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MILIONAI AMERIKIEČIU GIRDĖJO 
SVENTOMIHO KALBĄ

AUSTRAI IR VOKIEČIAI GINS SAVO 

REIKALUS GENEVOJE

NARCIZŲ PLOTAI ŠJAURVAKARUOSE

Kruvini Rinkimai Egipte

AIŠKIAI BUVO GIRDIMA 
ŠVENTOJO TĖVO KALBA

ŠIANDIE PIRMAS T. S. 
TARYBOS POSĖDIS

NEslV YORK, geg. 16. —
Šventojo Tėvo Pijaus XI va
kar per radio Vatikane sa
kyta kalba Amerikos J. Vals
tybėse kuoaiškiausia buvo gir ir mintimis pasikeitimai 
dima. Šioj šaly milionai žino-'
nių girdėjo Jo Šventenybės Rytoj tar^a Peniausia 
kiekvieną vaizdžiai ir stipriai svarsb's Austrijos-Vokietijos 
ištariamą žodi. uni-ios Mausimą. Fran-

šventojo Tėvo kalta, po A- o^ekoalovakija ir kiton vai 
metikę paskleidė National Bro stybes darbllosls’ M * »">

GENEVA, geg. 17. — T. 
Sąjungos taryba rytoj prade
da savo posėdį. Ligšiol turė-

!

DRAUGAS

The most influential 

Lithuanian Daily in 
America.

3c A COPY 
Telefonas: Roosevelt 779i

METAI-VOL, XVI

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KAIP ŠELPIA VARGŠUS yra — virk ir valgyk. Bet įvy- 
, ---------------- , ko kitaip: Balandžio mėn. 16

i Šiauliai. Nors neseniai įsi
steigė Šiaulių šv. Jurgio pa
rapijos ribose šv. Vincento a 
Paulo Draugijos skyrius, bet 
savo darbų plečia sėkmingai. 
Skyrius rūpinasi netik vai 
kais, steigdamas vaikų darže
lį, bet neužmiršta senelių ir 
vargšų. Šįmet, kaip ir pernai, 
buvo suruoštas vargšams Ve
lykų stalas. Draugijos skyrius 
iš kasos jam paskyrė lėšų, 
gailestingi parapijiečiai prira
šė produktų, kiti net ir pini-

d. atvyko Klaipėdos krašto po
licija, girininkas ir jas įtaria-* 
mus padarė kratą. Rasta pas 
ūkininką U. mėsos, o pas tar
nautoją R. odą. Už neleistiną 
taip reto mūsų miškų gyvulio 
nušovimą jie gaus atsakyti 
teisme. k “M. L.”

RADO NEGYVUS

Atvaizduojama pražydusių nareizų plotai/feurie apima tūkstančius akrų, arti Seattle, produktai šv. Jurgio
ta tik privatiniai pasitarimai w 7 A . xx

. ,. . v. . Wash. Aukščiau matomas sniegu apklotąjį Raimer kalnasir mintimis pasikeitimai. I — ■■ E-----  ■Chicacoji:ATIDENGTAS KARDINO-, 
LUI MERCIER PA

MINKLAS

PRAMOGŲ SAVAITĖ

adcasting Co. ir Columbia
System per savo stotis.

Šventasis Tėvas kalbėjo tri
mis kalbomis: francūzų, italų 
ir vokiečių. Savo naujos en
ciklikos apie darbo sąlygas 
turinį suglaudė į tris žodžius: 
Malda, Veikimas ir Pasišven
timas. ,

Nauja enciklika, knri"neužil-' 
go bus atspaudinta įvairiau- į 
siomis kalbomis, gina darbi
ninkų reikalus. Nurodo, kad 
darbininkai už atliekamus jų 
darbus būtų teisingai ir ata
tinkamai atlyginami. Smerkia 
išnaudojimą ir didelių turtų 
krovimą, kas surišta su dar
bininkų skriauda.

Jo Šventenybė pakartojo 
popežiaus Leono XIII parei
kštus garsiuosius žodžius: Ka
pitalas negali gyvuoti be dar
bo ir darbas negali gyvuoti 
be kapitalo.

LOUVAIN, Belgija (per pa- 
. v štą). — Vietos Universiteto1
ja ūtų u rausta. Tomistinės filosofijos mokyk-

Bet austrai ir vokiečiai pa- los sodne atidengtas kardino- 
sirengę ginti. Rytoj jie pa^ lo Mercier atminimui pamin-

NESUMOKETA DAUG 
MOKESČIŲ

------ ----------
Gegužės 15 I. baigės laikas 

nekilnojamų s vasčių savinin
kams sumokė! mokesčius už

Viena Chicagos vidumiesty
pramogų savaitė “biznio” at «
gaivinimui smagiai praleista. 
Liko dar kelios pramogų die
nos. Kas mielas vakaras^ į 
State gatvę ir Grant parką 
sutraukiamos skaitlingiausios

parapijos salėje prieš Velykas 
buvo suskirstyti lygiomis por
cijomis ir Velykų rytą susi
rinkę virš 250 vargšų, kiekvie
nas gavo savo porciją. Daug 
pasiėmė savo porcijas į na- 
mus. Kiti valgė salėje. Kiek- 

. viena porcija svėrė apie 2%

Bal. 23 d. Semeliškių vals
čiuj Budzilių ežere rastas 
nežinomo asmens lavonas. Spė 
jama, kad rastas lavonas yra 
dingusio praeitų metų gruod
žio mėn. 14 d. Visockio Emi- 
lijono iš to pat valsčiaus Mei- 
tegališkių kaimo.

t
Balandžio m. 22 d. Švento

sios upėj rastas pil. Riboko- 
vienės Marinos iš Jonavos v. 
Jurkonių km. lavonas. “R.’f

NESURANDAMAS ŠIAU
RIŲ TYRINĖTOJAS

klgr. ir susidėjo iš pirago, la

šinių, kelabsų, sviesto, kiauši

nių, mėsos, košelinos ir t.t

kils ginti savo bendrus reika- klas. Kardinolas Mercier at- -non _ , « , , minios. Anot angliškos spau- _r , , ,
_____ ___________ ______________________ ___________ : • _ 1929 metus C<°k apskrity. Vaikams buvo duota dar ir

lūs, kurie nekliudo politikos vaizduojamas sėdįs prie ra- 
ir T. Sąjunga neturi reikalo šomojo stalelio ir rankoj lai- 
Į tai maišytis. kąs plunksną.

-------------;-------  .« Šiame Universitete
86 ŽMONES NUKAUTI rdinolas Mercie 
- —“EGIPTE -

---------------- Tomo) filosofijos mokyklą
CAIRO, Egiptas, geg. 16.

Paminklo atidengimo iškil-
tdjų kovose nukauta 86 žmo- m4ae dal5rvav0 Jo 
nės. Virs 500 sužeist.,. Be to kardlnolas V»" Bo''y * d“- 

žuvę 4 policininkai: ‘ ke,is dvasiSMjos,
taipat pasauliečių.

Rinkimų dienoje Egipte par-

PARVYKSTA CHICAGOS 
KARDINOLAS

PRO KAUNĄ PRAVEŽTA 
100 DĖŽIŲ AUKSO

Apskaičiuoti kad ligi tos 
dienos nesumokėta apie 176 
milionai dolerių

dos, “biznis” tikrai atgaivi- . . TT. . ... , ...
saldainių. Visi liko patenkin-

namas. . ' _ ..
ti.

Balandžio 23 d. pro Rygą, 

“M. L.” ir Kauną iš Sovietų Rusijos į

Berlyną specialiu vagonu, per- |U
Kiekvienam vakarui ruošia-

PALYDĖJUS

UŽ ATSISAKYMĄ GROTI 
FAŠISTŲ HIMNĄ

PARYŽIUS, geg. 16. — Jo 
Eminencija Kardinolas Mun- ‘ 
delein, Chicago Arkivyskn

ROMA, geg. 16. — *New 
Yorko Philharmonic Simfoni- 

pas, Šiandie ’^yžta’į’Vueri- oritertm. vedėjas Artūro 

kę garlaiviu Aąuitania. Toscanini Bologna teatre atst
________________ sakė diriguoti orkestrai, ka-

PASITRAUKE ČILI MINIS- reikalauta groti fašistų 
TERIS PIRMININKAS ’himn9- Tada vienas fašistų 

___________ prišokęs jam smogė į burną

POLICIJA IEŠKO SUK
ČIAUS

Chieagos policija ieško suk
čiaus, kažkokio John Factor. 
Jis reikalingas Anglijos vy
riausybei. Sakoma, tas ame
rikietis Anglijoje žmonėms 
nusukęs apie 5 milionus do
lerių parduodamas kokius tai 
šėrus.

dytas kalinių prižiūrėtojas 
Slivikas. Įtariamas jo nužu
dyme Augustauskas Mečislo- 

. vas buvo pabėgęs į Lenkiją ir 
iki šiam" laikui ten gyveno pa- 

Buivydu

Jolieto kalėjimo sargų vir
šaltis B. A. Davenport, kurį
kituomet sukilę kaliniai skau- *7* 77” " 7‘
,v. . v- .v , . , . . sivadmdamas sdziai apmušė, iš valstybes rei- jQnu

1929 m. jis buvo priimtas 
lenkų kariuomenėn ir, patar
navęs ten apie 9 mėnesius, pa-

kalauja 40,000 dolerių atlygi 
nimo

“Chicago Association of 

Commerce” prezidentas auk-

save

bėgo. Suimtas prisipažino len
kams esąs Lietuvos pilietis.

miaato P°licįj« už P"“’ Jį balandžiu 21 d. lenkai » 
Jo pėdsekiai susekti New kom» Pulkl» tvark» trėmė į Lietuvę.

yorke, paskui — Chicago j.

DAUOIAU POLICIJOS 
GATVĖSE

metu.

IŠSPRENDĖ PRIGULĖTI 
TARPTAUTINIAM 

TEISMUI

Trečiadienyje iš Chicagos 
palydėjome “Draugo” eks- a 
kursiją Lietuvon. La Šalie 
Stotis buvo pilna prigrūsta 
lietuviais, ekskursantais ir jų 
palydovais. Ekskursantų tar
pe matėsi senelių, viduram
žių, jaunų ir mažyčių, ant 
rankų laikomų kūdikių. Mat, 
gana daug šeimynų išvažia
vo visai Lietuvon apsigyventi.
Iš Chicagos su “Draugo” ek
skursija išvažiavo virš 50 
žmonių, daugiausia per P.

j/-
Baltučio ir J. Zolpų agentū
ras. ►

Sąryšyje su ekskursija, iš > 
New Yorko gauta toks tele
gramas: .

“Ekskursantai laimingai ar 
vyko New Yorkan ir linksmi 
išplaukia Lietuvon per Klai
pėdą laivu “United States”, 
Skandinavų Amerikos linija.
Iš viso apie šimtas lietuvių 
ekskursantų. Laiškas per Air 

Mail.”
Po šiuo telegramų pasirašo 

p. Pr. Zdankus, ekskursijos 
vadas ir p. J. Smitrus, lietu- ' 
,vių skyriaus vedėjas prie 
Skand. Am. linijos.ta

“Draugo” ekskursija išplau . 
kė geg. 15 d., 5 vat vak.

PINIGŲ KURSAS

!■ Perėjęs demark. liniją,- mū
sų policijos buvo sulaikytas ir 
dabar bus teisiamas už žmog- 
žudybę ir už tarnavimą lenkų 

,kariuomenėj.' i r “R.”SANTIAGO, Čili, geg. 16. Pla*take- 

— Atsistatydino Čili respub-1, Kilo triukšmas, įsimaišė

likos ministeris pirmininkas policija. Orkestros vedėjas po, Kn" ^“8»u P”**'* geg. 16 _ Kanados parla- 50 ŠEIMŲ PARAPIJOJ DAR
Carlos Castro Ruiz. Jo vietą to greitai automobiliu išvyko m01^ Pas i ve*’ * 1S. į.mentas išsprendė Kanadai ' BE LAIKRAŠČIŲ 

Wegene'r" irYend ' prįudė' laikinai.,lžėmė knv"8i.8 i Mifamę.................................... b«n ^iZonas 7 pridėti tarptautiniam teis-

Jo ieškoti pasiųsta v^rų kuo- mimstens R. Jaramillo. Toscanini Italijoje turėjo J ? • mui, kurs yra *T. Sąjungos j Į Gaurės parapiją šiais me

BERLYNAS, geg. 16. — 
Praeitais metais į Grenlandi 
ją išvyko šiaurių tyrinėtojas

pa surado jo pėdsekius, net 
kai-kokius jo paliktus daik

tus, bet jis pats niekur nesu
rastas.

Toscanini Italijoje turėjo 
atostogas. Jau ne kartą jis 

ŠVEDIJOJ PLINTA STREI- yra atsisakęs fašistų himną 
KAI į groti. Tai ne kokiais politi-

------ ----------- 'niais sumetimais tai daro. Jis
STOCKHOLMAS, geg. 16. 1 sako, kad fašistų himno muzi- 

— Visoj Švedijoj ėmė plisti ka yra tos rūšies, jog never- 
streikai, kada Kramfors tar- ta nei diriguoti

i tokuose kariuomenė kovodama l ________________
KETURI ISPANAI ŽUVO 

GINDAMI BAŽNYČIĄ
---------------- [ streikininkus, pastarųjų 6 nu-

GRAN1ADA, Ispanija, geg. gOvė ir kelioliką sužeidė.
16. — Komunistų vedamas 
būrys riaušininkų mėgino a- 
piplėšti ir sudeginti netolimam 
miestely Atarfe bažnyčią.

