—

u ! .. W|>Įf.u . ..... i

I

įįiw|IF^HĮW THWIW

i

T^ĮWRW^W

.p li ĮĮĮH' J W»I

1

-Ir •SF'/Įy <W^P‘ f »• , '

Ji.’

v

DRAUGAS
The most influential
Lithuanian Daily in
America.

D R A U G A S
vienatinis tautinės ir
tikybinės minties lie
tuviu dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 171

“Draugas”, 2334 So. Oakley Avenue,
3c

A

C O P Y

CHICAGO, ILLINOIS

3c

TREČIADIENIS, LIEPOS (JULY) 20 D., 1932 M.

ENTERfifD AS SECOND CLASS MATT^R MARCH 31, 1914, AT CHICaŲO, ILLINOIS LNDER THE ACT OF MARCH 8. 1879

A

C O P Y

METAI-VOL. XVII

Telefonas: Roosevelt 7790

Vaišės lietuviams maldininkams Londone
VOKIETIJOJ VARŽYMAI; KRAŠTUI
GRESIA DIKTATŪRA

BUVO VAIŠINAMI LIETUVIU PARARI
!
JOJE IR ATSTOVYBĖJE

___________
II
1 LONDONAS, (per paštą), buvo Lietuvos atstovas Angli• — Londono lietuvių katalikų jai Sidzikauskas, Lietuvos koj parapijos Šv. Onos draugija , nsulas Žmuidzinas, maldininiškėlė grįžtantiems iš Dublino kai ir daug Londono lietuvių,
i Eucharistinio kongreso lietuAnt rytojaus Lietuvos atIviams maldininkams pietus,; stovas pakvietė pas save arRYTOJ KANADOJ ATIDAROMA BRITŲ
[ kuriuose dalyvavo ir Jo Eksc. Ibatėlei maldininkus. Taip pat
IMPERIJOS EKON. KONFERENCIJA
! vyskupas P. Būčys, Marijonų buvo gausus įžymiųjų lietuvių
I
*
•
*
kongregacijos vyriausias va- susirinkimas,
įdas.
Vakare maldininkai išvyko
POLITINIU ŽUDYNIŲ
PASIRAŠĖ 2 BILIJONŲ
Tos pačios dienos vakarą į Prancūziją. Ten aplankys
SULAIKYMUI
Demokratų partijos kandidato j prezidentus gub. F. D. Roosevelt’o namai, Hvde ParDOL. PROJEKTĄ
draugija iškėlė rautą, kuriame LisieuN’ą, Paryžių ir Liurdą.
k’e, N. Y.
BERT, YNA S, liepos 19. — AVASHINGTON, liepos 20.
NEPASITENKINIMAS PA
ŽMOGUS PRARADO
Politinių žudynių išnaikinimui — Prezidentas IToover’is va IR KITATIKIAI SUSIRŪ
SIRAŠYTA SUTARTIMI
PINĘ RELIGIJOS
40,000 DOL.
Vokietijos vyriausybė ėmėsi kar pasirašė daugiau kaip
priemonių. Uždrausta gyven dviejų bilijonų dolerių kong
PAMOKOMIS
AVASIIINGTON, liepos 19.
tojams rengti demonstracijas reso pravestų, taip vadinamą
GAUSI BAŽNYČIOMIS
PARTIJŲ SUVAŽIAVIMAI | Robertas Esplin’as, 6616 S.
•Marshfield avė., į vieną užda- — Pasirašyta St. Lawrence
arba susirinkimus atviram o- jį, šelpimo projektą. Vyriau MINNEAPOLIS, Minn., lie
APYLINKE
IR BIZNIS
j rytą Bain’o banką įdlėjo 40,- upės ir perkasi] sutartimi rei
re. Taip pat griežtai uždrau sybės atstovai po to tuojau Pos 19- — Bucknell universista turėti paslėptus ginklus. pranešė, kad tuo projektu bus
Įvykusieji; Chicagoj didžių- Į00? doL ir šie Pu dingo škiamas didelis nepasitenkini- j Kelmė, Raseinių aps. 1930
prezidentas H. P. RaiJei priemonės negelbės, pa pagelbėta bedarbiams.
ney’as turėjo įdomią prakal-j politinių partijų krašto'su-1 Šiuos pinigus paveldėjo Es- mas. Sutartis žvmiai sumaži- j ____
____________
,
m. apylinkės
žmonių ______
aukomis
reiškia vyriausybė, tada bus
bą jaunųjų baptistų vyrų ir ,važiavimai Miestui davė daug plin’° zinona 1T motina- KalP’no vandens vartojimų Chica-.buvo
ir jrengta: nuo
sw« piliečių v.,
imtasi kraštutiniausios prie PREZIDENTAS STIPRIAI (motenJ suvažiavime.
, biznio, pareiškia
ko- tik apie tai patyrė Bain’asl gos sanitariniam perkasui. Se, Kelmėg 9 klm . atstu Judeikįų
monės — panaudoti 48-ąjį ko
pavesta
buvo tuojau pas jį atėjo Baim’o že-| imto komitetas ateinantį mė^kaime bažnyčia> šiemet kun.
Jis kalbėjo apiejeliginį vai- įmitetas, ku
SAUGOJAMAS
nstitucijos straipsnį.
Šiuo
ntas Fisher’is ir ėmė kalbinti, i nesi pradės tyrinėjimus. Su- Ambrozaitis savo lėšomis "stakų auklėjimą. Nurodė šio kra- i parūpinti abiem partijom sta
kad
jis pirktų vyriausybės bo- sekama, kad sutartimi Kana- to Palendrių kaime bažnyčią,
straipsniu remiantis vyriau AVASHINGTON, liepos 20.
što nedovanotiną klaidą, kad mbius pinigiškus atlyginimus
nus.* Po kai kurio laiko Esp- Į da daugiau ką pelnys, negu kuri bus 3 km. atstu nuo Jusybė gali paskelbti diktatūrą, — Vakar anksti rytą prezide
viešose mokyklose nėra vai- — P° 150,000 dolerių kiekvielin’as palinko ir pavedė pini-i J. Valstybės. New Yorko val
gali visus civilinius teismus ntas IToover’is grįžo iš Rapi,
kams religinių pamokų. Nors nai- Demokratų partijai jau gus Bain’o bankui West En-lstybė skyrium vės tyrinėji- deikių.
autorizuoti nusikaltėlius baus
dan stovyklos. Visu pakeliu ; šią klaidą visados būtų leng- išmokėta 140,000 dolerių, o rė
glewood Trust and Savings. į mus.
ti mirties bausme ir gali su buvo daug policijos ir slap
DAUG VAISIŲ SODUOS
va atitaisyti, bet tuo dalyku spublikonų — 110,000 dol.
gautus nusikaltėlius ant vietos tųjų agentų. Bijotasi, kad pre
MATYTI
Dabar teisme išaiškinta, kad
mažiausia rūpinamasi. O tas
Be to atlyginimo, piliečių
NEŽINO VETERANŲ
sušaudyti.
Bain’as tuos 40,000 dol. pa
zidento neužkalbintų ir demo
SKAIČIAUS
Vyriausybė yra priešinga nstracijų nekeltų karo vetera liesa baisią^ jaunosioms kar- jkomitetas pasirūpins dar ūž naudojo savo bankų bonams,
Jėznas, Alytaus aps. Šiemet
toms
ir
kraštui
žalą.
įmokėti
ir
už
Chicago
stadijupaskelbti karo stovi arba pa-Į nai.
sodai nužydėjo
gražiam
orui
kurie yra be vertės.
Visam
krašte
išleidžiami
hii
m
°
naudojimą.
WASHTNGTON, liepos 19.Iegant Tod41 „
soduo9e
naikinti fašistams uniformas, j
lijonai dolerių bernaičių iri Kai kurįų didžiųjų viešbu- Karo veteranų rakai, biu- labai dang matyti Tokia
NEPASIDALINA PA
APKRAUSTĖ NAMUS
PRIEŠ BOMBINIUS
ro vedėjas f-en. Hines as pre- gausybg retai kada čia būna.
mergaicių technikiniam ir me- ėių savininkai pareiškia, kad
KRAŠČIAIS
džiaginiam
lavinimui.
O
reliridentai
Hoovffr’iui praneSė, Ypa4 daug yra vy5nių, net
LĖKTUVUS
suvažiavimų metu jie turėjo
Trys plėšikai klastingu bū
OSLO, Norvegija, liepos 19.
meko, arba^visai tikrai didelius biznius, ko ne- du įsigavo į namus, 2342 Ro- kad šiame mieste yra ne dau- kog apbpę
giau kaip 7,000 suvykusiųjų
ŽENEVA,
liepos
20. — Nu................ , ,...
_p_____
....
__
..
' |mažai. Visas......
religinis bernai-|bntn
metu
.....
.. . T — Norvegija su Danija nepa- « .
bu - P®r
metQ*
semont avė. Šeimininkę ir ki
j veteranų. O pačių veteranų va
figinklavimo konferencijoje J. 1
...
„
.
enjirmergaieiųlavnnmasvvPRISIRPO MIŠKUOSE
tą ten buvusią moteriškę gal
,r . , . .
,
.
’
_ sidalma rytiniais Grenlandidai
skelbia,
kad
Wasbingtone
kdomas vien privatiškose mo
Valstybes sutarė su Pranei-, .
,
vv. . _. ,,
NORI MONOPOLIJOS
UOGOS
važudžiai surišo, pagrobė 54
......
...
... įjos pakraščiais. Sis klausimas
kyklose. To siekimui daugelis
,vra
daugiau
kaip
20,000
vetezija panaikinti bombinius lėk-1
,
...
TEISIŲ
dol. ir paspruko.
pavestas tarptautiniam teis^žmonių turi vilkti dvigubus
'ranų. Iš jų tik mažas skaičius
tuvus. Anglija gi tuo klausi
Ąžuolų-Bflda, Marijampolės
mm.
mokesčius. Iš tikrųjų taip ne I Chicagoj veikiančios taxi DARBININKŲ RIAUŠĖS; į apleidžia Wasbingtoną. Į jų aps. Apylinkės gausinguose
mu svyruoja. Ji sako, kad boturėtų būti.
mbiniai lėktuvai jos kolonijo
vietą kasdien atvyksta nauji miSkuose pradėjo sirpti ank{kompanijos Cbicagos aldermo
1 NUŠAUTAS
ATĖMĖ
3
MIESTELIUS
ms reikalingi.
' veteranai.
nų tarybos komitetui įdavė
' styvosios uogos — žemuogės.
NEPASITENKINA ABIEM savo pasiūlymus, kokios teiMARSEILLES, UI., liepos
Žemuogių šiemet yra labai daRTO D E JANEIRO, Brazi
NUMALŠINO
KITĄ
SU

