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MATYT, MASKVOS VALDŽIA JAU 
PRIEINA LIEPTO GALĄ

GAL DAR SUSITAIKYS 5-ios VALSTYBES 
LONDONO KONFERENCIJOJE

Atsistatydino Lenkų Kabinetas
KEIČIA NUSISTATYMĄ, 

AR KAS TOKIO

MASKVA, kovo 16. — Cen 
tralinis komunistų partijos 
komitetas vakar pagaliau iš
sprendė sulaikyti visoj šaly 
lokalių sovietų gyvąjį veiki
mų uždarinėti cerkves ir ko- 
munistinti ūkius. Komitetas 
paskelbė aštrias bausmes už 
nepaklusnybę. Nes šis komite
tas sutaiso bolševikų valdžiai 
nusistatymus.

Komitetas naujuoju jiarė- 
dymu uždraudžia uždaryti va 
ru cerkves, bažnyčias, sina
gogas ir kitus maldnamius ne
atsiklausus pačių gyventojų. 
Kiekvienam atsitikime, būtinai 
yra reikalingas gyventojoj di
džiumos sutikimas ir centra- 
linės valdžios leidimas.

PASITRAUKIA LENKŲ 
KABINETAS

____________ t { ‘ ‘

VARŠAVA, kovo 16. —

Atsistatydina Lenkijos minis- 

terių kabinetas, kuriam pir

mininkavo Bartel.

Tas įvyko, kada seimas di

džiuma balsų išsprendė cen

zūruoti (nupeikti ir juomi ne i 

pasitikėti) darbo ministerį.

Ministeris pirmininkas Ba

rtel prezidentui Įteikė atsis

S’

PIRMASIS 1$ ORO NUTRAUKTAS KALNO VAIZDAS
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Traukinys linguodamas ne

ša mus per gražias Lietuvos 

apylinkes, kuriomis bendrake

leiviai stebisi ir grožisi. Prie 

J Virbalio garvežys “kiek susi- 

i nervino” ir kelis kartus nei 

, iš šio nei iš to kely stovinė

jo. Štai jau ir upeliukas—Lie- 

pona,—kuris amžiams atsky

rė vienų lietuvių giminę Prū-

Šis kalnas yra Aconcagua, aukščiausioji Andų kalnų viršūnė (Pietų Amerikoj). sus> kad ji ten Teutonų pa- 

Aconcagua yra 23,080 pėdų aukštas. Už jį aukštesnis pasauly yra tik Everest kalnas. !vprgta j,. net jOR vardas
Aconcagua yra didele kliūtimi skristi orlaiviams j Chile (Čili) respubliką.__________ ■ išnvktu.

' Eitkūnuose nors
BRITANIJA SU AMERIKA 

NORI VALDYTI PASAULI

PARYŽIUS, kovo 15. 

Britanija valdo juras. Kas 

valdo juras, tas valdo pasau

li, bet šiuokart su Amerikos

tatydinimo raštų. Prezidentas,

CHICAGOJE
PATARIA PARŪPINTI 

SARGĄ

nų dalyką skyrium mokestį 

ima, pav., už sąšlavų, pelenų 

išvežimą, žiburį, žibinamą ga-, 

zą, vandeni, šildymą, kanali

zaciją ir tt. Tatai taikoma 

daugumai mebliuotų kamba 

rių, kurių kiekvienam mieste 

esama nemaža.

Restorane randu keletą žmo 

nių vakarieniaujančių — rūko 

cigarus ir kava užsigeria; kai 

kas alum.

I Vokietijoj dažnai vakarie

nei duodama (ypač kur pil

nas pensijonas) kūjelis alaus 

ir buterbrodas).

Atneša registracinį “kvita- 

rijušų.” Vartau—įsirašęs vie

nas pilietis j>. Valkauskas, žu

rnalistas iš Kauno, keletas 

žurnalistų iš Berlyno, Kara

liaučiaus; kiti jau diena ank

sčiau atvažiavę. Tai vis į tei

smą atsiskubino. Užsirašau ir 

aš; ką padalysi. Paso niekas 

neklausia ir netikrina, ar aš 

tas pats, kuria pavarde įsira

šiau. Ir taip jau visose kąltū- 

' ringose šalyse. Rudenį važi

nėjant ištisas tris savaites 

i V okieti jo j niekas nesiteiravo, 

ar aš turiu kokį asmens doku— 
'mentą ir iš kurios valstybės 

{atvažiavęs. Juo labiau, niekas, 

nesidomėjo kuriais reikalais 

važinėju. O viešbučiuos, visa

da paprašo mandagiai; “Jei 

jums nesudaro sunkumo, gal; 

malonėsite užpildyti lapelį.”, 

Tiesą sakė vienas politikas \ 

kriminalogas ,kad pasas yra i 

tam, kad gerus žmones apsu

nkintų, o niekšams pagelbėtų 

šunybes daryti ir pabėgti.

(Bus daugiau).

daugumas

'valdininkų moka, ar bent ge

rai supranta lietuviškai, deda- 

ANTUNG, Mandžiurija. — si nieko nesuprantą ir ne at- 

Katalikų pasauliečių apašta- sakioėja lietuviškai užkalbin- 

lybės idėja pagaliau iškelta Skubiai rengia dar iš Ry- 

ir vykinama ir Kinijoj. Tą &os pasivėlinusį traukinį, ir 

judėjimų tarp katalikų kinie- mes netrukus bildąme per pla

čių čia iškėlė kun. S. R. Gil- <‘iuK Rytprūsių laukus, pro jų 

bert, vietos Amerikos misio-(didžiuliy8 iš orde»o laikų dva- 

nierius. rus *r 8en *r ten žiburiuojan-

Pasauliečius Apaštalybės miestelius ir sodžius. 

Draugijon pradėjo organizuo- ’ Stalupėnai, 1 rakėnai, vGiun- 

ti aukštesniosios valdiškos iau likosi užpakaly, ir 

mokvklos katalikas kinietis Safneris ragina jau vilktis pa

PASAULIEČIŲ APAŠTA- 
LYBE KINIJOJ

Žuvus ant geležinkelio 

Mrs. Agnės Astrauskienei, El- 

mwood Parke, kuri mėgino 

gelbėti vežamą vežimėliu sa

vo 15 mėnesių anūkų, korone

rio teismas išsprendė, kad tai 

paprastas ant geležinkelio ne

laimingas įvykis ir patarė toj

Anot prof. George Blondel

iš Politinio Mokslo Mokyk-

---------------------------- 1----------------- i los, artimoj ateity visas pa-

UŽ TUNELIO PRAKASIMĄ saulis atsidurs po anglo-sak- 

■ Į sų imperializmo letena. Anot

LONDONAS, kovo 16. — jo, Anglija ir Amerikos J.

Britanijos valdžios komitetas Valstyliės yra arti sųjungos.

Profesorius pažymi, kacl ta 

sąjunga valdys pasaulio fi-

kol-kas dar nieko galutino ne
išsprendė.

iš penkių paskelbė palankų 

raportą tunelio prakasimui 

,n . . ... • .apačia Anglijos perlajos, kad
tno- )sju feg(,ležinkelia snįnn, 

gus Angliju, su Francija. Tik
smerkia turgaviečių ir krautu 

vių uždarinėjimų. Parėdyta 

išnaujo atidaryti tas uždary

tas vietas ir visur viešuose 

turguose leisti valstiečiams 

laisvai parduoti ūkio produk

tus. (

Pagaliau aštriai uždrausta 

rekrutuoti valstiečius į komu

nistinius (kolektivius) ūkius.

vienas komiteto narys prie

šingas tuneliui.

Didžiumos narių raportu 

nurodoma, kad tunelio praka

simas atsieitų 150 milionų 

dolerių ir'per keleris metus 

daugeliui darbininkų būtų dar 

bo. Reikalingas betgi Franci

jos sutikimas.

JS"’* r laivynu ir Uoterte
kiu Imdu visas pasaulis bus 

tos sųjungos diktatūroje.

kryžkelėj parūpinti geležinke-. _

lio sargų, kad ateity ko pana-Į profesorius. Draugijos tikslas Ly& Sada pahkti kompa

są us neįvyktų; ' yra nariams savanoriai užsi- nW» su kuria per keletą va-
f - ■, ■ imti katekizmo mokinimu ir landlI kelionės suskubau susi-

geibėti kunigui misionieriui

visais ^reikalais. Darbo daug,) ^ iena studentė atsisveikini- 

nes čia daug pagonų atvyks- nlvd uždainavo čia pat manoJ. McQueeney, privatinis 

viešųjų svarstyklių tvrinėto-

jas, traukė tieson buvusį Chi-Į 

cagos policijos viršininką Hu- 

CAMBRIDGE, Mass., kovo ghes už neteisotus jo areštavi 

1*6. — Atrasta nauja saulės mus. Reikalavo 50,000 dolerių 

sistemos planeta yra 45 kartus atlyginimo.

atokiau nuo saulės, negu mfl-1 Prisiekusių teisėjų (jury) 

sų žemė. Tad ir saulės šilu-į teismas jam pripažino vienų 

tenai esą 2,000 kartų dolerį atlyginimo.

NAUJA PLANETA
išmokytų dainelę — “Leiskit 

j tėvynę”; nusišypsojo reveli- 

škė spekuliantė dailininkė, ar 

politinė koketė ir pasiūlė pa

lydėti j peronų, panėšėti port- 

AVASHINGTON, kovo 16.-!felį. Grįžtąs į savo šeimų ar- 

Pirm 7 metų prohibicinio a-)menas’ keliaująs Į Paryžių

ta iš kitų Kinijos dalių.

GAL VALDŽIA MOKĖS
PENSIJĄ

GAL BUS PADARYTA 
SUTARTIS

LONDONAS, kovo 16. — 

Amerikos delegacija laivynų 

konferencijoje daro tolesnių 

nusileidimų, kad tik nesuirtų 

konferencija.

Amerika sutinka jau pada

ryti penkių valstybių sutartį 

penkeriems metams ne re

miantis žinoma “parity,” bet 

aktualio laivų statymo prog

ramomis. “Parity” pasiliks

vien kaipo dėsnis.

REIKALINGAS DIDESNIS 
ORO LAIVYNAS

ROMA, kovo 16. — Italijos 

oro ministeris Balbo parla

mentui pranešė, jog Italija v- 

ra reikalinga greitai įsigyti 

didelį oro laivyną, kadangi iš 

Francijos pusės yra rimtas 

jMivojus.

GHANDI MARŠUOJA
NADIAI), Bombay, Indija, 

kovo 16. — Mahatma Gbandi, 

nacionalistų vadas, su skai

MUSSOLINIO TITULAS

ROMA, kovo 16. — Itali
jos ministerio pirmininko nau 
.jas titulas yra “prezidentas.”

mos
mažesnė. Tas reiškia, kad ant 
tos planetos yra šaltis 350 
laipsnių žemiau O.

Daugiau darbų, pigus 
maistas

------------------------------------------- : Chicagos didieji laikraščiai,

NEW YORK, kovo, 16. — kurie visas laikas skelbia ži-

gento buvo pašautas G. Ch. j P88 saviškius, kurie pabėgę iš 

AValther, 18 metų, Nnderwood SSSR, dar paskubomis klau- 

Wash. Šiandie jis yra Good ' šia keletą vokiškų žodžių ir 

Port- .)u°s žymi bloknote.

Kalbant į jį atsiliepiama; Garsus airis tenoras J. Mc- i nias apie gyvuojantį “gerbu-

Samaritan ligoninėj, 

land, Ore., paliegęs.

Kongresui įteiktas sumany

mas tam jaunam vyrui, kurs

Insterburg — sušuko stoty 

ir žmonės kaip bitės darby

mety pradėjo grūstis j ir iš

NESURANDAMAS PRA
ŽUVĘS LAKŪNAS

“Pone prezidente.”

ŠVENTASIS TĖVAS DAUG tris registruotas slauges Se-

SUSIDOMEJĘS MEDIKA- 
LĖMIS MISIJOMIS

- v vagonų.
(’ormack išvyko j Airiją. vj,” praneša, kad artimoj a- šiandie yra 25 metų amžiaus, jsrn^

teity būsią daug darbų — 70 mokėti Pensijų kol busiąs gy-. Stotis npmaža; didelis trau- 

milionų dolerių skirta įvai- {vas P° lo° d°lenus } menesp (kurh} p0 kp_ 

Kongreso komitetas pripa- ]Pt^ kas ,vaianda prašvilpia 

žino sumanymą ir grąžino ru- skuhpdami j tolimus kraštus 

mams.

sens.

Šventąjam Tėvui juos per

statė -kun. G. Sauvage, šven-

riems viešiems darbams.

