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HAITI BAŽNYČIA UŽ 
LAISVĘ
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“DRAUGAS”
The most influential 

Lithuanian Daily in 

America.

METAI-VOL. XV

Rytoj Balsuotojų Registracija
Rytoj, kovo 11 d., skiriama balsuotojų registracijai. Vi

si .kurie uorės balsuoti balandžio 8 d. ( Primary Eleetions) 

turi užsiregistruoti. Lietuviai, vyrai, moterys ir jaunime, 

nepamiršk, kad šiuo kartu lietuvių kandidatūros išstatytos į 

teisėjus ir kitas vietas, dėl to privalai už juos balsuoti. Tani! 

mes čia ir primename, kad visi piliečiai užsiregistruotų.

PROF F. MAST KALBĖS PER RADIO

PORT-AU-PRINCE, kovo 

9. — Haiti vyskupai AVashin- 

gtono komisijai pranešė, kad 

jie stovi už respublikos lais

vę ir nori, kad Am. J. Vals

tybių “globojimas” būtų nu

trauktas.

Haiti yra katalikiška res

publika. Pradėjus 1915 m. A- 

merikos J. Valstybės okupuo-. 

ja šalį.

LONDONAS, kovo 9. —

Britai griežtai reikalauja, kad 

valdžia paskelbtų ambasado

riaus Maskvoje raportų,apie 

veriamus religinius persekioji

mus Rusijoje, Darbo partijos 

1 valdžia išsisukinėja. Apie per

sekiojimus tyli. Paskelbė tik 

kai-kuriuos tikėjimams raudo

nųjų varžymus.
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Nj vakarų, 7 vai., iš \YHFC radio stoties; kalbės prof. P.

Mast (Mastauskas), lietuvis” kandidatas j teisėjus. .Jisai kal

bės apie lietuvius ir jų rolę politiniame šio krašto gyvenime.
............... .. ‘ — — - ■■ ■ ---------- ■ ' ■ .. ................ ...

Socialisto Plečkaičio Byla
Įsrutėj J

(Tųsa) i Ten ir bendrai Lenkijoj susi-

1 lauk ša, gimęs 1901 m. lap-i pažino su savo draugais.

kričio mėn. 1 d. Kėdainių ap

skrityje', Rimkiškiuose. Nevė

žis karo laivas “Olympia” Amerikos-lspartijos karo laiku buvo admirolo Devvey J?8’ dai bminkas. lamai is 

veliaviniu laivu. Jis stovi kaip buvęs Philadėlphijos dokuose. Bus kiek aptaisytas ir jleĮ' ariuoiaeneJ uvo nu. 

paimtas j Washingtoną, kaipo brangintina istorinė šalies liekana. nesiūs Rokiškio policijos mo-

Su šia kompanija ėjęs at

sitiktinai ; jis pats norėjo vy

kti j Vokietijų ir jiau turėjo 

dokumentus, kurie čia esu prie

INDIJOJ DIDĖJA REVOLIU
KUNIGAS MIRĖ SAKYDA-, C1JOS PAVOJUS 

MAS PAMOKSLĄ

PARYŽIUS, kovo 8. — St. 

Brieuc Pranciškonų vienuoly

no koplyčioj sakydamas pamo 

kslų į susirinkusius tretinin

kus staiga sakykloj sukniubo 

ir mirė kun. Gabriel, Pran

ciškonas, 53 m.

GEDULOS DIENA 
FRANCIJOJE

AHMEDABAD, Indija, ko- PARYŽIUS, kovo 9. • — 

vo 8. — Revoliucijos pavojus (Šiandie Franci joje gedulos 

Indijoj eina didyn, kuomet diena.

Britų valdžia imasi priemonių 

išgriauti dar nepradėta indė

nų tautininkų veikimų prieš 

valdžių.

Tai atminčiai apie 690 žmo

nių, kurie žuvo staiga .nuo 

lietaus iškilusiam potvlny pie

tvakarinėj Franeijoj.

Nukentėjusius plotus lankoGalimas daiktas, bus areš

tuotas vyriausias tautininkų jresPublikos prezidentas ir mi- 

vadas Mahatma Ghandi. Jo n’s^er^s pirmininkas, 

j vienas vyriausių padėjėjų —' Parlamentas nukentėjusių

__________________ , Vallabhai Patel — Borsade, Mptaui paskyrė 4 milionus

MBXIC0 CITY, kovo g. Bomtojans prezidentūroj, už1 dolerių. Bet tas yra; labai .na- .. rankpinigiai

Meksikos valdžia ^skelbs, »«««<“ V1,'įas P™k«ltas a-. « PJ*^
, t • • . .. - • i raštuotas ir nubaustas trims belmlika

kad jei tremtines vienuolės

KAIPGI JOS GALI 
GRYŽTI

nori gryžti atgal j Meksiku, 

joms tas yra leistina. Bet pirm

mėnesiams kalėjimu ir 500 ru 

ipijų pabauda.

Keliolika tūkstančių žmonių 

neteko pastogės. Sunaikinta 

jų namai, manta ir laukai.

to jos turi raštu pasižadėti j Indėnai nori Indijai iškovo- 

pildyti įstatymus. Gi šiais ei- ti nepriklausomybę.

nant, uždrausta vienuolius ----------------------------------------------

kuopomis vesti vienuolinį gv-'JAM LEISTA PASIRINKTI 
venim, vienuolynuose. Į EARMIN0T0Ni utah, k„.

vo 9. — Delbert Green, 21 m.,

TROCKII NORĖJO ĮSIGAU
TI ISPANIJON

MADRIDAS, kovo 9. — Pa

niški, kad buvusis kituomet 

galingas bolševistinės Rusijos 

karo komisaras L. Trockii iš 

Turkijos norėjo persikelti gy

venti Ispanijon.

Ispanijos valdžia tečiaus 

jam atsakė tų malonę.

už trilypę žmogžudystę teis

mo nubaustas mirti. Valsty

bės įstatymais einant, jam 

leista pasirinkti, ar jis nori

būt sušaudytas, ar pakartas, vienas.

ŠVENTOJO TĖVO ATSTO
VAS APGRIAUTUO
SE VĖTROS PLO

TUOSE
BUICHU, Tonkin, Indo-Ki- 

nija (Fides). — Praeito gruo, 

džio 8 d. Phunbai mieste į- 

vyko sujaudinus reginys ša- 

KANSAS CITY, Mo., kovo le sugriautos lnivusios bazili- 

9. — 8,000 statybos darbinin-!kos. Jo Ekscelencija arkivys- 

kų (ainatninkų) nutraukė kilpas Dreyer, apaštalinis <le- 

streikų. Savo vedamus ginčus legatas Indo-Kinijai, kalbėjo 

sn darbdaviais dėl užmokės- jį skaitlingai susirinkusius ka- 

nio sutiko paduoti arbitraei- .talikus, juos ramindamas. Ph- 

jos teismui. junhai bazilika skaitėsi tikro-

-------------------- i.ji ispanų Dominikonų garbė

PANAMA, kovo 8. — Va- Buicbu vikariate. Bazilikų ir 

kar vakare šių Panamos res-'kitus bažnytinius trobesius 

publikos sostinę ir apylinkes sugriovė taifūnas (vėtros rų- 

supurtė smarkus žemės drėbė- šis) praeitų liepos mėnesį. La- 
jimas. Gyventojų tarpe buvo,bai nukentjėjo visos dailios ar 

kilus didelė baimė. pvlinkės. ■ .

STATYBOS DARBININKAI 
NUTRAUKĖ STREIKĄ

CHICAGOJE
• '• '~T":----------

NepataikC išnaudotojas
Suimtas' kažkoksai Wm. 

AVhite iš Detroito, kurs iš 

pensijonnojtuųfo Chieagos po

licijos leitenanto Crandall 

mėgino iškaulinti* keletu šim

tų dolerių.

\Vlrite buvusi leitenantų te

lefonu pasikvietė į vienų vieš 

būtį ten jam pasiūlė tūkstan

čių dol. laimėjimų .arklių len

ktynėse. Buvo reikalingi tik

UŽGROBĘ DAUG VYNO
SACRAMENTO, Cal., kovo 

9. — Už 12 mailių Į rytus nuo 

čia prohibiciniai agentai puo

lė SiJva Brolių vynynų įr už-, 

grobė apie 200,000 galionui 

vyno vertės vieno miliono do

lerių. Du broliu savininku su

imta ir paskiau paliuosuota 

po 5,000 dol. parankos kiek-

Jo Ekscelencija skaitlingai 

susirinkusiems klausytojams 

pranešė, kad jis atvyko kalbė

ti visų katalikų tėvo, Popie

žiaus Pijaus XI, vardu, kurs 

reiškia jiems sųjansnio toje 

didelėje jų nelaimėje. Šventa 

sis Tėvas tuojaus po nelai

mingojo įvykio juos gausiai t 

sušelpė.

Kitomis dienomis nrkivysku 

pas Dreyer aplankė kitas ap

naikintas vietas. Visur reikš 

tas giliausias žmonėms su

jausimus ir suraminimas.

Misionieriai Dominikonai j 

Indo-Kinijn persikėlė iš Fili

pinų salų. Buiehu vikariate 

jie išvystė žydintį krikščiony

bės efentrų. Vikariato plotuose 
gyvina 2,400,000 žmonių, jų 

tarpe yra 321,5Mb katalikų.

bylos pridėti. Tik tada pini- 

i kykloj nuovad, virš. padėjėju, i gų neturėjo. Patyręs, kad šie

HAFFA 'TURI EITI KALĖ- 1927 m. lapkrityje pabėgo, nes eina pėsti sutiko po draugvs-

JIMAN jį valdžia persekiojusi. Kodėl tei eiti. Bet susiėjo tik apie

'— atsisako parodyti. Gyveno Vyžainį.

43-ios daugiausiai Vilniuj. Ginklų Lietuvoj norėjo žmonų ap-į 

ivardos aldermonas T. A. Ha- turėjo dar iš Lietuvos. Pleč- Į lankyti, kuri Kybartuose gy- 

ffa turi eiti į federalį kalėji- kaitį senai pažino, kitus tik vena.

mų. Federalis maršalas įga-' emigracijoj. ,Granatų sakosi; šautuvų nešautu kaip in 

liotas jį paimti. , neturėjęs. Apie kitus nežino j Daukša, nematė. Seniau b'*;

Haffa už prohibicijos įsta- nieko, ginklų turėjęs dar iš domas sakėsi malęs, bet da*

Buvusis Chieagos

Rasta lavono dalys
Arti Lake Vilią, UL, šalę 

Deep ežero sudegė vasariniai 

nameliai. Nuodėguliuose rasta 

nužudytos moteriškės lavono 

dalys.

Lake apskrities prokuroras 

ir policija veda tardymas.

tymo* peržengimų nubaustas kariuomenės, 

dviem metam kalėjimu. Jis1 I§ SuvalU.l} buVo 8Usitarę

eiti Lietuvon, bet patyrę, kad 

siena su (lenkais stipriai sau

gojama, tai pasuko per Vo- 

AVashington parke nesuval-; kietijų. Manė iš tėvų gauti pi- 

domas automobilius pasuko į nigų ir išvažiuoti į Kanadų ar

šonų ir smogė į medį. Mrs. Anierikų. Kuriuo keliu ėjo jis pasikeisdami nešė. Jis turėjęs

Muriel Carlson, 23 m., žuvo, nežino. Plečkaitis turėjęs že- sa saiim žemėlapį ii ėjęs gru-

gi jos vyras ir kita moteris- mėlapį, tai jis vedęs, gal jis P®8 prysaky, bet tatai reiškia,

kė pavojingai sužeista. ir žinojęs. Krepšys, kuris bu-, kad būtų visus vedęs.

■ jĮj-.ar-z.Tj. ------------- L-. "Trr-? vo rastas miške su bombomis

veltui apeliavo.

1 žuvo, 2 sužeista

bar aiškinąs, kad jį tardė ru

siškai, o tų kalbų jįs mažai 

žino, tai išėjo nesusipratimas. 

Jis matęs šautuvus, tik tada, 

kada jau buvo jie suimti. Tik 

ten pamatęs ir krepšį, norą 

tardyme sakė matęs kaip ijų|

PIRKĘS SVAIGALUS 
PALIUOSUOTAS

' Apie suėimų pasakoja taip^ 

ir amunicija .jis kely sakosi kaip ir Daukša. Girdi jie gu- 

nematęs, o spalių 4 d. tardy-(Iėję. Trukšmo pažadinti bėgai 

, mas parodė, kad jis turėjęs pažiūrėti ir policija sulaikius, 

kuprinę su propagandos lite- Į Turėjo .revolverį, bet apie jįBOSTON, Mass., kovo 9.

