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LIETUVA REIKALAUJA GRAŽINTI VILNIŲ
VILNIUJE PALAIDOTI 

LIETUVOS DIDVYRIAI

Prez. Smetona įspėja Lenkiją 
prieš Vokietijos agresyvumą

REIŠKIA VILTIES, KAD LENKAI 
ATITAISYS KLAIDĄ

KAUNAS, birž. IG. — Va
kar per Lietuvos prezidento 
diktatoriaus Antano Smetonos 
vardines prezidentas pasakė 
reikšmingą prakalbą Vilniaus 
atgavimo reikalu. Jis įspėjo 
Lenkiją, kad ji nepakartolu 
tokių pat klaidų, kokias yra 
padarius praeityje Lietuvos 
žvilgiu ir nuo to turėjo skau
džiai nukentėti.

Prez. Smetona reiškė vilties, 
kad Lenkija atitaisys paskuti
ne savo klaida — Vilniaus€ *
miesto ir krašto užgrobimą, ir 
gražiuoju Vilnių grąžins Lie
tuvai, kad paskiau nepasirody 
tų per vėlu.

Prezidentas pažymėjo, kad 
jis pagerbė mirusiojo Lenki
jos diktatoriaus maršalo Pil
sudskio širdį, kuri šiandien 
palaidota Vilniuje. Bet parei
škė, kad tame pačiame Vilnių 
je taip pat yra palaidotos Lie
tuvos didvyrių, Didžiojo Ku
nigaikščio Gedimino ir Vytau
to Didžiojo, širdys.

I Prezidento Smetonos prakal 
j bos reikšmingiausioj! dalis 
i buvo priminimas lenkams gar- 
1 šiųjų Grunvaldo kautynių, kur 
' lietuviai sujungtomis pajėgo- 
' mis su lenkais sutriuškino vo- 
[ kiečius kryžiuočius. Preziden- 
tas nurodė, kad ateityje ku
rui nors dieną galės ir vėl pa
sikartoti tos rūšies kautynės.

'šiandien Lietuva ir Lenkija ir 
vėl yra atsidūrusios priešais 
nepakenčiamą Vokietijos agre
syvumų. Deja, šiandien Lietu
va su Lenkija neturi draugin
gų santykių ir paskyriai vei
kiant yra pavojaus. Draugin
gi) santykių gražinimui yra 
vienatinė priemonė — Lenkija 
privalo atitaisyti padarytą 
Lietuvai didžią skriaudą. Pri
valo grąžinti Lietuvai jos sos
tinę Vilnių. Tada nebus pavo
jingas naujovinių vokiečių 
kryžiuočių agresyvumas prieš 
lietuvius, ir lenkus.

Lietuvių spauda su dideliu 
atsargumu paskelbė ištraukas 
iš prezidento prakalbos.

POLITINIŲ PARTIJŲ DU VADAI

(Acme Photo.)

MEKSIKOJ SUIRUTĖS, 
ATSISTATYDINO 

KABINETAS
MEXICO CITY, birž. 16.- 

Tarptaut i nės organizaci jos
“Rotary” suvažiavimo proga 
apie 20,00(1 katalikų sukėlė de
monstracijas. Reikalavo grą
žinti religinę laisvę. Dėl mi
nėto suvažiavimo policija ne- 

' puolė katalikų. '

OMAHA MIESTAN SUTRAUKTA 
1,800 MILICININKU

STREIKAS, RIAUŠĖS; PASKELBTAS , 
KARO STOVIS

PENNSYLVANIJOJ 
PANAIKINTA SMURTO 

POLICIJA

OMAHA, Neb., birž. 16. — 
Čia prisiųsta apie 1,800 vals
tybės milicininkų ir tu \jau 
{askelbtas karo stovis.

Buvęs senatorius J. W. Wadsworth iš New Yorko, respub-1 
likonas, ir Al Smith (dešinėje) buvęs demokratų partijos kan
didatas į prezidentus. Jiedu dalyvavo American Liberty ly-, 
gos suvažiavime Chicagoje.

SOVETy BEDIEVIŠKOS 
PROPAGANDOS PARODA 

AIRIJOJE

ŠIURPI KATASTROFA 
ANT GEjįįlNKEUO 

ANGLIJOJ
DUBLINAS, birž. 15. — LONDONAS, birž. 16. — 

Airijoje įrengta Rusijos s«- bu traukiniai susikūlė ari i 
vietų bedieviškos propagan- Welweyn, Hertfordshire. Pre
ilos kilnojamoji paroda. kybinis traukinys užvažiavo

m - u j- kt ix- Jaut sustojusio ties Garden Ci-Tas nėra bedievvbes plati- ’’
. . ,* ty stotimi greitojo keleivinioninnu, bet parodymui žmo-j/ . . . •'

uėms, kaip bolševikai niekina
krikščionybę ir patį Dievą. Iš

KATALIKYBĖ ISPANIJOJj REIKALAUJA PAŠALINTI 
ATGAUNA SAVO TEISES DU MEKSIKOS KONSULUS

eksponatų žmonės supras bol-

MADRIDAS, birž. 15. — 
Ispanijos respublikoje paga
liau grąžinamos Katalikų Baž 
nyčiai ir katalikybei priklau
sančios teisės ir pagarba.

Gegužės mėnesis ypač bus 
atmintinas. Šį mėnesį Popie
žiaus skirti nauji penki ispa
nu vyskupai užėmė per ilgus 
metus buvusias be vyskupų 
penkias vyskupijas. Tas įvy-

1VASTIINGTON (per paš
tą). — Kongreso žemesniems 
rūmams įduota rezoliucija,’ 
kad U. S. valstybės departa-, 
mentas reikalautų Meksikos 
vyriausybės, kad ji atšauktų 
iš šio krašto du savo konsulus 
iš Denvero ir Tuesono miestų.

Šie konsulai nesenai turėjo 
savo konsulatus San Bernar
dino ir Los Angelėse. Ten bū

ko pilnai sutinkant respubli-; darni jie pradėjo kištis į mek
kos vyriausybei.

•Gegužės mėnesį taip pat

perorganizuotas respublikos 
ministeriu kabinetas, kuriame

sikiečių religinius reikalus. 
Pasireiškus protestams, jio 
nukelti į aukščiau minėtam 
miestus. Dabar kongrese ir

šiandien yra ministeriais pen • iškeltas reikalavimas, kad tie 
ki žymieji katalikų vadai. Ka'Meksikos vyriausybės atsto- 
talikai ministeriai turi šiuosvai visiškai būtų ištraukti iš 
portfelius; karo, darbo, teisin J. (Valstybių, kaipo negeisti-
gumo, susisiekimų ir pramo
nės ir prekybos.

Karo ministeriu yra 36 m. 
amžiaus energingas agraras 
organizatorius Jose Maria 
G ii Robles.

m asmenys.

NUBAUSTI GRAIKŲ STA
ČIATIKIŲ ARKIVYSKUPAI

j ATENAT, birž. 15. — Grai-
-------------------- Į Kų stačiatikių bažnytinis teis-

KAUNAS. — Dienraščiai miw nubaudė tris savo arki- 
rašo, kad Lietuvoj netrukus vyskupus, kurie priešinosi
būsią pradėta gaminti dide
liais kiekiais dujokaukės. Ga 
minti žadąs gumų fabrikas 
“Inkaras.”

grigorinio kalendoriaus įve 
dimui. Uždaromi vienuolijon 

' penkeriems metams ir atima
mos iš jų arkivyskupų teisės.

Ilgą laiką streikuoja gatve- 
karių tarnautojai. Kompanija 
nusprendė paleisti gatveka- 
rius su streiklaužiais. Strei
kininkai, savo šalininkų pade-

MEXICO CITY, birž. 16. —
Didžiai rimti nesutikimai pa
sireiškė tarp prezidento Car-
.lenas ir buvusio prezidento kin0 valstybinę" smurto polici- j E'ln,nKal> s^° sa'miiutŲpaae- 
Calles. šis pastarasis ir toliau ' ja žinoln, vanl„ £ ir <'«""• s"kele muses. Perins 
nori būti Meksikos vyriaus.no. geležics„ poiieija ši ]X)|iįiia 1»™’ P»'>eija <ie,o pastangų, 

ju vadu ir duoti nurodymų jigUs metus veikė pramonės
vyriausybei. Prez. Cardenas centruose prieš darbininkus 
pasipriešino Callesui. kompanijų naudai. Pasižymėjo

nepaprastais žiaurumais mal
šinant darbininku streikus.

TfARRISBURG, Pa., birž. 
16. — Pennsylvanijos valsty
bės legislatūra pagaliau panai 
kino valstybinę smurto polici
ją, žinomą vardu “anglių ir

Pašalintai prezidento kabi
netas ir čia sutraukiama ka-
riuomenė. Bijoma Calleso ša
lininkų sukilimo.

Dauguma Meksikos kariuo-
judis, kad panaikinus šią po
liciją. Bet buvo tuščios pas- 

nienės vadų yra ištikimi prezi- tangos. Darbininkų priešai bu- 
'deniui Cardenas. Kiti vra lin-.vo labai-įsigalėję. Tik prieš 
kę naudotis šių nesutikiuiii keletą metų gubernatorius Pi 
proga. Meksikos gyventojai nebot žymiai suvaržė šios po- 

' laukia išsilaisvinimo iš C’alle- lieijos veiklą. Dabar ji visiš- 
1 so ir Cardenaso jungo. kai panaikinta.

traukinio.
Oficialiai paskelbta, kad iš '

keleivinio traukinio griuvėsių
v . i x- - * išimta 30 asmenų lavonų. Dau isevikų pastangas kovoti prieš > . , * . .
religiją.

Su Airijos vyskupų leidi
mu viena airė katalikė kėliau 
ninkė yra įgijusi bolševikų 
bedieviškos propagandos daug 
įvairių raštų ir žurnalų su 
atvaizdais. Airiai ir kiti gaus 
progos pamatyti, kaip dide
li bepročiai yra tie bolševikai, 
kurie ne tik ginčija, ko ne
galima nuginčyti, bet dar 
kaip jie pašiepiančiai atvaiz
duoja Dievą ir įvairių religi
jų, ypač krikščionybės, atsto
vus.

Tegul pasaulis žino, kas 
veikiasi Rusijoje, kurią valdo 
lunatikai (bepročiai).

TEKSTILININKŲ STREI
KAS GRĘSIA RYTUOSE

BOSTON, Mass., birž. 16.— 
United Textile Workers of A- 
merica prezidentas T. F. Mc- 
Mahon paskelbė, kad vilnonių 
gelumbių fabrikų darbininkai 
sukels streiką, jei per 10 die
nų nebus padidintas jiems 20 
nuoš. atlyginimas.

Nortbivestern universitetas 
šiemet išdalino pripažintus 
mokslo laipsnius 1,540 studen
tų.

giau kaip 70 sužeistųjų.

ITALIJA IŠTRAUKIA Iš 
APYVARTOS SIDABRU
ROMA, birž. 16. — Italijos 

vyriausybė paskelbė, kad ji 
ištraukia iš apyvartos visus 
sidabrinius pinigus. ’

Oficialiuose ir finansiniuose 
sluoksniuose pažymima, kad 
vyriausybė labai reikalinga si
dabro metalo, ypač kada šian
dien rengiamasi karan su B-
tiopija. Sidabriniai pinigai y- yra

kad numalšinus riaušininkus. 
Nieko negelbėjo. Kovų laiku 
vienas asmuo žuvo ir daugiau 
kaip 100 sužeista.

Kadangi riaušės vis smar- 
Senai buvo pasireiškęs są1- kiau liepsnojo' ir policija ir 

pa šeri f iai pradėjo netekti kon
trolės, miesto majoras parei
kalavo kariuomenės.

Vakar prisiųsta kariuomenė 
ir jos vadovybė tuojau pas
kelbė karo stovį, kad “saugo
jus žmonių 
tis.”

gyvastis ir savas-

UŽ TEISYBĖS RAŠYMĄ SPORTININKŲ RĖMĖJŲ
IŠTREMTAS ŽURNA

LISTAS
Chicago Tribūne korespon

dentas D. Darrab, kurs per 7 
metus gyveno Romoje ir ra
šinėjo savo laikraščiui žinias, 
anądien pašalintas iš Romos 
ir Italijos.

Dabar tas korespondentas 
iš Paryžiaus praneša, kad jis 
pašalintas už teisybės rašy
mų apie Italiją ir fašistų 
režimo stovį.

