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Lenku valdomuose kraštuose iškilo badas
prancūzą: mėgina aiškinti

PREZ. ROOSEVELTO PLANĄ
ROOSEVELTAS SU MacDO- 
NALDU RENGIA BENDRĄ 

PROGRAMĄ

J. Valstybių senate svarstomas 
infliacijos bilius

LENKŲ VALDOMUOSE 
KRAŠTUOSE BADAS

PRANCŪZAI AIŠKINA

BERLYNAS, bai. 24. — Vo 
kiečių laikraščiai iš lenkų, lai
kraščių pakartoja žinias, kad 
rytiniuose lenkų valdomuose 
kraštuose pasireiškia1 badas ir 
gyventojų tarpe Įsigali šiltinės 
epidemija. Žmonės maistui ne
turi nė bulvių. Dešimtys tūks
tančių maitinasi medžių žievė

PARYŽIUS, bai. 25. —
Prancūzijos vadai aiškina, ko 
kius prez. Rooseveltas turi pla 
nūs panaikinęs aukso pagrin
dų.

Jie pareiškia, kad prez. Roo 
seveltas planuoja kaip savo 
krašto, taip kitų valstybių, su 
kuriomis turi prekybų, bendro 
mis pastangomis perkainuoti 
ir stabilizuoti (nustatyti pas-

PIRMUTINIS “DRAUGO" VAJAUS 
KONCERTAS CHICAGOJ

Šeštadienį, gegužės G d. Nekalto Prasidėjimo parapijos 

svet. Įvyks PIRMUTINIS “Draugo” vajaus koncertas Chi- 
cag'oje. Pradžia 8 vai. vak.

Šiandien per Peoples Furniture kompanijos radijo valan
dų (7:00 vak.) kalbės “Draugo” Administratorius kun. J. Ma
čiulionis, M. I. C.

J. Valstybių užsienių karų veteranai dirba aguonėles, kurios visam krašte bus parduo
damos per kapų pagerbimo savaitę. Surinktu fondu šelpiami veteranai, žuvusiųjų kareivių 
našlės ir našlaičiai.

A. ŠVILPAUSKIENE ATSIEKS 
700,000 BALSŲ DRAUGO

VAJUJE

REIKALAUS MILŽINIŠKOS! t<)VU,n,p nauįu aukso Pa£rln-
SUMOS

LONDONAS, bai. 24. —
Anglijos iždo mitiisterk* kaip 
pranešta, parlamento reika
laus skirti išlaidoms milžiniš
kų sumų. Kokiu būdu ta suma 
bus surinkta, niekas negali pa 
sakyti.

____ l

du valiutas. Šis valiutų stabi
lizavimas turės būt proporci
nis, atsižvelgiant į tai, kiek 
kuri valstybę, galės ipažinti 
muitus ir kaip daug aukso ji 
bus reikalinga.

KROATAMS BYLA BELG 
RADĘ

BELGRADAS, bai. 24. —
Kroatų vadui Vladko Mačekui 
ir kitiorrs čia imta nagrinėti 

MADRIDAS, bai. 24. - Is- byla' Jie ka,tiaami Mavikiš- 
panijos miestuose įvyko rinki klHnu- 11 tas ;ra’ sa*

ISPANIJOS MOTERYS 
BALSAVO

mai. Pirmų kartų ir moterys 
balsavo. Per rinkimus aštuoni 
asnienvs nužudyta.

vo kraštui reikalauja laisvės 
•autonomijos.

DAR VIENAS SĄMOKSLAS

UŽ SKOLŲ PANAIKINIMA „rvrir ,
BERLYNAS, bai. 25. —

ROMA, kol 24. - Pasibai-; Muniche ™s<‘k‘as "auias 
gęs čia tarpparlamentarims I kanc'Pr' Hitlerį sąmokslas, šį 
prekybos kongresas nusprendė , . .
kad karo skolos turi būt panai1 nis^as ’’ j° 
kintos, arba žymiai sumažin
tos.

kartų areštuotas indas komu-

LENKIJOS ŽYDAI PRIEŠ 
VOKIEČIUS

DUMIA PASAULIUI AKIS

PEIPINGAS, bai. 24. — Iš 
Tokijo skelbiama, kad japonai 
sulaiko savo veržimąsi Kini
jos gilumon. O iš tikrųjų jų 
kariuomenė veržiasi Peipingo 
link. Kinai atkakliai ginasi.

VARŠ1YA, bai. 24. —Len
kijos žydai paskelbė vokie
čiams ekonominį boikotų.

NAUJI BOLŠEVIKŲ 
ŽABANGAI; BET TAI 

TUŠČIOS JŲ PASTANGOS

GAMINA BENDRĄJĄ 
PROGRAMĄ

AVASHINGTON, lai. 25. — 
Prezidento Roosevelto pasita
rimai su Anglijos premjeru 
MacDonaldu vyksta. Gal jie 
•rytoj bus baigti. Tada, rasi, 
bus žinoma, kas abiejij valsty
bių sutarta.

Pasitarimai už uždarytų du 
rų vedami. Dalyvauja tik abie 
jų pusių ekspertai patarėjai. 
Po kiekvienos konferencijos 
paskelbiami oficialūs pareiški 
mai. Tik iš to sužinoma, kas 
daroma, apie kų tariamasi.

Sakoma, aptarti visi svar
biausieji reikalai, kaip tai auk 
so standardo klausimas, preky 
La, nusiginklavimas. Daroma 
bendroji programa, kad ben
drai tai visa vykdyti.

Svarbiausias klausimas, tai 
ekonomika. Nuo to priklauso 
gerbūvio grąžinimas.

KREIPIAS Į VYRIAUSYBĘ.
KAD JI GELBĖTŲ 

MEKSIKOS KATALIKAMS

SAN FRANCISCO, Cal., 
(per paštų). — Šv. Pranciš
kaus .Trečiojo Ordeno brolija 
per savo prefektų kreipės į 
valstybės sekretoriij Hull Mek 
sikos katalikų reikale.

Pareiškia, kad ji nudžiugus, 
kad valstybės departamentas

HERRIOTAS WASHING- 
TONE

PABALTIJY VYKSTA 
PROPAGANDA PRIEŠ 

DOLERĮ

RYGA, bai. 24.—Spekulian
tai pelno 'tikslais pradė
jo smarkių propagandų, kad 
sukėlus pasiaubą prieš ameri
koniškų doleri, kad pigiai vi
sus dolerius supirkus ir pas
kui gavus didelį pelnų.

Pabaltijo vyriausybės ta-
ėmėsi diplomatinės akcijos ^iau doleriu pasitiki ir įspėja 
dėl žydų persekiojimų Vokieti gyventojus, kad jie neklausy- 
joj. Tad meldžia, kad tas pat
departamentas savo įtaka pa

dų spekuliantų.

Veiktų ir Meksikos valdovus, 
kad jie paliautų tame krašte 
katalikus persekioję.

PRIEŠ SOVIETŲ PRIPAŽI
NIMĄ

AVASHINGTON, lai. 25. — 
Čia atvyko Prancūzijos at

stovas buvusis premjeras Her Į 
riotas, kurs su prezidentu 
Rooseveltų turės pasitarimus 
ekonominiais reikalais.

Prezid. Rooseveltas tarsis 
su Herriotu atskirai.

BROOKLYN, N. Y., bai. 24. 
Kunigų redomptorių. leidžia
mas mėnesinis žurnalas “Me- 
ssenger” įspėja prezid. Roo
seveltų, kad jis nepripažintų 
sovietų vyriausybės. Nes pri
pažindamas prezidentas “ša
šo inauguracinės prakalbos 
dvasių nužudytų.”

FAŠISTŲ PARTIJA ŠVEI
CARIJOJ

SVARSTYS PINIGŲ 
KLAUSIMĄ

STOKHOLMAS, bai. 24. — 
Švedų vyriausybė konferenci- 
jon sušaukia finansinius ir 
ekonominius ekspertus pinigų 
klausinio svarstymui.

“Draugo” vajaus kontes
tantai apgali, kad vajus bai
giasi gegužės 14 dienų. Pasi
rodo, kad pavasarį yra geriau 
sias laikas laimėti daugiau bai 
sų. Tas teisybė. Pej paskuti
nes kelias savaites kontestan
tai laimėjo daug daugiau bal
sų, negu per keletu mėnesių 
pirmiau, rudenį ir per žiemų.

A. Švilpauskienė atsiekė 
700,030 balsų ir A. Stulgi n s- 
kas 300,000.

Tik 20 dienų beliko. O kas 
bus laimėtojais?

PIRMAEILIŲ STOVIS:

P. Labutis, 917 AV. 34th st., 
Chicago, III.................. 862,393

V. Stancikas, 1706 AV. 47th 
St., Chicago, III......... 859,227

CHICAGOJE

MOKYTOJOS APSPITO 
BANKUS

A. Švilpauskienė, 103 N. 20
Avė., Melrose Pk.........700,811

A. Valančius, 1226 S. 50th
Avė., Cicero, III......... 673,755

S. Balčiūnienė, 2212 AV. 23 
St., Chicago, III.........438,257

S. Staniulis, 6651 S. Talman 
Avė., Chicago, III. .. 375.311 į

A. Stulginskas, 1628 So. 50 j 
Avė., Cicero, III......... 333,816

A. Gilienė, 3131 Emerald 
Avė., Chicago, III. .. 284,015

O. Rašinskienė, 1639 S. 50th 
Avė., Cicero, III. .... 268,551

S. Stašaitis, 1413 S. 46th 
Ct., Cicero, III. ...; 204,258

K. Šerpetis, 1710 N. Girard 
St., Chicago, III. 195,074

V. Mandravickas, 815 — 45 
St., Kenosha, AVis. 180,252

P. Fabijonaitis, 2231 AV. 23
PI., Chicago, III......... 120,404

DAUGIAU 11,500 A7YRŲ 
ŠAUKS

Chicagos viešųjų mokyklų 
mokytojos ir mokytojai va- 

TŽANDO NAS, bai. 24. — Iš<kar aPsPito Prnkis didžiuo-

DRAUGINGAI PASITIKTI

Iš Cooko apskrities darban ii 
į miškus jau 4,000 jaunų vyrų 
pašaukta. Tomis dienomis da* 
3,800 bus šaukiama. O iš kitų 
valstybės dalių — 7,700.

Rusijos grižo bolševikų ištrem 
ti Metropolitan Vickers Elec- 
trical Co. trys inžinieriai. Čia 
jie draugingai ir karštai pasi- 

i tikti.

sius bankus. Reikalavo, kad 
bankai pirktų mokykhj mokės 
čių “warantus.” Dėl didelio 
aplink bankus susigrūdimo 
trys bankai laikinai buvo už
daryti.

SLAUGYMO ĮSTATYMAS

DAUG KOMUNISTŲ 
AREŠTUOTA

BERLYNAS, bai. 24. —Vie> 
tos komunistai dažnai sklei
džia priešvaldiškos propagan
dos lapelius. Policija nė kokiu 
būdu negali rasti raudonųjų 
slaptų spaustuvių.

Vakar politinė policija da
rė kratas rytinėse Berlyno da 
lyse, kur daugiausia gyvena 
vargšai. Daug komunistų arės 
luotą.

BRIUSELIS, Belgija, (per 
pastų).— Briuselio filatelistas 
pasiuntė laikraščiui “Osserva 
tore Romano” pareiškimų, 
kad Rusijos sovietų vyriausy
bė planuoja išleisti 'bedieviš
kuosius pašto ženklelius. Tai 
būsianti jos“Penkerių priešre 
liginių metų” vykdomos prog 
rainos dalis.

Iškėlus aikštėn šiuos nau
jus bolševikų žahjangus prieš 
religijų, čia sukelti protestai į- 
vykusiame gausingame susi

rinkime, kuriame dalyvavo 
valstybės ministeriai, diplomą 
tai ir karaliaus ir įvairių orga 
nizacijų atstovai.

To sėkmėje visa eilė valsty
bių tuojau susisiekė su gene
raliniu pašto unijos ofisu Ber 
ne, Šveicarijoj, šių valstybių 
vyriausybės pareiškė, kadi jų 
kraštuose tos rūšies ženkleliai 
nebus priimti, nes jie pažeis 
gyventojų jausmus ir įsitikini 
mus.

Numatoma, kad bus imtasi 
diplomatinių žingsnių prieš 
tų bolševikų ženklelių, išleidi
mų. Jais galės tik vieni bolše
vikai pasidžiaugti.

CURIKAS, Šveicarija, bai. 
24. — Čia sukurta šveicarie- 
čių fašistų partija. Svarbiau
sias jos tikslas yra išgriauti 
visokį bolševikų ir menševikų 
(socialistų) veikimų ir iš Švei 
carijos pašalinti atsikėlusius 
iš Vokietijos žydus.

AVASHINGTON, bai. 25. — 
Atvykęs iš Prandūzijos Herri 
otas nežinomąjį kareivį gėlių 
vainiku pagerbė.

POLICIJA APIE NEKVIES 
TUS SVEČIUS

ŪKININKAI BE SAMDl 
NIŲ, O SAMDINIAI BE 

DARBO.