Drąsūs valstiečiai pakėlė 
kovą smurtininkų gaujai. Ke
turi jų žuvo ir keli sužeista.

Į Kramfors traukiniu pa
siųsta kariuomenė. Pakeliujc 
darbininkai išdaužė traukinio 
langų stiklus. Kai-kur gele
žinkelis buvo užblokuotas.

KUBOJE MAIŠTAI

NESUKALBĖDAMAS NE- 
TEKO KOJŲ

Chicago policijos viršinin
kas darbuojasi daugiau polic-

0TTAWA, Ont., Kanada,1

KAJ-KURIE NETENKA 
AUTOMOBILIŲ

Einant miesto majoro Cer- 
mako parėdymu, kai-kurie Chi 
cagog valdybos nariai neten
ka miestinių automobilių, kai
po nereikalingų miestui išlai
dų.

žinyboje.

APVOGTA KATALIKŲ 
BAŽNYČIA

tais pareina 563 egz. kat. laik
raščių. Jų tarpe “M. L.” 301 

Į egz. Šeimų, į kurias neparei
na joks laikraštis yra 50.

‘"M. L”

WASHINGTON, geg. 17.— 
Prohibicijos agentai įspėti ne 
vartoti konfiskuotų svaigiųjų 
gėrynių.

HAVANA, Kuba, geg. 16.~ 
Oriente provincijoje kilę maiŠ 
tai. Vyriausybė pariuntė ka
riuomenę. .

. ROCKEFORT, Francija.— 
Jaunas senegalietis kareivis, 
nesukalbąs francūziškai, pa
statytas sargybon šalčių me
tu. Jis manė, kad jom uždrau
sta vaikščiotį, tad stovėjo vie
toje.

Nelaimingas kelias naktis 
paeiliui stovėdamas nušalo ko
jas ir pagaliau ligoninėje abi 
nuplautos. ,

NERANDA KALTININKŲ

Cook apskrities “grand ju- 
ry” nutraukė tardymus apie 
40,000 dolerių trukumą mies
to Chicago ižde. Neranda kal
tininkų.

Iškeltas sumanymas į vals
tybinius Illinois - kalėjimus 

sargams įvesti aštuonis^ dar
bo valandas. j

PEORIA, UI., geg. 16. — 
Nakčia apvogta Šv. Morkaus 
katalikų bažnyčia. Paimta virš 
1,000 dolerių vertės šventų in
dų — du kieliku, dvi komuni
jos plokštelės, krucifiksas ir 
kt. Taipat ištuštintos visos 
aukų dėžutės.

BAIGĖS VISUOTINAS 
STREIKAS

LIMA, Peru, geg. 16. — 
Čia baigės visuotinas darbi
ninkų streikas, išėmus “tari* 
cab” vežėjus, kurių darbo są> 
lygus dar esą sprendžiamos.

NUŠOVĖ BRIEDI

Švėkšna. Tauragės apskr., 
Kekališkių kaimas. Šis kaimas 

prieina prie Klaipėdos krašto, 
kuris dalimis apaugęs miškais. 
Kadangi Klaipėdos krašte vei
kia taisyklingos medžioklės, 
tai ten yra daugiau žvėrių, 
kurie ateina ir į šią apylinkę. 
Ta proga pasinaudoja mūsų 
slapti “strielčiai”. Taip nese
niai į šią apylinkę atėjo gra
žus briedis, kurį mūsų “strie
lčiai” tuoj susekė ir nušovė.

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 < 
Italijos 100 lirą 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91 
Vokietijos 100 mrk 23.82 

Manė, kad jau viskas.- mėsos Šveicarijos 100 frankų 19.27
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pirmiausiu stabilizuoti (nustatyti nornia- 
luiuų) sidabro kuinai. Reikalingu tarptautino 
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Amerikos Darbo Federacijos pildomoji 
taryba paskelbė organizuotiems ir neorgani

zuotiems darbininkams paraginimų kuo- 
griežčiausia priešintis užmokesnitj (atlygi

nimų) už darinį mažinimui. Taryba pareiškia 
jog užmokesnių mažinimas dar daugiau pa
blogintų šiandieninę darbininkų padėtį. To
dėl darbininkai tam turi priešintis visomis 
sau prieinaųiomis priemonėmis.

Užmokesnių mažinimo nusistatymo lai
kosi kai-kurie' bankininkai ir pramoninkai, 
sako taryba. Tas yra priešinga anais me
tais padarytam Baltuose Rūmuose nutari
mui, kada prezidentas Hoover konferencijon

J. A. VALSTYBIŲ VALDŽIA 
GRĄŽINS ATEIVIUS, 

KURIEMS REIKA 

LINGA VIEŠA PA 

GELBA.
: -X

r m

i (į

DIENOS KLAUSIMAI

SENATORIAUS PERSPĖJIMAI

Žinomas Amerikos J. Valstybių sena
torius Borai i iš Įdubo valstybjės, repubiiko- 
nas, andai per radio kalbėdamas paskelbė 
perspėjimų, kad kuoveikiau būtų imtasi prie
monių sumažinti nedarbu kad ir ateinančių 
vasarų. Jei tas nebus padaryta, ateinanti žie
ma neš dar didesnį nedarbu. Ir tada dėl 
to didelio nedarbo ir minių skurdo gali kilti 
rimtas pavojus valstybei.

Ne tik Amerikoj J. Valstybėms gręsia 
pavojus, .sakė senatorius, bet ir visoms ki
toms šalims, kur šiandie siaučia didelis ne
darbas, kur milionai darbininkų neturi kų 
veikti ir neturi duonos.

Amerikos J. Valstybėse būtinai reika
linga atgaivinti biznį ir prekybų pirm at
einančios vasaros. Jis pareiškė, kad šioj ša
ly yra daugybė žmonių, kuriems šalies padė
tis skaitosi svetima, ir kurie nuolat žiūri 

~Iik nuosavo pelno —, įluteAnio sau pelno
To neturėtų būti. Nes geisdami didelių 

pelnų ir perteklių, gali kartais netekti ir 
pačių mažųjų.

Nedarbas Amerikai yra vienas pavo
jingiausių. Ypač ilgas nedarbas ir tai šiais 
neramumų laikais, kada visur nardo raudo
nieji gaivalai. Europos šalyse nedarbas ne 
taip daug pavojingas, kaip Amerikoj. Te
nai bedarbiai šiek-tiek šelpiami, jų likimu 
rūpinasi vyriausybės. Nors menkai, vis gi 
jie apdrausti. Kitaip yra Amerikoje, č'ia be
darbius šelpia tik privatinės organizacijos. 
Ne visi gali naudotis tuomi šelpimu. Ne 
visus gali pasiekti ir rasti gerų žmonių gai
lestingumas.

Tačiaus ir Amerikos biznis pirmoje vie
toje priguli nuo prekybos su užsieniais 

pagerėjimo. Tad reikalinga visose šalyse 
gaivinti biznį.

•i < <s i f

t * i

kuomet jis atvyks į uostų, jis 
bus nuvestas i imigracijos 
sulaikymo stoti ir tenai už
laikomas valdžios lėšomis, kol 
bus nuvestas j laivę. Imigra

cijos ofisų viršininkams po
Vasario 16 dienų, lmigraci- v’s4 sa‘i pj’unesia, kad jie 

jos viršininkas pranešė, kad ^dp sutvarkytų tų ateivių at- 
J. A. Valstybių valdžia savo važiavimų į uostus, kad grei- 
lėšomis grąžins bile ateivį į kutų įsodinti į laivų, 
jo šalį, kuris išbuvo šioj šn- Kur tik bus galima, pašal- 
lyj mažiau tris metus ir ku- pinės ir kitos organizacijos 
ris, deliai priežasčių, kurios prisidės prie ateiviu atvežimo 
įvyko po įleidimo “papuolė į uostus. Kur tas neįvyks, 
į bėdų arba reikalauja vie--tai ateiviai vyks su taip vadi- 
šos pagelbos”. Tų pasiūlytų narnomis “deportacijos parti- 
grųžinimų autorizuoja Imigra- jomis”, kurios kas šešios

L;"*-

Naujas Royal Gorge tiltas per Arkansas upę, Colo-
buvo sukvietęs pramoninkus pasitarti apie eijos Aktas 1917 m< (23da-' savaitės prasideda vakaru' r.ado yaJstybėj automobiliams važiuoti. Šis tiltas yra auks- 

........................ - J , r - ęiausias visam pasauly, turįs 1,053 pėdas aukščio.vai tada sutiko nemažinti darbininkams už-’įįh) “Jog Imigracijos Vi r-į valstybėse ir povuliai kėliau-1
darbo atgaivinimų. Didžiųjų pramonių atsto- < gįnįnkas turi teisę vesti dery-1 ja į Atlantiko krantų, rinkda- 
mokesnių. - »

Taryba dabar
Goodyear ant Goodrich
pasiketinusios numažinti užniokesnius savo‘.reikalauja viešos pagelbos, ir' jiems bus pavesta atskiras va-■ jau buvo— trys anglai, 
darbininkams. juos grąžinti į savo šalį bile'gonas. . j Trans-Ątlantiko laivų kom-

kada į tris metus po atva-j Laivo kelionės lėšos atei-. panijos irgi turi pienų pugel- 
žiavimo”. Tas dalvkas buvo i viams, kurie bus grąžinami,, bėti nedirbantiems ateiviams, 
Ireveik užmirštas. Sakoma, i sulig šio naujo įsakymo, bus kurie norį “aplankyti arba
nebuvo užtektinai paskirta aprūpintas imigracijos valdi-'gyventi savo šalyje, kol dar-
pinigų tam tikslui.

uų. Didžiųjų pramonių atsto-!^įninkąs turi teisę vesti dery- ja į Atlantiko krantų, rinkda- likantų dėl vizų daug, tų ži- po “ visuomeniškos sunkė?;.-- 
įbas užlaikyti arba pagelbėti į mos pakeliui deportuojamus ,no. Todėl jie gal nei nepra-jbės”, bet jeigu bedarbė vis

•ar turinti žinių, jog “ The tokiems ateiviams, kurie gali ateivius. Jeigu atsiras užtek- gys šios valdiškos pagelbos. į egzistuos, arba aršesnė pasi- 
Uoodrich Tire” kompanijos papulti bėdon, arba kurie tinai tokių grįžtančių ateivių,'fiet pirmieji tokie prašytojai darys, tai negalima spėti, i a?

Taryba nurodo, kad automobilių ir 
guminių lankų pramonių klestėjimas pri
guli nuo aukštos pirkimo jėgos. Tokių pir
kimo jėgų turi tik darbininkų masės, kada 
darbininkai už savo darbus gauna aukštų 

atlyginimų. Sumažinus atlyginimų, nupuls 
pirkimo jėga ir dėlto nukentės ne kas kitas, 
kaip tik toji pati pramonė.

Kas Reikia Daryti?

Ateivis pats turi pareikšti
Toliaus taryba nurodo, kad šaly nedųr- i»prų būti išsiųstu namo ir tū

bas neina mažyn, kad visur siaučia skurdas, j1’* pasiųsti tam tikrų aplika-
alkis ir kentėjimai ir atrodo, kad milionams įJū. Tam tikslui, yra paga
darbininkų prisieis vargti dar trečių žiemų.

Liefuvai atnaujinus nepuolimo sutartį su 
Rusija, “New York Times” 
sako:

‘ ‘ Lietuvą tėrą* mažą*. jii tari-
didelę bylų prieš Lenkiją, Prancūzijos svar
biausių paklusnųjį pagelbininkų — bylų dėl

toliau bus F. L. I. S.

MASINĖ GAMYBA.

minta spęci 
gracijosBhiras

įlanka. Imi-

ninkų uostuose. Kur reikalin- bai čionais 
ga, valdžia apmokės kelionę kompanijos siūlo trečios kle- 
nuo išlipimo vietos iki ateivio sos važiavimo ir sugrįžimo 
namų, arba paskutinės apsis- ' bilietų labai numažintomis 
lojimo vietos. i kainomis. Bilietai tuo pasiu-
Ar tokie ateiviai galės atgal lymu yra geri dviem metam, 

sugrįžti į J. A. Valstybes? Iflet kelionė į tas šalis ir iš

pagerės. ’ ’ Tos

Tarptautiniam Prekybos 
Rūmų kongrese, Washingtone, 
daugiausia buvo * tariamasi, 
kaip pagerinti laikus, būtent, 
kaip sukelti dnugiau darbo 
darbininkams, kaip panaikinti 
nedarbus, kaip praplėsti tarp
tautinę prekybų ir tt.

