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SPAUDOS CENZŪRA LIETUVOJE PAKEISTA
ŠVENTIEJI METAI - POPIEŽIŲ! NAUJA 

DARBO NAŠTA
PABALTIJAS TIKISI ANGLIJOS 

PRIEŠ SOVIETUS VEIKIMO

Vakar staiga visos Vokietijos 
sienos uždarytos

LIETUVOJE PAKEISTA 
CENZŪRA

ŠVENTASIS TĖVAS AUDI- 
JENCIJOMIS DAUG 

UŽIMTAS

ROOSEVELTAS REIKA, 
LAUJA PERIMTI ŪKIŲ 

MORGIČIUS

AVASHINGTON, bai. 
Kaip paprastai, skubiu

3. — 
kon-

NUOŠIRDI PADĖKA
Širdingai ačiū Uetuvos- Vyčių “Dainos” Chorui už la

bai gražų ir įspūdingų šventę koncertų, kurį išpildė Aušros 
artų parapijos bažnyčioje balandžio 2 d. Iš tikro tai nauja

gresui pranešimų prezidentas pa8auiįonių katalikiška akcija, už kų L. V. “Dainos” Choro 
Rooseveltas reikalauja, kad gįesmįnjnkaį verti pagarbos ir padėkos. “Dainos” Choras, 

savf s išpįįdiydainas tokį gražų šventų koncertų, padarė labai svar-

KAUNAS, bai. 3. — Lietu
vos spauda nuo 1926 metų 
nuolat kovojo už laisvę, kad 
nusikračius kariškąja cenzū
ra.

Užvakar staiga vyriausybė 
pranešė, kad ji panaikina cen 
zūrų. Paskelbtas atsišaukimas.

Pasirodė, kad vyriausybė 
laikraščius cenzūruos ne prieš, 
bet po jų išleidimo. Tik tuo 
būdu spaudai cenzūra pakeis 
ta. ■ .

Vyriausybė atsišaukimu už
draudžia laikraščiams paduo
ti kenksmingas krašto vyriau 
sybei ir kariuomenei žinias, 
straipsnius arba vaizdus, kur 
styti vienų gyventuoju grupę 
prieš kitų, arba neigti vyriau
sybės įsakymus, lygiai užgau
lioti religinius žmonių 
mus, ir t. t.

krašto vyriausybė ant 
perimtų daugumų ūkių morgi- 
čių (skolų) ir leistų ūkinin
kams lengvomis sąlygomis iš
simokėti.

Tam tikslui reikalinga iš
leisti keletas bilijonų dol. ver
tės bonų.

Kitų kartų prezidentus krei 
psis kongresan mažųjų namų 
gelbėjimo reikalu.

VATIKANAS, bai. 3. —
Vakar Šventasis Tėvas Pijus 
XI per dienų buvo daug užim 
•tas. Tai buvo pirmoji Šventų
jų Meti) diena. Aišku, kad 
per visus metus Popiežius ma 
žai gaus atsilsio.

Vakar Jo Šventenybė prie- 1 ^ik vienas mėnesis 
mė tūkstančius maldininkų, i- 
ėmus daug mokyklų vaikų ir 
keletu aukštųjų prelatų 
Popiežius paneigė savo kas
dieninį automobiliu važinėji
mų Vatikano sode, kad tyru 
oru atsigaivinti.

Savo keliu vakar per dienų 
pro atidarytas Šv. Petro ba
zilikos duris perėjo mažiau
sia pusė milijono maldininkų.
Vatikano sargyba minias tvar 

jaus- kė prie šv. durų.

PREZ. ROOSEVELTO 
EKONOMIKA

bų misijonieriškų darbi}.
Ypatingai reiškiu nuoširdžių padėkų L. V. “Dainos” 

Choro vedėjui p. Juozapui Sauriui. Jo gražiomis ir didelė
mis pastangomis šis veikalas labai gerai pavyko.

Taip pat ačiū ir gerb. kun. Anastazui Valančiui už šio 
veikalo nuoseklų paaiškinimų, kas ne mažai prisidėjo prie 
šv. koncerto pasisekimo.

Lai gyvuoja. Lietuvos Vyčių “Dainos” Choras ir šven
ti bažnytiniai koncertai tejeina į “Dainos” Choro metinę 
programų.

Kun. J. Mačiulioms, M.J.C., 
Aušros Vartų par. klebonas.

CHTAGOJEAVASHINGTON, bai. 3. —
praėjo . _ .

kaip Rooseveltas preaintau- PARDAVIMO MOKESČIAI 
ja ir krašto išlaidų vieneriais ______
metais jau apie 572 milijonai Pardavimo mokesčių ėmi-

mas yra be tvarkos. Kas kiek 
nori, tiek ima. Iš to kils dide
li nesusipratimai. Tik viena 

veteranus ir valstybės tarnautnetvarka gali mokesčius šu
to jus. • | griauti.

Kai kur perkama kų už 5

Kariškieji autoritetai įteisė UŽDARYTOS VOKIETIJOS
ti nusikaltusius 
konfiskuoti.

laikraščius

TIKISI ANGLIJOS VEI
KIMO

RYGA, bai. 3. — Pabaltijo 
vyriausybės turi vilties, kad Į jos. 
Anglija iš tikrųjų pradės veik 
ti prieš sovietų vyriausybę — 
paskedbs sovietų prekėms boi 
kotų ir nutrauks diplomati 
nius santvkius.

SIENOS

BERLYNAS, bai. 4 .— Vo
kietijos vyriausybė vakar į- 
sakė uždaryti valstybės sienas 
ir be specialaus leidimo nė vie 
no asmens neišleisti iš Vokieti

Pastaromis dienomis iš Vo-

PRIEŠ SOVIETŲ IMPORTĄ

TEHERANAS, bai. 3. —
Persijos vyriausybė planuoja 
į savo kraštų uždrausti viso
kį iš Rusijos importą, išėmus 
žibalu.

GRĮŽO AMBASADORIUS

LONDONAS, bai. 3. — Iš 
Maskvos grįžo ambasadorius 
Sir Esmo-nd Ovey, kurs asme
niškai praneš vyriausybei a- 
pie areštuotus anglus.

NAUJAS KALTINIMAS 
PRIEŠ ANGLUS

dol. sumažinta.
Šis išlaidų sumažinimo įve

dimas labiausia ištinka karo

PAKARTOJO KALTINIMUS 
PRIEŠ BANKININKUS

DETROIT, Mich., bai. 3.— 
Kun. C. E. Coughlin vakar 
per radijų pakartojo kaltini
mus prieš bankininkus ir kri
tikavo vietos laikraščio iFree 
Press bankininką leidėjų. A- 
pie susprogdintų bombų savo 
namų rūsy nieko nesakė.

1 centus, imama 1 c. mokesčių, 
arba 20 nuošimčių. O juk legis 
latflros nustatvta tik 3 nuos.

MAŽINS IŠLAIDAS

DIDELES LENKTYNES “DRAUGO” 
VAJOJE

St. Staniulis pralenkė A. Stulginskį; O. Ra- 
šinskienė pralenkė S. Stašaitį; A. J. Sutkus pra
lenkė keturis kontestininkus ir V. Stancikas ve
jasi P. Labutį. Kiti kasdien kyla kontesto stovyje

ŠEŠIOS SAVAITĖS. Tik Avė., Cicero, III...........219,151
šešios savaitės beliko užbaigti
didėli pradėtų darbų. Ir kas Ct., Cicero, III.

Stašaitis, 1413 S. 41Stlx
. 204,258

gali sakyti, kad “Draugo” A. Gilienė, 3131 Emerald 
Vajus ne didelis darbas? 26 Avė., Chicago, III. .. 1138,798 
energingi kontestininkai dar- Į K. Šerpetis, 1710 N. Girard’
buojasi nuo spalių mėn. Per st., Chicago, III......... 171,324
visus šešis mėnesius nenuils- j V. Mandravickas, 815 — 45 
tančiai dirbo, kad pasekmin- st., Kenosha, AVis. .. 160,252 
gai užbaigus šį Vajų. Ir da-į P. Fabijonaitis, 2231 AV. 23

PENKIUOSE WARDUOSE bar Jau Pabad?a nebetoli. Už PI., Chicago, III.......... 120,404
ALDERMONŲ RINKIMAI sav’aič‘ilb gegužės 14-tą | A. Janušauskas, 1233 S. 49

_______ dienų pabaigs tų didelį spau- Ct., Cicero, III............ 86,457
dos platinimo darbų ir galės M. Misiūnas, 245 AV. 108th
pasilsėti. st., Chicago, III.........  78,054

Lengvai galima įspėti, kadi A< Gubysta, 4355 So. Mo-

Šiandien Chicagos ivarduo- 
se 6, 9, 18, 41 ir 47 renkami
aldermonai. Balsavimo vietos, . . . .
atidarvtos nuo 6 vai. rvto iki iVaiaus pabaiga jau nebetoli, zart Ave., Chicago, III. 75,900
5 vai. vakaro.

REIKALAUJA PREKYBĄ 
NUTRAUKTI

Visi kontestininkai su didžiau F. A. Condrot, 1706 E. May- 
omensing Avė., Philadelphia,

E. Hines, Jr., Memorial li
goninė, kuri tarnauja pasta
rojo karo pabėgusiems vetera 
nams, sumažins išlaidas — a- 
pie 10 milijonų dol. per metus.

------------------ : Tai prez. Roosevelto paskelb-
ALAUS BUS IR BALTUOSE ta ir vykdoma krašto ekono- 

RŪMUOSE mika.

ROMA, bai. 3. — Ekonomi
niai Italijos ekspertai randa, 
kad italų prekyba su sovietų 
Rusija duoda naudos tik bol
ševikams. Tad pataria vy riau 
sybei, kad ji neatnaujintų pre 
kybos sutarties su Maskva. 
Pataria tuo reikalu susisiekti 
su kitais kraštais.

kietijos bėgo į užsienius daug j AVASHINGTON, bai. 4. — 
žydi}. ! Prezidento Roosevelto žmona

Karaliaučiaus autoritetai iš vakar pareiškė, kad teisėto a-

TRIS PAŠOVĖ

PoliemOnas J. McDonough 
duotus žydams užsienio pasus Jaus turėti Baltuose Rūmuose saliune, 3622 So. Marshfield
atšaukė. nebus užginta.

HINDENBURGAS ĮSIKIŠO

BERLYNAS, bai. 4. — Pra 
nešta, kad fašistų veikimas 
prieš žydus ne tik sušvelnin
tas, bet, nįatyt, ir nutraukia
mas. Į tą reikalų įsikišo pre
zidentas Hindenbnrgas, kada 
ėmė plaukti protestai iš užsie
nių.

MASKVA, bai. 3.-Prieša- 
reštuotus anglus iškeltas nau
jas militarinio ir ekonominio 
šnipinėjimo kaltinimas. Iki šio 
liai jie buvo kaltinami tik sa
botažu ir papirkimais.

ATMETĖ MUSSOLINIO 
PLANĄ .

PARYŽIUS, bai. 4. — Kokį 
laikų gyvenusi baimėje Pran
cūzijos vyriausybė pagaliau 
ja nusikratė. Atmetė Italijos 
premjero Mussolinio planų, 
kaip Europa turi nusiginkluo
ti ir pasitvarkyti.

Pranešta, kad ir Anglija i- 
ma Prancūzijos norams patai 
kauti. Jau ir ji Mussolinio 
planų keičia.

JAPONAI ŽENGIA PIRMYN

avė., pašovė tris jaunius vy
rus, kurie su dviem kitais įė
jo saliunan ir įtarti plėšikais, 
tyli pabėgo. Pašauti paimti į 
ligoninę.

PINIGŲ KLASTUOTOJAI

ŠANHAIKVANAS, Kinija, 
bai. 3. — Japonų kariuomenė, 
kuriai gelbsti Mandžiflkuo sar 
gyba, iš lėto, bet tvirtai žen
gia pirmyn pietų link nuo Je- Chicagoj imta skleisti klas- 
hol provincijos. Japonai sako luoti 5, 10, 20 ir 100 dolerių
si, kad jie kovoja prieš “plė
šikus.’

IŠVYKO Į PARYŽIŲ

banknotai. Slaptieji agentai 
suėmė 10 skleidėjų. Keletas 
suimta ir rytuose.

NORĖJO PALEISTI KOMU
NISTUS

SANTIAGO, Čilė, bai. 3.— 
Kalėjimo kieme vizitoriai su
kėlė riaušes, - tikėdamies tuo 
būdu iš kalėjimo paleisti 90 
komunistų. Po riaušių komu
nistų skaičius kalėjime žymiai 
padidėjo.

UŽĖMĖ ŽYDŲ KULTŪROS 
CENTRĄ

FRANKFORE - AM - MA- 
IN, Vokietija, bai. 3. — Nacio 
nalsocialistų partijos karei
viai čia užėmė universitetą, ku 
ris iki šioliai buvo žydų kul
tūros centru. Pašalinti žydai 
profesoriai ir studentai.

VISA ŠEIMA ŽUVO 
GAISREMotion Pietų re Operators 

LONDONAS, bai. 3. — J. unijos organizatorių OTIara,
Valstybių atstovas (preziden-Įkurs nušovė operatorių Oserį, FLORRN1GE, Ala., bai. 3.— 
to Roosevelto emisaras) N. H. koronerio teismas išteisino. Gravely Springse sudegė B.
Davis iš čia išvyko į Pary
žių.

BOMBAJUS, Britų Indija, 
bai. 4. — Vakar pirmų kantų

Tačiau piktadariškųjų nusi
kaltimų teismas jo nepalei
džia.

Pomoroy namai. Žuvo jis pats 
su žmona ir trys jų vaikai.

