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Hitleris nori Lietuvą sujungti su Lenkija
PRANCŪZIJA NEMAŽINS KARIUOME

NES, PAREIŠKIA PREMJERAS
VOKIETIJA PRIIMA ANGLIJOS 

NUSIGINKLAVIMO PLANĄ

Japonai linkę taikon, bet ne 
su kinais

ČEKOSLOVAKIJA PRO
TESTUOJA

IX

PRAHA, geg. 19. — Čeko- j 
slovakijos vyriausybė protes- j 
tuoja prieš Vokietijos kancle- į 

rį Hitlerį už jo kišimąsi į šio 
krašto vidaus reikalus. Jis 
“įsikišo” sakydamas prakal
bą parlamente.

SVEIKINAME ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS 
RĖMĖJŲ DRAUGIJOS SEIMĄ, kuris įvyks rytoj Švč. 
Marijos P. Gimimo par. salėj, Marąuette Parke. Seimas 
prasidės šv. Mišiomis 10:30 vai. rytą, Šv. Kazimiero vie
nuolyno koplyčioje. Po bažnytinių iškilmių pietūs Aka
demijos auditorijoj. Seimo posėdis prasidės 1:30 vai,. 
Gimimo par. salėj. Vakare įvyks seimo delegatų pager
bimo bankietas. Dienraštis “Draugas” sveikina seimą 
ir jo delegatus, linkėdamas geriausio pasisekimo kilniame 
lietuvių švietimo įstaigos rėminio darbe!

NORI LIETUVĄ SUJUNGTI 
SU LENKIJA

LONDONAS, geg. 20. —Bū 
damas Londone Vokietijos 
kanclerio Hitlerio specialus 
atstovas dr. Rosenbergeris 
Anglijos vyriausybei patiekė 
planų, kaip turėtų būti išsprę
stas Dancigo karidoriaus klau 
simas, kaip tas karidorius ga
lėtų būti Vokietijai grąžintas.

Vokietija yra suplanavusi, 
kad to atsiekimui yra reikalin
ga Lenkiją sujungti su Lietu
va visiškai, arba politinėn u- 
nijon, o tada tie abu kraštai 
turėtų laisvą išėjimą jūron 
per Klaipėdą.

Jei šis sujungimas įvyktų, 
sakė dr. Rosenbergeris, tai 
tada Vokietija Klaipėdos kra 
štui dar 3,494 ketvirtaines my
lias daugiau žemės skirtų ir, 
be to, Lenkijai už Dancigo 
karidoriaus grąžinimą atlygin 
tų.

Anglijos vyriausybė apie šį 
vokiečių sumanymą pranešė 
Lietuvos atstovui, kurs 'tuojau 
išvyko į Kauną.

Londone kalbama, kad Lie
tuva į šį sumanymą rimtai at
sineša.

PRIEŠ NUSIGINKLAVIMĄ

PARYŽIUS, geg. 20. —Ka
da Ženevoje atnaujintas,nusi
ginklavimo konferencijoj dar
bas, Prancūzijos premjeras 
Daladier vakar senate pareiš 
kė, kad jo vyriausybė pasiry
žusi visados užlaikyti stiprią 
kariuomenę ir militarinės iš
laidos nebus ir negali būt ma
žinamos.

TAIKA, AR KARAS

ŽENEVA, geg. 19. — Šian
dien popiet susirinko darban 
generalinė nusiginklavimo kon 
ferencijos komisija.

Susirinkime atmosfera la
bai tiršta. Susirinkusieji įvai
rių valstybių vadai pareiškia, 
kad jie imasi nusiginklavimo 
darbo su b|aime. Artimiausios 
dienos parodys, ar pasaulis 
džiaugsis taika, ar turės karą.

24 DAUGIAU NUKAUTA

HAVANA, Kuba, geg. 19.— 
Santa Clara ir Camaguey pro 
vineijoje sukilėliai išvysto pa
rtizanišką kovą. Vakar 24 su
kilėliai ir kareiviai nukauta.
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Šis rusas mokslininkaš, prof. M. F. Sitovič, išradęs prie
monę, kaip pažinti a/nienį, ar jis turi vėžio ligą, ar neturi.

SEKMADIENI BUS KON
SEKRUOTAS MONS. BER- 

NARDINI

VATIKANAS, geg. 19. - 
Šį sekmadienį Romoje vysku
pu bus konsekruotas mons. 
Pilippo Bernardini, dar nese
nai buvusis Amerikos Katali
kų u-to kanonų teisių fakulte
to dekanas, šv. Tėvas jį pa
skyrė apaštališku delegatu 
Australazijai.

Konsekracijos apeigose pir
mininkaus Jo Emin. kardino
las Fumasoni-Biondi, buvusis 
apaštališkas delegatas J. Vals 
tybėms.

ĮSAKĖ TERORĄ NU
TRAUKTI

KAS BUS DAROMA SU 
VAIKU

AUBURN, Me., geg. 19. - j 
Žymi dalis šio miesto išdegė. ’ 
Nuostolių daugiau kaip vienas 
milijonas dol. 1,500 asmenų 
neteko pastogės. Gaisrą sukė
lė Renauld Cote, 11 metų am
žiaus. Jis išpažino.

ARTISTE MARIJONA RAKAUSKAITE 
ATVYKSTA AMERIKON

JI DAINUOS
PROGRAMOJ

DIENOS

VOKIETIJA UŽ ANGLIJOS 
PLANĄ

ŽENEVA, geg. 20. — Nusi 
ginklavimo konferencijoje va
kar Vokietija pripažino Angli 
jos nusiginklavimo planą.

J. (Valstybių delegatas Da- 
vis 'tarp kitko į valstybių de
legatus pareiškė:

“Ateinančioji savaitė bus 
kritiškoji šiai konferencijai sa 
vaite. Laukiama vienas iš dvie 
jų: arba pasisekimas, arba 
konferencijos žlugimas.”

KĄ SAKO JAPONAI

Automobilių pirkliai šian
dien Chicagos vidumiesty su
rengia senovės ir naujovinių 
automobilių paradą.

KATALIKŲ UNIVERSITE
TAS PEKINE PAVEDAMAS 
DIEVIŠKOJO ŽODŽIO KU

NIGŲ ŽINIAI

TRIMS MILIJONAMS BE
DARBIŲ DARBAS

AVASHINGTON, geg. 19.— 
Kongresas svarsto naują pre
zidento Rooseveito bilių vie
šųjų darbų reikale.

Tam tikslui norima išleisti 
3 bilijonus 200 milijonų dol. 
Šių išlaidų padengimui yra 
reikalinga skirti naujus mokės 
čius. Yra sumanymas skirti 
visuotinius be jokios išimties 
gamintojams pardavimo mo
kesčius.

Numatoma, kad apie 3 mi
lijonai bedarbių gaus darbą.

6 MILIJONAI DARBININKŲ 
GAUS DARBĄ

SIUNČIA KOMISIJĄ I 
ČAKO

ŽENEVA, geg. 19. — T. S. 
taryba nusprendė komisiją pa 
siųsti į Gran Čako sritį, kad 
vietoje ištirti, kokiais tikslais 
Bolivija kariauja su Paragva
jum.

'Chicagos Pasaulinės Paro
dos “Lietuvių Dienos” egze- 
kutyvio komiteto sekretorius 
gavo kablegramą iš Kauno, 
kuria praneša, kad Amerikon 
atvyksta Lietuvos operos ar
tistė p-lė Marijona Rakauskai 
tė, chicagiečiams gerai žinoma

c
dainininkė. Ji dainuos “Lie

tuvių Dienos” surengtoj pro 
gramo j.

P lės Rakauskaitės tėvai gy 
vena AVaukegan, III. Jos brolis 
kun. S. Rakauskas, benedikti
nas, tuo tarpu gyvena So. Ghi 
cagoj pas kun. B. Urbą, o se
suo — vienuolė Ona Marija,

4 .t
mokytojauja Šv. Kazimiero 
akademijoj.

Du plėšikai apmušė valgyk
los, 3547 So. Halsted gat., sa
vininkę ir atėmė 40 dol.

LIETUVOJE

CHICAGOJg VIEŠIESIEMS DARBAMS

GAUDO KOMUNISTUS

PADAUŽOS NEPALEI
DŽIAMI

BERLYNAS, geg. 20.—Vo
kietijos vyriausybė įsakė, kad 
fašistai Prūsijoj nutrauktų 
visokį terorą. Valstybės auto
ritetai turi būt gerbiami ir vi 
sur turi Uit tvarka palaikoma.

AVASHINGTON, geg. 20.— 
Amerikos Darbo Federacijos 
vadai staiga subruzdo prezi
dento Rooseveito viešųjų dar
bių bilių remti. Jie apskaičiuo 
ja, kad šis bilius duos apie 
6 milijonams bedarbių darbą, 
kada kongresas viską patvir-

VABALNINKAS. — Nese
nai čia buvo komunistų “ab- 
lava”, keletą agentukų išve
žė. Iš “Palestinos bajorų” 
daugiausia čia darbuojasi, o 
sučiupta tik viena Zelmanaitė, 
ir jos eiliniai pagelbininkai. 
Žinovų išsireiškimu esą Vabal 
ninke daugiau komunistų negu

Anądien nužudytas rakiete- 
ris R. Belcastro. Trys padau
žos (smurtininkai) areštuoti 
ir nepaleidžiami. Nepripažįs
tamas jiems laidas.

FARLEY ATIDARYS PA
RODĄ

Chicago šimtmečio pažan
gos parodą atidaryti gegužės 

tokiam Panevėžy, nes išvežus 27 d. prezidentas Rooseveltas 
deleguoja paštų departamento

tins.

Illinoiso gubernatotiaūs 
darbių komitetas patvirtino
viešiesiems darbams daugiau.. .
kaip 80 milijonų d. išlaidų. 15 
to vienai Cooko apskričiai tu
rės tekti daugiau kaip 74 mi
lijonai dol.

GRIAUSMAI, LIETUS

TOKIJO, geg. 20. — Japo
nijos vyriausybė paskelbė, 
kad pripažįsta prez. Roosevel 
to kvietimą taikon, bet ne Ki
nijos atžvilgiu. Japonai norė
tų plačiau pasvarstyti prez. 
Rooseveito kvietimą.

PASILIEKA T. SĄJUNGOJ

MEXIC0 CITY, geg. 19. — 
Meksikos vyriausybė nuspren
dė iš T. Sąjungos neišeiti.

VATIKANAS, geg. 19. — 
Šventoji Tikėjimo Propagan
dos kongregacija katalikų uni
versitetą Pekine (Peipinge), 
Kinijoje, pavedė Dieviškojo 
Žodžio kunigų misijonierių ži
niai. Šie misijonieriai vyriau
sią savo buveinę turi Tech- 
ny, III., J. Valstybėse.

Minėtam universitetui pra
džią davė mokytas kinas kata 
likas Vincentas Ying, kuris 
1926 metais, po penkių mėrie- 
sių šios mokslo įstaigos sukū
rimo, mirė.

Šis vienintelis Azijoj katali
kiškas universitetas yra Šven
tojo Tėvo Pijaus XI širdžiai 
labai artimas. Tad Šventasis 
Tėvas ir ėmėsi priemonių, kad 
užtikrinti jam gyvavimą.

