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VOKIETIJOS KATALIKAI 
PASIRENGĘ GINTIS

NESIKEIČIA TVARKA 
MEKSIKOJE

Nacių agentai klausosi kunigų 
pamokslų bažnyčiose

NORIMA SUHITLERINTI VISUS IRe
VISKĄ

BERLYNAS, liepos 21. — 
Hitlerio vadovaujama Vokie
tijos vyriausybė nusprendė 

.“sunaciinti” visus katalikus 
ir visus kitus nacių režimo 
opozicijonistus ir tuo būdu 
nacių vadus ir smogikus pa
keitė užpuolikų gaujomis. Iki- 
Šiol šios gaujos atsargiau vei
kė prieš visus nepalaužiamus 
nacių režimui gyventojus. Ne 
turėjo oficialės sankcijos. 
Šiandien tai įgijo. Jų prieša
kyje yra naujo “bažnytinių 
(religinių) reikalų” ministe
rija. Patys vyriausieji vyriau
sybės šulai įsakė slaptai po
licijai ir smogikams be ato
dairos suimti visus, kurie tik 
kritikuos Hitlerį, arba jo vy
riausybę, arba reikš nepalan
kumo režimui.

Šiandien tad yra pirmoji 
kritiška diena. Nacių agentai 
visose katalikų bažnyčiose 
klausys katalikų kunigų pa
mokslų, kad patyrus, ar ne
bus peikiamas, arba šiaip 
kaip kritikuojamas nacių re
žimas.

Hitlerio vyriausybė įsitiki
nusi, kad Vokietijai blogai 
sekasi tvarkytis, kadangi ne 
visi gyventojai pavergti, ne 
visi pripažįsta Hitlerį vy
riausiuoju vadu.

NACIŲ KOVOS PRIEŠ KA
TALIKUS PRIEŽASTYS
BERLYNAS, liepos 20. — 

Hitlerio įsakymu reiche su
daryta nauja ministerija — 
religinių reikalų ministerija. 
Naciai sako, kad tai reicho 
bažnyčios reikalų ministeri
ja. Kaip čia nebūtų, bet pra
sidės griežtoji kova už reli
ginę laisvę Vokietijoje. Kata
likai bus pirmose apsigynimo 
eilėse, kadangi jie labiausia 
puolami.

Kas per priežastis to puo
limo prieš katalikus! Naciai 
norėtų pakeisti katalikus Hit
lerio garbintojais.

Vokietijos katalikai dažniau 
šia vieni kitus sveikina: Pa
garbintas Jėzus Kristus.” 
O naciai nori, kad katalikai

SAN ANTONIO, Tex., lie- 
pos 20. — Apaštališkas dele
gatas Meksikai, Jo Eksc. ar
kivyskupas Leopoldo Ruiz y 
Flores, gavo informacijų, kad 
Meksikos prezidentas Carde
nas nusprendė ir toliau laiky
tis nekeičiamo nusistatymo re 
ligijos, mokyklos ir savasties 
klausimais. Arkivyskupas pa
žymi, kad' yra išnykusi viso
kia viltis kų nors laimėti ka
talikams. i

Meksikos vyriausybės veda 
ma užsieniuose oficiali kam
panija už šiandieninę tvarkų* 
sako apaštališkas delegatas, 
žymiai stiprėja, ypač J. Val
stybėse.

Anot arkivyskupo, preziden 
tas Cardenas jau yra prara
dęs progų, palaikyti taikų kra 
šte. Jis susivaldė su Callesu 
ir tuo būdu neteko pasitikė
jimo nacionalėje revoliucioni- 
ninkų partijoje, kuriai ir to
liau kol kas vadovauja Cal
les.

PASITRAUKĖ Iš RIAUŠIŲ 
ZONOS

1,537 AREŠTUOTA 
PARYŽIUJE

BELFASTAS, Žieminė Ai
rija, liepos 20. — Daug na- 

sakytų: “Sveikas, Hitlerį!” jmų čia evakuota iš religinių
jfrliginių reikalų ministerių rianSi’ miest0 da,ias- Dau« 

šeimų gavo laikinos prieglau
dos MacRory parko namukuo. 
se (daržinėse), kitos — kitur.

Pirmadienį dus atnaujinti 
darbai laivų statymo dirbtu
vėse. Protestantai paskelbė 
grasinimų, kad grįžusieji į 
darbų katalikai busiu sume
sti upėn. J , i 1

Kruvinos religinės riaušės 
tęsės tris paras. Septyni as
menys užmušta ir daugybė

paskirtas Hans Kerrl, kurs 
anais metais vienam vokiečių 
susirinkime pareiškė; “Iš tik 
rųjų, Hitleris yra šventoji 
dvasia, kuri tikrąją šviesa nu 
šviečia mūsų kelių.” Ko rei
kia laukti iš tokio burnotojo? 

Katalikai ginsis ir laimės!

TURI TEIS? “CIVILIZUO
TI” ETIOPIJĄ
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PARYŽIUS, liepos 21. — 
Kad nepasikartotų čia dide
lio apėmio kruvinos riaušės 

•ries vyriausybę, policija a- 
reštavo ir kalėjimuose laiko 
1,537 riaušininkus, kurie da
lyvavo pereito penktadienio 
demonstracijose prieš Lavalio 
vyriausybę. Tai daugiausia j 
valstybės tarnautojai, kuriems 
sumažintas atlyginimas, kad 
gelbėjus frankų nuo žiugimo.

Policija ir pilietinė sargy
ba ir šiandien dar patruliuo
ja gatvėse.

NEW YORK, liepos 21. — sužeista. Riaušes sukėlė pro- 
Amerikon atvyko italų rašy- testantai — oranaėnai, minint 
to jas Luigi Pirandello. JisįBoyne kautynių sukaktuves, 
tvirtina, kad Mussolini turi Jie pradėjo šmeižti Popiežių 
teisę “civilizuoti” Etiopijų'ir katalikus.
taip, kaip Europos ateiviai
civilizavo šį kraštų, suvaržy- Katalikiškos spaudos rėmi-
darni ir naikindami indijonus. i mas vra Dievo darbo Temi
nus. (mas.

ČEKOSLOVAKIJOS KATA- re,iginė’net0

NAUJI GRASINIMAI 
ETIOPIJAI

ROMA, liepos 20. — Dikta 
toriaus Mussolinio laikraštis 
II Popolo d'Italija, Milane, 
rašo, kad italai savo pikiu, 
arba patrankomis “atidarys 
Etiopijų pasaulio civilizaci
jai.” L ji

Pažymi, kad Italija turi 
viskų šiam žygiui: energijų, 
jaunimų, resorsus, genijų, pa 
jėgų ir naujovinę teknikų Et
iopijos civilizavimui.

LIKŲ KONGRESAS
PRAHA (per paštų). — 

Šio liepos mėnesio pradžių čia 
įvyko gausingas Čekoslovaki
jos katalikų kongresas, ku
riam dalyvavo apie 350,000 
katalikų vizitorių. Kongrese 
naudotasi čekų, slovakų, vo
kiečių ir kitomis kalbomis.

^Daugelis slovakų ir kitų 
tautų delegatų atvyko pasirė 
dę savo tautiškais išeiginiais' 
rūbais, kas pirmų kartų čia 
pamatyta. Tūkstančiai dele-’ 
gatų priėjo išpažinties ir pri
ėmė šv. Komunijų.

Visi atvykusieji vizitoriai 
buvo nuoširdžiai pasitikti ir 
sveikinami. Nesimatė niekur

ITALIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ ETIOPIJOS 

IMPERATORIŲ
ADDIS ABABA, liepos 20. 

— Italijos pasiuntinys Etiopi 
jai, grafas Vinci, formaliai 
užprotestavo prieš Etiopijos 
imperatoriaus Halie Selas- 
sie sakytų karingų kalbų par' 
lamente. Imperatorius ragi
no ir kvietė visus etiopiečius, 
kadi jie kai vienas pakiltų 
kovon prieš gręsiantį italų į- 
siveržimų ir kovotų iki žū- 
siant.

Pasiuntinys savo proteste 
pažymi, kad imperatoriaus 
kalba buvus per daug aštri. 
Ypač jam nepatiko imperato
riaus pareiškimas, kad Itali
ja “brutaliai atmetė” visus 
Anglijos taikingus pasiūly
mus. . •'

Pasiuntinys .Vinci protesta
vo žodžiu. Spėjama, kad tuo 
jau bus įduotas protestas ir 
raštu.

NUŽUDYTA LIETUVAITĖ 
Iš TOWN OF LAKE

Suimtas J. Gornik, 21 m. 
amž., 4800 So. Seeley ave. kal
tinamas lietuvaitės Mae Le- 
kavičaitės, 19 m. amž., nužu
dymu. Jis subadė jų su pei
liu Western bulvaro krūmuo
se, netoli 47 gatvės.

Gomikas teisinasi, kad jie
du sutariusiu nusižudyti, bet 
taip, kad jis turėjęs pirmiau 
jų nudurti, o paskiau ji tu
rėjus jam galų padaryti. A- 
not Gomiko, nudurta Leka- 
vičaitė neturėjusi pajėgų jam 
verti su peiliu į krutinę.

KAUNE STATYS VYSKUPUI 
M. VALANČIUI PAMINKLĄ

ITALŲ EKSKURSIJA LIETUVOJ
_______ I ______----------- !

KAUNAS. — Birželio 23-. KAUNAS. — Kaune įvy- 
25 d. Lietuvoje lankėsi gausi; ko vyskupui Valančiui pamin 
italų ekskursija. Joje dalyva- Llui statyti komiteto posėdis, 
vo italų parlamento nariai, j Posėdyje dalyvavo ir pamink 
aukšti karininkai, žurnalistai 1° projekto autorius skulpto- 
ir kitų sričių veikėjai. Eks- rius Grybas. Prieš kelis rrle- 
kursantai aplankė ir susipa- tus buvo manyta mūsų blai-
žino su Lietuvos mokslo bei 
meno įstaigomis, su gražesnė 
mis Lietuvos vietomis ir su 
Klaipėfllos krašto gyvenimu.
Vytauto Didžiojo muziejaus 

Kas čia tikės tokiam paša- godelyjg ita|al ŽŪTn.
kojiniui. Gornik kaltinamas I d da ,aigvėg „
žmogžudyste.

Nužudytoji Lakavičaitė gy
veno 4607 So. Paulina gat.

vybės apaštalui vysk. Valan
čiui paminklų pastatyti net už 
100,000 litų, liet paaiškėjo, 
kad tiek pinigų bus sunku 
surinkti. Teko pasitenkinti 
kuklesniu — už 40,000 litų. 
Pagal naujų projektų, vysk. 
Valančiaus paminklas bus ap 
ie 7 metr. aukščio ir bus pa
statytas Kaune, Rotušės aik
štėje.

13 ŽUVO SU LĖKTUVU
SAN BERNARDINO, Švei

carija, liepos 21. — Karališ
kosios olandų pro linijos dide- Į 
lis keleivrnts^Tėkttfvas, skri
dęs į Milanu, ltalijų, netoli 
čia smogė į kalnų ir sudužo. 
Žuvo 13 keleivių, kurių tarpe 
buvo įgulos 4 nariai. Kalti
namas blogas oras .