BRITŲ IMPERIJOS KON
PARTIJOM
i
sės
čia
joms
būtų
reikalingos.
'
20.
- Vakar prieš vakarą
;ug. nors ir uogautojų netrū
lija, liepos 19. — Paties pre
KILIMĄ
FERENCIJA
Tos
teisės,
tai
jų
noras
lai

prie
dirbamos
vietos
užtvan

ksta.
zidento Vargo vadovaujamoji
LIMA,
Peru,
liepos
19.
—
Tr
.
kariuomenė veržiasi j Sao i ATLANTIC CITY, N. J., mėti sau monopoliją ir dar kos' bedarbiai unistai užpuolė
OTTAWA, Kanada, Imuos
1 * v 1 •
u-l liepos 19. — Amerikos Dar didesnes kainas imti nž taxi dirbusius neunistus darbinin Peru respublikos vyriausybė
GERVĖS PAKAUNĖJ
...
Paulo valstvbę, kurių apvaldė
20. — Rytoj čia atidaroma
..
'
.
bininkų federacijos pildomoji naudojimąsi*
paskelbė,
kad
ji.
numalšino
ki

GYVENA
kus.
( i
revoliųcijoninkai. Trys mies
1
svarbi britų imperijos ekono- į
tą
sukilimą
netoli
Trujillo.
j
taryba reiškia nepasitenkini
Kilo kova ir pasigirdo šau
Jonava. Kauno aps. Sangateliai paimti.
minė konferencija.
mo abiejų partijų — respub
dymai. To sėkmėje 1 darbini- {Sukilėbai paspruko į kalnus,; ykaimo pįevose jg paVa.
INSULL’AS YRA
Vakar čia atvyko Anglijos Vyriausybės lakūnai bomba likonų ir demokratų, politinė
nkas nušautas ir apie 22 pavyriausybės kariuomenėj sano yra apsigyvenę pora ge
“VARGŠAS”
atstovybė, kurioje yra keletas rdavo Sao Paulo apylinkes.
užėmė
Ancacbas miestelį.
mis programomis.
šauta. Tarp šių pastarųjų ke
rvių. Jos yra nelabai baikš
ministerių.
Kada visuomenės naudos įletas pavojingai sužeista.
čios ir, iš visa ko matyti, turi
SUSILAUKĖ PRIPA
staigų
caras
Insull’as
pasi
DAUGIAU GRĮŽTA I
ŽUVO LĖKTUVO
lizdą, nes naktimis labai rė
traukė
iš vadovybės,
sakyta,
NEPAJĖGIA IŠNAIKINTI
ŽINIMO
ŪKIUS
LIEPSNOSE
NUSTATO ŽMOGAUS
kauja.
kad jis prakišo visus savo tu
GAUJŲ
IVASTTTNGTON,
liepos
19.
GIRTUMĄ
'
■* I”“1
SANTTAGO, Cili, liepos 19. BENTON HARIBOR, Micb.,’ rtus.
— Žemės ūkio departamentas
Kėdainiai, Kėdainių ir Ari
Nežiūrint to, spauda prane
DENVER, Colo., liepos 19.
ŠANCHAJUS, Kinija, lie — Čilės respublikos socialis liepos 19. — Vairininkas Oskelbia, kad praėjusiais me ogalos turguose maži 4 — 6
pos 20. — Pranešta, kad lai tų menševikų vyriausybę pri vermeyer, 25 m. amžt, ir kiti ša, kad Insull’as turi gražias — Miesto teisėjas Pickens v- tais 1,472,(XX) asmenų iš ūkių sav. paršeliai, už kuriuos mo
kinoji kinų vyriausybė jokiu pažino Kuba, Urugvajus ir du vyrai žuvo liepsnose lėk Europoje atostogas. Beturtis patingu būdu nustato žmogaus persikėlė į miestus, o 1,679,- kama nuo 20 iki 25 lt. Žiemos
girtumą. Jis sako, kada žmo
būdu nepajėgia išnaikinti rau Bolivija.
tuvui į medį susida tižus ir už- ko panašaus negali turėti.
(XX) — iš miestų atgal į ūkius. metu už tokius pat paršelius
gus stovėdamas šalia namų atdonųjų plėšikų (komunistų)
i siliepsnojus.
! mokėta 4 —’ 5 litai.
i
gaujų. Pirmiausia dėl to, kad TURKAI T. SĄJUNGOJE
NEW YORK, liepos 19. — 12 ŽMONIŲ NUBAUSTA siremia į sieną, tas reiškia,
PARYŽIUS, liepos 19. — i
13 Tiong Islando
poliemonų'
|kad jis yra girtas. Tuo remiavyriausybės kariuomenės va
Tr vėl žymiai ima mažėti Pra-'
ORO STOVIS
ŽENEVA, liepos 19. — T. suspenduota
ir kai kurie jų
ITž
nusikaltimus
do vvbei trūksta reikalingi]
prohibici-' ntis jis vieną vyrą nubaudė nenzijos gyventojų skaičius. I
lėšų. Kariuomenė yra gansin- Sąjnngon priimtas turkų at- traukiami tieson už žmogžudv- jos įstatymui federaliam teis- 19 dol. pabauda,
Tautos vadai ieško priemonių ; CIITCAGO TR APYLIN
ga. Nėra pinigų karo medžią- į stovas. Dabar Sąjunga turi 56 stę. Sakoma, jie užkankino me dvylika asmenų nubausta
----------------------------i prieš gręsiantį kraštui pavo- KES. — Šiandien iš dalies de
gaivalstybių atstovus.
vieną areštuotą jauną vyrą.
besuota ir šilta.
kalėti.
PLATINKITE
“DRAUDA*
jų.