LEKĖČIAI. Apylinkės ūki
ninkai daugumas, taikydamie
si prie krizio, mažina visas 
savo išlaidas. Taip darydami 

AVASHINGTON, bai. 25. — neaplenkia jie ir samdiniams 
Senatas skubiai svarsto dole-Įalgų. Sumažinus samdinin- 
rio infliacijos projektų. Gal kams algas “kriziškai” niekas 
rytoj tuo klausimu įvyks bai- į už tiek nenori eiti tarnauti, o 
savimai. Demokratai turi vii-; brangiau mokėti ūkininkams 
ties, kad l|e didelių sunkeny- nėra išskaičiavimo. Tad ir su- 
bių projektas bus pravestas,'sidarė stovis be išeities: ūki- 
nepaisant atotomųjų respubli- J ninkai lieka be samdinių, o pa 
konų kliūčių. j starieji be darbo.

SENATAS SVARSTO 
INFLIACIJĄ

Šiemet Chicagos parodon 
suvažiuos daugybė nekviestų 
svečių. Tai visoki sukčiai, va
gys ir plėšikai. Policija daro 
planus, kaip Kitų sėkmingiau 
tuos “svečius” pažinti ir juos 
tvarkyti, kad jie kuo mažiau 
žalos padarytų tikriesiems pa 
rodos svečiams.

SKELBIA RAPORTUS

Valstybės auditorius skelbia 
raportus apie likviduojamų 
bankų stovį. Didžiausios išlai
dos figūruoja likviduotojų ir 
advokatų apmokėjimui. Indė
lininkams mažai kas tenka.

Ulinoiso legislatūroje yra 
sumanymas, kad atšaukti vie
šosios sveikatos slaugymo Įs
tatymų ir tuo būdu panaikin
ti slaugėms išduodamus liudi
jimus.

Daugiau kaip 6,000 regis
truotų valstybėje slaugių pro
testuoja prieš minėto įstatymo 
atšaukimų.

MAJORO KAMPANIJA

Chicagos majoras Kelly pra 
dėjo kampanijų, kad' kokiu 
nors būdu užtrauktus per kele 
ris metus mokesčius iškolek- 
tuoti. Jis sako, kad reikalin
ga keisti mokesčių skyrimo į s 
tatymus.

ORO STOVIS
•CHICAOO IR AP V 1,1 V- 

KĖS. — šiandien saulėta ir 
kiek šalčiau.



2 D R A U G A S Antradienis, baland. 25, 1933

“D R A U G A S”

Įkalti* kaadlan. Mekyrua aakmadlenlua 
PRKJTU M KRATOS KAINA: Metama — »!■••. Pa. 

Matų — *>.*•, Trlma Mėnealama — (>.••. Vienam 
laalul — Tie. Kuropoje — Metama I7.M. Puael Ma- 
— M-M. Kopija .tik.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų nesrų- 
Je* neprašoma tai padaryti lr neprlalundlama tam

■aito lankių.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po Riet.
Redaktorius priima — nuo ll:kk Iki 11:01 rai. 
Skalbimų kainos prislandlamoo pareikalavus.

“D R A U G A S”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlebed Daily. Eaoept lunday. 
■UB8CRIPTION8: One Tear — *0.00. Blz Montka 

••.lt. Tkree Montka — »«.»•■ One Month — 7ta
Bavepe — One Tear — |T.M. Un Montka — ««.>• 
Mr — .Ola.

Advertlslo* la "DRAUGAI" brlnca besi resnltn. 
Auvertlslns ratee on applloauon.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

sidabro, pagaliau nustatyta tik vienas auksas.
Kraštui panaikinus aukso standardų, pra

sideda popierinių pinigų infliacija. Infliacija 
reiškia tų, kad pagrindiniai krašto daiktai, 
kaip tai medvilnė, kviečiai, guma, kava ir kt. 
pabrangsta. Vadinasi, reikia, mokėti daugiau, 
negu pirmiau buvo mokama. Kada ši inflia
cija nekontroliuojama, ji gali išeiti iš savo 
ribų ir gali visai sunaikinti visus apyvar
toje esančius pinigus. Po karo taip įvyko Vo
kietijoj ir kitur.

Dėl to, krašto vyriausybė dabar imasi 
priemonių, kad kuo veikiau dolerio inflia
cijų paimti savo kontrolėn, t. y. neleisti kai
noms kilti aukščiau nustatytų ribų. Nedidelė

SVEIKATA -1JUIKESSAIT INIS
1 ■' 1 . .

Rašo Dr. A. G. Rakauskas

EX0PHTHALMIC PA- 
GURKLINĖ

GRĮŽTANČIŲ LIETUVON ŽINIAI
Grįždami Lietuvon apsigy- būt paliudytas Lietuvos Kon- 

venti ar ilgesniam laikui pra- sulate Amerikoj (Chicagoj ar 
leisti amerikiečiai dažnai ve- New York’e); paliudyme turi 

ka vėmimo ir viduriavimo a- |^as* su sav*m daugiau ar ma- būt pažymėta, kad surašė iš
takos, kurios kartais sudaro ,žiau gairių vartotų naminių vardyti daiktai tikrai priklau-

AUKSO STANDARDAS IR INFLIACIJA

Šiandien daug rašoma ir kalbama apie 
aukso standardų ir dolerio infliacijų. Kas tas 
ir kitas yra čia trumpai paaiškinsime.

Kada sakoma, kad kraštas savo valiutai 
turi aukso standardų, tai tas reiškia, kad vi
si krašte vartojami pinigai yra definityviai 
paremti auksu. J. Valstybėse pinigo vienetas 
yra doleris. Šiam doleriui yra kongreso nu
statyta tam tikras aukso svoris ir grynumas. 
O tas yra 25.8 granai ir devynios dešimtdalys 

- grynumo (devynios dalys-aukso ir viena da- 
Ife varioj '
H’) ' ŠivųAukšO standardas yra tuo reikšmin- k* /-kad popieriniai-doleriai' (noto^ aibę. bai 
hknotai) , pareikalavus gali1 būt kiekvienam 
pakeičiami tuo nustatytu auksų. Aukso stan- 
dardo popieriniai pinigai — - doleriai, ir už
sieniuose turi savo pilnų’ vertę.

Aukso standardas panaikinamas, kada
per daug aukso imama vežti į užsienius, ka-

,da numatomas krašto,popieriniams pinigams
pavojuj. O pavojus yra tas, kada valstybės
iždas jaučiasi, kad jis neturės pakankamai
aukso, kuriuo būtų galima remti popierinius 

f . . =Rnpinigus.
Aukso standardas griūva, kada vyriau

sybė griežtai uždraudžia auksų išvežti į už
sienius ir nieku būdu namie je — savo krašte, 
nekeičia popierinių pinigų auksu. Vadinasi, 
krašto vyriausybė auksų nuo visų uždaro.

Tas dabar įvyko ir J. Valstybėse — auk- 
1 so standardas panaikintas. Nuo kovo 5 d. 
aukso išvežimas ir keitimas buvo dalinai su
varžytas. Tačiau pereitų trečiadienį vyriau
sybė paskelbė visiškų uždraudimų.

Visuose kraštuose aukso standardas va- 
r liūtai bendrinamas su kitų valstybių stan- 
datdais. Skirtumas yra aukso svory ir gry- 

Fnume. Bet tas skirtumas yra nežymus. Dide
lis skirtumas pakenktų pinigų inainybai ir
prekybos reikalams.

Kitados J. Valstybės savo valiutai var- 
į tojo sidabro standardų, o paskiau aukso ir

Šios rūšies 
pagurklin ė s 
liaukos liga 
pasižymi pa 
gurklinės bei 
goiterio augt-

vyriausybės kontroliuojama infliacija, sako niu, išverti- 
ekonominkai, bus kraštui naudinga. O nau- nlu akkb Srei' 
dingą infliacija negali būt 25 nuošimčių di- tu širdies pla- 
desnė. Anais metais Prancūzijoj franko in
fliacija pakilo iki 800 nuošimčių. Tada turėjo 
būt pakeista visa krašto monetarinė sistema.

Kada kongresas autorizuos vyriausybę, virš nor- 
kad ji gali infliacijų kontroliuoti, tada vy- Į malumo, nėr- 
riausybė nustatys infliacijai ribas, išleis dau- Į votumu ir vedančia prie nepa- 
giau popierinių pinigų ir viskas bus tvarko- 'prasto vidurių paįrimo ir šir- 
je. Tuo būdu bus žengiama gerovės link. Ra- dies žalojimo įtaka, 
sis daugiau darbo, darbininkams bus dau-

kimu, rankų 
virp ė j i m u, 
liaukos veiki-

ŠV. KAZIMIERO RELIKVIJOS 
VILNIAUS BAZILIKOJ

1838 m. buvo remontuojama šv. Ka- 
simiero koplyčia. Ta proga buvo nutartu 
peržiūrėti ir pačias relikvijas. Dideliame 
sidabriniame grabe rastas nemažas liepos 
medžio, visai sveikas XVIII šimtmečio 

idarbo antras medinis grabas, iš vidaus 
mėlyna drobe gražiai išklotas. Šiame gra
be pailga medinė dėžė, iš oro apmušta 
dryžu turkų šilku, o iš vidaus — baltu 
atlasu auksiniais kraštais. Dėžė turi du 

J užraktus. Vienas raktas buvęs j»as vysku- 
antras, pamestas, turėjęs būti saugoja

mas kapituloje.
Tam pačiam grabe vra dar viena pa

što alksnio dėžutė. Iš viršaus ji ap- 
sįfita balta drobe ir apsiuvimas užant- 
Bpauduotn vvsk. Mykolo Jono Zienkavi- 
čiai m ženklais. Tos dėžės viršelis atsidaro 
j abi puses ir iš galų yra mediniais sklan
džiais sustiprintas. Viršus apjuokta kryž

mi mėlyna juosta. Jos gala; so dideliais, 
fališkais. iŠ 1664 m n^l'^sta’s antspau

daiktų. so tam ir tani (vardas pavar-
Einant Lietuvos įstatymais, ’dė) ir kad jie buvo jo varto- 

tolesniai tarnauti. Pagrindinė jtokie tlaiktai gali būti įvežti jami, arba kad tuos daiktus 
metabolismo eiga būva padidė- bo muito> daiktli siu- keliautojas paveldėjo,
jusi nuo 20 iki 75 nuošimčių j ldt‘ja^ ^ur^s atatinkamų pa-j Taisyklei svetimšaliams, 

virš normalumo, o kartais ir |liudljunų iš Lietuvos Kon8«-'jeįgU daiktus Lietuvon veža 
aukščiau. Simptomų ir ženklų,let5 arv Pasiantmybės. Praei- taį įstatymas rei-
didumo laipsnis priklauso nuo dažnai pasitaikydavo, kad kalauja, kad už įvežamus Lie- 

stantieji Lietuvon tokių |uvon nors įr vartotus nami-

rinito pavojaus, o prie to su
žalota širdis gali atsisakyti

ligos nuodingumo ir jos eigos, 
už- tat vienuose jie būva la
bai smarkūs, o kituose švel-

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

Tel. ofiso;
Calumet 4039 

Tel. Rez. 
Hemlock62S6

Ligoniai skundžiasi ne vie-

Gydymui nuo šios ligos visų 
pirma turi būt vartojama me- 
dikalė priemonė pirm negu ma 
iioma daryti žingsniai prie o- 
peracijos. Ligonis privalo tu
rėti visiškų kūno ir dvasios

paliudijimų neturėdavo, arba 
suteikdavo Konsulatams nepil
nas žinias apie savo vežamus

giau atlyginama ir bus atgaivinta plikimo uodai. Labai dažnai tenka jau geriausia atskirti jį nuo na-
jėga.

