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KAI-KURIOSE ISPANUOS DALYSE 
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Kubos Salai Ištiktųjų Gręsia 

Revoliucija
t

SERBŲ TEISMAI BAUDŽIA KROATUS 
MIRTIMI IR KALĖJIMU

ISPANIJOJE NĖRA 
• RAMYBES

MADRIDAS, geg. 26. — Is
panijoje nėra reikalingos ra
mybės. Kai-kuriose dalyse ir 
atskiruose miestuose atnaujin
ta karo padėtis, Ši padėtis rei
kalinga, nes įsigalėję komuni
stai, kurie kursto nesusipra
tusius žmones revoliucijom

Laikinoji

KUBAI GRESIA REVO
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LIETUVOJE
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POTVYNIS VILNIAUS 
KRAŠTE PADARE DAUG 

NUOSTOLIŲ

CHICAGOS MERGAITE 
LAIMĖJO ANTRĄJĄ 

DOVANĄ

AVASHINGTON, geg. 25. — 
Konstitucijos salėje įvyko vi
dujinių mokyklų mokinių orato 
rių (kalbėtojų) kontestas. Da
lyvavo bernaičiai ir mergaitės, 
laimėję atskirose valstybėse 
kontestus.

Šalies oratoriaus eempijona- 
tas pripažintas R. G. Ray- 
bum, 16 m., iš Newton, Kas. 
Antrųjų vietų laimėjo E. Lo- 
uise Conner, 16 m., Akvino“ 
Dominikonių mokyklos, Chica-' 
go, mokinė.

Vilnius, IV-30. E. Vanduo 
Dauguvoj pradėjo slūgti. Ba
landžio 29 d., vanduo tebeslū- 
go. Dysnos potvynio nusiaub
tose srityse stiprinami namai,

' ues bijoma, kad jie gali su- 
'• griūti. Nors daugumas gyvu- 
; lių buvo išgelbėti, tačiau da- 
jbar jiems stinga pašaro. Vil- 
; niuj gauta pranešimų iš kai 
i kurių nukentėjusių dėl potvy-

K?ha’ Tv 26‘ Nesenai Anglijoj minėtos jo 100 niety gimimo sukaktuvės. Jis čia atvaizduojama? *m° *p®knfl?. ?ple 
— Kubos gyventojų dalis pa- Taipat J0 1855 m išrastas raidomis tašomasis telegrafo aparatas. Jis yra ir mikrofono nuo8tohu8- šuus pranešimais, 
sirengusi revoliucijon ir kas- išradėjas. . . . :.r A * ~ .nuostoliai Molodečnos apskri-
” ’ 1 • *• tv siekia 13,300 zlotų. Šven-

! čionių apskrity nuostoliai la-
. bai dideli. Valdžios keliams.

Baisi ledų kruša selumulie-' tiltani8 ir kitokiems itaisyina. 
mo vakare palietė šiaurinius mg nuO8toliai apskai-
Chicago priemiesčius. Ledai čiūojaini 70,000 zlotų sumai, 
nukirto medžių šakas, iškapo- PrivatŪ8 nuostoliai sudaro 
jo krūmus, gi įtaisytus dar- 60>000 zlotų> Pasėliams pa<lla- 
žus pakeitė dumblynu. j 24,000 zlotų nuostoiių.

MOTERIS NEATSTOVAUS 
J. VALSTYBIŲ

•dien laukiamas kubiečių pa 
kilimas prieš šiandieninę vy
riausybę.

Salos gyventojai labai nepa
tenkinti prezidento Machado

LIETUVOS VYRIAUSYBE 
PAGERBIA AMERI 

KIEČIUS
CHKAGOJE! BA1SILEDŲ KRUSA

WA8HINGTON, I). C. - 
vyriausybė yra' diktatūra. Jis respublikų šian- Lietuvos Vyriausvhė, už nun- 

suplanavusi visų eilę reformų, die valdo griežtomis priemo- pelnus Lietuvai, pažymėjo du 
Bet jų neskelbia. Laukia rin-jnėmis. Savo politinius prie--asmeniu, apdovano<lama juos 
kimų. Tie visi klausimai bus šus be mažiausio pasigailėji-. ordinais.

NUKENTEJO VISA 
ŠEIMYNA

pavesti tautos susirinkimui, 
kurs nustatys kryptį valsty
bei.

TRYS NUBAUSTI 
MIRIOP
. - *■■ --- » “ -

BELGRADAS, geg. 25. — 
Baigėsi čia keliolikai kroatų 
byla. Jie buvo kaltinami val
stybės išdavybėje. Trys jų nu
bausti miridp, 10 — kalėjimu, 
kiti paliuosuoti.

mo spaudžia. Panaikinęs viso
kių laisvę.

DAMASKE ATIDARYTA 
BAŽNYČIA ’

West Chicngo sekmadienį 
susikūlė du automobiliu. Žuvo
L. AYiener, 48 metų, iš Kan- 

žinomesni Uetuvoe fcUHuIi, katw> Iu ,jo žmona ir 
Dr. Willbm Seaman Bainbri.į^ Taikai 8uieirta_ 
dge iš New York City, apdo-Į
vanotas D. L. K. Gedimino' Kitu automobiliu važiavę du

Žmonės sako, trisdešimts Be to, dumblu užnešta apie 
metų nematę tokių prajovų. 200 ha lauko, kurio nuvalv-

____________ mas, kaip apskaičiuojama, ka-
, štuos iki 40,000 zlotų.

AVASHINGTON, geg. 25. — 
Šiandie Genevoj prasideda ta
rptautinė darbo konferencija. 
Ton konferencijon Amerikos 
J. Valstybės pasiuntė Misa 
Mary Anderson. Darbo sekre
torius Doak dabar jai kable- 
grama pranešė, kad jinai ne
atstovauti) J. Valstybių. Ame
rika nenori imti dalyvumo 
konferencijoje.

9 ŽUVO MEKSIKOJ

ordinu, antro laipsnio, o kun. 
Antanas Milukas, lietuvių pa

vyru irgi sužeista, šiedu yra 
policijos .priežiūroje, nes, sa-

PALIUOSUOJAMAS Iš 
KALĖJIMO

JERUZALE, geg.’ 25. — mpij08 klebonus Maspeth, N. koHi®’ jie^r <rftw.-Vienas jų- 
Kunigai Jėzuitai Damaske a- y., jo 40 metų Iiteratinei dar- bu^8 ^rtas-
tidarė naujų bažnyčįf, pašvę- buotei pažymėti, apdovanotas'------------------
stų Šv. Jonui Damaskenui. P. L. K. Vytauto ordinu, ® VIDUMIESTY NEMO- 
Bažnyčia pastatyta toje vie- &0 laipsnio. Abiama ordinus, KETA DAUG MOKESČIŲ 
toje, kur yra buvę namai ir įteikė Lietuvos Ministeris B.
juose gyvenęs šis šventasis.

KOMUNISTŲ VEIKIMAS 

ŠIEMET SILPNAS

VVASHINGTONE ŽMOG
ŽUDYSTES

VOKIEČIAI PAGERBĖ 
NAUJĄ VYSKUPĄ

K. Balutis gegužės mėn. 25 d. Vidumiesčio nekilnojamųjų 
iNew York’e. savasčių savininkai nosumo-
ji Taip pat šio -mėnesio pra- kėjo Cook apskrities iždan a- 
džioje Washingt»n’e buvo įtei- pie dviejų penktdalių mokes- 
kti ordinai Lietuvos Generali-, čių ųž 1929 metus. Šiems mo- 
niam Konsului New York’e kesčiams laikas baigės gegu-

•* James Murray, -kurs 1924 
m. teismo nubaustas 25 me
tams kalėjimo už Rondout pa- Komunistų veikimas, polici- 
štos apiplėšimų, sulyginai i>a- jos žiniomis, šiemet esųs la- 
liuosuojamas iš kalėjimo. haį silpnas. Mat, jiems pristi- 

[ gę literatūros. Tas aktyvas, 
kuris turėjo gegužės 1 d. pra
vesti su did'eliausiomis des
trukcijomis, demonstracijomis,

Netoli Aurora Fox upėje J atsišaukimais, esųs išardytas

Cook apskrity žuvo 5 žmo
nės automobilių nelaimėse 
praeitų sekmadienį.

SAN GEROMINO, Meksi
ka, geg. 26. — Plėšikai puolė 
Juchitan miestelį. Piktadarių 
gaujų užklupo kariuomenė.
Kovoje žuvo 8 plėšikai ir 1 pų Vogt gyventojai pagerbė ,nio> ir L R K Susivienijimo 
kareivis. .nepaprastai iškilmingai. sekretoriui p. Juozui Šaliūnui,

Miesto gatvėmis suruoštos Amerikos Jungtinių Valstybių

BERLYNAS, geg. 25. —
Naujai įkurtai Aix-la-Chape- pulk P žadeikiui — D. L. K/žės 15 d. 
Ue vyskupijai paskirtų vysku- Vytauto ordinas, trečio laips-

JĄ PAOROBĘS BEPROTIS

nuskendo Mrs. 
son, 50 m.

E. M. Bondi- ir išskirstvtas.
I

■R

SUMAŽINTI UŽMO- 
KESNIAI

• Misa Oatherine Brennan, 19

Du jaunu plėšiku vakar api
plėšė Concordia kapinių ofi
sų.

KALINIŲ MAIŠTAS

NORI NUPIRKTI KON
CESIJAS

Girdėti, kad į Kaunu atvy
ko belgų žymios elektros ben- 

jdrovės atstovas, kuris per jų 
nori iš-

- WASHINGTON, geg. 25. — 
Šiame mieste praplito smur
tininką tarpe žudynės taip, 
kad policija nerandia priemo
nių to sulaikymui.

SEKRETORIUS MELLON 
APIE GERUOSIUS 

LAIKUS
________ ’

AVASHINGTON, geg. 25. — 
Iždo sekretorius Mellon skel
bia^ jog Ametikos J. Valsty
bės artimoj ateity nugalėsian
čios ekonominį slėgimų ir gry- 
šių šaliai gerieji laikai.

TŲKYO, geg. 26. — Japo
nijos ministerių kabinetas iš
sprendė sumažinti algas vi
siems valdininkams ir karini
nkams.

ARGENTINOS NEPRI
KLAUSOMYBES DIENA

BUENOS AIRES, geg. 26. 
— Vakar Argentinos respubli
ka minėjo savo nepriklauso
mybės dienų.

BOLŠEVIKŲ PAŠTA

vaikštynės ir paskiau prdce- ex-kareiviui, savo laiku buvu- m., 2932 No. Melvina avė., pra 
sija, kurioje buvo nešamas Lietuvoje, — Vyties kry- • ne5ė policijai, kad j$ vakare

26- gauti belgams visos Lietuvos
paveikslas. Miestas nebuvo ------------------ -koks beprotis vyras. Keturias — Vietos valstybės bausmi- _ • • hidroelektri-
dar turėjęs tokių Iškilmių. , KAIP DAUG IŠLEIDŽIA- valandas vežiojęs, grųsinęs jų ------3 3

' MA SVAIGALAMS nušauti ir pagaliau paleidęs.
ISPANIJOS PRIMATAS 

ROMOJE į WASHINGTON, geg. 25.— 
, “ Association Against the Pro-

PRAMANYTAS AUKO
TOJAS

ROMA, geg. 25. — Romon |Wbition Amendment” skelbia, 
atvyko Ispanijos primatas ka-13<>g Šiandie šioj Saly svaigiųjų fte&tadienį kai-kuriųose lai- 
rdinolas Seguna ir vakar pri- /erymų vartojimui kasdien iŠ- kraičiuose pasirodė žinia, kad 
imtas Šventojo Tėvo audien- leidžiama apie 8 milionai do- kažkoks Charlie Dawson mie- 

lerių dienoje arba arti 3 bili- sto majorui laišku pasiuntęs 
onai dolerių | metus. 0,000 dol. vargšų naudai.

cijon.
Jo Eminencija klausiamas 

apie padėtį Ispanijoje, trum
pai atsakė: “Melskitės už Is
paniją 99

j diplomatinį atstovų

KATALIKŲ SPAUDOS 
SUVAŽIAVIMAS

MASKVA, geg. 26. — Bol- 
šcvistinėj Rusijoj pabrangina
mas paprastų laiškų siunti
mas. Laiškui bus reikalinga 13 Į 
kapeikų ženklelio vietoje 10 
kapeikų.

LENKUOSE AREŠTUO
JAMI KOMUNISTAI

Anot šios Sąjungos, alaus 
vartojimas sumažėjo, bet de
gtinės (mun&ainės) — eina di
dyn. .

MACIA LAIMĖJO RIN
KIMUS

Majoras pinigus gavo ir tai 
panaudos vargšams. Bet tas 
aukotojas — tai vienas laik
raštis. Tuomi pasiskelbimu jis 
pradėjo konlestų.

DOMBROVA, geg. 25. — 
Kadangi anglių kasyklų dar
bininkų streikas pasižymi kru
vinomis riaušėmis ir žudynė
mis, lenkų policija ėmė eit: 
per visus gyvenamuosius na-

TEGUCIOALPA, Hondū
ras, geg. 25. — Hondūras vy
riausybė paskelbė, kad jos ka
riuomenė sutriuškinusi paaku-'mus ieškodama komunistų. Su
tinius sukilėlių būrius. imta viri 35 raudoaisji.

BARCELONA, geg. 25. — 
Katalonijoj municipalinius ri
nkimus laimėjo pulk. Francis- 
co Macia, kuris yra tos pro- 
vlncijos priešaky. Išrinkti at
stovai išspręs proviarijos U, 
bimą.