Bonver’is pasirašė dvieju bilijone dol.
šelpimo projektą

LIETUVOJE

CHICAGOJE
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“DRAUGAS”
Ifielna

kasdien,

lfiakyrua

• ■-.) J.

lietuvių vaikai nepriimami pilnais mokiniais
Lietuvos gimnazijose, nes nepažįsta vokiečių
kalbos. Mes gi manome, kad anglų kalba, ku
Amerikos rusų laikraščiuose išspausdintas vieno ruso laiš
rią jie gerai žino, yra daug vertesnė už švakas, kuris bus labai įdomus pasiskaityti ir mums, lietuviams.
bų kalbą.
Dabar skaitome Lietuvos laikraščiuose Buvo laikai, kada aš skai- kininkams prasidės rojus ii
apie įvairiose vietose suruoštas jubiliejines tydavau tik bolševikiškus lai mes galėsime keliauti namo. i
iškilmes. Keno garbėi? — Vokiečių poetui kraščius ir maniau, kad jei ne Mes. labai tikėjome, kad tai
Goetlie! Nesame mes Amerikos lietuviai toki šiandien, tai lytoj mes grįši kaip tik ir yra toji revoliuci
tamsūs netolerantai, kad nesuprastume, jog me į savo tėvynę, kur mūsų ja, kokios rusų tauta troško.
galima teigiamai įvertinti ir tinkamai pagei- protėviai, seneliai ir tėvai du pradėjo mus lankyti įvai
bti svetimtautis genijus. Visa tai galima ir ug darbo įdėjo į žemę ir sten- rūs agitatoriai — Staklickiai,
girtina.
i gėsi užsidirbti sau duonos ką- Chramovai, Baldiukai, Kad
Tiktai koks skaudus sopulys skrodžia , snį. Mes visi tikėjomės grįžti žiai ir Škliarai. Mes labai džia
širdį, kaip prisimeni tas paniekas ir kaimy- atgal, užsidirbus pinigų Ame- ugėmės tuo, ką jie mums kal
niškos neapykantos skriaudas, kuriomis tie rikoje, ir sukurti savo šeimy bėjo ir žadėjo, ir mes visi ti
kryžiokų ainiai kankina mūsų tautą. Tie nuo noms gerą gyvenimą, pasista kėjomės, kad taip ir bus ir
takiai, Berlyne su lietuviais studentais, su p. tyti sau trobesius, nusipirkti kad jie tiesą sako.
Vidūnu Tilžėje, su Kybartų valdininkais Eit arklių ir karvių ir pradėti ra
Tiesa, jau tais laikais mes
Amerikos lakūnai J. Mattern ir B. Griffin, kurių nese
kūnuose, su Lietuvos ekskursantais Nemuno mų malonų gyvenimą. Bet iš
gatudavome iš savo giminių nai skridimas orlaiviu aplink pasaulį baigės nepasisekimu,
upėje, su lietuviais balsuotojais įvairiose ėjo ne taip, kaip mes tikėjo
laiškų, kur mūsų artimieji ra-' Skrendant iš Berlyno Maskvos link jų orlaivis sugedo ir buKlaipėdos krašto vietose... Ką tie nuotikiąi mės ir troškome. Prasidėjo
karas, vyrus paėmė į karą, o šė, kad “darbininkų’’ valdžia vo priverstas nusileisti. Grįžę Amerikon jie žada pradėti ki
kalba!
,
r, .v
. siurbia jų kraują ir prispau tą kelionę.
Paliesiu opiausią žaizdą. Teko kajbėti su
de taip, kaip net pne senojo
lietuviais inteligentais, lankiusiais vokiečių ir seneliai. Mes čia gyveno režimo f caro valdžios.—Red.)
universitetus. Jų supratimu vokiečių kultūra me ir liūdėjome savo šeimų, Į nebuvo, bet mes vis netikėjoi
inui —stovi aukščiausia; mes lietuviai turime džiau ir svajojome kaip galima grei j me ir manėme, kad jie ten kai
i
“Kunigų Vienybės” metinis narių suvažiavimas įvyks
gtis, kad vokiečiai nepuikavoja su mumis čiau grįžti atgal ir išvysti sa niuose yra tamsuoliai ir nie
kalbėti; kad mes turime visame iš vokiečių vo vaikučius, žmonas, gimdy ko nesupranta, kaip jiems ko 9 d. rugpiūčio, Adelphia viešbutyje, Philadelphia, Pa. Pir
imti pavyzdį, jais sekti kultūriniame gyve tojus ir pradėti ramų gyveni munistai stengiasi. Daugelis moji sesija bus 11 valandą ryto.
mą.
M. A. PANKUS, rast.
nime.
'nuvyko į Sovietų Rusiją ir iš
, Tėvyne, tu žalti maitini ir ugdai savo Bet, štai, atėjo revoliucija. J ten mums rašė, kad ten blokrūtinėje! Tavo sūnūs jau neatskiria papras Ir jau pat revoliucijos pra ga ir daugelis sugrįžo ir pa Solovkų rūsiuose nežinomą ranti’s, kuris yra korespontosios technikos nuo dvasios kultūros. Nu džioje komunistai
pradėjo pasakojo, kad “darbininkų ir žmonių skaičių, kada pagaliau įdentu Maskvoje, rašė, kad dan
stokite klupčioti prieš kryžioką! Jisai jau mums kalbėti, kad tai yra valstiečių” valdžia visai pa ėmė dejuote dejuoti mūsų ar-jgybė rusų iš Amerikos ir iš
įsiskverbė į- lietuvio šeimos židinį, pavergė “buržujų” (turtuolių, ponų) smaugė mužikus ir darbinin timieji ir pradėjo šauktis pa- kitų kraštų nuvyko į Sovietų
galbos, kad nenumirtų ir ba Rusiją, kad ten galėtų gauti
lietuvio širdį. Čia pavojus ne šešėlio be sie revoliucija ir kad mums rei- kus ir naikina rusų tautą. Bet
do, tada męs pradėjome sup leidimą apsigyventi savo tėvv
los, bet šarvuočio, kurio geležinių nagų lie- kia padaryti savo “darbiniu- įr jiems mes netikėjome,
rasti, kur yra teisybė ir ką nėję, bet ten tokio leidimo ne
tuvis nemato, Su juo susipratęs. Jūs leidžia- kišką” revoliuciją. Mes, kaiO paskiau rusų išeiviai A- prakeiktieji bolševikai padarė duoda.
te Izenbergo-Hindenburgo valstybei Lietuvo po menkai nusimanantieji ši
merikoje pradėjo suprastų ką su Rusija ir rusų tauta, sup Kodėl mūsų neleidžia į Ru
tokiuose
dalykuose,
tikėjome,
je augti ir stiprėti!
*
reiškia “darbininkiškoji” re ratome, kaip jie apgaudinėja siją?
kad taip ir reikia. Bet, štai,
Ar mano balsas pasieks Tėvynę, ar pa
voliucija ir “darbininkų bei rusų išeivius čia, o patys sėdi
Tadgi man ir būtų įdomu
atėjo
ir
ta
pati,,
tikroji
“
dar

siliks šaukiančiu tyruose?
J. N.
valstiečių” valdžia. Kada jie ant jų sprando ir darosi iš to paklausti draugus — komunis
bininkiška” revoliucija ir vi visai pagrobė visą Rusiją ir sau lengvą gyvenimą.
' tus, kuriems aš tikėjau ir ku
si
mes
tikėjomės
ir
laukėme,
MILIJONINKŲ VARGAI
išžudė keletą milijonų žmonių, Amerikonų laikraštyje “Ti riuos aš kadaise gyniau, ką)
kad dabar darbininkams ir ū- kada supūdė kalėjimuose ir mes” kovo 15 d. Valteris Diu- sužinojau, kad jie yra apgavi
Milijoninkų leidžiami laikraščiai prane
kai ir budeliai; argi šitie žino
Taip raudoja tų pačių milijoninkų lei nės yra konrrevoliucijonieriai,
ša apie milijoninkų vargus. Rašo, šiandien kurie rakieteriai. Šie pastarieji jau valdo
džiami laikraščiai. Visa dar laimė, kad jie jeigu jūs neleidžiate jiems ap
Amerikoj vargsta ne vieni darbininkai, bet turtų tvirtoves,
Rockefeller’is jaunesnysis, kurs New Yo- neužgieda, jog milijoninkai neturi darbo ir sigyventi jų nuosavam kraš
ir milijoninkai. Esą, dar blogiau. Milijonin
kų skaičius nuolat mažėjąs. D kurie turi dar ike stato “Radijo miestą” vertės 250 mili alksta. Tie patys laikraščiai kalnus verčia, te? .Argi jie yra .darbininkų
milijonus, jų turtai kai sniegas pavasarį tir jonų dolerių, kaip praneša, neturi pakanka kada kongrese keliami sumanymai sukrau priešai? Tačiau bolševikai tie
mo fondo darbui vesti.
tiems ir kraunamiems dideliems lobiams skir siog pareiškė, kad “svetinių
psta.
Antai
milijoninko
Mackay
’
aus
puošnu