Per pareitus 8 mėnesius ši 
skaudi ųelaimė yra trečia mi
namas blogas oras.

Čekų nacionalistų laikraš
čiai, kurie dažnai reiškia ne
palankumo Katalikų Bažny
čiai ir katalikams, kongreso 
laiku nieko priešingo neskel
bė, tik aukštino katalikų veik 
lų. Ypač daug nuoširdaus pa 
lankumo reikšta Paryžiaus 
kardinolui (Verdier, kurs kon
grese buvo Šventojo Tėvo Po 
piežiaus Pijaus XI persona
liu atstovu. Čekoslovakijos vy 
riausybtė atitinkamai pagerbė 
kardinolų.

Kongresas atidarytas pa
maldomis Prabos katedroje.

Be Popiežiaus atstovo kon
grese dalyvavo dar kiti du 
Jo Eminencijos: Vienos kar
dinolas Innitzer ir Pozna- 
niaus kardinolas Hlond.

AUDRA IŠTIKO CHICAGĄ
Nepaprasta audra su per

kūnijomis pereitų šeštadienį, 
ištiko žiemių vakarų Chieagos 
dalis. Žymiai sumažino šili
mų, tačiau padarė didelius 
nuostolius mieste ir apylinkė
se. : 11

Audra pasireiškė tolokai 
nuo Chieagos pietvakaruose 
ir plačiuoju ruožu užulmai 
nuųžė į Michigan ežerų. Per
kūnija trenkė net į penkis 
gatvėkarius atskiriose vietose 
ir į keletu namų. Užlieta daug 
namų rūsių, nulaužyta daug 
medžių. i

NUBAUSTAS UŽ SUK
TYBES

ant Nežinomojo Kareivio ka
po sudėjo vainikus. Be to, ek
skursantus priėmė ir su jais 

____________ _ įspūdžiais pasidalino Lietu-
nn AQIIEIIYQ CllfEI^TA vos Prez^entas A. Smetona 00 AOffltU I u uULlIv IA' įr užsienių reikalų ministeris

GATVĖKARIO NELAIMĖJE
Pažymėtina, kad Šiuo lai-

Pereitų penktadienį įvy
kusioje gatvėkario katastrofo 
je Chicago vienas asmuo žu
vo, 22 sunkiai ir 66 lengviau 
sužeista. Ši nelaimu savo di
dumu, sakoma, yra pirmuti
nė Chieagos gatvėkarių isto
rijoje.

Policija ir kompanija nega 
Ii nustatyti gatvėkario nušoki 
mo nuo bėgių priežasties. Va 
žiavusieji gi tuo nelaimingu 
gatvėkarių pasakoja, kad ka
tastrofa įvyko dėl per greito 
važiavimo. Prie geležinkelio 
patilčio yra bėgių užsisuki-1 
mas. Pamėlusiai paleistas gat- 
vėkaris turėjo savo priešakiu 
nušokti nuo bėgių, o nušokus 
nebuvo laiko sulaikyti.

Suprantama, motormanas 
tvirtina, kad jis nevažiavęs 
greitai. Sakoma, koroneris ra 
dęs, kad bėgio galas iš vietos 
iššokęs ir sugedęs.

6 mėnesiai kalėti teismo nu 
baustas Gust Narcus alias 
Gus Norkus už apgaulingų 
pašalpos ėmimų iš Illinois E 
mergency Relief komisijos. 
Be to, jis turi grųžinti komi
sijai 1,503 dol. ir 4 centus.

DU ASMENYS PAŠAUTA

BELFAST, Airija, liepos 
21. — Protestantai iš naujo 
pradėjo pulti katalikus. Du 
asmenys pašauta.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

RAGINAMI KONSERVUOTI 
VANDENĮ

DIDELĖ AUDRA ZANA
VYKU OJE

ku Lietuvoje lankosi ganai KAUNAS. Per Valak- 
daug ir net tolimų kraštų ek- Rudžio, Sintautų, Griskabu- 
skursijų. Mat, Lietuvos atkak j džio, Lukšių parapijas perė- 
li kova dėl savo teisių su Vo J° didelė audra 8U perkūnija
kieti ja lietuvius plačiai išgar- *r ledais. A ėjas išvartė nema
sino visame pasaulyje. Be to, 
Lietuvos ūkiškojo ir kultūri-

žai medžių, sugriovė trobų, 
nulaužė malūnų sparnus. Le-

nio gyvenimo nuolatinis kili- dai vietomis suplakė daržus,
mas domina ir kitų krantų 
šių sričių veikėjus. Beveik 
visi Lietuvoje apsilankiusieji 
savo, krašto spaudoje palan
kiai rašo apie mūsų tėvynę lr 
stebisi vispusiška Lietuvos 
pažanga.

DAUKANTAS VĖL 
PROFESORIAUS

KAUNAS. — Generolas 
Daukantas kviečiamas į Vy
tauto' Didžio universitetų geo 
grafijos katedrai užimti pri
vatdocento teisėmis.

VYSKUPAS POPIEŽIAUS 
AUDIENCIJOJE

VATIKANAS, liepos 21. -- 
Šventasis Tėvas Pijus XI vaChieagos gyventojai ragina

mi, kad jie konservuotų van-. 
denį vasaros laiku. Policijai | d?lPl,'J«’ vyskupui pagini-

, i j y • • y i kili O’Hnrnziures, kad daržai ir žole 
būtų laistoma tik nustatyto
mis valandomis, Tris kartus 
paroje: nuo 5:00 iki 7:00 ryto, 
nuo 2:00 iki 4:00 popiet ir 
nuo 8:30 iki 10:30 vakaro. Si 
tvarka yra per birželio, lie
pos, rugpiūčio ir rugsėjo me
nesius.

i kar suteikė audiencijų Phila-

9 MUSULMONAI NUŠAUTA

išgadino pasėlius, 
žiemkenčius.

išguldė

KRIKČIONIŲ DEMOKR. 
PARTIJA

L. Krikščionių Demokratų 
Partijos centro komitetas ko-j 
optavo lygiateisiais Komiteto} 
nariais p. Aleksandrų Stulginr 
skų (buv. Resp. prezidentų),' 
p. Antanų Milčių (buv. Valst. 
Kontrolierius) ir p. advok. J. 
Katilių. Komiteto prezidiu
mų dabar sudaro p. p. Aleks. 
Stulginskas, Ant. Milčius ir 
dr. L. Bistras. P. J. Katilius 
— generalinis sekretorius.

AUDRA IŠTIKO 
DETROITĄ

DETROIT, Mich., liepos 
20. — Nepaprnstai didelė Rud- 
ra vakar ištiko šį miestų ir 
apylinkes. Žuvo 3 asmenys. 
Praūžus audrai temperatūra 
nupuolė nuo 94 iki 64 laip-

LAHORE, Indija, liepos 21.|snn? 
— Riaušių laiku Lahore ka
riui nušovė 9 musulmonus.
2uvo ir vienas karvs.

AUTOMOBILIO UŽMUŠTAS
KETURI PERKŪNO 

UŽMUŠTI

NEW YORK, liepos 21. - 
Audra ištiko žaismavietę Con- 
ey Island. Keturi asmenys per 
kūno užmušti ir keletas su 
žeista.

Juozas Lopeta, 3247 So. Mor 
gan gat., penktadienio vakarų 
automobilio užmuštas einant 
jam skersai gatvės. Velionis 
paliko žmonų su dviem vai
kais.

PAVYKO “DRAUGO” 
PIKNIKAS

KAUNAS. — Doc. dr. Ce- 
saitis pasitraukė iš Universi 
teto. Dėstė pastoralinę teolo
giją-

Traukinys sudaužė automo
bilį Palatine, netoli Chieagos.

Vakar įvykęs dienraščio 
“Draugo” piknikas Birutės 
darže praėjo su dideliu pasi
sekimu. Buvo dailus oras, ne 
per daug karšta. Atsilankė 
minios “Draugo” bičiulių.

ORAS
CTITCAGO TR APYLLN-

Zuvo visa šeima — Albert Ja- KĖS. — Nepastovus oras; nu- 
cobs, 34 m. amž., su žmona is matomas lietus su perkūnijo- 
dviem dukrelėm. mis; vakare vėsiau.
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Ihivo įsteigta visu eilė tyrinėjimų institutų: 
prie teologijos fakulteto Orijento kalbų mo
kyklų, prie teisių fak-to — politinių ir so- 
eijalinių mokslų institutus, prie filosofijos — 
literatūros fak-to — tomistinės filosofijos in
stitutas, prie gamtos mokslų i'uk-to — kal- 
nakusybos ir elektros mokslo mokyklos. Stu
dentų skaičius pasiekė 2,500.

Piiniji Amžių Kapnynas Eigalinse
Mūsų Sentėviai Turėjo Aukštą Kultūrą

APKALBAS KENČIANT

Archeologas dr. Puzinas ga šių kaulų, buvo nuimti, tik 
vo prunešimų, kad Eigulių JI keliuose kapuose, persijojus 
kaime, savanorio Juozo Gud- žemę, vis dėlto surasta kai 

Sunkius laikus universitetas išgyveno D. Minsko žemėje, beimant grau- kurių net ir smulkių radinių, 
karo metu. 1914 m. rugpiūčio m. pabaigoj bent* keliose vietose buvo1 Prie kelių griaučių jokių ra- 
kovų ties Liuvenu metu gaisras sunaikino nurusta žmonių griaučių ir dinių nesurasta. Jš 13 kapų 
bibliotekų ir keletu universiteto trobesių.'kiek rudinių. Viename grau-
Belgijos ir užsienio mecenatų dėka ir, be to, žy iniant suardytame kape ant
gavęs vokiečių reparacijų dalį universitetas,1 dviejų rankų surasta po vienų amžiaus }>o Kristaus, radi 
palyginti, per trumpų laikų vėl atsistojo ant plonų žalvarinę apyrankę, oi- niais. Jš jų visų ypač. išsiski

septyni buvo atkasti su ido 
miais, daugiausia IJI — IV

Kas kaip nori, taip tekalba,
O aš sau dainuoju 
Ir į piktų žmonių kalbų 
Aš visai neboju.

šaltų žiemų man rūtelių
Negal sunaikinti;
Žmonių kalbos vainikėlio
Man negal suminti.

Kiek tai audros medžių lapams 
Stengiasi pakenkti, —
Tiek man piktos kalbos smūgiai, 
Bet negal palenkti.