AUŠRA IR ATEITIS •

Gana plačiai buvo minėta “Aušros” su
kaktis. Apie tai čia mes nebekalbėsime. Tik

nius daiktus, jis duotų Lietu
vos muitinei atatinkamų už-

. statų pinigais arba tinkamo
da,ktuS. Del to, atvykus Lie- banko garantija. šis etatas 

uvon, to i asmenys sudaro bus |ygus įvežamų daiktų mui-
daug sunkumų Lietuvos mui
tinėms, kurios privalo daboti, 
kad Lietuvos įstatymai būtų 
vykdomi. Dar daugiau sunku
mų ir nesmagumų susidaro pa

poilsį ir šiam atsitikime yra įyS gau, nes muįtįngs įurį tėi- ’?

sti didėjantis nuovargis prie n,iškių> Q taipgį ir nUQ lanky. 
kurio prisideda puolimas svo- kad ligoniui ramybėa ne.
ryje ir nervų jautrumas. Ape- lpevtraukus. Patogiausia vieta 
titas keičiasi, ligonis valgo yrft iįgonįnė, bet, fo neišga- 
daugiau negu pirmiau, vienok,
svoris puola. Nekartų jaučia-

tui. Jeigu šiuos daiktus įve- 
žusis išgyvens Lietuvoje dau
giau vienų metų, tai jis bus 
laikomas nuolatiniu Lietuvos 
gyventoju ir jo užstatas bus

. * jam gražintas. Jeigu jis neiš-
sės reikalauti sumokėjimo mui gyv(.na Lietuvoje vienų mehĮ> 
to uz Juos daiktus, kurių nė- tai iSvažiuodamas B Lietuvos,

jis turi išsigabenti su savim 
visus savo įvežtus daiktus ir 

Išvengimui nesusipratimų ir Į tuomet jo paliktas muitinėj

ra Konsulatų paliudytuose su- 
rašuose

lint, šios tvarkos reikia griež , .
tai laikvtis namuose, pavedant i"eST^UUU’ Patartma’ PrieS , įstatas bus jam grąžintas, 
litroni evdvtoio ir siaurės p.ln. ^važiuosiant Lietuvon, pasi- Jeigu jis neišsiveža įvežtų dai 

rūpinti is Lietuvos Konsulą- ktų, tai už neišvežamus daik-
trumpai paduosime iš prof. St. Šalkausko si ]yg būtų šilčiau; daugiau |nj „ l tojo ir sl g j 

eologijos” palyginimų “Alei- prakaituoja. Greitas širdies ūmo-
plakimas labai dažnai būva ngg, 0 ypa£ moterėlės, su savo 

“Jei mūsų tautinis atgimimas buvo vi- pirmutiniu, ligonio dėmesį at- “patarimais” ir kenksmingų
sų pirma ir labiausiai protestu prieš mūsų s““yl“ 
šviesuomenės sulenkėjinių, ir sūanšt'ėkržtėji- 
mų, tai mūsų religinis atgimimas buvo visų 
pirma ir labiausiai protestu prieš mūsų švie
suomenės religinį, dorinį ir visuomeninį su
menkėjimų rusiškojo nihilizmo įtakoje. To
dėl, jei su Aušra yra surištas mūsų tautinis
atgimimas, tai su Ateitimi dera rišti dvasinis........... ...... —— ............... .t „lon(>rnis geriau i«i ™rv« -m-, , _ ..... t * t* *1 stybės pilietis. Jei Lietuvos

“Ateitininkų Ideoloį 
ties” su “Aušra”:

kreipiančiu simptomu ir ve- “liekarstvų” piršlybomis ne- 
dahči^ prie susirūpinimo sa- tu^s p;.Q’0s'įal^tLiš .rinitai 
v o širdies padėtimi. Kartais, Sergančio žmogaus eksperime- 
padidėjusi liauka,, spausdama kaip tai yrai daroma Jabo
ypatingų nervų iššaukia kosu
lį. Retuose atsitikimuose mi
nėtais simptomais ligonis vi-

ratorijose su kai kuriais gyvu
lėliais. Gal tas, gal tas “ma

tų gauti visų vežamų, Lietu
von vartotų naminių daiktų 
paliudytą- surašą.

' Bų šio surašo* įstcrtyrfiūT ?ėl-'
kalauja dar sekančių žinių:
; . ■ • i t

I) Jei kraustomasi į Lietu
vą apsigyventi, — tai turi būt 
pažymėta, ar važiuojantis yra

neSH-nnd«a Iki vidun,■ °. *** “,na{is’’ P"* 'Lietuvos pilietis, ar kitos vai-
sai nesiskundžia iki vidurių nionemis geriau lai patys “pi-1 - --- -

mūsų atgimimas. Pirmasis suteikė mūsų švier'paįrimas arba širdies nusilp- r£iįaį” save <<gydo ” Varto-
suomenės gyvenimui individualinės tautinės jnėjinias pradeda reikštis aikš- jaTd atatinkamus vaistus, po- 
lyties, antrasis veda šviesuomenę į pilnutinį tėn. < . . i]gį ir prie to priskirtą mais-

tus bus paimtas muitas iš jo 
užstato.

Lietuvos muilinės ir valdi
ninkai tufti jV^riausybės įsaky
mą daryti visų galinių palen
gvinimų atvykstantiems Lietu
von. Bet yra aišku, kad jie ne
turi teisės laužyti šalies įsta
tymų. Patys keliautojai turi 
pasirūpinti, kad prie įstaty- 

pilietis, tai nuo kurio laiko li-im^ reikalavimų būtų prisitai- 
gi kurio laiko jis gyveno už-ib^n^a’ Kuomet jie tai padarys,

krikščioniškojo gyvenimo turinį.'Aušra nu
švietė musų žemiškąjį gyvenimą glbitajame 
krašte; Ateitis žada mus vesti į amžinąjį gy
venimų dieviškoje mūsų tėvynėje. Be Aušros 
mūsų tėvynėje nebūtų galėję būti ir šitokios 
Ateities, kokia ji dabar yra; o be Ateities 
Aušra nebūtų įgavusi tikros savo prasmės. 
Ateitis taip laikosi Aušros, kaip gyvenimo 
turinys laikosi gyvenimo formos, arba lyties. 
Aušra pasistatė tikslą atnaujinti mūsų gyve
nimą, tautinėje lytyje; Ateitis ryžosi atnau-

Ši pagūrklinės 4iga vra ty- tą ir j° kiekybę, nekartų ligo- 
pinga kartais net labai dide- 11 *s visiškai pasveiksta. Gydy- 
lio laipsnio akių išvertimu bei uias šiuo būdu užima ilgų lai- 
iššokimu, kas duoda nepapras kik- tat nevisuomet ligonis, o 
tų išraiškų ligonio veidui, nes P° draug ir jo namiškiai turi 
išrodo lyg akys būtų pusiau iš užtektinai kantrybės ištverti 
kaktos iššokusios. galo, ir nekartų, ligoniui

Rankose, pirštus ištiesus, ma šiek-tiek pagerėjus, pertraukia 
tosi juose smulkus jų virpėji- gydymosi. Tokis pasielgimas 
mas; oda gan šilta ir drėgna, niekuomet neišeina ant gero. 
Nervotumas kartais yra net ir į X-spinduliais gydoma daž

sienyj. Jei vykstantis Lietu
von asmuo yra ne Lietuvos 
pilietis, tai ligi kuriam laikui 
jis mano gyventi Lietuvoje.

2) Jei prašoma įleisti Lietu
von palikimą — reik pažymė
ti, kad gaunantis palikimą as
muo yra Lietuvos pilietis ir 
gyvena Lietuvoje, bet yra ga-! 
vęs palikimą užsienyje.

I
3) Jei prašoma įleisti Lie-

jie įsitikins, kad jų kelionė 
bus smagi, kad jie išvengs 
daug bereikalingų nesmagumų 
ir laiko trukdymo ir muitinė
se ar kur kitur jie visuomet 
susitiks su mandagiu ir ma
loniu apsiėjimu.
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dideliS'. D5‘ niausi tuvon - reik pažy™-

sis: omnia instaurare in Cl.risto. Žodžiu ta- menkmekl° 1,«on,s Parauda gfc> kur ligonig atsįsako pasį. ti, kad keliautoja yra ištekė
jusi (kada ir kur) uz Lietu
vos piliečio ir tuo įsigijusi Lie 
tuvos pilietybę.

Visais, viršminėtais atsitiki
mais turi būt sudarytas pil
nas ir tikslus visų vežamų dai 
ktų surašąs; šis surašąs turi

sis: omnia instaurare in Christo. Žodžiu ta 
riant, du mūsą atgimimu, tautinis ir dvasi
nis, yra organiškai su savimi surištu.”

savo temperamento lyg' varą, duori operacijai arba kur opa-
l”Qa nnbnrln ta q V n n V i q uoirvirtakas nekartą pakenkia šeimos 
santaikai ir ramybei. Kartais

GARSINKINTES
“DRAUGE”

racija daryti dėl vienos ar ki
tos priežasties yra nepatarti-liga paveikia net į ligonio pro

tą. Ligai tęsiantis, ir. jos nuo- .Ši°S ™ieS Pa&urk
dingumui į kūno sistemas įsi- linui gydyti yra vartojama chi- 
galint, ligonį, pagaliau, ištin- rurgiška priemonė.

Balandžio 1 d. Kauno Ba
zilikoj įvyko kunigų šventini
mai. J. E. Arkivyskupas Met
ropolitas įšventino kunigais 
4»9 klierikų. Be to, 60 pakelta 
į aukštesnius klieriko laips
nius.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

dais, nes dėžę galima atidaryti vyskupo 
ir kapitulos antspaudėles sulaužius. Norė
dami palikti ir šias dvi antspaudėles 1838 
m. perkirpo juostą ir pažiūrėję vidun juo
stą susiuvo ir naujai užantspaudavo.

Relikvijų yra šeši gabalai, kurie su
vynioti į baltų' atlasą, tik kaukuolė į rau
doną. Prie kiekvieno gabalo pridėtas są
rašas, kuriame pažymėta, kada ir kas iš 
jų buvo paimta. Be to, rasta kunigaikš
tiška mitra su šoninėmis juostelėmis ir 
gabalas gelsvai vyšninės spalvos rūbų. 
Visos relikvijos pridengtos iš viršaus pu
siau aksominiu buvusiu dėžės vidujiniu 
apmušalu. Visi raštai rašyti pačių kuni
gų paprastame popieryje. Pirmas rašytas 
praloto Mykalojnus Slup.kio, kuris 1693 
m. Katedroj palaidotas ties šeštu dešiniu 
šulu.

Pirmas relikvijų apžiūrėjimas buvęs 
1664 m., pačiam karaliui Jonui Kazimie
rui į-akius, j,o rusų karo, kada relikvijos 
bu ve slapstomos ir įvairiais keliais po to
limus kraštus vežiojamos. Bet po 3 metų 
tas pats karalius įsako antrą kartą relik
vijas peržiūrėti ir išdžiovinti, kad nesu-

gestų. Tuos, kuriems jis pavedė tai pada
ryti, karalius prisiekdino, kad nieko ne
paimsiu. Tos priesaikos aktas pasirašytas 
vysk. Sapiegos, vysk. Tyzenhauzo, rašti
ninko Kiprijono Bžostauskio, Kopecio ir 
kanauninkų Slupskio ir Žuchorskio. Komi
sija tiksliai surašė rastus Šventojo kaulus. 
Paduodame to rašto ištrauką:

Kaukuolė su plaukų liekanomis ir ža- 
; ndikanliais ir atskirai suvynioti 26 dan- 
i tys. Viena sveika mentė ir antros pusė. 
i Krūtinės kaulai. Nugarkaulio 12 didesnių 
i ir lt mažesnių kaulelių. Kaulas os saerum. 
Šonkaulių čielų 10 ir sutriuškintų dides
nių ir mažesnių gabalų 24. Dvi rankos. 

! 20 kojų ir rankų pirštų' kaulelių. 2 šlauni
kauliai. 3 didesni ir 33 'mažesni įvairūs
kaulai.

Šitie kaului mūsų protėvių buvo lai
komi didžiausia brangpnybė ir dalinami 
tik labai aukštiems asfnenims prašant ir 
tai nenoriai. Pats Jonas Kazimieris ir 
Myk. Višnioveckis taijį ir mirė, nesulau
kę kol j'em> Vilniaus .kapitula atsių; jų 
prašomų relikvijų dalelių. Medicėjų gimi
nės kunigaikštis Cosmos net du kart bu

vo priverstas to j>aties prašyti. Jam buvo 
duota tik mainais už italės šv. Marijos 
Magdalenos de Pazzis, vienuolės dantį ir 
plaukų pluoštelį. Tos relikvijos buvo siu
nčiamos kapitulai, bet Vilniaus vyskupas 
Pac jas paliko sau, nes neva de Pazzis 
buvusi jo giminaitė ir, tik jam 1684 m. 
mirus, kapitula savo turtų atgavusi.

Pirmas Cosmoso laiškas buvo siųstas 
per jėzuitų generolą. Kadangi kapitula bu
vo bloguoju su jėzuitais, tai ji nužemintai 
tik atrašė, kad ji laukianti savarankiško 
dievobaimingo kunigaikščio laiško. Tada 
Cosmos kreipėsi prie karaliaus Sobieskio. 
Tasai įgaliojo kapitulą nuimti Jono Ka
zimiero antspaudus ir, pasinaudodamas 
proga, prašė ir sau relikvijų trupinėlio.

į tai kapitula atsakiusi, kad trūkstą 
dar popiežiaus nuncijaus sutikimo. Kuo
met ir visa tai buvo gauta, tai kapitula 
vis dar vilkino pusantrų metų, kol 1607 
m. karaliaus prašymas buvo patenkintas. 
Karalius Jonas pats už tą malonę raStu 
dėkojo.

1736 ?u. vėl relikvijų prašo karaliaus 
Au'zūšto UI žaiOųa Marija, pats karalius

ir Didžiosios Kunigaikštystės Kancleris , 
Sapiega. Šis prašymas buvo be tokių trul 
dymų patenkintas. 1838 m. peržiūrint ri 
likvijas pirmo grabo drobėj didelėm ra 
dėm užrašyta: Reliąuiae Sancti Casimi 
Confessoris. Smulkiai apžiūrėjus, įsitikii 
ta, kad tai buvusi iš Romos su kitom r< 
likvijom atgabenta ta pati dėžė, kurit 
šv. kūnas rusų karo metu XVII am. buv 
slapstomas ir vežiojamas.