Universiteto vedimas pavesi 
tas J. Valstybių kunigams be
nediktinams. Iki šiolai bene
diktinai sėkmingai jį vedė. Šv. 
Vincento arkiabato, Beatty, 
Pa., abatas kun. Aurelius 
Stehle sudarė planus univer
siteto praplėtimui ir išlaiky
mui. Deja, nesenai šį abatą 
Dievas pasišaukė amžinatvėn 
ir minėta mokslo įstaiga pa
liko 'bįe stipriausio rėmėjo.

Į <tai atsižvelgus, Šventasis 
Tėvas universitetu rūpintis pa 
skyrė Dieviškojo Žodžio kuni
gus. Šie sudarė reikalingą or
ganizaciją ir perima universi
tetą savo žinion.

Kunigai benediktinai univer 
sitetą yra pastatę ant stipraus 
pagrindo. Šiandien jį lanko 
daugiau kaip 1,900 kinų stu
dentų. Profesorių štabą suda
ro 16 amerikiečių, 6 europie
čiai ir 50 kinų.

ŪKININKAI DAUG NU
KENTĖJO

virš minėtus sučiuptuosius, tą 
pat naktį keliose vietose buvo 
iškarti raudonieji “kvartu- 
kai” ir vis tebelipdomos prok 
lamacijos.

Vakar prieš pusiaudienį Chi 
cagą ir apylinkes ištiko griaus 
tiniai ir ne mažas lietus. Šute 
m a buvo tiek didelė ,kad na
muose nebuvo galima ką dary 
ti. Popiet padangės prablai
vėjo.

sekretorių J. A.. Farleyą. TURĖS IR SVAIGALŲ

PERKA DAUG MIŠKO

REIKALINGA AUTOMO
BILIŲ

PEORIA, III., geg. 19. —
Illinois, Indiana ir Missouri 
ūkininkai labai nukentėjo nuo 
potvynių išsiliejus Illinois, 
AVabash, Mississippi ir kitoms 
upėms. Visas paupiais tik e- 
žerai liūliuoja.

PO 10 METŲ SUIMTAS

CINCINNATI, O., geg. 19. 
—Suimtas George Spider, 34 

m. amž., prieš 10 mėtų paspru 
kęs iš Joliet, III., kalėjimo 
žmogžudys.

AVASHINiGTON, geg. 19.— 
Iždo departamentas paskelbė, 
kad per balandžio mėnesį už 
alų iždas gavo tik 9,139,688 
dol. Tikėjosi daugiau. Bet tai 
tik pradžia.

Miškų departamente iš var
žytinių parduota pagamintų 
eglinių ir pušinių rąstų už 
132,00 lt.; be to, Klaipėdos 
fanieros fabrikui parduota 
9,900 ktm. juodalksnių už 360,- 
000 lt. Fabrikas galės juos eks 
portuoti į užsienį tik atitinka
mai apdirbęs.

Kapų dieną įvyks karo ve
teranų paradas. Amerikos le- 
gijonas nusprendė, kad para
de dalyvaujantiems pabėgu
siems veteranams reikalingi 
automobiliai.

BRANGŪS PILIEČIŲ PRO
TESTAI

LATVIJA ATLEIS LIETU
VOS DARBININKUS

Latvių vidaus reikalų minis 
teris išleido įstatymą pašalin
ti iš įstaigų visus svetimša
lius. Įstatymas paliečia 3,000 
Lietuvos piliečių, ten dirban
čių daugiausia sezoniniais dar 
bininkais. Jie bus atleisti pa
laipsniui.

Dėl galybės žmonių protes
tų 1931 metų mokesčių reika
le prieš patikrinimų boardą 
apskritis turės parūpinti ne 
mažiau kaip 150,000 dol. išlai
dų mokesčių mažinimo darbui.

SUIMTAS TRIUKŠMA
DARYS

Policija suėmė padaužą 
smurtininką No. 5 — Šamą 
Hunt.

LONDANAS, geg. 20. —
Čia atvykęs naujas J. Valsty
bių ambasadorius R. W. Bin- 
gbam pranešė, kad jo ambasa 
doj be alaus bus ir kitų svai
giųjų gėrvmų, kaip to reika
lauja anglų paprotys.

HINDENBURGAS DĖKO
JA ROOSEVELTUI

BERLYNAS, geg. 19. —
Prezidentas Hindenbnrgas pa 
siuntė kablegramą prezidentui 
Rooseveltui. Dėkoja už atsi
šaukimą. Pasižada visuose tai 
kinguose žygiuose kooperuo
ti.

PIKTINKITE “DRAUGĄ*

ORO STOVIS
CHICAOO IB APYUN- 

ĮCES. — Šiandien dailus o- 
ras; bet kiek vėsiau.
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Rytoj Chicagoje įvyksta Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų Draugijos metinis sei
mas, kurį mes nuoširdžiai sveikiname ir drau
ge raginame visas draugijas prisiųsti savo 
atstovus, raginame jame dalyvauti mūsų vi
suomenės veikėjus, profesionalus ir įmoninin- 
kus. Kuo seimas bus gausingesnis, tuo dau
giau įtrauksime žmonių į tų kilnų mums rei
kalingos įstaigos rėmimo darbų.

L8UIS PASTEŪRAS

5 vai. po piet.
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PADIRBĖKIME GERAM TIKSLUI

NOS KLAUSIMAI
DIRBA KILNŲ DARBĄ

Seserų Kazimieriečių vienuolija yra iŠ- 
Bugusi į stiprių organizacijų, kurion susi
spietė keli šimtai inteligenčių lietuvaičių, pa
sišventusių tarnauti Dievui ir dirbti švieti- 
:Uio'darbų. lietuvių tarpe. Ši seserų kongrega
cija pernai minėjo 25 metų sukaktį nuo sa
vo įsisteigimo. Vadinasi, ji per ištisų metų 
eilę dirba religiškų ir tautiškų darbų, vado
vaudama lietuvių parapijinėse mokyklose, už- 

’hūkydama dvi mergaičių akademijas, kurio
se mokosi šimtai lietuvaičių. Šv. Kazimiero 
Seserys ne tik čia, pas mus išeivijoj, bet ir 
Lietuvoj šiandien dirba kilnų religinį ir kul
tūrinį darbų. Tuo būdu jų darbas vis giliau 
įleidžia savo šaknis į visos mūsų tautos gy
venimų. Dėl to tenka džiaugtis ir linkėti 
joms geriausio pasisekimo.

Kuo plačiau kas užsimoja dirbti, tuo dau 
giau reikalauja jėgų, ištekliaus ir paramos. 
Mes džiaugiamės Seserį} Kazimieriečių varo
ma plačia vaga mūsų visuomenės dirvoj, ta
čiau ar įsivaizduojame, kiek reikia jėgų ir 
lėšų išlaikyti šimtus darbininkių ir tas visas 
įstaigas, kurios sudaro galimumų joms dir
bti. Mums rodos, kad čia linkėjimų neužten
ka. Reikia gausingos ir nuolatinės paramos.

Su pasigerėjimu tenka konstatuoti fak
tų, kad mūsų tarpe yra lietuvaičių grupė, 
Jcuri nepasitenkina vien tik linkėjimais, bet 
susiorganizavusios į.Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų Draugiją nuolat ir daug dirba, 
kad praktišku būdu kilnius Kazimieriečių 
tikslus ir darbus paremti. Tuo reikalu Aka
demijos Rėmėjos rūpinasi per keliolikų metų.

Visada ši rėmėjų draugija buvo reika
linga, bet šiandien ji dar pasidaro reikalin
gesnė. Dėl ko taip, apie tai, ir kalbėti berods 
nereikia. Visas gyvenimo sritis depresija pa
lietė, ji skaudžiai palietė ir mūsų vienuoli
jas. Darbas nesumažėjo, nesumažėjo nė lėšos, 
reikalai tie patys, tačiau įeigos žymiai su
mažėjo. Del to kas šiandien dirba vienuolijų 
paramai ir aukoja, daro šventų darbų.

Ciceros lietuviai katalikai pasižymi sa
vo susiorganizavimu ir darbštumu. Visuose 
visuomeniškuose darbuose jie stovi vienoje 
iš pirmųjų vietų. Ypatingu būdu ciceriečiai 
rūpinasi savo tautiečių šelpimu ir visomis 
lietuvių labdarių įstaigomis. Labdarių Sujun
gus 3 kuopa yra viena iš veikliausių kuopų 
visoje sąjungoje. Ji ir savo kolonijos lietu
vius našlaičius ir šiaip pašalpos reikalingus 
aprūpina, bet taip pat ir bendrus lietuvių 
labdarybės reikalus stipriai paremia.

Toji kuopa, gerb. Šv. Antano parap. kle
bonui kun. J. Vaičūnui vadovaujant, rytoj 
turi viešų rinkliavų mieste. Surinktosios au 
kos eis lietuvių šelpimo reikalams. Dėl to 
šiame darbe turėtų padirbėti ne tik eicerie- 
čiai, bet ir jų kaimynai chicagiečiai prašomi 
ateiti jiems į talkų.

Tikslas gražus, padirbėkime.

A. A. S. BANAITIS

Gegužės mėn. 6 d. Lietuvoje pasimirė 
Saliamonas Banaitis, apie kurį plačiau rašo 
mūsų dienraščio atkarpoje velionies giminai
tis gerb. kun. J. Jakaitis, M. I. C. A. a. S. 
Banaitis svarbų vaidmenį yra suvaidinęs mū
sų tautos gyvenime uždedamas Kaune pirmų
jų spaustuvę. Jis daug pasidarbavo spaudos 
draudimo laikais. Buvo uolus organizatorius 
pirmųjų mokyklų lietuvių dėstoinųja kalba. 
Velionis buvo pirmas pasirašęs Lietuvos Ne
priklausomybės aktų 1918 metais, vasario 16

Kartų Prancūzijoj, Dol mie
stely, gyveno baudžiauninkas 
Pasteuras. Jis kaž kuriuo bū
du susitaupė 96 frankus ir už 
juos atgavo laisvę. Tai buvo 
senelis to Pasteuro, kurio var
das šiandien yra minimas vi
sų mokslininkų tarpe.

Pasteuras, išsipirkęs iš ver
gijos įsitaisė odų dirbtuvę, ku
rių paskui valdė sūnus ir ku
rių šis manė palikti savo sū
nui. Tačiau išėjo kitaip. Pas
kutinysis Pasteurų pėdomis 
nebenuėjo ir nuo odadirbio 
atsisakė. ,

Louis Pasteuras gimė 1822 
metais. Jo tėvas buvo netur
tingas, nes kiek gi iš tų odų 
rauginimo galėjo uždirbti. Tai 
gi , ir busimajam mokslinin
kui pirmosios gyvenimo die
nos nebuvo per daug šviesos. 
Jo kūdikystė praslinko tarp 
odų, tarp kubilių, ųžuolo žie
vių, bealsuojant raugu ir dir
bamų odų tvaiku.

Tačiau, jo tėvas, kad ir ne 
turtingas būdamas, mėgo pats 
mokslų ir labai daug skaitė 
Pamėgti proto darbų vertė ir 
sūnų, kuris kartais dėl to ir 
nemažai pribliaudavo. Paūgė 
jęs Pasteu rūkas buvo atiduo
tas j mokyklų. Tėvas tikėjosi 
kad sūnus bus nors mokytojas 
ir jau iš to turėjo nemaža 
džiaugsmo.

