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PREZIDENTAS ROOSEVELTAS DIRBA 

KRAŠTO GEROVEI
PABAimJO VALSTYBES BIJO 

AMERIKOS DOLERIO
SMUKIMO

Prancūzija nusprendė Amerikai 
nemokėti karo skolų. Japonai 
nenori Mandžiūrijos geležin
kelio pirkti. Vokietijos fašistai 
taikosi su centro partija

PREZIDENTAS DIRBA UŽ 
GEROVVES GRĄŽINIMĄ

WASHINjGTON, geg. 8. - 
Vakar vakarų prezidentas 
Rooseveltas per radijų kalbė
damas dar kartų patvirtino 
dolerio infliacijų, kuri tačiau • 
bus vyriausybės kontroliuoja
ma. Sakė, kad dolerio vertė 
bus grųžinta iki to laipsnio, ‘ 
kokiam buvo prieš ekonomini 
slėgimų, ty. 1928-29 m., kad 
skolininkai gautų progos su 
skolintojais atsilyginti tokiais 
pat doleriais, kokius jie skoli
nosi, ty. tokios pat vertės. To 
reikalauja teisingumas.

Žemės ūkio, pramonės ir su 
sisiekimo nepaims vyriausy
bė savo žinion, kaip kai kurių 
buvo manoma. Tik su tomis 
šakomis bendrai dirbs jų ir 
viso krašto gyventojų naudai. 
Mažuma turės pasiduoti dau
gumai, kad nebūtų kompetici- 
jos, kad1 darbininkams atlygi
nimas būtų atitinkamas ir vi
sas darbas ir visi reikalai bū
tų ekonomiškai vedami.

Prezidentas nuginčijo, kad 
kongresas jam pripažįsta dik
tatūrų, o pats ima netekti kon 
stitucinio autoriteto. Kongre
sas pasilieka kaip buvęs vy
riausias įstatymų leidėjas. Jis 
tik šiais nepaprastais laikais 
prezidentų įgalioja, kas turi 
būt daroma krašto ekonomi
kos atžvilgiu.

PABALTIJIS NEŽINO, 
KAS DARYTI SU DOLE

RIU

RYGA, geg. 8. — Pabaltijo 
valstybėse bankai nenori pri

imti amerikoniškij dolerių, ar 
čekių. O taip pat neparduoda 
niekam:, kų turi. Laukia kokios 
nors dolerio stabilizacijos.

Tuo naudojasi daugelis spe
kuliantų. Jie perka dolerius ir 
amerikoniškus čekius ir moka 
vienarn doleriui tik 80 centų.

--------------- , ■ ■

PRANCŪZIJA NENORI MO
KĖTI

PARYŽIUS, geg. 9. —
Prancūzijos ministerių kabinę 
tas po 3 valandų posėdžio 
nusprendė, kad jei J. Valsty
bės nepaskelbs naujo karo sko 
loms moratoriumo, Prancūzi
ja ir toliau nemokės karo sko 
ių.

JAPONAI ATMETA BOLŠE 
VIKŲ PASIŪLYMĄ

PREZIDENTAS SVEIKINA
MAS UŽ PRANEŠIMĄ

WASHINGTON, geg. 9. — 
Prezidentas Rooseveltas aptu
ri daugybę iš viso krašto svei 
kinimų už jo pranešimų kraš
to gyventojams sekmadienio 
vakarų per radijų. Visi jį ra
gina, kad1 jis vykdytų savo pro 
gramų.

PREZIDENTAS ŠAUKIAS 
DIEVO PAGALBOS

JO MALONYBE PRALOTAS M.' KRUŠAS
J. M. Pralotas M. Krušas yra didžiausios Chicagoj lie

tuvių Šv. Jurgio parapijos klebonas Jo Malonybė yra karš
tas lietuvių katalikų spaudos rėmėjas. Šiandien vakare šios 
parapijos ruimingoj mokyklos auditorijoj įvyksta “Drau
go” vajaus koncertas.

6,000 ITALŲ VALSTIEČIŲ 
APLANKE VATIKANĄ

MIRĖ KARDINOLAS 
CERRETTI

CHICAGOJE
LAKŪNAS SUSPENDUO

TAS

Lakūnas vairininkas T. J. 
Conley, 25 m. amž., sekmadie
nį netikėtai lėktuvu nusileido 
vienon golfo aikštėn Jaokson 
parke. Sakė, kad lėktuvo mo
toras ėmė šlubuoti ir buvo pa 
vojaus žūti.

Už tai jis suspenduotas 
tas įvykis aiškinamas.

ir

‘TEAMSTERIŲ” UNIJON 
GRJŽO RAKIETERIAI

Sekmadienį “teamsterių” 
(vežėjų,) unija turėjo susirin
kimų ir rakieteriai iš naujo vi- 
skų apvaldė. Jų oponentai pa
šalinti ir.keletas apmušta.

ANGLIŲ IŠVEŽIOTOJŲ 
STREIKAS

AIO HDRAUGO” VAJAUS KONCERTAS
YRA VIENAS ĮDOMIAUSIU

PASKUTINĖ PROGA ČIKAGIE- 
CIAMS PASIGERĖTI 
GARSIAJA ARTISTE

Jai dainuojant pijanu akompa
nuoja muzikas A. Pocius

Garsioji operos artistė dai- tės žavėjančios dainos. Dainuo 
nininkė p-lė Emilija Mickūnai‘ ja lietuviškai ir kitomis kalt 
tė šiandien vakare dainuoja mis.
“Draugo” vajaus 
Bridgeporte — Šv. 
parapijos ruimingoj auditori
joj. I

Tai paskutinis šį vakarų iš 
visos eilės “Draugo” sureng
tų koncertų, kurie turėjo dide 
lio ir šaunaus pasisekimo. 
Šimtai ir tūkstančiai lietuvių 
turėjo progos pasigerėti mūsų 
daina ir muzika. Tikima, kad

koncerte
Jurgio

Anglių išvežiotojų unija Chi jr šis paskutinis koncertas bus
cagoj sukėlė streikų. Unistai 
sako, kad visuose anglių san
deliuose “teamsteriai”’ (ve
žėjai) streikuoja. Tai kova 
prieš atlyginimo mažinimų.

APIPLĖŠĖ KLEBONIJĄ

TOKIJO, geg. 9. — Japonų 
vyriausybė atmeta bolševikų 
pasiūlymų, kad japonai pirktų 
rytinį geležinkelį Mandžiflri- 
joj. Japonai pareiškia, kad 
tas geležinkelis niekam nėra 
naudingas.

VATIKANAS, geg. 8. —
Reggia sosto salėje vakar Šv. 
Tėvas Pijus XI priėmė apie 
6,000 valstiečių iš Romos apy
linkių. Ėmė dvi valandas vals
tiečiams pereiti šalimais sosto. 
Kiekvienas valstiečių atnešė 
Šventajam Tėvui dovanų, tarp 
kurių Buvo gyvųjų avelių, viš 
tų, truškių, balandžių ir dau
gybė daržovių, ir vaisių. Vie
nas valstietis atnešė pundų 
svogūnų. Jis pareiškė, kad ko 
geresnio neturi.

ROMA, geg. 9. — Mirė kar 
dinolas Cerretti 80 rn. amž., 
buvusis apaštališkas delegatas 
J. Valstybėms.

Du plėšikai vakar prieš pu
siaudienį apiplėšė Notre Da
ine parapijos klebonijų, 1335 
W. Harrison gat. Pagrobė se
kmadienio bažnyčios kolektų—1 
apie 600 dol.

apvainikuotas gausingos pub
likos parama. Turima vilties, 
kad ir šį koncertų nuoširdžiai 
parems savo apsilankymu mū 
sų gėTb. profesionalai, įmp- 
ninkai ir visi dainos ir muzi
kos meno mylėtojai.

Kaip visuose kituose įvyku 
siuose koncertuose, taip ir 
šiandieniniam svarbiausiųjų 
ir žymiausiųjų koncerto dalį 
užima artistės p-lės Mickūnai-

Kitų koncerto dalį atlieki 
Šv. Jurgio parapijos chore 
ir šios parapijos mokyklę 
mokinių orkestras, vadovai 
j ant muzikui p. A. Pociui.

Reikia dar kartų pažymėti 
kad tai yra šį kartų paskuti I 
nė proga lietuviams išgirsti 
garsiųjų talentuotų mūsų tat 
tos artistę dainuojant mūs 
malonias, pilnas gilių jausi 
ir atminimų, liaudies ir kits 
dainas. Kitų kartų gal negrei 
teks jų savo tarpe matyti, joj 
žavėjančiu balsu tikrai pasi
grožėti ir pasidžiaugti.

Tad kviečiami lietuviai 
šiandieninį “Draugo” vajam 
koncertų, įvykstantį Šv, Jur- 
gio parapijos mokyklos auli 
torijoj, Auburn avė. ir 32 l’lj 
Bridgeporte.

KONCERTO PRADŽIA 
VAI. VAKARE.

GANDHI PALEISTAS

- LONDONAS, geg. 9. — In
dų tautininkų vadas Mahatma 
Gandhi vakar pradėjo alkti ir 
ir jis paleistas iš Poona, Indi
joj, kalėjimo.

Po to visi valstiečiai susi
rinko San Damaso aikštėn. 
Šventasis Tėvas ten iŠ balko
no į juos kalbėjo ir juos laimi
no. Dėkojo jiems už dovanas 
ir ragino, kad jie visados ga
mintų įvairius derlius savo 
ir visos žmonijos naudai.

ČILĖS FAŠISTAI VEIKIA

IŠSKRIDO I BRAZILIJĄ

FRIEDRICHSHAFENAS, 
Vokietija, geg. 8. — Su 11 ke
leivių paštu ir prekėmis 
dirižablis Graf Zeppelin išskri 
do į Brazilijų.

SANTIAGO, Čilė, geg. 8.— 
Naujos galingos militarinės 
krašto milicijos 
organizacijos fašistai nariai 
vakar šia turėjo parodų. Dėl 
šio parado iš vakaro atsistaty 
<Tino premjeras ir vidaus rei
kalų mini8teris Hevia.

ANGLŲ FAŠISTŲ RIAU
ŠĖS

ATLANTIC CITY, N. J., 
geg. 8. — Vienam laiške pre
zidentas Rooseveltas iškelia
aikštėn, kad jis šiais sunkiai- LONDONAS, geg. 8. — 
siais laikais ir painiausiais Anglai fašistai vakar sukėlė 
krašto reikalais pirmiausia Į socialistus. Pasibaigė riaušė- 
Dievo pagalbos šaukias. * mis.

DVI SUTARTYS SU SOVIE 
TAIS

KARDINOLAS MUNDE- 
LEIN NEW YORKE

LIETUVIAI LAKŪNAI 
NEW YORKE

DIDELI KONTESTININKU LAIMĖJI 
“DRAUGO” VAIUJE

NEW YORK, geg. 8. —Šv. 
Nikalojaus parapija vakar mi 
nėjo 100 metų sukaktuves. 
Šioj parapijoj augo ir mokyk
lų lankė Jo Emin. kardinolas 
Mundelein, Chicagos arkivys
kupas, ir Jo Eminencija kard. 
Hayes, New Yorko arkivysku

Iš Ntew Yorko praneša, kad 
sekmadienio vakarų iš Chica
gos atskrido kap. S. Darius su 
S. Girėnu. Didelės lietuvių mi 
nios juos pasitiko. Gegužės 
20 d. jie skris į Kaunu.