Suvažiavę keliolikos vals-
Nors daug ateivių galės jų turi įvykti paskirtu laiku, Dybių atstovai kongresui pa-

nano kreiptis ’ pasįnaUdOti tuo nauju įsak.v- t. y. nuo vasario 1 d. iki ba-Į tiekė įvairiausių sumanymų,
prie paselpinių organizacijų * mu, ypatingai dabar, kada Jandžio 30 d., arba nuo rugp. kaip siekti gerbūvio,

s” tarp kito ko į viešų ir privačių,^kad jos daugelis negali rasti darbo ir 'l d. iki rugsėjo 30, arba spa
! išdalintų tas-Mlahkas > atei- pe? įigą laikg nedirba, bet/lio 1 d. Trečios klesos bilie
y.iųgųs. ^„praneštų apie šį pa- -jįe turi atsinnn,ti, kad kurie tas į Angliją ir atgal lėšuoja 
ši uTymų, "paaiškindamas visąjį taip'sugužanti į savo sa-’apie $125. Iš New Yorko į 
procedūrų, ktRUafteiviai pilnai jau niekuomet negalės su-i Vokieti jų apie $143 ir t. t.

Vilniaus, o ši Lietuvos byla yra net geresnė,.'*11 Juo ąusipažįntn. į grįžti atgal į J. A. Valsty
negu Vokietijos byla prieš Lenkiją dėl Si-1 Tų blankų galima gauti ar-J bes. Tokie ateiviai nebus de- 
lezijos, kuri netrukus gtfli sukelti šiek tiek timiausiam iiiiigracijos biure.jportuojami ir neautomatiškai 
triukšmo Genevoje.”

L. R. K. S. A. yra sukurtas 1886 me
tais. 1901 metais įvyko skilimas. Sttb-mų į negali užsimokėti už paspor- 
suskaldė liberalai, dr. Šliupo pasekėjai. Jie .tų, neturėdamas pinigų, tai 
dabar nori įtikinti visuomenę, kati katali- gali prašyti pinigų tam tiks- 
kai nuo originalio Sus-mo atsiskyrė, o ne jie. ‘lui iš Imigracijos ofiso. Imi- 
Tačiau jie to įrodyti negali. “Garsas”, niū- gracijos Tarnyba nesiima pti- 
sų Sus-mo organas, tuo klausimu pastaruo- j žiūrėti, arba užlaikyti, apli-jku ir kitais, 
ju laiku gana daug rašo. j kantų prieš apleisiant savoj Gyventojai

Ateiviai, kurie tuo pasi
naudos, turi atsiminti, kad 

• iportuojami ir neautomatiškai nors laivų kompanijos bilie- 
Ateivis pats “tūri gauti pas-j sulaikomi nuo sugrįžimo. Bet j tas yra geras dviem metam, 

portą, arba atnaujinti gavo'jeigu sugrįžtų, butų skaitomi bet grįžimo leidimas geras
/cnų pasportų. Bet jeigu jis ; neparinktinės klesos ateiviai, 

arba paprastieji imigrantai.
tik metams. Teisybė, grįžimo 
leidimo laikas gali būti pa- 

Jeigu lenkas taip išvažiuoja ilgintas bet tik kuomet yra 
tegul.ir atsisveikina su J. A.1 gera priežastis. Bet turi būti 
Valstybėmis. Tas pats yra ir gera priežastis.

Grįžtantiems 
siems ateiviams,
baigtus grįžimo leidimus, ne

su italu, vengru, čeku, slova-

šalių, kurių

vienas ypatingiausias su
manymas pasirodė iš Bosto-
no. Patiekė to miesto turtin
gas pirklys visuomeninkas 
E. A. Filene. Jo sumanymas 
yra: gerbūvio atsiekiami rei
kalinga didelė masinė visa- 
ko gamyba, darbininkams 
aukšti atlyginimai ir prekių 
pigumas.

Jis nurodo, kad masine ga
myba galima daug visko pi
giai pagaminti. Prekių išpar
davimas priguli daugiausia 
nuo darbininkų minių. Kad

apsigyvenu-1 gįog mįnios galėtų daug į- 
tunnt neis- vairių gaminių suvartoti, jos 

reikalingos pinigų. Turėda-
j vietų ir vykstant į uostų. Bet kvotos yra labai mažos, o ap-.bus atsakomas įleidimas, kai-įuios pakaktinai pinigų, dau-

Pranešama, kad Uetuvių Darbininkų; .------- ■ .m...,..,. ............ ............................................. ...... ..................... .... . -- - ------------------- giaū visko pirktų. Pinigus jos
gali gauti tik aukštais už 
darbų atlyginimais ir tai už

Są jungos XVI seimas įvyks birželio 8 ir 9 j svarbaus metinio lietuvių krikščionių dar- 
dienomis, šy. Jurgio par. salėje, Brooklyn,' bininkų organizacijos seimo.
N. Y. Centro Valdyba atsišaukia, jog apskri- 

Kad tai siekti, senatorius Borali pataria | Čiai ir kuopos rinktų atstovus ir. rengtųs prie Lietuvos tautininkų vyriausybė vis dau

giau kun. nubaudžia už tai, kad kovoja atvi
riau už katalikiškojo veikimo laisvę Liet. kas 
pilniausia yra garantuota pačių tautininkų į trumpesnes darbo valandas,
pasirašytame konkordate. ‘negu šiandie,

t

Popiežiaus Leono XIII Enciklika 
“Rerum Novartun”.

(Tąsa)

Žinoma, mankštinant liei vartojant, 
jėga stiprėja, bet tik tuomet, kai ji kart
kartėmis nustoja veikusi ir pasilsi. Todėl 
reikia žiūrėt, kad kasdienis darbas nebūtų 
ilgesnis, negu sveikata leidžia. Kiek jkj- 
ilsio privalo būti, sprendžiama iš darbo 
rūšies, laiko ir vietos apystovų ir pačių 
darbinįnkų sveikatos. Kalnakasių, įvai
riausių kasyklų darbininkų darbas yru 
duug sunkesnis ir sveikatai kenksminges
nis; jį reikia todėl palengvinti, trum
pinant darbo dienų. Be to, reik atsižvelgt 
į metų laikų, neš neretai tos pačios rū
šies darbas yra lengvus vienu laiku, bei 
ar jokiu būdu ar tik su didžiausiu vargu 
teĮiakeliamas kitu metu. Neteisinga yra 
reikuluuti iš moteries ar vaiko to, kų 
gali padalyti drūtas suaugęs vyrus, įtemp

Alui

damas savo jėgas. Ypač reikia saugoti 
vaikus, kad jie nestotų į fabrikas pirm 
tų metų, kada jų kūnas ir protas yra už
tektinai sustiprėję. Vaikystės amžiuje te
beaugančios jėgos vysta, kaip jaunutė 
žolelė, jei jos yra naudojamos per anksti 
ir visas tolimesnis vaiko besiplėtojimas 
tuo būdu susitrukdė. Panašiai ir kaiku- 
rie amatai netinka moterims, gimusioms 
namų darbams; prigimties surėdymu šitie 
namų darbai laimi gerai saugo moteries 
vertę ir tinka vaikų auklėjimui bei visos 
šeimos gerovei? Aplamai, darbininkams 
reikiu tiek skirti poilsio, kati jo užtektų 
darbe suvartotoms jėgoms atnaujinti. Per
trauku privalo atstatyti suvartotas .jėgas. 
Kiekvienoje darbdavių ir darbininkų su
tartyje visados turi būti ar imžymėta ar 
savaime šuprantama ta sąlyga, kad darbi
ninkais yra nžtikrinamas šitas dvejopas 
(Kusdįenints jioilsis nuo darbo ir religiji- 
nis poilsis šventomis dienomis. Vert.) po
ilsis, kitaip sutartis nefyūtų dora, nes nie
ks neturi teisės nei reikalauti, nei pri
žadėti apleisti priedermės, kurių žmogus 
turi Dievui ai- sau pačiam.

4^

c) Atlyginimo tvarkymas.

Dabar prieinailt prie didelės svarbos 

reikalo, kuris reikia getai suprasti, kad 

nei vienos nei antros pusės nenuskriau- 
dus. Atlyginimas nustatomas laisva su
tartimi; rodos, kad darbdavys išpildė 
duotąjį žodį, užmokėjęs suderėtų atlygi
nimų, ir kad virš sutarto jis nieko nepri
valąs; tuomet, esą, neteisybė tedaroma, 
jei darbdavys nustatytų mokesnį, ar dar
bininkas visų prisiimtų darbų atiduoti at-‘ 
sisako; ir tuose atvejuose, esą, teisinga, 
jei vyriausybė įsikiša, kad kiekvieno tei
ses apgintų, bet ne kituose. Šitokiam pro
tavimui teisingas dalykų žinovas vargu 
visai pritars, nes yra nepilnas; jam trūk
sta šio- to svurbaue. Dirbti reiškia varto
ti savo jėgų gaminti daiktams, kurie yra 
būtinai įvairiems gyvenimo reikalams, y- 
pač gyvyliei užlaikyti. “Savo Veido pra
kaite tu valgysi dionų1’ (Gn. 8, 19). Tat 
du privalumu turi žmogaus darbas iš pri
gimties; pirma, jis yra žmogaus asmens 
darbas, nes dirbamoji jėga yra jo; ji jam 
visui prikluuso ir yru duota jojo paties

naudai; antra, darbas yra būtinas todėl, 
kad darbo vaisiai yra reikalingi žmogui; 
jo gyvybei užlaikyti; užlaikyti savo gy
vybę liepia prigimtie, o jos būtinai reikiu 
klausyti. Tat žiūrint į darbų, kaipo į 
asmens darbų, nėr abejojimo, kad darbi
ninkas gali mažinti savo atlyginimo dydį, 
nes, kaip kad jis savo noru sutinka dirb
ti, lygiai taip pat gali savo noru pasiten
kinti ir mažesniu mokesniu, ar jo visai 
neimti. Bet kitaip priseina spręsti, kuo
met svarstomas darbo asmeniškumas kur
tu su jo būtinumu, nes tie du darbo pri
valumai tik mintyje, o ne tikrenyliėje nuo 
viens antro tesiskiria. Ir tikrai: gyvybę 
palaikyti yra visų ir kiekvieno prieder
mė; kas to nedaro, sunkiai nusikalsta. Iš 
to seka, kad kiekvienas turi teisės, ieško
ti jo gyvybei reikalingų dalykų, kurių 
įsigyti kiekvienam darbininkui duodu ga
limybės mokesnis už jojo darbų. Duokim, 

’kad darbininkas ir darbdavys laisvai pa
daro sutartį, būtent, susitaria dėl užmo- 
kesnio didumo, tai vistik visados lieka
si galioje jgimties dėsnis, kurs yra augė

lesnis ir pirmesnis už susitariančiųjų no
rus ir, kuriuo eiųant, užmokesnis privulo 
būti nemažesnis, kaip kad to reikia tuu- 
piam ir padoriam darbininkui pragyventi. 
Jei darbininkas, būtinumo verčiamas ar 
dar blogesnio vargo bijodamas, sunkes
nes sąlygas priima, kurias, kad ir neno
ri, turi priimti ir kurias darbdavys, ar 

tarpininkas jam primeta, tai tas yra prie 
varta, prieš kurių teisybė šaukia. Bet ši

tuose ir tolygiuose atsitikimuose, pav. 
kiek valandų dirbti įvairiose darbo sri

tyse, kaip apsaugojus darbininkų sveiku
tę, ypač fabrikuose, — vyriausybė lui 

.žiūri, kad nevietoje nesikištų, ypač, tu
rint omenyj su tuo dalyku sujungtas lui- 
ko ir vietos aplinkybės. Bus geriau pali
kus tuos dalykus spręsti tam tikroms ta
ryboms, sąjungoms, apie kurias toliau 
kalbėsime,ar pasirinkti kitokį būdų, ku
riuo teisingi darbininkų reikalaviinai bū
tų ginami, valstybės globai ir paramai, 
jei to dalykai reikalautų, jiems padedant.