ti didesnius mokesčius. Jie sako, kad tie su kraštų darbininkai, ypač Ame
Nesenai plieno pramonės didikas milijoninkas Schwab’as yra pasakęs, kad milijonin sis dvaras Long Island’e pakeistas daržovių manymai net pačiai krašto apsaugai pavojin rikos krašto darbininkai, niekų nesama. O Columbia univertiteU' nrezide- auginimo sklypais. Iš 100 tarnautojų ir dar gi. Sumanytojus kongreso atstovus jie vadi-1 ka(j nebus patenkinti tomis
ntas Butler’is pareiškęs, kad šiandien mili- bininkų vos maža dalis pasilikta tarnyboje. na radikalais, kaip tik ne bolševikais, nors j gyvenimo sąlygomis, kurios yjoninku skaitosi kiekvienas, kuris turi 500 Sumažintas jiems atlyginimas. Kai kurie di?- tie su radikalizmu nieko bendra neturi. Jie ra Sovietų Rusijoje”,
ba tik už vieną maistą, kurio dvare yra pa nebūtų priešingi, kad tie įmami iš turtuolių Ką gi tai reiškia? Klausy
dolerių grynais pinigais.
mokesčiai tektų valstybės reikalams. Bet bi kite, draugai — argi mes čia
v Laikraščiai pripažįsta, kad garsieji 19- kaktinai.
Kitų milijoninkų sodybose jau užsiima . jo, kad kokia jų dalis netektų bedarbiams ir gyvename geriau už kitus.
ąjam šimtmety sukurti lobiai jau baigia ny
kti. Juos smarkiai sukedeno šėrų kainų puo ma kokiu nors bizniu. Kai kur pripirkta dau šiaip vargšams
Man, kaipo senam ateiviui Alimas 1929 m. ir ekonominis krizis. Kai kurie giau karvių ir parduodamas pienas. Antai
Daugiau būtų krašte gerovės, jei būtų! merikoje, rodosi, kad mes, rupaties senio Rockefeller’io turtai žymiai su mažiau milijoninkų. Didelių turtų koncentra- i sai, gyvename blogiau negu
tų lobių jau visai išnykę.
Žinomi turtuoliai Rockefeller’iai ir Mor mažėjo, taip kad jis jau negalįs kai seniau vimas į ne daugelio žmonių rankas visados kiti. Daugybė svetimšalių Agan’ai, anot laikraščių, šiandien nevaldo di- sklaidyti milijoninių dovanų įvairioms visuo- krašte palaiko negerovę ir vargą. Tuo labiau, merikoje turi savo farmas, na
delių turtų. Savo pralobimu juos pavijo kaimenės Įstaigoms.
kad turtuoliai neatsižvelgia į vargšų likimą.
(Tąsa 3 pusi.)
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PRENUMERATOS KAINA: Metame — ft.OO. Pu
lti Metų — 13.60, Trims Mėnesiams — 12.00. Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams |7.00, Pusei Me
tų — «4.M. Kopija .Mo.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nesrųttna. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslundlama tam
tikslai pašto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:M Iki 11 :M vai.
Skelbimų kainos prlslandlamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet

DRAUGAS”
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8UB8CR1PTIONS: One Tear —
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rates on applloatton.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
LIETUVA VOKIEČIŲ KOLONIJA

Turėjau laimės aplankyti savo tėvynę.
Nuvykau į laikinąją Lietuvos sostinę Kauną.
Kokie įdomūs tie mano įspūdžiai! .
Nuėjau į kultūrinį inteligentų susirinki
mų. Prelegentas skaitė paskaitą. Ir ką gi aš
girdėjau? — Lozungai, lozungai, lozungai...
Kalbėjo, matyt, apie kokius tai kultūrinio
gyvenimo pradus, jo pamatus.
Draugai išsivedė mane į studentą susi
rinkimą; būta geltonsnapių naujokų priim
tuvės. Sendraugis kalbėjo į naujuosius: fuksai, fuksai, fuksai... Šunes žino, iš kur čia
Kaune tie vokiečių fuksai atsirado!
Eidami namo, užėjome į kirpyklą. Čia
buvo panelių, studentų. Kirpėjas aiškino apie moterų plaukų kirpimą: bubikopfai, bubi
kopfai, bubikopfai... Kas čia per aitvaras ta
me Kaunje! “Tu patsai esi ‘boob’, pamaniau
sau, prisiminęs anglišką terminologiją, ir jus
;visi esate toki pat ‘boob ai,’” kurie, užsikrėtę vekietizmu, kuriate Lietuvoje kultūrinę
okieeią koloniją! ’ ’
Paimi į rankas kokį nors Lietuvos laik
raštį — kiųk jame vokiškumo! Didžiuma kas
dieninių žinių — Vokietijos, beveik visos at
vaizdų klišės — vokiečių, žemėlapiai — visai
vokiški, net be lietuviškų paaiškinimų. Vie
nu žodžiu — vokiški laikraščiai lietuvų kal
ba, jau nekalbant apie vokiečių kalbos laik
raščius gatvių ir stočių kioskose.
Užeini į krautuves. Ką nepirksi — visa
iš Vokietijos, visa “inade in Germany.” Pre
kių pagarsinimai — vokiški. Užėjau į tiky
binių reikmenų krautuvę. Šventųjų paveiks
lėliai — visi su vokiškais parašais, net Auš
ros Vartų paveikslėlio su lietuvišku taisyk
lingu parašu negalima buvo gauti.
Ar Tamstai kada nors teko būti Lietu
vos kino teatre? Jeigu nebuvai, tai, turėda
mas progos, užeik! Tikrai jausies kaip Ber
lyne.
Aukštesnėse mokyklose visur šalia lietu
vių kalbos vyriauja vokiečių kalba. Amerikos

POKARINĖ AUSTRIJA
(Tęsinys)

H

>

Anglai nors ir bet kokiai austrų—vo
kiečių unijai ir priešinasi, bet vis tik bū
dami atsargūs išreiškia ir mintį, kad esą
galr-atsitikti ir taip, kad, kada nors ir
pilnas šių valstybių susivienijimas bus
joms galimu, prieinamu ir įvykusiu. Oi
prancūzai, kurie galingos Vokietijos už
vis'labiausiai bijos — mano šioks vokie
čių — austrų bandymas ir pasiliks isto
rišku (neįvykusiu) bandymu. Mums gi
lietuviams prancūzų viltys yra palankes
nės, negu anglų įsitikinimas, nes mes ži
nom, kad sugalingėjus Vokietija ir šio to
iš mūs reikalautų.
Nors ir Austrija buvo apkarpyta, net
ijierdaug nutašyta ir pamažinta, bet vis
gamtos gražumas, įvairi, išdidi ir sve
timšalio akį traukianti aplinkuma dar lii jos savastyje. Todėl ir nenuostabu, kad
kas metai aplanko labai daug ypač
įerikoniškų, angliškų svetimšalių. Čia

jie gėrisi istorišku Dunojumi, išdidžiais
Alpų kalnais, kurortais ir gražia Vienos
sostine, kuri svetimšaliui yra tiek pat gra
ži, kaip. Paryžius, Munchenas, Florencija
ar Budapeštas. Vien gražumo šiam mies
tui dar neužtenka, jis savy dar turi pa
kankamai ir apčiuopiamo realaus istoriš
ko elemento. Gražūs karaliaus rūmai su
stebėtinu papuošimu, kuris siekia labai
tolimų laikų, šiandien dar yra užlaikyti
pilnumoj ir čielybėj; juos matyti ir ste
bėtis šiandien gali kiekvienas svetimšalis
ir interesantas už labai mažą kainą, ne
lyginant muziejų. Austrų monarchai daug
daugiau algos gavo nei Vokietijos kaize
riai, dėlto ir jie daug ištaikingiau ir pra
šmatniau gyveno. Todėl prie progos būtų
patartina kiekvienam svetimšaliui apžiū
rėti šį kolosališką ir neįkainuojamą tur
tą, prieš kurį nublankti turi ir kiekvieno
milijonieriaus turtas ir prabanga.
Nežiūrint to nors Austrija ir liko ma
ža valstybe, bet kultūros ūgy ji rodo dar
pakankamai galingumo: ji dar šiandien
tūri 3 universitetus (Vienoj, Grace, Ins-

