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Kroatai Serbų Teisme Sukaus
tyti Retežiais

INDIJOJ PRADEDA ĮSIGALĖTI
KULKASVAIDŽIŲ VALDŽIA

VATIK ANO MIEST AS, 
Į baL 26. — Balandžio 23 d. 
Šventasis Tėvas Pijus XI pa- 

i skelbė du nauju Bažnyčios 
šventuoju slaptoje Kardinolų 
Kolegijos konsistorijoj. Pu 
slaptosios konsistorijos tuo- 
jaus įvyko viešoji tuo pačiu 
reikalu.

PROPAGANDA PRIEŠ 
ISPANIJOS KARALIŲ

KROATAI RETEŽIUOSE

Naujuoju šventuoju yra; is 
panų vienuolė Margareta 
Thorna ir Pranciškonas vi«- 
nuolis Teofiliua Dacorte.

MADRIDAS, bal. 27. — 
Čia ir kituose miestuose so
cialistai ir kiti monarchijos 
priešai išvysto propagandą 
prieš karalių. Kai-kur atvi
rai susirinkimuose žmonės 
kurstomi sukilti, pašalinti 

Bourbonų dinastiją ir Ispani-
ją pakeisti respublika.

Ispanijos valdžia kol-kas 
nesigriebia priemonių tos pro
pagandos bangai sulaikyti.

INDIJA KULKASVAJ- 
DŽIAIS VALDOMA

BELGRADAS, Serbija,, bal. ANGLIJOS HIERARCHIJOS
27. — Eina byla 24 kroatams.
Jie kaltinami valstybės išda- Į
rystėje. Būtent, jie dirbę iš WNW>^_ * laisvę Indijoj vadovauja Mahatma Gandhi.

, ■ , Telegrama
Balandžio 26 d. mirė a. a. kun. .Juozapas 

Laidotuvės įvyks antradienyje, bal. 29 d.
A. A. kun. J. Kasakaitis buvo lietuvių Šv. Jurgio pa

rapijos klebonas. Dailiai darbavosi Rochesteryje, N. Y. per 
daugelį metų. Jisai yra kilęs iš Lietuvos, Šumsku .par. ir 
kaimo. Dvasinius mokslus buvo pradėjęs Lietuvoje, bet juos 
baigė Amerikoje.

Kasakaitis.

DIDELES IR ĮSPŪDINGOS 
IŠKILMES ĮVYKO GUA- 

DALAJARA

Jugoslavijos atskelti Kroati- Tarpteutiuiam Eucharistiniam kovoja ne smurtu, bet valdžios neklausymu. Tokia ko- Meksikos katalikai
ją. Tam tikslui siekti 
pradėję naudoti terorą.

CHICAGO JE
--------------- t j Nori požeminės gatvės

GUADALAJARA, Mek-j Galvijų skerdyklų apylinkės 
sika (per paštą). — Nėpap- j jnioninkai reikalauja, kad toj 
rastai iškilmingai ir įspūdin-j apylinkėj tarp Ilalsted ir Ash 
gai šiame mieste minėta Di- land gatvių, Root gatvės apa- 
džioji Savaitė ir Velykos. To- čia būtų prakastas gatveka- 
kių iškilmių nebūta ilgiausius į riams tunelis. Taipat reikalau 
metus. j ja viršutinės gatvės automo-j

šias ' hilianis tarp 39 ir 47 gatvių 
Karine avė. viršumi. • , '1

buvo 1 va vadinasi pasyve kova. Čia štai atvaizduojami Gandhi iškilmes skaitlingai suvyko iš,
i ZT T ')"»* ““i”. sttiku°J« dubininkai Parel mieste. Kad streik- ™„ šalies dali,,. Tuo būdui

rchl'V u'aU“ laU!'ai neiilmtM įw vietos jie sugulę kits sale kito dirb- ji(1 Guadalajara pripažino ka-l 
Birminghajno arkivyskupas ftjvfo Vajuose. Streiklaužiai nedusta juos mindžioti irSerbų teisme visi kaltina

mieji sukaustyti retežiais. Jų Williams. 
ginėjai reikalavo paliuosuoti (
iš retežių. Teisėjai nesutinkia.! Ajk.vyskupap bus ■ anglų
Atsako, kad tai policinė ap- ™,1<hnink* vadu į sakomų 

Kongresą. Maldininkai Kong-J, sauga. l -v . !
Teismų sudaro 7. teisėjai.- resan 18V>'ks d.enų.

3 serbai, 3 kroatai ir 1 slovė-

JIEMS UŽDRAUSTA 
VARTOTI SVAIGALUS

I
nas. PLATINOS JUBILIEJUS

NORI PAGERBTI HINDEN- P^KYŽIPS; hak 26 — No" ir
mine* tre Dama bažnyčios, CasseR, t
BURGĄ . . kleboną* taMRmakaa Lagatie

27 __  minėjo platinos (70 mėtų)

tenkintis tik trumpais ir sau- Vokietijos prezidentas von jubiliejų. Eina 94

LONDONAS, bal. 27.
• tIndijoj žinioms {Vesta ceneū-f 

ra. Vietos laikraščiai pradeda BERLYNAS,

, PARYŽIUS, bal. 26. —Čia 
atvyko J. Valstybių kariuo- 

į menės 21 karininkas tvarkyti 
Amerikos aukso žvaigždžių

Kovoti piktadarius 
Iš Vienuos, Austrijos, Chi- 

■ cagon atvyko Ferdinand AVa- 
Įtzek kovoti čia piktadarius. 
Jis yra tos rūšies moksliniu 
ekspertu. Pakviestas į North 
westem Universiteto piktada
rybių susekimo laboratoriją.

i

LIETUVOJE
KRAŽIŲ KRONIKA

karna įsakyta neliesti Rs kerite (fideTius]-—,

Visomis savaitės dienomis čia 
viešbučiai buvo pilni žmonių. 
Visi keliai buvo pilni atvyk- 

istančių valstiečių. Vieni jų 
j važiuoti, kiti pėsti. Pagaliau 
mieste pritrūko atatinkamos

Kražiai. Keli žemesnės kla- nakvynės. Daug žmonių apsi- 
eės mokiniai, iš kažkur susi- stojo šalę miesto laukuose, 
gavę u* prisirišę prie tvoros kur jiems parūpintos palapi- 

“pricielių.” Varg- nčk. -

Pirm savaitės čia gryžo vi-

šals apie Indijų valdiškais Hindenbnrg pradėjo paskuti- ainž““8- Bain» Bet degtinė ji^ma nebuvo pri?ė
pranešimais. -iškilmėse dalyvavo ir I.itle _______ ' Įsi?

• t" • i_ • • i ». ''skausmus. Kulkos buvo namuisvaigalų, lvai-kune .jų keilo-, * mylimas ir gerbiamas ar-■“ fabriko”, — ir vienas, be- 1 - - °

I . -v v , ‘iškilmėse dalyvavo ir Li. mus iš sesių metų tarnybos J
' ’ - - vyskupas Iaenart.

. , ., .• ji”lanriKo", — ir vienas,  ... .nes laiku per Atlant.k, sirgo.! *. pM_ k.vyskupas Orozco y J.minez. ,as toigsis.

Kova teisėjų tarpe
Aukštesniojo teismo pildo-, 

masis komitetas išsprendė" 
teisėją J. B. David nukelti į 
kriminalinį teisiną. Šis atsi
sakė klausyti. Nežinia kaip

einama.
Iš privačių versmių patiria metus. Jo šalininkai agituoja 

ma, kad indėnų ęukilimai lai- jį paskelbti respublikos prezi- 
psniškai plinta po visą šalį. dentu ligi gyvos galvos. Jis 
Sukilėliai malšinami kulkas- yra 78 metų amžiaus, 
vaidžiais. Už laisvę galvas gul
do šimtai žmonių kasdien.

Indėnų tautininkų vadas 
Gandhi reiškia baimės, kad jo 
žygiai ar tik nebus shkone- 
veikti kulkasvaidžiais.

ATSISTATYDINO INDIJOS 
RŪMŲ PREZIDENTAS

KALKUTA, Indija, bal. 27. 
— Atsistatydino Indijos įsta- 
tymdavybės rūmų preziden
tas Vallabhal Patel, indėnas. 
Tas dar daugiau pablogino 
Indijoj padėtį.

IŠVYKO BOSTONO 
MALDININKAI

VARŽOMAS GYVULIŲ 
PIAUSTYMAS

•v _ , • v. Jis triumfaliai pasitiktas. Šis •sisove sau koją. Nuvežtas 1. .i
Šiaulių ligoninėn. Tai atlygi- "^'yakupas, ka.p žinoma ,

v v t, lgiau poros metų Jalisco kai-'nimas uz žiaurumą. Reikėtų R 1 v v :
, . ... , , • _ , • • nuošė slapstėsi, kada visoj sa-įmokytojams tokius mokinius ... 1 . ’ . .. . ;

griežtai nubausti. katalikų persekiojimai. j)ajsavjinus sept,vni žmonės
Kovo mėn. iš 20 į 21 dieną I1^iau dviejų metų valdžios Chicagoj teismo nubausti ka- 

nakti Pluščikų dvare įsiveržė asen,;u ir kanuomene visur lėjimu įvairiems laikams (ter
vagys. Ponią H. surišo, o pi- J° P8ko-)° “ nesurado. minams),
uigus ir brangenybes išsinešė, j, Jam gryžus, jis laikinai ap-j 
i Kovo mėn. 20 d. vakaro gyvendintas vieno turtuolio 
■liaudies mokyklos mokinį su- rūmuose.

Praeitais metais arkivys-

Už suktybes per balsa
vimus

Už atliktas suktybes per

BERLYNAS, Imi. 27. —BOSTON, Mass., bal. 26.-
Balandžio 23 d. į Tarptautinį Prusij°s ministerių kabinetas

_________ Eucharistinį Kongresą Karta išsprendimą, įknriuo-
AvmnvTn ^£®j i«vyko 1,000 maldininkų einant gyvulių piaustymą 

DE SANTO ANTONIO, .. _ __ ,__ mokslo tikslais gali atlikinėti

ŽEMES DREBĖJIMAS 
PORTUGALIJOJ

Portugalija, bal. 27. — Vakar
' čia atjaustas smarkus žemės 
drebėjimas. Baimės apimti gy
ventojai išbėgiojo į laukus.

iš Bostono arkivyskupijos. 
Maldininkų priešaky yra Jo 
Emin. kardinolas O’Connell.

DAR VIENAS FILIPINUO
SE GAISRAS

AMERIKOJ SVAIGALŲ 
PILNA

tik universitetų profesoriai ir ... . . ,,, , . . T »bade su peiliu jo ‘‘bičiuliai.’mokslo įstaigų viršininkai. Ir1 T. 
šiame atsitikime gyvuliai turi 
būt apmarinami.

Jis dabar serga. ‘Š.

_________ LONDONAS, bal. 27. — Iš
MANILA, bal. 27. - Ona-' Am<‘rikoa ?7So ^ratų dir- 

gna miestely, Pampanga pro- 
I vincijoj, sudegė 19 namų. 4

NEPAKEISTI ATEIVYBES 
ĮSTATYMAI

bėjaa (piešėjas) Frank O’Ra-' AVASHINGTON, bal. 27 — 
lisburv. Jis pareiškia, kad Po poros savaičių svarstymo

I žmonės žnvo ir dangG'nžois- turtyywi «™riki,^ų tarpo apie ateirybės sumanynu,, se- 
Nnsakoma, kad bus aroš- tų. , prohtbicija nežmoma. Visur natas didžiuma balsų isspren-

tvotas Mahatma Gandhi.

GANDHI ŽMONA KOVOJA 
SVAIGALUS

MIRĖ SENAS VYSKUPAS
visuomet svaigalai vartojami, dė Harriso sumanymą grąžin- 

■ i ti komitetui. Tas reiškia, kad

“PERVERSMAS” MARI
JAMPOLĖJE BAL. 2 D.

Ieškomas buvusis polic- 
monas

Ieškomas buvusis poliemo- , 
nas J. C. Lamb sąryšy su at
liktomis suktybėmis. Jis buk 
vienai moteriškei nusukęs 12,- 
000 dolerių.

knpas Didžiąją Savaitę ir Ve
lykas praleido vienam tam
siam kambary8, kur buvo įtai
sytas altorius. Tada iškilmė
se jam patarnavo vos kelioli-

Kainos šiandien nesugaudo- ka konigl! Gį praeitomis Sve- 
mos. nes linkos keliamos iš iškilmės įvyko istori-
senos vielos—miesto centro- nėj ,g ojo šimtraea„ katC(1. 
į miesto pakraštį. PreĮtyvie- roj Rnv0 55 kanigai 
tėj aktingiausia pasireiškia

PARYŽIUS (per paštą).— 
Mirė Careassonne vyskupas 
de Beausejour, 91 m. am
žiaus, franenzų vyskupų de
kanas.