Į Federal j teismų patrauktas ' ratftra ir laiškais, o dabar gi-' su nieku, net su Plečkaičiui 

J. A. Farrar iš Watertown už naši, kad nematęs jokios kup- Į nieko nebuvo kalbėjęs. Sa 

Sale Melrose Park policijai svaigalų pirkimų. j™ės. Neprisipažįsta (tame kuom jj suėmė, jis neatmena,

i Federalis teisėjas Morton jį P®t tardyme prisipažinęs), kad

paliuosavo. Išsprendė, kad ,tur®j° granatų. Sakosi, jam 

svaigalus pirkti nėra nusižen “’t surakytų rankų vokietis 

girnas. Prohibicijos į statymas1 kūjo uždėjęs apsiaustų, ir jo

11 suimta ūky

puolė ūkį ir suėmė ll įtaria 

mų vyrų — Įtariamų bombų 

dirbėjų.. Rasta dvi bombos ir 

nemažai įvairios rūšies gink

lų.

Prapuolč geležinkelio 
kasininkas

Nežinia kur prapuolė Atchi- 

son, ToĮM-ka and Kante Fe 

geležinkelio kasininkas Harry 

C. Clark, 49 m.

Geležinkelio prezidentas a- 

pie tai pranešė policijai.

(Bus daugiau).

NUBAUSTI ASTUONI 
KOMUNISTAI

kišeniuj buvo kažkoks kietas,;

Slinkus, vokietys sakęs, kad ! 

spręsti vyriausiųįam šalies tai granata, bet tai visai ne Už sukeltas demonstracijas 

teismui >)0, j priešais Baltuosius Rūmus ą-___ • į Zalenka gimęs 1897 m. l,a- reštuoti astuoni komunistai

KOMUNISTAMS VADAMS indžio 27 d. Bartininkuose, ’ nubausti.

to nedraudžia.

Šis klausimas bus įduotas
\VAHHLNGTON, kovo 9.-

ATSAKYTA PARANKA
Vilkaviškio apskr. Vedęs, tu-1 Septyni jų gavo po 50 dol. 

ri 6 metų dukterį. Baigęs pra- arl>a 30 dienų kalėjimo, gi 

vienas 25 dol. arba 5 dienas 

kalėjimo. Teismas jiems lei-

Nubaustas už ginklo nešio
jimąsi

Už revolverio nešiojimąsi i laikomi kalėjime ligi pirma

NEW YORK, kovo 8. — , džios mokyklų, dirbo j>as tė- 

Areštuotiems penkiems komu v4 (amatninkų) didžiajame 

lustams vadams, kurie anų die kare dirbdamas prie fronto. (do pasiskiiti vienų, iš diiejų. 

na vadovavo riaušėms, teis- Buvo sužeistas ir jam nupio-.aiba užsimokėti pabaudas ar- 

mas atsakė parankas ir jie bus vę rankų. Vėliau grįžo vėl pas ba pnsiliktit kalėjime.

George Venturn, 17 m., teis

mas nubaudė 30 dienų kalėji

mą ir vienu dolerių pabaudos.

dienio, kada įvyks išklausinė

jimai.

Už suktybes
Už tariamas suktybes trau

ktam tieson keturi Aviation 
ftervice aud Transportation 
vedamos mokyklos viršaičiai.

PRAHA, kovo 8. — Du 

čekų karo orlaiviu susikūlė 

padangėse. Keturi kareiviai

žuvo. » .

PLATINKITE “DRAUGĄ*

tėvų ir dirbo. Sykiu kiek pri

sidėjo ir prie politinio dar-' 

bo. > į
Po Tauragės sukilimo pa

bėgo į Karaliaučių, nes jis 

buvo prisidėjęs prie sukilėliu 

Užmokėjęs 10 markių pabau

dos ir 5 už dokumentus. Ku 

rį laikų gytėno Vokietijoj, 
paskui išvažiųvd į dardi nų.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.0(1 
Britanijos 1 s v. sterl. 4.81 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frantų 1938 
Vokietijos 10Q markių 233]

13.98
5.23
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DKJtoaas Pirmadienis, Kovo 16, 1636

“DRAUGAS”
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius

PRENUMEKATOs KAINA: Metams — $$.00, Pu
sei Metų — $3.50, Trims Mėnesiuos — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- 
tina. jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 
tikslui pašto ženklų. \

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai, 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Ezcept Sunday. 
SUBSCiUVTIONS: One Year — $6.00. Six Months

— $8.50, Three Montbs — $2.00, One Montb — 76c. 
Europe — One Year — $7.00, Slx Months — $4.00 
Copy — .03c.

Advertising in "DRAUGAS” brlngs best results, 
Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

PILIEČIŲ REGISTRACIJA.

Rytoj įvyksta piliečių registracija.

Kaip žinoma, neužsiregistravę negalės 

balsuoti balandžio S <]., kurio j u bus nominuo

jami kandidatai į įvairias valdiškas vietas.

Šie rinkimai ypatingai yra svarbūs. Jais 

ir mes lietuviai esame sudominti. Mat, kan

didatų skaičiuje raudame ir savo žmonių, nuo 

kurių išlinkimo daug priklausys tolimesnis 

lietuvių politinio veikimo pasisekimas.

Šiais metais mes esame pastatyti politi

niu kvotimam Įvairių partijų įnditikai, žino

dami, kad, keletas lietuvių yra pastatyta kan

didatais j renkamas vietas, tirs: kiek mes tu

rime balsuotojų, kiek daug įtakos galime pa

daryti j kitus Chieagos balsuotojus. Tat, svar

bu, kad mes tuos kvotimus išlaikytumine.

Šiuose rinkimuose mūsų obalsis turi bū

ti: “Lietuviai kandidatai turi laimėti!” Bet, 

kad užtikrinus jiems lathlėjirrtų, visi lietuviai 

piliečiai patys privalome už juos balsuoti ir 

pasidarbuoti, kad ir svetimtaučiai juos pareiti 

tų. C) kad balsuoti, būtinai yra reikalinga ry

toj užsiregistruoti.

Prie šios progos tenka tarti žodis dėl lie

tuvaičių, kurios nedaug tesidomi politiniais 

dalykais. Šį kartų ir joms reiktų atsisakyti 

savo pirmesnių nusistatymo. Manome, kad ir 

joms rūpi lietuvių politinė ateitis Amerikoje. 

Tat, lietuvaitės, ir jūs nepamirškite užsiregis

truoti.

Be abejo, ir mūsų jaunimas nuo to neatsi

liks, nes jam labiausia turi rūpėti lietuvių 

prasimušiinas į politinio veikimo vršunes.

Reikia pasakyti, kad republikonų par

tija šiuo tarpu pasirodė lietuviams prielan

kesnė už kitas partijas. .Jos tikietų į teisėjo 

vieta eina adv. F. Mast (Mastauskas), Denee- 

no grupės. Kiti eina nuo kitų republikonų 

grupių. Lietuviai už juos galės balsuoti no

minacijos rinkimuose tik tie, kurie nžsiregis-

LIETUVIŲ R. KATALIKŲ 
, VII KONFERENCIJA.

truos kaipo republikonai. Taigi to ir hepa 

mirškiiue. Visi iš vieno dirbdami ir visi bal

suodami daug padarysime: išlaikysime mums 

užduotus kvotimus ir tuomi praskinsime kelių, 

lietuviams politikams į geresnę ateitį. Tuo 

būdu ir savo tautos vardų pakelsime. O tai 

yra kiekvieno gero lietuvio pareiga.

TAI NE NAUJIENA.

Prieš keletu dienų Chicagoje ir vėl bruta

liai nužudyta keli taip vadinami “gengste- 

riai”. Aukomis krito “garsusis” Toviii of 

l^ake gyventojas Oberta ir jo šoferis. Bet 

Chieagos gyventojų ši žinia per daug ne

sujudino. Mat, tokie atsitikimai čia jau nebe 

naujiena. Beveik nebėra tos savaitės, kurio

je neįvyktų panaši žmogžudystė. Apsipranta

ma. Bet tikrumoje tai yra baisus dalykas. Pa

našūs įvykiai teršia miesto gerų vardų, demo

ralizuoja jaunimų, o ir ramių piliečių saugu 

mui rimtų pavojų sudaro. Ramus piliečių at 

sinešimas į “gengsterių” kovas, į jų daro

mas žudynes, verčia rimtai susirūpinti atei

timi, nes kiekvienam sveikai galvojančiam 

■žmogui turi kilti galvoje klausimas: kas būs, 

jei prieinama prie to, kad tokie baisūs įvy

kiai jau skaitoma visai paprastais dalykais. 

Tai yra tikriausias akstinas visokiems pikta

dariams dar labiau išvystyti savo veikimų.

Oberta, kaip ir daugelis butlegerių, geng

sterių, yra auka prohibicijos įstatymo ir ne

vykusio jo vykinimo. Del to ši baisi žmogžu

dystė būti turėtų atidaryti vyriausybės akis. 

Bet ir pati visuomenė daugiau susidomėjimo 

turėtų parodyti. Jau laikas tam tikrai, žino

ma legaliais, keliais daryti spaudimų į įs

tatymų leidėjus, kad jie nors kartų rimčiau 

pažiūrėtų į susidarusių padėti ne tik Chica

goje, bet visam krašte.

ĮtAIBŲS STgAlPSIHAĮ
NEDARBAS AMERIKOJE. : Tai buvo nepaprastas įvy

įkiš svarstymų laiku įpinti vi- 

Pagaliau ir pačium Kongre-lsai pašalinį klausimų. Dauge- 

se kilo balsų apie gyvuojantį lis senatorių tam pasipriešino.

šioj šaly didelį nedarbu. La

bai nejauku pasidarė šalies 

administracijai, kada anądien 

senate iškeltas nedarbo klau

simus. Juk Darbo ir Prekybos 

departamentai visas laikas 

skelbė apie gyvuojantį gerbū

vį. Didžiojo kapitulo palaiko

ma spauda tuos apie gerbū

vį skelbimus si«iuzdino. Da

bar pasirodė, kad tas gerbūvis

Bet šen. Wagner rado ir pri

tarėjų. Kaikurie jų dar pri

segė, kad administacija dar

buojasi nuo visuomenės užslėp 

ti tikrųjų apie nedarbu padė-

bininkų. Reikalingas veiki

mas, bet ne koki apgailesta

vimai ir administracijos kal

tinimai. Be Kongreso veikimo 

administracija ir tolesniai ne 

si rūpins bedarbiais.

‘ ‘ International Brotherbood 

of Railroad Trainmen” prezi

dentas VVhitney tivrtina, kad 

šiandie šioj šaly yra keturi: 

milionai bedarbių. Nedarbo su j 
mažinimui jis siųlo visose pra

monėse įvesti G valandų dar-Į

TARPVALSTYBINIS KO 
MISIONIERIUS.

Viįį»-

NEPATIKO.

“Darbo departamento sta- dienoje, ,

tistikų biuras ”, sakė šen. Wag Prekybos departamento se

nei-, skelbia, kad praeitų spalį kretorius Lamont tomis dieno- 

1 nuošimtis darbininkų pa-i,n*s išnaujo. paskelbė senų pa-j 
liuosuota iš dirbtuvių; lap-Įsaką, ^ad už poros mėnesių j

buvo vienas prasimanymas, kritv 3 nuošimčiai daugiau;!Spjūvis gryšiųs

Tas buvo daroma politiniais 

sumetimais.

Anų dienų senatorius Brook

gruody taip pat 3 nuoš., gi j 

sausy apie 2 nuošimčiu.

“Bet tas nepasako visosI

Grūdas.
Hug M. Tate iŠ

bart, pažangusis republikonasįapie nedarbu istorijos. Išeitų,

iš lowa valstybės pirmutinis 

senate prašneko apie didelį 

nedarbu šaly. Jis pareiškė, 

kad šiandie bedarbių skai

čius siekius tarp 3,000,060 ir 

6,000,000. Tad jis patiekė re

zoliucijų bedarbių sušelpimui 

skirti 30 milionų dolerių. Jis 

sakė, kad bedarbių šeimynos 

daug skursta, daugelis jų al

ksta. Tad patarė tais milionais 

bedarbius sušelpti per Raudo

nąjį Kryžių.

Bet štai kovo 4 d. Darbo 

sekretorius Davis kabineto 

susirinkime reiškė nepasiten

kinimo senatoriaus Brook 

barto sumanymu. Jis neužgy

nė didelio nedarbo, kas pap-

kad tais keleriais menesiais 
paliuosuota 9 nuošimčiai visų 
darbininkų. Tečiaus nepapras
tai įdomus faktas, kad tais mė 
nesiais išmokami užniokesniai 
darbininkams sumažėję pil 
nai 15 nuošimčių.

j Teisėjas

Kno.vville, Tenn., paskirtas

i Tarpvalstybiniu Komisionie-

, , ... ;rium vieton Richard V. Tay-
•alies kongresas atlie- 1

, , . , , , lor is Alabama.

ku garbingų darbų valdžios
lėšomis siųzdamas į Francijn * ,"e‘w ' — -■*

aukso žvaigždžių motinas ii bo išgriovimo reikalu. Įvairio- 

našies aplankyti ten žuvusių se pramonėse šiandie dešimtys 

ir palaidotų savo s^unų ir v\- tukstančų bernaičių ir mergai- 

>rų kapus. Štai senatorius Al-'čių iš,naudojama darbais, kau 

len iškelia sumanymų, kad ir ( r*/". • u. „ : r.r.agusių

KAIPGI SU DARBAIS.