Jaunasis Pasteuras mokino
si neblogai. Per kurį laikų 
baigė aukštųjų mokyklų ir bu-

A. a. S. Banaitis buvo nepamainomas vei
kėjas tais sunkiais mūsų tautos gyvenimo 
laikais, kada veikimo sąlygos buvo sunkios, 
tiesiog nepakenčiamos. Bet jis dirbo be jo
kios atodairos, be baimės, neatsižiūrėjo jokių 
aukų, nei savo turto, nei sveikatos, nei pa
vojaus gyvybei. •

Taigi, matome, kad pastaruoju laiku vie
nas po kito eina į amžinastį tos didžiosios 
mūsų tautos kartos žmonės, kurie, kaip vie
nam Lietuvos laikraštyje parašyta, sudaro pi
rmųjų tautinio atgimimo epochų — epochą 
skaistaus idealizmo, drąsos ir pasišventimo 
atskirų asmenų, kuomet tautos visuma buvo 
pamirusi nacioualėje ir politinėje desperaci
joje.

Taigi, vieno mėnesio laikotarpyje mūsų 
tauta neteko trijų veteranų veikėjų: kan. Ka
zimiero Prapuolenio, kan. Juozapo Tumo- 
Vaižganto ir Saliamono Banaičio.

A A JUOZAS TUMAS VAIŽGANTAS
GYVATOS IR VEIKIMO BRUOŽAI

(Tęsinys)
su visais žmonėmis santykiai įnešė į mū
sų tautos kasdieninio gyveninio prozų sau
lėto idealizmo ir optimizmo. Jo kilni sie
la sugebėjo savo idealizmu nuskraidinti 
kiekvienų didesnį mūsų tautos įvykį, ne 
vienam išblaškyti įgimtų skepticizmų, n? 
vienų uždegti kūrybos entuziazmo ugni
mi. Jis mokėjo jautriai atsiliepti į kiek
vienų taurų mūsų tautos reikalų. Jis buvo 
lygiai artimas kiekvienam žmogui, su 
kiekvienu rado nuoširdų žodį. Tumo idea
listinė ir optimistinė dvasia vainikavo 
visų mūsų gyveninių. Jis buvo geriausias 
mūsų senesnių laikų aspiracijų jungėjas 
.ir derintojas su gyvuoju gyvenimu. Savo 
gyvu santykiavimo darbu jis mums švie
tė begalinio.pasiaukojimo pavyzdžiais. Jis 
mokėjo skrajoti su mūsų tautos idealų 
sparnais. Jo asmens šilima buvo neišse
miama gėrio versmė. Dėl to Vaižgantas 
kūrė ne tik plunksna, bet ir savo nepa
ilstančiu ka dieniniu gyvenimu. Jis buvo

mūsų tautos gyvųjų santykių idealizmo 
didžiausias pionierius ir organizatorius.

Kuo tasai jo mūsų tautos gyvųjų san
tykių idealizmo organizavimas galėjo pa
sireikšti?

Pirmiausia, būdamas Vytauto Didžio
jo bažnyčios ilgametis rektorius atgaivi
no tos mūsų tautos šventovės tradicinę 
vertę ir savo sumanumu susiėjo su mūsų 
dienų katalikų tikėjimo religine prakti
ka. Iš Vytauto Didžiojo bažnyčios jis pa
darė mūsų istorinę ir religinę šventovę. 
Nenuostabu, kad šita reta sintezė kažko
kia kristalinė šviesa traukė į tų švento
vę ne tik karštus pamaldžius žmones, bet 
ir tikybinius atšalėlius. Jo šventovė be
veik kas sekmadienį buvo pilna inteligen
tų, kurie šiaip sau bažnyčion vargu ar 
buvo linkę lankytis. 0 ta jo mistinės dva
sios sukurta brangenybė, kaip ir visa ki
ta jo kūryba, auklėjo mūsų tautos elitą, 
kad būtų visai tautai gražu, šviesu, dora 
ir gera.

Tumas mūsų tautos santykiavimo ide
alizmų organizavo ir savo nepaprastu pa-

Mokslo darbai jį buvo paver-l jonams žmonių. Tokia įstai
gų visiškai ir niekas daugiau! ga yra ir Lietuvoje (Pasteuro 
jo taip nedžiugindavo, kaip
pilstymas visokių skystimų, 
maišymas ir pan. Tačiau to 
nežiūrint, šeimyniškas jo gyve 
nirnas buvo laimingas.

Kalbant apie Pasteurų ir jo 
darbus, tenka pirmoje eilėje 
paminėti atradimų kaip rūgsta 
pienas. Paskui jis darė ban
dymus su mielėmis. Jis pa
stebėjo, kad išvirti skystimai 
nerūgsta, bet įdėjus į juos mie
lių pradeda burbuliuoti. Jis

vo pakviestas mokytojauti. 
Tačiau jis nuo' tos malonės at
sisakė ir pasiryžo verčiau ty
rinėti visokias chemines me
džiagas.

Betyrinėdamas tenai rūk- 
štis ir kitus galus, Pasteuras 
padarė keletą moksliškos ver
tės išradimų, kurie sutiekė 
jam garbės ir davė galimybės 
kilti. Jo darbai buvo taip 
svarbūs, kad negirdomis pra
leisti jų negalėjo. Vėliau, ei
damas dar tik 26 metus am
žiaus, jis buvo pakviestas pro 
fesoriauti.

Tuo pačiu maždaug laiku 
jis nutarė vesti. Bet kiek jis 
vedybomis rūpinosi jau gali
ma suprasti iš to, kad vestuv- 
ninkai rado jį savo laborato
rijoj bedirbantį paprastus kas 
dieninius moksliškus darbus.

atidengė naujų pasaulį mažy
čių, visiškai paprasta akimi 
nematomų gyvulėlių — bakte
rijų. Ir supratęs jų veikimų, 
jis pradėjo jau kitos rūšies 
bandymus — kovų su jais.

Iš visų jo' nuopelnų Čia ten
ka suminėti tiktai jo pastan
gas nugalėti pasiutimo ligų. 
Daugiausia laiko jis praleido 
betirdamas jų ir, reikia pasa
kyti, nugalėjo.

Pasiutimas, kaip ne vienas 
jau žinome, yra baisi liga. Jų 
sužadina įkandant patekusios į 
kraujų kartu su seilėmis pat- 
siutimo bakterijos. Pasteuras 
surado jas ir sugalvojo, kad 
sunaikinti tas bakterijas gali
ma skiepijant. Jis pirmai da
rė bandymus su gyvuliais, o 
paskui, bandymams su gyvu
liais pasisekus, ir su žmonė
mis.

Pirmų tokį bandymų su ma
žyčiu, šuns aprietu berniuku 
Pasteuras padarė 1885 metais 
Bandymas pasisekė. Gandas 
apie stebuklingų išgijimų pa
sklido plačiai. Netrukus pra
dėjo pas jį vežti pasiutusių gy 
vulių aprietus žmones iš viso 
krašto. Žmonės gijo, sveiko.

Tačiau vienų kartų atvežė 
jam jau senai pasiutusio šuns 
įkąstų mergaitę, kuri, nežiū
rint pastangų, mirė. Jo prie
šai dėl to sukėlė didžiausį 
triukšmų, vadino jį žmogžu
džiu, nuodijančiu žmones. Ži
noma, Pasteurų tos kalbos vei 
kė, tačiau savo darbo jis ne-

institutas, Kaunas, Poškos 
g-vė 2), kur ligoniai gydomi 
veltui.

Nors Pasteuras daug kuo 
patarnavo žmonijai, tačiau mi 
rė neturtingas. Jam rūpėjo 
ne pinigai ir už savo išradi
mus jis nepaėmė nė vieno cen
to. Viskų jis aukojo žmonių 
gerovei ir jau vien dėl to jo 
vardas vertas pagarbos.

Pasteuras buvo žynius kata 
likas.

“DRAUGO” VAJAUS PIR
MOS DOVANOS LAI

MĖTOJA

PENKI SPAUDOS 
ĮSAKYMAI

1. Prenumeruokis, užsisakyk 
pirmiausia pats katalikiškų 
laikraštį, rūpinkis, kad ir kiti, 
kuriuos tu gali paveikti, tų
patį darytų. spaudos rėmėja dirbo su di-

2. Koresponduok, rašyk ka- enCTgija if
tai. laikrašėiams, ką l.k gali,ltimu kol atsieks savo tiksll>

— virš tris milijonus balsų — 
pirmų vietų — laivakortę į 
Lietuvą ir atgal. Valio vajaus 
laimėtojai!

A. Švilpauskienė, iš Melrose 
Park, III., kuri šįmet laimėjo 
pirmų vietų “Draugo” Vaju
je, laimėdama suvirš 3 mili
jonus balsų. Žymi katalikiškos

vedamuosius ar kit. straips 
nius, ir stenkis, kad žinios ku
tai. laikraščių pasiektų tokiu 
pat greitumu, kaip ir kitokių 
spaudų.

3. Skclbkis katalikiškuose rba. Kiek iš viso pilietybė kai- 
laikraščiuose ir kų pirkdamas nuoja?

pasakyk pardavėjui, kad a- j Atsakymas. _ Eeikia siysti 
pie tą prekę sužinojai iš katal. pinig)aiskUj gu aplikaci.
spaudos; taip tu rekomeuduo- pirnioms popieronlS; kaip0 

mokestį už atvažiavimo certi-si katal. laikraščius.
4. Propaguok, darbuokis ge 

rajai spaudai, platink jų 
namo į namų, nuo žmogaus
prie žmogaus” ir visada nu
rodyk atskiriems asmenims, į- 
staigoms katal. laikraščių ad
resus, kad jos galėtų juos už
sisakyti.

5. Reikalauk katal. laikraš-

fikatų. Jei ateivis atvyko prieš 
birželio 29 d., 1906 m., jam ne
reikia turėti atvažiavimo certi- 
fikato ir pinigus siųsti. Be to, 
aplikantas turi užmokėti $5 
raštininkui, kuomet jis gauna 
pirmas popieras. Kuomet pa
duota natūralizacijos peticija 
(antros popieros), aplikantas

čių visur — viešbučiuose, res-|turi užmokėti $10.00. Tokiu 
toranuose, kavinėse, arbatinė- .būdu į§ viso reikia už natura- 
se, kioskuose, stotyse ir t.t. lįzaciją užmokėti $15 visiems, 
G jei jų negautum, parodyk kurie atvyko prieš birželio 29 
savo nepasitenkinimų ir reika-1900 Ilb> 0 $20.00 visiems 
lavimų pakartok keletą kar- kitiems.*
tų, kviesdamas į tų darbų sa
vo draugus ir pažįstamus. Y- Wymas neteikia natūrali- 
pač neužmiršk melstis už ge- zacDOs kainų, išėmus specia
lios spaudos darbininkus. į,ius atsitikimus, pav., vetera- 

“Dar vis nenorima supras- ,nams ™reikia mokėti papras
ti spaudos reikšmės”, dažnai i*0 mokesčio, merginai, ištekė- 
kartodavo Popiežius Pijus X., 3US^ uz Amerikoj piliečio, 
Supraskime! |nereikia prašyti pirmųjų po-

n , pierų ir tuo būdu nereikia mo-
nes šiandien yra vienintelis jUICDi|JT|| DDftDI LUflC keti $5.00 už pirmas popieras. 
taip tikras, kaip kad mes gy-, “ ’ WLLIWLU Į)ab&r Kongrege yra biHus ug
veliame, šiandien visame pa-j Natūralizacijos kaina ] sumažinimų natūralizacijos 
šauly.yra jo vardu pavadintų; Klausimas. — Ar galima su- kainų net 50 nuoš.; bet dar ne- 
tūkstančiai įstaigų ir jose vi- mažinti natūralizacijos kainą žinia, ar bilius bus priimtas, 
sose pagelba suteikiama mili- žmogui, kuris ilgų laikų nedi- ar atmestas.

atsisakė, o dirbo kaip dirbęs. 
Pamažu visi priešai nutilo

ir Pasteuro būdas gydyti pa
siutusių gyvulių aprietus žmo-

šiaip kurio viešo kampelio, kurio nebūtų 
pašventinęs a. a. Tumas. Beveik nebuvo 
nė vienų didesnių mūsų veikėjų laidotu
vių, kur Tumas nebūtų dalyvavęs. Jo pa
siaukojimui nebūdavo ribų. Nepalankiu 
oru, dažnai sirguliuodamas, jis nedvejo
damas rįždavosi tokiais reikalais į tolimus 
•provincijos užkampius pašventinti kurio 
viešo pastato ar ko kito. pareikšti savo 
paskutinę pagarbų tam ar kitam mūsų 
tautos veikėjui, č'ia jis vėl mokėdavo tų 
ar kitų gyvenimo įvykį sudvasinti; jis 
vėl žybtelėdavo mūsų tautai skaidriu ide
alizmo spinduliu. O tokių Tumo žygių 
tiek daug... tų idealizmo spindulių jo vei
kime tiek daug.