MERGAITES PAGROBĖJAI

“Draugo” vajuje kontesti
ninkai didelę pažangų daro. 
Tūkstančiai balsų plaukia 
“Draugo” administracijos o- 
fisan ir tie balsai skiriami kre 
ditan tų, kurie juos savo sun
kiu darbu ir energija pelnija.

pas. Tad abu vakar ir iškilmė SUIMTI IR PINIGAI RASTI
se dalyvavo.

Kardinolas Mundelein lai
kė iškilmingas šv. Mišias. Bu
vo keliolika monsignorų, dau
giau kaip 50 kunigų ir daugy
bė vienuolių — kapucinų, pra 
nciškonų ir kitų.

ARKIVYSKUPIJA BE SKO
LŲ

ST. LOUIS, Mo., geg. 8. — 
Jo Eksc. arkivyskupas Gle- 
nnon pranešė, kad St. Louis 
arkivyskupija yra Ųo skolų.

DIDINA ATLYGINIMĄ

ROMA, geg. 8. — Italija pa 
sirašė dvi prekybos sutartis 
su sovietų Rusija.

HARWICHPORT, Mass., 
geg. 8. — Už pagrobtos mer
gaitės Peggy McMath, 10 m. 
amž., jos tėvas išmokėjo pa- 
grabėjams 70,000 dol. Tačiau 
pagrobėjai«greitai pakliuvo 
policijai ir išmokėti jiems pi
nigai visi atgauti.

Pagrobėjai yra du broliai, 
Kenneth ir Cyril Buck iš W. 
Harwieh.

CENTRO PARTIJA SUSI
TAIKĖ SU FAŠISTAIS

BERLYNAS, geg. 8. — Vo 
kieti jos centro (katalikų) par 
tija susitaikė su nacionalsocia
listų (fašistų) partija. Katali- 

1 Centro partijos pirmininkuWASHIN;GTON, geg. 8. —
Prezidentui Rooseveltui prane kai įeis ministerių kabinetan, 
ša, kad kelios New Yorke ir (išrinktas buvusis kancleris 
Detroite firmos padidino dar- ’’ Brueningas.
bininkams atlyginimų. demonstracijas prieš žydus ir

Nestebėtina. Tai paskutinės 
vajaus dienos. Kiekvienas kon 
testininkų pasiryžęs iš pasku
tiniųjų laimėti pirmųjų, ar
ba nors aukštesniųjų surašė 
vietų, kad pelnyti pasižymėji
mo ir dovanų.

Matant tokį nepaprastų kon 
testininkų apsukrumų, kontes- 
to vedėjui labai norėtųsi, kad

vajaus dienos visados būt til 
paskutinės, kad visados bQ 
bruzdėjimas, lenktyniavir i i 
na, ir, žinoma, iš to idi
“Draugui,” jo rėmėjams ii 
visiems lietuviams.

V. Stancikas kloja visas p 
tangas, kadi įsiveržus į pirmi 
jų vietų. Tuo pačiu pasir / i 
mū dirba ir visi kiti, ka til 
aukščiau pakilti. Dirstel-it< 
kaip smarkiai varosi S. ! tai 
niulis, S. Balčiūnienė, A. tu, 
ginskas, A. Svilpauski ii
kiti.

Kontestininkų balsų st 
yra 4-jame “Draugo” pui 
py.

Iš Minneapolis, Ind., šian
dien Chicagon grįžta paštų

departamento sekretorius J. ( žiemių Chicagos dalies ui 
A. Farley. Turės porų prakal- i šmadarys Gus Winkler už

TRIUKŠMADARYS NU- 
BAUSTAS

bų.

Garfield parke žydi tulipai. 
Publika kviečiama pasižiūrėti 
tų dailių gėlių.

Tepto ginklo nešiojimąsi t« 
mo nubaustas vienerius metui 
kalėti.

BANGOR, Me., geg. 8.

ORO STOVIS
CHICAGO IR APT1 (V-| 

—! KfiS. — Šiandien iš dalies <
Gaisras ištiko Ellsworth mies besuota; maža temp ,ro<
telį. Išdegė visa įmonės dalis.1 atmaina.
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lengvintų darbininkams, išsižadėję apstaus 
sau pelno ir savimeilės.

Tačiau ne veltui jis taip kalba ir darb
davių prašo, kad jie pasigailėtų darbininkų, 
kad jiems atlyginimų didintų, kaip tik didės 
daiktams kainos. Dar nesenai prezidentas bu
vo pasiryžęs įstatymo keliu priversti darb
davius, kad jie mokėtų darbininkams vyriau
sybės skirtų mažiausiųjį atlyginimų. Šį klau
simų senatas pripažino. Bet šis klausimas 
užkliuvo kongreso žemesniuose rūmuose, ka
da pramoninkai suskato prieš tai protestuoti.

Susidūręs su atkakliais protestais, ma-

SVEIKATA - LAIMES ŠALTINIS
Rašo Dr. A. G. Rakauskas 3147 S. Halsted St.

HAY FEVER

Nemaža yra žmonių, kurie, 
atėjus tam tikram sezonui ta
mpa hay-fever ligos aukomis. 
Liga pasikartoja kiekvienų me 
tų ir, žinoma, savo aukas ne-

... .. mažai privargina, ypač tuos,
tyt, prezidentas nusprendė gražiuoju apekuo- turf mažian atspanun0

DIENOS KLAUSIMAI

t’ į darbdavius dėl darbininkų būties -gerini
mo. Kiek žinoma, tokia apeliaeija vargiai 
gali duoti geras sekines. Darbdaviai visados 
prasilenkia su pačiais įstatymais darbo klau
simais, o kas čia jiems tas prezidento prašy
mas. , i

PREZIDENTAS DARBININKŲ 
KLAUSIMU

PASTABELES

Prezidentas Rooseveltas pereitų penktą
jį dienį J. Valstybių prekybos rūmų suvažiavi

me sakė prakalbų. Susirinkusiems krašto įmo- 
hinkams ir pramoninkams jis padavė savo 
trilypį prašymų. Jis jų prašė, kad jie nema
žintų darbininkams atlyginimo, kad paliautų 
kovoję dėl pirmenybės, ir kad visi bendrai 
dirbtų tik krašto ekonominio atgaivinimo da
lbų, gelbėdami krašto vyriausybei.

Anot ,žjjfiių, tuos visus tris prezidento 
irašypąūk' apie 2,000 įpionįnkų jr pramoninių

W,4e0uzijastiškairęve|ki^o,‘ / ’ ,
’ -klįatisimu^ ptežidejitas « tarp

r pareitai kelias savaites mes buvome 
inlciaš, kaip liaa; kuriose pramonėse štai-'

ėmė daugiau darbo rastis ir įvairiems 
daiktams kainos ėmė didėti. Iš praeities ži
nome, kad kada po ilgo mažų kainų laikotar
pio jos ima didėti, darbininkams mokamas 
už darbų atlyginimas- pasilieka ilgų laikų tam 
pačiam laipsny, į kurį yra nustumtas prieš 
kainų puolimų.

Toksai stovis yra neteisingas ir darbi
ninkams yra sunki našta. Tas yra kenksmin
ga ir patiems darbdaviams; nūs tuo būdu žy
miai suvaržoma krašte pirkimo jėga.

Štai kodėl dabar čia jūsų prašau, kad 
darbininkams nemažintumėte atlyginimo. Ir 
prašau, kad jiems atlyginimų didintumėte 
vienu žygiu, kaip tik daiktams kainos ima 
kilti. Tas yra jūsų galėję.

Yra žinomas faktas, kad per pereitus 
keturis metus darbininkams atlyginimas toli 
daugiau sumažintas už daiktų kainų puoli- tn#. Krašto teisingumas reikalauja, kad atly
ginimas turi atitikti gyvenimo brangenybei. 
Ir šis darbas — atlyginimo didinimas, turi 
būt dabar pradėtas ir vykdomas.

Kiek žinoma, mūsų laikais nė vienas šio 
krašto prezidentas taip gražiai nekalbėjo a- 
pie darbininkus ir jiems mokamų atlygini
mų. Prezidentas Rooseveltas taip daro. Jis 
asmeniškai atsišaukia į darbdavius, kad pa-

prieš šių ligų. Pati-gi liga pa
sireiškia išimtinai tik tuoso 
žmonėse, kurie yra per daug 
jautrūs (hypersensative) įvai
rioms augalų vaisiadulkėms 
(pollens), kurios, paprastai, 
patenka į žmogaus viršutines 
kvėpavimo dūdeles sykiu su 
įkvėpiamu oru. Yra dar ir ki
ta hay-fever rūšis, kuri gali 
tęstis arba pasikartoti keletą 
sykių į metus, bet, paprastai,

Kardinolas Innitzer vienoj iš savo pas
kaitų siūlė Vatikanu priimti į Tautų Sąjungų.
Pan-Europos idėjos kūrėjas R. N. Gouden- 
liove — Kalergi kardinolo iškeltų mintį re- šios atakos nėra reguliarės su
mia. Jo manymu, kaip rašo “Rytas”: Tautų 
Sąjunga turėtų tuojau pakviesti Vatikaną. 
Vatikanui į Tautų Sąjungų įstojus, susijung
tų dvi didžiausios pasaulyje taikos organi
zacijos, nes Katalikų Bažnyčia sudaro dva
sinėj srity didelę tautų sąjungų. Japonijos 
išstojimas iš Tautų Sųjungos kaip tik yra 
gera proga, nes Vatikanas gali priklausyti 
Tautų Sąjungai tik kaip viena iš didžiausių 

’gątybij},. Po Latėrano sutarties Vatikanas yra 
suverene valstybė; Nors Vatikanas ir turi 
nb&idėlį 'žetnės .plotų, tai vis dėlto jo ’vals- 
iybe yra didžiausia. Nieko nekliudo Vatika
nui įstoti į Tauri} Sąjungų ir konfesinis jo 
pobūdis. Kaip tik politiškai neutrali galybė 
tinka šitoj institucijoj ir net geriau, kaip 
valstybės, kurios remiasi savo politiniu ego
izmu.

Vatikanas jau nuo seno yra buvęs tai
kytojas. Jis padalino Pietų Ameriką tarp Is
panijos ir Portugalijos. Net Bismarkas prašė 
Leonų KITI tarpininkauti tarp Vokietijos ir 
Ispanijos, kada buvo ginčijamasi dėl Karo- 
linų salų.

Coudenliove-Kalergi mano, kad ir šian
dien yra tokių klausimų, kuriuos morališkas 
Vatikano autoritetas geriau gali išspręsti, 
kaip militarinė galybė. Vienu iš tokių klau
simų esąs ir Vilniaus ginčas. Jis taip šiuo 
klausimu rašo: “Bet ir ginčas dėl Vilniaus, 
kuris jau visas dešimtmetis skiria Lenkiją ir 
Lietuvą, negali būti kitą geresnio taikintojo 
išspręstas, kaip popiežiaus, kurio moralinis 
autoritetas ir Lenkijoj, ir Lietuvoj dominuo
ja > f

Arėjas Vitkauskas

DIDVYRIS VESTUVĖSE.., )
(Pabaiga)

Kaip toji “diena rūsti, diena sugrau- 
■dinta, ” atėjo mums paskutinė — grau- 
dingiausia valanda... Vėl nuščiuvo visa 
muzika kieme, vėl susibūrė kilnus jauni
mas ir pagarbos verta senoji karta aplink 
mus, ir mes pradėjome graudaus atsisvei
kinimo iškilmę... Arkliai buvo privesti 
prie “gonkelių”. Negalėdami priimti šei
mininkų ■mato’rtės — išgerti alaus, jie bu
vo stropiai dekoruoti žalumynais.