Reconstruction Finance Co
lėktuvų perskristas . rporation pripažino dar 3,725, 
aukščiausias pasauly Everes- 000 dol. paskolos Illinois vals 
to kalnas. tybei.

siu pasiryžimu varosi pirmyn.
Ži4no, kad jiems dar reikia Į ^a............................... 75,506
balsų. Nė vienas neturi per Į A. J- Sutkus, 1007 8th St.,
daug. Kuo daugiau, tuo g*.-Į-Waukegan, III..........  49,401
riau. J. Motikaitis, 1305 S. 51st

S Staniulis per paskutinę Ave., Cicero, III.........  45,403
savaitę padarė didelę pažan-! A- Bacevičius, 1850 AVaban- 
gų. Laimėjo arti 100,000 bai- sia Ave-’ Chicago, III. 45,007 
sų ir pasiekė 375,311 balsų J. J. Aukškalnis, .1354 Har- 
skaičių. Ne tik, kad peršoko nson st., Gary, Ind. 41,259 
300,000 balsų markę, bet taip' Pr. Žebrauskas, 2253 S, Oa- 
gi pralenkė ir Ciceras smar- Mey Ave., Chicago, III. 38,858 
kuolį, A. Stulginskų. Į Pr. Vaičekauskas, 4242 So.

O. Rašinskienė ant galo Va MaPlewood Ave ’ ChicaS°’
jaus, kad veikia, tai veikia, ir ........................ • • •.. 35,253
tikrai išjudino kitus kontesti-' V- Gaižauskas, 148 E. 107tl
ninkus. Ji šiandien turi 219,-Chicago, III......... 28JX
151 balsus ir ligi Vajaus pa-1 Paul P. Petrauskas, 14 John 
baigos negalima žinoti, kaip son Bingbarnton. 
toli ji gali pasivaryti. .................26,507

V. Stancikas yra pasiry-Į ^na Ak^°maitis, 100 Har- 
žęs pralenkti Labutį ir užimiti įinon Ave*’ Detroit, Mi-
pirmų vietų. Kas laimės pir-,^dffan........................ 25,472
mų vietų gegužės 14-tų dieną?
Labutis ar Stancikas? O gal 
kas kitas?

A. J. Sutkus pralenkė Pr. 
Vaičikauskų, Pr. Žebrauskų ir 
J. Motikaitį ir A. Bacevičių.

J. J. Aukškalnis, Gary, Ind. 
kontestininkas taipgi padidi
no savo balsų skaičių per pas 
kutinę savaitę.
KOTESTININKŲ STOVIS;

P. Labutis, 917 AV. 34th st., 
Chicago, III................... 687,653

V. Stancikas, 1706 R. 47tb 
st., Chicago, III......... 660,954

A. Švilpauskienė, 103 N. 20 
Ave., Melrose Pk., III. 551,735

S. Balčiūnienė, 2212 W. 23 
st., Chicago, Tll......... 388,257

S. Staniulis, 6651 S. Talman 
Ave., Chicago, III. .. 375,311

A. Stulgir^.kas, 1628 So. 50 
.. 294,316

NORĖTA PADEGTI BAZI
LIKĄ

BANGKOK, Rijamas, bai 
3. — Sijomo karalius pašali- Ave., Cicero, III.
no radikalų ministerių kabinę 
tų ir jo vieton įstatė konser
vatorių blokų.

MONTREALIUS, Kanada, 
bai. 3. — Vakar anksti rytą 
policijos ieškomi piktadariai 
kėsinosi padegti Šv. Jokūbo 
bazilikų. Bazilikos rūsy susek 
la pakurti popiergaliai. Bo 
didelio sunkumo ugnis užgesin 
ta.

PRŪSŲ POLICIJA PUOLĖ 
SOVIETŲ ĮSTAIGĄ

BERLYNAS, bai. 3. — Poli 
cija puolė vokiečių rusų petre 
liejaus kompanijos įstaigų, 
reštavo 13 tarnautojų. To prh 
žastis nežinoma.

ORO STOVIS

< A. Valančius, 1226 S. 50th 'CHTCACO IR APYIJN
Ave., Cicero, III......... 290,356 KĖS. — Šiandien saulėta

O. Rašinskienė, 1639 S. 50th (kiek šalčiau.
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iš Dievo paeinančių autoritetų. Jis yra ne 
klaidingas. Tad ir nestebėtina, jei jo žodžio 
dažnai paklauso ir hekatalikal ir tuo būdu 
Bažnyčios autoritetas stiprėja, stiprėja pa
čių katalikų tikėjimas ir prisirišimas prie 
savo Vado, taip pat stiprėja ir jos, Bažny
čios, įtaka viso pasaulio kraštuose, ar jie 
bus katalikiški ar nekatalikiški.

Dabar kiekvieno kataliko yra pareiga 
tos didelės jubiliejaus šventės nuotaiką, kiek 
galint, dar labiau didinti, kad metams užsi
baigus, Šv, Tėvo noras atgaivinti pasauli 
dvasioje išsipildytų.

SVEIKATA - LAIMES ŠALTINIS
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

VĖŽYS ŽARNOSE

SVERTŲJŲ METŲ PRADŽIA

Jubiliejinių metų pradžia visame krikš
čioniškame pasaulyje sukėlė didelės ir nepa
prastos šventės nuotaikų. Iškilmės Romoje, 
pamokslai bažnyčiose, radijo kalbos net ir j 
nekatalikus stipriai paveikė. Žydai ir tie ne
pasiliko pasyviais. Vienas New Yorko žydų 
rabinas, kalbėdamas per radijo, pažymėjo, 
kad paskelbimas Šventųjų Metų šiais krizio 
laikais yra begalo svarbus ir reikšmingas da
lykas, kad jie turės daug įtakos ne tik į dva
sinį žmonijos gyvenimų, bet taip pat ir į 
ekonominį. Jis sakė, kad popiežiaus noras 
jubiliejaus metu sustiprinti nuolatinės taikos 
palaikymų pasaulyje, visus džiugina ir to 
tikslo siekiant bus padarytas didžiausias ži- 
Rgsnis.

Toks nekatalikų vadų nusistatymas link 
popiežiaus ir jubiliejinių metų, mus katali
kas ypatingai džiugina. Tai turi priduoti 
mums didesnio noro dirbti katalikybei ir mel
stis, kad šie jubiliejiniai metai būtų gausin
gi netikėlių grįžimu į Katalikų Bažnyčių, kad 
jie pašalintų pasaulio taikai pavojus ir grą
žintų žmonėms gerovę.

Visi tie, kurie pažįsta šių dienų gyve
nimo blogumus, pripažįsta, kad medžiaginės 
gerovės grųžinimui yra būtinai reikalinga pi
rmiau atstatyti pagriautų žmonijos dorovę 
ir tų žmonijų reikia laimėti Dievui. Ir pre
zidentas Rooseveltas savo inauguracinėj kal
boj tų yra pažymėjęs ir dėl to savo darbų 
pradėjo pasiprašydamas Dievo pagalbos.

Katalikų Bažnyčia yra tikroji Bažnyčia. 
Jų įsteigė pats Kristus prieš devyniolika 
Šimtmečių. Popiežius yra Kristau_s įpėdinin- 
fcas. Dėl to kiekvienas jo žodis yra paremtas

“PALENGVINO” SPAUDOS CENZŪRĄ
Chicago Tribūnui praneša iš Kauno, kad 

Lietuvos laikraščių redaktoriai esu nustebin
ti vyriausybės paskelbimu apie spaudos cen
zūros panaikinimų. Bet įsigilinus į praneši
mų, nuspręsta, kad tai nėra cenzūros panai
kinimas, bet tik šioks toks pakeitimas. Lig- 
šiol karo cenzūra laikraščius peržiūrėdavo 
prieš leidžiant juos į spaudų, o sulig naujo 
parėdymo bus cenzūruojami po atspausdini
mo. Reikia dėl to manyti, kad tai nėra pa
lengvinimas, bet didesnis apsunkinimas, nes 
vyriausybė, radusi sau nepatinkamų rašinių, 
konfiskuos visų laikraštį su dideliais nuos
toliais leidėjams ir skaitytojams.

Pranešime apie cenzūros panaikinimų, 
pažymėta, kad vyriausybė draus spaudai ra
šyti prieš valstybę, prieš armijų, kurstyti 
žmones vieni prieš kitus, skelbti nepasitikė
jimų vyriausybės parėdymams, užgauti reli
ginius jausmus, visuomenės dorovę, įžeisti 
valdininkus.

Su tokiu sutvarkymu visai būtų galima

Vėžio liga žarnose nėra re
tenybė, bet palyginamai, ištin
ka dideliame nuošimtyje kaip 
pas vyrus taip ir pas moteris. 
Tai liga, kurios kiekvienam 
prisiekia bijotis. Ji pasireiš
kia kūdikiuose, tik retuose at
sitikimuose. Augesniuose vai
kuose šios ligos nuošimtis di
dėja. Vėžio liga žarnose žy
miai padauginta skaitline iš
tinka artinantiės keturiasde
šimčiai ir baigianties šešiasde
šimčiai metų. Bet didžiausias

Dr.A.G. Rakauskas
3147 S. Halsted st. 

Tel. ofiso; 
Calumet 4039 

Tel. Rez. 
Hemlock 62S6

mis susimaišiusių su krauju. 
(Ji circumpapillary pobūdžio 
vėžys, be aukščiau išvardytų 

šios ligos nuošimtis pasireiš- simptomų, dar turi obstrukciji
kia šešesdešimts ir šešiasde
šimts penkių metų amžiaus.

Tuomet asmeny vėžio ligos 
baisumų kiekvienam yra sva r 
bu bent paviršutiniai susipa
žinti su jos simptomais, nes 
tik tokiu būdu žmogui bus lem 
ta ieškoti kiek galint anksty- 
besnės pagalbios. Ligai įsiga
lėjus bei įsisenėjus ir'prasip- 
lėtus, išsigelbėjimo pastangos, 
ir tūkstančiais dolerių išlei
džiant, yra tuščios.

Abelnai vėžio ligos žnuonė-

geltų

Legalizavus alų, iškilo didelis reikalavimas “precelių.” 
Visos precelių kompanijos dienų ir naktį pilnu smarkumu 
kepa sūrias, trapias baronkaites, kad valgydami jas žmonės 
daugiau alaus gertų. Šis atvaizdas nutrauktas Vienoje “pre
celių” kompanijoj Reading’e, Pa.

sutikti. Ypatingai katalikiškoji spauda tokių se sipmtonai yra puolimas 
nuostatų nepabūgs, nes ji nėjo ir neis prieš svoryje 
Valstybę, ar jos kariuomenę, nekurstė ir ne
kurstys žmonių prieš bile kokių valstybės 
tvarkų, ji kėlė ir kels žmonių religinį ir do
rovinį jausmų. Tačiau dabartiniai vyriausy
bei tie dalykai nerūpi. Apie tai jie skelbia 
tik “dlia prostoj narod,” dėl žmonių akių.
Galima išanksto numatyti, kad tautininkų 
vyriausybė konfiskuos kiekvienų laikraštį, 
žurnalų, ar knygų, kur tik bus kad ir atsar
giai nurodyta jos klaidos, kur bus kalbama 
apie sumindžiojimų tautos teisių, reikalau
jama teisėtumo vidaus politikoje.

Tokiu cenzūros panaikinimu Lietuvos 
laikraščiai, be abejojimo, nesidžiaugia.

nės geltos simptomus — li
goni.) o;?a pasidaro geltona, 
gi išmatos praranda savo nor 
malu vaizdų. Yra ir daugiau 
simptomų, bet plačiau teks 
pakalbėti, rašant apie 
ateity. I nfrapapillary
forma pasižymi obstrukcijos 
simptoįriais ir be to ligonis 
vemia tulžį ir pancriatinę sun 
kų. '

Vėžio ligos pasireiškimas 
plonoje žarnoje taip gi gali 
■obstrukcijos simptomais pasi
žymėti. Kuomet ligos vieta y- 

mažakraujystė, silp-lra aukštutinėj žarnos daly, Ii 
nėjimas, žodžiu sakant, žmo-jgonis paprastai yra verčia- 

gauš laipsniškas nykimas bei mas vemiti dažniau, negu ligai
imas. Kai kuriuose atsi

tikimuose būva nedidelio laip-

vėžio į r;ii žino pirmiaus nebuvo. Tas n.etų, nes, kaip pirmiau minė- 
priklauso nuo tumoro didumo j jau, apie šį amžių vėžio ligos 
ir ligonio lietumo. Tumoro laipsnis žymiai padidėja — 
slankiojimas iš vietos į vietų žmogus pasiekia taip vadina-

pasireiškus žemiau. Šiam at
sitikime jaučia daugiau vidu-

snio su pertraukomis arba Iriuose išpūtimo. Viduriai bū- 
nuolatinis karštis. Abelnų sim j na dažniausiai užkietėję, kar- 
ptomų pradžia priklauso nuo ts nuo karto viduriuojant krau
to, kokio pobfidžio ir kurioje 
vietoje randasi liga.

Vėžio liga apsireiškus pir-

arba jo pastovumas paeina 
nuo to, kurioj žarnos daly jis 
auga.

