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Matyt, t a s yna ryšium su 
atsakymais į Anglijos 

paduotus klausimus 

v8* 

VIENUOLĖ PRIIMTA 
PRAKTIKUOTI VYRIAU

SIAJAM TEISME 

~BBRLYXAS, geg. 26. — 
<*% bankiniuose sluoksniuose 
kalbama, kad diktatoriaus 
Hirtlerio ekonominis ir finan
sinis patarėjas, valstybės ban
ko prezidentas d r. Hjalmar 
Schacht bendrai su gen. H. 
Goerfngu aamina planą, ku
riuo, esą, bus galima pa na ik i n 
ti Kuropoje nepakenčiamus 
ekonominius negerumus ir, ži
noma, kad tas duotų daugiau
sia naudos Vokietijai. 

Šis planas, kaip pasakoja
ma, liesins šiuos sparbiuosius 
klausimus: žaliavą, kolonijas, 
tarifus ir monetarinius stan-
dardua 

Kalbama, kad, rasi, šis pa
gamintas ekonomikos planas 
bus prisegtas prie Hitlerio 

| rengiamo atsakymo Anglijai į 
šios paduotus jam politinius 
klausimus taikos reikale. 

Kad Hitleris rengiasi ką 
nors naujo pareikšti Anglijai 
ir Kuropai, liudija faktas, kad 
jis išvyko į Bavarijos kalnus. 
Prieš kokį nors svarbesnį įvy 
kį diktatorius visados ten vyk 
sta, kad buvus nuošalume, kad 
parodžius, kad jis turis ne
paprastai "mandrą" galvą. 

Kol kas nėra žinoma, ką jis 

V-1. 

Valstybės Prezidento Antano SmetonolfVkrddi pradžios 
mokykla jo tėviškėje Užulėnyje Ukmergės*1apRkr. Taujonų 
valse 

• 

VVASHINGTON, geg. 26. 
— Tik parinktiems, gabiems 
ir talentuotiems advokatams 
leidžiama praktikuoti teises 
šalies vyriausiajam teisme. 
jVakar šią pagarbą pelnė se
suo vienuolė Ann Joachimą, 
dominikone, kuri nuo 1928 
metu mokytojauja St. Joseph 
kolegijoj, Adrian, Alich. Vie
nuolės rūbais apsitaisius ji 

ARTI UŽBAIGA "DRAU
GO" DAINŲ KONTESTO 
Dainuos ko n testą n ta i-ės iš 
ŠŠ. Petro i n Povylo i r Visų 

Šventųjų parapi jų 

5= 

ARABU KRUVINI SUSI
RĖMIMAI SU BRITAIS 

PALESTINOJE 

SELA: 
RALIŠKO 

• f l š į kartą " i škops" Kuropai. 

MASKVA NEPALIAUJA DIRBOS! 
0 2 PASAULIO REVOLIUCIJĄ 

VATIKANAS, geg. 25. — vinio pagrindo, kadangi ji, iš-
Laikraštis "Osservatore Ro- j tiksųjų, įsileido ne Rusijos vai 
main»" rašo apie AJas-kvos žy-jstybe, bet raudonąjį iuter 

o-j»iu<, kad pasa"tahr«uk<Hn»-pr 
letarįjato revoliuciją: Tas vei
kiama pakankamai planingai. 
Maskva turi gabiu veikėju 
raudonajam sąjūdžiui. Mas
kvos planais komunistiška 
propaganda sėkmingai skleid
žiama Azijoje ir tolimuose ry-

70Trafą 
Prancūzijos radikalai per 

savo politine kampaniją buvo 
priveisti piliečiu. susirinki
muose daug neteisybės pra
nešti apie radikalų terorą Is
panijoje. Jie žymiai sumažino 
nukentėjusiu bažnyčių ir nu-

I x 

JERUZALĖ, Palestina, 
geg. 26. — Įsiginklavusių ara-

Įbų gausingi būriai kasdien tu
ri kruvinus susirėmimus su 
britų policija ir kariuomenė 
įvairiose Palestinos dalyse. 

Vakar ties Tabor kalnu, 
arti Nazareto, arabai įveikė 
britų policiją, kurį, sakoma, 
netekusi šovinių ir atsimetusi. 

Arabai kovoja prieš žydus 
U . a a i W r T k ^ . * l ^ o bal. 

mėn. 15 d., ikišiol Palestino
je yra žuvę apie 50 asmenų 
— žydų ir arabų rr tik vie
nas kitas britas. 

Visa Šventoji Žemė (Pales
tina) yra virtusi karo lauku. 

iGAUS KA-
'AGERBIMO 
IJOJE 

Beliko tik dvi dalys "Draugo" dainų konteste per radi
ją. Šiandien i vai. popiet iš stoties WEDC, 1210 kU., girdė
sime kontestantus iš Š Š. Petro ir Povylo ir Visų Šventųjų 
parap. pradinių mokyklų, o birželio 3 dienos radijo progra
moj girdėsime paskutinius kontestantus iš Šv. Kazimiero, 
Chicago Heights, ir Šv. Juozapo, South Chicago, parapijų. 

* Kontestui užsibaigus, "Drauge ' ' bus paduota balsavi-
. . . . . . . . . . . , mui blanką. Kiekvienas turės progos balsuoti už-5 kontes-

vakar nuėjo Į vyriausiojo teis į tautus. 5 Kontestantai gavę daugiausiai balsų laimės po 
mo rūmus, atsakė į paduotus Į yieną dovaną. , į 
jai visus klausimus ir visi de
vyni teisėjai pripažino teisių 

•LONDOJ^j 
Anglijos vyj 
dė nereikšti 
pagarbos b» 
imperatoriui 

#eg, 26. 

tuose. Raudonieji įsigali Tspa-Į žudytų žmonių skaičius, taip 
n i joje ir Prancūzijoje. Kad kad prancūzuose nesukėlus bai 
laimėjus raudonąjį frontą, ko
munistai dedasi su socialis-

mės, kas galėtų Įvykti Pran
cūzijoje laimėjus radikalams, 

tais. Šie pastarieji nejučiomis i Apie Ispaniją gi teisybė yra 
vienur ir kitur taiso komunis-!ta, rašo "Osservatore Roma-

iusybė nuspren-
kios karališkos 
tam, Etiopijos 
aile Selassie, 

kurs atvyksta Anglijon. Jis j 
atvyks, kaigo paprastas vizi-
torius. 

Pirmiau vyriausybė buvo 
planavus jam, iškilmingas su* 
tiktuvesi. 

DEGA NEW JERSEY 
MIŠKAI; 6 ŽUVO 

praktikavimą šiame teisme. 
Po to teismo klerkas ją pri
siekdino. 

Sesuo Ann Joachimą yra 
gimusi Vokietijoje. Nepapras
tai talentuota. Keletą kąj'tų 
buvusi teniso čempijonė ir 
buvusi lakūnė. Atvvkusi Ame-
rikon ji išėjo mokslus Detroit 
College of Law ir po to ten 
priklausius vienai advokatų 
firmai. Advokataujant ji pa
galiau nusprendė įstoti Domi-

"JUODASIS LEGIJONAS" SU
DEGINO ŠV. TERESĖS 

ŠVENTOVĘ? 

SUGRIAUTAS DAR VIE
NAS NAUJOSIOS SAN

TVARKOS AKTAS 
^VASHINGTON, geg, 26. 

— Vyriausiasis teismas panai 
. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J j i n o dar vieną naujosios san-

nmkonių kongregacijom J a u ' , • , , . , 
A .. * . . . * • ; . . , . | tvarkos įstatymą — miestų treji metai ji yra Michigan hmkmi~mQa]dą 

valstybes vyriausiojo teisme 
I S v . , 

RYTŲ BAŽNYČIOS 
KANONAI 

Šveicarijoje atspausdinta 'nusprendė, kad šis aktas įsi-
jos disertacija vardu; "Is to
riškai analizuotos ir palygin
tos. J . Amerikos Valstvbiu ir 
Šveicarijos konstitucijos' . 

tams pozicijas n o ' \ kad nuo vasario mėn. 16 
», , . ,_• • „. i !d. iki balandžio mėn. 2 d. Te-
Muskvai pradėjo geriau sek ( 

.. , i • \nai radikalu vadaujamos gau
tis su <avo propaganda, kai . e

 v. . n 

0 •• i • + ; įjos, 106 bažnyčia* apiplėšė, 
sov. Rusija pakviesta ir pri- r v. ' . . 
• . rv a • i • r ^ i 303 bažnvčias ir vienuolynus 
imta T. Sfjungon, kai .J. \ ai-1 • 

, - . v • . j smlegino, apie 90D asmenų nu-
styl)es pripažino sovietų vy-; n y F 

riausybę. 

la ikrašt is " Juonia i de Ge-
neve*' a[)gaili Maskvos įsilei-

žudė ir daugiau kaip tūkstan
tį sužeidė. 

Tokio pat likimo sulauks ir 
kitos, šalys, jei jose nebus 

VATIKANAS, geg. 26. — 
Šventasis Tėvas Popiežius Pi
jus XI anądien Rytų Krikš
čionių reikalais sąjungos na
rių grupei pranešė, kad arti
moj ateityje Rytų Bažnyčios 
kanoniškų įstatymų kodifika-
eija bus užbaigta. 

RYDZ-SMIGLY — LEN
KIJOS DIKTATORIUS 

TUCKERTON, N. J., geg. 
26. — Siaučia miškų gaisrai 
pietinėj New Jersey valstybės 

6 Jaunuoliai žuvo, kiti 4 
sunkiai ir keliolika lengviau 
sužeista. Nukentėjusieji pri-! 'N VARŠUVA, geg. 26. — Bai-
klausę CCC stovyklai. jgės Pilsudskio legijonininkų 

suvažiavimas. (Jen. Kydz-Smi-
gly užėmė mirusio maršalo 
vietą. Paskelbtas diktatorium. 

6 ŽUVO StfSIDAUŽUS 
LĖKTUVUI 

SERGA LIURDO 
VYSKUPAS 

AMOS, Que., Kanada, geg. 
26. — Netoli čia susidaužė ke
leivinis lėktuvas. Žuvo visi 
skridę 6 asmenys. 

dimą T. Sąjungom Nuo tos R ė ž t o j o v e i k h n 0 ^ ^ 
dienosi Sąjunga neteko doro-j donų jų gaivalų propagandą. 

KUNIGAS PASKIRTAS 
SPECIALIU POLICMONU 

TALMOUTH, Mass. (per 
paštą). — Vietos Šv. Patriko 
parapijos klebonas kun. J . A. 
Coyle paskirtas specialiu po-
licmonu. Municipalitetas įteikė 
jam policmono ženklą ir auto-
rizavimą. 

T,uo būdu kunigas pagerb
tas už jo pasidarbavimą vie
tos., policijos departamentą pa 
duoti civilinės tarnybos žiny
bai. 

DU JKALTINTI 

Cooko apskrities *' G rand 
j u r y " įkaitino du asmenius 
del rakieteriavimo ryšium su 

KATALIKŲ JAUNIMO VA-
DAS BUS KUNIGU 

LTMA, Peru, gc^g. 26. — Li
ma katalikų universiteto lai
kraščio- vedėjas ir Peru kata
likų jaunimo vadas G. A. La-
rrabure įstojo kunigų semina
rijom Santiago de Chile. 

Larrabure yra katalikų ak
cijos žymus kėlėjas. 

PARYŽIUS, geg. K. — Tar 
bes — Liurdo vyskupijos J o 
Eksc. vyskupas Perrie Gerlier 
pasidavė pavojingai gerklės 
operacijai. 

Operacija pasisekusi. Bet 
ims laiko vyskupui visisškai 
pasveikti. 

ARABAI UŽĖMĖ PA
LESTINOS MIESTELĮ 

NĖRA PIRKĖJŲ 

veržia i atskiru valstvbiu so-
verenumą ir griauja valdžios 
pusiausvyrą šios šalies vyriau
sybės dvilypėje formoje. 

TOBULINAMAS NIDOS 
UOSTAS 

DETROIT, Mich., geg. 26. 
— Kovo mėn. 17 d. sudegė ra
dijo kalbėtojo kun. C. E. 
Coughlino pastatyta originali 
medinė Šv. Teresės bažnyčia 
— Mažosios Gėlelės šventovė, 
Royal Oak priemiestyje. 

Kai dabar iškeliami aikštėn 
"Juodojo legijono" slaptos 
gaujos pikti darbai, spėjama, 
gal kartais šie koptūruočiui 
yra 'Pradeginę minėtą bažnyčią. 

• 

Šiuo svarbiu klausimu ve
dami tirimai. 

Savo keliu policija ieško 
daugiau šių piktadarių. Dvyli
ka suimtųjų rytoj statomi 
teisman pirmiesiems išklausi
nėjimams dėl vieno darbininko 
nužudymo. 

PAGERBTAS AFRIKOS 
PRIMĄ 

SUŠAUDYTI 53 ETIOPAI 

TUNIS, geg. 26. — Tunisi-
jos katalikai nepaprastai iš
kilmingai pagerbė Carthagės 
arkivyskupą A. Lemaitre, Af
rikos primą, jam minint savo 
vyskupavimo sidabrinį jubi
liejų. 

KAPŲ PUOŠIMO DIENA 
ROMA, geg, 26. — Oficia-

liai paskelbta, kad Addis Aba-', 
boj, Etiopijoj, iki šiandien itaj chicago majoras paskelbė 
lai sušaudė 53 etiopus plėši- j gyventojams raginimą, kad 
kus, padegėjus ir kitus įvai-j minėti Kapų puošimo dieną 

LONDONAS, geg. 26. -
Gauta žinia, kad ginkluoti ara 
bų būriai užėmė Nablus mies
telį žieminėje Palestinoje. 

HINDENBURG IŠSKRIDO 
j P . AMERIKĄ 

FRANKFORT, -Vokietija, 
geg. 26. — Dirižablis Hinden-
burg išskrido į P. Ameriką su 
40 keleivių ir paštu. , 

NEGAU BŪTI PIRKIMO 
MOKESČIŲ UŽ VANDENĮ 

" j u r y " narių apmokėjimais, rius nusikaltėlius. (Memorial Day) geg. 30. 