Dar pirm to vysk. Tiškevičius Jurgi 
vieną kaulų padovanojo Vilniaus jėzu 
tams, o antrų išsiuntė Neapolio bajor 
kilmės jaunuomenės organizacijai. (Jai š’ 
Kazimieras, kaip kunigaikštis, turėjęs 
patingos reikšmės). Karalius Mykolas Vii 
nioviecki kelis kart prašė sau relikviji 
tikėdamas, kad jos jam padėsiančios kt 
liauti su netikėliais turkais. Kapitula i 
jam atsakiusi, kad be vyskupo, kuris tu 
laiku buvo Romoje, ji negalinti vyskup 
antspaudų tauzyti,

(Daugiau bus)

Kūno geismams pataikavimas — sie
los marinimas. u
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kalų “Visi žmonės.” Salė bu
vo pilna publikos. Taigi vaka
ras išėjo visapusiai sėkmin
gas. Buvo ir svečių iš tolime
snių miestų, kaip tai kun. Ka- 
rkauskas iš New Haven ir t.t. 
Veikalu režisavo art. Olšaus

Balandžio 19 d. į Šv. Mari
jos Kolegiją atvyko Jo Eks
celencija vyskupas P. Būčys,
M. T. C. Atlikęs vedamuosius 
reikalus Wasliington’e apsisto-Įkas. Be gražių ir pamokinan-
jo New York’e, kur, pabuvęs čių žodžių, buvo ir gražios, ža- 
keletų dienų, atvyko i kolegi-įvejančios muzikos. “Visi žino
ję. 1 "i * * mes” pirmų syk Amerikoj lie-

kienę. Velykų šventes taip pat 
pas jų praleido ir jos brolis 
Jonas Būdvietis iš Brooklyn, 
N. Y. ;

Praeitų savaitę Stafford 
Spring’e j šv. Edvardo baž-

praeitų ketvirtadienį surengė Lietuvoj ir vienų arnikų.
“sliower party”. Vestuvės ne
užilgo įvyks.

Šv. Jurgio draugijos salės

licininko nužudymu mažeikie-Krašto Direktorija tam tikrų
Virėjas čiai sujaudinti.

IR VĖL KOSCIUŠKA AN
GLŲ LAIKRAŠČIUOSE

TILTŲ STATYBA KLAI
PĖDOS KRAŠTE

kambary, Union City, sekma- / Anglų spaudoje pradėjo ro-
uuuuk r: i ova jai v ai vivp mcl/j- j. . , . 1 “
ny«a isilaužė baisas pikta,la-1 P°P,«t rasU pasikoręs dytis ginčai apie gen. KosciuS 
riai-fanatikai. Nupielave durc 52 met, amžius. kos lietuvybe. Bal. 15 d. tu,upielavę 
les nuo visų trijų altorių, jie 
išėmė šv. Ostijų ir numetė ant

Su juo sykiu atvažiavo kun. jtnvių tarpe buvo loštas. Orą- |()jv0I10. AuksOj Rrha kitokill 
Cepnkaitis ir kun. Halabnnla žu, ir labai naudinga, būtu, brangenyhil!> neliet5. pasirodo,
iš Philadelphia, Pa.; kun. J. 
Šeštokas iš New Yorko ir kun.' 
Dr. Barnabas.

Tų pačių dienų vakare Dr. 
Barnabas davė paskaita su va
dinamais “slides,” kuriais iš- 

lo pravoslavų bažnyčių 
Iktūrų ir šiek tiek kalbė

jo apie indijonus, iš kurių yra 
patsai kilęs.

Pabuvęs keletu dienų, Jo 
Ekscelencija išvyko tęsti sva- vls 
rbus reikalus.

kad ir kitu miestu lietuviai1

Spėjama, kad tai saužudystė. 
Priežasčių dar nesužinota.

Mažeika buvo gero būdo ne 
tik namie, bet ir draugijoj. Jis

tuo
klausimu ‘ ‘ Waterbury Even- 
ing Democrat” įdėjo, tūlo Pat 
Kelley laiškų į kurį tuojau la
bai gerai atsakė kun. J. Kri-

(imami
*

parsikviestų artistus ir pama
tytų tų veikalų.

Buvau pamiršęs pasakyti, 
kad buvo žmonių ir iš Water- 
burv.

NAUJAS LIETUVIS 
GRABORIUS ♦

Šiomis dienomis kitas lietu- 
baigė graborystės moks

lus. Tai Aleksandras Karto
nas, brolis kun. Kartono. Nors 
dar neturi vietos ir dar nėra 

ta
čiau tikimos, kad greit tai pa
darys ir pradės teikti lietu
viams patarnavimo. Kartonas 
mokslus ėjo New York’e.

Balandžio 17 d. kun. ‘Dr. J.
Navickas, Šv. Marijos Kolegi- *"’nęs valstybės kvotimus 
jos direktorius, įvairiais rei
kalais, išvyko į Chicagų. Jam 
palinkėta geriausių pasiseki
mų. ,

buvo pirmininkas šv. Jurgio įPasi tie fanatikai buvo apimti ko
kios pragariškos neapykantos draugijos. Laidotuvės įvyko Rytiečiai lietuviai visur 

trečiadienį iš šv. Marijos baž-'skleidžia obalsį: Ginkime gen. 
nyčios. Paliko žmonų, du sū-j Kosciuškos lietuviškųjų kil
nu, dvi seseris ir vienų brolį mę.

LIETUVOS GYVENIMAS
Rašančiam kratos protokolų policininkų pasigrobė jo revo- 

polic. J. Gelumbauskui laši- lverį su visais šoviniais ir pa- 
nių vagis Pr. Uosis trimis bėgo.
kirvio smūgiais nukirto gal- Kviestiniai ėmė bėgti į ga-

Šv. Sakramentui išniekinti.

Velykų šventėms buvo par- 
vykę į AVaterbury: Vasiliaus
kų šeima iš Richmond Hills, 
L. T., kurie viešėjo su Kudir- 
kais, Delininkais iš Brooklyn, 
N. Y., ir Pavasarių šeima iš 
New Brunswiek, N. J.

Tarp studentų parvykusių 
šventėms buvo matyt G. Ur
bi ūtė iš Marywood kolegijos, 
Scranton, Pa.; J. Ališauskas 
iš Georgetown universiteto, 
Washington, D. C., ir B. Kri
ščiūnas iš Manhattan kolegi
jos, New York.

vų, paėmęs polic. revolveri 
pabėgo.

Kun. A. Petrauskas, atlikęs 
apylinkėje ir tolėliau misijas, 
kai kuriam laikui atvyko į ko
legijų. Visi sykiu džiaugiamės 
jo darbo vaisiais ir linkime 
geriausių sėkmių tolimesnėj jo 
darbuotėj.

WATERBURY, CONN,
SVEČIAI

Velykos Šv. Marijos kolegi-' 
joj buvo ramiai praleistos. Kai

Šiomis dienomis turėjome 
garbingųjų svečių. Tai buvo 
kunigai Cepnkaitis, pietinės 
Philadelphijos lietuvių klebo
nas, šeštokas, New York ’o lie
tuvių klebonas ir TTalaburda,

Pas mus vištų vagystė taip 
Įvedė į pikti savininkus, da
bar vagiams daug geriau bū
tų papulti į teismų, negu į sa
vininkų rankas. Štai: šiomis 
dienomis Steponavičiui pavog
ta 15 vištų.

Joana Briedaitė su M. Las- 
kevičiene iš Philadelphia, at-

kune mokiniai gavo progos Re8uč'. kazimįeriefių naujoj vykusios čia pasisvečiuoti, ap-
parvaziuoti namo j svečius; pa - j . . . _ . . . ------
si likę kolegijoj rado priemo
nių smagiai laikų praleisti. Iš
karto oras nebuvo palankus 
pasivėdinimui, tačiau greit iš- 
giedrėjo ir liuosai galėjai nau
dotis pavasario gražumu.

Po švenčių, poilsio ir pasi
linksminimo, visi ruošiasi prie 
trečiojo, ir paskutinio, mokslo 
meto laikotarpio. Visiems kuo 
geriausios laimės!

Viltoj, Newton, Pa. kapelio- ,lankė Dubauskus ir Aleškevi 
nas. Jis yra įžymus Sesučių,gius- Kadangi tuo metu įvyko 
Kazimieriečių geradaris. Visi, I- P- bankietas, tai Brie- 
jie užsuko grįždami iš lietuvių ^a^e pasinaudojo ta proga ir
kolegijos, Thompson, Conn. bankiete dalyvavo.

Išvažiavo Julia Baranauskaitė yra pa-
Kun. Valantiems ir Kazlau- v- -v ,r. . ,•’ rvaziavus iš Mianu Beacn,

skas buvo nuvykę į Scbenec- t™ r, ± , • i* ‘ f h la. Šventes praleido pas sa-
tadv, kur dalyvavo kun. Stri- a-v ii • . -;’ . vo tėvelius; dabar apsistos
maicio sidabrinėse kunigystės

Besidžiaugiant pavasariu, 
mus netikėtai užklupo nelem
toji audra. Ištisų vienų dienų 
ir naktį snigo su lietumi; ži
noma, viskas sušalo, ypač gai
la buvo brangių medžių, ku- 

'S nemažai žalos padary
me to, daug nulaužta bran- 
medžių. Susisiekimas su

trukdytas, ne vieno žmogaus 
gyvybė buvo pavojuje. Pada
ryta daug nuostolių.

sukaktuvėse. Sveikiname jubi
liatų', susilaukusį tokių gražių 
ir brangių sukaktuvių. Kuni
gas Strimaitis yra karštas lie
tuvis patrijotas.

RINKINIAI

New Yorke.

Daktaras ir ponia Stanislo- 
jvai pradėjo statyti naujų ak- 
j meninį namų Prospect’e. Ru
denį, gal, turėsim įkurtuves.

Šv. Marijos ligoninės alum-
_______ nes praeitų pirmadienį Waver-

Ona Barkauskienė (Budvie- h ^nn’ Chesliire, suruošė me- 
'čiūte) draug su Stasio Yorko t’nl bankietų ir šokius, Vaka- 
šeima šiuo nori pareikšti nuo- dalyvavo daktaras ir po- 
širdžių padėkų Brooklyno, N. n’a ^tan*slovai, slaugės Elena 
Y., Moterų Sųjungos narėms ^t'ktoitė, Ona Dvileskaitė ir

Balandžio 5 d. Mažeikių po
licija gavo žinių, kad iš 4 į 5 
d. išplėštas P. Garelio gyv. 
Laižuvos valse. Purplių k. ne
gyvenamo namo langas ir pa
vogta lašinių bei dešrų nž 180 
litų.

Policija jau tų pačių dienų 
susekė vagių pėdsakus ir pas 
įtariamus padarė kratas. Da
rant kratų pas A. Barauskų 
(Mažeikių m. Daukšo g-vėj) 
lašinių nerasta, bet paaiškėjo, 
kad jo bendrininkas buvęs Pr. 
Uosis gyv. Vytauto gį 35 nr.

Sužinojęs tai policininkas 
Gelumbauskas kad Uosis vog
tus lašinius nespėtų paslėpti, 
pasikvietė prikomandiruotų 
prie nuovados pasienio poli
cijos sargybinį A. Baltrukonį 
ir apie 23 vai. nuėjo į Uosio 
gyv. butų padaryti kratų. Kra
tos liudininkais pasikvietė ir 
Pr. Aleknų, Ž. Kinčinų ir Ši
mkų.

Po kratos Uosio bute Gelu- 
mbauskas sėdo prie stato ra
šyti protokolų, o Uosis atsi
sėdęs tame pačiame kambary
je ant lovos (kviestiniai bu
vę pasilikę virtuvėje), gi sar
gybinis Baltrukonis tuo metu 
iš buto buvo išėjęs Į kitų na
mo galų ir klausinėjęs gyven-

tvę, čia jie susitiko sargybinį 
Baltrukonį ir norėdami jo iš
vengti bėgo. Baltrukonis kelis 
kartus iššovė, manydamas, 
kad bėgančių tarpe yra ir Uo
sis, bet jo jų tarpe nebuvo.

Kadangi kviestiniai irgi no
rėjo pasprukti, jie matę visų 
įvykį, nesulaikė žmogžudį, bet 
leido jam pasprukti, tai poli
cija juos visus ir žmogžudžio 
Uosio sugyventojų Anastaziją 
Kinčinienę sulaikė kaip ben
drininkus.

Juozas Gelumbauskas poli
cijoj tarnavo nuo Lietuvos Ne 
priklausomybės kūrimosi die
nų, 1919 m. vasario 15 d. ir 
per visų tarnybos laikų savo 
pareigas atlikdavo sąžiningai 
ir stropiai, už kų Lietuvos Re
spublikos Prezidento aktu bu
vo apdovanotas Vytauto Did
žiojo IIT-jo laipsnio medaliu 
ir Lietuvos Nepriklausomybės 
16 metų jubiliejiniu medaliu. 
Piliečių apsaugos departame
nto įsak. 7 nr. 5 paragir. iš 
1928 m. buvo išreikšta jam 
padėka už energingų atlikimų 
pareigi} suimant žymius žmo
gžudžius Krampį, Beniušį ir 
Ruginį. ,

Gelumbauskas gimęs 1882 
m. ir šeimyniniame gyvenime 
buvo labai darbštus ir malo
nus žmogus, liko našlė žino

tojų apie Uosį. Uosis pasinau-įna Julijana, sūnus Juozas 13 
dojęs ta proga, kad kambary- metų ir duktė 9 metų. Žmona 
je liko tik jis ir policininkas (sužinojusi vyro tragingų mir- 
pasiėmęs kirvį, rašančiam pro tį susijaudino ir smarkiai ap- 
tokolų polic. Gelumbauskui j sirgo. Jos gyvybė yra pavo- 
smogė pentimi du kartu į gal- juje.