DEPORTUOJAMI SVE
TIMŠALIAI

Šeštadienio vakare iš Chi- 
cago į New Yorkų traukiniu 
išvežta deportuoti 210 svetim
šalių* Tame skaičiuje yra 150 
netiašalių ii Chicago ir a- 
pytiakių.

niam ūky 600 kalinių sukėlė n^g koncesijas. Kalba,
maištus, norėdami pabėgti. karj dabar tie atstovai lanko- 
Sudeginta keli gyvenamieji gį pfts valdžios žmo-
trobesiai. Kovoje su sargyba neg įr fęjkgju tariasi. Ta- 
keletas kalinių pašauta, ke- rpįnįnkanjųs jiems p. Mari. 

lėtas vadų suimta. (Yčas. Koncesijas jie norėtų
Šiandie ūkį saugoja valsty- palankiomis sąlygomis gauti 

bes kariuomenė. 20 metų, o UŽ tai duotų 10
mil. litų paskolų. Koki bus tų 
pasitarimų rezultatai, paaiš

kės šiomis dienomis. “R.”

BALTIMORE, Md., ge^. 25. 
— Čia įvyko Katalikų Spau
dos Sąjungos suvažiavimas. 
Sąjungos prezidentu išrinktas 
Benediktas Elder iš Louis- 
ville, Ky. •

DARBININKŲ STREIKAS 
LENKIJOJ

10 ŽUVO KASYKLOJE

MADRAS, Indija, geg. 26. 
— Aukso kasykloje Kolar, 
Mysore valstybėje, įvyko spro
gimas. žuvo 10 darbininkų. 

Daugelis užgriautų. Siaučia
gaisras.

SULAUŽĖ KRYŽIŲ

DOLINA, geg. 25. — Ne
toli Rypne žibalo versmių plo
tuose sustreikavo keli tūks
tančiai lenkų darbininkų.

VAROMI LAUK

MONTEVTDEO, Urugvajus, 
geg. 26. — Praginti iš Argen
tinos “baltosios vergijos” pi
rkliai susikraustė j šių respu- 
btihų. Dabar jie ir iš Urugva- 
jaus išvejnnaj.

Iš 22 į 23 bal. sulaužė Ri
tinių k. gyventojo Dėdyno 
kryžių. Kryžius buvo pastaty
tas 1930 m. Tai jau antras 

! kryžiaus sulaužymas Šakių a- 
pylinkėje. Pirmas kryžiaus su
laužymas įvyko Šakiuose Drau 
gijų salėje 1927 m. Nors žmo
nės numano kas tai padarė, 
bet bijo išsitarti. “JL”

CIIICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie saulėta; po
piet šilčiau.

PINIGŲ KURSAS

PLATINKITE “DRAUGĄ »»

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Franci jos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91 
Vokietijos 100 m r k 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.2Z
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“DRAUGAS'
lieknu kuadlen, tftnkyrua MkmaaMnlua-

MUBNUMERATOS KAINA: Metams — H Pu
tai Matų — II.SO, Trims Mėnesiams — 11.0*. Tlanam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.H, Pussl Me- 
t«- — U.M. Kopija .ita.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nėgių* 
■na, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlstunClama tam 
Uksini palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo lV.ee Iki 11:11 raL

■keitimų kainos prtatttnaamee pa nikai esme

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS"

LITHUANIAN DAILY FRIEND '
PubllSbed Daily, Bzcapt Bundas.

■UBBGRIFTIONS: One Teer — »€.#». Blx Moatka 
— TUree Montke — II.IR One MontM* — Mfc
Banepe-----One Yeev — I7.ee, Blz Montks — 94.11
Oopy — .Sic.

Advertlsing ln "DRAUGAS" trinas beat resuitą
Jadeertlsing retos on epplloetlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

EUROPOS NTTSIGfHTKLAVIMAS 
SVAJONĖ

TIK

Ateinančių metų pradžioje Genevoj į- 
vyks tarptautinė nusiginklavimo konferen
cija. Konferencijai vietų parinko T. Sųjun-

rė Anglijos ministeris Henderson ir kitų 
valstybių atstovai. Ministeris Henderson 
nurodė, kad šio sumanymo nepripažino pa
ruošiamoji nusiglavimo konferencijos komi
sija. Gi ministeris Briand atšovė, jog tuomi 
sumanymu Vokietija norinti lygybės. Bet ji 
negalinti to siekti. Sumanymas nepripažin
tas.

MTMKy PERSEKIOJIMAS LIETtHflUE.
(Tąsa)

Policija yra tam, kad dabo
tų tvarkos, o ne triukšmų kel
ti. Tačiau tautininkai juos vi
sais būdais stengiasi panaudo

ję! valstybių apsiginklavimo padėtis y-*^ savn tikslams. šiuo sunkiu 
ra valstybių paslaptis ir busimoji koųferenei- (ekonominiu momentu už pas- 
ja apie tai neturės jokių tikrų žinių, iš tos [kurinius iš žmonių iščiulptus 
konferencijos išeis tik viena parodija. Tas ►kutikus samdo tūkstančius 
reikš, jog santarvės valstybės užsiima veid-; suipų, kurie yra verčiami per- 
mainybėmis. Jos laiko nusiginklavimo kon-įkloti purių visuomenę. Vi- 

: ferencijas ir podraug ginkluojasi. Europos Jonienė privalo neklausyti
nusiginklavimas — viena svajone.-

PASTABĖLĖS.

neteisėtų parėdymų, o vietos 
i inteligentai turi sužymėti vie- 
’tos šnipų ir aktyvesnių tauti
ninkų vardu bei pavardes. T »«?

Visus K. A. K. skyrius pra-fpa’to ir be batų (vos spėjo
sente nevėlinti siųsti žinias 
K. A. K. Centrui. Žinios bus 
maloniai sunaudotos.,nuolis, kuris nebetekęs savi

garbos, išdavinėja savo drau
gus, yra Lietuvai miręs. Pra
šome surašinėti visus žmones, 
kurie nori jus papirkti ir vi
sus šnipus, kad mes juos ga
lėtume, kaip tautai pražūtin- už pinigus pardavę savo ver
gų darbų dirbančius, viekai Įtybę, judošišku būdu išdavi

nėja net save gerus draugus ir

Tik pas mus taip galima.

Kaune ir didesnių miestelių 
gatvės ir skersgatviai apsta
tyti šnipais — niekšais, kurie

paskelbti.
1. Stud. Kurganui. pakvie

tus jį kriminalinėn poVeigon 
Kaune, miškų g. 13, siūlė eiti 
šnipo pareigas ir žadėjo mėn. 
atlyginimo 400 lt.

2. Kriminalinės policijos 
valdininkas Jonaitis siūlė Vi-

pažįstamuosius. Pasirodo, kad 
šnipų Lietuvoje dar per maža, 
o šnipams pinigų iš žargstan
čių ūkininkų ir darbininkų 
dar galima plėšti daug, todėl 
kriminalinė policija kviečia 
net studentus ateitininkus ir

Bolševikų laikraščiams Amerikoje, rna J žinios greitu laiku bus nau- duk»6s pavasarininkams Saroči jiems siūlo šnipinėti, išdavinė-* u 7 S .. — _ . . • *. £V_1. _ 1 v • Ii* • •• . • ••
tomai, Maskvos “sendvičių "pritrūko. Patys'^nS°8* Katalikai 
savo jėgomis nepajėgia jų išlaikyti. Nuolat įdiųsūs kovotojai, 
renkamos aukos it ant vištos kojos stovinčiam
“ AVbrkeriui”, o dabar jau ir lietuviai bolše
vikai skundžiasi. "Vilnis” verkia, kad eko

turi

Deltuva. Balandžio

būti į''11* -r Sakalauskui eiti šnipų jti savo organizacijos narius ir 
pareigas ir žadėjo a+atinka- 

Hnų atlyginimų. Tok’’s atsiti- 
19 djk.iuų yra ir daugino.

šventoriuje buvo sukviestas i J. E. Vyskupas M. Reinys

nominis krizas, klasių kova, savytarpinės peš- Sakramento Brolijos su^vž pamokslus patrauktas į
tvnės dienraštį varo Į ožio ragų. Girdi, "Vii rinkimas. Dalyvavo veik visi,teisi a.
nis” šiuo tarpu "medžiaginiai stovi labai sil-, parapijiečiai. Raibėjo kur., fc. Į 
linai” Dvasiniai, žinoma, jis visada labai šilu- Telksnys apie Kauno Vysku- opnai" Dvasiniai, žinoma, jis 
nai stovėjo. Tų galų gale

ilp-
suprato ir ak-

gos taryba. Sunku įspėti, kaip ta konferen- j liausi jų šalininkai. Už tat laikraštis yra pri
pijos Eucharistini kongresų. 
Jam bekalbant nuovados virs?

draugus. Atlyginimo pradžio-

Rusai Vyskupam.- 
daugiau laisvės.

duodavo

cija bus vedama ir kaip ji baigsis. Bet rei
kia manyti, kad ji neturės nei mažiausio pa
sisekimo. Nusiginklavimui kliūčių stato 
šiandie nuo kojų- iki galvosz apsiginklavusi 
Franci ja. Jos pusėje stovi visos jos globo
jamos- valstybės, kaip tai Lenkija, Čekoslo
vakija ir kitos. i v :

Ką reiškia nusiginklavimas? Nusigin
klavimas reiškia ginkluoto veikimo sumaži
nimas ligi) žemiausio laipsnio. Nusiginkla
vimas dar reiškia ir tai, kad visų valstybių 
apsiginklavimas būtų lygus, ty. -kad viena 
valstybė nebūtų, ginkluota perdaug, kita-gi 
mažai. Nelygybė yra neramumo priežastis.

t, Štai tiems žygiams kaip kartas ir prie
šinga Francija. Gi mato sau pavojų, jei būtų 
apsiginklavusi arba nusiginklavusi lygiomis 
kad ir su Vokietija. Jei ji vengia, tos lygy
bės kaip kipšas kryžiaus, suprantama, konfe
rencijos negali duoti geistinų sėkmių.

Dicstelkiuie, kas tuo klausimu įvyko T. 
Sąjungos tarybos suvažiavime Genevoje.

Kada iškeltas nusiginklavimo konferen
cijos kksusiuias, Vokietijos užsienių minis- 
teris Curtius patiekė sumanymų, kad visos 
valstybes, kurios dalyvaus sakomam suva- 
fiavime pristatytų nuodugnius sųrašus apie 
šiandienines savo karo jėgas. Taip gi, kad 
praneštų, kiek turi nuolatinės kariuomenės, 
kaip daug kareivių atsargoje, kaip daug 
tokių ir kitokių ginklų. AKnisteris Curtius 
sakė, kad tos visos informacijos konferenci
jos svarstymams bus svarbus pagrindas.

Šiam sumanymui pirmiausia pasiprie
šino Francijos ministeris Briand, jam prita-
8—■glJ.l.J' ■■■ij-L-UajĮ 1.1. m . ■ , J

KIEKVIENAS TORI ŽtNOU 
\ APIEUEOVį?

(Juozo» Kriščiūno paskaita Omahos lietu
viams).

(Tąsa)
I

Dabai-, koks santykis su Amerikos lie
tuviais, kaip žiūrima į tamstų ateitį? 
Kiekvieno ten gyvenančio Amerikono' var 
dhs minimas su pagarba. Tamstos ne tik 
ptieidėjote prie sukūrimo nepriklausomos 
valstybės, liet ir kiekvienas sunkesnis 
darbas, kaip tai — statyba ar kas pana
šaus, kas reikalavo daugiau lėšų, be a- 
merikiečių nebuvo apseinama. Tai kaip 
gali būti nedėkingi tamstoms f Esate ir 
būsite neišdildanioje atmintyje gerbiami. 
Tą patys paty rėte, kurie buvote parva
žiavę su ekskursija tėvų aplankyti. Ne tik 
visuomenės žymūs veikėjui, organizacijų 
atstovai, bet ir pats Prezidentas tamstas 
pagerbia.

a, , u .auti kai* /s u J, ir taip 
išv- žlas Alytun. .*vr tai- žmo- 
i iš Im;

Kriokialaukio "Pavasario” 
kuop. pirmininkas Ali). Mar- 
dosas š. m. balandžio 28 Aly
taus Kaix> Komendanto nuta
rimu ištremtas šešiems mėn. į 
Biržų apskritį. Jis buvo taip 
'staigiai Alytaus policijos nuo- 
• a don nuvarytas, kari nespėjo 
,n‘ Marko apd ilki i, iš ten 
br.vy ištremtas. Kur žmoniš
ka «’.* /

.•'•k kialauki i "Pavasario” 
kuop. narys J u...s Karužas 
ir v.?l Alytaus Laro Kbnict-.- 
dtnlo nutarimu š. m., balan
džio mėn. 13 dienų uždarytas 
vienam mėnesiui į Alytaus ka
lėjimą. Nubaustas už kaž ko
kius nelegalus atsišaukimus. 
Jokių įi’jdjmi’j kad Karabi 
platino nelegalius atsišauki
mus, nėra. Tardymo daviniai 
ir aplinkybės- nodb priešingai 
bet tekią buvo p. Komendan
to valia. Kas . varbuv.ip'n, k?.d 
Alytaus Karo- Komeiulcikr.s 
grųsino Karužų, kaip vilnie
tį, ištremti- okupuoton Lietu
von (žinoma, kada jis iš ka
lėjimo bus paleistas). Oho dar 
heliai.
Onuščio ('Kaišiadorių vysk.) 

kriminalinės policijos punk
to valdininkai Ežerskii,. tardy

■je siūlo po 400 lit. per mėnesį, 
o jeigu nesutiktų būti šnipių 
lai grųsina ištremti į Var
nius. Kaip tokį elgesį, pavadin 
ti? Pasiūlymai buvo padaryta 
stud. ateitininkams Kurganui, 
Kalvaičiui ir kt. Štai kur ei
na ūkininkų vargais ir pra
kaitu uždirbti pinigai, o jauni
mas demoralizuojamas.