Apygardos teisėjas W. J. 
La Buy nusprendė, kad vals
tybė neturi teisės rinkti pirki
mo mokesčių iš miesto už par
duodamą vandenį, arba elek
trą ir gazą. jei miestas tai vi
sa turi savo žinyboje. 

Chicago vandens departa
mentas gavo "injunetion". 

Cooko apskrities teismas 
autorizavo apskrities iždinin
ką parduoti žemės sklypus, už 
kuriuos neužmokėti 1934 metų 
mokesčiai. 

Pirmadienį iždininkas išsta
tė pardavimui tik 6 sklypus ir 
neatsirado pirkėjų. 

SUDEGĖ LĖKTUVAS 
KLAIPĖDA. - Laivų su- C H I C A G O S AIRPORTE 

sisiekiniui patobulinti uosto 
.liįvfa-ijos pastangomis gilina-.. K ( , , e i v i n i s | p k t u v a s v a k a r 

moa N.dos uostai, ir daroma S U ) 1 ^ . a i , . p o r t e . ^ | a k ū n a i 

visai nauja IcmntimV. Ji Ims s u v j e n u k e l ( , i v i u | e j ( , 0 s i s k H , 
tuo patogi, kad nuolatiniu m-.^ . , ) ; 4 r o j t a i > r a s k r M u s kukį 
Bkiekimo KlaipUa - Kran- ^ ^ ^ p M | t e i i k ( K J ) i s . 
cas laivam* nereikSs p luk t i i r a s I j P k t u v a ? p a , u k t a s a t R a l 

Ni«ios uosto vidų, bet P ' ' s i š - i a i r p i ) r t a i . į r g r e i t a i n ( j s i | e i s _ 
\m prie lauko krantinė*. Tuo ! , a ] ) a r j a m n e s u s < o j u S ) g 
būdu laivai peičian sust,.s ir I l i e p s n f l j a m , i o i a i m i n g a i į ioko 

greičiau išplauks. 

PAREME BAŽNYČIOS 
STATYBĄ 

MOKYTOJŲ POILSIO 
NAMAI 

KAUNAS. Lietuvių moky
tojų sąjunga gavo iš žemės 
ūkio ministerijos Birštono ku-

MAŽFJKIAL - Apskri-i rorte MM) kv. metrų sklypą 
ties taryba gegužės 2 d. posė-į sanatorijai pasistatyti. Atei-
dyje paskyrė 3.000 lt. grynais 
pinigais pašalpos naujai Ma 

nančiais metais sąjunga tikisi 
šiame sklype pastatyti sana-

žeikių katalikų bažnyčiai baig j= tori ja, kuri padarytų prieina-
ti įrengti. Bažnyčios išvestos' mesnes Birštono mineralines 
sienos, bokštas, užtrauktas j gydyklas sąjungos nariams. 
stogas, tačiau dar stinga visų 
vidaus ir išorinės įrengimų. 

visi trys asmenys. 
Lėktuvas sudegė. 

MIESTELIS PUOŠIASI 

TOKIE ČIA VYRAI 

KAUNAS. Kelios Belgijos 
firmos kreipėsi į mūsų atitin-

jkamas įstaigas, pareikšdamos 

DEGUČTAI. — Zarasų ap-
skr. Šioj apylinkėj įėjo į ma
dą vedusių vyrų lankymasis \ 

norą gauti mūsų žemės ūkio j vakarėlius. Dainuodami trau-
gaminių ir maisto produktų j kia su jaunimu per laukus į 
atstovavimo, teises Belgijos ir vakaruškas, ar vestuves, o na 
jos kaimyninėse rinkose. I muose palieka vaikelius ir 

i žmonas. Taigi vyrai iš naujo 
PLATINKITE "DRAUGĄ" ' pradeda bernauti. 

KUPIŠKIS. — Kupiškienai 
šiomis dienomis gražino savo 
priemiestį ir kapus medeliais; 
Piliakalnyje pasodino 4000 
eglaičių, apie 1000 pušaičių, 
350 liepelių, 100 šermukšnių, 
150 berželių ir 50 klevelių. 
Vyriausiuoju darbo vadovu 
buvo dr. J . Franckevičius ir 
apyl. teisėjas A. Dulevičius. 
Talkininkai buvo vietos vidu
rinė mokykla ir mokytojai Ku 
tas, Visockis, Pajarskas, kun. 
Kapel. Gutauskas ir direkto
rius A Dičpetris. 

ORAS 
CHICAGO, SRITIS. — 

Šiandien saulėta; popiet vė

siau. 
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Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi i Tai. popiet. 
Išeina kasdien, Išskyrus sekmadienius 

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse. 
Sietams — f C. t*. Pusei metų — $I.6t; Trims mėnesiams 
— I2.S0; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metama — $7.tt; Pusei metų — $«••«• 
i o pija — Mo 

se, Hinsdale, tas šventinamas statomos Se 
m mari jos koplyčios kert inis akmuo. Tuo pa
čia kar tu chicagieeiai galėtų paminėti ir Lte 
tuvių Kolegijos dešimties metų sukaktį. Tuo 
būdu vienu ka r tu a t l ik tume du svarbiu da
lyku. # 

PATYS SAU PAMINKLUS STATO 

DiJpgosiK LietumJPraeities Uadytojai 
Gražias paukščių garsų ku- Ilgainiui, lietuvių kultūrai 

pinos, žvėrelių landžiojamos kylant, buvo pradėta sodybas 
Lietuvos tamsiosios girios, kur t i ir lygumose, prie upe-
Dar gražesnės upių bei upe- | l ių arba prie atskirų kalne
lių išvagotos žaliosios pievos 

a • 

ir pilkieji laukai, kuriuose 
vasara javai lyg jū ra ban
guoja. Po laukus ir t pievas 
čia vienur, čia ki tur dunkso 

DIENOS KLAUSIMAI 

•Sovietų Rusijos spauda praneša, kad IU1-
t rukus Maskvoje bus išstatytas niirziniškas 
330 kv. metrų paveikslas, kuriame bus at
vaizduoti Stalino ii kitų komunizmui apsi
tarnavusių žmonių. Tačiau jame nebus n e i j k a m a i , kalneliai, gal būt, Mi-
Troekio, nei Zinovievo, nei Kamienievo at- j ndaugo laikus ir Vytauto ga-
vaizdų, nes jie, nors ir daug nusipelnė ko- lybę matę. Paklauskite sene-
niunizmui, tačiau savo laiku pasipriešinu•!lį, ka s yra t ie kalnai, puo-
Staiino politikai ir tuo būdu ir jų nuopelnai šiantieji lygiuosius Lietuvos 
nublanko. Tai parodo, kad ir Sovietų Kusi j laukus? Tai piliakalniai, iml
ioj raoerbiami yra tik tie, kurie aklai r-a- 'ž intapiai , švedukalniai, alka-
ta ikar ja valdžiai. Nepataikūnų, nekar jenstų ! k a J n i a i i r k i t į didingosios Lie 

DĖL SUĖMIMŲ K L A I P Ė D O J I 
Klaipėda ir vėl ima garsėti . Viso pasau

lio spauda plačiai pagarsino, kad ten suim
ta 123 svetimos valstybės šnipai, dirbę prieš 
Lietuva savivaldvbiu rinkimų metu. l'ž sa-
vo darbų šnipai gaudavę $25,000 i mėnesį iš 
tos valstybės, kurios, naudai j ie dirbo. Su
imtieji prie kaltes prisipažino. 

Nora Lietuvos policija neįvardino val
stybes, kuriai suimtieji šnipinėjo, tačiau ga
lima ir be to spėti, kad jie dirbo Vokietijai. 

I š to matyt , kad Hitleris vis dar neat
sisako nuo savo plano užgrobti Klaipėdos 
Kraštą. Pamišus suokalbis buvo susektas prieš 
pora metų, kuomet netoli šimtas vokietinin
kų šnipu buvo pa t raukta t* isuio atsakomy
bėn ir dėl to hitlerininkai pakėlė didžiausia 
triukšmą, atvirai giųsindaini Lietuvos puo
limu. Be abejojimo, nemažiau tr iukšmaus ir 
\.ivi pa>taiųjų suėmimų. Hit leris i r vėl grų-
sms ir provokuos. 

Nėra abejonės, kad tokie įvykiai Lietu
vos žmones nervina. Vyriausybei taip pat 
nemaža galvosūkį užduoda. Prie dabart inės 
vidaus politikos padėties Lietuvoje, tokie 
bruzdėjimai jos pašonėje ne tik m pageidau
jami, bet ir pavojingi. Tokiais momentais 
reikalinga, kad tauta bot „ugninga, kad vy
riausybė turėtu pi lnians^aįšasi t ikėj ima vi
same krašte, (iaila, kad apie pp. Smetonos -
iūbel io vyriausybę to negalima pasakyti . J i 
laikosi ne žmonių pasitikėjimu, bet kariuo
menes ir policijos durtuvais . Padėtis yra ne
normali ir, pagaliau, pavojinga. Kariuomenė 
turi būti valstybės sargyboje, bet ne vitnos 
partijos žmonių grupės, kur i nesiskaito su 
tautos valia. 

Akyvaizdoje susidariusių aplinkybių rei
kalinga, kad dabar tuoj tautininkų part i ja 
užleisiu valdžios vairą koalicijai iš taut iniai 
ir valstybiniai nusiteikusių partijų. Toji koa
licinė vyriausybė tur i sudaryt i konstitucinę 
tautos atstovybę — Seimų. Tuo būdu vi
daus politinė padėtis bus legalizuota, vy
riausybė gaus krašto pasitikėjimų, bus at
statyta tautos vienybė ir priešų siautimas 
tuomet nebus tiek^ pavojingas, 

nuopelnai, kati jie būt i r didžiausi, nepa
stebimi ir neįvertinami. 

Lenkų laikraštis "Dziennik Zjednoczie-
n i a v pastebi, kad tas paveikslas, aukštinąs 

įijos ciesorių, kuiie patys save dievaičiais 
vadino ii patys sau paminklus statė. 

lių. Tokį kalnelį pr i ta ikyda 
vo, kad jis būtų t inkamas 
gyventi ir nuo priešininko gi
ntis. Dėl to kalnelio šlaitUL 
nukąsdavo kiek galint sta
čiau, kad priešininkui būtų 
sunkiau į piliakalnį užkopti. 
I r dabar dar pasitaiko tokiais 
stačiais šlaitais piliakalnių, 
jog be kopėčių sunku ant jų 
užlipti. Aplink piliakalnį a-
paičioje, o dažniausia viršuje, 
padarydavo iš medžio, žemės, 
akmens i r 'molio pylimą. Toks t u vos praeities liudytojai. 

Šiandien jie tylūs ir, ta r tum, gražus pylimas (volas) ir li-
giliai susimastė žvelgia į bai) gi šių laikų yra puikiai išli-
guo;Junčius javų laukus, į I kęs garsiame Apuolės pilia-

komunistų vadus, yra toks pat savęs gy- į baigiančias nykti girias, džiū- kalnyje. Apačioje aplink pi-
rinias, kaip Egipto faraonų ir Romos i»rę*] f l y B O l Hi raistus, nusekusius e- liakalnį būdavo iškasamas 

žerus ir upelius. Daug kas griovis, kuris d a r labiau ap-
Lietuvoje per keletą, amžių sunkindavo priėjimą prie pi-

PO SVIETĄ PASIDARIUS Kas ta elektrų a r gazolinų 
pristato ir kas bilas apmoka! 

Ratavokit, tavorščiai, Bos- 'Kas tą motorų nuolat prižiū-
Maikį Viskėsmėkerį. Pasiė- ri, kas jį i r tą. žemės ašį a-
męs tilumočyti tekį klausimų, liejuoja, kad niekad nesugen-
dėlko būna žiema, dėlko būna da, nesustoja! .šitokius klau-
vasara, kas orų einčiuoja, jis simus ištlumočyti, tai ne e-
išėjo taip sakant į laukus ir lektros dratų Bostono elek-
pasijuto, kad jo razumas ne-į tros kumpanės po žeme slap-
siekia toliau kaip munšaino ta į savo drukarnę įsivesti, 
:švirimas. J i s ck'ilistains iŠ- jar)/a uiunšaino džiogų beis-
;Jumv>čijo, kad žemė nėia įmenie išsivirti, kų Bostono 
Dievo padaras , kad oras eeu-
čiuojas dėlto, jog žemė su
kasi apie savo ašį, ale toji 
ašis norą nei iš geležies, nei pradeda dreses siūti, ale ne
iš breso. Oro čenčiavimasis Inaryginamai didesnė lwVla kai 

eidlistų 'tėvas gerai išfige-
liuo.ja ir turi daug ekspirinso. 

Sakoma, bėda kai šiaučius 

SAVOTIŠKOS VARŽYTINĖS 

įvykstųs dėl tam tikrų prie
žasčių. Čia cicilistų tėvo gal-

pasikeitė. Ten, kur žaliosios iiakalnio. Je igu piliakalnis 
girios ūžė, dabar javai gelto- būdavo dviejų upių santako-, . . ,. T. , ... . 