Šaltų žiema nors rūtelę
Šaldo ir naikina,
Bet pavasario saulelė
Vėl jų atgaivina... A. B.

kojų. Buvo įsteigta dar naujų institutų, pav., namentuotų pakaitomis sker- 
larmnceutikos ir vėžio ligos tyrinėjimų ins- sĮnįais brūkšniais. Kitoj grau- 
titutai. Dabar universitete dirba 300 profe- go duobėje išversti griaučiai, savo turtu: vyriškio kaklų puo \uv 
šorių ir 4,200 studentų. Jau keleri metai, prįe kurių rasta geležinė ie- ’šė šaukštinė (su šaukšto pa- 
kaip svarbiausios paska tos skaitomos dviem tįs jr skydo kuprelė (umbas). vidalo užsegimu) antkaklė. 
kalbomis — prancūzų ir flamendų. Dabartį- [)ar prje vjeno skeleto rasta Ant pilvo gulėjo geležinis laz-

ria vienas vyro kapas. Miręs | l;ūdais rūpinasi, kad Klaipė- £ 
buvo padėtas į kapų su siuo'dos kraštui, kaip ir visai Lie- MARGOJO PASAULIO 

ĮVAIRENYBĖS
Rašo P. J. Vitkus

CICKKO, 1LL1MOIB
uis un-to rektorius monsij. Ladeuze, • einųs ietis, l’rio kitų griaučių neim
tus pareigas jau 25 metai, gali pasididžiuoti Vę nieko pastebėta.

deliais smeigtukas, abiejų ra-1 
akų didžiuosius pirštus puošė 
platūs žalvariniai Žiedui, prie 
galvos dešiniame šone gulėjo

Liuveno katalikų universitetas tapo p^ltle|hl pjrillųjų amžių i po Kris-! geležinė ietis, ilgas peilis su 
saulinio garso mokslo institucija. taus kapinynu. Kadangi ka-! mediniais makšties pėdsakais,

Paryžiaus “Institut Catholiąue”, kurio p nynui grėljė didelis sUnaiki-Jmmpas mažas geležinis įmo- 
que”, katalikų institutas — 00 metų įsteigi- ' rektorium jau 30 metų yra monsinj. Bnudril- n|I|,0 pavojus> tud6l „usista- vinis kirvukas (Tullenaxt) ir 
mo jubiliejų. Abi š os aukštosios mokyklos iart, neguli pas.džiaugti tokiomis gėlomis įgįjrtį artimiausios vie-! ^'4 geležinės segės (fibulos),
yra katalikiško mokslo ir su tikėjimo normo- sųlygomis. Institutas — universitetu vadin

tis jam neleidžiama, — buvo įsteigtas 1875 
m. nionsinj. d’Jluisto, pasinaudojant švieti
mo laisvės įstatymu, kurį prancūzų katalikai nes<-‘ UPR‘ tai Švietimo niinis- 
po atkaklių kovų išgavo iš laicistinės vais--!ja’* ^Dkdimo ministeriui 
tybės. Institutas perėmė viduramžių Sorbo- n,k,lni nutikus, asignuota šiam 
nos palikimų. Jau šešios dešimtys metų jis įeikalingų lėšų ir šių
perteikia jaunajai prancūzų inteligentijai di- lueKl birželio mėn. 13 d* Py
džiusias tikėjimo ir katalikiškojo mokslo gulbimieji kasinėjimai, lt, 
tradicijas. Paryžiaus Katalikų Instituto vai- ' ^° *ki paskutiniųjų dienų 
stybė nėra pripažinusi, lygiai kaip ji nėra 
pripažinusi Anžerso, Lilio, Lijono ir Tulū-
zos katalikų universitetų. Norėdami gauti va- Gausiai ankstybesnių šio skly 
lstybės pripažintų diplomų, studentai turi P° 1ry'entojų išdraskyta, nes

DlEJŲ UNIVERSITETŲ JUBILIEJUS
»

> )4lb
Šių vasari) dvi katalikų mokslo švento

vės šventė savo jubiliejus: Liuveno katalikų 
universitetas minėjo savo įsikfir.mo šimto 
metų sukaktį, o Paryžiaus “Institut Catholi-

mis suderintų tyrinėjimų centrai. Jos išug
dė romanų tautų katalikų dvasinį elitų, kil
tis katalikiškojo mokslo garbe iškėlė taip 
aukštai, kad šiandien niekas nebeabejoja a- 
pie Europos katalikų universitetų didelę mo
kslinę vertę.

Liuveno katalikų universiteto genezės 
^beieškant tenku grįžti net į 1426 metus. Jam 

pagrindus padėjo Brabanto hercogas Jonas 
IV sutinkant popiežiui Martynui V. Dvasinių 
kovų XV ir XVI šimtui, metų šis atbenaeu- 
ta’as pasirodė esųs tikra katalikiškos min- 
ties tvirtovė. Jis pasidarė humanizmo cen
tras; ilgų laikų Liuveno universiteto dvasi
nės įtakos sferoj veikė Erazmas, o Justus 

. Upsius buvo viena iš jo galvų. Kurį laikų 
universitetų lankė iki 6,000 įvairiausių tau-

tokiu universiteto išaugimu, ypač po Didž.
karo.

Jš šių radinių buvo aišku,
kad čia turima reikalo su di

lyta
tos piie graužduobių.

Dr. J. Puzinas skubiai pla

čia atkasta 13 laidojimų. Da
lis buvo jau anksčiau, grei-

Visi šie priedeliai aiškiai liu
dija, kad šis kupas yru iš III 
— J V amžiaus po Kristaus.

Ir kiti ištirtieji kapai šutei- 
jkė įdomios medžiagos šio lai
kotarpio žmonių medžiaginei 
kultūrai pažinti. Juose sura
sta segių su palenkta kojele, 
apyrankių, gintarinių ir stik
linių karolių, žiedų, smeigtu
kų ir kitos medžiagos.

Ligšiol turėta šio laikotar
pio daugiausia atskirų radi

ni, ekonominiai sunkumai 
būtų kuo greičiau švelninami 

Kaip ponas Gubernatorius 
žiūri į Klaipėdos miesto sei
melio nutarimų, kad buvu-1 vh 
šiam vyr. burmistrui Britlln- 
gerini būtų leista grįžti j se- 
natsius pareigas po to, kai 
vyr. Tribunolas jo atleidimų 
pripažino teisėtu.

Šis miesto seimelio nutari
mas yra politinė demonstra
cija, už kurios slepiasi nelo
jaliai nusistačiusių jo nariu 
ranka. Miesto seimelis nėra 
tiesioginiai gubernatūros ži
nioje, bet tiesioginiai priklau
so krašto direktorijai. Tad į- 
sakyta nutarimo, kuris be 
kito ko, labai atsargiai buvc 
suformuluotas, krašto direk
torija ir reagavo, jį užprotes-

SILKINĖS KOJINĖS

Pirmos šilkinės kojinės bu! 
vo nunertos ne moterims, bet 
vyrams. Pirmasis nešiotojas 
šilkinių kojinių buvo prancū
zų karalius Henrikas U, 1547 
m. Šilkinės kojinės pareina iš 
Ispanijos.

YPATINGI KALINIAI

New Yorko vulst. kalėjime 
sėdi ypatingas kalinys. Kalė
damas per 40 metų, jis savo 
liuosų laikų leidžia dalinda
mas kortas. Jis padalina kor

tuodama. Suprantama, kad po* tas į keturias rankas taip, 
kaip su juo dar trys žmonėsto nutarimus negalės būti vy

kdomas.
Vokiečių spauda tvirtina,

išlaikyti egzaminus valstybiniame universite
te. Užtat prie tokių sųlygų juo reikšminges-

perkasoje (tranšėjoje) susidu
rta su buvusios sodybos gy-

nis atrodo didelis Instituto klausytojų skai- menamojo namo pėdsakais, 
čiaus augimas: 1895 m. tebuvo vos 232 klau- £įos sodybos vietoje suras-

nių, todėl tekdavo susidurti kad veikiant tautai ir valsty- 
su sunkumais jų chronologijų bei saugoti įstatymai, Klai- 
nustatant. O dabar šie nors pėdos krašto seimelio rinki- 
tik keli sistematingai ištirti mai negalės būti privesti ob- 
kapai mes bent vienų ryškes-i i jektyviai. Kų, pone (luberna-

tybių klausytojų. XVII ir XVIII šimt. iš sytojai, o jau 1934 m. buvo 2,184. Per tų ta daugybė įvairiausių puodų nį šviesos spindulėlį šio anks-j toliau, kų galėtumėt t ta: pa 
iaikų katalikų skaičius nuo 28 padidėjo iki nikių, kurios liudija, kad čia tyvojo laikotarpio mūsų šen- sakyti?
120. Katalikų Institutų sudaro šeši fakulte- i prieš kokį šimtų metų stove- tėvių praeičiai nušviesti. i — Tautai ir valstybei sau 
tai: teologijos, kanonų teisės, filosofijos, pa-, įęS gyvenamasis trobesys. Iš:! Surastieji radiniai rodo, kad į goti įstatymas nieko bendro 
sąulietiškosios jurisprudencijos, literatūros ir ■ ardytų kapų kaulai buvo su- šių vielų tų laikų gyventoja: j su būsimais seimelio rinki- 
gamtos mokslų. Prie Instituto prijungta auk-lpipį be jokios tvarkos į duo- jau turėjo aukštų kultūrų, bu- rtnais turėti negali. Jo pasxir 
stoji ūkio mokslų mokykla ir aukštoji mo- bes ir užkasti. Radiniai, kaip:vo turtingi, turėjo gerų puoš-į tis yra visiškai kita.. Visiš- 
kykla mokytojams paruošti. Prie Instituto matyti nuo žalvario pažaliavu 1 meninis skonį ir t.t. S. kai suprantama, jeigu kas ri-

mokomojo personalo narių ypač iškilo tei
sininkai Beckius vyr., Tuldenas ir Perezas, 
medikui Verheyen ir Regu, teologai Jan vr.n 
Maldren ir Wigger. Vadovaujamus Liuveno 
universiteto vaidmuo kovojant su jakobiniš
komis idėjom s sukėlė prancūzuose neapykan
tos bangų. Todėl prancūzams užėmus pietų 
Niderlandus, 1797 m. Liuveno universitetas 
tūrėjo užsidaryti. Tiesa, praėjus 19 metų jis 
buvo restauruotas, tučiau tai jau nebebuvo 
lėnasis Liuveno universitetas — nebebuvo 

;jame teologijos fakulteto. Šis universitetas 
jau nebeturėjo katalikiškosios esmės, ir jis 

. tebuvo vienas — jau nebe pats geriausias — 
ii trijų Belgijos universitetų; kiti du buvo 
Lježo ir Gento un-tai.

1083 m. Belgijos episkopatas susirinko 
Mechelne pasitarti dėl katalikų mokslo ug
dymo ateities. Buvo nutarta }iasinaudoti kon
stitucijos garantuota švietimo laisve, ir vėl 
įsteigti katalikų universitetų. Po poros mė
nesių Briusely pradėjo veikti liberalų parti
jos vadų sukurtas universitetas; buvo labai 
laikas katalikams realizuoti savo universi
teto planų.