Tie patys laikraščiai paduo

da, kad šiandie maisto produ

. . x. .r •• jktai atpigę, pigesni negu ko-to,|o Kryžiaus Kongregacijos 1 d * j? 7
, , . tvo mėnesiu, 1925) metais,

generalinis prokuratorius.

ROMA. — Misionieriai yra 

patyrę ir pati Bažnyčia yra,

pripažinusi, jog daugely atsi-

.... . • , r Jam draugavo dvi Keservs iš

tikimu i pagonų sielas gali- , *
L . . .. . . . , _ Šventojo Kryžiaus, Notre Da

rna prieiti tik gydant jų ku- d . .

m ,. t, v me, Ind., kurios irgi vyko įnūs. Tuo remiantis, Bazny » * j f
čia pradėjo kurti, taip vadi

namas, medikales misijas.

Tam tikslui Amerikos J. Vai

stybėse įkurta Katalikų Me- 

dikalių Misionierių Draugija. 

Šios Draugijos tikslas yra pa 

rūpinti medikalius misionie

rius ir juos kuopelėmis sių

sti į pagonų šalis, tenai kurti 

ligonines, gydyti. ir slaugyti 

sergančius.

Pereito sausio 28 dieną Šv. 

Tėvas specialėn audiencijon 

priėmė sakomos Amerikos 

Draugijos siunčiamą į pago-

Indiją.

Šventasis Tėvas pareiškė, 

kad Jam yra malonu matyti 

medikalius misionierius, vyks 

tančius misijų dirvon švento 

darbo dirbti.

SUDEGĖ 13 ORLAIVIŲ

ir į daugelį Rytprūsių miestų.

Mieste tamsoka. Druokia 

smulkus lietus. Nei autobuso, 

nei tramvajaus. Pora tuksi

SOUTH PLAINFJELD, NJrioKSO Bet jr Jų 

J., kovo 16. — Hadley oriai-1
Bankos reikalai likviduo

jami
Uždarytos Peoples State 

bankos, Mavwoode, visi rei

kalai bus likviduoti. Tam tik- T'orminal, Ine.

slui teisėjas pripažino petici

ją ir paskyrė taip vadinamą

RENO, Nov., kovo 16. — 

Sausio 10 d., šįmet, iš Las 

Vegas, Nev., vakare orlaiviu 

išskrido į Salt Lake City, U- 

tah, vairininkas M. Graham.. 

Kilo sniego pūga. Jis prapuo 

lė ir ligšiol nesurandamas. 

Vežė 75,000 dolerių pinigais 

ir 250,IMK) dol. vertės apsau

gos raštais (securities).

lingu palydovų buriu “mar 
šuoja” valdžios nekliudomas. |nų apgyventus plotus Indi- 
J is iškelia britų valdžiai ne- joj medikalių misionierių
paklusnybės kavų.

“receiver’į” reikalų išbaigi

mui. Kaip žinoma, tos ban- 

Misijų Parodoje Vatikane j kos prezidentas ir kasininkė 

1925 metais, aiškino Šventa-!patraukti tieson.

sis Tėvas, parūpinta specialė 

atskiri salė medicinai misijo

se. Aukštino medikalių misijų 

svarbų. Sakėsi jaučias laimin

gu, kadmedikalių misijų idėja 

daugiau ir daugiau skleidžia

ma lavinimo kursais kai-ku

riuose universitetuose ir me-

įtariamas nepaliuosuojamas
J. Pampinella, 42 \vardos 

politinis darbuotojas, kurs į- 

tariamas kito • darbuotojo ne

gro Slaugbter nušovime “pri

mary” dienoje, nepaliuosuo- 

jamas iš kalėjimo. Teisėjas

dikalių misijų lavinimo įnsti- Sbarbaro atsako jam pnran- 
kuopelę — vieną gydytoją ir tiltuose. ką. '•

iš šio traukinio keleivių:

stoty gaisras sunaikino

1.5 orlaivių, prigulinčių New mįflį pnijpyoja motoro dangtį.

Per penkias minutes, jau

vi ų

VATIKANO MIESTO 
PILIEČIAI

ROMA, kovo 16. 

no Miestas turi 514 piliečių

Darbas bedarbiams

! vieno visai nėra, antras ra-

pusėtinai nušviestom gatvėm, 

į kurias žiūri gražios vitrinos, 

j stiebiasi aukšti mūrai, nuveža 

Vatika-'mane į “Reinscher Hof.” Dar 

randu porą laisvų kambarių, 

į kurių vienų gabena mano le- 

gaminą.
Chicago Prekybos Sąjunga J Vienbutis apyšvaris, palygi- 

iškelia kampanijų, bedarbiams nti su Kaunu, tai ir visai ge-

PORT-AU-PRINCE, Haiti, 
kovo 16. — Am. J. Valstybių 

komisionierius Haiti respub- ’ 

likai, brig. gen. J. R. Russell, 

išsigina šioj respublikoj jam 

prikaišiojamos diktatūros. Sa- 

| kosi, jis daug respublikai nu

peikęs. Tad neteisingai kalti- 

■ namas.

parūpinti dar Iki, y|iač tiems, | ras. Kambario kaina 4 mar-

kurie turi šeimynas.

Šiandie, kovo 17 d., išpuola 
Šv. Patriko, Airijos globėjo,, 
šventė. Amerikos airiai šią 
šventę garbingai mini. '

kės, už apšildymų 50 pfeni- 
gių, patarnavimas 10 proe. 
Gerai, kad dar už kanalizaci
ją skyrium nereikia mokėti. 
Jau tokia savotiška mada vo
kiečiuose, kad jie už kiekvie-

PINIGŲ KURSAS

Lietuvoa 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
fiveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23J1

13.98
5.28
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Pirmadieniu Kovo 17 d., 19o0
“DRAUGAS”

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6 00, Pu

sei Metų — $3.50, Trims Mėneslo/ns — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — “15c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negre
itas, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiuma tam* 
tikslui pašto ženklų. *

Rędaktorlus priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. 
kasd ’.

htnn, kainos prisiunčiamos pareikalavus.

SkvI -.h ai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

lus sužibo auksu švitančia aureole ir pasiekė 
aukščiausiąjį visuotinumo, gilumo bei įtakin
gu! no laipsnį.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
ORLAIVIO GRIUVĖSIAI.

Šv. Augustinus ir šiandie krikščionių PASIUNTĖ TELEGRAMAS.
mųstyt0jus't,uri savo įtakoje, nes daugely teo

logijas klausimų reiviamasi jo veikaluose su

apie prohibicijų, jei įeitų liau-

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Except Sunday. 
SUBSCR1PTIONS: One Year — $6.00. Six Montlis

— $3.50, Three Montlis — $2.00, One Month — 75c. 
Europe — One Year — $7.00, Six Montha — $4.00 
Copy — .03c.

Advertising in "DRAUGAS” brings best resuits, 
Advertising .rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

-------------------------- — .dies tarpan, jei tuo reikalu

, l ■> 11 j < . . - • Pier,e D. du Pont, kapitalis pasiteirautu miniose. Tai vi-

kurtu moksliu Y paeini šin laikų mokslininkus, tas> ir w w Atterbury, gele- '8a jiedviem vra svetima. 

Stebina jo originalus matymo ir tyrinėjimo, žinkelilJ didikas, asmeniškai D. C.
būdas, aštriai pastabus sumojus, visiškai, nuvyko j Washingtonų ir ten___________________________

prilvgstųs moderninei mokslo sįštemai, — d.Kongreso iioniitetui pranešė, DEŠIMTMETINIS CENZAS.
taipgi aiklus sielos nėrimas, bęšiverži^ į ko;kiW|, prohihicijos įstatymas bū- __________________

vų už išlaisvintų tiesų. No veltui. Šv, Augus- atšauktas, nes prohibicija

šaly iškėlė nepakenčiamų gy- 

veotimų.

tinas vadinamas ‘•moderniu ’sevbLčš ’ mąsty

toju ” ? P h

Reikia dar pabrėžti, kad šv. Augustinas 

savo didžiadvasiškuptu turi patraukęs labai 

daug tokių mąstytojų, kurie pagrindiniais J- 

sitikinimais visiškai‘su.-.juo skiriasi. Jo pri- 

gimties ir tikėjimo, psichologijos ir etikos dė

sniais amžiais domėjosi-ir domisi visas civi

lizuotasis pasaulis.

Fordas su Edisonu anądien

Kas yra cenzas? Tai gyven

tojų surašymas, jų suskaity- 

mas, kad žinoti, kaip daug 

jų priaugo; taip pat įvairių

X VIVIUt? m'1.1 Ull levu 11 C<A1<MV<AV Hl
tam komitetui pasiuntė tek-į V#ldžiai ™ka»in«>l =

gramas. Jiedu Sftvi už prol,i-'*"10Dni pramonės,^.
, bv... i.. '* _  i žemės ūkio ir kt. surinkimas. .

Netoli Joiliet, 111., iš 1500 juslų aukštumos nukrito or

laivis kurio skrido lakūnas Leit. Clyde West. Lakūnas žūvo 

ant vietos.

SVAfcBUS JUBILIEJUS.

Šiais metais minėsiiiie ir kitas, labai svar

bias ir reikšmingas sukaktuves, Tai Šv. Au

gustino 1500 įlietų mirties sukaktuvės.

Šv. Augustinas gimė 354 m. pusiau pagoniš

koje šeimoje Numidijoje. Per savo ilgus gyve

nimo metus Šv. Augustinas apvainikavęs ge

nialaus kūrybinio darbo vaisiais, garbingai 

mirė 430 metais, o kartų kartoms paliko stovo 

žemiškosios kelionės neišdildomus pėdsakus. 

Šv. Augustino gyvenimas, sako “Pan.

Balsas”, kai žaruojančios rytmečio saulės 

šviesa nuskaidrino krikščioniškosios filosofi

jos mokslo pradus ir padėjo tikrų pamatų net 

ir dabartinių laikų dvasinio tyrinėjimo dar

bams.
>•& »ti

MEKSIKOS VALDŽIA IR KATALIKAI.

bieijų. Fordas tarp kitko pa

žymėjo: “Protingos* tautos 

žmonės jokiu būdu negali leis

ti be pavojaus taisyti (modi

fikuoti) prohihicijos įstaty

mo”. Gi Edisonas: “Proliibi- 

ja yra puikiausias žmonijos 

gerovei išmėgiiuas”. Jiedu a- 

bu reprezentuoja tuos ameri

kiečius, kurie tiesioginiai ir 

netiesioginiai viskų diktuoja 

šiai šaliai. n

Kaip žinoma, automobiliai 

daugeliui šios šalies gyvento

jų yra padarę dorinį ir fizinį 

blogumų. Tai galima patirti 

įvairiose šalies klinikose, li-

Šioj šaly cenzas atliekamas 

kas dešimti metai. Taip įsako 

šalies konstitucija. Svarbiau

sias to įsakymo tikslas yra

džiai bus žinomi, daugiau nie

kam. Surašinėtojai prisiekdi

nami, kad jie niekam nieko 

nesakytų, kas yra surašyta. 

Kitaip-gi jie butų aštriai nu-

LIETUVOJE
Iš vaikų gyvenimo.

Meksikoj gyvuoja nepakenčiama padėtis.
[.-Praeitais mėtais valdžia padarė laikinųjų 

sutartį su Katalikų, Bažnyčios vyskupais. Ei

nant’ sutartimi, .visose bažnyčiose pamaldos

~ • -4 ' , ,
iieturį būt trukdomos. Federalės valdžios i 

sutartis riša visų respublikų — visas atskiras 

valstijas.

Kai-kUrios valstijos, kurių priešaky yra 

masonai gubernatoriai, išpradžių nenorėjo 

pripažinti federalės valdžios su vyskupais 

padarytos sutarties. Neleido kunigams turėti 

pmiaiaii bažnjėiose. Bet vienos Tabaseo vals- «oninf’se ir bcproSHl įstaigose, 

tijos .gubernatorius užsikirto ir ligšiol atriša- Ar«‘ Fi,rdas ”*‘“*‘<1 gardau

patikrinti gyventojų skaičių Į ’)au^L 

kad žinoti kuri valstybė kieki Bus klausiama vardas, pa- 

atstovų turi siųsti Kongresam!varde, amžius, kiek vaikų, 

Kaip žinoma, senatan kiek-i ją amžius, ar namai nuosavi 

viena valstybė gali siusti tik j ar nudmuojaini. .Jei savi, ko 

po du atstovu, neatsižvelgiant ,‘kia jiems kaina, jei nuomuo 

į gyventojų skaičių. Bet į že-Įjami, kokia j mėnesį nuoinr.

Bus klausiama af šeimynos g; 1mesniuosius Kongreso rumus 

Į atstovų skaičius siunčiamas 

vien einant gyventojų skai

čiumi.