.v . , . . . , • Ivoie atsistojo taškas J i s pa- šaulio tvarka 
nuo]a, kur neišbrendamos pe- je, tai tas upes sujungdavo! . . A , . -, * . T 

mun.šaino dirbimo ekspertai 
pradeda tlumočyti apie pa

sijuto, kaip amerikonai sako, Mes atspėjom, kad t a rp tautininkų - sa- lkės ir balos tyvuliavo, dabar kanalu ir tada piliakalnis bū 
ndariečių ir socialistų - komunistų įvyks va- p i e v 0 i S žaliuoja. Keitėsi Lie- davo iš visų pusių v a n d e n * f * * ? ™ * J " * * ? (»«'&"*«*-! Sykį vienam pilnam žmo-
ržytinės dėl jų visų - t ė v o " Šliupo priėmimo. t u v o s žmonės ir jų papročiai, apsenitas. Piliakalnio viršuje, " 

Tik tie senieji garsios ir gar- pačiame pylimo viduryje, sta-

vi ir praeivį į s a w 
čiu grožiu vilioja. 

tu 

i r vieni ir ant r i sudarė atskirus komi 
M Į M i r a tvirai rensĮa priommius. Tautiniu- b i n g 0 ( . p r a e i t i e ( . i i ū d y t o j a i , t „ t v d a v 0 

kai ir sandariečiai Sliupa savuoasi, nes jis 
su jais dirl)o gana daug metų. Socialistai su 
komunistais nori paveržti jį iš tautininkų, 
nes Šliupas reikalingas jų bizniui ir bendram Senieji , žmonės apie 
frontui "kova i prieš fašizma ;

, \ Fašistų laik- piHa^kainius bei milžinkapius 
rastis " D - v a " dėl to j ^ u skundžiasi, kad, daug įdomių padavimų pasa-
gini i , - k a i Šliupas pasirengė vykt i Amen- k<^ ja ^kmn8iy k a d j l l 0 s e ^ u l l 

kon, dingtelėjo Grigaičiui į galvų, kad su u ž b u r t i t u r t a i j e i , a n ^ i o s n u . 
Šliupu jie gali padary t i '*biznio"... I r del 
to 
tik ten, kur jį siųs (rrigaitis, ir niekas ki 
tas neturės teisės kviesti Šliupo pas save 

grimzdusios bažnyčios, pasi 

medinius trobesius, 
pirmykš- Piliakalnio galuose kar tais 

būdavo supil mos aukštumos, 
ant kurių statydavo bokštui 
arba kuorus. Mūrinius pilia
kalnius, arba ki taip dar šian-
lien vadinamus pilis, lietuviai . . w. . . .. 

, . , . , . . . . . dama ora, tai, siur, turi mm 
pradėjo statyt i tik ketunolik- ». . -• ' .T 
+

 v. . ašis ir kur nors motoras, Nu-
tame amžiuje. i . , _ . v. , 

?jus kad ir pas . siumekeri 
*; mes matome ant stiprių ge

is.) . J i s nebegali atsakyti , ko- nių vagone važiavo cicilistas 
kia toji žemės ašis, ant ko ji ir klierikas. Cieilistas užsi-
icmiasi arlia kas ja palaiko, manė pasijuokti iš klieriko, 
kad galėtų išlaikyti tokių vo- — Ar tamsta esi girdėjęs 
ga, kaip kad mūsų žemė. To- didelę naujienų? — paklau-
liau. jis negali ištlumočyti, jsia cieilistas klieriko. 
koks motoras suka tų ašį, ar 
ba žeme, užmautų ant ašies. 

Kad žemė sukasi čenčiuo-

o: " I še ina , kad dr. Šliupas turėtų važiuoti °,« . ' r.". . . . . . . . . . .. AX . ... . . . . slėpę kariai , urvuose pikto- Ant piliakalnių pastatytos* att tt»n L-nr n šuns UnurMtis. ir niekas ki- • "T J 

sios dvasios gyvenančios. Ne pilyse arba nuolatos gyven- ]<>žinių ožių ilgų ašį, kuria 
, vienų šiurpas nukrečia, be- Idavo ž m o n e ^ a r o a ne pu t i k ' suka motoras ir sykiu su a-

M 

— No. Šiomis dienomis bu
vo egzaminai ir dėlto neturė
jau laiko laikraščių skaitvti. 

— Kaip tai ? Tamsta to 
:nežinai? Visi apie tai šneka! 

— Apie kų! — paklausė 
klierikas. 

— Nugi, kad pereitų nak
tį velnias mirei Ar tai ne skandalas! Laisvamaniu t ? - ' ^ , ^ t ų fiįJMįj^ Se- s l i p d a v o ^ ^ P pr imas pulJa- ši.n sukasi aplink tekiiukai 

u , s atvuzmvo pas tau mmkus o ,-,a j j pa- n i e j i hu(m^ d a , . makoja> Xl) J Ų s o l l y b a , . T a i į ; p H i a . ^ . ( . _ 
sigrobe socialistai ir komunistai . Ar bėrei- L „ J V... u^]nnį , „ i • i ,i • • i t • 4 ^ 1 

kad šitie kalnai yra rankomis kalniai gindavo Lietuvų nuo mes matome ir galime net j Su tuo žodžiu klieriką- L 
supilti. Iš čia kilo ir tų kai- priešininkų. Vos tik prieši- ^ č i u p i n ė t i . Oi žemės ašiga- įkišo į kišenių rankų i š r a u 
nu bendras vardas - pili*- ninkai į Lietuvų įsiverždavo, lįų tyrinėtojas Amundsenas jke paskutinį dolerį ir duoda-
kalnis, t. y. piltas kalnas. , tuojau art imiausiame piliaka- Į r kiti nuvažiavę į šautu že-lmas cicilistui tarė-

Kia geresnes komedijos! 

PRANCŪZIJOS AKADEMINIS JAUNIMAS 

Katalikų spauda iš 
rašo " Š a l t i n i s " , paduoda 
tistikų iš aukštųjų mokyklų 
nio gyvenimo. Toks jau 
piotis nuo seno, kad prieš Velykas klebonai 
siunčia studentams pakviet imus dalyvauti 
Velykų mišiose. 1913 m. tokio pakvietimo 
paklausė tik 4 studentai . 1918 m. jau buvo 

pajudinti bei gr iaut i . Pilia 
kalnių vertę mūsų tautos at
gijimo patr i jarkas dr. J . Ba
sanavičius taip ver t ina: " J e i 

61, kur ie dalyvavo pamaldose. 192d m. to-j Lietuva ligi šiai dienai gvva 
kių studentų skaičius pakilo iki o,6b'b\ Pe 

17,343, o šieinei 18,646! gi 

LIETUVIŲ KOLEGIJOS SUKAKTIS 

Brooklyno lietuvių katalikų leidžiamas 
savaitraštis ' *Amer ika" rašo, kad : 

"Biržel io 4 d. Amerikos Lietuvių Mari
jonų Provincija ruošiasi atžymėti 10 metų 
sukaktį nuo pirmosios liet. kolegijos Ameri
koj įsteigimo. Tai bus ne vien Tėvų Mari-

reitais metais 
(sausiai, taip pat lankomos buvo studentų 
ir priešvelykinės rekolekcijos. Tai aiškus ir 
į t ikinantis ženklas, kad religinis atgimimas 
eina spėriai i r moderniškoje Pranctuijo.įe. 
Kar ta is girdėti priekaištas, kad religija ma
žai rūpinantis moderniškojo pasaulio sudva
sinimu. Šis Prancūzijos akademiškojo jauni- Į Senovėje 

d a r liko, tuo mes kalti esam 
stiprybei mūsų garbingų pro
senių bei pražilusiems mūsų 
pi l iakalniams". Kad šitie dr. 
J . Basanavičiaus žodžiai yra 
labai teisingi, nes tuojau pa
matysime. 

fyne yra pavojuje. visoj? 
Lietuvoje, t. y. apylinkėje 
skardžiai gausdavo tr imitai . 
J ų palšų išgirdę, vyrai pal 
nojo riestus žirgus, kabino 
nuo sienų švetrius kardus, su
nkius kalavijus ir jojo į pilis 
priešininko pasit ikti . C i mo-
terys, seniai ir vaikai skubė-

Ta t kur toji žemes ašis ir |cieilistas pasijuto lyg iškep
tas motoras? Kas tų motorų 'cas labsteris. Nei akių netu-
va ro : elektra, a r gazolinas? |rėjo kur dėti. 

buvo pri taikyti kraš to gyve
nimo reikalams i r jie, daž
niausia, yra toli vienas nuo 
kito. J ie sudaro lyg ir gran
dines, kurios tęsiasi anų lai

davo į pilis o jei ten netilp- k u Lietuvos valstybės pakras-

yra, kalneliai, supilti kurie 
nors žyniaus karžygio garbei 
ar atminimui. 

priekaištus. 
_ jonų, bet visų lietuvių džiaugsmo šventė. 

Marijonų įsteigta Marianapolio kolegija yra 
lietuvybės tvirtovė Amerikoj. Jos auklėja
mi jaunuoliai jau šiandien pradeda reikštis 
jųmoningais ir pasiruošusiais lietuviais in-
t- ligentais. Tik gaila, kad Marianapolio ko
legija perinaža paramos susilaukia iš mūsų 
apy l inkės" . 

Šioji sukakt is yra reikšminga, nes j i 
parodo, jog Amerikos katalikų visuomenės 
parama, o Tėvų Marijonų rūpesčiu ir pas
tangomis Lietuvių Kolegija ne tik išsilaikė, 
b^t išaugo ir sustiprėjo. J i prasidėjo kuklioj 
vietelėj — Marijos Kalneliuose (Hinsdale, 
111.), bet š ianditn įhikūrė gražioj vietoj, Tho
mpson, Conn., kur mokosi apie šimtas jau
nuolių ir Kolegija yra gavusi visas valsty
bės švietimo depar tamento teises — yra 
akredituota. Hinsdale, 111., kur Kolegija įsi
steigė, šiandien jau veikia Kunigų Semina
rija. Tai Kolegijos vaisius. 

&a proga cliieagieciams norime padary
ti štai kokį pasiūlymą: 

Būsimąjį sekmadieni Marijos Kale litio-

Dabar Lietuvos mokslinin
kai kasinėja šiuos piliakal
nius, alkakalnius ir milžinka
pius ir juose tiria didingųjų 
mūnų tautos praeitį. Tais ka
sinėjimais domisi ir kitų kra-

Taig'i, matome, kokį didelį štų mokslininkai, nes šiuose 
l i n g i n i a i s priešininkais. Tuo dinami <<bobų "ka lna i s" a r b a ! i r s v a r b « darbą pil iakalniai , istoriniuose kalneliuose ran 

lietuviams teko 

davo, tai bėgdavo į tamsias 
girias/ į neišbrendamas pel
kes ir slėpdavosi ten įreng
tuose piliakalniuose. Dar ir 

mo pasirodymas yra atsakymas j panašius |kovoti su daug už save ga š i a n d i e n tokie piliakalniai va-

čiais ir saugodamos šalį, ne
įleidžia priešininkui į jų gi
liau įsibrauti. • 

Piezidento iioosevelto darbų kr i t ikai ; 
stambieji kapitalistai , jų palaikoma spauda, ] priešininkui prieinamose vie 
respublikonai ir kiti, jį, Rooseveltų vadina 
socialistu. Bet, kad Rooseveltas nėra socia
listas, parodo ir tas taktas , kad soči iiistų j pelkių ir ežerų. Tokiose vie-
part i ja savo konvencijoj Clevelande noini-jtose lietuviai iš medžio, i e 
na vo socialistų kandidatu į prezidentus n e ' m e s ir akmenų padarydavo 
p. Rooseveltų, bet Norman Thomas. Vadi-j tam t ikrus pylimus, kuriuos 
ims, rinkinių kampanijoj Roosevelto priešai 
netenua vieno svarbiausio argumento, kurį 
jie l i-t iol ta ip noriai prie kiekvienos pro
gos naudodavo. 

« * * 

t ikslu lietuviai savo lipdybai "moteraielaia*' . 
taisydavo saugiose ir sunkiai | 

. Į Lietuviams būdavo patogu 
tose. Tinkamiausios .tokimus ^ i n t i s P " * * * * * * * «>* nuo 
sodyboms vietos būdavo t a r p 

j senovėje yra atlikę lietuvių 
tautos gyvenime ir kovose dėl 
krašto laisvės. Nuo keturioli
ktojo amžiaus' pradėjus var-

pylimo sienų į priešininkus i o t į p a m k u S a u m m i u s ^ t o l i 

leisdavo storus rųstus ir sun- n e S a m u s g į n k l U s , piliakalniai 
kius akmenis. Raitiems, sun- : g l | l g n e b e t e k t i savo pinnykš-
kiais šarvais apsirengusiems 
kryžiuočiams būdavo sunku 

dama daug mokslui svarbios 
medžiagos apie senovės lie
tuvių gyvenimų. T*b. 

su sausuma sujungdavo ta
vi 

tės vertas. Tada lietuviai pra
dėjo statyti mūro pilis, kurių 
sienas priešininko ginklai su-

grindiniai) būdavo vingiuo-
, . , , .. , . tos ir paslėptos po vandeniu. 
Kad Amerikos policija nežino, kas j o s ! o u „ • , ., , . . , , 
.-*£ ^ . - . : „:x,.;„: j L ^ „ ;„!,_:„: i : I ™ m i u h d l kU kulgTimlų kryp

tį pažymėdavo g-airelėmis, o 
priešininkui siaučiant tas gai
reles ištraukydavo. Tokiu bū-

prie pilies prilipti . Tačiau ir 

kais, v a d i n a m a 7 s ~ ~ T u ^ ^ nkiai įveikdavo. 
mis.' Tos kūlgrindos ( a k m e n ų ' d m ^ ^ l l ž d e ^ L *&"*« I i e ' j w „ . . . . . . . . . . 

s ^ v ' i * — a - - : K ~ į^v.u-j ,._. ^ U ( > piliakalnių reikia ski-tuvių pilis supleškėdavo ligi 
pačių pamatų. Vėliau lietu- r t i alkakalnius. Alkos kalnai 
viai t u r ė d a ^ d a u g ' d a r b o i r ' ^ r a n ^ i n i m o s i nuo priešinin-

panosėj darosi, aiškiai parodo įvykiai Mį-
cliigano valstybėj. Organizavosi ir veikė va
dinamasis " juodas i s legi įonas" , terorizavo 
žmones ir net žudė, tačiau policija tik da
bar to " l e g i j o n o " žygius tesusekė. DėL to 
m t e n k a stebėtis, kad dėl tokio policijos 
" v e i k l u m o " didmiesčiai pilni kriminalistų, 
kurie drumsčia žmonių ramybę ir kraš to ge
rų vardų teršia. 

vargo, kol sudegintų pilį at
statydavo. Piliakalniuose da
bar randami gausūs anglių i r 

ko, bet senovės lietuvių die
vų garbinimo vietos. Ant al
kos kalnų būdavo akmens, 

du, priešininkui būdavo sun
ku ir keblu prieiti prie lie
tuvių sodvbų. Tai buvo pir-

pelenų sluoksniai rodo, kad aukurai i r ten degdavo šven-
ant šių piliakalnių stovėju- (toji ugnis. Lietuviai tur i da r 
sios medinės pilys buvo kele- ir milžinkapius. Milžinkapiai, 

n*Hi ir paprasčiausi senovės Į *$ k&rtų sudegintos ir vėl lie- ka ip ir pa ts jų vardas sako 
piliakalniai. ; tuvių atstatytos. Piliakalniai mums, yra milžinų kapai, ta i , 

Dabar Pamatęs 
Nebepažinsi 

MOUNT CARMEL, PA. — 
Seniai matęs Sesučių vienuo
lyno priekį nebepažintų jį. Ot 
kodėl — gerb. klebono pas
tangomis įgyta žemės šalia 
vienuolyno, perdirbta į daržų, 
apauginta gražia žole i r pui
kūs vartai įtaisyti. Su vyrų 
parapijonų gera pagalba pri
sodinta ties vienuolyno var
tais ir prieky^ pušelių. Ta ip 
pat puošniomis pušelėmis ap-
dabinta bažnyčios bei klebo
nijos kiemas. Net malonu žiū
rėti į parapijos kiemus da
bar! 