“KUNieę VIENYBĖS” METINIS SUVAŽIAVIMAS

į

bruke). Iš šių žymiausias yra Vienos uni
versitetas, kurio medicinos fakultetas tu
ri pasaulinio garso; čia pat dar yra žy
mios dvi aukštosios mokyklos, tai tech
nikos ir veterinarijos. Šiuo laiku Vienoje
studijuoja apie 45 lietuviai; pastarieji tu
ri savo draugiją ir daro dažnus susirin
kimus, iškilmingas šventes ir p. Studijuo ti čia lietuvius vilioja ir traukia du da
lykai: pirma, aukštai pastatytas mokslas
ir antra, išskyrus žydus, lenkus išdalies
ir čekus, tai simpatiškas ir nuoširdus au
strų atsinešimas kas link svetimšalių. Au
strai yra baivų (bavarų) kilmės, daugu
moj katalikai ir kalba vokiškai. Savo bū
do ir charakteriaus verte jie toli prašoksta rytprūsius, už kurių pečių visuomet
matosi savotiškas išdiduinas, .kurį įšaukia
persotintas (perdidelis) įkainavimas viio
to, kas vokiško buvo ir dabar yra. Aust
rai turi daug panašumo lietuvio būdui tik
su ta išimtimi, kad lietuviai yra kiek dau
giau pavydūs ir mažiau jausmingi. Aust
rai iš prigimimo yra draugingi ir nuošir
dūs, jie mėgsta linksmą draugiją ir nera

ginami prie reikalo moka už malonumus
daugiau negu, kad kiek lygybė ir šaltas
etiketas reikalautų. Austrai mėgsta gėry
nių ir svaigalus (labiausiai alų ir vyną)
ir jie juos vartoja dažnai; bet jie juos
naudoja linksmybės, bet ne sukvailojinio
stoviui laimėti: girti austrai sutinkami
labai retai. Kad austrai labai trokštų su
sivienijimo su Vokietija to pasakyti ne
galima, nes jie žino, k£d ir Vokietija to
kia pat liga serga, kaip ir jų mylima tė
vynė. Nors netolimame laike Austrija ir
parodė aiškesnio noro eiti prie susivieni
jimo su minėta savo giminaite (Vokieti
ja), bet tai labiausiai ją spyi ė įdaryti ne
liguistas nacionalizmas (tautiškumas), bet
greičiau nepakeliama ekonomiška būklė
ir vargas, kurį visuomet žmonės noriai
ant naujo maino, nežiūrint to, kad pas
tarasis (naujas) dešimts kartų būtų sun
kesnis už pirmųjį (vargą).
(Pabaiga)
M. 6.

VASAROS NAKTYS

Ramios, malonios vasaros naktys;
Medžio užmigęs nejuda lapas;
Viskas nutilo, viskas nurimo,
Vienos tik žvaigždės mirkčioja, dega.

Viskas užmigo, viskas nurimo;
Žemę apsupo meilės svajonės;
Neša.jos sielą, neša liūliuoja,
Ilgesio pilnos ir įkvėpimo.
%
Vasaros naktys ramios malonios,
Atilsiu liūdną širdį vyliojat!...
Tiek tų ant žemės sielvartų, vargo!...
Jūs tiktai vienos ramios, vienodos.
Ramios, vienodos! Megiška jėga
Migdote gamtą, saldžia svajonė!
Kam gi nemigdot mano troškimų?
Ko man taip ilgu, ko man taip liūdna?

Noris apimti visą pasaulį;
Noris mylėti Dievą brangiausi;
Noris pasiekti amžiną grožį!...
Ko gį taip liūdna, ko gi taip ilgu?...
Maironis

Prašau Į Mano Kampelį

j
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--------- Rašo prof. Kampininkas
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DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehill 0817
Res. 67 37 S. Arteslan Avė.
Tel. Grovehill 0617

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913.

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5914

DR.BERTASH DR.NAIKELIS

Dabar Unkulio Šamo žemėj; parapijų komitetų! Šventa ro- Banditas nušovė policininką.
(Tęsinys iš 2 pusi.)
yra išstatyti keturi kandida-Į kunda — visi nezaležninkai ir Plėšiko asmenybė nustatyta
756 West 35th Street (Kamp. 35th ir Halsted St.)
GYDYTOJAS III CHIRURGAS
tai j vyriausius jo gaspado-į biblijočiui priklauso jiems, o
1000 litų už jo sugavimą
Vai.: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vak.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
mus, savo dirbtuves. Netgi le2423 West Marųuette Road
Nedėlioj susitarus
Nedėlioj susitarus
rius Baltuose Namuose, Va- kurgi katalikai?
Vai.:
2-6
Ir
7
9
P.
M.
Ket.
>-12
AM
1 nkai ir lietuviai gyvena žyNedėlioj susitarus
žingtone: iš respublikonų, deTies Įgulos bažnyčia, Kilti iiniai geriau negu mes, o aš
Tel. Canal >267 Res. Prospeot 8869 Tel. Ofiso 4054
R* 99jfl
mokratų, cicilistų ir balševine prie taksį K. 195 priėjo ne jau nekalbu apie vokiečius,
Alus
nezaležnos
Lietuvos
lie
kų. Kol ateis novemberio aš- Į
pažįstamas vyras. Jis paprašė švedus, žydus, kurie turi čia Tel. Lafayette 5793
tuntą, reikėtų išstatyti dar^uv^ka ka'ka> yPa‘‘ Kaune šoferį nuvežti iki Kareivių Kavo prieglaudas, liaudies naGydytojas ir Chirurgas
5815 — 6th Avenue
bent du kandidatai: iš geriaunbnojama, taip dabai apcy- plento
___ 24 nr. Už kelionę jie
mus ir netgi savo bankus. O Vai.: 3 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak. 1821 SOUTH HALSTED STREET
KENOSHA, WIS.
čiųjų ir bedarbių partijų. AIa-jst>ta nuo vlsoklU svetimybių,! įsikalbėjo penkis litus. Ties
ką gi mes turime? Nieko, iš- f Office: 4459 S. California Avė. Rezidencija <619 So. Arteslan Avė.
Ofiso vai.:
no rokunda, pastarųjų parti-i kad nt4 “uela skaityu-0 ktuP llaudonuoju Kryžium nepažįs skiriant tai, kad užsidirbame
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų Nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak vak.
Nedėlioję pagal sutarti
Rezidencija:
tos kandidatui daugiausiai y., saldžiui širdį glosto kailine- tanias keieįvįs papragė auto sau duonos kąsniui. Ir štai
• iki 8:89 vakar*
1904 — 71st Street
Nedėllomls tik susitarus.
ra šansų patekti į Baltuosius ! ^iui, ka* Paūnięs į rankas ku mobilį sustoti. Čia įsėdo vievisi tie lenkai, lietuviai, vo
DENTISTAI Tel. Canal 6764 Rea Republlc 6869
liamus.
jrią Saziet$ randa ją padabin na moteris. Plėšikas išsitrau
kiečiai ir švedai palaiko savo
tą tokiais mūsų “grynos kal- kė revolverį ir pareiškė, kad
pilietybę ir laikomi savo kraš Fhone Boulevard 7042
i bos perlais”, kaip . intonaci- dabar važiuosiąs jis pats. At
Gydytojas ir Chirurgas
to piliečiais, kada grįžta į sa
Seniau, Šliupo česais, Ameri jos, fivekliokai, masandros, rėmęs šoferiui į galvą revol
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Ofisas 2408' WEST 68 8TREBI
vo tėvynę ir niekas jų iš ten
IR OBSTETRIKAS
Kertė 80. Weatern Avenue
|kos lietuviški bedieviai gata-: grimasai, filantrofija, mani- verį n ujuosė diržą, surišo jo
DENTISTAS
neišveja.
Tel. Prospeot 1128
Gydo staigias ir chroniškas ligas
buvo ant kaktų nešioti sai- kiurai, relfrejos, preiskuran- rankas ir paguldė ant grindų.
vyrų, moterų ir vaikų
Rezidencija 2869 So. Lasgttt
4645 So. Ashland Avė.
O, štai, mes, beturčiai ir
' į',.,,.,,.,,
su žodžiu “Bedievis”; tai, reljefai, ekstaze™, liydroTel. Canal 0706
DARO OPERACIJAS
Arti 47 Btreet
Valandos:
2-4 po pietų Ii ' -> y. i,
Ligonius
priima
kasdiena
nuo
taip jiems atrodė unoravai. gesai, kompromisai, eksperty-apdengC. jam gal proletarai, sovietų vyriausy
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėlioj pagal Busit* Anų
Dabar, vat, tie patys laisva- zai, žanrai, šedevrui, epizodai, | vlf> atrSm- .
revolverį bės nuomone, tapome kapita
Nedėliomis ir seredomla tik
Iškalno susitarus
Tel.
Canal
6122
listais ir buržujais, ir mūsų
mamai strošniai pyksta, kai 1 meksfeltacijos, asfeltacijos, pa : if bepė ng nekrusteĮėtk
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
negalima įsileisti į Sovietų
juos kas pavadina jų tikrais nipliletai, schemos, masažai, •
........................ . ‘ v
'
2130 WE8T 22nd STREET
....
•
•
, , •
buzuiojęs is suristojo soie- Rusiją. Ar ilgai mes tylėsime,
GYDYTOJAS ir CHIk^BGAS
CHICAGO
t
D
E
N
T
I
S
T
A
S
vardais.’Net savo zokonus ei-.bubikopai, turvyrai, startai,,
kad aulomol)ily buvo ne_
\
4729 WEST 12 PLuMJE
piliečiai, ir leisime komunis
2201 Weat 22nd Street
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiria^ Seredoi
tuoja, kad jie nesą laisvama-finišai, finalai, pužai, šiurpiu- ■ d
benzino, nuo įvykio vieir Pėtnyčios, kuriomis div^omlc jis
(Kampas Leavitt 3t.)
tams tyčiotis iš mūsų giminių
bus.
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
niai. Priklodui, sako prie san- - zai, sumai, somersaultai, kap. tos jis pasuko atgal į miestiy Sovietų Eusjoje ir B sav?s cia>
2924 W. WASHINGTOJ ,BLVD.
Nuo 1 iki'8 vakare
Kitos vai. ant WashingU^ Bulvd.
Seredoj pagal sutarti
dariečių priklauso nemaža ir saizai, zigzagai ir šimtai ki- ir nuvažiavo į “Depolin” ben-1
krašte? Argi ne laikas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4:S« — 6:30 kasdidg
katalikų ir net vargonininkų, tokių.
žino stoti Čia plėšikas pilsi-į su giuota varyti visus tuos
X—Spinduliai
Telefonai: Kedzle 2454 — &461, arbg
Cicero 611. Rez. tel. Cicero 2888
pylė apie 40 litrį benzino, pa-' iekžus g raū6ų organizacijų? Boulevard 7589
Ofisas 2201 West 22ud Street
Rez. Hemlock 7691 cor. So. Leavitt St. Tel, Canal 6122
eme tepalo. Benzino pardavė- i
pats
laiką ėjau UTįga
GRABORIA1:
Rezidencija: 6628 S. Riehmond Avė.
jas paprašė užmokėti.
su komunistais ir tikėjau jieTelephone Republic 7868