Balandžio 2 d., šįmet, visoj į ar ofise, ar namie 

šaly, taigi, ir prasideda sako-įkauja.

Susiorganizavę Angelo
Sargo Vaikų Sų-gų vaikai, 
kaip ir dideli turi įvairių įs- 
t‘..‘ j. P v pusė kuopų tu
ri chorus, daugelis ir i kny
gynėlius, vėliavas, kai kurie 
tliri net kooperatyvėlius, 
sporto įrankių, orkestrėlius. 
Jie ruošia u!. 9ie-
n:.t jix„.iio liiėn. 1!) ir 20 d.

ko pripažinti sakomų sutartį. Tenai bažnyčio

se nėra pamaldų, nėra nei kunigų. Keli kuni

gai slapstosi ir slapta katalikams patarnauja.

Bažnyčios plėšiamos, apvagiamos, griau

namos. Viskas naikinama. Buvusis Tabaseo

Jojo tėvas Patricijus buvo pagonis, o nio- j vyskupijos vyskupas I)iaz yra arkivyskupu 

tina Monika maldinga krikščionė. Vadinasi, Meksikos sostinėj. Apaštalų Sostas nesenai 

mažajam Augustinui pačioje jaunystėje ne- i tai vyskupijai paskyrė naujų vyskupų. Bet 

buvo lemta pažinti religijos dalykuose aiškios šįs negali į Tabaseo vykti, kadangi, jtun grų- 

tiesos, nes pirmųjų jo aukftųb'jų — tėvų pa- j’sinama. . i

žiūrose buvo šiuo klausimu didelis kontrastas, i Be kunigų toj valstijoj ir pasauliniai ka-

juoko, jei kokia žmonių grupė 

imtų reikalauti panaikinti 

visus automobilius ir leisti 

vartoti vientik trokus? For

das yra juk tas žmogus, kurs 

pirm kelerių metų pareiškė, 

kad istorija esahti tik vienas
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popergalis. Anot jo, tai tik 

“bunk”.

mas dešimtmetinis cenzas, iš 

eilės jau penkiasdešimtas. 

Prasitęs keletu savaičių. Su

rašinėjimais užsiims apie šim

tas. tūkstančių valdžios nusam-

va dirba, gal turi “biznį”, r.r 

suaugę vaikai dirba. Gal šė:- kiaulių kuopos iniciatyva ruo- 

įmininkė dirba kur dirbtuvėj Šlama apylinkės vaikų kon- 

šeiminiu- gresėlis. Kitose vietose kon

grese] ių datos dar nenustaty

tos. Taigi vaikai blaivininkai 

demonstruoja.

dytu vvru ir moterų. Šie su- • , ,
- - ■ ~ e į n darbo.

rašinėtojai yra vadinami į 

“enumera toriais

Klausimais .apie darbu , 

valdžiai šįmet bus svarbu p.i- 

tirti bedarbių skaičių kiekvie

noj šalies daly. Taip pat bus 

žinoma, kaip kas ilgai netu-

Ūkininkams hus patiekta 

toli daugiau įvairių klausimų 

apie vedamų ūkį, apie gyvu

lius ir visų. padėtį.

Todėl jisai, turėdamas labai aistringų tem
peramentų ir matydamas aplink save anų lai
kų ištvirkimo bei palaidumo pavyzdžius, krik
ščioniškosios dorovės kilnumų, jautėsi, tary
tum, padalintas tarp dangaus ir žemės. Ta
čiau savo genialaus proto ir didingo dvasios 
privalumais surado atsakymų į didžiausį gy 
veninio klausimų. Bestudijuodamas matema
tikos ir astronomijos mokslus, įsitikino, kad

tulikai ne tik persekiojami, bet ir žudomi. Ke

lt tas įžymiųjų katalikų nežinia kur staiga 

prapuolė. Keletas kunigų nužudyta.

Tabaseo katalikai siunčia laiškus savo 

buvusiam vyskupui, arkivyskupui Diaz, mels

dami pagelbos. Arkivyskupas Diaz tai visa 

perduoda apaštaliniam delegatui. Šis kreipias 

į federalę valdžią. Pastaroji viskų žada, bet iš 

to nieko gera nesulaukiama.

Kas lietuvių Amerikoj il

giau gyvena, tas gaVo progos

Kitaip yra su Edisonu. Šis 1^20, ar gal ir 1900 fūė- 

žmogtis ko savo akimis nema-jt0^ duoti atsakymus surasi-; Pasibaigus cenzui, 

to, tam ir netiki. Jis nemato gojams (enumeratoriams). Į tojų skaičius greitai bus pas- 

Surašinėtojai eis per

Ponas švietimo Ministeris 

Gų-gos C. Komitetui net du 

kartu pareiškė palankumų 

! vaikų org&nizaviiuui į Ang. 

largo Vaikų Sų-gų.

Są-gos Vedėjų suvažiavime, 

kuris bttvo š. m. vasario m. 

3 d. 'Kaune,Liaudies namuo- 

se, J; E. vysk. Reinys skaitė
gyvai- paeitų “Vaikų organizaci-

sielos, jos nemirtingumo, ne

mato Dievo ir nemato padė-

na-skelbtas atskiriais cenzo dis-į
3a

mus, neaplenks jų nei vieno- ir i triktiiis. Gi kiti įvairus su- 

ties, ka čia iškėlusi prohibici-'šeimininkui ar šeimininkei pa rihkti faktai — vėliau.

Ašara.

Savivaldybės prieš girtavimą

Mi kol iškęs valsčiaus taryba 
nutarė uždrausti pardavinėti 
šventadieniais svaiginamuo
sius gėrimus neišskiriant net 

'30 stiprumo alaus. Krakių

ja. Bet jis girdi kitus, kai kad,duos apie dvidešimts įvairių 

Fordas, kalbančius, kad pro-i klausimų. Į kiekvienų klatisi- 

hibicija esanti naudinga. Tai-'nių reikia teisingai atsakyti.

gi, ir yra vienas stebėtiniau-! Nereikia bijoti, kad kaiiny-j Direktorius (savi) sekreto- 

sių dalykų, Edisono atsineši- nai. kas kitas galėtų patirti, riui): — Kų Tamsta nori ves-

Meksikos sostinėje iš Tabaseo miesto gauĮmas* į prohibicijų. Jis tos nau- kų surašinėtojui atsakai. Nie- ti. Ar Jums vieno viisininko

!dos nemato, bet jai tiki. kas negali patirti. Surašyti neužtenka’ Pagalvokite ue.!kalanti is policijos griežtesnių
maniehiejų sekta, prie kurios jis priklausė !
t»* klaidingų pažiūrų į Dievų bei pasaulio ; tas laiškas, kuriam tarp kitko rašoma:

“Jie griauja ir pačių katedrų, atidaro du

ris altorių šone; bokštas jau tiek apgriautas,

po kai kurio laiko buvo įšventintas kunigu, o kad laikrodžio varpas išoro matomas; yra 

dar vėliau vienu balsu tapo išrinktas vysku- žinią, kad Tomas Garrido Canflbal (Tabaseo J mokyklų”, 

pu. gubernatoriaus t'ruz svarbiausias ramstis) pa

Tapęs krikščioniu, šv. Augustinas su ait- j sikėtinęs išgriauti šonines koplyčias, taip 

riu įkarščiu pradėjo sėkmingai dirbti literati- ! kad katedra neturėtų bažnyčios pavydalo. Vi

ltį darbų ir visų savo gyvenimų jiašven.tė | si varjiai {lašaliuti. Sakoma iš jų norima pa-

.r.yiną. Tuojau pasiryžo tapti krikščio

niu. ir rų savo pasiryžimų puikiai išpildė. Net

krikščioniškosios tiesos mokslui. Jojo moks- Į dirbdinti generolo
thire goiio stovvlų. Didieji

! valsčiaus tai vba nutarė rei

Kitaip jiedh imtų mąstyti lakštuose atsakymai tik vai- rai.

[vargonai išimĮiy Perkelti Į tautinę valdžios

Kitam laiške iš Tlapa, Tabaseo, štai kas

pažymima:
“lš bažnyčią jie išima sakyklas ir kei

čia loviais; pašalinami pagrąžinimai (orna

mentai), brangintini valsuoti langų stiklai; 

oalis ją parduodama, kiti naikinami; sugriau

ti altoriai, varpai iš bokštą išmesti ir ap

daužyti...”

Pasirodo, kad Meksika konkuruoja su 

bolševistine Rusija krikščionybės persekioji

me.

priemonių kovai su nelegaliu 

girtavimu ir atitraukimui 

žmonių iš traktierių nutarta 

įsteigti kino, kur laiks nuo 

laiko būtu rodoma priešalkoli- 

nės filmos.

ATYDŽIAI PERSKAITYKI
TE BIZNIERIŲ BARGENUS

Juzė Stalioraitytė

NUOSTABUS REGĖJIMAS.

(Iš atsiminimų apie paskutinį “Baltąjį” 
Marijoną Generolą kun. V. Senkų).

(Tąsa)
Vos ištariau tuos žodžius, staiga 

pahiačiau kunigą Senkų visai arti, — 
čia pat prie lango. Gyvas, baltuose rū
buose, tik ant krūtinės didelis juodas 
kryžius... Jis žiūri į mane ir tyliu balsu 
ramiai sako: “Jeigu tu tylėsi per pen
kiolika metų apie tą stebuklą, tai aš 
šiandien tavo prašymą išpildysiu, — 
išgelbėsiu nuo baisios mirties tavo tė
vą ir visą jūsų šeimą.” Tai pasakęs 
staiga pranyko.

Aš stovėjau nutirpusi iš nustebimo 
ir baimės; negalėjau nė iš vietos pasi
judinti. Aš maniau, kad iš išgąsčio ir 
baimės jau netekau proto: kun. Senkus, 
jau treti metai kai miręs, šiandien at
rodo gyvas ir. kalba. Ar tai gali būti? 
Argi čia būtų tikrai stebuklas?! Ne, ste
buklus aš netikiu,—tai nian iŠ baimės, 
taip rodosi, pamaniau. Bet tai buvo 
tikrenybė — ir šventa tikrenybė, nes

vėl tuoj pamačiau tą Baltąjį Vienuolį 
toje pat vietoje. Jis vėl man tarė: “Tu 
prašai išgelbėti nuo mirties tavo tėvą. 
Jis dabar sėdi Skirgailą troboje, kaip 
tik prie tos, sienos, į kurią už kelių mi
nučių kris didžiulė granata.” Tai išgir
dusi, aš baisiai persigand.au ir nežino
jau ką daryti. Kažkokios vidujinės jė
gos stumiama, nubėgau į kaimynų tro
belę ir iš tiesų radau ten sėdintį prie 
sienos tėvą. Įbėgusi į vielų surikau: 
“Tėte, bėk namo!” Bet jis neklausė 
mano prašymų bei maldavimų ir griež
tai atsisakė eiti. Aš visai netekusi vil
ties jį perkalbėti, jau buvdu beeinanti 
iš Skirgailų kambario. Bet prie durų 
slenksčio pastojo man kelią Baltojo

Vienuolio paveikslas. Aš vėl grįžau į 
kambarį ir surikau: “Tėte, bėk namo, 
nes ten bloga!” Tėvas patikėjo mano 
žodžiais ir išėjo iš kambario. Aš, dar 
kiek pasilikusi, raminau verkiančią Ski
rgailą šeimą ir juos visus prašiau iš
eiti iš trobelės, bet jie manęs neklau
sė. Or kad aš būčiau pasakiusi jiems 
tiesą, kad man apsireiškė Baltasis Vie
nuolis, gal būtų jie paklausę, gal dar 
būtų ir šiandien gyvenę! Bet tos tie
sos aš jiems negalėjau sakyti. Prisimi

nusi Vienuolio pranešimą, nors dar 
tvirtai jį rtetikėjaų, tačiau greit pas
prukau iš nelaimingos trobelės.

Parbėgusi namo radau tėvą piktą. 
Jis mane barė, kad aš jam sumelavusi, 
sakydama esą namie bloga. Aš pradė
jau teisintis. Šiek tiek mudviem pasi- 

inčijus, jis dar labiau supyko ir vėl 
uvb beeinąs į Skirgailus. Jokiu būdu 

nėgdiėj&u jo sulaikyti; žuvo paskutinė 
viltis. Tik jam išėjus į lauka, išgirdau 
jo balsą: “Skirgailai dega!” Nekreip
dami dėmesio į kulkų, šrapnelių bei 
granatų šukių lakstymą, nusiskubinova 
su tėvu į nelaimės vietą. Tėvas nubėgo
pirmutinis, aš šiek tiek paskiau.

