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Spaudos Atgavimas. 
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f»ART T W O 
Saturday, May 4, 1929 

MŪSŲ TAUTOS PATfclARKAS 

Suvaržymai. I 
.tuvius, palinosuojant nuo len-' 

Prigimtoji žmogaus teiso i š - j k u >takos- j 
reikšti savo gimtoje kalbojo i K o , P mus ,> ž>'mus i s t o r i k a s į 
būtiniausių gyvenimui dalykų 
buvo paminta Rusų valdžios. 
Išsiplėtusi Rusija norėjo su
rusinti visas kaimynines tau
tas. Žiaurią priespaudą, negi-
rdėtą istorijoje spaudos drau
dimo 40 metų jungą Lietuva 
turėjo vilkti. 

Laisve. 

kun. Dr. J. Totoraitis sako, 
Muravjovo ir jo įpėdinių grie-į 
žta kova su visa kas lenkiška,! 

turėję lietuviams ir teigiamos 
reikšmės, nes pradėta daugiau 
galvoti ir suprasti, jog lietu
viai yra lietuviai, o ne lenkai 
ar rusai. 

Kova už laisvę 
Tai pastūmėjo veiklesniuo-

. ' 

Nauja aušra pakilo Lietuvai sius lietuvius į kultūrinę kovą 
Gegužės 7 d. 1904 m. Šiemet už lietuvių spaudą, už tikėji-
sueina lygiai 25 metai, kai lie- mą. Veikėjų tarpe matome D.. 
tuvis turi teisę pareikšti savo Pošką, Ivinskį7 S. Daukantą, 
mintis lietuvių kalboje laikra- vysk. Valančauską k kitus. 

i 

ščiuose ir knygose. Tarp 1865 ir 1884 metų, tame 
Pragyventi vargai nebeatro- sunkiausiame laikotarpyje, iš- [ 

do sunkus. Ir toji buvusioji 40 leista 27 knygos Tilžėje ir jos 
metų priespauda praėjo. Deja, smarkiai išplatintos Lietuvoje, 
pasėkos mūsų tautai pasidarė Didžiausioj slaptoje, toli nuo 
skaudžios. Savo raštų neturi policijos akių mūsų senuolės 
dama tauta kultūroje toli at- močiutės mokino mūsų tėve-
siliko. Į 14 metų Lietuva pa- liūs skaityti. Petro Rimšos 
siskelbė nepriklausoma Respu- skulptūros kūrinys *'Lietuvos 
blika. Šviesus Tautos Sunūs Mokykla'' įstabiai apibudina 
prikėlė iš grabo atgaivintą tą laikotarpį. Nei maldakny-
Lietuvą į naują gyvenimą. Tie gių, nei giesmių knygų neva-
visi gerieji įvykiai džiugina lia buvo turėti. Žandarai ati-
lietuvio širdį. Ir šias 25 metų minėjo maldaknyges iš žmo-
spaudos atgavimo sukaktuves nių, einant jiems iš bažnyčios, 
minint, reikfetų apimti visus Jaunesniajai kartai sunku į-
svarbesniuosius Tautos gyve- j sivaizdįnti tų laikų sunkeny-
nime momentus, įvykusius nuo įbes ir pavojus už lietuvišką 
spaudos draudimo laikų: knygą. 
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sustojo * ėju$i, r* 
ją platintų. 

"Šviesa." 
Jaunųjų kunigų būrelis pa

siėmė leisti 1887 m. " 

nebuvo kas; ma apie auklėjimą, religiją ii 
lietuvių kalbą. 

Knygnešiai. 
Lietuvių laikraščiai plačiai 

fjviesa" jP^ 0 P° ^ s * Lietuvą. Atsira-

. 

~ 
• 

A, a. Dr. Jonas Basanavičius, svarbią rolę suvaidinęs 
mūsų tautos atbudime ir lietuvių spaudos atgavime. 1883 
išleido "Aušrą", kurią knygnešiai slaptai po visa Lietuvą 

do pasišventusių pagelbininkų, 
knygnešių. Rusų valdžia įtūžo; 
ėmė dar smarkiau persekioti; 
ištrėmimu, kalėjimu ir mirti
mi bausti už lietuviškas kny
gas. Bet atbundančios tautoa 
nebaugino nei Sibiras, nei ne
išeinami Rusijos stepai, nei 
pati mirtis. 

Pačių rusų daviniais, buvo 
atimta dvylikos metų bėgyje 
tarp 1891—1902 viso 172,259 
ekzemplioriai spausdinių. 

Tarp 1891—93 atimta 37,718 
Tarp 1894—96 atimta 40,335 
Tarp 1897—99 atimta 39,024 
Tarp 1900—02 atimta 56,182 
Reikia atminti, jog į rusų 

žandarų rankas pateko maža 
dalelė; didžiuma spausdinto 
žodžio liuosai skrijo per Lie-

kėsi krūvoje. Bet štai sočiai- į tuvą. Daug -nuostabių atsiti-
demokratai, arba marksistai,!kimų iš knygnešių Įjsryvenkno 
1895 metais apleidžia "Varpi- surinkta yra į dvi "Knygne-
ninkus". Nesutikimai kilo deljšio" knygas. Verta pasiskai-
politinių skirtumų. Kuomet tyti. 
demokratai su katalikais siekė Suvalkijoje ir Žemaičiuose 

Bet dirva nebuvo tinkamai pa
ruošta; daugelis dvasionių, le
nkų įtakoje būdami, žiurėjo 
labai įtariančiai į karštuolių 
pionierių darbą. 

"Šviesa'' ėjo du metu ir su
stojo, nes Šakių gydytojas d-
ras V. Kudirka sujungė į be
ndrą darbą visus: katalikus, 
socialistus ir radikalus. 1889 
metais pradėta leisti "Var
pas". Jis Jrovo pašvęstas li
teratūrai, politikai ir prijgim-
ties mokslams mėnesinis laik
raštis. Sekančiais 1890 m. pa
sirodė •žemdirbiams skiriamas 
"Ūkininkas", o 1901 — "Nau-
jįenos." 