Mūsų lakūnų, kap. S. Dariaus ir S. Gi
rėno, lėktuvas jau baigiamas ruošti kelionei. 
Lakūnai taip pat jau gerai yra prisirengę. 
Gegužės ar birželio mėnesyje jiedu skris per 
Atlantikų tiesiog į Kaunu atskleisdami nau-

juotomis išmatojmis, o net ir 
krauju. Ligonį vargina nuo
lat pasikartojantis aštrus sk-

moje dalv žarnos vadinamoje ausmas, kurio laipsnis prik-’ i 
j •' v. ,, , x • h , • i ; v. A kietėjimas, kurisdvylikapiršte (duodenum) si-pailso nuo Ikmvykstančios ten
mptonai pasirodo maždaug ' obstrukcijos ir jos kiekybės, 
šiaip: Taip vadinama supra- Kuomet ši liga pasireiškia 
papillary — reiškiasi obstruk aukštutinėj didėsės žarnos da- 
cijinio pobūdžio simptomai: Iv simptomai yra panašūs pio 

nosios žarnos ligai. Taip va
dinamas “inverted borslioe” 
vidury išpūtimas bendrauja

skausmas, skrandis arba, kaip 
daugelis lietuvių vadina, skil
vys išsiskleidžia, ligonis ve
mia užsilikusių bei užsistovė-

mų vėžio ligos amžių. Dar 
kartų sakau prie gydytojo, 
kuls yra lietuvis, kad kartais

,, v. . v i- inepakliūturtiet į kokių šundakPačio] zemutinej daly, vadi-1 . 1 .
. . ... tarų bei zulikų, pasivadinusiųnarnos rectumi, yra ypatingi > t

. ... _.. .. save “profesoriais,” rankas,simptomai, jei vėžio liga ran- , .
j . .. .v , . , kurie medicinos mokslo netik(laši arti išmetamos vietos.
m , , v j v neragavo, bet ir neuostė. ToksTuomet yra sunkus su dideliu 
skausmu vidurių išsituštini
mas ir dažnus su skausmu ė- 
jimas ant šlapumo. Staigus 
pasirodymas “pailų” i(henio- 
rrhoids) artinantės tam tik
ram žmogaus amžiui, kurių 
jis neturėjo iš seniaus, stai
gus ir nuolatinis vidurių už- 

praeity jo
nėra varginęs, pūlių ar krau
jo rodymasis prie išmatų yra 
simptomai pasireiŠkusios, o 
kartais net Įsisenėjusios vėžio 
ligos m i natoje žarnos daly.

šia proga noriu kreipti dė
mesio į periodinės ekzamina-

šu žemiau esančia obstrukcija, cijos svarbų prie savo gerojo
jų lapų aviacijos istorijoj. Galutinam lėktų- jusiu skrandyje susidedančių
vo įrengimui dar reikalinga parama. Nepasi
gailėkime vieno kito cento geram tikslui.

Kun. At Petrauskas, M. LV. į Kiek verksnio, kiek dūsavimų tuomet ky
la iš nelaimingųjų krūtinių 1 —

Skaitytojau! tie tvirtovėje esantieji 
žmonės ir laivu plaukiantieji keleiviai yra 
ne kas kitas, kaip tik tu ir tavo siela. 
Kūnas — tai sielos stiprovė ir luotelis. 
Kol siela kūne gyvena, tol piktoji dva
sia negali prie jos arti prieiti; bet jei 
kartų jau mirtis tos kūno tvirtovės sie
nas ima laužti ir laivų praduria, tuomet 
sielai vargas. Vienų viena, be kūno, turi I

Sveika Marija

(Tęsinys)

Paskutinioji kova
Gal ir per daug jau bekalbėdami apie 

kūno išvaizdų mirimo valandoje, užsiinir- 
' iome visai apie sielų. Kų gi ji, vargšė, 
iuottiet beveikia?

Kam teko kada būti tvirtovėje tuo
met, kada neprieteliai iš visų pusių jų 

’ yra apsupę, didžiausiomis armotų kulko
mis drasko jos sienas ir su didžiausiu 
riksmu visi šoka veržtis į vidų. Baisu 

. tuomet ir šiurpuliai ima nardžioti po vi
sų kūnų.

Lyginai, jei tenka kam plaukti laivu 
per plačiąsias jūras. Pačiame jūrų vidu
ryje ūmai pakyla baisi audra. Vilnys, lyg 
didžiausios trobos, ima kilti ir nutvėfū- 
sios blaško, kaip šapelį, keleivių laivų... 

‘Kiek tuomet baimės! Neduok Dieve, jei 
įniršusios vilnys užneštų laivų ant uolos 
tr dugnų jam pralaužtų...

O, tuomet sunku būtų ir aprašyti, kas 
.per balsi valanda keleivius patiktų!.. 
(.Vanduo pamažėl vis vidun veržias, o lai- 
„ vas vis grirnsta gilyn, vis gilyn lenda 

J jūrų gelmes, žmonės mato tai ir jaučia, 
,Xad už poros minučių kartu su laivu nn- 
'|kęs neišmatuojamose vandens gelmėse.

Nekartų, pats ligonis užčiuo- šeimos gydytojo kiekvienam

paukštis atvykdavo iš Chica
gos Kenoshon ir, jei ne tikro 
gydytojo greita pagalba, vie
nų lietuvį būtų nuvaręs į ka
pus. Už žulikavimų ir vilioji
mų iš žmonių pinigų, tas “pro 
fesorius” ir po šiai dienai sė 
di už grotų. Chicagoj panašių 
“profesorių” yra ir daugiau, 
nes čion didelis miestas, yra 
kur paslėpti savo tikrąjį vei
dų taip, kad net valdžiai yra 
sunku surasti.

ATSAKYMAS P. D. — 
Tamstos klausimo gvildenti 
viešai nepatogu. Asmeniškai 
atsakysiu tik tada, jei tamsta 
prisiusite reikalingų 3 c kra-iš maisto ir skrandžio išdirba . pia savy kų nors panašaus a- žmogui, bet ypač baigiantiems 

mos sunkos įtalpų, kartkartė- ugančio viduriuose, ko jis tik I ketvirtųdešimtį ar daugiau į saženklį laiško persiuntimui.

Dievo Teismas
Šv. Povilas Apaštalas rašo: “Paskir

ta žmogui sykį mirti, paskui teismas.’’ J r 
toliau jis rašo, kad sunkus bus tasai teis
mas, nes “baisu papulti į gyvojo Dievo 
rankas!“

Gali sau, kiek norėdamas, melstis ir 
Dievui ir Jėzui Kristui pasivesti—gražus 
tai dalykas. Tačiau žinok, kad, to visa ne
paisant, Jėzus teis tave kuo teisingiau
siai, kai numiręs stosi į Jo teismų, lšna-

» gnnes kiekvienų ištarta tavo žodeli; kiek- susidurti akis i aki su savo neprieteliais I J . . . , . .vienų padarytų darbų ir darbeli; kiek- 
Ar matei, kaip maži vaikučiai, ypač vienų įsakymų peržengimų; kiekvienų gai-

inergaitės, net ir suaugusios baimingai 
rengiasi į Amerikų keliauti? Juo labiau, 
jei tenka vienų vienam tų ilgų, nežinomų 
kelionę atlikti. Bet ar gali būti ilgesnė 
ir labiau hežinoma kelionė, negu į amži
natvę ?—‘Dievas šioje žemėje man buvo

lentingojo darbo apleidimų... Visa suskai
tys, pasvers ir atmokės! Labai greit gal 
būt, kad ir tu būsi apskųstas, nuteistas 
ir prakeiktas, kaip anasai dvasiškis, kurį 
aukščiau minėjau. O ta teismo diena gal 
visai netolima? gal rytdiena? ar užporyt-» , — - 4 • o“1*- i Y V'AlVlllA i X J V

geras, tai ir tenai bus geras. Bet iš kur diena?! Taigi, verta jų iš anksto atsimin
tai sužinojai? Ar tik kartais neklysti? Tik ti ir rengtis prie jos, nes paskui, kaip
pRsižiūrfk. Ana Evangelijoje aprašyti ga|<() Mišių giesmė, gal būti per vėlu. Taip 
turtuoliai: Krudas, Annas, K&jifas ar ki- * |en giedama:
ti, kuriems Pievas laimino ir buvo geras, 
o kaip gi Dievas juos numirusius pasi
tiko? A?

Atsimink, kad numiręs eina pas Die
vų ne taip, kaip anas sūnus paleistuvis, 
kuris grįžo pas tėvų, pasigailėjimo ieško
damas. Ne! pirmutinis pasvefkinlmas, ku
riuo pasitiks tave Dangaus Tėvas, bus —• 
Teismas. •' is-W’

I; c? U

Judės ergo eum sedebit, 
Quidquid latet apparebit,
Nil inultum remanebit. ,
Quid sum iniser tune dieturus, 
Quem patronuni rogaturus, 
L'uni vis justus šit securus.

Lietuvių kalba bus taip:
Soste sėdintis Teisėjas 
Nedorybėms paaiškėjus,

i
k ? i $

Baus, kas rasis nusidėjęs.
Ką aš vargšas Jani sakysiu,
Kur užtarymo prašysiu,
Kai save kaltų išvysiu.

Ir Šventiesiems baisu 
Tekdavo man — sako kun. Stolzas —

protarpiais lankyti vienų labai sergančių 
mergiukę. Vienų kartų štai kų ji man pa
pasakojo. “Ne senai pradėjau aš mąstyti 
apie mirtį, kuri netrukus rengiasi mane 
aplankyti ir apie teismų, kuris seka pas
kui jų. Ir kaip man pasidarė tuomet bai
su, taip baisu, kad visa ėmiau drebėti, 
kaip drebulės lapas.

Kokis sunkus, maniau sau, turės būti 
tasai teisinas, jei reikės ten smulki net 
ir mažiausių minčių ir žodelių apyskaita 
išduoti!

Taip laimingai galvodama, ėmiau ir 
užmigau. Užmigus sapnuoju, kad į mano 
kambarį įėjo baltais rūbais apsitaisęs 
žmogus ir ėmė man prikaišinėti, kad aš 
permaža Dievo gailestingumu pasitikinti. 
Paskui liepė jis man atlikti išpažintį. 
Davęs išrišimų, įteikė man lentelę su pa
rašu. Parašas išsyk išrodė man labai ne
aiškus ir jokiu būdu negalėjau išskaityti. 
Tuomet priėjau arčiau prie lango ir pa
mačiau aiškiai ant baltos skardinės len
tutės aukso raidėmis padėtų parašų: Ro
jus.“

Ta mergina buvo labai gero pasiel
gimo ir manau, kad maža galima būtų

rasti tokių žmonių, kurie mažiau galėtų 
turėti prasikaltimų. Tačiau visa ji buvo 
baimės apimta dėl vieno tik pamąstymo 
apie Dievo teismų, kur angelai ir šven
tieji ateis teisti jos viso gyvenimo dar
bus ir mintis. Net pats angelas turėjo jų 
sapne raminti, rodydamas Dievo gailes
tingumų.

Taigi, skaitytojai, ir mums, kada teks 
mirti, žinokime, kad dvejopu būdu galima 
ramiai mirti. — Arba visiškai nuodėmė
se užkietėjus ir akis užmerkus nuo Die
vo ir visa, kas numirus laukia. Arba jei 
mirdami atsiminsime Dievo gailestingu
mų ir gailiomis ašaromis plausime savo 
prasikaltimus. Bet ar išgalėsime tai pada
ryti? Juk ne visada galima glaustis prie 
Dievo gailestingumo. Žiūrėkime: Kajinas, 
Judas... dar buvo ir nesusirgę, tačiau ne
rado savyje tiek jėgų, kad būtų galėję 
pasinaudoti Dievo gailestingumu.

Paklausk kurio tau pažįstamo kunigo, 
o jis papasakos apie daugelį tokių ligo
nių, kuriuos, nepaisant kunigo prikalbi
nėjimų, raminimų, pradeda imti baisios 
mintys, kad Dievas juos yra amžinai at
stūmęs ir jokiu Jo gailestingumu nema
no pasitikėti. Taigi, kokiu būdu galima 
būtų apsirūpinti save anai baisiųjai mir
ties valandai, kad pasidarytumėme sau 
bent siaurutėlukų takelį, kuriuo galėtu
mėme prie Dievo gailestingumo prieiti?

(Dauglaū bUSĮ
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Stasys P. Vaičaitis (L. K.)

Kvotimai
Sekmadienį, kovo 26 d., Švč. Seniai laukiamoji diena at- 

Marijos Kolegijos bernaičiams vyko. Ketvirtadienį, kovo 30 
teko perstatyti savo gražų, re-(I' baigėsi antrasis mokslo me- 
liginį veikalą vardu “ Pranu-;tll laikotarpis. Ant rytojaus, 
švstė” net dviejuose miestuo- penktadienį, mokiniai laikė pi- 
se, būtent: Broekton’e ir Nor-irmuosįus kvotimus. Kvotimai 
wood’e. tęsis apie dvi savaiti.

Šiais kvotimais pasirodys 
semestro darbo vaisiai, gerti 
norų ir įdėtų pastaugi} atžalą. 
Sulig kvotimų pasekmių, bus 
vainikuojamos šios pastangos.

Linkime visiems 
pasisekimo!

WATERBURY, CONN.
STUDENTŲ ROLLER 

SKATING PARTY

Broekton’e veikalas prasi
dėjo apie trečią valandą po
piet ir baigėsi apie bertainį 
lig šeštos vakare. Žmonių su
sirinko arti kelerių šimtų. Ve

ikalas, bendrai imant pasisekė 
labai gerai. Be vaidinimo, su- 

Įsirinkusiems teko taipgi išgir- 
Įegijos bernaičių choras, 
[pagiedojo vieną, kitą

geriausio

Svaidinio Ratelis
Šv. Marijos Kolegijos svai- 

dininkai atsidėję ruošiasi prie
Viskam pasibaigus, Brock- ,8v“di"io ““>“»• Oras ko1 kas 

rton’o šeimininkės turėjo suruo 'ne ,U0 a Pr0£°s *nl^8 darbo, 
Susies gėrį vakarienę, kuria taala“ *>a"di"iai pratinasi prie
pasistiprinę ir nieko nelauk 
darni išvyko į netolimą nuo

lošimo būdo bei “apeigų”. Ti
kimės greito perversmo. Rate-

Pereitą pirmadienį Water- 
bury’o katalikai studentai-ės 
įvykino senai svajotą roller 
skating party, kurioj dalyva
vo apie 50 asmenų. Tai buvo 
labai gražus ir linksmas va
karėlis. Visi turėjo smagumo, 
ypač adv. Balanda, kuris gali 
girtis kaipo amatorius tame 
sporte. Tik puolė kokį vieną, 
kitą tūkstantį kartų. Bet dar 
gyvas, gerai išrodo ir labai ge
rai atlikinėja savo pareigas. 
Čia labai gražiai pasidarbavo 
inž. Kankelis, Juozas Dubaus
kas ir. pats adv. Balanda. Už 
dviejų, trijų valandų linksnio 
sporto, turėjome gardžių už
kandžių, kuriuos atnešė mūs 
studentės. Dėkojame joms.

sakė kun. Kripas. Malonu bu- tus. Crosby High School kai- 
vo matyti tiek daug žmonių'bėjo Ona Ženiaičiūtė. Wilby 
bažnyčioje. iHigli School taip pat turi dvi

Daug to miestuko lietuvių'lietuvaites: E. Gelgaudaitę ir 
kas sekmadienį atvyksta į Wa- E. Banaitę. Šios mokyklos ko- 
terburv’o lietuvių bažnyčią. Y- nianda dalyvaus valstybės hi

gh school debatuose.
Kažin kodėl iš lietuvių vai- 

niūs studentų kuopos Water- [kinų nesigirdi debatorių. Argi 
būryj. Lietuviai, laikykitės! merginos viršytų vaikinus ga

ginsi. Vadinas už vieną ame-Jais, daili, įdomi. .Jos kaina —
rikonišką centą galima paval
gyti. B. T.