Senutei, (kuri ir nepastebėjo staigaus 
dubenių ištuštėjimo priežasčių), žinoma, Hš pagarbos reikėjo pabučiuoti svetingą 

nką. Ir aš riteriškai tą padariau, pasi
jukdamas) ir pajusilnmas, kad mano km 
pinu- duonmaišis ir sveria man šonų ir

ttžin ką kliudo...)...
~~ Nėr už kų, ponai! Nėr už kų, po- 

a ' kartojo geroji Senutė, o kai as 
i pabttėihvnu ranką, ji pažiūrėjo i mane 

lęūsi v. i,|i ir Jat pridėjo'

kiekvienu sezonu. Kūno reak
cija prieš abi ligas yra ta pa
ti. Gydymo atžvilgiu ir vie
nai ir kitai yra vartojama ta 
pati metodą, tik imantis gy
dymo visu pirma reikia kiek
vienų šios rūšies ligonį ištirti 
ir sužinoti kuri bei kurios vai- 
siadulkės yra priežastimi hay- 
fever tame ypatingame ligo
nyje. Žinant priežastį ir gydy
mo’ pricrūones prieš jų varto
jant, aišliu, gydymas duos tei
giamų rezultatų.

Be šių dviejų hay-fever li
gos rūšių yra dar ir trečia jos 
rūšis, pasireiškianti dusulio

si visiškai nuvargęs ir be pa 
jėgų. Iš darbo grįžtant, nors 
ir nelabai toli, bet pakelėj man 
daug sykių yra pasitaikę, kad 
turėjau atsisėsti poilsiui, kuo
met pritrukdavo kvapo. Ko
sulys mane niekad nevargina. 
Apetitas būtų neblogas, bet, 
susirūpinusiam, dėl nesveika
tos, valgis nemiela. Su vidu
riais taip gi neturiu bėdos. 
Retkarčiais jaučiu kiek skaus
mo krūtinėj —kairėj pusėje, 
bet tęsiasi neilgai ir visuomet 
praeina savaimi. Vakarop, ma
no kojos pasidaro sunkios lyg 
sustirusios ir gerokai pabrin
ksta ir dėlto išrodo lyg būtų 
patinusios.

Šeimynėlėj esame septyni — 
penki vaikučiai ir mudu. Gy
venimas būti} labai linksmas, 
jeigu būčiau bent kiek sveike
snis. Kų brangus daktare pa
tarsite, viskų išpildysiu ir jū
sų geros širdies neužmiršiu.

Atsakymas B. R. — Visu 
pirma, patariu tamstai nenu-

Komp. Pocius, kurio vedamas didžiulis Šv.
Jurgio paap. “Kanklių” choras šį vakarų daly
vaus “Draugo” vajaus koncerte. Dainuos ir p-lė 
E. Mickunaitė.

reikale geriausia atsiklausti išimti didelius akmenis yra 
šeimos gydytojo, nes jis tikrai vartojama operacijos priemo- 
žino kas yra specialistas, o kas nė.
tik jį pamėgdžioja.

Klausia S. M. — Ar yra ga
limybės augti akmeninis pūs-

Kas link pūslės akmenų iš- 
tarpinimo geras ir teisingas 
gydytojas pasakytų, kad ne

šinanti ir nesirūpinti, nes tas Į Įėję (hladder stones)! Dakta- galima. Yra galimybės apsau-
nieko nepadės. Puolimas nusi- 
miniman ir rūpestis nusilpni
na žmogų dvasiniai ir nekar
tų vien dėlto jam’leiika j ahlfc 
stybesnis kapas supilti. Viltis 
visame kame turi būt žhiogui 
žibintuvu. Turėkite viltį ir pa
sitikėkite, kad pagalba yra ga

ras sakė, kad mano žmogui' goti, kad akmens ten neatsi-
yra atsiradę akmens pūslėje 
ir kad reiksią ilgai gydytis 
kol bus galima tuos • akmenis1 
ištarpinti. Persitikrinimo dėlei 
atsiklansiu pas tamstų pata
rimo. Prašau mūsų nekaltinti, 
jei prie lietuvio gydytojo ne-

lima ir kad gyvenimo laime sikreipėm, nes pas mus Ručine

rastų, bet sykį jie ten atsira
do, jų neištarpinsi.

Pasėlyje ?yfa žmonių, ‘fcu- 
rie, jeigu • galėtų, tai parda
vinėtų tokius vaistus, kurių 
net nevartodafnas žmogus ne
norėtų nei valgyti nei gerti, o 
gyventų, tik žino, kad šiam

(asthma) formoje, arba geriau .dar‘nr5sile P~g« ir ‘“Usniai lietuvi, gydytojo nėra. Tarną-
pasidžiaugti. tai esant kenoshoje, rengemea . tat if Bemė^aa.

atvažiuoti, bet, deja, pavėla-'sakant, yra lyg ir komplikaci
ja tuose, kurie serga hay-fe
ver liga.

Apie hay-fever ir dusulį bei 
Asthma plačiau pakalbėsime 
kitų kartų.

Kas link ligos, netenka abe
joti, kad tamsta turite širdies 
ligų ir ne nuę, dabar, bet iš 
seniau. Ir matote, kaip toji 
nors ir sužalota' širdis ištiki
mai atlikinėjo savo pareigas.

---- g---- -Į*.----
Klausimai ir atsakymai

Tik pastaruoju laiku jos pajė- gaus šlapumo pūslėje yra ak 
gų lezeivas žymiai sumažėjo. mens ar kita, kokia pūslės Ii 

tamstai reikės1

vome. Už patarimų — ačiū.

Atsakymas S. M. — Akmens 
šlapumo pūslėje, tiesa, auga. į Mažiau kalbos, daugiau ra- 
Skaičiumi — gali būt vienas gfo.
ir daugiau. Ar. tamstos žmo-

SPAUDOS OBALSIAI

savo daktariškų patarnavimų, 
o taipgi nemažai gerų pata
rimų per “Draugų.” Meldžiu 
nepagailėti valandėlės laiko ir 
suteikti savo teisingų atsaky- 

imų ir patarimų dėl manęs.
Ir Tautų Sąjungos likimas verčia tai pa-1 Esu 48 metų amžiaus. Sve-

Klausia B. R. — Brangus | reikale tamsiai reiKes ga> neištyręs, negaliu pasaky. 
daktare! Jau daugeliui esate fP°,lsi°’ atatinkamos kie-' ti. giaįp jau pūslės jįgų irgi 
suteikę teisingų ir pamačlyvą kokybes maisto ir vai- yra įvairių ir jų gydymui var-

daryti. Susilpnėjusi, kaip fizinė galybė, turė
tų ji kaip tik sustiprėti morališkai, o tai ver
čia jungtis su Vatikanu, didžiausia moraline 
galybe žemėj. |

— Nėr už ką, vaikučiai!..
Visa ta ceremonija, su tuo senutės 

nuoširdumu ir tais visų palankiais žvilg
sniais, mane tikrai jaudino. Aš buvau ku
pinas išdavikiškos poezijos sieloje, (atsi
minkite duohmaišį...). Senutė ir visi Uo
liai siūlė ir bruko mums paimti kelionėn 
tai didžiulį baltą sūrį, tai pusės hektaro 
didumo baltą kepalą, bet mes, kaip ir 
dera herojiškiems “ginklo broliams,” ži
nojome, kad būtų begėdiška pernelyg nau
dotis nuoširdžių kaimiečių svetingumu, 
todėl vienbalsis mūsų atsakymas į visus 
pasiūlymus buvo toks:

— O, ne, ne!.. Mes amžinai dėkingi 
tamsioms už vaišes, bet — ir nebeturimi 
kur dėt, ir svarbiausia, nebegalime priim
ti to tamstų taip jaudinančio svetingu
mo... Labai ir labai dėkui!.. Amžinai ne
užmiršime lietuviško kaimo, — dėkui, dė
kui, dėkui!..

— Va-Jiooo!.. — pasigirdo iš minios, 
ir mes buvome apipilti urulio garsais...

Armonika užgrojo iškilmingų maršų. 
Karihinko — oda išsiuvinėtų kelinių dug
nas Šmėstelėjo prieš minios akis, kaip ko

Žodžiai 
pasilieka.

pranyksta, raštai

Darbas viską nuveikia.

rin 1'68 svarus. Dirbu pečku- 
rio darbų — 9 Vai. į dienų. 
Darbas, kaip matote, nesun
kus, bet pavakarėj aš jaučiuo-

stų širdies sustiprinimui. Sva-i įojama vaistai aįba kuomet 
rbu taip gi bus ištirti inkstai reikia panaudojama tam tik- 
ir kraujo spaudimas, ir, jei y- T0S chirurgiškos priemonės, 
ra reikalo, atvesti juos prie Gį akmenų reikale, jeigu vi- 
didesnio nornialumo. įsiškai maži, kartais nors ir su

Gydymosi reikale atsikreip- labai dideliu ligoniui nemalo 
kite prie gero ir sąžiningo gy
dytojo, o jei yra galima prie 
širdies specialisto. Tik būkit 
atsargūs su šarlatanais, kuo-

numu draug su šlapumu išei
na lauk; kiek didesni — yra 
galimybės išimti pro išteka 
mųjų dūdelę, tik žinoma tokie

niet ieškot specialisto. Šiam'kurie gali ištilpti, bet, norint

kia krintanti planeta, — jis vikriai už
šoko ant žirgo. Aš ruošiausi padaryti tą 
patį. Išgirdau, kaip vaišingieji šeiminin
kai, kuone raudodami, sielojasi:

— Kaip gaila, kaip gaila, kad nieko, 
visiškai nieko, nenori kelionėn'ęasiimti!.. 
Nors sausainiukų būtų pasiėmę...

Matytis, Julelė buvo tų žmonių mums 
meilė ir pasitikėjimas, kurių dauguma bu
vo basi. Aš, norėdamas neatsilikti nuo 
mūsų karininko, prieš kurį jau skyrėsi 
minia, sukaupiau visų vikrumų ir šokau 
į kilpas... Paskutiniai unano nugirsti žo
džiai buvo, graudumo kupini, šie:

— Ir* kodėl taip nė vieno sausainiu
ko kelionėn nepasiėmė!!..

Tuo tarpu, (mano koja jau buvo oro 
kelionėje į antrų kilpų), man labai atsi
kišęs duonmaišis prie diržo staiga nuo 
sunkumo apvirto ir... pro neužsegtų (ne
bebuvo galima!) viršų — byrrr! — pabi
ro balti, saldūs sausainiukai... Tiesiai ant 
žemės, kaip kruša...

Ar bereikia sakyti, kad mano pir
miausias “karo veiksmas” buvo — spus
telėti žirgui į pašonę, kad jis neštų mane

Neatsisakau dirbti.

Visų raštu atnaujinti. 
Lietuviškai mes norim jau

sti ir rašvti.

Žodis sujudina, raštas pa
traukia.

Nesiliaukhn rašę.
Literatinė Sekcija (L. K.)

žaibo greitumu ne iš kovos, deja, bet... iš 
gėdos lauko...

Iš,jojant iš kaimo buvo labai karšta 
nugarai: atrodė, kad ta geroji senutė šau
kia mus ir sako:

— Palaukit, berneliai!.. Vai kaip ne
patogiai susi pylei, vaikuti, tu sausainiu
kus!.. Palauk, aš tau tokių terbikę duo
siu, kurių galima gerai užrišti, kad neiš
byrėtų!.. Palauk, vaikuti!.. Na, ir kam tu 
terbikės nepaprašei!..