(Musų korespondento).
Klaipėdos Kraštas apie 150 

kilometrų tęsiasi pamariu, pa
jūriu ir palei Nemunų. Gana 
daug upių, upelių ir įlankų 
krašte per kurias tenka svar
biausiose susisiekimo linijose 
(plentuose) tiltų pastatyti.

Bene didžiausias ir moderni 
škiausias tiltas Klaipėdos Kra 
šte yra 1925 metais pastaty
tas gelžbetoninis “Prezidento 
Griniaus tiltas” ties Šlažų kai 
mu, kuris sujungia Rusnės pa
rapijų ir visų pamarį su Šilu
tės apskrities miestu.

Šito tilto statyba gana di
delę pinigų sumų Klaipėdos 
Kraštui kaštavo, būtent: dau
giau kaip vienų milijonų litų. 
Prie šitos sumos prisidėjo ce
ntro vyriausybė su 200,000 li
tų pašalpos ir 200,000 litų be- 
nuošimtinės paskolos.

Visų didesnių tiltų statybų 
neminėsime. Kintų parapijai 
labai svarbus 1927 metais pa
statytas tiltas per senųjų Min- 
gę ties Jaciškiais. Anksčiau 
šitoje vietoje keltui esant bu
vo gana apsunkintas sūsisie 
kimas su Šilute.

sumų, apie 60,000 litų šio til
to statybai skyrusi buvo, bet 
vietiniai suinteresuoti kaimai 
ir apskritis dėl likusios dalies 
reikalingi} pinigų nesusitarė.

Per tai tiltų statyba kelis me
tus užsitęsė. Pagaliau prieš 
dvejus metus vis dėlto Leitės 

(Tęsinys 4 pusi.)

NAUJOS KNYGELĖS
Jėzus Kristus Karalius, pa

tašė kun. Pr. J. Vaitukaitis, 
karna ...................................... 10c

Švenč. Jėzaus Širdies Troš- 
'imai, to paties autoriaus 15c

Viršminėtos knygelės yra la 
bai naudingos ir kiekvienam 
žmogui reikalingos, patartina, 
kad ta knygelė rastųsi kiek
vienuose katalikiškuose na
muose.

Reikalaukite tuojau pas pa
tį autorių, 4557 So,Wood St.,
Chicago, III.

arba

“DRAUGAS” PUB. GO.
2334 SO. OAKLEY AVĖ.,

Chicago, 111.

BRANGINTINAS
PATARIMAS

Jeigu jus greit pavargstate, jeigu jus 
netenkate spėkų tik truput} pasiju
dinus, jeigu jus ne esate taip tvlr- 

OJnr, Volin ’tas kaiP kad buvote plrtnlaus, jeigu 
C31UO K VII ll rūpesčiai arba kokie kiti reikalai su- 

trumpiausiai pasiekiama aps- ,naž,no Juinj tvirtu^ priimkite, 
krities valdymo vieta.

Leitės apylinkės gyventojų 
labai didis pageidavimas per

Nusa-Tone
ilgus metus buvo — per Leitę

Gydytojaus prcskripcljų, kuri atgra
sino pasitikėjimų ir tvirtumų tūks
tančiams. Šis pastebėtinas TONIKAS

tilta ties Bėašu kaimu aautl dabar but nupirktas kiekvienojuitų lies Kalinu guuii. va|8ttnyeJoj Mėnesinis treatmentas
Nors savo laiku — 1924 met.1 ?tainuoja Vleną Doierj. Nusipirkitebute!} tuojaus — pilnai garantuotas.

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
be persėdimo

METINĖ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Rengiama vadovybėje

Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos 
GARLAIVIU

"BER11N"
Išplauks iš New Yorko Gegužės 10 d. 

■ Trečios Klases Kainos: ■ - ■
Ii Naw Yorko į Klaipidą.......................—...$ 92.00
Į Klaipėdą ir atgal...... . ........................ ......... 153.50

Pridedant Juag. Valtį. Taktai.

Velykų dienų, Šv. Marijos 
kolegijos koplyčioj įvyko ne
paprastos iškilmės. Buvo pri
imti nauji bandiniai į Mari- 
jonų kongregacijų. Bandiniais 
tapo: J. Sabaliauskas, Loveli, 
Mass.; M. Šmigelskis ir A. 
Naudžiūnas, So. Boston, Mass.

Linkime jiems geriausių sė
kmių.

A. Maciūnas (L. K.)

NEW BRITAIN, GONN.

ir visiems, kurie prisidėjo prie 
palaidojimo jos brangios mo
tinėlės, a. a. Onos Yorkienės 
— Budvietienės, kuri mirė ko
vo 28 d. (po sunkios operaci
jos).

Širdingai dėkoja kun. Pan- 
lioniui ir jo pagelbininknms, 
kurie atlaikė gedulingas pa
maldas Apreiškimo bažnyčioj 
už velionės sielų, visiems Wa- 
terbury’o giminėms, pažįsta

miems ir draugama-ėmsi už už
uojautų ir paskutinį patarna
vimų.

Julia Plunksnaitė, Ed. Danise- 
vičia ir Ed. Kažemekas.

A. Paukšlaitė šventes 
leido New York’e.

pra-

P. Saradinskaitės draugės

‘VISI ŽMONĖS'

Verbų sekmadienį nevbritai- 
niečiai turėjo progos matyti 
scenoje pirmų kartų gražų vei-

Vera Prūsaitis (Bndviečifl- 
tė) iš Bangor, Me., po laido
tuvių savo motinėlės prieš grį- 
štant namon savaitę praleido 
pas savo seserį O. Barkaus-

vų ir trečiu smūgiu jau kirvio 
ašmenimis perskėlė žandų.

Nuo paskutiniojo smūgio Ge

Dalyvavęs kartu sargybinis 
Baltrukonis nepemešdamas šio 
žiauraus įvykio pradėjo rody-

lumbausko galva beveik visai (ti pakrikimo žymių, padėtas
atsiskyrė nuo kūno ir jis kri- ligoninėn.
to vietoje negyvas. Nužudęs) Šiuo baisiu ir žvėrišku po-

Hitt and Runn.

Informacijų kreipkite* j

COSMOPOLITAH T8AVEL 
SERVICE
J. AMBRAZIEJUS Ir E. 
RUDNIKAS SAV.. IM 
6rand St.. Brooklyn, N. Y.

"MAUJENOS” I7J» S. Mal- 
ited St., Chicago, III.

ATLANTIC TRAVEL SER
VICE, K. Sidabras. Prop. 
MI W. Broadrray. So. 
Boston, Mass.

A. S. TREČIOKAS, 117 
Adams St., Newark, N. J.

"DIRVA", MM Saparlor 
Ava., Cleveland, OMo.

JOHN SEKYS, 41T Park St., 
Hartford, Conn.

HORTH GERMAN
LLOYD

Linl|a Garely Garlaivi*

BREMKN
EUROPA

PAUL MOLIS, I7M—Mth 
St., Detroit, Mtchigan.

P. BARTKEVIČIUS, S7S No. 
Maln St., Montollo, Mass.

J. J. URMAS l» Oak St.. 
Lavrrence. Mass.

J. 2EMANTAUSKAS, 130 
Congress Avenue, Watar- 
bury, Conn.

C. J. WOSHNER,-I1JI Car- 
ton St., S. Pittsbargh, Pa.

A. VARAU US. IM0 Canon 
St., M* All Natlons Bank 
Bldg., Pittsburgh, Pa.

LITHUANIAN VIENYll 
PUSLISHIN6 CO., Ifl 
Orand St., Iklyn. M. Y.

A Man in His Own Home is Sometimes Without Honor!
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
TILTŲ STATYBA KLAI

PĖDOS KRAŠTE
ir, sukėlusius sniegenų užde
gimų, varo žmones j kapus. 
Jei kas žinot, nurodykit būdų 
kovoti su šia pavojinga liga 
ir kaip elgtis ja susirgus.

Kitose Lietuvos dalyse ar 
serga šia liga, ar ne — nete
ko sužinoti.

(Tęsinys nuo 5-čio pusi.)

tilto statymo prieita. Statyba 
taip neapgalvotai pravesta, 
kad šio pavasario tvanas be
veik visiškai sugriovė. Ilgų lai
kų nebuvo galima juo naudo
tis ir tik pėsti asmenys var- Mūsų knyga} rinkoje esam i 
gi ilgu i tegalėjo pereiti. Įdomu, šio to ploniau \. Visų knygų 
kaip atitinkamos vietos gal-turinius, žinoma, dienraščio 
voja dėl šio naujo tilto ap- skiltyje būtų labai sunku — 
griuvimo. Kyla klausimas, j beveik negalima — aprašyti 
kiek triukšmo būtų kilę, jeigu mat tai užimtų labai daug vie- 
Šiažų tiltas arba Mingės til-tos. Tat tebūna leista man bent 
tas ties Jaeiškiais apgriuvęs vienų kitų įdomesnę knygų pa
būtų, kuriuos savo laiku lietu-; minėti, nors ir nesistemingai, 
viškos Direktorijos pastatė. į— ne iš katalogo.

Būtinai prisiminti reikia Mo| Run Jonas Le,Malc. 
raskių tilt, per Jttravos upeli. zieti Palaimintasis Kunigas
Dalis šio tilto karo metu ru-,T „ , T , •Jonas Bosko Jo a:anuo, darbai
sų kariuomenės sunaikinta, ir . ... n.. .... .... ir auklyba. Prakalbų
tik provizoriniai sunaik'ntie.i 
dalis pataisyta. Nuo karo pa

ir auklyba. rraKamų paraše 
J. E. Vyskupas M. Reinys. 
Lietuvių Saleziečių leidinys. 
Turinas, Italija 1930 m. Kai
na 13 litų.

Šitame storokame veikale,

VADOVAUS SAVO CHORUI reen O’Sullivan, Toni Dugan, 
Larry Kent, Raųuel Torres, 
Jose Crespo, llarry Gribbon, 
Don Alvarado, Anne Shaefer, 
(Jastou (ilass, Junior Coghlan, 
Pliti D’Orsay, Mary C'arr, Oli 
ve Borden, Carnielita (lera- 
ghty, George lzavis, Rutli Cli 
fford, .Mary Philbin, Vera 
Reynolds, Don Jose Mojiea, 
•Jobu Roelie ir Jolinny 11a- 
rron

“DRAUGO” PIKNIKAS IR VAJAUS 
UŽBAIGIMAS

GEGUŽĖS (MAT) 14 D, 1933, VHAUTO DARŽE
\\ ilson, episkopalė, dažnai <la 
lyyauja šv. Mišiose ir nepap
rastai remia katalikų vakarė
lius. Mary 'Brian lanko katali 

Johnny Uines yra di- |<tl bažnyčias ir dažnai daly*
J| Jausiąs pngelbininkas mote y^uja pamaldose.
rų draugijoms per liazarus. ’
.John McConnnck, rtaininin-i <!al"na pažySmti ir kitų ti
kas, kai ton gyv.ma, dažnai i kf'J1,“Ų D^o-
buvo matomas parapijinėse
pramogose.

Iš žymių direktorių katali
kų yra Eric Von Stroheim,

čiausi K rikščionys Mokslin
čiai (Christian Scientists) y- 

Į ra Conrad Nagel, Belle Benu

Joseph .Cawthorae’o brolis 
yra episkopalų kunigas. Jo 
moteris yra katalikė. Jis lan
ko katalikų bažnyčias ir daly
vauja šv. Mišiose su žmona 
visai savanoriai.

George Fawcett nepriklau
so jokiai bažnyčiai, nors už
augo episkopalų. Jis yra prie
lankus visoms tikyboms ir tvir 
tai laikosi dešimts Dievo įsa-

\Yilliani K. Uo-! 
McCarey ir Sam

ett ir Corinne Griffiths. Mary j Jis ypatingai myli Ma-
į Pickford kadaisie buvo stipriJobu Ford, 

vvard, Leo
Taylor. Von Stroheim savo',..... , T „

, , ! Phihppe de Lacy, Ernest To-gyvenuue yra daug nukente- „ _. .
jęs; kai Dievas duoda jam kry

r.arė, bet ne dabar. Kiti yra 
Beatriče Joy, Enid Bennett,

rrer»?e, Charles Ray, Charlo- 
tte Greenwood, De Witt Je- 

ir

baigos iki šiandien jau apie 
pusantro dešimtmečio laiko 
praėjo, laikinai pataisytoji da
lis berods dar vis stovi, bet 
labai bijoma, kad ji veikiai lyg veidrodyj, atvaizduota ku- 
sugriūti

J. Brazaitis, Aušros Vartų parapijos varg. ir 
Vargonininkų Sąjungos Cbicagos kuopos sekretorius 
gegužės 8 d. su savo didžiuoju choru dalyvaus ‘Drau
go’ vajaus koncerte Paliulio salėje. Tame koncerte, 
kaip jau žinoma, didelę programos dalį išpildys 
philadelpbietė dainos žvaigždė. E. Mickūnaitė.