Štai kalba liūdni faktai.
Bausti už pasakytus pamok

slus:
i

12. Kun. Mikelkevičius 100 
Ik arba. 1 savait. arešto ir 400

Respublikos Prezidentas A. 
►Smetona nedavė audiencijos 
(nepriėmė) grįžusiom Lietu
von Šv. Tėvo Nuncijui Arki-

padėjėjns p. Kapočius narei - 
jau pasirodė tik keturių puslapių. Taigi, jeiįka^a'° išsiskirstyti. Buvo at-
Maskva nesusimylės, bolševikų spaudai bus[sak>^a, šventorius yia ne VySi{ Burtoloni. Toks Pre- 
trumpu. ' J policijos žinioje. Žmonės pusi- Į?Jlk.nto 8U killJ va,s.

Pra'jlybių pasiuntiniais reikštų nu-

verstas mažinti savo puslapius. Pirmadienyje'

Jliko; Tada policininkas
Dabar Lietuvoje yra visokių keistenybių. He«j° žmones stumdyti ii ko- 

' Mat, gyvenama nenormaliu politiniu gyveni-J0111*8 spardyti. Bespardyda- 
mu. "Rytas” praneša: "P. Karveliai vakarį111®84 sumušė p. M. Stimburie- 
lankėsi pas kun. Krupavičių Garlevoje. lšei-'ne* koją. J* paėmė gydytojo 
nant iš klebonijos buvo nuvaryti nuovadon į put^iini,4 bylos reikalams. I ri- 
ir smulkiai iškratyti. ” Tai bent gadynė Lie-rex°Ii*tcLia P. Preziden.- 
tuvoje atėjo, be kratų ir tardymų nei vizitų įtui dėl katalikų spaudimo, 
nebegalima padaryti. ' Po susirinkimo žmonės- baž

įrauki u.ų diplomatinių santy 
kilį, ar net karo paskelbimų. it. arba 3 savan, arešto, 13.

K, A. K. skyriui A 28, skuJ.Kun- ži^ratt 700 lt arba BU8an- lįdanute balandi U tk Aukšta 

biai vykdintina instrukcija: į^r'° nian- kalėjimo, 14. Kun. dvario "Pavasario” kuopos
8,4 — 9,1 — 18,6 — 3,4 — į^un osa, 13. Kun. Paransevi- pįnuį; inkų. Versecku, pasidė- 

.6,0 — 9,1 — 7,5 — 2, 13 —2, 1 mė-n. kalėjimo, 16. Kun. jo ąnt stalo geležinius pan-
17 — 0 10,2 — 5,4 — 3,6 - lovilaitis 250 it. arba 1 sa- čius ir gąsdino, o be to, pvis-

pa adės prie krūtinės revolve
rį, sakydamas jį nudėsiųs 
kaip šunų jeigu jis neprisipa- 
žinsiųs kaltu. Ir ta? ponas ’ 
Ežerskis- dar gyveną :r yra 
(kriminalinės policijos valdi
ninkas.
' Dar cuvi. pavasarininkų au

kos. Viduklės "‘Pavasario * ’ 

kuopos pirmininkas A Saroč- 

ka ir kuopos rev. kor.i. narys 

J. Sakalauskas Raseinių Karo 

Komendantų nutarimu uždary 

bi kalėjime vienam mėn. nuo 

IV. 10' d'. ne;va u5 pricšvalsty-

ir p. S. Vitaitis buvę sudarę skundų prieš pdę 'vinėti savus tėvus, kunigus, ["Lietuvos Aidas”. Yra tai ne‘Kum Rankelė už pamoksią ir'liinį veikimą, kuris pasireiškė 
Jurgeliutę, norėdami ją iš SLA. sekretorės <mokytojus, draugus. Tai yra [kas kita kaip K. A. K. Pra- Kun. 2’-mskas braukiami ka-[jaunalietuvių ąmd'rinkihte, Kur 

riuomem s teismai.

__ įnyciojo pakeltu ūpu sugtedo-
“Ryte įdėta krikščionių demokratų par-P0 Die\as mūsų prieglauda . 

tijos, ūkininkų sujungus ir darbo federacijos iDeltuviečiai dar kartą savo 
toks pranešimas: "Susipažinę su naujuoju
savivaldybių įstatymu paskelbtuose 
muose į miestų savivaldybes neranda galimu-į <u as‘a* ginan^en,s sa' ° tikę- 
mo dalyvauti.”. Matomai, pranešimas buvo Tnm-reikalus. Tegu visi Lie- 
įdėtas motyvuotas, tačiau motyvų dėl ko tos't,'VOs paseka jų pa-
partijos rinkimuose nedalyvauja cenzūra ne-.!''ZUZ1U‘

Įleido spausdinti. Tas naujas rinkimų įstaty-J Jaunime, saugokis šnipų 
mas prasilenkia su Valstybės KonstitucijosDaugelyje vietų pavasariniu- 
nuostatais ir su teisėtumu. ' i kalus ar tai mokiniams poli-

rinki- isl-Kia
akimis pamatė, ką tautininkai 

Garbė di Ituviečiams,

14,9 — 3,8 — 5,7 — 19,1 — 
14,u.

Kriminalinės policijos malo
niam dėmesiui.

vait. Kalėjimo^ 17. Kun Mak- 
nav’tius 50 it. arba parom a- 

c, 18. Kuu. Prulavičius na- 
baustas administraciniu būdu 
200 lt. arba savail. arešto

"Lietuvos Aidas” paskelbei Traukiami teisman: 
einančio krim. policijos virsi- 1. Kun. Vaičaitis, 2. Kun. 
nmko pareigas p. Statkaus Banaitis,. 3; Kun. Mačiulaitis,
pranešimą apie K. A. K. Pa 
reiškiame, kad krim. policija 
apie K. A. K. nieko nežino. K.

4. Kun. Brundza, 5. Kun. Pa
lukaitis, C. Krupavičius, 7. 
Kun. Paulionis, 8. Kun. Paran

ki. K. nėra Kauno Arkivysku- [sevičius, 9; Kun. Žilinskas, 10. 
pijos Kurija nei Kat. Akc. [Kun. Vilkaitis, 11. Kun. Gu- 

’cija siūlo didelius pinigus,.[Komitetas nei įrankis krikščio [rinskas,* 12. Kun. Jakulevi- 
Libaralų spaudą rašo, kad p. S. Gegužis • prašydama šnipinėti ir išda-jnių, demokratų, kaip paskelbė čius, 13. Kun. Rankelė. Iš jų

vietos pašalinti. Tas skundas buvęs ineštas judošiškas darbas. Jaunimas, šom ieškoti.
šiomis dienomis buvusiame Pildomojo Komi- kurio siela yra kilni, negali 
teto susirinkimam Tačiau skundas atmestas, nei grųsinimams nei papirki-

Jėznas. "'Pavasario” Rajo- 
Ambrazevi-

juodu pasiginčijo su juunalie- 
t;:vių centro astovu, kada- šis 
• ’.iė šme'žti pnv l- i vadus. 

La-cvoj Lietu.oj - -

Ta’/tininkai nutarė leisti 
naują laikraštį kovoti prieš no pirm. Julius

Del to "D-va” rašo: "Mums labai gaila, dvie- į maine pasiduoti. Yra tai ne [K. K. K. Deli vardo dnr gin- čius š. m. balandžio m. 27 d.
jų žmonių, kurie gavo po ilgą nosį. Tais žino- tik mūsų sunkiai uždirbtų pi-[cijnsii Redaktoriumi numato- ištremtas šešiems mėm į; Ma- į iuisvė visiem i,
nėmis yra S. L. A. Prezidentas Gegužis ir nigų aikvojimus, bet ir mūsų mas Marius arba jam panašus žeikių apskritį. Jėzno. polici- [ K. A. K
redaktorius Vitaitis.” 'tautos savižudvstė. Tas jau- ponas-. 1 jos punkte buvo areštuotas be į (Paniro» •

r
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amerikiečiuose, dėlei ko susirūpinęs kiek- kivyskupas Ratti, Apaštališkas Vizitato- 
vienas lietuvis patrijotas. Jaunoji tamstų i liūs Lietuvai, popiežius Pijus XI”.. Aš

i karta mažai bemoka lietuviškai kalbėti, 
jaw atsidūrusi istautėjimo angoje. Kai 
kuriose bažnyčiose jau sakomi jaunimui 
angliški pamokslai, nors tos yra berei- 

! kalinga, nes suprasti tėvų kalbą dar jie 
gali, l'r tokios skubotos reformos yra 
labui' kenksmingos lietuvių tautai. Jau 
nui ir mažai valstybei yra didelis smū
gis netekti trečdalio savo sūnų. Valstybė 

- deda pastangas, kad kaip nors palaikyti 
lamstuose lietuvybę. Žinokite, kad prisi- 

’ rišimas prie tėvų kalbos, tėvynės nieilė 
yra brangi idėja. Ją kelia į padanges ne 
tik pasaulio išminčiai, bet ir Bažnyčios 
herarchai. Matome, popiežiai siunčia pa
laiminimus atskiroms tautoms, šis popie
žius yra ypatingai pagerbęs lietuvių tau- 

. tą. Kada jis buvo apaštališku vizitatorių 
Lietuvai ir Kaune vienąje salėje pasakė 

' karštą prakalbą, ragindamas lietuvius bū
ti ne tik ištikimais katalikais, bet ir su
sipratusiais tautiečiais. Ir dabar toj vie*’ 
toj yra marmolo lentoj aukso raidėmis

Bet pastebiaiuas ir liūdnas pažymys parašyta: “Iš šios vietos prakalbėjo Ar-

manau nesiras iš tamstų ne vieno, kuris 
nemylėtų ar negerbtų savo Tėvynės, bo
čių kalbos. Tiesu, kai kurie linkę many-- 
ti, kokia nauda iš lietuvių kalbos čia gy
venantiems. Nepaiuįrškite priežodžio, tos 
liaudies išminties taisyklės, kuria, žmoni
ja per šimtmečius sukūrė,, įkūnydama 
aukso tiesą. Priežodis sako taip: geras 
dalykus svetima jtalba kalbėti, bet di
delė gėda savos nemokėti.” Sunkenybės 
nėra prie tėvų išmokti gimtosios kalbos. 
Neįsivaizduoju koks tas sūnus ar duktė, 
kurie girdėdami kiekvieną dieną tėvelius 
kalbant lietuviškai, bet neišmoksta jų 
kalbos. Daleisti kitaip negalima, kaip tik 
užsispyrimas, neapykanta gimtosios kal
bos ir negerbiamas tėvų. Žinoma, daug 
kuities yra ir iš tėvų pusės. Daugelis ne- 

‘ siotengia ir nėnori pramokinti lietuviškai 
kalbėti. Pažįstu tokių motinų, kurios dar 
nesenai atvykę iš Lietuvos, žiūrėk, pa
krikštija savo kiuKkius svetiniais Lietu
vių tautai vardais, kaip tai Wi(geimais, 
Reimondais ir kalbina vien tik angliškai,

nors pačios temoka kelius žodžius tos 
kalbos. Todėl nenuostabu, kad toks sūne
lis ar dukrelė, nors ir pramoksta žydžiuo* 
damas kelius sakinius lietuviškai pasa
kyti, bet netrukus ir tuos pačius- pamirš
ta. Labai išmintingai daro tie tėvai, ku
rie iš pat pradžių kūdikius kalbina lietu-

vių kalbos, bet ji klestės ir skambės kar
tų kartose.

Parūpinkite jaunimui lietuvišką mal
daknygę. Nepamirškite,, kad. maldaknygė 
išgelbėjo Lietuvą, nuo- surusinimo,, taip da
bar šią kartą ji išgelbės nuo istautėjimo, 
jei melsis iš jos.

viskui. Lengviai tada jie išmoksta. Paau- r Antra priemonė — mokykla. Ką mė
gusių nesitikėk išmokinti, nors ir labai 
norėtum, visos pastangos nueis niekais. 
Bet ir motinos geri norai mažai ką gel
bės, jei nepanaudosite šių priemonių, ku
rias čia trumpai priminsiu.

Svarbiausia iš tų priemonių yra 
spauda. Jos galybė yra didelė?* Be spau
dos pagelbės jokios idėjos neįgyvendina
mos. Todėl ir tautybės idėja be jos neį
manoma. Yra sakoma, keno rankose spau
da, to rankose galybė ir valdžia. Ka» nori 
kokią kalbą išmokti nesinaudodamas li
teratūra ta kalba, jos neišmoks, o jei kiek 
ir pramoksta, bet greit užmiršta. Bet 

* daugelis išmoksta gerai svetimų kalbų 
vien tik iš knygų. Todėl ir tamstus vai
kai jei skaitys lietuviškas knygas ar Nai

kykloje įskiepijama vaikučiui, tas jame 
pasilieka ant visados. Yra patirta,, kad 
Amerikos pradinėje mokykloje vaikutis 
negirdėdamas lietuvių kalbos labai greit 
ją pamiršta. Labai skaudu girdėti kad jos 
omahiečiai sunkiai uždirbtu skatiku pas- 
tatidiuote erdvę mokyklą,, bet jūsų vaiku
čiai nepamokinaiui lietuvių kalbos. Prašy
kite gerbiamo klebeno, kad išsirūpintų lie
tuves seseris. Neatsilikite nuo kitų lietu
vių- kolonijų. Kur tik yra savos parapijos 
ir mokyklos, visur mokinama lietuvių kal
bos. Jfisų tėvai šventa pareiga reikalau
ti, kad jūsų vaikučiai būtų mokinami lie
tuvių kalbos, nes to reikalauja tautos la- 

’ bas ir tėvynės meilė. žinBkite, kad1 tau- 
r tybė Amerikoje riša prie savos parapi-

krašČius, užtikrinu kad nepamirš lietu- jos, tuo pačiu ir prie tikėjimo.
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Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas Į

Šiandie žibčioja mano ra- patys darbininkai lauk iška- j 
dio aukštomis vilnimis, ku- pojami.
rios labai toli eina. Kas nori ' _______
girdėti, težiūri čia. Kurie Amerikos lietuviai

________ paeinate iš Utenos, organizuo
kite fondų paminklui lietuviš
kai dainai Utenoj pastatyti. 
Ba tam miestely jau nevalia 
nei ilgiausių metų žmogui už
dainuoti. Priklodas vra toks.