Sios

“Anot surinktų davinių, 401

miestuose 19 nuošimčių unijų
, .. laidoti, duoti

narių sausio menesiu neturėjo ’
darbo. Sekretorius Lamont kyti » kaPus valUžios 

v , > , ■ • mis.
praneša, kad spnet sausio me-

, , , . j , c.,i tiražus sumanymas. Bet ar
nešiu statybai panaudota 8b J

... . , , . v. nebūtų praktiškiau, kad ko

milionai dolerių mažiau, negu ‘ ’
.. . . gresas daugiau rūpintųsi tėvųsausy, 1929 m., nežiūrint pre- ° ® 1

lir gryžusių iš karo jaunų re
zidento konferencijų su pru-i ® • * >

. , . rų likimu čia, naimeje. šian-
moninkais. , . . .

die daugelis tėvų, kurių is-
“Tie faktai labai neaiškus. 

Jie reikalingi išaiškinimų ir

tėvanis, kurių sūnus ten pu-p'yrų neturi darbo.

piogos aplai-, Tįesu> kongresas tuo reika

lu pravedė konstitucinį prie

dų, bet šiam priešinas įvairių 

valstybių politikai. Kongre

sas turi pakaktinai dorinės 

galimybės palaužti tuos ir ki

tus politikus, jei tik butų tam 

tikslui gražaus noro.

augino savo sūnūs ginti savo
Anot apskaičiavimų, apie 

i du milionų vaikų šioj . šaly

PROTOKOLAS.
t* ••

(Tąsa)

Gimimo šv. P. M. Par., Marąuette Park.
I) L. R. K. Sus. Am. 183 kp. — 

J. Mickeliunas, F. Čižauskas, Dr. Y. S. 

Naryauskas, I’. Gailius, J. Butkus. 2) 

Šv. Kaz. Karalaičio dr-jos — G. Staniu 

lis, J. Sutkus. 3) JzhImI. Sųj. 23 kp. — 

P. Gailins, A. Zngunienė, M. Atkočiunie- 

nė, B. Nemirtoms. 4) Moterų Sųj. 67 kp. 

— M. Sveiiciskuitė, A. Siitkienė, p. But

kienė, H. Mickelinnienė. 5) Šv. Barboros 

dr-jos — M. švenciskaitė, S. Stoškiutė, B. 

Tamošaitienė, J. Jurgaitienė, O. Sloksnoi- 

tienė. (Dr-ja aukojo $5.69). G) Šv. Knz. 

Akad. Reni. K sk. — A. Butkienė, O. Nor- 

sutienė, Z. Stočkiutė.

(v. Mykmo Parapijos. North gide.

. . . , . ,, . , , x • • xi v i • šalies garbę, ir daugelis daly-C11
rastai įvyksta, tik sake, kad1 teisingų atsakymų. Kokius j dirba i vairiausius darbus

vavusių kare tų sūnų pramo-įvairiausius uaious. 

nės centruose kasdien apeina J^ad tuos vaikus pakeistų su- 

dirbtuvių eiles ir niekur ne-Įau8ę.(žnionės, žiūrėkis, nedųr- 

i bas greitai išnyktų.

bedarbių šelpimas teikiama 

išmalda, kaip senatorius norė

tų, yra nepraktiškas. Ameri

kos darbininkai reikalauja są

žiningo darbo, nuolatinio dar-

Amerikos protestantams nepatiko Šven

tojo Tėvo labai teisingas žodis apie Ameri

kos jaunimų. Jų spauda, atsiliepdama į Po

piežiaus pareiškimų, sako, kad Jo Šventeny

bė neturėjęs teisės ir autoriteto kalbėti apie 

visų Amerikos jaunimų. Bet, čia reikia pa-j^0’ sakė jis, bet ne išmaldos,

brėžti, kad Šv. Tėvas nedavė įsakymo, o tik J k^*P tai bedarbiai šelpiami 

nurodė į blogus Amerikos jaunimo palinki- j■*^nK^Uoj ir kitose sulysę, 

mus, kurie tolina jaunimų nuo krikščionybės j Anot sekretoriaus, 30 milio- 

(iėsnių. Tai itaryti Šv. Tėvas turi pilniausią' Ulelių suma yra permen- 

teisę. Jisai yra sargyboje krikščionybės idea-į^a ni0,kėti pašelpų, 3 milio- 

lų. Del to visiems krikščionims, kad ir neką-įna,ns žmonių Per aštuoniolikų 

tulikams, reiktų būti dėkingiems Popiežiui i savaičių išpultų vos po vienų 

Pijui XI už perspėjimų.

mu

atsakymus siūlo administraci

ja? Girdi, sutrukdytas muitų 

tarifos svarstymas užgavęs ša

ly vedamus reikalus. Ši istori

ja išėjo iš Baltųjų Rūmų ir;. v v. - (
visi šalies laikraščiai » pM-i1*8 žn‘°8us P«P“Ž‘”8- k^gauja išnaudotojams! Tai nė

kelbė vasario 19 d. Tuo būda! kOT,«resas tėvanB toli <laU-.™ toki j^kai.

• x v x- x-i • i Igiau pasitarnautų parupinda , . , .norėta užslėpti tikrųjų nedar-. * ?. , , . , , i Jei valstybės atsisako 1

gali gauti jokio darbo.

Kiekvienas sveikai protau-'

jus žmogus pripažins,

; mas jiems darbo, negu vald-

rt’A

Apie du milionų vaikų ver-

<ori- 

pripažinti, 
už-

bo priežastį”. ,v. .......................... . . o,
•» izios lesonns siųzdamas juos i , ...>Sen. \\ agner toliaus pareis-1 kongresas gali įstatymu

, . . , Eurppų aplankyti savo myli- , ° ,
ke, jog Darbo departamentas, .VFJ • ,drausti vaikams darbus. Ka-

neturi reikalingu statistikų a- mpus.
, , . .... Į Kiekvienam suprantamu,pie nedarbu ir reiske noro' . . :

, , . . .... t- i x i x- x- j x x -i • -kad tuomi tėvu pasiuntinių į[dolerj, savaitėje. Kad trumpes- patirti departamento apsilei- ...
• - x- t i x-i • (Europa jų šeimynos nebus ap- 

laiku išpultų daugiau, se-lduno priežastį. Juk tikrosios, i i /
, , . X- x-i • draustos nuo alkio. Nebus jos

apie nedarbu statistikos rei-
... .. . , ^x . , pavalgydintos, aprengtos irkalingos pačiam prezidentui, _

stitucinį priedų 

on gresas

i kretorius nesakė.
Jau prasidėjo rinkimų kampanijų. Visa 

eilė kandidatų stengiasi gauti nominacijų į i Kovo 3 dienų senate svars- 
įvairias valdžios vietas. Jų tarpe yra ir lietu-!tant muitų tarifos klausimų 

vių kandidatų. Didžiausia kova eina tarp J senatorius VVagner, deni. iš 

republikęnų, kurie yra suskilę i keletu gru-1X. Y., staiga perkirto svars

čių. Ir Ijetuvių geras prietelis, senatorius j tymus, iškeldamas reikalavi- 

Cliarles Deneen, kuris irgi šiemet turės bū-'iuų. kad šalies administracija 

ti perrinktas, pradėjo rinkimų kampanijos j atkreiptų donms į gyvuojantį 

darbų. Jo ojx)nentu yra p-nl McCormick.

ra,-.- ?r-/-—'--------- ul

kad žinoti, kokių priemonių; 

imtis.

neturės pastogės.

visoj šaly didelį nedarbu.

Į Tad ne į Europą tuos tė-! 

vus siųsti, bet parūpinti jiems \

... v i v darbo. * i

gos ir palankios bedarbiams; . į
kalbos ir faktų iškėlimai te- J Kaiįigi jiems parūpinti dar- j 

čiaus nepalengvins niilionanis bo? Visupirmu kongresas smar ; 

skurstančių ir alkstančių dar- ■ kiau turi padirbėti vaikų dar

da jis tai atliktų, garbingiau 

ir praktiškiau pasielgtų, ne

gu siųzdamas tėvus į Euro 

pų, kada tų tėvu šeimynos 

šiandie dėl nedarbo vargsta 

ir alksta.

Aguona.

Tų ir kitų senatorių jausmin ‘DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI

ČIUS NUOLAT AUGA.

APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”

Kišunienė, M. Kupčunienė, P. Duinbliaus- Maskolaitis, V. Rėkus, J. Lebežinskas, N. .kas, M. Andrei i unienė, M. Kamtienė, O.

kienė, J. Kremenckaitė. A. Martinkienė Kulys. 13) Šv. Kaz. Brolių ir Seserų dr- 

(Dr-ja aukojo $1). 3) Apaštalystės Maldos jos — K. Norkus, E, Andruškevičienė, V. 

ir Tretininkų dr-jų — O. Valunienė, K. J.«ckavičienė, B. Kizelevičius, A. Grikšie- 

Vilčinskienė, O. Ješkulaitė, A. Kumšlytis, * nė. 14) Moterų Sųj. 4 kp. — N. Kregždie-

K. Jesevičiutė. 4) Šv. JuozaįMi Globėjo nė, M. Mareckienė, E. Maskolaitienė. 

dr-jps — S. Buividas. P. Plečkaitis, K. ;

Bagentavičius, A. Sakys, D. Rokus. 5) A. Į

L. R. K. Fe<l. 23 sk. — J. Berkelis, V. ' 1) Šv. Dievo Motinos Sopulingos dr-

Struogn, P. Valančiūtė, O. Čepųitūmė, M. 1 jos — E. Vasiliauskienė, E. Bružienė, M. 

Butkienė. G) Lietuvos Vyčių 5 kp, — Matulienė (Dr-ja aukojo $5). 2) Šv. An- 

J. Liebežinskas, P. Maskolaitis. 7) L. R.

Sv. Antano Parapijos, Cicero, IU.

K. Sus. Am. 1G kp. — A. Kumšlytis, J. 

Vaiuuuskas, V. Kazakevičius.. 8) Moti

nos Dievo Aušros Vartų dr-jos — A. Pen- 

kauskas, K. Šerpetis, J. Jenulaitis, M.

tano iš Padvos dr-jos atstovai — Jonas 

Bartašius, A. Laadauskas, J. Gribauskus, 

J. Stankevičius, Step. Kmtkevičius. 3) 

lxub<l. Sųj. 3 kp. — A. Valančius, K. Sriu 

bienė, Edv. Misius, O. Misienė, p. Palu- 

binskienė. 4) Šv. Amžino Ražančiaus dr-Grigas, A. Bauinilns. 9) Po Globa Šv.

Cecilijos dr-jos — V. Diržys, A. Saliukus, jos — Alox. Putromentas, O. Kajanie- 

St. Berkęlis, N. Kregždienė, T. Buguše t nė, E. Kutienė. 5) Apaštalystės Maldos 

vičiutė*. 16) šv. Kaz. Akad- Reni. 3 sk. dr-jos — L. Tomašauskaitė, O. Aleksan- 

— G, Kavaliauskienė, O. Kizelęvieieik*, ' dravičienė, V. Petrauskienė, M. Česienė, 

A. Grikščienč. 11) šv. Mykolo Ark. dr- O. Sesnau.skienė. 6) Moterų Sąj. 2 kp. — 

jos —• T. Mučis, P. Vuškenas, A. Babi- A. .Sainsonaitė, A. Jobnsonienė, E. Rra-

1) šv. Mykolo par. — V. Kavaliaus- j čius, J. Šriubas, Ą. Palubin. 12), Šv. My- j zaUskienė*. 7) Visų Šv. Moterų ir Vyrų 

kas. Teo. Mačys. 2) Šv. Ražančiaus — K. kolo Par. choro — A. Bacevičius, F: dr-jas — M. Dambrauskas, A. Rabačaus-

Slickienė. 8) Federacijos 12 skyriaus — 

K. Žilvitis, O. Rašinskienė, O. Simonui- 

tienė, — B. Daukšienė, A. Šulguitė. 9) 

Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 9 sk. — Vai. Pet

rošienė, Mar. Norgelienė. 16) Šv. Gyvojo 

Ražančiaus dr-jos — L. Černauskienė, O. 

Milašauskienė, K. Andrulaitienė. 11) Šv. 