žiu, jis padėkoja Dievui paau- .
i i i x v , įinings, Algol de Brulier,Rodamas kitų sv. Ritos statu-1 w.
, , -, - , v v - isiek-tiek Douglas Fairhankslų kitai bažnyčiai. _ T ® „

Jr., Joan Crawford ir Janet
Bažnyčia Gerojo Ganytojo Gaynor 
everly Hills’e pastatyta ka-Beverly Hills’e past. 

talikų artistų aukomis. May! Vienintelė kine aktorė, A- 
McAvoy paaukojo vargonus, i nna May Wong, yra Konfuci-

gali. Šiuo tiltu net 
sunkieji autobusai iš Jurbar-

klaus kunigo Jono Bosko di
deli darbai ir Saleziečių vie SKAITYTOJU BALSAI

ko Mikytų link ir atgal važi- nuolijos pradžia. Knyga pada-
nėja. Taip pat ir siaurasis ge-kinta į penkias stambias dalis, ąr H0LLYW00D'0 ŽVAIG
ležinkelis ilgus metus net kas 
dienų po kelis kartus per til
tų su sunkiai medžių prikrau
tais vagonais ir t.t. važinėjo.

kurių kiekvienoj telpa po ke
liolika straipsnių pavadinimų. 
Pirmojoj dalyj atvaizduota

IŽDĖS EINA Į BAŽNYČIĄ?

šventadienį gieda savo }>ara- 
pijos chore.

James Gleason yra komi
kas, bet tas nereiškia, kad vis
kas jo gyvenime taip smagiai 
ir juokingai sekasi. Kada ne
viskas gerai sekas, jis randa, 
būdamas stipru kataliku, dide 
lę pagalbų savo tikėjime.

Užaugintas dievotų katali
kų tėvų, Norman Kerry pali
ko ištikimas savo Bažnyčiai 
iki šiai dienai. Savo kambarv-

Iš dažnų skandalų ir divor- 
kun. J. Bosko jaunatvės die- o ypač įg nepadorių paveik 

Jau prieš metus Mociškių til-'nos, antrojoj — pirmieji apa- kuriuos matome teatruo- 
to stovis buvo toks, kad čia! štalavimo žygiai, treciojoj -jse> daug kas mano, kad H-oly- 
būtinai vietoje karo laiku su- Saleziečių veikimo plitimas, i W0(Kjas yra tikroji Sadoma ir 
naikintos dalies naujų tilto da- ketvirtojoj — kunigo Bosko ęOmora. Tai nevisiškai teisin- 
lį pastatyti reikėjo. Šiais klau dvasios atvaizdas, penktojoj ga nuomonė. Įrodysiu, kad di- 
simais besirūpinančios vietos',— paskutinis dešimtmetis ir kitimą aktorių vra žmonės
privalo kuo skubiausiai susi- gale — palaimintojo kun. Bo- j.ftį įr ~e Įa]lko Je tur‘ kišenėse vis ne
rūpinti. i ' sko beatifikacijos dokumentai bažnyčias jr vra (jorį žmonės.

Paprastai didelės reikšmės^’ įvairios Popiežiaus Pijau y
Klaipėdos apskrities pietiniai XIX apie jį paša y tos a os. 
daliai turi Lankupių tilto per Lnyga gausiai įliustiuo a.

Mingę statyba. Nežiūrint, į Spauda graži, kalba lengva ir, 
tai, kad dabartinis keltas la- >kyrus vienų kitų menknieki, 
bai apsunkina ir net kliudo taisyklinga. Veiralas < uos 
susisiekimų pavasarį ir rude
nį net visokių nelaimingų at-
sitikimų įvyksta, net žmonių Paskaityti labai patartinas.

daug nauja 
mūšiam jį

kiekvienam paė- 
į rankas, todėl

Giovanni Papini, Kristaus 
Istorija. Iš italų kalbos vertė 
d-ras P- Mačiulis. 1-ji ir II-ji 

” b-

jaus pasekėja. v
Žymiausieji ir ištikimiau- 

sieji episkopalai yra Victor 
McLaglen, kurio tėvas -. buvo 
episkopalų vyskupas, Josepli 

Francis, 
Bennett,

Ben Turpin, sėdynės (klau
pyklas), Jackie Coogan, — al
torius. Rainon Novarro yra 
aukojęs daug -altorių bažny
čioms. Mažosios (lėlelės sta
tula Šv. Sakramento bažny’- Į Cavvthorne, Alec B
čioje yra dovana Maurice Che I Joan ir Constance/ e I
valier’o. | Ronald Cohnan, George Ar-

Keli ir nt katalikai artistai liss, Virginia Cherill ir Antho
yra prielankūs katalikams. L. ny Bushell.

šioja Šv. Širdies ir Marijos , 
i medahkėhuS. Keliaudamas pa ■ 

Uolly vvocd tini 15g,C(č) g>-!siįma su savim senų, nudėvė-1 
vei.-.ojų. Is šio skaičiaus n'^(tų Naujo Testamento kopiją, 
trečdalis nedirba lilmose. i - fcurių gavo priimdamas pirmų 
ra 43 bažnyčios, didžiausia iš Komunijų.
jų katalikų Šv. Sakramento
bažnyčia, kur kas šventadie- Malley yra Genas iš
nį laikomos septvnerios gv< Scriausiu i ėmėjų katalikų pa-
Mišios. Katalikų bažnvčių vi- raPiii,lill l,aznr'! ir 

,so vra šešetas. Kili dievoti katalikai artis-

VAŽIUOJANČIŲ I LIETUVA 
DĖMESIUI

žųjų Gėlelę, Šv. Teresę ir ne
šioja jos medalikėlį. “Aš tik 
pasikalbu su ja, paskaitau iš 
Biblijos, ir viskas gerai išei
na.” Richard Banthelmess y- 
ra kartais episkopalas, 
tais “Christian ScienJ 
AVarner Baxter yra unitą 

Kitų tikybjų išpažintojų nė
ra daug tarpe filmo žvaigž
džių. John Wayne yra meto
distas, CIaire McDowell epis
kopalė. Greta Garbo užaugin
ta liutarone. Dabar ji, kaip ir 
Gary Cooper, mėgina rast 

(Tąsa 5 pusi.)

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This Is a Famons Vlvant Sėt and In- 
eludes face powder, $1.00; Rouge. 75c, 
Tissue Crcam $1.00, Depilatory $1.00, 
Facial Astrineent $1.76, Bath Salt 1.00. 
Tollet Water $1.25. Pertame $2.75. Brll- 
llantlne 75c. SRin Whltener 75c. Tetai 
Value $12.00. SpecIal price, $1.97 for all 
ten pieces to Introduce tbl« line.

Vardan ...................................
Adr«aan ..................................
Siunčiame per paStą COD

Pinigai gr»«nami, Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

gyvybei pavojinga. Po daug 
vargų 1927 metais pradėta ple 
nto nuo Lankupių į Vilkyčius 
statyba. Paskutiniais metais dalyg. 1929-30 m. “Žinijos 
šio plento statyba pamažu pi- vės leidinys, 
rmyn teeina. Bet visas plentas 
pusę reikšmės teturės, jeigu ne
pavyks tiltų pastatyti. Iš tolo 
ne toks didis objektas, kaip 
Šiažų tiltas, rodos sujungto
mis jėgomis visos atitinkamos 
vietos galėtų susitarti bendrai

KILK BI S ĮVEŠTA Į 
PRACŪZIJĄ

Balandžio ir gi gūžės mėne
siais Prancūzija nustatė kon- 
tigentus (kiekius) Lietuvai į-

dėl statybos. Kas_1925 metais-^. . Pran,cftzijQ 225 arklhis,
buvo galima, turėtų ir dabar 
praverdama būti.

“Turint galvoje Krašto gy
ventojų didelius vargus dėl 
kasdieninio pragyvenimo, rei
kėtų jų senai pageidaujamus 
tiltus kiek galint greitai pa
statyti,” — sako Klaipėdos 
lietuvių laikraštis, apie minė
tus tiltus rašydamas. Ar. V.

Rytinėj Lietuvos dalyje daug 
žmonių suserga smegenų už
degimu. Kadangi ši liga yra la 
bai sunkiai pagydoma, tai 
niekas ja susirgęs ir neišgyja: 
paserga vienų kitų dienų ir 
miršta. Ligi šiol neteko nie
kur skaityti, kad smegenų už
degimas būtu apkrečiama Ii 
ga, tačiau matydamas šitiek 
susirgimų ir mirčių, imi ir pa
galvoji, kad medicina, tur būt, 
tik šios ligos bacilų nesura
do, gi jos sau bastosi po orų

50 avių, 1,500 kviu-talų kiaulių 
ir 300 kvint. kiaulienos. Svies
to iki bal. 1 d. visai nebuvo į- 
leista. Ar leis sviesto įvežti ir 
kiek, dar nėra pranešta.

Iš artistų pirmoj vietoj 
skaičium ir dievotumu stovi 
katalikai, antroj Krikščionys 
Mokslinčiai (Christian Scien
tists), paskui eina episkopa
lai, presbiterijonai, metodis
tai ir žydai.

Todėl, kad atvirai prisipa
žįsta, jog tikėjimas ir Bažny
čia yra svarbiausias dalykas 
jo gyvenime, Rarnon Novarro 
stovi pirmoj vietoj visų kata
likų artistų. Buvo kilęs gan

tai: Eddie Quillan, kuris yra 
vienas duosniausių parapijo
nų, Thomas Meighan, Corneli- 
us Keefe, Neil Hamilton, Lco į 

Carrillo, Philips Uolines, Ani 
ta Page, Zasu Pitts, Paul Lu
kas, Rod La Rocųue, Vilma 
Banky, Gęęrge O’Brien, Mau
rice Chcvalier, Claudette Col-! 
bert, Jackie Coogan, Lloyd 
Hughes, Charlie Murray, Ben 
Turpin, Eddie Dowling, I’olly 
Maran, Kcal Burns, Regis i 
Toorney, Matt Mc-ore, Mae Į

das, kad jis ketina įstoti į Murray’, Antonio Moreno, Sa- j 
vienuolynų. Jis visai neketi- ■ llv O’Neil, Mollie O’Day, 
no, nes senai jau žinojo, kad j Marian Marsh, Skeets Gaila-l 
neturi pašaukimo. Jis kas gher, Trixie Friganza, Mau- '

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.

“Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja šias Pa
vasarines Ekskursijas į Lietuvų: Balandžio 29 d. “Ile 
De France” laivu; gegužės 10 d. “Berlvn”; gegužės 27 
d. “Gripsholm”; birželio 3 d. “Frederik VIII.” Trys 
paskutiniosios ekskursijos tiesiog į Klaipėdų — be per
sėdimo.

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

Don’t 
neglect 
Colds

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali 
būti pavojingas. Palengvins } 5 
minutas Musterole, “counter-irrit- 
ant”! Panaudotas sykį kas valan
dą. per 5 valandas turi pagelbėti. 
Per 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų ir 
slaugytojų.

► *osr,AWOi

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

< « r

5ORCIU AGENTŪRA
VARTOK WE14X)NA TABLETl 8

Aptiekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių “History of Rhe- 
umatlsm” dykai. Kreipkis J:

WELIX)fJA CORP.
Desk 8, Atlantic City, N. J.

BILLY’S UNCLE
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Antradienis, baland. 25, 1933 DRAUGAS B

SKAITYTOJŲ BALSAI • programoje dalyvavo pagarsė
jusi pianistė.

AR HOLLYWOOD’O ŽVAIG
ŽDĖS EINA Į BAŽNYČIĄ?

(Tusu U 4 pusi.)

Dievų gamtoj. Yra du žymūs 
kvakeriai (Quakers): Hedda įU6> 
Hopper ir Charles Earrell.
Will Rogers, Harrold Loyd ir 
Joe E. Brown randa savo są
žines pakunkamas vadovavi
mui Siame gyvenime.

Marie Dressler, Douglas 
Pairbanks, Lillian Gisli, Nor
ma Talmadge, Louis B. May- 
er, ir kartais Mary Pickford 
kaišiojasi astrologijoje ir nu- 
merologijoje.

CHICAGOJE
X Praeity, sekmadienį para- bijonaičiui, Cibulskiui, Saka- 

dirba. Per tokį trumpy laiky pijos salėje labai gerai pavy-Įlui. Visiems iŠ auk. to Sirdin- 
ji daugiau nuveikė, negu ki-'ko Aušros Vartų v. ir m. bun- gai dėkui. J bunco įžanga tik

Tikrai Roosevelto valdžia

tos valdžios per ištisus 4 me-

DAKTARAI:

co party.
X Mokyklos Rėmėjų komi- 

• * * įteto bunco party įvyks gegu-
Nesenai legalizuotu alų vi.i žė“ 10 ''•• P"»P- Komi- 

geria ir giria, kad skanus. Tik «ja darbuojasi kad pramoga 
skundžiasi, kad per brangus. ■‘Ule8t« Pe,no» kuris skinamas *
Jei taip ir toliau bus, tai, sa- vietinėms

tai 25c. Visi tėvai, kurių vai
kui dėl bedarbės nemokamai 
lanko mokyklų, prašomi sulig 
išgalės vakarų paremti. Prie 
gerų norų, vis tik galima šiuo

X West Side yra biznierių, 
kurie kiekvienam reikale nie

Ofiso: Tel. Calunict 4038 
lies.: Tel. Hemlock O'.'tifl

OR. A. G. RAKAUSKAS
Gr3147 JSo. HaSed St“

Ofiso valandos: 1-4 lr 6-8 vai vak
UealUencijos Ofisas: 2«f.« w. HUtti st.