ITALIJA DIDINA JĖGAS 
JUROJ

ateivybės įstatymai šįmet ne
bus keičiami.

ROMA, bal. 27. — Keliuo
se Italijos uostuose šiandie 
į vandenį bus įleisti nauji 4 
Italijos karo laivai. Įvyks a- 

Dabar Francijos hienurchi- tatinkamos iškilmės, kuriose 
jos dekanu pasiliko kardino— dalyvaus ministeris pirminin- 
las Lucon, Rheimso arkivys- kas Mussolini.
kūpąs. į --------- .

JALALPUR, Indija, bal.
27. — Mahatma Gandhi žmo
na 61 metų amžiaus, lygiai 
kaip jos vyras kovoja už In
dijos nepriklausomybę. Jinai 
ragina indėnų moteris pa 
čioms verpti, austi ir pasisiū
ti drabužius ir visais atvejais 
vartoti pieną, bet ne svaigiuo 
sins gerymus.

Dešimtys tūkstančių moterų 
Indijoj veda kampaniją prieš IIALLE, Vokietija, hal. 27. 
svaigalus. Jos pikietuoja svai — čia įvyko fašistų su komu- 
galų krautuves, atkalbinėja nistais kova. 19 asmenų su- 
vyrus neliesti svaigalų. žeista.

FAŠISTŲ SU KOMUNIS
TAIS KOVA

TURKŲ PASKOLA 
ITALIJOJ

NUSKENDO 16 VYRŲ

NEW YORK, bal. 26. - 
Connecticut pakraščiuose gai
sro paliestas nuskendo i preky 
bos laivas Thames. Iš 26 vy
rų įgulos tik 10 išgelbėta.

SUIMTA 9 BOMBININKAI

TRIESTE, Italija, bal. 27. 
— Vasario 10 d. subombuota 
laikraščio “Popolo di Tries
te” būtas. Vienas žmogus žn-

ANGORA, bal. 27. — Tur
kijos valdžia Italijoj gauna 
apie 25 milionUs dolerių pas
kolos savo finansų patvarky-'vo ir daug sužeista. Dabar a- 

Ireltoaota 9 bombininkal.mm.

policininkai ir miesto pirkliai. 
Tai seniai laukiamas žygis— 
tiek miesto gyventojų, tiek il
su reikalais atvykstančių ūki
ninkų, nes apie seną rinką bu
vo žymiausių bankų, krautu
vių. Čia žadama įtaisyti skve- 
ras-sodelis, o išimtais akmeni
mis išgrįsti P. Armino gatvę, 
jungiančių kat. parapijos baž
nyčią su kapinėmis. “Š.”

Virš 1,000 žmonių priaugo
La G range Park miestely 

praeitu dešimtmečiu priaugo 
1,296 žmonės, einant šių me
tų cenzo žiniomis.

Freeport, Ilk, advokatas 
Dengias Pattison Chicagoje 
kažkaip nukrito nuo traukinio 
vagono platformos ir žnvo.

BUS NUTRAUKTAS BE
DARBIŲ ŠELPIMAS

Vyras išteisintas
Koronerio teismas išteisino 

M. C'hiaVenza, kurs netyčio
mis savo žmoną namie pašo
vė, manydamas, kad tai vagi
lius. Žmona mirė Šv. Kry
žiaus ligoninėje.

NEW YORK, bal. 27. — 
Ilgas laikas čia tūkstančius 
bedarbių šelpia labdaringosios 
organizacijos. Tam tikslui vei . 
kia kelios viešos virtuvės, iš 
kurių bedarbiams teikiama vi
ralo.

Praneša, kari tas šelptinas 3(1) dolerių, 
tomis dienomis bus nutrauk
tas. Yra dvi priežastys: šel
piamųjų skaičius ėmė mažėti 
ir kaikurios organizacijos ne
teko fondų.

Apiplėštas “real-estate” 
ofisas

Praeitų penktadienį du jau- 
i plėšiku užpuolė “real es- 

late” ofisą Western avė. ir 
68 gat. Nuo savininko Juliaus 
Namon atėmė 100 dolerių ir 
žiedą su laikrodėliu vertės

PINIGŲ KURSAS

NKW YORK, bal. 27. — 
.ftio miosto majorui IValker 
• gydytojai patarė mažiausia 
ivienai savaitei atgulti lovon.

Lietuvos 100 litų . .$l().0t’ 
Britanijos 1 sv. sterl 4.8( 
Francijos VX) frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23.8;
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HUCNUMKRATO8 KAINA: Metams — |< 0«. Pu-
rMM Metų — 33.60, Trims Mėneslajms — 33 00. Vienam 
; Mtaeelui — 7Be. Europoje — Metams 37.00. Pusei Me>

— MM. Kopija .03c.
J Bendradarbiams Ir korespondentams raitų neerų* 
'ftfea. Jei neprašoma UI padaryti Ir neprlslunCiama tam 
| Ausiu! pašto lenktų.
! Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 13:10 vaL 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. _
(dbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

• vai. po piet.

KIENO JĖGA, TO GALYBĖ.

Praeitas didysai karas buvo vedamas o- 
balsiu visoms pasaulio tautoms leisti apsis
pręsti ir visur įgyvendinti demokratijų. Kai- 
kurios tautos apsisprendė. Pakilusios atsta
tė savo valstybes demokratiniais' pagrin-j
dais. Teeinu šie pagrindai veikiai subįrėjo. j Brazilijoje, palei Tapajos upę. 
Kaip naujose, taip senose valstybėse atsira-;Tenai tose dykumose, kur gy
do žmonių, kuriems demokratija pasirodė 'vena vįenį indionai, automo-

ĮVAIRUS straipsniai
FORDLANDIJA

Kas yra Fordlandija? 
Tai “Fordo kraštas”. Yra

dirbdinta ilgi iškėlimai susto
ti laivams. Išvesta apie 10b 
mylių kietų kelių. Ganyklose 
ganosi šimtai galijų, kurie au
ginami mėsai.

I

Kas savaitė vienas šimtas i

Jaunųjų Žiedai.
== JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ SKYRIUS. =

“GERAI TĄ APGALVOK ”.

(Sliakespeare).
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tikru baisumu. Savo apsukrumu jie įsigavo IbiUų gamintojas Fordas il-

.
■K

SUSIVIENYMO SEIMAS.

L. R.- K. S. A. seimas šiemet įvyksta 
birželio 9, 10, 11 ir 12 dienomis, Niagara 
Falls, N. Y, Laikas seimui patogus, patogi 
ir vieta. Visiems lietuvių centrams beveik 
tiek pat tolumo. Del to seimas privalėtų bū
ti skaitlingas ir visais atžvilgiais pasekmin- 
gas. Bent didžiuma kuopų savo atstovus ga
li pasiųsti.

Mes iš savo pusės raginame Susivienymo 
kuopas, kad kiek galima daugiau atstovų i 
seimų pasiųstų. Tai darome dėl to, kad po 
kiekvienam seimui iškila daug nepasitenki
nimų vienais ar kitais nutarimais, iš ko kįla 
barniai,: bereikalingos, narius erzinančios 
polemikos, kurstymai vieni prieš kitus. To
kie apsireiškimai organizacijai yra žalingi. 
Del to yra labai svarbu, kad seimai būtų 

tlingi, kad jie pajėgtų išrišti visus klau- 
usj dėl kurių tie nesutikimai ir bar-

j valdžių viršūnes ir pasiskelbė diktatoriais. 
Kaikuriose šalyse diktatoriai jau nuversti, 
bet jų iškeltos politinės partijos nemano pasi
duoti didžiumai. Jos įsigyveno ir autokratiš
kai viešpatauja.

Pavyzdžiui mes galime imti kad ir Rusi
ją. Po revoliucijos į valdžios priešakį iškilo 
bolševikai. Jie sudarė komunistų partijų ir 
ši partija ilgų laikų kruvinai valdo buvusią 

| carų imperijų.

Komunistų partija neskaitlinga. Kasžin, 
ar jai priklauso nors kiek daugiau vieno mi- 
liono žmonių. Bet ši maža skaičiumi partija 
žiauriausiai valdo virš 100 milionų gyvento
jų. Ši didelė didžiuma valstybės valdyme ne
turi nei balso. Ji perdėm suvaržyta. Ji negali 
laisvai rašyti ir kalbėti arba susirinkimus 
turėti. Ši didžiuma varu ir smurtu verčiama 
išsižadėti visokios laisvės ir vergauti mažu
mai — komunistų partijai. Tokia yra socia- 
listiška “lygybė” ir “brolybė”.

Imkime Meksiku. Kaip Rusijoj, taip ir 
Meksikoj mažuma valdo didelę didžiumą. 
-Didžiojo karo laiku Meksikoj iškilo taip 
vadinama revoliucinė tautininkų partija. Ši 
partija neskaitlinga. Bet štai jau kelinti me
tai ji valdo keliolikų milionų gyventojų. Ši 
partija turi savo rankose kongresų, turi ka
riuomenę ir ginklus. Lai mėgina tie milionai 
žmonių prieš jų kilti. Daug kartų mėginti su
kilimai ir revoliucijos. Valdančio j partija, tu
rėdama kariuomenę savo rankose, nugalėdavo 
Neskaitlinga ir Lietuvoj tautininkų, partįja, 
tačiau ji valstybę valdo tikrai cariškai. Vi-

giems metams nuoiuon gavo 
kelis milionus, akrų plotus au
ginti gumos medalius ir tu
rėti nuosavos gumos automo
biliu lankams.

■ -i ‘Į tuos plotus jis pasiuntė 
administracijų iš keliolikos 
drųsių vyrų ir tie dabar tenai 
prižiūri miškų kirtimų. Kel
mynuose sodinami gumos me
deliai.

Palei Tapajos upę, kuriųją 
gali plaukioti motoriniai lai-

Prigimtųja tvarka 
akrų gumos medeliais užsodi 1 nėra nei vieno, kuris 
narna. Į nepaisyti gamtos įstatymų.

Tai tokia Fordlandija Bra 'Taip pat ir dorovės dėsnių li- 
zilijoj.

SAULĖS UŽTEMIMAS.

Šio balandžio 28 dienų įvyks 
saulės užtemimas palies Ame
rikos J. Valstybes. Visiško 
užtemimo ruožas drieksis per 
Kaliforniją, Nevadų, Idalio ir 
Montaną. Dalimis užtemimas 
bus matomas visose kitose
valstybėse. Štai kadir Cliica- 

vai statomas miestelis. Išnuo- »°j bUs> matomas kiek dides-

dorybių. Pereikime skaitlin
gus ligonbučių skyrius, kame 
balta skraiste pridengtos il- 

einant,1 ginusios eilės kentančios žmo- 
galėtų nijos. O dabar dirstelkime į 

vienų iš tūkstančių mūsų ša
lies prieglaudų. Pastebėk var-

bose, niekas negali sulaužyti < gingų paveikslų narkotišku 
nerašytų sųžinės įstatymų ir'nuodų pavergto žmogaus —
išvengti bausmės už savo pra
sižengimus. Ta buvo priežas
tis, kad pranašas senovėje — 
kada jis žiūrėjo į tų laikų pa
sauli, prispaustų despotiškos i minkštai 
faraonų galybės, kada jis ma
tė Babilonu didžiausiame pa
leistuvysčių ir lėbavimų pra- 
plitime, kada jis regėjo Sodo
mą ir Gomorų, paskendusių
nuodėmėje, iš gilumos savo šir 

muoti plotai užvardinti Ford-.h®8 dalies (apie 64 nuoš.) sau- dies sušuko: “Sunaikinimu v-
lės užtemimas, 
ar mažiau. 

Kalifornijoj

Kitur daugiau

lepšio konvulsinių skausmų 
kankinimų... jo mėšlungiškų' 
rankų sugniaužimą; kitų prie
glaudos kambarėlių sienos yra 

iškimštos, nes ten
žmogaus protas klaidžioja' 
tamsybėje, jis klajoja pavojin
gai švaistydamas savo kūnų... 
Eik už baugių, pilkų, tamsių 
sienų kokio nors didelio kalė
jimo — .T liet arba Sing Sing.. 
ež geležinis a^'; ų lau

landija. Miestely bus viso kra
što administracija.