Skilimas. 
Ilgą laiką "Varpiečiai" lai-

Liėtuvai nepTigulmybės, o ma 
Žiatisiai autonomijos, tai anie 
stovėjo už sąjungą su prispau
dėjais rusais. 

platino. 
E 

. 

dentai sueina į glaudesnius 
1. uždraudimą; 2. to draudi- J Kuomet Lietuvą taip žiau- santykius, irbir kalbėtis bend-

mo sėkmes; 3. Lietuvių kovas riai slėgė rusai, mūsų kaimy- < rais Tėvynės reikalais,, nioki-
už savo spaudą per 40 metų;|nai latviai ir estai liuosai nau-'naši lietuvių kalbos. Atostogų 
4. prieš karinę spaudą; 5. Ka-jdojosi savo raštu, kūrė naują metu jie sueiną SU žmonėmis 
ro metu nuveiktuosius darbus, ikulturinį gyvenimą. į ir sėja atgimimo sėklą į kai-
6. rlįisvos Lietuvos gyvenimo | Nei kiek netenka stebėtis, mą. Lietuvos padangėse pasi-
įvairius spaudos gyvavimo lai kad Lietuva kultūroje atsiliko' rodo ūdytojas J. Basanavi-
kotarpius. 

Nesistengsiu šiame straips
nyje visus klausimus pilnai nu
šviesti, vien paduosiu iš turi
mųjų žinių bendrais bruožais 
sunkių kovų per 40 metų nuo
trupas. 

Spaudos Dekretas. 
Garsus yra general guber

natoriaus Muravjovo dekretas, 
draudžiąs lietuviams knygas ir 
laikraščius turėti lietuvių ka
lboje. 1864 metais Muravjo
vas išleido pradžiamokslį lie
tuvių kalba, bet jau rusų rai
dėmis — "graždanka". Retai 
kur lietuviai ėmėsi i namus 
veltui dalinamą pradžiamoks
lį. 

Rusinimo politikai priešino
si ne vien prasčiokai žmonės, 
bet ir dvasiškija. O lenkai, 
matydami savo įtakai Lietu
voje kilanti pavojų, juo labiau 
stengėsi įsistiprinti. Sekančiais 
1865 metais kitas Vilniaus ge-
neral gubernatorius von Kau-
fmaim išleido cirkuliarą, ku-
riuomi uždraudė platinti ir tu
rėti lotynų raidėmis rašytas 
lietuviškas knygas. Tuo būdu, 
lietuvių knygos ir laikraščiai į 
virto uždraustu ir baudžiamu 

> 

dalyku. / 
Kova už lietuvius. J 

Lietuvos žemėje susidurti 
dviejų įtakų: lenkų ir rusų, ir 
dviejų kultūrų: vakarų ir ry* 
tų negailestinga kova, o viso, 
to auka turėjo būti mūsų te-Į 
vai. 1865 metų sukilimas išgą
sdino rusintojus. Užtat jie pa-
sirįžo prievarta surusinti lie-

nuo savo kaimynų. čius. Jisai patalpina Klaipė: 
Studentija. dos "Lietuviškoje Ceitungoje" 

Tuo metu Petrapilio, Mask- keletą budinančių tautą strai-
vos ir Varsa vos lietuviai stu* psirių. 

"Aušra." 
Kadangi D-rui Basanavičiui 

nebuvo patogu pusiau suvokie
tintą "L. Ceitungą" platinti, 
įsteigia 1883 m. savo organą 
"Aušrą." Reikėjo tada paro
dyti tautiečiams garbingąją 
lietuvių Tautos praeitį, suža
dinti meilę, paskatinti prie da
rbo. Tuojau surado atbalsį 
Marijampolės Gimnazijoje ir 
kunigų (Seminarijose. Javmi-

f 
kmas vergsi prįe / pakilusios 
Tėyyn^ilufrtfs ." 

Bet "Aušros" leidėjų padat-
ryta klaida, Patriotiniame už
sidegime idealizavo stabmeldi
šką Lietuvį daugiau negu fą-

. "Apžvalga." 
1890 katalikai įsteigė nau

ją, laikraštį; " Apžvalga.'' Ji 
kovojo už lietuvių kalbos tei-
ses bažnyčiose, .kovojo prieš 
sėjamas religinės klaidas, rei
kalavo lietuvių vaikams lietu
viškos mokyklo,s.' Bet "Apžva-
lga", nenorėdama savo plati
ntojų išstatyti dar į baisesnį 

• 
1 i i 
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ktas rodė, negu sveikas pro
tas sakfe. Pradėta abejoti apiie; pavojų, nekovojo prieš rusų 
" Aušros*' krikščionybę. D va- valdžią. f 
siškija nepanorėjo tikybinių 1896 metais pasirodo kata-
klaidų skleisti platinti žmonių likų leidžiamas '"Tėvynės Sa-
tarpe, ir "Aušra" 1886 metais rgąs": Fri l^ihi i būdu rašo-

> . l -t • • * * . ,< 
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Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio "Dainos" cheras,̂  kuriam vadovauja muzikas A. Pocius. Gegužės 7 d., 25 m. spaudos atga-
vimo sukaktuvių paminėjimo vakare, Dievo Apveizdos iparapijos salėj išpildys muzikalę programą, o gegužes 19 d., Eight'Street 
teatre (S. Wabash ir E. 8 str.) 8 vai. vak., statys scenoje priemerą "William Tefc'^ dviejų aktų operetę Vadinime dalyvaus solistas, 
solistai ir visas chorag. 

buvo daugeliui gerai pažysta
mas Sudargo klebonas, kun. 
Sederavičius. Jisai pats nuo
latos važinėjo, platindamas 
knygas. Istorikas kun. Dr. J, 
Totoraitis paduoda apie jį įdo
mių žinių. Kitų tarpe yra pa-
minėta, kad ku^&adniyuri&na 
tfljgjo Mariampolėįejtfarija-
nų Vienuolyne safb stotį. Jam 
knygas padėjo platinti mari
jonas kun. Miliauskas. Kaip 
liudija kun. J. Katilius, tai 
vieną kartą pas kun. Miliaus
ką jisai rado apie du vežimu 
knygų. Tos knygos beregint 
buvo išdalintos patikimiems 
žmonėms. 

Vilniaus Veikėjai. 
*fiime laike Vilniuje darba

vosi kun. J. Ambraziejus, B. 
Malinauskas; D-ras Antanas 
Vfleišis ir jo žmona, dabar 
viešinti Amerikojer p. Emilija 
Vileišienė, D-ras A, DomašV 
vičius, P. Matulionis, V. Ur
bonavičius, K. gtrazdas. Tai 
mūsų Tautos budintojai, ak 
gimstančios Lietuvos pirmieji 
statytojai. 

1900 m. įvyko Paryžiuje Pa
saulinė. Paroda. Joje buvo lie
tuvių skyrius Tracadero rū
muos. Čia lietuviai parodė, jog 
nežiūrint į Rusijos jungą, yra 
išleista tūkstančiai knygų Prū
suose, Amerikoje, Anglijoje ir 
Šveicarijoje. Parodoje buvo 
išstatyta Amerikoje leidžiamų 
laikraščių — 12, Prūsuose — 
7 ir 3 Prūsų lietuviams skiria
mi, Londone 1 laikraštis. 