Pranciškaus Tretininkų dr-jos — Ag. Ra

kauskienė, Roz. Valančienė, Jul. Mitkienė, 

0. Daujotienė. 12) Ciceros Aimanai — 

Helen Mikulis, O. Rimkus, J. Mikolai- 

nis.

Visų Šventų Parapijos, Roseland.
1) Visų Šventų parapijos — Kaz. 

Grinius, xldol. Čepulionis, M. Pavelonis. 

2) Maldos Apaštalystės Brolijos — Em. 

Čepulionienė, O. Šalkauskienė“, Elz. Nor

vaišienė. 3) Šv. Onos dr-jos — J. Ja

sinskienė, D. Žukauskienė, M. Norvaišie

nė. 4) Lietuvos Vyčių 8 kp. — Jul. Ze- 

kis, Ant. Šlikas, Jonas Stočkus, 5) Šv. 

Kaz. Akad. Rėmėjos — E. Čepulienė, E. 

Norvaišienė. G) Šv. Prane. Tretininkų — 1

O. Šalkauskienė, Donu Suokienė. 7) šv. 

Vincento Paulo dr-jos — A. Draugelis, 

*J. Janilionis.

Šv. Petro ir Povilo Parapijos, West 
Pullman. v

1) L. R. K. Labd. Sąj. 16 kp. — Zig- 

Gedvilas.

Chieagos Apskričiai ir Centrai.
1) L. R. K. Sus. A. Chieagos Apskri

ties — J. x\. Aukštaitis, J. Jusevičius, F. 

Zakaras. 2) X L. R. K. Moterų Sųj. Chi- 

cagos Apskrities — S. Sakaiienė, A. Ale- 

liunienė, — A. Nedvarienė, J. Volterienė, 

O. A. Nevulytė. 3) Lietuvos Vyčių Clii- 

cagos Apskrities — A. Gužaitė, A. Pet

rulis, J. Bulevičius. 4) L. V. “Dainos” 

choro — L. Krekščiunus, lg. Sakalas. 5) 

Įkalni. Sųj. Centro — M. Šlikas, A. Nau- 

sėda, Z. Gedvilu, P. Fabijonaitis, R. Ges- 

lautas.

(Bus daugiau)
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Dirbk, Visa Atsieksi.
I. Jaunatvės darbingumo 

padariniai.
Kas jaunas daug ir su pa

siryžimu dirbo lavindamas sa
vo proto bei sielos galias, tai 
subrendęs ir net senatvėje bus 
taip pat darbingas. Jei jau
nas nesunaudosi savo jėgų ge-

Lietuva laivo šimtmečius 
laisva ir galinga, valdoma vy
rų, kuriu retas temokėjo pa
sirašyti. Talentas daug- reiš
kia, bet daug daugiau darbas 
ir taktas. Jei mokėsi kiekvie
name atvejyje tinkamai pasi
elgti, tai būsi visų gerbiamns,

rieins darbams, kūrybai tai laukiamas, visur laimėsi...• • 7 I . • -- • • « •vėliau jau nieko nestengsi ge-; Kai Cezaris, išlipęs ant Bri 
ro padalyti. Įpratęs nuo jau- tani jos kranto, suklupo, tai 
natvės karštai dirbti, tokiu pa- tuoj smėlio saujų ir laikė jų 
siliksi. Jaunatvės garbė — už- iškėlęs kaipo laimėjimo ženk- 
sikaršėiavimo vaisius, liet dva- lų. Tokiu būdu slėpdamas nuo 

' sios galiūnu galima būti tu- draugų būrimų, kuris būtų bu- 
rint ir visai silpnų kūnų. -vęs palaikytas blogu. Keletas 

Odisėjų, Iliadų parašęs se- akmenų Dovydo rankose buvo 
nas, aklas Homeras. Miltonas geresnis įrankis, gerai juos 
apakęs, pasenęs nė kiek ne- vartęjant, negu Galijoto dur- 
suniažino savo energi jos, drų- tuvas ir jo jėga — rangiai, 
sumo ir vilties. Visados dirbo,! Kiekvienas turi gerbti su
judėjo kiek galėdamas. Dan- ve, jei nori, kad kiti ji gerb- 
dolo, Venecijos dožas, vado- tų. Ar gali kas, jiavyzdžiui, 
vavo kariuomenei būdamas 94 gerbti girtuoklį, jei jisai, pats 
metų. Velingtonas galvojo a- savęs negerbdamas, voliojasi 
pie karo žygių planus ir rfl- purvyne.
pinosi tvirtovėmis būdamas1 “Ir tokiam žmogui aš drį- 
80 m. senis. Bakonas, Hum- sau pavesti šalies administra- 
boldtas mokėsi ligi pat mir- eijų!” sušuko Pittas su pasi-
ties. Dr. Joliansonas parašė biaurėjimu, išklausęs besigi-, 
geriausių veikalų 78 m. Defoe riantį generolų Volfų, kuris 
išspausdino savo “Robinzono išvažiuodamas karštai pasako- 
gyvenimų” 58 m. Njutonasjjo apie didžius darbus, ku- 
rašė savo gamtos įstatymų 81 riuos ten įvykdys. Ministeris 
m. Platonas mirė rašydamas pirmininkas nesitikėjo, kad 
811 m. Tomas Skotas pradėjo, tanai pagyra jaunikaitis sirg- 
tyrinėti senųjų žydų kalbų bū-1 damas drugiu galės keltis iš 
damas 86 m. Galilėjus jau bu- lovos ir vesti kareivius Į ko-

ŠIANDIEN DAINUOS IR WHFC RADIO STOTIES iškrito, o didis užkariautojus 
vėl nuleido galvų ir nuėjo mu
sydamas apie svarbius vals
tybės reikalus. Kai Napoleo 
nas iš pi runk ištrėmimo sugrį
žo j Prancūziją. tai kariuo
menė išėjo pasitikti menkų jo 
palydovų būrelį. Napoleonas,
.tenorėdamas kraujo išliejimo, 
sustabdė savo palydovus ir
rankas sukryžiavęs ant krūti- mo netrukdys, 
nės ramiai priėjo prie savo1 
buvusios gvardijos ir

uždarbiai.- Vienok, žinodamos! 
mūsų Prieteliu širdies kilnu
mų, nenusimename, jaučiame 
kad Jūs padėsite mums visuo
se reikaluose, taip kad mes 
per tai galėsime ramiai Die
vo garbei ir mūsų tautiečių 
naudai darbuotis ir juo nau
dingesnės tapti, kuomet būti
ni laidini reikalai patarnavi-

Sloan’s
Liniment

tarė;

— Kas nori užmušti savo 
imperatorių ?..

Kareiviai nuleido ginklus ir 
atidavė .jam karališkų garlię. 
Tolimesnis kelias buvo triuin- 
falis žygis..

J. Vai'ferutis. iš

LAIŠKAS Į VISUO
MENĘ.

Taigi ir šių metų su kovo 
mėnesiu mūsų Vienuolyno nau 
dai vajui prasidedant, pasiti
kime, kad ir Jūs skirsit mū-1 
sų dalelei aukų. Už jų būsi-

Brangūs Prieteliai!
Nekartą jau mums gelbėjo

te reikaluose, dėlto ir dabar 

su viltimi prie Jūsų kreipia- 

nės ir prašome mums vėl pa- 

jelbėti su auka, nes mūsų rei-

Žinomoji mūsų dainininkė p ni M. Janušauskienė, kuri,^^ ir s^°^°s vis yra dides- 
šj vakarų dainuos “Draugo” ir Peoples Furniture Co. kon-!,nčs’ negU mes pačl0s juos ap" 

certe iš AVHFC radio stoties. Kiti solistai bus šie: p-lė E.
Jovaišaitė, p. A. Kaminskas, p-lė K. Mickaitė, p. M. Gubista, 
p-lė Josephine Schultz. Be to, dainuos chorai, duetai, kvar
tetai. Programas prasideda lygiai 7 vai. ir tęsiasi iki 8 vai.

rūpinti galėtumėm. Vienuoli- 
i jos darbuotė plečiasi, bet ne

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenustjnlnkit, bet eikit paa 

tikrų, specialistų, ne pas kokj nepa- 
tyrėl). Tikras specialistas, arba pro-

! fesorius, neklaus jūsų kas jums ken-
me dėkingos ir stengsimės kla’ ar kur skauda, bet pasakys pats.

po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laikų ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggi. 
'.X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik- 

|ras negeroves, lr jeigu aš paimsią 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pjrmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užsisenejnslų, įsi
kerojusių, chroniškų ligų, kurį ne- 

net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ilso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 

po pietų. Vakarais nuo 5 liti T 
Nedėliomia nuo 10 ryto iki 1 

po ptetų

Jums atsilyginti už tai kas
dieniniu atsiminimu maldose. 

Jums atsidavusios, 
šv. Kazimiero Seserys.

PRAŠYMAI ATMESTI

Kauno miesto taryba savo 
jiosėdy svarstė šv. Zitos ir 
Blaivybės draugijos prašy
mus, kad paskirtų didesnę su
mų lėšų tų draugijų kultūros '.pasidavė 
reikalams. Šv. Zitos draugija 
prašė pašalpos senei jų prieg
laudai laikyti, o Blaivybės 
draugija blaivinimo darbui 
dirbti. Tačiau abu prašymai 
atmesti. Pasiteisinta kreditų 
stoka, “R.”

20

!?

vo 70 m., kai vų. Tas paviršutinis pasigy
rimas buvo tik pavasario pa

buvo dora,

rašė apie .judė
jimo dėsnius. Jokūbas Vatas 
mokėsi vokiečių kalbos 85 m. tos, po kuriomis 
Ponia Somervile pabaigė sa-J galinga siela, 
vo “Tyrimai apie molekulas { —Kur yra tavo stiprumas?
ir mikroorganizmus” turėda- —; tyčiojosi iš belaisvio Kolo

no.fma 89 m. Humboldtas fužliai- 

gė savo “Kosmos” 90 m., tik Čia, — atsakė dėdamas
prieš mirtį, rankų prie krūtinės.vienu menesiu

Grantas ligi 40 m. buvo nie- į Robertas, normalių kuni- 
kam nežinomas, 42 m. jau ga-, gaikštis, buvo sužeistas už
raus generolas. Bismarkas di-1 nuodyta strėle. Gydytojas pa- 
džiausios galybės sulaukė 80 sakė, kad jis išgytų, jei kas 
m. Lordas Palmerstonas mirė; iščiulptų tuos nuodus iš žaiz- 
81 m. būdamas ministeris pi- dos. Robertas atmetė tokių 
rmininkas. Ludovikas 115-os j pagalbų, bet jo žmona Sibila 
metų rašė atsiminimus iš jau- jam bemiegant iščiulpė jo žai- 
natvės laikų. Popiežius Leo-įzdą, ir pati mirė išgelbėdama 
nas XIII rūpinosi visais o- j vyrų.
piausiais religiniais bei visuo- į Kavanaehe, geltonojo dru- 
ineniniais klausimais ir pats i gįo epidemijos metu, visi di- 
rašė geuiališkas enciklikas li-jdžiosios vaistinės tarnautojai 
gi gilios senatvės—93 m., ir išbėgiojo. Liko tiktai vienas 
net mirties patale parašė lo- jaunikaitis, kuris neapleido 
tyniškai klasiškos vertės eilė-1 snvo vietos, nors draugai ir 
raštj. Hindenburgas 80 m. pre įkalbinėjo. Dirbo dienų ir na- 
zidentauja Vokietijoje. Dr. J. ktį. Miegojo nenusirengda- 
Basanavičius dirbo, budėjo į mas. Vaistinės savininkas ap- 
tėvynės sargyboje ligi pat mi- sirgęs mirė, tarnaitę pasise- 
rties. Dr. J. Jablonskis, pa- , kė išgydyti. Tuo tarpu apsir-

Memfise pagalbos komitetas 
negalėjo rasti žmonių ligo
niams prižiūrėti. Vienų dienų 
atėjo kreivu veidu, trumpai 
nukirptais plaukais, šlubas 
žmogus. Gydytojas atsakė jo 
pasisiūlymų, nes manė jį ne
tinkamų esant tokiam darbui. 
Bet jis vis prašės, kad priim
tų. Komitetas, nors labai ne
noromis ir trumpam laikui, 
tačiau priėmė. Tas žmogus i

7 mėnesius ramiai žiurėjo nu-1 
rčiai į akis. Kunigas buvo ka- Į 
rtu, slaugė ligonis. Del jų pa- t 
siaukojimo aplinkiniai kaimai Į 
išliko nuo epidemijos, nes už
krėstieji nubraukė visokį su
sinėsimą su aplinkiniais gyve
ntojais.