Nepraeinamus raistus ir dy-; Kalifornijoj saulės užtėmi 
kūmas apvalyti samdomi vie-' nias prasidės kaip 11:00 Chi 
tos gyventojai indionai. Tai Ca.gOj dalinis užtemimas bus
kibai

rą sunaikintas visas pasaulis igų, ten sėdi šimtai žmonių —
J todėl, kad niekas nesvarsto
t savo su

Taip, niekas nemąsto savo 
širdyje. Ta ir yra priežastis,

pigus darbininkai. 'matomas 2:06 po piet (centrą-'kodėl žmones savo gyvemtiiij 

keliolika Šimtų jau antri me- linis laikaf). New Yorke - praleidžia ieškodami greit 
3:27 (rytinis laikas).

sunykusių ir pirm laiko pase
nusių. Jie yra atskirti nuo 
savo mylimųjų, — nuo namų, 
ir jiems liu ... yra atimta, 
les jų buvo panaudoję blogui. 
Ir pereinant tuos liūdnus ko
ridorius, prieiname prie “ma
žų žalių durų” — mirties 
kambario su jo tamsiais bai
siais atminimais. Kų-gi tas vi
sas reiškia, paklausi? Nieko 
daugiau — kaip tik algų už 
nuodėmę. Sunki duoklė iš
reikalauta nedorybės...

Kaip įstabiai nyku^ir bai
siai liūdna, kad niekas .nepa
galvoja savyje!

O tu, juk tu esi vienas iš 
pasaulio. Ar pasiliksi toje 
banguojančioje minioje, kuri 
skuba į prapulties žiotis? Al
gai nuo jos atsiskirsi ir tapsi 
vienu iš tų nedaugelio išrink
tų; vienu, kuris augs metais, 
malone ir išminčia pas Dievų 
ir žmones; vienu, kuris būsi 
tuomi žibintuvu, vedančiumi 
tūkstančius kitų sielų prie 
amžinybės vartų?

“Gerai tų apgalvok” 
Sulietuvino
Eduardas J. Kubaitis.

tai kasdien turi darbo.
Indionai yra nepratę sun

kiai dirbti. Padirbę savaitę- vįgiškag gflul-g u2tėminias bus I Dabar valandėlei pakeiski- 
kitų, jie pasitraukia. Į jų vie- matomag pirnm kflrtn . 5U mie reginį. Babilono ir So<lo
tų gaunami kiti. Kirsti me- me- ? XWIim°s šmėkla teišnyksta iš lan
džius ir valyti raistus ir dy- Įsų akių. Štai, dvidešimtasis
kūmas kadir mašinomis yra Kas žingeidautų pamatyti 1 ain2ius prįeg mus , Koksai skir 
nelengvas darbas. Kadangi in- užtemimų, jei bus giedri die- 'tuinas! Tėmyk: paskubinta 
dionų yra daug ir jie neturi. na, turi į saulę žiūrėti per *ti-' civilizacijjb nesustojamų veik- 
kų veikti, yra progos jiems jpriai aprūkytų stiklų. Šiaip luniQ> besigrūdančias žmonių 
šį-tų užsidirbti. į gi be nieko - plikomis aki- luinias. Viskas juda su tuo

Yra žmonių, kurie aplankę į yris, į saulę žiūrėti yra pavo-j|įkrumu jr punktuališkuinu, 
Fėrdlandijų. Jie fetebisi, kad ,i’nga. 'kuris pažymi šitų pažangos ir
tuose raistuose būtų galima jęas yra gauĮ£s užtemimas? Į išradimų amžių. Tačiau, mes 

žinyboje turi kariuomenę ir ginklus. Viliu-pkurtl nauJovinl miestelį su;Saulę užteinia, kada j vieną ! matome tiktai vienų šio vaiz-

jęimak: J-ta ^krųsai tegttlzacijos ‘ įjdienį'hžnri jokio balso, valstybės valdy-
pinkas. Jis yra aukščiausias autoritetas, tu 

| lįs gidę ne tik paprastus organizacijos reika- 
įjus, bet ir pati jos statutų pakeisti. Centro 
„valdyba irgi ne kas Įritąs, o tik seimas ren

ta. Nors Susivienymo valdyba ir referendu- 
į*io keliu yra renkama, tačiau tuos rinkimus 
įtari patvirtinti seimas, nes kitaip jie būtų 

elegalūs. Valstybių apdraudoš departanien- 
jto įstatymais einant, fraternalėms organizaci- 

mis yra draudžiama visokie referendumai. 
Tei mūsų viename ir kitame Susivienyme yra
įvesta referendumas, tai jis nieko daugiau 

ereiškia kaip tik paprastų’ “šiaudinį” bal- 
[aavinių. Kada referendumu išrenka į valdy- 

netinkamus žmones, seimas gali jų nepat- 
tinti ir jų vieton visai kitus asmenis iš- 

ikti. Tat, ir tuo atžvilgu seimo skaitlingu
os ir rimta jo sudėtis yra labai svarbus da
tas.

Mes patariame visoms Sus-mo kuopoms 
irėti seime savo atstovus ir seime užbaigti 

Irisus nesutikimus ir barnius, sugrįžus-gi iš 
Minti visiems iš vieno imtis organizacijos
iprinnno darbo.

me ji neturi žodžio. Tautininkų partija savo

gingu budu ji valdžion pakliuvo ir nepasi-į® 
traukia.

gatvėmis, rynomis, elektros 
, šviesa, telefonais, įsigyti pia

Taip yra Italijoj, Jugoslavijoj, Turkijoj 
ir kitur. .

Šios šalies vakaruose

fūožų tarp saulės 
pasitaiko pakliūti

G
$

K. Giedraitis.

>AKI6A IR MIRTIS.
?icno skauto dienoraščio fragmentas).

19.... m., gegužės 30. Prieš savaitę 
buitininkas kalbėjo apie karžygiškumo 
rincipų. — Karžygiškumas kįla iš sa- 
Fgarbos jausmo ir altruizmo dėsnių tin
imo supratimo, — jis pradėjo. Šių tezę

aiškino visų pusę valandos, 
y? Buvo popietės metus, kai ėjome nu

lio. Kelyje tylėjau. Niekaip negalėjau 
>rasti savygarbos jausmo reiškimosi 

pių- Visų laikų švaistėsi galvoje min- 
kad savygarba . yra altruizmo išda-
o altruizmas tam tikro kiekio žmo- 
dvasios reiškimosi lytis.
Ir tik šiandien aš pilnai tesupratau 

jrgarbos esmę. Jei ne tas žygis, ku

i prabėgančių ir laikinų pasi
ju ' linksminimų.

ir žemės do pusę. Neapsirikime pa- 
mėnuliui. i viršutine dalykų išvaizda, nes• . y• • z • /

nūs, grojančias masinas ir Ki-;gįs uždengia saulės spindėji- žmonių gyvenimo nedorumas 
linų ir jo šešėlis paliečia kai- yra paslėptas po gražaus ap-tomis patogumus.

Tai visa atlikta nebrangiai,
tenaitinių indionų jėgomis, va
dovaujant inžinieriams ir ki-

kurias žemės vietas. Tose vie- siejimo paviršutinumo rūbu.
tose gyvenų žmonės ir mato J Stabtelėkime apšiupėjusiose

i surūkusiose mūsų didmies- 
savo nusta- dalyse. Tai — lizdas že

Tos rųšies valstybių demagogiškas val- 
dvmas valstybėms ir tautoms labai nesvei
kas ir pavojingas. Jos yra nepastovios, netu! denis sumaniems ekspertams, 
ri jos visuomenės pasitikėjimo. Pasitaikius Viskas atliekama Fordo lėšo-
kokiam pavojui valdžia negali turėti reikalin-!mis. Kada gumos medeliai su- tai mėnulis su žemė nusikrei-'bįų nU(Xtėmės ir baisiausių re-' 
go sau atsparumo bei visuomenės pasitikėji-1 augs ir duos gumos, tada For-įpįa j{as gavo pusėn ir įsnaujoj 

das keleriopai už tai atsiims.1 ?aulė kaip buvus ima spindė- 
Uzmokės visi tie, kurie pirks
automobilius ir guminius lan- ■
kug Z ! Saulės užtemimais daugiau

mo. Tokiam atsitikime kas turi nukentėti, 
jei ne valstybė.

Šiandie pasauly, kaip matosi, kieno jėga, 
to ir galybė. Bet neilgam tas gali tverti. Ga
lingiausios jėgos ir galybės buvo sutriuškin
tos, griuvo. Toks pat likimas laukia ir ttsų 
kitų diktatūrų.

Senatas geriau būtų pasielgęs, jei beina 
žindamas imigracijos skaičių, teisingai vi
soms tautoms kvotas būtų nustatęs.

ris visiems pasirodė didvyriškumo žyme 
ir nepaprastos drąsos bandymu, aš ir da
bar dar kartočiau, kad tikro karžygišku
mo ar, tiksliau, žygiškumo pasauly nesa
ma.

Didžiojoje gatvėje ivvko nelaimė — 
automobilis suvažinėjo “Stumbrų” skil
ties skiltininkų Vytų. Matę pasakoja, kad 
jis, gelbėdamas kiemsargio sūnų, netikė
tai paslydęs ir patekęs po automobiliu, 
pasirodžiusiu iš vienos šalimos gatvės.

Mane žinia pasiekė vos tik nelaimei 
įvykus. Nieko nelaukdamas nusiskubinau 
į Raudonojo Kryžiaus ligoninę. Prieškam
bary radau vienų gailestingų seserų, kuri 
mane nulydėjo į umbulutorijų.

Nelaimingasis gulėjo ant bu,to stalo 
ir sunkiai alsavo. Veidas buvo išbnlęs, 
mėlynomis dėmėmis nusėtas, akys užmerk 
tos.

Palytėjau ranka kaktų — šalta. 
Pasižiūrėjau į šalimais triūsiantį dakta

saulę užtemusių. Bet žemė ir1 
mėnulis skubiai
tvtais keliais rieda. Tad grei- . niiausio skurdo, vargo, niekšy-

Fordlandijoj gyvenų indio-!į šia susidomėję astronomai.

riausiomis tyrinėjimų prietai- 
somis.

Astronomams didžiausia ne 
laimė, kada užtemimo laiku

Jau girtas.
— Jonai, kaip galima pa

žinti, kada žmogus girtas?
— Ot dabar pat žiūrėk:

nai pagaliau bus kiek _ nors kur įvyksta visiškas sau ,pa<iallg(-.s apsiblaususios, t. y. į prieš mus eina dvi moterys; o
sukulturinti. Bus įpratinti dir- leS uzteminia8’ ten ^ie 18 debesiuotos. Tas dažnai pasi-
bti naudingus darbus, pasida- pa*auho nuvykgta lr tyrinėja taiRo Tada jie negflli vestį

įv/tornnmiL’ ... . ...
ryti pragyvenimų ir jaustis 
laimingesniais, negu ligšiol.

Be kitko paupiu jau pa-

užtėmimus

Šiuokart į Kaliforniją su- 
vykę daug astronomų sū įvai-

rą — .nieko gero jo žvilgsnys nežadėjo. 
— lšgvs? — paklausiau.
— Mirties begalima laukti, — ty

liai atsakė.
(Bus daugiau)

Arėjas (Leonas) Vitkauskas.

KINEMATOGRAFAS MOKYKLOJE
(Iš spaudos pasikalbėjimų).

(Pabaiga)
Paslaptingi kristalizacijos procesai, 

kurie vyksta nežymiai, su aparato pa
galba eina prieš žiūrėtojų akis, chemiški 
ir fiziškai reiškiniai ir bandymai, atitin
kamai paaiškinti, parodyti ekrane, sukels 
žiūrovui norų susipažinti su mokslu ar
čiau.

Ypač svarbu turėti toks apuratas

jokių tyrinėjimų.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

miestuose, kur yru daug mokinių, niekuo
met nemačiusių gyvosios gamtos, beveik 
nebuvusių lauke, miške, Stepuose (tyr
laukiuose), jūroje.

Ūkininkas, dabartiniu gyvenimo są
lygų spiriamas persiskirti su senais ūki
ninkavimo būdais ir neturįs nė mažiausio 
galimumo savo akimis pamatyti kitų ša
lių ūkininkavimo būdo, įrankių žemės 
darbo, galvijų ir javų, kurie auginami 
kultūringose šalyse, tas daržoves ir vai
sius, tas sąlygas, kuriose tieji vaisiai gau 
narni, — protingai naudojant kinemato
grafą, visų tai pamato ekrane agronomo 
paskaitose.

Kinematografas pritaikyti mokyklo
se visaip galima, pavartojus tų jaičių 
tvarkų, kaip dabar yra daroma su neju- 
doniais paveikslais. Turi būti centralines 
mokyklos ir sandeliai kaspinų, kuriuos 
tos mokyklos ir siuntinės ten, kur reika
laujama. Kaspinai, atsargiai elgiantis,

jei būtum girtas, tau atrody
tų, kad eina keturios.

— Bet, Jonai, ...kad dabar 
■prieš mus tik viena teina. Tai 
gal tu pats esi įgėręs.

beveik negenda ir gali tarnauti ilgus me
tus.