Mano širdis visų laikų norėjo iššokti 
lauk iš krūtinės, kol buvo girdima ves
tuvių muzika...

Geroji senutė ir malonūs vaišingieji 
šeimininkai! Mane graužė sąžinė, štai jau 
eilė metų... Gal kas nors ir iš jūsų skai
tysite šį mano prisipažinimų... Tarkite ma
no adresu, kaip, manau, jūs ir norėtumėte 
tarti, nes jūsų gilų nuoširdumų perdaug 
pažįstu:

— Į sveikatą, berneli, į sveikatą!.. 
Tik — kam jau ten reikėjo Dievo dovanų 
ant žemės barstyti, — reikėjo palaukti: 
būtume gerai užrišamą terbikę davę, bū

tumėt ir į kareivines, draugams, lietuviško 
vestuvių pyrago parvežę...

O aš dabar gailiuos, padaręs tada 
nusikaltimų.

Galite rašyti! Atsakysiu norintiems 
susirašinėti įvairiais kultūros klausimais. 
Adresas (trumpas): Arėjui Vitkauskui, 
Kaunas, Lietuva. •,

Visos žmonių kančios eina iš to, k(u 
jie yra daugianoriai, dideli bailiai, pavj 
duoliai ir vis daug ko viliasi, patys neži 
nodami, kad ko jiems reikia, juose pačiuc 
se yra. Aš gi esu toks laimingas, kok 
tik begali būti laimingas žmogus: gyveni 
man tereikia trupinėlis duonos ar šaknį; 
šitas apsiaustas, kad nesušalčiau, ir da 
kokia nors palapinė arba tuščias bosas 
kuriame sausas galėčiau gulėti. G dau
giau man nieko nereikia. Diogeną

• • ♦

Kuo mažiau patogumų, tuo mažia 
reikalavimų; o kuo mažiau žmogus rei 
kalauji, tuo eri laimingesnis. Julės Vera
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SPAUDA - KATALIKIŠ
KOSIOS AKCIJOS 

RANKENA

gali atnešti daugiausia nuos- .“Lietuvių Diena.” Šiam išva-^imušusių lietuvių su savo žmo suvaidins linksmų dviejų aktų Į jų būrys padaro gražiausius radinskaitės, kuri neužilgo a- 
tolio. Prisidėkime prie kata-’žiavimui rengiasi įvairios N. nomis arba draugėmis. (komedijų ‘‘Žentai iš Ameri- įspūdžius. Per pusryčius būna psives. Vestuvės buvo perkel-
likiškos spaudos talkų, kurios [Anglijos parapijų kuopos bei | Kalbėjo šie asmenys: majo- kos”. Taip pat dalyvaus mū- kalbų. Visuomet turi vienų į- 
vienose ar kitose vietose lai-i draugijos. Rengiama įvairios ,ras Murphy, kuris ragino lie- 'sų solistės-tai, vyrų choras ir įžymesnę kalbėtojų. Pernai ka-

tos dėl tėvelio sunkios ligos.

Popiežius mus dažnai skati
na prisidėti prie Katalikiško
sios Akcijos darbuotės — Kri
staus mokslo bei dvasios sklei
dimo. Mus kviečia bendradar
biauti toj akcijoj ir tapti da
lininkais tų malonių, kuriomis 
naudojasi ir džiaugiasi jos ta
lkininkai. Tų raginimų esam 
tiek girdėję, jog kiekvienas
tikintysis privalėtų turėti tin-.,

B
 v- - ... ,. . i tų proga, kaip visi pasaulioių šioj sntyj supratimą ir, • - r

K išgali, kiek jam aulin
ės leidžia, stoti į talka. , , . _ _ekskursijų į Romų. Tos eks- 

įena parankiausių ir priei- rurflįjOg garbės pirmininkas v-

komps. Taip darydami užsilai- Ipramogos, sporto lošimai ir ki 
kyšime Katalikiškosios Akci- ’tos įvairios rungtynės ir iškil- 
jos vyraujančioj dvasioj ir'niės.
tuomi atnešim Bažnyčiai ir tė
vynei naudos.

Tikimosi gerų sėkmių. 
Įvairios Amerikos (Lietuvių

A. Miciunas (L. K.) Studentų Organizaci
jos kuopos stropiai rengiasi

THOMPSON, CONN,
EKSKURSIJA

Naudodamiesi Šventųjų Me 
t proga, kaip visi pasaulic 

tikintieji, susidarė lietuvių ma 
ldininkų grupė, kuri rengia

namiausių priemonių tai įvyk-1,ra J. E. Vyskupas P. Būčys,

Ketvirtadienio vakare AVil- 
by auditorium įvyko suvieny
tų high scliool simfonijos or-

monas Bendleris, adv. Bobbi- Įrijona Jokūbaitė iš New Ha- ’spiratorė. Paskui visos padai- .kestrų koncertas. Koncerte ma

tuvius varyti pirmyn savo gra f šiai šventei atatinkamų pra- 
žų darbų ir t.t., šerifas Jenų- kalbų pasakys Naujosios An

lbėjo p-,lė Jokūbauskaitė iš 
New Haven, plačiai žinoma

šaitis, vaistininkas — alder- !glijos šauni kalbėtoja p-lė Ma- Moterų Sąjungos veikėja ir in-

nas, Tamulionis ir Povilaitis, ven, Conn. Po programos gros'nuoja ir pasilinksmina.
kun. Gradeckis, Karkauskas ir'jokšos orkestrą ir bus šokiai. | ------ •-------------
komp. Aleksis. Dovanas įteikė | AVaterburio bei apylinkės

prie seimo, kurs įvyks Šv. Ma- -Stesys Šimkus šiems ratdia' Rietuvių visuomenė prašoma į 
rijos kolegijoj, gegužės 29 d. m8, parengimų skaitlingai atsi-
1933 m.

Pasibaigus antrajam mokslo 
metų laikotarpiui, A. Naudžiū
nas iš So. Boston, Mass. buvo 
perkeltas iš penkto į šeštų sky 
rių. Mat, gerai pasivarė, kad 
užsipelnė vadinamų “ekstra 
kreditų.”

dyti yra - spauda. Spauda M , c Marijonų Kongrega- 
per pastaruosius amžius yra |eijos Generolas. sia ekskurai. >"’V 
u ėmusi svarbių vietų visuo- ja važiuoja taiposgi marijonai, 
menės gyvenime. Įvairūs vi-kun v Kulikauskas, Ameri- 
suomenės vadai ir darbuoto-'kos Marijo„, provincijolas, 
jai nuolat kreipė dėmesio i ž, knn Dr j NavickaS) gY. Ma.

Linkime jam geriausių sek-

RINKINIAI

tėsi O. Jenušaitienė, O. Bar
kauskienė, N. Jenušaitienė ir 
J. Dubauskai.

klausimų, nes jie suprato, jog 
visuomenės gyvenimas, vals
tybės ar pramonės reikalai tu-
rėš tiek pasisekimo, ant kiek -„oMus š”v. Tomo,’Donve^ Čo- 
jie turės santykių su kitais ,o > seminarijoj ir profesoria. 
žmonėmis. Sis s,ryšis gali M-1 vi(,nerius m,,tns šv. Mari. 
ti stipriausiais ryšiais palai-]jog kolegijoj, tęsti te-
komas - spauda. Tat, išradus; Qlogjjos mokslūs
spansdmtmo priemones, jie at- kime jam sekmių.
sidėję jomis rūpinosi, kaip dau| Bc dalyvavim0 gv. Met a. 
ginusia patobulinti bei page- kiImėse, žie . da]
rinti, idant jos atneštų kuo- Marijon, bongregacijos kapi- 
daugiausia naudos kasdieninio 
gyvenimo reikalams.

Pirmaisiais amžiais, kai va
lstybė ar asmuo turėdavo rei
kalo su svetimaisiais, jiems 
reikėdavo siųsti pasiuntinius, 
kurie asmeniai paskelbdavo

į rijos kolegijos direktorius ir 
kun. L. Draugelis, klierikas V. 
Šaulys, kurs baigęs filosofijos

savo pasiuntinybę ir atlikda
vo vedamuosius reikalus — 
kas brangiai atseidavo. Tokius 
santykius galėdavo laikyti tik
tai valstybininkai, pramonin
kai ar kiti pralobusieji žmo
nės; paprastų jai liaudžiai bu
vo neįmanomas asmeniniams 
ar bendriems reikalams, jog 
jos naudojimasis yra kiekvie
nam prieinamas. Dabar gi ga
lime pastebėti, kokios įtakos 
spauda turi pasaulio tvarkoj 
ir kokių vietų ji užima.

Kaip matome, spauda buvo 
išrasta geram tikslui, tačiau 

kurie jų pavartojo blogam, 
elė šių dienų spaudos da

lis yra pakrypusi, nuvažiavu
si nuo tikros idėjos vėžių ir 
įklimpusi demoralizavimosi va 
gon. Jų leidiniuose randasi 

t grynas šlamštas bei begėdiš
kumas, visa kas priešinga Die

Šiuo metu, kun, A. Bublys, 
kolegijos istorijos mokytojas, 
laiko misijas Šv. Trejybės pa
rapijoj, Hartford, Conn., kur 
klebonauja kun. Ambotas.

A. J. Maciūnas (L. K.)

NEW HAVEN, CONN.
ISTORIŠKAS ĮVYKIS

tūloj, kuri įvyks Romoj.
Kiekvienas išgalįs tikinty

sis privalėtų prisidėti prie šios 
ekskursijos, nes ji atneša be
galo daug malonių ir naudos, 
kurios kartų gyvenime pasi
taiko.

Svečiai
Balandžio 27 d. kolegijoj la

nkėsi kun. P. Juškaitis, Neką 
lto Prasidėjimo Šv. P. M. Ca- 
mbridge, Mass., parapijos kle
bonas ir kun. J. Plevokas, tos 
parapijos vikaras. Gerbiamieji 
kunigai gėrėjosi kolegijos na
mais bei apylinke ir palinkėjo 
tolimesniųjų pasisekimų.

Gegužės 1 d. kolegijoj apsi
lankė kun. J. Linsevičius, Ap
reiškimo, Brooklyn, N. Y., pa
rapijos vikaras.

Su juo sykiu grįžo kun. J. 
Jakaitis, Šv. Jono namų vy
resnysis, kur tuo laiku buvo 
laikęs misijas Brooklyn’e. 

Debatai
Šv. Marijos kolegijos moki

niai jau ilgų laikų rengėsi prie 
debatų su Šv. Kryžiaus, AVor- 
cester, Mass., lietuviais moki
niais. Iš priežasties įvairių

Balandžio 29 d. įvyko tik
rai istoriškas vakaras. Tai bu- 

•" vo viso Connecticut’o Valsty
bės lietuvių katalikų jaunimo akyse 
metinė vakarienė. Dalyvavo 
iki 300 asmenų. Tai, galima 
sakyti, buvo pirmutinis lietu
vių tarpe toks įvykis, kuris 
darė didelę garbę lietuviams, 
nes rodė svetimtaučiams, kad 
lietuviai yra šviesūs, susipra
tę ir laikosi vienybės.

Merginų ir vaikinų basket- J lankyti ir bendrai mūsų moti 
bąli čempijonatų — Hartford, neles pagerbti. Kvieslys bažnyčios įvyko laidotuvės a
K. of L. i

Merginų ir vaikinų bowling 
— AVaterbury K. of L.

Tennis — New Britain, St.
Andrews Club.

Visi rateliai gavo po gražia 
vėliavų su tam tikrais raštais, 
o jei laimės tris metus paei
liui, tai gaus ir laikys, kaipo 
savo, sidabrinę taurę.