Anot jo, diktatorius Musso |v . . . v biznio
žygiais prieš

PIKNIKAS PAVYKO
Praėjusį penktadienį Vytau' sportininkų rėmėjų komitetas,

to parke įvyko sportininkų kurio pirmininku yra adv. J. 
rėmėjų komiteto surengtaa Borden, sekr. kun. A. Valan- 
piknikas, kurio pelnas skiria čius, ižd. bank. Jonas Brenza. 
mas Amerikos lietuvių spor- Į Po gražaus šio pikniko pa- 
tininkų kelionei į viso pašau- sisekimo, komitetas rengiasi 
lio lietuvių kongresą, įvvkstan prie kitų parengimų, 
tį šiemet, rugpiūčio mėn. 10 -.----------------------
17 dd., Kaune |

Žmonių į pikniką suvažia-, 
vo laimi daug. Ypač daug jau i 
nimo. Retai kada piknikuose1
tenka matyti taip gausingą

PAGERBTI ŽUVUSIEJI 
VOKIEČIAI

WITTENBERGAS, Vokieti 
birž. 16. — Iš Reinsdorforių ir profesionalų bū-1’1*1’ . , «... ...

. ... v. . | sugriautų fabrikų griuvėsių
. rj, koks buvo šiame sporti- . ... ... , ,.Etiopiją taip įklimpo, kad ne . , ., . išimti ir cm atvežti 46 darbi-

žinia kaip jis iš to išsisuks. ni! ninku lavonai. Vietos darbi-
Tie jo žygiai labai nepoptl- ! ninkai pagerbė žuvusiuosius,
liarūs visam krašte ir dėl jų i-s ^balbų, kumštynių,j j(> tik jg indentifikuota.

rimto pavojaus fašizmo ’’sbn’llJr Sokiib Vykdomi griuvėsių
ra vienatinė mainvbos priemo- režimui. -1° sv^^as 1 įetuvos maj
nė italų valdomose kolonijose Korespondentas apie tai a<^v‘ » kipjtis, konsulas A.. ------------------

Kalvaitis, L. Simutis, adv. J. j

linis su savo

kasinėji-

Afrikoj, ypač Eritrėjoj ir So rašė laikraščiui ir už tai pa 
malilande. Ir Etiopijoj yra si- šalintas iš Italijos.
dabro valiuta. Italijos vyriau- j ----------------------
sybė imasi priemonių, kad su
laikyti sidabro plūdimą į Eti
opiją-

Už ištraukiamus sidabrinius

GRĘSIA GENERALIS 
STREIKAS

Borden, komiteto pirm. ir Al. į 
Kumskis. P. Aaltimieras va-1 
dovavo programai.

•n
Kumščiavosi trys jaunuolių 

poros ir dvi ristikų poros ri-

JAPONAI UŽĖMĖ KINU 
GELEŽINKELĮ

TTENTSTN, birž. 16. — Ja
ponų militariniai autoritetai 

SOUTH BEND, Ind., birž., losi. Tvarkė adv. Jonas Bren I Peipingo-Liaotungo ge-
pinigus vyriausybė duos tos 16. — Vietos organizuotų dar za, Jonas Eudeikis, adv. J.
vertės banknotus.

Į AMERIKĄ GALIMA EKS 
PORTUOTI KUMPIŲ

KAUNAS. — Amerikos fir 
mos pageidauja pirkti Lietu
voj© kumpių, ypač konservuo 
tų skardinėse dėžėse.

bininkų vadai grasina paskel- Zuris ir vienas svetimtautis 
bti generalį streiką, jei Oliver sportininkas. Visos imtynės 
Fanu Equipment kompanija buvo įdomios ir gyvos. Estra- 
nedarvs jokių nusileidimų dar doje matėsi mūsų sportinin- 
bininkams. kų žvaigždės: Ed K rausė, E.

------------------------ ftemaitytė, Barskis ir visa ei-
Cooko apskrity vvriansiuo- lė kitų.

ležinkelį ir visas telegrafų li
nijas.

ORAS
CHTCAGO IR APYLINK.- 

Išryto numatomas lietus, gria- 
ju apygardos teisėju išrinktas Pikniką rengė specialiai su1 usliniai, paskiau pragledrėji- 
teisėjas LaBuy. sidaręs į Lietuvą vykstančių mas; popiet vėsiau.

vyriaus.no
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TEN GERA, KUR MŪSŲ NĖRA

Lietuvos darbininkų dauguma, sakoma, 
tebeserga išvažiavimo manija. Kuomet galė
jo įvažiuoti į kitus kraštus, galvotrūkčiais 
važiavo į Brazilijų, Argentiną, Kanadą ir 
visur, kur tik čfcurbininkūs įsileido. Dauguma 
važiavo ne iš reikalo, bet “aukso kalnų’’ 
ieškodami. Bet jų nesurado. Ne vienas lai
mės ieškotojas šiandien gailisi tėvynę aplei
dęs ir grįžtų atgal, jei tik galėtų. Dauguma 
jų svetur ne laimę, bet vargų, skurdų ir ba
dų surado. Jie įsitikino, kad posakis — ten 
gera, kur mūsų nėra, tikrai yra teisingas.

Pastaruoju laiku gana daug darbininkų 
iš Lietuvos važiavo į Latviją. Bet, kaip ra- 

*80 “Darb. Atstovybės Balsas”:

“Daugelis su tokiu nepaprastu džiau
gsmu į Latviją išvažiavusių darbininkų 
grįžta nusiminę ir nusivylę. Grįžta su
vargę, pikti. Bet kas gi kaltas! Ten ge
ra, kur mūsų nėra”.
Tame pačiame rašinyje “D. A. B.” pa

žymi:
“Daug kas tikėjosi ten rieškučiomis 

pinigus semti, o dabar grįžta pėsčiomis, 
o vietoj pinigų parsineša pūsles ant ko
jų ir kartu nusivylimą širdy”.
Lietuvis darbo nebijo. Iš Latvijos dai

nininkai grįžta ne dėl to, kad sunkaus darbo 
būt pabūgę, bet dėl to, kad ten darbo sąly
gos buvo nepakenčiamos.

Lietuvos darbininkai neturėtų svajoti a- 
pie žemišką rojų svetur, bet ieškoti pragy
venimo šaltinių tėvynėje, nes ten kad ir juo
da duona, bet jos visiems užtenka ir ji gar
desnė negu kitur.

LIETUVOS UŽSIENIŲ POLITIKA

Lietuvos užsienių reikaių ministeris, ka
lbėdamas aktualiais užsienių ‘politikos klau
simais, pasakęs, kad Vokietijos siekimai izo
liuoti Lietuvą, nepasieks tikslo, nes taika y- 
ra nedaloma visuma.

Pripažinimas, jog kiekvienas geros va
lios vokietis Klaipėdos krašte nekliudomas 
gali naudotis statuto nustatytomis teisėmis, 
p. Lozoraitis pabrėžė, kad tai nesuteikia i- 
muniteto nusikalstamiems darbams ir užda
viniams, nukreips tiems prieš Lietuvos teri
toriją. Vystydamas šį klausinių toliau, parei
škė, kad Vokietija nuo pat pradžios metodin
gai kišosi j Lietuvos reikalus. Vokietijos do-

“Garso' 24 ur. praneša, kati Lietuvių 
11. K. Susivienyuio Amerikoj vajus labai gy
vai eina. Mat, už poros savaičių jis baigsis. 
Tuo tarpu pirmoje vietoje stovinki 2 kp., 
l'orest City, Pu.; untioj vietoj 28 kp., Lu- 
zerne, Pa. Smarkiai varosi pirmyn Roches- 
terio (N. Y.) 1U3 kp. ir Baltiuiorės (Md.) 13 
kuopa. Pirmoj vietoj Illinois valstybėj yra 
Roselando 33 kuopa, kuri ligšiol buvo viena

Vyskupas M. Valančius - 
-Lietuvių Tautos Auklėtojas

(Tęsinys) būtų dori ir mokėtų tarp sa-
Dėka tų klaidžiojančių nio- vęs gyventi.

kytojų, kurie tais sunkiausiais Be “Antano Tretininko”,
rusų priespaudos laikais, ka-'vysk. M. Valančius antrąjį sa-

iš mažiausių kuopų šioj valstybėj, bet, vajuj Įdu viskas, kas tik lietuvišku-j vo kultūros palaikytojų, ir pla
užsibaigus, gali pasidaryti didžiausia. ,lllu kvepėjo, buvo žiauriai per- tintųjų — keliaujantį per kai-:

... ' sekiojama ir naikinama, išnio- J mus siuvėjų, aprašė “Palan-
Kap praėjus, sestadrea, pastebėjome, bu- k- Ll,,tuV08 liaildj WVMiag ,k j J kul. nurwlonia3

tuviškas knygas skaityti, pa , pavyzdys visiems tuo laiku, 
dėjo mūsų tautai savųjų kul- keliaujantiems per žmones, 
turų nuo žiaurių ir kenksmin- siuvėjams, ir, kad tas jo dar
gų rusizmo bangų įtakos ir bas vėjais nenueitų, stengėsi 
užnašų apginti ir neleido jai jį parodyti, kiek galint, gu-

vo luuai gerai, jei visos Illinois valstybės 
LKKSA kuopos subiustų ir rinitai stotų į 
vajaus darbų. Tai būtų atliktas gražus katali
kiškas ir lietuviškas dalbas. Juk visiems lie
tuviams reikia ir apsidrausti ir prie lietu-
visk.) organizacijų priklausyti. Tai visų mū- 2flU svotjluI1J1| bang06e.
sų šventa pareiga,

LRKSA yra tokiu organizacija, prie ku
rios visi galime priklausyti. Ir jauniems ir 
senesniems Sus-mas turi tinkamus, moderniš
kai sutvarkytus skyrius.

Rodos, kad sąmoningam lietuviui katar 
likui nereikia to aiškinti, kad kuo gausiages- 
nis bus mūsų Sus-mas, tuo platesniu mastu 
galėsime varyti religiškų ir tautiškų akcijų 
Dėl to iš čia ir kįla klausimas, ar būtų gali
ma pavadinti susipratusiu tokį lietuvį kata
liką, kuris galėdamas nepriklausytų prie LR 
KSA.

VERSLININKAI APIE VYSK. VALANČIŲ

Lietuvoje leidžiamas verslininkų laikraš
tis “Verslas” tų>ie garbingąjį ir didįjį kū
rėją vyskupą Motiejų Valančių taip rašo:

“Jis steigia prie bažnyčių mokyklas, o 
kad darbas sektųsi geriau, jis rašo ir spaus
dina įvairaus turinio knygeles ir jas platina.
Jo iniciatyva buvo atidaryta didžiausia Lie
tuvoje knygų krautuvė. Vysk. M. Valančiui 
tiek rūpėjo švietimas Lietuvoje, jog jis net 
reikalavo iš savo vyskupijos klebonų apy
skaitų iš mokyklos veikimo. Sėkmingesniam 
darbui varyti jis buvo sumanęs leisti laik
raštį, bet rusų valdžia nedavė jam leidinio.
Jam taip pat rūpėjo J r žmonių gerovė. Maty- i “Palangos Juzių” ir “Šiaulė- 
dam&s tą skurdą, kurį žmonės kentė, o ypačjniškių Senelių’’... 
nuo degtinės, jis pradeda varyti propagund, Vygk M Valanf.ius ne tik , 
už blaivybę. Steigia blaivybės brolijas, rašo i nūfka?Usi ir didik
knygeles apie alkoholio kenksmingumą.

“Nelaimingas 1863 metų sukilimas nu
traukė pradėtą kultūros darbą ir ilgiems me
tams jį sustabdė. Buvo uždarytos visos lie
tuviškos mokyklos, uždrausta spausdinti lie
tuviškas knygas lotynų raidėmis. Rusams už- [mos, malonybės peikiamos ir 
draudus spausdinti Lietuvoje knygas, vysk. j viskas buvo daroma ne stačiai, 
M. Valančius perkelia darbą į Prūsus ir ten ne išpeikiant ar išbarant, o tik 
tęsia darbų toliau ir kontrabandos keliu ga- 
lančius buvo mokytojas, rašytojas, Rrautuvi- 
bena į Lietuvą. Mes matome, kad vysk. Va- 
ninkas, spaustuvininkas, lietuviškai spaudai 
įgabenti kontrabandos įsteigėjas.

“Vysk. M. Valančiaus noras ir idealas 
buvo matyti šviesią, blaivių ir laimingų Lie
tuvą. Tebūnie jis mums pavyzdžiu”.

Kokie vaisiai, varant tų ti
kybiniai kultūrinę propagan
dą, buvo gauta, galima maty
ti, kad ir iš šio S. Daukanto 
laiško, rašyto vysk. M. Vala
nčiui 1845 metais, dar jam Va 
rnių Seminarijoj tebesant, ku
riam jis skundėsi, “jog esąs 
blogas ženklas tautai, kad / 
2 metu visoje Lietuvoje teis 
parduota jo Abėcėlės tik apie 
3'/2 šimto egž.”

