiškia išvengti
daug vargo, kliūčių, ypač važiuojant su šeimynomis, vežantis dau
giau daiktų. Tuo pačiu paremiame ir Lietuvos vienintelį uostų Klai
pėdų. Žinant, kad laivas “Frederik VIII0 yra labai švarus, gražus
ir su visais moderniškais įrengimais, dėl to ekskursantai turės sma
gių ir linksmų kelionę.

p®

Prisidėkite prie šios retos ekskursijos. Prisirengimui į kelionę
dar laiko yra užtektinai. Tuojau kreipkitės į “Draugo” laivakorčių
skyrių, kufiame gausit visas informacijas ir visi kelionės reikalai
bus rūpestingai aprūpinti.
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“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
2334 So. Oakley Avė.,

Chioago, III.

cm

mui! Valio Moterų Sų-gos kuo

pfii.
Lauksim

daugiau panašių

fiamarginimų.

Keleive

.ATSIšAFKIMAS Į LIETU
VOS ATSTATYMO BEN
DROVES ŠĖRININKUS
šiuomi pranešu L. A. B-vės
M’rininkams, kad jau trys sa
kaitės, kaip išsiuntinėjau Ko
misijos atsišaukimus ir įga
liojimo blankas, tiems šėrini-

—-S—!

Antradienis, gegpžės 23, 1933

B RX ūgA g
tvarkomu kontestų ir jos ma- Dr. S. Biežis, Dr. A. Laurai - ras savųjų tarpe. Ji bus Lie
i no kad lietuvių konteste ne- tis ir Dr. M. T. Strikolis.
tuvos karalaitė, o gal garsioji;
Tolimesnis Darbas
gali dalyvauti. Visai ne. Lie
Birutė! O, yra gražių lietu
tuvaitės dalyvaudamosi kituc.
Ateityje teks pakalbėti apie vaičių. Amerikos lietuviai jausekontestuose nenustoja teisės atskirus
dalyviuH> guoliai turėtų taip nusistatyt,
dalyvauti lietuvių konteste. kftip uį daįnininku8> lnuzikan. kad nei vienos lietuvaitės graTaigi, lietuvaitės, siųskite saip jų vadovus> puolės svetimiems vyrams nevo paveikslus tuojau, nes lai- Rįų grupeg h. kUas įvaireny. paleist. Kaip gintaras, jos yra
kas gi eitai bėga.
kurios įvyks Lietuvių Die
(Tųsa 6 pusi.)

PASAULINĖ PARODA
CHICAGOJ
Iš Lietuvių Sekcijos Komite'o
Darbuotes
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LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
Ofiso: Tel. Calumet 4039
Rea: Tel. Hemlock 0289