3MZ-
Trečiadienis, g e g u ž e 27, 1$}3(5 ••-•- * 

* 
'*•«»>»**»..• *<*S«* 'J-r,t&m>~m l **kis — 

- -' -V.«-'-'. * t P R X TT G A H 
'«t.*»*A <***/•*«'*<£ *» - <* 

sšrr 
• fi 

• * . * 
ar* «e -a. 

i« 

Fr. Weiser 

ALFREDO PASLAPTIS 
Vertė Vyt. Maakeliūiias ' — ' 

(Tęsinys?) i "Gr. Arnold Tritz von Has 
! Tamsūs kalnų kontūrai at-i^elburg, Freiburg". 

sispindejo vakaro danguje, j * * J | 
Nakties šešėliai jau leidosi Po pietų išsirengė 
palengva ant ežero, kuriame 
įau pradėjo atsispindėti žvai
gždes. 

Aukštai ant uolos gulėjo 
pasislėpę Alfredas, Henrikas 
ir Steponas. Jau girdėjo pro-

Po pietų išsirengė mūsų 
penkeniukė j Šaltinio Nam$. 
Tarnautojas užrašė juos, o 
paskui nuvedė į grafo Tritz 
butą. Puikiame, elegantiškai 
sutvarkytame viešbučio kam-

KOVA SU GILTINE 

baryje sėdėjo prie stalo du 
cesijos metu varpų gaudimą j ponai. Vienas jų buvo nedi-
ir bubnų mušimą; paskui ul-.delis, storas i r plikas, su au-
viešpatavo tyla... Pasidarė ksiniais akiniais. Antras — 
taip tamsu, kad tik iš poros aukštas, liesas, su ilga barz- \ D i d e l e pažanga padarvta gy-
mirganeių klony žiburėlių ga-j da, su žiūronais ant kumpios dymo moksle - medicinoj. 

— Šita moteris būtų miru
si, jei ne gerširdis jos gimi
naitis,-— kalbėjo Raudonojo 
Kryžiaus ligoninėje. 

Dirstelėjo , sergančią) — iš-
džilvus, veidas ne tai baltas, 
ne tai geltonas. 

— Pas ją buvo visai mažai 
belikę kraujo, — aiškino jos 
draugės. Gydytojai pasakė — 
vienintelis išsigelbėjimas tai 
rasti žmogų, kurs jai duotų 
savo kraujo. Ir atsirado net 
keli giminaičiai. Ji išgelbėta. 

Kaip atkakliai žmogus ko
voja su giltine, mąsčiau sau. 

Įėjai pažintį miestelį. Artino* 
si pusiau devynių. 

> Štai klonyje, kažkur iš mie
stelio kampa iššovė rakietą. 
Sutartu ženklu Alfredas pa
kilo, pokštelėjo degtuką, He
nrikas ir Steponas pakišo tris 
žiburius. Su žiburiais berniu
kai užsikorė ant kalno ir pa-
degdinėjo iš eilės sukrautus 
sausų šakų krūvai. 

Momentu suliepsnojo 12 ži
burių... 

Pamaldos bažnyčioje buvo 
.baigtos. Pro atviras šventovės 
duris pylėsi aikštėn žmonių 
srovė. Pirmieji išėję sustojo 
tartum stabo ištikti, iš jų lū
pų veržėsi nusistebėjimas: iš 
pakilusių virš ežero uolų pa
sidarė gražiausias vaizdas. 
Tai buvo tartum liepsnojanti 
grandinė, viduryje milžiniš
kai liepsnojanti širdis ir virš 
jos kryžius. Viskas atsispin
dėdavo ežere i r auksino pa
viršių. 

Žmonių minia stovėjo prieš 
bažnyčią didžiausiame nuste
bime. Moterys verkė, gi vyrai 
tylėdami traukė žemyn kepu
res. Orkestro dirigentas žuž-
telėjo pora žodžių muzikan
tams ir greit nakties tylumo
je pasklido majestotinga gie
smė: M Pakilkite, žemės žmo
nės! Pakelkite j dangų savo 
širdis ir rankas ! " 

* * * 

Ant rytojaus prieš pietus 
direktorius norėjo, kad Alfre
das ateitų pas jį. Berniuku 
prisistačius paklausė jo: 

— Ar tai tu ir tavo drau
gai surengėte tas ugnis ant 
k^lno? — Negerai, nes tai 
padarėte be mano žinios. Ga
lėjo blogai baigtis, gi aš atsa
kau už visus įvykius. Laimė, 
kad viskas gerai pasisekė ir 
kad žmonės buvo patenkinti. 
Bet kitą kartą užėjus kokiai 
minčiai, tai geriau pranešk 
man apie tai! Juk žinai, kad 
aš visuomet, kiek tai yra ga
lima, jus patenkinu. 

Alfredas stovėjo susigėdęs, 
nuleidęs žemyn akis. Dabar 
matė, kad nekaip pasielgė. 

— Nebausiu jūsų, — tęsė 
toliau direktorius, — nes no
rėjote gero, turėjote gerų ti
kslų ir tuo džiaugiuosi. Mies
te visi žino, kad visa apgal
voję padarė mano jaunuoliai. 
Vienas ponas, gyvenąs Šalti
nio Name, man rašė, kad no
rįs su jumis pasimatyti. Ga
lite nueiti pas jį apie 4 vai.: 
tu ir su tavim ten vakar bu
vusieji. Štai to pono vizitinė 
kortelė. 

Alfredas padėkojo ir išėjo. 
Už durų tuojau pažiūrėjo į 
vizitinę. Buvo parašyta: 

nosies. 
— Gerai, jaunuoliai, pada

rėte ateidami, — tarė plikas 
ponas. Šis ponas — tai lor
das Gun iš Canterbury, mano 
prietelius, gi aš esu Tritz. Va
kar surengėte mums didelį 
siurprizą. Džiaugiuosi galėda
mas jus pažinti. 

Alfredas rekomendavosi 
pats, o paskui išskaičiavo vi
sų savo draugų pavardes. A-
budu ponai padavė jiems ra
nkas ir nurodė kėdes. Pueas 
turėjo nupasakoti kaip visa 
buvo paruošta ir sutvarkyta. 
Jam pabaigus grafas Tritz 
kreipėsi į anglą: 

— Tai narsūs jaunuoliai, ar 
ne tiesa? 

! 

Lordas Gun atsidėjęs ste
bėjo jaunuolius, pagaliau ta
rė palengva, iškilmingu tonu: 

— O yes — tai tikrai nar
sūs! 

Grafas Tritz pasakė jiems, 
kad kartą dar būdamas vai-j 
ku maftė Tyrolyje panašias 
ugnies širdis; gi vakar po 
tiek - tiek metų nepaprastai 
nudžiugo taip panašiu regi
niu. Šis reginys priminė jam 
daug malonių ir saldžių pri
siminimų. Kalba pasidarė kas 
kart gyvesnė, iberniukai gra
fui Tritz pageidaujant papa
sakojo daug įvykių iš Vienos. 

(Daugiau bus) 

Gydymo mokslas seniau 
Iškasamuose kauluose iš la

bai senų laikų randama jau 
žymių apie daryias savotiškas 
operacijas. Jau pora tūkstan
čių metų prieš Kristų mokė-

šelius. Tačiau tikrą pagrindą 
gydymui padėjo graikas Hi
pokratas I I I šmt. prieš Kris
tų Graikijoj. Pradėta piaus-
tyti lavonus, kad ištyrus kū 
no sudėtį būtų galima geriau 
gydyt. Viduramžiais, kada 
dvasininkai buvo labiausiai 
išsimokslinęs luomas, dauge
lis jų rašė knygas ir apie svei 
katą, pav. Izidorius iš Sevi- Įgg n a u j o s š v i e s o s į gydymQ 

tos, Hildegarda iš Bingen ir |m okslą. Buvo padaryta daug 
k l t l* j svarbių atradimų. Taip P. 

Nuo garsiojo pranciškonų 
vienuolio Roger Bacon laikų 
prasidėjo naujas gydymo mo-

tikėjimą. ir į antgamtines ga- \fį/ 
lybes. Pav. garsus gydytojas 
Obers savo laiške 1821 m. ge
gužės 21 d- rašo: *' Tegu tave j 
Dievas išlaiko linksmą ir svei-! 
kąi". Kitame, už ketverto die 
nų rašytame jo laiške randa-1 
me posakį: k "Tegu Dangus 
Jus ir Jūsiškius visada užlai-1 
ko geroj sveikatoj ir teikia! 
pasisekimą". 

Nauji didieji atradimai ' 
XIX ir XX šimtmetis įne-

- * » ••> 

kslo laikotarpis daugiau pa
remtas patirties mokslu. Tas 
vienuolis padėjo pagrindą 
naujai krypčiai gamtamoksly, 
kartu ir gydymo moksle. 

Juo toliau, juo labiau, tobu
lėjo gydymas. Įdomu, kad vi
sada buvo žymių gydytojų, 

ta išimti iš akies ašarų mai- kurie kartu turėjo taip gilų 

Flourens ištyrė smegenų vei
kimą. J i s juokėsi iš tvirtini
mo, kad mintis yra smegenų 
padaras ir tvirtino, kad tikė
jimas į Dievą ir sielos nemir
tingumą nieku nesipriešina ti
krajam mokslui. Garsus fizio
logas (įvairių kūno dalių vei
kimo tyrinėtojas) E. Baer iš 
savo tyrinėjimų daro tokią 

(Tęsinys 5 pusi.) 

> 
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Smarkiai Ruošiasi Prie 
Lietuviy Dienos 

THOMPSON, CONN. -
Marianapolio rūmuose, Tho
mpson, Conn. neseniai įvyko 
veikėjų suvažiavimas Lietu
vių Dienos reikalu, kuri į-
vyks liepos 4 d., Marianapo
lio Parke. 

ŠLame suvažiavime dalyva
vo atstovų is sekančių kolo
nijų: So. Boston, Mass., Wor-
eester, Mass., Providence, R 
L ir Waterbury, Conn. 

Iš atstovų raportų paaiš
kėjo, kad visose kolonijose 
uoliai yra ruošiamasi prie Lie 
tuvių Dienos. Ypač Woreeste-
ris, sako, ruošiasi važiuoti 
"vis i iš dūmo". 

Šiame susirinkime buvo pa 
pildytas l i e t . Dienos, rengi
mo komisijų sąstatas. 

Susirinkime buvo pageidau
ta, kad LDS kuopos duotų 
nemažai darbininkų, tai die
nai. Nes jei tokis parengimas 
turės daugiau darbininkų, tai 
ir sėkmės bus geresnės. 

Kitas Lietuvių Dienos ko
misijų susirinkimas nutarta 
turėti birželio 7 d., Worces-
ter, Mass. 

Komisijos Pirm. 
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Take Your Time at Lewis 
Lengvaus Kredito Centras 

Lietuviams Geresne Krautuve 

Moterims 
Bargenas 

CLOTHING 
4 7 1 6 S. Ashland Avenue 

TELEFONAS BOULEVARD 1653 
VėliausŲ madŲ motery siūtai ir kotai verti $19.50, 

TIK $5.00 
Vėliausia mady motery siūtai ir kotai verti $29.50, 

TIK$-|O-0° 
Pomys Lewis asmeniškai nupirko 500 Moterišką 
siūtų ir kotų, ir su kitais, išimtais iš stocko, tik
rų lengvesnių vilnų, geriausios gamybos ir me
džiagos, verte nuo $19.50 iki $29.50' tiktai $5 ir 
$10 ant Lewiso Lengvaus Išmokėjimo Plano. Į-
mokekite $1 ir $1 j savaitę. 

ATYDOS 
VYRAI IR VAIKINA] 

kurie nori būti gražiai 
apsirėdę Kapinių šventei 

TREČ. KETV. PENKT. 
Gteg. Geg. Geg. 
27 28 29 

100% lengvi, vilnoniai, vyrams 
siūtai, puikiausio padarymo ir 
kokybės, kitur apkainuojami iki 
$50. Dėvint Lewis siūtą gausite 
madingą, gražiai ir gerai pritai
kintą, ir begalinį pasitenkinimą. 

Extra kelnės DYKAI 

Wm. A. Lewis 

VyrŲ ir Vaikinų Vėliausių 
Madų 
Topkočiai 

DYKAI DCTVANA — Atsineškite šį Skelbimą su savim ir su 
kiekvienu pirkiniu gausite aukštos kokybes petnešas ir 
keliaraiščius vienodos spalvos absoliučiai dykai. 

Wm. A. Lewis 

U 
^ 

PRISIRAŠYKITE PRIE LEWJS FUR KOTŲ KLUBO DABAR! 
26 Metai Biznyje, ir Didėja Kasdieną! 

SKALBIAMOS ir PROSIJIMO 
MAŠINOS 

T H O R išdirbystes 

1936 m. GENTLE HANJ) modeliai. Pas BUDRTKĄ 
kainos tiek prieinamos, kad neapsimoka daugiau laukti 
įsigyti vieną už $ 3 9 5 0 ^r a u k ^ a u > mokant P° 
$1.00 į savaitę. Pati per save išsimoka. BUDRI KAS 
siunčia į namus išbandymui. Pašaukite Boulevard 4705. 