O

/u

MOTINOS PASAKOJIMAI APIE RUSIJA.
Neseniai pabėgusi iš Tinsi-. birų', į Solovkas ir sušaudy

tos į Rumuniją viena šeima mus. Prie to mes jau pripra- 
šiaip vaizduoja Rusijos gyvo- tom. Naktimis dabar daroma 
nimų. Motina dar jauna mote- visuotinės kratos, kaip kad ba
ris, bet jos plaukai nuo ]x*r- davo 1919 — 1920 metais, 
gyventoj vargų ir skausmų GPU agentai ir konosomolcai

Kankinimai bolševikų žvalg; 
boj GPU.

Apie kankinimus GPU (žval 
gvboj) pasakoja žmonės, ku
riems stebuklingai pavyko iš 
ten, išeiti. Žiauriausi kankini 
mai atliekami soo tam tikra 
kedele, vadinama “spectul

Maskvos tavorščiai pasiūlė 
Pruseikai atvažiuoti j Maskvą, 
ir savo nusistatymų parodyti 
vyriausiam komunistų revol- 
vercionalui. Pruseika atsisakė, i

jau visai pražilę. Jos doo ber-į vaikščioja per butus ir paima Toji kedele “spectulčilč;v”

Suprantamas daiktas 
da nori gyventi.

.l>s

Chicagos lietuviška vorke- 
rio gazieta didelėm raidėm 
šaukia organizuotis ir kovoti 
prieš algų kapojimų. Tuo tar
pu pačioj vorkerio gazietos
pastogėj ne tik algos, bet ir 'ir buvo ištardyti.

Po rekolekcijų kun. Lipnickui 
išvažiuojant iš Utenos, vietos 
gimnazijos mokiniai, palydėję 
j stotį, norėjo ilgiausių metų 
jam uždainuoti. Bet policija 
neleido. Kurie studentai ne
klausė, nes manė, jog Lietuvoj 
nėra įvestos dainavimo pro- 
liibicijos, tie atsidūrė steišine

Sveikata -- Laimės Šaltinis
------- Rašo Dr. A. G. Rakauskas---------------

TUMORAI (TANAI) BEI 
DYKOS MĖSOS.

nosas, gi kad tų atsiekti rei- 
{kalinga atsakantis ir teisin
gas gydytojas, nes šarlatanai, 
kurie vadina save “dakta-

Dr. A. G. Rakauskas 
2415 W. Marąuette 
Rd. Grovehill 3262

(Tąsa)
Pavojin

gasis bei pik 
tasis tumo
ras paprastai 
yra vadina
mas vėžiu ir 
taip-gi gali 
susidėti iš 
bile kurioj 
kūno audme- 
nų. Šie vėžiu
vadinami tumorai pasižymi 
greitu augimu, plečiasi jaug
dami į aplinkinius kūno 
audmenis, beto jie turi gali
mybės plėstis, ir žinoma tai 
daro, kraujo ir lymphatic 
takais, taip kad vėžinio tumo
ro augimas gali apsireikšti 
bile kurioj ir net daugely 
kūno dalioj ir gan toli nuo 
tos vietos, kurioje vėžio au
gimas pirmiausiai prasidėjo. 
Piktieji tumorai gali pradė
ti augti bile kurioj vietoj iš
orinėj ar vidujinėj kūno pu
sėj. Jo augimas dažnai pasi
taiko ant odos, lupų, liežuvio, 
ryklės, skrandžio, didėsės žar
nos, išmetamos žarnos (rec- 
tum) prostate liaukos, moti- 
niukės bei gimdos ir krūties. 
Vaisinimosi organai ir krūtys 
yra dažniausios piktojo tumo
ro vietos pas moteris, gi 
skrandis — pas vyrus.

Gydymo klausimas tumorų 
reikale yra begalo svarbus. 
Juomi domisi kiekvienas žmo
gus, o ypač, tie, kuriems gydy
tojas yra pasakęs bei padaręs 
diagnosų, kad juose auga tu
moras. Sųrišy su nepavojin
guoju bei paprastuoju tumo
ru gydymo klausimas yra leng 
vai išrišamas. Išėmimas tu
moro chirurgijos būdu, arba 
kitaip sakant operacija, yra 
geriausias gydymo būdas, ku
rį galima apturėti šiandie ir 
žmogus yra visiškai išgydo
mas. Radiuni’as, X — spindu
liai ir kitokios pbysinio ir 
cheminio pobūdžio priemonės 
yra vartojamos nprubežiuotuo- 
Le ir parinktuose atsitikimuo- 
|se.

Sųrįšy su pavojinguoju bei 
[piktuoju tumoru arba vėžiu 
pirmiausias ir svarbiausias 
dalykas yra ankstybas diag-

priklausę viską, kas jiems patinka, 
organiza-j Naktimis namuose dega e- 

llektra. Šiurpus bildesys į du-

New Yorko Zoologijos draugija pargaloeno iš Brazilijos 
keistų šunį, sverianti 15 svarų. Jo balsas panašus į paukščio
balsų.

kad tokis prakeikimo vertas] vienam tokiam ligoniui užti- 
darbas jiems sekasi, o sekasi krina jo brangių sveikatų ir 
dėl to, kad daugelis žmonių, i gyvybę. (Bus daugiau)
o ypač. mūsų brolių lietuvių, ti i ------------------
ki įvairiems melagiams. Jeigu ATSAKYMAS J. B. — 
koks nors sukčius apgautų Nevaisingumo reikale 
žmogų piniginiai, tai tuščia daug priežasčių, taigi ir tam- 
jo, žmogus, sveikas būdamas, j stos metama žmonai kaitė yra 
gali vėl prasigyventi, bet jei-j be pamato. Gvildenti šį klau- 
gu toks pat sukčius išplėšia simų laikraščio skiltyse yra 
žmogaus sveikatų,, tylėti nega- ,nepatogu. Šie ir panašūs jiems 
Įima, nes be sveikatos ne tik klausimai galima rišti vien 
kad prasigyventi negalima, Į privačiai.
bet ir geriausias gyvenimas;------------------
nemiela, o nors ir turint užtek 
tinai pinigo, tos taip brangios, 

rais” ir kurių šiandie svetini- (sveikatėlės nusipirkti jokiu bū 
taurių tarpe yra daug lau- dn nėra galima. Žmogus, pa- 
kiančių savo aukų; vienų, j tekęs i teisingo gydytojo ran- 
kad ne tik nepažins ligos, bet kas, visados gaus geriausių 
tuom pačiu tarpu, “begydy-] priežiūrų, ir, jeigu reikalo bus, 
darni”, užvilkins arba užtęs!toks gydytojas „visus galimus
keletu mėnesių brangaus laiko 
o tuomet nors ligonis ir paten
ka į tikro gydytojo rankas, 
jau būva per vėlu kų nors da
ryti.

būdus, kokie tik medicinoje 
praktikuojami, panaudos sa
vo pacijento ligos ištyrimui ir 
nuo tos ligos gydymui. 

Išgydymas nuo piktojo tu- 
galimasPasiteirauk, brangus skaity-j moro bei vėžio yra 

tojau, pas savo draugus, pa-Į tik tada, jei gydymo priemo- 
žįstamus ir artimuosius ir la- nes yra panaudojamos pačioje
bai greitai sužinosi, kad tikrai 
yra daug aukų šiandie jau ne
laimingų, kuriems pagelba nė 
ra galima ir vien dėl to, kad

ligos pradžioje. Ankstybas ir 
visiškas prasidėjusio augti 
piktojo tumoro išėmimas ope
racijos būdu, o be to radium’o

pakliuvo į rankas tų, kuriems lir X-spindulių panaudojimas
rūpi ne žmogaus sveikata, bet 
jo kišenė. Ir kas svarbiausia,

po tokios operacijos duoda 
gražiausių rezultatų ir kiek

niukai prievartaf
bolševikų jaunimo 
vijoms.

-r- Vyras areštuotas, — pa-į ris. “Krata, atidarykite”,
sakoja Ji. — Jokio kaltinimo Motinai tai pasakojant jos 
'jam nepareiškė. Keletu mėne
sių kankino kalėjime. Paga
liau GPU nutarimu ištrėmė.]
Ten ir mirė.

Palikusi našlė

yru mažutė kaip vaikų tabn-
1 retėlė, ant kurios galima sė
dėti tiktai labai susilenkus. 
Ant galvos didelės elektros 
lempos. Sargybiniai kas dvi 
valandas keičiasi. Kankina 
niasis gali sėdėti ant tos kė
dutės dienų, dvi ir tris ir jam\ •

(Tąsa ant 5 pusi.)

sūnus, buvęs komsomoleas, 
pašoksta ir sako: “Aš patsai 
vaikščiojau. Biauru, bet nie- 

' ko nepadarysi... Įsako ir turi 
su dvejetu i eiti.”

r

vaiki) rvžausi iš Odesos bėgti i. °
jį Rumunijų. Nebodama sun-1 
kūmų ir pavojų bėgant per] 

‘ ‘ 'rubežių nutariau, kad bėgant 
nebus didesnio pavojaus į 
kaip gyvenant Odesoj.

Nuo š. m. sausio m. bolševi-i 
kai ypač smarkiai pradėjo te-j 
rorizuoti gyventojus. Aš čia, 
nekalbu apie ištrėmimus į Si-|

KELIONĖ PO EUROPĄ.

Šimtai lietuvių šiemet vyks 
aplankyti Lietuvą. Keliautojai 
visu keliu pamatys nematytų 
dalykų, įgys naujų įspūdžių, 
Tas viskas yra labai indomu 
ir malonu.

Keliautojai kartais savo 
įspūdžius aprašo laikraščiuose 
ar knygose.

Taip yra padaręs geri:, 
kun. P. Vaitukaitis, plačiai 
žinomas veikėjas, Nekalto Pra 
sidėjimo Panelės Šv. par. vi
karas. Jo knyga vadinasi “Ke 
lionė po Europą ir Įspūdžiai’. 
Knyga papuošta paveikslais 
ir indomiai parašyta. Kaina 
$1.50. Galima gauti pas gerb. 
autorių, “Draugo” knygyne, 
arba per “Draugo” agen 
tus.

PAVASARINIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
Mūsų BARGENAI tarpe daugelio kitų yra dar sekami:

« 1. Pa-rlor setas, kaina $150,
’ parduodama už ... ................ *75.00
J 2. Bedruimio setas kaina $150,
^parduodam už ... .................. *69.00

S. Dlning-room setas, kaina
$85, parduodam už ......... *49.00

Didis Pasirinkimas Radto 
Visų Išdlrbysčlų 

■ ESAM TIKRI, KAD NAUDOSITĖS 
į Šiais musų bargenais —

S •— LAUKIAM.
g LIETUVIŠKAS RADIO

PROGRAMAS
Kiekvieno panedėllo vakarų iš stoties 
WHFC, 1420 kilocykles nuo 7 iki 8 

valandai vakare.
Kviečiam klausytis—M. P. JAVA- 

RAUSKA8 Ir J. BERTULIS—savinin.

CITY UPHOLSTERED FURNITURE CO.
2314-16 Roosevelt Rd. Tel. West 5743

TUBBY

V

te*
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PAK5TRY-IVUlSH YOG 
VOOOLD SEE VOHAT YoV 
CAM DO TOVOAPD tOlVltft 

THE MVSTEPYy.

S"),

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLiy RAŠTINĖJE
52 E 107 St Kampas Michigan Aveuue

Telefonas Pullman 5950
Real Katate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

DRAUGO” RADIO

KNIKAS
lioje, Dirželio (Jone) 7 diena, 1931 m.

VYTAUTO PARKE
PRIE 115, TARP CRAWFORD IR CICERO AVĖS.

Šiame piknike bus pagerbti seniausieji Chicagos lietu

viai ir lenktyniuos iškalbingume jauniausieji Chicagos 
lietuviai, tai yra mokiniai parapijinių mokyklų. Pikniko 
vieta — VYTAUTO PARKAS — yra modemiškai 
Įrengtas. Piknikierių palinksminimui bus gera muzika, 
dainos, šokiai, baseball ir kitokios įvairenybės.

Visos Chicagos ir apylinkių lietuvius išanksto šir
dingai užkvečiame dalyvauti.

L.Ci iminating Evidence.
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DRAUGAS

LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, IUL “

Rųdio Stotis A. J. J.

bės” redaktorius p. J. Valai
tis ir sekretoriavo p. Ą. B. 
Strimaitis, — gyvai dalyvavo 
visi pasiturimo dalyviai. Pa
aiškėjo ir Brooklvno Vaizbos 
Buto neveiklumo hiios prie-

a Antradienis, Geg 20 d., 193 L

B^ooklyuo Vaizbos Butas jau 
senai teposėdžiavo, atrodo, 
kad jis tik ant popieros te- 
gyvoja. Gal yra tam priežas- žastys. Kun. Balkunas pasiujė, 
c jų f Taip ilgiau negali tęstis. kad Brooklyno vaizbininkai 

yra prašo- netrukus sušauktu, specialų su
X Šv. Antano par. piknikas 

įvyks paskutinį sekmadienį :Š:s susirinkimas
šio, mėBesio, t. y. 31 gegužės, Imas nurodyti budus, kaip su- sirinkimų vietos vaizdos k,lau- 
Vytauto paike. Šeimininkės, grųžinti Brooklyno Vaizbos simams spręsti. Pasiūlymas 
kimios dirbs restorane turės Butui aktįagumų, nes šis bu- buvo visų užgirtas ir gautas 
daug visokių valgių. Taipgi( tas sulig savo geografines pa- pasižadėjimas veikta P. A. B.