Valandos: 10—12 ryto 
Seredomis lr Nedėliomis patai sutarti

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1444 So. 48tb CL Cicero, I1L
Utar. Ketv. lr Pėtnyčiomls 

vai.

seserims mokyto-
ko, alus bus pardavinėjamas Joms- Pačios Seserys žadėjo ... i 10 — t
vniatinfiso .visame pagelbėti. Prijaučian-,kuomet neatsisako nuo aukos. #147 s. Halsted st Chicago

tieji tam darbui širdingai pra Jie nereikalauja už tai publi- ed’’ 8*red‘ lr ®ubat- 1 8
šomi paaukoti tai bunco do-!^ac^os- Bet turime ir tokių,

Sulig paskutinio kataliku ' Dovanas galima prid ~ kurie niekuomet nieko neauko- 
cenzo, pasirodo, kad kas šeš- . . _ . . , ja nei parapijai, nei mokyk-
tas žmogus Amerikoje yra ka-, t (los palaikymui, o taip pat gy-

Louise Fazenda yra perėjusi klikas W. ^3 St. arba bile kuriam

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS

beveik viris tikybas. Jos tė
vas buvo katalikas, motina 
protestantė; su tuo maišytu 
tikėjimu ir prasidėjo jos klai-

Nesenai Lietuvos valdžia a- 
nglų kalboje išleido informa-

vena. Vadinas, lietuviai kata- 
komisijos nariui: Stumbrienei, Į likai nepažįsta, kurie jiems sa- 
Gadeikienei, Klikūnienei, Pa- vi, o kurie svetimi žmonės.

DENTISTAS
4645 SO. ASHLAND AVĖ.

arti 47th Street 
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

džiojimas. Ji yra dora mete- cinų knygelę apie Lietuvų. A- 
labai prielanki katali- !Pie Amerikos lietuvius rašo- 
dažnai lanko katalikų |ina> kad 0ie suorganizavo ir

Eazny
kyklas su suvirš 10,003 moki
nių, akademijų mergaitėms, Ii 

goninę, kolegijų bernaičiams 
ir t.t. Žinoma, garbė už tai te

snyčias, nešiojasi ' rąžančių išlaiko 120 parapijų, 45 mo-. i...i_i_~   ...... :_x mana  
ir meaalikus Nekalto Prasme- 
jirno, Mažosios Gėlelės, ir šv.
Kristupo. Jos vyras yra žy
das, kuris ištikimai seka sa
vo tikybos įstatymus ir regu
las.

Žydiškojo tikėjimo išpažin
tojų tarpe yra iCharley Chap- 
lin, Carmel Myers, kurios tė
vas yra rabinas, Norma Shea- 
rejos vy^as, Iryį^g Tlial- 
berg, Irljeveik Visi liūnų ben
drovių vyresnieji.

Baigiant galima sakyt, kad 
■katalikai gali būt gerais kata 
Ii kais Hollywood’e kaip ir bi
le kur kitur. Tik gaila, kad 
divorsai ir vėl apsivedimai ir 
ištekėjimai yra atitraukę dau
gelį UĄŽųyčios y^ikelįj. Už

r juos galima tik melstis.
E. J. R.

nka katalikams.
Norėtųsi paklausti tų lietu

vių, kurie iš savo brolių tau
tiečių — susipratusių katali
kų, juokiasi ir tik moka juos 
koiioti ir garsiai šūkauti, ar 
jie turi kuo pasigirti? Ar turi, 
jie mokyklų, kolegijų, akade
mijų ir t.t.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčis dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ
J. Poška

“Draugo” rengiamais kon
certais, kiek teko pastebėti, 
visur daug susidomėjimo. Y- 
patingai tų susidomėjimų didi
na dalyvavimas p-lės Emili
jos Mickūnaitės.

* e •

Pereitų ketvirtadienio vaka
rų klausiaus per radio p-lės 
Emilijos Mickūnaitės dainavi
mo iš New Yorko. Buvo tik
ras malonumas klausytis jos 
dainavimo. Su ja toje pačioje

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet cųžtningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai

3307 Aubnrn Avenue

JUOZAPAS ROZNIS

Mirė bal. 23 d., 1933 m.,
10:30 vai. vak. 61 metų ainž. 
Kilo iš Telšių apskr., Kantaučių 
parap., Vedelkių kaimo.

Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

pusbroli Pranciškų Golindeskj, 
2 švogerius Julijonų Ir Antanų 
Vainauskus Ir gimines.

Laidotuvėms rūpinasi Jonas 
Ir Juosaplna Vaistorai, 10724 
8. Waba»h Av,., Roseland.

Kūnas pašarvotas 10724 S. 
Wabash Avė. Laidotuvės jvyks 
Ketvirtadieni, Balandžio 27 d.. 
Iš namų 8 vaV bus atlydėtas Į 
Visų šventų parapijos bažnyčių, 
kurtoje jvyks gedulingos pamal
dos ui velionio sielų. Po pamal
dų bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoštrdllal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir paiys- 
tainus-niae dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliude: Pusbrolis, švogerial
ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Juozapas Eudeikis tr Tė
vas. Tel. Republic 8840.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT 

KAIP UŽSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciallškal gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkstų lr pūslės, užnuodljlmų. krau
jo. od-os, 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. Praktikuoja per daugeli metų lr išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 vai. 
4300 WKST Sfltta ST, kampa* Keeler Avė. Tel. Orawford 6678

GRABORIAI:

EUDEIKIS IR SŪNUS
GRABORIAI

iu piitarnavimns 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo, 

rašuukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavfmo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia lr 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystea.

OFISAS
• 68 VVEST 18th 8TREET 

Tel. Canal 6174

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

Tet Lafayette 8878
J. Llulevičius

Graborius
lr

Balsamuotojas
Patarnauja Chl- 

ragoje tr aptelin- 
kSJs.

Didelė lr graži
Koplyčia dykai

4002 Archer Are.

Tet Canal 4138

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 13 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 
SeredoJ pagal sutartį

Dr, C.K. Kliauga
DENTISTAS 

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

Phone Hemlock 7828

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

LACHAVICH 
IR SONOS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2616 arba 2616 

2314 W. 23rd PI., Chicago

L439 S. 49th Court, Cicero, Ih.
TEI. CICERO 6917

Telefono Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojaa 

Puriu automubilins visokiems 

•*eikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, DI.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVKIA UNDERTM CO.
INCORPORATED
Henry IV. Decker

(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St 

(Prie Archer Av*. netoli Kedale) 
Valandoa: nuo 1 Ibi 8 nU. vakare 
Beredomla lr nedėliomis pagal

sutarties

Office Phone 
Proepect 1028

Ree. and Office 
1869 So. Leavltt SL 

Canal 0706

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS: 

t to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X—RAY

LIETUVIS DENTIUTAS 
kasdien uuo 10 v. ryto Iki I 

valandai vakare 
Nedėliotum ir beredomis susitarus

4847 W. 14th St. Cicero, III.

Vai.

TEL. LAFaYETTE 7666

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 84(2

I----------------------------------- _
| Tel. Canal *267 Kea Prospeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Residencija <608 So. Artesian Ava
▼.landos: 11 ryto Iki 4 po pietų 

t Iki 8:8* vakare

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė

4145 ARCHER AVB.
Ofiso TaL LAFAYETTE 7887

Ofiso vaL kiekvienų dienų nuo 8 Ud 
13 ryto (Išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo d iki 8 vaL vakare Ui 
tr Ketvergaia.

Ree. Tel. Hyde Park 88*6

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių jtcinpinjų, kuris 
esti priežastim gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteinf.no, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų regyste 
ir tolimų regystę. ę

. ^,^/ccngi u teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaininavlknas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartj.

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRU
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.

Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus 
pigesnės, negu buvo. Musu kainos 
pigesnės, kaip kitų.

1 4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

PRANEŠU
DR.MJ, STRISOL'IO.M.D,

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. Prospeet 1930
PHONE GROVEHILL 0017 

Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6869 SO. WE8TERN AVĖ. 
Chicago, UU

Phone PULLMAN 0861

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS
29 East lllth Street

Prie Y. M. C. A., Roseland 
Gazas, K-RAY, stc.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

HEMLOCK 6161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

VALANDOS:
• Iki 13 ryto: 7 Iki * vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea 6466 S. MAPLEWOOD AVB.

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. Ofiso lr Rea Grovehill 0617
6917 S. Washtenaw Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
Vai.: 3-4 lr 7-0 vak. Ketv. 9-13 ryto 

Nedėlioj susitarus

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Riohmond Street 
Telefonas Republic 7868

Ofiso: TeL Victory 6893

Bes.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Bosas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas lįst Street 

VaL: 10—11 v. ryto. 3—4. 7—0 v. v 
Nedėliomis lr šventadieniais 10—II

DR. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 AJRCHER AVENUE 

TeL Virginia 0036

DR. MARGERIO

PRANE SIMAS
patogesniPersikėliau

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDAJA8
1646 WEST 46th STREET 

Tai. Boulevard 6183—6418

Tel. CICERO 364
SYREVVICZE

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas

/allmaa ui 616.00 
OPLY0IA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cioero, Ul

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką nu savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namug 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 pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų sn ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite KUDUZĮ pini nesu krelp* 
sitis kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofise*

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

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 AVEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

25 METįl PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

czkz

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
stas. Pastebėkit mano iškabas.

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

i Phone Canal 0523

Houiarard 7080
Res. Hemloclc 76(1

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojus ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų

1 erdveea* lr 
▼lėta

8326 SO. HALSTED ST.
▼ai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų U 

nuo * Iki 8 vakare 
Aventadienlals nuo 10 Iki 13 

Phone BOULEVARD 6483

TeL GrorekUl 1806

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

V*L: 0-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak, 
■eredomla po pietų lr Nedėldlealai* 

tik susitarus
lėlį W. MARQGETTE ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė saro oflaų po

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECUALISTAS 

DUotu, Motėm Vym Ligų 
VaL: ryto nuo 10—11 nuo 8—4 M 

pietų: 7—8:88 vai. vakare.
MedėllonUe 10 Iki 18 

Telefonas Midway 2880

Office; 
Vlctory 2284

Rea.:
Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND 8UKOEON
3046 Wentworth Avenue

Vai.: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M. 
Ketv. lr Sekmad. pagal sutartj 
Ryto vai. šv. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago, Iii.
Phone: Heulock 6700

Vai.
ROOM 210

2-ė tr 7-9 vai. vakare

TeL 3Ventworth 3000
Bes. TeL Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas lr Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
.Vat: 2-4 ir 7-9 vaL vakare,

Tel. Ofiso Boulevard 6913-14 
Rea Victory 2343

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

OCaa mL: ouo 1-t: nuo 6:20-8:2*

apteinf.no
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LIETUVIŠKOS DAINOS MSMiLINĖJE PARODOJE
Balandžio 21 d., Beetboveno 

konservatorijoje įvyko Pasau
linės Parodos Lietuvių sky
riaus muzikos komisijos ir di
rektorių susirinkimas. Dalyva
vo V. Daukša, A. Mondeika, 
J. Brazaitis ir muzikos direk
torių pirmininkas A. Pocius.

Susirinkimi tikslas buvo pa
rinkti dainas, kurios bus dai
nuojamos Cbicagos Pasaulinė
je Parodoje Lietuvių Dienoje 
liepos 16 d., vieno bendrojo 
milžiniško cboro, kurį sudarys 
visų Cbicagos ir apylinkių 
lietuvių chorai.

Renkant dainas, atsižvelgta, 
kad jos būtų nesunkios išpil
dyt, gerai skambėtų ir kad 
būtų reperezentuojama žymiau 
šieji mūsų kompozitoriai. Pa
rinkta šios dainos:

1. laisvės daina — Žilevioio.

Nau-2. Jaunimo giesmė 
jalio.

3. Lėk Sakalėli — Sasnau
sko.

4. Palaukei, Palaukei — Po
ciaus.

5. Šėriau 'žirgeli — Čiurlio
nio. ;

6. Beanštanti aušrelė — Ši
mkaus.

7. Loja šunes ant kiemo — 
Naujalio.

8. Vilnius — Vanagaičio.

Amerikos ir Lietuvos him
nai.