NAUJA KNYGA

Ka miestelį, Nonvood’ą, kuri“8 "ugirdo nemaža paskal«
Itą pačią dieną, veikalą scenoj nuo savo oponentų, kurie ža-
įstatė. Čia, taipgi susirinko lda.’“‘raažai km
daug publikos. Baigus Mti, !d«> daug darbo ir

|studentai vėl buvo pakviesti 
ižkandžiui, po kurio išvažiavo 

[atgal į savo namus 
son’e, Conn.

praktikos.
Ratelį lavina prof. J. Kun- 

s Tbomp Įdrotavičius, kadaise buvęs sma 
crkus lošikas ir manedžeris J.

TT. . , . , , 'Baltrušaitis. Laikydamiesi tei-Visiems, kurie atsilankė pa- , • , . s - , - -,. ... įkiamų patarimų bei lavinimu,matvti veikalo, studentai taria • • ...
nuoširdų aciu. Aciu taip pat Kėgliu Lyga
gerb. klebonams, kurie juos T,- j , • -7 . v. . .’. . . x Kovo 24 baigės savitar-taip gražiai priėmė ir toms! - . - .. ..v . . ; . . . . P1 ne S v. Marijos Kolegijos ke-
geroms seimininkėms, kurios I , t. v • • •... gbų lyga. Pabaigoj, pirmųjų
a,s rūpinosi ir pavaišino. Dar viet laikM. 

sykį visiems ir visoms ačiū.
A. L. K. S. Org. Centro 

Valdybos Posėdis
Penktadienį, kovo 24 d. Švč.

[arijos Kolegijos rūmuose j-

na gražus jaunimo būrelis, iŠ 
kurio kai kurie priklauso prie

Būkite gerais lietuviais ir ka
talikais. Tik gaila, kad per- 
maža lietuvių kunigų. Connec- 
ticnt valstybėje daug yra vie-

bumais. GaPjie šiek tiek tin
giniauja.

Tik ką išėjo iŠ spaudos dai
li, didelė, 350 pusi. knyga: 
“Švento Kazimiero Seserų Ko
ngregacija — 1907 —1932” it 
Seserį} Kazimieriečių pirmo-

kietais, stipriais apdarais $2 
egzempliorius, minkštais ap
darais $1.50.

Šita knyga turėtų būti kiek
vieno lietuvio kataliko namuo
se, nes tai lietuvių tautos bra
ngenybių aprašymas.

CŪNYENT OF ST. 
CASIMIR,

X P- Yosuko Matsuoka, Ja
tų, kur lietuviai savo kunigą ponijos atstovas Tautų Lygoj, 
gal, tik, vieną kartą į metus grįždamas iš Genevos per A- 
pamato. Jei būtų daugiau lie- meriką į Japoniją anierikie- 
tuvių kunigų, visi Connectl- čiams pasakė, kad santykiai 
cut’o lietuviai galėtų nors ke- tarp Amerikos ir Japonijos
lis kartus į metus išgirsti lie
tuvišką pamokslą ir pamoki
nimų. Jaunime, jei jauti savo 
'širdy pašaukimo į Kunigystę,

pagerėtų, jei x\merika savo 
laivyną perkeltų iš Pacifiko 
jūrų. Matsuoka, tur būt, ma
no, kad Pacifikas, tai Japo-

eik pasitarti pas savo klebo-Įnijos ežeras ir kad jame ki
ną, o jis patars ką daryti.

RINKINIAIMūsų vyčiai ir vvtės su še
rifu Jenušaičiu priešaky nu
vyko aną sekmadienį j New Nangatuck’e šeštadienį įvy- 
llaven bovvlyti sulig nustatyta ko laidotuvės a. a. Adonio No- 
Connecticut Lithuanian Catho- 'ruvo, kuris mirė savo namuo- 
lies programa. Mūsiškiai ir mū se širdies liga. Velionis buvo 
siškės laimėjo. Reiškia, kad senas ir įžymus gyventojas šio 
vaterburiečiai gali laimėti C. miestelio. Jo žmona sunkiai 
L. C. dovaną (trophy) kuri serga ligoninėj; padėtis jos y- 
bus suteikta bal. 29 d. pirma-Į ra tokia, kad dar nepranešta 
me, metiniame laimėjimo bau -1 jai apie vyro mirtį. Velionis 
kete Hotel Taft, New Haven’e. paliko du sūnų, keturias du- 
Pasiskubinkite įsigyti tikietą, kteris ir devynisi anūkus. Lai

dotuvių pamaldos įvyko šv. 
Pranciškaus bažnyčioj. Išlydė

nęs daug jau išparduota; pa
skui gal vietos nebūti.

Mūsų gerb. klebonas kun. |tas iS narmJ dukterS Yusaitie- 
Valantiejus buvo išvykęs Įlngs ir palaidotas šv. Jokūbo 

kapuose.
kas, Detroit, Mich., K. Boru- kun- B™1?’ M- .8, X Pirmadieni» vakare Co-

kuris priklauso LaSaletams, nn- valstijos aptiekonų dran- 
1 kurie turi ir Hartford’e savo' 8kja susitvėrė kuopą Water-

toms tautoms nevalia laivynų 
turėti.

Jei Amerika perkeltų savo 
laivyną iš Pacifiko į Atlanti- 
ką, tada Prancūzija nusigąstų. 
Manytų, kad tai ją gąsdina, 
kad atmokėtų skolą, kurios 
gruodžio mėnesį neatmokėjo.

Tai sėkmės darbo Tautų Ly
gos taikos srityje, kai Jėzaus 
vardas “Tigro” Clemenceau 
pasiūlymu išmestas iš posė
džių rūmų. Bet Kristaus yra 
pasakęs: “Be Manęs jūs nie
ko negalit.”

Virėjas

ję” skyriuj
senesnių- 

1. Šv. Jono ty

UŽ 10 LIETUVIŠKŲ CEN
TŲ UŽKANDIS

mas (kurį sudarė B. Ivanaus-į^ew Y°rk kad palydėti} mi-

slovas, Chicago, III. ir J. Se- 
niauskas, Worcester, Mass.) 2.

yko A. L. K. S. Org. Centro 'gv. Nikodemo t ’ (kurį su-'kolegi^ ir vienuolyną (Tosi^ry. Į valdybą išrinkta ižd.
XX r. XX xj X XX I X XX X*. C XX x"l X. 1 X w X X XX XX Y XX ' 1 V * • • \X • • X —

sios mokyklos istorija. Knyga Į 2601 W. MARQUETTE RD. 
iliustruota 35-kiais paveiks- Chicago, Illinois

PASIRINK SAU GERIAUSIA DRAUGĄ’
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau

sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa
žįsta.

Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas 
laikraštis.

“DRAUGAS” tikybines ir tautines minties 
dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
gas.

“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame daug 
žinių iš Amerikos lietuvių kolonijų iš Lietuvos 
ir viso pasallio.

Nebūk be “DRAUGO” - užsisakyk šiandien
“DRAUGAS” metams $6.00.
Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie

tuvoje. Metams $7.00.

“DRAUGAS” PUB. CU.
2334 S. OAKLEY AVENUE,

Chicago, IllinoisLietuvos mokytojų semina
rijose labai daug pamokų. 
Šiais metais mokoma po 42— 
48 valandas per savaitę. Prieš 
pietus kasdien reikia išbūti se
minarijoj po 6 valandas. Vai
kščiojimui į seminariją ir grį
žimui namo išeina apie pus
valandį. Vadinas, nuo vieno 
valgymo iki kito išeina ne ma-

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
be persėdimo

METINĖ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

osėdis, kuriame dalyvavo še- 
Centro valdybos nariai ir 

an gerokas skaičius taip sau 
rganizacijos narių. Svarsty-

darė A. Miciūnas, Chicago, m. |koleWs viršininku yra kun. .aid. J- Bendlens ir į narių ko-
J. Petkus, Brockton, Mass. ir Dn Cibulskio, M. S., o moky- notėtą V. KenauslS. Abu yra
J. Mikelionis, Dubois, Pa.) 3. kloS vedgju kun‘ Dr’ Rnižas> zymuS 

. . Šv. Vincento tymas (kurį su- dabartinis Nasliua, N.
a kai kurie gan įdomūs klau- dflrė y Dirgg> Brighton> Magp ? H. klebonas ir kun. Abromai- 
unai ir padaryta nemažai nu- L Bilig, Foregt Cįty, p& , tis, kuris tuo tarpu 

įtarimų. Be kitko, Amerikos Bigenig> Philadelphia) pa } duoda vakaruose.)
Lietuvių Kataliką Studentų <<jaunesniljjųn gkyriuj> pir., Kun. Brady yra jaunas ku- 

rganizacija uzgyre plačiai po trijų vietų laikėgi> p s& nigas, tik ką įsišventęs ir da-
aująją Angliją pasklidusią ka]fli ^p Nevulis, Worcester, ,bar važiuoja į Madagascarą

Iš i

lintį — šiais 1933 metais su
uosti “Lietuvių Dieną” švč. 

iMarijos Kolegijoje. Posėdis 
Ibaigės po valandos ir pusės

IUJOS KNYGELĖS
tik iš spaudos išėjo, 

kaip tai:

Jėzus Kristus Karalius, pa
ira šė kun. Pr. J. Vaitukaitis, 
Ikaina .................................. 10c

lietuviaiir darbštūs 
vaistininkai.

X Ponia M. Eagan iš New
misijas York visą savaitę su savo tė- žiau 7 valandų. Jauniems žmo 

vėliais viešėjo pas A. Vilkus, nėms toks tarpas gana sunku

Mass., J. Stankus, New York,, (Afriko.le)- Gražu būtų, kad

ūkininkus Middlebury. Ta pa
čia proga ji aplankė savo bro
lius ir brolienes Nangatuck’e

iškęsti. Tas alkis ir nuovargis 
padaro nebeįmanomas pasku
tines pamokas. Reikia prieš-

ir vietines drauges bei pažį- pietinių pamokų tarpsnio vi-
stainus. Pp. Vilkai yra pla- įdury ilgesnės pertraukos ir 

duoti mokiniams užkąsti. Šiau-

Rengiama vadovybėje
Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos 

GARLAIVI U

I N/z/ZB E R L

N. Y. ir J. Vaškevičius, De- atsirastų daugiau lietuvių mi
troit, Mich.). 2. Liūtų tymas sijonierių. Tai nepaprastas Die žinonu ūkininkai šioj a- 
(E. Einoris, Atliol, Mass., A. vo pasaukimas. įPylmkėj; yra duosnūs visiems
Akstinas, Brockton, Mass. irt Linkime kunigui Brady’ui jn,ūsl> Parapijos reikalams, o I šiol, nors buvo ilga pertrau 
A. Jareckas, Lawrence, Mass.) geriausių sėkmių pasirinktoje YPao nnlsų našlaičių prieglau- ka vidury pamokų, bet užkan

Išplauks iš New Yorko Gegužės 10 d.
— Trečio* Klasės Kainos: ——————

lių mokytojų seminarijoj iki

Iš Nevv Yorko j Klaipėdą................ ............-... $ 92.00
Į Klaipėdą ir atgal............. . ........................... 153.50

Pridedant Jung. Velti. Taktut.

Informacijų Itreipkitėt j

3. Vanagų tymas (J. Kacevi- savo dirvoje 
čius, Providence, R. I., J. Jur- 
čikonis, Mt. Carmel, Pa. ir J.
Jodka, Lawrence, Mass. Aukš
čiausia bendra verte pasižy
mėjo

OAKVILLE, CONN,

dai.
X Penktadienio vakarą įvy

ko debatai, surengti AVaterbu- 
ry Catbolic G i ris High School

džiai tik dabar pradėta duoti. 
Iš fondo neturtingiems moki
niams šelpti nupirkti reikalin
giausi indai ir pavesta moky-

mokinių. Publikos suėjo virš klos sargui paruošti užkand
Miestukas mažas, visai prie

Ivanauskas (156-8) ir “ jaune-|Waterbury’° mie8to‘ Lietuvi’l 
švenč. Jėzaus širdies Troš- 'sniųjų,” J. Jurčikonis (87.8)Jyra ke,etas aeimylnl: PHušti- 

kimai, to paties autoriaus 15c Lygos metu matėsi <laug|kaį’ ^a^ldau®kai, Zdaniai ir 
Viršminėtos knygelės yra la smarkių imtynių ir karštos k'tk Sraz’ą bažnytėlę, bet 

bai naudingos ir kiekvienam kompėticijos. Ji mokinius pa- airil}’ vakarą pamokslą, savaitę taip pat turėjo deba
žmogui reikalingos, patartina, traukė ir palaikė artymesniuo-

“senesniųjų” skyriuj B. 500. Kalbėjo ir M. Vitkaus
kaitė, o pertraukoj E. Lotvai- 
tė publiką vaišino piano ska
mbinimu.