Kiekvienos atskiros mokyklos išlai
dos bus nedidelės, ypač tais atvejais, 
kai mokykla jau turi lempų: teks įsigy
ti tikta prožekcijos aparatas. Užtat nau
da iš tokio aparato tiesiog neįkainuoja
ma.

Galima drąsiai pasakyti, kad kine
matografo įvedimas į mokyklas sudarys 
naują gadynę mokyklų darbe.

Štai, kada kinematografas atsistos 
reikalingoje aukštumoje! Štai, kada išra
dėjai ir kinematografo veikėjai bus tin
kamai įvertinti! O toliau, sėkmingai besi- 
rutuliojant kinematografijos technikai, 
galimas dalykas, kad jis pasidarys dau
gelio .šeimynų reik menė, jis išstums da
bar mėgstamų burtų lempų, ir vaikai žais
dami mokysis, neišeidami iš kambario, 
keliaus po pasaulį ir išmoks mylėti gam-
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Prašau Į Mano Kampelį J
Prof. Kampininkas

PROF. KAMP. RADIO

Rusija, — Stalino įsakymu, 
pradėta Rusijoj kolektyvinti 
ir privatus žmonių gyveni
mas. Maskvos miesto taryba 
nutarus, kad naujai statomų 
būtu namuose nebūtų virtuvių.

mų” (ne, prisikėlimas turi 
J būt guldomas — prof. K.).

Prie šitkoio sandariečių nu
tarimo, jūsų prof. Kampinin
kas deda sekamų priedų: pra
šyti Jo Exeelencijų Ponų Pre
zidentų surinktas “statymui 
prisikėlimo” aukas atsiusti 
sandarieeiams, nes dabar da
roma narių pirkimo vajus, o 
fornišių storas Cliicagoj jau 
subankrutijęs ir iš gazietos iš
mestas.

Maskva. — Rusijos caras 
Stalinas, skaitydamas Brook- 
lyno draugų “Nelaisvę”, ner
vingai pirštais į stalų barški
na ir, apatinę lūpų kramdy-

MINI 100 M. NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTUVĖS.

Jkfe -W-

100 m. sukaktuvėms paminėti. Tokios paminėjimo iš-
. . . . . (darnas, dažnai sau murma,. nnniMia^ rimu n«gia ouunnt

Bendrų virtuvę įrengsianti1, , x , ..x. ,, ...... ..., ... , . koks kipsas neleidžia Broo- iškilmes (irėklios nepriklausomybės
valdžia, vadinas, komunistų
komisarai savo rojuj su žmo
nėmis pradės elgtis tai}), kaip 
ūkininkas su kiaulėmis: iš
virs katilų zupės ir pakiš vi
siems valgyti.

New Haven, Conn. — Pas
kelbus laikraščiams, kad Lie
tuvoje daroma rinkliava Tau
tos Paminklui — Prisikėlimo 
Bažnyčiai — statyti, Kaune, 
sandarieeių antras apskritys 
čia sušaukė “susivažiavimų” 
ir vienbalsiai priėmė nutari
mų: “prašyti Jo Excelencijų 
Ponų Prezidentų daryti žygį

nė pagnlba sužeidus, nusinuo
dijus, apalpus, prigėrus, ele-( 
ktros srovei nutrenkus; kas
dieniam gyvenimui <reikalinga 
higiena; rūkymo, alkoholio ir 
nesusivaldymo žala.

5) Laužo kūrimas, palapi
nės statymas, valgio virimas.

6) Pradžios fotografija, pa
prasčiausios nuotraukos; ko
mpasas ir kariškas žemėlapis.

7) Trumpa skautų istorija,1 lų 
organizacija, saliutai, unifor-Į 
ma, ženklai, dainos, žaidimai, 
paprasta rikiuotė, ir 1.1.

tį, svorį, skaičių, laikų ir t.t. 
Pažinti taupomųjų kasų su
tvarkymų, tautinę ekonomijų.

5) Žinoti savyvaldybines ir 
adm i nas t r a t y v i n e s valdžios 
teises.

6) Tarnauti kitiems. Instru
ktuoti skautus; išbūti draugi
ninko padėjėju ar pan. bent 
6 mėn.

7) Žinios iš Gamtos moks- 
(Bus daugiau)

Mįslė.
— Pasakyk man, koks skir-

Skautas Vytis, besidarbuo- į tumas tarp dramblio ir blu-
damas organizacijoj, po 12 
mėn. gali gauti įyddu.do skau* 
to vyčio vardą. Tam reikalin
ga, kad Sk. Vyt. būtų pasiruo
šęs sekančiuose dalykuose;

1) Perplaukti VX) metrų ar-

sos ?
— Labai aiškus: dramblys 

gali turėti blusų, o blusa ne
gali turėti dramblių.

Atvaizdas rodo Magia Sophia skverų, Sabfniki'nimste^Grekijoj^ku^mvf^uruošta 1 turėti kokių nors praktinę

klyno komunistams New Yor- kilmės buvo suruoštos visoj šaly. 
ko sovietais paskelbti. Juk, 
jpasak “Nelaisvės”, komunis- 
jtų ten jau daugiau negu rei
kia (net draugas Pruseika 

j dėlto turėjo išvažiuoti). An
tai, demonstracijose komunis
tų dalyvauja šimtai tukstan-

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

KUO ŠTAI KO
2) Padaryti 40 klm. eksku- Į IĮVKSTŲ-KEPENŲ-PUSL&S 

rsijų pėsčiomis ar laivu, ar- per virš 200 metų tikrasis Gold

! specialybę.

nų ateitininkų susirinkime lai- į 
ko paskaitų apie skautystę. 

<-ių, o (mano galva jau neiš- gįčia sudaroma pirmasis skau

pasivėlavimo ginui, stoti, vis- jūrų skautijai branduolį. Vė- 
tik priėmė. ! lia.u jūrų skautija pasireiškė

P. Jurgelevičius imasi da! kaipo atskira skautystės šaka 
rbo. 1918 met. lapkričio 1 die-j ir autonomiška organizacija.

vins suprasti patį skauto vy
čio pasaulėvaizdį.

neša) kokia turi būti salė ir 
kiek jon turi sueiti bedarbių,
kad, mokėdami įžangos po Į draugoves.

tų būrelis iš 12 asmenų, kuris 
j už mėnesio išplečiamas į 2

15c., vienu vakaru sudeda 15 
tūkstančių dol. traktorių so
vietams pirkimo fondam Tu
rint tokių “mace”, argi gali
ma, leisti, kad New Yorkų ka-

sulaikymui prisikėlimo staty- jpitalistai valdytų.

Trumpa Lietuvių Skautijos 
Istorija

Red. prierašais. Kadangi Skautystė Lietuvoje ėmė 
skautų organizavimo klausi-j klestėti skautin. Petro Jurge-

įba 80 klm. dviračiu. Išbūti 
dvi paras po atviru dangumi 
lapinėje arba palapinėje, pa
ties padarytoje. Patiekti ke
lionės raportų, pridedant ke
lio nuotraukų.

3) Turėti žinių iš pirmosios

Skautas, sukakęs 18 met. a- 
mžiaus, tam tikrais atvejais 

sudomina vis platesnes ir pla- ir jaunesnis, gali tapti skautu 
tesnes visuomenės mases. Jos' vyčiu. "Bet kad neužkirsti ke-
remėju tarpe matome žymių |lio jaunuoliams ne skautams į (skauto sanitaro spe į
valstybės vyrų, profesorių, leidžiama kiekvienam, norim

Šiomis dienomis skautvstė

dvasiškių, mokytojų. Reikia 
tikėtis tad kad ateity skau- 
tystė nepaprastai suklestės ir 
pasireikš pilnoje savo didybė-

Darbo pradžios būta nepa
prastai sunkios. Neturėta nei 
lėšų nei literatūros, nei įgu
dusių vadų. Bet tasai įkars- je. 
tis, didelis skautystės pamėgi
mas padarė tą, kad visos kliu 
tys liko nugalėtos. Skautys
tės idėja nepaprastai smarkiai 
ėmė plisti. Jos aukojamoji j
reikšmė tavo suprasta ir a-iGerai žinoma ,aip koi„ai 
poteozuota. Visi šviesesnio; sUirtumas turi 5ūti sudar0. 
proto pedagogai ėmė skauty- moje apli]d!um„]e> su

auklėjamasis privalo susidur-

čiam dirbti skautystės srity, 
stoti į organizacijų. Iš tokių 
reikalaujama tik per tam tik
rų laikų susipažinti su skau- 
tyste skautų patirimo laips
nių programoje.

Asmuo pareiškęs norų būti 
Skautas Vytis. skautu vyčiu laikomas kandi-

Gerai žinomas* berniuko ir. datų. Kad gauti Skauto vyčio

K.

stę remti.
[ 1919 met. vasario mėn. K.

mas pasidarė aktualus daly- levičiaus dėka. P. Jurgelevi-’ Vaitkaus rūpesniu buvo suda
ryta skautų skiltis ir Kaune. 
Kiek vėliau, atvykus skaut. P. 
Jurgelevičiui, ši skiltis liko iš
plėsta j dr-vę.

kas ir pas mus, Amerikos lie
tuvius, dėl to karts nuo kar
to dienrašty apie skautus at
siliepsime. Raginame ir mūsų 
bendradarbius apie skautus 
rašyti.

MOTERYS
VARTOJA MILIJONUS ORANGEINE 

MILTELIŲ
DAKTARO RECEPTAS 

Pašalina
GALVOS SKAUDĖJIMĄ 

Ir
SKAUSMUS

Sėkmingai vartojami per 
metų

ORANGEINE 
MILTELIUS

virš 30

10c 25c

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

čius, dar moksleiviu būdamas, 
susipažino su skautvbe besi
darbuodamas lenkų skautijos 
tarpe, ir kur dėl tautinių mo
tyvą išstojęs, vėliau vadova
vo. vienai rusų dr-vei. Grįžo 
į Lietuvų 1918 met. turėda
mas skautininko laipsnį.

P. Jurgelevičius suprato 
skautybės reikšmę, o ypač jos 
reikšmę Lietuvai. Todėl rįžo- 
si organizuoti skautijų Lietu
voje. Savo darbui dirvų pir- 
mon eilėn numatė moksleivi
ją. Tuo tikslu, nors gerokai 
pavėlavęs, stojo į Vytauto 

Didž. Gimnazijų Vilniuje, pra 
dėto mokslo tęstų ir skleistų 
skautystės idėjos. Šičia jam 

j maloniai padėjo Gimn. Dire- 
'ktorius M. Biržiška ir dail. 
IA. Žemaitis, kurie supratę

ti. Kuo gyvena berniukas, tuo 
jaunuolis nebesitenkina. Jo 
pasaulėvaizdis platesnis, sie
kimai aukštesni, kilnesni, ko- 
mplikuotesni. Sugebėti rasti 
kiekvienu momentu išeitį ir

Iš centrų skautiškasis judė-į kiekvienu momentu būti savo
jimas persimetė į provincijų.
Ėmė kurtis skautų skiltys,
draugovės įvairiose Lietuvos
vietose, net toliausiuose jos . ..

v, • vr j •. • •1 tobuliausių auklėjimo sistemų,užkampiuose, vadai semiasi' '
sau žinių iš tik ką pasirod-

vietoje — štai kas j'ani reikš
minga.

Skautystė, būdamę. viena

vardą, kandidatas privalo į- 
rodyti, kad jis turi pakanka
mai žinių apie sekančius da
lykus; ’ ” ’ -

1) Skautų įstatai ir tikslai.
2) Lietuvos istorija ir geo

grafija; Lietuvos Valst. Kon
stitucija ir sutvarkymas; tau
tinė ir valstybinė vėliava; 
Tautos Himnas.

3) Savo (skilties ar būrelio 
patrono gyvenimas ir darbai.

4) Paprasčiausioji pimiuti-

8PECIACZ8TA8
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokj ! ffražius P. Jurgelevičiaus sie-
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro- s
fesorlus, neklaus jūsų kas jums ken- 1 ii }<a(l jr nebegalintį dėl
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, |
po pilno išegzamlnavlmo. Jus šutau- ■■ -■.■■■ ..
pyslt laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radlo — Bcope — Raggl.
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu ai paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryft Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, tarnų, Inkstų, odos, kraujo, nėr- , 
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, i 
uždegimo žardų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, |sl- 
kerėjuslą, chronišką Ilgą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy- ’ 
dytojul. neatldėlloklt neatėję pas

““du. J. E. ZAREMBA

žiusios vienintelės tno metu 
lietuvių kalba knygelės “Pir
mieji skauto žingsneliai.” 
Šiuo tarpu Lietuvos skautų 
organizacija įgavo ir didelės 
organizacijos atspalvį.

1923 met. užmegsta artime
sni ryšiai su užsieniu ir pra
dėta leisti pirmasis lietuvių 
kalba skautiškas laikraštis 
“Skautas.”