Office Phon*
Proepeot 1028

DR. A. 6. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKAS
3147 So. Halsted St.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos: 1-4 lr 8-8 vaL vak.
Kadangi jau Pasaulinės Pa
Rezidencijos Ofisas: 2O&« W. 99th
Valandos: 10—12 ryto
rodos Chicagoje oficialis ati
deredomls ir Nedėllomls pagal sutarti
darymas nebetoli, ir kadangi
Rinkimas Sveikiausio Lietu-|no>> PtKsaulhlės Parodos _
LIETUVIAI DAKTARAI rCL. LAFAYBTTB 7*60
apie lietuvių veikimų bei ren
vio Berniuko ir Mergaitės 'Hali of Science aikštėje.
gimąsi prie parodos lietuvių
Chicagos Lietuvių Daktarų P.P.L. Sekcijos Kam. Narys 1
Tei. LAFAYETTlt; Z057
visuomenei dar mažai težino
Draugijos pastangomis bus iš
Gydytojas ir Chirurgas
OR.
A.
RAČKUS
ma, tai nuo šios dienos mes ir
rinktas sveikiausias lietuvis
4140 Archer Avė.
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Chicagos
padangė
nušvis
kai
pasistengsime pateikti plačia
berniukas ir mergaitė. Egza
VaL 2—4 ir 7—9 vaL vakare
X—SPINDULIAI
įvairių
tautų
gražuolės,
viso
jai visuomenei platesnių info
minai būna kas antradienį, ke
Bes. 2136 W. 24th St.
3051 W. 43rd St
TEL. CANAL 9498
rmacijų apie pačių parodų ir
tvirtadienį ir šeštadienį, Gage 51, sužibės Pasaulinės Paro (Prie Archer Ava netoli Kedale)
Valandom
nuo
t
Iki
9
vaL
vakaro
Park svetainėje, 55th if Wes- dos atidarymo dienoje. Jose
“Lietuvių Dienų”, kuri įvyk
lr nedAUonu*
■u tarties
sta Liepos -July 16, 1933, Pa Patarnaus į Pasaulinę Paro tem Avė. Tėvai, veskite savo atspindės Prancūzija, Vokie
tija,
Britanija
ir
kiti
kraštai.
PHONE
GROVEHILL
#027
Moterų ir Vaikų ligų
vaikus išegzaminuoti. Egza
saulinės Parodos aikštėje.
dų atsilankiusiems.
Valandos: 2-4; 7-2 P. M.
Specialistė
minuoja šie daktarai: Dr. K. Lietuva gražuolės, nesiunčia, Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
Iš Spaudos Komisijos Posėdžio
4145 ARCHER AVI.
Pereito pirmadienio vakare, parengimų. Liepos 17, 18 ir 19! Drangelis, Dr. T. Dundulis, tat Amerikos lietuviai jų suOfiso
TsL LAFAYETTE 7887
Lietuvių Sekcijos Spaudos ko dienomis, Palmer House, LieLietuvis Gydytojas lr Chirurgas
Ofiso vaL kiekvienų dieną nuo 9 Iki
GRABORIAl:
misija turėjo savo pirmų posė- ,tuvių Ekonominio Centro Ro
<869 80. WE8TERN AVE.
19 ryto (išeity r u* seredomls). Taipgi
Chlcago. IU.
dį. Kadangi jau Lietuvių Die- Įnvencijoje, kurioje dalyvaus iš
nuo 4 Iki 9 vaL vakaro L'tamtnksls
Phone PULLMAN 9368
r Ketvergais.
LACHAVICH Telefouaa Yards 1138
nebetoli ir kadangi neper- J visų lietuvių kolonijų atstoRsa Tel. Hyde Park 3395
Įi toje linkmėje yra paženg-\ai, Vaizbos Butų nariai ir
IR SONOS
DENTISTAS
ta, tai komisija ėmėsi smar- svečiai iš Lietuvos,
LIETUVIS GRABORIUS
30 East lllth Street
kiai prie darbo, ir, galima pa
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. Graborius ir Balsamuotojas
Bankietai
Prie T. M. C. A, Roseland
meldžiu atsišaukti, o mano
Gasaa, X-RAY, eta
sakyti, kad ji savo užduotį at Pasaulinės Parodos, Lietu Reikaledarbu
busite užganėdinti
Turiu automubilios visokiems
Tel. Canal 2515 arba 251*
liks, tai vra pasistengs sutei vių Sekcijos, Komitetas ruo
Boulevard 7689
2314 W. 23rd PI., Chicago
reikalams. Kaina prieinama.
Rea Hemlock 7891
(M. D.)
kti lietuvių spaudai nuolati- šia banketų, Palmer House,
3319
AUBURN
AVENUE
SUGRĮŽIMĄ
m, žinių apie ruošos darbus
1?> A(lvokatų Draugija
1439 S. 49tb Court, Cicero, Ri.
4645 So. Ashland Avė.
Chicago. DI.
prie Lietuvių Dienos.
TEL. CICERO 6987
— liepos 113 d. ir Vaizbos Bu
DENTISTAS
Ofiso valandos:
Pirmiausiai, ši komisija nu tas — liepos 19 dienų. Taip
4712 So. Ashland Avenue
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Phone Boulevard 4139
tarė atspausdinti Lietuvių Die gi bus ir kitokių parengimų.
Vai.:
Nuo
10
ryto
Iki
8
vakare
Nedėliomis pagal sutartį
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
nai prograinų-leidinį, kuriame,
CHICAGOJE
* DR. MA11GEIUO
Ofiso telef. Boulevard 7820
Programas
Laidotuvėms patarnauju geriausia lr
apart Lietuvių Dienos prog
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
Namų telef. Prospect 1930
PRANEŠIMAS
Lietuvių Dienoje bus du
sau prie grabų Išdlrbystės.
ramo, bus ir kitokių raštų —OFI8AS
Persikėliau | erdvesne lr patogean* Phone Boulevard 7042
GRABORIUS
programai: apie 2 vai. dienų
vietą
888 WEST 18th 8TREET
apie lietuvių dainas, šokius ir
8328 SO. HALSTED ST.
Tel. Canal <174
Musų patarnavimas
ir 8 vai. vakare. Programe da visuomet
Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po- pietų b
.sąžiningas ir
t.t. ir bus priimami lietuvių
nuo 6 iki 8 vakare
nes neturt
lyvaus iš apie 500 dainininkų nebrangus,
DENTISTAS
šventadieniais nuo 18 Iki 12
ine Išlaidų užlaikymui
biznierių bei proefsionalų pa
4645 SO. ASHLAND AVE.
Phone BOULEVARD 8482
choras, kuriam vadovaus ko- skyrių.
garsinimai.
arti 47th Street
LIETUVIS GRABORIUS
mp. A. Pocius; iš apie 200 muVai.: nuo 9 iki 8 vakare
Nauja, graži ko
Didelė graži koplyčia dykai
Seredoj pagal sutarti
Taipgi tapo nutarta pakvie- ūkautų, kuriam vadovaus mu
plyčia
dykai.
TeL Canal SIU
718 WEST 18tfa STREET
šti lietuvius dailininkus paruo;zikas K Steponavičius; visa
Sti minėtų programų viršeliui >eilė solistų-dainininkų, ketu
Tel. Roosevelt 7532
3307 Auburn Avenue
atatinkamų piešinį. Piešinio rios grupės šokėjų ir daug ki
DENTISTAS
paruošimui laikas iki birželio tų įvairenybių.
2201 W. Cermak Road
5 d., 1933. m.
(Kampa* Lsavitt st.)
•Populeriškiausia Lietuvaitė