Vėliau, 1856 metais vysk. 
M, Valančius, panaudojęs Že
maičių vyskupo sosto įtaką, 
kultūros kėliniui Lietuvoje — 
Žemaičių krašte, reikalavo ra
štu palengvinimo rusų cenzū
ros pas Vilniaus mokslo aps
krities globėją, kuriam tarp

' dresniu, kad visi panašaus už
siėmimo Žmonės turėtų sau 
‘ ‘ honoraro ” būti pavyzdžiu 
“Palangos Juzės”: krikštyno
se, vestuvėse ir pakasynose...

Vysk. M. Valančius, sulig 
lotynų kalbos posakio: “Pru- 
dentes sicut serpentes et sini- 
pleces sicut columbae!” (Iš
mintingi, kaip Žalčiai ir pras
ti, kaip karveliai!), “Palangos 
Juzėj” aprašytąjį keliaujantį 
siuvėjų padarė nepaprastai gu 
driu.

Vienoj vietoj “Palangos Ju- 
randame šitokį atsitiki

mų: “Linkon Žarėnų perėjęs 
Minijos upę, kalnais beeida
mas susitikau kaž kokį “pa-

zėj”

i i.

t»*
(Acme Photo.)

EINA ANGLIJOS PREMJERAS
Naujas Anglijos premjeras Stanley Baldwin eina parlamen

tam Jis atsako j policininko saliutą.

putžandį”, greitai žmonių ar- 
kitko rašė: “Tamstai žinoma, I kliais bevažiuojantį. Šis mane 
jog mano vyskupijoj gyven-1 pamatęs sušuko: “Stoi”. Aš 
tojai, apie milijonas žmonių.., nors nemoku būtinai nė len- ,jit. nehūtll davęs svarbių už- 
kiekvienas moka skaityti bent (kiškai nė rusiškai, vienok su- duot j išpildyti. Tos gyvuojan

čios dulkės, kurios susirenka 
apie sūrį; kerpės ir samanos, 
kurios nudildo ir sunaikina 
apgailėtinus žodžius, išpiaus- 
tinėtus ant mūsų protėvių pa-

iš maldaknygių”. Reik žinoti, 
kad tada šimtai tūkstančių 
žmonių pramoko skaityti, ne 
vien įsteigtose rusų mokyklo
se, bet daugiausiai pasidarba
vimu “Antanų Tretininkų”,

niekinamą liaudį apšviesti, bet 
taip pat rūpinosi ir jos auk
lėjimu, kurio principai randa
mi kiekviename parašytame 
lapelyje, kur dorybės giria-

Kitais Daiktai Pasiekti Mažais Daiktais
Nėra nei vieno dalyko ga-1 ni ir daugiau vandens įbėga, 

uitoje, nežiūrint į jo mažumų, Šis darbas, daromas augalų 
kuris Visagalio Dievo nebuvo dešimtūkstantinis kariuoiue-
skirtas kokiam nors tikslui. 
Niekas, no>rs ir nežymiausias 
mums išrodo, neliko, kuriam

pratau reikiant stotis, todėl 
ir apsistojau. Paskiau vėl ru
siškai tarė: ‘Kaho tibi toks f* 
Aš atsakiau: “neturiu kuodo 
neesmi nuo Skuodo”. Papūt
žandis: “Mausti biloti?” Aš 
atsakiau: “nemoku rusiškai 
byloti”. Negalėdamas su ma

nės, greitai pramuša uolų su 
nesuskaitomais plyšiais. Šios, 
vandeniui šalant ir virstant 
ledu, suskila ir susitrupina. 
Žinoma, tai yra laiko darbas 
— gal šimtmečių, skaitant mū 
sų laiku; bet nesulaikomas da
rbas šių augalų sėkmingai tę
siasi.

Argi šis pamokinimas nėra
minkių kapuose, visos turi ti- vertas išmokti iš gamtos kny- 
kslų. gos? Ar neapima jie daug ko,

Kerpės, arba samanos, gali ką mes galime pelnyti ir ar 
ninn susikalbėti, važiavo šalin nnuns visiems duoti pamoki-' nestato prieš mus pavyzdi, ku-
ir mojavo ranka sakydamas: 
“Smutri, smutri, jau tavi j 
karčemų najadu”. Tų žodžių 
nesupratęs, kumbrinau į Ža
rėnus. Į karčemą įlindęs klau
siau vokiškai žydo, kas čia

niiną keliauti gyvenimo keliu rį mes privalome sekti? “Iš- 
ir rodyti mums pavyzdį ište- tesėk ir neniekink mažų dai- 
sėjimo ir jėgos. Nuolatinėmis , ktų”, yra pamokinimas, kurį

AIRIAI DŽIAUGIASI

Aidai džiaugiasi, kad jų tautietis Brad- 
dock nugalėjo žydą Baer ir laimėjo pasaulio 

mėjimads Klaipėdos krašto reikalais dažnai , kumštininkų čempionatą.
išėjo iš sutarčių ar leistinų tarptautinėj prak- 1
likoj kultūrinių ryšių ir tarėjo tikrų speci
finį atspalvį bei tendenciją, kurie negali būti 
naudingi abiejų valstybių santykiams. Dabar
tinė Vokietija, nno Schreiberio direktorijos 
ątatatyrao laikų, vartoja ekonomines, politi
nes ir moralines represijas prieš Lietuvą. Im 
pertas suvestas iki minimumo trukdomas pre
kių ir žmonių tranzitas, pažeista prekybos 
sutartis, mažasis pasienio susisiekimas prak
tiškai panaikintas, spauda, radio filmą — vis
kas sėja neapykantą prieš Lietuvą, šmeižia 
ir užgaulioja.

Lietuva nieko netrokšta kaip taikingo, 
garbingo ir teisingumu pagrįsto sugyvenimo 
su visais savo kaimynais. Pati lietuvių tauta

Airiai negalėjo suprasti, kaip toji “gar
bės vieta” per tiek metų buvo ne jų, bet ki
tų tautų rankose. Juk nuo Gene Tunney lai
kų čempionais buvo ne airiai, bet vokietys, 
lietuvis, italas ir žydas. Jiems išrodė, kad 
jų tauta nebeteko “peštukizmo dvasios”. 
Kaip tai galėjo būti, kad airiai visur pirmie
ji, bet štai sporte buvo nustumti į užpakalį.

ir ilgomis pastangomis šio ma- mes patys iš to imame. Kiek- 
žo, silpno augalo, augšti kai-!vienas gali nuveikti daug, jei 

, nai buvo išlyginti, kuriuos jo- jis sau pritaiko tą pamokini- 
važiavo? Tas atsakė rusų ase- į žmogiška jėga negalėjo nu mą, įrašo savo širdyje ir nuo- 
sonų važiavus”. [griauti. Kiečiausios uolos vir- lat laiko prieš save. Pasiremk

to mažais akmenukais; pilys juomi ir duos daugiau pamo- 
ir tvirtovės, padirbtos žino- kinimo kaip pusė išmintingų 
gaus rankomis, pasirodė per- pasakymų senovės filosofų, 
silpnos prieš užpuoli™, šio Oam|a yra pi|na 110vyzližiUj

šorių
Šitam Valančiaus straipsny

je tuoj krenta į akis įkūnytoji 
operacija svetimtaučiams, kur, 
surikus asesoriui “Stoi”, jis 
p’asisako: “nors nemoku bū
tinai nū lenkiškai nė rusiškai, 
vienok apsistojau”, ir parodė, 
kad nėra reikalo su visais ru
sų reikalavimais skaitytis.

Vyriausias šito veikalo už
davinys buvo pirmiausia iš-

parodant pavyzdžiais, kaip rei 
ketų gyventi, kaip elgtis ir 
apsieiti. •

Jo auklėjimo principai ir 
svarba buvo labai didelė, sis- 
tematinga ir nuosekli. Jis, bū
damas labai geras pedagogas, 
pirmiausia kreipėsi į mažus 
vaikus, žinodamas, kad šie y- 
ra, lyg tas švarus baltas po-
pieris, kuriame galima rašyti plikyti žmonių atmintyje kas 
kas tik norima, pagamino ir ■ karč vis labiau jų tarpe nyk.s-
išleido jiems skiriamų “Vai
kų knygelę”, kurioje gerų ir 
blogų asmenybių pavyzdžiais

taačius gražius papročius, tuu 
tiškas dainas, ir, taip pat ke
liaujantiems po žmones amat-

riais, mažai kų patys, beskai-
tvdami tas knvgeles tegalį, to- 

TaZ-jau, mes manom, kart su Braddocka df| JL ' Va|,„fiua krei.
airiai ilgai nesidžiaugs. Nuo “sosto” jį grei
čiausia nuvers negras kumštininkas Lems, 
kuris smarkiai varosi pirmyn. Bet kad nu
galėti negrų, ar tik nereiks lietuvio kumš- 
ties.

stengėsi mažučiams įskiepinti ili*n^ams suteikti pedagoginės'
paklusnumo, žmoniškumo ir a- ^medžiagos) kad jie, eidami is
psukrumo pavyzdžius. Į vieno kaimo į kitą, galėtų tin-

__ . „ ... . kainai žmones pamokyti gra-
. , ° ’ zių žaidimų, damų, šventų gie

narni būti gerais, dorais, pa- . , ,, . šunų ir gero, doro knkscio-klusmais vyresniems ir apsuk- ...y x > v . \nwko gyvenimo.

pėsi prie jų tėvų, b ypač prie

Jau tik vien tas stengima
sis, visas tradicijas išlaikyti, 
jau žadino ir kėlė žmonių tau-

motinų “Antano Tretininko” l,in« !"t'"onc- aPsa'*°j« Ul,t’

Lietuviai kumštininkai, dabar jūsų eilė.
rami dėl savo garbės, nes negarbinga veikla J Juk Šarkis yra įrodęs, kad lietuviai gali ui- 
j ra svetima mūsų tautos prigimčiai. ; kopti į šio sporto viršūnes.

lūpomis, nurodydamas kokio? 
yra jų pareigos ir kaip jos 
privalo savo vaikelius auklė
ti, juos tinkamu keliu vesti, 
kad jie būtų ir “Dievui mei
lūs ir svietui dailūs”, kad

nuo pragaištingųjų rusicizmo 
ir lenkizmo užnašų ir ruošė 
lietuvių tautai į laisvę kelių 

(Daugiau bes)

PLATINKITE “DRAUGĄ*

mažo veikėjo ir liko Vaizdai 
griuvėsių ir apleidimo — bu
veinės jielėdų ir šikšnosparnių. 
Bet kas, pažvelgęs į kerpes, 
manytų, kad jos visą šitą gali 
nuveikti? Tokios nežymios 
kad mes beveik imame jas už 
žemę, ant kurios vaikščioja
me. Ar jos, mes sušunkame, 
gali būti sunaikintojos kalnų 
ir tvirtovių?

I’ažiūrėk’ine į jų nekliudo
mą, nežymų kelią. Gamta davė 
joms organizmą, galintį aug
ti labai nepatogiose sąlygose, 
reikalaujantį gyvybei palaiky
ti tik biskį daugiau drėgnu
mo, kaip, ištikrųjų, ore yra, 
ir taip jos leidžia šaknis ir 
prikimba prie kieto sauso ak
mens. Šios mažos gyslutūs, ku 
rias sunku yra matyti akimi, 
įlenda į mažiausius plyšius a- 
kmenyje ir stipriai prikimba. 
Keli lašai lytaus krinta ant 
viršūnės ir persisunkia į šak
nis. Taip ]>asidaro dėgna visa 
vieta, kurią jos užima; tada 
augalas gali dirbti toliau į ak
menį. Plyšiai pasidaro dides-

raginančių mus į ištesėjimų, 
ir gražių piešinių, rodančių 
kiek daug galima pasiekti ma
žais daiktais, į kuriuos dau
gelis nekreipia dėmesio. Gali
ma čia prisiminti tas kirmė
les ant šilkmedžio, kurios da
ro šilką. Mes matome permai
ną, kada prie to šilko, kurį 
jų kantrus darbas padarė, y- 
ra pridėtas dažas, gautas nuo 
kito mažo vabalėlio, kosinėlės 
musulo, ir įgijęs gražių spal
vą ir turįs minkštų sudėjimų 
tas šilkas yra supiau*tytas pa
daryti brangius rūbus. Bet kai 
kurie, nežinodami jo vertės, 
neapkenčia šių mažų darbini
nkų kaip ir kitų, taip pat nuu 
dingų. Ar yra tokis tinginys, 
kuris, pažiūrėjęs į skruzdėlių 
darbštumą, nejaustą gėdos ir 
nenusikratvtų savo tinginiavi
mo? Ar yra tokis eikvotojas, 
kuris negalvotų apie savo a- 
teitį, žiūrėdamas į bičių tau
pumą, kurios dirba kolei sau
lė šviečia, kraudamos maistų

(Tęsinys ant 3 pusi J
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AUDRA OKEANE
Rytas buvo žavus. Viskas 

skendo neprilygstamame auš
ros rausvume ir vėsumoj, visa 
malonumų, kurios gali įvertin
ti tik tie, kurie, kaip ir mes,

vęs!... Artinasi, anot kapito
no, tūkstančiai velnių.