Tą pačių metų balandžio 
mėn. įkuriama pirma jūrų 
skautų dr-vė, sudariusi mūsų

neužmiršta berniuko ir jau
nuolio skirtumų. Ji, auklėda
ma berniuką tam tikru meto
du, jaunuoliui tas pačias prie
mones taiko kitokiu būdu. Ne
liečiant auklėjimo esmės, o 
vien tik žiūrint priemonių, su-

PERSIVALGYMAS GREIT 
SENDINA

Kraujas dvejopai veikla. Jis ima 
nuo skilvio sienelių maisto daleles 
Ir Išnešioja po visą kūnų. Jis yra 
taipgi ta srovė, kuri nuneša nusidė
vėjusias dalis. Abi funkcijos reika
lingos dėl geros sveikatos ir ilgo 
amžiaus. Jei kraujas apsunkinamas 
maistu, tai jis negali pašalinti susi
kimšimų, pasidaro užterštas ir ne
sveikas.

daroma skirtingas auklėjamo-•TRINERIO KARTUS VYNAS 
jo tipas.

Kadangi skautystės. sistema 
auklėjamo jaunuolio — skau
to vyčio — vaizdas šiuo tar
pu nėra daugumai pakanka
mai aiškus, aš nubrėšiu šičia 
keletu bruožų, kurie paleng-

gelbsti kraujui apsivalyti, pagreitina 
virškinimą Ir gaivina visą kūną. Tai 
geriausias tonikas pavasario metui. 
Visose aptlekose. Sempoliai nuo Jos. 
Triner Co. 1333 So. Ashland avė., 
Chlcago, III.

NEMOKAMO SEMPEIAO KUPONAS, 
Rcpt. 13

Vardas ...........................................................

Adresas

TUBBY
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GET OP 
AK)D DQe6SE0z
0Q VOO'LU 
BE LAVB 

FOQ
SCHOOU

SPECIALISTAS 
I n ėjimas Rūmas lėlė

20 W. JACKSON BLVD
Arti SUts Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo B Iki f 

Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 1 
po Platų

Mędal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole dėl šių organu 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 

‘dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gęld Medai” vardo kiekvieno- 

• je dėžutėje.

cialybės ribose)
4) Atspėti tolį, aukštį, plo- •

■ -.................... .........l.n.UlH.,,

'R/NEL. Tyros, Aiškios, Sveikos
GRAŽIOS AKYS

Yra didelis tartas
Murins valo, švelnina gaivina 
>e pavojaus. Jus ją pamėgslts 
Knyga “Eye Care” arba “Eys 
Besoty” ant pareikalavimo.

TT HAARLEM OIL
C A P S l L n S

MoriaeCa.,Dpt.H.S.,9B.OtuoSt,ękieage

3 traukiniai “Maple Leaf” “Int. Ltd,” “Inter- 
J Montrealį City Ltd.”
Iš Chicagos (Dearbom stot.) 9:05 AM 6:30 PM 1,1:50 PM
T Montreal 7:20 AM 4:45 PM 10 PM’

Trys patogus išvažiavimai kasdie. Vėliausi patobu
linimai. Maple Leaf it International Limited turi pasi
žvalgymo vagonus, kuriuose yra radio.del palinksmini
mo pasažierių. ' . -
2 Traukiniu \ , • J * • ' •' - -
Į New Yorkų , , Maple Leaf Nėw Yorker 
Iš Chicagos (Dearbom stotis) 9:O5AM 12:45PM 
ĮXew York (Penn. stotis) 10:45 5:45 PM

Keliauk per vaizdingas vietas į New Yorkų per 
Niagara Falls, Blue Mountains Pennsylvanijoj ir palei 
gražia Susųuehanna upe. New Yorke apsistojate miesto 
vidury, arti hotelių ir laivų prieplaukų — Pennsylva- 
nijos stotyj. “Maple Leaf” turi radio — abu traukiniu 
turi pasižvalgymo vagonus.

C. G. Orttenburger, GenX West. Pass. Agi,,
4 So. Michlgan Avenyę Rand. 8770

KrambTUunk 
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Yeg, These Are Hard Mornings to GetUp.
r ~
(AM OP 
aodce^eoi 

MOM,
AIL BŪT 
POTTtM’ 
OW MV 
SHoes

aa-ah

HKVeM'T 
Vou GOT 
THOSB 
SHOE.S 
OM,WE.T

YES'UM,
KtSUH! 
Alt Rot 

OAO E

i|lNt«2j



.... ĮWĮ.....

LIETUVIAI AMERIKOJE
M, ILL.

Radio ASŽ.

X Arkivyskupijos kancelia
rija mūsų klebonui prisiuntė 
laiškų., rašytų kokio tai' Krank

liai bus Amerikos ir Lietu
vos spalvų.

Reporteris.
Vargšų sudelpimas.

Prisiartinus Velykoms, at- į
sišaukė ir suvargusios šeimy-
uos, kurioms suteikė pušelpų
Labdaringoji draugija, kaip » ♦
tai: maistu, drabužiais ir pi- 
nigais. Iš viso sušelpta 18

STATISTINIŲ ^INIŲ 
RINKIMAS.

Molkė į Chicagos lietuvius ir šeįniynų. Renkant aukas su- 
kunigus. Jis randasi Wauwa- šelpimui suvargusių šeimynų, 
tašo, Wis., Muirdale Sanita
rium'. Jo namų adresas 2016
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ęiybourn Str., Mihvaukee, Į 
Wis.

Frank Molkė sakosi jau 7 
metai kaip guli Sanitarium. 
Serga džiova. Turįs viena 
dukterį, bet ir ji ta pačia liga 
serganti. Ligonis išleidęs vi
sus savo uždirbtus pinigus. 
Dabar šaukiasi pagelbos.

X Gaila, kad savo pavardę, 
matyt, pamainęs. Bet vistiek, 
matyt, lietuvis ir šaukiasi 
mūsų pagelbos.

Jis rašo, kad apie 15 me
tų atgal gyvenęs Cliieagoje, 
turėjęs draugų, bet dabar, sa
ko, visi apleido.

Butų labai dėkingas, kad, 
kas kiek išsigali, prisiųstų 
pagelbos.

Aukas galite tiesiog ligo
niui siųsti. Frank Molke, 
Muirdale Sanitarium, Wau- 
watosa, Wis. arba mūsų kle
bono adresu: Rev. II. J. Vai- 
čunas, 1515 So. 50 Avė., Cice- 
ro, III. Klebonas aukas Ii ge
niui nusiųs.

. WORCESTER, MASS.

DRAUGAS Pirmadienis, Pal. 28 3., 193u

PIRMADIENIO VAKARE, TARP 7 ir 8 VAI.

Taigi šiuo širdingai prašo
ma: 1. Nepaisant ar jau su
teiktos kolonijos, žinios ar dar 
ne, bet šių, žemiau laikrašty
je patalpintų blankų užpildy
ti ir prisiųsti centrui ar savo 
laikraščio redakcijai; 2. Jei 
kas žino poros ar keleto ma
žų apielinkėje esamų Lietuvių 
gyvenamų kolonijukių, tegul 
neatsisako ant kitų popieros 
lapų jas surašyti; 3. Per laiš
kus ragyti tolymesnių koloni
jų savo pažįstamus neatidėlio
tinai suteikti jų gyvenamų 
kolonijų Lietuvių statistikų; 4. 
Draugijų susirinkimuose ne
užmiršti šio šiais metais pri
valomo baigti darbo.

S. Ž. R. Centras,
114 Springarden St., 
Easton, Pa.

(Bus daugiau)

(Tųsa).
s kolonijų skųičius yra

lietuviškus laikraščius skai
tančių lietuvių. Neabejotina, 

atsirado daug geraširdžių kad yra dar nemažas skaičius 
žmonių ir draugijų, kurios kolonijų, į kurias neprenume- 
gausiai aukojo labdarybės dr- ruojamį lietmiški laikiaščiai. 
jos vardan. Prie tų aukų rin- :Lan daugelio panašių koloni-

Ši

kėjai daug parodė pasišven
timo ir nesigailėjo savo 
brangaus laiko. Vėliau para
šysiu rinkėjų ir geraširdžių 
aukotojų vardus.

Draugijų veikimas.
Moterų Sąjungos 5 kp. sta

to veikalų 4 d. gegužės, “Mo
tinos Širdis” parapijos nau
dai.

Blaivininkų draugija sta
tys gražų veikalų “Fabiolė”. 
Šis veikalas yra penkių aktų 
istorinė drama iŠ pirmųjų 
krikščionių persekiojimo lai
kų. Jį statys Blaivininkų te-

jukių jau yra gauta žinių. 
Šie daviniai rodo dar aiš

kiau, kaip sunkus yra šis di
delis statistinių žinių rinkimo 
darbas. Bet kaip lengvai būtų 
galima jį atlikti prie gražaus 
susipratimo ir noro. Mažose 
kolonijukėse arba kiekvienam 
yra žinomas lietuvių skaičius 
ir jų nuosavybė arba lengvai 
sužinomas. Belieka vien pa
švęsti porų valandų laiko, 
kad žinias sutvarkyti ir ant 
blankos surašyti. Bendrų ko
lonijos žinių blanka nušviečia 
bendrų kolonijos padėtį ir nu-
tiesia kelių išgauti kitas rei- 

atraliSkas skyrius 18 dienu kalingas žiliias Taigi turint

&v. K&tiitiiero parapijos ži
nutės.

Mūsų gerb. klebono kun. 
A. Petraičio rūpesčiu buvo už
prašyti Tėvai Marijonai duo
ti šv. Misijas. Misijos buvo 
tarpe kovo 24 ir bal. 6 d. 
Kaip moterys, taip ir vyrai 
uoliai lankė misijas. Tūks
tančiai žmonelių naudojosi 
Dievo malonėmis. Šv. Misijas 
davė T. T. kun. J. Vaitkevi
čius ir kun. M. Urbonavičius. 
Lai Visagalis jiems gausiai 
užmoka už jųjų taip didelį pa
sišventimų žmonijos labui.

Velykų rytas.

Iškilmingos šv. Mišios ir 
procesija prasidėjo šeštų va
landų ryto. Procesijoje daly
vavo mokyklos mokiniai ir 
mokinės. Prie to visi minis- 
trarttai, blaivininkai ir Šv. 
Onos atstovai dalyvavo su 
vėliavomis. Procesija buvo 
labai graži ir davė malonaus 
įspūdžio. .

Mūsų choras, po vadovyste 
vargonininko J. Žemaičio, ir 
lietuvių didysis benas veda
mas J. Blūdžiaus, sudarė gru
žių ir malonių harmonijų.

Altoriai, ypač didysis, buvo 
labai turtingai papuošti bal
tomis lelijomis, kurias auko
jo kilnūs parapi.fonys, o gra
žiai jomis papuošė Šv. Kazi
miero seselės.

gegužes. Pelnas eis Šv. Ka
zimiero parapijai. Taigi ir 
bus statomas parapijos salė
je. Minėta veikalų parašė Jo
nas Tarvydas.

Gegužės 22 d. Blaivininkų 
draugija rengia “ Whist Par- 
ty” 5-tų valandų vakare, šv. 
Kazimiero salėje 
naudai. Į šiuos minėtus pa
rengimus kviečiame visus at
silankyti ir paremti parapi
jos darbuotę.

Parko atidarymas.

Labdarių draugijos parko 
atidarymas bus 30 d. gegužės 
ir tęsis tris dienas. Taigi,

omenyje:
1. Kadangi pačiam S. Ž. R. 

centrui ir rajonams negalima 
nei tiesioginiai patiems, nei 
per laiškus pasiekti visų ko
lonijukių, kuriose gyvenama 
Lietuvių;

2. Nors tūkstančiai laiškųparapijos ... ...siuntinėjama įvairiems asme
nims S. Ž. rinkimo reikalais, 
bet mes nieku būdu. negalime 
atspėti, kuris iš* j^SBių laik 
raščių skaitytojų yra tas kil 
nios širdies ir susipratęs tė
vynainis, kuris teiktųsi noriai 
pasitarnauti šiame brangiame 
darbe;

r’’S a long road that knoivs 
no turning out for some 
reckless driver! What you 

really need is one of our Auto 
Combination Policies!

Only one premiutn—and-a great 
big organization “at the wheel” 
to help iteer you out of trouble 
when trouble comes!

T N A • I Z E
Pkone for rate

V. RUKŠTALIS 
Insuraūee

242S W. Mavniiette Rd.
Telephone Hetnlock 5219 

Loop Office 
230 S. Clark St.

Telephone State 3380 
Chicago, III.

•i !*

draugijas, kurios remia lab- Į 3. Kadangi yra begalo svar-.

PROBAK
jrUSftM 

AflRt'S „ 
Geriatti»fn» sk»(Mq,as 
— arba,,. gūžiname 

plnlgiiK
Jei ant.vietos negau

ni. knrtpkfs 1 rrtun 
60c; uj» f — (1 nt i{ 

Sempella —- 10 c.