Ir bendrai reikia ' pasakyti, 
ka/1 visa, kas yra gera pasau
lyje, atsiekta tik tvirto būdo 
ir pasiryžimo dėka. Sakoma,

Ekskursijos

tiumpą laikų tapo geriausias ].a(Į pasaulyje nieko nėra di 
prižiūrėtojas. Dirbo be t va-, dėsnio žmogų, bot 
ilgos, pilnas pasišventimo, drų
sos ir pasiryžimo. Kur liga 
labiausiai siautė, ten jis dir
bo. Kenčiantieji ir mirštan
tieji jį laimino. Užmirštiems 
ir apleistiems jo veidas buvo 
angelo veidas. Visų savo at- 
lyginimų Įmesdavo į dėžutę 
sergančiųjų naudai. Netrukus 
ir patsai apsikrėtęs mirė. Lai
dojant paaiškėjo, kad tai žiau
rus piktadarys buvo.

uz žmogų, net žmogu
je nieko nėra didesnio, kaip 
tvirtas būdas. Tvirtas būdas 
veikia ne tik pačiam, bet ir 
kitiems.

liegęs, susenęs rašo, tobulina 
gimtąją mūsų kalbų.

Taigi matome, kad nei am
žius nei sveikata neturi, ir 
negali turėti, įtakos darbš
čiam, pasiryžusiam žmogui. 
Teisingai sako, kad darbštūs 
žmonės panašūs j vyną: am
žius naikina bloga, o tobulina J 
gera, tvirtina sielos galias. • 
Proto, sielos jausmą galima 
nutęsti ligi žilų plaukų, tik . 
reikia netingėti, neapsileisti...,

II. < Būdo tvirtumas.
Abraomui Linkolnui norint 

gauti aukštesnę vietą reikėjo Į 
39 balsų. Tuo tikslu jis nuėjo 
pas laukuose dirbančius dar-, 
bininkus. Jie neklausė jo, nr 
tu turi gabumų ir mokslo, o 
tik norėjo žinoti, ar jis »tip» 
rus yra. Linkolnas, paėmęs 
arklą, aparė visų lauką tų vy- • 
rų lydimas. Jie visi balsavo ; 
hž jj.

go geriausias jo draugas. JĮ 

gydė kolei numirė abu, bet 

ligi paskutinės gyvenimo va

landos neatsitraukė nuo savo

pareigų.
Panašios epidemijos metu

TUBBY

Iš Londono 1676 m. užkre
čiamoji liga, Įiaplito apylinkė
se. Eyamo kaimo gyventojai 
apsirgo. Likę sveiki jau ren
gėsi bėgti, liet vietos kunigas 
likosi ir kitiems patarė liktis 
sakydamas, kad liga jau visį 
vien yra visus apėmusi, o iš
bėgdami dar labiau ją išpla
tinsią ir sveikųjų tarpe. Visi 
paklausė jo patarimo ir per

— Argi tu drįstum užmušti 
Kajų Marijų? — tarė begink
lis romėnas atsiųstam žmog
žudžiui į jo kalėjimų. Kimb- 
ras, pamatęs tvirtų joį žvilgs
ni ir taip pat ištartus žodžius, 
pabėgo.

Vienas pavergtos šalies 1 
jaunikaitis, norėdamas atker- i 
šyti Napoleonui, pasislėpė jo 
namų karidoriųje. Kai impe
ratorius giliai užsimųstęs ir 
nulenkęs galvų ėjo, jaunikai
tis nutaikęs norėjo šauti, bet 
mažas šlamesys jj išdavė. Na
poleonas suprato savo būklę, 
bet netardamas nė žodžio į 
smeigė akis į jaunikaitį, lyg 
pasityčiodamas iš jo. Ginklas

Lietuvių R. K. Federacija kartu su 
dienraščiu “Draugu” ruošia šiais metais 
dvi ekskursijas į Lietuvą per Romą.

Pirmoji ekskursija išplauks laivu 
“Rochambęau” iš New Yorko 23 bal. 
(April). Su tuo laivu vyksta daug Ame
rikos maldininkų į 30-jį Tarptautinį Eu
charistinį Kongresų, kuris Įvyks Karta- 
gos mieste, Afrikoje geg. 6—11 d. Ameri
kos lietūVitį" ekskursija prisideda prie tos 
bendrosios Amerikos katalikų ekskursi
jos ir gegužės 2 d. pamatys Gibraltaru, 
kurį galės aplankyti visi norintieji pama
tyti žymesnes vietas. Geg. 4 dienų pama
tys miestų Algier, o geg. 6 d. bus Tuni
so mieste. Ten laivas stovės ir patarnaus 
keliauninkams vietoj viešbūčio. Kas ry
tas Eucharistinio Kongreso dalyviai bus 
nugabenami į Kartagų ir parvežami lai
van. Kongresas tęsis nuo geg. 6 d. iki 11 
d.

Geg. 12 d. laivas išplauks i Neapolį 
ir 13 d. iš lyto bus tame stebėtino grožio 
mieste. Keliauninkai aplankys ugniakalnį 
Vezuvijų, garsų Neapolio akvarijumų, 
stebuklais garsių Šv. Januario katedrų, 
Muziejų ir atkastųjį miestų Pompeų.

Geg. 14 d. po pietų traukiniu išva
žiuos Romon. Romoje pabus keliauninkai 
keletu dienų. Bus priimti pas šv. Tėvų; 
aplankys Ainžinųjį miestą, pelnys Jubi
liejaus atlaidus ir paskui iš Romos per 
Genoų, Nicejų Į Liurdų. Iš ten per Pa
ryžių, Berlynu į Kauną. Kelionė jūrėmis 
iš New Yorko į Tunisu, gyvenimas per 
visų Eucharistinį Kongresų laive ir ke
lionė į Neapolį viso kainuos $210.00. Ke
lionė automobiliais Gibraltare Algerijoj 
ir Tunise $22.50. Uostų mokesčiai $11.00. 
Atgal iš Havre į New Yorką $100.00. 
Reiškia viso round trip turistine klase 
jūrėmis $343.50.

Kol kas neturime aiškių žinių, kiek

Lietuvon.
kainuos vykimas į Liurdų ir per Paryžių 
į Kaunu. Vėliau pranešime.

Antroji Federacijos ekskursija iš
plauks iš New Yorko į Romų Gegužės 17 
d. Neapolyje bus apie 26 geg. Maldinin
kai aplankys Vezuvijų, Pompėją ir pa
bus Romoje apie 7 dienas, bus priimti 
pas Šv. Tėvų, pelnys Jubiliejaus atlai
dus, pamatys garsias katakombas ir per 
Vienna i Kaunu.

Ši kelionė kainuos, jei susidarys gru
pė iš 25 žmonių II klasės: laivas $120.00. 
Neapolyje ir Romoje buvimas ir kelionė 
$18.60. Iš Romos į Kauna kelionė $29.75. 
Viso $176.35.

Trečia turistine klase; Laivas $104.00. 
Neapolyje ir Romoje buvimas su kelione 
$17.15; iš Romos į Kaunu geležinkelis 
$18.35. Viso turistinei klasei $147.50. Jei
gu Jūs patys, ar Jūsų pažįstami norėtų 
prisidėti prie vienos, ar kitos ekskursijos, 
greitai praneškite į “Draugų” 2334 S. 
Oakley Ave., Chicago, III.
'^^DIIAuSAS^PUB^CCę^^^ 

2334 S. Oakley Ave.,

Chicago, H.
Gerbiamieji; Noriu važiuoti su Fede
racijos pirma ekskursija ..................

• •••••••••.•••••••••e. ••••••••••••••
į Eucharistinį Kongresų ir į Lietuvą.

Antra ekskursija .....................................
Į Romą ir Kauną.
Praneškite žinias;

Kiek kainuos turistine klase. 
Kiek kainuos antrąja klase. 
Kokius turiu turėti dokumentus.

Mano vardas .......................................

Adresas ............. ............................

He Believes in Sovving in Fertile Soil.
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Pirmadienis, ttovo 15, l§30

LIETUVIAI AMERIKOJE 

SHEBOYGAN, WB. TORONTO, KANADA.

Misijos nusisekė labai gerai. Parapijos vakaras.
Toronto lietuvių Šv. Jono 

buvo Kf' PuraPUos iyyk°» vakaras 

š. m. kovo įnėn. 1 d., Šv. Ma-1 

svetainėje. 

Vaidinta 3 veiksmų komedi

ja ‘ ‘ Moterims* neišsimeluosi ’ ’. ’

Per visus a&tuonias dienas,

nors ne visuomet oras

tinkamus, žmonės noringai rin

kosi i bažnytėlę pasiklausyti

Misijonieriaus pamokslų. Kas
dien būdavo arti piLnė bažny 

v. v . . , . , .Vaidino šie jaunuoliai: O. Ka
na žmonių, o kui oras būda-! d

. . , . , . linauskienė, 0. Kazlauskaitė,vo geresnis, tai kai kuriems ’ _
E. Lastauskaitė, E. Sakalytė, 

J. Krasauskas, L. Vektaris, 

d. Paliulis, A. Kudainskas, P.

... r v , ii, : Kvedaras, St. Dubauskas. Pro
visa bažnyčia, anot gero. kle- ’

gramų vedė Ramanauskas.

ir vietos galėjo pritrūkti. La-) 

bai gražaus darė įspūdžio, kai 

šeštadienyje ir sekmadienyje

bolševikais. O juk žinome, kad 
jiedu išsijuosę dirba katalikų 

labui.

Ei, broliai, sesutės, meskime 

neapykantų. Eidami į susirin

kimų neužtemdinkime savo 

proto. Tada galima bus dau

giau naudos padaryti susirin

kimuose. Jeigu kas kuo būna 

nepatenkintas, valdyba ar kuo 

kitu, duokite įnešimus iš

rinks kitų. Mielu noru ati

duos darbų kitiems dirbti. Ak 

minėtam susiriųkime pir-

Galvos Skaudėjimas 
Sustoja

SKAUSMAI IŠNYKSTA

Gaukit greit* pugclbą paiiuduuii 
OKANC.EINE MILTELIUS 

JŪSŲ APT1EK1NINKAH 
Pardavinėja ir rekomenduoja

OILANUKINE 9 c 
MILTELIUS

įr

BALABAN & KATZ 
TEATRAI

mininkas siūlė darba. Kodėl 
tuo klausimu neimta balsas?

Girios Voiungėlis.

DAINUOS

Šv. Panelis Gimimo Parapijos Ckoras

Chicagos teatro rodoma voi 

kalas “Giri Said No.” Daly

vauja William Kainos ir kiti 

žymūs artistai.

Roosevelt teatre rodoma 

visaį naujas veikalas “Arina 

diristie,” kur dalyvauja G re 

ta Garbe.

United Artists teatro rodo

ma “The Vagabond King.”1 

Tai yra vieua iš pagarsėjusių 

operečių.

McVieker teatre tebeina vi

siems patinkantis veikalas 

“The Love Parade.”

Oriental teatre eina 

Sky Hawk.”

MIRTINAI SUSPARDĖbono kun. Garmaus, “in cor- 

pore” ėjo prie Dievo Stalo.

Daugelis, kurie ligšiol dėl šio ,

, . i-ii- . v !patenkinta vaidinimukios ar kitokios priežasties . ________ -________ .j_____--
. .... ,, v :žintaitis artistus gerai nugri- . , v .... .

buvo atitolę nuo Bažnyčios,' ° ° j instant užpuolė (»3 metų senu-
niaA0* kų, Ant. Stauskį, ir pradėjo

j Po vaidinimo panelė Z. Jur- .. muSti 2inia
„ , .... , i£iute P“Soko V- tis heveit negaišo, nes užpuo-

1 askutmoa tris dienas buvo Bepirštaitei skambinant pia- ,ikas baTO # drūte8uis. už. 

padaryta įSkiluunga 40 va-nu. žodžiu, programų pavyz-. puolikas,jį daužf! rankomis

' per burnų ir spardė kojomis.

Suspardytų senukų dar gy
vų nuvežė į Kėdainių apskr. 
ligoninę, bet po poros dienų

kiai papuošti bažnyčių irval-«ai, ypač daug matėsi “Sviftas mjrė. “R”

torius. Didysis altorius sta- «os” draugijos narių daugu- 

čiai skendo gėlėse ir žolynuo- mas.

se. Retai kur žiemos metu ga-1 Taigi pirmas parapijos va- j 

Įima matyti taip gražiai ža- karas pusėtinai pavyko. Vi-į 

liumynais išpuoštus altorius, j siems pasidarbavusiems reiš-į 

Tai nuopelnas pirmoj eilėje,' kiama padėka, kaip artistams Į 
žinoma, gerb. klebono, kurio — darbininkams, taip ir p-lei i

dabar darė atgailų ir sugrįžo 

į vienybę.