Hipi

*4 *

Tokį trijų milionų dol. ver- kė skaitlingas būrys žmonių 
tės namų statydinasi viena ir linksmai vakarų praleido, 
spaudos bendrovė Bostone, j Visiems širdingai dėkojam 
Mass. Namus bus italų renai- už atsilankymų ir vakarų pa- 
sanso styliaus. rėmimo.

Visos rėmėjos prašomos 
ateinančiam susirinkime su-

atvažiuos lietuviškas veng
ras. Aptiekorius p. Jankaus
kas žada jam daug vaistų auk 
oti. Čigonė ir Ickus taipgi pa
sirodys piknike* O šv. Anta
no draugija visus vaišins už 
baro. Moterų Sų-gos 2 kp. res
torane duos skanius visiems 
pietus.

Bulvariškiai, p. P. Petroniai 
vadovaujant, piknikan atva
žiuos “in corpore”.

NEW YORKO LIETUVIŲ 
PASITARIMAS VAIZ

BOS REIKALAIS.

Gegužės 13 dienų pasitari
me Lietuvos Generaliniam 
Konsulate, dalyvavę 19 as
menų, iš New Yorko, Brook
lyno ir apylinkių: Gen. Kon
sulas P. Žadeikis, vice-kon. 
P. Daužvardis, kun. N. Pakal
nis, Kun. J. Balkunas, Dr. M. 
J. Vinikas, Adv. M. M. Šil
kas iš , Pliiladelphia, Pa., V. 
Ambrozevičius, A. B. Strimai
tis, S. E. Vitaitis, P. Bukšnai- 
tis, D. Klinga, J. Valaitis,

dėties gali ir privalėtų sulos- Strimaitis priminė, kad per
ti nepaskutinę rolę visoje w vasara jam besisvečiuojant geįdaviino, kad asmenų ir 
Vaizbos Butų sųjungoje Am?- Lietuvoje buvę žadėta Lietu-igrupiųĮ ^puldinėjimo vietų
rikoje..

Toliau kalbėdamas p. Ža
deikis nurodė, kad kiekvie
nam Vaizbos Butui yra svar
bas šie ketui'i uždaviniai.

1) Prekybos su Lietuvų vys 
Urnas,

2> Turizmo į Li tuvy skati
nimas,

3) Rimtų investavimo progų 
ieškojimas Lietuvoj“,

4) Savo jėgų organizavimas,

voje įsteigti informacinę pavalo užimti svetimų nuo-

ekprominiam bei kultūriniam K.)
vnvbui pačioje Amerikoje. 

Nagrinėdamas tuos ketu-

C H I C A G
turų Amerikos lietuvių invest 
nientų, turizmo ir prekybos 
reikalams,. Susirinkusieji tam 
pritarė ir užprotokolavo savo 
pageidavimų, kad tas turėtų 
būti padaryta bent šiais me
tais.

(Spaudos žiniomis tas ir y- 
ra jųu padaryta pavydai© ko
misijos prie “Ekonom. Studijų 
Draugijos” Kaune -r- L. G.

I Posėdį baigiant, p. M. Vini
ckas ir “Tėvynės” redaktorius

r.u? punktus, p. Gen Konsulas p gį Vitaitis, nurodė, kad

Adv. J. Jurevičius, A. Kasmo- 
eius, J. V. BaltrukoniĄ E. Rud 
ninkas, J. Ambraziejus, J. 
Kružintaitis, A. S. Trečiokas.

Iš anksto išsiuntinėtuose 
kvietiniuose buvo nurodyta, 
kad bus kalbama apie visuom. 
ekonominius reikalus, kurie 
liečia ir New Yorko apylinkę.

Pasitarimų atidarė Gen. 
Konsulas P. Žadeikis, plačiai 
paaiškindamas pasitarimo rei
kalingumų, jo tikslus ir užda
vinius. Jis pažymėjo, kad sis- 
tematingas Amerikos lietuvių 
visuomeniškai ekonominio or
ganizavimosi darbas, prasidė
jęs pernai V. D. metais pavy- 
cale ekonominės konferenci

jos, nors nelengvai betgi ei
na pirmyn. Ekonominės kon
ferencijos metu sudarytas E- 
konominis Centras stengi 
vykdyti savo uždavinius vie
nų po kito; štai jau išleido ir 
išplatino vaizbininkams svar
bia knygelė N. 1, — rengiasi 
išleisti šiais metais panašių 
knygelę N. 2, — Ek. Centro “ 
turizmo skyrius ragina orga
nizuoti jaunimo ekskursijas 
Lietuvon ir turi pagrindo ti
kėtis, kad niekas neatsistos 
prieš tokį kilnų darbų, bet.

nm odė, kad dei aukštų Ame
rikos muitų ir dėl Lietuvos 
gamybos kaikurių šakų neišsi- 
vystimo (pav. lininių audinių) 
Vaizbos Butams netenka žy
mios rolės lošti, — patys Lie
tuvos konsulatai pajėgia tam 
darbui tarpininkauti 

Turizmo klausimas Lietuvai 
daug svarbesnis ųegu dabar
tinė prekyba su Amerika, ta
čiau be rimto Lietuve.., įstai
gų su . mpinir.io šiuo svarbiu 

• alų Amerikir» vaizbibin 
kai legali daug neveikti. Ta
čiau turizmo reikalas yra jau 
gerokai išjudintas abejose At- 
lantiko pusėse.

Kas dėl investavimo pinigą

panašiam visuomenės darbui 
kenkia pastaruoju laiku pasi
reiškė partiniai užsipuldinėji
mai. Susirinkusieji reiškė pa

meni ų gerbiamas 
men’s agreement 
suomenės grupių

ir “gentle-
' tarpe vi- 
Po keturių

IŠVYKO Į KANADĄ.

grųžinti visus “bunco” tikė
tus, arba pinigus. Onytė.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

H E E C J A L I e l .« 
l’uigi aenualminkit. oei aU,i> v- 

liktą specialistą. ne pas Koki uept. 
iyrėi|. Tikrai) apačia isitu. .. >>» p., 
lesonus. neklaus jūsų ka« jutus ker 
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno lėegeamliiavlnio. Jus su 
taupyslt laiką b> pinigus. Daugelis

________ • - kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jura,
xelto, kad. jie neturi reikalingo pa 

Pereitų sekmadieni šv. Jur-Į tyrimo, surašymui žmogaus kenks 
mlBgumų.

Mano Radk — Scępu Rugg
A-Ray Roentgeno Aparatas ir vt- 
sUkas bakterloboglAkua egeąminavi 
mas kraujo atidengs man jūsų tik 
ras negeroves, Ir jeigu aė paimsit 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy 
vumas sugryė ūma taip kaip buvt 
pirmiau Jeigu kenčiat nuo ligų aku 
vlo. žarnų, inkstų, odos, kraujo net
vų, širdies, reumatizmo. . .........
uždegimo žarnų, silpnų plaučių art. 
jeigu turit kokią užslsenė juslų i.« 
kerėjusią, chronišką Ilgą, kuri u- 
pasidavė net gabiau, kkiiyno. g, 
lytoj ui. Deatidėliokit neatėję pu 
>ua»a

DR. J. S. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Ir.ėjlmaa Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD
Arti State Gatves 

ufu»o Vaijąądior' Nuo 10 ryto ik 
l po plėk Vakarais nuo 6 iki 7 
Nedėliooyia ąuo 19 ryto Iki >

Bf> nle«

[i|u . — — I IIIL

gio par. bažnyčioj buvo pir-
Bridgeport. — P-nia R. Ma- moji vaikelių ir mergelių ko- 

valaųdų diskusijų ir pasiklau- ziliauskienė, plačiai pagarsė- muilija. Buvo nemažas būrys 
sę įspūdžių iš U. S. A. Preky- jusi “Draugo” kontestininkė, ir gražioje tvarkoje viskas 
bos Būtų konferencijos, Atlųn- išvyko vakacijų į Kanadų. ■ atlikta. Po visam fotografas 
tie City, (kalbėjo A. S. Tre- gv Jurgio par. mokyklos;Stankunas visus nufotografa- 
čiokas) įy Tarptautinių Preky biednų tėvų vaikučiai tebėra V0,
bos Rūmų Kongreso, Wasli- valgydinami. Biznieriai ir j ------------------
ington, D. C. (pasakojo Gen. šiaip jau pasiturintys žmo- 
Kon. P. Žadeikis), susirinkus© prisideda. Pastaruoju |
ji išsiskirstė gerame upe. į laiku graborius p. A. Masals-1

BUNCO PAVYKO.

Šv. Kazimiero Akademijos
Liet. GoBoralinis Konsulatas kis taip reikalui nupirko di- Linėjų 1 skyriaus “bunco

15 Pa r k Row,
New York, N. Y.

idelį maišų miltų.

Atydžiai skaitykite biznie
rių garsinamus bargenus 
ir įvairius išpardavimus.

advokatai

party” gerai pavyko. Atsilan

Knygos
JOHN B. BOROEN

(John Bagdziiinas Borden)
ADVOKATAS

109 W Adams St, Rm. 2111?
Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak
Telephone Roosevelt 9090

' Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9601
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

MOKSLAS IR TIKĖJIMAS^ didelė knyga, parašė A. Jakštas 
400 puslapių kaina .............................................. $2.00

ŠVENTASIS AUGUSTINAS, didelė knygų, vertė J. Ke-1 
liuotis, 256 puslapių, kaina ................................... $1.50’į

BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, pąiašė D-ras A. Maliauskas 20c.,1 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c.

į Lietuvos įmones, tai tas yra ŠVENč. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
didžiai svarbus reikalas kaip MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku-

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldunr. lestyje 
Room 2414 ,

ONE NOKTU LA SALLE BLOG 
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La Šalie and Madison Sts- 
Ofiso Tel 8TATE 2704: 4412

Kad Budriko krautuvė y- 
ra didžiausia Lietuvių mu
zikos krautuvė Amerikoje. 
Jus galite gauti sau radio, 
pianus, refrigiatorius, di- 
dižiausį pasirinkimų Cliica- 
goje. Ir kainos daug žejnes^ 
nūs kaip kitur.

Radio aptarnavimas vie
nus , metus dykai. Pilna 
garantija su kiekvienu ra
dio.

For COLDS, COTJGHS
Soge tk^NNKt, muBcular rhen- 
JOMUie pains.appty Mn»-
tMNde« tht •’counler-irritaiU’’

AT ALL DRUGGISTS

Amerikos lietuviams taip ir j 
pačiai Lietuvai, tačiau jis turi '

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K. i 
Zajančkauskas kaina .............................................. 15c.’,

būti daromas su didžiausiu Į ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.l
atsargumu, kad nesusilaukti Į I. C. kaiha.............. . ............ ................... ..................  10c.
nusivylimų, kulių yra buvę EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. 
praeity. Čia Ekonominis Ccn- KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 19c. 
tras yra nusistatęs kreiptis į ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius-

Ekonom. Studijų Draugijų” 
Kaune ir prašyti jos, kad su
rinktų žinių apie visiškai pa
tikėtinas investavimo progas 
Lietuvoje, — gautų informaci
jų manoma atspauzdinti Eko
nominio Centro leidiny N. 2 
visų Amerikos vaizbininkų ži
niai ir pasinaudojimui.

Svarbiausias ir mums vi
siems privalomas darbas yra

savo jėgų organizavimas A- 
rnerikoje”. Gi čia su.sirin.ku- 

Liems ypatingai turi rOpėti

tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina ................. ... 40c. |
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis i

kaina..................... . ................. ... 5.......... ......... . 10c.
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,'

kaina......................................... ..................75c. į
KRUVINAIS KELIAIS, M h n i girdas Dangūuaa 4-rių veiks-'

mų drama, kaina................................................ . . . . 25c.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kum

Pranas Jakštas, kaina.............. . . . ............. .............50c.
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $200
TEOLOGUOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.

Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
246 puslapių kaina .................................................. $1.75

\aizbininkų organizavimas vi 'TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
soje New Yorko valstybėje 
(štate). Apie šį reikalų if ten-

Lietuvos Universitete Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.

priešingai, visi tara sandariu-|ka mums čia tartim: ynu gi

J, P. WAITGHES
Lietuvos Advokatus

Iki 8 vai. kortuose — nuo 3 iki t 
Subatomis nuo 9 Iki 9

52 East 107th Street
Kampas Michican Avė.

Tel. PullmaD 6950—namų Pull. 637 
Miesto ofise pagal -sutarti

127 N. Dearbom Street
Ketvergais ofisai uždaryti

PROBAK-
Tetepb-ąne. Deąrborn 0057

F. W. eH£RNA0GKAS
ADVOKATAS 

160 Nortb La Šalie Street
ROOM 1431

Nuo 9:M iki 5 vai, vak.
Local Office: 1M» S. UNION AVĖ. 

Tai; Roogėvea 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vaj. vak. 