PHYSICLAN AND SURGEON
2403 YV. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:
I to 4 and 7 to 9 P. M.
Suuday oy Appolntment

HEMLOCK 8161

DR. F. C, WINSKUNAS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. V. S. NARES .
t Naryauckas j
GYDYTOJAS LR CHIRURGAM
3429 Weat Marąuette Road
VALANDOS:

9 Iki 12 ryto; 7 Iki 9 vakare
Utar*. Ir Ketv. vak. pagal sutarti
Rea 8468 M. MAPLKVVOOD AVE.

TeL Lafayette 5793

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

DR. J. W. KADZEWICK

STANLEY P. MAŽEIKA

Office: 4459 S. California Avė.

Nedėlioję pagal sutartį
TeL Ofiso lr Rea Orovehlll 0817
89L7 S. Washtenaw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. P. P. ZALLYS

PRANEŠU

gydytojoj ir chirurgas

3421 We*t Marųuett* Road
VaL: a-4 lr 4-» voa. a.et«.
ryto

DR. M. T. STRIKOL'iO,

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

A. MASALSKIS

DR. C. Z. VEZELTS

S. M. SKUDAS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. 6.1. BLOŽIS

i EUDEIKIS IR SŪNUS

Dalyviai- Svečiai

Teko patirti, kad yra susiųTeko patirti, kad Pasauli sta apie pora desėtkų lietu
nėje Parodoje, geriau sakant vaičių paveikslai. Kitaip sa— Lietuvių Dienoje daly vau- kant jau atsirado drąsesnių
ja ir brangūs svečiai: Lietu- lietuvaičių> kurios ima daly_
vos Ministeris Mashingtone B. (vumų populeriškiausios lietuK. Balutis, Gen. Konsulas P. lyaitės konteste. Tačiau toli
Žadeikis, Konsulas Chicagoj j gražu dar neužtenka. KadanA. Kalvaitis ir t.t. Taipgi yra gį |,Us išrinkta net 13 lietužinių, kad rengiasi atvykti iš Kaičių, tai išeina, pagal daLietuvos — Lietuvos Už. It Įbartinį skaičių susiųstų paveiMinisteris Dr. D. Zaunius ir kslų, tenka pasirinkti vienų iš
atstovai Ekonominių Studijų dviejų.
draugijos ir Pirklių, Pramo-' Taigi aš ir noriu paraginti
nininkų ir Amatninkų sąjun lietuvaites pasiskubinti prisių
gos. Taipgi bus ir Amerikie sti savo paveikslus, kad b ii tų
čių pramonininkai, biznieriai, galima teisėjams iš ko pasi
profesionalai ir visuomenės at rinkti. Man yra žinoma, kad
stovai.
yra nemažas skaičius lietuvai-

GRABORIAl

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinama*
už NAUJA mažesni; kaina
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
Pašaukite REPUBLIC 8340 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 lr aug.

PAVLAVIČIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATED

CHICAGO, ILL.

i

ANTANAS PETKUS

BARBORA
JOMANTIENĖ

Po tėvais Leliugaitė
'

Mirė gegužės 21 d., 1933 m.,
3:45 vai. vak. ptisės amžiaus.
Kilo iš Kulių parap., Maževų
kai'm o.
I’aliko
dideliame nuliudime
vyrų Jonų. 2 sunu Vladislovų
lr Jonų lr dukterį Valerijų, bro
li Custcr, Mich., Jonų Lellugų
lr pusseserę, o Lietuvoje brolj
Antanų Ir seserį Man'jonų Lė
liukus ir Onų Gelženienę.
Kūnas pašarvotas 4353 So.
FalrieM Avė. laidotuvės Jvyks
trečiadieni, gegužės 24 d., iš
namų 8:30 vai. bus atlydėta j
Nekalto Prasidėjimo parap. ba
žnyčių. kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės ste
lų. Po pamaldų bus nulydėta j
Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges tr pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuli'udę: Vyras, Nuaus, Duk

terys, Seserys. BrolU. Pussese
rė! ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius Lachavlčlus.
Telefonas
Canal 2616.

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 AVEST 15tb STREET
Cicero, Hlinois
Tek CICERO 2109 ir 859-J.
YeL Lafayette 8672

J. Liulevičlus
Graborius

lr

įtaisam uolojiu

Patarnauja Chi
cagoje lr aptellnk<Je.
Didelė lr graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė,

I.J.ZOLP
ORABORIUH IR LAIDOTUVIŲ
VBDMJAS

1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 1292—8418
Tel. CICERO 884

SYREWICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už 2>( 00
„
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. fiOth Ava, Cicero, Hl

Prirengiu teisingai akinius visuose'
atsitikimuose,
egzaminavimas tlaa’omas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartj.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRU
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.

Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos b* akinių. Dabar kalno* perpus
i pigesnės, negu buvo. Musų
pigesnės, kaip kitų.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER

Žymesnieji Įvykiai

įčių pasiuntusių savo paveiksPo Lietuvių Dienos įvyks lūs į vietos anglų dienraščių
visa eilė įvairių konvencijų ir

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemi'mo, nervuoLurno, skaudamų akių karštj. Nuimu
cataractus. Atitaisau trumpų regystę
lr tolimų regystę.

TeL Boulevard 7589

(Llcenaed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST.

LIETUVIS AKIŲ

4712 S. ASHLAND AVE.

Henry W. Decker

LIETUVIS AKIŲ 8PECIALI8TA8

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

{STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir ni tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis betnvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Palaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur Utar.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didyvl* Ofisas

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

▼olando*: Nuo I iki 18 ryto
Nuo 1 Iki S vakar*
Seredoj pagal sutartj

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS
2420 W. Marąuette Road

arti Western Avė.
Va landos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

ĮVAIRUS

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 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 offsų po numeriu

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
Nedėliomis: nuo 10 Iki 12

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—S lr 7—8 vak.
Seredomls ir nedėllomls pagal sutartį
KEzmhftciJA.
6631 S. California Avė.

Telefonas Republic 7868
Rea Prospect 8869

Tel. Canal *267

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED STREET
Residencija tete So. artesian Ava

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
8 Iki «:>• vakare

DR. T. DUNDULIS ~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

4142 ARCHER AVENUE
TeL .Virginia 0036
Tel. GrovehUl 1691

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
ieredomla po pietų lr Nedėldleaial*
tik susitarus
2421 W. MARGUETTM ROAD

DAKTARAI
Ofiso: TeL Victory 6893
Bes.: TeL Drezel 9192

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Cbirurgni
Ofisas 3102 So. Halsted SK
Kampa* lįst Street
VaL: 12—11 ▼. ryto, 8—4. 7—8 ▼. *
Nedėllomls lr šventadieniai* 19—11
Rea Phone
Englevrood 8841

Office Phone
Wentworth 2088

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
VaL; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų; 7—8:30 vai. vakare
Nedėllomls 10 iki 12

Vai.: 2-4 lr 7-9 vaL vakare

Telefonas Midway 2880
Office;
Vlctory 2284

Rea:

Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON

3046 Wentworth Avenue
Chlcago, III.

DR. JOHN SMETANA,

Daktaras

OPTOMETRISTAS

Kapitonas

1801 S. ASHLAND AVENUE

Pasauliniame kare

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

Phone Canal 6i22

7850 S. HALSTED STREET

Phone: Hemlock 878*

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebčkit mano iškabas.