įbėgusi į kiemą pamačiau, kad visi
langai išbyrėję, o per išmuštus langus 
girdisi baisus riksmas ir šauksmas: 
“Vai Jėzau, vai Jėzau, gelbėk!”

Prasidarau priemenės duris; tuokart 
griūva į vidų lubos ir nuo aukšto pa- 
birsta kviečiai. 'Vidun įeiti jokiu būdu 
nebegalima. Pribėgu prie lango ir Žiū
riu vidun: per tą sįeną, prie kurios ne
seniai sėdėjo mano tėvas, matyti lau
kas. Per tirštus dūmus ir ugnį nieko 
daugiau nebegalima įžiūrėti. Apibėgu 
trobą aplink iš sodeho pusės. Čia pa

matau baisų reginį: visa siena išardy
ta ir sutrupinta, o sužeistas Skirgaila, 
iššliaužęs per sugriautą sieną, sėdi so
delyje aptekęs kraujais ir aimanuoja. 
Jo koja sutrupinta j smulkius gabalė
lius, o per ranką perėjusi granatos 
šukė...

Vargšas nudžiugo, pamatęs mane. 
Valandėlę pamiršęs ir savo skausmus, 
jis paklausė:

— Juzytė, pasakyk man, kokiu bū
du tu galėjai žinoti, kad taip greitai 
į šitą sieną kris granata?.. Tėvą išsi
vedė!, pati išbėgai, prašei ir mus išeiti, 
— bet mes tavęs nepaklausėme... Pa
sakyk man, nekankink! Aš dabar tikiu, 
tikiu, — čia turėjo jvykti stebuklas.

— Taip, —■ atsakiau aš, — Čia Ste
buklas. Bet man apie jį kalbėti—už
drausta.

Tuomet sužeistasis pradėjo vėl de
juoti ir vaitoti. Priešais jį stovėjo ma
no tėvas ir verkė, gailėdamasis savo 
senojo draugo... Aš staiga atsiminiau, 
kad degančioje Boboje yfa likusios mo
terys ir pradėjau Šaukti:

— Dieve, jos gyvos dega! •
Bet Skirgaila tikrino, kad moterys 

užmuštos, — mat, jos jau buvo prisi

rengusios mirti. Po to nelaimingasis 
maldavo tėvo, kad mes jį nugabentu
me į savo trobelę, nes jis bijąs, kad 
vėl nekristų kokia nors granata ir jo 
visiškai neužmuštų: jis norįs ramia mi
rtimi numirti.

Tuomet jam pasakiau:
— O jeigu ir į mūsų trobelę patai

kys granata?
Bet jis mdn atsakė:
— Niekados! Jus išgelbėjo kažko

kia, man nežinoma, galybė, apie kurią 
jūs tylite.

Tėvas patenkino mirtinai sužeisto 
draugo prašymą: atsivežė karutį, atsar
giai užsodinova ant jo nelaimingąjį ir 
nusivežė jj j savo trobelę.

Valandėlę pasilikau nelaimės vieto
je. Baisus ir šiurpulingas reginys dar 
ir šiandien gyvai stovi mano atminty
je. Rodos ir šiandien dar matau bai
siai sužeistą, kraujuose paplūdusį Ski
rgailą ir pusiau sugriuvusj, degantį na
mą... Dega visos Skirgailų trobos. Bai
sus gaisras nušviečia mano veidą, o 
kartūs karšti dūmai ėda gerklę ir dusi
na plaučius.

(Bus daugiau)

persigand.au
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Šeima Ir Mokykla.
AUKLĖTINIAI.

Patsai auklėjimo darbo pa
sisekimas reikalauja vaiko šie-i 
los pažinimo. Nepažindamas

1. Amžiaus skirtumai.

Vaikai reikia auklėti nuo 
pat jų gimimo ligi subrendi-, 
mo. Visas tas auklėjimo lai
kas galima dalyti į tris tar
pus: kūdikio amžins, vaiko a- 
mžįus ir jaunuolio amžius. Į 
šitų paskirstymą reikia būti
nai atsižiūrėti, nes auklėtinis 
kiekviename savo amžiaus ta
rpe reikalauja vis kitokio au
klėjimo. Kūdikio amžius tę
siasi ligi 7 m., vaiko — nuo 
7 ligi 14 m., jaunuolio — nuo 
14 ligi visiško subrendimo.

mėginiai nereikia slopinti, tik 
stengtis juos geron pusėn pa
kreipti.

Bernaičių ir mergaičių pa
linkimai vra skirtingi. Tie 
skirtumai^ pradeda reikštis a- 
pie 9 ir 10 metus. Mergaitės 
(jos dvasios atžvilgiu bręsta 
greičiau, negu berniukai) la
biau mėgsta lėles ir papuoša
lus, o bernaičiai — laukų, ju
desius. Apie 14 metus vaikuo
se, ypačiai berniukuose, pas
tebima palinkimas išdykauti; 
tai padarinys pasireiškiančio 
sielos nerimastavimo. Tuo lai
ku jie mėgsta iškirsti kitiems 
šposų, muštis, rūkyti ir sten
giasi sekti suaugusių blogus 
palinkimus bei ydas. (Bet tas

jų nugalėjimas 
kus.

bus labai siui-

Gerie.ji vaiko įpročiai, pa
linkimai, kilnieji jausmai ir 
visos ju gerosios savybės yra 
lyg kokis dangaus angelas, 
gyvenus vaiko sieloje. O visos 
blogosios savybės, žemieji kū
no geiduliai, aistros, blogi pa
linkimai ir įpročiai atrodo lyg 
glūdinčios vaiko sieloje pra
garo jėgos. Tarp to dangaus 
angelo ir pragaro šėtono vai
ko sieloje vyksta nuolatinė 
kova. Kuri iš tų dvasių ima 
vaike viršų, ton pusėn vaikas 
krypsta. Svarbiausias tad au
klėtojų rūpestis padėti vaikui 

tų pragaro šėtonų nugalėti, 
kad jis vėliau nejmtrauktų jo
savo pusėn.

c) Jaunuolio amžius, šio a- 
žiaus pradžioje jaunuoliai no
ri dėtis suaugę esu, labai ste
ngiasi puoštis, nori rinitai nu-

Anglijos Westminsteiro kunigaikštis? 
rių nesenai vedė.

s su savo žmona

mas, 
nėra nei 
riškas.

nes patsai auklėjimas 
vvriškas nei mote-

3. Prigimties savotiškumas.
Kiekvienas auklėtinis, kaip 

jau minėjau, turi savo prigi-

Didis Skaičius
Vartotu Radio,s, Pijanu ir Gramafonų, par
siduoda pusdykiai; už pirkėjaus pasiuliji-
ma, arba visai duodami veltui su pirkimu 

rakandu. Didžiausiose Lietuvių
Krautuvėse Chicagoje.

Vvrai galutinai subręsta tik-j— sekimas suaugusių ydomis 
tai apie 25 metus amžiaus, o j— pasireiškia ir mergaitėse), siteikti, liet suvaldyti save jie 
moters — ligi 20-22 metų. (Šitame tarpe auklėtojai turi dar neįstengia. Todėl jie taip 

Kūdikio " '>T)atin£ai stenStis duoti gero , pat dar reikalingi rūpestingosa) Kūdikio amžius. Pirmų-j 
jų metų kūdikis reikalauja tik 
tinkamo maisto ir miego. Pra-

auklėjimo. Apie tai 
pakalbėsime vėliau.

daugiau Į auklėtojų globos. Jaunuoliai
mėgsta kovoti

Lyčių skirtumai.

Lyčių skirtumai daug ryš- 
amžiuje,

džioje auklėtojai turi rūpintis Pagaliau vaikų valia daro- 
tik geni kūno auginimu, kad si vis laisvesnė ir pradeda, jie 
jis stiprėtų ir neiškryptų jo ieškoti naudingų darbų. Tada 
kūno dalys. Greit pas kūdikį auklėtojai turi stengtis šio a- 
pasireiškia ir sielos galia, vai- mžiaus auklėtinių kūnb ir sie- 
zduotė, kuria vedamas jis la- los veikimų tvarkyti ir auklė- 
bai mėgsta žaislus, paveiksle- ti vienodai. Nes jeigu daugiau 
liūs, pasakas ir kit. Kūdikio rūpinsimės kūnu, tai pakenk- 
amžiuje žaislai turi svarbiau- rime sielos plėtotei; o jei dva
sios reikšmės. Mat, kūdikis šiai kišime per daug medžia- 
reikalauja nuolatinio judėji-'gos, tai kenksime kūno išsi-
mo. Jis žaidžia ne 
bet kad gautų kuo daugiau 
judesių. Nereikia vaikučiams 
pirkti brangių žaislų. Galima 
tam tikslui panaudoti visoki 
mažmožiai; Įiagaliukai, gilės, 
kaštanai ir kita. Nereikia duo
ti visus kartu. Kad žaisti ne
atsibostų, reikia jiems padėti, 
pamokyti, padirbti įmanomų 

figūrų ir kit. Jei vieni žais
lai nusibodo, tai duoti naujų.

Del to negerai daro tėvai 
bardami kūdikius už tai, kad 
jie tarp savęs žaidžia: bėgio
ja, juokauja, rėkauja. Tokie 
jų žaislai tai nėra išdykumas, 
bet paties kūno reikalavimas. 
Jei vaikai ]>er daug šūkauja, 
tai galima geru būdu juos pra
tinti žaisti tyliau.

Septynerių metų tarpe pa
bunda kūdikiuose visos dvasi
nės pajėgos. Reikia tad jam 
duoti tinkamų ir gerų įspū
džių ir* lavinti jo dar išlepin
tų valių, kad kovotų prieš pa
bundančius blogus jame pa
linkimus.

b) Vaiko amžius. Jei kūdi
kiai pasitenkina žaislu, tai

poilsiui, vystymui.

prieš įsigyve
nusius papročius, visur reika
lauja pertvavrkymo, 
aukštus siekimus ir 
dėl jų atsidėję dirb a.Jie no
ri pasirodyti esu mokyti, sa
varankiškai veikti, turėti sa
vo nuomone, pažvalgų į gyve
nimų, ir krypsta ten, kas vi
lioja juos savo naujenybėmis Į 
bei mokslu. Iš čia kyla dide
lis pavojus jaunimui patekti 
į visokius ateizmo, socializmo, 
liberalizmo ir kitokių “izmų” Į

kęsui yra jaunuolio 
bet ryškiausi tik subrendusio 
žmogaus amžiuje.

Tarp vyrų ir moterų jų kfl- 
mėgsta į no ir dvasios prigimtyje yra 
dažnai į pagrindinio skirtumo. Vyras 

pasižymi savo protu, stipru
mu bei jėga. Bet moteris vyrų 
perviršija kantrumu', savo šir
dies nujautimu (intuicija), do 
riniais jausmais ir 'palinkimu 
j šventumų. Moteris labiau 
tinka šeimynai, vyras — vi
suomenei; vyras daugiau sa
varankiškas, moteris daugiau 
pasiduoda sugestijai. Moteris

' ir mergaites auklėjant gali j 
mergaitės suvyriškėti, o ber- j 

naiviai sumoteriškėti (subobė-Į 
ti). Tokis prigimties iškraipy
mas gyvenime yra labai ne
girtinas ir nesveikas, dalykas. 
Tų auklėtojai turi gerai at-1 
minti. Bendrai, mergaites au
klėti daugiau turi pačios mo- j 
terys — motinos, o bernai- į 
čius — vyrai. Tačiau tiek vy-! 
rams, tiek moterims išauklėti' 
reikalinga abiejų lyčių, tėvo 
ir motinos, sutartinis veiki

1 Vaikas kasdien reikia pra- 
(tinti prie savarankiškumo. 
, Duoti jiems įmanomų darbe
lių ir leisti visai laisvai, nie
kieno netrukdomiems, juos at
likti. Leisti savarankiškai kų

1j nors sugalvoti ir Įvykdyti.
Ir

labai viliojančius spąstus. To-{turi daugiau pasigailėjimo ir 
dėl auklėtojo uždavinys yra artimo meilės (altruizmo), vy- 
padėti jaunuoliui susidaryti
sveikų, - kilnių pasaulėžiūrų, 
'pratinti atsargiai kritiškai ve
rtinti įvairias? naujanybcs. Ši
tame amžiuje jauno žmogaus 
dvasinis gyvenimas ir jaus
mai pasiekia beveik aukščiau
sių laipsnį. Dažnai jie jaunuo
li blaško į visas puses ir vėl 
daro kentėjimų. Jis veržiasi

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kok} nepa- 
į tyrelį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken- 

ras _ savymeilės (egoizmo) • kia> ar kur skauda, bet pasakys pats, 
7 ’ po pilno išegzaminavlmo. Jus sutau

pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarą negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumą.