Kai kurie keleiviai nusilei
do į kajutas ir atsigulė. Don 
Chuan-de-Aranija — mūsų ne

kepinosi atogrąžose. Juk dar ’gras tvarkė kėdes. Jūrininkai 
vakar denyje mus kepino, kaip skubiai taisė valgas ir prisu- 
įkaitintoje spirgintuvėje. Vien kinėjo viskų, kas tik silpnai 

'negrai, jūrininkai ir keleiviai laikėsi. Storas kinietis virė- 
iš Haiti jautės, kaipv namie. į jas išėjo iš tvankios virtuvės 
Amerikietė, važiuojanti į Ka- ir, džiaugsmingai šypsodamas 
rakasų, mėgino apsivynioti ir teplendainas • suodžius pro 
galvų šlapiu rankšluosčiu, —'prakaituotų veidų, darkyta įs
tačiau po keliu minučių jis iš- panų kalba sakė:
džiūdavo. Meksikos įlankoje, | —Dabar... mano... štai., sti
rnai! matant, žuvo kelionių mė- įpriai miegot!
gėjas anglas, pripratęs Indijo- ’ 

je prie didžiausių karščių.

— Mus laukia puiki duoklė, 
sutikau aš kapitonų.

.Tis viršum mano galvos ap
žiūrėjo akiratį ir baksterėjo 
sukietėjusiu pirštu į vakarų 
šiaurę, kur žibančiame ramių 
vandenų indige vos vos rodės 
uolų Los Roke grupė ir salos į

— O pietūs!
Laimingai nusijuokė:
— Šalta padavinėt — nieks 

nevalgyt. Dabar uždaryti liu
kai... Vanduo štai tiek! — Pa
kėlė rankas aukščiau galvos.

D R A tT G A S

LITTLE BUDP
<see, I V/ONDET? HOW My 
F«lEMD,"SFKB'* 1« GETTtNG 

= t MftVEN'T SEEN 
him for two dfvs//

KILNŪS DAIKTAI PASIEK
TI MAŽAIS DAIKTAIS

(Tęsinys nuo 2 pusi.)
žiemai, kad taip galėtų gyvuo
ti šalčiams užėjus!

Jei mes uždarysime gamtos 
knygų ir atkreipsime dėmešį

ŠIŲ METU POSĖLiy 
BŪKLĖ LIETUVOJE

[Toks nelauktas oro pablogėji
mas smarkiai pakenkė žiem
kenčiams ir jau pasėtiems va- 

______ sariniams posėliams. Ypač
Kiekvienais metais Lietuvo. I ™arkiai antrame,

je posėlių būklė daug pareina' * 'a' ‘l"*’’'11*-

jų dygimų sutrukdė. Tačiau kurie žemės ūkio specialistai 

jau dabar atrodo, kad jie klos- jbamlo spėlioti, kad šiemet Lie

kana gerų derlių, 'tavoje galima laūkti gana gratęs ir duos _
Iš viso šiemet posėlių būklė 

/Lietuvoje nėra tokia bloga, 
kokios buvo laukiama pavasa
rio pradžioje. Jau dabar kai ' GARSINKITĖS "DRAUGE'

žaus derliaus.

Kuriose 
visiškai sitose jie 

Kinti.
nuo pavasario oro. Šiemet pa
vasario oras posėliams buvo 
labai nepalankus. Pirmieji lau
kų darbai prasidėjo žymiai vė
liau negu kitais metais. Pava
sario laukų sėja buvo pradė
ta balandžio mėn. pabaigoje. 
Iš pradžių ęro sąlygos
buvo gana palankios. Tačiau 
gegužės pradžioje otas staiga 
pablogėjo ir privertė visus sė
jos darbus nutraukti. Kai ku
riose vietose net buvo iškritęs 
sniegas ir ištikusios šalnos.

į istorinius užrašus ir moksli
škus išradimus, nesuskaitomi 
atsitikimai rodys mums svar
bų mažų daiktų. Atsitikimai, 
mažiausiai žymūs, o buvo prie 
žastimi milžiniškų išradimų.

išaugo virSuj dešinio S*‘I'°V‘iK laikais’ Plin>’.
keleiviai bekeliaudami per smi 
lčių tyrus, nesurado akmens, 
ant kurio galėtų sukurti ug
nį, išvirti valgį; akmens vie
toje, jie paėmė didelį gabalų 
šarmdruskės (alkali) ir užkū-

'Jūra piktas... Och, koks pik
tas!

Nespėjau perskaityti nė de
šimties Armeniljos puslapių, 
‘kai mane metė aukštyn kartuOrčilija. ,

Matote! isu Sar’a*v’u- Didžiausia žalia
Pačiam jūros krašte toli to- fs*ena 
, ... -v, • v - 'krašto, padėjo mus į kairį ji, oh buvo matyti neaiški, žeme-1 ’ H J 1

, • luž jos dar toli slinko kita sie-lapyje nenurodoma kalno vir-1 J
v- - įna, dangstydama anų dangaus

U- Kas ten - sala? . '<lnli’ 0 aki.ra$° Pakraš‘yie
laimę lemiųs kalnas augo be-— Ten tas, kad nespėsime

aplenkti Okmnare, kaip tflks- lmata"1’ l,aisus sPratae’ 
. v . , • „v .išsklaistvdamas ilgus eiupik-taneiai velnių pagaus uz uo-
, • t • .1 ilius, ir greit visa savo masedegos mano sena indų ir suks ’ 6
.... xt- i *•*1 • lUŽėmė erdvę už Orčiliįos. Kal-p į visas puses. Nieksiskiau- v \ d
šia yra toji Karaibų jflra. Vi- virSta5 P™1* jaU Pns« 
soj Meksikos Įlankoje, Antii, Vlangaas, o jo jsčioje kažkas su- 
jflroje ir Atlantikoje nėra fo. B«r ir dabar ižgiriome
kios prakeiktos vietos. dflshi- sutarlin» paslaptingų

■'.titanų urzgėjimų.
— Patariu visiems

rė ant jo ugnį. Tada keleiviai .mažmožiai dažnai gelbsti ga- 
nustebo pamatę jį tirpstant

Žiemkenčiai javai šiuo me 
tu atrodo gerai. Tokio jų ge
ro atrodymo daug kas nelau
kė. Ruduo buvo ilgas ir šiltas. 
Žiemkenčiai posėliai, ypač ru

sėjai giai, buvo gerokai įžėlę. Ta
čiau žiema pasitaikė viduti
niška. Sniego buvo neperdau- 
giausia. Vis dėto rugiai, kurie 
buvo žymiai įžėlę, šiuo metu 
atrodo blogiau už tuos, kurie 
buvo mažai įžėlę. Žiemkenčiai 
kviečiai rudenį atrodė gana 
gražiai. Jų auginių sukliudė 
gegužės mėn. netikęs oras. Bet

LIETUVIAI KATALIKAI, 

PASISKUBINKITE!

prakeiktos 
Vaizdingai, tačiau ne visai 

suprantamai!
— Bus audra?
— Patariu: nusileisk Tam

sta į kajuta — kompanijų ir Į, 
pavalgyk, kol neišvertė Tam
stai visų žarnų. Ten. šaltas 
rostbifas ir cbamonas (kum
pis, konservuojamas smulkiam

l apa
čių! — murmėjo kapitonas. 
Keistas kapitonas Kiti rami
na, o šis gąsdina. Tur būt, dėl 
to mes ne labai juo tikėjome.

— Ar nesuspėsime pasiekt 
La Ovai ra!

— Ne. Imsime kursų toliau
cukre). Viskų užgerkit senu 
cheresu.

Kaip tik iš liuko išsilenkė, 
kaip mugės būdos velniukas 
negras, ir ryktelėjo, skambin
damas varpu:

— Senjores viaeheros I’al- 
muerso e servido (Ponai ke
leiviai, — pusryčiai paruošti).

Ponai keleiviai nelaukė an
tro ženklo. Aš nubėgau, išgė
riau šokoladų, suvalgiau vis
lų, kas buvo prieš mane, dir- 

’stelėjau į savo kajutę. Priri
šau dėl viso ko čemodanus. 
Tačiau, man rodės, aš neri- ' 
niauju be reikalo. Vilnys net 

nurimo. Taikiai visa savo krū
tine kvėpavo jūra. Paėmiau 
knygų marakaiUų poeto Arme- 
nilija ir vėl įkopiau į kapito
no būdų. Jūra visai nurimo.

— O šitas!
Kalnas šiaurės rytuose, dar 

pusvalandį atgal atrodęs vai
skus, permatomas, dabar pri
sipildė tiršto mėlyno juodu
mo ir jo apybraiža pasidarė 
rantyta ir ryški. Vienas iš ke
leivių, neįspėdamas, kų tai 
reiškia, ieškojo to kalno žemė
lapyje.

— Nejaugi fiai yra Marga
ritos d-jos kalnas!

O, mes dar per toli nuo
jū

Betgi čia ne San Vin

cento ir ne Grenada.

Kur Tamsta nuvažia-

nuo krantų. Tik apėję ragų 
Kodera, galima rasti ramų 
sustojimų. Tačiau mums iki 
jo dar visa para, ir mus, ko 
gero, išmes į žemynų. Reikia 
pasilikt atviroje jūroje. Ki
taip teks... dugnu trinti trynį 
Velzuvelo cukrainiams...

(Bus daugiau.)

nuo karščio ir tekant ant smi
lčių. Dar daugiau nustebo, ka
da jie sužinojo j kokį kietų, ir 
blizgantį dalykų jis buvo per
simainęs. Nuo šio įvykio, sako 
Plinijus, atsirado stiklas.

Vilnų verpėjas iš Genoas bu 
vo nusiminęs ir jo pagelbinin- 
kai (laivininkai), kurie jau il
gų laikų nebuvo matę žemės 
krašto, buvo pasiruošę sukel
ti maištų; baimės apimti, grie. 
žtai reikalavo, kad jų laivų 
vedėjas grįžtų atgal. Bet štai 
Kolumbas paėmė lentos galų, 
kurį jis rado beplaukiant ant 
vandens. Žemė turėtų būti ar
ti, jis manė, nuo kurios ši le
nta atplaukė. Šis mažas atsiy 
tikimas įdiegė vilties jų abejo
jančiose širdyse. Jei nebūtų! 
tai atsitikę, Kolumbas būtų', 
buvęs priverstas nepasekmin- 
gai grįžti į Ispaniją. Tokie

blausiems asmenims.
Šie tikri atsitikimai, sūriu- , manoma, kad prasidėjus pūva

kti iš gamtos laukų ir mokslo ■saliui ir orams atšilus, žiem-
užrašų, gali mums visiems bū
ti naudingi. Ištesėk tad ir virš 
visko neniekink mažų' daiktų, 
nes galų gale jie atveda į kil
nius daiktus.

Vertė K. Stadalnikas

kenčiu kviečių būklė žymiai 
pasitaisys.

Iš vasarinių javų dvgimui 
šiemet Lietuvoje oro sąlygos 
buvo nepalankios. Didelės šal
nos ir kai kur iškritęs sniegas

Gerkit ir Reikalaukit

J

Slį VASARĄ LIETUVOJ (VYKSTA:
1. Ateitininkų jubiliejinis kongresas;
2. Viso pasaulio lietuvių kongresas;
3. Viso pasaulio lietuvių laikraštininkų konferencija;
4. Sporto Olimpijadą.
Dėl to šiemet verta važiuoti į Lietuvų. Važiuokime 

su Studentų ir Profesionalų ekskursija LIEiPOS 3 D. 
“GRIPSHOLM” laivu, arba su kitomis ekskursijomis. 
Važiuokite bile kada, bile linijos laivu.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes visų linijų visais laivais.

Taip pat išrūpina visus kelionei reikalingus doku
mentus.

Kelionės į Lietuvų reikalais kreipkitės į

%5 J

MutualLiųuorGo.
4707 S. Halsted St

Ta. TARDS

Rašvkitės prie didžiausios ir turtingiausios lie
tuvių organizacijos pasauly — Lietuvių R. K. Su
sivienijimo Amerikoj, kuris šiomis dienomis prii
ma naujus narius be įstojimo mokesties. nes veda
mas vajus.

Prašoma skubintis rašyti, nes vajus baigiasi 
1935 m. birželio 30 d.