Nedėlioj stuutarus

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJ ALISTAS

Vai.: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M.
Ketv. lr Sekmad. pagal sutartį
Ryto vai. šv. Kryžiaus Ligoninėj

Phone Canal 0523

Ree. and Office

2869 So. Leavitt St.
Canal 0708

ROOM 810

Tel. Ofiso Boulevard 6912-14
Rea Victory 2342

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofiso vai.: nuo 1-2; nuo 8:20-8:2*
Tel. Cicero 1880

X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTI8TA8
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
valandai vakare
Nedėllomls lr Seredomls susitarus

4847 W. 14th SL

Cicero, HL

G WISSIG,
Specialistas ii

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 2S METUS NEŽIŪRINT
KAIP U88I8ENMJU8IOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Rpectallškal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų lr pūslė*, užnuodljlmą krau
jo, odos, ilgas, žaizda* reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas Ugaa Jeigu kiti MA»
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia lr persitikrinkite ką Jis Jum* gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metu lr Išgydė tūkstančiu* ligonių, ištari
mas dykaL
OFISO VALANIM)*: Kaadle nuo 10 valandos ryto Iki 1
valandai Ir nuo 6—I valandai vakar*. Nedėllomi* nuo 11 ryto Iki i vai.

4900 WE8T 90th W,

kampa* Koeler Ava

TeL Orosrtord UT8

—U.

* I*!-''...... ~

C H I C A G O T E
PASAULINĖ PARODA
CHICAGOJ

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

(Tųsa nuo 5 pusi.)
mūsų žaliųjų mlSkų liūliuotos,
BUNCO CARD PARTY
lyros saulutės spinduliais šu
Šį vakarų, 7:30 vai. įvyksta
kuotos, kristalinių ežerų ir uvietinių sųjungiečių naujų na
piij vandeniu maudytos, grau
rių pagerbimas ir bunco-card
džiomis motulės dainomis įtiparty, į kurių kviečiama visas
krintos. Jos yra lietuvių tur
ir visus atsilankyti.
tas!

Užtikriname, kad bus daug
Chicagos lietuviai žengia
vienų žingsnį pirmyn kitų tau laimėtojų, nes dovanų daugy
tų. Jie nori svečiams ir savi bė. Bus duodama taip gi “door
škiams parodyti sveikiausių prize”. Bus taip pat ir pajaunuoliij porų. Sakoma, kad vaišinimas. Viskas tik už 25c
jokia tautinė grupė Cbicago- asm. Vakarėlis įvyks parap.
je tiek sveikata nesirūpina, svetainėje.
Kviečia visus M. S. 20 kp.
kiek lietuviai. Už tai ir čia
pirmutiniai.
Sveikiausių jaunuolių Chica
goję ieško ir juos egzaminuo
ja Daktarų Draugija, Gage
Park salėj, kas antradienis,
RADIJO PROGRAMA
ketvirtadienis ir šeštadienis,!
tarp 4-6 vai. popiet. Bernai-1 Šiandie nuo 7 iki 8 vai. vačiai ir mergaitės tarpe 12 iki,^are *s stoties WGES, 1360
16 amžiaus meti} šios progos įbilocykles, Peoples Furniture
nepraleiskite. Jus laukia di Co. krautuvių pastangomis į-

RADIO

—-■> - y 4.
Ta->o visai netikėtai. 1923 m. lie
čiau Skotui nėsisekė. Grįžda pos mėn. Amundsenas išskri
mas huo ašigalio, jis mirė ba do gelbėti
sulūžusios
italų
Nors žmonės, moksliško su
du ir
Šalčiu, o Amnbdsenas šiaurės ekspedicijos, kiTri lėkė
sidomėjimo stumami, visų lai laimingai grįžo. Pasaulinis ka
dirižabliu “Italia”, gen. Nokų stengiasi žemės kamuolį iš
kras nutraukė tolimesnius ty bilės vadovaujama. Amundsetirti, tačiau tai nėra lengvas
rinėjimus. 1925 m. jis ryžosi nas išskrido “Latam” lėktu
dalykas. Dar juk nėra 500 fnelėktuvu pasiekti šiaurės ašiga vu, bet negrįžo. Manoma, kad
tų, kai Kolumbas atrado A- lį, bet buvo priverstas nusi
jis, lėktuvui sudegus,
turėjo
merikų. Australija buvo atras leisti jūroj, nelabai toli nuo anusileisti atviroj
jūroj, kur
ta daug vėliau. O į ašigalių šigalio. Tris savaites jis plūdų
netoli Špicbergeno salos, ir su
sritis žmonės sugebėjo įsiver riavo šiaurės jūroj, kol pavy
lėktuvu paskendo. Ret P° kiek
žti tik visai nesenak Ašigalių ko sugrįžti. 1926 m. “Norge”
laiko jūroj, netoli Špicbergeno
sričių tyrinėtojų skaičiui vie orlaiviu jis perskirdo iš Špi
buvo pastebėtos “Latam” lėk
nų iš žymiausių vietų užima cbergeno į Aliaskų, perlėkda tuvo sulūžusios dalys. Taip
norvegas Roaldas Aniundsemas šiaurės ašigalį. Tuo būdu baigė savo gyvenimų žymiau
nas.
Amundsenas buvo pirmas žmo sias, greta su Nansenu, ašiga
I
Gimė Amundsenas 1872 m. gus, matęs abu žemės ašiga- lių tyrinėtojas.
liepos 16 d. netoli Norvegijos iįug
Amundseno, abejus
Iš atskirų Amundseno kelio
sostinės, Berge miestely. .Tau-1 ašigalius yra ma,f, ,ik