Laidodama a. a. J. Tumą-Vaižgantų 
dėkinga lietuvių tauta, kuriai jis visas 
save paaukojo, kad tik jai būtų gera, kad 
tik jos žmonės būtų laimingi, saulėto 
džiaugsmo kupini, teprisiminie dar kartų 
tų nedidelę paslaptį, kuri a. a. Juozų vi
siems mūsų tautos istorijos laikams iš
kėlė iš pirmųjų mūsų tautos veikėjų vir
šūnę. Ta menkutė paslaptis yra jo didelė

mūsų tautos idealistinio gyvenimo perlu. 
Patsai nebesulaukęs taip mylimo jam 
krašto pavasario gamtos, mūsų tautai jis 
paliko amžinų savo idealų pavasarį: ide
alizmą, pasiaukojimų ir neišsemiamų mei
lę. Laiminga bus mūsų tauta, jei ji tuo 
Vaižganto sukurtu pavasariu mokės gy
venti, ir gyva, kol gyvi’ bus mumyse jo 
idealai. A. ,N. (“L. A.”).

A. A. SALIAMONAS BANAITIS

siaukojinm. Beveik nėra nei Kaune nei meilė mūsų kraštui ir žmonėms. Toje mei- 
provincijojc didesnio tautos šiokio ar to-, Įėję gimęs kiekvienas jo rašytas ar tartas 
kio paminklo, pastato,, viešos vietos ar žodis/jo kasdieninis darbas Virto brangiu Ki

. ■ -, i •

t ą,- t

Negailestingoji mirtis mums atima 
vienų po kitam lietuvybės atgaivintojus. 
Taip, trumpame laike netekome Basana
vičiaus, Maironio, Prapuolenio, gi, štai, 
užpraeitų šeštadienį, gegužės 6, Kauno ka
puose palaidotas žymusis tautos kėlėjas 
— Saliamonas Banaitis.

Platesnei visuomenei Banaitis yra ži
nomas kaipo vienas iš pasirašnsių Lietu
vos Nepriklausomybės Dekleracijų. Bet 
jau prieš didįjį karų S. Banaitis buvo 
visai lietuvių taulai žinomas, kaipo sa
vininkas pirmutinės lietuvio spaustuvės 
Kaune. įfo toje spaustuvėje buvo spaus

dinamas vyskupo Skvirecko Šv. Rašto ve
rtimas, prelato Dambrausko-Jakšto mėn
raštis “Draugija”, savaitraštis “Nedėl- 
dienio Skaitymai” bei “Vienybė”, Šv. 
Kazimiero Draugijos leidiniai ir daugybė 
kitokių knygų, ligi toji spaustuvė, po ka
rui, perėjo Šv. Kazimiero Draugijos nuo
savybėn.

Saliamonus Banaitis dar spaudos drau 
dimo laikais buvo uolus lietuvių spaudos 
palaikytojas. Rėmė jisai spaudų, jų dova
nai skleisdamas liaudyje, teikdamas mate- 
rijalės paramos leidėjams ir rašytojams, 
ir drąsiai kovodamas rusų valdžios pas
tangas prigydyti mūsų tautai lietuviškas 
knygas kirilicos (rusų) raidėmis. Patsai 
dideliais literatiniais gabumais nepasižy
mėjo ne dėl to kad jų nebūtų turėjęs, tik 
dėl to kad gyvenimo apystovos ir plačiai 
išbujojusį darbuotė neleido literatūron įsi
gilinti ir jai ganėtinai laiko skirti. Jo 
raštai — tai dažniausia bėgamaisiais, y- 
pač ūkininkus ar lietuvybę liečiančiais, 
reikalais. Tas pasireiškia ir po karui, re-< 
daguojant jam laikraštį “Žemdirbį.” ;

(Daugiau bus)

V.

:į
i

r u ?.



feeStadienis, gegužės 20, 1933 8

ROCKFORDO LIETUVIŲ ŽINIOS
MOTINOS DIENA

Pereitą sekmadienį,
14 d. rockfordiečiai pavyzdin
gai šventė “Motinos Dieną“. 
Ryto 13 vai. Mišiose apie 170 
asmenį) priėmė šv. Komuniją, 
kurią be abejo kiekvienas pa
aukojo savo motinėlės inten
cijai. Suma 11 vai. buvo lai
koma motinėlių intencijai. Po 
pietą įvyko dvi gražios ir tu
riningos motinėlių pagerbimui 
programos.

ŠŠ. Petro ir Povilo mokyk
los mokiniai 3 vai. popiet, mo 
tinėlėms pagerbti suruošė se
kantį programą: 1) Pasveiki
nimas — B. Rimkiūtė, 2) Pa
sveikinimas an£lų kalba — A. 
Pilipaitis, 3) Pagerbimas mū- 

įgiškos Motinos — mo- 
’mokiniai, 4) Mano mo- 

poezija, 5) Mokyklos 
choras gieda angliškai ir lie
tuviškai, 6) Motina — kalba- 
eilis — pirmo ir antro sky
riaus mokiniai, 7) Berniuko 
motina — poezija angliškai 

— P. Aitutis, 8) Kur banguo
ja Nemunėlis — šeštas, sep
tintas ir aštuntas skyriai, 9) 
Aš myliu mano motiną angli
škai — poezija — L. Rimkiū
tė, 10) Mano motinėlė — ma-
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jžytės mergaitės, 11) Marija aš 
žinau — poezija — F* Jenule- 
vičiūtė, 12) Arklys pavogė Či
goną — veikalas, 13) Močiu
tės tortas angliškai — poezi
ja — C. Spoto, 14) Uodai — 
žaislelis — vaikai, 15) Malda 
už motiną — poezija — E. 
Grembiūtė, 16) Kas bus mo
čiute — daina — E. Misiūnai
tė ir F. G rūbely tė, 17) Moti
na angliškai — poezija — B. 
Rimkiūtė, 18) Scena iš dėdės 
Tomo grintelės angliškai — 
žaidimas. Publika, ypač moti
nos pripildė parap. svetainę.

Vaikai gerai Seselių išmik
linti, gražiai atliko kiekvienas 
savo paskyrimą. Visas prog
ramas paaukotas veltui be jo
kios įžangos.

Antras jungtinių meno ir 
grožio jėgų programas, kurį 
labai papuošė atvykę iš Chi
cagos gerb. svečiai, Aušros Va 
rtų parapijos choristai, prie
šakyje varg. .T. Brazaičio ir 
“Draugo” red. nario Ig. Sa
kalo, įvyko 7 vai. vakare, šia 
tvarka: 1) Sodalieeių choras, 
vadovaujant varg. K. Norei
kaitei, A. Misiūnaitei, J. Šliau 
teraitė, E. Butkiūtė, E. Šeš- 
tokaitė, T. Kulvinskaitė, M. Va 
siliauskaitė, F. Patapavičifltė,

BRICSX s
BUDRIKO PAVASARINIS PIKNIKAS KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

Rytoj, gegužės 21 d., Lab- nei kuopai. Ypatingai kvie- 
darių Sąjungos 3 kuopa iš mie čiamos merginos ir moterys, 
sto valdžios gavo leidimą tu- Visi atvykite šį šeštadienį, 
rėti rinkliavą labdarybės tik- ai sekmadienį, į parapijos sve 
siams. Taigi, ciceriečiai lietu-1 tainę (kampas 49 Ct. ir 15 
viai, gavę tokią progą, mokė- 'str.) pasiimti dėžutes ri^ki^'-ū 
kime ją' išnaudoti. Nors viena i aukų.
dieną į metus pasišvęskime I Už tai ir aš, šelpiamas, bie- 
labdaringam tikslui. Įdnas ligonis, kol gyvas būsiu,

Šį sekmadienj moterys ir [dėkosiu ir melsiu Viešpaties 
merginos, kurios tiktai galite,
stokite į rinkliavos darbą, kad 
tuo būdu galėtume Cicero mie
sto gatves apstatyti aukų rin 
kikėmis.

Geistina, kad ir iš Chicagos 
kolonijų lietuvaitės atvyktų 
mums į talką.

Kurioj kolonijoj atsiras nors 
keletas norinčių mums pagel
bėti, prašomos pašaukite tele
fonu Cicero 2573 vaistininką 
B. .Jankauską. O iš čia mes 
nusiųsime automobilį, kad at 
vestų.

Budriko konlestantai: daininkai, muzikantai ir šokikai, kuriems bus įteikta $500—vertes 
dovanų, Budriko Pavasariniame Piknike, nedėlioję, gegužės 21 d., Birutės Darže, Archer 
Avė. ir 79th St. Privažiuoti galima ir strytkariais.

Budriko Krautuvė, leidėjai lietuviškų radijo programų WCFL ir W1TFC per keturis me- jte gauti šeštadienio vakare po 
tus, šį pikniką rengia ne kad padarius pelno, bet kad užbaigus kontesto sezoną ir pavaiši-'pamaldų, parap. svet. 
nūs tuos tūkstančius savo draugų, kurie Budriko Įstaigą ėmė ir jo lietuvybės idėjai pritarė. Į
Šiame piknike bus išdalinta, atsižymėjusiems kontestantams, $500—vertės dovanų. Bus di-! ^bdarių Sąjungos 3 kp. 
delis ir gražus programas. Visi kviečiami atsilankyti. Tai bus pirmas ir paskutinis piknikas, lva^^ ^a visus širdingai kvie- 
rengiamas Jos. F. Budriko krautuvės, 3417-21 S. Halsted St., Chicago, III. dieną pasidarbuoti, kad

tinkamai išnaudojus gerą pro

Kurios norės iš vakaro pasi 
imti dėžutes ir tagus, galėsi-

Dievo visiems geradėjams svei 
katos ir gausių malonių.

J. Lapinskas,
1417 S. 49th Ct., 

Cicero, III.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki G popiet

2201 W. C'ermak Road
Panedėlio, Seredos i'r Pėtnyčios 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas Canal 6122

Namai: €459 S. Rockwell St.
Utarninko, Ketvergo ir Subatos 

Vakarais 7 iki 9 
Telefonas kepublic 9600

Padarykite Neišdildomą Atmintį Savo 
Vaikučiams Pirmos Šv. Komunijos

Tą padarysite nuimdami jų paveikslus. Užkvieč.iu 
šeimynas, vestuves ir pavienius. Nedaro skirtumo kaip 
toli Tamstos gyvenate. Gatvėkaris •sustoja prie mūsų 
studijos durų. Taip pat yra patogi vieta pastatyti auto
mobilius. Atsilankykite į mūsų studiją, būsite pilnai už
ganėdinti su mūsų darbu ir preke.