1834 iii. lapkričio iii. 4 d. naujasis kata
likų universitetas Mechelne buvo iškilmin
gai atidarytas. Jš pradžių jis teturėjo tik 
13 profesorių ir 86 studentus, studijuojan
čius teologijos, filosofijos, literatūros ir ga
mtos mokslų fakultetuose. 1835 m. galutinai 

>užsidarė iki tol vos vegetavęs Liuveno val
stybinis universitetas. Monsinj. de Ram, nau- 
“jojo katalikų universiteto rektorius, pralie
jo derybas su Uuveno burmistrų senųjų Liu-

yra visa eilė įstaigų, pav., šv. Juozapo ligo
ninė. Beavais žemės ūkio institutas ir gre- 
gorijaniškasis institutas. Profesorių tarpe y- 
ra pasaulinio garso mokslininkų. , Pakanka 
paminėti tik tokius vardus, kaip Sertillan-,
ges, Branly, Lapparent, Lemoine, Duchesne, torius p. Kurkauskas davė programa nuolat yra tikrina- 
Lejay, Rousselot, Ragon, Lechatelier, de Bro- spaudos atstovams pasikalbę- i ma. Visi lietuviškumo dvasiai
glie. Sunku ir įsivaizduoti, kokį vaidmenį jimų. Čia tų pasikalbėjimų pa-i ir valstybiškumui priešingi | tis ar žydas laisvai galės pa 
Katalikų Institutas yra suvaidinęs ir dar te- duodame žurnalistų klausimais Į v adovėliai iš mokyklų yra iš- *d 
bevaidina grųžinant į katalikybę prancūzų įr p. Gubernatoriaus atsaky-
inteligentijų. Be tų “Instituts Catlioliques”į mtiis:

loštų. Apačioje po savo ran 
ku turi pasidėjęs mažų veid
rodėlį taip, kad matytų savo 
rankas kaip maišo kortas. Už
klaustas, kodėl jis tai daro, 
atsakė, kad tai darus per pa
starus 44 metus vien dėl tu, 
kad jam išėjus iš kalėjimo, 
nieks negalėtų apgauti prie 
kortų dalinimo, jis galėtų ki
tus apgauti.

Kitas kalinys sėdi San Que 
ntin kalėjime su dvylika ra 
nkų ir dvylika kojų pirštais.
Būdamas laisvas jis neįverti-

. nkinių metu panorę, saro nelc no #av0 keittlj ra„ky ir kojų 
;alum» Lietuvai ir ištikimy. ka, pusall|žiui paknuvo 

| b« nacionalizmui demonstruo- j, kalėjinUj ir kai kal5jim0 gy.
u , .. ,. , sakytas ist»‘y“as- kai" d y to jas norėjo tuos pirktus at-

Klaipėdos krašto gubema- Jai yra žymiai pagerėję. Jų1 ir kiekvienu kitu atveju t^|fckirti> jį8 daktarui atšovė:
4-1.......  ’r®8 sudrausti- i “Ne. Kai aš išeisiu iš kalėji-

Kiekvienas lietuvis, vokie-gu gaVQ pil§taig tap

Ki Sako GdmtoriK Anie Klnipedn

mokyklų yra
imti ir tinkamais pakeisti. 
Gubernatūros mokyklų refeie- 

IJrancūzijos katalik. atnaujinimas būtų ne-, Ar sumažėjo nacionalistų ntūra kaip ir krašto direkto- 
i veikimas ir įtaka Klaipėdos1 rijos atstovai mokyklas nuo- 
’ krašte, išsprendus “Sovog” iri lat revizuoja ir jų darbų pri

įmanomas.

NE VISAI TIKSLI INFORMACIJA CSA bylų Kariuomenės teis
me?

— Nacionalistų akcija va 
romą ir dabar, tik tas veiki
mas yra slaptas ir nebeduo
dama prokuratūrai medžiagos.

Tačiau nacionalistų veiki 
mas krašte, nežiūrint viso

Dienraštvje “Ryte” įdėta žinelė apin 
Amerikos lietuvių mokyklų mokslo metų už
baigimų). Trumpoj žinelėj įdėta tokia pa
staba:

“Pažymėtina, kad Amerikos Jietuvių 
mokyklose vis daugiau įsivyrauja anglų
kalba. Tai prisidedu prie nutautinimo, atsargumo, vis dėlto retkar- 
Tuo reikalu turėtų susirūpinti DULR”.
Šioj pastaboj daug neaiškumų ir netiks

lumų. i
Tur būt visiems Lietuvoj žinoma, kad, 

kaip IJetuvos mokyklose visiems mokiniams
Veno universiteto patalpų gavimo reikalu, j privaloma lietuvių kalba, taip Amerikoj an 
Derybos pavyko, ir po kelių savaičių kat. glų kallm. Išimties nedaroma nė lietuvių mo 
universitetas persikėlė į Liuvenų. Per trumpų ' kykloms, kurios nori turėti valstybines tei- 

,Jaikų naujajame Liuveno universitete jau
buvo penki fakultetai — teologijos, teisių.

■ medicinos, filosofijos — literatūros, ir gnm- 
frtos mokslų. 1841 m. buvo prašyta universi

tetui valstybės pripažinimo, tačiau liberalų 
(teka jis tada nebuvo gautas; taistvbė pri-

Č fMJUno universitetų tik po 60 metų nuo tolaiko.

luoti savo balsų, suprantama, 
jeigu tik agitacijos įkarštu 
neišeis iš Valstybiškumo bei 
padorumo ribų.

— Kaip, Pone Gubernato
riau, žiūrit į kai kurių sus-

siu turtingu.”

žiūri. Tenka konstatuoti, kad jiemluotų autonominių įstaigą
mokytojų tarpe jau nebėra nė 
vieno svetimšalio.

fciuo metu Klaipėdos kfaš-

valdininkų grųžinimų į sena 
sias vietas?

— Daugumas šių valdiniu-

mus į politines partijas nesi- 
dėti, buvo grųžinti atgal. Atei
ty bus reikalaujama, kad vaL-^ 
dininkai mokėtų lietuvių 
vokiečių kalbas. Senieji gi aiT 
tonominių įstaigų valdininkai 
privalės per tam tikrų laika 
jas išmokti. . Tsb.

te dar yra užsilikę 5 svetim-1 kų buvo suspenduoti, kart pri
žadai kunigai; ir juos jau bū-J.lausė priešvalstybinėms pau
tų galima pakeisti Lietuvos j tijoms ir buvo patraukti tei

smo atsakomybėn. Dalį šių

čiais iškyla į viršų. Pavyz
džiu gali būti kad ir Luizės 
gimnazijos mokinių neseniai 
paskleisti spausdinti lapeliai 
prieš Lietuvų.

Tus priešvalstybinis veiki
mus labui yra pasunkėjęs jau 
vien dėl to, kud krušte ran

' sės. Anglų kalba mūsų mokyklose ir seniau!dama mažiau šalininkų, 
ir dabar lygiai buvo dėstoma. Kitaip tos | —■ Ar mokyklose tebėra ry-
mokyklos savo tikslo Ueatsiektų ir tėvai į
jas savo vaikų nesiųstų.

Gftl būt žinelės autorius turėjo galvoj,
kad į lietuvių kalbų mokyklose mažiau dė- žiau laiko negu pirmiau tekdavo, nelengva 
mesio bekreipiama. Ligšiol, rodos, visose lie-1 būtų pasakyti. Vienur gali būti taip, kitur

-ški nacionalistų įtakų?

piliečiais.
— Kalbant apie bendrų eko

nominę ūkininkų būklę reikia 
turėti galvoje ir krašto įsi
skolinimų. Nilo seniau beveik 
visi ūkiai yra įsiskolinę. La
biausiai prasiskolinę yra dva 
rai, kiek mažiau — smulkesni 
ūkiai. Bendras įsiskolinimo ly
gis vis dėl to yra aukštas. 
Ekonominė krašto būklė nėra 
lengva, bet planingai jų tva
rkant, palnažu turės gerėti.

NUBARAMAS JAPONįl 
AMBASADORIUS

kariuomenės teismas išteisino.
Kadangi jie kitų bylų neturi.
. . ... . ., ponų ambasadoriustui neliko juridinio pagrindo1' '

tuvių parapijų mokyklose mokoma lietuvių

— Pradžios mokyklų reika- Lietuvos vyriausybė visokiais

laikyti juos suspenduotus. Tuo 
labiau, kad suspendavimo me
tu jiems buvo pusė algos mo 
kaina, ir mokamos algos žmo
nėms, kurie jų dailių įstaigo
se dirbo. Taigi ir ekonominiai 
sumetimai reikalavo juos J 
senąsias vietas grųžinti. To
kie valdininkai, kurie abi kai 
bus moka ir davė pasižadėji

TOKIJO, liepos 19. — Ja- 
Italijai

anų dienų užtikrino diktato
rių Mussolinį, kad Japonija 
nesikiš j Italijos žygius Etio
pijoj.

Japonų vyriausybės sfero
se pažymima, kad niekas ne
autorizavo 
duoti kokius 
Mussoliniui.
mas ambasadorius.

amliasadorinūs 
nors žadėjimus 
Už tai nubara

ne. Į tų klausimų tiksliaaisia galėtų pasakyti
Universitetas sparčiai augo ir tobulėjo. , kalba. Ar dabar lietuvių kalbai tenka ma- kunigai klebonai, kurie yra patys vyriau

s ėji parapijų mokyklų vedėjai. Tai aktualus 
klausimas, kuris, be abejojimo, iškils Kuni
gų Vienybės seimo ir Federacijos Tarybos 
suvažiavime.

1/)NI)ONAR, liepos 19. — 
Sov. Rusija užsakė Anglijoj 
pastatyti 7 prekybinius lai
vus už 2 milijonus doL
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Bus daugiau)

— Avinėli tu avinėli! Ar 
sudurnavojai? Jis iš tolau 
kavalkų stūbą statys? Paki
lnok! — sako jam “Tetytė”. 
Ar tavo razunias susimaiš"1, 
ar ką? Žiūrėjai žiūrėjai j t jį 
marginį ir “sukreizevojai”...

— Jau tik tu tiek razunio 
turėk! Kiį tu išmislijai bežiū
rėdama? — nieko! Matai! O 
aš — išmislijau biznį!..

— Tokio biznio negalima 
varyti, — stengiausi aš išaiš
kinti. Nuo 1906 m. sulvg Pre
zidento Roosevelto ir Kongre
so Įsakymo, uždrausta naiki
nti šioji vieta. Valdžia skiria 
tam tikrą sumą pinigų, užlai
do valdininkus kurie saugoja 

jos medžius ir visą tą plotą!. 
nio išnaikinimo. Iki 1906 m.,1 
žmonės atvažiuodavo iš visų 
kraštų, veždavosi tų medžių, 
kitus berinkdami sudaužyda
vo ir tokiu būdu metai po me
tų, visas plotas virsdavo fcnt- 

sykla. Kada valdžia paėmė 
tvarkyti, tada pamažu sutva
rkė likučius ir dabar keliauni
nkai gali šį-tą pamatyti. To-'. 
dėl tamsta nesvajok apie to
kį biznį, kaip namuko pasi
statymą. Užmiršk!..

— Na, ar nesakiau, kad tu 
žioplas?! Biznierius atsirado!. 
Iš akmeninių medžių namą 
statys!..