“DRAUGO” PIKNIKAS IR VAJAUS 
• UŽBAIGIMAS

GEGUŽĖS (MAY) 14 D., 1933, VYTAUTO DARŽE

j kiūtės-Cliedraitienės, Peoples 
, radijo dueto ir kitų. Kalbės 
'dr. Dundulis. Dalyvaus “Dėtie 
i Vaitekūnas.’’ Bus graži ir ri
nktina muzika ir visokių ki
tokių įdomių dalykų. Nepami-

Antradienis, baland. 25, 1933

apie 10 tūkstančių darbininkų, 
dirbančių per savaitę po 1-2 
dieni. »Qi specialistai darbiniu 
kai dirba dažniausiai 2—3 d. 
per savaitę ir uždirba per mė
nesį 60 zlotų. Todėl, amatnin-

užsidegti žvakes. Aeroplanai 
mėtys lapelius iš oro. Jei sto
tis elektros neatpigins, bus iš
kelta byla už lupimų.

kitų kuopų pas mus pasisve- yra labai svarbų dalykų svars- 
Čiuoti. Visas gražiai priimsi-1 tymui. Prašome visų sk. atst 
me. ;nesivėluojant suvažiuoti.

Komisijos pagelbininkė

ŽINIOS Iš BRIGHTON 
PARK

“DRAUGO” VAJAUS KON
CERTAS GEGUŽĖS

6 DIENĄ

Valdyba

RADIO
RADIJO PROGRAMA

rškite pasiklausyti. Rap. XXX įj-ų sųjungos pranešimu, Vilnių 
je dabar yra apie 20 tūkstan
čių bedarbių ir pusiau Išdar
bių. Apskaitydama gi, kad 
vieno darbininko šeima suside 
da vidutiniškai imant iš ketu
rių narių, toji sųjunga tvirti
na, kad tikrai skurstančių 
žmonių Vilniuje yra apie 80 
tūkstančių.

LIETUVOJE

SKURDAS VILNIUJE.

Šiomis dienomis laikraščiai 
pranešė savo skiltyse apie tai, 
kiek yra skurstančių Vilniuje. 
Laikraščiai sako, kad sulig

Šiandie nuo 7 iki |8 vai. va- valstybių įstaigų pranešimu,

BULIUS IŠGĖRĖ 3 VIED- 
RUS ALAUS.

Vabalninko valse, vieno ūki 
įlinko bulius šeimininkams ne
matant priselino prie’ šven
tėms rauginamo alaus. ]šgė 
ręs trijų viedrų kubilų — pa
sigėrė. Pusę dienos siuto po 
laukus ir kų sutikdamas naiki 
no, kol išsipagiriojo. Paskui 
kelias dienas sirgo.

kare iš stoties AVGES, 1360 
kilocykles įvyks nuolatinė an-

Vilniuje yra 7,000 bedarbių. 
Tačiau centraiinė amatuinkų 
sųjunga jų priskaito 8 tūk»tan 
čius, nes ne visi bedarbiai re
gistruojasi bedarbių įstaigoje,

KAUNAS UŽGESINS ETEK 
TRĄ IR DEGS ŽVAKES

Sekmadienio vakare, gegu-jtradienio radijo programa lei- 
Cborvedžiai, kurie tas dai- žės 6 d. mūsų parap. svetai- jdžiama lėšomis Peoples Fur- 

nas turi, prašomi su chorais nėję įvyksta “Draugo’’ va-uiture Co. krautuvių, 
papraktikuoti, o kurių dainų jaus koncertas, kurio progra-1 Šį sykį klausytojai turės ma |kuri vistiek jokio darbo neduo 
neturi, šių savaitę bus galima mų išpildys Emilija Mickūnai-
gauti pas muzikos direktorių 
pirmininkų p. A. Pocių, Beet- 
hoveno konservatorijoje. Rap.

lonunio pasiklausyti įžymių Ida. Ta pati sųjunga apskai
tė ir vietinis parapijos choras, dainininkų: Genovaitės šidiš- čiuoja, kad Vilniuje yra dabar 
vedamas J. Kudirkos.

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

P-LĖS E. MICKŪNAITĖS 
KONCERTAS

Dar atsimenam, kaip p-lė E.
Mickūnaitė žavėjo visus per
“Draugo” koncertų praeita 
vasario mėn., Lietuvių Audi
torijoje. Ne vienas pageidavo 

i jų ir vėl išgirsti ir, štai, da-
i bar toji proga. P-lė E. Mic-!

Mūsų kolonijoj yra motore- kflna;te vėl mūsų tarpe ir tei. 
lių neva veikėjų, kurios, anot kia mums d ma]onumo 8a. 

Įvyks mūsų parapijoj ant- 1 vo gražiu ir išlavintu halsu.

P-lė Monika Gurinskaitė, į- 
•žymiausia lietuvaitė visuome- 
ninkė Amerikoj, gražiai vaiši
no savo tėvelio svečius.

“DRAUGO” VAJAUS KONCERTAI

radienį, gegužės 9 d. Koncer
tų išpildys p-lė E. Mickūnai
tė ir Šv. Jurgio parap. choras, 
po vadovybe gerb. muz. p. A. 
Pociaus. Įžanga visai pigi, su
lyg taip įžymias ir aukščiau
sios rūšies dainininkės-, kokia 
yra operos žvaigždė p-lė E. 
Mickūnaitė.

I
“Apsaugok, Viešpatie, nuo 

priešo,
Kursai patamsiais duobę 

knisa,
Nuo to, kursai ant kelio vie

šo | parap. svetainėje Šv. Kazimie-
Purvais apdrabsto žmogų (ro Karalaičio dr-ja rengia di- 

visų!” delį vakarų’ su šokiais parapi-

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS
Gegužės 20 d., Šv. Kryžiaus

Pilnos pretenzijų, ne tik pa- .jos naudai.

„ 1 ,• „ Hos ”i<’k° P“”1’"™" nedirbai Be šokių, bus taip pat nž-Koncerto bilietus platina M. jr nesugeba rimtai veikti, bet 
S. 1 kps. pirm. p. E. Nedvarie- iv kitas nuo veikimo sulaiko ' „ ... / . ' , .
nė, M. S. Centro fin. kom. na- pletkaūdamos bei užgaulioda- ra Zia V8 V &re *Za 
rys p. B. Bytautienė, žinoma mos. Bet tokių mažuma, ačiū 
veikėja p. Jos. Šaltenienė, PP-1 Dievui.
Gudų krautuvė. Bilietų gali-
ma gauti ir pas p. A. Nansė- Bet >'ra moten’’ k’’-
dienę, A. B. D. pirm. irios Prie kiekvieno gero dar-

bo aktyviai prisideda. Toms

uga 10 centų. Kviečia visus —
Reng. Komitetas

NORTHSIDEŽINELĖS
Prašome bilietų įsigyti iš Moterų Sųjungos 4 kuopa 

rengia bunco party šiandie,
balandžio 25 d., adresu 1624 

Štai, A. B. D. 2 pavyzdys North Wood gtwt pradžia 
pozityvams darbingumo. Mot. ? Tį, yak Jiį>1)ga 25c Kvie. 

Ponas Juozas Gurinskas, vie Sų-gos 1 kp. irgi turi puikiau- Į vja vjsus _ Komisija

anksto; tuomi pa remsite ir sa
vo parapijų ir “Draugų” ir 
pačių dainininkę.

nėra laiko pletkauti, tulžį bei 
pavydų kitų adresu lieti.

nas įžymiausių Bridgeporto gy »ių visuomenės veikėjų savo 
ventojų, organizatorius Šv. Ju tarpe.
rgio parapijos ir gausus auko- į Mot. Sų-gos 1 kp. vėliausia 
tojas visoms kilnioms dr-jonis pramoga yra tai “bunco par- 
(amžinas narys A. R. D., Bc-lty,” kuri įvyks trečiadienio

PRANEŠIMAI
Labdarybės centro susirinki -

maičių Kolegijos rėmėjų ir J vakare, balandžio 26 d., Šv. į mas įvyks bal. 26 d., 8 vai. 
kitų.) balamlžio 23 d. šventė Jurgio parap. svet., ant 2-rų ,vakare, Aušros Vartų parapi-
48 metų sukaktuves nuo atvy
kimo į Amerikų. Kaipo įžy-

jos salėj.
Kviečiama atstovus kuo dau

lubų. Dovanų bus galybė ir 
grožybė. Įžanga asmeniui tik 

mus lietuvis ir senas ameri- 35c. Veikli komisija (B. By- giausiai susirinkti; turime sva 
konas, p. J. Gurinskas susi- tautienė, J. šaltenienė, U. Gu- |rbų darbų, taip pat reikia ruo 
lankė sveikinimų iš artimųjų dienė) jau turi sukvietus daug štiš prie kapinių dienos.
draugų ir pažįstamųjų. svečių. Kviečiame sų-gietes iš Valdyba

“ROOSEVELT 7790 ?"

ŠV. KAZIMIERO ADADE- 
MIJOS RĖMĖJŲ DR-JOS 

PRIEŠSEIMINIS SUSI
RINKIMAS

I

“Taip, DRAUGAS” — “Norite pagarsinti namų 
ant rendosT” — “Gerai, dabar skelbimų kainos 
nupigintos galima garsintis už tą 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, 
ir patalpins jūsų skelbimų “Drauge” du kartu 
už ta pačių kainų.

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

Svarbių priežasčių dėliai, šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė-1 
jų Dr-jos susirinkimas, šau-1 
kiamas anksčiau, negu buvo 
sutarta, būtent susirinkimas į-' 
vyks ketvirtadienio vakare, į 
balandžio 27 d., 7:30 vai., Šv. 
Kazimiero Akademijoj. Prašo-1 
me visų A. R. D. sk. atst. at-' 
vykt su pilnais raportais iŠ 
vajų, taipgi atvežti narių sų- 
irašų savo skyriaus ir priduo
ti jį finansų rašt. p-lei M. Gu- ( 
rinskaitei.

Šis susirinkimas paskutinis 
prieš A. R. D. seimų. Be to,1

Jau kuris laikas Kaune pra
sidėjo didelis bruzdėjimas už 
per daug brangių elektrų — 1 
lt. 35 c. už elektros vienetų 
(kilovatų). Namų savininkai 
nutarė paskelbti elektros sto
čiai karų, reikalaudami suma
žinti kainų iki 57 c. už viene
tų. Jei stotis nenusileis, nuo 
balandžio 23 8 vai. prasidės
tikras karas. Po miestų važi
nės automobiliai su plakatais 
ragindami užgesinti elektrų ir

DAUG ŽYDŲ VAŽIUOJA Į 
PALESTINĄ

Balandžio 2 d. į Palestinų 
išvažiavo vėl 60 žydų, Lietu
vos piliečių. Jie išvažiavo, be 
bejonės, ne tuščiom kišenėm.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie
Telefonu State 7660 

Valandos 9 ryte lkl 6 popiet
VVest Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčlos 
vakarais ( lkl 9 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 lkl 9 

Telefonas Republic 9600

BRIDGEPORT HARDWARE
AND

PAINT CORPORATION
J. s. RAMANČIONIS, Ve.k'jas

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų 
ir visokių geležinių reikmenų.

Štai dabar mūsų krautuvėje keletas bargenų:
Sienoms popiera rolelis ......... ir aukščiau
SPAR Varnish, galionas ................ $1 25
ELAT Paint, galionas............................ $-|

3214 SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7261

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFERINČS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
Švediški mankštinimai Ir elektros masažas

Treatmental visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio 
Ir taip toiiaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų. kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 Iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

P-lė Emilija Mickūnaitė
garsi LIETUVOS ir ITALIJOS operos crrtistė iš 
Philadelphijos dainininkė, atvažiuos į Chicagų 
GEGUŽĖS 6 D. ir dalyvaus keliuose koncertuose, ku
riuos rangia “Draugas” savo vajaus užbaigimui.

Gegužės 5 d. p-lė E. Mickūnaitė dainuos 
Šv. Jurgio parapijos svet., Detroit, Mich.
Gegužės 6 d. Nekalto Prasidėjimo P. Šv. B 

parap. svetainėje (Brighton Park). te

Gegužės 7 d. Šv. Petro parap. svet. 7th 
Avė. ir 51st gatvė, Kenosha, Wis.

Gegužės 7 d., Šv. Kazimiero Akademijos 
Auditorijoje, 2601 W. Marquette Road, 
Chicago (3-čię vai. popiet).

Gegužės 8 d. Paliulio (Meldažio) svetai
nėje (West Side).

Gegužės 9 d. Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje (Bridgeport).

Prie šių koncertų progra
mų prisidės ir vietiniai pa
rapijų chorai.

PROGRAMA PRASIDĖS 8 VAL. VAKARE 
ĮŽANGA 50c IR 35c.

CASH UJS JŪSŲ SENA AUKSA- , 
Mea mokame augščlualų kalnų už' 
laužytus senui aukso daiktu., dan- j 

tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom- |
bardo tlkletus.

HOMK REFINERS,
Kesner Bldg.

5 No. Wabash Avenue 
Kambarys #00

Švarus biznis — lietuviškų 
knygų, gintarų, laikraščių ir 
kitų smulkių daiktų. Tinka
mas vyrui ir moteriai, jaunam 
vaikinui bei merginai. Parduo
sime pigiai, reikale parduosi- 
ne lengvais išsimokėjimais. 
Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku:

Br. Lit. 
Spaustuvė,

3352 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

OKSAS EKPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus už pi
giausias kainas. Pašaukit Lafavette 
8980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
' IR MAINOME
Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor
gičius, Namus. Farmas lr Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom Įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu biznyje lr teisingu patar
navimu, tas Jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. Westem Avenue

Chicago, Tll.
Tel. GROVEHILL 10S8
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