Viešosios high scbools v •šia

žius. Duodant saldžios arbatos 
stiklinę po,o lietuviškus cen
tus ir barankų už 5 centus, 
sargui lieka keli centai uždar
bio, o mokiniai tokiu užkan
džiu visiškai patenkinti, džiau

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE
J. AMBRAZIEJUS Ir E. 
RUDNIKAS SAV., IM 
Grand St, irooklyn, N. V.

"NAUJENOS" I7N S. Hal- 
tted St., Chicago, III.

ATLANTIC TRAVEL SER
VICE, K. Sidabras, Prop. 
342 W. Sroadvray, So. 
lotton, Mest.

A. S. TREČIOKAS, ITT 
Adams St., Nevrark, N. J.

"DIRVA", U20 Suparlor 
Ave., Cleveland, Ohlo.

JOHN SEKYS. 433 Perk St.. 
Hartford, Conn.

NORTH GERMAN
LLOYD

Linija Gartig Garlaiviu

BREMEN
EUROPA

PAUL MOLIS, 1730 — 24th 
St., Detroit, Michigan.

P. BARTKEVIČIUS. S7S No. 
Main St, Montello, Mass.

J. J. URBIAS, IS7 Oak St., 
Lavrrence, Mass.

J. ŽEMANTAUSKAS, 130 
Congress Avenue, V/atar- 
bury, Conn.

C. J. WOSHNER,-I«I Car- 
ton St, S. Pittsburgh, Pa.

A. VARASIUS, 1200 Carson 
St., 204 All Nations Bank 
Bldg., Pittsburgh, Pa.

LITHUANIAN VIENYBE 
PUBLISHING CO., 193 
Grand St., Bklyn. N. Y.

Ikad ta knygelė rastųsi kiek- 
I vienuose katalikiškuose na- 
Imuose.

Reikalaukite tuojau pas pa
ltį autorių, 4557 So,Wood St., 
| Chicago, UI.

arba

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 SO. OAKLEY AVE., 

Chicago, III.

se santykiuose bei draugišku
me. Visi lyga patenkinti jo3 
pasisekimu; atnešė nemažai 
naudos.

Pasibaigus lygai, reikėjo su 
rasti kitą būdą kurs sudary
tų namuose entuziazmo. Atsi
rado šaškų ir šabmatų rung
tynės. Jomis dauguma susi
domėjo. Šiuomi visi išminčiai Į 
turės progos parodyti savo iš
mintį bei gudrumą.

A. J. Miciūnas (L. K.)
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DRAUGAS Antradienis, balandžio 4, 1933
Sprendžiant iš ligi šiol pasi-

! rodžiusių n-rių, matyti jį e-
-------- sant prof. A. Voldemaro gar-
nė kuopa per atvelykį rengia bintojų organu. Savaitraštis

LIETUVIAI AMERIKOJE

NEWARK, N. J.

KLAIPĖDOS PRISIJUNGI- kaitų skaitė Dr. D. Jasaitis. 
MO SUKAKTIS ŠIAU- Prelegentas išrodinėjo Klaipė- 

LIUOBĖ dos brangumų mums, nurody-
---------- damas kovotojų pasiryžimų,

Lietuvai brangaus krašto — pasiaukojimų, istorijos davi-

LIETUVIŲ KAMBARYS 
IR EKONOMIJA

REKOLEKCIJOS

scenai didelį anglų kalba vei- labai kritikuoja dabartinę vy
kalų. [riausybę ir tautininkus, deda- Klaipdos prijungimo prie Lie-lnius. Kartu pastebėjo, kad ko-

kaip mūsų laiškai.
Visi lietuviai, kas tik mano

aukot, aukokite dabar, šį pa
vasarį, nes tai ypatingai sva
rbu: vasarų galės prasidėt o-

Nesenai buvo pranešta laik
raščiuose, kad daugelis biznie
rių ir profesionalų, dalyvavo- ficialis Kambario darbas, jei

Mūsų gerb. klebonas kun. |

sekm., bai. 9 visų skriaudžiamųjų priete- tuvos dešimtmetinę sukaktį vose dėl Klaipėdos būta ir dau sįų g. n. a. seime pereitų va [susidės 1,300 dolerių .iki tam 
as susiįun»:> liu,n> sal(lžius žodelius'kalba. Šiauliuose pradėjo minėti jau gelio apsirikimų, daugelio ap- Sarų, žadėjo vėli

t), štai, Verbų
d., Vyčiai ir chor— ---- „—o. , ,
stato scenoje nepaprastai gro- akimis žiūrint atrodo sausio m. 14 d. Mokyklose pa- sileidimų, mūsų istorijos svy-

! + „„„.'.c '..lz.GinA., _ .... ....... I.__i__  r.— i’ 1__] i....Kelmelis paskelbė rekolekcijas .
, • i- i * • i> i, zu veikalu “Piloto Duktė, 5- jšv. Trejybes bažnyčioje. lw*ko-| * v -i i » pats biesas.”. , , ... • • , m- se veiksmuose. Veikalas bus/lekcijas duos misijomeiius le-1
vas Alfonsas pranciškonas nuo 
bai. 2 iki 6 d. Kviečiami visi 
vietos ir apylinkės lietuviai pa 
siklausyti Dievo žodžių ir pa
sinaudoti Dievo malonėmis.

Tretininkė

'vaidinamas ŠA Petro ir Pov. *

ar ratai, ar rogės — vis tas
-iv.

. i» «s . - t,, +. > Klaipėdoj pradėjo eiti nau- svet. ltežisore Justa . . 1 Jparap.
Karpiūtė, šokiams vadovauja jas vokiečių kalba dienraštis 

Memeler Neueste Nachricli-

WESTVILLE, ILL.
“PILOTO DUKTĖ” 

SCENOJE

Nors mūsų kolonija maža, 
bet veikimo užtektinai. Labiau

Filė Karpiūtė, kostiumus pa-i
...... .• . • ten. Spausdinamas lotvnųgamino O. Mikuciene ir b. Ka- v . *.... . i , | (ne gotų) šriftu. Dienraštisrpiute. Visus techniškus daly-' °

. , . žada būti bepartims, teisingaikus prižiūri J. Vitkauskas ir . . . 6
mtormuoti apie mūsų kraštų

skutinės pamokos buvo pave-j ravimų. Įspėjo, kad tam kraš- 
stos šiai sukakčiai minėti. Tuo,tui išlaikyti reikia aukoti vi- 
laiku skaitytos atitinkamos i sas tautos geriausias jėgas, vi- 
paskaitos. Įsiems prisidėti, saugotis išdi-

15-tą dienų iš ryto visi na-jdžios tik savimi pasitikinčios, 
mai papuošti tautinėmis vėlia-|Su kitais nesiskaitančios šarū- 
vomis. Miesto aikštėje iškil-i niškos dvasios. Reikia, kad 
alingai pakelta tautinė vėlia-1Lietuvoje visi jaustųsi 
va, giedant Tautos Himnų.! ir už viskų atsakingi.

vėliau atsiust au- laikui.
kų Liet. Paminklinio Kamba j Aukas siųskite fin. sekreto- 
rio fondan, tik prašė kai ku- riui: V. Zamblauskas, 31 Mi-
rie, kad Fondo Komitetas pa
rašytų jiems priminimo laiš
kų.

Dabar vienas tų gerbiamųjų
žadėtojų atsiuntė aukų ir ra- “DABAR

nooka St., Pittsburgh (10), 
Pa., išrašius čekius vardu: Lie 
tuvių Kambario Fondas.

LKF Spaudos Komisija

J. Malickas. t
Svarbesnes roles vaidins se

kančios: J. Ambrozaitė, Justa 
ir Felicija Karpiūtės, O. Mi- 
kučienė, O. Detoumay, H. Gu- 
lbaitė, Ona Jocaitė, R. ,Jan-

vokiškai kalbančius, taip pat 
kuo plačiausiai informuoti a- 
pie užsienio įvykių raidų. Sau
sio mėn. išėję numeriai daro 
gero įspūdžio. Išeina Vokieti-

Giedojo pačios dalyvaujančios

laisvi •šo’ tai darąs dėl ekono
mijos, nelaukdamas iš mūs an
tro prašymo, laiško, kuris lė- 
šuotų fondui apie penkis cen

Vėliavų nuleidžiant, dalyva-
organizacijos. Trumpinta iški- vo tos pačios visuomenės or- , , ..1 ... . . ... „tus. lai yra labai grazHs nu-j, ganizacijos ir šiaip palaidos . . ®

rodymas ir reikalingas eko-

. . , -X- T T, J°J 11 Lietuvoj priimtu forma-kauskaite, J. Smionaite, (J. va- , . .__ __  . . . . tu: 47 cm. užsieniui kainuoja

lmės, nes buvo šaltokas į r vė
juotas oras. Todėl šaulių va-'publikos. Ir dai,ar trumpintos
das, kap. Kurpis tik labai tru- iškilmės dėl šalčio. Kiek nege-
mpai prakalbų tesakė. rai, kad Tautos Himnų dabar

TX ž.. • .. giedojo keturiais balsais cho-ls aikštes organizacijos nu- •’
lantas, R. Kabašinskas ir ki- 

siai veikime pasižymi vietinė t°s-
Moterų Sųjungos kuopa, ypač j Rengimo komisija praneša,' tuvoje. Leidžia

5 lt. mėnesiui, todėl yra vie-' ėjo pamaldų į bažnyčių. Nors ras. Tokiose viešose vietose ir
iškilmėse turėtų himnų giedo-

nas

lošimu veikalų. Vos pustrečių Į kad šis veikalas visus nuste-'dr, 
metų, kaip gyvuoja, o jau ke-įbins. Visas pelnas skiriamas Iaįdėinį

. . „ . . 'trumputį, bet labai gražų pa-i
pigiausių įenrasčių Lie- moksĮ^ pusakė kun. Grubis, y

vnno i.Hb.o ‘Ryto” ben. ATl,_ pakeltų nuotaikų ir būtų jspū-

nomizavimas ypač depresijos 
laiku. Tikime, kad visi maniu
sieji aukoti atsiųs savo auka.--, 
nelaukdami primenamųjų laiš
kų. Mes vis tiek paskui, gavę

JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkhaan’s 
Vegetable Compound

Taip šimtai moterų salto. Jis stip
rina nervas... dnotlu gen-snĮ apeti
tų... Bėriau miegi... atleidžia galvos | 
skaudėjimų, nugaros skaudėjimų... 
sunkiosios dienos pakenčiamos.

Jeigu nesijauti pilnai sveika pa-1 
mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu-1 
tel j šiandien.

, ., . gimnazijos kapelionas. Nuro-
rove, pirmiau leidusi gotu | , , , - . v, • . , dingiau.v . c dęs, kad musų troškimai nebe ®aidemis dienrašti “Memeler |n. Trūks

lis sunkius veikalus atlošė ir parapijos reikalams. Įžanga I Allgemeine Zeitung”, dabar ^1GV? \al^ * paJalb+0S
... . _ I v -r • i • •» • i • 0 7 eito IroH lliavoe T i Ir toiuiyiiyocdaug vodevilių surengė. Mūsų visai maža. Lai kiekvienas lie- nežinia kodėl jį sustabdžiusi, 

sųjungietės kaip tik pravedė, tuvis pamato šį įspūdingų iŠ Naujai leidžiamo dienrašči 
kelių kitoms draugijoms, nes, pirmų krikščionių amžių vei-
kaip girdėt, Ražancavos dr-ja įkalu Verbų sekmad., parap. 
ruošiasi geg. mėnesį atvaidin- Įsvet. Prasidės ,7:30 vakare, 
ti gražų veikalų. Vyčių vieti- Į Choristas

10

LIETUVOS GYVENIMAS
“Baltoji Savaitė”. — Moky- mokytojams yra darbo daug 

tojams sumažintas atlygini- daugiau; p. m. mokyt, turi 
mas. — “Tautos Balsas.” būti enciklopedistai: jiems te- 
— Naujas vokiečių kalba nka dėstyti visa kas, kai vi- 
dienraštis. — Mėgiamas jau-' dūrinių ar kitokių mokyklų 
nimo laikraštis. [mokytojai gali pasirinkti sau

---------- tinkamų ar mėgiamų dalykų.
Dabar prasidėjo iaip vadi- Vidur. ar aukštesn. mokyklų

VARIGOSE VEIN1
Gydomos Nauju Būdu'

, , aukų, s*u jumis susirašvsim, t.visa nunia vienu balsu. Tas ‘ d j »
pasiųsim jums kvitų; pas

kui pasiųsim i laikraščius pra
nešimų, kas kiek aukavo. Da
bar dėl to per laikraščius jums

ūksta mums entuziazmo, 
nemokame reikšti su tikru dvasta, kad Dievas tik teisingas . . . .