(Išskiriant Seredas)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 South La Salia Street 
Room 1701 Tel. Randolph 0381 

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy- 8241 s. Haiated st Tat vietory osm

ninkaus; pats Ekon. Centro 
pirmininkas Dr. Puskunigis 
pasirengęs šių vasarų vykti į 
Lietuvų i? tikisi dalyjifąuti 
Lietuvos Ekonominėje Kon- 
ferencijoje Kaune. Pažymėti
nas ir tas faktas, kad wū*ų 
Vaizbos Butų nariai iš Pfiila- 
delpbia, Pa., iš lAųltiinoro,
Md. ir iš Newark, N. J. daly
vavo 19 suvažiavime Cbamber 
of Conunerce of the United
States, kuris įvyko gale balan- taip h Lietuvos gyvenimo 

daug žymesnę rolę negu 
SioL

Tolimesnėse diskusijoje, ku-

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumų

namie

Šis gražus Victor viktro- 
la vertės $25.00 už

$12.00
grojo rekordus labai garsiai 
ir gulima išsivežti į pikni
kus ir j Lietuvų.

PIKNIKAS DEL PALAI
KYMO LIETUVIŲ MU

ZIKOS IR DAINŲ 
PER RADIO

įvyksta Nedėlioję, Gegu
žio 3 L dienų Chernausko 
darže Justice Park, III. prie 
79tli St. ir Archer Avė.

$300.00 prizų ir duoda
ma su tikietals dovanos. 
Kaina tikietų po 50c. Tikie 
tus galima gauti iš kalno 
pas

JOS. F. BUORIK,
' „ h»Cv •___

3rt 17-21 Sk HALSTED ST.
t ‘ '

Cbicago, III.

Tel. Boulevard 4705
VVCb’Ij radito programai 
Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai 
po pietų.

AVIIFC radio programai 
Ketvergais nuo 7 iki 8 vai 
vakare.

i PkOBAK biADE)

C^ood
A food for pw> 
tein; a food fov 
mineral salts; 
for caicium and 
phosphorus; all 
the essential ele> 
ments £or Health 
andstrength are 
found in good 
ęheese. Andai! 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

ih#s,. iš 7-tojo Vokiškojo leįd. lietuvių kalbon išvertė, kun.
kun J. Bikinųs, kaina . • k............................................ DOc.

rie užima aukštai vietjbs šio PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
krašto pramonėje, baukose, LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra-
prekyboje, o betgi jų nn+iato- Į platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina..........80c.
me tarpe lietuvių į yra aukL &VENČUUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeškė
mis mokslus einomio jaunįmo,į vičius, kaina .................................................................. 20c.
-- ar yra kas d,Voma kad ir DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina................. 40c.
Šio nenueitų naujų kėliau? A t- 5,(XX) ALKANŲ VYRŲ, verdtė K. Zajančkauskas M. I. C.
rodo, kad Amerikos lietuviai, i kaina ............................ .............................. ................. 15c.
savo skaitliumi veik lygus SIELOS TAKAI TOBŲLYBĖN, išrašė kun. D-ras K- Ma- 
Eslonijos gyventojams, gal’.
čia vaidinti kaip Amerikos

lietuviškos kilmės tųsmenų, ku
I Valandos — 7 Iki t vakars 
U to m., Ketv. Ir Subatos vakar*

C. V. CHESNUl
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas 2221 W. 22nd Street 1i
Telefoną* Canal 255* 

Trečiadieniais Ir P*j>kto<U*nlal» I 
vakarais namie pagal m tart J.
6503 So. Campbell Atmok

Telefonas R«putollp 4499

džio Atlantic City, N. J. Vis 
tai reikšmingi įvykiai. Ta- 
čiuus nevisi Vaizbos Butai 
lodo laukiamo veiklumo. Štai rioms pirmininkavo “Vieny- 2334 So. Oakley Avenue

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 260 puslapių kaina 

Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

“Draugas”
$2.00

(fliicatfo, Illinois.

A. A. S L AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmlestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 Wo8t Washlngton St.

Cor. Wasblngton and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2978

Nąmų Tel. Hyde Par k 8295

>CHEESE
KRAFTPHENIX 

CHEESE COMPANY
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MOTINOS PASAKOJIMAI 
AME RUSIJĄ

į Tbs duonos nenori esti net ar-1 Visose geležinkelių stotyse
kliai ir karves. Bolševikų, or
ganizacijų nariai gauna didės 
nę porcijų. Komsomolcai ir 
udarnikai gauna: svarų duo
nos dienai, kilogramų cuk
raus mėnesiui, kilogramų kruo 
pų, truputį makaronų, vienų 
dėžutę kohservų, svarų silkių- 
ir šmotelį muilo. Eilėse sto
vėdami baisiausiai keikia bol-

(Tąsa nuo 3 pust);

neduoda nei valgyti, nei už
merkti akių, nei užmigti...

— Prisipažinkit, ir tuojau 
j is paleis namo! — šaukia sar
gybinis čekistas.

Antras kankinimo būdas.
Žmogų įmetu į betoninį rtąL valdži,.
ir lubose to rūšies atsuka šalto 

vandens kranų. Kankinamas 
žino, kad jo nepasigailės. Ir 
per valandų priėjus pilnam 
rūsiui vandens jis prigers.

Taip kankinami žmonės 
dažnai išduoda ne tik save 
nekaltai, bet ir savo artimus.

Išdavikai.
Stebina bolševikų žvalgybos 

(GPU) turimos žinios apie 
kiekvienų Rusijos gyventojų.
Bolševikų žvalgyba puikiaitofo. sktdbi]llas. 
žino kiekvieno piliečio gyv- ,<KUeS||s> valgiusius 
niuių. Kiekvienuose namuose, 
beveik kiekvienam bute turi 
savus agentus.

— Mes gyvename kaip ap
nuodyti 'žvėrys. Vyras bijosi 
žmonos, tėvas sūnaus. Aš pa
ti, — sako pabėgusioji, — 
bijojau pasakyti savo bro-

Vaikai vištelę ir žąselę 
Prancūzams atiduodam,
O arklienų Budio (Budiony 

bolševikų kavalerijos vir
šininkas).

Mes patys suryjam.. ”

per vagonus eina žvalgybinin
kai ir nuo> ūkininkų atima 
viską. ltų. jie su savim’ vežasi- 
Pioduktų kaino* pakilu kelis 
kartu*.

Duonos svaras sausio mėn. 
perkant privačioj būdu kašta
vo pusantro rublio, dabai* suw 
ku gauti ir už penkis rublius.

Sviesto svaras kaštuoja 8 
rubliai, višta — 20' rublių.

Jautienos mėsos svaras — 
.3’ rubliai, arklienos svaras— 
60 kap.

Dešimts- kiaušinių — 5 dub., 
lašinių svaras

A K T A R A I:

jiMminaaiįt
ritantis rialas?,!

.... " MiimviHin.in.,'t.

■

Sfoan’s
Liniment

PRAMOGĖLĖ PAMINKLO 
FONDUI.

DR. J. J. KDWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W.G3 Street
Kertė So. Weata>rn Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2369 So. Leavltt 81 

Tel. Canal 2830
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 v v 

Nedėlloj pagal susitarimą

'Bei. Canal 6764

DR. I. BAČKOS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigiai Ir chroniškas Ilgas 
▼yru. moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligoniui priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro.

Ne dėllomls Ir seredonils tik 
lAk&lno susitarus

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Telefonas GroveblU >262

DR. A. D. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

0415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.—
4 h- 6:30 Iki 8 vai. vakare. 

Seredomla nuo 9 — 12 vai. ryto
Nedėllomis pagal sutarti.

Ofiso Tcl. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. R0TH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vale. 
Nedėllomis Ir šventadieniais 10-12

Tei. LafayeUe 6791

BR. A. J. JA VOK
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki t* vak. 

Office: 4459 S. California Avė.
Nedalioje pagal sutarti.

'Brighton Park. —
di ppi Kilkių namuose įvyko 

G. rub. Vadi- "buneo party” kurios pelnas 
neapsakomai skirtas pastatymui paminklo 

ant kapo. A, a. L. Ramanaus-
B&dfts verčia stoti j Bolševi- kas lankė Nekalto Prasidėji- 

kų organizacijas. mo parap. mokyklų. Mirė rug-
Pabėgnsios motinos sūnus sėjo 21 d. būdamas antram.

būdamas bolševikų, priešu, pri skyriuje.
klausė prie komsomolcų or- Širdingiausiai actų sesutėms

iras, viskas

Tiktai arklienos ir galima 
gauti. Neseniai buvo toks atsi
tikima*. Kooperatyvuose- buvo 
pardavinėjamos arklienos de
šros. Po kelių dienų vietiniam 
bolševikų laikrašty buvo pa-

šio
mėnesio 25 d. dešrų arba ar
klienų, prašo atvykti skiepy
tis, nes viena paplauta kume
lė sirgo pavojinga liga’J.

Paskutinis Odesoje anekdo
tas toks. Susitinka du žyde
liai ir vienas antram sako:

— Nu, kaip industrializaci

Geg. 2

Tel. Dearborn 1883

BR. BEN J. W, MAGH,
DANTISTAS

Sulte 1920 The Plttafield Bldg.
55 E. WASHLNGTON ST.

liams apie savo mėginių. Nie
ku negalima pasitikėti.

Badas.
Nuo Vasario Odesoje prasi

dėjo badas. Viskas kortelė
mis. Vienam žmogui pusė sva
ro duonos dienai. Duona žalia, 
juoda ir su šiaudais. Tai duo
nai gauti reikia išstovėti ei
lėje mažiausiai tris valandas.

ja ;
— Nieko. Kų tik atidarė 

didelį penkių aukštų magazi
ną. Visas mechanizuotas ir 
aptarnaujamas vieno žmogaus

— Tikrai tik vieno f! Kaip 
tai galima.

— Labai paprastai jis stovi 
J'?rie durų ir tik sako: nėra, nė 
ra, nėra...

ganizacijos tam, kad> išlaiky
tų motinų ir broliukų. Būti 

i. komsomolu, tai šiokia tokia 
galimybė prasimaitinti. Apie 
drabužius netenka ir pagal
voti. Pas sūnų komsomolcų 
buvo be lopų kelnės. Del to 
ji draugai vadino ameriko
nu.

Įsigyti naujus batus daly
kas visai negalimas,, nes vie
nų pora naujų batų kaštuoja 
200 rublių. Tuo tarpu darbi
ninkas per mėnesi fabrike už
dirba tiktai 70—110 rublių. 
Vien puspadžiai kaštuoja 30

Šv. Kazimiero už pasidarbavi
mų palankumų, mūsų atjau
timų.

Taipgi už pasidarbavimų ir 
dovanas tariame širdingai a- 
čiu pp. Pr. Mikužiu šeimai, 
Gendrolių šeiniai, Žepaltų šei
mai, E. Bainorienei, grali. 
J. Eudeikiui, J. Drugaikie- 
nei iš Cicero ir jos dukrelei 
S. Žilinskienei, taipgi mūsų 
choristams už linksmas dai
nas.

Onai Ivinskaitei. už plati
ninių bilietų ir daineles, vaka
ro vedėjui Višnauskui, Andre-

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1G37 WEST 51 STREET
Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

Tel. Wentworth. 3000
Rez. Tek Stewart 8191

Dlk H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

6558- SO. HALSTED STREE3 
Vali: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

ONA VAITEKUNIENE
po tėvais Graičikč 

mirė gegužės 23 d., 1931 m.
9:15 ryto. 68 melų amžiaus. 
Kilo iš Kauno apskr., Važgy- 
ro parap., Paskintų sodžiaus. 
Amerikoje išgyveno 45 motus.

Paliko dideliame nulludime 
vyrų. Petrą, 3 sūnūs; Kazimio- 
rų. Petrų ir Antanų, marčių 
Viktorijų Vaitekunienę ir anū
kus Kazimierų pusbrolj Milių 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 5147 Ru- 
therford. Avė.

Laidotuvės įvyks Antradie
nyje, geg. 26 d. iš namų 8 vai. 
bus atlydėta j Nekalto Prfesid. 
švenč. P. M. bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j ,šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu-ges ir pažysta- 
mus-mas dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę Vyras, Simai, Marti. 
Arnikai ir Giminūs,
Laidotuvėse patarnauja grab. 
J. F. Kadžius. Tel. Canal 6174.

VIKTORIJA
ZARUMSKAITĖ

mirė gegužės 24, 1931, m. 10:15 
vai. Kilo Iš Raseinių Apskričio 
Deisogalos Parap. Valtkonių 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 25 
metus.

Paliko dideliame nulludime 
2 broliu Jurgį ir Feliksą, 5 
brolių, dukteris Bronislavų, Na
taliją, Viktoriją, Mortą, ir An
taniną ir girninesa o Lietuvoj 
2 broliu ir seserį.

Kūnas pašarvotas 4447 So. 
Fairficld avė. Laidotuvės įvyks' 
seradoj gegužio 27. iš Eudeikio 
koplyčios 8 vai. bus atlydėta j 
Panelės šv. par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Sv. Kazieiuro 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir paiįstafcnus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nulludą:
Broliai, Brolių Dukterys ir 

Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkis, Tel. Yards 1741

MODERNIŠKOS KOPLYČR 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

t
: •U*-'-' BR'g z

♦ - «•, ■ k

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI

Didysis Ofisas *
46054)7 South Hermitage Avenne

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

lies. Phone 
Englewood 6641 
\Ventworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. 1 R. McCRADIEI
i GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

'6558 S0. HALSTED STREET
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Phone Lafayctte 9710

—40 rub. Darbininkai vasarų J Hunui už dovanas (jo krautu- 
vaikšto- basi, o- žiemų su vai- ve randasi num. 2650 \\. 63 
lbkais. st.) J. Zepaltai kuris turi val-

Geraii gyventi Rusijoj. • gomųjų daiktui krautuvę — ir
tik. žvalgybininkams (GPU 

agentams). Jiems visko yra.
Kareiviams taip pat neblo

giausia. Tik gaunami namiš
kių ir giminių laiškai ne

SVARBI ŽINUTĖ

DR. U. L STRIKOL’IS j
Lietuvis Gydytojas ir Chi-i

rurgas perkėlė savo ofisus į otiao. Bouievard 69is
■ . , ,a.h « Rea. Kenwoodnaujų vietų po num. 4643 S.