Sveiki kūnu ir dvasia lietuviai ligi 50 metų am
žiaus tuoj kreipiktės į LRKSA kuopų sekretorius 
Chioagoj: Pr. Naujokas, 3334 S. Parnell str.; A. Ba
cevičius, 1850 Wabansia ave.; K. Rubinas, 10512 
Wabash ave.; O. Zaveckienė, 5932 So. LaSalle str.; 
M. šaučiuvėnas, 5143 So. Paulina str.; Ig. Sakalas, 
2248 W. Oermak Rd., arba “Draugo’’ redakcija, 
2334 So. Oakley ave.; J. Grišius, 2024 So. Ruble 
str.,- V. Paukštis, 2738 W. 47 str.; Fr. Stogiute, 
6636 S. Talman ave.; P. Pocius, 4619 So. Wells str.; 
12250 So. Green str. (West Pullman); S. Keliotis, 
921 Lincoln str. Rockford, Dl.; A. Sutkus, 1007 
Eighth str. Waukegan. III.; D. Bendorius, 1326 
Shields ave. Chicago Heights, Dl.; P. Valuckas, 
1418 N. 18 ave. Melrose Park, III.; M. Vaičiūnie
nė, 1927 S. 49 ave., Cicero, III. Taip pat ir kituose 
lietuviais apgyventuose miestuose.

LRKSA turtas siekia netoli pusantro milijono 
doleriu. Gyvastį galima apdrausti ant šių sumų: 
$150, $250, $500, $750, $1000, $2000. LRKSA turi 
ir kitokius apdraudos skyrius: 20 Year Endownient, 
20 Year Payment Life, Kndownient at age 60 .Pa
šalpos skyrius moka ligoje savaitėje $3.00, $6.00, 
$0.00, $12.00, $18.00. Vaikų skyrius irgi turi kelių 
rūšių apdraudę..

Visi lietuviai katalikai turėtų būti šios organi
zacijos nariais. Tai mūsų tautinė tvirtovė. Prisira- 
švkit dabar, nereiks įstojimo mokesties mokėti.

Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoje Centro 
adresas: 73 E. South str., Wilkes Barre, Pa. Centro 
pirmininko adresas: L. šimutis, 2334 So. Oakley 
ave.

EMIL DENEMARK Įnį
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Kur Darinjasi Amerikietes Vienuoles
Astuoni kilometrai nuo Kau

no, nuostabiai gražioje vieto
je, toliau nuo miesto ir žmo
nių sodybą, jaukiame ramu
me, kurį sutrukdo tik bažny
čios varpui, stovi Pažaislio 
bažnyčia su vienuolynu. Tai 
brangiausias Panemunės tur
tas — Lietuvos eskorialas. 
Nėra jis taip didis ir majes-

Oborskio, Kauno teisėjo Pa
žaislį ir, leidus Popiežiui jA- 
leksandrui VII, pradėjo sta
tyti “Šv. Paulės upsilankymo 
pas šv. Elzbietų“ vardu bar 
žnyčių. Kertinis bažnyčios a- 
kniuo buvo pašventintus 1667 
m. spalių 10 d. Statyltcs dar- 

‘batus vadovauti pakvietė ga
rsų arehitektorių italų Liudvi-

totingas, kaip Ispanijos garsu kų Fredo. Statybos darbai už 
sis Eskorialas, jo ir nestatė truko 45 metus ir jų pabaigos
karalius, tik Lietuvos didysis 
kancleris. Užtat jis vaizdin- 
gesnis ir malonesnis. Žaliame Į

Kristupas Pocius nesulaukė, 
nes mirė 1684 m.

Pats architektorius Fredo
eglyne, plačiai matomoje vie- • įstojo į vienuolynų, į Limen
toje, j*8 rodos,' kaip brilijan- dulų ordinų. Darbas toliau te
tas, apstatytas smargdais ko tęsti Kazimierui Pociui,
šviesioje Nemuno juostoje. 
Kas juo nesigerėja, važiuoda
mas Kaunan, nors jau ir iš
lepintas puikiausiais gamtos 
reginiais.

Pažaislio bažnyčios ii vie
nuolyno istorija tokia

Kristių,o giminaičiui ir jo tu
rtų paveldėtojui, kuris archi- 
tektorium pakvietė kitų italų. 
'Putini. Šis 1712 m. laimingai 
(baigė statyti gražių bažnyčių 
‘Bažnyčios statybų dar ir to-j
dėl taip ilgai užtruko, kad vi- į 

sų medžiagų: marmurų žvi- j 
a-'Jos fundatorius buvo žy- , nų, geležį teko gabenti iš Ita 

n»U3 Lietuvos didikas, didysis ’ lijo-s įr Vokietijos. Daugelis 
Lietuvos kancleris Kristupas dalių buvo pagaminima toli 
Pocius (Pacas). Kas jį tam (nuo Pažaislio ir atgabenus

(Acme Photo.)
AMERIKIETĖ DAINININKĖ LONDONE

Ši amerikietė dainininkė Grace Moore didžiai pavykusiai 
vaidino ir dainavo “La Bolieme“ operoje, Londone. Įžymieji 
asmenys sveikina jų už tai.paskatino? Žmonių padavimas j pasi rodydavo netinkamomis,

sako, kad toje vietoje jis su Į tekdavo užsaky ti naujas, ° J meniškai buvo piešti paveik-.Išpuošta puikiais paveikslais, 
nkiai nusidtjęs ii at^ai am a parbus tiesiog sustodavo. sja^ rojo gj8 atsitikimas, ku-[Prie įėjimo kabojo lenta, kū
mas savo nuodėmes, ryžosi ! Bažnyčios pastatymas kai-

l J 1 v v« / 1 • . < •! 1 1 •pastatyti bažnyčių. Greičiau- navo 4 mil. guldenų, o su vie
šiu buvo kitaip. Pocius, nete
ko savo vienintelio sūnaus.

nuolynu 2 mil. dukatų lenkų 
pinigais 8 mil. auksinų, arba,

kurs mažas mirė, ir, vėliau įl<aip žmonės sakydavo 8 sta- 
žymiai sumažėjus jo įtakai įtinęs aukso, 
prie karaliaus rūmų, įsitiki- j Tokie brangūs pastatai at
neš, kad viskas šiame pasauly rodė didingi ir gražūs. Nuo
— tuštybė, matyti ieškojo 
paguodos tikėjimo ir dirbo

svarbiausiųjų vartų per miš
kų ėjo Pociaus alėja. Sakoma.

rį paduoda istorikas Balins- irioje aukso raidėmis buvo su
kis. Šioje salėje buvo nupieš- ■ rašytas bažnyčios įsteigimo a- 
ta besikūrinanti krosnis. Šve ktas. Apskritai, kiekvienų ste
lių karalius Karolis 1706 m. jbino savo harmonija, grožiu, 
buvo čia atsilankęs. Sušalęs (skoningumu smulkmenose, pa- 
įėjo į Pociaus seklyčių ir, pa- puošimų žavingumu ir vertin- 
.matęs besikūrinančių krosnį, Jgumu. Apie puošusių bažny- 
rnuskubo pasišildyti, tačiaus Ičių paveikslų vertingumų liū-

dievobaimingų darbų. Tat ir<|;a(i paties Pociaus rankomis
bus svarbiausia priežastis pa
skatinusi jį pastatyti bažny
čių. Jis nupirko iš Semuelio

sodinta. Vienuolynas buvo ap
tvertas aukšta tvora, išpiešta 
šventųjų paveikslais ir vaiz
dais iš komenilulų gyvenimo. 
Nuo vienuolyno vartų į deši
nę ir į kairę ėjo eilė namelių 
/vienuoliams, nes pačiame vie
nuolyne buvo tik noviciatas. 
Kiekviename namelyje buvo 

po 4 kambarius: vienas dar- 
įbui, kitas maldai, trečias mie
gamasis ir ketvirtame būdavo 
koplyčia.

Nuo kiekvieno namelio mar- 
'muru išklotas takas vedė į ba- 
|žnyčių. Už vienuolyno vartų 
j buvo erdvus keturkampis kie- 
’mas, aplink kurį stovėjo rū- 
Inhi ir bažnyčia. Į kairę nuo 

j'vartų buvo vienuolyno pata- 
, lpa svečiams, į dešinę Po- 
Įcifius salė, seklyčia, gražiai į- j 
įrengta ir išpiešta dailiais pa- 
lveikslais. Viršuje durų buvo

Išvaromas
rali, Chicago ±rinune Korės-1ciaus ir jo 
pondentas Romoje, fašistų va- į Eugenijos de Maili Laskaris 
ldžios įsakymu išvaromas iš |/paveikslas, sienos išpieštos 
Italijos. tkitokiais paveikslais. Kaip

apsigavo ir, supykęs dėl pa
darytos optiškos klaidos spy- 
Tė paveikslų koja. Ant paveik
slo liko dėmė, kurios ilgai ko- 
mendulai nevalė.

Iš tolo matoma bažnyčia bu

». — David Dar-'aliejiniais dažais pieštas I’o- 
>o Tribūne korės-j ciaus ir jo žmonos Izabelės •

CMftNUOTI 
U€ TUMIAI

bAltlUfi 
IA GlfeCNitt

Parašė
P. JURGELA

TURINYS; Dariaus lr Girėno 
gyvenimo lr veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
mIAko paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus Ir GtrSno nuo
pelnai aviacijai ir mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai Ir rito. komitetai.

284 pusi. su 86 paveikslais; 
tvirti virAelial. KAINA 8150. siu
nčiant paltu 81.65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO, ILL.

Į nuolyne jį gerokai apnaikino,
, daug brangių dalykų (daiktų) 
ptėmė. Kail bažnyčia brangių 
daiktų turėjo, gulima spręsti 
iš Valančiaus “Pastabų“, kur 
jis suko, kad fundatorius ba
žnyčiai “dovanojo gryno auk
so taurę, deimantais išsagsty- 

’ tų, ir tiek indų iš tikro sida
bro, kad bažnyčia turėjo vie
nuolika pūdų sidabro“.

Po 1831 m. sukilimo vienuo
lynas ir bažnyčia iš komendu- 
lų buvo atimta ir atiduota sta
čiatikiams, kurie čia įsteigė 
“Uspenskij manastyr”. Įsikū
rę stačiatikiai vienuoliai vie
nuolynų tuoj pertvarkė savaip, 
žymiai jį pakeisdami ir meno 
žvilgsniu padarydami menkes
nį. Buvo beketinu ir bažnyčių 
pertvarkyti, nuo ko, žinoma, 
taip pat būtų nukentėjęs jos 
meniškumas, bet caras Nika- 
lojus 1, pamatęs jos aukštų 
meniškų vertę, neleido daug 
keisti.

Pažaisly sau rado amžino 
poilsio vietų pats bažnyčios 
fundatorius Pocius su žmona 
ir sūnumi, keletas jo giminių, 
ar
nino “Bože caria clirani“ ko
mpozitorius Lvovas ir kiti.

Pro Pažuislį teka nedidelis 
upelis, apie kurį, anot vysk. 
Valančiaus, yra padavimas, k u 
ris sako, kad nakties deivės - 
laumės besimaudydamos ir sa
vo plovinius beplaudumos, žai
dusios ir giedojusios. Nuo to 
ir upelis nuo neatmenamos se
novės buvęs pramintas — Žai- 
stis. Ir čia atsirado ir Pažais
lio pavadinimas. Kr. Pocių? 
šių vietų buvo

SUCH fS LIFE—

T o per— uill, I’m terrible affeard that’a dry landi"

rikos. Vadinasi, tas vienuoly- jam pastatyti didelį pamink- 
nas, į kurio sodų Eremi arba lų. Šis paminklas bus stato- 

•tiiiiųjų bei tanuį. Rusijos vadiname komendaliymas Kaune, Eotužės aikštė-
nn “I5A r-brani” i™_ ’laikais smalsios moterys gale- je. Miesto savivaldybe paimu

davo įeiti tik su Vilniaus vys-■ klui statyti davė žemės skly-
kupo raštišku leidimu, dabar į pų. Paminklas bui 
teko moterims - amerikietėms j ateinančiais metais. 
— kultūros ir švietimo darbui/
dirbti. . Tsb

PaMINKLaS
VaLaNCIUI

VYSKUPUI

baigtas

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULĮ 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsų or

ganizme paeina nuo to, kad jisai ga 
nėUnai neišsivalo ir todėl praplatina 
bakterijas kurios užkrečia jus Ilgo
mis, susilpnina jūsų- organizmu ir 
jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo ir t.t.

NUGA-TONE ĮSvaro visus nuodus

KAUNAS. — Vyskupas Va 
lančius visoje Lietuvoje yra
i i • i • • i* n U UTA- Ai* cj lavai u vioua uuvuuilabai gerbiamas ir mylimas. Hs jo«ų sistemos. Yra miiuouu mote
-r , . , , v i rų lr vyrų, kurie atgavo savo spėkasJo vardų ir darbus gerbia b, pataisė savo sveikatą su šiuo pa- pavžu.11n<> » . *•- • i •

leksandras I, čia apsilaukę-s "Mono Pocfa” - HamyM. ka , P“““"). <«™'l «
, , • t. , , , , net visų tautvbių Lietuvos gyInas, o gal ir Paco kalnas, bet . . . . T .v. . ... ventojai. Ir is tiesų, jo dūlė
sis pu vadinimas neprigijo. . . .. . ,Ii darbai verti visų pagarbos.