Artistai labai gerai atliko 

savo roles ir publika buvo 

Kru-
Prieš kelias dienas Krakė

se vienas nežinomas vyras te-

landų ŠŠ. Sakramento Adora- dingai atlikta, 

cija, kas Misijas dar įspūdin-j Toliau sekė lietuviški šo- 

gesnės darė. Gerb. Klebonas kiai ir tautiniai žaidimai.

ir parapijonai pasirūpino pui- Publikos atsilankė, neina-
i i

100 RADIO SETŲ
sumanymu tai padaryta, o • E. Vaškeliutei, kuri iš anksto

taip pat ir mėgstančių augin- išplatino nemažai tikietų. Gra-

ti gėlės parapijonių, kad ne-'žus pavyzdys ir kitoms lietu- 

pasigailėjo jų šaltam ore duo- į vaitėms. 

ti Jėzaus sostui parėdyti.

Sekmadieny bažnyčia nuo 

pat ryto beveik per visų die

nų neištuštėjo

100 Radio setų sugrųžintų iš Kostumerių, katrie ne

galėjo išsimokėti. Jums tik tereikės užmokėti tiek, kiek 

paliko balansas.

ne

Susirinkimas šv. Jono drau
gijos.

Š. m. kovo mėn. 2 d. įvyko 

vienai va-'i pašalpos draugijos susirinki-

mas. Šioje draugijoje priklau

so jau apie 170 žmonių. Susi

rinkimai būna skaitlingi. Rei- 

visuomet gražiai, pa

vesti

landai ligi pat G vai. po piet.

Trejos šv. Mišios, trys pamok

slai, iškilmingi su asista naš-

parai, procesija su ŠŠ. Sa-; kėtų visuomet gražiai 

kramentu, Saldžiausios V. į' ^dingai susirinkimai 

Jėzaus Širdies Intronizacija, *r patiems nariams gražiaus 

Kryžiaus adoracija ir šv. Kū

dikėlio Jėzaus Teresės relikvi-

-A V 11 •"

Muz. B. JANUŠAUSKUI vadovaujant

ŠIUOS RADIO KONCERTUS RUOŠIA
elgtis. Šis susirinkimas buvo 

su nereikalingomis diskusijo

mis, o vis dėl to, kad mus
jų bučiavimas Misijonoriaus 

atsisveikinimo prakalbėlė ir toliai į draugijos susirinki- 

kitokios ceremonijos sausakim lnUs atsineša asmeninių pyk-

šai užpildė visų tų ilgų lai

kotarpį.

Labai malonu buvo žiūrėti, 

kaip motinos katalikės vedėsi 

mažyčius, vos kelerių metų, 

vaikučius į bažnyčių, kad gau 

tų ir jie Jėzaus Kryžių ir šv. 

Teresės relikvijas pabučiuoti. 

Visai panašiai, kaip Evange

lijoje, kad moters veržėsi su 

mažais vaikučiais prie Jė

zaus, norėdamos gauti iš Jo 

palaiminimų.

Kad šios Misijos taip pui

kiai nusisekė, tai liudija ne 

tik gražų čionykščių lietuvių 

dvasios nusiteikimų ir nialdi-j 

ilgumų, bet ir gerb. klebono 

rūpestingų pasidarbavimų ren 

giant Misijas. Be to, daug 

labai padėjo ir bendras kata

likų veikimas su Mis'ijono- 

riuni. Veiklesnieji katalikai 

ieškojo atšalusiųjų tikėjime ir 

daugelį jų prikalbėjo pasi

naudoti Misijomis. Šie ]Miklau- 

sė. ir susitaikė su Dievu. Ben

drų darbų visuomet Viešpats 

laimina.

K. A. P.

ėių. Nesuvaldydami savo 

jausmų kaikurie drįsta pirmi

ninką ir sekretorių vadinti

10 PIECE COSJViETIC 
SĖT $1.97

Thl« !s a Famous Vlvani Sėt and In- 
dūdos tam i>owrtor, $1.00; Kouko. 75c, 
Tinsue Cream $1.00, Dopilątory $1.00, 
Farlal Astrlngent $1.75, Bath Salt 1,00, 
Tollet VVatcr $1.25. Pertame $2.75. Brll- 
llnntlno 75c, Skln TVhitnncr 75c. Totai 
Valuc $12.00. Speclal prlcc. $1.97 for all 
ten plcces to Introduce tįsia line.

Vardas ....................................
Adresas ................................. ..
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkinta*.

Bea Van 58O-5lh Avenue, New Yodt

This new cheese 
ireat

Now—Kmft-Pbetūx’ ncw achieve- 
nient! Rich mcllow cheese flavor 
plua addcd health ųualitica in 
vvholeaome. digeatibleform.

Vėl veeta retain9 all the valuable 
•lementa of rich milte. Milk sugar, 
calcium and mineralą. Ettry ont 
caneatitfreely!

Velveeta spreads. slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

1 1

R. C. A. Radiola Dynamic su kabinetu vertės $210.00 

už......................................................................................................................... .........................$79.00

Atwater Kent 7 tūbų vertės $200.00 už............................ $49.00

Steinite 7 tūbų vertės $125.00 už.................................................... $39.00

Brunswick-Radiola, Phonografas ir Radio krūvoje ver

tės $250.00 už   $49.00

!) tubu Radio vertės $275.00 už ................;................................ $98.00

Grojyklys Pianas su rolėmis-buvo kaina $700.00

už>........................................................................................................................................................$98.00

Skalbiama mašinų, electrikine vertės $175.00 už $29.00

Brunstfick Radiola Vertės $200.00 už.................................... $29.00

Graži Victrola vertės $150.00 už.................................................... $15.00

Pianas rankinis, geras dėl mokini mos už.................................$19.00

Viskas guarantuota ir parduodame ant lengvų 

išmokėjimų.

REX RADIO SHOP

DIENRAŠTIS “DRAUGAS”

I 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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CHICAGOJE
SAVAS AR SVETIMAS? ir moterys Valkatos turi prie

glaudas, daro visokius niekšiš-

du žmonėms. Taipogi kiekvie-
' nus jos narys privalo prisilai
kyti griežtai savo įstatymu ir 
rodyti kitiems pavyzdį. Skau
tas turi būti visada malonus,

Bridgeportiečiai lietuviai, kus planus, ten verdama, pur- mandagus, švarus, teisingas

Amerikos piliečiui.

Šiais metais net keletus lie 

tuvių, kandidatuoja į

duodama ir geriama dabarti-'ir pan. Šie tikslai aiškiai pa- 

niu laiku draudžiamas skys- rodo, kad skautų organizaci

jos veikimas yra pagrįstas do- 

nebaderioja”. Matūrinėmis savybėmis ir todėl 

obalsis “savas už'ji yra kilni organizacija.

labai ■ Taip pat kaip ir kitos vai- 

lietu-Jstybės, taip ir Jungt. Ameri-

Iivaldis ityinas> jiems niekas nesakoma 

Iir jų
kas vietas, jų tarpe ir įuusiš-.

, . . v. a’ pas juoskis, gerai žinomas p. v. M., . .
, 'sava; mes visi geri”

Stulpinas, kandidatas ant de-; ... . . .. °
i x-xi vi* • tu- • Igiliai įgyvendintas, o 

mokratisko baleto į Hanojaus . . . , ’ J . j. v , . , _ . - .. . ,
viai tai jau kas kita ne taip kos Valstybes turi didelę ir 

kaip pridera, bet taip kaip*plačiu skautų organizacijų.

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GEL3STI
Tos “New and Improved Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir ppslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai” 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

Rea Tel. Mldvrųy MII

į DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue lr J 4-tae Street

Telet. Canal 1718-0341

Valandos: S lkl 4 p. p. Panedėllalt 
lr Ketvertais vakare

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Vaa Buren 5866

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; S lkl 18. 1 lkl 8 

dienų, lr lkl vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 44th Street Chlcago. UL

legislaturos atstovus

HAARLEM OIL
CS A H S U U E SJei mumyse prigija obalsis

Ofiso Tel. Vletory 8587
Of. Ir Rea Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HAIJ3TED STREET

Antras ofisas ir Realdenclja
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimo.DR. J. J. KOWARSKIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė So. We»tern Avenae 
Tel. Prospect 1028 

Rezidencija 8859 80. Leavitt St
Tel. Canal 8889

Valandoa: 8-4 po pietų tr 7-9 v. • 
NedelloJ pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto lkl 1 po pietų 
2 iki 4 lr 6 Iki 8 v. v. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8418 Franklin Blvd. 

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

Tel. Canal 67 64 Republic 8466

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų

DANO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną, nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliotais ir seredomis tik 

iškalno susitarus
Ofisas ir Laboratorija

Ir X-RAY
2130 AVEST 22nd STREET

CHICAGO

Ankstivesniu laiku ta organi

zacija buvo bendra, noriu pa- 

i rių nevisai sausų, tuoj atakų; sakyti ta prasme, kad ji bu-

jiems patinka. Na, ir jei nž-

savas pas sa\ų , kų liudija uo^a j.ur nors trejų devynie- 

įvairūs lietuvių bizniai, tai '

turi prigyti ir naujas obalsis j pajaro> o paskui, žinoma, Į vo susidėjusi iš įvairaus tikė

davus už savų , turim visi u^sina”. ijiino jaunuomenės. Joje buvo

Šios ir panašios neteisybės' katalikai ir protestantai 

nesikartotų. jei mes, lietuviai,, ir kitų tikėjimų atstovai. Aiš- 

turėtumėm savus tautiečius ' kus dalykas tokiame atvėjuje 

lietuvius valdiškose vietose,1 negalėjo būti tinkamo religi- 

piiiečių balsais išrinktus. j n™ auklėjimo katalikų tikėji- 

Šiais metais mes galim tų'ni° dvasioje ir taipgi kartu 

turėt, balsuojant už kompeten-į buvo nutautinama jaunuo

liškų musų tautietį p. V. M. menė. Tai pastebėjo Dvasiška

skautų jaunuomenė

lietuviai piliečiai balsuoti už 

savo tautiečius nežiūrint jų 

pažiūrų.

Neteks apsirikti, kad vie

nuoliktos vardos ir trečiojo 

senatorinio distrikto lietuviai 

piliečiai nežino visi, kad mu

mis legislaturoj atstovauja du 

juodukai ir vienas airis. Čia 

savaime kįla klausimas, kodėl 

tretįjį senatoriuj distriktų le

gislaturoj mumis neatstovauja 

mūsiškis, lietuvis?

Ar mes neturim kvalifikuo

tų asmenų tokioms vietoms 

užimti? Ne, taip manyti būtų 

mums tiktai gėda, mes turim 

kvalifikuotų vyrų į bet ko

kių valdiškų vietų, tik mūsų 

nerangumas, ir per mažas A- 

merikoniškos politikos susi

domėjimas, bei tautiškas susi

pratimas už tai kaltas.

Čia gali kai kas sakyti, ne

daro skirtumo kas mumis val

džioje atstovauja, toks many 

mas yra labai klaidingas, skir

tumas yra didelis. Štai vie

nas pavyzdžių. Mūsų lietuvių 

Bridgeporte yra diduma, o 

mumis atstovauja visiška ma

žuma.

Chieagos miesto tarnyboje 

yra dešimtys tūkstančių dar

bininkų. Šie darbai skirsto

mi proporci jonai iai distrik- 

tams, valdoms, mūsiškiams gi 

šie darbai visai nėra gauna

mi. Juos turi visokie ...ainai, 

...anor, ...ulvan, visokie ...unai 

ir nebunai, kurie net visai ne

gyvena mūsų kolonijoj, var- 

doj bei distrikte, tuo tarpu 

kad lietuviams šie darbai tei

sėtai priklauso.

Aš, rašantis šiuos žodžius, 

neturiu noro kalbamais dar

bais naudotis, nes turiu atsa

kantį, pelningų užsiėmimų, 

kuriuomi esu pilnai patenkin- 

tas, bet yra šimtai lietuvių 

norinčių ir galinčių miestui 

darbus dirbti, bet jų negauna 

dėlto, kad neturi suvais bal

sais išrinkto savo tautiečio 

valdiškam ofise.

Prieš kiekvienus rinkimus, 

dabartiniai , mūsų apylinkės 

politiniai viešpačiai- prikalbi

na vienų kitų lietuvį jiems pa

gelbėti lietuvių balsus gauti, 

pasižadėdami reikalui esant 

mūsiškiams pagelbėti bei šį 

tų “sufiksyti”. Žinoma ir “su 

fiksina” kada mūsiškį tik 

l>asigauna pusėtinai “aplupda 

mi’’ kad ir už menkiausį pa

tarnavimų, tiesiog iškrato ki- 

senius, ir vėliau gauna mūsų 

balsus sakydami: “mes lietu-

Stulpinų,“kandidatų ant demo- vyre&nybė ir paliepė gerb.

kratiško baleto į lllino jaus Į dvasios Vadams organizuoti

valstijos legislaturų. katalikų skautų būrius ir tam

V. M. Stulpino pasidarbavi-1 tįkslui iš kiekvienos

mu, neseniai buvo surengtas1ParaP’j°s kelius jaunuolius į 

masinis protesto mitingas Lie- Įtam tikrus kursus, kur jie bus 

tuvių Auditorijoj, prieš vieti- į mokinami instruktoriais. Ši-

policijos sauvaliavimų, ,tus kursus bai^ Privalės pa- 

’dėti gerb. Dvasios Vadams

I
kuria- • tvarkymo darbe. Tokiu būdu

nes

kratant lietuvių namus neva?‘v“ 6

“mėnesienos”,ieškant

me kalbėjo senatorius gerb. 