Spaudos Atgavimas. 
Dar praėjo keturi nepilni 

metai ir Rusijos valdžia at
šaukė savo draudimą. Tai į-
vyko (seno kalendoriaus kovo 
24 d.) gegužės 7 d. 1904 m. 
dar žymiai prieš Revoliuciją. 

Tuojau pasirodo Petrapily
je "Lietuvių laikraštis'', o 
Vilniuje gruodžio 10 d. 1904 
m. "Vilniaus Žinios". "Vil
niaus Žinių" pirmąjį ekzemp-
liorių Vilniaus veikėjai su a-
šaromis išbučiavo, nes tai bu
vo kovos už spaudos laisvę 
pabaiga. K. M. 

_ _ 
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Atgavimo 
Minint. 

Buvo laikai ir dar netaip 
senai, kada lietuvių tauta ne
šė žiaurų rusų priespaudos ju
ngą. Pavergusi Lietuvą, rusų 
vyriausybė pasiryžo išplėšti 
didžiausį ir brangiausį jos gi
nklą — spaudą. Ir štai 1864 
metais, rusų vyriausybė už
draudė lietuvių spaudą- Spau
dos draudimo gadynė (1864 

gus, o dauguma laimingai pa
siekusios skaitytojus, ilgai ei
davo iš rankų į rankas, kol 
visai suplyšdavo. 

Juo įiauriau rusai persekio
dami draudė liet. knygas 
skaityti, tuo labiau skaitytoji? 
jos buvo gaudomos, nors jų 
gavimas buvo surištas su di 

PO 25 METŲ. 
Musų, spaudos uždraudimas 

1964 metais, kova del jos per 
40 metų ir jos atgavimas 1904 
metais gegužės 7 dieną, suda
ro svarbiausį mušu. tautys at
gimimo laikotarpį. Tame lai-
kotarpyj, musų praėjusioji ka
rta, parodė daug ištvermės 
griežtumo ir heroizmo. Tuo
met mažutei musų tautai teko 
kovoti su daug didesnėmis ir 
galingesnėmis rusų įėgomis. 
Betjnusų vyresnioji karta vis džiausiomis sunkenybėmis ir 

1904 m.) sunkiai buvo prislė- pavojais. Mažiausias įtarimas, i d e l t o tą koyą i a į m ė j o ; K a i 
gusi musų tautą. Tačiau nupy-: tuojaus lietuvis a t s i d u r d a v o 1 - ^ . . ru-

nė ji musų istorijai vieną gra 
žiausių vainikų: mažytė lietu
vių tauta — pavergta, neor
ganizuota, visai mažu sąmoni
ngų žmonių skaičiumi stojo į 
kovą su milžiniška Rusija. Sto
jo vienui viena ir bekovodama 
stiprėjo, organizavosi, ugdė 
savyje pasitikėjimą. 

1864 m. Vilniaus generalgu
bernatorius Muravjovas išlei
do įsakymą, draudžiantį moky
klose vartoti vadovėlius, pa
rašytus lietuviškomis raidėmis, 
o jau 1865 m. vidaus reikalų 
ministeris Valųjevas tą įsaky
mą patvirtino. I r vėliau me
tais, pats caras žodžiais visa 
tai patvirtino. 

Negi galėjo lietuvių tauta 
pasilikti visai be rašto? Pir
mas, prieš tą beprotišką rusų 

skurdo, merdėjo. Atgavus spau 
dąj Rusijoj musų laikraštijai 
atsidarė kelias tarpti. Tiesa, 
rusų cenzūra smarkiai varijė 
musų atsivadavusią laikrašti
ją, bet vis delto galėjo viešai 
eiti ir užkariauti vis naujas 

skaitytojų minias. Spaudos 
atgavimas Rusijoj prasidėjo ' 

nuo 2—3 laikraščių lietuvių ka^ 
lba išėjimu* o po 10 metų 1914 
metais jų buvo jau per* 30. 
Antrą dešimtmetį musų atsi-
vadavusiai spaudai buvo labai 
sunku del užėjusio karo 1915 

(Tąsa ant 3-čio pusi.). 
\4 

ne, 
tokios mažytes lietuvių tautos 
tokio pasipriešinimo, kurio nei 
kardas, nei kartuvės negalėjo 
numalšinti. 

I r pagaliau 1904 m. baland
žio mėn. 24 d. (Seno Kalend.) 
lietuviams buvo grąžinta spau
dos laisvė. Tai buvo viena lai
mingiausių ir brangiausių lie
tuviams valandų. 

Praėjo tamsus debesys de
ngę musų Tėvynės padangę, 

,sai įsirengė į pragaištingą ka-
kžtfėjiman ar toliman Sibiran, r a g u - j a p o n a i s i r Hekvienas 
Bet pradėtasis darbas, toP! vidinis valstybės klausimo pa-
išsiliejusios upės vanduo, ne-11 d ė j i m a s buvo pačiai Rusi-
sustodamas ėjo priekin. \ ^ l y g d y g l y g . g o n ą T U Q &t 

Galop atšipo žandarų kar- ž v i l ^ u m^^ t u o l a i k i n i a i d f t r . 
Idai! Muravjovas tas žiaurusis b u o t o j a i v e d ė &Urią k o v a g u , 
'korikas, taip lietuviai vad ino , . s p a u d o g ^dmxidimvi N i e k o | 
patvino nekaltai išlietame lie-1 jiems daugiau neliko, kaip tik 
tuvių kraujuje. Rusai nusimi- \grąžįnį • s p a ^ 
-* nes niekuomet nelaukė iš, j ^ m i n ė d a m i ^ <% me_ 

tų spaudos atgavimo sukaktu
ves ir prisimindami musų gy
vų ir mirusių tautos didvyriu 
žygius, to atgavimo kovoje su 
pasitikėjimu mes galime žiū
rėti ir į musų kovą del Vil
niaus, nors ir kažin kokių Va
rgų nelaimių dar tektų pakel
ti. Mums kovoj del Vilniaus, 
lietuvio prasčiokėlio knygne
šio ir tautos kėlėjo inteligento, 
iškovojusių mums spaudą, pa
veikslai visuomet bus mums 
sužadinimo versmė į kovą. 