DR. J- j, SIMONAITIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. C. Z. VEZELIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. RAČKUS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOWARSKIS

K

DR. S. A. DOttiAT

DR. G. I. BLŪŽIS

DR. S. BIEZIS

J.

F.

RADŽIUS

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE

LACHAVICH
IR SONUS

Kas tačiau vietoj užmokesčio
h. klausiau> k{į tie žilaput.
pardavėją sumušė ir pagrąsi i riai melavo glai> negenai aS
no nušauti, jei jis netylės. Koi i gavau iš savo tėvo kišką iš

‘ DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A 8
4712 So. Ashland Avenue

DR. T. DUNDULIS

Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.

Nedėlioj:

10—12

ryto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto Iki 1 po pietų

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
2 iki 4 ir 4 Iki 8 vai. vak.
įsgąsdintas ir sumuštasis par-: Minsko gubernijos. Ką jis ra-’___________
Laidotuvėms pa
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla.
Nedėliomis nuo 14 Iki 12 ryto
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano dav ėjas atsipeikėjo, automobi- ’ g0) jūs vis gerai žinote, dėl to, i
Moterų ir Vaikų ligų
X-Ray
Telefonai dienų ir naktj
darbu
busite
užganėdinti.
todėl, kad priklau
lį jau matė smarkiai važiuo- lkad dabar iš Rusijos visi raSo !reL Cicero 1260
Specialistė
Tel. Roosevelt 2615 arba 2516
VIRGINlA 4481
sau prie grabų lšdirbystės.
2314 W. 23rd PI., Chicago jautį. Taip jie paspruko.
tik apie tai, kaip juos apva
4145 ARCHER AVĖ.
I Apie pusę pirmos automobiOFISAS
LIETUVIS DEN TĮSTAS
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337
gia ir naikina ir kaip bolševiTel. GrovehiU 1694
668 West 18 Street
Telef. Canal 4174 1439 S. 49 Court, Cicero, Ui. iis važiavo Ukmergės plentu.! kaį — kraugeriai kelia .savo Vai; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Ofiso vai. kiekvienų dienų n’uo 8 Iki
SKYRIUS: 8288 S.
valandai vakare
TEL CICERO 6927
Halsted Street, Tel.
čia jam nusmuko paskutinis Į paotas
rusų tautos spran- Nedėliomis ir Seredomis, susitarus 12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
4 iki 8 vai. vakare Ltarninkais
Victory 4188.
4847 VV. 14th ST. Cicero, Ilk nuo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
įatas.
Plėšikas
pats
nemokė-1
šiandien
aš
jau
manau,
ir Ketvergais.
Telefonas
Yards
1138
----------------------------- 8VaA 9-11 ryto 8-4 Ir 7-9 rak.
Rez. Tel. Hyde Bark 3395
damas sutaisyti, atleido šofe-! kad nėra didesnio nusikalti Seradomls po pietų ir Nedėldioniaii
Phone Boulevard 4139
tik sanitaru
riui rankas paėmė iš savo ben- m0, kaįp ginti sovietų valdžią,
2411 W. MARQUETTB ROAD
C.K. Kliauga
diakeleivės revolverį ir juo !i'latai gali daryti tiktai tas,
D E N T I S T A S
Graborius ir Balsamuotojas
Utarninkais, Ketųergais ir Sutintomis
giąsindamas įsakė automobili kas nįeko nesupranta, tai yra, 2420 W. Marųuette KU. urti \\eslern
Res. Phone
GRABORIUS
Lietuvis
Turiu automubilias visokiems
Avė.
l'lioue Hcuilock 7828
Englevvood
6641
Office Phone
sutaisyti. Tuo momentu pro tiktai kvailys, - arba parsida- Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomia
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
, Musų patarnavimas
Wentworth 3000
Wcntworth 3000
reikalams.
Kaina
prieinama.
1821
So.
Halsted
Street
.Ofisas: — 4045 S. Asliluud Avė.
visuomet sąžiningas Ir
šalį ėjo Kauno miesto VI nuo- j vėliai, kuriems komunistų buChicago, iii.
nebrangiu, nes neturi
3319
AUBUKN
AVENUE
vados policininkas Novikas. Įdekai llloka už tai pinigus<
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 liet
ma UUtldų užlaikymui
Tel. Cicere 6756
8 vak. Nedėliotais pagal sutarti•byrių
Chicago, III.
Plėšiko kainuojamas šoferis i
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų
Tet:
Prospeet
1930
paprašė
policininką
gelbėti.
1
-*lC
^
ke
J°
man
kailis
gerai
isNauja, graži ko
6558 S. HALSTED STREET
Poiicininkas
nespėjo
išsitrauk
kl
P
l
b
ka
d
aš
praregėčiau
ir
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
plyčia dykai.
DENTISTAS
ti revolverį, kai plėšikas į j^! Pečiau komunistus, kuriems
1446 S. 49th CT., CICERO
3307 Anbnrn Avenue
GRABORIUS IR LA.DOTUVIU
Ofiso Tel. VICTORY 8687
atstatė revolverį, liepė pakelti įaš tikėjau ir kuriuose rėmiau, Vai.: 14-18 ryto: 2-6 ir 7-9 vakar*
VEDSJAS
OL Ir Rea. Tat HEMLOCK 2874
4919 SO. M1CH1GAN AVENUE*
1650 WEST 46th STREET rankas ir leistis nuginkluoti. ’ Koi dar nevėlu, mieli drauTet Kenwood 6197
AKIŲ, GYDYTOJAI:
Valandos:
Policininkas taip pat stvė-Įgai, susipraskite ir gelbėkite
Kampas 46tb Ir Paulinu Sta
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
3133 S. HALSTED STREET
LIETUVIU GRABORIUS
Tel. Boulevard 6208-8418
lesi ginklo. Bet tuo akimirks-' savo gimines ir artimuosius,
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart
šventadienio
ir
ketvirtadienio.
Antras ofisas ir Rezidencija
z
Didelė graži koplyčia dykai
Nuliūdimo
valandoje
kreipkitės niu plėšikas
paleido tiesiog bet neremkite sovietų valdžios
6504
S.
ARTESIAN
AVĖ.
718 WEST 18th STREET
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu jam į veidą šūvį. Policininkas i ir sovietų sąjungos, kuri yra
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
' Tel. Roosevelt 7532
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po
krito žemėn nukautas.
tikras darbininkų ir valstie
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Tarnybos pareigas einantį čių kalėjimas.
Šventadieniais pagal sutarimų.