, — Dienos karštos, o naktys
šaltos. Toks čia klimatas. Mes ;I
šįvakar nuvažiuosim į Flag- 
staff, tai ten turėsim naktį 
g< rai užsikloti. Flagstaff via 
apie 7,000 pėdų aukštumoj. Tš 
pietinės Arizonos ten važiuo
ja žmonės vasaroti. Vieta svei
ka: pušynas, kalnai. Vienas 
gana aukštas kalnas — St. 
Francisco. Jo aukštis — 12,- 

,611 pėdų! Tai biskį kalnas!..
I Sniegu apklota viršūnė!..
I — Kibą nevažiuoklm ten. 
Aš bijau šalčio, — su baime 
pratarė “Tetytė”. Vidurvasa
ris ir sniego yra. Kokia čia 
“kontrė?” Mes juk važiuojam 
į pietus nuo Chicagos, o da- 

1 rosi šalčiau?...
— Į vakarus dabar važiuo

jam. Iki St. Louis, tai važia
vom į pietus, o paskui į va
karus. Dabar mes esam to
kioj lygioj kaitros juostoj, 
kaip Hot Springs, Arkansas, 
— atsakiau aš.

— Bet tam “Atsprlnkse” 
būna šilta. Juk ten žiemos nė
ra? — teiravosi “Tetytė”. Ne 
važiuokim į tuos kalnus. Aš 
si.šalsiu...

Gražūs Miškai Apie 
Flagstaff

— Žinoma kad pasistaty- 
čiau, jeigu tik norėčiau!...

— O kaip? Na-gi pamė
gink!..

— Aš kreipčiausi pas patį 
prez. Rūzveltą!..

Išsiritę į 66 kelią, mes tuo
jau gavom cementuoto. Įgri
so tas dulkėtas. Palei geležin
kelį buvo įvestas mūsų 66. 
Kaip bematant dasiritom Hol- 
brook, Winslow ir prasidėjo 
kalnynai. Priešais mus juoda
vo miškai ir juose tūnojo, it

Nejaukiai jaučias. — Retai matoma Amerikos zoologijos soduose naktinė bez- 
džionaitė pagauta Pietų Afrikoj ir atgabenta į Ameriką. Dešinėj bezdžionaitės 
atvaizdas iš labai arti.

Tiesa, yra daug fotografijų: lių, mes ir nepajutom 
išstatyta pardavimui, yra spa ; privažiavom vėl gražų pušy- 
Ivuotų — visokių, bet tikros |ną. Tai buvo Crand Canyon 
fotografuoti, nes ta vieta k i- j miškai. Nei galo nei krašto 
fotografuoti nes ta vieta, ki-J neužmatai!.. Taip seniai bū-
tėja su kiekviena sekunde.

— Tai, tur būt, graži vie
ta, jeigu visi tenai važiuoja, 
-- prabilo “Tetytė”. — Ar 
aukšti kalnai?...

— Kalnų nėra. 'Yra tik pa
kalnė. Mes užsirisim apie aš-! 
tuonis tūkstančius pėdų, bet j 
to nejausim. Nuolaiduma pra
sidės nuo miestelio Williams. 
Vis po truputį kilsime į aukš
ti. Jeigu stebėsim automobilį, 
tai matysime kaip jis pama
žu kais, — aiškinau aš, nes 
neišmaniau nei kaip priruoš
ti prie reginio.

kaip i Sakuotnugariai jūs!..
— Koki tau sakuotnuga

riai?! Jūs, ten apie Jurbarką,' 
tai sakuotnugariai, o mes gi
rininkai!

— Girininkai? Jūs “liocai”! 
— O jūs žemaičiai, su jie 

noru važiuojat...
— Jūs “paliokai”, prūsai, 

bambizai!..

ta!.. A, kad dabar mūsų ket
veriukė vėl būtų kartu!.. Kiek 
prisiminimų!..

Na, tiek to. Grožėdamiesi 
pušynais, mes jaučiame, kad
ritamės į kalną. Automobilius! O “roputes” valgot 
po truputį kaito ir kaito. Įsi- su barščiais!...
varė iki 180 1., nors neatrodė 
įkalnis.

— Ką tas reiškia! — sakau 
aš. Ot mes kaip važiavom su 
puodais, su bliūdais ir su “te- 
ntom”, tai buvo kaitimas. Ne 
galėjom važiuoti su “trečiu”; 
turėjom mainyti į “antrą”...

brangu

Kiekviena grupe, mal 
cijų biurų. Mums patars mm- n(J j. k,.|(,tos ekJ

viešbutnamukų. Hotely; t,b |)H .g kelj„<)e8imt 
Gerai, važiuojam ieš- !

dvtis

ima. Užtektų 
. Tokia buvo 

tės” nuomonė.
Na, bala jų nemato! Kelią 

ištaisė, parką padabino, van
dens duoda, nakvynei vietos 
turi rezervavę — ką-gi dau
giau?

Sustojam prie “General 
Štoro”. Panašiai kaip King- 
stone “Jonas General Store”. 
Krautuvė turi visko. Kainos 
žymiai brangesnės. Nieko ste
bėtino. Visi rezortai rokuoja 
brangiau. Mums pirkinių ne
reikėjo. Atsigėrėm po “grep- 
frutdžius” ir ėjom į informa-

— O jūs cibulainę su sil 
kės galva!..

— Mes baravykus svieste 
1 kepam!...

— Meluoji! Mes svieste, o 
jūs džiovinat ant saulės ir 
barščiuose verdat...

— Na, gana, užteks tų bar
niu, — įsikišau aš.

“Dėdytė ir Tetytė” nutilo. 
Abudu mislijo apie Jurbar-

Visgi Amerikoje l£ 
'gerėjo per pereitus

pačių lietuvių gyventi

m. Federacija, rodos,! 
vo lietuvių ekskursiją 
tuvą ir kitur. Tos 
jos dalyvius buvo gal 
skaityti ant abiejų ri 
rytų. Bet šįmet rengia! 
žymesnės ek s k u r si jos l 
jau išvažiavusi) į

Kas porą mylių, mes turėjom 
Iš 66 kelio, netoli Williams, į vandenio pilti, ba išgaruoda-|

baravykai, kalnai: didesni ir I,asukom 64 keliu- Puikusb a" ™ nU° kaitmw Dabar!.. Gm! į 
licjuolas kelias. Kai kur tie-ifckas atsirado. Kaip Lietuvoj, 
šiai kreivas, bet geras važia- į — Ale iš kur čia toks mi- 
vinmi. Atmenu, prieš dešimts I Dabar kaip ponai važiuojam!., 
metų, kada mes važiavom su'Tik pušys ilgesniais spygliais, 
ekskursija, tai buvo molynė. — stebėjosi “Dėdytė”. Brač, 
Prieš vieną kalnelį turėjom iš- iš tokių pušų, tai būt lentų! 
lipti ir stumti mūsų vežimą,1 Kaip apie Slavikus, Sudargą... 
nors to kalnelio tebuvo tiek, Į — E, su savo Slavikais, Su-

mažesni. Flagstaff, tai buvo
ką, Sudargą ir tuos miškus..

— O je?! Kreipeisi dėl mo-,mūsų išsirinkta poilsio vieta
rtgičio... Gavai?..

Ir vėl prasidėjo paprastas 
dviejų karštuolių ginčas apie 
“smartumą”, kuris užsibaigė 
tuom, kad mes visi valandėlei 
nutilom. Patylėję, sėdom ir 
važiavom toliau...

Privažiavom lyg tokią iški
lą. Skaitom užrašą — 5,700 
pėdų aukštuma!

— Rodos į kalnus nevažia- 
vom, o mes taip aukštai esa
me, — stebėjosi “Tetytė”.

— Čia visas plotas yra au
kštuma. Mes privažiuosim ir 
8000 pėdų aukštumą, ir tai 
nejausime, — paaiškinau. Gra
nd Canyon rasime apie 7,500 
pėdų aukštumą, bet nejusime
važiuodami. Siame miške nė-*

didesnės aukštumos. Yra 
Fnusileidimų iki kelių šimtų 
pėdų. Didžiausia žemuma — 
turpkalnė, arba loma, tai 700 
pėdų gylio. Vadinasi, ten nu
sileidę, būtume dar aukštumoj 
5,000 pėdų. Tris sykius aukš
čiau kaip Wilkes Barre mies
telis.

-- Tai mes aukščiau debesų? 
— teiravosi “Tetytė”. Žiūrė
kit kaip stačiai ant mūs gal
vos spindi saulė!..

— Saulė mus čia labai ke
pintų, jeigu mes būtume koks 
tūkstantis pėdų aukštumoj, — 
aiškinu. Čia tokia pat saulės 
kaitra kaip Persijoj, bet ka
dangi esame labai aukštai, tai 
oras pakenčiamas.

— Žiūrėk naktys kokios ša
ltos! — įsikišo “Dėdytė”.

bent porai - trejetai dienų. 
Miestelis, su arti 4,000 gyve
ntojų, įsikūręs gražioj tarp- 
kalnėj, pušynuose. Vienas iš 
didžiųjų šiaurinėj Arizonoj. 
Būdamas apie 7,000 pėdų au
kštumoj tarpe lieknų, augalo
tų pušų, jis vasarai prisivilio
ja daug turistų. Keletas vieš
bučių ir viešbutnamių bent de- 
sėtkas kitas, krautuvių, kele
tas teatrukų, stotis, valytuvai 
gasolino, na, ir visas miestas. 
Gamta, savo grožiu, sveiku o- 
ru ir retai pasitaikančiais to
kiais miškais, vilioja daug tu
ristų. Žingeiduoliams laipioti, 
gera proga užkopti į Sv. Pra
nciškaus kalno viršūnę sniege 
pasimaudyti.

Flagstaffe mes gavom “sti
prybės” kelionėj, nes jau bai-

kiek ties Gelgaudiškiu į Ne
muną nusileidžiant... Zaleckis 
vienas sėdėjo ir vairavo, o 
mes tada, visi trys: Pakštas, 
jo žmona ir aš, stūmėm “We- 
stcottą”. Kol gavom žvyro, 
tai nieko, ale kaip įsiklampo- 
jom į molynę, tada mus turė
jo traukti...

Šį kartą neradom nei to ka
lno, nei blogo kelio. Tas kal
nas dabar visai nežymus. Jį 
aš gerai pamenu ir ties ta vie
ta sustojom. Aš papasakojau 
“Bėdytei ir Tetytei” anų lai
kų istoriją, kaip mūsų vadas

dargu!.. Koki ten miškai?! — 
prabilo “Tetytė”. — Čia be
veik toks miškas, kaip nuo 
Jurbarko iki Smalininkų!..