Paskui visi šoko iki vėlu
mos, o po to visi linksmus 
skirstėsi namon.

Visi dalyviai-ės žadėjo da
lyvauti ateinančiame Field 
Day ir kitose C. L. C. pra
mogose, kurių daug ruošiama.
Kviečiame visus-as su mumis 
dalyvauti, nes su savaisiais 
visados būna linksmiau. Tai 
rodė praeitas bankietas.

Lietuviai laikykimės vieny
bės, dažniau rengkime tokius 
vakarus, tuomi kelsim lietu
vių gerų vardų svetimtaučių

Programa publika buvo la
bai patenkinta, nes orkestrą 

Šeštadienį iŠ Sv. Juozapo gražiai gri(,..-

a. J. Valukienės, kuri mirė 
namie trečiadienį po trumpos 
'ligos. Palaidota Kalvarijos ka
mpuose. Valukienė buvo plačiai 

Šv. Juozapo parapijos mo- j žinoma, nes buvo sena ir gar- 
kyklos alumnai-ės buvo sure- ,T>i AVaterburio gyventoja. Pa- 
ngę metinį šokių vakarų pa- 'liko vyrų Antanų, vienų sūnų 
rap. salėj. Griežė Romain Stą-|«l°nQ, dvi dukteris: O. Ručen- 
ples. and his 12 Cavaliers iš ‘cienę ir E. Vedžiflnienę ir ke- 
AVaterbury. Vakaras buvo sek- anūkų.
mingas. Publikos dalyvavo

ALUMNŲ ŠOKIŲ VA
KARAS

Orkestrų sudarė 110 high 
scliool vaikinų ir merginų. 
Sveikiname Edmondų Jenušai- 
tį, smukininkų, kuris buvo vie 
nintelis lietuvis toj orkestroj. 
Italų pasirodė net 35. Lietu
viai sudaro biskį daugiau kni 
15-tų nuošimtį visų AVaterbury 
gyventojų, tai ir orkestroj tu-

(Tųsa ant 4-to pusi.)

NE NUSIMINKITE
Tnrrin0-tnn Tvirmndipni ivV-!Jųa galite gauti pas savo vaistininką loriington pirinatuenį jvy tam tikrą. TONIKĄ, kuris per ilgą

ko F TTrhonaifps 1 'laik^ buvo vleno įžymaus Gydytojoko laiaoiuves r>. uiDonaues, 1 preknpcija Tal yra tikrai gera nau. 
Lietuva paveiksluose i metų duktės J. Urbono. Mirė J

Per du vakaru čia Lukšis ligoninėj šeštadienį, pasirgus 
rodė Lietuvų paveiksluose. Į (dvi savaites, 
abu vakaru daug žmonių atė-

Šeštadienio vakare įvyko

virš 500. Alumniečiams 
daug gražaus pelno.

liko

Nusa-Tonc

vai ir Bažnyčiai. Patsai kas- 'ap|inkyhil|, debatai būv0 nuo. 
dieninio g5-vnni.n0 patyrimas |at atiditi Tafiau, (,abar a(,y
mums aiškiai rodo tų nuodin
gųjų Taštų — “dujų” pasek
mes bei žalų.

Mums lieka tokios spaudos 
platinimų nusmelkti. Žinoma, 
nepajėgsime jų visų prašalinti, 
tačiau nemaža dalis liks išbla
škyta. Neįsileiskime į namus 
tokios spaudos, kuri priešin
ga Bažnyčios ar doros dės
niams. Remkime tai, kas sa
va — lietuviška, katalikiška. 
Saugokimės tų, kurie prigau- 
dinėdami gražiais žodžiais, į- 
sitarimais ar posakiais pagrĄ* 
liną savo raštus, tačiau kurie

WATERBURY, GONN.
MOTINŲ DIENOS t 

ŠVENTĖ

jo, taigi jam ir parapijai liko 
gražaus pelno. Paveikslai geri 
ir žmonės buvo labai patenki
nti. Visi turėti} juos matyti,1 
nes atvaizduoja gražiųjų tėvy- 
nę-Lietuvų. Būtų labai gerai, 
kad kas Lietuvoj nufilmuotų 
lakūnų (Dariaus ir Girėno) pa 
veikslus, kai jie Kaune nu
tūps. Taip pat mūsų čempijo- 
nų Jack Sharkey (Žukauskų), 
kai jis nuvažiuos į Lietuvų šių 
vasarų.

Ponas Lukšis pasiliks Ame
rikoj, filmuos lietuvių koloni
jų veikimų. Žadėjo ir Connec
ticut Lithuanian Catliolics Fi-

‘surprise shower” dėl M. Sa-

Mėnesinis treatmentas už Dolerį — 
pilnai garantuotas. Jeigu jus nesi
jaučiate tvirtesniu, arba jeigu ne bu- 
ute pilnai patenkintas, jūsų pinigai 
bus jums sugrąžinti.

A TPIGINTOS
Elektrikinės Ledaunės
Del sutaupymo pinigų ant maisto perkant ant 

sykio daugiau.
Kiekvienam apsimoka įsigyti Elektrikinė le- 

daunė mokant tiktai tiek kiek kad kainuoja ledas, 
po $2.00 į savaitę.
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Gegužės 14 d., Lietuvos Vy-
♦ *

čių 7 kp. čia iškilmingai pa
la žymesnių svečių vakarie- gerbs savo motinėles bei mi- 'eld Pay nufilmuoti, o paskui 

nėj dalyvavo miesto majoras
Murphy, kun. dr. Cibulskis,
LaSalette Kolegijos, Hartfor
de, viršininkas, kun. Karkau
skas, New Haven’o lietuvių 
klebonas, kun. Gradeckis, C.
L. C. pirm., adv. Bobbinas,

nes Motinų Dienos šventę. Aš- Įrodyti visi
4-.-.-^.4—  1 2. _ kmli ometuntų vai. ryto eis visi-sos 

prie šv. Komunijos. Šv. mišias 
atnašaus bei pritaikintų pamo
kslų pasakys kuopos dvasios 
vadas kun. J. J. Valantiejus. 
Po bažnytinių apeigų parap. 

Tamulionis, Povilaitis if- Ba- svetainėj bus bendri pusryčiai, 
landa, daktarai Hill ir Colney, I Lygiai 7 vai. vakare Šv. 
(lietuviai), dentistas Selenas, 'Juozapo parap. Auditorium į- 
šerifas Jenušaitis, aldermonas
Bendleris, vaistininkas Šobrin-
skis, Bendleris, Urba ir Pet
rauskaitė, kun. Kazlauskas, 
Kartonas, Kripas. Buvo daug 
įžymų biznierių ir šiaip pra-

visiems amerikiečiams
ir broliams Lietuvoje. Sveiki
name Lukšį už tokį gražų su
manymų ir linkime jam tai į- 
vykdyti, o mes, kiek tik galė
sime, padėsime neo tai kels 
lietuvių vardų.

Marijos Vaikelių Diena
Kasmet Marijos Vaikeliai 

vyks linksmas teatras-koncer-' turi bendrų šv. Komunijų ir 
tas. Mūsų gabūs scenos mylė-.bendrus pusryčius. Tai labai 
tojai po vad. A. J. Aleksio gražus paprotis. Skaitlingas

P. Baubliui, kolegijos gražby- 
lybės profesoriui susitariant, 
debatai įvyks ketvirtadienį, 
gegužės 11 d. Šv. Marijos ko
legijoj.

Debatorių ratelį Šv. Marijos 
kolegijoj sudaro: V. Sabas, S. 
Boston, Mass.; J. Dambraus
kas, Elizabeth, N. J.; J. Sa
baliauskas, Lowell, Mass.. ir P. 
Balinskas, Mt. Carmel, Pa.

Linkime jiems geriausių sė
kmių! j ;

Lietuvių Diena
Patirta, jog liepos 4 d., Šv. 

Marijos kolegijos parke įvyks

C. E. Addams, iš Arizonos, 
kurį prez. Rooseveltas pasky
rė pirmininku civilinės tarny
bos komisijos. Jo priežiūroj 
yra daugiau negu milijonas 
federalės valdžios darbininkų.

7 DIENOMIS Į

LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMENEUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 

Bremerhavene užtikrina patogiausių kelionę j 

LIETUVĄ.
Pirkite laivakortes dabar savo giminėms Euro
poje, kurie rengiasi aplankyti Pasaulinę Chica
gos Parodų sekamų vasarų.
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St. Chicago

Majestic Electric Refrigerator. Su garancija 
Visas Porcelinis Naujas už ............ $49.00

Apex Elektrikinis Ref. už .......... OO
Crosley ............................................ $ 7 9.00
General Electric ....... *99.50
Frigidaire — General Motors .... *99.50 
Spartan ........... *99^50

Norge ................. .................•••••••• *99.50
Jūs galite pasirinkti — Visų žinomų išdirbysčių 

šalia prie šalies, dabar tokia pigi kaina.

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

Telefonas — Boulevard 4705—8167

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
Nedėlioj — WC'FL, 970 K — 2 syk: 8 vai. išryto ir 1

vai.. po piet. I
Ketvergais — WHFC — 1420 K. 7:30 vai. vakare. 
Kiekvienų dienų WAAF, 920 K. 4:15 po pietų.

* lg "-"B - jĄ-  ............— 3®
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NAUJOSIOS ANGLIJOS MS
(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)

rėjo matytis nors 15 lietuvių, 
o ne vienas. Kaine priežastis? 
Ar mūs jaunimas yra mažiau 
apdovanotas gabumais, negu 
kiti? Ar jie yra atsilikę meno 
srityje?

IŠ “VICTORY'’ BANKIETO

A. Aleksis įnešė, kad kitame 
bankiete vyrai susitartų apsi
rėdyti taip liuosai, kaip ir me 
rginos. “Cementiniai” siūtai 
valgyt neleidžia. Virėjas ir ki
ti tam pritarė 100 nuoš.

“Kalbant apie aprėdalą,” 
sako J. P. iš Bristol, “jei mes, 
vyrai, pradėtume nešioti mo
terų kepures ir čeverykus taip, 
kaip jos pradėjo nešioti vyrų 
kelnes, tuojau būtume nuga
benti į bepročių namus.”

A. T. iš Stamford sako: 
“Moterys taip daug ir taip 
greitai kalba, kad net ne aido 
negirdėti.” > į

P. V. iš New Ilaven sako: 
“Gal todėl vyrai tiek daug 
žino, kad jie daug prisiklauso 
moterų kalbų.”

B. L. iš Hartford sako, kad 
laikai jau pagerėję. Užklau
sius, kaip tai, jisai atsakė, 
kad vienas pažįstamas jo gat
vių šlavikas nesenai rado ga-

tvėje kvoterj ir kad tai pir-
'mas toks įvykis bėgy keturių 
metų. Tas rodo, kad žmonės 

[vėl turi pinigų.

K. K. iš Nevz Britain sako: 
“Gerai kad 11. Ilooveris buvo 
New Yorke kai žemės drebė
jimas įvyko Kalifornijoj. Jei 
jisai būt buvęs Kalifornijoj, 
tai jam būt buvus suversta vi
sa kaltė.”

B. S. iš Bridgeport sako: 
“Ar žinai, dėl ko višta vis 
tokia nuliūdus? Dėl to, kad ji 
niekad neranda daiktų toj vie
toj, kur ji juos padeda.”

Virėjas

Rašykime ir lavinkimės.

Platinkime lietuvybę raštais.

Daugiau rašyk ir kalbėk gi-.

Spauda — raktas į pasaulio 
žmones.