Mano Radio — Scope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jusą tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligą skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminą, 
uždegimo žarną, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenejusią, įsl- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane. *

_____________________________ , DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS

S -v- ja ■ s Inėjimas Rūmas 1018I A t I J U □ 20 W. JACKSON BLVD.
C.. aHzaizdaic Artl State GatvėsJU arvaiZUdlb, į Ofiso Valandos: Kuo 10 ryto iki

Graiiftiic Vpr1r«smai 1 po p,etų’ Vakara,a nuo 6 lkl 1 VjrdlKlllb V erKSindl Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
į p po pietą

Kai kurios Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybė Jums”
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug per
kantiems duodame nuolaidą.

“DRAUGAS” PUB. CO.

2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

vyras turi daugiau minčių, o 
moteris prigimto takto ir į- 
pročių.

Pareigų pasiskirstymas lyg 
ir sulygina moteris su vyrais 
ir suvvienodina ju teises. Tiek 

: vyrų, tiek moterų auklėjimas 
turi būti lygus, tik nevieno
das. Auklėtojai turi labai žifl-

vaiko amžiaus auklėti
niuose blogi palinkimai yra 
labai stiprūs. Bernaičiuose iš
dykumas, atkaklumas, užsi
spyrimas, rūstumas .(piktu
mas) ir žiaurumas labai vy- 1 mei1?’ draugystę ir laimę. Į rėti, kad moterys neliktų vien
rauja. Mergaičių pavydas, ka- 
pryzai (priešginumas, ožiavi- 
masis) ir gudragalviavimas 
taip pat labai pasireiškia. No
rint to viso bent kiek išvengti,

Jaunuoliai staiga užsidega už 
savo garbę, laisvę, tiesų ir tė
vynę. Laisviau veikiant valiai 
susidaro būdas (charakteris). 
Apie jausmų, valios ir būdo

ti kjausmuose paskendusios, o 
vyrai — vien tik sausapro- 
čiai. Bet vienodai bernaičius

reikia stengtis išlaikyti jų kū- i auklėjimų kalbėsime kitur, 
no sveikatų, ir nereikia juos j Jaunuoliu: .ei kia daugiau 
lepinti. Tam tikslui ypatingai protingos laisvės. Jis turi pra

reikia stiprinti vaikų valių, 
auklėti jų doriniai ir religi
niai jausmai, tvarkyti ir kon
troliuoti vaizduotė bei mintys 
ir pratinti prie klusnumo. Ši
tame tarpe auklėtojai turi į- 
tempti visas savo jėgas ir pa
vartoti visas auklėjimo prie
mones prieš aukščiau minėtus 

vaikai jau imasi sųmoninges- blogus palinkimus. Jei to ne-

nu

nių žaidimų — sporto (kūno padarysime, tai tie 
mankštos). Jie mėgsta bėgio- palinkimai įsigalės, 
ti, gaudyti šunis, kates, šoki-j . —
nėti per plačius griovius, rė
kauti, smarkiai važiuoti, lai
pioti po medžius, ant stogų ir, 
kita. Tokių žaidimų taip patį 
reikalauja patsai vaikų kūnas, j 
kad sustiprėtų raumenys, kvė
pavimo organai ir nervai. Be ( 
tokių mankštini irių, kūnas ne
galėtų tinkamai vystytis. To
dėl nereikia vaikams tokių 
žaidimų uždrausti, liet tik 
juos tinkamai tvarkyti.

Vaikai mėgsta įvairius nuo-Į 

tykius, žygius, didvyrius ir 

kita. Iš čia kyla jų pamėgimas, 

apysakų. Be to, vaikai renka i 

akmenėlius, gėles, lapus, pils

to smiltis ir t. t. Ir tie jų pa-

blogieji 

» vėliau

TUBBY

dėti pats save auklėti, stip
rinti savo valių, išmokti pa
žinti savo paties prigimtį, kad! 
galėtų atsispirti visokiems 
pavojams, kurie tiek gresia jo 
kūno ir dvasios gyvavimui.' 
Auklėtojų tad pareiga ragin
ti, mokyti ir įpratinti jaunuo
lius save auklėti. Reikia taip 
pat jiems parūpinti ir duoti 
naudotis atatinkama literatū- 
*ra.

Žiūrėk, kad 

gautum tikrų

EAU DE OUININE

Pinaud
Padary

tas

— Visam pasaulyj garsus 
plauką tonikas, naikina 
pleiskanas, stiprina plaukus. 
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pi
naud. Dept. M, 220 E. 21 St., 
New York, N. Y. Sempelis 0jr- 
kai.

This Won’t Hurt Him at Ali.

Šį didžiausia Lietuvių įsteigti Amerikoje kasdieną 

parduodama desetkus naujų radio, labai daug vartotu 

radio, pijanu, ir gTaniafonn gauna į mainus ant naujų, 

tarpe kurių yra gerame stovyje ir galinti užganėdinti 

kiekviena kuris tik norėtų įsigyti gera vartota muzika- 

liška instumenta už mažai pinigų. Todėl atsilankykite 

i Peoples Krautuvės ir pamatykite šiuos bargenus ku

riuos galite įsigyti beverčiai už tamstų pačių pasiūly

sima arba tiesiog veltui jai pirksite sau rakandu šiose 

krautuvėse už proporcinališka verčia. Todėl neieškokite 

vartotu radio, pijano ar gramafono kitur, nes Peoples 

Krautuvėse galite įsigyti su mažu primokėjimu' arba 

visai veltui. Taipgi nepirkite kitur užbaigtų medelių 

(DiscontinuedModels) radio, šiuos radios galite pirkti 

Peoples Krautuvės už Vs kainuoji visi nauji ir užtikrinti 

bet tik kuomet naujesni modeliai yra pasirodę, dėl to 

senesnius turime išparduoti už pusią ar mažesnė kaina. 

Pasirinkimas yra labai Įvairius visu Standard radio iš- 

dirbysčių. Parduodame ant lengvų išmokėjimų, suteik

dami patarnavimų per patyrusius radio mekanikus.

2536-40 W. 63 St. 4177-83 Archer Avė.
Hemlock 8400 Lafayette 3171

Manpiette Parke Brighton Parke
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mties savotiškumą (individua

lybę). Del to kiekvienam rei

kalinga atatinkamas auklėji-! 

mas. Šitam prigimties savoti

škumui susidaryti veikia do

rovingumas, tautybė ir kūno 

sudėjimas. Kiekvienas žmogus 

turi savotišką kūną, savotiš

kus palinkimus, Įpročius, no

rus, troškimus. Silpno kūno 

žmonės daugiausia yra linkę 

i neveiklumą ir į ramų darbą, 

o stipraus kūno žmonės — į 

viešą darbą ir veiklumą. Tos 

žmogaus kūno ypatybės daro 

atitinkamos įtakos ir jo jaus

mams. Jau pirmaisiais metais 

pastebima kūdikio palinkimas 

į gera ar į bloga. Tad žmo

gaus dorovingumas nėra vien 

išsiauklėjimo vaisius, bet ka

rtu jis yra Įgytas ir iš prigi

mties, net iš sentėvių. Ir kie

kviena tauta turi panašių sa

votiškumų. Pavyzdžiui, lietu

viai yra ramaus būdo ir kan

trūs ; lenkai karštakraujai 

(skysti); prancūzai daugiau 

gyvi, mandagūs ir karštakrau

jai; vokiečiai rimti, egoistiš

ki i(turi daug savy meilės); a- 

nglai daugiau rimti ir prak

tiški. Kurioje tautoje žmogus 

gimsta, tos tautos jis atsine

ša Į pasaulį ir prigimties sa

votiškumų.

Prigimties satotiškumas y- 

ra geras arba blogas. Auklė

tojai turi negerus to savotiš

kumo apsireiškimus slopinti, 

o geruosius ugdyti. Čia auklė

tojams reikia didelio atsargu

mo, kad nenuslopintų paties 

savotiškumo. Nes jei nuslo

pinsime tą savotiškumą, tai 

kaip ir patį žmogų būsime nu

slopinę. Auklėtinių prigimties 

savotiškumą auklėtojai turi ir 

gerbti, nes kiekvienas žmogus 

turi savo pašaukimą ir rei

kia jam siekti jo tikslo. Tad 

auklėtojas turi susekti ir kie

kvieno savo auklėtinio prigi

mties savotiškumą (individua

lybę), ka>l pritaikintų kiekvie

nam jų geriausius ir tinka

miausius būdus tam savotiš

kumui plėtoti. Kai vaikai vie

ni sau laisvai niekieno nevar

žomi žaidžia, tada geriausiai 

galima, jiems nežinant, stebė

ti ir pažinti jų prigimties sa

votiškumus. Taikant visas au

klėjimo priemones, reikia vi- 

aumet atsižvelgti į auklėjimo 

prigimtį. Kad nekiltų jame e- 

. goizmas, tai jam nereikia 

per daug pataikauti. “Š.”

Reinkite tuos Profesionalus 
ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienraštyj “Drauge”.

— DRAUGAS

Šiek Tiek Apie Palangą.
Tikiuos, ne vienas iš Ame

rikoj lietuvių apie Palangą y- 

ra girdėjęs, bet .nenorėčiau ti

kėti, kad daugelis iš mūsų ją 

yra matę ar pažinę plačiau. 

Taigi mano tikslas bus suteik-, 

ti šiek tiek žinių apie tą gra- į 
žų Lietuvos kampeli, ypatin

gai dabartiniu metu, nes, kaip 

girdėt, daugelis mano šiais 

metais aplankyti Lietuvą.

Kas tai yra ta Palanga? 

Tai yra vienas iš gražiausių 

ir geriausių Lietuvos kurortų, 

kuriam gali pavydėti ne vie

nas užsienio kurortas dėl jo 

gamtos gražumo, kaip kitatau

f
čiai yra pasakę. Palanga turį 

labai gražią istoriją, daug le

gendų ir padavimų. Bet šį 

kartą mano tikslas yra nu

piešti Palangą dabartiniu me

tu.

Atgavus Lietuvos nepri

klausomybę, tuojau buvo at

gauta ir Palanga iš latvių, į-

keičiant kita žemės dalimi. Po 

%
didžiojo karo Palanga buvo 

labai nualinta. Pamenu, 1921 

m. būdamas ten jaučiau tuštu

mą, atrodė lyg ji buvo apmi

rus, tvoros sugriautos, šaly- 

gatviai išdaužyti. Bet pamažu 

ji pradėjo atsigauti. Susidarė 

kurorto administracija, kurie 

griebėsi darbo, tvarkydama 

ir gerindama jį. Kiekvienais 

metais augo atsilankančių žmo 

nių skaičius. Ir 1928 met. susi

darė visai kitoks vaizdas. Ži

noma, jis negali lygintis tech

niniu įrengimu su kitais už

sienio kurortais, l>et tie pa

prasčiausiai reikalavimai yra 

pilnai išpildyti. Bet ką reiš

kia tie techniniai patogumai 

jei gamta neturtinga. Gi Pa

langos gamta yra tikrai puiki 

Per maža turiu laiko ir ga

bumų, norint ją vaizdžiai ir 

pilnai atvaizduoti. Turiu pa

sitenkinti paprastu ir trumpu 

jos aprašymu. Kaip žinome 

Palangos pajūrį plauna gra

žus Baltijos jūros vanduo, tu

rintis daug įvairiu mineralinių 

dalių. Bet koks yra jos pa<- 

jflrys! Tikrai tokių pajūrių 

yra nedaug, kaip kad Palan

gos. Jis vra platus, pilnas 

gražaus žvilgančio smėlio, ne 

tokio kaip kad čia paleikyje, 

bet tokio, ant kurio atsigulti 

galima, ir nuo to nesusitepsi, 

bet priešingai jis išvalo dra

bužius, lyg vietoje šepečio. Pa 

jftrv stovi daug įvairaus di

dumo kopos (t. y. kalnai vė

jo supilti iš smėlio). Tos ko

pos suteikia savotišką grožį 

ir kaip tik didelį patogumą, 

apsaugodamos nuo vėjo iv 

leisdamos gerai išsikepinti 

saulėje.

Apylinkė yra taip pat labai 

puiki. Gražus pušynai apau

gę pujūrį. Gražus ir didelis 

parkas randasi čia pat. Ke

lios istorinės vietos puošia 

Palangą. Iš jų daugiausia at

kreipiąs dėmesio, tai Birutės 

kalnas, gražiai apaugęs dide

liais medžiais. Labai gražų 

įspūdi sudaro stovinti aukštai 

ant kalno koplytėlė. Ir dar 

daug gražių vietų Palangoje 

rasti galiina. Visa tai sudaro 

gražų vaizdą ir suteikia ma

lonumą.