, i • . - sios pakilimu nei linksmumopastangas palaimina, kad dėl r
. , nei pasiryžimų. Reikale, žino-tlb" j

Be operacijos, be Įšvirkštimų. Be | 
priversto poilsio. Gydantis salėsi 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
primename jūsų Žadėtų auka; priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
... . i j' •- -v. ., , Emerald Oll. Gydo greit, mažina ti
nkline, kad jUS pripa’Žinsite, nlmą ir gėlimą. Nurodymai prie vais | 

jog laikraščiai yra taip geri, tp’L,^ne'elbės aPtickininkaa..„r , v , . Jo ir mums Dievas padėjo ,Memeler Neueste Nachnch- 1 , q • • • • , • ma, mums užtenka pasiauko-, gauti jau labai seniai vokie-, ’
[čių užgrobtų lietuviškų Klai-'jimo dvasios’ T* rodo n‘ū^ 

Tikimės, kad naujasai dien- pėdos kampelį, patarė būti tei- ^OVOf’ spaudos laisvės, ėl
informuoda- 'singiems savo kasdieniniame [nepi*b^ausoniyb^s atgavimo, 

dėl Klaipėdos prisijungimo. 
Tik iš šono žmogus žiūrėda
mas, galėtų pamanyti, kad 

Po pamaldų 13 vai. Liau-Įnies visiškai abejuoiai, apati 
dies Namų salėj buvo iškil- gkk Niekur nesigirdėjo pykčio,

sybė ir visuomenė neatsakys l“ingaS V™ įuršto, neapykantos šūkių.
v i- w. . diuma sudarė Šiaulių valdžios pnok Dieve kad nors tyliaišiam dienraščiui savo para- x , • □ , • • , - ^mve, kuu nois vynai,

atvadavimo dalyviai, pakvie- bet pastOviai mūsų dvasia sti- 
čiant juos užimti vietas šaliabendrų reikalų suprati- 
'prezidiumo. Mirę kovotojai pa- nias gyvėtų. B. T.
gerbti atsistojimu ir giesme
“Kritusiėnis šauliams,” kurių 

>»

ten” redakcija pakeista.

raštis, teisingai
mas apie mūsų kraštų vokiš- [gyvenime, siekimuose, santy-j 
kai kalbančius, nors dalinai kiuose su mūsų artimais, 
atitaisys tų blogų, kurį pada
rė Berlyno remiama spauda.

Reikia tikėtis, mūsų vyriau- j

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVA 
DĖMESIUI

savo para
mos, ligi šis atsistos ant tvir
tų kojų.

Mėgiamas jaunimo dvi. avai- 
tinis laikraštis “Pavasaris' 
visai pakeitė savo pastatų, 
pasipuošė nauju viršeliu, spau 
sdinanias geresniame popiety- 

ije, labai įdomiai sutvarkytas

narna “Baltoji Savaitė”, kuri mokytojai turi reikalo jau su 
truks, greičiausia, keletu mė- apdorota, aptašyta medžiaga, 
nėšių. Šios savaitės organizuo- kai tuo tarpu pradžios mokvk- 
jomos kas metai. Jas organi- h;- mokytojams tenka žalia 
zuoja bolševikai, dar pigiau medžiaga ir reikia aptašyti, 
pardavinėdami ir be to jau pi- apdoroti. Gi kiek visa tai kai- 
igias baltiniams medžiagas, ra- nuo.ja sveikatos. 90 nuoš. pra- 
nkšluosčius ir t.t. Per šias sa- [džios mokyklų mokytojų yra
vaites žymiai nukenčia kitų džiovininkai bei mažakraujai į “židinys” taip pat pagra- 
šalių panaši pramonė, matj- paliegėliai Visa tai pada- ip tufįniu pagyvėjo> pre. 

dabar krizio metu su pinigaia ™ biogos sųlygos: netinkami Įnumeratoriams žada nemoka. 
kiekvienas skaitosi, todėl k mokyklų butai, taip pat ne- siunfinėti «GimtQją kal.
laimi bolševikai, parduodami tinkami gyvenamieji ^tai „ Užtftt Sviesuomen. ,
savo prekių daugiau už kitus, (mat mokytojams butus sųm- '.į žurnaljj pamilg dar dauffiau 
Tokias savaites jie organizuo-savivaldybės, visai nesi-

tekstas. Tačiau dėlto nei kiek 
nepabrango. Na, užtat jauni
mas savo laikraštį pamils dar 
labiau.

ja ir kitose šalyse. .klausdamos mokytojų, arba Stambus Nebojimas
inoka normas, už kurias jokiu . yn. geras terminas tiems vyrams ir 

'r - v •», , , .. moterims, kuriems stokoja gyvumov, j». iii i x • • |”UdU žmoniško buto negausi),! ir spėkų — y,ra tik pusiau tiek tvir-Pradzios mokyklų mokytojai • . , , „jti, kiek jie turėtų būti.. , . . . , na, ir perdidehs darbas, uz!ir taip jau nusiskundžia ma-h • , , , , ... .v . . , , . |kur} dabar temoka tik arbat-zu atlyginimu, dabar tasai at- . . . • e , , • • , . >'. . , , ,. v- Ipinigius. Ktai faktoriai, kuneilyginimas dar labiau suniazin- , . . . _ --------—taij) elta musų pradžios mo- yra Gydytojaus Specialisto preskrlp- 
1 ..1.1.. x • -i i • cija, kuri suteikia geresne sveikata,k\klų mokytojoj sveikatų ir dargiaus spėkų, ir dauginus gyvu-

_______ i -• • • mo tūkstančiams vyrų i,r moterų
,• .- , , .. ii- • I Pačioj jaunatvėj vairo juos į Įvirs keturtasdeftimts arba keturtas-Stl galima, bet is mokytojų Vi- knnlle ! dešimts penkių metų amžiaus. Jūsų
• . .... , .. Kapus. .vaistininkas parduos jums vieno mė-si reikalauja, kad jie skaity- j nėšio vartojimui nuga-tone tab-

tų knygas, laikraščius, žuma- Kaune pasirodė naujas sa-[^k;'( ^anS -"n^rumkite 
lūs, pedagoginę spaudų. Čia vaitraštis “Tautos Balsas.” -^otojus - jų. galite gauti tikra- 
tai jau peilis, perveriųs ir taip »■. 1 1 ■■■ «■ _ '■■■
jau tuščius mokytojų kišenius. |
Tuo gi tarpu kitiems tarnau
tojams (vidurinių mokyklų, 
gimnazijų mokytojams ir kit.) 
atlyginimas nesumažintas.

tos: dabar siekia tik 18 dole
rių mėnesiui. Žinoma, prami-

Jei mažinama atlyginimas, 
tai reikia nereikalauti iš mo
kytojų skaityti — tebūna jie 
tamsuoliai. Gi jei nenorima, 
kad mokytojai liūtų tamsuo
liais, — reikia jiems atlygini
mas didinti ir tada tik reika- j 
lauti, kad jie skaitytų. Tiesą j 
sakant, pradžio mokyklų mo
kytojams atlyginimas turėtų 
būti didesnis, nei vidurinių ar 
aukštesniųjų mokyklų moky
tojams. Juk pradžios mokyklų

pagiedojo šaulių choras. Pas-
SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “BEAUGĄ”

Nuža-Tone

SIILY^S UNCLE

UHK
-TOUMAVY

BALSUOK TIESIOG

TAXPAYERS IR LABOR PARTY 
BILIETĄ

FOR COLLECTOR 
(To Fili Vacancy)

Adolph F. Michalek
FOR TRUSTEE

Joseph R. Lipsky
FOR POLICE MAGISTRATE

Otto Rouse
FOR JUSTICE OF PEACE

Vincent Ed. Pavis
(PAJAUJIS)

Paul A. Garmus
FOR CONSTABLE

George Pocius 
Anton Knistoft

ŠIANDIEN RINKIMAI- 
Polis atdari nuo 6 ryto iki 5 v.

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija j Pasaulinę 
Parodą, Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šių parodų ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
teiktos.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus. j į

2334 ScOAKlE'T

c< •

!CIU AGENTŪRA

Murina Cs., Dpt. H. Sm 9B. OUo St., Chfcaso

Tyros, AlAltlos, Bredkoa

GRAŽIOS AKYS
Vra didelis tartas

Murinę valo, Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgsit. 
Knyga “Eye Care” arba “Ky» 
Beauty" ant pareikalavimo.
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Antradienis, balandžio 4, 1933 DRAUGAS n
CICEROS LIETUVIU ŽINIOS

3Šiandien balandžio 4 d. įvy- prakalbas 2 d. balandžio, 
ksta rinkiniai Ciceroj. Lietu- valandų popiet, 
viai, nepamirškite, eikite visi Į Labdarių 3 kuo|>a pereitų 
balsuoti. Pasirodykit, kad e- mėnesį vargšams išmokėjo 
sat susipratę piliečiai. Nepa- $55.00; rengia viešų rinkliavų 
ndrškit balsuoti už lietuvius gegužės mėnesį, 
kandidatus. Nebijokit, lietu-1 Šv. Kazimiero Akademijos 
viai bus geresni už svetimtau- Rėmėjų 9 sk. savo vakaru pe
čius. Rap. Ino padarė $135.00.

----------- j Nekalto Prasid. Panelės Šv.
Kovo 26 d. įvyko Federaci- dr-ja gegužės 14 d. pagerbs 

jos 12 skyriaus susirinkimas, savo mamytes.
Nutarimai perskaityti ir pri-1 Šv. Kazimiero Ak. Rėm. jau 
imti. Taip pat buvo skaitomas numetės darbuojas; padeda da 
padėkos laiškas nuo Žilvičių rbuotis ir 9 skyriui, 
šeimynos. Dėkojama Federaci- Į Jaunametės sųjungietes taip 
jos sk., kad prisidėjo prie my- pat turės gražų vakarų balau* 
limojo tėvelio palaidojimo. Ve- džio 26 d. Žodžiu sakant, Ci- 
lionis ilgus metus buvo Fede- ceros jaunimas smarkiai va- 
raeijos sk. •pirm. ir daug dir- ros pirmyn. Valio, mūsų jau- 
bo. ’nimui, kad netingi gerus dar-

Susirinkime atstovauta 16 bus dirbti, 
dt-jų (atstovų buvo 34). Ne-1 Pranešimai iš Federacijos 

vavo tiktai Susiv. 48 kuo- apskr. ir iš V. V. K. seimelio 
atstovai (kuopa dar nėra priimti, taip pat ir iš Pasau- 
mokėjusi Federacijos sky- Rnės Parodos sus-mo. Praneš- 

riui; prašoma kuo greičiausiai ,tUj kad reikia dr-jos organi- 
įnešti $2.00. Blanka jau senai 'ZUoti vaikštynėms. Išrinkta ko

U,-JI

«
į

priduota, bet pinigai nepri
duoti. Mes turim tuos pinigus 
pasiųsti į Centrų. Pinigus pa
duokit ižd. A. Stulginskui).
Kita draugija — Bernaičių Ko 
legijos Rėm. nebuvo atstovau
jami, taip pat ir jaunamečių 
choras.’Draugijų atstovai, ne
pamirškit kito susirinkimo.
Kitaip, mes pradėsim ieškoti 
per laikraščius.

Aš žinau, kad tos draugijos
yra išrinkusios atstovus, o jie išinskienė. 
nedalyvauja sus-me ir žemina 
draugijos vardų. Dėlto, vardu 
Federacijos, prašau visados da 
lyvauti susirinkime, tada nie- 

< kad nereiks teisintis ir kitus 
kaltinti. Jei apsiėmei darbų,

’ tai ir padaryk, o jei ne, tai 
nei neapsiinik.

Pranešimas iš draugijų /
Visos dr-jos darbuojas gra 

žiai; rengia vakarus ir padaro 
gražaus pelno. ,

Dievo Motinos Sopulingos 
draugijos vakaras pelno davė 
$50.00; Visų Šventųjų draugi
jos vakaras pelno davė $30.00;
Moterų Šųjungos kuopos va
karas — $16.00. Idėjinės drau
gijos savo vakaru parapijos 
baudai pelnė $45.00.

Šv. Grigaliaus choras rengia 
vakarų bai. 22 d., parapijos 
svetainėj. Prašė visų paremti. 

į Lietuvos Vyčiai rengia šo
kių vakarų 20 d. gegužės.

Šv. Vardo draugija rengia

T JUOZAPAS 
SZALKOWSKAS

Mirė balandžio 2 d.. 1933 m., 
7:40 vai. ryto, pusamžiaus. Kl- 
10 iš Šiaulių apskr., Žagarės 
parap., Jodelktų katruo. Ameri
koje išgyveno 38 metus.

I’aliko dideliame nuiiudime 
lukteri Eleną, dvi seserie, Ba

rborą Nortan ir Marijoną Wa»- 
key. anūką Juozapą Arlauskj 
lr gimines; o Lietuvoje broli
l’ranelftkų lr gimines.

Kūnas pašarvotas 7037 So. 
Ada 8L LtuMotuvės įvyks Tre- 
čtadlen), Balandžio 5 d., iš na
mų 8:30 vai. bus atlydėtas i 
ftv. Brendan parapijos bažny
čią, 67th ir Racine gatvių, ku
rtoj Jtyke gedulingos pamaldos 
Ož velionio stelą. Po pamaldų 
bus rtulydėtas J Sv. Kazimiero 
kapines.

Nuoftfrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugtis-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai-

Nuliūdę: Duktė, Seserys, A-
atika* Ir gWntnė«.

Latdotuvėms patarnauja gra- 
bortus Lachavlčlus. Telefonas 
Canal 2515.

i <

Nutarta suruošti piknikų lie rapijos naudai balandžio 23 d., 
pos 23 d. parapijos naudai, parapijos svetainėje. Visi kvie 
Taipgi pranešta, kad parapi- čiami į gražų pasilinksminimų, 
jos komitetas rengia velykai- Susirinkimų uždarė 2:30 vai.
čių ir “prosperity” balių pa- A. V.

D AK TARAI:

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare
O KISSIG,

Specialistas iš 
Rusijos

Ofiso: Tel. Calumet 403#
Ites.: Tel. Hemlock 6280

OR. A. 6. RAKAUSKAS
QYPJZ?JAS 1H CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2«,r>« W. «Oth St.