<lija tas faktas, kad caras A-

ir pamatęs, norėjo nupirkti 
vienų paveikslų siūlydamas 
10,000 červoncų, bet komendu- 
lai kukliai atsakė, kad jie do-

Po karo Pažaislio vienuoly-1 Lietuvos visuomenė, minėda- 
ne apsigyveno seserys Kaži-Į ma didžiojo vyskupo mirties

stebėtinu vaistu. Jeigu jūs jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodamas vlsoBe ataakoralngose 
vo i st i n včlfisp

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-8OL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir 
50c.

vo dengta varine skarda. Gri- [vanoto turto parduoti negali, mierietės atvykusios iš Anie-160 metų sukaktuves, ruošias
1 1 . . <11 -4n«rk AT 1 ~ ■ 1^———^^—— ■ I ——————indys išklotos marmuru. Alto- 

pastatyti marmuriniai.
1812 m. Napoleono kariuo

menės dalys, stovėjusios vie-)j

’EVEN MY 

HUSBAND

RAVED
ABOUT THE

IMPROVEMENT 
IN MYHAIRl"

Suv. Vai. Įstaigos F. S. & L. Ine. 

Corp., Washington, D. C. Apdraustas 
Kiekvieno Žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

ŠVIESI ATEITIS

T00K0FF17LBS. 
OF ŪGLY FAT

HEEDED DOCTOR’S ADVICE

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

Mrs. Robert Hlckey, Rosevllle, 
Callf., arrltes: “My doctor prescribed 
Kruschen Salta for me—he aald they 
wouldn't hurt me in the least. l've 
lošt 17 lbs. in 6 weeks. Kruschen is 
worth Its weight In gold.”

Mrs. Hlckey pald no attentlon to 
gosstpers who sald there was no 
safe way to reduce. She wlsely fol- 
lowed her doctor's advlce. Why don't 
YOUT

Get a jar of Kruschen to-day (lasts 
4 weeks and costs būt a trlfle). 
Blraply take half teaspoonful ln eup 
of hot watsr every morning. All 
drugglsts.

Mokam dividendas 

lerį pagal uždarbį.

kiekvieną do-

Duodam Paskolas 
Ant Morgičiu

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

SB-P ^ČN DARDČ 
slrEDERALoAVINGS
® AND'LOAN 'ASSOCIATION

atiduodam

sutaupytus pinigus. NĖRA Į 

M(

Jums reikalaujant 

pinigus.
STOJIMO MOKESČIŲ.

. OF.CHICAGO ---------
JUSTIN MACKIEWICH — Preeidentaa

. HELEN KUCHINSKAS — Ražttninkė
2324 SO LEAVITT STREET TeL OAJiAL 1678

"My hair wai just a dūli uniMeresting shade 
be fore I had it treated with

CLAIROL
SHAMPOO OIL TINT

for cleansing.:. reconditioning... tinting

"Men dislike the idea of dyed hair būt after a Clairol 
treatment my hair was so soft and natūrai lookmg 
it has become a source of consfant admiration to all 
my friends. I vvonder now why I didn't have Clairol 
treatments years ago."

You, too, will be enthusiastic about Clairol.
Ask for Clairol at your favorite Braut y Shop or 
wrlte to Clairol Ine. 126 W. 46th Street, New York 
City, N. Y.

JOHN P. EWALD \ 
LOANS and INSURANCE \

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mongičio aria 
apdraudos nuo ugnies vėjo. etc., atsišauk: Y

840 Wcst 33rd Street \
TELEFONAS: YARds 2790 arba 8791 \

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
IL\«TINKJh

Help Kidneys
Doo’t Take Drastic Drugį

Toar Kidneye contein 9 milllon tlny 
take. or Blter. whlch m*y be .ndaniaręd 
by netlect or draatlc. Irrltatlni drūta. Be 
eareful. lt functlonal Kldney or Bladder 
dlenrdere make you auffer from Oettlng 
Up Nlthta, Nervouanaaa. Lota of rep. 
Paine. Rheumatic Palna, Dlailneae. Clr 
clea Uadar Byaa. Neuraltta, Actdlty. 
Burnine. Smartlnt or Itchlnt. you don’t 
need to take chancea All druftiata now 
have the moat modern advanced treat
ment for theao troublee—a Doctor'a prea- 
crlptlon called Cyatea (Siaa-Tet). worke 
faat—oafe and aure. tn 48 hours lt muat 
brln* ne* vltallty and la (uaranteed to 
make you feal 10 yaara youn«tr ln one 
*e»k or money back on return of ampty 
packaie. Cyatea coata only 8c a doae at 
drusslata and the guareatee prottete yoia

IT’S SIMPLY 
INEXCUSABLE

You cannot expect to moko 

friends socially or in butines*

If you have halitosis (bad 

breath). Since you cannot de> 

tect it yourself, the one way 

of making sure you do not 

offend is to gargle often witb 

Listerine. lt instantly deitroy* 

odors, improves mouth hygiene 

and checks infection. Lambert 

Pharmacal Company, St. louis, 

Missouri.

LISTERINE
ends halitosis

KIHe 200,000,OOP 1*^1
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AMERIKOS LIETUVIŲ OUMPIKOS 
FONDAS

2608 W. 47th St., Chicago, Illinois 
$100 $25 $10 $5 $1

I D

MARGOJO PASAULIO 
ĮVAIRENYBĖS

Rašo P. J. Vitkus
ClClUtO, 1EL1N(»S

I □ □ D

Gerbiamieji:
Prisiuneiu............................................................. Fondui

Noriu likti Olinipikos Rėmėju. Pinigus prisiusiu vėliau, 
pirmininkui □ raštininkui □ iždininkui O

pireš liepos 1 d., 1935 m.

Vardas .......................................................................................

Antrašas .........................................................................••....

Miestas ..........................................................

<
Mano kandidatas j žymiausius Amerikos Lietuvių At

letų kontestų: vardas .........................................................

J

Birštonas Liet. sveikatos šaltinis

Lietuvos žmonės jau supra-įdieji rusų kunigaikščiui, gra- 
to, kad ir sunkiau susirgus lai, generolai ir kiti didikai, 
nėra reikalo vykti gydytis į į Vietos gyventojai lietuviai iš 
užsienio kurortus. Juk Lietu- vasarojančių pinigingų didikų 
voje jau yra kurortų neblogės- gerai uždirbdavo.
nių už daugeli užsienių. (Vie
nas žymiausių ir seniausių 
Lietuvos kurortų yra Biršto
nas). Jame kasmet daug žmo
nių taiso savo sveikatų. Birš
tono kurortas yra Šiaurės 
Dzūkijoje, Alytaus apskr. Nuo 
Kauno tėra tik 40 kilometrų. 
Kurortas turi gerų susisieki
mą su aplinkiniais žymesniais 
centrais.

Birštono kurortas jau buvo 
žinomas Vytauto Didžiojo lai
kais. Čia gydydavosi Lietuvos 
kunigaikščiai ir Lenkijos ka
raliai. Birštono apylinkės tik
rai nepaprastai gražios. Iš vi
sų pusių jis apsuptas Lietu
vos upių tėvo — Nemuno vin
giais, kurie apaugę dideliais,

SIS TAS APIE DEIMANTUS

Deimantas yra vienas bran- 
gakmenų, kuriuos mėgsta vi
so pasaulio moteriškoji lytis, 
neskiriant senumo nei rasės. 
Visos moterys laiko sau už 
garbę turėti kuodaugiausiai 
deimantų. Sakoma, kad garsi 
Amerikos aktorka P. Joys tu 
ii vieno milijono dol. vertės 
deimantų.

Viena didžiausių deimantų 
kompanijų yra Do Beers, ku
rios kasykla yra Kimberley 
miestely, pietų Afrikoj. Vidu
ry to miestelio yra įėjimas į 
viso pasaulio gaišiausių dei
mantų kasyklų, kuri yra 1,50b 
pėdų gilio. Kai kada tose ka
syklose dirba virš tūkstančio 
darbininkų, daugiausiai neg
rų.

Be tos garsios deimantų ka
syklos, Indijoje yra dar kita 
kasykla. Toj kasykloj yra iš
kastas 787 karatų deimantas. 
Anglai, užimdami Indiją, pa
sisavino ir tų brangakmenį. 
Karalienė Viktorija jį įsidėjo

5:4.

VINCENTAS 
MOCKEVIČIUS

Mirč hii-stblio 14 d., 1935 m.. 
\al. lak. Ik melų amžiumi.

A. a. Vincentas gimė birželio 
22 d. 1916 ai., Htu-rlaburgh.'m.

Paliko dideliame nuliūdinu- 
mylinių mutinį} Javų, po tėvuis 
ė.-rlauskuitė, 3 brolius Pranciš
kų, Joni} ir Juozapų, 2 nešeria 
Om, ir L'ršulę ir ftvoger} Felik
sų l’aleliūnų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 12219 So. 
Knn-ruld Avė. laildotuvės jvyks 
.tnli' idienj birežlio 18 d. lš na
ivų 3:00 vai. ryto bus atlydėtas 
j šš. Petro ir Povylo parapijos 
bažnyčių, kurioj į vylia gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
1*0 pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiui ne visus 
giminia, draugus-ges ir pažy- 
siainus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Motina, Broliai, Se
serys. švogerin ir Gintims

Laldotuvi-ų direktorius J. F. 
i-Judeikis. YAltds 1741.

tikras deimantas, reikia jį pa
laikyti prieš saulę ir greit į- 
nešt- į tamsų kambarį, Tikra
sis deimantas puikiai žėrės, 
gi netikras rodys įvairius pa
veikslus,
ji-

kuomet žiūrėsi per

MIKI MAUS TIKRAI YRA 
BUVĘS

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, Birštonas įgijo dar 
didesnės reikšmės. Tuojau bu- > j savo karūnų 
vo smulkiai ištirta mineralinių 1
šaltinių vanduo ir jo gydomo
sios ypatybės, šiuo metu yra 
plačiai žinomi Vytauto ir Bi
rutės šaltiniai. Be jų, dar yra 
G senieji šaltiniai iš kurių ga
minamos mineralinės ir an- 
gliarukštinės tynės (vonios) 
Lietuvos mokslininkai ištyrė, 
kad Birštono kurorto šaltiniai 
tryška iš 250-350 metru gilu
mos šaltinių. Žiemų ir vasarų 
šaltinių temperatūrų laikosi 
apie 8 laipsnius Celsijaus.

Birštono šaltinių vandenis 
ištyrus buvo rasta: natrijaus, 
kalcijaus, chloro, sulfato, ge-

tamsiais miškais, smėlingais • ležies, bromo, jodo, litijaus ir 
slėniais ir skaniai kvėpiančiais kitų gydomųjų medžiagų. Va- 
sodais. Prieš daugel metų ten dinasi Birštone yra įvairių gy- 
dunksojo dideli, nepereinami ’ domųjų druskų. Garsūs užsie-

ŽIEDAS 3,500 METŲ 
SENUMO

VISIŠKAI LAISVAS
Tai S. Insullis, kuris federali- 
niam teisme išteisintas. Dau
giau jis nebus traukiamas tie 
son už Utilities kompanijų 
griuvimų.

Suiitson Institute yra ypa------------------------------------------
tingas žiedas, daugiau kaip I Toks rankų mojavimas buvo 
3,500 mėtų senumo. Tą nepa-1 priešingas ir karaliaus rūmų 
prastą žiedų padovanojo Kini-; etikietai, dėl to rankų sukiši-! 
jos ministeris. Žiedas yra apie i mas j žiedų sykiu reiškė ir pa- 
10 colių diametre, vieną aštu-' garbu valdovui. Prieš 50 metų 
ntos dalis colio storumo. Žie-Į žiedas atkastas grabvietėje, 
das palšos spalvos. Tas žiedas kur buvo palaidotas llano ka- 
yra buvęs nuosavybė llano ka- ralius.

Kitas, vieno milijono vertės, 
deimantas buvo rastas pietų 
Afrikoj 1905 metais. Jį dova
nojo kitam Anglijos karaliui 
Edvardui XII. Tas deimantas 
yra skaitomas didžiausiu. Pa
matęs ne visai apdirbtą ka
ralius taip išsitarė: “Jei bū
čiau pamatęs tą brangakmenį. ralių kartos, kuri gyveno dau- 
prie kelio, tai būčiau paspy- !Pau kaip 3,500 metų atgal, 
ręs šalin, manydamas, kad tai! Kuomet augštieji karaliaus 
tik stiklo gabalas”. i valdininkai būdavo priimami

Pereitais met. Afrikoj rastas

miškai, kuriuose medžiodavo 
didieji Lietuvos kunigaikščiai. 
Laikui bėgant, miškuose atsi
rado nedideli kaimai, o vėliau 
iš jų išaugo ir Birštono baž
nytkaimis.