Sabath. Minėto mitingo svar

bų pripažino ir pakartojo vi-! 

si didžios Chieagos Ameriko- i 

niški laikraščiai. Ant rv to

jaus Chieagos policijos virži-j 

įlinkas sustabdė policijos sau- į 
valiavimų kratant privačius j 

piliečių namus be varento. 

Daug gerų — atliktų darbų 

galima priminti, kas eina Stul

pino kreditan, ir kas įrodo 

jo tinkamumų atstovauti tre

tįjį se.natorįnį distriktų, llli- 

nojaus legislaturoj. Tad, bran 

gus, tautiečiai balsuotojai, at- > 

ėjus rinkimams dalyvaukim! 

visi, ir balsuokime už lietu-1 

v į kandidatų, nežiūrint ko-! 

kiai politinei partijai mes sim

patizuojame, ir nežiūrint ant 

kokios partijos bulato jisai bū

tų.

Mūsų tautiečių laimėjimui, 

balsuokite ir už tuos asmenis 

už kuriuos prašys balsuoti 

mūsų lietuvių politiniai klu

bai.

Vienas iš piliečių.
P. S. Būtų gera, kad ir ki

ti Chieagos lietuvių laikraščiai 

ši straipsnį perspauzdintų.

Iš KATALIKŲ SKYRIAUS 
BOY-SCOUTS OF AMERI

CA” VEIKIMO.

ADVOKATAI

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1701 
Tai. Randolph 0381-0332 Vai. 9-6 

Vakarais *
SO. HALSTEEr «TREBT 
Tel. Vletory 0562

7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčlos

8241

katalikų

galės visai savistoviai veikti. o,i8° Tel- Cana' 2118 

Mums, katalikams, tas reiški

nys yra labai džiuginantis.

Kursai yra rengiami “Quig- 

ley Seminary” namuose kiek

vienų pirmadienio vakarų re- 

gulariai, ir kartais dar ki- į 

tomis dienomis. Jau dvi sa

vaitės, kaip jie veikia. Susi- Valandos: prieš Pietus pagal sutarti 
. , . Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

rinkimuose dalyvauja apie pen

Namų TeL Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rezidencios Tel. Drcxel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų
Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10-12.
Tel, . Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunaa Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 3090 
Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonai Canal 2552

kiolika lietuvių. Čia yra mo- 1 

koma kuopų tvarkymo dar- , 

bas, susirinkimų vedimas, sig- Į 

nalizacija, mokoma geografija 1 

ir kiti reikalingi skautams Į 

dalykai. Norėčiau čia paminėti

'vienų dalykėli, įdomu mums 6558 SO. HALSTED STREET 
lietuviams. Teikiant žinias a- Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 
pie geografijų buvo padarytas ■ .

kontestas, žaidimo pavidale, I

kuriame reikėjo parodyti šiokį OPTEMITRISTAI 
tokį geografijos supratinų.

Jame pasirodė lietuviai labai 

gerai laimėdami 100%. Pa

aiškėjo, kad Chicagoje yra 89 

kl. Katalikų skautų, o kursus 

lankančių skaičius prašoksta 

pusantro šimto.

Teko patil ti, kad 29-30 kovo 

bus išeiga į laukus. Birželio 

8 d. numatoma didelė skau

tų paroda. Kursai baigsis ko

vo 31 d. su^ iškilminga vaka

riene ir programa.

Užbaigę susirinkimus, pažai

Tel. Vletory <279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

...
-

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted St.
Vai.: 10 vai. ryto—8 v. v. 

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.
padainuoja, kai kurie 

paplaukioja čia esančiam di j 

deliam baseine ir po to skirs

tosi gerai nusiteikę į namus. 

Visa tai tęsiasi tris valandas.

J.

Valandos 9 lyto, iki 8:00 va-
;kare. Seredemis ir Pėtnyčio
mis nuo 9 iki 6.

Nesenai man teko dalyvauti 

viename Amerikos Katalikų 

skautų susirinkime, kuriame 

aš gavau patirti malonius įs
pūdžius. Dėlto ir norėčiau pa
sidalinti su skaitytojais savo 

mintimi. Bet pirm to norėčiau 

trumpai pakalbėti apie pačių 

skautų ' organizacijų.

Skautų organizacijų yra 

didelė ir plati, susidedanti iš 

padorios jaunuomenės. Ji y- 

ra išsiplėtojus beveik tarp 

visų civilizuotų tautų.

Kodėl ta skautų orgauizaci-

vius gelbėjam”. Tui bent “pa'ja yra taip išsiplėtojus? De-

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS

4631 S. Aslilund Avc. (2 lubos) 
Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
<615 So. Rockwcll Street 

Telef. Republic 9723

DR. ŽMUIDZMAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorcliester Avenue

Tel. Drezel 6323
Vai.: 8 iki 10 ryto 

6-8 vai. vakaro

OFISAI:

1446 8. 49 Ct. 2924 Wasblngton 
19-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 642 Tel. Kedzie 8450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas 

REZIDENCIJA 
4789 W. 18 PI. 
Tel. Cicero >888

ir Chirurgas

Nedėliomis 
Basi tarus

gelba”.

Štai, kitus dalykas, kitatau

čio, ne lietuvio namuose da

rosi įlaug įstatymais neleisti

nų dalykų, ten visokie vyrai

lei to, kad turi pasistačius sau 

labai kilnius tikslus. Jos tiks

lai apskritai tariant yru: tar- 

nuuti Aukščiausiajam, Tėvy

nei ir padėti visokeriopu bū-'

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigan Ava

Tel. PuUman 5960 Ir <877

Miesto Oflae Pagal Sutartj:
127 N. Dearborn Street 

Rooms 938 Ir 985 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 4984

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:89 Iki B vai. vak. 
toeal Office; 1909 So. Union Ava.

Tol. Rooeovelt 8719 
▼U. nuo I lkl 9 mL rak.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILW1UKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. 15. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartj

Ofiso lr Rea. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 80. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 lkl 8 po 
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare 

Reo. 8201 8. WALLACE STREET i

Te*. Hemlock 8151

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

8485 VVeat 59 Street 
▼•L: 9—18 ryte, 1—4 p. p. c—9 

v, v. Nedėlioj susitarus.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamų aklų karšt}. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpų regyste lr tolimų 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra; parodančia m**i*.i- 
slas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos valkučlama

Valandos nuo 10 ryto lkl 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto lkl 
18 po platų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DENTISTAI

Office Boulevard 7048

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal <238

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandoa* Nuo 9 lkl 12 ryto 
nuo X Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutartj

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartj.

DR, S. BIEZISĮ
! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tei. Canal 4222
j Rezidencija: 6 640 So. Maplevrood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. V. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezldenfcija 6600 So. Artesian Avė. 

Valandos 11 ryto iki S po pietų 
6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
I Perkėlė savo ofisų po monteriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 lkl 12

Telef. Midway 2880

j

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milwaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare

Cicero] 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčioj 
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Boulevard 1401

,, DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 pu p.

7—9 vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107

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

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0, D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365
z —------------

Boulevard 7(89

DR. HERZMAN
Ifi RUSIJOS

Gerai lietuviams šinomaa gar 89 
metus kaipo patyręs gydytojau akL 
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias lr chroniškas U- 
gasvyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokios 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Btreot

1025* WĖST 18 STREET

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 AVest Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Proepect 1930.

Senas ofisas toj pačioj ėietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandoe: nuo 
6 iki 8 vakare. Te,. Boulevard 7820 
Rea. 6641 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1980. Nedėtomis tik pagal au- 
tartj.

Ekspertus tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit mano Iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto lkl 8:30 va
karo. 8eredomls nuo 9:30 lkl 12 V. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room S 
rhooe Canal 9528

Rea. Hemlock 7491 VALANDOS: Nuo 19 — IŠ plotų Jt

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

<712 So. Ashland Avenne
▼ai.: Nuo 9 ryto lkl S vakara

nuo '6 Iki 7:89 vai. vakaro.
Tei. ofiso Canal 8119 Rea. So. PkOCf 

' 2288, arba Randolph <899.

Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentlstaa
1608 Mihvaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northwest Towor Bldg. Room 309 
Vai.: 9—18 ryto; 1—8:80 vai. vak.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Resldencljoe TaL Plaaa 8399
VALANDOS:

Nuo 10 iki 18 dienų.
Nuo 8 Iki S po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakara. J
Nedėl. nuo 19 lkl 18 dienų. <



GRABORIAI:

Pirmadienis, Kovo 10, 1930
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______ DRAUGAS

sija nueiti pas gerb. kleboną, (MUSŲ PARAMOS VERTAS 
kad gavus pritarimų tiems 

sumanymams.

Pelėda.

NORTH SIDE ŽINELĖS.

Jin ■III*
nėjęs po North Side, Redakci

joj! atėjo lik šeštadienio ly

tų, dėlto korespondencija ir 

pranešimai teko nesunaudoti.

Da kartų ačiū dr. Biežiui ir 

visiems mane laukusiems, 

kuomet buvau ligoninėje. Tai 

buvo laimingiausios dienųf. 

kurias pergyvenau Cbieagoje. 

• E. Vileišienė.

C H I C A GOJĘ
S. D. LA3l!™

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

vėse kuopiglausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mdno darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2 BĮ 5 
Arba 2516

2314 W. 23rd Plaee 
Chicago, III.

WEST SIDE ŽINIOS.

Simpatiškas — 

Mandagus — 

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar

navimas.

•X Šiandien dūliai kapų di

rektorių posėdžio Aušros Var

tų komitetų susirinkimas nu

keliamas antradienio vakarui.

IŠ MARQUETTE CHORO 
PADANGĖS.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Yards 1741 lt 1741 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHIOACJUJSi
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausi* 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie *r*bu tš- 
dirbystės.

OPJSAfl
««8 West IS St. 
Tel. Canal S174 
CK2 RIUS: 3233
So. Halsted Street
Tel. Vlctory 4088

..........

Phona Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patam avimas
Anuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me lfilaldų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ke 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chieago, UI.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevęlt 7532

X Chicagos Vyčių Apskri

čio vyrams Aušroš Vartų baž

nyčioje jienktadienio vakarų 

konferencijų laikė kun. Pr. 

Vaitukaitis. Klausytojų buvo 

virš šimtas. Kun. Vaitukaitis 

pranešė, kad Dievo Apveizdos 

bažnyčioje per pirmųjų jo 

konferencijų merginų klausy

tojų susirinko apie 400, tat 

reikia pripažinti, kad šiais 

metais Vyčių merginos kon

ferencijų lankytojos vyrus 

pralenkia 3 ar 4 kartus.

1 X Penktadienio vakare 

VVestsldės Tėvų Marijoną 

vienuolyną apleido kun. My

kolas Urbanavičius, kuris šį 

pavasarį važiuoja Romon su 

lietuviais maldininkais ir da

bar pakeliui Amerikos Ry

tuose atlieka visų eilę šv. 

Misijų, kurių pirmutines turės 

Lawrenee, Mass. pas kun. Ju

rą.

.X Antaninai Žolvnienei A- 

kių gydymo sanatorijoje (A- 

dams str. ir Peoria, 117 kam

barys) sėkmingai kairėsės a- 

kies apvilkimo pievutę bei 

kataraktų nuėmė, dabar jų ruo 

i šia prie dešinėsės akies ope- 

i racijos. Ligonę pereitų savai

mę aplankė Aušros Vartų kle

bonas ir A’Indus Neffas.

X Ant S. Leavitt ir 24 gat

vės pereitų nedėlių motocikle- 

tu- jaunas slavokutis užgavo 

Konstantinų Karpavičių, Vl. 

Neffo viešbučio gyventojų ir 

patsai atsimušęs į stulpų pra

mušė sau vidurįas ir fuojaus 

mirė. Karpavičius, 45 metų 

nevedęs vyras, kilęs iš kaimo 

Nausėdės, Panevėžio parapi

jos dabar randasi šv. Antano 

ligoninėje. Su šv. Sakramen

tais jį tuojau Aušros Vartų 

klebonas aplankė.

A. P E T K U S
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Vietory 4088-89 
Res. 4424 S. ROCKVVELL ST. 

Tel. Virginia 1290

Marąuette Park. — G.. P.
Š. parap. choras turėjo ne

paprastų susirinkimų, kovo 2 

d., tuojau po sumos. Vienbal

siai nutarta priimti p. L. Ši

mučio pakvietimų — išpildy

ti “Draugo” radio programų 

šį pirmadienį.