Gydytojas ir Chirurgas
policininką Noviką nukovę,
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
I. O.
abu banditai pasileido bėgti
Tet Wentworth 3000
Tel.
Yards
0994
Jonavos link. Šoferis pakėlė Brooklyn, N. Y.
LIETUVIS AKIŲ
Rez. Tel Stewart 8191
Rezidencijos Tel. I’laza 8244
triukšmą. Netrukus atvyko ki ------------- ,----- -----------------SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris
VALANDOS:
tas policininkas, kuris pašilei-,
Bsti priežastim galvos skaudėjimo,
NYKSTA VARNĖNAI
Nuo 10 iki 12 dienų
svaigimo, aktų aptemniio, nervuotuLIETUVIŲ
do plėšikus vytis. Bet jie, pa
Nuo 2 iki 3 po pietų
Gydytojas ir Chirurgas
mo, skaudamų akių karštį.
Nuliuu
Nuo 7 iki 9 vakare
sinaudodami nakties tamsa ir
.mtaraetus. Atitaisau trumpų regyste
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų
6558 S. HALSTED STRIKI
GRABORIŲ IŠTAIGA
ir tolimų regystę.
atsišaudydami pasislėpė dar- j Kazliškis, Rokiškio aps. Lai Prirengiu teisingai akinius visuose
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare
Atsitikimuose, egzaminavfcnas daro
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
žuose.
kraščiai
yra
rašę,
kad
apie
mas su elektra, parodančių mažiautomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
Teko
patirti,
kad
kriminaliKauną
inkilų
varnėnams
trū“^‘a^atyda atkreipiama moky
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
Ofiso: Tel. Victory 6893
Perkėlė savo ofisų po numeriu
ne policija jau išaiškino, kad kę o mūsų krašte priešingai; ;klos vaikučiams.
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
„
,
v. T
n
.
va.anaos nuo 10 ryto iki
Rez.: Tel. Drexel 9191
policimnką
nušovė
Jonas "I"
........................................
— i I!re.Valandos
° Iki I8 vaka- 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
e- daug
inkilų Šiemet liko tuščių.
Nedėliomis pagal y sutartį.
Jei
neatsiliepia
šaukite Central 746:
r.
-TV
•», .
,
I KREIVAS AKIS ATITAISO I TRL'M
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
tras Tananas, 23 Įlietų am- Be
to, prie Rumpiskenų km.
laiką su nauju išradimu.
SPEC1JAL1STAS.
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
žiaus, gimęs šakių Naumies- esančioje balelėje šiuo laiku ' DaugelK atsitikimų akys atitaisomos
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
. •
,
I . .
»
,
.
.
be akinių. Dabar kainos perpus pi Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
li je. i asRutiniu metu jis gy-į visai maža varnėnų nakvoja, K<‘.snė.s, ,nnegu
f£n ?,buvo.
’.uvo‘ Mus« ha“»°s p‘Rusas Gydytojas ir Chirurgąrint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
pietų: 7—8:30 vai. vakare.
gesnės, kaip kitų.
veno
Kaune,
Mickevičiaus
gat
o
pernai,
užpernai
ir
dar
ankNedėliomis
10
Iki
12
EUDEIKIS yra vienatims lietuvių graborius, kuris
Specialistas moteriškų, vyriš
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Telefonas Midway 2880
vėj 3 nr. Tananas baustas 10 : sčiau čia būdavo, tarsi, varteikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
kų, vaikų ir visų chroniškų
• .
i
Tel. Boulevard 7589
i patarnautojų. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
metų sunkiųjų darbų kalėjimo nėnų stovykla. Nakvynei čia
ligą.
Del germenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
už plėšimą ir dar kelis kartus jų tiek prisirinkdavo, kad
HEMLOCK 8151
Ofisas 3102 So. Halsted St.
sitės kur kitur.
Tel. Yards 1829
už vagystes.
skraidydami sudarydavo dideKampas 31st Street
Vai: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—4 v. v
Kriminalinė policija pasky-įlj, kelių ha dydžio juodą deNedėliomis ir šventadieniais 10—12
LIKT
U
V
18
AKI
V
SPECIALISTAS
rė 1000 litų atlyginimo tam, besį. Vietos gyventojai varnė
(Naryauckas)
Tel. Hemlock 8700
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nas suteiks žinių, pagal, ku-! nų nykimo priežastį visaip ai
Res. Tel. Prospeet 0610
2424 West Marųuette Road
riai plėšikas būtų galima su- Skina; vieni mano, kad katės
VALANDOS:
JŪSŲ GRABORIUS
9 Iki 18 ryto, 7 Iki 9 vakari
laikyti.
' ir plėšrieji paukščiai labai įDidysis Ofisas
Utarn. ir Ketv rak. pagal entartį
Ofisas
Ir
Akinių
Dirbtuvė
i pratę dar jaunus varnėnukus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4605-07 South Hermitage Avenue
iš lizdų išimti, kiti, kad šal- 756 WEST 35th STREET
Ofisas 6155 South Kedzle
Kampas Halsted St.
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742
SKAITYKITE
IR
PLATIN
tesniarn pavasariui esant,- va- Valandos: auo 14—4: nuo 6—8
Rez. 6426 So. California Avė.

LIETUVIS GEABOEIUS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. GUSSEN

DR. A. L YUŠKA

A. MASALSKIS

Dp.

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. M. T. STRIKOUS

DR. A. R. MCGRADIE

DR. ATKOČIŪNAS

I. J. ZOLP

A. L DAVIDONIS, M. Di

S. M. SKUBĄS

DR. J. P, POŠKA

DR. VAITUSH, OPT.

DR. MAURIGE KAHN

Seniausia ir Didžiausia

DR, H. BARION

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A, ROTH

DR. G. SERNER

Eudeikis

DR. Y, S. NARES

DR. B. ARON

“DRAUGE"
GARSINKINTES

rnėnai įpiečiau pasilikę.

ModšUamls: MM II Ud 18.

KITĘ “DRAUGI”

Vai.: 8-4, 7-9

Išskiriant Ketv.

I

DRAUGAS

C H I C A G O J E

LIETUVIAI AMERIKOJE

Treči»ir!:<

GRAŽUS PAVYZDIS

RED. ATSAKYMAI

28, Birutės darže, tikietai jau
i gatavi. Kolegijos rėmėjai pra-

Fed. 23 skyr. valdybai: —. šomi atsišaukti ir stoti į darPranešimų gavome vakar, dėl bų. Iš anksto perkant 25c.,
to negalėjome jo įdėti prašy- prie vartų 35c. Pirkusieji ti-