Plunksna — išmintingo žmo 
gaus kardas.

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

KONTESTININKŲ STOVIS: knj gydytojų ir surgikų štabą. 
Ligoninės labdaringų šelpi-

r. Labutis, 917 \V. 34th st., Ct., Cicero, ................ 94,458 skaičius yra labai didelis.
Chicago, 111.................. 940,142 Į M. Misiūnas, 245 W. 108tli pūčiam ir kitiems kuni-

V. Stancikas, 1706 W. 47tli St., Chicago, III......... 89,753 vienuoliams, seserinis ir
F. A. Condrot, 1706 E. May- pasauliečiams, seserys kazimie 

A. Švilpauskienė, 103 N. 20 omensing Avė., Philadelphia, ^'^dės daug kartų yra dykai
!Avc., Melrose Pk.........824,186 Pa.....................................81,506 patarnavusios. Šiuo reiškiu dė

A. Valančius, 1226 S. 50tb A. Gubysta, 4355 So. Mo- pragumą seserims ir gydyto- 
Ave., Cicero, 111. ..... 751,506 zart Avė., Chicago, 111. 75,900 ^uzic’ui už malonų dykai 

S. Staniulis, 6651 S. Talman į A. Bacevičius, 1850 Waban-. 'patarnavimų.

S t., Chicago, III. 931,457

Avė., Chicago, 111. .. 533,202 sia Avė., Chicago, 111. 52,757
A. Stulginskas, 1628 So. 50 

Avė., Cicero, III......... 425,466
S. Balčiūnienė, 2212 W. 23 

St., Chicago, III. .... 498,257
A. Gilienė, 3131 Emerald 

Avė., Chicago, III. .. 338,257
O. Rašinskienė, 1639 S. 50th 

Avė., Cicero, III......... 286,825
K Šerpetis, 1710 N. Girard 

St., Chicągo, III......... 246,824
S. Stašaitis, 1413 S. 46th III.............................. . . 35,253

Ct., Cicero, III.......... 204,258
V. Mandravickas, 815 — 45

St., Kenosha, AVis. 180,252 
J. J. Aukškalnis, 1354 Har- son st., Bingbamton,

rison St., Gary, Ind., 129,353 N. Y............................ 26,507
P, Pabijonaitis, 2231 W. 23 i Ona Aksomaitis, 100 Ilar-

Pl., Chicago, III.........  120,404 mon Avė., Detroit, Mi-
’A. Janušauskas, 1233 S. 49 chigan ........................ 25,472

NUOŠIRDI PADĖKA
Apleidus Chicagų dėl laiki

no poilsio, mano mintys vis 
skrajoja apie nuteiktas gera
darystes.

Giliausią padėką reiškiu šv.
Kryžiaus ligoninės vedėjoms 

Šv. Kazimiero Seserims. Jų 
ligoninės priežiūra, patarnavi
mas yra geriausias ir tvarkin

A. J. Sutkus, 1007 8th St., daug yra gera padariusios lie- 
Waukegan, 111.......... 49,401 tuviams, ne tik ligoninėje, bet

J. Motikaitis, 1305 S. 51st'taip pat per parapijų ir vie-
Ave., Cicero, 111......... 45,403 • nuolyno mokyklas. Todėl ir

K. Vaitkienė, 6829 S.Talman Inums dera remti jas medžia-
Ave., Chicago, III.........44,703 giniai.

Pr. Žebrauskas, 2253 S. Oa- ____ _ ___________________
kley Avė., Chicago, III. 38,858

Pr. Vaičekauskas, 4242 So.
Maplewood Avė., Chicago,

V. Gaižauskas, 148 E. 107th 
St., Chicago, 11. .<.... 31,950

Paul P. Petrauskas, 14 John

giausias. Drąriai tai sakau, 
nes esu buvęs daugely įstaigų, 
kaip Chicagoje, taip ir kitose 

į valstijose.
1 Seserys Kazimierietės, veda 

Seserys kazimierietės, veda 
deda visas pastangas, kad kuo 
geriausiai aprūpinus ligonius.
Simpatingais at lankymais jos 
palengvina ligos valandas. Li
goninė taip pat turi mandagų, 
vieną iš mokyčiausių, geriau-

Seserys kazimierietės labai

JONAS LIČKUS
kuris (mirė gegužės 2 d.. 193 3 
m. ir tapo palaidotas gegužės 
6 dient),, o dabar ilsis Šv. Ka- 
zimi'e.ro kapinėse, amžinai nu
tilęs ir negalėdamas atsidėkoti 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydė-' 
jo jį į amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš imusų 
tarpo .reiškiame gilios padėkos 
žodžius kunigams: A. Baltučiui, 
P. Kątauskui ir Statkui už at- 
laikymą įspūdingų pamaldų. 
Taipgi širdingiausia ačiū visiems 
giminėms, pažįstamiems ir vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms.

Nubudę: Moteris ir Senai

Savo kusdieninėse maldose, 
ypatingai šv. Mišių aukose, me 
ldžiu Aukščiausiojo laiminti 
seserų kazimieriečių darbuotę 
ir susilaukti daug prietelių.

Kun. Pranas Jurgaitis,

ARBATĖLĖ MOTINOS 
DIENOJ .

Lietuvių Moterų Piliečių 
Lyga (Lithuanian to’omen ci- 
vic League) rengia labai įdo
mų “Motinos dienos” pager
bimą su arbatėle, užkandžiais 
ir įvairia programa, pritaiki
nta tai dienai, Sandaros svet., 
814 W. 33rd St. (Universal 
banko name) 1 vai. popiet iki

Metinės Sukaktuvės

A. A.
MYKOLAS PAUKŠTIS
Mirė gegužės 7 d., 19 32 m. 

Ki'.o iš Eže.rėnų apskr., Kiaušų 
parap., Maženių kaimo, tapo 
palaidota gegužės 11 d., 1932
m., šv. Kazimiero kapinėse:.

Ant atminties a. a. Mykolo 
Paukščio bus trejos šv. Mišios 
su ekzekvijomis, trečiadienį, ge
gužės 10 d., 1933 m., 8 vai.
ryto šv. Kryžiaus parapijos ba
žnyčioje.

Esate kviečiami broliai, se
serys, gJninės ir visi pažįsta
mi dalyvauti ant viršminėtų 
pamaldų.

Kviečia visus,
Brolis B. ŠIMONIS

6 vai. vakaro. Kviečiame na
res ir įdomaujančias atsilan
kyti, susipažinti su šios Lygos 
uždaviniais ir sykiu praleisti 
keletą valandų prie užkand
žio (pačios narės aukoja) pro
gramos, kurioj pasižadėjo da
lyvauti Lygos narės, M. Iva- 
nauskaitė-Schultz, V. Volte- 

raitė ir Aid. Malelo (dukrelė
Malelų) pašoka; bus ir kitų 
jiumarginimų. Rengimo komi
sija susideda iš: M. Schultz, 
J. Andrulienės, A. Tanke ir 

•M. Zolpienės. Komisija deda 
^pastangų atsilankiusius tinka- 
linai priimti ir širdingai pavai-I
sinti. Įžanga nebus. Komisija

PETRAS 
BRENEBURGIS

Mirė gegužės 7 d., 1933 m., 
9:50 vai. vak., pusės amžiaus. 
Kilo iš Tauragės apskričio, Pa
gramančiu parap., šaltenų kai
mo. Amerikoj išgyveno 30 m.

Paliko dideliame nuliudime 
penkias pusseseres: Magdeieną 
Aleli una'enę, Marijoną. Bajori- 
naitę, Oną Rupšienę, Uršulę 
Poškienę ir Marijoną Milerie
nę; pusbrolį Joną Bajoryną, 
brolienę Barborą, švogerius ir 
gimines; o Lietuvoje brolį Jo
ną ir pusbrolius.

Kūnas pašarvotas 2919 So. 
Bnerald Avė. Laidotuvės įvyks 
Ketvirtadienį gegužės 11 d., iš 
namų 8 vai. bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nubudę: Pusseserės, Pusbro
lis, Brolienė, švogeris Ir Gimi
nės.

Laidotuvėms patarnauja g.ra- 
bortus J. P. Eudcikia Telefonas 
Yards 1741.

VAJUS BAIGSIS PIRMUTINIAME PAVASARINIAM 'DRAUGO"

IKMIKE
SU IO IŠLAIMEJIMU

Sekmadieny, Gegužio-May 14. 1933
Vytauto Darže

115th STREET TARP CRAWFORD IR CICERO AVĖS.

Šokiai, Kumštynės, Daug Kitų Įvairumų. ĮŽANGA 35c.

KONTESTININKAI LAIMES DOVANAS
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CHICAGOJE

KAS GIRDĖT BS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE
X Rytoj vakare, parap. sa

lėj įvyksta bunco j>arty, kurią 
ruošia mokyklos rėmėjų komi
tetas. Tai bene paskutinė bus 
pramoga salėje. Komisija deda
daug pastanga}, kad vakaras! 
pavyktų, nes visas pelnas ski
riamas vietinėm seselėms-mo- 
kytojoms.

X Gegužės 11 d., parap. sa
lėj Moterų Sąjungos 55 kp. sa
vybės vakarėlis. Bus išpildy

ta graži programa.
X Praėjusį sekmadienį tu

rėjo įvykti atidarymas parap. 
daržo piknikams. Bet, dėl ne

lankaus bro, atidarymas ne 
ko. Atidėtas vėlesniam lai

kui.

uai»

Lietuvių Dienoj (liepos 16) da 
lyvauti. f

Taipgi tartasi ir dėl sekmin- 
gesnio tikietų platinimo. Ti
kietų šiuo laiku galima gauti 
pas S. Sakalienę ir V. Duobų.

Visų kolonijų susirinkime 
West Side atstovauti įgalioti: 
V. Duoba ir V. Petrauskas. 
Sus-me atstovauta šios drau
gijos: 1) Aušros Vartų vyrų 
ir moterų — P. Pabijonaitis; 
2) Aušros Vaitų moterų ir me 
rginų — D. Gasparkienė; 3) 
Lietuvos Ūkininko — Alb. Mi 
kšaitė, V. Duoba ir A. Lin
kus; 4) Lab. Sų-gos 7 kp. — 
L. Jusevičius; 5) Šv. Onos — 
E. Pocienė; 6) Mar. Kol. Rė
mėjų 19 sk. — J. • Šiaulienė; 
7) L. R. K. S. A. 100 kp. — 
Pr. Čižauskas ir V. Petraus
kas; IS) Federacijos 3 sk. — 
Ig. Sakalas. Vincukas

kos kad ir sunkiais laikais ir 
b ima pavyzdys geruose dar
buose; ji niekuomet neatsisa
ko nuo kilnių darbų ir už tat 
jai gerai klojasi. {Nairė

Š. K. A. Rėmėjų 4 skyrius 
rengia šokių vakarų, parap. 
svetainėj, gegužės 11 d., 8 vai. 
vakare parapijos naudai. Bus 
užkandžio ir gėrimo. Įžanga 
tik 20c. Grieš Švarpeto orkes
trą, kurių jaunimas labai mė
gsta.

Prašomas jaunimas ne tik iš 
Roselando, bet ir apylinkės at
silankyti.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

tš N. PRAS. P. Š. PARAP., r“1,1' 
BRIGHTON PARK
BESIŽVALGANT

biznis sekasi. Jis sako,
kad biznis jau pradeda grįžti
į senąsias vėžes. Jei žmonės
kada nors planavo įsigyti na- Oflso! Te|- c*iumet 4os» 

. ./ . . . ., , Kės.: Tel. Uemluek 02KBmus ar kitokių nekilnojamų

DAKTARAI:

Einant anų dienų Archer a- 
ve. užsukau į Augusto Saldo
ko raštinę po antrašu 4038 A- 
rcher avė.