— Ot, pasakė! Lyg aš bū-
tau nematęs. Apie Šilininkus, važiuoti, pamatyti, pernakvo-

Mes ir nejutom kaip įvažia
vom į vartus. Tai buvo anga ]<(ųį nokvvnės. 
su įžangų į Grand Canyon. | (Bus daugiau)
Mūsų automobilį užregistravo
ir paprašė dolerį užsimokėti.)^
Už tai davė prisilipinti tokį 
raudoną ženklą ir mapą. Tas 
leidimas - ženklas duodamas 
metams laiko. Su juo gali iš 
važiuot, įvažiuot ir svečiuo
tis. Bet mums tokio leidimo 
nereikėjo. Mūsų tikslas: nu

GARSINKITĖS “DRAUGE’

Karališkius, ot, tai miškai! 
Ten pušys auga iki 50 pėdų. 
O kiek grybų, uogų!.. Aviečių, 
žemuogių, bruknių!... O bara
vykų!...

ti ir grįžti.
Tiek to. Važiuojam. Per va

rtus persiritus, tuojau paki
tėjo vaizdas: tarytum iš Lie- 

I tuvos įvažiuotum į. Vokietiją.
— Jau tie savalckiniai, tai j Parkas gražiai išvalytas, ap- 

pagyrų puodai. Viskas pas žiūrėta, net malonu!
juos gražiau, geriau, visko 
daugiau — ką jau čia giri!

Grand Canyon irgi valdžia 
daboja, tvarko, tik bereikalo ^1

CMRNUOTI 
IJ€TU\IM1

Ift GlftCNAS

Parašė
P. JURGELA

TURINYS; Dariaus Ir Glrė| 
gyvenimo Ir veikimo apžvalg 
Skridimas per Atlanta. Soldlr 
miško paslaptis. Žygio atgar 
pasauly. Dariaus ir OlrCno nu« 
pelnai aviaeijnl ir mOsy tautai 
Poezija apie LITUANIKA. SkrJ 
dimo rėmėjai ir rėm. komltel

384 pusi. su 86 paveiks 
tvirti viršeliai. KAINA 11.60. 
nčlant paštu $1.65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS”1 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILL.

gėm savo resursus. Porą die- ( prof. Pakštas nešė savo Sir 
nų paviešėję, paalsavę tyru į dūką ant pečių... 
oru, išsivalę dulkes iš visų
nutomobilio kampų, nutarėm 
aplankyti gražiausią gamtos 
kūrinį — Grand Canyon.

Grand Canyon

Tokiu geru keliu, nors bu
vo nuo vieškelio apie 60 mv- EMIL DENEMARK ū“

Nevienas iš jūsų, gal, nu- 
sistebės tą žodį išgirdęs. “Te
tytė” irgi stebėjosi tokiu už- 
vadinimu. Ji ištarė tą vardą 
“Krenkenas”... Aš visą kelią 
kalbėjau apie Grand Canyon, 
kuri yra gražiausia ant že
mės kamuolio vietelė. Bet ko
kia ji, kaip atrodo, į ką pa
naši — negalėjau išaiškinti, 
išpasakoti. Ir nei vienas pa
sauly rašytojas, nei piešėjas,

Kas galėtų tikėti?! Tam Da-. negalėjo aprašyti, nupiešti to
til’irui aš ko tik nepradėjau 
dantis kalenti. Į rytą taip at
šalo, tarytum lietuviškoj ru
dens nakty.

gražaus kampelio. Nei foto
grafas negali nufotografuoti. 
Nemanau kad tai pavyktų 
fot. Stankūnui ar Konradui.

MALIAVOS 
IŠPARDAVIMAS
Garantuota maliava, gal. 
už 97c. Greitai džiūvantis 
varnišas, gal. už 97c. Kas 
atsineš šį pagarsinimą 
gaus keną maliavos (pai- 
nt) dykai kaipo Kampelį.

BUDRIK FURN. MART
3345-49 So. Halsted St.

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848-60 OGDEN 
AVENUE



Ateivių Problemos

Homesteads’’epozitų apsauga

MAS. Iki kiek yra KLAUSIMAS. Federalė vul- 
ruldžios apsaugoti J džia remia judėjimų — įstoi- 
aujiyino liaukose.' gti nedirbančių kolonijas ne- 

YMAS. Bankiens-toli industriališku vietų. Bet* I
kas anie milijonus akru vie-

augojiino planas. Šiuo planu kaina javam 
ipsaugoti su 

nuoš. iki $10,000,

apie milijonus akrų 
šos žemės, kuri vis dar neap
gyventa l
ATSAKYMAS. Viešus žemės 

viso 165,695,000 akrų, lietin

is 1933 ni., kuris tę- 
is iki liepos 1 d., 1935 iii., lai
mus apsaugojimus depozita
is iki $2,500. Dabar pradėjo 
eikli naujas nuolatinis ap

auginti. Reko- 
Resour-

____ , prezidentas Roose-
mo $10,01)9 iki $50,OOG; veltas neseniai išleido įsaky

mą draudžianti dalinimą vie-t c c
šos žemės. Manoma, kad to-

pozitai bus apsaugoti suiuo- iiienduojant National
ees Board,

Pirmadienis, liepos 22 d., 1935
DRAUGA S

puoš. virš $50,000.

Valst. taupymo bonai

h U S1M AS. Kokis y ra 
ant tuip vadinamų 
‘Baby Bomls”? Ar 
galima juos iSmai-

Ugus
Y MAS. J. A. Valst. pmigm 
Bonų vertė regula- 

[2.9 nuoš. po pirmų 
mis galima pamainy- nioU 
Us bile kada po 60 
išant savininkui. Ba

lti knygutę, kurioj iŠ- 
[niainymo vertė pagal 

. gutė gaunama kie- 
pašte dykai.

žemes.
kia žemė bus miškams. i

Pinigai J. A. Valst
t

KLAUSIMAS. Visaip šian
dien kalba apie pinigus. įdo
mu liūtų žinoti apie J. A. V. i 

ir kiek yra aukso? 
į ATSAKYMAS. Birželio 30 j 
d., 1934 m., J. A. Valst. pi- į 

’iuvo suvirš $13,634,300,- >
000. iš tos sumos suvirš $7,- 
856,000,000 buvo aukso arba
aukso gabaluose. Tų 
laiko J. A. Valst. iždas, 
šimtis aukso buvo 57.6.

auksų
Nuo-

FLIS

UTOMOBILIUS
juokęs pasakė, nesuprantąs 
kokio automobiliaus aš noriu

(Monologas)

scenos pasirodo kokių . .. VI .
r . . .... . ir pakepo kitur pas.ieškoti,vyrukas, nuestiskais c; _ ,
lis apsirėdęs, ir įeida
ma).
ru, vyre, kad papuo-

Supykęs namo parvažiavau, 
i Už savaitės laiko į Jamaiką 
Įsu kitu draugu nulėkiau. Čia 
i vienam dideliam garadžiuj,papuoliau, po snnts , . . x ,.,.

,. . kokio norėjau, automobiliu ga11 didelę bėdų, nuo ku-[ . . .. . .
os vos ne vos atsikračiau! 
(Atsigręžęs į žmones kal-
i).
Žinote, gerbiamieji, atsime- 

|iš nesykį, savo kambary- 
iiri.e atviro lango sėdėda- 

ir, akis įbedęs, į gatvę 
klavau, kaip automobiliai 

Įas paskui kitų išilgai mie 
.gatvėmis, tartum lenkt y- 
eidaini, smarkiai riedėjo,

tgė ir lyg pašėlę lėkė. 
lan, taip dažnai per ian- 
ležiūrint ir automobiliais

rint, užėjo irgi noras
[mobilių įsigyti ir, kaip bl O

| vau ir, du šimtu ir pusę už
mokėjęs, šiaip taip namo par- 

! sigabenau. Daug vargo ir bė- 
į dos turėjau ir nemažai pini- 
j gų išleidau, kol jo motorų ir 
1 stabdžius sutaisiau, bet už tat 
paskui buvo gerai ir po mie
stų sau gan smarkiai laksčiau, 
ir net nesykį per raudonas 
skersgatviuose lempas perva
žiavau, jei tik policmono prie 
kampo nesimatė.

Vienų kartų per Velykas 
svečiuose buvau ir gerokai į- 
sigėręs, su trimis draugais pa- 
sivažinėt išvažiavau. Pusę mie 

ipvažiavęs, vienų plačia 
atve bevažiuodams. kur di-

Potvvnis Hankove. — Viena didžiųjų gatvių 1 [nu
kovė, Kinijoj, per didžiulį potvynį 1931 m. Toks pot
vyni jį ištiko ir šįmet išsiliejus iš vagos Yangtze upei.

bus žuvauti, nes, žinai, jame Į ktis, o 
tik trys mažos randasi braste
lės, o toliau visur pakraščiuo
se didelės kaip miškas, nen-

rytų vėjas kas kart, prižadėjimų ištesėti, kad ne
likus melagiais.

Iš karto jie yrės pakraščiu, 
kur netaip buvo pavojinga,

darėsi didesnis ir išilgai eže
rų varė vilnis, kurios viena 
po kitos vis didesnės su ma

. mų, pabaudos keletu dolerių 
į užsimokėjau.
i Tat, matote, gerbiamieji. I
kiek aš vargo ir bėdos pei II I
savo kvailumų turėjau, nenio- 

. kėdanias gerai važiuoti ir no- 
j rėdamas su automobiliu trik- 
I sus padaryti.

Tad supykęs ėmiau autoiuo- 
I bilių nors už trečdalį, kiek 
1 aš pirkdamas už jį užmokė, 
jau, kainos pardaviau.

Dabar aš ir vėl dažnai, sa
vo kambaryje prie atviro lan- 

_ I go sėdėdamas, į gatvę žiūriu 
ir džiaugiuosi, kad daugiau 
bėdos su automobiliam jau 
neturiu. S. L.

Lietuvoje seniausias kuni
gas yra Yinc. Natkevičius, gi
męs 1839 m. Jis ggyvena 
Šunskuos.

//

ŽUVAUTO JAI

drės, ir pakrantėse aukšti me
džiai šakas net ant vandens 
nukorę; niekur negalima lais
vai su meškere prieiti.

— Teisybę tu sakai. Su lai
veliu būtų daug geriau. Žinai 
kų, einame pas nialūninkų lai
velio pasiskolinti.

Malūninkų, kuris čia neto
li prie upės, vandens varomų, 
malūnų ir kelis iš lentų su
kaltus laivelius turėjo.

Paprašius laivelio, nialūni- 
nkas, kuris juodu gerai paži
nojo, laivelį paskolino su są
lyga, kad, baigę žuvauti, jo 
kur nors ežere nepaliktų, kaip 
nesykį jam padarė, bet vėl 
prie malūno ištraukę ant kra
nto, paliktų.

Pasiėmė didžiausių laivelį, 
kuriuo galėjo bent kokie šeši 
asmens plaukti, įstūmė vande
nin, patys sulipo ir, paėmę 
arklus, nusiyrė prieš vande
nį. Nusiyrė kiek toliau už di
delių, kaip miškas, nendrių, 
pradėjo meškerioti, bet toj 
vietoj nelabai jiems sekės.