RROIAK CORPORATION
. Zmm. — c.nttr svimui mw rotu

daringų draugijų, prašome 
dalyvauti parko atidaryme, 
prie to kviečiame visus lab 
darių prietelius toje dienoje 
dalyvauti.

Labdarių parkas, buvęs 
Maironio, šiuo laiku gražiai 
atrodo. Visi medeliai ir gėlės 
jau krauna savo malonėtas 
kvapo žiedelius. Taigi kiek
vienam gera proga atgaivinti, 
atnaujinti žiemos laiku nusil- 
pnėj’usios jėgos. Prie to pasi
grožėti stebėtina gamta. Pro-

' » » ' * r
grama bus pažymėta spaudo
je vėliau.

Paminėjimas.

D. L. K. Vytauto 500 me
tų sukaktuvėms paminėti 6 d. 
balandžio, katalikiškų draugi
jų, Federacijos susirinkimas 
buvo šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Nutarta apvaikščioti 4 
dienų liepos. Vieta dar ne
paskirta, greičiausiai bus 
Labdarių parke. Išrinkta vy
riausias komitetas, į kurį į 
eina gėrb. kun. A. Petraitis, 
gėrb. kup. K. Vasys ir J. Gin 
klis. { komitetų nutarta pa
kviesti adv. A. MiRerį, adv. 
Boblį ir adv. Burkų. Prie to 

{išrinkta! įvairios komisijos: 
dainų, J. Ženmilių ir Kilins- 
kas, toliaus dekoracijos ir 
spaudos. Nutarta šv. Kazi-
mero ir Aušros Vartų para-1 
pijonis apvaikščioki bendrai.} 

Tolesnė tvarka bus pagarsin-i
I ' , e j

ta spaudoje vėliau. Prie to 
nuturta padaryti ženklelius su 
Vytauto paveikslais, Ženkle-

bu koteisingiausias žinių surin 
kimas ir to delei* labai yra 
geistina bendrų kolonijos ži 
nių gavimas ne tik iš vieno 
asmens, bet poros ar kelių, 
kad tuomi labiau būtų patik- į 
rinta gautų žinių teisingumas;

4. Kadangi laikraščių skai
tytojai yra labiausia susipra
tusi ir aktiviausia visuomenės 
dalis ir tatai labai brangus 
jų aktivus dalyvavimas šiame 
S. Ž. R. darbe;

5. Kad kiek galima paleng
vinti šiame taip sunkiame 
darbe ir duoti progos visiems 
ir įvairių pasaulėžiūrų kil
nios širdies tėvynainiams nuo
širdžiai pasitarnauti savo 
tautos ir tėvynės garbei bei, 
kad nuoširdaus pasitarnavimo 
kreditas paliktų įrekorduotas 
istorijose ne vien garbei pa
vienių asmenų, bet ir organi
zacijų, prie kurių jie priklau 
so ar laikraščių, kuriuos jie 
skaito;

RADIO IŠPARDAVIMAS
KAINOS SUMAŽINTAS

R. C. A. Radiola 33 už $32.00 
Every Ready 8 tūbų už $35.00 
Atwater Kent 7 tūbų už 35.00
Bosli 8 tūbų už ......... 39.00
Crosley 8 tūbų už .... 28.00 
Brunswick Radiola už 24.00 
Majestic 8 tūbų dynamic 49.00 
Piiilco 8 tūbų dynamic 49.00 

Visos sėtos elektrikines A. 
C. su lubomis ir garantuotas. 
Galite pirkti ir apt išmokėji
mo.

RĖK RADIO SHOP

PROGRAMĄ IŠPILDYS

L. Vyčių - Dainos choro dvigubas
» '.i

kvartetas, duetai, solistai.

Būs muzikos.

SIUOS RADIO KONCERTUS RUOŠIA»

DIENRAŠTIS “DRAUGAS”

1 R

PEOPLES FURNITURE CO.

Savo pastabas dėl šių koncertų rašykite “DRAU
GUI,” 2334 So. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL. 
arba PEOPLES FURNITURE CO., 2536 W. 63rd 
STREET, CHICAGO, ILL.
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GRASOMAI:

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS G KABUKIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoplgiau- i 
Siu. Reikale meldžiu atsišaukti, o; 
mano darbu busite užganėdinti. I 

Tek Roosevelt 2515 Arba 2516

2314 W. 23rd Place

PRANEŠIMAI
SVARBUS PRANEŠIMAS.

(Telegrama)

1 Ofieialė DLK. Vytauto Di
džiojo ekskursija išplauks ge-
gūžės 24 d., Skandinavijos 
Amerikos Linijos Oscar II. 

1439 S. 49 Court Cicero, 111. j gjuoniį pranešame, kad Ame
rikos Lietuvių DLK, Vytauto 
Rengiamoji ofieialė ekskursi
ja Klaipėdon, kuri buvo ren
giama Baltic America Line ta
po formaliai perkelta į Skan
dinavų Amerikos Linijos lai
vų Oscar II. Turint omeny 
plačiai žinomas aplinkybes, 
kurios reikalavo ekskursijos 
paketinio, ekskursijos komite
tas džiaugiasi galėjęs sudary
ti tinkamų susitarimų su po- 
puliare Skandinavu Amerikos 
Linija ir galėjimų įsigyti to
kio gero laivo, kaip kad yra

Chlcago, III. 
SKYRIUS:

Tel. Cicero 5927

Simpatiškas — 
Mandagu — 

Geresnis ir Piges
nis ui kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDftJAl 

Didysis OflsLa:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 H 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairllold Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. BAUŽIUS
.PIGIAUSIAS IJH GRABORIUS. 

CHlOAOCJfc
Laidotuvėse pa

taršau ju geriausia 
ir pi cinu segu kiti 
todtl, kad priklau
sau prie arabų Iš
dirbi stės.

OFJSAfl
(41 West 18 Bt. 
Tat. Canal 8178 
SKYRIUS: 3288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phoną Bcutarard 4139

, , A. MASALSKIS
’ ir

ORABOirUS

lingu patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
Skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

DR. NORMANTAS
NAPRAPATAS

Persikėlė po num.

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

atidarė antra ofisą (su Dr. Laurai- * 
člu — viršuj Belskio-Rakfičio aptle- Į 

,1608) po nr. 2423 West Marąuette R d. į 
3236 S. HALSTED STREET valandos: nuo 3 iltį 4 po ptet. Tel.

. Prospect 1930.
Tel. Vlctory 6965 Į Senas ofisas toj pačioj vietoj:

Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakare ' 4301 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
' 3 iki t vakare. Tel. Boulevard 7820 

Rea. 8831 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

gančiųjų suaugusių. Džiovi
ninkų seilėse paprastai yra 
ligos gemalų. Kai jie išspiau- 
ja, tai gemalai kįla oran ir j 
patenka ant vaikų, kurie turi j

A. L. DAVIDONIS, M. D.
mažiau atsparos, negu didieji.' 4910 So. Michigan Avenue 
Tokiu budu vaikai nuo džio- feĮ Kenwood 5107

1 Oscar. Anksčiau paskelbta A- 
merikos Lietuvių agentų aso
ciacijos ekskursija, kuri turė
jo išplaukti i Klaipėdų tuo 
pačiu laivu, tampa sujungta 
su šiųja oficiaie ekskursija. 
Ekskursijos komitetas kvie
čia visus Amerikos lietuvius, 
kurie gali vykti Lietuvon, ke
liauti šiųja ofieialė ekskursi
ja, kuri išplauks iš New Yor- 
ko šeštadeiny, gegužės 24 d., 
Oscar laivu, kad tokiu būdu 
Amerikos lietuviai padarytų 
Įspūdžio mūsų tėvynėj savo 
prisidėjimu prie mūsų tau
tos didžiausio apvaikščiojiino

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7632

U/

Rea Tai. Mld*ay 8819

į DR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRUROAB 
Oakley Avenue Ir. 34-tas Street 

Telef. Canal 1718-9331

Valandos: 3 Iki ė p. p. Panedėllals 
Ir Ketvorgals vakare

D A K T A R A

Ofiso TeL Virgiui* 8031
Rezidencijos: V*» Buren (813

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. RRENZA
Ofise Valandos; 9 Iki 13, 1 Iki S 

dieną. Ir 8:19 Iki 8:89 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 68th Street Chicago, IU.

vininkų greičiau užsikrečia 
negu suaugę.

Šiuo tarpu šaniiariume yra 
globojama 31,593 vaikai džio
vininkai. Iš jų 22,395 tų ligų 
gavo nuo suaugusių džiovi-1 
ninku.

Tyrinėjimai parodė, kad tie 
vaikai greičiausia pagauna 
džiovų, kurių dantys yra iš
kirmiję. Per išgedusius dan
tis džiovos gemalai Įsigauna 
į organizmų.

Todėl Dr. Goldberg įspėja 
visuomenę, kad vaikų nedate-
kliai butų be atidėliojimo pa- ADVOKATĄ^
šalinti, kad jie galėtų išaugti Suite 72£ First National Bank Bidg. 

į sveikus vyrus ir moteris.

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nno 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio'

GYDYTOJAS IR CHIRUROAB 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 ir 8 lld 8 v. v. 

Nedėliomls nuo 10 Iki 13 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklln Blvd. 

Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 rak.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTO JAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Weetent Avenue 

Tel. Prospeot 1838 
Rezidencija 88(9 So. Leavltt Bt 

Tel. Canal 8839
Valandos! 1-3 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedelloj pagal susitarimą

Ofiso Tol. Vlctory 8887
Of. Ir Rea. TaL Hemlock 2378

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas Ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN A VE.

Ofiso Vai. Nuo 9-13 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-8 po 
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 8784 Republio 8488

DR.- A. RAUKUS

i Tel. Hemleck 8700 
Rez. Tel.

DR. R. ARON
Prospect 0610

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie 

Rez. 6622 So. Whipple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

ADVOKATAI

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų TeL Lafayette 1098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

4193 ARCHER AVĖ. 
Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piet, ofise 8-8 v. v.

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rezidenclos Tek Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusu Gydytoju Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
Ofisu 2600 W. Roosevelt Road 

Kampas Central Park Avė.
VALANDOS: 2-4 po plet, 7-9 vak. 

Nedėliomls Ir šventadieniais 10-12.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OB8TETRIKAS 
Gydo staigias ir chronišku ligas

vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomls ir seredomis tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 AVEST 22nd STREET
CHICAGO

PAUL. M. ADOMAITIS

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
NAUJOJE ANGLIJOJE

Nuo bal. 6 d. ligi 13 d. Tė
vų Marijonų buvo. laikomos 
Misijos Cambridge, laike KK. 
Petrauskas ir Urbanavičius. 
Tuo pat laiku So. Bostone i 

!paminėjimui 500 metų DLK. k'un- Urbanavičius per ketu-į 
Vytauto sukaktuvių. Į rdešimtę sakė pamokslus, o,

DLK Vytauto Ekskursijos \ kun. Vaitkevičius laikė Misi- 
koinisija: 3as Nonvoode. Visur pasise-

Kun. Simonaitis, Vinikas, kimas kuo puikiausias. Ypač 
Strinaitis, Šilkas, Montvilas. giriasi šiųmetinėmis Mi

sijomis cambridgiečiai ir gerb 
klebonas kun. Juškaitis ir pa- 
rapijonys. Per visas dienas 
bažnyčia buvo pilnutėlė žmo
nių.

Nuo Atvelykio (bal 28 d. 
ligi geg. 11 d.) Tėvai Marijo
nai A. t Petrauskas ir M. Ur
banavičius laiko Misijas Mon- 
tello, Mass.

Town of Lake. — Visos so- 
dalietės kviečiamos susirinkti 
į Šv. Kryžiaus pa ra p. svetai
nę balandžio 28 dienų, 7 vai. 
vakare praktikai “Motinos 
Dienos’’ programai. Laikas 
trumpas. Mergaitės kviečia
mas visos atsilankyti į šių 
praktikų, kuriam vadovauja 
p-lė Sopliia Ivaškevičiūtė.

Rožytė.

38 S. DEARBORN ST,
Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5

Vakarais: 2221 W. 22nd Street 
(Su Adv. John Kuchinsku)

Vai.: 5-8; ser. Ir pėt. 5-6.
Tel. Canal 2552

A. A. ŪLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8 

Vakarais
8281 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victorg 0682 
7-9 ral. vale. apart Panedėllo Ir 

Pėtnpfl^ ,.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9800

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

4650 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878 

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Tel. Lafayette 5798

DR. A. J. JAYOIš
i Vai: 2 Iki 6 po pietų. 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutartį.

KOVA SU DŽIOVA.