Spaudos atgavimo reikšmė 
musų laikraštijai yra labai di
delė. Priversta slapstytis už-
sienyj musų laikraštija tuomet 

vyriausybės pasielgimą, į ta ir šiandien mes jau įkopėme į 
sunkią, bet garbingą kovą, sto-j antrąjį nepriklausomos musų 
jo Vyskupas Motiejus Valan-įvalstybiės gyvenimo dešimtme
čius. Tai tikras anų laikų tau-|tį. Užtai mes turime būti dė
tos vadas ir didvyris, — lygus ^ingi ir žemai nulenkę (galvas 
didiesiems Lietuvos kunigaik- jpagerbti, tos sunkios kovos di-
ščiams. tf* Idvyrius: Vyskupą Motiejų Va-

Lietuviai, neturėdami teisės jlančių, Kudirką, Basanavičių 
spausdintis savų knygų Rusi- Į ir kitus. 
jos valstybės rybose, ėmė jas j Nemažiau turime atminti ir 
gamintis gretimoje Prūsijoje jpagerbti tuos knygnešius, ku-
— daugiausia Tilžėje. Dviems jrie tautos gerovei net savo. gy
m i a m s * praslinkus, po spau
dos uždraudimu t. y. 1867 m.-
rupinantis Vyskupui Valan
čiui, buvo išleistos lietuviškos 
knygos skiriamos didžiajai 
Lietuvai. Toliau vis daugiau 
imta spausdinti lietuviškų kny
gų Prūsuose ir platinti Lietu
voje. Pradžioje spausdinta dau 
giausia maldaknygės ir kito
kios dvasiško turinio knygos. 
Vėliau, labiau jų reikalaujant, 
lietuvių patrijotų inteligentų j 
kuopelė išleido pirmą lietuvi-

vybę paaukavo. 
Musų lietuvių tauta neturi 

likti skolinga savo kovotoja
ms: gyviems turi būti atlygin
ta pensijomis, žemės sklypais, 
o žuvusiems turi būti pastaty
tas vienas didelis, gražus pa
minklas: " Nežinomam knyg-
nešiui , ,, lygiai kaip tautos, pa
sibaigus karui, stato savo did
vyriams vieną didelį garbin
gą paminklą: "Nežinomam ka
reiviui." 

Tebūnie amžina garbė musų 

DVI ASMENIŠKAI LYDIMOS EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

Puikiuoju Cunard Linijos Ekspresiniu Didlaiviu 

AtJUITANIA 
iš New Yorko į Klaipėdą 

Per Šotithamptona. į 

fitrifelio • Jone 19 Diėtię, 1929 
Brooklyno laikraščio "Vl&NYBĖS" vasarinė ekskur

sija Su Prityrusiu Palydovu 
ir 

Liepos * July 7 ĖHer4, 1929 
Susivienijimo Lietuvių, Amerikoje 

PIRMOJI EKSKURSIJA 
Kurią vadovauja S. L. A. Prezidentas 

p. MASTO GEGUŽIS 
Ir asmeniškai tvarko žinomas visuomenės vei

kėjas Cunard Linijos Lietuvių. Skyriaus 
viršininkas 

p. PIJUS BUKfcNAITIS 
Klauskite apie gavimą kolektyvės vizos 
Amerikos piliečiams dalyvaujantiems 

SLA. Ekskursijoje 
Laivakortes parduoda ir į kelionę išrengia 

VISI CUNARD LINUOS AGENTAI 

C U N A R D L I N E , 
Lithuanian Dept. 

346 N. Michigan Ave. Chicago, 111. 

ška laikraštį "Aušra ' ' 1883 kovotojams prieš spaudos drau 
metais. Jo pasirodymas yra dimą, ir jų vardai tegul nie-
pirma mažutė lietuvių tautinio [kadoš neišnyksta iš musų tau-
susipratimo kibirkštėle Tasjtos atminimo! 
laikraštis aukštai iškėlė gim
tosios kalbos meilę ir jos ver
tę. Tada lietuviai jau gerai 
suprato, kad ir jie turi tokią 
pat teisę laisvai gyvuoti, kaip 
ir kitos tautos. Todėl ir stojo 
su didžiausiu pasiryžimu prie 
tautinio darbo. 

Koks buvo stengimasis įve
žti iš užsienio lietuviška kny
ga, pakankamai įrodo surink
tos, tuo laiku, rusų statistinės 
žinios. Muitinių sargyba su
laikė gabenant nuo 1891 — 
1893 metų 37,718 egzemplio
rių lietuviškų knygų; nuo 
1894 — 1896 — 40,335 egz.; 
nuo 1897 — 1899 — 39,024 
egz. i r nuo 1900 — 1902 metų 
56,182 egz. 

Taigi vidutiniškai išeina kas 
met po 20 tūkstančių egzemp
liorių. Bet ta suma sudarė gal 
šimtąją dalį, Prūsuose leidžia
mųjų lietuviškų knygų. Taigi 
labai maža dalis knygų tepa
tekdavo į rusų sargybos na-

Vincas Stašcmskas. 

DZIMDZI - DRIMDZI 
MARŠRUTAS. 

Gegužės 3, New Haven, Conn. 
Gegužės 5, New Britain, Conn. 
Gegužės 9, Boston, Mass. 
Gegužės 10, Norwood, Mass. 
Gegužės 12, Boston, Mass. 
Gegužės 15, Montello, Mass. 
Gegužes 19, Lawrenee, Mass. 

(vakare) 
Gegužės 19, Lowell, Mass. 

(po piet) 
Gegužės 23, Worcester, Mass. 
Gegužės 25, Worcester, Mass. 
Gegužės 26, Athol, Mass. 
Gegužės 29, "VV'estfield, Mass. 
Birželio 1, Hartford, Conn. 
Birželio 2, Newark, N. J. 
Birželio 5, Ansonia, Conn. 
Birželio 8, Philadelphia, Pa. 
Birželio 12, Baltimore, Md. 
Birželio 14, Wilkes Barre, Pa. 
Birželio 16, Scranton, Pa. 

(Birželio 18, Malianoy City, Pa. 

• 

< ~ - Bankas 
Nauj 
Balam 

Peoples 
Pasikeitė i National Bank 
\7ALDYBA, viršininkai, di-v rektoriai ir darbininkų 
sudėt is lieka po senovei. 
Sis s augus banką* t ę s savo 
veikimą r emdamas i s t a t ! 
pačiais pagrindais , kurių 
dėka jis kf Jo per apie šimt
mečio bertainj . 

Ponai Sedemka, Jagminas, Eimkiewicz> Žabelio ir Mickiewicz, visi 
ietuviai dirbantys mušu banke^ yra pasirengę tamstoms visuomet 

nuoširdžiai patarnauti. 

JNįttiontii Bank 
mnįf 

47TH STRtfeT AND ASHLAND AvĖNUfe 

RYS FEDERAL RfcSfcftVĖ SYSTEMOB 
NuOLATINfe NA»tS CHtCAtiOS 
CLEARING HOUSE SĄJUNGOS 

Nauji Išradimai 
Kur tik dabar eini, visur girdi Rekordų muziką. Re
kordus groja per Radio; Rekordus groja teatruose 
(Vitaphone), Rekordus groja kalbantieji paveikslai. 
Rekordus groja dabar visur geruose namuose, o ne
tolimoj ateity gal paliks vien tik Rekordų muzika. 