Valandos: 10—12 ryto 
Seredomis ir Nedėliotais pagal sutartį

GYDO VISAS LIGAS VYKU IR Moterų l’ER 28 METI,S NEŽIŪRINT 
KAIP l'ŽSISEN ĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų lr pūslės, užnuodijlmų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis Jums gali pada
ryti. l’raktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patali
nius dykai, OFISO VALANDOS! Ka»die nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5—g valandai vakare, Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 VYKST autta STn kampas Reuter Avė. TeL Grawford 5573

GRABORIAl:
Ofise Tet. Republic 8340 — Res. Tel. Prospect 2423

TĖVAS IR SŪNUS, JUOZAPAS, 
EUDEIKIAI
GRABORIAl

Nuliūdimo valandoje širdingai patarnauja. Reikale esanti, 
malonėsite mus pašaukti.

5340 SO. KEDZIE AVĖ. CHICAGO
VIENAS OFISAS — NfiKA KITŲ SKYRIŲ

OR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144« 8o. 49th Ct. Cicero, IU.
Utar. Ketv. Ir Pėtnyčlomle 

10 — 8 vai.
8147 8. Halsted St Chicago
Paned., Sered. lr Subat. 8 — 8 vai.

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St

(Prie Archer Ava netoU Kedale) 
Valandoe nuo 1 Iki 8 vai. vakaro 
■eredomla lr nedėllemia pagal

eutartlee

Tel. Cicero 1266 X—RAY

Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Office 
2368 So. Leavitt 86.

Canal 6766

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS: t to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appolntment

Phone Boulevard 7841

OR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v’. ryto Iki 6 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus 
4847 W. 14th St Cicero, III.

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road 

VALANDOS:
8 Iki 12 ryto; 7 iki 8 vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti 
Rez. 6456 S. MAPLEWOOD 2 VE.

misija, kad tų darbų gerai at
liktų: P. Jenkaitis, Z. Janu
šauskaitė, M. Dambrauskas, J. 
Motekaitis, A. Stulginskas, B. 
Stulginskaitė. Visas darbas 
pavestas komisijai.

Kalbėta apie Spaudos Savai
tę ir Katalikiškųjų Akcija; 
tam darbui išrinkta komisija, 
kuri viskų tvarkys: A. Valan
čius, P. Šemetulskis, A. Stul
ginskas, J. Motekaitis, O. Ra-

I. J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 6268—gilt 

Tel. CICERO 184

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 186.00 

KOPLYČIA DYKAI 
1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Tel. Lafayette 3572

J. Liulevičius
Graborius 

lr
Balsam uolojas

Tatarnauja Chi
cagoje ir aplclin- 
kėje.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer A ve.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia tr 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdlrbystės.

OFISAS
668 VVEST 18th STREET 

Tei. Canal 6174
Ii’"'* ‘

Phone Boulevard 4139

A, MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 A ubunj Avenue

S. M. SKIIOAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

L439 S. 49th Court, Cicero, 111. 
TEL. CICERO 6827

l'elefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Guriu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, III.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko ucrokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Del Šermenų. Pašaukite EUDIIKI pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

J. J. BAGDONAS
GRABORIUS

Laidotuvėms patarnauja mandagiai, 
simpatiškai ir labai pigiai.

Paveskite visus savo rūpesčius liūd
noje valandoje tikram prieteliui. 

Pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 Wcst 63rd St., Marquctte Parke

Tel. Canal 6121

OR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 VVest 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 8 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Dp. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

2420 W. Marąuette Road
arti AVestern Avė. 
Valandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

AKIŲ dYDYTGJAIl

DR. VAITUSH, OPT.

TEL. LAFAYETTE 7656

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St 
TEL. CANAL 6461

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą, kurie 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
■valgimo. akių aptemmio, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karšų. Nuimu 
sataractua. Atitaisau trumpą regyste tr tolimą regystę. *

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itslUklmuose, egzaminavimas daro- 
<nas su elektra, parodančią mažlau- 
nas klaidaa.

Bpeclalė atyda atkreipiama mokv- 
, klos vaikučiams.

Valandos nuo 16 ryto Iki S vaka- 

TRUK
^•4 LAIK4 su NAUJU IŠRADIMU. 
Daageuų atsitikimų akys atitaisomos

I D*i*r kah*°c P«rgiia pt-

4712 S. ASHLAND AVI. 

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LUSTU VI8 AKIŲ SPGIALJHTAB

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t 

Valandos: nuo 16—4: nuo 6—B
■aSėlinmla: pas 14 Iki 12.

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Canal 9267 Res. Prospect 6458

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residenclja 6606 So. Artesian Avė.

Valandoe: 11 ryto Iki 4 po pietų 
6 Iki 8:28 vakare

OR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tet LAFAYETTE 7287
Ofiso vat kiekvieną dieną nruo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vaL vakare U te ra Inkais 
tr Ketvergais.

Res. Tel. Hyde Park 3395

PRANEŠU
DR.M,T. STRIKOL'IO.MiD.

' SUGRĮŽIMĄ
4645 So. Ashland Avė. 

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 

į ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk* 
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

6869 SO. YVESTEKN AVĖ. 
Chicago, III.

Phone PULLMAN 0856

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS 
30 East lllth Street

Prie Y. M. C. A. Roseland 
Gazas, X-IIAY, etc.

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

. DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 16 Iki 12 dieną
Nuo S Iki 2 po pietų
Nuo 7 Iki 2 vakare
Nedei. nuo 14 Iki 11 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofleą po numeriu 

4729 80. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

IKlovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto neo 16—11 nuo 1—4 90 

pietų: 7—2:86 vai. vakare. 
NėdėlionJz 11 Iki 11

Telefonas Midway 2880

Tel. Ofiso lr Res. Grovehill 0617
6917 S. Washtenaw Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

242 3 West Marąuette Road
Vat: 2-4 lr 7-8 vak. Ketv. 8-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliotais pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street 
Telefonas Republic 7868

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Slst Street 

Vai.: 19—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. 9. 
Nedėliomis lr šventadieniai* 16—12

03. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. MAilGEKJO

PRANEŠIMAS
Persikėliau | erdvesnę lr patogesn<

vietą
■325 80. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų lr 
□uo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 16 Iki 13 
Phone BOULEVARD 8482

Tek Grovehill 1626

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
VaL: 9-11 ryto 1-4 tr 7-9 vak. 

Seredomis po pietų lr Nodėldienials 
tik eusttarua

1422 W. MARQUETTB ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R, McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
Vai.

ROOM 210
2-4 Ir 7-9 vai. vakare

TaL Wentworth 3000
Res. TaL Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas lr Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak vakare.

Tel. Ofleo Boulevard 5918-14 
Rez. Victory 2843

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiro vaL: nuo 1-8; nuo 4:80-8:84
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CHICAGOJE

KAS GIRDĖT VVEST SIDE ar ’°ji yr"
X Praeitu sekmadienį AuS

ros Vartų bažnyčioje Kristaus 
Kančios jubiliejaus metai pra
dėta šventu koncertu, kuris 
skaitlingai susirinkusiems žmo 
nėms darė nepaprasto įspūd
žio. Apie 150 L. V. “Dainos” 
choro narių netilpo bažnyčios 
viškose; reikėjo sodinti šia
pus grotelių. Šv. giesmes ir 
kantatt} taip choras, taip so
listai giedojo didingai ir įspū
dingai. Vargonais pritarė pats 
choro vedėjas p. Sauris. Kun. 
A. Valančius savo turiningame 
pamoksle labai vaizdžiai atpa
sakojo didžiausių pasauly tra
gedijų, įvykusių 1900 m. atgal 
Jeruzaly.

Per koncertų bažnyčioje ma-

Viena tokia buvo Syra, Fa
bijolės vergė, pergabenta iš 
Syrijos ir savo brolio parduo
ta į vergijų. Kas rytas ji ei
davo šv. Mišių klausyti, savo 
turtais dalindavosi su pavar
gėliais, beturčiais, būdavo klu
sni savo poniai, draug ver
gėms ir nei vienas Fabijaus 
namuose nežinojo kad ji yra 
krikščionė. Agnietė, Fabijolės 
giminaitė, dažnai ateidavo j 
Fabijaus namus ir nei vienų 
kartų neprasitarė kad ji būtų 
krikščionė.

Fabijolės tėvas, Fabijus, da
žnai kviesdavo svečių vaka
rienei. Tarp jr} būdavo karei
vių ir šiaip aukšto luomo žmo
nių. Vienų kartų jis pakvietė 
Filvijų, syrijonų, kad ateitų

Solo padainavo V. Čirvins- 
kas, junior merginų choras; 
pianu akomp. varg. Kulys.

Kalba p. Rėkus, p. Man- 
stavičius.

Solo padainavo Nausėdaitė. 
Kalba Maziliauskienė, dr. de- 
ntistas Gussinas.

Dainavo vyrų choras; akom. 
varg. Kulys.

Kalba kun. Zolp, dr. Rakau
skas.

Parapijos choras, vedamas 
N. Kulio padainavo; akomp. 
Andriuškevičiūfcė.

Kalba kun. Paškauskas. 
Sveikina klebonų ir linki il
giausių metų

LIET. KAT. VAKARINIŲ VALSTYBIŲ 
10JOJI KONFERENCIJA

KOLONIJŲ DRAUGIJŲ 
ATSTOVAI

kienė, AriVGlemža,'Ž. Šalkau
skas. | ! ,

Šv. Jono Krikštytojo dr-jos; 
Ant. Glemža, Z. Šalkauskas, 
P. Paulauskas.

Viso seimely dalyvavo 377

įftl&SVIKAI SVŠAUD±" 

35 SAVO VALDININKUS

Šv.

(Tęsinys)

North Side

Juozapo Globėjo dr-jos:

tės ir svečių is kitų kolonijų: j)fts jį į 8vegįUSt Ten jįs pirmų 
Brighton Parko, North Side, gykį gutįko Agnietę ir norėjo 
Bridgeporto ir kitų. Po kon- ’gau|į jos rankų, bet tapo at- 
certo palaiminimų Šv. Sakia- Įstumtas. Įniršęs, apskundžia 
mentu suteikė iš Scranton, Pa., krikščione esant. Fabijola 

išgirsta apie Agnietės įmeti
mų į kalėjimų; ji negali su
prasti, dėlko jų taip skundžia.

Kaip Fabijola visų tų per
gyvena, kas atsitinka su Ag-

kun. Kuras, asistuojant kun. 
A. Valančiui — diakonu ir 
kun. L. Draugeliui — subdia- 
konu. Koncerto klausėsi Tėvų 
Marijoni} Provincijolas kun.
V. Kulikauskas iš Marian nįete, Syra įr daUgeliu kitų 
Hills, III. ir dar vienas aukš- krikščionių, ateikite Verbų se
tas svečias. kmadienį, bai. 9 d., į Gimimo

Kolektoje per koncertų sta- paneiiės šv. parapijos svetaine, 
mbesnes aukas davė, būtent po 7:3O v vakare, ir pamatysite. 
1 dol.. A. Grybas, atsitarnavęs yeįkalų stato scenoj Lietuvos 
policmonas p. Peliackas, Kar-įVy,,h) 112 kuopa. Visi atėję 
lavičius, J. K., Pociūnas, Ta- jaussit jjg Romoje, 302 metais, 
manauskienė, Raškeviciene, krikščionių persekiojimo lai- 
Krotkaitė. ku ' Vytė

Po visam kleb. kun. J. Ma-
eiulionis chorui gražiai padė
kojo.

X Ruoštas Feder. 3 skyriaus 
agitatyvis vakaras — obalsiu 
katalikai skaito tik katalikiš
kus laikraščius ir priklauso 
tik katalikiškoms draugijoms 
— kuris turėjo įvykti bai. 7 
d., atidėtas po Velykų. Diena 
vėliau bus paskelbta.

NORTH SIDE ŽINELĖS
PAOERBĖ KLEBONĄ

MARQUETTE PARK 
ZINUTĖS

Kovo 26 d. parapijos svet. 
rūpestingasis mūsų parapijos 
komitetas surengė pagerbtu- 
ves gerb. klebonui kun. J. Svi- 
rskui jo vardo dienos proga.

Vakaras gražiai pavyko. 
Programa buvo graži. Įėjus 
kun. Svirskui į salę, publika 
pasitiko rankų plojimu.

Vakarų vedė M. Rugis. Pi-
Pradžioje ketvirto šimtine- rmiausiai mokyklos vaikučiai 

čio, Dioklecijono viešpatavi- pasveikino klebonų su dainele 
mo laikuo e, iškilo didelis kri- “Ilgiausių metų” ir kitomis 
kščionių persekiojimas. Užteko dainomis (akomp. varg. Ku- 
tik ištarti vienų žodį, kad tasjlvs). Paskui nuo vaikučių bu- 
ar toji yra krikščioniu, tuo- [vo įteikta gėlių (įteikė Daval- 
jau buvo įmestas į kalėjimų ir kaitė). Vardu visų parapijonų
nugalabintas.

Krikščionys slapstėsi pože-

BERLYNAS, bai. 3. — A- 
not žinių iš Rusijos, tenai su
šaudyta 35 aukštieji sovietų 
žemės ūkio valdininkai, kurie 
susekti dirbantieji svetimo 
krašto naudai. Jų priešaky 
svarbiausiuoju šnipu buvo Fe 
odtor M. Konar, žemės ūkio 
vicekomisaras.

Črezvičaika juos areštavo, 
pripažino kaltais ir tuojau su 
šaudė.

300,000 DARBININKŲ 
STREIKUOJA

PARYŽIUS, bai. 3. — Pran 
cūzijoj sustreikavo apie 300,- 
<YX) angliakasių ir akmens sk.i 
ldyklų darbininkų.* Stato kele
tu ekonomiškų reikalavimų.

BEDARBIŲ ŠELPIMO BIU
RAS PANAIKINTAS

SANTIAGO, Čilė, bai. 31. 
Respublikos prezidento Aless- 
andri įsakysiu panaikintas fe 
deralinis bedariau šelpimo 
biuras, kuriam susekti papir
kimai.