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tai. Vlctory <879

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso ir Res. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų Ir I Iki 8 vai. vakarė

Res. 3201 S. WALLA.CE STREET

Tel. Hemlock 8151
1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St Tel. Canal .8828 

Rezidencija: 8640 So. Maplewood
Avenue Tel. Republio 7888 -
Valandos 1 — 3 & 7 —- IV, V.

Nedėlioj: 10 — 12 ryta
_________________ ___ i.

ii ii.M

Ofisu ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted St.
Vai.: 10 vaL ryto—8 v. V. 

NedėlloJ 10-12

DR. VAITDSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 West 6 9 Street 
VaL: t—ll ryta, 1—8 p. p. 8—9 

v. v. NedėlloJ susitarus.

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

’ AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 8323 

Vai.: 8 iki 10 ryto
8-8 vai. vakare

Tel. Canal 0257 Rea Prospect 8.8 88
tetai®*.*

, DR. P. Z. ZALATOIHS
! Gydytojas ir Chirurgas
i

1821 SOUTH HALSTED ST.
1 ' M - Lrf/*;Rezidencija 8600 So. Arteslaa Ava 
; Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų 

6 Iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų LigųOFISAI:
10?i2.—2-44 7S-9 2V„\W.aS?i,^.l.0Jn nuo 10—13 nuo 2—8 <»O

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauja laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
St. Chicpgo, 111.

Tel. Vlctory 1111

Per balandžio mėn. visose 
Valstijose buvo vesta kova 
prieš džiovų vaikų tarpe. Dr. 
Benjamin Goldberg, Munici- 
pal Tuberculosis Sanitarium 
direktorius, ypač rūpinosi, 
kad tas darbas but gerai ve
damas Chicago j. 1929 Chica
go j nuo džiovos mirė 7 nuoš- 
mažiau, negu 1928. Bet tyri
nėjimai parodė, kad nemažė- 
jinias buvo suaugusiųjų tar
pe, o tarp mažiųjų nuo džio
vos mirimai buvo padidėję.

Dr. Goldberg išrandu, kad 
vaikai džiovų gauna nuo ser-

Berlynas. — Rusijos komu
nistai tik dabar patyrė, kad 
Berlynas yra kultūringos val
stybės sostinė, o ne aziatų 
miestas. Mat, Berlyne komu
nistai buvo suruošę paveikslų 
parodų, kurioj išstatė ir pa
veikslų biauriai įžeidžiančių 
Nukryžiuotų ji ir popežiaus as
menį. Bet Berlyno teismas 
tuos paveikslus konfiskavo. 
Tavorčių tarpe dabar eina di
delis dantų griežimas, o Ber
lynu skaito nekultūringiausiu 
miestu.

TEATRUOSE

Palengvins aklų įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą aklų karšt). Atltal 
sau kreivas akla, nulmu cataraotu* 
Atitaisau trumpą regyst* ir tolimą

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va-!rearyBt®-
. o j ! Prirengiu teisingai akinius visuoseKare. oereCMDUS ir z ėtnycio-1 atsitikimuose, eguazninavimas daro-

2221 West 22nd Street

Arti Lsavitt Street 
Telefonas Canal 2552

12-2, 4-6, Blvd. 
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomls 10 Iki 12

Telef. Midway 2880

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Tel. Boulevard 1401
Nedėliomls ,

Susitarus ,

A. PETKOS
GRABORIUS

Ofisas

3238 S. HALSTED STREET

I. J. 2 O L P

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
TBDSJAS

1650 Weat 46th Street

Kampus 48tn Ir Paulina 8te 
Tel. Blvd. (103

Nubudimo valandoje kreipkitės Į Tfl, vlctory 4088.(9
K ~X.r“r“r.f „“"X Iie». «24 S. KOCKtVELL ST.
Begu kitur. Koptyiia dėl šermenų Į Tel. Vlrglnla 1290
dykai. i =

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

no West 18th Street
Canal 3181

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tai. Boulevard 9277

Cbicagos Teatruose dabar 
rodoma “Ligbt of Western 
Stars.” Dalyvauja Richard 
Arlen ir Maiy Brian.

McVickers Teatre prasidė
jo naujas labai indomus vei
kalas “The Rogue Song.” 
Dalyvauja garsus artistas La- 
wrence Tibbett.

Roosevelt Teatre rodoma j 
“Happy Days.” Dalyvauu.j, 
garsūs artistai.

Oriental Teatre einu “Yo- 
ung Eagles.”

Dnited Artistą Teatre te
beina indomus veikalas “Pu- 
ttin on the Ritz.”

mis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J. GRISN
( Juozas J. G rišlus) 

ADVOKATAS 

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Talef. Boulevard 2900

RESIDENCIJA: 
8615 So. Rockvvell Street 

Telef. Republio 9723

J. P. WAITCHDS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Itoom 928 

Tol. Franklln 417 7 
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. I’u.lman 6980
Nuo 3 Iki 9 vak. ir Subatomls

Telephone Central 8930

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSaI Ie Street 
CHICAGO. ILLINOIS

Nuo 8:30 Iki B vai. vak.
•eal Office: 1900 So. Union Ava

TeL Roosevelt 8710
Vak auo B Iki i vaL vak.

mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaida*

Bpeolalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo 10 ryto Iki I va
kar* Nedėliomls nuo 10 ryto Iki 
18 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DENTISTAI
OR. V. A. ŠIMKUS

Gydytojas. Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET

Office Boulevard 7049

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4888 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptlekos

Valandos: Nuo 8 — 4 
7—9 vakare

* p.

Tel. Canal 1113

25 METŲ PATYRIMO DR. G. I. BLOŽIS
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTA3

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET 

(Kampas Leavltt St.)
Valandos* Nuo 9 Iki II ryto 

nuo 1 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartj

- //
1

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avenue

Rez. Tel. Lafayette 4365

DR. HERZMAN
16 SUSUOS

Gersi lietuviams Blnomas per M 
metus kaipo patyręs gydytoja* aU> 
rurgas Ir akušeri*

Gydo stalgias ir chroniškas 11- 
gasvyrų. moterų Ir valkų pagal n*o» 
Jauslus metodus X-Ray ir kitokias 
elektros prietaisu*

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgam Street

1025 WE9T 18 STREET

VALANDOS: Nuo 18 — 19 plotų N 
nuo 4 Iki 7:88 vai. vakar* .
Tel. ofiso Canal 3118 Ras So. Bhovs 
2338. arba Randolph 6888.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kssnp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:10 va
karo. 8eredomls nuo 9:30 Iki 12 v 

ryto. Nedėliomls nėra skirtų 
valandų. Room t
Phone Canal 0(28

Boulevard 7589
Rea Hemlock 7(91

DR. A. P. KAZLAUSKIS

DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenne
VaL: Nuo 9 ryto Iki 8 vakarė

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas ’ 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tek Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki\12 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedai, nuo 10 Iki



DRAUGAS Pirmadienis, Bal. 28 d., 1930

VYTAUTO SUKAKTUVIŲ KAMPELIS.
Antras Vytauto 500 m. su- vai pranešė, jog ten yra suda-

kaktuvių minėjimo komiteto 
susirinkimas įvyko balandžio 
23 d., Aušros Vartų parapijos 
salėj. Posėdį atidarė pirm. L. 
Šimutis, “Draugo” red. Iš pir 
rao susirinkimo nutarimai per 
skaityti ir priimti.

Pradedant susirinkimų pir
mininkas keliais žodžiais api
bėgo Vytauto Did. nuveiktus 
Lietuvos naudai darbus ir 
svarbų sukųktuvių minėjimo. 
Taip-gi reiškė vilties, jog, 
kaip pradžia rodo, darbas bus 
sėkmingas, nes visuomenė 
šiuo reikalu yra suįdominta. 
Tų liudija skaitlingas komite
to narių bei kolonijų atstovų 
dalyvavimas. Į šį susirinkimų 
atsilanko 54 atstovai.

Pirmininkas pirmuoju pun
ktu dienotvarkėj pasiūlė rink
ti nuolatinę valdybų; bet da
lyvių didžiumos ’ balsų nus
pręsta palikti laikinų valdybų 
šiam ir ateinančiam susirin
kimui, nes dar yra keletą Clii- 
cagoje draugijų kurios neiš
rinko atstovų į komitetų. 
Kolonijų atstovų pranešimai.

WEST SIDE — Klebonas 
ir atstovai pranešė, jog komi
tetas suorganizuotus su V. 
Duoba pirm.

CICERO — Komitetas or
ganizuojamas, didžiuma drau
gijų yra išrinkusios atsto
vus.

NORTII SIDE — Komite
tas jau suorganizuotas.

18-TH STREET — Komi
tetas organizuojamas.

BRIGHTON PARK — Ko
mitetas suorganizuotas.

MARQUETTE PARK — 
Atstovai pareiškė, kad trum
poj ateity bus sušauktas visų 
draugijų susirinkimas.

BRLDGEPORT. — Dr-jų 
susivienijimo komisijos atsto-

rytas komitetas, tik laukia su 
kuo susidėjus veikti.

WEST PULLMAN — Vie
nos draugijos atstovas prane
šė, kad kolonija, kaip ir vi
suomet, suįdominta prisidės 
kilniom darbui.

T0WN OF LAKE ir RO- 
SELANDE iki kol nieko ne
girdėt. Manoma, kad trumpoj 
ateity sudarys komitetus ir 
pradės veikti.

Centralinės organizacijos 
kaip tai Moterų Sųjunga ir 
Šv. Kaz. Akademijos Rėmėjų 
centras siunčia atstovus ir 
prisideda darbu.

Nutarimai.
1) Svetainės klausimas. Nu

tarta paimti stadiumų ar ko- 
liseumų. Tas atlikt -pavesta 
komisijai, kurį buvo išrinkta 
pirmame susirinkime.

2) Medalių klausimas. Nu
tarta padirbti 20,000 iš alum- 
innm, pusė dolerio didumo ir 
pardavinėti po 25 centus. Pa
dirbimo darbas pavesta val
dybai. I

3) Dainos Šventės klausi
mas. L. Šimutis pranešė, jog 
dainininkai ir muzikai sutin
ka suorganizuoti tūkstantinį 
chorų.

Buvo

BALSAI DEL “DRAUGO” IR THE PEOPLES FURNITURE liniukas Antanas Linkus per
sikėlė įm) nauju adresu. Visais 
draugijos veikalais nariui dar
bui1

VVest 23 PJace.

pikta-davo švarkus, 
darius policija sugavo. Trys 
dnr neatsišaukia tų pavogtų 
švarkų. Kaikurie yra pirkti 
pas Poškevičių, 47 ir Donore 
St. Nuskriausti atsišaukite 
prie policijos.

X Skautai jau susiorgani
zavo. Prie skyriaus prisirašė 
apie šešesdeširats jaunuolių 
ir da vis rašosi. Kaip žinote, 
skautu tikslas yra išmokinti 
jaunus paklusnumo, discipli
nos ir gero karakteriaus. 
Viskas mokinama žaidimais, 
viliojančiais būdais.

Tok

VVEST SIDE ŽINELĖS

X Juozapas ir Margarita 
Dobrovolskiui, 27 d. bal. su
silaukė dešimties metų savo 
šliubo sukaktuvių. Dievui dė
kodami už tų dešimtmečio 
gražaus sugyvenimo laikų. 
Aušros Vartų bažnyčioje savo 
intencija vakar aukojo šv. 
Mišias. Dobrovolskienė, Mar
garita (Laukaičiute) kilus y- 
ra iš Springfield, •Iii., gimi
naitė Lietuvoje gaišaus lie- 
ituvių Laibos žinovo, prelato 
kun. Juozapo Laukaičio. Prieš 
dešimti metų gyvendama To- 
y» of Lake ir tarnaudama 
Peoples banke su. lpv.ino su

!Juozapu, kuris tėjo rietuvių 
nuomonė, ar, , ... ,

. t .. v \ kolonijoje buvo pasižymėjęs
nebūtų naudinga susaukus ,, ,? . t Vyčių” veikėjas, susi/.ieda-“mass metmgų” sukaktuvių
reikalui. Bet, po apkalbėjimo,
pasirodė, kad šie susirinkimai', . . ' ‘ ,, ’ . . . . laiminu gavus lietuvių sv.
v.ra .„en f1 V1.8^ Retumų, ku-jvincento paujįe^jo bažnyčioje 

priimti šv. Moterystės Sakra
mentų. Chicagon grįžę ir Bri-
dgeporte metus išgyvenę nno 

rinko atstovę į centraluų ko- !Antano WįMBlW.
mitetų pasirūpinkite išrinkti (
prieš ateinantį susirinkimų. I 

Sekantis susirinkmas Įvyks !
už mėnesio. Laikas bus pas
kelbtas spaudoje.