PANSIRNA STUDIO
1901 South Halsted Street

(Kampas 19-tos gatvės)

TELEFONAS CANAL 2355

Pastaba: Atsilankydami į studiją, atsineškite šitą 
skelbimą, būsite nustebinti (suprised).

V. Deltuvaitė, A. Jankiūtė, M. 
Radziumaitė, A. Kisieliūtė, O. 
Kisieliūtė, N. Bagdonaitė, A. 
Skridlaite, J. Urnėžaitė, A. 
Janulevičiūtė, A. Vyšniauskai
tė, Z. Kasputytė, M.

ŽINELĖS merginos neįstengia įsigyti pa- 
nčiakas, ir dėvi škarpietkas.

gą kilniam tikslui. J. V.

AMERIKOS LIETUVIŲ EKSKURSIJA
J LIETUVĄ IR ROMĄ

(PER CHERBOURGĄ) 
GREITUOJU IR GRAŽIUOJU LAIVU

Aquitania
1933 — ŠVENTAISIAIS METAIS,

BIRŽELIO--JUNE 15 D.
Gerb. KUN. DR. JONUI NAVICKUI, M. I. C. vado

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

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

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

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

Visais ekskursijos reikalais kreipkitės į

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

CUNARD LINE

X Šį sekmadienį, gegužės 
21 d., 8 vai. ryto Mišios bus 
laikomos vaikų intencijai, ku- 

Šliaute- rie pirmą kartą' jose priims
raitė, B. Getautaitė, 2) Blue šv. Komuniją. 
Birds orkestrą, 3) Sodalieeių 
choras, 4) Chicagietės A. Šiau

X Pereitą antradienį, gegu
žės 16 d. Noreikienės namuose

lytė A. Šturmaitė-duetai, 5) intronizuota šv. Jėzaus širdies 
uj okaitė-2 solo, 6) Ig. paveikslas. Sektinas pavyzdys

Sakalas — paskaita “Motina 
gyvenimo šviesoje”, 7) K. Už- 
ubalytė-2 solo, 8) J. Urnėžai
tė — deklemacija “Gimtinės 
paminėjimas”, 9) A. Čepuly- 
tė ir L. Maizerytė-2 solo smui
ką pijano, 10) A. Šturmaitė-2 
solo, 11) A. Šiaulytė — solo, 
12) L. Labanauskas ir A. Šiau

kitiems.
X Ateinančiomis dienomis 

pirmadienį antradienį, ir tre
čiadienį bus maldavimo die
nos, kuriose pirm Mišių bus 
daroma procesija.

X Ateinantį ketvirtadieni,

Daug žmonių atsilankė sek
madienį, gegužės 14 d. pažiū
rėti kaip tepliorius nupieš da
ngų. Kaip jis pabaigė savo

Gerb. kun. H. J. Vaičūno 
ir Lab. Są-gos 3 kuopos pas
tangomis iš miestelio vald
žios gauta leidimas gegužės 21 
d. daryti viešąją rinkliavą Ci-

Progress
FURNITURE CO.

Siūlo Labai žemas Kainas 
ant

Plovykliu
darbą, tai nevienas žmogus nejeeros mieste vargšų sušelpi- 
galėjo matyti to pieštojo dan- ;mui. 
gaus. Kas galėjo būt? 1

Kad rinkliava pavyktų, rei- i 
kia daug rinkikių. Tat Lab. 
Są-gos 3 kp. kviečia į pagal
bą kitų kolonijų labdarius ir 
,šiaip draugijas ar pavienius 
atvykti į Cicero į talką vieti-

Mūsų bažnyčioje yra kiek
vieną dieną šį mėnesį geguži
nės pamaldos ir žmonių atsi
lanko pusėtinai, bet turėtų da
lyvauti daugiau ypač vyrų.

Švento Vardo draugija ne-
v. nr j *v -r. pasiduos Sodalietėms. Jos tu-geguzes 25 d. išpuola Jėzaus . , . . . , . j

lytė - duetas, 13) Varg. J. beng'm° l.Da"CT .ŠTant.<’>,ku’',nuot tai vyrai ir gali saorgj 
Brazaitis, Ig. Sakalas, L. La- klek™nas P"™1“ '8klau'nizuot chor» kuris gal dar ir
banauskas-2 trioduetu, 14) K. 8y“. 8T‘ Mlslų' Petro ir 

Povilo bažnyčioje Mišios bus 
laikomos 5 vai. ir 9 vai. ryto, 
ir 7:30 vai. vakare įvyks ge
gužinės pamaldos.

X Penktadienį, gegužės 26 
d. prasideda Novena į Šv. Dva 
šią. Bažnyčioje ši Novena bus 
laikoma rytais, tuoj po Mišių.

r. i , . . v. X Šį sekmadienį, gegužės 21Programo aktoriai, graži1 , . . T .
j- • tuoJ P° sunios Labdarių 

sus-mas.
X ŠŠ. Petro ir Povilo aštun

to skyriaus mokiniai gegužės 
19 d. šventė užbaigimo pradi
nės mokyklos šventę. Šv. Mi
šiose priėmė šv. Komuniją ir 
po pietų surengta jiems graži 
įprogramėlė bei suteikta spal
vų ženkleliai.

X Kitą sekmadienį, gegužės 
28 d., 6 vai. vakare mūsų jau
nieji vyrai ruošia didelę vaka
rienę “Fisb Fry” su progra
mų. Jie jau tinklus ir meške
res taiso užgrobimui daug ska 
nių ir gerų žuvų. Gero pasi
sekimo. R-is.

Noreikaitė — solo, 15) “Dan
gus brangus” — komedija — 
veikėjai K. Karvelis, P. Le
vickas, A. Kiseliūtė, A. Skrid- 
laitė, A. Pilipaitis, B. Rimkiū
tė, B. Misiūnas, S. Požėra, 16) 
Pasilinksminimo padorūs šo
kiai. \

muzika, skambūs, melodingi 
giedojimai, turininga, gerai 
pamokinanti paskaita žavėte 
žavėjo dalyvius ir be abejo il
gai pasiliks jų atmintyje, v- 
pač gerb. svečiai ebieagiečiai 
labai padarė gražų ir malonų 
rockfordiečiams įspūdį.

Chicagiečiams pijanu akom
panavo varg. J. Brazaitis, o 
rockfordiečiams K. Noreikai
tė, V. Deltuvaitė ir Momente- 
lerytė. Žmonių buvo kupina 
svetainė. Šioje gražioje prog
ramoje dalyvavo ir rockfonlie 
čiai ir beloitieeiai ir apylinkių 
ūkininkai, kurie džiaugėsi va
karo gražumu, ir taip pigia į- 
žanga — tik 25c.

Šio vakaro pasisekimu daug 
darbavosi komitetai, federaci 
ja ir mokyklos rėmėjos. Vi
siems, darbuojantiems parapi
jos labui širdingai ačiū.

Klebonas

PLATINKITE “DRAUGĄ”

geriau dainuos. Sargas

GARSINKINTES
“DRAUGE”

PATĖMIJIMAI

Krautuvių savininkai jau 
pradėjo garsintis, kad galima 
pirkti pigiai darbines kelnes. 
Tai manau, kad tas reiškia 
tuoj pradės garsinti darbus.

Dėliai depresijos kai kurios

Ar Jūs Esate Supančiotas
lr su “suirusiais” nervais — jaučia- |
t?s silpnas ir pavargęs — tik pusiau 
žmogus. Jeigu taip, štai yra geras 

' tonikas, suteikiantis geresnes dienas.

Nuža-Tone
yar užvardinimas TONIKO, kur) Gy
dytojas Specialistas išrado, ir kuris 
dabar parduodamas visose vaistinė
se. NUGA-TONE yra kombinacija 
tam tikrų tonikų alterativų, kurios 
stimuliuoja, atgaivina visus organus, 
valgysite geriau, — miegosite sal
džiau. Tūkstančiams vyrų ir moterų 
tapo pagelbčta. Trisdešimties dienų 
treatmentas už Vieną. Doler} — gau
kite tikrąjį—garantuotas.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
TIESIOGINE EKSKURSIJA 

| KLAIPĖDĄ
(Be persėdimų) I

Išplaukia moderniškuoju motorlaiviu

“GRIPSHOLM”-“ BALTOJI GULBĖ”
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

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

Motorlafvls “Orlpsholm'’ yra didžiausias laivas Iš plaukiančių tie
siog | Klaipėdą. Jo dydis: ilgio 675 pėdos, pločio 74 pėdos, 18,000 
reg. tonų, įtalpos 23,600 tonų.

— Iš Neu> Yorko j Klaipėdą —
Trecia Klase — $92. — Ten ir atgal -— $153.50
Turistine Klase — $115 — Ten ir atgal — $192.00

J. V. ‘‘Revenue” ir Pagalvės mokesčiai atskirai 
Informacijas lr laivakortės gaunamos iš Tamstos vietinio 

laivakorčių agento arba
“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUJE 

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

SVVEDISH AMERICAN LINE

Pasirinkimas visų gerųjų išdir- 
bysčių: Maytag, Thor, One Mi
nute ir kitų
Naujausios Mados Thor arba 
One Minute plovyklės "vertos 
iki $75.00 Čia po

$37.50
Naujos Mados Maytag plovyk
la tik

Lankykite šią Bridgeporto di
džiausią krautuvę ir taupykite 
pinigus

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

J. Komanaa

£■■■■■■■■■■■■
iReumalizmassausgele

I Nsslkankyklts savęs skans- 
I mals. Reumattamu, Sausgėla, '

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu | 
' — raumenų sukimu: nes skau- , 
| dėjimai naikina kūno gyvybę 
I Ir dažnai ant patalo paguldė. I

CAP8ICO COMFOUND ms- | 
' stls lengvai prašalina virinai- | 
| nėta liras: mums ilandls dau- 
■ gybė žmonių siunčia padėka- I

vonas pasveikę. Kaina 6#c per | 
I paltą Bis arba dvi ui 
| Knyga: "BALTIKIS BV1BI- 1

KATO8” augalais gydytlaa. kai- I
* na Bi sentų. |

; Justin Kulis !
, llll 80. HAIgTKD 8T. I
• Cblears. fIL I
!«■■■■■■■■■■■



pgapctas Šeštadienis, gegužės 20, 4934

CHICAGOJE
puikiai pasirodė savo mauda* 
gurnu prie dalyviu.