Prie progos norėčiau patarti 

visiems vykstantiems į Lietu

vą aplankyti tą gražų Ženiai-

PER 200 METŲ
Virš du šimtmečiu/'^ ¥? 1J A O Gold Medai Haarlem 
Oil buvo pripažintaVJ Fb IV A. Ogyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medai Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, scialica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp-

roved Gold Medai Haarlem Oil Capsules.

HAARLEM OIL

Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c, 
75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu
tėse “Gold Medai” vardo ir kitu neimk.

AVASHINGTON, kovo 15. i kai turi žinoti, ar fcariuome- 

— Karo sekretorius išspren-jnės arkliai atatinkamai pa

de, kad karininkai turi išmo-j kaustyti, ar pasagos yra rin

kti kaustyti arklius. Karinin-1 kainos.

A j" A.
JIEVA URBONIENE

po tėvais Malinauskaitė 
Mirė kovo 15, 1930 m., 1:30 

vai. po pietų. 43 metų amž. 
Kilo iš Panevėžio Apskričio, 
Šeduvos miesto. Amerikoje iš
gyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Stanislovų, 3 sūnūs: Bo
leslovų, Kazimierų ir Stanis
lovų ir primines, o I.ietuvoje 
brolį Justinų.

Kūnas pašarvotus 12230 So. 
Emerald Avė., VVvst Puliman, 
111.

laidotuvės įvyks Ketvlrladle 
nyje, Kovo 20, 1930. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas J Sv. 
Petro tr Povilo bažnyčių, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų I’o pa
maldų bus nulydėta J Sv. Ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu-ges ir pažysta- 
mus-mas dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę V>rax, Simai h- Gi
mtinės. ..

laidotuvėms patarnauja gra-
borlus Endetkls, Tel. artis
1741.

tijos kampelį. Ton rasite rei
kalingą ramumą ir galėsite 
kartu sustiprinti savo sveika
tą.

Daugelis iš mūsų važiuoja 

j svetimus kurortus, tuo tar

pu kai Lietuva turi tokį gra

žų kurortą. Gal būt kai kas 

mano, kad tai yra labai toli, 

bet norint visada galima būtų 

nugalėti tai, ir pinigų tikrai 

-nedaugiau išleisti tektų, ir 

tuo pačiu mes palaikytume 

Lietuvą finansiškai. Ir, reikia 

tikram būti, kad Palanga kiek 

vienais metais žengs priekyn 

ir su laiku stovės šalia kitų 

žynių kurortų, žinoma, ją pa

laikant.

Kad svetimtaučių susidomė

jimas kįla, tai rodo statistikos 

daviniai, kurių gaila negaliu 

patiekti, kad atsilankančių sve 

timšalių skaičius kasmet spar

čiui auga.

Taigi, kas nori pasilsėti, 

ramiai praleisti laiką ir sus

tiprėti, tenuvyksta į Palangą. 

Ji tikrai duos tai.

BOLŠEVIKAI NORI KEISTI 
RUSŲ ALFABETĄ.

Rusijos sovietų valdžia pra

deda įsitikinti, i kad jos susiar

tinimui su pasauliu šiandie 

daug kenkia alfabetas (abė

cėlė). Tad iškeliamas sumany

mas ji pakeisti lotinų alfabetu 

— raidėmis.

Anot žinių iš Maskvos, tas 

sumanymas randa pritarimo. 

Alfabeto keitimo šalininkai 

nurodo į Turkiją. Sako, jei 

turkai galėjo pakeisti savo 

alfabetą, tai gali atlikti ir Ru

sija.

I
Sovietų švietimo komisaria

to vienas komisarų — Kos- 

tenko — pareiškia, kad bolše

vikams pripažinus lotinų rai-

A . f A.
ANTANAS ROKAITIS

Persiskyrė su šiuo pąsauiiu 
kovo 14 dienų, 3:30 vai. po 
piet, 1930 m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus. Gimęs Aukštupių 
kaime, Žigaičių parap., Taura
gės apskr. Paliko dideliame 
nuliudlme moterį Agotų, po tė
vais Vaientėjikę, 4 sūnūs —- 
Vincentų, Izidorių. Petrų ir Ka 
zimtera, pusbrolį Vinecnlų Te- 
reikį Amerikoje: I.ietuvoje se- 
nnrj Liudvikų Rimeikienę, duk
terį Onų ir žentų Juozapų Hte- 
ponalt.į lr gimines. Kulias pa
šarvotas randasi 3961 'South 
Artesian Avė.

laidotuvės (vyks nlarnlnke, 
kovo 18 dienų, 8 vai. ryte iš ' 
namų J Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio stelų, o Iš ten bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero kapine*

Visi a. a. Antano Rokaičio 
giminės, draugai Ir pažystami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse lr sutelkti 
Jam partkutlnį patarnavimų Ir 
atsisveikinimų .
Nuliūdę liekame 
Moteris, Simai Sesuo, Pusbro

lis lr Giminės.
laidotuvėse patarnauja grn- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

dės, tas tuojaus sustiprintų 

tarptautinius kontaktus ir ru

sams palengvintų veikiau iš

mokti svetimas kalbas. Be kit

ko, tas būtų palengvinimu 

lankantiems Rusiją svetimša

liams.

I
• . 1

Bet tas alfalieto pakeitimas i 

bolševikams būtų daug nau-l 

dingas tuo atžvilgiu:

Jie tiki, kud pasauly turės 

įvykti bolševisrinė revoliuci

ja. Tada, sako, rusams bolše

vikams susisiekimas su kitų

RADIO

KONCERTAS

WHFC Stoties (1420 Kiloeykles)

PIRMADIENIO VAKARE, TARP 1 ir 8 VAI.

DAINUOS

Sv. Antano Parapijos Omas Iš Cicero, OI.
Muz. A. MONDEIKAI vadovaujant

ŠIUOS RADIO KONCERTUS RUOŠIA

DIENRAŠTIS “DRAUGAS”

PEOPLES FURNITURE CO.

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

šalių proletariutuis nebūsiąs 

apsunkintas.

Ekonominiu atžvilgiu — lo

tinų alfabete laužiau raidžių, 

tad spaudai išlaidos bus suma

žintos. Be kitko, liolševikai lo

tinų raidėmis mašinas galės 

pirkti užsieniuose.

Londono laikraščio “Obser- 

ver” korespondentas iš Mask

vos štai ką praneša:

Sovietų Unijoj gyvena daug 

nerusų, kaip tai totorių, tur- 

komanų, baškirų, kirgizų ir

I š

Pirmadienis, kovo 1^ it.,

kitų. Jų didžiuma savo alfa
betus jau pakeitę lotinų alffe 
betų.

D. C. ;

fccfenai tik blaivininkai

Kaselio miesto burmistras iš
leido raštą, kuriuo gritežtąi už
draudžia šoferiams vartoti 
svaiginamuosius gėrimus; nti- 
sikaltusiems atimama laikinei 
arba visai teisė šoferiauti.

n
ĮVYKS
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LIETUVIAI AMERIKOJE
žudybes. Rinkinys, kuris pa

sauly san lygaus neturi, su- 

i sideda iš 4,(XX) knygų, liečian- 

navo. Reikia pažymėti, kad <'ią savižudybių klausimus. 

Šv. Kazimiero parapijos cho- Seniausia is tų knygų yra is 

ras ir gieda, ir dainuoja gra- 1785 metų, parašyta vyskupo 

žiai. Tai ačiū p. Pranekie- Sailerio. Yra ir tokių knygų, 

čiui, kuris tam chorui vadb- kurios dėl savo turinio eenzū- 

vauja. •rOs kuv° uždraustos. Biblio-

Visas vakarienės pelnas teitoje manoma sudaryti sky- 

paskirtas parapijos iždan. rill> kuriame tilps savižudybių 

Garbė Pittsburgho lieth- klausimui studijuoti knygos 

viams biznieriams, nes atliko

E. ST, LOUIS, ILL.
Kvietimas.

Nekalto Pras. P. 6. bažny

čioje kovo (March) 23 d., 

ryto prasidės šv. Misijos ir 

tęsis per visą. savaitę, t. y. 

iki kovo 30 d. vakaro. Misi

joms pakviestas yra gerb. kun.

P. Karalius iš Lietuvos Iškal- įr naudingą, darbą, pa-

bingas misionieiius rytais ii rį»ing savo Sv. Kazimiero pa- 

vakarais skelbs Dievo žodį.

JUOKIS, JEI JUOKINGA.

t.

Misijos — tai ypatingas lai-
rapiją.

Gražu, kad gerb. klebonas

kas paklydusiems pagrįžti prie vigft (lalyk{> tflip gu_

\. Dievo, o geriemsiems la-,tvarkė. Gražu, kad lietuviai 

biau išsitobulinti Dievo ma- biznieriai tiek prielankimo 

lonėje. lai, nepraleiskite nei į parapįjaį rojo. Gražu taipgi, 
vienas šios puikios progos pa-Į ka(j

sidarbavinio apie savo dūšios 

išganymą.

Per misijas bus 40 vai. at

laidai, kurie prasidės kovo 28 

d. per sumą ir baigsis sykiu 

su misijomis, kovo 30 d. va

kare.

Misijų maž daug bus tokia 

tvarka: vakarais pamaldos su 

pamokslais prasidės kasdien 

7:30, Rytais šv. Mišios su 

pamokslais 8 vai.

Per misijas bus galima nu

sipirkti įvairių misijom atmin

ti daiktų, kaip tai rąžančių, 

škaplerių, medalikėlių, kry

želių, knygučių ir t. t. ku

riuos pašventins kun. misio

nierius.

Širdingai visus kviečiu.

t
Kun S. E. Kolesinskis, kleb.

visi išmones parapijiečiai,

tai atjaučia, atsilanko.

Parapijonas.

MARGUMYNAI
NAUJA ŽVAIGŽDĖ.

^'*7 .<
CHICAGO HBGHTS, ILL

MOTERYS Rm Tel. Mldiray MII K
VARTOJA MILIJONUS ORANGEINE

MILTELIŲ 
DAKTARO RECEPTAS

Pabalinu,
GALVOS SKAUDĖJIMĄ 

lr
SKAUSMUS

Sėkmingai vartojami
metų

10c

Sąžiningas.
Onutė nusipirko pyrago su 

razinkomis. Kitą dieną ateina 

pas kepėją ir sako:

— Tamstos pyrage radttu į- 

keptą musę.

( — Negali būti. Tai buvo

i tūr būt panaši į musę razin- 

ka, — sako kopėjas.

DR. R, C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

į Oakley Avenue tf 94-tas Street
Telef. Canal 1713-0241

l Valandos: 2 lkl I p. p. Panedėliak 
lr Ketvorgala vakare

j

per virš 30

ORANGE1NE
MILTELIUS

IPOVVOLHS

25C Ofiso Tel. Vtrginia 0028
, | Rezidencijos: VM Burtu 6889

DR. T. DUNDULIS
kvk man. kada gyveno Kris

tupas Kolumbas?

Mokinys: — Kui buvo atras 

ta Amerika, pone mokytojau.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenae 

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

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 2418 Franklin Blv#. 

Vai.: nuo 8:80 lkl 9:80 vak.

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI.
Jusu gimines

Telefonas Boulevard 1989

OR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; t Iki 18. 1 iki I 

dien*. ir 8:88 iki 9:89 vakar*

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chicago. III.

DR. J. J. KOVVABSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
KOrtė So. Western Avenae 

tei. Prospect 1988 
Ršsldenclja 8889 So. Leavitt Bt 

Tel. Canal 1889
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUSKA
inės ir pažįstami Į.^ 

Lietuvoj, be abejo, nori žino- . 

ti, ką veikia Amerikoj kata-

OFISAS

HALSTED STREET
NAMAI

p Bet kur tati. Tai buvo jį|t,ps moterys. Atsiųskite 2 I 4193 ARCHER AVĖ.

Šiomis dienomis pasklydo 

žinia, kad Flagstaff, Arizonoj, 

Lowell observatorijoj, astro

nomai surado naują žvaigždę 

— planetą, kuri priklauso sau

lėm sistemai. Iki šiol saulės 

sistemoje buvo žinomos astuo

nios planetos: Mercury, Ventis, 

Žemė, Marš, Jupiter, Saturn, 

Uranus ir Neptūnas.

Kaip matome, iš paminėtų 

vardų astuonioms planetoms 

yra vardai grekų- ar .romėnų 

dievaičių. Mat, tokia jau ma

da. Devintai planetai tiktų

Klebono vardinės.
Uolesniųjų parapijonų dėka 

rengiamas pokilis sekmadieriy, 

kovo “23 d. pagerbimui savo 

mylimo ldebotio kun. Jhozapo 

Čužausko jo vardo dienoje. 