JOS. F. BUDRIK, INC. 
3417 S. Halsted St. 
Tel. BOUIevard 4705 

BUDRIK FURNiTURE MART 
3347 S. Halsted St. 

^ 

BUDHIKO programai kasdieną 7 P. M. iŠ stoties \VĄAF, 920 kil. 
WCFL Nedėliomis 7 P. M.; WHFC Ketvergais 8 P. M. 

• • 
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Your hair tells your agel If your hair it 
drab or srreaked with gray you look older H 

than your years. 
Clairol will help you fo look your young-

est by imparting natūrai color to your hair 
or by changing its shade so gradually • . • 
so secretly no one will know. 

Clairol does \vhat nothing else canl Only 
Clairol shampoos, roconditions and TINTSI 

Ask your beautician or write for FREE 
Clairol booklet, FREE advice on the caro of 
hair, and FRĖE beauty analysis. Wrire NOW 
on this coupon. 

4 

ClttRM 
• •var ly Kinfl, C.n,*tUM Nomm , . . . . 
Clairol, Inc., 
132 W«ft 46fh Straat, U«wY»rfc Ctfy M a n t t ~ * 

PLasa s.nd FREE Clairol booM.t, C,tV * * 
FREE odvics and FREE analysis. Stata , 

SXX My Mauticion is 

BIFF BAXTER'S ADVFNTITRFS 
KSrlFF AND THE BONCH HAVE KlT'Š O.K. M T H N E 
nTANDED SAFELY IN CAIRO, EGVPT.'f 
MONTV ANO .JO, DECIOB TO 
RETURN TO NEW YORK ! AND 
SALLV IS GOING TO PARIS TO 
MEET HER nOTHER/ BUT 
BIFF AND DANNY STAY IN 
CAIRO WiTH MR. SMITH // 

FROM NOW O N 
DANNY IS YOUR IVARD/ 
IF IT'S ^ ^ A U RlGrlT 

UH YDU£ 

MR. SMITU/ HOU/ 
IS IT W»TH YOU, 
STOOT FELLA . £ > & E E , 

GOU-Y/ DO 
YOU REAUY MEAN 
nPmrooGf 

ĮĮATS SV/EUM 

rSAY,BIFF,wBM»*YOt/ 
SAV WE GET SOf^E 
CLOTHES TC> FIT 

IIS COUNTRY." 
^^y ™zt y 

VZZ^ĄįĘ,. 
^i«šs k«s-/ 

•r-> 
s^.^i 

x 
h 
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164 Hipazl'ff" >«• !•»• 

By Bob Dart 
KJUST A COUPLE. ; 

SET FOR SOHE REAL 
. 7DVENTURE IN THE LAND 
OF /^ysftrfty /& i 

file:///vhat


f 

D F? A F O A S Trečiadienis, gegužės 27, 1936 

LABDARIŲ DIRVA 
SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS kant į pamaldas kapinėse 

MĖii. 30 D. KAPINIŲ 
PUOŠIMO DIENA 

ir 

"Palaiminti gailestingi, nes jfa 

laimės gailestingume." 

(Mato 5, 7) 

Niekas kitas, kaip tik gai-
le>t i niurnas ir veda visus ka
talikus į kapines gegužes m. 
90 d. Vainiku dienoje (Deco-
ration Day). 

Lietuviuose prigijo labai 
gfftiofl ]>aprotys kapiniu die
noje ne tik kapus papuošti 
gėlėmis ir vainikais, bet ir 
iškilmingomis pamaldomis ir 
šv. Misionlis po atviru dan
gumi šv. Kazimiero kapinėse 
kas metai taip pat ir šįmet. 
O pamaldas tik ir yra įniru
siems didžiausias pasigailėji
mas. 

Cliicagos Labdariu Są-ga 
gegužės inen. 30 d. taipgi tei
kia kapinių puošimo proga 
pasigulėjime ir gyviesiems — 
vargšams ir našlaičiams, su-
renkdama ta dun$ rinkliava 
kapinėse ir piknike Vytauto 
Parke arti Šv. Kazimiero ka-

taip pat po pamaldų į pikni
ką̂  kuris įvyksta gražiame 
Vytauto parke. 

Atsilankiusieji į Šv. Kazi
miero kapines pamaldoms, sa 
vo automobilius galės palik
ti (parkyti) Vytauto parke 
už dykų. Tai didelis automo
bilistams palengvinimas, nes 
prie kapinių ant kelio yra di
delis susigrūdimas ir, be to, 
pavojinga. Vytauto parke 'pa
rkyt i ' ir patogu ir saugu. 

Be rinkliavos prie kapinių 
bus galima gauti ir užkand
žių, kuriuos parūpins šios 
kuopos: 10, IS ir 5. Kuopos 
prašomos nepamiršti, kad e-
sate apsiėmę piknike pasida
rbuoti: 3 kp. valdys restora
nų, 10 kp. — šlėgų ir " rū tų , 
darželį", 7 kp. .— bowJing j 
ailev, automobilius tvarkys, 

i l}3 ir 7 kuopos; prie baro j 
dirbs po tris vyrus iš kiek- k a d p r i e Tilžės, venoje gau
ru uos kuopos. Prašoma, kad s i o j e s e n o V e s mūšių skveldro-
kuopos laiku užimtų savo da- m į s vįetoje, vadinamoje šved-

jrbus ir kad užtektinai darbi- k a p į a į s (Schwedenfriedhof), 
ninku atsivežtų. atkastas didelis senovinis ka

lk* to, nuoširdžiai prašome pinynas. Efca pasakojama, kad 
pinių vargšų ir našlaičių nau- kuopų sumobilizuoti kiek ga- 1679 motais toje vietoje buvę 

Įima didesnius aukų rinkėjų palaidota 1000 švedų,- kurie 
būrius. Kuo daugiau rinkėjų tuo laiku kovojo prieš prū 
turėsime, tuo daugiau aukų 
surinksime našlaiėių šelpimui. 

Visi griaučiai sulaidoti ga
lvūgaliais į šiaurės pusę. Prie 
kojų atrasta kiek nusidažiusi 
žemė. Spėjama, kad tai yra 
nuo čia pakasto tų laikų pa
pročių maisto, kaip mėsos ir 
duonos. Ypač laiminga aplin
kybė, būtent, ta, kad kapiny
nas yra gausiame kalkėmis' 
žvirgždyne, išsaugojo griau
čius 2000 metų iki pat mūsų 
dienų. Tokios sudėties žemės 
sluogsnis kaulus apsaugojo 
nuo sukritimo ir išlaikė to-
kius ilgus amžius sveikus. Sis 
radinys dar kartų aiškiai pa-

"Draugo" Radijo Progiama 
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IŠ STOTIES WEDC (1210 kilocykles) 

kad Jono' Biliūno palaikai bus pasidarbavus vietiniam kleb. 
pargabenti dar šiemet ir pa-;kun. L. Vaicekauskui. Sura-
laidoti jo gimtinėje — Anykš-Uinėtojais daugiausiai buvo 
čiuose, ant Šventosios upės sodalittės, vyčiai ir kiti. Bu-
kranto. Tsb. vo išrinkta 5 kapitonai ir 27 

j rašinėtojai. 

Surašinėjo Katalikus 

i KKAKNKY, N. J . — J saky
mu J. E. Newarko vyskupi-

'"JAUNIMO" ŠIANDIE 
NĖRA 

rodo, kad jau nuo seniausių 
laikų šis kraštas fiivo apgy- ' J 0 8 v y s k u P 0 T h o m a « J « e P h 

vemta* ir kad čia nuo seniai W a s h > į r a š inė t i visus kata-
likus, kas buvo padaryta ir 

Miii- dainininkė. CJaudia Muzio, sopranas, daina
vusi Chicago Civic ir New Yorko Metropolitan operose 
šiomis dienomis mirė Romoje širdies liga. (Acme Ph.) 

jau klestėjo vakarinė Baltijos 
tautų kultūra. 

Kadangi " Jaun imo" redak
torius atostogauja, šių savai
te nėra nei "Jaunimo" . J is 

vietinėje lietuvių parapijoje, sugrįš- kitą savaitę. 

P r i e T i l ž ė s A t k a s ė [Tuojau pat atrasta įvairiuose 
• aukščiuose 10 Cezario Laikų 
j kapų. Iki šiol rasta Romos 
imperatorių laikų ir pasauli-

Didelį 2000 MetŲ 
Amžiaus Kapinyne 

Preussisehe Zeitung rašo, 

Į LIETUVA PARYEŽ 
RAŠYTOJO JONO 

BILIŪNO PALAIKUS 

r ^ 

Prieš 29 metus dabartinėje 
nio tautų kraustymosi perio- , Lenkijoje, Zakopanėje, mirė 

žynius Lietuvos rašytojas Jo 
nas Biliūnas. Jo palaikai ir 

dai. 
Ta dienų visi labdariai — 

centras ir visos kuopos dir
ba visa jėga, senimas ir jau
nimas, kad tik suteikus gai- Nė vienas žmogus neatsisa 
testingama ne tik mirusių sie- 'kys po kelis centus paaukoti 

šiam kilniam tikslui, jei tik 

sus. Tai esanti smėlėta kalve 

do kapų. Ypač turtingai pa
puošti pasirodė Romos impe
ratorių laikų kapai. Dar ir ligšiol tebėra palaidoti. Da-
dabar tebetęsiami planingi ka , bar jo draugai daro atitinka 
sinėjimai gerai vyksta. Ras- • mų žygių rašytojo palaikams 
ta visiškai gerai išlikusių tų I pargabenti į Lietuvų ir čia 
laikų žmonių griaučių. Tenai j palaidoti, nes ir pats Jonas 

Biliūnas nt t savo raštuose 
prašė jį palaidoti čia: "Kai 
numirsiu mane 'pakaskit ant 
Šventosios upės kranto, kad 

zmoniu .'pa'finidotųjų kadaise 
aukštis sudaro iki 1,87 metrų. 
Jie įr prie kaklo dėVėjb'srfg-
čius, ypač bronzinių perlų 

lė, kur jau prieš kurį laika j tas ieties smaigalis, kairėje žinotų kelias sodžių, kūdikė-

lonis, bet ir vargšams ir naš
laičiams. Ir tame darbe nie
kas nesiskundžia pavargus. 

(Jegužės 20 d. Aušros Var
tų j>arap. salėj įvyko A. L. R. 
K. Labd. Sa-gos centro sus
inąs, kuriame suorganizuota 
viskas, kas reikalinga, kapi
nių dieftoje rinkliavai ir Vy
tauto Parke piknikui. Veik 
visų kuopų atstovai buvo at
silanką, kurie pranešė, apie 
uolų tuo nukalu judėjimą kuo 
pcsc ir su savim pasiėmė ri
nkliavai dėžutes ir gėleles. 

Daug atstovų jau gerokai 
pagyvenę ir dirbę labdarybė
je nuo jos susitvėrimo pinnų-

bus kas prie jų prieina ir 
paprašo. Kiekviena kuopa tu
rėtų turėti" bent po dešimts 
rinkėjų. Taigi, kuopų veikėjai 
žiūrėkime, kad tų kvotų iš
pildyti. 

Iš anksto pranešame, kad 
labdarių centro rengiamas pa
vasarinis išvažiavimas į lab
darių ūkį šiemet bus birželio 
21 d. Tą dienų užsirašykime į 
kalendorių, kad neužmirštu
me. Labd. 

Rūkykite Dvigubai - Švel
nius Old Golds. 

jų dienų. Bet nė vienas iš jų 
nesijaučia nei pavargęs nei 
tam darbe pasenęs. Tad aiš
ku, kad kas tik dirba prisi
laikydamas obalsio "Dievas 
ir Tėvynė", kaip ir labdariai, 
nepasensta. 

Tad, aišku, kad pildosi Kri
staus žodžiai, "Mano našta 
yra lengvi ir mano jungas y-
ra saldus*'. 

Fo pamaldų kapinėse, pik
nike, Vytauto Parke muzika 
bu> patį geriausioji — benas 
"Lie tuva" . Ši muzika pilnai 
patenkins jaunimų šokiuose ir 
senimų. 

Kiti įvairiausi užkandžiai 
restorane ir kt. taipgi visus 
patenkins. 

(lerb. klebonai prašomi la
bdarius paremti ne vien savo 
atsilankymu kapinėse ir pik
nike, bet paremti ir savo įta
kingu patarimu parapijose. 

J. Š. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

buvo randama bronzinių ap~ 
darinių sagčių ir žmogaus 
griaučių liekanų. Dar nežino
mo senovės kapinyno savinin
kas tuos radinius atidavė mo
kiniams, kurie juos nusinešė 
į mokyklų ir parodė mokyto-

gi durklas ir kirvis. 
Laikraštis rašo, kad visa 

kapinyno forma ir padėtis ro
do, kad ėia esama senovinės 
prūsų giminės kapinyno. Lie
kanų išdirbinio technika ir 

i laidojimo papročiai rodo šiau-

lis kur užaugau 
i y Manoma, 

"PLATINKITE "DRAUGĄ* 

AKIŲ GYDYTOJAI 

jams. Tuo būdu į šių senoviš- ( ̂  j ^ T o k i ^ p a t g ^ ^ 
grandis, o prie krūtinės meni-1 į t a k .^ r o d . ] S i r griaučių d y d i 

škai padarytas drabužines sa- ^ k i a u g u :wj a 

gtis. Po kaklu rastos bronzi
nės į barzdų įkabinamos ma-

S L 

žos žnypleles. Palaidotųjų ga-
Ivuviršio dusinėję pusėje ras-

LIETUVIAI DAKTAKAI 
Res. 6924 S. Talman Ave 
Res. Tel. GROvehill 0617 

ka vietų buvo atkreiptas Til j o f ^ * f f ^ ^ J . 8 . * ! 
žės muziejaus dėmesys. Tuo
jau* buvo pradėti kasinėjimai. 

Kapinyno kasinėjimai iš ka
rto buvo nelauktai vaisingi. 