Konkurso dalyvių eilėje pi
rmiausiai pasirodė Kiliau Šmo
telis, Krank Katkus, Ernest 
Sutkus, Birutė Rutkauskaitė 

(dr. Rutkausko dukrelė), Mel- 
vina Kondrotaitė, Angelą Bai-

jaunuoliams susipažinti, kokia 
svarbų turi sveikata ir kad 
be sveikatos nieko negalima 
laimėti. Šis konkursas sukels 
daugiau noro pas tėvus ir vai-

VISUS RĖMĖJUS ŠIRDIN mšiškės valse., Kauno apskr., į Baziliauskas Juozas, kilęs i Kalvelis Antunas, kilęs iš 
®AI KVIEČIAME .gyvenęs Brooklyn, N. Y. ar jo iš V’išinskų k., šakių apskr. ,l>alcileniškių km., Daugėliškio 

apylinkėje (10-1975). Į Bonikonis Feliksas, kilęs iš j v., Švenčionių apskr., okup.
Birželio pradžioje Tėvai Ma! Petras Pažėra, kilęs iš Pa- Malupės vk., Gelvonų v., Uk- 

ri jonai: kun. V. Kulikausku , žerų km., Veiverių v., Maria-1 mergės apskr 
kus, kad išnaudoti visus gali- Amerikos Marijonų Plovinei- lupulės apskr., gyvenęs Ne\v
mybes dėl sveikatos, kad pa-1 jolas, kun. L. Draugelis, “Lai- Pbiladelpliia ar šilver Creek,

Pa.naudoti visas sveikatai reika- vo’’ redaktorius ir kun. dr. J
liūgas priemones ir t.t. Lietu-

JAUNUOLIŲ SVEIKATOS 
KONKURSAS JAU 

PRADĖTAS
Pasaulinės Parodos Lietuvių 

Sekcijos jaunuolių sveikatos
konkursas progresuoja dideliu j tutyte ir Konstancija Baltu- 
įdomumu. Konkurso dalyvius tyte ir vėliau daugelis kitų. 
jau pradėjo tikrinti Lietuvių Pati konkurso pradžia davė 

Daktarų Draugijos paskirto- gana daug įdomumo. Buvo 
ji komisija praėjusį antradie
nį. Konkursų atidarė patys 
komisijos nariai daktarai K.
Drangelis — komisijos pirm..
T. Dundulis — raštininkas, S.
Biežis, T. Strikulis ir A. B.
Lauraitis. Taipgi buvo atsila
nkę Lietuvių Daktarų Drau
gijos pirm. dr. Zalatoris, raš
tininkas dr. Bložis ir iždinin
kas dr. Kliauga. Slaugės p-lė 
Juškaitė ir p-lė Ruzgytė labai

įdomu matyti motinų susido
mėjimų apie jų vaikučių svei
katų. Atsilankusios motinos 
rodė daug susidomėjimo jų vai 
kų sveikata. Vaikai taip pat. 
Girdėjau, kai kurie jaunuoliai 
net klausė daktaro, ar esųs 
sveikas. Tas rodo, kad jau
nuoliai interesuojasi ne vien 
tik sportu, bet ir sveikatos 
klausiniu. Šis konkursas kaip 
tik duos daugiau progos mūsų

CS3

Lengviausias būdas drabu
žiams skalbti. Namie skalbti 
drabužiai būna baltesni, šva
resni ir du syk ilgiau dėvisi. 

Tokios skalbiamosios maši
nos kaina nuo:

*49.50
iki ,

69.50

Lengviausias ir grei
čiausias būdas drabu
žiams prasyti,, tai su 
pagclba elektiikinio 
proso. Kaina:

*29.00
iki

69.50
Galima išmokėti po

*1.00*
į savaitę

V s-. +

k] d"

«S)

•>.« ...... . »• •
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Modemiškas Elektriki- 
nis Šaldytuvas-Itefrige- 
ratorius parsiduoda 
Budriko krautuvėje į- 
mokant tiktai' 25 cen
tui). Ateikite mūsų kra- 
utuvėn dėl platesnių 
informacijų ir demon
stracijos. Tokis Šaldy
tuvas Jūsų maistų už
laikys sveikų ir švaru 
ir parsiduoda tokiu bū
du, kad šaldytuvas už
simoka pats už save.

Elektrikiniai Šaldy
tuvai. NORGE, GENE
RAL ELECTRIC, MA- 
JESTIC, GRUNOW, 
SPARTOM, APEX.

t Kainos:

*59.00
ir aukščiau

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

Telefonas — Boulevard 4705— 8167

R A 1)1 G STOTIS VV C F L 970 K.
Lieuvių Programas kiekvienų Nedėldienį: 8 vai. Ą-tc ir 1 
vai. po pietų. Taipgi Ketvergo vakarais nuo 7:30 iki 8:30, 
WHFC 1420 k.

Lietuvos dalies.
Kurpelis Kazys, kilęs iš Vi

lniaus krašto, gyvenęs New Yo 
rk’e.

Ieškomieji arba apie juos kų 
žinantieji teiksis atsiliepti į

Consulate General of 
ldthuania,

11 VVaverly Place,
Kast New York, N. Y.

Liet. Generalinis Konsulatas

Budrikas Feliksas, kilęs iš
Mikalavos, Aukštadvario v.,
'J raku apskr., gyvenęs Gani- 

ihijuusku, Jonas ir Aloks- bl.i(lgc> slaBS
.... . l"“lras.’ kll« iS J“kav« k,n> Jiuss., neva tarnavęs armijoje,

įeikalais į Romų, o iš ten į Seredžiaus vai: ė., Kauno ap.,
Lietuvų. įįr Serapinai, Benediktas ir Ma

Marijonų Kolegijos 19 sk. r'«la’ ^en Pa^-

Navickas,- Kolegijos Direkto-
viai tėvai turės progos panau- rius, išvažiuoja Kongregacijos 
doti šį konkursų kaipo savo 
vaikų sveikatos rodyklę. Tai 
yra proga, kuri nieko nekai
nuoja.

Konkursas tęsis per tris sa
vaites: antradieniais, ketvirta 
dieniais ir šeštadieniais nuo 4 
iki 6 valandai popiet, Gage 
Parke, 55 ir Western Avė.

Patartina visiems nelaukti

ir Chicagos Mar. Kol. Apskri
tis, gegužės 29 dienų, Aušros

Musnickienė-Staselovičiūtė, 
Uršulė, kilusi iš Ašmenos ap..

Danelevičius Aleksandras, 
kilęs iš Viekšnių v., Mažeikių 
apskr., gyvenęs New York o 
mieste a-r apylinkėje.

Vartų parap. svetainėje, 2323,okupuotos Lietuvos dalies, iš- 
W. 23rd PI., Chicago, 111. re- vykusi iš Rasalsčio km., Tro- 
ngia mūsų nenuilstantiems da- bų parapijos.

-Krantauskas Juozas, iš Barrbuotojams išleistuves — ar-
paskutiniųjų dienų, kadangi ^ng“uo ^oulL;Ga,tininkų apylinkės, Amerikon
susigrūdimas apsunkins pa- ai .^oU‘g,|os i atvykęs apie 19144 m., . gyvo

Rėmėjus atvykti i isleistuvi.i nęs Detroit> Micll ir ktose vicčius dalyvius ir daktarus.
XX.

ŽINIOS Iš ŠV. KRYŽIAUS 
PARAPIJOS, TO WN 

OF LAKE
Agnieška Gendrimienė, 4622 

S. VVood st., kontraktoriaus 
žmona, turėjo pasiduoti ope
racijai. Tų atliko lietuviams

vakarėlį, kame turėsime gra
žų programėlį ir pagerbsime 
savo dvasios vadus.

Rengimo Komisija

IŠ N. PRAS. P. š. PAR AP., 
BRIGHTON PARK

SVEIKSTA

Ona Širvaitienė, 2501 W. 46 
PI., buvo sunegalėjusi. Dabar

žinomas dr. A. R. McCradie, I jau eina geryn ir atlankau- 
7850 So. Halsted st. Operacija J čius kaimynus ir gimines džiu 
gerai pavyko. Ligonė randasi'gina grįžtančia sveikata. Jų 
Šv. Kryžiaus ligoninėj ir kai-'atsilankymas ir užuojauta tei- 
mynai ir pažįstami prašomi jų kė ligonei daug malonumo.
aplankyti. Kambario num. 323.

Rep.

Draugija Šv. Elzbietos mo
terų ir mergaičių laikys mė
nesinį susirinkimų gegužės 21 

d., 2 vai. popiet, parapijos 
svetainėje. Visos narės prašo
mos skaitlingai susirinkti.

Valdyba

IEŠKOMI

Rep.

tose (10-1983).
Marcinkevičienė - Vaši liaus 

kaitė Marijona, seniau gyve
nusi 46 Clav St., Brooklyn, N. 
Y.

Bilevičius Mikas, kilę; iš 
, Pigaišių km., Musninkų vai., 
Ukmergės apskr.

Budžinskas, Bugenski Ka
zys, Amerikon atvykęs iš Ja
nulaičių dv., Kurtuvėnų vai., 
iki 1916 m. gyvenęs 1528 Sum
mer St., Philadelphia, Pa.

Mockevičius Mykolas, 1933 
m. gyvenęs Vesterburg, Pa. 

Apie ieškomųjį žinios reika
lingos jo seserei Kazei, gvv. 
Šilalėje (10-1960).

Špirkauskas Stasys, iš Ru-

LIETUVIŲ SPAUDOS SĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA
| KLAIPĖDĄ

(Per Southamptoną)

Išplauks iš New Yorko

Birželio — JUNE 29 —- anksti ryte
(Keleiviai sės į laivų vakare, b’rželio 28) i

CUNARD Didžiuoju Ekspresiniu Laivu

BERENGARIA
Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojantis 

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

Laivakortes parduoda visi Cunard Agentai

CUNARD LINE
346 No. Michigan Avė. 

Chicago, III.

LACHAVVICZ !R ŠONAI

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

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

Modemiška Koplyčia Dykai 
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas

CHICAOO, ILL.
2314 VVest 23rd Place 
Telefoną." Canal 2516—2516

CICERO, ILL.
1439 So. 49th Court 

Telefonas Cicero 5927

Dar nepervėlu užsisakyti paminklų ant Padėkonės 

dienos (Decoratipn Day).
Pirkite tiesiog iš dirbtuvės

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

Tel. Seeley 6103

Mes padarome ant orderio 
bile kokį paminklą mūsų 

dirbtuvėje
įsteigta nuo 1885 m.

Del informacijų pašaukit

A. S. VALŪNAS
— Berkshire 1487

KELIAUKITE TIESIOG j KLAIPĖDA
(BE PERSĖDIMO)

Su Smagia ‘‘Draugo” Ekskursija
GRAŽIUOJU SKANDINAVŲ AMERIKOS LAIVU

FREDERIK VIII
Ekskursija išplaukia iš New Yorko labai patogiu ir gražiausiu 

laiku, būtent

BIRŽELIO 3 DIENĄ

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 VIII” yra labai švarus, gražus 
ir su visais moderniškais įrengimais, dėl to ekskursantai turės sma
gių ir linksmų kelionę.

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

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



Šeštadienis, gegužės 20, 1933

ARCHER HEIGHTS, ILL. SPORTAS
MAR. KOL. RĖMĖJŲ 41 
SKYRIAUS SUSIRIN 

KIMAS

GOLFININKAI JUDA

Geg. 14 d. Lubertų namuo
se įvyko gan skaitlingas susi
rinkimas. Dalyvavo ir S. Pc- 
tionaitienė (7449 Archer avė. 
Summit, III.). Jį pamilo mūši’ 
organizaciją ir į tojo nariais 
41 skyrius iš naujos narės ti
kisi veiklios ir pasišventusios 
darbuotojos, kaip žemiau ma
tysime iš jos apsiimtų darbu 
su pirmu atsilankymu.

Katalikų akcijai kų nors 
žymaus viešai surengti nepra
matomas pasisekimas. Prieža
stis: jauna dr-ja ir nedarbas. 
Palikta ateičiai.

Vasaros metu per 4 mėne
sius nutarta susirinkimus lai
kyti ketvirtadieniais, pirm ) 5 
dienos, 7:30 vai. vakarais.