Pameškerioję vienoj vietoj, 
yrėsi pakraščiu toliau į 
vietų; iš tos į trečių ir
pamažu toliau ir toliau net į

Gražių vasaros dienų, kada 
saulė skaisčiai švietė ir kai
tino žemės paviršį, atėjo pas kitų ežero pusę, kur, pagaliau 
Stašaitį draugas Paukštaitis, į jįe, suradę vienoj vietoj ne- 
kurie. vienoje mokyklos kia-i toli miško, prie didelio kran- 
sėje mokėsi ir viens nuo kito to tarp nendrių gražių viete-

žom baltom putom ritosi į kra bet atsiyrus prie sųsmaukos, 
ntų. . kuri jungė su ežeru didelę,

— Ar nebus tik laikas turinčių apie trečdalį ežero
mums atgal grįšti? — jauste-1 didžio, įlankų, susitiko su ne
bėjo Stašaitis, pasižiūrėjęs į 
dangų ir vilnis.

— Aš irgi taip manau. Ge
riau meskim žuvavę ir grįš- 
kim atgal, kol dar nelabai 
didelės ant ežero vilnys. Mes 
ir taip per toli nuplaukę.

— Turime skubėti, nes vil
nys kas kart vis didesnės da
rosi. Imk irklų ir plaukiam,

maža kliūtim, kuriai nugalė
ti reikėjo sumanumo, jėgų ir 

i gal dar net ir savo gyvybe 
rizikuoti. Jiems buvo tik dvi 
išeitys: viena — palikti lai
velį kitoj pusėj ežero ir grįš-
t i Ik* jo nauio, o kita — irtis
tiesiai per sąsmaukų iki ki
to krašto, kur putodamos šnio 
kštė ir ritosi didelės bangos, 

kad kartais pakilusios vilnys 1 Persiyrus per sąsmaukų, jau

., jio miestų gatvėmis lak- 
rti. Kadangi aš nedaug pi
jų teturėjau, tad pigiai au-
mobilių nusipirkti norėjau, i , .. , . . . dešimt mylių valandai grei
izinojęs, kad kur tai uz nne- 
> toli galima pigiai gan ge

delis judėjimas buvo ir daug 
automobilių važiavo, keturias 
dešimt mylių valandai grei 
tumu važiuodamas, savo drau-
ganis šposų parodyt norėjau, i 
kaip aš greit

I
llU loiiuių auiuiiiuijiini į . . » . , , ..
— . . • . . kaip as greit sustot galiu, ir,

■pasiėmiau as savo drau . ..• paskui mani1 važiuojantiems
Stasį, Kazį ir Antanų ir i. . . ... • . , , ,[ . .. jokio sustojimui ženklo neda-

| sekmadieni net i VVest- . . , ,v ... .• - , ūmai stabdžius uzkirtauri- kantv, į Nm Juaeel . , . . .r •7’ 1 ir viduj gatves savo automo-
kau. Nuvažiavęs desetkus .... .... ., , .f 1 bilių sulaikiau, raukui mane

^aplankiau, daug \ įso ių ne{j|.(-Įaį sUsjoį negalėjo ir ne- 
lo.uobili,, mačiau, bet t,n- žmogus taip greit
mo dėl savęs neradau, nes, . ,• ' ’ ’ noroms savo automobilių į
mano suduot turėjo. Mano au- 
toinobiliaus užpakalis labai 
nukentėjo, o

daugi aš apie motorų nieko 
nusimaniau, tad tik iš pa
iros, kad iš viršaus lik gra
li atrodytų, automobilių ri
au. Draugai man jiatarė, 
d pirma reikia motoras įš
ildyti, kaip jis veikia, o jin
ai tik viršaus žiūrinėti, už

užjiakalis 
jo bumperis net 

ant žemės nukrito. Laimė, no 
vieno nesužeidė, tik mums 
sprandus gerokai sukrėtė. 
Automobilių susitaisyti man1

vėl nemažai pinigų reikėjo už- 
juoe, kadangi ai grinonus ,uokf,tL Supykę8 net du adv0. 

vau, apie vislų nualmamą Įkatu9 lwsi,alndžiau ir ,Q žra<> 
rojau jiasirodyt ir daug ži-
ttčiu ir suprantančiu save 
Iriau, kvailiais išvadinau.

draugai tik nusišypso- 
arp savęs kų tai pasikuž- 

ir nieko man daugiau 
įsakė, o pardavėjas nusi-

gų, kurs man automobilių su
daužė, teisman patraukiau,, 
bet teisme aš bylų pralaimė
jau ir turėjau visas teisino 
išlaidas apmokėti, ir dar, už 
greitų važiavimų ir ūmų be- 
reikalo viduj gatvės sustoji-

netoli gyveno.
Pasikalbėję, jie susitarė kur

nors gražiai laikų praleisti. 
Netoli jų gyvenamos vietos

buvo didelis, veik dviejų kilo
metrų ilgio ir bemaž apie tiek 
jrat pločioa Gelvos ežeras, per 

Į kuri tekėjo nemaža up»ė Ver- 
! knė. Jie nutarė eiti žuvautų.

Prisirinko patvoriuose slie- 
, kų, jiasiėmė meškeres ir išė
jo-

— Ar žinai kų, Stašaiti? 
— Kų?
— Be laivelio ežere negera

mūs neapverstų.
— Važiuojam!
Kol juodu per dideles nen

dres sau kelių į atvirų van
denį prasiskyrė, vilnys jau 
buvo pusėtinai didelės ir kų 
tik nevertė jų laivelio.

Paukštaitis stovėjo laivelio 
priešakyje, o Stašaitis užjra- 
kalvje ir abu smarkiai yrėsi. 
Jiems reikėjo skersai ežeras 
persiirti, kad galėtų su laive-

• liu atgal sugrįsti. Esant ra-
• miam vandeniui, imtų tik koks 
Į pusvalandis laiko irtis, bet

kita į dabar, kada vanduo labai liū- 
taiplliavo, su tuo laiveliu irtis ba 

vo neatsargu ir net pavojin
ga, nes kartais didelės vilnys 
lengvai galėjo jį apversti ii 
juos gerokai išmaudyti.

Pamatę, kad per ežerų pa
vojinga plaukti, jau norėjo į

netoli buvo ir upė, kuri jiems 
būtinai reikėjo pasiekti

Kiek pasikalbėję ir pasitarę, 
nutarė tiesiai iltis į kitų kra
štų. Gerų galų nusiyrun, jra- 
matė, kad šonu į bangas ii 
tis kuo toliau yra jravojiu-

(Tęsinys 5 pusi.)

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO

SILPNIEMS
Žmonės, kurie dėl senatvės arba ki

tokios priežasties jaučiasi silpni ir 
nesveikus, atgauna savo jėgas, svei
katą ir pasidaro stipresni ir gyvesni 
po to kaip jie vartoja NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų ir vyrų, kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro juos svei- 
kesniaia, tvirtesniais ir priduoda jiems 
naujų spėkų darbui. Jeigu jūs esate 
senas arba silpnas, paanėginkite NU- 

i GA-TONE. Po keletą dienų Jūs pa- 
, stebėsite dideli pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistlnyčiose. Nepriimkite pamėgdžio-

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
jimų. Niekas kitas jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONE.
— Idealų Ltaosuotoją vidurių 25c ir Mc.

lę, sustojo ir vėl pradėjo savo 
laimę mėginti. Šj kartų jiems artimiausių pavėjum pakraštį
pasisekė: ištraukė vienų ne
mažų žežuolę (raudonspainę) 
ir, kiek palaukus, antrų, tre
čia ir daugiau. Pagavo kelis 
ešerukug ir keletą dar kito
kių nemažu žuvų. Vakarienė 
bus nemenka.

Linksmai bežuvaujant, pa
mažu pradėjo iš rytų šalies 
pilkais debesimis dangus niau

irtis ir, laivelį kur nors pa
kraštyje palikus, namo eiti, 
bet, prisiminę, kad prižadėjo 
malūninkui laivelį niekur eže
re nepalikti ir atgal prie ma
lūno atvaryti, nenorėjo duoto 

j žodžio sulaužyti ir prižadėji
mo neišpildyti.

Tad, nors ir pavojinga bu
vo ežeru irtis nutarė, žūt būt,

fiHEUMATISM
Pain— Agony Startą To L«ave in 

24 Honrs
Happy Days Ahead for You
Think of lt—how thls old world 

does m ak e progresą— now comes a 
prescrlptlon whlch la known to phar- 
maclsts aa Allenro and within 48 
bours after you start to take thls 
«>wlft actlng formula paln, agony and 
Inflammation caused by excess urlo 
ncld has started to depart.

Allenru does Just what thls nuties 
says lt wlll doi—it is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead
ing drugstores everjrwhere for 85 
cents and if it doesn't bring the Joy- 
ous rssults you expect—your money 
whole heartedly returned.

EVEN MY 

HUSBAND

ABOUT THE 
IMPROVEMENT 
IN MY HAIR!"

JO1 IN P. EWAi D
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ajit Pirmo Mortgičio, arba 
apdiaudos nuo ugnie*, vėjo. etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS; YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO 8-VeS
RAŠTINIAIS

"My hair was just a dūli uninterestino shade 
before I had it treated wifh

3HAMPOO OIL TINT
for cleansing .;. recondifioning... Iinting

*Men dislike »he idea of dyed hair buf after o Clairol 
treatment my hair was so soft and ntitural looking 
it has become a source of constant admiration to all 
my friends. I vvonder now why I didn’t have Clairol 
treatments years ago."

Youtoo. will be enthusiastic about Clairol.

Aak for Clalrol at your favorite Reanty Khop or 
vrrlte to Clalrol Ine. 118 \V. Uih Street, New York 
City, W. V.

BARSKIO DIDŽIAUSIAS 
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMO

Išpardavimas
jų 31 metų gyvavimo. 31 metų teisingo ir prielankaus 
pardavinėjimo. Nueikite į Barskis Fumiture House nu
sipirkti namų reikmenis dabar ir sutaupykite pinigų. 
Jei turite vienų akį ant vertybių, o kitų ant taupumo 
— nueikite pas Barskis nusipirkite kas tik reikalinga 
bile kambariui jūsų namuose. Nuo 20% iki 40% taupy
mai yra siūlomi šiame didžiuliam išpardavime. Išras
kite Barskio kainas prieš pirksiant savo rakandus. Tai 
yra šių metų didžiausias rakandų išpardavimas. Did
žiuma stako yra paleista pardavimni tokiomis žemomis 
kainomis, kad padarius kodaugiausiai biznio. Rakandai 
tikros mados ir kokybės, tokius, kokiais džiaugsitės tu
rint savo namuose, žemiausiomis kainomis mieste. Štai 
proga sutaupyti pinigų ir pagražinti savo namų. Nuei
kite pas Barskj pražiūrėti į jo pasiūlymus ir tuo pačiu 
laiku gausite puikių dovanų dykai.

Būkite gudrūs — pasinaudokite šiuo didžiuliu 31 me
tų Sukaktuvių Išpardavimu

BARSKIS FURNITURE HOUSE, tec.
1748-50 VVest 47th St.

Arti Wood St.
Atdara antradieniais ir ketvirtadieniais iki 9 vai. vak. 