Tuojau po pirmojo lenkme
čio (1831 metais) rusų ir len
kų gydytojai pastebėjo, kad 
Birštono apylinkėse esama gy

domųjų šaltinių. Pereito am
žiaus viduryje iš Petrapilio 
ir kitų Rusijos miestų į Birš
toną buvo atvykę garsūs gy- 
dytojai-profesoriai, kurio išty
rę čia esamus šaltinius, pripa
žino, kad jie turi tam tikrų, 
žmonių gydymui tinkamų mi
neralų. 1856 m. šis kurortas 
buvo pagarsėjęs visoje Rusi-

Gardžiai pasijuokiama iš še
lmio peliūkščio M ik i Maus 
nuotykių, dažnai matomų mū
sų kinuose. Amerikos spauda 
patiekia žinių, kad įmUifikšti.s 
nėra dailininko fantazijos pa
daras, jis tikrai gyveno. \Valt 
Disney, sugyvintų piešinių au
torius, laikraštininkams pupa- ' 
šakojo, kad jis, būdamas dar 
biednu piešėju, pietaudamas 
viename menkame restorane, 
dažnai matydavęs labai judrią 
peliukę. Kol restoranas būda
vęs tuščias, peliukė lindčda-- 
vosi po spinta. Bet kai tik ji 
paliudydavusi atėjusio resto
ranai svečio kojas, išlysdavu- - 
si iš savo urvo, pri bėgdavusi 
prie stalo ir, atsistojusi ant 
paskutinių kojų, laukdavusi, 
kol nukris koks valgio trupi
nėlis.

Disney dažnai stebėdavęs 
juokingus peliukės judesius ir 
kai kartą jam pasiūlė paruošti 
sugyvintų piešinių iš gyvulių 
gyvenimo projektą, jis tuoj at
siminė seną restoraninę pažin
tį. Po pusvalandžio gimė M iki 
Maus, stilizuota peliukė, pla- 
čiausis, su didele nosim ir na
srais iki ausų.

Iš karto peliukė vadinos) 
Mortimeras; tai buvo nebilio, 
filmo laikais. Paskui, kai ek
ranas prabilo, Disney pavadi
no jį Miki Maus. Nuo to mo
mento peliukė pagarsėjo visa
me pasaulyje. K.

I,

ui kada jis atsidūrė ant Juan 
Eeruuudez salos ir tenai gy
veno 4 metus ir 4 mėnesius, 

iki buvo išgelbėtas.

KAUNAS. — I Lietuvą bu 
vo atvykęs lenkų ekonomistas 
ir kooperatininkas Levickis.

į audiencijon, jie turėdavę abi Jis čia aplankė didesnius ko-į

didelis deimantas sveriąs 726 j 
karatus. Tokio didumo, kaip'l 
kiaušinis. Tą akmenį rado vie
no balto žmogaus tarnas. Uz 
jį savininkas gavo $315,000 
dol.

savo rankas sukišti į tą žiedą, 
kad nemojuotų, kad priduotų 
ypatingos svarbos savo kalba

operatyvus ir ekonoin. įstai
gas, buvo taip pat priimtas 
vietos lenkų.

Beveik visi esame skaitę pa
saką apie Robinsoną Crusoe, 
kuris, laivui nuskendus, ilgai 
gyveno ant nežinomos salos 

I ir turėjo visokių nuotykių. Ta 
pasaka turi tikro įvykio pa
grindą. Toks dalykas teko per
gyventi ĮAleksandrui Selkirk’-

Bargenai
Skalbiamos mašinos 

vertės $50.00 po
*28.50

Skalbiama mašina ir Pro
sijimo mašina sykiu už

*49.50
Prosijimo mašinos po

*29.00
ir aukščiau

Vartoti Elektrikiniai 
Refrigeratoriai po
*35.00

Nauji Elektrikiniai Refri- 
geratoriai po
*79.50

2 šmotų Nauji Parlor 
Setai po

*29.00
Pliileo Radios į>o

*16.00
Gražios Radio kabine

tuose po
*29.00

Radios tūbos po
35c 3 už *1.00

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St.

BUDRIK FURN. MARI
3345-47 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705-8167

Pastaruoju laiku daug iš
dirbama netikrų deimantų; su- 

traxville, AVildungon ir turi nė nku ne^ atskirti nuo tikro. Kai 
kiek negeresnius šaltinius; I kurie žmonės, nežinodami 
kaip Birštonas. Birštono ku-|kaiP atskirti tikrą deimantą) 
rorte galima gydyti: chroniš-'nuo netikro> užmoka gerus pi 
kąjį reumatizmų, moterų Ii- ni«us už netikrus. Kad išban- 
gas, širdies ir kraujo indų Ii- džlus’ ar lai >’ra tikras del" 
gas, nervų ligas. (Neuraste- rnantas’ reikia « Patrinti ant 
nija, neuralgia, isehias, maža-' šl,k° ir jei tikras ^.mantas,
kraujystė, bendras nusilpi-1jis pritraukia P^e savęs ga

balėlius popieros, vilnonį siū
lelį, arba kad ir bovelnos ga

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
nio kuro rtai- Weisbadon, C'on-

mas), virškinamųjų organų li
gas, nutukimą, vaikų ligas 
(rakitą, skrupulą.) ir t.t.

Birštono kurorte gydyma
sis yra nebrangus. Čia gydosi 
Lietuvos valdininkai, mokyto
jai, darbininkai ir kitokių ve
rslų žmonės. Pragyvenimas 
Birštone kaštuoja žymiai pi
giau, negu Kaune, Klaipėdo-

joje, kad jame jau stigdavo | jP> Šiauliuose. Būtų šiame ku- 
vieių. Birštonan atvykdavo di- Į rorte galima gauti už 50-70

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maidakiiyge Ir Pamaldii Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi., gražiai iš

leista, jiatogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, I 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrininiui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

balėlius.

Taip pat kad sužinojus, ar

litų mėnesiui, gi už vieną kam 
barį reikia mokėti 10413 litų 

mėnesį. Neturtingi žmo
nės gydomi už pusę kainos. 
Birštone įvairias ligas gydo 
apie 3 savaites. Tik sunkiau 
sergantiems reikia šiek tiek 
ilgiau gydytis.

LAirX)TUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ll»

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
B340 00. VtDZII AVS

Iidiibėjd aukžteraėu rūšie* pamišk
iu ir Grabnamių

■ - o------------
Didiltula pamiškių dirbtnvi 

Chicagoj

Snviri 50 metų prityrimo 
------------ o

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigui

o - - -
lies atlikome darbų daugeliai 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių I 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572I. LiuleuciBs

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone Y ARds 1138

Telefonas

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava

SEEIey 6103

A. Masalskis
A. Petkas

Chicago, Illinois.

I. F. Radaus

3307 Lituanica Avė. 
Phonų BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Thone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbimo 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite parniūkiu reikalus teisiai 
su padais išdirbčjais.

MOUNT CARMEL 
. KAPINĖSE

Vienas blokas f rytus nuo 
tll.lžlųjį} varti}

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Itna. PENRAOOIiA Mlt 
RELMONT S4SR

Offiee! HII.LKIDK USA 
Y'incent RoaeUI, aeer.

S. M. SUs 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

Cbas. Sjreuitze 1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1.1. ZMp 1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

Lxbawicz ir Sunūs 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS



0 DRAUGAS

VIETINES ŽINIOS
RENGIA BANKIETA apylinkę ir su savo šeima a'p-

• sigyveno adresu 6515 South
Rockvvell St. Jis turi sūnus:
Teodorą ir Juozuką ir dukte
rų Ritą.

Kovo mėnesį, šių metų, Illi-I
nois legislatūron įnešus hilių 
suvaržyti ateivių teises, adv. 
Grish pirmas pakėlė protestą. 
Su L. R. ,K. V. V. Konferen
cijos, Amerikos Lietuvių Ad
vokatą draugijos ir Marąuette 
Park L. A. Piliečių klūbo pa
galba, bilius sulaikytas ir dra
stiški jo paragrafai išmesti. 
Gera būtą, kad tas bilius vi
siškai būtą atmestas.

Marąuette Park Lietuvių A-j Adv. Grišius taip pat pri- 
or Pilmėin Vinims rPmria ]JauS(> R. K. S. A’. 85 kuo

pai, Kolumbo Vvčią (4-to lai
psnio) ir American, Illinois

NAUJAS PROFESIJO- 
NALAS

ADV. JOSEPH J. GRISH

matei jį žaidžiant. Mokslas 
jam sekėsi. Baigęs parapijos 
mokyklą, įstojo į St. Ignoto 
kolegiją, vėliau lankė Loyolą 
universitetą ir jaunas, vos 24 
metą amžiaus, atsiekė tikslą.

Dr. Juozas Kaminskas yra 
pliusas neskaitlingam lietuvią 
katalikų inteligentą - profe-

Pirmadienis, birželio 17, 1985 

Komisijon išrinkta: B. Šuipifl-1bendrame dainavime lietuviš- siojo teismo sprendimą NRA
tė, S. Bartkaitė, J. Makaraitė, | kų liaudies dainą

sionalų būreliui, sykiu ir A- vaišino.
merikos lietuvią katalikų vi
suomenei. Rap.

E. Ogentaitė. Kadangi senasai 
kasininkas neturi galimybės 
lankyti susirinkimus, kad pa
laikius tvurką’, kasininku iš
rinktas d-ras C. Z. Vezelis.

Po susirinkimo B. šuipiūtė 
su mamyte visus gražiai pu

Kitas susirinkimas įvyks lie 
pos 9 d. pas J. Makaraitę. M.

T0WN OF LAKE ŽINELĖS! JONINIŲ PAMINĖJIMAS
Marijoną Kol. ir Sem. Rė- Lietuvoje yra paprotys mi-

mėją 8 skyr. mėnesinis susi-:ne^ Jonines. Ta proga būna 
rinkimas įvyko birž. 10 d. Nuo 
įvykusio apskričio išvažiavi

sukurtas laužas. Aplink jau
nimas dainuoja lietuviškas dai

šis Joninių paminėjimas y- 
ra tiktai dalis tos dienos pro-

reikalu. Sakė, kad atskirų 
valstybių teisės turi būt ne
liečiamos. Už NRA jis kalti-

gramo. Bus sporto rungtynės no ne tiek prezidentą, kiek 
tarp visu parapijų jaunuolių; kongresą, kuris be atodairos 
bus gražus dainą programas, praveda įvairius kenksmingus 
kuriam dalyvaus pagarsėjęs kraštui įstatymus.
L. V. “Dainos” choras. Bus ----------------
leidžiama įvairūs fajervorkai. 
Bus dvi šokių platformos: vie 
na lietuviškiems šokiams ir 
daug kitų siurpryzų.

Tad visi traukini Vytautu 
daržan liepos 4 dalyvauti L 
Vyčių Dienoj. M. B

NUTRAUKTAS CAKO 
KARAS

BUENOS AIRES, birž. 15. 
— Bolivijos karas su Para
gvajumi dėl Čako teritorijos 
pagaliau nutrauktas. 

---------------------- Karas tęsės apie trejus mo
AL SMITH GINA VYRIAU- tus žuvo dauSiau kaiP 100’’ 

SIAJI TEISMĄ |WM) kareivių.

mer. Piliečiu klubas rengia 
pagerbtuviu vakarą sekmadie
nį, birželio 23 d., 7 valandą 
vakare, parapijos svetainėje. 
Norima pagerbti adv. J. Grish 
(Grišią), kuris šiomis dieno
mis gavo Teisių Magistro lai
psnį iš Chicago Kent College 
of Law ir priimtas praktikuo
ti į Augščiausį Teismą (Su- 
preme Court of the United 
States) AVasbingtone.

Adv. Grisius yra gimęs ir 
augęs Chicago je. Mažas būda
mas gyveno South Chicagoj, 
kur lankė pradžios mokyklą. 
Baigęs aštuntąjį skyrių pradė
jo dirbti prie gelžkelio už kle
rką.

- Vasario 15, 1914 vedė Mo
niką Misevičaitę ir apsigvve-

State of Chicago Bar Associa-

Dr. Juozas Kaminskas bir
želio 7 dieną baigė Illinois Co
llege of Medicine.

Birž. 9 d., tėvą namuose,
tions, taipgi yra vice pirmini- kur randasi tėvo vedama bu

mo raportavo J. Gedvilas, kad nas šoka tautinius šokius
padaryta gražaus pelno. Kiti apsėdę aplink ugnį links-

„ . v. . . . . mai traukia liaudies daineles.Nusitarta važiuoti i apskn- T. . .. , .v. .... Daug metu praėjo, kaip nuirto pikniką, kuris įvyks birž .. . . ., v sų tėveliai vra dalyvavę to-23 d., Rūtos darže. .. . ... * , ..ikiame paminėjime. Bet liepos

Būdamas Chicagoj Al Smi-: TAŠKENTAS, birž. 16. — 
th kalbėjo American Liberty I Iš Uzbeko sovietų respublikos 
League susirinkime. Jo pra-J komunistų partijos pašalinta 
kalba daug pasitenkino res- apie 26 nuošimčiai narių už 
publikonai. Jis gynė vyriau- i įvairius nusikaltimus.

nkas Lietuvių Amerikos Ad
vokatų Draugijos.