Šventė šv. Juozapo pripudla 

kovo 19 d., bet tą pat diehą 

varduvių 'pokilėlį surengti ne

suspėta ir atidėta minėtai die

nai. Prasidės 6 vai. vak.

Pokilis įvyks paprastoje i- 

talų salėje prie 14 gatvės. Bus 

Duiki vakarienė su gerai pri 

taikinta ir gražia programa. 

Svečių bus ir iš tolimesnių 

kolonijų.

Tai bus Viena iš didesniųjų 

šios žiemos pramogų musų ko

lonijoj.

HTTSB01

tikra jūoda musė.

— Na gerai, — sako kepė

jas: aš nenoriu ginčytis. Jei 

'tamsta žiliai, kad tai tikrai 

buvo ititisė, prašau ją man 

atnešti. Aš nenoriu nieko ap

gaudinėti ir pamainysiu ją ant 

razinkos.

Istorijos pamoka. -
Mokytojas: — Jonuk, pasa-

ADVOKATAI

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
vardas vieno iš Lietuvos die- Į 1241 so- halsted street 

Tel. Victory 0S62 
7-9 vai. vak. apart Panedėlio lr 

Pėtnyčios

dol. ir 50c. “Moterų Dirvai”, Va,andos: PrleS P,etus Pa*al Butartl 

Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.o ji per ištisus metus keliaus I 

Lietuvon ir visą papasakos.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)

ADVOKATAS

vaičių, gal “Perkūnas”. Lie

tuvos įtakingiems mokslo vy

rams būtų tinkama proga su

lietuvinti naująją planetą. Jog 

Lietuvos dievaičiai turėtų ■ 

bendrauti su grekų ir rome- j

nų dievaičiais ir atlikti nors 105 W Adams St. Rm. 2117 
iek, kad grynai lietuviškas Į Telephone Randolph 6727

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

j Name: 8 iki 9 ryte Tei. Repub. 9600

žodis virstų tarptautiniu.

Mikas Dūda.

šv. Kazimiero parap. veiki
mas.

Šv. Kazimiero dienoje, ko

vos 4 d., gerb. kun. M, J. Ka

zėnas laikė iškilmingas šv. 

Mišias, kaip paiiiiriėjimą pa

rapijos ir bažnyčios globėjo 

ŠV. Kazimiero. Bažnyčia bu

vo pilną žmonių, kaip nedėi- 

dienyje.

Kad iškilmingiau apvaikš

čiojus savo bažnyčios globėją, 

Pittsburgh biznieriai lietu

viai surengė puikiausią va

karienę, į kurią susirinko arti 

penki šimtai žmonių. Tai bu

vo tikros užgavėnes. Kas inet 

lietuvai biznieriai surengda

vo geras vakarienes, bet šįmet 

buvo nepaprastu, nes tuo pa

čiu kartu buvo apvaikščiota 

baŽhvčios globėjo šventė.

Per vakarienę graži muzika 

visus linksmino. Parūpijinis 

choras gražių dainelių padai-

Japonija jau turi 63 milijonus Į 
gyventojų.

Praėjusių metų pabaigoje 

Japonijoje padarytas visuoti

nas gyventojų surašymas. Iš 

surašymo matyti, kad. Japoni

joje šiuo metu jau yra apie 

63 milijonai gyventojų, iš ku

rių vyrų yra pusę milijono 

daugiau, negu moterų.

Viena ketvirta dalis gyven

tojų tenka miestams. Miestų 

su virš 100 tūkstančių gyven

tojų Japonijoje yra 28. Di

džiausias miestas Osaka turi 

pustrečio milijono gyventojų; 

sostinė Tokio — 2^4 mil. To

liau eina: Nagoja — 904 tūk

st,. Kloto — 755 tūkst., Kobe 

— 755 tūkst., Jokoliama — 

543 tūkst., Nagasaki — 200 

tūkst. ir t. t.

13 žmonių krokodilų nasruose.
Praėjusią savaitę vidurinės 

Afrikos iniškuosb įvyko baisi 
tragedija. 13 keliauninkų, ku

lių tarpe buvo keli europie

čiui — turistai, riiėgino persi- 

irti keltu per vieną sraunią u- 

pę. Bet upės viduryje keltas 

paskendo, ir visi keliauninkai 

atsidūrė krokodilu nasruose.

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. lr Rea Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas lr Rezidencija
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 sutarimą

Tel. Canal 6764 Republic 8460

“Moterų Dirva” yra viena

tinis Amerikos lietuvių kata

likių moterų žurnalas, leidžia- . 

mas Moterų Sąjungos. Joje 

šale straipsnių aktualiais mo

terų klausiniais, šale žinių iš 

viso pasaulio moterų gyveni- 

■mo, nuolatos eina šie sky- 

Inai: 1. Vaikų auklėjimas, 2. 

Sveikata, 3. Namų Ūkis, 4, 

i Mandagumas; 5. Literatūros 

skyrius ir kiti.

“Moterų Dirva” yra pa

puošta gražiais viršeliais ir 

vinjetėmis. Jos formatas (di

dis) yra toks, kad po metų 

galima pusidaryti daili kny

ga. Nelaukite ilgai.

Siųskite pinigus tuo

jau ir “Moterų Dirva” pra

dės eiti Lietuvon.

Užsakymus siųskite šiuo 

adresu:

“MOTERŲ DIRVA”,
2239 West 23 Place 

Chicago, III.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirnrgas 

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rezidenclos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų lr 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.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų lr vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomls tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

Ir X RAY
2130 ĮVEST 22nd STREET

CHICAGO

Tei. Lafayette 5793

OFTEMITRISTAI

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Phone Armitage 2822

OR. W. F. KALISZ
1145 MILVVAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 lkl 2 ir 6 Iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartj

DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 lkl 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartj.

Ofiso lr Ree. Tel. Boulevard 6919

DR. A. J. BERTASH
S4o4 80. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 lkl 3 po 
pietų lr 6 lkl 8 vai. vakare 

Rea 1201 8. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2436 West 69 Street
VaL: 9—19 ryte. 1—4 p. p. 6—9 

v. v. Nedėlioj susitarus.

DENTIST AI

Office Boulevard 7643

DR. G. Z. VEZELIS
UETUVIS DENTISTAS

4646 So. Aahland Avena* 
Ant Zaleskio Aptiekos

DR. S. BIEZIS
t

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija: 6 640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. V. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

i DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6C00 So. Artesian Ava 

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

JOHN KUGHINSKAS
UETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefbrili Canal 2552

Valahdos 9 vyto, iki 8:00 va
kare. Seredaoois ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorcliester Avenue

Tel. Drezel 6323 
Vai.: 8 lkl 16 ryto

6-8 vai. vakare

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6615 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

OFISAI:

1446 S. 49 Ct. 2924 Wa shing to n 
19-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6. Blvd.
Tel. Cicero <62 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas Ir 

REZIDENCIJA 
4729 W. 11 PI.
Tel. Cicero 2888

Chirurgai

Nedėliomis 
Bosi tarus

UETUVIS AKIŲ 
SfrlOIAUSTAS

Palengvins aklų Įtempimų kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu 
mo, ekaudainų aklų karšt]. Atitai
sau kreiva* aki*, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpų regyste lr tolimų 
regyste.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
ma* su elektra, parodančia mažiau
sias klaklaa

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto lkl 8 va
kare. Nedėliomis nuo 19 ryto lkl 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

T9L canal 8228

DR. G. I. BLOŽIS
dentistas 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampa* Leavitt St)

Valandos* Nuo 9 lkl 12 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakare

Seredoj pagal sutartį

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milwaukee Avenue
Utaminke, Ketverge, 8ubatoj
Nuo 10 ryto lkl 8:30 vakare

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčioj 
Nuo 10 ryto lkl 8 vakarų

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET
S Valandos: Nuo 9 — 4 p. p.

7—9 vakare

Nepaprasta biblioteka.
Augsburgo miesto (Vokieti

joje) biblioteka įsigijo nepap

rastą knygų rinkinį apie savi-

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

62 East 107th Street
Kampe* Michigan Avė. 

Tel. Pullman 6960 lr <977

Miesto Ofise Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Rooms 988 lr 936 
Tel. Franklin 4177

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 METĮI 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

Boulevard 7689

, OR. HERZMAN
< IS RUSIJON

' Gerai lietuviams žinomas per 98 
metus kaipo patyrus gydytojas, 9ht 

rurgas Ir akušeris.
Gydo stalgias lr chroniška* II- 

gasvyrų, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
Rea. Hemlock 7691 VALANDOS: Nuo 19 — 19 pietų U 

nuo 6 ikt 7:89 vai. vakara 
Tel. ofiso Canal 8119 Rez 8o. Bhon 
2238, arba Randolph <809.DR. A. P. KAZLAUSKIS

Telephone Central <999

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

194 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:99 lkl I vai. vak.
«oal Office: 1909 So. Union Ava.

TeL Roosevelt 8719 
VaL nuo t lkl 9 vai. va*.

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2422 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

8enas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandoe: nuo 
6 iki 8 vakare Tel. Boulevard 7820 
Res. <041 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1980. Nedėtomis tik pagal au- 
tarų.

A

Eksportas tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg.. kwnp. 18 St. 8 aukštas 

Pastcbėklt mano iškabas
Valandos nuo 9:20 ryto 1*1 «:«0 va
karo. Seredomls nuo 9:30 lkl 12 V. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room S
rbons Canal 0629

DRNTI8TA8 
4712 So. Ashland Avenne 
▼ai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOSAITI8)

Dentistas
1608 Milivaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northvvest Tower Bldg. Room 809 
Vai.: 9—13 ryto; 1—8:20 vaL vak.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994 

Resldencljoa Tel. Plasa 8299

VALANDOS:
Nuo 10 lkl 19 dienų.
Nuo 1 Iki S po pietų,
Nno 7 lkl 9 vakara. ,
Nedėl, nuo 19 lkl II Ules*. a

I
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DRAUGAS
Pirmadienis, Kovo 17 d., 1930

GRABORIAI:
ŠIANDIEN DAINUOS PER RADIO.

S. 0. lACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausla. Rei 
kale meldžiu atsmauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti. (

Tel. Roosevelt 2516 
Arba 2518

2314 W. 23rd Place 
Cbicago, III.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Tards 1741 lt 1742 
SKTRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKTRIUS

1410 So. 4» Ct. Cicero 
' Tel. Cicero T794

SKTRIUS
2201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LITO. GRABORIUS. 

CHIOAGMMB
Datdotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabu U- 
dirb.ratės

OFJSA8
008 VVest 18 St 
Tel. Canal 0174 
(Et RIUS: 2238
So. Halsted Street 
Tel Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimais 
nauomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes netari
ate išlaidą užlaikymai 
įkyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Tardė 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieidama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cbicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tei. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
B ALSAM UOTO J A8
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto lr miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyėia veltui.
3103 S. Halsted 
St. Chieago, Iii.

Tei Vlctory 1118

I. J. Z O L P
URABORTUS IR LAIDOTUVIŲ

, VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 48tn Ir Paulina Sta 

Tel. Blvd. 6! 03

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu simpatiB- 
kal. mandagiai, gerai ir pigiau 
aegu kitur. KoptyCta dėl lermenų 
tykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 3181

P-lė M. Kutaitė, žinoma solistė dai

nininkė iš Cicero, III., šiandien dainuos 

iš AVMFC radio stoties.

CHICAGOJE
IŠ POLITIKOS LAUKO.

i Atsidarė Lietuvių. Skyrius.
Kio mėnesio 10 d. Republiko

nų partijos (l)eneen’o grupės) 

linkimų kampanijos Centre 

atsidarė Lietuvių skyrius, ku

rio adresas yra: 105 W. Ma

dison St., Room 506, Tel. Dear 

born 8410. Skyriaus raštinė 

atdara nuo 9 vai. iš ryto, iš- 

, skvrus sekmadienius.

LIETUVIAI POLITIKUOJA.

Jau praslinko registracijos 

diena,, tur būt nė. vienas lietu

vis pilietis nepaliks neužsire- 

gistravęs.

Sį kartų mes turime progos 

pakilti aukščiau politikoje, 

nes turime išstatytus savo lie

tuvius kandidatus; prof. F. 

Mastauskų, adv. Grišių, p. 

Stulpinų ir kitus. Mes lietu

viai turime atiduoti savo bal

sus už šiuos mūsų kandidatus, 

nežiūrint kokių jie pažiūrų

būtų.

Dabartiniu laiku, mes lietu

viai turime visokių organiza

cijų ir politinių klubų. Jie 

turėtų iki balandžio 8 d. su

šaukti savo susirinkimus ir 

nutarti, kad visi balsuotų tik 

už lietuvių kandidatus.