{Bus jaugiau)

hM tt
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^ATLANKIUS ŠV. KRYŽIAUS LIETUVIŲ LIGONINĘ.
Įeinant j ligoninę, mus nialopia. Vėl matome (langiuką, 

liai pasitinka viena iš seselių. Į parodanti sveiko žmogaus 
Pareiškus norų aplankyti Ii- kraujų. Mums paaiškina, jog 
foninę, pirmiausiai mus į ve- kraujo lašas turi apie 5,000,- 
la j raštinę. Čionais mums pa- 000 raudonų celių ir vėl ma- 
•odo kaip ligoniai priimami, tome kitą danktelį su daug 
r kodėl reikalinga įvairios mažiaus celių, įsiskyrusių ir 
nforinacijos. Tolinus mes se- bespalvių. Mums paiškina, 
jame į ligonių kambarį ir čio- kad tai parodo kraujo nusilp- 
lais randame gydytojus ir liejimo ligą. Pirmesniais lai- 
1augės užimtus* įvairiomis pa kais toji liga buvo pražutin- 
eigoinis. Pirmu kartu aš su- ga liga, bet dabar sužinota, 
inojau, kiek daug įvairių kad maitinant jaknu sunka, 
larbų dienos bėgyje reikia liga išgydoma. Mums taipgi 
itlikti. Štai ligonis, kurio iš- įdomų kitas kraujo bandymas, 
gydymas reikalauja šiltų pri- tai — “kraujo sukrekėjimo 
'ilgių dėti kas dešimts arba laikas’’; tasai bandymas pa- 
L^ylikp. minutų laike 24 valan rodo kiek minutų ima kraujui R. Kitas ligonis, tuoj po ope- sukrekėti, tą sužinojus, gali- 
acijos, reikalauja ištisų va-, nia ligonį apsaugoti nuo per- 
andų dėmesio. Del to dabar didelio kraujo ištekėjimo laį- 
uprantu kodėl lankytojai tikįke operacijos. Ypatingai sis 
^skirtomis valandomis tega- j bandymas reikalingas prieš 

l lankyti ligonį. Mums prane- j“tonsulų” operacijų. Šioje 
a, kiek ligonių tūri viena (ligoninėje daug gyvybių ap-

(Ugė prižiūrėti, net aiškiai saugota, sužinant prieš laiką, 
od<^ kiek mylių per dienų kiek ilgai ima kraujui sukre- 

augė išvaikščioja, kad pa- keti. Taipgi mums parodo į- 
mavus sergantiems. Taipgi vairius bandymus ištyrimui 
žinome kas tai yra “ligonio bakterijų. Mus nustebina pa- 

įtorija“ ir kaip ji surašoma.! tologisto su savo pagelbinin- 
ai matome viena gydytoja, kais veikimas. Visi tie ban- 
tyriantį ligonį ir surašantį' dymai padaryti kainuoja, to- 
tyrimo pasekmes. dėl mums atrodo labai maža
•, , , . . , , v prekė $5.00 už bandymus, da-Atveda mus ketvirtan auks- 1 ...

. v , j-j v 'lomus laike ligos, ir čia matome didelį, gra

ras taipgi parodo, kaip per- 
laužimas gali būti atitaiso
mas su pagelba “flurosco- 
pe” ir jog ištikro gali maty
ti kaulus taip, kad rodos o- 
dos visai nebūtų. X-ray pa
veikslai parodanti tulžyje ak
menis, inkstuose akmenis, 
plaučių gedimų, vėžio ligų ir 
tt. papildo mūsų žinias, paste
bint, jog galima viską taip 
aiškiai matyti, taipgi kiekvie
no iš tų paveikslų istorijos 
įmums labai buvo įdomu gir
dėti. Mums praneša, jog pir
mesniais laikais daugelis ligo
nių pasiduodavo operacijai, 
vadinamai \ “Laporatomy”,

D R A l!-r-
a ę

i t ■' ■ .......... tiKiiii i m
dienų, 15,000 į mėnesį, 180,- 
000 į metus. Po operacijos li
gonis reikalauja mažiausiai 

10 tvarsčių. Mums paaiškėja, 
jog tvarsčiai kainuoja gana 
brangiai — medžiaga, sutai- 
symas, sterilizavimas ir tt.

Kiti skyriai.
Toliaus mes aplankome 

virtuvę, didelę, gražių, švarių 
su modėrniškiausiais įrengi
mais. Valgių gaminimo vedė
ja mums paaiškina, kaip su
taisomos “tacos” su specia
liais valgiais dėl įvairiausio
mis ligomis sergančių. Kiek
vienas ligonis tų patį maistų 
negali valgyti. Kiek rapestin-

nes negalėjo tikrai atspėti kas gurno tai reikalaujal 
žmogui viduriuose kenkia iki Užeiname taipgi į Rekordų

kambarį, pripildytų mažy- 
lais kūdikėliais, gražiai ap-

X-Ray Skyriuje.
Toliaus mus atveda į X-Ray

įgstytais, mėlynos ir ro- • departameIlt4. <s;a irgi mato
mės spalvos danksteliais. Čia 
M kūdikėlio darželis. Čia įna

me stebėtinus įrankius, bet 
mumis labiau nustebina atlie- 

me stebėtina priežiūrą, sn-, ka„,^ darba(< Badioiogistas, 
ikiama kūdikėliams. Slaugė saT0 8rityj(ij parodo mu
us Įveda į kambarį, į kurį ms «fil„roscope>. veikim*, 
prastai .nepavelina įeiti iš- kurį mes matome širdj> 
sargumo, kad neįneStif ko-;plau{ius ir net vei_
ii užkrėtimų. Siame kamba- kime e,u įtikintaS; jog
je užgema kūdikėliai ir pa- kiekviena dalis kūno gali bū-

dinimas daroma. Kūdikė- 
kojų nuospauda ir motinos 

Irštų nuospauda (finger 
pint) paimama, ant kūdikė- 

rankutės uždedama lipnus

ti permatoma su pagelba šių 
galingi} mašinų. Mums paaiš
kina, kad ši mašina yra ver
tės $8,000.00 ir dauguma šių 
prietaisų turi būti pamainomi

kol nepadarydavo operacijos 
ir surasdavo. Dabar su X-ray 
pagelba galima sužinoti visų 
ligos tikrenybę ligos prieš 
operacijų. Koks tai stebėti
nas daiktas ir kiek daug jis 
reiškia man ir visiems ligos 
suspaustiems!

Drauge su X-ray taipgi su
jungta ir “Physical Therapy“ 
skyrius. Čia mes matome į- 
vairias elektros mašinas, kaip 
tai šilumos, saulės šviesos ir 
tt., kuriomis esti gydomos pa
maži gįjamos žaizdos, vaiku
čiai silpnai augantieji, ir į- 
vairios rųšies ligos. Matome 
taipgi “Diathermy“ mašinų, 
kuri išduoda karštį pereinan
tį giliai per kūnų ir mums pa
aiškina jog daugelis ligonių 
sergančių plaučių uždegimu 

atgavo sveikatų su pagelba 
“diathermy“. j

Operacijų kambaryje.
Atsirandame visu-įdomiau-

sioje vietoje, tai operacijų
kambaryje. Matome kambarį,
ypatingai ir stebėtinai švarų,
viskas tik žiba. Operacijų
kambario sienos ir grindis kas
diena su atsidėjimu valomos, ••
visi įrankiai kaip sidabriniai
atrodo. Viskaų prirengta ope-. Usss 
racijai. Aseptiški įrankiai, o- 
peracijos tvarsčiai (dressihgs) ' 
chirurgas su savo asistentais 
ir slaugėmis aseptiškai apsi
rengę. Mums paaiškina, kiek 
tai viskas kainuoja prirengi- 

jmui prie operacijos. Mus nus
tebina žinia, jog gydytojai ir 
Slaugės prieš kiekvienų opera
cijų plauja rankas 10 iki 15 
'minutų. Rūpestingiausiai visi 
operacijos įrankiai ir (tvarš- 
čiai) yra sterilizuojami tam 
tiksliai įrengtose mašinose, 
kurios užtikrina mirtį visoms 
bakterijoms. Mumis nustebi
na žinia, jog ligoninėj daro
ma mažiausiai 10 operacijų į 
dienų ir vartojama 50 chi
rurginių tvarsčių (dressings) 
dėl vienos operacijos, 5,000 į

Kambarį. Ligonio istorijbs 
tvarkon surinktos ir laikomos 
dėl moksliškų tyrinėjimų. 
Mums paaiškina, kodėl reika
linga turėti ligos rekordų ir 
kų tai viskas reiškia medika- 
liai praktikai.

Ligoninės raštinėje sužino
me, kiek kainuoja priežiūra 
vieno ligonio. Daugumas žmo
nių mano, kad ligoninė gauna 
užmokestį už viską kas daro
ma, bet visai ne taip yra. Mu
ms aiškiai parodo kad treč
dalis įeigų yra užmokama už 
maistų, 30% iki 40% už algas, 
o kur dar visos kitos išlai
dos? Tokiu budu matome, kad

*■.■ 1 . ..........."g*11 ■*" . .......... ..
palaikymui ligonines, pinigai 
yra reikalingi taip pat kaip 
ir gydytojai, slaugės ir ligo
niai.

Mumis nuveda į skalbyklą. 
Matome dideles mašinas, ku
rios skalbia daugybę skalbi
nių. Niekad neatėjo man į 
mintį, kad ligonių drabužiai 
yra mainomi kas diena ir daž
nai keletą kartų jr kad kiek
vienas ligonis suvartoja 9 ar 
10 dalykų į dienų, kurie rei
kalauja skalbimo. Čionais irgi 
kaip ir X-ray depaętmente, 
mašinos metas po meto rei
kalauja permainos.

Aplankius ligoninę daug da 
lykų pamatėme, kurių jau nei 
negaliu išskaitliuoti. Viskas 
gražu, švaru, moderniška. Li
goniai linksmi, patenkinti. 
Daugumas slaugių — lietu
vaitės. Gydytojai irgi lietu
viai nors didelė dalis yra ir 
svetimtaučių. Viskas šv. Kry
žiaus Lietuvių Ligoninėje taip 
malonu, kad nenoriu nei ap
leisti.

Kits syk, kada pasitaikys 
proga aplankyti šv. Kryžiaus 
Ligoninę, jau daug didesnę at
rasiu, nes Ligoninės Vedėja, 

gerbiama Seselė A. Alma, 
mums pranešė, jog už keletu 
savaičių laiko bus darbas pra
dėtas statymui naujos dalies,

nes negalima visų ligonių jau - 
besutalpinti.

Valio, Švento Kryžiaus Lie 
tuvių Ligoninei!

Lankytojas — Svečias

KELIONĖ PO EUROPĄ.

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

Keliautojai kartais savo 
įspūdžius aprašo laikraščiuose 
ar knygose.

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

Skaitykite ir platinki
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ” ir 
remkite tuos biznierius 
ir profesionalus, kurie 
garsinasi jaųie.

This new cheese 
treat

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mėlio w cheese flavor 
plūs added health qualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elementą of rich milk. Milk sugar. 
calcium and mineralą. Ettyy oru 
caneatit freely!

Velveeta spreads, slices, malta 
and toests beautifully. Try a half 
pound package today.

KRAFT

VelveetaV The Deliciou* N«wCh««*e Food

me SUN BMED ~
BLUUme ŽEMO

Jf itehing, burning skin makes life 
unbearable, quickly apply Žemo, the 
aoothing, cooling, invisible family 
antiseptic. Thouaands find that Žemo 
bringa swif t relief f rom Itehing, helps 
to draw out local infection and re- 
stora the skin to normai. For 20 yeara 
Žemo haa been clearing up skin, re- 
lieving pimples, rash and other skin 
irritations. Never be without it. Sold 
everywhere—36c, 60c and >1.00.

PROBAK

pravarde, taipgi ženklas kas keturi ar. penkį metai,
F kūdikėlio drabužėlių ir neg tik tiek ilgai tegali ma_ 
relės - viskas tai daroma, gina tarnauti ^bar SUpran- 
id užtikrinus kūdikėlio pa-'^ derko man reikgjo užsimo. 
ūmų, nuo kitų atskyrimų. | kgti $10i00 už nugminią su.

|ums parodo, kaip kūdikė- keistos kojos X-ray pa veiks
mai slas sutaisomas. Grap- neg paaįškejo man kįek

|ški piešimai parodo, kiek daug kaįnUOja viskas nuėmi- 
idikėlis svarų užauga dieba niuj paveikslo ir taipgi nuo- 
dienos. Mus supažindina su mong patyrus;o experto.‘ Ki- 

Iguleriškumu vartojamu ku- tame kamaryje matome nu- 
Įkėliu maitinime, maudyme įmtus X-ray paveikslus per- 

apsaugojime nuo užsikrė- ]aužirnų, sujungtų ir paprastų. 
10; viskas užtikrina mums, Qajju aiškiai matyti, kad kau- 

id moderniška ligoninė yra ]aį perlaužti, bet klausimas 
kiausia vieta kūdikėliui už- kaip juos 8ud^us? Dabar
Imti. Dabar galime suprasti man p,aeigkėjo kodėl reika- 

lel didžiuma iš 2,000,000 jįngĮ įvairus prietaisai, kū
dikėlių gimstančiy metuo- riuog kambariuose. Mu
, gema ligoninėse.

Antra įdomi vieta, tai ligo
nės laboratorija. Čionais ma 
rae, mikroskopų, bandymams 
tiulius vamzdelius, ir tt.;' 
įrankiai mus taip neužin- 

resuoja, kaip pats veikia
is, kurį patėmijame. Pirmo 
irtu pamatome taip vadina- 
d “balto kraujo skaitmenį“
•piko žmogaus, taipgi ligo- 
o, kuris kankinamas “apen- 
eitų”. Mums paaiškina, ko- 
ų svarbų priduoda ištyrimas 

vieno kraujo lašo. Sužino- 
jog baltų kraujo celių 

aitliaus didžiuma duoda gy 
zlojui supratimų kaip grei- 

operacija turi būti daro-

TUBBY

“DRAUGO” RADIO

Piknikas
NEDALIOJE, BIRŽELIO-dUNE 7 D., 1931----

j' VYTARO
Prie 115, tarp Crawford ir Cicero Avės. už Šv. Kazimiero kapinių
Šiame piknike bus labai įdomus 12-kos seniausių Chicagoje lietuvių kontes- 
tas; taipgi bus daug ir kitokių įvairybių.
Visus užkvie^iąme dalyvauti “DR^pGAS.”

ABIEM PCSĖM 
ASTRUS

Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni. kreipkis J mus 
60c. už 5 — $1 už 10 

Sempelis — ioc.