Naujausi Lietuviški Rekordai 

Viu^torud ff C o l u m b i a \&e li/eitef\ 

*.«»•> 

Dabar yra išėję nauji lietuviški rekordai, taip gražus, 
taip ištobulinti, kad net yra malonu kožnam gėrėtis 
jų gražumu. Daugybė žmonių manė, kad Radio atsi
rado, tai jau bus rekordams galas. Bet tikrenybėje 
taip nėra. 
Dabar Rekordai išsitobulino labiau už Radio. ir visos 
naujos Radios yra dabar taip padirbtos, kad galėtų 
groti ir Rekordus. Rekordų kaina — 75c. 
Kiekvienas būtinai išgirskite ir nusipirkite šiuos nau
jus lietuviukus Rekordus. Jie yra padaryti musų ge-
rausių artistų. 

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedėjas 

16122F (Tėvuko Polka 
(Kumos Polka (Singing by A. Šaukevieius) 

16121F (Palangos Polka 
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Leader; Singing by A. Saukevičroa 
(Tarnaitės Polka 

16115F (Jaunikio Polka 
(Žuvininkų Valcas—Mahanojaus Lietuviška Orkestrą, 
( Fr. Yotko, Leader 

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ 
16116F (Kalakutų Barškalai—Polka 

(Nekaltybė Valcas • 
JONAS BUTĖNAS, Baritonas 

sn Orkestros Akompan. 
16118F (Močiutę Širdelę 

(Ispanė (La Spanola) 
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Er. Yotko, Vedėjas N 
16119F (Kalvarijos Polka 

(Raučlona Kepurė v Mazurka . 
16114F (Pamylėjau Vakar 

(Išsigėriau Arielkytės 
ANTANAS VANAGAITIS 

su Piano Akomp. M. Juozavitas 
16117F (Trys Jaunikiai 

(Mudu Du Broliukai—A. Vanagaitis ir K. B.Kriau-
( čiunas. 

COLUMBIJOS ORKESTRĄ 
16128F (Meilės Abejonės Valcas—Orchestra 

(Nakties Tamsoj Valcas 
ANTANAS VANAGAITIS 

16127F (Alleluja—Esu Bomas 
(Brygyta—Comic Song 

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedėjas 

16112F (Magdės Polka 
(Medžiotojo Valcas 

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ 
16113F (Puiki Porelė—Polka 

(Šešupės Bangos, Polka 
Liaudies Dainos 

JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras 
d2 colių $1.25 

61002F (Karvelėli 
(Plaukia Sau Laivelis 

10 colių 75c. 
16034F (Aguonėlės 

(Kur Bakūžė Samanota 
16035F (Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka 

(Visur Tyla I 
MIKAS PETRAUSKAS, Tenoras 

10 colių 75c. 
E2392 (Sveiki Broliai Dainininkai j 

(Ko Liūdit Sveteliai 
E3840 (Šia Naktelę Per Naktelę 

(Ant Kalno Karklai Siūbavo 
JONAS BUTĖNAS, Baritonas 

10 colių 75c. 
E4273 (Padainuosiu Gražią Dainą 

(Našlys 
E4362 (Kur Upelis Teka f 

(Viltis 
E7025 (Noriu Miego 

(Plaukė Žąselė 
16009F (Oi Mergelę( j 

(Stasys 
16010F (Aš "Mergytė į 

(Nesigraudink Mergužėle ' 
16012F (Kur Bakūžė Samanota į 

(Vilniaus Kalneliai 
16016F (Leiskit į Tėvynę 

(Litai (Lietuvos pinigai) 
Pas Jos. F. Budriką JŲS visuomet galite gauti visus 
naujausius lietuviškus rekordus, o ypač dabar Jos, 
F. Budrlkas turi savo krautuvėj didžiausi pasirinkimą. 
Tik atsilankykit į Jos. F. Budriko krautuvę, išgirskite 
ir įsigykite sau naujy ir gražiausių Rekordų. 

los. F. Budrikjinc. 
3 4 1 7 * 2 1 So. Halsted S t r ee t 

Tel. Boulevard 4705 
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K. Žygintas. 

BROLIAMS VILNIEČIAMS 
~ 

Turėkite viltį ir drąsą vilniečiai 
skriaudas jūsų jaučia visa Lietuva 
Jus esat bendros mus tėvynės tautiečiai 
Todėl junis nemažiau rupi jūsų koVia. 

M«s matom kaip lenkai jus žiauriai kankina. 
Kaip žudo jus jaunas ir tvirtas jėgas 
Jus dvasią visokiu būdu jie slopina 
Lyg pančiais kasdien surakina rankas. 

Bet jus kankinimų jų nebijokit 
Ir semkit stiprybę iš mus praeities. 
Kovokit su jais ir teises savo ginkit 
Laimfėjimas jūsų nebus be vilties. 

Jums lenkai niekšybių daugybę padarė 
Kalėjimuos žudė aukas nekaltas 
Ir turtą atėmę į rūsius uždarė 
Kasdieną vis teikė skaudžiausias žaizdas; 

Neduoda ramiai duonos ką^nį pelnyti 
Nebėra ramybės, nebėr niekados 
Norėtų, rods, gyvą. kiekvieną praryti 
Jei tiktai turėtų iš to kiek naudos. 

Nežino tie barbarai jokios teisybės 
Vergai vakarykščiai, kitus nor pavergt 
Ant niekšiško darbo aklos beprotystės 
Akių Lietuva nebegali užmerkt. 

Jaunimas laisvos Lietuvos nerimauja 
Ir tiesia jisai savo broliams rankas 
Jums laisvę grąžinti griežtai reikalauja 
Ir būreliams stengias išveržti aukas 

Į kovą į mirtiną kovą vilniečiai 
Lenkams jūsų skriaudos veltui nepraeis 
Šiandieną laimingi laisvi Klaipėdiečiai 
Dabar eirO jums neužilgo ateis. 

(Papasakojo Vint*s Birbilai 1926 metais, užraše Dr. Rackus). 