Rupšlaukienė, O.Girdvainienė, latstovai; jie atstovavo 79 dr_ 
O. Stanaitienė. jjag, organįzacijų kuopas. Au-

Lab. Sų-gos 8 kp.: Klimas, dr-jos suaukojo $13. 
[Kulikauskas, Gendrolis, Ra-

Waukegan, Dl.

Šv. Antano, dr-jos: J. J. Ja
kutis, J. Skirmulius, P. Dap
kus, Ant. Sutkus. Aukė $1.00.

Šv. Baltramiejaus dr-jos: J. 
Šimulvnas, Kaz. Burba, J. J. 
Jakutis.

manauskas, Sadauskienė, Gry
bas.

Feder. 19 sk.: Vaičekauskas,
A. Rėkus, F. Vaškunas, M. Ivinskaitė, Vaikutienė, Srup- 
Stankevičius. šiene, Simonavičius, Žaroms-

Feder. 23 sk.: J. Lebežins- kas.
kas, A. Bacevičius, O. Šniauk- Mažosios Gėlelės choro: S.
, . [Gimbutaitė, A. Micka, S. Pau-

Ant galo kalbėjo pats kle- kls< L. Vaičekauskas, Adol.
bonas. Dėkojo komitetui už Motinos Dievo Aušros Var- pau|įnf! Aukų $2

surengtų jam pagerbimų, taip tų dr-jos: J. Berkelis, A . Nau-' 
gi dėkojo visiems svečiams ir sėda, A. Babičius. 
parapijonams. i Moterį} Sų-gos 4 kp.: F. Va- -i°s 1 Div-: Valskis, B. Ne- (Petrauskas, kun. Vaitukaitis,

Sumaningos šeimininkės pa- labutė. , nartonis, K. Zaromskis, Auka kun. Urbonavičius, kun. Svar-

štienė, N. Kregždienė, A. Sa-
Svečiai:

Pralctas Krušas, kun. Vai- 
čūnas, kun. Gasūnas, kun. Ma- 

šv. Kaz. Karalaičio Gvaidi- čiulionis, kun. Valančius, kun.

gamino skanių' vakarienę. Prie 
stalų gražiai patarnavo mer
gaitės. - ■

Šv. Mykolo dr-jos: J. Bace
vičius, V. Mačiukonis, J. Sriu- 

|bas, V. Dumbauskas.

1 a-$5.00.
Saldžiausios Širdies V. J. tis, p. 

dr-jos: T. Kilkus, J. J. Kuli-

lis, adv. Mastauskas, Dr. Obri-
Račkienė.

SveikinimasBaigus programų; vakaro ve I &v- Cecilijos draugija: Pr. čius, J. Bajauskas. 
dejas Rugis dėkojo svečiams Maskolaitis, F. Nausėdaitė, Al. Sv. Teresės dr-jos: S. Gude- j ^7. Onos draugija is Iveno- 
ir, jaunimui ir visai publikai (Piuuckūnas, Ad. Petrilutė, B. niūtė, J. Graibiūtė, M. Dzimi- Wis., siunčia Liet. Įt. Iva-publikai
už atsilankymų. Vakarienę a- Švanastas.
tidarė ir baigė kun. Paškaus
kas malda. P. Rep.

PRANEŠIMAI

dienė, O. Žilienė.
Šv. Ražančiaus: M. Daugir

daitė, A. Rekuvienė, O. Kava-, v, . _ ,r . _ . . ,r . ,— ckiene, Mankumene, Valanti-. I liauskiene, A. Kizeleviciūtė, P.1 . _ - . r. „. . <mene, Šatiene, Srupsiene, NeDumbliauskiene. 1

talikų Vak. Valstybių Dešim-
tajai Konferencijai sveikinimų 

Moterų Są-gos 20 kp.: Ra- ’ir sykiu įdeda aukų
Su pagarba,

Šv. Onos Draugija

Šv. Kazimiero dr-jos: K. Še- J
į vulyfcė.

Šv. Kaz. Ak. Rėm. 6 skyr.:
Federacijos Chicagos Apskr. P- Lutaimenė, E. An- Kulikauskienė, Paulienė, Rudo

susirinkimas Įvyks trečiadienį, [ ru evi iene- kienė, Anužienė, Graibienė,
Marųuette Park I Laučienė.balandžio 5 d., 8 vai. vak., 

Aušros Vartų parapijos Sve
tainėje. Šiame susirinkime 
reiks svarstyti sekančius klau
simus: 1. Pranešimas iš Kata-

Labdarių Sų-gos 23 kp.: A., Nekalto Pras. Šv. Marijos P 
Dargis, S. Staniulis, P. Gai-jr 1U. dr-jos: B. Gotautienė,: 
liūs, J. Butkus, D. Slėnis. į r Račkauskienė, G. ITkanie-J

RADIO Iš Washingtono prohibici
jos vykdytojai įspėja gydyto-

________ j jus, kad jie be reikalo neški r-
RADIJO PROGRAMA; DAI- tų žmonėms degtinės. Gydyto
NUOS BIRUTĖS CHORAS

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va-
Ūkiškos Akcijos ir Spaudo, SX; TerasSa V. Trush, n5, p. Znrauškicu,M. Blu,,. [kare iš stoties WGES, 1360
Savaitės, 2. Federacijos Kon- | , “T „ T’™'"'' [kilocykles, pastangomis Peop.
greso rengimo komisijos pra J, ?'? ® "T d,'t°S,; ,.S. " j Liet. Vyčių Chicagos apskr.: lea Co. krautuvių į-
nešimas, 3. V. V. X. seimelio : į Varkal^ 1 ; y. Rėkus, St. Šimulis, Ant. ,v>ks ^guliarė antradienio ra-

... ... ,nė, Pereškienė, Tamošaitienė,rengimo komisijos pranešimas,‘Aukė
4. Nauji sumanymai ir kiti rei- i ,r , _ka]ai ( Mot. Sų-gos 67 kp.: Žagu-

,T.‘. . .. , , . menė, Butkienė, Ruibienė, Mi-
Visi draugijų atstovai, v«- l , • •

suomenininkai ir svečiai šir
dingai kviečiami į susirinki
mų.

Chicagos benas “Lietuva” 
laikys mėnesinį susirinkimų 
balandžio 5 d., Woodman sve
tainėj, 33 ir Lime st. Pirma

S. L. R,. K. A. 163 kp.: F. 
Valdyba Stogiūtė, S. Abromavičiūtė, P. 

Gailius, J. Mickeliūnas.

Brighton Park

Maldos Apaštalystės dr-jos: 
Kazragienė, Sadauskienė, Bal

ius praktika, po to susirinki- tutienė, Kairienė, Kazlauskie- 
mas, nes daug dalykų reikia Įnė, Romanskienė, Petkienė, Ši- 
apsvarstyti, ypatingai apie

(Pasaulinę Parodų. Visi muzi
kantai kviečiafni su visais mu- 
zikališkais instrumentais.

A. Galdikas

buvo įteikta graži dovana (į- 
teikė Jebenckaitė). Po valia-

miuose, kur laikė savo pamal- Indėnės programa ėjo šia tvar
dąs, bet gyveno sykiu su pa- ka:
gonimis ir taip mokėjo slaps
tytis, kad namuose nei vienas

Kolba A. Bacevičius ir ark. 
Žaldokas.

“ROOSEVELT 7790 ?”

CICERO, ILL.
Lietuvių Pagerinimo Politi

kos klubo susirinkimas bus 
šiandie, Lnkštienės svetainėj, i 
1500 So. 49 Avė., 7:30 v. vak. I 
Gerbiamieji klubiečiai visi ma- ( 
lonėkite atsilankyti ir atsive
skite kaimynus įrašyti. Mato
te, kokius svarbius dalykus tu 
rim aptarti, kaip apsisaugoti 
nuo įvairių politikierių, kurie 
mūsų brolį išnaudoja visokiais 
suktais dalykais.

Raštininkas

rvinskienė.
Marijonų Kol. Rėm. 35 sk.: 

O. Bumbulienė, T. Atroškienė, 
M. Kliudienė.

Tretininkų: E. Rudienė, V. 
Jereckienė, M. Barštienė, M. 
Svenciskienė, A. Stirbienė, V. 
Norkienė, K. Petrauskienė, U.

Petrulis.
Archer Heights

Marijonų Kolegijos Rėm. 41 
sk.: A. Petrauskaitė, J. Šlio
geris, P. Lubertienė, M. Stan- 
liienė.

Roseland, III.
Šv. Onos dr-jos: J. L. Lutz, 

P. Debulskienė, J. Tikuišiūtė, 
O. Laučienė.

Šv. Kaz. Ak. Rėm. 4 sk.: 
Šidlauskienė, Plekavičienė, Na 
mčiūnienė, Žukauskienė, Mar
gis, Ačienė.

Vi i) Šventųjų par.: Ag. Ju
cienė, B. Bathus, D. Šalcienė, 
K. Jonelienė, K. Čiapienė, O. 
Čerkauskienė.

Indiana Harbor, Ind.
Feder. 42 sk.: M. Panlaus-

S P E C I A L S
Ringlet End Permanent .......... $1.75
Shampoo and Finger Wave

All Week .............................. 50c
Finger Wave .............................. 35c
Other Permanents $2.50, $3.50, $5.00

MARY’S BEAUTY SHOP
5004 West 16th St.

Tel. Cicero 2738
DARBAS GARANTUOTAS

jai tuo atžvilgiu neapribnoja- 
mi, bet sako, visgi yra prie
monių juos traukti tieson, jei 
per daug degtinės skirtų.

dijo programa. Reikia pa.4e- 
bėti, kad šio programo dainų [dol 
dalis bus išpildyta Birutės cho 
ro narių. Taipgi bus rinktina 
ir graži muzika, dr. Juozaitis, 
dentistas, patieks svarbių kal
bų apie dantis. Taipgi šį sy
kį “bus grįžęs” pasaulio ke
liauninkas ir juokdarys Čalis 
Kepurė su naujais juokais ir 
įdomybėm. Be to bus ir dau
giau gražių ir įdomių dalykė
lių pasiklausyti. Rep. XXX

Trys plėšikai vakar apiplė
šė Peoples State bankų, East 
Chicago. Pagrobė apie 9,000

JOHN H. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St, prie Clark
Telefonu State 7««» 

Talandoe * ryte Iki * popiet 
Vfest Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio. Seredoe Ir PėtnyCtoe 
▼akarale I Ikt I 

Telefonu Canal 0<(0
Mamai: 6459 8. Rockweū St

Utarnlnko. Kettergb lr Subatoe 
Vakarai* 7 Iki •

Telefonu RepnMta »«#0

INSURANCE
NOTARY
PUBLIO

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AOEKTORA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINOIML PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

NAMŲ 8AV1SIMKŲ ATYDAI 
Mueų biuras sutelkia patarimus na Parenduoju kambarį. Gali
mų 'savininkams reikale nesueipratt- nlft turėti ir <mvn r«k«ndn Aimų eu rendaunlnlnkals. Mala narinė ,,,a lurel1 ir savo raKanaų. Wl-

jsKsa, lun,a ir ™a<ia-
v "s 9807 w-69th «•TeI- Rei,nb“c

4784.

“Taip, DRAUGAS” — “Norite pagarsinti namų 
ant rendos?” — “Gerai, dabar skelbimų kainos 
nupigintos galima garsintis už tų pačių kainų du 
kartu. Ilgesniam laikui dar teikiame ir nuolaidų.”

Jeigu turite namų, lotų, ūkę, biznį pardavimui; 
norite kų nors mainyti, išrenduoti ar pinigų pasi
skolinti, tuojau pašaukite ROOSEVELT 7790 ir 
“DRAUGAS” maloniai suteiks Jums patarnavimų.

Visokius skelbimus priimame nuo 7 ryto iki 
7 vai. vakare.

Šv. K. A. Ru 9 skyrio susi
rinkimas įvyks balandžio 4 d., 
8 vai. vakare, Šv. Antano pa
rapijos mokyklos kambaryja 
Prašome nares skaitlingai su
sirinkti, nes bus patiektas ra
portas iš vajaus vakarų. Pa
sitarsim, kaip geriau prisire- 
ngti prie vakaro, kuris yra re
ngiamas parapijos naudai.

B. Rimkiūtė, koresp.

GARSINIITĖS "DRAUGE"

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RU8IAKO8 SUUFKRINfcS V AKOS IR ELEKTROS 

TREATMEKTAI 
iTMlIlkl mankftlnlmal Ir elektros bimmI*,

Treatmental rlsoktų Ilsų. reumatlsmo, nervų atltalaymo, Šalčio
Ir taip tolinus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mlnerallnėa sulferlnėe vanos duoda didžiausi* kraujo cirkulia
cijų, kuomi salima iSsIgelbėtl nuo visokių Ilgu.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkais nuo « Iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Bouievard 4RM

vak. Aventadlenlale nuo 10 ryto Iki 
piet. Įžymus namai orlginallo Ir vie
nintelio'namų savininkų biuro Cblca- 
goje.

UAKDIZMUM BURBAU OP 
CHICAGO 

Inkorporuotu 
1141 West Divlsion st 

Tel. Armltago 2911—2952 
Męs esame jau kuo adresu viri 49 m.

CASH U« JU8V SEKA AUKSU.
Mes mokame augičlustg kalną ui 

sulaulytus senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, lalkrodSlIua, lom
bardo tlkletus.

HOME REFTKERS,
Keaner Bldg.

B No. Wab4Mh Avenue
Kambarys <00

Geriausia kaina — Cash už 
Real Estate Gold Bonds, mor- 
gičius ir certifikatus depozi
tų. 134 North La Šalie St., 
Room 316.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor- 
glčlun. Namus, Farmas lr mantus vi
sose valstijose. Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai. 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite mus,, »plo 20 meti, plni-lu 
patyrimu btanyje Ir teisingu patar
navimu, tas jums bua naudinga

J. NAMON FINANCE GO.
6755 S. Western Avenue

Chicago, III.
Tel. GROVEHILL 1012

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BAR0ENU8
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