Tuo mūsų tauta užimtų ge

resnę vietų tarpe kitų. Tada i 

ir mums reikalui esant bus 

geriau nueiti pas savo tautie

čius.

Tojo politikos dienoje, mes 

lietuviai, visi kaip vienas tu

rime parodyti politiškų su

brendimų. Senai mes jau tu

rėjome progos dalyvauti politi 

koje, bet mes per savo apsi

leidimų to nepadarėm. Tat, 

jei dabar mes turime progų', 

tai padarykim taip, kaip “vi-

~~aTpetTus
GRABORIUS

Ofisas

3238.S. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 4088-88

Res. 4424 S. ROCKWELL ST.
Tol. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Oflaaa

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

s i už vienų ” arba “ viena s u ž

A. Nausėda.

visus”.

Remtinas • bunco”.
Ligoninės rėmėjos nori Se 

šerinis įtaisyti vėdyklę (Inu) 

virtuvėje, bes ten baisi kaitra 

vasaros metu. Tam tikslui ren

gia “bunco” pirmadienio vak., 

kovo 17 d., č’esnos svet. (Czes- 

na’s Hali) 4501 S. Paulina St. 

Įžanga 50c. Praizai bus prie 

kikevieno stalo. “Bunco” pra 

silės 7:30 vai. vak. Nuoširdžiai 

kviečia rėmėjos atsilankyti 

ton “bunco party” ir parem

ti taip kilnų darbų.

Valio, darbščios šv. Kry

žiaus Ligoninės Rėmėjos!

Viešnia.

SVEIKSTA PO OPERACI

JOS.
Uršulei Gustaitienei buvo 

padaryta sunki vidurių opera

cija šeštadieny, kovo 8 d. Da

bar pacientė sveiksta būdama 

vis po priežiūra Dr. Žmuidzi- 

no.

P-n i Gustaitienė yra iš Ga

ly, Ind.

Rap.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Pereitam ppnktadienv, 

14 kovo, vakare atkeliavo iš 

Lietuvos Jonas Kudirka, 

Jau arti metai atgal susitvė- Kauno universiteto studen- 

rė da viena, ir tai labai nau- tas tęsti aukštuosius ekonomi- 

dinga, draugija, butent šv. nius mokslus Chicagos Do 

Kryžiaus Ligoninės globoto-' Paul universitete. Apsigyvena 

jos arba Rėmėjos (Holv CrossDraugo” studentų bondra- 

Hosp. Auxiliary). Valdybų tos

draugijos sudaro sekantieji 

asmenys: Garbės pirmininkė

IŠ ŠV. KRYŽIAUS LIGONI 
NĖS.

būtyje.

X VVest Sides skautų orga

nizatorių susirinkime, 14 ko- 

šv. Kryžiaus Ligoninės vedėja, vo d., Dievo Apveizdos para-

gerb. Sesuo M. Alma, pirm.— pijos svetainėje atstovavo kun.

S. Biežis, viee-pirm. — p. J. 

Ruzic, nut. rašt. — p. A. Rak

štis, ižd. — p. A. Jovaiš, fin. 

rašt. — p-lė A. Kušleika.

Susirinkimai.

Susirinkimai šios draugijos

'B. Vitkus, kuris

* i
apsakinėja, 

kad ten buvo atvykęs Lietu

vos skautų atstovas, dabar ei

nąs aukštuosius mokslus Chi

cagoje.

X Aušros Vartų aluniniečių

Įvyksta kiekvienų paskutini choras savo pirmame 14 kovo 

penktadieųi mėnesio, šv. Kry- susirinkime turėjo 16 merginų

žiaus Ligoninėje.

Susirinkimai ir visi reika

lai vedami anglų kalba, nes 

pusė veik narių šv. Kryžiaus 

Ligoninės Rėmėjų yra kita

tautės, inteligentiškos ir įžy

mios visuomeninkės, pav-.,

Mrs. Lusk, kuri yra žymi dar- mokyklos, 

buotoja Chicagos Moterų klu

bo (ne lietuvių). Jinai yra 

pirm. t. v. “sočiai conimittee” 

šioj draugijoj ir savo parei

gas pagirtinai atlieka.

P-ni Lauraitis yra pirm. ko

misijos vadinamos “ways and 

means” (t. y. “priemonių ir 

būdų”). Visos gana inteligen

tiškos moterys ir veik visos

BALSAI DEL “DRAUGO” IR THE PEOPLES FURNITURE 
CO. DUODAMŲ PROGRAMŲ.

Programai duodami kiekvieno pirmadienio va
karę nuo 7 iki 8 vai. iš radio stoties WHFC.

Gerbiamieji:
Mes esame labai dėkingi 

“Draugui” ir Peoples Furni- 

ture Co. už tokius gražias 

lietuviškas dainas ir muzika. 

Bet tiktai gaila, kad mea ne

galime gerai girdėti iš stoties 

WIIFC. Ar negalima pataisy

ti!

Lauksime ateinančio pirma

dienio.

Joe Lutkus.

BEREIKALINGI GANDAI.

ir tiktai 4 vaikinus, susitarė 

organizuotai darbuotis ir iš

sirinko "valdybų.

X Šiandien Aušros Vartų 

bažnyčioje 9 vai. laidotuvės a. 

a. Onos Misevičiutės, buvu

sios mokinės šios parapijos

X Aušros Vartų parapijos 

metinis bankietas bus 30 

d. kovo, parapijos svetainėj. 

Komisija turėjo porų susirin

kimų. Matyt, kad gerai dar

buojasi. Komitete yra iš Mo

terų Sųjungos 55 kuopos ga

bios moterys: E. Labanauskie

nė, J. Virbickienė, M. Dobro

volskienė, E. Karlavičienė ir 

iš parap. komiteto nariai: V. 

Duoba, Ig. Kryževičia.

Programoj dalyvaus parapi 

jos choras, vyrų “Grožybės” 

choras, kuris per radio daina-

— Na, Kaziuk, kaip tu sto- 

Į vi. mokykloje moksle?

— Aš nestoviu, aš sėdžiu.

Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųMles 
Ir patarnavimo, Baublį 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Bvležlų kiauli
nių, sviesto lr sūrių.

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1888

PAUL M. ADOMAITIS
Naujas profesionalas Chi

cagos lietuvių tarpe. 1928 m. 

baigė Nortlrvvestern universi

tete teisių skyrių ir perniai 

perėjo valstijos kvotimus. 

Dabar atsidarė ofisų Vidu- 

miestyji 38 So. Dearborn st., 

Suite 721 First National 

Bank Bldg. Vėliau atsidarys 

kitų ofisų kurioj nors lietuvių 

kolonijoj. Jaunam profesiona

lui linkinio geriausios kloties.

BALABAN & KATZ 
TĘĄTRAI

Chicagos teatre dabar “Ro- 

adbouse Niglits”. Dalyvauja 

Ted Levis.

United Artists teatre eina j 

“Vagabond King”. Dalyvau

ja žymūs artistai.

Roosevelt teatre eina “A- 

nna Cbristie.”

McVickers teatre tebeina 

“Love Parade.”

Oriental teatre eina “The 

Ship from Shanghai.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj'

šiandie Kovo 17 d. 
“CITY GIRL”

Dalyvauja Mary Duncan, 

Clias. Farrell, David Torrence.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai-'

nos, muzika, pasaulio žinios.

■ •

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

“čia augusios”.

Valdyba.
Visa valdyba ir komisijos 

gražiai darbuojasi paramai 

taip brangios įstaigos, susi

rinkimus seka vaišės, bei pre-

lekcijos ir visa nuotaika in- vo, Moterų Sųjungos 55 kuo- 

teligentiškai mandagi — nuo- pos choras, 

širdi. I Kalbės daktarai, advokatai,

Gražus rėmėjų darbas. ir biznieriai ir parapijonys.

Be regularių susirinkimu, Vakare bus traukiama kruta- 

šv. Kryžiaus Ligoninės Reine- mieji paveikslai. Be to, p. A. 

jos renkasi vienų sykį į sa- Zalatorius nuims paveikslų, 

vaitę ir padeda Seserims ve- Komisija prašo visus daly- 

dėjoms praktiškų darbų dirb- vauti bankiete, nes tai bus 

ti. Jos tvarko bandažus ir vienas šauniausių vakarų. Čia 

reikščius, ir net malonu maty- bus išdėstyta, kas nuveikta 

ti stalus apsėdusius jaunomis per 24 metus, klek turime 

moterimis, kurios didžiu su- biznierių, kiek daktarų, ad- 

sitelkimu vynioja ir raišo raik vokatų ir t. t. Ir be abejonės 

ščius, kurie reikalingi prie Ii-j turėsim kuo pasirodyti, 

giminės darbo. J Komisija. į

Nugirsta gandai būk mūsų w 

dienraštis esųs lyg ir priešin

gas p. J. Budriko programams 

per radio ir būk tai draudžia

ma kaik-urieinš dainininkams 

ten dainuoti. Šie gandai, žino

mu, neturi pamato. Jei buvo 

kai kas rašyta dėl programų, 

tai sųryšy su pačiu jų išpildy

mu, o m* apie rengėjus. Dien

raščio noru yra, kad daininin

kai ar kiti prograniuose daly

vaudami labiau pasiruoštų, 

kad nebūtų taip, kaip vienos 

kažkokios sektos darkomi pro

gramai. Mūsų dienraštis nori, M 

kad visi padorūs biznieriai dn-

I
rytų pažangų, dėlto kus lei

džia paskalus dėl p. Budriko 

programų, būk tai mes ar prie 

šingi ar trukdome-neturi pa

grindo.

MARfĮDEHE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

auksinių Lr sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. pianų rolių, 
rekordų lr t. t. 
Taisau laikrodžius 
lr muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chieago.
Telefonas HEMLOCK 8288

JVAIROS KONTRAKTORIAI

STANLEY CIBULSKIS
MOI.IAVO.IIMO KONTRAKTORJUR

Popcrioju, moliavoju ir atlieku vi
sokiai najuų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVE. 

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE
Telefonas Hemlock 5528

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4558 So. Rockwell Street

M0RT6EČIAI-FASK0L0}

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vien* dieną. 
Perkame real estate kontraktu* 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 2500,008.88 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 8738-8718

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, general is 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generalini 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. Renduojara fin

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Sn visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

2621 W. 71st St., Hemlock 6367 Res. Grovehill 1680

REAL ESTATE
249 W. 54 St. 6 kamb., naujai iš

taisyta, štymu šildoma, gera vieta, 
arti Garfield bulv. ir Halsted St. 
Blvd. 5429.

l,abui pigiai, greitam pardavimui 
S. WL Kamp. Campbell ir I’atomac,
6 Storai ir 4 fialai, viskas išrenduota. V 
geros ineigos. Matyk savininkų. 939 
Argyle, 1-mas apt. Rav. 475C.

TIKRAS BARGENAS
6 kamb. plytų, lotas 33x146, 2 ka

rų garadžius $8,750. Geros išlygos. 
Savininkas 750 W. S 7 St.

BIZNIO PROGOS
Restaurantas, geras biznis, pigiai 

ir geros išlygos 1414 E. 55 St.

PARSIDUODA duonos ke

pykla, išdirbta per 22 metus. 

Pasenau, noriu perleisti biznį 

tinkamam žmogui. Taipgi savo 

bizniavus namus, pagyvenimu 

namus, garadžių, lotus, labai 

nebrangiai, ant lengvų išlygų, 

greitam pardavimui.

LUDWIKAS G0T0WTAS > 
2803 Emerald Avenue

Chieago, UI. ,

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
2 mieg. ir parlariaus setai, puikioj 

padėty, pigiai. 939 Argyle, Apt. 1 
Kreiptis po 10 vai. ryt.

PRIVERSTI PARDUOTI.
Už $475 gausi gražius ra

kandus 4 kamb., tik 60 dienų 

vartotus. 3 šmotų šilko rayon 

parloriaus setas, du 9x12 'VVil

ton kaurai, 8 šmotų riešuto 

medžio valgomosios setas, 4 

šmotų miegamosios setas, lem

pos, veidrodis, 5 šmotų dinetto 

setas, Įvairiems reikalams sta

las, peiliai, šakelės, paveiks

lai. Viskas už $475. Pristatysi

me, paduodam ir skyrium. 

8228 Maryland ave. 1 apt., 1 

blokas į rytus nuo Cottage 

Grove ave., Chieago, UL, Tel. * 

Stewart 1875.

HOTELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, maudinės.

2047 W. 21 Street

A. ALESAUSKAS

MOTOR EZPRESS
Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, fornicius ir kito- j 

kius dalykus.

j Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųšies nž prieina

miausių kainų. Musų patarna

vimas yra greitas, geras ir 

nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099 

Mes pervežame daiktus ir j

ikitus miestuR. >