PROBAK CORPORATION
*«wo>sa Rasa* Maaar Rau. Saa.

OU RMT AVINUI MW VO«K

Apsisaugokite užsikrė
timo I Gydykite kiek
vienų žaizdų arba įw- 
brėžimų sū šiuo uenuo- 
dijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo.

3S=*=-gJ
9!

PAVASARINIS RAKANDU IŠPARDAVIMAS
Musų BARGENAI tarpe daugelio kitų yra dar sekami:

1. Parlor setas, kaina 9150,
parduodama už \ ......... •75.00

9. Bedrulmlo setas kaina >160. 
parduodam už .......... *69.00

3. Dining-room setas, kaina 
|86, parduodam už • *49.00 

Didis Pasirinkimas Radlo
z Visų 15dirbysčlq

ESAM TIKRI, KAD NAUDOSITĖS 
AIAI8 MUSŲ BAROENAIR —

— LAUKIAM.
LIETUVIUKAS RADIO 

PROGRAMAS
Kiekvieno panedėllo vakarą. 19 stoties 
WHFC, 1420 kllocykles nuo 7 Iki 8 

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

RAU8KA8 ir J. BERTULIS—BSVintn.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT 81.97

This Is a Famoun Vlvsni Sėt and In. 
slndes taee powd«r; Rouse, Tte,
Tlssue Cream »i.#0, Depilatery l».M. 
Paeini Astrlnsent 81.7S. Bath. Salt l.M, 
Toilet Water tl.JS. Pertame »t.T», Bril- 
Itantme 7»c, Skin Whitener 7Be. Totai 
Value Jlt.OO. Special prtęe, »1.«7 žor all 
ten pneee te lntroduoe taiste lntroduoe liną

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

He’s a Sticker for Form.
MooTrtCEVAt HiM OOT?t! 
VJHV OO VOO HAMf TO BE SO 

IF VOO ^AklTEO 
TO VEANE, D10NT

StMJ ASK HIM Tb €jO HOME?
■7“

Vardas .......... ..
Adresas ...........-..................
Siunčiame per paStą COD

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bes Van 380-5th Avsnue, Nsw York

. v



DRAUGAS

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL BROOKLYN, N. Y.

tainėj buvo surengęs progra
mų, kurių, parūpino ir išmo
kino dainininkė Marijona Či- 
žauskicnė.

čiutė, “Našlaitės motinos Dva 
sios — C. Stankiutė, “Lietu-

tinai išspaudė ašaras. Publika 
svetainėj buvo kaip užburta,

vos Dvasios” — A. Kairiutė'tik buvo matyti, kaip motinė-
ir “Tėvo’ J. Novikas. Vei-1 lės šluostė riedančias skruos-

Pinnadienis, Geg. 18 d., 193j

Mot. Sų-ga turi didžiuotis Taigi, brangūs tėveliai, nei 
turėdama tokių narę, kaip gailėkite leisti mergaitėm 
p. Al. Čižauskienė. priklausyti M. Sųjungai, ki

Linkinio nuoširdžiai jai ir ri°j 3°8 pratinsis prie visuc 
toliau darbuotis lietuvių išei- luelbo darbo, 
vijos dirvoje ir kelti jaunimo j
tai|H! lietuvybės dvasių, ko 
šiais laikais jaunime stokuoja.
Jaunimui reikia gerų vadų, 
kati jį stiprinti. Tuomet jis! 
pajus esųs lietuviu. Ant jau- j 
nimo remiasi mūsų ateitis.

tais ašaras.kalelis atloštas labai gerai ir 
gražiui.

į' Jaunamečių choras išpildė 
(j šias dainas: “Buvo kalvis tur 

labui dailu. Medeliai, lapoja, priimti vakarienėje liūtei New tingus , Kiškelis , Zuikis
žolelė žaliuoju, paukšteliai Yorker, birželio 7 d. dalyvaus šokinėjo ii Mažytės jaunu
čiui ba, sodeliai gražių vaisių jėzuitas kunigas Walsh. Tis rietės padainavo/ “Lopšinė” 
krauna, darželiai pilni gėle- yra Georgetown Universiteto “ labai gižiai, nes kožna Bulonskaitė, “Agnietės” —
lių žydi. profesorius, buvęs Šv. Tėvo de luergaitė turėjo po lėlę, jų su- A. Itedeckaitė, “Rožytės” —

Gatvės gerai ištaisytos, mie- legatas Sovietų Rusijoje ir žy- P° 11 dainavo.
sto valdžios švarai užlaiko- mus autoritetas Sovietų Ru- “Pelėda” padainavo Stan
iuos. sijos klausimuose. Parašęs kiutė, Novikiutė ir Juodval-

Namai daugiausiai plytų, knygų apie tikinčiųjų perse- kiutė.

Mūsų mieste pavasary yra i Vysk. Petrų Būčį, Al. 1. lštiesų, laiminga buvo ta 
Antrų veikalelį parašytų M. Į motina, kuri turėjo dukrelę

Čižauskienės' ‘ ‘ Motinėlė ’ ’
vaidino “Marytės”' role S.

Busimoji Sųjungieti

gražiai aplink medeliais ap- klojimus Sovietuose. Susido-' “Mes nuėjom j kamarų” 
sodinti, papuošti. mėjęs rusų grįžimu kataliky- padainavo Kiuberiūtė ir Auk-

Žodžiu, gera ir smagu Ci- bėn. Vakarienėje maloniai štakalniutė.
ceroje gyventi. sutiko kalbėti vysk. P. Bū-j “Gaidys padarė alutį” pa-

Gal niekad tiek mažai žino- čio, M. I. C. rūpimu klausi- dainavo Kalvinskaitė, Kicaitė, 
nių nemiršta, kaip Ciceroje. mu1 — Rusų atsivertimas. Bernadišiutė ir Alaksinovičiu-

Lietuvių Ciceroje. nemažai Vakarienėje taipgi dalyvaus tė. 
yra. Visi gražiai, sutikime ■ aukšti amerikonų dvasinin- 
gyvena. Lietuvių namų savi- kai. Kun. Walsh, S. J., spe- 
ninku čia vra virš 400 šei- cm -ai nuvyko užkviesti kun.
mynų. Biznierių, visokio tu-'o. Simonaitis ir kur.. J. Jan-:padainavo O. Balkiute ir A. 
rinio, ir-gi nemažai; didelių kauskas. 
biznierių nedaugiausiai. Ga
lėtų "daugiau būti.

“Augino močiutė” padaina 
vo B. Tautkiutė.

“Oi rūta, rūta” (duetų)

Karjiagiutė.
-------------- Paskui lošta “Našlaitės sap-

Vvsk. Petrui Būčiui, M. I. Inas”. Motinos rolę lošė Ona 
Profesionalų yra keli, bet C. priimti vakarienės bilietai j Mikalauskaitė, Jos dukrelės 

advokato — lietuvio Cicero- jau atspausdinti ir pardavinė- i ‘‘Onutės” — Marijona Užda- 
je nei vieflo. O geras advoka-’ janii. Užsisakyti galima per
tas čia gerų gyvenimų galėtų savef klebonus. Kaina, berods, 
daryli. tik 2 doleriai. Kviečiami visi

Lietuviai turi gražių bažny- lietuviai dalyvauti vakari ene- 
čių, mokyklų, klebonijų ir se- ,jt. Vakarienė įvyks llolel 
serims mokytojoms namukų. New Yorker, 7 Avė. ir 34 St.,
Mokytojoms uni jų namų kle- birželio y d., sekmadienį, 7 v. 
bonas žada didesnį ir gružes- vakare.
nį pastatyti. ' VygR p Būčyg> M į c bug

Parapijoje labui graži tvar- n .. , ,1 d .. . , 2 dieni. Jo Ekscelencija atva-
ka. Skolos parapija, giruėt, ». . , . v z, , , • << »1 . .f . .ziuoja birželio b d. laivu A-
nedaugiausiai viri. . y,,. ir , , ,° v . 'nienca . Įsups Hoboken e,

Draugijų esama nemažai. , ... . ,. . kur sutiks speciale delegacija, i
Visos gerai suorganizuotos: ... v .. ■ „ , , . .° . ... Birželio 7 d. dalyvaus vaka-
vyrų, moterų ir jauninto. Vi- ... , . » ,. o , ,- , , .. . 'ricneje; birželio 8 d. vakare1
sos katalikiškos draugijos pri- , „ . .. ...... T, , ,, . • . .kalbės per radio VYT. a L, ir
klauso K. federacijos 12 sky-l.. v ... , .v v. . -J birželio 9 d. išvažiuoj i į vvų- 

sbiugton’ų.

A. Zubalevičiutė,
— V. Žvirblaitė, “Kastulės”
— K. Klcvaitė, “Onutės” — 
O. Jociutė ir “Lošytės” —
B. Gudinaitė. Prie to, dar bu
vo grupė mergaičių, kurios 
dainavo bendrai dainas laike 
lošimo.

Veikalas tai dienai labai ti
ko,

Artistei M. Čižauskienei dė
kui, kad daug triūso įr darbo 
padėjo, kol prirengė mergai
tes prie programo, jas per 
taip trumpa laikų išlavino, 
išmokino.

Publikos buvo pilna sve
tainė.

Alenos ’ ’

ir galėjo matyti jų tų dienų 
vaidinant ir dainuojant.

Žymi mūsų sųjungietė p. B. 
Petkienė pasakė tų vakarų 
pritaikintų kalbų apie “Mo-

PLATINKITE “DRAUGĄ’

viniutė, “Našlaitės” — A'. Mi-

tinų Diena” ir jaunamečių Kaip jaunimų išauklėsim, taip 
tikslų; ragino visas jauname- *r blls-
tęs prisirašyti prie Sujungus 
ir dėkojo art. AI. Čižauskienei ADVOKATAI

JUBILIEJINIS

IŠPARDAVIMAI
TOKIOS ŽEMOS KAINOS 

DAR NIEKAD NEBU
VO ISTORIJOJ

(John Bagdziunas Borden)
ADVOKATAS

už pasidarbavimų.
Aialonu girdėti, ir matyti, j

kad tarpe sųjungiečių randa- į 
si tokių gabių moterų.

Pirm. Zapolskieuė buvo to! 105 W. Adams St. Rm. 2117;
vakaro vedėja; jį dėkojo pu- j Telephone Randolph 4727

blikai uz atsilankymų ir gerb. j2151 w. 22 St. 6 iki 9 vak. į 
art.. AI. Uižauskienei už pasi- j
ii. v. I Telephone Koosevelt 9090 į

ClHrhclVlŲUJ. ir suruosiuilj. SU Name: 8 iki 9 ryte Tel. Hepub. 9809

jaunametėmis taip gražaus 
programo.

Pasibaigus lošimui jauna- 
nietės Mičiutaitė nuo Alot. į

Toks vakarus čia buvo plt- Sų-gos 54 kuopos ir jauname-
mutinis, nes vaidinant “Naš
laitės Sapnas” kiekvienai mo

čių sk. įteikė p. Čižauskie- 
nei didelį krepšį gyvų gėlių

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmleatyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE B 1.1X3.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La Saite and Madlson Sta.) 
Ofiso TeL STATE 2704; 4412

riui. Gražiai darbuojasi. 
Jaunimas, matyt, dar nevi- i

sas priklauso prie savų orga
nizacijų. Rodos, proga yra į 
duodama visiems.

DETRltlT, M1CH.
Dvasiniais reikalais čia žmo 

nės turi labai geros progos 
naudotis; gal daugiau negu 
kur kitur.

' MotinųGražiai paminėjo 
Dienų”.

Mot. Sų-gos 54 kuopos jau- 
namečių skyrius gegužio įnėn.

Kunigų Šv. Antano parūpi- 10 d., Šv. Jurgio parap. avė
jo yra trys: kun. II. J. Vai
čiūnas, klebonas; kun. AI. Švar- 
lis ir F. Juškevičius, klebono 
pagelbininkai.

Biedniems

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPEC1ALISTA8 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pu 

Čia yra 'tlkr^ specialistą, ne pas koki nepa- 
. tyrėlj. Tikras specialistas, arba P ro

mbai gerai suorganizuotas fesorius, neklaus jūsų ku jums kea- 
' kla, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno Oegsamlnavtmo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa- 

t y . . tyrimo, Huradymui žmogaus kenks-
nusdaug žmonių gauna pagel-! mingumų.
bos is miesto. I Mano ltadio — Scopo — Raggl.

' X-ltay Itoentgeno Aparatas ir vl- 
C'iceros lietuviai žmonės vi a i •i6kas bakteriologl&kas egsamlnavi- 
. . _ mas kraujo atidengs man Jūsų tlk-

mieJasirdillgi ir duosnūs. Sa- ras negeroves. Ir jeigu ak paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumus sugryfi ums taip kaip buvo 

j.p_ pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ilgų skil-
. vlo, žarnų, Inkstų, odos, kraujo ner
vų, Širdies, reumatismo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba

ge

labdarybės skyrius. Pats kle
bonas labai daug su labdary
be darbuojasi. Jo pastango-

vo parapijos, kolonijos ir Lie 
tuvos reikalus tinkamai 
mia, aprūpina. -

Gal Cicerus lietuviam reik- ?ok1’■ uždėjusią, jd-
’ kerėjusią, chronišką ligą, kurj ne-

tų dauginu dėmesio kreipti i pasidavė net gabiam Šeimynos gy- 
... ..... ’ dytojui, nealtdėltokit neatėją paavietinę jiolitikų, Alan ro<los. mane.

kad vietinėje miesto darbuotė-! 
je daugiau lietuvių turėtų bū- j 
ti. Sulig šiol, čia lietuviai po-Į 
litikoj da nėra tinkamai gerai į 
susiorganizavų. Galėtų būti, 
geriau.