Ashland Ava. Vai. 2 iki 4 ir 
G iki 8 vak. Nedi, pagal sutar
ti. Tel. Bouievard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė.,
Tel. Prospect 1930.

6107

DR. Al BERTASH
2464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 p® 

pietų Ir 0 iki 8 vai. vakare 
Rea. 3201 8. WALLAGB STREET

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 S0. AVOOD STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v.

Tel. Hcmlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0#l»

DR, B. AfiON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie 
Rez. £622 S. Wlhpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

OFISAI:
4901 — 8L Z9Y4. Washlngton 
10,12. 2-4. 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicėno ««Y Tol. Kedzie 2460-246’

Oft S. A. DOWMT
GYDYTOJAS Ir CHIKURUAr

Rezidencija, 
4729 West 12 PI 
Tel. Clcreo 2888I

Nedėliotu-
Susitarus

Skaitykite ir platinki
te lietuvių katalikų die

gi daug prisidėjo, Artsenai,
Mildos aptiekai, Žilutei, Pet- 
rusanei, Blutlienei, Kilkiui,
Jučienei, Kasragienei.

Pramogėlė padarė gražią 
pradžią $95.50. Seimininkėmisį bjznįcrluduoda jiems ramybės.

Del to. raudonojoj armijoj buvo: B. Pranskevieienė, Bai-
dažnai pasitaiko kareivių su
kilimų. Vasario m. Odesoje 
buvo sukilusi net visa 151-ji 
divizija.

(“K. D.”).

A. L DAVIDAMS, M. D,
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwcod 6107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto: 
į Nuo 6. iki 8 valandai vakaro *1 nraŠtį ic Apart Šventadienio ir ketvirtadienio

norienė ir Gendrolienė.
Lai Dievas visiems atlygi

na. Dar sykį tariame ačių vi
siems ir visoms už pasidar
bavimų ir dovanas. B. P.

ir profesionalus, kurie 
garsinasi jame.

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2*74

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 s. HALSTED STItETl 
REZ 6604 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 3-6 po plet. Utarn. Ir Subat. 
3-8 vak. šventadieniais pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų.
2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nedėllomis nuo 16 Iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

DR. S, BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRUUGA8

X Spinduliai

GRABORIAI:

LF. RABZHJS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS- 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 1Š- 
dlrbystės.

OFISAS
668 West 18 8treet 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2615 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

AKIU GYDYTOJAI:

DR, VA1TUSH, OPT.

DENI JI S T A A

Ofisas 2201 West 22nd Street) 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6628 So. Richinobd Ava

Tel. Republio 7808 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vaML 

Nedėlloj pagal sutarti
Phone Bouievard 7042

DR, D. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So, Ashland Avė.

Arti 47 Street

Phone Bouievard 4139

k MASALSKIS
GRABORIUS

Musų oaiarmuvimaa- 
vlsuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių. .

Nauja,, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Ya»ds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso. 

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 So. Marshfield Avenue 

TeL Bouievard 8277

S. M. SKOBAS
LIKT t; VIS GRABOKILS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7622

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuri, 
esti priežastim galvos skaudėjimu, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotn 
mo, skaudamą aklų karšti. Nulmu 
catarartus. Atitaisau trumpą regyz- 
tą Ir tolimą regystą.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mos su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Spcclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto iki 12 
po pistų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S ASHLAND AVĖ.
Tel. Bouievard 7589

Tai. Canal (222

DR. 6,1. BLOŽIS
UENTISTA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kamuos Laasdtt 8t.)

Valandos Nuo 8 Iki lt ryto 
nuo 1 Iki • vakaro 

BeredoJ pagal sutarti

Tel. Canal 0257 lies, Trospect 6689

DR. P. L ZALATORB
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 gOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė. 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų:

6 iki 8:30 vakaro

Bouievard 7588
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Rea. Tel. Midvvay 5511

BR, R. t CUPLER
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tae Btraei
Telet Wllmette 19F arbe 

CanaJ 171»
Valandos: l. iki. 4 p. g, Ps 

IT Ketvergals vakare

Tel. Cicero 1260

A, PETKUS
LIBTUV1& GRABORIUS

4443 Soi Tahnan Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, III.

I. J. ZOLP
ORdBORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDOJ na
1650 West 46th St.

TeL Tartlz 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR.GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 16 v. ryto Iki 6 
vai. vakare

Nedėllomis pagal sutarti 
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

DL CHARLES SE6AL
Į Perkėlė savo ofisą, po numeriu 

4729 80. ASHLAND AV&
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—< paVai.

pietų: 7—8:10 vakare 
Nedėllomis 10 Iki 12

TeLeL Midway 2880.

z Kampas 46tb Ir Pentiną Rta 
■Bei. Bouievard 6208 - 8418

Kuliudimo valandoj* kraipkltžs I
prie mane*. patarnausiu si m patu
kai, mandagi %1, garai Ir pigia a 1 
negu kltor. Koplyčia dal Mormonų 
dykai.

Ofi’aa ir Altinių Dirbiny*
756 West 35th SL
Kampas Halsted 8t. 

Valandai: nuo 10 4; nno 6—8 
Nedėliomia: nno 10 iki 12.

Tel. Lafayctte 5820

Rea Grovehill 2940

DR. 1 A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray & Gas ____
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlloj pagal sutart]

DR.MAURICE KAHtt
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND A VU 
Tel. Yards 0994

Beatdancljoa Tai. »buw 12SS
▼AlaSVDOSt 

Nuo 10 Iki 11 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12 diena



U K A u o A S Aatradienis, Geg. 20 d., 1931

C H I C A G O J E
TAI BENT RADIO 

GRAMAS.
PRO-

Peoples ir “Draugo” radio 
valanda, duodama iš WBBM 
stoties, pasidarė labai mėgia
ma ir maloni valanda. Progra
mai duodami pirmos rūšies. 
Netik lietuviai, bet ir svetim
taučiai su dideliu malonumu 
jų išklauso, nes kaip tvarkos, 
kalbų, taip ir dainavimo at
žvilgiu galima statyti greta 
geriausių radio programų A- 
merikoje.

Praeitų, sekmadieni buvo

jote ir per radio girdėjote, y- 
ra ruošiama seniausių Chica- 
gos lietuvių kontestas. “Drau
ge” jau pradėta dėti seniau
sių lietuvių atsiminimai, kurie 
mūsų skaitytojus begalo sudo
mino. Dabar beveik kasdienų 
tie labai įdomus pasikalbėji
mai bus talpinami. Tai
užrašyta geriausia medžiaga 
Chicagos lietuvių istorijai. 
“Tamstos negalite įsįvaizduo 

ti, kas dabar darosi lietuvių 
mokyklose. Jose eina didžiau
sias judėjimas. O kiek daug 
susirūpinimo mokinių tarpe! 
Mat, “Draugas” paskelbė iš- 

kontestų, kuris 
Iš visų mo-

Aitutienė, Jasnanskienė, Jan- savo tėvelių turi užtikrinimų, 
kauskienė, Budrikienė, Striau kad pabaigus pradinę moky- 
kienė ir p-lė Usaitė). Įklų, bus leidžiama į šv. Ka-

Patyrusios virėjos p. Virbic- zimiero mergaičių akademijų, 
kienės valgiais visi buvo labai Tai tikrai girtinas siekis, ku- 
patenkinti. Prie geito šauniai rį kiekviena katalikų šeima 
darbavos roselandieČiai, aiskri turėtų imti sau už pavyzdį, 
minėj Dievo Apv. parapijos Buvo susirgusi pp. Kinči- 
moterys; prie šlegų, įvairių nU dukrelė Cecilija. Ačiū Dr. 
ratų, bouiing alley ir kitokių Rakausko rūpestingai globai, 
geimių; nortbsidiečiai, brigh- ligonė jau sustiprėjo.

progos išgirsti naujų dainų. įvyks trečiadienį, gegužės 27 J. Kulis, Dr. T. Dundulis, Dr. 
Mergaitės nori parodyti kad d., 8 vai. vakare, Aušros Var- A. G. Rakauskas, 
ir jos be vyrų pagelbos gali.tų paiapijos salėj. Visos kuo-j Meldžiama gerb. kolegų bu- 
sųrengti programų. Prasidės ipos prašomos prisiųsti skait-tinai ateiti susirinkiman.
7:30 vai. vak. Įžanga 50c. Vi
sų prašome jas paremti, vi
sas pelnas eis altoriams pa- Vainikų dienos 
puošti.

Po programėlio, visi galės 
pasilinksminti prie geros or- 
kestros.

lingai atstovų. Turime svar
bių reikalų svarstyti kas link

Dr. A. L. Graičiunas, sekr.

Valdyba.
KOMUNISTAI NUBAUSTI 

KALĖJIMU

GERB. VARGONININKAMS.

bus tonparipečiai, to\vno^lakiečiai 
marąuetteparkiečiai ir bridge-: 
portiečiai. Visi darbininkai 
dirbo nuoširdžiai. Tai didelis 
jų pasišventimas ir vertas į 
kaina vimo.

Visi suvažiavę

Townofleikietis.

IŠ MUSŲ PADANGES.
Geg. 17 d. Polonia darže bu

vo parap. išvažiavimas. Žmo
nių buvo, bet visados matyt 
tie patys veidai. Kur tie ki
ti mūsų para pi jonai! Ne vien 
seni, bet, daugiausia, jauni-

North Side. — Vasarų žmo
nės grųžina savo namus ir 

lietuviai tt. Mūsų Darapijonai nori, kad 
džiaugėsi nauju, nuosavu taip ir niūsų kolonijos apielinkė nias. JĮorth Side turi gana gra

vienas iš geriausių programų.
Jis buvo specialiai surengtas i kalbingumo 
Vytauto Parko atidarymui, dabar jau eina- 
Dvigubas kvartetas, tarp dau- kyklų bus išrinkta po vienas 
gelio kitų dainų, padainavo p. geriausias kalbėtojas, o jau 
A. Pociaus parašyta “Vytau- galutinas jų kontestas

moderniškai įrengtu parku, pagražėtų. Ir gražu žiūrėti,
kokio nėra visose Chicagos a- kaip jie dirba. Andai susitarė
pielinkėse. keli vyrai pataisyti seserų tvo-

Beje dailiai iš toli parkų r$ prie jų namelio. P-nai Ka-
puošė dvi didelės naujos vė- rėčkas, Grigas, Rugienis, Šluo-

eis liavos — J. Valstybių ir Lie- La, Bacevičius ir kiti, labai e- 
to Jubiliejinį Maršą’’. J. Ro- “Draugo” radio piknike, bir- jtuvos, iškeltos ant aukštų stie- argingai dirbo, o pataisę nu
manąs ir A. čiapas padainavo želio 7 d- Vytauto parke. To bų. malevojo ne tik seserų, bet ir
gražų duetų apie Vytautų, kontesto laimėtojas kalbės per Garbė Chicagos lietuviams bažnyčios tvoras. Tai kilnūs i
Kaip visada, gražiai dainavo radio birželio 14 d. Konteste katalikams už įsisteigimų to- parapijonai veltui atlikę tokį!
duetų E. Beri&itienė ir O. dalyvauja 14 mokyklų.” kio dailaus parko piknikams, didelį darbų. Manom, kad ir
Juozaitienė. Girdėjome jaunų, Peoples krautuvėse išpardavi- išvažiavimas rengti. Triobė- klebonas patenkintas tokiu

žų būrelį jaunimo, kuris ga
lėtų daryti visiems malonų 
įspūdį. Jeigu patys saviškiai 
nesupras parap. reikalų, nieks 
kitas neparems mūsų vaka
rų nei kitokių darbų.

Kurie buvo išvažiavime, la
bai linksmai praleido laikų.

Aš.

Rytoj, geg. 27 d., 1 vai. pio- 
tų Beethoveno Konservatori
joj įvyks vargonininkų susi
rinkimas ir repeticija prisi-i 
rengimui Kapinių Dienos pa-,1 
maldoms. Visi gerb. vargoni-' 
ninkai šiuo prašomi suvažiuo
ti. Asmeniniai pakvietimai ne
bus siunčiami.

J. Brazaitis, sekr.

BERLYNAS, geg. 25. — Iš 
Varšavos praneša, kad tenai 
15 komunistų agitatorių nu
bausta kalėjimu. Jų trys nu
bausta po tris metus sunkių
jų darbij kalėjimu.

bet daug žadantį dainininkų mai kasdien. šiai pastatyti tokie, kad gali- .darbu.
Antanų Giedraitį, kuris pir-1 Šiuo reikalu per radio, tarp ma ten ruošti net ir veselės, 

bankietai ir kitokios iškilmės. Ateinančių nedėlių (Geg. 31
------------------- d.) Š. M. P. mergaičių dr-ja

T0WN OF LAKE ŽINUTĖS, rengia “Spring Song & Dan- 
ce” (šokių ir dainų naktį). 
Bus įdomus vakarėlis parap.

mu kartu dainavo iš šios ra- kito ko, pranešta, kad: 
dio stoties. Dainavo ir Geno- Peoples Furniture Kompa- 
vaitė Šidiškiutė, kuri yra lai- nijos Krautuvėse išpardavi- 
mėjusi pirmų dovanų Chica- niai tęsiasi kasdienų. Nes šios 
gos konservatorijų dainavimo dvi erdvos krautuvės yra vi- Gegužės 20 d. teko būti liū-
konteste. Jinai turi nepapras- suomet užpildytos su nesuskai- dytoju įspūdingų iškilmių, lai 
tai švelnų ir gražų balsų, ku- tomoms priekiij vertybėmis, ke kurių skaitlingas ir gra- 
rį be klaidos šilkiniu galima kas sukviečia skaitlingas mi- žus būrys bernaičių ir mer- 
vadinti. Tai pajėga, kuri, mat, nias lankyti šias krautuves, gaižių priėmė sutvirtinimo 
ir svetimtaučiu tarpe kįla ir Tik ka užsibaigęs jubiliejinis sakramentų, kurį jiems sutei- 
mūsų vardų kelia išpardavimas šiose krautuvėse kė J. E. vyskupas Shiel Šv

Šį kartų išgirdome ir “pro- ir nepalyginami kainų žemu- Baziliaus bažnyčioje, 
fesorių”

PRANEŠIMAI
Primename, kad šiandien, 

8:30 vai. vakare, “Draugo” 
Redakcijoj įvyksta pasitari
mas dėl J. E. Vyskupo Bučio 
pasitikimo.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAK 
TARŲ DR-JOS ŽIEMI

NIO SEZONO 
UŽBAIGA.