Ofiso Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office 
2359 S. LeavittSt. 

CANal 0706 

DR. J, J, KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago 
OFFICE HOURS: 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 įki 8 vak. 
Nedeliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų TcL PROspect 1930 

ESAME PA3IRUOSC 

Buvu>iame labdarių centro 
susirinkime paaiškėjo, kad 
Vainikų Dienos (Decoration 
Day) didiesiems darbams jau 
3same pasiruošę. Tik laukia
me kausingai žmonių atsilan-

TeL CANal 6122 

DR, S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedel. pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telefonas REPublic 7868 

Tel. CANal 0257 
Res. PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Scredoj pagal sutartį 

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343 

DR. A. J. BERTASH 
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
N'edėliomis pagal sutartį 

DR. J. J. SIMONAITIS 
2423 W. Marąuette Road 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

V ei. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedeliomis susitarus 

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketveriais pagal sutartį 
•RES. 2136 W. 24th ST. 

Tel. CANal 0402 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTIST \S 

1446 So.49thCt, Cicero, 111. 
Utarn., Ketv. ir Petn. 10—9 vai. 

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai. 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St. 
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nacal sutarti 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMETRICAIiliY AKIU 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudSJimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama } 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Daugely at
silikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau. 

4712 SO ASHLAND AVE. 
Phone Bouievard 7589 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR, JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
Tel. CANal 0523 

BUICK & 
ir 

PONTIAC 
AGENTŪRA 

Milda Auto Sales 
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

806 W. 31st St. Tel. Vietiny 1696 
DOMININKAS KURAITIS IR KASTAS SABONIS 

Bendradarbiai 
^ # . 

^ 

Ofiso ir Namų Tel. Cicero 3656 

DR. J. SHINGLMAN 
4930 West 13th Street 

Jo speciališk urnas yra širdies ligos 
ir reumatizmas. 
VALANDOS: nuo 10* iki 12 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po pietų, ir nuo 7 iki 8 
vakare. 

Nf<]r»li<»iui« IDIL'MI tfutarti 

AR VAŽIUOJI | LIETUVĄ ? 
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščiu 

4 4Draugo" laivakorčių skyrius aprūpins visus 
Tamstos keliones reikalus, išgaus reikalingus 
dokumentus, išrašys laivakorte geriausiais ir 
patogiausiais laivais. lJer "Draugo1 ' agentūrų 
bile kada galite važiuoti į Lietuvų. 

o —o —o 
"DRAUGO" Ekskursijos 

" B E R E N G A R I A " 
Birželio-June 17 d., 1936 
" G R I P S H O L M " 

Liepos-July 1 d., 1936 

o — 0 — o 
Pradekite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 

informacijų kreipkitės į 

• ^ 

Tel. CANal 7790 
• ^ -f 

ŪNCLE VICGILY'S TRICKS 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 labos 

CHICAGO, ILL 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 

vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
vai po pietų ir ano 7 iki 8:3Q yal 

_„ _ nkvi 

DR. MADRICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0994 

Rei.: Tel. PLAza 2400 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nadėiiomii ugą 13 iki 12 ditGft 

/ 
77b 
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VIETINĖS ŽINIOS 
Grand Opening 

Pasisekė 

Pereita sekmadienį šimtai 
lietuvių ir svetimtaučių iš 
Chicagos ir apylinkių suva
žiavo į Sunset Park, Lemont, 
111., kad pasilinksminus nau
jo parko (Jrand Opening pro
ga. Visi svečiai, ypatingai tie 
kurie pirma sykį mate daržą, 
stebėjosi jo gražiunu ir didu
mu. Tai ištikrųjų gražiausias 
iš visų lietuviškų parkų. Sun
set Park vedėjai, Kubaitis ne
galėjo ^suskubti pasveikinti vi 
sus savo suvažiavusius drau
gus ir pažįstamus. PasitaiktL 
nepaprastai graži, saulėta die
na. Per dienų ir iki vėlumos 
svečiai linksminosi, žaidė, šo
ko gražioje parko salėje prie 
Pikturnos muzikos, ragavo 
skanius užkandžius. Per die
ną girdėjosi lietuviškos dai
nos. 

Kesteleyn ir Elsie Aulabaugh. 
Taip pat pastebėti keli Vy
čių Dainos choro atstovai. 
Kiek teko girdėti, Dainos cho 
ras nori suruošti savo pikni
ką Sunset Parke rugpiūčio 30 
d. Apie tai rodos bus praneš
ta vėliau. 

V. Kubaitis nuo širdies dė
koja visiems atvažiavusiems 
ir pasidarbavusiems už šio 
(Jrand Opening pasisekimą. 
Taip pat primena Chicagos 
lietuviu visuomenei kad bir
želio 7 d. įvyksta Sunset Pa
rke Chicagos Lietuvių Profe
sionalų ir Biznierių Sąjungos 
piknikas John T. Zūris kam
panijos naudai; birželio 21 d. 
Lithuanian Unity klubo pik
nikas ir liepos 12 d. didysis 
vasarinis dienraščio <kDrau-

piknikas. XX. go »> 

Misijos Garyje 

Sunkiai bet ir sėkmingai 
jKisidarbavo iš AVest Slides misijos 
S. Šimulis, R. Baliauskas, V. 
Brazauskas, A. Kunickas, V. 
Čeikis, P. Jocius ir kiti. Bet 
ir nereikia užmiršti moterų, 
merginų darbštumo — Ku-
baitienės ir dukterų Zelenia-
kienės, l)rew'ienes, Kuhaity-
čiu, tialinaitienės, ir Esther 

LEVONAS SHAULIS 
Mirė gegužt's 23 d., 1936 m., 

11 vai. vakare, sulaukęs pusės 
amžiaus. 

Kilo iš Telšių apskr., Tverų 
parap. Žėberų kaimo. 

Aiturrikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimų moterį Marijonų, po 
tėvais Auškalnaitė, 4 Kūnus: 
Lievonų. Joną, Juozapą ir Fe
liksų. 2 dukteris: Moniką ir 
Stanislavą. 2 brolius: Juoza
pą ir Antanų ir daus giminių; 
o Lietuvoje motinų Julijonų, 3 
seseris; Aniele. Barborą ir Onų. 

Kūnas pašarvotas 3641 So. 
YValIaee St.. TeJ. YARds 0721. 

Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
gegužės 27 d. Iš namu 8 vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Jurgio 
parap. bažnyčią. Kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiajne visus 
gimines, draugus-ges ir pažy-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Moter i s Simus, 
Duk te rys Broliai ir (.imm. -. 

Laidotuvių direktorius J. F . 
Eudeikis. Tel. YARds 1741. 

Jas vedė prof. kun. N. Ra
žaitis* Nuo gvg. 13 iki 17 d. 

buvo vyrams, o nuc 
18 iki 24 d. — moterims. Žino 
nes džiaugiasi misijomis, neč 
daugelis gavo progos atlikti 
velykinę išpažintį ir gerai 
prie išpažinties prisiruošti. 

Be abejones, šv. Kazimiero 
parapijonai buš; dėkingi , už 
dvasine" puotą darbščiam savo 
klebonui kun. 8. Draugeliui 
ir misijų vedėjui gerb. prof. 
kun. Ražaičiui už jo gražius 
ir įspūdingus pamokslus. 

Tegu Dievas suteikia viso
kios palaimos. 

donuosius, kraujo rutulėlius. 
Abu jie buvo prisirišę prie 
Kristaus mokslo. 

na raumenis ir metalą, išima). 
Bandoma kaulą, susiūti miru-

j šiųjų žmonių nervais. Tada 
Žymių atradimų, turėjusių nereikia jų išimt, kaip tas 

Idideičs svarbos žmonių kovo 
.je su giltine, padare garsusis 
j gydytojas Laene«. J i s įrodė, 
"j kad netikslus dalykas kraujo 
j nuleidimas, kurį ano laiko gy
li! ytojai plačiai vartojo, tuo 
.būdu nuvarydami daug žmo-
jnių be laiko j kapas. Seniau 
gydytojai liga nustatydavo iš 
matymo, palytėjimo, gi jis į-
rodė, kad labai naudinga vi
daus ligų tyrimui panaudot 
klausymą. J is pinsiąs išrado 
ir klausomąją triūbelę — ste
toskopų. Jis kartu buvo la
bai tikintis. J o gyvenimo ap
rašinėtojai įrodo, kad jo tikė
jimas ne tik gautas iš tėvų 
namų, bet ir pagrindinai iš
tirtas ir apgalvotas. 

esti susukus viela ar šriuhais. 
Ar tie visi atradimai nei 

dažnai priartina žmogų prie 
Dievo. Taip didysis žmogaus 
kūno tyrinėtojas Ducrotay 
Blainville kalbėjo: 

— Kas aš esu! 
— Dievo padaras, padary

tas jo paveikslu. 
— Iš kur ateinu 
— Iš Dievo. 
— Kur einu! 
— J Dievą. 
— Kam mane padare! 
— Kad Jį garbinčiau. Jo 

Visagalybes, Išminties ir Mei 
les išraiškose. 

* M. L . " J. Prunskis 

Kas skano ir remia katali
kišką spaudą, tas platina čia 

Toliau, savo atradimais pa- 'ant žemes Dievo karalystę, 
darė nemirštantį savo vardą 

1885 metų moteriškų rūbų madia. Chicagos taip va
dinamos "socie ty" moterys neseniai viename susirin
kime demonstravo savo motinų drabužius — madą 1884 
m. Koks skirtumas nuo šių laikų madų. (Aeme Photo) 

Pranešimai 
Šv. Kazimiero Akademijos 

Itemejų dr-jos ekstra susirin
kimas įvyks birželio 2 d., 7:30 

KOVA SU GILTINE 

(Tęsinys iš 3 pusi.) 

išvadą: "Tikslus gamtos pa
žinimas mus atveda rprie tų 

vai. vakare, Šv. Kazimiero minčių, kurias sVentafe R a s W Peilis gydytojo rankose 
paprastais žodžiais pasako. 
Jis leidžia mums tikėti) kad 
su mirtimi mes 'nesibaigsime. 

bingo veikėjo, pats dirbk, c 
nesisavink darbų pranokėjo. 

auditorijoj. Visų ARD skyrių 
prašome dalyvauti šiame su
sirinkime. Turime bendrai pa-
starti dėl mūsų pirmojo pik- J o s mums tikrina, kad sutrū-
niko, kuris įvyks liepos 11 d kus mūsų ryšiui su žemės kū-

Našlaitė | Prašome skyrių atstovų atve- n aį s , m e s tik tada pasijusime 
visatos pasaulio tikrieji gy
ventojai ". 

L. Pasteur. J is išaiškino rū
gimo priežastis, jis surado ma 
žus gyvūnėlius, kurie sukelia 
ligas — bakterijas, jo darbai 
šilko kirmino ligose išgelbė
jo prancūzų šilko pramonę. 
Tyrinėjimas privedė jį prie 
gilaus tikėjimo. Apie tą jis 
pasakojosi net studentams. 
Mirties valandą rankose jis 
laikė varinį gryželį ir pasku
tiniai jo žodžiai buvo tikėji
mo išpažinimas. 

Malonumu prie visų savęs 
nepasmerksi, o šiurkštų -uu ne 
kitus, tik save apdergsi. 

STEFANIJA 
RAKAUSKIENĖ 

l»o l£*\«4s Aiavk-kaile 
JVj-Mskyre *ų Šiuo pasauliu 

geguifes 20 diena. 11:44 valan
da ryto, 1!»aG m., sulaukus 5-' 
imtų amžiaus, fi-irnus Triškių 
parai;., Mažeikiu ap.sk r. 

Amerikoj išgyveno 35 melus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrq. Kazimierą., 2 dukKris, 
Stclanic ir Brrnice Katauakas. 
2 sūnus Charles ir PfattHp, žen
tą. Anton Kaiauskas, marčia 
Mary Rakauskas, brolį Holes-
lovy, ii- brolhne Martha Navic
kus, anūkę Stephaaie Kataus-
kas ir gimines, o Lietuvoj dvi 
sesiris: Adolfina ir lironisla\'a, 
ir broli Vladislo\a. 

Kūnas pašai \olas randasi 
koplyiioj 2Š.UC W. C3rd St. 

Laidotuvės jvyke lvnktad ic -
nj, gegužės 2'J dieną. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta j Gimimo l ' amles švč. 
parapijos bažnyčia, kurioj į-
vvks gedulingos pamaldos už 
vilionės si«-lą. l'o pamaldų 
IJUK nulydėta j SV. Kazimiero 
kapines. 

Visi a. a. Stefanijos Uakaus-
kienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čianti dalyva.ua laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį paiarna-
\iiną ir alsis\ ' ikinimu. 

Nuliūdę liekame: Vyras, I>uk-
ter>s, Suirai, lejStStt, Marti, 
Krolis, Bioliei»ė. Auuke, I»us-
hroliai ir (Jiniiiies. 

Laidotuvėse patarnauja l a i 
dotuvių Direktorius J. F*, l ip
džius. ' Tel. (ANai 0174. 

zti sugestijų piknikui, taipgi 
Jei nori laimėti vardą gar- / : : ' J& 

pasitarti prieš taL savo sky-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

E
JUOZAPAS f* 

UDEIKIS 
TĖVAS * # 

REPublic 8 3 4 0 Į 

VINCENTAS 
GIRŠTAUTAS 

Jftirė gegužės 24 d., li»3G ui., 
'j-.'SO vai., ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus. 

Kilo iš Kėdainių apskr., 
Griukiškių miesto. 

Amerikoj išgyveno 34 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą moterį Veronika, po 
tėvais Valskaite, podukrę Petro 
nėlę, seserį Anielę Zabor&kie-
nę ir švogerį Adolfą ir JŲ šei
mą, brolio sūnų Joną Gir.štautą 
ir daug giminiu. 

Kūnas pašarvotas 4258 So. 
Mapievvood. Tel. L.AFayette 
5084. 

.Laidotuvės įvyks penktadie
nį, gegužės 29 d. Iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo Švč. Pane
lės Marijos parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos a i velionio sieią. Po. p a 
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Podukrė, 
Sesuo, svogeris, Brolsūtiis ir 
Giminės. 