Žvalgas. '«

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlinaa Kūmas 1014

20 W. JAGKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandor* Nuo 10 ryto Iki 
1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėllomla nuo 10 ryto iki 1

po plat

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gų,” kartu patėmijate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie mūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.

Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa
garsinimų “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugų”.

Remkime ir Platinkime 
‘Draugų”!

Savo Dienraštį

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt — Chicago, III.

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 Iki • 
Subatomls nuo 9 Iki 9

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 4377
Miesto ofise pagal sutartj '

127 N. Dearborn Street
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERN AUCKAS
ADVOKATAS

J60 North La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 
Tel. Koosevelt 8710 

Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak. 
(Išskiriant Seredas,

A. A. OLIS
į ADVOKATAS

11 South La Šalie Street 
I Room 1701 Tel. Randolph 0281 
1 Valandos nuo 9 ryto iki f vai. vak. 
į 2241 S. Halsted St. Tel. Victory 0563

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. Ir Sukatos vakare

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2562 

Trečtadlonials Ir Penktadieniais
vakarais namie pagal sutarti.

6503 So. Campbell Aveaue
Telefonas Kepublic 4499

A. A. S L A K IS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDO.
77 West Wa.«ihington St.

Cor. Washington and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hydo Park 2896

Sparton Screcn Grid 
dio vertės $112.00 tikti

*........$59.01
Day Fan General, Motoi 

9 tūbų radio vertės $lf

vi........$49.01
Brunswick radio ir vU 

trola krūvoje, vertės $2(

už........$69.01
1931Philco radio ir vietrd

>» ......$79.01
Majestic radio ir vietn 

la vertės $225 dabi

už........$88.01
9 tūbų radio ir vietroj 

ver. $200 už $59,01 
9 tūbų Sonora radio 

vietrola už $69.0) 
Midget Baby Gran Kad

už........ $22.51
Naujas grojiklis pian^ 

verta $450 $98.O<
Geri player pianai, vartl

tipo...:.. $48.01
2 šmotų Mohair parl^ 

setai po .. $55,O<
3 šmotų parlor set|

p» •'............$49.01
9x12 karpetai

$18.00
Rankinės viktrolos, geri 

vežtis į Lietuvų ir piknilj 

vertės $25 $15.01

JOS. F. BUDRIU,
Ine.

3417-21 S. HALSTED
Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705
. »

WCFL Lietuvių proga 
mai' nedėliomis nuo 1 iki| 
vai. po piet. WHFC Ketvt 
gaiš nuo 7 iki 8 vai. vakjj

flitt and Runn““He Mušt Have Made thc Mcndicant Bdieve Tbat 5 cents Was Two Bits!

'RINEL.

MufiimCo.. Dpt. H. S., 9R. OhieSt., Chicco

Tyros, Aiškios, Srelkoe 

GRAŽIOS ARTI

Vra didelis turtas
Murinę valo, ftvelntna gaivina 
be pavojaus. Jus Ją pamėgslts 
Knm “Eye Care” arba “Eye 
Beahty” ant pareikalavimo.

BY Hin
u*’** x LAMpi-Aev Są sųtvi x cnmt *i u

ro» - eva eoT 
om* umt LtH- 
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OUR LITHDANIAN YŪUTH
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

* ROŽĖ. kvėpiančių gėlėlių puokštę. 
Šios gėlės bus tai dorybės,

Visi mes grožėjamės įvai
riomis daržo gėlėmis. Ir, štai, 
iš netyčių užmetam akį į pui
kiųjų rožę. Jos gražumas mūs

kuriomis pasižyiuėsim ir ku
rias užlaikysime savo gyve
nime.

Tarp kitų gėlelių, neužmirš-

easy task after 400 yeurs of 
foreign oppression. Tliis was 
especially so at tbe end of tbe 
lute war wben tlie country 
i'aeed its future witliout a 
penny in its treasury and witb 
out a soldiėr of its own in tlie

CHJCAGOJE
WEST SIDE ŽINIOS. Tel. Canal <784

D A K T A R A

širdis patraukia. Tas Tadelis ' is,ikil|iybėB žied(,ll0 g, 
taip dailiai ir taip tvarku.- (uri T;suowet ?vdjst „lft
gai Dievulio surūdytos, jog' jirdyse ir pi,dyU ky
pažvelgimas į jį mums pr>- Llokom „„„ Karalienės mo- 
mena Viešpaties galybę. ’kvkloj-

Ir kodėl mes tų gėlelę išsi-
rinkome? Dėlto, kad supran Lai mūsų pasiryžimai duo
tam jos reikšmę. Ši gėlelė vi- Dievui ir Bažny-
sain pasauliui skelbia meilę. 
Bet nėra meilės be pasišven
timo, taip kaip nėra rožių be 
erškėčių. Mes gerai supran 
tam, jog ateityje sunkūs dar
bai ir uždaviniai mūs visų 
lankia.

Tat, į darbų visi su meile 
ir rimtumu, skleiskime šios 
rožės reikšmę — meilę — vi
siems, idant visi galėtų su
prasti, jog buvonm auginti 
gražiame Aušros Vartų dar
želyje.

Aušros Vartų Par. Mok.

ciai.
G, Dangaus Karalienė, tei

kis palaiminti mus.
Viena Aušros Vartų par

mok. mokinė.

PROGRESS OF INDEPEN- 
DENT LITHUANIA 
WITHIN A DECADE.

MUSŲ GLOBĖJA — DAN 
GAUS KARALIENĖ.

Hard Beginning.

Desipte tlie adverse econo- 
mic policy of Russia in dea- 
ling witb Litliuania, prior to 
tlie late world war, Lithua- 
.nians liave saved considerable 
amounts of money tbrough 
tlieir tlirift and diligence. Ali 

Gegužės tliese savings perislied in tlie 
banks of Soviet Russia. Re- 

tlie German

Siame gražiame 
mėnesyje visa gamta > džiau
giasi; ir mes sykiu su ja link
sminamės. Ir kodėl? Pirma, advance, tlie Russian troops 
pavasaris jau atėjo, o antra įhad carried in to tlie interior 
— tai Marijos Garbei skir-’of Russia practically all tlie

treating before

tas mėnuo.
Mes Marijų vadiname įvai

riais vardais, ir visi, kai viens, 
j'ai pritinka.

Vienas iš gražiausių pava-

i meebanicall implements of 
l'actories, and tlie eųnipment 
of various public institutions. 
Tbat property lias never been 
returned to Lithuania. Towns

X Gegužės 10 d. Šv. Vardo 
draugijos nariai susirinkę 

faco of threatened invasions of bažnyčioje per antras Mišius 
tlie Poles and Russian Bolshe- įn corpore priėmė 6v. Komu- 
viks at a time when tlie grip Kun. Andriušis pasakė 
of tlie retreating German gražų pamokslų apie draugi-, 
troops loosened. Indeed, tlie jos reikšmę ir kų nariai pri-! 
1‘irst few years of independen-Į vaj0 daryti.
ee, from 1918 to 1920, bad
been a period of lieroic efforts 
and relentless obstinate strug- 
gle for politieal existance. 
During tliis liectic time, tlie 
Litliuanians of America came 
to lier assistence, by, gene- 
rously donating for defensive 
purposes and eagerly subs- 
eribing to Litliuania Liberty 
Bonds.

From:
(To be continued)

“Introducing Litbuania.”

ROSELAND SOOUT NEWS.

By

S. M. Joseph Jucius.

dinimų yra — “ Dangaus1 and factories were ruined,
Karalienė.” Ir štai mūsų Auš
ros Vartų parap. (Chicagoj)

villages burned, and nume- 
rous dense forests liad been

mokyklos klasė pasirinko tųjcut. lf anytbing liad been
vardų.

Karalienė tai garbingas, 
galingas ir visų aukštinamas

built during tbe four years of 
German military occupation, 
it bad been for tbe purpose

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OB3TETRIKAS

X Gegužės 13 <1. vakare bu
vo dr-jos susirinkimas. Kun. 
Andriušis atidaro susirinkimų 
su malda. Svarstyta draugijos 
reikalai. Nutarta 1) kad ba- 
sebolo tymas važiuotų į Ma
rijonų Kolegijų lošti su kole
gijos studentais šeštadienio 
rytų. 2) kad basebolo tymo 
nariai mokėtų po 25c. į mė
nesį pirkimui reikalingų daik- 
tųlošimui.

Susirinkimas baigtas malda.

Gydo ištaigiau ir chroniškas ligas 
▼yru, moterų ir valkų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredoml* tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Itay

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tcl. Dearborn 1883

X Aušros Vartų bažnyčioje 
vakar per trečiųsias šv. Mi- 
sias, 9 vai., priėmė pirmųjų Engicwood 664i 
šv. Komunijų dvidešimts vie
nas mokinys iš viešųjų mokyk
lų. Jų tėvai, nepajėgdami sa-

DR. BENJ. W. MACH,
DENTISTAS

Sulte 1920 The Plttsfleld Bldg.

55 E. WASH1NGTON ST.

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1637 WEST 51 STREET

Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

Telefonas Grovehlll 8262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.— 
4 ir 4:30 iki, 8 vai. vakare. 

Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedšllomls pagal sutartj.

Ofiso Tel. Vlctory 6893

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10-12

DR. J. J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 AV.63 Street 
Kertė So. West«rn Avenue

Tel. Prospect 1028
Realdenclja 2269 So. Leavitt St 

Tel. Canal 2330
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-2 v. v. 

NedėlioJ pagal susitarimą

Wentworth 3000
Office Phono 

Wentworth 3000

Boy Scouts of All Saints 
Parisi. Troop 763 Honore(1 i ™ ™keh, leist, parapjos n.o 

kyklori, džiaugėsi, kad jų vai
keliai bent šeštadienių pamoMotbers Day lašt Sunday, by

attfending 9 A. M. Iloly Mass . . ., , . . i komis pasinaudojo ir nors truui body witb a American i * ... . .
I’lag, every Scout wore
sighificant Carnation, As tbe 
Scouts marebed in Churcb 
asuitable Mareli \vas played 
on tbe organ by tlie Organist 
Mr. S. Rakauskas also known 
as a troop Connnittee-nien. 

Tbe troop

bi^pueiiikų tikybos pasimokė. 
Dieve duok visiems pajusti 

katalikiškosios mokyklos ir 
jos mokytojų seselių pasiauko 
jimų sunkiam katalikiškojo 
mokytojavimo darbui.

X Šiandien Aušros Vartuo-

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Phorie Lafayctte 9710

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v.

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir1 Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Ava. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

BRIGHTON P ARK ŽINELĖS

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B.ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzle 
Rez. 6622 S. VVihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Tel. Lafayette 679*

DR. A. J. J AVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Calif ornia Avė.
Nedalioje pagal sutarti.

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTŪN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso Boulevard 6913
Res. Kentvood 6107

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po

pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 S. WALLACE STREET

OFISAI:
4941 — 14 St ' 2924 Washlngton
14-12, 2-4, 7-9 13-2, 4-4, Blv<L
Tel. Cicero 682 Tel. Kedzle 2460-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4724 West 12 PI. 
Tel. Clcreo 2888

Nedėllo
Susitarus

mle

“Draugo” kontes-
will also liave įse a. a. Jono Valentino laido- 

Seeond class bike and a Day.tuvės. Velionis nuo Panevėžio 
camp at Camp Harrison, Sa-'paeinųs virš penkių dešimčių 
turday May tbe 16, 1931. .metų amžiaus keletu metų iš->£auna nauJU 

Tbe troop Coinmitteemen vargo Oak Forest, UI., prie- |btojll 
will sponsor a Bunco Party glaudoje ir galutinai miesto}
Tbursday Eve; May tbe 21, įCook County ligoninėje gegu- 
1931 At All Saints Churcb žio 11 d. mirė, palikdamas 

Lietuvoje savo šeimynų, kuri

X Nors 
tas pasibaigė, bet brigbton- 
parkiečiui darbuojasi spaudos 

ir kasdienpiat inuno srity

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

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

“Draugo” skili-•A-P“-rt Šventadienio Ir ketvirtadienio

X P. D Petraitienė, šiomis Tcl- vietory sesi
' Of. 14 Rez. TeL Hemlock 2874

vardas. Ir ištiesų, niekas ki-jo< war only. Furtbermore all 
tas to . vardo neužsipelnė, i G‘e money paid by tbe Ger- 
kaip mūsų geriausia Motina į man military’ autborities for 
Marija. Kadangi ji yra visų^ie produets and labor of tbe 
Šventųjų ir Angelų Karalie- .native population becamc 
nė, tuo labiau ji yra viso wortbless witb tbe inflation

Y*" !• — ’ i I I 4 i et

llall 10806 So. Wabasb Avė. 
for tbe benefit of furnisbing vis laukė iš “aukso šalies” 
tbe troop witli Scout uniforms. tėvo paramos.