Kas mane nustebino, tai kad 
radau būrį lietuvių raštinėje 
— pildančių aplikacijas dėl 
Amerikos pilietybės popierių.

Sako dirbtuvėse pradėjo rei
N. kalauti pilietinių popierų, tai 

tie kurie dar dirba ir subruz
do rūpintis. Mat bijo prarasti 
darbų.

Užklausiau Aug. Salduko,

nuosavybę, tai sako dabar pats 
laikas, nes kainos yra labai 
nupuolę.

A. Saldukas pasekmingai pa 
tarnauja žmonėms visokiuose 
reikaluose kaip tai sudaryme 
sutarčių-kontraktų, notarinių 
dokumentų, pirkime-pardavi- 
rne nuosavybių ir t.t.

Be to A. Saldukas atstovau
ja visas didžiausias apdraudos 
kompanijas. X. Z.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 lr 6-8 vai. vale 
Rezidencijos O r 1-as: 2050 W. ttUth St.

Valandos: 10—12 ryto 
8eredomls lr Nedėliomia pagal sutarti

I Office Phone 
Prospect 1028

Rea. and Office 
2869 So. Leavitt 8t

Canal 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2 to 4 and 7 to 2 P. M. 
Hunday by Appolntmsnt

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIfi,
Specialistas ii 

Rusijos

X "YVest Side draugijų at
stovų ir valdybų susirinkimas 
įvyko gegužės 4 d., 8 vai. vak., 
parap. mokyklos kambary. Su 
sirinkimų sušaukė Čižauskas ir 
V. Duoba. Į valdybų išrinkta 
V. Duoba — pirm. ir V. Pet
rauskas — rašt. Šio susirinki
mo svarbiausias tikslas buvo 
aptarti apie West Side drau-

Parodoj: ruošti vaikštynes 
(■maršavimų) gatvėmis, ar ne. 
Plačiai dalykų apkalbėjus, nu
tarta neruošti vaikštynių, bet

, - -............. ----- —

NAUJIENOS Iš VISŲ 
ŠVENTŲJŲ PARAP., 

ROSELAND
Balandžio 30 d., parap. sve

tainėje draugija Šv. Onos su
rengė linksmų vakarų — šo
kius parapijos naudai. Griežė 
gera muzika. Šokit} mėgėjai 
galėjo iki soties prisišokti. 
Draugijos narės beveik visos 
atsilankė. Pelno nemažai liks.

Šv. Onos draugija gerai lai-

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERĮ 
KAIP U ŽS1SEN ĖJUSIOS Ir NEI

PER 28 METUS NEŽIŪRINT 
GYDOMOS JOS YRA 

Spectališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pu9iėfc, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuka
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 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 WK8T 3fltb 8T„ kampas Keelėr Avė. Tel. Omvford S*7S

GRABORIAI!

LACHAVICH 
IR SŪNOS

LIETUVIS ORABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2616 arba 2618

2314 W. 23rd PI., CJiicago

AIA
ONA MATUTIENt
po pirmu vynu Dllblcirė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegtižės 6 d., 9 vai. vak., 1933 
m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Tauragės apskr.. Žvingių 
parap.., Vizbarų kaime.

Amerikoj išgyveno 18 metų.
Pali'KO dideliame nuliudiine 

vyrą. Stanislovą, dvi dukteris 
Oną Ir Marijoną ir sūnų Stani
slovą, du žentus Petrą Jurevi
čių tr Izidorių -lacika ir jų 
šeimynas. 2 marčias — Elena 
ir Kons’tanci'ją Dilbienes ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4401 So. Lincoln St. Laidotuvės 
Įvyks ketvirtadieny, gegužės 11 
d., 8 vai. ryto iš namų Į Sv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku 
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o į'š ten 
bus nulydėta Į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a a. Onos Matutlenės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvieči'ami daly
vauti laidotuvėse tr suteikti jai 
paskutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuh'udę liekame: Vyras, Duk
terys, Sūnūs, žentai, Marčios ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikia Telefo-

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU8 

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

OFISAS
868 WE8T 18th STREET 

Tel. Canal 8174

1439 S. 49th Court, CieeTo, IlL
TEL. CICERO 8227

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, HL

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 lkl 8 vakare 
SeredoJ pagal sutartį

Tel. Canal 4128

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 YVest 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 2 lkl 12 ryto 
Nuo 1 lkl 8 vakare 
SeredoJ pagal sutarti

Dp. C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Road
arti YVestern Avė.
Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, ŪPT.

M

Tel. LAFAYETTE 2067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 YV. 43rd St.

(Prie Archer Ava netoli aedzie)
Valandos: nuo 2 lkl B vai. vakaro
Heredomls lr uedėllonua pagal

sutarties

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS
2426 Weat Marąuette Road

VALANDOS:9 lkl 12 ryto: 7 lkl 9 vakare 
Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutartį 
Rez. 6464 8. ilAPLBWOOD JVE.

Tel. Cicero 1264 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Val.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare

Nedėliomia ir beredonua susitarus
4847 W. 14th St Cicero, Ilk

1

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartįĮ TEL. LAFAYETTE 7464

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL CANAL 9442

Tel. Ofiso lr Res. Grovehill 0617
6917 S. Washtenaw Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2428 West Marąuette Road
Vai.: 2-4 lr 7-2 vak. Ketv. 2-12 ryto 

Nedėiioj susitarus

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tai LAFAYETTE 7227

Ofiao vai kiekvieną dieną nuo 9 Iki 
; Iii ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 lkl h vai vakare LtamlnkaL 
lr Ketvergals.

Rez. Tel. Hyde Park *845

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėlioinis pagal sutartį

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868

IPRANESU,
DB.MJ. sm.MiD,

Tel. Canal 4267 Res. Prospect 4469

DR. P. Z. ZALATORIS

M
BARBORA

GARBAŠAUSKIENt
Po tėvais Baiinskaitė
Mirė gegužės 7 d., 1933 m., 

6:16 vai. vak., pusės amžiaus. 
Kilo tš Biržių apskričio, Puįn- 
pinų parap. Amerikoje išgyve
no 27 metus.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Antaną, dukterį Elzbietą, 
marčią Adelę Petroniutę, anu
kus, Ričardą ir Doleres lr ga
mines čia ir Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas 2022 Ca
nal port Avė. Laidotuvės Įvyks 
KetvlrtadlenĮ, gegužės 11 d., iŠ 
namų 8:30 vai. bus atlydėta Į 
Dievo Apvaizdos parapijos baž
nyčią. kurioj Įvyks gedulingos, 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
taeuUS-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuiludę: Hunus, Bnktė, Ma- 
M.I, Antikai tr Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius A., Butkus. Telefonas 
Canal 2161. ..

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai 
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevatd 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
Visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai

3307 Auburn Avenne

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 YVEST 15th STREET 

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

Tel. Lafayette 8672

J. Liulevičius
Graborius

tt
Balsamuotojas

Patarnauja Chi
cagoje lr apylin
kėje.

Didelė lr graži
Koplyčia dykai

40*2 Archer Avė.

1.J.Z0LP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VfcUfiJAS
1646 WEST 46th STREET

Tek Boalevard 8248—8418

EUDEIKIS IR SŪNUS
GRABORIAI

Nežiurint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ RAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
80 Metų Skirtingo Patarnavimo.

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavi’mo 
ir žemesnės kainos. Vienoj Vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

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

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATED
Henry W. Bccker

(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Tai. CICERO >44

SYREVVICZE
GRABORIUS

Lalėotnvėms pilnas patarnavimas 
Kalimas už 848.04 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Av«ų Cieero, Ilh

Seniausia ir Didžiausia
lietuvių

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų wu savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 

"Reikalui esant, mūsų atttomobilins 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 tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios ModeraiSkoa Koplyėioa 
Dėl Metmenų. Palaukite IEUDZBU pina naga kridp- 
titėi kur kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

DldyšU Ofisas

4605-4)7 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteun'mo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regyste 
ir tolimą regystę. į

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitiktinuose, egzaminaviimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speciaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRU-

SUGRĮŽIMĄ
4645 So. Ashland Avė. 

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930
PHONE GROVEHILL 0027 

Valandos: 2-4: 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEVVICK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

8869 SO. VVESTERN AVE. 
Chicago, 111.

MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. Phone PULLMAN 0864

DR, P. P. ZALLYS
Daugeliu atsitikimų akys atitaiso-' 

mos be akinių. Dabar kainos perpus 
pigesnės, negu buvo. Musų kainos 
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVE. 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 YVEST 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

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

■ ■•'f-

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

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

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

Phone Canal 0523

DENTISTA8
30 East lllth Street

Prie Y. M. C. A., Roseland 
Gazas, X-ItAY, etc.

Boalevard 7682
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE. 
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomia 10 lkl 12 

Telefonas Midway 2880
Office; 

Victory 2284

Gydytojas ir Chirurgas 
1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija <888 So. Artesian Ava.
Valandos: 11 ryto lkl 4 po platu 

I lkl 8:28 yakare

Ofiso: TeL Victory 6893
Bez.: Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

Kampas likt Street

Vai.: 14—11 r. ryto, 2—4. 7—4 ▼. v 
Nedėliomia lr šventadieniais 14—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Peraikėltau i erdvesnę lr patogesni 

vietą
*325 SO. HALSTED 8T.

Vai.: nuo 10 ryto lkl 2 po pietų ii 
nuo 6 lkl 8 vakare 

Šventadieniai! nuo 14 Iki 18 
Phone BOULEVARD 8488

TeL GrovehlU liti

DR. A.LYUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
Vai.: 8-11 ryto 1-4 lr 7-4 vak. 

■eredomls po pietų lr Nedėidienlalg 
tik susitarus

8412 V. MARGUBTTE ROAD

Res. Phone 
Englevvood 6641

Office Phone 
Wentworth 8000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
Rea.:

Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON
3046 Wentworth Avenue

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 
Ketv. ir Sekmad. pagal autartĮ 
Ryto vai. Sv. Kryžiaua Ligoninėj

Chicago, III.
Phone: Hemlock <700

Vai.:
ROOM 210

2-4 lr 7-1 vai. vakare

Tel. Ofiso Boulevard 6912-14 
Rez. Victory 2843

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

Oftoo vai.; nuo 1-3; nuo 3:80-1:80

A
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CHICAGOJE

LAKŪNAI DARIUS-GIRĖ- 
NAS LAIMINGAI PASIE

KĖ NEW YORKA

k’e, N. J., aerodrome ir sus
pėjo dalyvauti New Yorko lie 
tuvių priėmimo bankiete, ku
ris įvyko Klasčiaus salėje. Su 
lietuviais sykiu dalyvavo 
ukrainiečiai.

ir

DIDELĖ AUDRA SUTRUK 
DĖ KELIONĘ

Praėjusį sekmadienį, 4 vai. 
popiet Chicagoj gauta žinia, 
kad Neiv Yorko ir apylinkės 
lietuviai, kurie buvo surengę 
aviacijos dienų ir bankietų mū 
sų drąsuoliams pasitikti, ne
sulaukia lakūnų. Buvo nu-

IŠ ŠV. JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORT

KAS PAS MUS DEDASI

Jei nori, kad kas kokį dar-, 
bų nuveiktų — eikite pas žmo
nes, kurie visuomet “busy” 
gerais darbais. Kas Bridgepo- 

statyta, kad Dariaus-Girėno f rte dedasi — vis žinomų vei-
“Lituanica”, 7 vai. pakilus iš kėjų padedamas. Štai, p-lės E. 
Chicago Municipal aerodromo į Mickūnaitės koncertas šį va- 
1 vai. popiet turi pa iekti New karų gegužės 9 d.
Yorkų. Taip ir būt buvę. Ta- Į Bilietų galima gauti Gudų 
eiau rytų gauta žinia, kad pro krautuvėj, pas Nedvarienę, By
Ohio ir Pennsylvania valstv- tautienę, Šaltenienę, Nausėdie
bes eina didelė audra, todėl nę ir parap. choro narius.
prisėjo susilaikyti nuo nustaty 
to išskridimo laiko. Tat ‘Litua 
nica’ Chicagos Municipal ae
rodromų apleido apie 10 vai. 
ryto. Vienok mūsų lakūnai ne
išvengė audros, kuri žymiai 
sutrukdė kelionę. Dėl to New 
Yorke patikimo komitetas su 
Lietuvos pasiuntiniu Balučiu 
prieky pradėjo įvairiai spėlio
ti. Vėliau Chicagoj gauta pra
nešimas, kad mūsų lakūnai 
New Yorkų pasiekė laimingai. 
9:45 vakaro nusileido Newar-

Visas Bridgeportas laukia 
tos mūsų tautos žvaigždutės 
E. Mickūnaitės. Jos jaunatvės 
— pavasario, sidabro balsas, 
jos talentas, jos aukštas ir 
platus muzikalis išsilavinimas. 
Ji be pretensijų. Tikras didu
mas asmens — nereikalauja 
pretensijų. “Auksas ir pele
nuos žiba.” Įžanga koncertan 
tik 50c ir 35c.