Į bankieto programą yra pa

černė, įvyko pagerbimas. Sve
čių dalyvavo apie 100. Visi 
sveikino d-rą Juozą, sykiu ir

kviesti: L. Šimutis, pirm. L. tėvus, kurie davė galimybės 
R K. S. A. ir “Draugo” re- 1 sūnui pasiekti tikslą, 
dakt., toastmasteriu, kun. A. J Kaminskų Juozukas dar la-
P. Baltutis, kun. H. J. Vaičū- nkydamas Aušros Vartų para-
nas, Lietuvos konsulas A. Ka- pijos mokyklą visuomet buvo 
lvaitis, teisėjai John C. Lewe j tykus, kuklus, nuolaidus, įsi- 
ir Michael G. Kasper, advo- gįnnęS į mokslą. Retai kada 
katai Edward J. Warren, John 1

Apskričio išvažiavime, ku
ris įvyks liepos 4 d., nutarta 
turėti biznį, kaip ir praeitam Vyčių Diena” 
išvažiavime. Komisijon įėjo: 
pirm. J. Lisauskis, J. G’erTvi-' 
las, B. Ogentas, E. Gedvilienė,
E. Ogentienė, 0. Jurgaitienė,
B. Kalvaitė, E. Ogentaitė.

Įnešta remti parapijos pik
niką ir paskirta 3 dol. auka.

4 d. minėsime Jonines Vytau
to darže, kur ruošiama “L.

Saulei nusileidus bus suku
rta didelė ugnis. Jauni šoks 
aplink ugnį pritariant armo
nikų orkestrai. Kiti dalyvaus

PARSIDUODA

CLASSIFIED
ACTOMOBILE8 ALTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC.
— Vartotų Karų Bargenai

B. Borden, Rudolph A. Va- 
salle, Charles P. Kai, Michael 
J. Plvnn, Countv klerkas ir 
John K. Egan, aldermonas 13 
tvardo, dr. J. J. Simonaitis, A’.

no Brighton Park apylinkėje; Vanagaitis, Charles A. Beach 
buvo vienas pirmųjų Nekalto am> John D Simans> Ona Bnr. 
Pras. P. š. parapijos parapijo-1 trum k Wflbo pirrn A j Ma- 
nų. Įsirašė į G. P. D. Šv. Ka- ]jnskas
zimiero KaralaiZio ku- Vargonininkas B. JanuSaus-
riai ir Šiandien priklauso. kas sn Janu5anakiene

1920 metais pradėjo dirbti ;r cIl0riateis ;5piI(,ys 
vietinėj bankoj, o vakarais la

mėjų 8 skyriaus, po vadovyste 
pirm. Prosevičienės ir mergai
čių sodalicijos, vadovaujant 
pirm. E. Prosevieiūtei, steng
sis patenkinti visus, kurie tik 
atsilankys.

Parsiduoda Tavern su mies- 
Teatrališkas klūbas “Lietu-1 to laisnių. Biznis gerai išdir-

va” laikė susirinkimą birž. 11 
d. pas B. Šuipiūtę. E. Karei- 
vienė ir O. Parkauskienė iš
davė raportą nuo kauliukais 
žaidimo pramogos. Nutarta su 
rengti maudymosi pramogą.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

bta, geroj vietoj. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite greitai.

4932 West 14th Street 
Cicero, III.

7 kambarių moderniška mūri
nė rezidencija 4 karu garn- 
džius 50 pėdų lotas. 3134 N. 
Keating- Avė.

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Phone 

PROspeet 1028
Rea. and Office 

2859 Ro. Leavltt St.
CAKal 0709

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

$825
$825
$825
$795
$7 45 
$745

CADILLAC '32. 5 Sedan. 6 drat. ratai . . .
BUICK '35, 5 Sedan, Trunk, garant. ....
BIJICK '34, 5 Sedan 57. kaip naujas . .
BUICK *35, 5 Sedan. garant..........................
CADILLAC '80, 7 Sedan. V-16. Tobulas 
PONTIAC '35, 5 Sedan. Del,uxe modelis
PONTIAC ’35, 5 Sedan. 6 cyllnd....................................................
BUICK '34, 5 Sedan. Trunk...............................................................
BUICK '33, 5 Sedan 67. kaip naujas .............................................
CADILLAC '31, 7 Sedan, 6 drat. ratai ........................................ »«»•»
BUICK '34, 5 Sedan. tobulas karas ............................................. $6.5

nkyti augštesnę mokyklą ir, 
galutinai, teisių kolegiją. 1927 
metais iš Illinois valstijos Au- 
gščiausio Teisino gavo leidi
mą praktikuoti advokatūrą.

Bet jis nepasitenkino vien 
advokatūros teisių bakalaurė- 
to laipsniu, bet siekė augštes- 
nio advokatūros mokslo ir da
bar gavo Master of Laws (Tei 
šių Magistro) laipsnį.

1924 įlietais adv. Grish per
sikėlė į naują Marąuette Park

KĄ TIK ATSPAUSDINTI 
TRYS NAUJI GIESMY- 

NĖLIAI

programą.
S. Stoškus yra bankieto re

ngimo komisijos pirmininkas 
ir, su pagalba Akademijos BL

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos 

Nuo 2 Iki ^lr nuo 6 lkl 8 vak. 
Nedaliomis pagal sutartj 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspeet 1980

Valandos: Nuo 1-5 Ir 7-9 kasdieną. 
Rez. Ir Ofiso Tel. — BOUIevard 5031

DR. L. A. ZALESKA
GYDYTOJA Ir CHIRURGE
1720 West 47th Street

Tel. OANaI 0257
Rea. PROspeet 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HATiHTED STREET’ 
Rezldenelia «*OO So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 8 popiet 
4 lkl t v. vakaro

FORD '35, 5 Sedan DeLuxe ...................................................... Specialiai
PONTIAC '34. 5 Sedan De Luxe ......................................................
BUICK '33. 5 Sedan 57, pirmos rūSies ............................................. $595
CADILLAC '31, 5 Sedan. 6 drat ratai ........................................ $4»f>
LA SALLE ’31, 5 Sedan. labai puikus ........................................ $445

1 — NAUJAS GTESMYNfc- 
LTS — (Pirmoji Dalis) .50 
Adventinės ir Kalėdinės gie 
smės. Žodžius ir melodijas 
parašė — Seirijų Juozas — 
barui. Juozas Žilevičius.

2 — NAUJAS GIESMYNE- 
LTS (Trečioji dalis A) .25 
Gegužės mėnesio giesmės. 
Žodžius ir melodijas parašė 
Seirijų Juozas — barui. A- 
leks. Kačanauskas.

3 — NAUJAS GIESMYNE- 
LIS (Trečioji dalis B) .15 
Švenčiausio Sakramento gie
smės. Žodžius ir melodijas 
parašė Seirijų Juozas — ba
rniom A lėks. Kačanauskas. 
Siųskite savo užsakymus į
“DRAUGO” Knygynas 
2334 So. Oakley Avenue, 

Chicago Illinois 
arba pas autuorių 

REV. J. ŽYDANAVI6IUS 
260 Main Street

LIETUVIS
OPTOMETRIOALLY AKIU 

SPECIALISTAS
Palenrvtna aklų {tempimų, kurta 

erti priežastimi galvos skaudėjimo, 
■'ralglino. aklu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karBtJ, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai aklniua Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama { 
mokyklos valkua Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki t v 
Nedalioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
eit Ik Imu akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bidg., kamp. 18 st

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
Vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone OANaI 0523

CRANE

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 lkl 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel CANal 4122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas I.eavltt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 lkl 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartj

Tel. LAFayette 7860

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 Ir 7—9 vai vakarti
Bes. 2136 W. 24th St.

Tel. OANaI 0402

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Res : Tel. HEMIoek 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 lr 8-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2858 W. 89th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls lr Nedėliomis pagal sutartj

CADILLAC '30. 5 Sedanette. Fleetvrood .. 
PIERCE '30, 5 Phaeton, Filkas, Tobulas 
PACKARD '31. 7 Sedan, Custom Bullt ' 
LA SAI.LE '31. 5 Coupe, geram stovy .. 
BUICK '30, 5 Sedan 67. O U

$395
$395
$395
$345
$325

Ofiso Tel.: PROspeet 6378 
Ree. Tel.: HEMIoek 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 8:80 Iki 8:80 
Seredomls Ir nedaliomis pagal sutarti 
Res. 2518 W. 64th St. Pagal sutarti-

Tel CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti 
, REZIDENCIJA

6631 S. Caiifornia Avė.
Telefonas REPublic 7868

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1444 80. 49th CT.. CICERO. ILL. 
Utar., Ketv., Ir PBtn. 14—9 vai. 

2147 SO. HALSTED ST.. CHICAOO 
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

CHRYSLER '31, 2 Conv. Coupe. Rumble seat ..................... $295
LINCOLN '30, 5 Sedan, labai puikus karas .............................. $295
PACKARD '30. 5 Sedan, Light 8...................................................... $295
PACKARD ’30, 2 Conv. Coupe. Gražus ........................................ $295
CADILLAC ’30, 7 Sedan. geram stovy ........................................ $295
BUICK '30. 5 Sedan 61, Svarus ...................................................... $225
CHEVROLET '31, 2 Coupe, 6 drat. ratai .............................. $225
CHRYSLER '29. 7 Sedan. 6 drat. ratai ................................... $195
FORD '31, 2 Coupe, geroj tvarkoj ............................................. $195
ORAHAM '32. 5 Sedan, bargenas ............................................. .. . $195
LA SALLE '29, 5 Sedan. žema kaina ................................................ $195
CADILLAC ’28. 5 Coupe, geram stovy ............................................. $195
OAKLAND '30. 5 Sedan, gražiam stovy ...................................... $175
PACKARD *28, 7 Sedan, Light 8.................................................. 9175
FORD '30. 5 Sedan. pigiai ............................................................... <145
CADILLAC ’28. 5 Sedan, bargenas ................................................... $125
CADTI.LAC ’28, 7 Se«dan. sugauktte ................................................... $125
NASH '29. 5 Sedan, žema kaina .................................................. $125
BUICK ’28, 5 Brougham, eina O. K.................................................. $ 95
BUICK '28. 5 Sedan. žemai apkainuotas ...................... S 95
ESSEX *29. 5 Sedan, bargenas.......................... ’ ’ • u-
BUTCK ’27, 5 Sedan. pigiai ....................................................................$ 65
BI ICK '27, 5 Sedan. kalnuotas parduot .... s '■.n
STUDF.BAKER '29. 5 Sedan ............................... < 35

Vėl. Ofiso BOUIevard MII 
Rea. VICtory 8848

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 4:80-8:89

756 Weet 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0038 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 8—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutartj

Office Tel. HEMiock 4848 
Res. Tel. GROvehill 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. lr Nedėliomis susitarus

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4-100

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS lr PATARĖJAS 

4831 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 6615 S. Roekvrell St.

Phone REPublic 9723 CHICAOO

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant Jūsų morgl- 

ėlų, bonų, algos lr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgl- 
Clus, bonus, namus, flkes Ir biznius. 
Turim apdraudos departamentų. Vie
las Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

DR. J. E SIEDUNSKIS
Gydytojas lr Chirurgas

DR. V. E SIEDLINSKIS
Dantistas 

Gas X-Ray
I 4148 ARCHER AVĖ., Oor. Francisco 
' Tel. Office Laf. 8650; res Vlrg. 0449

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47tb Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 lkl 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutartj

IVAIBOI D AKT ABAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 Bo. Ashland Ars.
1 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 19 Iki 18 vai. ryta, nuo 8 Iki 4 
ral. po platų Ir nuo 7 lkl 4:44 vai. 
vakaro. Nadėllomls nuo 14 lkl 12 

valandai dienų 
Telefonas MTDsvav 9888

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Rea.1 Tel PLAaa 9400 
Yalandoa:

Nuo 10-12 v. ryto; l-l Ir 7-4 v. v. 
Nadėldlenlals nan 14 Iki 12 dlans

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomls lr nedėliomis pagal
sutartj

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rvtals — 1 
Iki 3 popiet — 6 iki 8:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 p p.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 4 Iki B 
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyėlo. 

vakarais 4 Iki 4 
Telefonas OANaI 1178 

NAMAI: 6459 8. Rockwdl St.
Telefonas RFPnblIo 4600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Snite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St.

Chicago

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRĄ

Reikalaujam 100 namų už 
cnsh. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marąuette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

J