GRABORIAI:

dienomis gavo žinių iš Machi- 
gan City, kad sunkiai susirgo 
jos sesutė, M. Mikšienė, išva
žiuodama aplankyti užsakė 
“Draugų” gerai savo drau
gei į Dearborn, Mieli.

DR. J. P. POŠKA
OF. 3133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTBSIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 3-6 po piet Utarn. ir Subat. 
8-6 vak. Šventadieniais pagal sutarti

AKIŲ GYDYTOJAI;
DENTISTAI

Dangaus Karalienė 
Todėl visi esame pasiryžę

tapti ištikimi jos vaikeliai. 
O tų tik tada padarysime, 
kada ištikimai pildysime jos 
mieliausio Sunaus Įsakymus. 
Be to, dar sudėkime savo Ka
ralienei skaisčių ir’ saldžiai

of tbe German mark. It is es- 
timated tbat Lithuania lošt 
approximately 500 million 
dollars due to tbe erash of 
tbe Russian ruble and tbe 
German mark.

Indeed tbe “resurrection” 
of Litbunia bas not been an

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHIOAGOJE

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

OFISAS
<44 Weat 14 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8244 S. 
Halsted Street. Tel. 
Vlctory 4088

S. D. LACH AVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2516 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 

SKYRIUS
1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

DR. VAITUSH, OPT.
Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTIST A S
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

IBNI *

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
mo Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

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

. F. EUDEKIS &. CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 Sęuth Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

EZERSKI
e

LIETUVI8 GRABORIUS 
. O t 1 s a e

4603 So. Marsbfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS•

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
a Cbicago, III,

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu Automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Cbicago, III.

s. m.Ikodas
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roozevelt 7632

I. j. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VSDKJAS
1650 West 46th St

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvina akių {tempimą kuria 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu-l 
mo, skaudamą aklų karšti. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
t© Ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sios klaidas.

Kpcciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
| kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 12 
j po pietų.

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM- 
! PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

TeL Tarda 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Kampas 66th Ir Paulina BU 
Tel. Boulevard 6203 - 2411

Nullndime valandoje kreipkitės 
prie manės, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

Ofisas ir Akinių Dirblavfl
756 West 35th St 
Kampa* Halsted St. 

Valandos:, nuo 10—4; nao 8—8 
Nedėliomis: nao 10 iki 12.

Tel. Canal I3SS

DR. G. I. BLOŽIS
DANTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas LeavMt St)

Valandos Nuo 4 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

BeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P, KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 2 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenuo

Vai.: II ryto iki 1 po pietų
2 iki 4 ir 6 iki S v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryt*

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6628 So. Rlchmond Avė.

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. va

Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 666

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Realdenclja 6600 So. Artesiąn Av« 
Valandoe 11 ryto Iki 2 po pietų 

4 iki 8:24 vakare

Rea. Tel. lfldvvay 6611

DR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Aveuae ir 24-tae stree* 

Telef. Wllmette 19f arba
Canal 1711 

Taland*e: 2 iki 4 p. p.
Ir Ketvergals vakare

Tel. Cicero 1244 a

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTI8TAS 

Vai.: kaadien nuo 19 v. ryto Iki I 
vai. vakare

Nedėliomis pagal sutarti 
4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

DR. CHARLES SEGAL
( Perkėlė savo ofisą po numeri*

4729 80. ASHLAND Al

SPECUALISTAS
Dšiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
pietų: 7—8:20 vakare 
NsdėlIomU 19 iki 13

Telef. Midway 2880

Tcl. Lafayctte 6820

Rcz. Grovohlll 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray & Gos
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlioj pagal sutarti

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND Al

Tel. Yards 0994

Reeldencljos Tel. Plaaa S2M

VALANDOS:
Nuo 14 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 4 vakare 
Nedėl. nuo 14 Iki 13 dlanų



D R A O O A S

C H I C A G O J E
IS DIEVO APVEIZDOS PAR. grotelių, p-16 O. Ivinskaitė 

giedojo solo “Avė Maria’’ 
taip gražiai, kad nevienai aša
ros matėsi.

Visi parapijonai susirūpinę 
klebono liga ir meldžia Die
vo, kad jis greitai pasveiktų Gegužės 13 d. buvo “tfunco
ir vėl darbuotus mūsų tarpe.

• Su “Draugo“ ekskursija iš
važiavo Lietuvon p. Ant. Jo- 
kubauskis. Praeitų sekmadie
nį pas brolį Jurgį buvo su
ruošta jam išleistuvės.

Šiomis dienomis Šv. Kazi
miero Seserų Vienuolynas iš
siuntinėjo loto knygutes.

' Visi bilietai atspausdinti 
anglų kalba. Kodel-gi šalę an
glų kalbos buvo nepadėti ir 
lietuviško teksto? Mes esame 
lietuviai.

Rap.

GRAŽIAI PAVYKO.

party“, p. E. Statkienės, na
muose. Gaila, kad ne visos 
narės atjaučia dalykus, kurie 
yra reikalingi. Būtų gera, 
kad mokėtume savo reikalus

mylios, ten rasite ofisų. Mūsų 
Tautiečiai davė gerų informa
cijų ir suradom tų Lietuvių 
Rojų. Ofisas papuoštas Ame
rikoniškomis vėliavoms, ap
link ofisų visokių kitų spalvų 
vėliavų papuošta. Ieškom vie
tos, kur automobilių pasidėti, 
bet buvo sunku surasti tam 
tinkama vieta, nes jau kiti į 
buvo atvažiavę pirm mus. Pil
nas kiemas automobilių ir 
minia žmonių išrodo, kaip se-

kaip reikia remti. Dovanų bu- nam krajui kermošius. Einam 
vo labai daug ir kiekviena na-|į ofisų. Ten pamatau savo

senų draugų Ponų Kazlauskų, 
kurio nemačiau per penkioli- 
kų metų. Užklausiau kų vei
kia šitam ofise? Jisai išaiški
no, kad esųs savininku Lietu
vių Rojaus. Vardas Kazwell

visokių paukščių čiulbėjimai ta, ir laikas buvo smagai pra
linksmina šitų apylinkę. Ponas 
Kazlauskas, išaiškina, kur 
kiekvienas lietuvis turi namų 
arba lotų, patėmijau šešis nau
jus namus statoma. Tokiu bu- 
du apžiūrėjom visų subdivi- 
zijų. Sugrįžom į ofisų. Jau 
pradėjo diena pranykti. Žiuriu 
iš ofiso lango matau gatveka-

leistas.
Senaa Draugas.

PRANEŠIMAI

ris važiuoja, iš kito lango pa
mačiau gelžkelis visu smar
kumu važiuoja į Chicagos did
miestį. Vieškelis kuriuo va
žiuoja automobilius prie auto
mobilio. Antroj pusėj vieške
lio stoVi graži mūrinė moky
kla. Iš abiejų pusiu ofiso yra 
lietuvių krautuvininkai. Žo
džiu sakant, kad Lietuvių Ro
juj yra visko, nieko netrūks

ta! yra sutrumpinimas. Reiš-^ta. Apie 12 agentų darbavosi,

Marąuette Park. — Moterų 
Sųjungos 67 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadieny, 
gegužės 18 d., 7:30 vai. vak., 
parapijos mokyklos kambary. 
Visos narės malonėktie susi
rinkti, nes turime daug garbių 
reikalų svarstymui. Taip-gi 
visos narės malonėkite pri
duoti “bunco party“ kovo 
21 d. pinigus arba grąžinti ti- 
kietus. Drauge nepamirškite 
atsivesti naujų narių. Širdin
gai kviečiu.

Vice-pirm.

m' ųįiiiiji i_ -.....................
kų jaunimo drama.

Roosevelt teatro rodoma 
“Svengali,“ dalyvauja John 
Barrymore.

Oriental teatre veikia t>u- 
ke Ellington ir jo orkestrą.

The United Artistą teatre 
rodoma drama “The Front 
Page.“ įspūdinga drama. 
MeVickers teatre eina “The 

Secret 6.“

Pirmadienis, Gefc. 13 d., 193į

ja daug kunigų. Žmonių į 
maldas lankosi daug. Klebo
nas gerb. kun. J. Paškauskas 
viskų labai gražiai prirengė.

JOCKUS IR TRYS JO 
BENDRADARBIAI NU

TEISTI MIRTI

ROSELAND, ILL.

Jackaus plėšikų byloj jau 
paskelbtas sprendimas. Joc
iais, Kontaras, Lengvinas — 
Tamošauskas ir Kazys Eiro
šius nubausti mirties bausme. 
Alf. Eirošius gavo 9 m. sunk. 
d. kalėjimo, Ad. Kripas — 4 
m., B. Mirutavičius — 2 m.,

40 vai. Atlaidai
Praeitų savaitę Visų Šven 

t« par. bažnyčioje ėjo misi- | £’ slu8ny8 V x Mi|iua p0 x

jos, karias laikė Tėvas Dirve- „ kalėjimo lygtinai,
lė. Vakar prasidėjo 40 valan-1 K„8(as pakalniSkin, Petrą.- ir 
dq atlaidai. Šiandie ir rytoj, To|iuSiai ist(,isinti. <M L? 
rytais ir vakarais, įvyksta

rė galėjo pasirinkti. 
Praeitam kp. susirinkime

nutarta labai daug svarbių 
dalykų. Bet per koresponden
tės klaidų neviskas buvo įdė
tų į “Draugų“.

Būtent, nutarta iš kp. pa
aukoti $5 jaunamečių skyriui. 
Į Akademijos Rėmėjų seimo 
išrinkta sekančios atstovės: 
Ališauskaitė ir Gritaitė. Iš 
kp. taip-gi nutarta dovana 
$5 ir išrinkta atstovės p-le

Marquette Park.  L. V. Ivinskaitė ir E. Statkienė.
112 kp. geg, 10 d. buvo su- Pastarojoj “Drauge“ ko
ringus nariams pagerbti ban- resP- mūsV korespondentė pa- 

'' kietų ir šokius. Į (lai'ė klaidų, kad p. Vaiče-
Vakaras gražiai pavyko. kauskienė davė įnešimų su- 

; Į bankietų susirinko apie rengti “bunco“ Seselių nau- 
, pusantro šimto jaunimo, dai. Visai nebuvo kalbėta, nei 
Mat, dėl lietaus, iš tolimesnių įnešta. Kam koresp. >deda? to- 
kolonijų negalėjo atvažiuoti. kius dalykus, kurių nebuvo 

Vakarienę pradėjo dvasios va- nutarta?
das kun. Baltutis malda. ! Antra, kas link p. M. Vai- 

Programų vedė kuopos pi r- čiunienės dėl neišmokėjimo 
girininkas p. A. Lapinskas. Šakunienei pašelpos, kaip da- 

Pirmiausiai L. V. Centro lykai išsiaiškino, nėra taip 
rast. p. K. Baltromaitis nuo- baisiai, kaip kad išrodė kai 
širdžiai sveikino kuopų ir iš- kurioms mūsų narėms. Aš iš
kėlė užsitarnautų per vajų siunčiau blankų tų pačių die- 
sidabrinę taurę. Po to sveiki- nų tuoj po susirinkimo, t. y. 
no kun. Baltutis linkėdamas 12 d., o p. Vaičiūnienė, kaip 
kuopai, kad ta taurė būtų tik gavo, išmokėjo 16 d. Bet 
ne paskutinė. Jo kalba sukėlė aš gavau čekį sekantį mėnesį 
entuziazmo. 5 d. Taigi, matote, nereikia

Po kalbos sekė Alenos ir O-, užsipulti ir tuoj į laikraštį 
nos, radio artisčių duetas “O, rašyti kol nėra žinios, kieno 
kai aš“, “Kų Močiutė pada-'yra kaltė. Greitai galima bė
rei“. reikalo asmenį apšmeišti. Tai-

P. A. Lapinskas trumpai pa gi P- Vaičiūnienė visai nėra

kia Kazlauskas ir Kazwell ta 
pati ypata.