ADVOKATAI: 
r-

JOSEI'H JI GRISH 
(JUCHLB J. GrtSlus) 

A D V O K A T A S 
45 31 S. AsMaua Ave. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800 
R E S I D E N C I J A : 
6515 So. Rockwell Street 

Te le t Republlc 17*1 

. , — — 

JOHN B. BORDEN 
( 3 o h n E&fdzl u naa Borden) 
A D V O K A T A S 

105 W. ADftilfS Si., Koom 2111 
Tetepho«« Raado iph 67*7 

Vakarais: U51 West 22 St. 
Telepnoco Rooaevelt 9999 

x*amų Telefonas Republlc 9698 

J. P. WAITCHUS 
A D V O K A T A S 

Nuo 1:10 iki 1 ral. 
127 N. DEARBORN STREET 

Room 228 
Tel. Frmnklin 4177 

Nuo 8 lkl 9 vakare 
52 E. 107 8 t . Kamp. Michigan 

Ave. Tel. Pullman 5950 

CAš Birbilas ir ttiks ttupfiys. 
kiminai pasiekė tfitŠC. Visi 
buvo baisiai pferalkę, tati visu-
pirma užėjo į kftr&fttaą pasi
sotinti. O tai buvo penktadie
nis* pfcsnihko diena. Birbilas 
su Rupšiu nusipirko stinta 
Bieliakas gi košelienos. fff ko-
seliehiį godžiai bevalgant, ugi 
žiurL kad čia vra išvirta ka-
tė* kojutoe> ir dar net su na
gais! Tada Bieliakas pakėlė 
skandale J>raiiėjo smarkiai rė
kti, subėgo minia ir poiieįja. 
Tilžės policija visus suarešta-

Jvo, bet sužinoję kame dalykas, 
knygnešius paleido, o tą kar 
čemnink% nubaudė ir jo kar

čiame uždarė. Po tam visi 
knygnešiai iš Bieliako juokėsi, 
kad pasninko dienoje katieha. 
valgęs. 

Dr. Liudvikas Vaineikis. , 
Palangoje, 1899 metais, ža

ndarai suėmfe su dideliu lietu
viškų knygų kroviniu daktarą. 

Į Liudviką Vaineikj. Jį nugabe
no į Ldepojaus kalėjimą, ku-

iriame jau sėdėjo Vincas Bir-
i balas ir kiti knygnešiai. Čia 
daktaras Vaineikis perdrąsiai 
su kaliniais kalbėjo, užtai po 

(T*sa nuo 2-ro pusi). | 5 m ė n e s i ų į f e y , jį j M i n t a u . 
metais, rusų išvijimo metu iš ; jos "gubernską" kalėjimą. 
Lietuvos mūsų spauda Rusijoj. 1900 metais, kacapai jį ištrė-
buvo kaip ir visai nustojusi. mė Sibiiijon, neleidę net su 
g}-vuoti. Tik kitais metais vėl .savo tėvais atsisveikinti. Kny7 
ėmlė atsigaivelėti Rusijos gUu-j gnes.ys Birbsiąs tuomet jau 
mose, mūsų tremtiniuose ir o-:buvo iš kalėjimo paleistas, ir 
kupuotoj Lietuvoj ir tik nuo (sužinojęs, kad mylymą gydy-
nepriklausomybės paskelbimo toją Sibirijon varys, nuėjo 
laikų, vėl ėmė geriau atsigau- prie kalėjimo bent ištolo su 
ti ir per paskutinį laiką labai daktaru atsisveikinti. D-ras 
pašoko mūsų laikraštija. (Vaineikis pamatęs Birbalą su-

Bleliakas kattetios vėlg |s . 

ftudeniop, i8&i fcteUii&j kny- ^ . . 
« vi. , T Zla t*t^h*±± \<rt savo žmoną stovinčią... vai ghešiai Jutais BieHafeas* Viii- v. • ,;, 

esi viengugis, o aš ženotas. 
Štai ištolo ant kalnelio matau 

PO 25 METŲ. 

A. A. OLIS 
ADVOKATAS 

11 So. La Salle S t . Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0322 Vai. 9-1 

Vakarais 
2241 SO. HALSTED STREET 

Tel. TTetory 0502 
7-1 • . • . apart Panedėllo ir 

Pot&yčlos 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

29 So. La Salle Street 

Laikraštija mums išaugino Į 
didelius kadrus mūsų. visuome
nės darbininkų ir keletą žy
mių žurnalistų bei publicistų, 
kurie suvaidino ir tebevaidina 
didelį vaidmenį mūsų valsty-

Beabejo mūsų laikraštija 
per tą 25 metų gyvavimo lai
ką gerokai pažengė ir savo 
technika. 

Bręsta naujų žurnalistų ir 
publicistų. Šalies reikalų tvar-

- kvmas vis įvairesnis. Gaila, 
V tik kad mūsų laikraštijoj kar

tais įsivyrauja aštrus partinis 
tonas ir negražus elgesys su 
svetimu vardu ir garbe. 

Švenčiant šias 25 metų spau 
dos atgavimo sukaktuves mū
sų laikraštija gali pažymėt 
jos, kaipo tautos laimėjimo, 
sukaktuves, duodančias vilties 
šviesesnei ateičiai. 

K. Žygintas. 

suko: "Bepig tau Vincai, tu 

širdį sopa! 

"šteutfiĮ D§dš." 

Gruzdžių parapijoj, Šiaulių 
apskr., pagarsėjo žilas senu
kas knygnešys Jonas Ambro-
zaitis. Jam labai sekdavos 
knygas platinti, nes buvo mo
kytas, net klieriku buvęs, po Į 
tam už telegrafistą tarnavęs 
iki patapo grafo Zubovo ūk
vedžiu. Jį visi vadindavo 
"Šiaulių. Dėde". 1899 metais, 
Ambrozaitis su knygomis pa
kliuvo į žandarų nagus. Suė
mę jį, išvežė į Liepojaus ka
lėjimą. Užstačius kauciją, del 
jo senatvės Ambrozaitį iš ka
lėjimo paleido iki teismo. Tei
smas visgi Am.brozaitį pasme
rkė įštrėmiman, Sibirijon. Iš
trėmime jis ir mirė.1 

čebatinis "paštas." 