1MUNDSENAS&^^^

nių'dar yra pažymėtini mėgi
v..
, . .
_ ,
Amerikos tyrinėtojas,
lakū- nimai nuplaukti laivu, ledų ir
ruoses būti gydytoju. Bet se’
* ’
nas Girdas. Amundsenas žu- vandens srovės nešamu, pro
na įgimta norvegų tautai kelio
nystėj studijavo

medicinų ir

nių ir nuotykių dvasia nukrei
pė Amundseno gyvenimų visai
kita linkme. Metęs medicinų,
jis pasidaro jūrininku ir pasi
švenčia išimtinai ašigalių sri
čių tyrinėjimui. Reikia atmin
ti, kad norvegai, drauge
su
švedais, yra laikomi
geriau-'
siais ir sumaniausiais ašiga
lių sričių tyrinėtojais, kadangi
jų kraštų klimatas yra žiau
rus ir iš mažens užgrūdina kū
nų lengvai pakelti didelius šal
čius ir pūgas.

vyks įdomi ir graži radijo pro
dėlė laimė.
Teko sužinoti, kad paskuti grama. Patirta, kad dainuos
nėmis dienomis egzaminavimų H. Bartush, 0. Skeveriūtė, C.
darė daktarai: Nares, Bložis, Čiapas, garsusis Peoples Ra
Poška, Strikolis, Paukštys ii dijo kvartetas ir kiti. Kalbės
Eidamas 52 m. amžiaus Advi slaugės, Ruzgytė ir Juš dr. G. Bložis, B. Vaitekūnas.
Be
to,
bus
rinktina
ir
graži
mudsenas
jau dalyvauja žinakaitė. Linkiu geriausių sėk
mių ir trokštu pamatyti svei muzika, įdomūs ir naudingi moj Gerlacho ekspedicijoj pie
pranešimai. Todėl visi prašo- tų ašigalio srityse, o 1901 m.
kiausius jaunuolius.
Daug girdėjęs mi nePamiršti iržsistatyti sa- jau pats vienas savarankiškai
vo radijo ant WGES.
P. tyrinėja šiaurės ašigalio sa
las, kaip antai, Naujųjų Že
mę, Špicbergenu ir Sibiro pa
kraščius. 1903—1906 m. jis be
ne pirmutinis apiplaukia ap
link Šiaurės Amerikų. Čia
Vasaros piknikų renginio
jam pavyko didžiausias atraKomisijoms
dimas, būtent, jis sųseke že
RiUTOS SALDAINIS iš
mės šiaurės magnetinį ašigalį.
Šiaulių. Taipgi Maisto išdir
Grįžęs tėvynėn, jis vėl nerims
bystės lašiniai, palengvicos,
ta, vėl jį traukia į paslaptin
įvairios dešros, kumpiai iš
gas ašigalių ' sritis. 1911-12
Kauno. Šie lietuviški produk
m. jis išvyko žinomo
antro
tai labai tinka vasaros paren
norvegiį ašigalių sričių tyrinė
gimams, piknikams, išvažiavitojo Fridjofo Nanseno laivu
J rnams, vestuvėms, krikšty
‘ ‘ Fram ’ * į naujų ekspedicijų į
noms, baliams.
pietų ašigalį. Čia jis 1911 m.
[ Su užsakymais kreipkitės
gruodžio 14 <1, kelioms savai-i
pas Rūtos daržo komisijų
tems ankščiau negu anglų ke
Lester R. Stoefen, iš Los 2334 So. Oakley Avė., Chica
liautojas Skotas, pirmas pasic
Angeles, Calif., aukščiausias go, UIkė pietų ašigalį irt iškėlė «ten
(ūgiu) teniso žaidėjas. Jis yra
Norvegijos vėliavų. Savo kelio
6 pėdų ir 4 ir pusės colių.
nės dienyne Skotas rašo, kad
atvykęs į ašigalį, jis jau rado
PALACE TEATRE
ten jam paliktų
Amundseno

PRANEŠIMAS

PIKNIKAI VYTAUTO
DARŽE 1933 M.