, Susirinkimas bus Di. M. T. 
Strikolio ofise, 4645 So. Ash
land Avė., Chicago, III., penk- 
jtadieny, geg. 29 d., 8:30 vai. 
! vakare.

Bus skityta du referatai:

1) Dr. B. J. Rootli “Preo- 
perative and Postoperative 

treatment of teeth.” Diskusan 
tais paskirti: Dr. C. Z. Ve-

LISBONA, geg. 25. — Šio 
miesto gatvėse susprogdintos 
trys bombos. Pavojingai su
žeista 5 žmonės.

R, ANDRELIUNAS
(Marąuette Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokiu 

auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. pianų rolių.

‘ rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

2650

Ijabd. Sąjungos Centro svar- Įzeiįa> pr> K. Drangelis, Dr. C. 1 
svet. 1Q44 AVabansia Avė. Bus bus mėnesinis susirinkimas į

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Kampininkų, kuris niai ant prekių ir neapsako-j Tarp kitų, sutvirtinimo sa- Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 

porai savaičių “atostogų” bu- nias visuomenės pirkimas, į- kramentų priėmė pp. Antano p^rkt “pijui* tropkitės™!
vo pasiėmęs. tikrino krautuvių vedėjus ko- ir Elenos Mališauskų dukrelė "Jrę3 ^kanika^j^atE^oR*' P*
Del-Vytauto Paik-: atidary- Įkh] prekių buvo didžiausis Elenutė, pasirinkdama sau White Sox Motor Sales 

m<). 'reikalavimas, kas pridavė drą gražų Klaros vardų. Priimant
\ytauto Parka atidarant, vėl užsakyti keliolika kar- Elenutei sutvirtinimo sakra- 

iš “Draugo” Redaktoriaus lodų tų prekių dėl, kitų šių mentų, jai dirmavonės moti- 
per radio girdėjome tokį svei- krautuvių lankytojų, o tos na buvo p-nia Elena Rakaus- 
kinimų: prekės, kurios pasirodė, kad kienė, žinoma dainininkė. Prie

“Sveikinu lietuvius, susirin- netaip sparčiai parsidavė, tai šios progos verta tarti žodį, 
kusius į iškilmingą Vytauto šiai savaitei tapo dar labjau kitą apie šią pavyzdingą šei- 
parką atidarymų. Chicagos sumažintos kainos, kurios tik- mų, gTažiai auklėjančių savo 
lietuviams turintiems tiek rai nustebins atlankiusius Peo sūnų Antanukų ir dukrelę Ele- 
daug gražių įstaigų, seniai pieš Krautuves. nutę.
jau reikėjo įsigyti vasarai nuo 1-----------------— Į Jau gan ilgas laikas, kaip
latinę vietų, kur būtų lyg ŠAUNUS VYTAUTO PARKO pp. Mališauskai gyvena šioje 
koks centras, vieta susirinki- ! ATIDARYMAS. kolonijoje ir yra ublūs Šv.
mų ir gražaus ir padoraus pa- i ---------- Kryžiaus parapijos parapijo-

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo. Širdingai

K. Kliauga.

2) Dr. P. Z. Zalatorius — 
Empyema. Pisk. paskirti: Dr.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET 

Boulevard 1389

Jankaitis, J. Bagdonas, pardavėjai 
S. Rumchaks savininkas

610 WEST 35 STREET
Tel. Tards 0699

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
ingai ! TURIU parduoti Šių savaitę 5 kaon- 

prašau atsilankyti ir pamatyti riau- j barių gražius ir gerus rakandus. 
Jus 1931 NASH automobilius su v^-jkaurus. elektrikin) radio, lempas ir 
liausios mados automatiškais (tai- , ,4. 8U dideliu sau nuostoliu iš prie- 
sytnais, sport Royal tekiniais ir kt- .įasties perskirų. Rakandus varto
tais ištobulinimais, kokius tiktai j jau 4 mėnesius. Veikite greitai. <134 
NASH taip gali (rengti ui tokias 8o. Catltornt* Avė.
prieinamas kalnas. .-------------------------------------------------------------------- !

1 Restaurantas, pilnai (rengtas., 
dirbtuvių apylinkė, gyv. kamb. užp. 
Pigiai. 4379 W. 26 St.

Valymo ir siuvimo Sapa, gera vis
ta, geras biznis, mažas investmen- 
tas. 1616 Chicago Ava. Evanston.

Rooming house, 42 kamb. 4 ka
rų gar. 100% ISrenduota, rendai ar

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Arche?\Avenue

Lafayette 2082
«

" ...........

MES ŽINOM, U REIK DARYTI
Ar Jus patenkinti su savo karo eisena ir greitumu? Jei ne, 

tai mes galime Jūsų karui grąžinti pep. Jėgą ir ekonomiją. Specia
liai Įrankiai, tikros dalys, dirbtuvėj išlavinti darbininkai pajėgs 
jūsų seną karą padaryti kaip naują, Lalks nuo laiko carbureterlo 
apžiūrėjimas ir išvalymas sutaupys jums pinigų.

M AR VĖL & JOHNSON CARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

silinksminimo bei poilsio. Del Pereitų sekmadienį į naujo nai ir visų gerų darbų remė- 
to šia proga aš sveikinu mūsų Vytauto parko atidarymo iš- jai. Turi nuosavų, puošnių re- 
parapijas, kurios Vytauto par .kilmes suplaukė tūkstančiai zidencijų, kuri tiesiog išrodo
kų įtaisė ir tokiu brangiu ir žmonių. Jų tarpe matėsi visa kaip palocius, prie So. Pauli------------------------- _ ~
gražiu vardu pavadino. Tai Chicagos dvasiškija, daug biz- na ir 56th gatvių. Iš pietinės | V A I R O S KONTRAKTORIAIl 
bus Vytauto Didžiojo jubilie- nierių, inteligentų, profesioria- namo pusės gražiai žaliuojan- 
jinių metų gražus paminklas, lų. Jaunimo taipgi labai čiais medeliais papuoštas, lo- 
Ir aš pilnai pasitikiu, jog šis • skaitlingai suvažiavo. tas platus, kuris duoda gali-
parkas tarnaus ir Vytauto j Po visų daržų buvo išvedžio- mybės daug rezidencijų' pa- 
dvasios stiprinimui mūsų jau-! ta garsiakalbiai taip kad mu-Į puošti. Patogesnės vietos rezi- 
nime. Taigi, mes visi galima zika kalbos ir dainos buvo dencijai vargiai galima ras- 
pasidžiaugti dar vieno lietu-! girdėti po visų parkų. ti. Tat, pp. Mališauskams jos
viško centro susilaukę. Garbė 
ir padėka už tat mūsų parapi-’ f

Jungtinis parapijų choras, net ir turtuoliai gali pavydė- 
vedamas komp. A. Pociaus, ti.
šauniai išpildė Vytauto mar-, Ne vien ši graži pastogė

pardavimui. Sherb, 
Lake View 6106.

729 Cornella,

REAL ESTATE

. B R.'- n 
■Fu ihiraiez£(g-

CONTRACTORS

Esame pasirengę taisyti Buick, Nash, Hudson & Essex, Oakland 
ir Pontlac, Oldsmobile, Viking, Oraham-Palga ir kitua

REAJL ESTATE
Statau naujus namus ir ae 

nns priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafeyette 1083

Phone Vlrginl* 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK- 

TORIUB
4556 S. ROCKWELL ST.

i M. ZIZAS
> Namų 8ta.tymo Kontraktorlua
Statau (vairiausius namus prieinama 

kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 8624

W. BENEGKAS
Telef. Republic <296

D. GRINOS
OENERALI8 KONTRAKTORIU8joms. ____ ___ ___

e» .. .. . 1» . . , , 1 . .. ", . 1 , ° . .1 Statau namus kaip muro taip IrDraugo” Radio piknikas ir są ir keletu kitų dainų. padaro siuos namus jaukiais,, Peniuoju, popieruoju, grei- medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
nuimn Kainos prlelnamlauslos.

, 2452 WEST 69th STREET
kontestai. j Gražias, reikšmingas kalbas maloniais apsilankyti: svar- nuoju. Senų varnišių

Apie tai iš Redaktoriaus per pasakė kun. II. Vaičiūnas, blausiai, tai jų savininkai pp. nuo visų medžių. Šaukit 
radio štai kų išgirdome: kun. J. Paškauskas ir p. L. Mališauskai, kurie atsižymi Lafayette 7554

“Teko sužinoti, kad Vytau- Šimutis, “Draugo” redakto- savo draugingumu, atvirumu,-------------------------------------- ,
to parkas jau visai vasarai rius. nuoširdžiu priėmimu, vaišin- NAMŲ SAVININKAMS
yra užimtas, štai ateinantį šeš. Du smarku Vyčių tymu,-- gurnu ir mokėjimu tinkamai Popieruoju ir malevoju kam- 
tądienį turi ten piknikų lab--Cicero ir West Side — lošė pagerbti save ir tuos, su ku- barius. Darbų atlieku pigiai ir 

r dariai, sekmadienyje, gegužės baseball (Ciccriečiai laimėjo), riais jiems tenka sueiti į pa- gerai. Turiu keletu didelių

M. YU8ZKA 
• Plumbing fleating

Kaipo lietuvis. lietuviams 
nauslu huoierlausla

4426 So. Western Avė
Tel. lafayette 8227

NAMAS ANT PARDAVIMO
Labai gražioje vietoje, prie, 

pat Lietuvių bažnyčios. Kam
pinis lotas 150x50 ft. Namas 
dar naujas dviejų ’ šeimynų. 
Ant kampo dar galima staty-1 
ti didelį namą. Savininkas į 
trumpą laiką turi išvažiuoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes 
turi būti greitai parduotas, ir 
pasinauduokite gera progą. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

K. VALIULIS 
611 Lincoln Avenue

Rockfond, UI.
Phone Forest 8491

31 d., Šv. Antano par., Cice
ro, o birželio 7 dienų dienraš
tis “Draugas”, kuris tame

L. Krekščiano orkestrą vi- žintį. Jų jaunojoj dukrelėje sieninės popieros knygų, ku- fap0" T,ut
sus šokėjus patenkino. Elenutėje šios gražios ypaty- rias pristatau į namus išsi-

Prie įvairių darbų šauniai bės jau aiškiai pasireiškia, rinkti. Ui rolę 7c. ir aukščiau,
parke rengia seniausių Cliica-'darbavos: už baro — cicerie- Tai gražus tėvų auklėjimo Atsišaukit laišku ar asmenifi-
gos lietuvių ir mokyklų vai-1 č.iai, valgykloje westsidietės, nuopelnas. Būdama pilna e- kai.
kų iškalbingumo kontestus. (iš Moterų Sąjungos 55 kp. nergijos ir gabumų, jai ne- K. ANDREJUNAS
Kaip jau “Drauge” pastebė-1 Virbickienė, Labanauskienė, trūksta noro mokytis ir nuo 1337 So. 50 Ct. Cicero, III.

JOHN YERKES

Namų Tetef. 
Republic 8629

Parsiduoda 2 fiatų namas. 6 kamb. 
mod, garo apUld., ąžuolo trlmas 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 flatu. 29,000 (mokėt. Likusi leng
vais lAmok. 1022 So. 01 ava. Sv. An
tano par. Cicero.

160 ak. | miestą 0 mali., prie mo
lio. lygi, nuvalyta. Chaa Laraen, 
Ml.lnlght Lake. Sask. Canada

Plumbing A 6e*ting Lietuvis 
KONTRAKTORIU8 

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WE8T 69th STREET

Pardavimui ar mainui 2 fiatų ply
tų. akmens fronto rootnlng house. 
Waahlngton blvd., arf| Washtenaw 
ava 22,000 eųulty. ui lotą arba fer
ma Triangie 2200 R. Caroi. 0224 S. 
Park ava

BAGDONAS BROS.
KURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Distance Resnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Tards 3408

AR ŽADI ĖRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. RockweU St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Skolinam Pinigus
Nelmam komiso nuo 950 iki 3300 
Sis departmenta* yra pn valstijos 

priežiūra

I Taipgi paskolos ant pirmų morglčių

J. NAMON FINANCE 00.
6755 S. WESTERN AVĖ.

PINIGU SIUNTIMO IR 
LAIVAKORčiy 
AGENTŪRA

Nusiunčiamo pinigus Lietu
von paltu | dvi savaites, tele
gramų 1 dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
( Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome (galiojimus ir visus 

legallftkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų niorglčių.

Apdraudžiama nuo ugnies 
tarnado; taipgi automobilius.

NaudokttėO musų ilgų metų 
patyrimu Ir nuoftlrdžtu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yards 4669