Praleidome žiemų, sulaukėm 
pavasario ir to gražaus gegu
žės, kuris atgaivina
visų žiemos prispaustų gamtų.

Štai, gėlės žiedus skleidžia, 
medžiai lapais dengiasi, o pau 
kšteliai čiulba—gieda, lizdus 
krauna.

Žmogui irgi yra reikalinga 
tyru oru pakvėpuoti, sveikatos 
pasisemti; gegužės grožiu pa
sidžiaugti.

Todėl rengiamas išvažiavi
mas ir susitikimas (Tolima- 
ment) visų Chicago lietuvių 
golfininkų Big Run Golt‘ aikš
tėj. lšlošusieji džiaugsis, link
sminsis, o pralošusieji paleng
va artinsis prie- baro ir ban
dys “nuplauti” liūdnų įvykį.

Tournamentas įvyks gegužės

peting in the C. Y. O. league 
this year.

The Marąuette team playing 
for the Nativity parish will 
have the šame strong team as 
in the pust when they gained
ti e runner up position in the pony Nacis

atbudina K of L league for the lašt 
two years.

Some of the leading players 
of this team are, Bruno Kri
vickas, former home run king 
of the K of L league, at the 
šame position in L. F., Antho- 
ny Dargis at 2B., Anthony 
Karpis 1B., Peter Beinoris C., 
Dan Kumskis 3B., Frank Wil- 
monas and Charles ReniKus 
pitchers, Adam Cicėnas the 
leading hitter will piav in cen-

24 d., 8 v. ryto ir tęsis visų
Kolegijos naudai nutarta ba dienų. Visų dienų lošimas ka

ndyti kų nors surengti, sulig štuos 75c. 
komisijos nuožiūros. Į komi- Nuoširdžiai kviečia visus go 
sijų apsiėmė iš patyrimo vei- ]f0 mėgėjus. Komitetas
kiios darbuotojos. M. Stankie- 
nė, S. Petronaitienė, A. Pet
rauskaitė, M. Kazlauskienė ir 
J, Šliogeris.

Į Akademijos Rėmėjų 11 
seimų, geg. 21 d., atstovais 
apsiėmė St. Petronaitienė, Ant.
Petrauskaitė, Pet. Lubertienė 
ir J. Šliogeris.

MARŲUETTE K OF L 
0PENS BASEBALL 

SEASON TOMORROW

Toniorrow aftemoon at St. 
Eitas High School baseball 
park, the lid of the 1933 sea
son will be blown off when 
Marąuette plays the feature

Dvasios vadas, kun. L. Drau ganie of a double header a- 
gelis, vis randa laiko atlan- gainst the strong St. Sabina 
kyti mūsų susirinkimus. Jo team. The openning ganie will 
atsilankymas teikia mums be played by the St. Adrian 
daug malonumo ir malonaus pa nlid Sacred Heart teams at 
sikalbėjimo. Šį sykį kun. Drau 1:00 P. M.
gelis pranešė, kad birž. mėn. 
pradžioje apleidžia Chicagų; 
išvažiuoja į Romų. Marijonų 
Kongregacijos reikalais. Kun.
Draugelis mūsų laimei ir džiau 
gsniui, išvažiuodamas paliko 
mums savo vietoje kun. P.
Skruodenį.

Tbe admission will be only 
cents for both games, a

price
pay.

everyone can afford to

SEASON TOMORROW

Pit X U G X s
in place of his usual place at linksmai praleisti vakarų, pa- 
firert. Jsimatyti su senais draugais,

Some new faces appearing įkviečiami dalyvauti. Muzikų 
on the team this season will .suteiks populari Stepliens’ Re- 
be Joe Rimkus SS., Anthony jvelers orkestrą. Bilietų kainos 
Giedraitis pitcher, and Ant- prie durų 40c., bet perkant iš 

anksto, 33c. Pasimatysime ši

LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

All K of L Ba eball fans 
and tlieir friends are invited 
to be present at St. Ritas 
Field Sunday May 21st. The 
field is located at 63rd and 
Oakley Avė. A. Fan. į

VYČIŲ 4 KUOPOS ŠOKIŲ 
VAKARAS

vakarų! Becancour

LIETUVIAI DAKTARAI

Tai. LAFAYETTE 1067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CH1HUHU1H

X—SPIND ULI AI
3951 W. 43rd St.

(Prls Archer Ava netoli Kadala) 
Oalanaoa. uuo 3 >kJ * van vaaaro 

lr nadAliomia parai 
•u tarų aaŠį vakarų, Dievo Apvaizdos 

didžiojoje salėje įvyksta šo
kiai, rengiami šios parapijos ’

ter or right field this season Vyčių kuopos. Visi, norintieji' DR. J. W. KADZEWICK
ORA8OR1A1:

LACHAVICH 
IR SUNOS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2616 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
TEL CICERO #927

Telefonas Yards 1138

STANLEY f. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automobiline visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, Hl.

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

Trečiadieniais lr sekinad. susitarus

Lietuvis Gydytojas tr Chirurgu 
6869 80. WESTERN AVĖ. 

Chicago. IU.

I Phone PULLMAN 9866

I DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS
30 East lllth Street

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

Boulevard
Hemlock 7691

Ofiso: Tel. Calumet 4039
lies.: Tel. Hemlock M2K0

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 lr 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: W. uuth bt.

Valandos: 10—12 ryto 
Šaradomis lr Nedėliomis pagal sutarti

rEL. LAFAYETTE 7669

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 9492

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7127

Ofiso vaL kiekvienu, dloną nruo * Iki 
ta ryto (Išskyrus seredomls). Taipgi 
auo 4 Iki 8 vaL vakare Utarnlnkals 
r Eetvergals.

Km. Tel. Hyde Fark 23U6

Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Offlca 
2359 So. Leavltt St 

Canal 0706

DR. J. J. KOVVARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

24U3 W. G3rd St., Chicago 
OFFICE HOURS:I to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appolntment

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Maryuettą Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto; 7 iri 9 vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutartį 
Kea 6464 S. MAPLEVV O OD Z V B.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet .sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

j. F. RADŽIUS
PIGIALBlAB LIET. UKABORIU8 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia Ir 
pigiau negu kiti todėl, kad prlklau- 
aau prie grabų išdlrbystės.

OFISAS
468 WEST 18th STREET 

Tel. Canal 6174

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET 
Tel. Roosevelt 7532

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

DR. MAItUElUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesne lr patogesne 

vietą
S325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nu-o 10 ryto iki 2 po pietų b 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 Iki 12 
Phone BOULEVARD 8482

DR. VAITUSH, OPT.

PRANEŠU
DR. M. T. STRIK0L10,

(M. D.) 
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

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėliojo pagal sutartį

Tel. Ofiso lr Res. Grovehill 0617
6917 S. VVashtenatv Ava.

DR. J. J. SIMONAITIS
GIDYTOJaB IR CHIRURGAS 

3423 VVest Marųuelie Road 
VaL: a-a tr <-» vaa. ractv. s-xa ryto 

Medelio) susitarus

Phone Ganai 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pūgai sutartį 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 7042 Tei. Canal 9267 Res. Prospect 6669

DR. G. Z. VEZELIS DR. P. Z. ZALATORIS

Ant galo kalbėjo svečias A. 
Grybas. Pasigerėjo gražia mū
sų susirinkimams vieta, sodu, 
žydinčiais vaisiniais medžiais 
ir t.t. Jo kalba reiškia pripa 
žinimą Lubertams sugebumų 
išnaudoti gamtų maloniam pa
puošimui gyvenamos vietelės. 
Ant galo Grybas visus susi
rinkimo dalyvius pakvietė į 
Aušros Vartų parap. svetainę, 
geg. 29 d. į gerb. kun. L. Drau

Tbe Marąuette K of L team 
is one of tbe two surviving 
teams of a strong K of L lea
gue which was tbe pride of 
the Chicago Lithuanians for 
the lašt ten years. The failure 
of tbe league this season is 
blamed on the depression būt 
this is only a minor factor. 
The real reason rnay be plac- 
ed on the disinteresting atti- 
tude of tlie directors and of 
the failure of the Chicago 
distriet to live up to the new-

EUDEIKIS IR SŪNUS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni muši; patarnavimas prieinama* 
už NAUJĄ mažesni; kainą

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavfmo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

gelio išleistuves. Visi dalyviai ly adopted constitution. 
mielu noru žadėjo nuvykti. Į The oi ber surviving team

Po susirinkimo skyrius dar į Bri«hton which is als0 com' 
spėjo nuvažiuoti ir į
go” piknikų.

“Drau-
J. &.

PRANEŠIMAS
Vasaros p.knikų rengimo 

Komisijoms
RŪTOS SALDAINIS iš

Šiaulių. Taipgi Maisto išdir- 
bystės lašiniai, palengvicos, 
įvairios dešros, kumpiai iš 
Kauno. Šie lietuviški produk
tai labai tinka vasaros paren
gimams, piknikams, išvažiavi
mams, vestuvėms, krikšty
noms, baliams.

Su užsakymais kreipkitės 
pas Rūtos daržo komisijų 
2334 So. Oakley Avė., (Cliica- 
go, III.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
APGARSINIMUS IR

BARGENUS

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

Fel. Lafayette 8571

J. Liulevičius
G nt bortus 

lr
BalfUtnmotojM

Patarnauja Chi
cagoje Ir aplelin- 
kšje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDUJAS
1646 WEST 46th STREET

lai. Bo.lavard I2»t—3411

Tel. CICERO 19«

SYREVVICZE
GRABORIUS

laidotuvėms pilnaa patarnavimu 
galima* už (16.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 60th Ave^ Cicero, Ui

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

PJ«U»nA UNKRTAKING CO:
INCORPORATED
Henry W. Becker

(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
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 už tų 

I patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
'teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios ModemUkos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite BUDSIK] pirm negu kreip- 
sitše kur kitur. r

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis OflaM

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastim gaivus skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteim’mo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
cataraetus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRU
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 

I Daugeliu atsiu'klmų akys alitaiso- 
moa be akinių. Dabar kainos imrpus 
pigesnės, negu buvo. Musų kainos 
pigesnės, kaip kitu.

i 4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

DENTISTAS 
4645 SO. ASHLAND AVĖ.

arti 47th Street

Gydytojas ir Chirurgas 
1821 SOUTH HALSTED STREET

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį Resldenclja 96(9 80. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 4 po platų 
( Iki 8:8* vakareTel. Canal (122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos; Nuo s lai 13 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

4142 ARCHER AVENUE 
TeL .Virginia 0036

TeL Grovehill 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Vai.: 9-11 ryto 3-4 lr 7-9 vak. 

feradomla po pietų lr Nadėldla&UUg 
tik susitarus

9421 W MAROnnm ROAD

Dr. C.K. Kliauga
, DENTISTAS

2420 W. Marąuette Road
arti AVestern Avė. 
Vulandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

ĮVAIRUS DAKTARAI

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

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

Ofiso: Tel. Viotory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 
Ofisas 3102 So. Halsted Sk

Kampas Hat Street 

Vai.: 19—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. « 
Nedėllomla tr šventadieniais 19—12

Rea Phone 
Engiewood 6641

Office Phone 
Wentworth 3099

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 AVEST 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

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

akių

DR. CHARLES SEGAL DU b, McCRADlE
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJALISTAS

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

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

Telefonas Midvvay 2880

Office; 
Victory 22 84

Res.:
Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON
3046 \Ventwortk Avenue

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

Chicago. 111.
Phone: Hemlock 4700

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
7850 S. HALSTED STREET

Vai.
ROOM 210

2-4 lr 7-9 vai. vakare

Tel. Ofiso Boulevard 6913-14 
Rez. Victory 2343

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

Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 4:30-8:89

Tel. Cicero 1269

DR. GUSSEN
X—RAY

LIETUVI8 DENTISTAS 
kasdien nuo 10 ▼. ryto Iki 9 

valandai vakare 
Nedėllomla lr Reradomle eiialtarna 

4847 W. 14th St Cicero, UI.

Vai.