P. Atkočiūnas, rašt.

kilus

i vus ui < .’. ayo pat; savo tėve- 
l uis Spr't’gfieldan kad jų pa-

rie tik įvertina sukaktuvių 
svarbų.

Draugijos, kurios dar neiš-

je pirko bucernę, kurios biznį 
ir po šiai dienai sėkmingai 
varo.

C H I C A G O J E

ŽINIŲ-Ž1NELĖS
X Gegužės 4 d. Meldažio sa

lėj bus “supraizas”, kurį ren
gia L. V. “Dainos” choras. 
Bus dainos, “Teodolinda ”, iš
traukos iš operos “Eglė — 
Žalčių Karalienė” ir t. t.

X Šv. Kryžiaus ligoninėje 
dar tebėra žinomas biznie
rius p. Vitkus, kuriam dr. 
Biežis darė pavojingų opera
cijų — išėmė apendiksų ir 
nuo tulžies akmenis. Operacija 
pilniausia buvo pavykusi, ta
čiau atsirado komplikacijų — 
jisąi gavo plaučių uždegimų 
ir dėl to daktariui Biežiui se
sutėms ir slaugėms reikėjo 
daug pastangų padėti, kad iš
gelbėjus p. Vitkaus gyvybę. 
Mirties pavojus buvo didelis. 
Bet šiandien jis eina geryn 
ir sveiksta.

Kareivių dr-jos uniformų ir 
kardų, kuriuos padovanojo p. 
Vincas Nikšas, tos draugijos 
pirmininkas.

Apžiūrėjęs su draugu P. 
Matulaičiu, taipgi iš Grand 
Rapids “Draugo” spaustuvę, 
stebėjosi taip moderniniais į- 
renginiais — mašinomis, nes 
jiems pirmų kartų tenka ma
tyti taip didelę lietuvių spau
dos įstaigų.

Reikia pažymėti, kad Mar
garita Dobrovolskįenė yra vei 
kli Moterai Sųjungos 55 kp. 
darbuotoja. Du jų sūneliai mo 
kosi Aušros Vartų mokykloje 
ir ateinančiame sekmadienyje 
ruošiasi prie pirmosios šv. 
Komunijos.

Telaimina Viešpats gražių 
ir darbščių Dobrovolskiu šei
myna !

X Marijona Ramanauskie
nė (2112 W. 24 Street) iš Clii- 
cagos Lietuvių Moterų klubo 
Velykoms gavo paramos do
vanelę, jai draugija apmokėjo 
šio mėnesio už gyvenamųjį 
būtą $10.00 nuomos. Dėkinga

SVEČIAI.

“Draugo” redakcijoje • lan
kėsi Petras Rinkevičius, agen
tas Metropolitan Life Ins. Co., 
iš Grand Rapids, Micb., ku
ris atvežė p. I. Sakalo kolek
cijai Šv. Petro ir Povilo dr- 
jos narių puošnių juostų, ku
rių padovanojo p. Jonas Pe- 
trulonisf, ir L D. K. Vytauto

RADIO 2ŽŽ.

GO. DUODAMįl PROGRAMŲ.
duodami kiekvieno pirma 

karą nuo 7 iki 8 vai. iš radio stoties WHFC.

t* • « i • i • 1 • • «. • i our Kreipkitės šiuo adresuProgramai duodami kiekvieno pirmadienio va«l2.w.> 1

Šiuomi noriu padėkoti dien-iGerb. “Draugo” Red.:
raščiui “Draugui” ir Peoples 
Furniture Co. už tokį gražų 
programų, balandžio 21 d., 
kuri mus taip palinksmino, 

i Tikimės, kad ir toliau mus 
linksminsite tokiais gražiais 
prOgramais.

Tariu širdingų padėkos žo
dį J. Kudirkai, už taip gražiai 
išlavintų chorų. Mes tikimės, 
kad p. Kudirka da mus kada 
palinksmins. J. Šliekis.

su mažiaisiais savo vaiku
čiais meldžiasi už geradares.

X Ryt Aušros Vartų para
pijos komitetas užprašo vi-

Labai buvo gražu ir malo
nu klausyti jūsų ir Peoples 
Furn. Co. radio programų ba
landžio 21 d., duotų Brigbton 
Park parapijos choro.

Sakyčiau, kad da būtų gali
ma duoti, nes daug žmonių y- 
ra labai patenkinti ir da kar
tų norį išgirsti Brigbton Park 
parapijos chorų.

Red Cherris.

PRANEŠIMAS VISOMS 
LABD. SĄJUNGOS 

KUOPOMS.

Labdarvbės Centro susirin

kimas įvyks 30 <1. bal., Auš
ros Vartų parup. salėj, 8 vai. 
vakare. Susirinkimai būna 
kas paskutinę seredų kiekvie
no mėnesio. Per neapsižiūrė
jimų paskelbta, kad susirinki
mas bus 23 d. Tai buvo klai
da.

A. Nausėda,
L. S. Centro Pirm.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

STANLEY CIBULSKIS
MOI.IAVOJIMO KONTRAKTORIUS

Poperloju, mollavoju Ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

Kauras Ir gražus dalelis, riešuto 
medžio naujausios elektros radio. $40. 
3937 No. Long.

Kriaušius — valymo šapa, geras 
biznis, gyv. kamb. 4434 W. Harrison.

8 šmotų Mah. valgom, setas, ge
ras stalas, kaurai, krėslai, raš. sta
las i.r tt. 5206 Parker, 1-tiias apt.

Susirinkimas bus 8 
vai. vakaro mokykloje.

X S. Balickas, West Sidės 
rubsiuvis, turis šapų Jaukščio

sas VVestsidės draugijas ir name, sako, kad šiemet Vely-

manvmai.
1

parapijonis į metinio parapi
jos pikniko 29 birželio pasi
ruošimo susirinkimų, kuriame 
bus renkamos įvairiems dar
bams komisijos ir bus nusta
tomi darbuotės planai bei šu

kų metu nejautęs blogų laikų 
— turėjęs užsakymų tiek, kiek 
ir kitais metais.

X Draugijos Aušros Vartų 
Š. P. M. vyrų ir moterų raš-

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6528

Phone Virginia 2084 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius

4558 So. Rockvrell Street

VARGONININKAS
Atsakantis chorvedys ir var1 

gonininkas paieško vietos.
. .Kuriam iš gerb. klebonų bu-Į 
čiau reikalingas, malonėkite i 
kreiptis šiuo antrašu;

VARGONININKAS 
c-o “Draugas”

2334 S. Oakley Avė. Chicago. |

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 
Elėktroa kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

A. ALlBAUSKAS 
MOTOR EKFRESS

a. I
Mes pennufuojame-perveža- 

me pianus, forničius ir kito
kius dalykus. A

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republie 5099

Mes pervežame daiktus ir j 
kitus miestus.

,Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo. Saukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsella Šviežių kiauši 
alų, sviesto Ir sūrių

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 118*

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. AndreHunas
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados va
flio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8888

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutalsom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kns tiktai 
reikalingų prie mašinos viską 

padarom,

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Yards 1806 
Chicago, III.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafavette 8227

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE 
2701 West 47 Street

Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pristatom į visas miesto da
lis^

MES
Būdavo,jam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus said vokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 

'medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jAu ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafavette 7674

REIKALINGA
5,000 kostomerių pasinau- 

duoti musų išpardavimu. Bar- 
genai visai šeimynai.

“Sedai” ant: 
čeverykų 
Dressių 
Kelnių 
Maliavų 
Varnišių 
Vaikų drabužių

Kainos numažintos taip, 
kad pritaikinti jūsų kišenini.

Atsiveskit vaikus ir visų 
šeimynų. Juo daugiau pirksit, 
juo daugiau sutaupysit.

Bargenai, bargenai, barge
nai.

Išpardavimas, kurio negalit 
pamiršti.

I. GOLDSTEIN & SON 
2400 So. Oakley Avė.

Tel. Canal 1976

REAL ESTATE

Koncesijos — Mod. 3% ir 4 kamb. 
šviesus, 52.50 ir augš. 3618-3626 Cul- 
lom. avė. Klausk Mrs. Jurgensen, 
Tel. Sheldrake 2086.

2 augšėių plytų Storas ir 6 kamb. 
flatas prie Archer ir Callfornia. 
Gera vieta. Wm. Kašte, 4075 Archer 

, Avė.
! 5107 Lincoln Avė. — 6 kamb. tai
sys pagal norų. Bekernėj, ar šauk 
Flanders, Plazza 1900.

I Did. mod. 5 kamb. plytų bung. 2 
I karų gar., šalinis {važ. *9,000. 5631 
Warwick Avė.

BARGENAS
4 fl. plytų, 2-6 ir 2-4 arti Arml- 

tage ir Kedzie, did. šviesus skiepas. 
$13,000. Geros išlygos. Kildare 0741.

DIDELIS DARGENAS
Baigiamas statyti 3 flatų 

įmuro namas ir štoras tinka- 
įmas bile kokiam bizniai. Ge- 
gužio-May 1 bus visiškai gata- 

jVas. Randasi 2451 W. 69 St. 
j Priimsim į mainus kitų namų, 
lotų, arba biznį. Tuoj atsišau
ki t;

DANIEL W. GRICIUS
Generalis Kontraktorius 

2452 West 69 Street 
Tel. Republie 6396

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo Šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobilus 
sul vėliausios mados automatiškais 
{taisymais. Sport Royal tekiniais Ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gaji papuošti- Už tokias pri
einamas kalnas pas
BALZEKAS MOTOR SALĖJ 

4030 Archer Avenne 
Tel. Lafayette 2082

MORGIČIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIOIŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komišas 
tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

' 809 West 35th St.

Pasiuvu Dreses
Moterys nuslpirkit materijolų, o 
aš padarysiu gražių dreslukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto Iki 6 vai. 
vakare, utaminke, ketverge ir su- 

batonis Iki 9 vai. vakaro.

Ramova
Town of Lake. — Bal

d., 7 vai. vak., parapijos sa
lėje bus įvairi pramoga. Sv.
Francuos draugija rengiau. Įjtam. Bal. 28, 29 
“bunco”, prie to duos žiedus i 
užsitarnavusioms narėms.

27
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras OhicagoJ
BIZNIO PROGOS

“CHASING RAINBOVVS”
X Negerai Radio buvo nu-' Dalyvauja Bessie Love Chas. 

girdęs. Velykų rytų Šv. Kry- King ir kiti garsūs artistai, 
žiaus bažnyčioj solo giedojo Vitaphone Vodevilio aktai 
šitie: V. Ambrozaitis, S. Jur- Kalbantieji paveikslai, dai- 
gaitė, duetų: Jokubauskas ir n08j muzika, pasaulio žinios
T. Kušleiko. 1 Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

X Sodalietės lavinasi vai- « , —j:. - ■1 ................-=s
dinime ir dainavime. Rengia 
programų “Motinų Dienai”. 
Programa bus geg. 4 d., par. 
salėje.

X Apie Velykas buvo at-

ATLAS PHOTO STUDIO

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS
B U t C K

Per M Mettas Užima Pirmenybė.
' Pirm negu piritai automobilių, pamė

gink BUICK U MAKOLETTE
ARCHER BUICK OO.

4400 Archer Avenne
Virginia 2400 

1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS BLEGAITIS
LIETUVI3 PARDAVĖJAS

LEAVITT STREET 
OARAGE

Viktoras Ynknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

bas. Kainos prieinamos, dar- 
Red Crown

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 
konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

i

75 p. gera biznio vieta, Prairle 
n<t. Niles Center, Visi pagerinimai. 
Arti L atotlea. Pigia). Sav. Harry 
Levy, 7620 Parkhurst avė. Rogers 
Park 5471.

ISRENDAVIMUI

J. W. Staneika
Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie- bas garantuotas, 
siradę ir šitokių piktadarių kam visokį fotografijos darbų, gazolinas,
vaikėzų: užpuldinėjo praei- 4090 Archer Avenne | 2226-30 So. Leavitt St.
vins Žmones, apkratę nuvilk-' Tel. Lafayette 0265 1 Tel. Canal 6954 vi

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinani planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojana fla 
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit j ofisų: 
2621 W. 71zt St., Hemlock 0367 Res. Orovehill 1680

PRIEINAMOS STORŲ 
| RENDOS

Gerose vietose, tinka bile kokiam 
bizniui.

1949 E. 75 Street
1 Kam p. Jeffe,ry Avė.

7773 Exchange Avenue
Prie I. C. Stoti

6 kamb. fl. karšt. vand. $55. 1132 
Ll’.i Avė. Bitterswect 0171.

Rendon 7412 Indiana puikus kamb. 
su mieg. porėiu. Gar. Radeliffe. tik
ra* bargenas.

Rendon 6 did. šviesus, gražus, 
kamb. arti ežero, mokyklų, gera 
trans. $45. 3521 Reta Avė. Tel. Gra- 
cetand 8081.