Visi bridgeportiečiai rengia
si prie birželio 18 d. Tų dienų

garsi Lietuvos ir Italijos operos artistė iš Philadel- 
phijos ir vietinis PARAPIJOS CHORAS, vadovaujant 
varg. A. POCIUI.

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

P-lė Emilija Miekūnaitė

PONAI P. A. SNARSKIAI

Plačiai žinoma veikėja Anastazija Mažeikaitė ir Petras 
Snar.-kis priėmė moterystės sakramentų, šv. Kryžiaus baž
nyčioje. P. A. Snarskienė yra daug pasidarbavusi Town of 
Lake kolonijoje. Ji nenuilstamai darbuojasi lietuviškoje dir
voje. Yra narė Labdaringos Sųjungos 1 kuopos, Šv. Pranciš
kaus vienuolyno Rėmėjų 3 skyriaus, Šv. Kazimiero Akad. 
Rėm. 1 skyr., Apaštalystės Maldos dr-jos. Taip-gi buvo veikli 
narė Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenčiausios Mergaičių 
Sodalicijos. Sodalietės gailisi netekusios darbščios narės. Lin
kime Petrui ir Anastazijai ilgiausių metų naujame luome. 
Jaunavedžiai Snarskiai apsigy veno savo naujame ‘bungalow,’ 
610 East 88th Street.

ĮSILAUŽĖ I lietuvio 
NAMUS

Du ginkluoti plėšikai sekina 
dienį įsigavo į J. Pankans na 
mus, užpakaly mėsos parduo
tuvės, 2545 W. 69 gat. Jankų 
ir jo žmonų privertė, kad nu
rodytų, kur jie turi pinigus 
paslėpę. Išsinešdino su 1/XY) 
dolerių.

HAVANA, geg. 8. — Ku
bos gyventojai, kurie kovoja 
prieš prezidento diktatoriaus 
Machado vyriausybę, šaukias 
J. Valstybių pagalbos. Jie no- 

I ri, kad1 J. Valstybės įsikištų į' 
Kubos vidaus reikalus.

..................
tuvių Draugijų ir Klubų Bri- 
dgeporte valdybų ir atstovų 
netikėtas susirinkimas įvyks 
'gegužės 10 d., 7:30 valandų 
vakare, Šv. Jurgio parapijos 
salėje, 33 ir Auburn Avė.

Turime apsvarstyti reikalus 
Lietuvių Dienos Pasaulinėj 
Parodoj. Lietuvių Diena įvyks 
liepos 16.

Tarnas Janulis, pirm.
M. Kadziauskas, rašt.

eerto bilietus galima gauti 
sekamose įstaigose:

Lithuanian Consulate, 201 
N. Wells st. Franklin 5799.

Draugas, 2334 S. Oakley av. 
Roosevelt 7790.

Naujienos, 1739 S. Halsted 
st. Roosevelt 8500.

PRANEŠIMAI
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų 9 skyrius turės susi
rinkimų gegužės 9 d., 8 vai. 
vakare, Šv. Antano parapi jos 
mokyklos kambaryje. Prašo
mos narės skaitlingai susirin
kti, nes turime daug svarbų 
reikalų svarstyti. Prašomos at
sivesti ir naujų narių.

Korespondente

Bridgeport. — Šiuomi pra
nešame, kad Susivienijimo Lie
I--------------------------------------

bus švenčiamas praloto Krušo time’, nes Marąuette Pk. rė- 
sidabro jubiliejus. Ypatingos mėjos ir Brldgeporto rėmėjos 
apeigos bažnyčioj, o pagerbi- visuomet ralika rankon eina. 
mo bankietas parapijos svet. | Visas viešnias maloniai kvie- 

Mūsų vargonininkas, įžy- čia Komisija.
miausias lietuvių muzikas A-1-----------------
merikoje, lavina chorų ir ren- OPERETĖ “O! DAKTARE!”
gia labai nepaprastas muzika- 
les iškilmes tai brangiai ir re
tai pramogai. Birželio 18 d.
— bus atmintina diena Šv. • Praėjusį sekmadienį L. V. 
Jurgio parapijai. N. J Dainos choras operete “O!

Daktare!” baigė savo veikimo
ŠV. KAZIMIERO AKAD. 

RĖM. DR-JOS 2 SK. 
DĖMESIUI

BILIETAI Į J. BABRAVI
ČIAUS KONCERTĄ

Sekmadienio, Gegužės 14 d., 
Lindbloni High school salėj, 
artisto J. Babravičiaus kon-

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonu State 7669 

Valandos 9 ryte Utį B popiet
VVest Side: 2151 W. 22cd St. 

Panedėlio. Seredos lr Pėtnyčios 
vakarais • lkl »

Telefonas Canal 06(0
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo lr Subatoa 
Vakarais 7 lkl 9 

Telefonas Republlc 9600

BRIDGEPORT HARDVVARE
AND

PAINT CORPORATION
J. S. RAMAN6IONIS, Vedėjas

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų 
ir visokių geležinių reikmenų, 

štai dabar mūsų krautuvėje keletas bargenų:
Sienoms popiera rolei is ......... 5C *r aukščiau
SPAR Varnish, galionas ................ $“| .25
FLAT Paint, galionas .... <1.59

3214 SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7261

KUO GRAŽIAUSIAI 
IŠĖJO

1932-3 m. sezonų. Operetė iš
ėjo kuo gražiausiai. Publikos 
buvo veik pilna didelė Gini. 
P. Š. parap. salė. Jei ne smar- 

Adresas: 6425 S. Damen a- kus lietus, publika būt netil- 
ve., Marąuette Pk. Kas ten į- pus salėj. Vaidinimas ir dai- 
vyksta? Ogi gegužės 10 d. F. Inos visiems darė kuo geriau- 
Burbų name bus bunco party J šio įspūdžio. Plačiau apie Vai- 
kurios pelnas eis A. R. D. 14 dinimų parašysime kitų sykį 
seimui. į

O kodėl 2 A. R. D. ten ren
gia bunco party? Todėl, kadį 
F. Burbienė yra veikli rėmė
jų narė, mokina siuvimo mūsų
įjaunametes ir kad ji visuomet 
važinėja j Bridgeportų į 2 sk.
[pramogas. Tat dabar 2 sk. iš 
Bridgcporto “revizituos” F.
Burbienę su bunco partv. Bus . 
gražių dovanų, bus daug vieš-1 are WGES, 1360 ki-
nių. Pati F. Burbienė jau par-bn" yP»‘'"K»> id°™ 
davė auvirS 20 bilietų. O kiek lleluviM programa. Dai

RADIO
DAINUOS JUOZAS 

BABRAVIČIUS

šiandie nuo 7 iki 8 vai. va-

$10.00
Pridėsite 

N usipirksite

Gibson
Refrigeratorį

kuris tarnaus ilgiau 10 me
tų, kaip kitas koksai šaldy

tuvas pigaus padarymo.

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

TREATMENTAI 
švediški niankdtinlmal Ir elektros masažas

Treatmentą! visokių Ilgų, reu mat lemo, nervų atitaisymo. Šalčio 
lr taip toltaus. su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima iSsigelbėti nuo visokių Ugų.

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

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

K. S. Jakubaitis
SENA HARDWARE KRAUTUVE

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

3240 SO. HALSTED STREET

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

bridgeportietės parduos — ar 
sutilpsime visos. “The more
— tre merrier.” Juo daugiau
— the merrier.” Juo daugiau 
25c. Tikslas gražus — parama 
Šv. Kazimiero Vienuolynui. 
A. R. D. 2 sk. niekuomet “tu
ščiomis rankomis” nevažiavo 
į seimų. Nežada ir šįmet savo 
“papročio” keisti.

Įsitėmykit rėmėjos: gegužės 
10 d., trečiadienio vakare, 6425 
S. Damen avė. visos į tų party. 
Užtikriname, kad turėsit ‘good

nuos Juozas Babravičius ir 
(“Naujosios Gadynės” choras, 
Kalbės daktarai Drangelis ir 
Lauraitis, D. D. S. Prie to bus 
įdomių kalbų, gražios muzi
kos ir kitų įdomių dalykų pa
siklausyti. Šias programas nuo 
latiniai kas antradienį leidžia 
savo pastangomis ir lėšomis 
Peoples Fumiture Co. krau
tuvės.

GARSINKITĖS "DRAUGE’

GIBSON
refrigeratoris

kainuoja tik $10.00 daug-teu kaip 
kad bile kuris kitas pigiausio pa
darymo Šaldytuvas, bet savo eko
nomiški nu, patogumu Ir tvirtumu 
padarymo, tas skirtumas kainos, 
atsimokės | keletą mėnesių. Todėl 
mes reknrnendnojame dėl tamistų 
pirkti’ GIB8ONI

GIBSON refrlgera'oris SelmynlS- 
kos mlcros, nrlststyf's Ir Įrengtas 
ni iiu«>'«‘ kainuoja tik

<89.50
Didesni kainuoja biskį 

daugiau.

Galima pirkti ir ant lengvų 
išmokėjimų

PEOPLES
FURNITURECO.

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400
4177 83 ARCHER AVĖ.

Lafayette 3171 
Chicago, III.

SIUNČIAM PINTGIJS Į LIETUVĄ
I. AIVARO.R CIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 VVEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

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.

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

Br. Liti
Spaustuvė,

3352 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

ŪKSAS EKPRESS
Kraustau Rakandus, Planus už pi
giausias kalnas. PaAauklt Lafayette 
8980

J. OKSAS 
2649 VVest 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmos Mor
gičius. Namus. Fermas ir Stanius vi
sose vaistuose. Taipgi darom (vai
rius legalius dokumentus, kaip tat, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 10 metų plačiu 
patyrimu Manyje Ir teisingu patar
navimu, tas Jums bus naudinga.

J, NAMON FINANCE CO.
6755 S. Western Avenue

Chicago. III.
Tel. OROVEHILL 1918
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