Pelenų dienoje choras tu

pėjo pirmų repeticija radio 

programai. Choristų susirinko 

daug.

Rengiamasis pasilinksmini

mo vakarėlis atidėtas iki po 

Velykų. Manoma tada pakelt 

“hard tinie party”. Nežinau, 

kodėl “liard time”? Man ro

dos, po Velykų nariai turės 

užtektinai velykaičių. Ar ne- 

jbutų geriau surengus “Mar- 

'gličių time”? ,

Noriu primint, kad kiekvie

nų ketvirtadienį choras daro 

repeticijas 8 vai. vakare. Lai

ko iki bažnytinio koncerto 

nedaug jei choristai pildys 

savo pareigas kaip reikia, 

užtikrinu, kad pasisekimas 

būs geras.

Tat, į darbų! Kelkime Mar

ąuette Parko vardų.

J. A. S.

Į X Ketvirtadieny prie 71 ir

So. Maplewood vos nesusiku- 

lė d n autoniobilju. Kad to iš- 
’ vengus vienas automobilius 

buvo staiga stabdytas ir apvir 

I to ratais aūgštyn. Į nelaimes 

vietų pirmas atbėgo bučeris 

Kasparas Kasparunas ir jis 

su kitais išleido 3 moteris ir 

du vyru. Sužeistieji buvo nu

gabenti į Šv. Kryžiaus ligoni

ne.

BRIGHTON PARK ŽINELĖS

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted
St. Chicago. 111.

Tel Vfclnry IltS

I- J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJA?

1650 West 46th* Street
Kampas 46»n Ir Paulina Sta 

Tel. Blvd 6103

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prls manęs. patarnausiu ai m pa 118- 
kal. mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia del Šermenų 
tykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley I.ic. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277
- ■ ■■■■■■■ ■ -■■■.■jg.r.mm

X Apaštalystės Maldos 

pramoteriai turėjo mėnesinį 

susirinkimų, 3 d. kovo, mo

kyklos kambary. Nutarta ga- 

įvėnioj sekmadieniais, tuoj po 

i sumos, apvaikščioti Kryžiaus 

kelius ir surengti vakarėlį 

Vargdienių, esančių Oak Fo

rest’e, naudai. Išrinkta komi-

ANTANINA
MĄSTAVIČIENĖ
mirė kovo 6, 1930 m. 7 vai, 
ryto, 65 metų amžiaus. Kilo 
ift Telfilų miesto. Amerikoje iš
gyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdima 
posunj Pranciškų Montelloj, 
Mass.. duktnrj Onų Mųstavičai- 
tę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 710 W. 18 
8t. graboriaus Butkaus koply
čioj. Laidotuvės Įvyks pane- 
dėlyj, kovo 10. Iš koplyčios 
8:30 vai. bus atlydėta , j Die
vo Apveizdos bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

NuZtudę:
Sesuo, Posūnis fr Giminės, 

laidotuvėms patarnauja grab. 
Butkus A Co. Canal 3161.

A. + A.

JUOZAPAS
ENDZIKAITIS

Mirė Kovo 8, 1930 3:50 vai.
po pietų, 57 metų amžiaus.

Kilo iš Raseinių Apskr., Ži
gaičių Parap., Gabristlnlų kai
mo.

Amerikoje Išgyveno 27 me
tus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterj Marijonų po tėvais Bu- 
drlkaitę, 2 sunu — Juozapą ir 
Augustą, dukterj Oną, žen
tą Jonų Žultauskus, ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Ave.

I-aldotuvės jvyks Antradieny 
Kovo 11 d., 1930 Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas lš Eudelkio 
koplyčios Į ftv. Kryžiaus baž
nyčių, kurioje Įvyks gedulingos 
pumaldos už velionto sielų. I’O 
pamaldų bus nulydėtas J ftv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Mnltadę: Moteris, Hunai, Du
ktė ir žentas.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkls Yards 1741

Vyčių 5 kuopos laikytame 

kovo 5 d. susirinkime nutar

ta skaitlingai lankytis į dva

sines konferencijas kovo 6, 7 

ir 8 (kl. ir visiems dalyvauti 

bendroje Komunijoje kovo 9 

d.

Taipgi išduotas raportas iš 

K. V. V. Konferencijos. Atsto

vai pranešė, kad konferencija 

pavyko, kad sudaryta planai 

Vytauto 500 metų mirties su

kaktuvėms minėti. Vyčiai nu

tarė visomis galimybėmis pri

sidėti prie to paminėjimo. 

Taip pat atstovai pranešė,

Rudolfas F. Muelilhausen, 15 

svaido kandidatas i partijos 

komitetų (Coinmitteeman) re

publikonų (Deneeno grupės) 

tikietu. P-nas Muelilhausen

kad toje konferencijoje buvo; Marąuette Alau o r rajone gy- 

išsireiškimų ir kas link Vy-(vena per 17 m., o visų savo 

čių. Esu, dabar parapijose or-j amžių ant Town oi Lake. Ji- 

ganiznojama skautai, lig Vy- sai daug pastangų yra padė-

čiai turėtų trauktis šalin. Mū

sų kuopė ne tik nemano trauk 

tis, bet, padvigubinę savo jė

gas, stoti į darbų, kaip ir lig 

šiol kad dirbo, už garbingus 

organizacijos idealus.*

Nei Vyčiai, nei busimi skau 

tai negali vieni kitiems pa

kenkti. Priešingai, vieni ki

tiems dar pagelbės, nes abie

jų siekimai, galima sakyt, tie 

patys. Todėl reikėtų Vyčius 

tik labiau paremti, padrųsin- 

ti. Ne« visi žinome, kad tau

tos ateitis jaunuomenėj.

Taipgi tame susirinkime bu

vo raportas iš rengiamo vie

tinės kuopos naudai vakaro, 

kuris įvyksta kovo 30 d, Šv. 

Mykolo parapijos svetainėj. 

Komisija pranešė, kad bus 

pastatyta graži ir labai juo

kinga komedija “Prohibici- 

jos Darželis”, ir vieno veiks

mo operetė. Po-to bus dar dai

nų ir muzikos. Viskas jau pri

ruošta, tikietai atspausdinti 

ir platinami. Įsigykite tikietų 

iš anksto. Atsilankę būsite Vy

čių programa patenkinti. Pa

remkite Vyčius savo atsilan

kymu ir kitus raginkite, kad 

atsilankytų. Tuo priduosite 

jiems daugiau energijos dar

buotis Dievo ir Tėvynės 

naudai.

Taigi, da sykį primenu — 

nepamirškite 30 d. kovo.

Koresp.

IŠ SUSIVIENIJIMO LIETU 
VIV DRAUGIJŲ IR 

KLUBŲ BRDGEPORTE.

REDAKCIJOS ATSAKAI.

Šv. Kaz. Ak. Rem. 1 sk. 

valdybai. (Town of Lake). 

Delei klaidingo adreso (nepa

dėta So. Oakley Ave.,' tik 

Oakley Ave.), laiškas, klaidi-

jęs tų apylinkių gerovei. Ji

sai yra žinomas, kaipo rimtas 

vyras. Ir lietuviams nemažai 

prielankumo yra parodęs. Jei 

mes turime lietuvi kandidatų 

i teisėjus, tai užtat kreditas 

ir jam priklauso. O kas mus 

paremia, tų ir mes paremiame.

aiškino apie D. L. K. Vytau

to 500 metų sukaktuves ir nuo 

savo draugijos įnešė, kad Su

sivienijimas surengtų vienų 

didžiausių apvaikščiojimų, 

kviečiant visas draugijas, klu

bus ir tt. prisidėti. Po disku

sijų nutarta apvaikščiojimų 

rengti. Tas dalykas pavestas 

Susivienijimo valdybai.

M. Kadziauskas, sekr.

PADĖKOS ŽODIS.

Širdingai ačiuoju Dr. Biežiui 

už malonų atsinešimų mano 

ligoje, neimant už tai onoraro. 

Jis parūpino man vietų Šv. 

Kryžiaus ligoninėje, pats nu

vežė ir gydė. Ačiū dr. B i ežio 

pagelbai ir sesučių širdingai 

priežiūrai, sustiprėjau ir ga

lėsiu šiek tiek darbuotis.

Didelį džiaugsmų suteikė 

man atsilankymas kunigų, v- 

patingai ligon. kapeliono Ju

cevičiaus, paskui Motinos Mari 

jos, kas sutrumpino nuobodu

mų. Negana, kad Šv. Kazi

miero sesutės lankė, liet da 

ir dovanų davė taip, kad ne

žinočiau, kas davė.

Taipgi ačiuoju brangiam iš 

Vilnium ištremtam su jo žmo

nele Insodams, kasdien lan

kiusiems, apdovanojusiems ir 

vaistų pirkusiems.

Bridgeport. — Sus-mas lai

kė metinį susirinkimų 25 d. 

vasario, Chicagos Lietuvių Ačiū p. Volterienei už rū

Auditorijoj.
Pirm. Ben. M. Butkui atida

rius aus-mų perskaityta nuta

rimai iš priešmetinio sus-mo 

kurie vienbalsiai priimti. Po 

to daryta pranešimas iš su

sivienijimo lenygų revizijos 

drauge ir finansų komisija iš

davė raportų, jog susivieniji

mo turtas yra $5,713.47. Pra

nešimas ir komisijos rnpor- 

tas priimtas.

Chicagos L. Auditorijos at

stovas J. Balčiūnas darė pra

nešimų, kad dalyvavo direkto

rių susirinkime. Pranešimas 

priimtas.
Atstovas Tarnas Janulis, ir 

kaipo pirmininkas Simano 
Daukanto draugijos, plačiai

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

šiandie Kovo 10
“HARMONY AT HOME”
Dalyvauja AVilliam Collier, 

Sr., Margaret Cburchill ir ki

ti garsus artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

HOTELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, maudinės.

2047 W. 21 Street

PARSIDUODA II akrų far

ma prie pat Racine, Wis. miea- 
to. Yra namų, barnūs ir kiti 

budinkai. Kaina tik $9,500.00.

Kas norite uždirbti pinigų, 

tuojaus atsišaukite pas savi

ninkų

VL. RAUBA 
108 Burch Street 

Racine, Wis.

PARDUODU ARBA 
MAINAU

Hotelį ir penkius katktžius 

ant didelio ploto žemės prio 

Lake Michigan, didelė minkš

tų gėrimu dirbtuvė ir visokių 

farmų ant mainymo.

JOHN Y0WAISH 
1134 Quarry Ave.

Grand Rapids, Mich.

Del geriausios rųšies
Ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
fkoihots 

Olsells šviežių kiauši
ai ų, sviesto Ir aurtų.

Wm. J. Kareiva
Savlntnkaa

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

Auksinių lr sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų lr t. L 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8888

{VAIRŪS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama
kaina. •

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 5528

pestinga priežiūrų ligoje ir ap 

lankymų ligoninėje, taip-gi a- 

čiu pp. Aitutienei ir Mazi- 

liauskienei.

O jus. jaunutės Šv. Kazi

miero Akademijos auklėtinės! 

Kaip man jums dėkot? Jūs, 

kurios išbuvusios Akademijos 

kambariuose ,vietoje pasilsėti 

ir tyro oro pakvėpuoti, lan

kėte mane ir dovanų nesėte 

(vienų tų dovanų nuvešiu į 

Vilnių). Dėkodama jums turiu 

padėkot Šv. Kaz. seselėms, 

jūsų auklėtojoms ir mokyto

joms. Tai jos įskiepijo jūsų 

į jaunose širdetlėse artimo mei

lę. Kaip norėčiau, kad grei

tam laike ir Vilniuje būtų to

kios seselės!

A. ALESAUSKAS

MOTOR EXPRESS
Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, forničius ir kito

kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųšies už prieina

miausių kaina. Musų patarna

vimas yra greitas, geras ir 

nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republie, 5099

Mes perveža»ne daiktus ir į 

kitus miestus.

PARSIDUODA duonos ke- 

!pykla, išdirbta per 22 metus. 

(Pasenau, noriu perleisti biznį* 

tinkamam žmogui. Taipgi savo 

lbizniavus namus, pagyvenimu 

namus, garndžių, lotus, labai 

nebrangiai, ant lengvų išlygų, 

greitam pardavimui.

LUDWIKAS GOTOWTAS 
2803 Emerald Avenne 

Chicago, III.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paakola suteikiama 1 vieną dieną. 
Perkame real eatate kontrakto* 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalu 1588,008.88 
8884 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette <718-8718

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 
ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON 8C CO.
2418 W. Marąuette Road

Arti IVestern Ave. 
Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS ,

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

2438 W. 47 STREET OHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

namus, parupinam 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. Renduojam fla- 

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

2621 W. 71st St., Hemlock0947 Res. Grovehill 1680