Kuomet šėriau utėles "Ga-
zenporto" kalėjime (1901—2 
m.t), į tą patį kalėjimą atva
rė Augustiną Janulaitį. Ir 

dar kad but už ką, nagi ui 
spektaklį "Amerika Pirtyje" 
ir už keletą knygučių. Tuomet 
tame kalėjime vargo labai da
ug lietuvių knygnešių. Tai bu
vo baisiausias iš visų kalėji
mų, nes labai tamsus, oras 
priplėkęs, o yalgį duodavo la
bai prastą. Daug kalinių ten 
susirgdavo, o kaikurie tai net 
ir mirdavo. Janulaitis ten Jae* 
sėdėdamas, iš nuovargio no 
rėjo pasikarti. Ar ilgai tame 
kalėjime Janulaitį laikė, neži
nau, nes mane neužilgo palei
do. Janulaitis įdavė man ma
žų poperėlių su smulkiausiu 
raštu, kad iŠ kalėjimo išėjęs 

paduočiau jo seserei ir tulie-J 
ms studentams. AŠ tuos pope-
rėlius paslėpiau savo čebatuo-
se taip, kad jei žandarai but 
tuos čebatus ir supiaustę, vis-
vien but negalėję tų raštų ra
sti. Taigi teko man būti "če-
batiniu paštorium,\ Išėjęs iš 
kalėjimo, tankiai nešdavau 
"Gazenporto" kaliniams mai-T 

D A K T A 
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Telefoną* Boulevard I t t t 

DR. S. A. BRENZA 
Ofise Valandos: 9 lkl 1S. 1 lkl I 
diena. Ir 6:80 lkl 9:S0 rakare 

4608 80. Ashland Ave. 
Netoli 4«th St, Chlcftffo, U\. 

sto. Kaikada pavykdavo manjj T^ ^ MĮdway 5511 
ir slaptas " tiligTamas'' kali-l 6r. R. O. G U P L S * 
niams perduoti. 

EKMKITE BIZNIERIUS 
KURIE SKELBIASI 

"DRAUGE." 

MES MOKAME CASH 
$65iUU 

UŽ LIETUVOS 5% BONUS 
Money Orderiai I Lietuvą Per Radlo Tiktai 25 centai. 

Paskolos Teikiamos Ant Real Estate 
KAUFMAN STATE BANK 

124 N. La Salle St., Chicego, 111. 

a 

1 

Tai. 
Ro»m 71* 

Central CSM — VaL t -4 

RJB8IDENCB 
6158 So. Talman Ave. 

TeL Prosp«ct 151B 

MISIJŲ TVARKA. 

JOHN M I N S K A S 
IR 

B. F. MASTAUSKAS 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavltt Street 

Telefonai Canal 2551 
Valandos t ryto lkl 8:00 vakarė. 
BeredomU Ir Pėtnyčlomla nuo f 
lkl i . 

— ' 

Netikėtai susirgus misionie
riui kun. A. Bubliui, M. I. C, 
toliau Rytuose misijas duoda 
vienas kun. J. Vaitkevičius, 
M. I. C. 

Misijas laiko nuo bal. 29 iki 
5 geg. d. Lowel, Mass. 

Tarp geg. 6 — 19 d. Phila-
delp. Pa. 

Tarp geg. 20 — 26 Cambri-' 
dge, Mass. 

Tarp geg. 27 — 2 birž. 
Lynn, Mass. 

Tarp birž. 2 — 9 d. Vander-
Įgrift, Pa. ,. I 

EKSKURSIJOS LIETUVON 
WHITE STAR LINIJA 

Laivu BELGENLAND, Biržclio-June 1 d. 
Kurie norite ankščiau važiuoti Lietuvon, galite važiuoti 

Baltic America Linija laivais; tiesiai Klapedon. 

LITUANIA — Gegužio-May 18 dieną 
ESTONIA — Gegužio-May 29 dieną 
LITUANIA — Birželio-June 18 dieną 

' • *-

Kurie manote šį metą, aplankyti Lietuvą,, jau laikas 
yra pasirūpinti pasportus, pagryžimo dokumentus ir 
kitus reikalingus popierus. Visi nepiliečiai gauna Ame
rikos Valdžios LEIDIMUS ant vienų metų> aplankyti 
savo mylimą tėvynę Lietuvą ir atgal pagryžti. Tad, 
kas galite važiuokite vakacijas praleisti pas savo gi
mines Letuvon. Rašykit arba atvažiuokite pas; 

V. M. STULPINAS 
3255 So. Hakted Street Chicago, 111. 

Registruotas Notaras Tel. Victory 6122 
Kas norite taupyti pinigus, galite pradėti bile kada 

mokėdami į Lietuvos Vyčių Spulką, kurį laiko sa
vo susirinkimus kas Utarninką nuo 7 iki 9 vai. vak., 
V. M. Stulpino ofise. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Ava. Ir 24-tas Street 
Telefonai Canal 1718--0241 

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais 
ir Ketveriais vakare. 

DAKTARĖ CONSTANCE 
O'BRTTIS 

Perkėlė savo ofisą J kitus kam
barius to paties namo. Dabar 
jos adresas: 2408 W. 63 St. kam
pas So. Western. Tel. Hemloek 
5524. 

(16-16) 

Tel. Hemloc* 8161 

DT. V. 8. NARYAUCKAS 
\ GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2421 Weat f» Street . 
vai.: f—18 ryte, 1—4 P p.. • — • 

v. v. Ifedėlio] nusitarus. 

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 SouthAlbany Avenue 
Tel. Prospect 1980 

Valandos 2-4,6-8 Nedėlloj 10-12 

Ofiso Tel. Canal 2118 
Namų Tel. Lafayette 0098 

DR. A. L. YUŠKA 
OFISAS 

1900 S. HALSTED STBEET 
NAMAI: 

4193 ARCHER AVE. 
Valandos; prįeS pietus pagal sutartį. 
Namuose 2-4 po pict, ofise 6-8 y. v. 

O P T E M I T R I S T A 1 

DR. VAITUSH, 0. D. 

Lietuvis Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą ku

ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo, 
nervuotumo, skaudamą akių kar
štį. Atitaisau kreivas akis, nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą re-
gyste ir tolimą regystę. 

Prirengiu teisingai akinius vi
suose atsitikimuose, egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. 

Specialė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams. 

Valandos nuo 1Q ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų. 

4712 S. ASHLAND AVE. 

TeL Boulevard 7589 

DR. J. J. K0VVARSK1S 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 WEST 68 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2869 So. Leavltt S t 

Tel. Canal 2330 
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 t. t. 

Nedėlioj pagal susitarimą 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

S P E C I A L I S T A S 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikrą specialistą, ne pas kokį 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno isegzami-
navimo. Jųs sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano i.adio — Scope — Ragei. 
X-llay ftosDtgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškaa egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa-
iinblu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugrys jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ugų skilvio, Žarnų, inkstų, odos, 
kraujo, nervų, Širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil-
puų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisenėjuslą, įsikerėjusią, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojui 
neatldtliokit neatėię pas mane. 

DE. J. E. ZAREMBA 
SPECIALISTAS 

Rūmai 1012 — 1016 — 1016 
20 W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų. 

TeL Lafayette 6793 

Dr. A. J. JAVOB 
Office: 4468 S. Californla Avą. 