mas mūsų kolonijoje; jis jau į UNIVERSAL BANKAS RE- riems lai Dievas “atmoka’’.
!mūsų kolonijoje devinti me-j
SYVERIO RANKOSE
'Nors dabar depresija, bet šietųjų dienų.
į kietų turės progos įgyti iš
met “viso gero“ piknikui au------------ -------------- tai. Reiškia, visas savo jauny• I šmotelių sudėtų įdomų kryžių,
Pranešama, kad bankij au-, kotą daugiau, negu kitais meBentleyville, Pa.— Liepos 4 stės kunigo dienas sudėjo EliINorth Sidės lietuvio artisto
d. Šv. Lukošiaus bažnyčioj j-lzabeth’o lietuvių parapijos la- ditorius O. Nelson’as jau pa-'tais. Štai, vieni — Jurgis ir
* pagamintų. Antra dovana bus
vvko nepaprastos iškilmės, j bui, draug su tuo praleisda- skyręs užsidarusiam Univer- Cecilija Petraičiai įvairiomis
i mažų vaikų ratukai, kuriuos
Gerb. kun. Jonas Misius, losimas savo visų energijų, svei- sal bankui resyverį. Juo yra dovanomis užpildė pusę res; dovanojo
geležinių daiktui
parapijos klebonas minėjo si-'katu, pirmuosius rimtus pasi- C. E. Herrod, kuris jau per- torano. T. Stenkevičienė, Ned; krautuvės savininkas J. Rie
dabrinį kunigystės jubiliejų. Iryžimus tikybos ir tautos la- ėmęs įstaigų į savo rankas ir varai, Sėldeckai, Aleksiūnai,'
Iškilminga jubiliejinė suma bui. Gerai prisimename pir- su savo darbininkais pradėjęs Bučienė, M. Žičkus, P. Gerdau ;
kus, 4357 So. Maplewood A v.
skienė, A. Kazakauskas, V.!
prasidėjo 10:30 vai. ryto. Ju-, muosius metus kun. Simonai- likvidacijos darbų.
. Bus ir daugiau Ųovanų.
Bankas
turėjęs
apie
11,000
Staniulis,
S. Daugelio, P. Ba-:
biliatui asistavo tie: diakonu čio Elizabeth’e, kaip jis tuo
kun. Jurgis Inčiura iš Kings- metu veikė jaunimo tarpe, or- depozitorių. Depozitų bendra turės, J. P. Crowley, Beit Lig-'
ton, Pa., subdiakonu kun. Alo- i ganizavo jį, mokino veikti, pra suma siekianti $781,000; yra man, F. Czamy, Beck’s Dept.
ižas Jurgutis iš Bridgeville, tino prie bendro visuomenės dar ir kitų skolų, o turto, spė- Store, F. Dikšas, S. Mažeika
Naujas džiaugsmas Šv. Ka
!
(John Bagdzlunas Borden)
jama,
yra
tarp
$400,000
ir
,
($3.00),
U.
Gudienė,
P.
Balvė

darbo,
o
taip
pat
nepamiršo
ir
zimiero akademijai ir gražus
ADVOKATAS
ceremonialas kun. Juoz. Skri$600,000.
čius,
S.
Mielinis,
Jos.
Aleksa,
sielps
lavinimų,
dvasiniai
ir
pavvzdis visoms lietuvaitėms.
pkus,
seserų pranciškiečių
West Sidėj Aušros Vartų! 105 W’ Adams S‘" RnK 1642
_
v
e
Telephone Handolph 6727
P.
Jutkienė,
M.
Čemerys,
F.
meniniai:
dainas
dainavo,
žai

kapelionas. Tarnautojais buvo
P-lė Emilija Poškaitė laiparapijos
Rūtos
darže
dabar
j
2151
w 22nd St. 6 iki 9 1
klierikai iš Šv. Vincento se slus žaidė, spektaklius ir kon PAVYZDINGA A. R. D 2 sk. Voidat, P. Danikauskas, V. Į mėjo stipendijų (scliolarship) vakarais renkasi žmonės pasi- j
Telephone Rooseveit 9090
DARBUOTĖ
Melkus, Universal Fruit Sto-Isu Misa Poenisch, kuri yra
certus rengė. Pasekmės to bu
minarijos.
Sėdėti ir pasišnekučiuoti po , Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 961
re, I. Radavice, J. Kavalians- pripažinta geriausia klarineKadangi čia yra maišyta vo tokios ryškios, jog jauni
Bridgeport.— Liepos 4 d., kas, Clerkt (?), Capital Dai- tistė visose Jungtinėse Vals- medžiais. Renkasi vyrai, mo
parapija ir kadangi buvo au mas jojo darbuotės neapvylė
terys. Vaikai leidžiafni tik su
„•
............. TJ •,
kšti) svečių ne lietuvių ir net — sėtoji sėkla davė gražių Vytauto darže įvykusiam A. ry Co., Dressel Bake Shop, S. tybėse. , P-lė Poenisch užima',-,
teyais atėjusieji. Pasikalba a(Bus
daugiau)
R
D.
piknike
visi
skyriai
dar

Šlažas,
Lustig
Dept.
Store,
F.
pirmų vietų moterų sinifonine katalikų, tai pamokslas vaisių.
pie vietinius įvykius, apie tai,
/ ADVOKATAS •
bavos
dideliu
noru
ir
uolumu.
Šemetas,
Kucliinskas,
P.
Vait

jos orkestre (Women’s Symbuvo sakytas angliškai. Pasa
Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St
kas “Drauge“ rašoma ir apie Room 905
Tel. Dearborn 7966
Bet “palmė“ priklauso visgi kūs, St. Rimkus, J, Lakas, P. pliony Orchestra).
kė kun. J. Hertigan iš VanValandos- 9 ryto Iki 4 po pietų
veikimus
parapijos
arba
lie

A. R. D. 2 sk. darbuotojoms. Balvočienė, K. Jesutls, K. Bei- P-lė Emilija yra gabi ir ta
dergrift, Pa. Jisai atvaizdavo
Ir Ketvertais
Jos užėmė atsakomingų darbų narauskas, Mare. Tamanaus- lentinga akademike. Ji ne tik tuvių kolegijos naudai. Rūtos Vakarais: Utarninkals
— 6 Iki 9 vai.
gerb. kun. J. Misiaus vaisin
Padėka
— vesti restoranų. Ir ne tik kienė, A. Kalėda, Rose Wat- gerai mokinasi, bet svarbia daržas šitokiose vasaros kait- 4145 Archer Avė. Tel. I^vfayette 7337
gų darbuotę Šv. Lukošiaus
, rose kaip sykis tinkama vieJaučiame didelę prievolę iš puikiai jame šeimininkavo, sek, Jos F. Budrik, Alex TarNarnų Tel. Hyde Park 8395
parapijoj per 19 metų.
viet, užima ir akademijos or- j ,a toldeIns su5jimams.
reikšti mūsų širdingų padėkų bet darbščioji 2 sk. pikniko vid ($2.00), Mrs. Yurevich,
Po pamaldų bažnyčioj pa
kestre. Daug reiškė p-lės Poš-,
Šv. Petro parapijos, So. Bos komisija pp. Teofilė Stanke Auksutienė, J. Spaitis, P. Vai kaitės grojimas paskutiniame i Brolis Jonas ir kun. L. Drau
rapijos sodne įvyko bankietas.
ton, Mass., žmonėms už gau- vičienė ir Jos. Šaltenienė vi cekauskienė, O. Aleliūnienė, J. Chicagos mokyklų orkestrų
ADVOKATAS
vakacijas KenoToasmasteriu buvo kun. Ab
šių aukų, kurių sudėjo mūsų sus valgius sukolektavo nuo Rašinskienė. Bridgeporto gėli
52 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
slioj,
Wis.
romaitis. Tarp kalbėtojų bu
konteste. Savo solo grojimu ji
Tel. Pullman 5950—6377
naujai
pastatytai
koplytėlei,
j
geraširdžių
žmonių.
Garbė
tai
ninkai pp. Lovick ir Urbai da kontesto teisėjų pelnė ypatin Aušros Vartų ir Dievo Ap- 4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak.
vo teisėjas Edwin Cummins
Tel. Lafayette 6393
iš Washingtono, J. P. McCune Nors dabartiniame laike visus komisijai ir padėka už jos di vė gražių gėlių piknikui vel gų visam orkestrui pagyrimų. vaizdds parapijų bažnyčiose
kankina baisi bedarbė, vargas delį triūsų. Ponia Lukas taip tui.
gene ralis
superintendentas
Muzikoj ji yra laimėjusi bro-l šiomis dienomis iškilmingai 160 N T .A SAT.T.E ST—pagal sutarti
ir skurdas, tačiau šie gerašir pat padėjo.
Ponia II. Nedvar darbavos nzo, sidabro ir du aukso me- j laikomos novenos prie Šv. OThe Ellsworth Collieries kom
džiai parapijonai, atjausdami
Ačiū šeimininkėms
šauniai, kaipo centro pikniko dalius.
panijos ir kiti. Platus buvo
:nos. Gražius pamokslus Dievo
mūsų svarbų reikalų, aukojo
Be
komisijos,
visų
restoraj
komisijos
narys.
Jinai
ir
2-am
muzikalis programas. Vienas
Garbė Šv. Kazimiero aka-1 Apvaizdos par. bažnyčioj paiš savo išgalės.
nų
puikiai
gėlėmis
ir
vėliavosk.
ir
centre
dirbo.
■svarbiausiųjų programe daly
demijai savo studenčių tarpe sako misijonierius tėvas Bru
Aukotoja: kun. Urbonaviv8 Valg?™ ’ Įsidėmėkit mūsų geradarių | turėti tokias gabias lietuvai-' žikas, jėzuitas, o Aušros Varvavusių buvo p-nų Sabonių čius $20- V ir K Rvnaliai
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