Chicago’s pirmieji Pasauli
nės Parodos lankytojai ras ne
paprastų pasilinksminimų Palace Teatre per visų savaitę
pradedant penktadienį, gegu
žės 26ta diena. James Dunn,
screnos žvaigždė pirmų kartų
po pragarsėjimo pasirodis ant
scenos.
;
Wheeler ir Woolsey atneša
savo vėliausius nonsensus pa
veiksle “Diplomaniacs.” Ta
me pačiame luošia Marjorie
White ir Phyllis Barry.

Šv. Jurgio parap. birž. 4 ir
ŠŠ. Petro ir Pauliaus parap.
rugp. 20.
liepos 23.
Šv. Kryžiaus parap. birž. 25
Šv. Kazimiero parap. liepos
ir rugp. 27.
i2■
Nek. Pras. P. Š. parap. rug
Labdaringosios Sų-gos gegu
sėjo 17.
žės 30.
Gimimo P. Š. parap. birž.
Lietuvos Vyčių liepos 4.
11 ir rūgs. 3.
Visų Šventųjų parapijos ge
Šv. Antano parap. birž. 18
gužės 21 ir rugpiūčio 6 d.
ir rugp. 10 d.
Kun. A. Linkus
Dievo Apvaizdos parap. ge
gūžės 28 ir rugp. 13.
Šv. Mykolo parap. liepos 30.
Šv. Juozapo parap. liepos 9. Kraustau Rakandus, Planus už pf-

OKSAS EXPRESS

.

.........

PASISKAITYKITE!
MARIJONŲ FARMOJE Brolis Andriejus turi pa
ruošęs puikiausių lašinių, kumpių, dešrų ir įvairių
kitų rūšių mėsos. Nesenai buvo įrengta nauja troba
mėsai rūkyti, todėl dabar viskas kuo puikiausiai ir
kuo skaniausiai padirbta. Taip pat fannoje visados
galima įsigyti šviežio pieno, sūrių, kiaušinių ir gerų
miltų. Atvažiuokite ir įsigykite mėsos ir produktų.
Nesigw.ilc’itc Dabar iš Cln-iųĮnd visai kebus i Ma,
rijonų farmų yra cementinis. Prie tilto (viadukto)
ant Joliet Road pasukite į šiaurę, tas kelias prives
prie pat farmos Lauksime

BROLIAI MARIJONAI

O K SA 8

ekspedicijos, kad vėjo buvo nu
blokštas žemėn “Italia” dirižallis. Tačiau kitiems pagal
bos suteikti jam nepavyko: jis
pats žuvo, gelbėdamas artimų.

Sibiru lig’ Beringo sąsiaurio,
tačiau du padaryti mėginimai
nepavyko. Laivas abu kartus
buvo ledų suspaustas ir sulai
komas taip, kad su
didelio
vargu jam pavyko išsigelbėti.
Ašigalių tyrinėjimo istorijoj
Amundseno vardas yra įrašy
tas aukso raidėmis. Jis buvo
didelis keliautojas, didelis ty

Ašigalių sritys prarijo drą
sių tyrinėtojų. Prieš 35 metus
švedas Andrė, kartu su savo
dviem draugais pirmieji paki
rinėtojas ir didelis žmogus, be lo balonu, norėdami pasiekti
jokio abejojimo paskubėjęs pa šiaurės ašigalį oru. Bet jų sugalbon nelaimės ištiktos italų ' manymas nepavyko. Jie dingo

ULTRA PERMANENT WAVES
YRA GERIAUSI
Panedėliais, Utarninkais ir Seredomis'

Mes duodam $5,00 vertės Perma
nent Wave už $1.40. Pats geriausias)
už visus Permanent, padarys prof?
Danis, be pešinio, be degimo, už $3.50
Finger Wave su išplovimu .. 35c
Geriausia plaukų nudažymas $2.50

INSURANCE

PERKAM

NOTARY
PUBLIC

Lietuviškus

ULTRA BEAUTY SHOP
3147

WEST

591h STB.