Vai.: 2 lkl S po petų, 7 Iki • 
Nedėlioję pagal sutarti 

t. - y i -i 

Tel. Canal 6764 Virginia 6S8t 

DR. A. RAUKUS 
O t D STOJAS, 

CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKAJ 

Gydo staigias Ir chroniškas MCft* 
vyrų, moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priima kasdieną naa 
pietų ir 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomls tik 
(Skalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAT 

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republlc 7888 
Valandos 1 — S & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto 

1 
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
1821 SOUTH HALSTED ST. 

Rezidenciją 6600 S. Artesian Ave. 
Valandos. 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 6:30 vakare 

S. A. OOVYIAT M. D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

Ofisas: 1446 So. 49th Court 
Tel. Cicero 662 

Rezidencija: 4729 W. 12th PI. 
Cicero. Iii. Tel. Cicero 2888 

Valandos: Ryto: 10—12. Po 
pietų: 2—4. Vakare: 7—8. Nedė
liomis pagal susitarimą. 

I 

DR. CHARLES SEGAL 
Parkelė savo ofisą po numeri s 

4729 S. Ashland Avė. 
SPECUAIJSTAS 

Dtforų, Moterų Ir Vyrų Liga* 
Vai.: ryto nuo 16—12 noo 8—4 
po pietų: nuo T—8:8# vakari 

Nedėliomis l t lkl 12 
TELEFONAS MrDWAY 1886 

Ofiso Ir Res. TeL Boulevard 6918 
DR. A. J. BERTASH 

8464 8 0 . HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki, t po 

plotų Ir 6 lkl 8 vai. vakare 
Res. 8201 9. WALLACE STREET 

D E N T 1 S T A I 

25 METU PATYRIMO 
Pritaikyme akinių del visokių akių 

JOHN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių Ir pritaikymo 
akinių 

1801 South Ashland Avenue 
Platt Bidg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano ĮSkabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Seredomls nuo 9:30 iki 12 v 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0628 V 

Office Boulevard 7649 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAB 

4646 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekoa 

TeL Boulevard 1481 

Dr. V. A. SUVIRUS 
Gydytojas. Chirurgas ir Akušeris 

8348 SO. HALSTED STREET 
Valandos: Meo 2 — 4 p. p. 

7—9 vakare 

Tei 

DR. H E R Z M A N 
I š R U S I J O S 

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. 

Gydo staigias ir chroniškas 11-
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1025 VVEST 18 STREET 
VALANDOS: Nuo 10 -— 12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 
Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Shore 
2238. Jei neatsiliepiama, sauk 
Randolph 6800. 

Canal 6222 

DR. G. I BL02IS 
D E N T I 8 T A B 

2201 West 22nd Street 
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Tel. Brunswick 0624 
DR. A. J. GUSS2N 

Lietuvis Dentlstas 
1679 MILV/AUKEE AVENUE 

Valandos; 9-12. 1-6, 6-8:86 
Sekmadieniais Ir trečiadieniais 

pagal susitarimą. 

Ofiso TeL Victory 2687 
Of. ir Res. Tel. Hemloek 1874 

DR. J. P, POŠKA 
8188 8. HALSTED STREET 

Antras ofisas ir Resldencifs 
6604 9. ARTESIAN AVE. 

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytai*; nuo 
7-9 vak. Antro Of. Vai.: Ntib f-4 
po plef: Utarn. ir Subat Nuo 
8-9 vak. Šventadieniais pagal **• 
tarimą. 

Ą t ' - i 

Tel. Lafayette 6829 

I 
DR. J . A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avenue 

DR. MAURIGE KAHN 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 80. ASHLAND A V*. 
Tel. Yarda 0994 

Residencijos Tai. 
VALANDOS: 

Nuo 10 lkl l t diena. 
Nuo 2 Iki S po fttfOt* 
Nuo 7 lkl 9 vatos i 
NedeL nuo i i lkl 12 
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A. ŽIMMOZlNAVtčliM 

Čia gerai vaizduojama Lietuvių tautos aušra 
me spauda svarbiausią rolę suvaidino. 

V*lOM UTHUAMIBNNB 

atbudimas, kuria-

PAGERBIA ŽUVUSIUS 

A. a. Arkivyskupas Jurgis Matulevičius, 
suvaidinęs labai svarbią rolę Lietuvių 
tautos atbudime. 

J. M. Kun. Prof. Pranciškus Bu-
čys, Marijonų Vienuolijos Gene
rolas, žymus rašytojas, moksli
ninkas, žymiai prisidėjęs prie mū
sų tautos kultūros kėlimo. 

]. E. Arkivyskupas Pranciškus Karevičius, ku
riam valdant Žemaičių Vyskupiją, Lietuva at
gavo savo nepriklausomybę. 

Everett Mossman, žymus 
Kalifornijos universiteto 
sportininkas. 

Francuzų kareiviai, su vienrankiu gen. Gourand prie
šaky, pagerbia žuvusius anglų kareivius pasauliniame* 
kare.'Tai įvyksta Londone. 

H 

-

ATIDENGIAMAS PAMINKLAS 
. * 11 

J. M. Klin. F. Kudirka, ku
ris gegužes 7 d. Dievo Ap-
veizdos par. salėj, spaudos 
atgavimo sukaktuvių pami-' 
nėjime, kalbės apie savo 
atsiminimus iš spaudos už
draudimo laikų. 

• 

Jungtinių Valstybių karo sekretorius ir Amerikos Revoliucijos Vaikai atidengia pa-
minkfą Nežinomojo Kareivio Revoliucinio karo Alexandria, Va. 

. . . VAINIKUOJA OBELIŲ ŽIEDŲ KARALIENĘ 
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P-le M. Pečkauskaite, viena iš 
žymiausių mūsų rašytojų — be-
letrisčių, nuo senai dirbanti 
spaudos dirvoje. 

W. C. ALEXANDER 

Žymus New Yorkietis, la
bai aktyvus ne tik bizny, bet 
ir įvairių organizacijų veiki
me. 

C. Harold Smith iš New Yorko, kuris turi $10,000,000, 
bet nežino, kaip juos praleisti. Jisai prašo visuomenes 
sugestijos. Skiria $1,000 tam, kuris geriausia sumanys, 
kaip tuos milijonus praleisti. 

AMERIKOS KAREIVIAI TOLIMOJ KELIONĖJ 

GOLFO SEZONAS PRA
SIDEDA 

i 

čia matomos rankos gol-
West Virginia valstybes gub. W. G. Conley, sulig priimto papročio, vainikuoja fininkių čampiončs Glenna 

vieną mergaitę, kaipo obelių žiedų karalaite Winchestery. Collett 
International 

Armijos laivas Thierry išvyksta iš New Yorko j Kiniją, Filipinų ir Havvaii salas. 
Atskirai matoma gen. G. H. Estes ir jo žmonos atvaizdas. 