Laidotuvių direktorius J. F 
Eudeikis. Tel. YARds 1741. 

riuose, kokį biznį kurs sky
rius mano užimti. 

Lauksime daug atstovių. 
A. Nausėdiene, 

ARD centro pirm. 

Mot. S-gos Chic. apskrities 
susirinkimas įvyks geg. 29 
d., 7:30 vai. vakare, šv. My
kolo parapijos mokyklos ka
mbaryje (Nortk Side). Visos 
atstoves malonėkite dalyvau
ti, nes šiame susirinkime bus 
išlaimejimo knygučių dovanos 
išduotos ir šis reikalas užbai
gtas. Raštininkė 

Lietuvių Motenj Piliečių 
Lygos susirinkimas j vyks ge
gužes 27 d., Feilowship House 
831 VV. 33 PI., 7:30 vai. vak. 
Visos nares kviečiamos atsi
lankyti, nes yra daug svarbių 
dalykų svarstymui. Valdyba 

Prancūzų gamtininkas Van-
ąuelin turi milžiniškų nuope
lnų vaistų gamyboje. Įdomu, 

ad bedievybę jis laiko "kLai-
a neleistina šviesesniems pro 

tams, nes filosofija, liečianti 
amžinas viso pasaulio tiesas, 
negali remtis jokiu kitu pa
grindu be krikščionių tikeji-

i 

mo 
> ? 

Ypatingais nuopelnais pasi
žymėjo žmogaus kūno tyrinė
tojai Bischoff ir Vierordt. 
Pastarasis išmokė skaityti rau 

Ypač dabar daug gyvybių 
išgelbstima su operacijų pa
galba. Dabar gydytojams įa.u 
paprastas dalykas nuvožti gy
vo žmogaus kiaušų, išimti ku
lkų iš smegenų plėves, užriš
ti gyslų, atidaryti gyslas ir 
perpilti kraujų. Bandoma net 
įpilti į žmogaus gyslas gyvu
lių kraigo. Ypač tinkųs ožkit>, 
kraujas. Dabar, pasinaudoda
mi ankstybesnių mūsų sumi
nėtų vyrų tyrinėjimais, gydy
tojai moka išpiauti net du 
trečdaliu skrandžio, susiuva ir 
žmogus gyvena. Daromos o-
peraeijps plaučiuose, dalis net 
išimama, daroma operacijos 
širdies raumenyse, sulaužytas 
kaulas, jei sudėjus nuslenka, 
sušriubuojamas metaliniais 
šriubais ar susukamas viela 
(suaugus kaului vėl perpiau-

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 
Išdirbėjai ankstesnes rūšies pamink

lų ir Grabnamių 
-o—< > 

Didžiausia paminklų dirbtuve 
Cnicagoj 

—o 
Suvirs 50 metų prityrimo 

—o 
Pirkite tiesiai iš dirbtuvei Ir 

taupykite pinigui 
o 

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių 

o 

527 N. WESTERN AVL 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos 
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 J. Liulevicius 

BAUSMĖ UŽ SKUBINIMĄ-
SI UŽMOKĖTI BAUSM? 

• H f l M M a M ^ 

GARY. IXD. IJUIK>TUVią; DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Gf-riausiaa patarnavimas — Moteris patarnautoja 
Phone tOOO 

\ 

DIDELIS PAMINKLŲ 
IŠPARDAVIMAS 

Gerinusias naminis ir importuotas 
granitas paminklams parsiduoda už 
žemiausias kainas, kurias galima jį 
parduoti. Ateikite palyginkite mū
sų kainas su b ii e kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūsų kainos ma
žesnes. 

MBS. ANNA BITTIN'S MONUMENT VVORKS 
3958 W. l l l t h St., prie Crawford Ave. BEVerly 0005 

(skersai šv, Kazimiero Kapinių) 
Šis didelis isiMU-daiiutas įvyksta, dėlto, kad as nepajiegiu užlaikyti 

dviejų biznių. MKS. ANNA B ITT IX 

UTICA, N. Y. — Hamilton 
kolegijos studentas Elilm Ro-
ot sekmadienį čia sulaikytas 
už greitą važiavimą. Pirma 
dienį jis skubinosi užmokėti 
bausmę. Kadangi jis perdaug 
skubinosi, tat teismas nusta
tė: 15 dol. už "spidinimą/' 
sekmadienį ir 10 dol. už "spi-
dininią" užmokėti originale 
bausmę. 

KETURNUKAI 

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę 

i . 
Vyskupo P. P. Bučio, M. L C. " KELIONĖ APLINK PA

SAULĮ" arba kelione į "EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
TRALIJOJE", su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. J is moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00. 

n. 
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga "KELIONĖ 

PO EUROPĄ" ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50. 

m. 
Begalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko "KELIONĖS 

ĮSPUD2IAI" Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje. 

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų. 

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistos lietuviškas 
knygas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptai
sais. Kaina tik $2.00. 

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime už 
$3.50. 

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruošta laiš
kutį tuojaus siųskie mums. 

S. P. Mažeika 
A. Masalskis 

3319 Lituanica Ave. 
Phone YAEds 1138 

A. Petkus 
J. F. Radziits 

3307 Lituanica Ave. 
Plione BOUlevard 4139 

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Plione CICero 2109 

668 West 18th Street . 
Phone CANal 6174 

S. M. Skudas 718 West liSth Street 
Phone MONroe 3377 

I. J. Zolp 1646 \Vest 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

Ezerskis ir Sunas 10734 S. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

Čia nuplėšti 

^ 

SHANGHAI. — šiomis die 
nomis Chang Wong-sze dar
bininko žmona pagimdė ke-
turnukus: tris mergaites ir 
viena berniuką. Kinų nacijo-
nalistų vyriausybe tėvams pa
žadėjo globą. 

Gerbiamai "Draugo" Administracijai: 
Siunčiu su šiuo laj&ku $ u i kuriuos prašau kuogreičiausia 

atsiusti man sekančias Kelionių knygas: 
•YSK. P. p . BUČIO KELION&S — f 1.40 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 160 
KUN. J. A PAULIUKO — t.00 

a rba : 
Siunčia $».60 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas. 
Mano adresas: 

f Ardas, P a m r d ė 

L j į j į H ir Smai 
i. F. Eudeikis 

-: S. C. Lacbamcz 

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

4605-07 So. Hermitage Ave. 
Phone YAlids 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave. 
42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

.exr©et 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

J. F. EUDEIKIS 
r Yards 1741-1742 

http://ap.sk
http://dalyva.ua
file:///Vest


6 * - - • * • ' » * ' • ' " - * - • • 

5- VemtJki*' * VU*; 
M A tTGAS 

Tėvu Marijonu Kunigu Seminarija Ir 
• t t 

DIEVAS LAIMINA LIETUVIŲ TAUTĄ! 
Iš svajonių virto realybe! 

Tai lyg stebuklas! Svajojom 
per ilgus metus apie kolegiją 
bernaičiams. Bet be Tėvų Ma
rijonų neradom išeities kole
gijai įkūnyti. 

Paėmus Tėvams Marijona
ms kolegijos reikalus, kolegi
ją turime. Turime ir Kunigų 
Seminariją. Įgijus seminari-
jąmanėm, kad lietuviai Ame-
rik oje išk i 1 om auk šč i a usia i! 
I r džiaugiamės!.. 

Tačiau lietuvių tautą Die
vas veda dar aukščiau ir pa
laimą lietuviams teikti nesu
stojo. 

Lietuviuose katalikuose už
siliepsnojo meile ir troškimai 
— prie seminarijos turėti bū
tinai reikalingą ir koplyčią. 
Tai aišku — tokia Dievo va-
lia ir koplyčia jau auga aukš
tyn, kuriai gegužes 31 d-, se
kmadienį, jau bus šventina
mas kampinis akmuo! Čia jau 
esu bejėgis išreikšti letuvių 
kataliku džiaugsmą del Die

vo stebuklingos Apvaizdos!.. 
Tad sunku tikėti, kad kas 

iš katalikų pasiliktų namie 
nedalyvavęs seminarijos kop
lyčios kampinio akmens pa
šventinimo apeigose gegužes 
31 d. Marijos Kalneliuose, 
Hinsdale, 111. Nors liet. ka
talikai ir bus pavargę Sv. Ka
zimiero kapinėse ir Vytauto 
parke šeštadienyje, geg. 30 d., 
teikdami paramą Labd. Sa
gai, bet, aišku, nepasiliks ne
dalyvavę ir sekmadienyje, ge
gužės 31 d., seminarijos kop
lyčios kampinio akmens pa
šventinimo apeigose. Nes toks 
entuziazmas reiškėsi pas visų 
kolonijų atstovus, Tėvų Ma-' 
rijonų Rėmėjų Chicagos aps
kričio susirinkime, gegužės 21 
dieną! 

Tad visi lietuviai katalikai 
širdingai kviečiami ir daly
vaukime virš minėtose iškil
mėse gegužės 31 d. 

J . Š., apskr. koresp. 

>m-^£m~Z-JL 
3=C 

Trečiadienis,, gegužės .27, 1936 

VAŽIUOJA^ UETUVON 

Milžiniškas kupranugaris. " T o m " vadinamas 9 pė
dų aukščio kupranugaris, kurį Lincoln parko Žvėrynas 
nupirko nuo Ringling Brothers - Barnum and Bailey 
cirko. Dabar jį galima matyti Lincoln parko žvėryne. 
Įžanga nemokama. 

Nelaime Jaunam 
Lietuviui 

Įspūdžiai Iš Alumniy 
Rekolekcijų 

Gegužes 24 d. didelis būrys 
alumnių susirinko pas savo 
Alma Mater, kad su ja pra
leidus dieną. Suėjusios į ko
plyčią pradėjo rekolekcijas 
šv. Mišiomis. Po Mišių kiek
viena gavo baltą- velioną ir 
taip išbuvo visą dieną. Prieš' 
pasikalbėjimus, kol atvyko re 
kolekcijų direktorius, pralei
do laiką skaitydamas religi
nius kūrinius, arba šventųjų 
gyvenimus. Visą laiką visur 
buvo tyla. Ir kada direkto
rius pradėjo pasikalbėjimus, 
tai, ištikrųjų, buvo ko klau- (Jegužės 30 d. susituoks ži-
syti ir tuojau jautėmės kito- nomo* T. Kriaučiūnienės dū
kios. Tarpuose praleidome lai j k relė ir Ed. bei Pbilipo sesu-

na. Niekuomet jos neužmir
šiu ir lauksiu daugiau tokių. 
Žinau, kad kiekviena alumnė 
grįžo namo sustiprinta ir sto
jo į kasdieninj darbą nauju 
ūpu, didesne drąsa. Apart 
priėmimo kiekvieną menes j , 
kada įvyksta alumnių susiri
nk imaiK Alma Mater išgalvo
ja dar kitaip pavaišinti mus, 
taip kaip pereitą sekmadienį. 
Didžiuojuos, kad turiu tokią 
g?rą Alma Mater ir kad ga
vau progos su ja susipažinti. 

Alumnietė 

BRJDGEPORT. — Geg. 22 
d. grįžo iš darbo vėlai vaka
re Eduardas Nausėda (jau
niausias sūnus Iz. ir A. Nau
sėdų, 917 W. 33 st.)? Jisai 
dirba kontrolieriaus ofise Me-
dinah Club ir kai kuriais va
karais priseina ilgas valandas 
dirbti. Grįždamas namon "po 
11 vai. vak. buvo užpultas 
trijų "hoodlums" iššokushi iš 
alley prie 33 g-ves arti Hals-
ted. Eduardas nors gynėsi na
rsiai, bet prieš tris užpuolikus 
negalėjo atsilaikyti, buvo skau 

Atsišaukimas i Vete-
rany tėvus 

Tėvai ir artimieji, kurių su 
nūs ar giminės tarnavo pa
sauliniame kare ir dabar yra 
palaidoti lietuviškose kapinė
se, prašomi paduoti jų var
dus, kapo numerius ir kapinių 
vardus, kad būtų galima jų 
kapus Kapinių Dienoje pa
pusti U. S. vėliavomis. 

Visa tai veltui padarys A-
merikos Legijono Dariaus -
Girėno postas. No. 271. 

Atsišaukite asmeniai arba 
telefonu į komisijos pirminin
ką Wm. J . Kareivą, 4644 So. 

T0WN OF LAKE ŽINELĖS 

džiai sumuštas ir net dantis Paulina st., Boulevard 13)89. 
turi išlaužtus. Tą dieną bu
vo ir Medinah Club "pay PROKURORAS ĮSPĖJA 
d a y " tat vagiliai atėmė su- GEMBLERNES 
virš $30.00 ir paskui parbėgo. 
Nei policijos, nei praeivių tuo 
met nesimatė, kas būtų pa
gelbėję užpultam. 

ką mąstyme, arba skaityme. 
Po piet vėl susirinko kop-

lveion ir vėl pamokinimai, 

te Jadvyga Krause su Edvi
nu Pierzynskiu, žinomo. Pier-
zynskio, užlaikančio apavų 

gražios mintys, kurias susi-. krautuvę 1720 W. 47 st. Šliū-
dėjom į protą ir širdį kasdie
niniam gyvenimui. Po to sekė 
klausimai ir atsakymai, ku
re išblaškė kai kuriuos mūsų 
abejojimus. Privatus rožan
čius buvo kalbamas Akademi
jos sode. Kaip gražu buvo 
matyti kiekvieną alumnę su 
baltu velionu, spindinčią sau
les šviesoje, vaikščiojant po 
daržą, su rožančium rankose, 
arba kur nors sėdinčią pavė
sy ir skaitančią. 

Rekolekcijos baigėsi koply
čioje: čia priimta, "platfor
m a " , ant kurios statysime sa
vo gyvenimą. Viskas baigės 
palaiminimu &v. Sakramento. 

bas bus 4 vai. popiet, Šv. Kry
žiaus bažnyčioj, kuri bus gra
žiai išpuošta. 7 vai. ryto bus 
atlaikytos šv. Mišios jų inten 
cija. 