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 vakaro. Nedėliomis nėra 

1 skirtų valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 2R METUS NEHURIir® 

KAIP VZSISENEJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speelališkal gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkstų lr pūslės, užnuodljlmĄ krau
jo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą lr paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų lr Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai lr nuo 6—8 valandai vakare. Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 vai. 

4MO WKHT Mth kanųau, k.-eler Ava. Trl. t r«wf..rd UT«
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KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MARQUETTE PARK
X Prasidėjus pavasariui, 

mūsij kolonijoje vi kas atšvi 
to — viskas sužaliavo, net ma
lonu džiaugtis gamtos gražu
mu. Prie kiekvieno namo gra
žūs žolynai, o prie lietuvio na 
mo ir rūtelė žaliuoja.

X Mūsų parapijos geri pa
rapijonys ir darbštūs komite
tas surengė savo klebono var
duvių paminėjimui bankietą 
su įvairia programa. Be to vi
so, dar įteikė nuo parapijonų 
ir draugijų gražų modernišką 
radijo. Klebonas labai dėkin
gas už taip gausią dovaną vi
siems, kurie prisidėjo prie jo 
įgijimo, o taipgi mūsų biznie
riams už jų prisidėjimą prie 
bankieto bei programos daly
vėms už turiningą programą.

X 40 valandų atlaidai, ku
rie turėjo įvykti ketvirtą ga
vėnios sekmadienį, bet, iš prie 
žasties misijų, neįvyko, prasi-

------------------

dės šį sekmadienį, gegužės 21! suma bus 9 vai., o vakarais turėtų lankyti visas jaunimas,
d. per sumą su iškilminga pro
cesija ir baigsis antradienio 
vakare, gegužės 23 d. Rytais

mišparai 7:30. Per atlaidus be išimties, nes tam tikslui pa
rytais ir vakarais bus sakomi kviestas misijonierius, kad pri 
pamokslai. Sakys iškalbingi rengti jaunimą prie Šventųjų 
pamokslininkai. Rep. Jubiliejaus Metų. Vietiniu

LIETUVIAI!

Važiuokit Tiesiai i Klaipėda
Su Didele Vasarine “Draugo” Ekskursija 

Laivu FREDERIK VIII

Iš New Yorko Birž. 3, 1933
Nereikia nei vizų nei pereiti parubežinį 
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali būt nieko lengvesnio ir patogesnio.

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

2334 So. Oakiey Avė.
ARBA

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
ISO N. LaSaUe St. 

Chicago,III.
248 AVashlngton St 

Boston, Mass
27 AVliitchall St. 
Ncw Y’ork, N. Y.

Iškilmingas
ATIDARYMAS

V • ; ' v '

Smith’s Palm Garden
4177 ARCHER AVĖ.

(kampas Richmond St.)

Telefonas LAFAYETTE 2235

Atidarymas įvyks

Sukatoj, Gegužės 20 d.
Vieta įrengta kuopuikiausiai. 

Gėrimai — Alutis kuo gardžiausias. 
Įvairūs užkandžiai kuoskaniausi.

Muzika kuošauniausi. Jaunimas šoks 
kuosmagiausiai.

Kviečiame visus į šį Iškilmingą Atidarymą.

X Geg. 21 d., Vytauto parke 
Visų Šventųjų parapijos pik
nikas, kuris bus labai įdomus, 
nes yra prirengta įvairus spo
rtas. Garsūs čempijonai turės 
kumštynes ir ristynes. Vaikai 
jodinės ant mažų arkliukų 
(ponies). Lenktynių įdomybės, 
nes bėgs aukščiausias su že
miausiu ir storiausias su plo
niausiu. Puiki muzika grieš 
šokiams. Pečiankos ir pyragai, 
skanūs gėrimai, laukiama daug 
svečių.

X Geg. 22, 7:30 vakare pra- J 
sidės jaunimui misijos, kurios ! 
baigsis penktadienį, geg. 26, I 
7:30 vakare.Rytais 8:30 bus 
mišios visiems bendrai. Bus j 
misijinių daiktų, įvairių devo- 
cijonalų. Misijas ves tėvas be-1! 
nediktinas, Šv. Bedo kolegi-' j 
jos profesorius. Šias misijas !

Parsiduoda namas—cottage 
5 kamb. su visais įrengimais, 
garadžius. Netoli St. Charles, 
arti gatvėkario ir krautuvių. 
Kaina $2,400.00. Atsišaukit W.1 
J. B ar teis on, St. Charles, III.

B B X n iB A' S

p;

... — f.,,, ,
rį” ir “rūtų darželį”. Ir tuo 
pa remsite gražų labdarybė* 
darbą. Piknikėlis prasidės 1 
vai. popiet. Labdarys

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI

CAGOS PAŠTE
507 C'lauszenius Mr.

b ' “
■*. f • v

*

>1

Šv. Kazimiero Akademija, kurios rėmėjų draugija rytoj turi metinį seimą.

NAUJIENOS Iš VISĮI 
ŠVENTŲJŲ PARAP.,- 

ROSELAND

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

VVEST SIDE
NESIVEIJNKITE 

Rytoj atsidaro AVest Sidės 
Rūtos daržas vasaros pikni-

keliams. Bus gera orkestrą, 
šaltakošės, skanūs užkandžiai, 
Rūtos saldainės iš Lietuvos ir 
daug visokių žaislų pas dar
žo šulinį nauji gėrimai ir 
įvairūs pasilinksminimai.

X Labdarių 7 kp. rengia 
piknikėlį sekmadienį, gegužės 
21 d., Aušros Vartų parapijos 
darže. Prašomi vestsidįečiai at 
si lankyti į parapijos daržą. 
Gražiai praleisite laiką po ža
liuojančiais medeliais; taipgi 
bus “bingo” žaidimas, vyrai 
išbandys atnaujintą “straike-

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVĖS MINI

18tąs Metines Sukaktuves
SIŪLYDAMI

Didžiausius Bargenus
ANT VISOKIŲ NAMAMS REIKMENŲ DIDŽIAUSIĄ LAIMŲ RAS 

KIEKVIENAS ATSILANKĘS pER SĮ IŠPARDAVIMĄ, KĄ NORS 
PASIPIRKTI NET UŽ MAŽIAU KAIP PUSĘ KAINOS!

Naujos mados Puikūs ir Gražūs 
Seklyčioms Setai Verti $65.00

Čia tik

Valgomųjų Kambarių Se><al
ĮNaujos Mados tvirti ir dailiai nu
baigti verti $60.00 po

IŠNUOMUOJAMA FARMA
Išnuomuojama 60 akerių fo

rma prie miško, upės, netoli 
miesto, 120 mailių nuo Chica
gos — Eligon, Mieli., Rt. 1, 
Box 118. Savininkas S. Dau
gėla. Telefonas Victory 0728.

•29.75

Štai dar Niekuomet negirdėtas 
bargenas, pilnas lovos įrengimas 
graži lova Coli Springsai lr vati
nis mat rasas Verta $22.00 dabar 
tik

*9.95

Refrlgiratortal» visųgeriau- 
sių išd-irbysčių parsiduoda 
už sumažintas kalnas. Ver
ti 125.00 po

*69.50
Norge Sai- $g->g-fc Cfcfh 
dytuvai po

... *89.50 
.....*79.00

Ir tt.

Naujos Mados Gesintai 
Pečiai pilnai pareelluott 
Verti $60.00 dabar tik

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Pianus už pi
giausias kainas. Pašaukit Lafayette 
8980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor 
gičlua, Namus. Farmas Ir Blanlus vi 
soae valstljoss. Taipgi darom i vai 
rius legalius dokumentus, kaip tai 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu blsnyja lr teisingu patar
navimu. tas jums bus naudinga

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. Western Avenue

Chicago, III.
Tel. GROVEHILL 1081

I^ngvite Išmokėjimai pritaikomi pagal noro Ir išgalės. 
Prekėm palaikomos vėlesniam pristatymui. Jei pageidaujama.

4tTT-at AftCsta avi. c rkhmono ar. ž»m-ao w. ai* at a mam.cwooo av.

4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St.
Kampas Richmond St. Kampas Maplemood Avė.

■ - !JA81|M. KEŽAS VEDftJAS J. NAKROftIS VEDftJAH

Šeštadienis, gegužės 20. 1Hr
—

519 Petrosevičiūi Karoliui 
528 Slabuliui Valerijai 
530 Srubui Yal.
532 Stankui Antanui 
534 Subnaitei Lindai 
540 Višniauskienei Marci-nai

PLATINKITE “DRAUGĄ”

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

7 kambarių — šiltu vandeniu šildomas namas ............ $2,800.00
2 aukštų — 3 flatų mūrinis su 2 karų garadžium .... $8.000.00 
2 aukštų — 2 flatų mūrinis ................................. •••■ $1.200.00
2 aukštų — 4 flatų mūrinis..................................... ............... $8,500 00
3 aukštų — 6 flatų taurinis su 2 karų garadžium............$3,500.00

IR DAUG KITŲ

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO.
3320 S HALSTED STREET 

Yards 5215

PARSIDUODA LOTAS

I

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

Del gilesnių informacijų kreipkitės as
meniškai.

1901 S. HALSTED STREET

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

M-HEIKILVVICZ <S (g
INSURANCE

NOTARY |
publio ^HORTūAfiEBAHKERSjtf^

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE, Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

Phone CANAL 4124 FIRST CLASS WORK

JULIUS J. STORGUL
OVERHAULING and REPAIR1NG 

Plumbiing — Heating — Sewerage — Gas Work 
CONTRACTOR

2240 W. 22nd STREET CHICAGO, ILLINOIS
Estimates fiimlshfd on retfuest

No job too large — No Job too small

K. S. Jakubaitis
SENAS BIZNIS NUO 1896

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

Maliavų kaings nuo 75c, 98c, $1.25, $1.50, $1.75, 
$2.00, $2.25 už galioną.

Varnišiai: 98c, $1.25, $1.50, $2,25, $3.00, $4.60 už 
galioną.

Turim maliavų, kurios išdžiūsta į 2 valandas.
3240 SO. HALSTED STREET

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSISKOS SUUFERINfiS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
Švediški mankštinimal Ir elektros masažas

Treatmental visokių Ilgi,, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio 
Ir taip toliaus. su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentd.1.

Mineralinės, sulfertnės vanos duoda didžiausia kraujo cirkulia
cija, kuomi galima išsigelbėt* nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utarnltikais nuo 8 lkl 12 vai. naktlea

1657 W. 45th Street
Kanspas So. Paulina Rt. Tel. Boulevard 4552

BRIDGEPORT HARDVVARE
AND

PAINT CORPORATION
J. 8. RARaNČIONTS. Vedėjas

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų 
ir visokių geležinių reikmenų, 

štai dabar mūsų krautuvėje keletas b&rgenų:
Sienoms popiera rolelis..........5c ir aukščiau
SPAR Varnish, galionas ................  $1 .25
FLAT Paint, galionas........................$1 .59

3214 SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7261
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