Kalbėdami apie praeitį, 
prisiminiau, kad pirkau nuo 
jo laikrodėlių, kuomet jisai lai 
kė Jewelry krautuvę ant Ash
land Avė. ir 46th St. Juokau
damas sakau: “Ponas Kaz
lauskas pirmai pardavinėjo 
laikrodėlius, dabarties par
duodi žemę. Atsakydamas sa
kė, kad žmogus turi progresų 
daryti savo gyvenime. Dar 
syk klausiu, kaip sutraukei 
tokių minių žmonių. Atsakė, 
kad šita kolonija yra lietuvių 
apgyventa, graži kolonija, 
žmonės nori pasitraukti iš Did 
miesčio ir apsigyventi josios 
pakraščiuose. Užklausiu ar 
daug lietuvių gyventojų turi. 
Atsako, kad daugiau kaip 200 ' 
lietuvių nusipirko lotus. Di- i 
durna jau pasistatė namus, re- j 
zidencijas, krautuvės. Kiek iš- •

vieni vežė kostūmerius, kiti 
grįžo su kostumeriais, rašo 
kontraktus, ir p ritindami 
rankpinigius. Buvau labai už
ganėdintas tokia gražia vie-

iškilmingos pamaldos. Dalvvau
BALABAN & KATZ 

TEATRUOSE

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILIŲ PIRKt-

JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiškais (tai-

W1LLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažų kainų. Norėdami
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės J . .
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa- isytnais; R,P°^t Royal t^k‘nla8 k’ 
tyręs mekanikas J. MENZOR. į tais ištobulinimais, kokius tiktai

K Jf - f NASH taip gali įrengti už tokiasWhlte 5OX Motor balęs prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avenne
Lafayette 2082

A. Jankaitis, J. Bagdonas, pardavėjai 
S. Rumchaks savininkas

610 WEST 35 STREET.
' Tel. Tards 0699

R. ANDREUUNAS
(Marųuette Jewelry & 

Radio)
Užlaikau vlaokių 

auksinių Ir ilda- 
brlnlų daiktų, vė
liausios mados ra-

1,000 LT. UŽ GALVĄ

Chicagos teatre dabar rodo 
ma “Young Sinners,“ šių lai

Praėjusių žiemų Klaipėdoj 
buvo nužudytas cigaretų par- 

1 davįnėtojas Dov. Volfsonas, 
75 m. senukas, tačiau žmogžu
džio surasti dar nepasisekė.

STlTiS I)abar žmogžudžio galvų 
(sugavimų ar nurodymų) pa
skirta 1,000 It “MrL.“

rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muslkos instru
mentus.

2650 West 63rd St Ghicago
Telefonas HEMLOCK 8819

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

TURIU parduoti šių savaitę 5 kam
barių gražius ir gerus rakandus, 
kaurus, elektrikinį radio, lempas ir 
tt. su dideliu sau nuostoliu iš prie
žasties perskirų. Rakandus varto
jau 4 mėnesius. Veikite greitai. 4834 
So. California Avė,

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles M ir patarnavimo, šau- 
įjFtf k,t

GREEM VALLEY 
PRODUCTS 

Olsella šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4(44 80. PAULINA STREET
Tel. Bouleyard 1389

REAL ESTATE

pardavė lotų per šitų atidary
mų? Atsakė, kad iki šio laiko 
yra parduota 4-1 lotų. Sakau 
ponui Kazlauskui, kad ištik- 
rųjų yra stebėtina, kad tokia 
minia žmonių atvažiavo.

Besikalbant, atvažiavo kele
tu profesionalų, kurie geri

pasakojo apie Motinos svarbų,'tame dalyke kalta. Meldžiu•draugai pono Kazlausko. Vie- 
nes tai buvo “Motinų
na“.

Die- dovanoti, kad mūsų kp. Tam
stų užgavo.

Solo dainavo Mickaitė I Patarčiau korespondentėms 
“Mamytė“. Dainavo gana rašyti tiktai tų, kas buvo nu- 
jausmingai ir gražiai. , tarta ir bus tarp mūsų meilė

Po to išdalinta dovanos ir vienybė. Kas nedirba, tai ir 
nariams, kurie daugiausiai klaidų nedaro, 
prirašė naujų narių. Dovanas; Dar jįodis kas link mūsų 
gavo: Ona Juozaitienė, Jonas jaunamečių skyrio. Išrinkta 
Juozaitis, Marijona Kinaitė, labai gabi pirmininkė, p-lė 
Ona Sloksnaitė ir Bronė Bra- Ališauskaitė. Organizatorė p- 
laitė-. Visi gavo auksinius Vy- lė O. Ivinskaitė deda daug 
čių ženklelius. Tuomi progra- pastangų, kad mūsų jauname- 
tua ir baigta, kun. Baltučiui skyrius perviršytų kitas 
atkalbėjus maldų. Paskui se- kolonijas, 
kė šokiai. j Valio, p-lei Ivinskaiteil

Širdingai ačiū už pasidar- Elena Statkienė,

nas yra daktaras ir kitas ad
vokatas. Juokais ištariau: 
“Dabarties turi daktarų, ad
vokatų, o aš esu fotografas. 
Reikia tik kunigo.“ Ponas 
Kazlauskas atsako, kad lai- 
kui bėgant bus lietuvių para- j 
pija ir bus kunigas. Buvo už-Įį '
prašyti sėsti į automobilių ap-:

lavimų, o ypač kom. ir vi
siems svečiams, bei kuopų 
atstovams, gi ypatingai kun. 
Baltučiui ir kun. Jusevičiui, 
kurie' nenuilstančiai darba- 

. vosi, kad mūsų kuopa laimėtų 
vajaus pirmų dovanų.

20 kps. rast.

SVARBU LIETUVIAMS 

ŽINOTI

Aš atvažiavau į Chicago iš i
kitos Valstijos pas savo drau-1 

Valio, Marquette Parko Vy- M paviešėti. Užėjau į lietu
čiai ir jų veikėjai! viškų krautuvę nusipirkau lie-

Korespondentė. tuviškų laikraščių. Skaityda- 
_____________ mas patėmijau skelbimų “Ati-

darymas Lietuvių Rojaus.“ 
Taigi mudu su savo draugu 
įsisėdom į automobilių važiuo-

------------- jam pamatyti Lietuvių Rojų.
Brighton Park. — Moterų Važiuodami Archer Avė. pa- 

SųjungOR 20 kp. Motinų Die- siekėm Keane Avė. Tenai Būti
noj ėjo“in corpore“ prie šv. kom didelį būrį lietuvių. Pa- 
Komunijos, taipgi ir jauna- klausėm kaip galima nuva- 

’ mečių skyrius. Vaizdas buvo žinoti į Lietuvių Rojų. Atsako 
gražus. Narėms einant prie važiuokite į vakarus kokį %

BIS — TAS IS MOTERŲ 

SĄJUNGOS 20 
KUOPOS.

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

tai mes galime lusų karui grųžinti pep, jėgų ir ekonomijų. Specia
liai įrankiai, tikros dalys, dirbtuvėj išlavinti darbininkai pajėgs 
jūsų senų karų padaryti kaip naujų. Laika nuo laiko carburetųrlo 
apžiūrėjimas tr 'Išvalymas sutaupys jume pinigų.

MARVEL & JOHNSON CARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

Esame pasirengę taisyti Buick, Nash, Hudson & Essei, Oakland 
Ir Pontiac, OMsmoblle, Viking, Graham-Paige ir kitus.

{VAIRŪS KO NTRAKTORIAI

Pitone Virginla 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK

TO r rus
4556 S. ROCKWELL ST.

i M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau (vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5514.

Telef. Repnbllc 4894

D. GRICIUS

i

W. BENECKASžiūrėti Lietuvių Rojų. Užva-! 
žiuojam ant kalno, kur gražūs j 
dideli aržuolai, neapsakomi Pentuoju, popieruoju, grei- Ka,nos prieinamiausios.
_________________________ nnoju. Sen» varniži, nuirau 2482 WEST «9th STR1BT

nuo visų medžių. Šaukit 
Lafayette 7554

JONAS VALANTINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužes 14 d., 10 vai. ryto, 1981 
m., sulaukęs 52 metų amžiaus, 
gimęs Panevėžio apskr., Uliū
nų pa ra p., Dudonių kaime. A- 
merikoje Išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nulludime 
Lietuvoje moter( Anastaziją, 3 
sūnūs — JurgJ, Kazimierą Ir 
Antaną, vieną dukterį Marijo
ną, seser) Marcljoną. Ameriko
je pusbroli Juozapą Valantiną.

Kūnas pašarvotas randasi H. 
D. iAchavlch koplyčioje, 2314 
W. 23 Place.

Laidotuves (vyks pirmadieny, 
gegužes 18 dieną, 8:80 vai. ryte 
iš koplyčios ( Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią, kurioje (vyks 
gedulingos pamaldos ui velio
nio sielą, o Iš ten bus nulydė
tas | iv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Valantlno gi
mines. draugai ir pažystami e- 
sate 'kviečiami dalyvauti laido
tuvėse Ir sutelkti Jam paskuti
ni patarnavimą ir atsisvelkinl- 

’ mą.
Nuliūdęs lieka Pusbrolis. 

Laldotuvšse patarnauja grab.
S. D. lAichavieh. Tel. Rooa 2615

NAMAS ANT PARDAVIMO

Labai gražioje vietoje, prie 
pat Lietuvių bažnyčios. Kam
pinis lotas 150x50 ft. Namas 
dar naujas dviejų šeimynų.
Ant kampo dar galima staty
ti didelį namų. Savininkas | airxan«ira« a a
trumpų laikų turi išvažiuoti Ai ALEŠAUSKAS & SON
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes 
turi būti greitai parduotas, ir

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Local & Long Distance Refrnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Tards 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

pasinauduokite gera progų. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS 

611 Lincoln Avenne
Roekford, m.

Phone Porest 8491

7126 So. Rockwell St.
Tel. Republic 5099

Mes permnfuojame pianus, 
fomiČius ir kitokius dalykus.

• Musų patarnavimas yra grei
tas, geras ir nebrangus.

j . ■ ..
■ Mes pervežame daiktus iš ir

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip tr 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 8494

Parsiduoda. 3 flatų namas. 5 kamb. . * , 
mod., garo apšild., ųžuolo trlmas į KltUS miestus, 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon ,
2 flatu. 18,000 (mokėt IJkusi leng- " 1 " *"■

! SkoKnam Pinigus
Našlė, pasirengus Išvažiuoti } Io- 

wa, parduos pigiai 5 kamb. bung. 
už 84,960, dideli kamb. k. v. šild.,

Neimant komiso nuo 360 iki |800 
Sis departmentas yra po valstijos 

priežiūra
30 p. lotas, 8739 Esees aveu Atdara —_ w1-5 v. v. Reik 81,000. Tel. So. Shore Ta‘M‘ Pa8kol°’ ant morglčlų

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

Brogan.

I
M YUSZKA 

Plombing A Heatlng
I Kaipo lietuvis, lietuviam* patat 
nauslu kuogerlauetsu

4426 So. We8tern Are
Tel. Lafayette 8227

AR IEŠKAI IK EIGŲ?
10 apt namas, .8-8 kamb. sur fom., 

2-5 kamb. be forn. Ifainysim | re>. 
sur 2 flatų. eųulty 322,000. Ineigų 
8450 mėn. Pasaulinės Parodos dis- 
trlkte. Agentų neretk 1139 E. 44 st. 
Del susižinojimo Atlantic 4474

7722 Emerald, 2 fl. plytų namas, 
4-8, 4 belam. 2 karų gar. 312,040, a- 
liftjum š. Agentų nerelk. Stesvart 
8887.

fiapos Telef. 
Hemlock 8847

Namų Telef. 
Repu bito 5481

J. H. RIGZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVĖ.

• • 9
Tel. Lafayette 7545

Geros išdirbystės pilnai už
tikrintos maliavos.

Kainos numažintos

Už geralusią pasiūlymą mod. 3 
kamb. bung, platus lotas, mažai 
(mokėti. Sav. Frey, 6811 N. Luna.

Bervryn, 6 kamb. plytų bung. k. 
v. š. 2 karų gar. lotas 40x135, g-vė 
Ir jėla Ištaisytos 33,000, geros Išly
gos, 3624 Elmirood avė. Bervryn, III.

Pigiai 11,190 eųuity 4 lotuose už 
31,000. Artins Ir Weetern. Cederorest 
3010, 10414 So. Chureh St.

3800 OREEKVIEW AVĖ.
8 kamb. plytų res. lotas 43; 0x134, 

gar., elektra, transp.

JOHN YERKES
Plumbing A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET 

\ NAMŲ SAVININKAMS
Popiernoju ir malevoiu kam-1 Gatava budavojtmui, a r. btmio 
. . _ .... k*mp., Glenląke A No. Central Pk.banus. Darbų atlieku pigiai ir Avė. 05x135. sav. j. r. Bau, 29 w. 
gerai. Turiu keletu didelių H‘wtaon On,w

Wall blot maliava .
Aliejinė maliava
Aliejinė maliava ......... 63.00
Aliejinė maliava ......... 63.65
Kopėčios 6 pėdų............. 61.30

Mlcb. ež. frontas tr kitos žemėa 
ar

™ rias pristatau į namus išsi- [akra1“- wia didžio, oo man. i Chi-
32a0 . , TT, , _ . <W. Sav. H. S. Oray. Benton

rinkti. Už rolę 7c. ir ankščiau. Harbor, mick

62.40
l. i... mcn. et rronras ir Kitos z e nsienines popieros knygų, ku-|Pr)e naUjo mUnų vieok. Lotai

Atsišaukit laišku ar asmeniš
kai.

K. ANDREJŪNAS

1337 So. 50 Ot. Cicero, m.

1(0 ak. ferma, geri namai, gal
vijai Ir mašinos, rašyk A. Nelson, 
R. 2, Oconto, Wls

Forma, pigiai, 10 ak. dirbs mos, pi
giai. geros išlyjoa Krank N. John
son, admln. Rosatl, Mo.

HNIGy SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nustundlame pinigus Lietu

von paštu ( dvi savaites, tele
gramų ] dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų, linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Uetuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Daromo (galiojimus ir visus 

ieg^lškus dokdmentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžlame nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TaL Yarda 6669