Jadvyga Kriaučiūnaitė per 
daugel metų priklausė N. P. 
P. Šv. dr-jai ir darbavosi iš 
visos širdies, taip pat buvo 
nare Šv. Kryžiaus parap. cho
ro. Tat per šliūbą giedos cho- P° v i e n * a r daugiau narių. 

James R. Cherry, pirm 

Valstybės ginėjas Courtney 
visų Cook apskr. miestelių 
policijos viršininkams prane
šė, kad jie kreiptų dėmesio į 
gemblernes, kurios dažniausia 
operuojamos saliūnuose. Už
darymas vieno saliūno — ge
mblernes Morton Grove mies
tely yra parodymas, kad tas 
pats atsitiks ir su kitais sa-
liūnais, kurie nepanaikins ge-
mbleriavimo. 

Rytoj ryte, 10:30 vai. iš La 
Salle stoties, iš Chicagos iš
važiuoja šie asmenys: Jonas 
Andrišiūnas, Petronėlė Klio-

(ra iš Waukegan, 111., Emilija 
Meškauskienė, Barbora Zan-
sytis, Antanina Budavičaite, 
Eiva Dantaitė, Barbora Gu-
maliauskas ir Agota Kai rai
tė. 

Penktadienio 'ryte, Švedų -
Amerikos linijos laivu "Gri-
psholm" išplauks tiesiog į 
Klaipėdą. 

Juozas Zuįavičius, Antanas 
Pakeltis ir Paulina Petkus 
važiuoja tuo pačiu laivu. Jie 
apleido Chicagą anksčiau, no
rėdami pasiviešėti rytinėse 
valstijose. 

Visi viršminėti keleiviai va 
žiuoja per " D r a u g o " laiva
korčių agentūrą. " D r a u g o " o-
fįcialė ekskursija į Lietuvą 
išplaufcs liepos 1 d. 

P-NIA KRUETGEN DAI
NUOS METINIAM SING-

VEREIN KONCERTE 

Iš Alumnių Veikimo 

ro nariai. „ 
Jaunasis taip pat yra pa

vyzdingas jaunuolis. 
Vestuvių pokylis įvyks vie

name "down town" viešbu
tyje Radęs ant tėvo komodės 

Kuogeriausios laimės jiems r e v o l ver į 5 m. T. Principalli, 

Įsirašymo Vakarėlis 

BRIGHTON PARK. — Tė
vas Kazimieras Žvirblis, O. 
P., baigdamas misijas vyra
ms, ragino visus rašytis j Šv. 
Vardo dr-ją, būti Šv. Vardo 
garbintojais, sykiu neužmirš
ti mėnesinės šv. Komunijos. 

Dėl to, Šv. Vardo dr-ja tu
rės įsirašymo vakarėlį, ketvi
rtadienį, parapijos svet. Per 
šį vakarą ir per sus-mą, ku
ris bus vėliau praneštas, na
riai bus priimti be įstojimo 
mokesčio. 

sius organus. Teikia j iems daugiau 
i r . v . . jėgos, ir jie išmeta nuodus, kurie 
K v i e e i U VISUS n a r i u s a t s i - Dūna priežastimi įvairių negalių. Da-

• i , • • ! - i - * • <• d a r laikas jums būdavoti atspara. 
lankyti \ vakarei} ir atsivesti imkit NUGA-TONE tik trumpų lai

kų ir tėmykit stebėtinus rezultatus. 
Parduoda ir garantuoja visi aptie-
koriai. Pinigai gražinama, jei esat 
nepatenkinti. Mėnesio t rytmentas už 
Vienų Dolerį. Lengva priimti ir pa
laiko jus tvarkoj. 

Nuo užkietgjimo mkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją viduriu 2fio 
ir 50c. 

Be visų įvairių parengimų, 
kuriuos Šv. Kazimiero Aka-

# 

demijos alumnės surengia per 
metus, yra vienas ypatingas 
įvykis, kuris irgi joms itin 
svarbus: tai metinis bankie-
tas, kurį rengia tikslu priim
ti naujas alumnes, baigian
čias akademiją. Kiekviena a-
lumnė laukia tos dienos, nes 
jos jaučia kažkokį džiaugsmą, 
kada prisimena tą dieną, kai 
buvo priimtos alumnių tar
pam vrTIW 

Bankietas įvyks ketvirta
dienį, gegužes 28 d., Akade
mijos auditorijoje, 8 valandą 
vakare. Visos alumnės kasmet 
i pasiryžta tokiam parengime 
būtinai dalyvauti. Jaučiu, kad 
ir šį kartą didelis skaičius a-
lumnių dalyvaus, kad sutikus 
naujas nares. Alumnė 

Anna Louise Kruetgen, so
prano, ims vadovaujančią ro
lę 26-tam metiniam koncerte, 
kurį rengia Chicago Singve-
rein, ketvirtadienį, geg. 28 d. 
8:30 vai. vak., Orchestra Hali. 

P-nia Kruetgen, socialiai ir 
muzikaliai veikli ir talentuo
ta žmona Chicagos žymaus 
pašto užvaizdos, yra atmena
ma tų, kurie jau pirmiau gir
dėjo ją; ir žino, kad tikra ar
tistė. Turi nepaprastą drama
tišką soprano balsą, kurj va
rtoja kuogeriausiai, nes ge
rai žino muzikos reikšmę, la
bai reikšmingai perduoda ko
mpozitoriaus mintis. 

J i s buvo traukinio sužeistas 
tik už keturių blokų nuo sa
vo tarnybines vietos kuomet 
e jo skersai gelžkelį. 

R E I K A L I N G A DARBININKĖ 

REIKALINGA mergina generali
niam namų darbui. Nereikia virti . 
Nora vaikų. Kre ipki tės : CRAwford 
0075. 

"DRAUGO" KNYGYNU 
o< >o 

"ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimas šiuo 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai, kada Dievas leis jį išvys
ti šventuoju paskelbtą. 

Kiekvienam įdomu pažinti 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios knygos. 

Knyga parašyta ne vieno 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė 
su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1.90. 

"DRAUGAS" 
2334 S. Oakley Ave. Chicago, 

Illinois 

LAIMĖJO $6,000 

Daktaras Sako Kaip 
Išvengti SlogŲ 

Žymus sveikatos specialistas yra pa
reiškęs, kad 83 nuoš. šios šalies as
menų yra paliesti slogu. Jis nurodo, 
kad " rak tas" išvengimui slogų, yra 
palaikyti atspara, kuri nugali daug 
maž pakenčiamai susirgimų prie
žastį. 

NUGA-TONĘ pasirodė stebStinu 
tonikų būdavojimui ir palaikymui 
atsparos. Jis tiesiai pasiekia nusilpu 

MTLWAUT\EE, WIS. — 
Elton H. Shyder, 50 m., bu
vęs vartininkas Chicago T?a-
pid Transit Co. teisme iš tos 
kompanijos laimėjo $6,000. 

RETKALTNGA mergina pri tyrusi 
namų darbe. Mažame apartmente. 
$4.00 j savaitę, valgis ir kambarys. 
HOLlycourt 1916. 

R E I K A L A U J A M A mergina apie 25 
metų amžiaus prižiūrėti vaikelį ir 
atl ikti generalinį namų darbą. Liu
dijimus. $6 j savaitę, kambaris, 
valgis. 

HOLlycourt 3690. 

R E I K A L A U J A M A mergina genera
liniam namų darbui. Būti naktimis. 
Kre ipki tės : MRS. MARGOLIS, tel. 
HOLlycourt 0686. 

SnVEiiF&eBUY 

Other Shelvtdor ModeU 
irom up. 

THE WORLD*S MOST" 
BEAUTIFUL REFRIGERATOR 

DIDELIS BARGINAS 

5 M. VAIKAS PAŠOVĖ 
BROLIUKĄ 7 M. 

I r taip gražia praleista die-1 naujame gyvenime. 1010 Foster st.r atstatė j savo 
Į 7 m. broliuką ir pasigirdo 

<? 

^ : 

Važiuokit į Lietuvę! 

EKSKURSIJOS 
Ant Visų Laivy 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKEWICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th S t LAFayette 1083 

a | boom! Laimei, kulka sužeidė 
tik vaikui petį. Tai vis tėvu 
neatsargumas su ginklais. 

TO LOSE FAT 

J? 

U. Katner of Brooklyn, N. T. 
*Htw; " • • • « n»ed Kruaehen for the 
p**t 4 MonUu and n»»e not ooly loit 3ff 
>oand* tat f««l M much better In everjr 
w»y. B V M for people who don't car* U 
F»d—. Kru«b<n is wonderfnl to keep 
UM ayttMi hositay. I beinf » nane 
• • — H know for I'fo trled io WUMJ 
thingn bnt only Knu«h«n uuirorod »U 
H H i i M ' ' (M»y W. IMS). 

TO lOM fot SAnOiT and HARM1JS88-
LY, tako a nalf teaspoonful of Kruschen 
Balto in a glass of bot water ln tho 
mornlng bofore brcakfuat—don't misa a 
morning—a bottlo taat luta 4 veeki 
coito but a trlfle—get Krusehen Salta at 
any drugotore ln Amarlca. Zf not Joy-
fuUy »ati«fled aftor tno flrat botuo— 
monoy bao*. 

OLD PEOPLE find 
way to keep breath 

ivholesome 
Halitosis (bad breath) quickly yields 
to Listerine, safe antiseptic and 

deodorant 
ifilther becauM of stomach disturbancos, feod 
fermentation, or the wearlng of falše tooth, old 
people freque»tiy havo halitosio (bad breath). 
No wonder othera conaider the m a nuiaance. 

But now Science haa found tbat tho regular 
uae of Listerine will ofton ovorcomo offenalvo 
mouth odora due to tho fermentation of tiny 
bito of food on mouth, teetb, or dontal plato 
surfacea. 

Thia aafe antiaeptlc and quiok dtodorant 
worka quicMy. It cleanaoa mouth, tooth, and 
gum aurfacoa. Halto fermonUtloft tad putro 
facUon, a major cauao of odora, aDd thaa 
counteracto the odora thomaolvaa. 

Try uaing Llatorino evory two or throa daya. 
See how much more wboloaomo it loavoa your 
mouth. How lt aweetona your breath. Lambert 
Pharmaeal Co., St. Lodą, Mo. 

Don't offend others • Check 
halitosis with USTERINE 

UŽRIKITE PAS LIETUVĮ 
PETER'S BUFFET 

Prieš Highway Teatre 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELL. Sav. 

6334 So. Western Ave. 
Tel. Prospect 5086 Chicago, HL 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Penedfillo. Seredos ir PStnyčios 

vakarais nuo 6 lkt 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPubl tc 9600 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723 

PARDUODAMAS gražus 2 flatų 
namas. Tvirtai pas ta tytas . 4 kam-
barhj flatai. Nauja šildymo sis- j 
tema ir nauji vandens prietaisai. 
Apdengti porčiai. 2 karu garadžius. 
Turi parduoti uŽ labai žema kainą. 
Patogus susisiekimas. Kre ipk i t ės : ; 
2307 S. Kirkland Ave., netoli 22 
gatves, Chicago j . ' 

Pamatykite tas naujas E-
lektrikines Ledaunes BU-
DRIKO Didžiulėj Ledaunių 
Krautuvėj. 5 metų garan
tija. PĮ 

Kaina $ 1 0 4 . 5 0 
ir aukščiau. 

Ant LengvŲ Išmokėjimu 

JOS. F. BUDRIK, INC. 
3417 S. Halsted St. 

BUDRIK FURNITURE 
MART 

3347 S. Halsted St. 

BUDRTKO programai kas
dien 7 P. M. iš stoties 

AVAAF, 920 kil. 

EMIL DENEMARK INC, 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 

Mūsų stakas atsakančių vartotų karų šiuo laiku yra 
kuopilniausias, ir kainos sumažintos taip, kad šiuos 
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien i r išsirin
kite sau karą. 

Htute 4690 Prospect 1012 

KAL & ZARETSKV 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Ave., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
lkt 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare. 
188 W. Randolph St. 

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet. 

BUICK '35, — 6 Sedan, Radio kaip naujas f 
BUICK '34, 7 Sedan, tobulas, garant 
BUICK '30, — 5 Sedan, gerai bėgantis. • 
CADILLAC '34, — 5 Sedan, puikiai išrodo 
CADILLAC '81, — 5 Town Sedan 
CADILLAC *29, — 5 Town Sedan 
CHEVROLET '33, — 2 Door Sedan, geroj tvarkoj 
CHEVROLET '31, 2 Door Sedan, g^rai bėga 
F O R D '35, — 2 Coupe, kaip naujas 
FORD '30, — 2 Coupe, gerai bėgantis 
ESSEX '30, 5 Sedan, geroj tvarkoj, 
LA SALL7 '34, Coupe labai puikus, kaip naujas 
LA SALLE, '30, — 7 Sedan 
GRAHAM '29, 2-4 Coupe, geras patarnaująs karas 
HUPMOBILE '31, 5 Sedan, geras karas 
LINCOLN '31, 7 Limo, tobulam stovy 
LINCOLN '33, — 7 Sedan, tobulam stovy „ 
LINCOLN '31, — Sport Phaeton, kaip naujas 
LINCOLN '30, — 7 Town Car, labai Svarus karas 
OLDS '81, — 2 Coupe, gražus mažas karas 
PACKARD 120 '35, — 5 Sedan. mažas 8, kaip naujas 
PACKARD '34, 5 Sedan, labai puikus garant 
PACKARD '30, 5 Club Sedan, trunk, geram s t o v y . . . . 
PONTIAC '34, 2 Door Sedan, trunk, kaip naujas 
PLYMOUTH '34, 5 Sedan, puikus mažas karas 
VVILLYS '33, 5 Sedan, geroj tvarkoj 
P I E R C E '33. — 7 Sedan, labai nulkus 
S T U D E B A K E R '34, 2 Coupe, tobulas, 8 cyl 
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Įmainykite savo seną karą liberališkom sąlygom, an t 
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite iSmokėti leng
vais išmokėjimais, inimant pilną apdraudą, vartojant 
mažai kainuojant} O. M. A. C. planą. 

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago 
Ci*awfoi*d 4 1 0 0 