Telefonas REPUBLIC 401

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
lAivakokcių

mt c ra

a o b

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
TeL LAFAYETTE 1083

2808 WEST I7th STR.

Lengviausias būdas drabu

žiams skalbti. Namie skalbti
PIR8T CLASS

Phone CANAL 4124

WORK

drabužiai būna baltesni, sva

JULIUS J. STORGUL

resni ir du syk ilgiau dėvisi.

OVERHAULING and REPAIRING
Plnmbbig — Hcatbig — Sewcrage — Gaa Work

es

Tokios skalbiamosios maši
nos kaina nuo:

CONTRACTOR

2240

W. 22nd STREET

CHICAGO, ILLINOIS

*49.50

EMimates fiirnJslied on reųuest
No job too large — No job too smail

iki -

*69.50

BRIDGEPORT HARDVVARE
AND

PAINT CORPORATION
J. S. RAMANČIONIS, Vedėjas

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų
it visokių geležinių reikmenų.

Lengviausias ir grei

Štai dabar mūsų krautuvėje keletas bargenų:

čiausias būdas drabu

Sienoms popiera rolelis .

5c

ir aukščiau

SPAR Varnish, galionas ....
r-1.25
FI^TJ^Pųmt, galionas........... $"1,59

3214 SORAI
SO. HAtSTED ST.

Tel. Victory 7261

žiams prosyti, tai su

pagelba
proso.

elektrikinio
Kaina:

*29.00
iki

A, F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSISKOS BULFERINfcS VANOS IR ELEKTROS
TREATMENTAI
SvedtiBd mankėtinlmal tr elektros masates
Treatmental visokių Ilgų, reu mat lamo, nervų atitaisymo. Saldo

Ir taip toliaus, au elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima lėslgelbėtl nuo visokių lirų.
Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo R Iki 12 vai. nakties.

*69.50
Galima išmokėti po

»1 .oo

r

į savaitę

Moderniškas Elektriki
nis Šaldytuvas-Refrigcratorius parsiduoda
Budriko krautuvėje įmokant tiktai 25 cen
tus. Ateikite mūsų krautuvėn dėl platesnių
informacijų ir demon
stracijos. Tokia Šaldy
tuvas Jūsų maistų už
laikys sveikų ir švarū
ir parsiduoda tokiu bū
du, kad šaldytuvas už
simoka pats už save.
Elektrikiniai šaldy
tuvai. NORGE, GENE
RAL ELECTRIC, MAJESTIC, GRUN0W,
SPARTON, APEX.
<
Kainos:

1657 W. 45th Street
Tel. Boulevard 4552

Kampas So. Paulina St,

K. S. Jakubaitis
SENAS BIZNIS NUO 1896

Mes laikome sienom popieros. Kainos nuo 3c, 5c,
7c, 8, 10c iki $1.00.
Maliavų kainos nuo 75c, 98c, $1.25, $1.50, $1.75,
$2.00, $2J5 už galionų.
Varniški: 98c, $1.25, $1.50, $2,25, $3.00, $4.60 už
galionų.

Turim maliavų, kurios išdžiūsta į 2 valandas.

3240 SO. HALSTED STREET

ųlauelaa kalnas. Palaukit Lafayette
9990

J.

Antradienis, gegu&ėft 23, 1933

z-

*59.00

2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME
Lietuvos Laisvėn Bonus, Pirmus MortlMua Namua Parmaa Ir B tanius viaoee vaietljOM. Taipgi darom Įvai
rius lerallue dokumentus, kaip tai,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 10 matų plačiu
patyrimu blanyje tr teisingu patar
navimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE GO.
6756 S. Western Avenue
Tel.

Cbicago, III.
OROVIKILL liti

ir aukočiau

GERA PROGA
Čia paduodame tik kelis bargenus, kuriuos turime ant rankų:

7
I
9
9
S

kambarių — Miltu vandeniu Šildomas namas ........... 99.SOO.OO
aukfttų — t flatų mūrinis su S karų garadžlum .... RR.000.00
aukktų — 2 flatų murfnls ................................................ Si .900.00
aukMų — 4 flatų mūrinis ................................................ 99,500.00
auklių — R flatų mūrinis su 2 karų ga radžiu m...........99.500.00
IR DAUG KITŲ

ŲNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT CO.
'

3320 S. HALSTED STREET
Yards 5215

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167

RADIO STOTIS

W C P L

970 K.

Lieuvių Programas kiekvienų Nedėldienį: 8 vai. ryte ir 1
vai. po pietų. Taipgi Ketvergo vakarais nuo 7:30 iki 8:30,
WHFC 1420 k.