Šeštadienio vakarais iki 10 vai.

Stop 
Itching 
Skin

Žemo greitai atleidžia Niežiančiąs 
Rashes ir Ringsvorn skausmus 
— sustabdo Eczema. Spuogų ir 
panaSus odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Žemo per 25 me
tus, ir visi gyrė ją kaipo švarią, 
saugią, atsakančią gyduolę pa
lengvinimui odos niežėjimams. 
I'ž8virtin(a Good Housekeeping 
Bureau. No. 4874. 35c. 60c. $1. 
Visose ' vaistinėse.

žemo
FOA Skin IPhiiTATICNš

Help Kidneys
Don’t Take Drastic Dnigs 

Your KIdney» oontain 9 mllllon tlny
tubea or flltera whlch may bo endangered 
by nefleet or draatic. lrrltatln< dru<» Bo 
careful. If functlonal Kldoey or Bladder 
diaordera make you auffer from Oettlng 
Up Nlghta, Nervouaneaa, L.oaa of Pep.
Pa Ina, Rheumatlc Paini, Dlzzlnenn. Clr- 
clra Undrr E y ra, Neuraljla, Acldlty. 
Burninę. Smartlng or Itching. you don’t 
need to tako chancea. All druggiata nnw 
have the moat modern advanced treat- 
ment for theae troubleo—a Doctor’a preu- 
crtptlon called Cyatez (Slaa-Tez). Worka 
faot—aafe and aure. Tn 48 houra lt muat 
brln< new vltallty and la ffuaranteed to 
make you feel 10 years youn<er In one 
week or money back on return of empty 
»eckaire. Cyatez coeta only 3c a doae at 
drurgiats aad the guaraatae proteeta you.

TIRED, W0RN OUT,

NO AMBITION
H o w

W4
m s n y

just dragging them- 
aeives around, all 
tired out with peri- 
odit weakocs.s and 
pai n? They should 
Know that Lyd»a 
E. Pinkham’s Tab- 
lets relieve ptri- 
odic paini and dis.

comfort. Small size only 24 cents.
Mrs. Dorsie Williams of Danville, 

Illinois, says, UI had net anbition 
and aras tarribly nervous. Your Tab- 
lets helped my periods and huilt me 
up.” Try tbem nex> mooth.

TABIfTS
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KULIO - KAULAKIO FIL
MĄ - LIETUVA

PERMAINOS ŠVIETIMO 
SRITYJE

Jonas J. Kulis ir A. 1). Kau 
lakis atliko kelionę po Ame- 
rikų su kalbamais Lietuvos 
judžiais. Kur buvo jie rodomi, 
Žmonės nebuvo matę tokiu 
paveikslų, nebuvo girdėję ka
lbamų. Kur tik jie atsilankė, 
prieš prudėsiant rodyti, juisa- 
kė trumpus kalbus, paaiški
nant filmų turinį ir nurodant, 
kiek lietuviai yra kentėję ir 
kokias skriaudas panešė po 
svetimu jungu. Daugiausiai 
kalbėjo Jonas J. Kulis, knyg
nešių kilmės. Be to, kalbėto
jus kritikavo internaeijonalis- 
tus, kam jie, būdami lietuviai, 
st (‘ilginsi, kad vėl sugrįstų Lie 
tavoj priespauda, svetimo ju
ngo nešimas.

Užėjus vasaros karščiams, 
sustojo rodę filmas. Rudeniop 
ir vėl lankysis, ypač. tose vie
tose, kur dar nėra buvę. Ta
čiau, jei kas norėtų, kad pa
kartotų filmų rodymų vieto
se,kur juu buvo, reikia pra
nešti šiuo adresu: Kulis - Kau 
lakis, 3259 So. llalsted St., 
Chicago, III.

Šių metų gegužės pabaigoj 
gavo iš Lietuvos paveikslus, 
kurių turinys yra protestas 
prieš vokiečių smurtų prieš 
Lietuvų. Paveiksluose rodoma 
Lietuvos karinės jėgos, visa 
kariuomenė, artilerija, ulonai, 
dragūnai, lėktuvai ir lakūnai

J. J K.

Jvedant j pradž. mokyklas 
5 ir G skyrius, gali pritrūkti 
mokytojų. Todėl šį rudenį ma
noma įsteigti du pedagoginius 
institutus: vienų Kaune, ant
rų Klaipėdoje. Kiekvienas in
stitutas kasmet paruoš po 170- 
180 mokytojų. { institutus bus 
priimami baigę gimnazijas ii 
su brandos atstatais, o taip 
pat pradž. mokyklų mokyto
jai be brandos atestatų, bet 
turį penkių metų mokytojavi
mo stažų. Mokslas bus nemo
kamas, o neturtingesnieji gaus 
valdžios pašalpas.

Ateinančiais mokslo metais 
bus pakeistas gimnazijose sve 
tintųjų kalbų mokymas. Ligi 
šiol pirmoje vietoje buvo vo
kiečių kalba, dabar berniukų 

i ir mišriose mokyklose pirmo 
je vietoje bus anglų, o mer
gaičių gimnazijose pirmoje vie 
toje bus prancūzų kalbos. Lo
tynų kalbos numatoma prade- 

Į ti mokytis visose gimnazijose; 
berniukų, mergaičių ir mišrio- 

i se. Bet lotynu kalbos progra- 
| ma bus truputį susiaurinta.

Naujoji rašyba ateinančiais; 
mokslo metais dar nebus įves
ta ir mokyklose dar bus mo
koma pūgai senųjų rašybų. 
Taip pat ir mokslo vadovėliai 
dar bus leidžiami sneųja rašy
ba. Ūkininkams senosios ra
šybos nors laikinas palikimas 
bus labai naudingas,

D R A TT O A' R

IŠ PUSMETINIO SIMANO 
DAUKANTO DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMO

ŽUVAUTOJAI

(Tęsinys nuo 4 pusi,) 
giau, nes labai vilnys pradėjo 
jų laivelį vartyti ir versti. 
Tad jie nutarė laikytis kiek 
galima toliau nuo krašto ir 
irtis truputį skersai bangas 
šiaurės rytų link, nes vilnys, 
nors ir mėtė jų laivelį, kilno-

ro'kėjo.
Pagaliau, šlapi ir su puse 

laivelio vandens pasiekė upę. 
('ia vanduo buvo tylus, ramus 
ir pamažu sau sroveno. Lai
velį paleido upės viduriu, o 
patys, tik kada ne kada pasi
varydami irklais, sau ramiai 
ilsėdamies plaukė. Pasiekę ma

BRllMiEPORT. — Simano 
Daukanto draugija pusmetinį 

! susirinkimų laikė liepos 7 d.
! Išklausyta raportai apie se- ^lu aiikš’ty'ni'ki- '««* »(ntuke ant kra-
j įganoma narius, th jos bnan- bat negalėjo apver-n(° ir, padėkoję inulūninkui,
, sinio stovio per pastaruosius ,._ . , sti. nešini meškeres ir žuvis nu-

6 menesius (Pajamų buvo $2,- XT , , , , i . .f Nuplaukus gan toli nuo kra 1 ėJ() ;japj namo. S. Lukas
što į vidurį ežero, kad pate- 
kus į upę, jiems reikėjo pa
keisti plaukimo kryptis ir ir- į 
tis vėl skersai išilgas vilnis, i 
tik dabar šiaurės vakarų link.

Čia matome atsisveikinant Jungtinių Valstybių investi- 
gatorių Purvį, kuris atsistatydino iš savo užimamos vietos. 
Jis buvo narsus kovotojas su kriminalistais ir gengsteriais.

141.25; išmokėta $1,502.80). 
Viso dr-ja turto turi $15,203.- 
G7; narių apie 400.

Komitetas komplementavo 
valdybų, kuri tvarkiai veda 
draugijos knygas; finansai 
taip pat prižiūrimi ir teisin
gai vedami.

Komitetas buvusio pikniko, 
liepos 4 d., pranešė, kad pik
nikas neblogai pasisekė.

i . . ~ ~ . ... išiaip taip apsigrįžo ir pradė-
Įjo vėl irtis, bet bangos pa
grobę jų laivelį greitai atsuko 
šonu ir pradėjo į visas puses 
supti - vartyti. J ie vos ne vos 
išlaikė pusiausvirų, kau neap-

MIELĖS

FELIKSAS
OADILIAUSKAS

Mirė liepos 19 tl., 1935 m., 
1:05 vai. p. p. sulaukęs pusę 
metų amžiaus. Kilo Iš Telšių 
Apskričio, Lūkės Parap. Itapa- 
lų kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

MotreJ Oną. dvi dukteris, Pe
tronėlę Ir Onų, žentus. Joną 
Zclavą, ir Juozapų Strik-; ir 
unūkus, brolį Pranciškų ir bro
lienę Juozapų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1646 West 
4th Street. Laidotuves jvyks 
antradienį, liepos 28 d.. 1935. 
iš namų 8 vai. bus atlydėtas , 
sv. Kryžiaus Parapijos bažny
čią. kurioj jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame tisus 
gimines, draugus-ges ir p-»zy- 
stamus-mos dalyvauti šiose lai
do t uvese.

Nuliūdę: Moteris. Dukterys. 
Žentai, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius I. J. fcolp. Tel, Boule
vard 5203.

t

RICHARD TAJDUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 2li dieną, 4:30 valandą 
p. p., 1935 m., sulaukęs 14
mėnesių amžiaus, gimęs Chi
cago, III.

Paliko dideliame lullūdime 
motiną Elžbietą (po tėvais 
Klškunallė), tėvą \Valter. bro
lj \Valler, bvi močiutes Nellle 
Kiškunas Ir Nellle Tajdvš, t(- 
viikų Juozapų Klškuną. tetą 
Bronislovą lr dėdę Jurgį lr ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotus, randasi 
4070 So. Erunclseo kve. laiido- 
tuvėo (vyks antradienį, lupos 
23 dieną. 9 vai. ryto bus ul- 
lydčtns | St. Agnės Par. baž
nyčią. kurioj atsiims gedulin
gos pamaldos u* velionio sielą, 
o Iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines..

Visi a. a. Rlshard Tajdus gl- 
jnlnės, draugai Ir pažįstanti c- 
sat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse tr sutelkti 
jam paskutinj patarnavimą Ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame: Tėvas Mo
tina, Brolis Ir Giminės.

laidotuvėms patarimui* gra- 
borluz A., Petkūs. Tel. Clc. 2109.

A. t
VLADI3LAVA

IVANAUSKAITĖ
Mtrš liepos 20 d., 1935 m., 

9 vai. ryte sulaukus 18 metų 
amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime 

Tėvų Vv'aher, Motinų Marijo
nų, du brolius Vincentą ir A- 
doifą, dėdę Ir dėdienę Pike
lius. dvi pusseseres Antaninų 
ir Teklę Pikelius, pusbrolį Wai- 
ter Micevlčę, pusbroli ir krik
štų tėvą Joną Atruškevlčių.

Lietuvoje Senelius Jurgį lr 
Zofiją Žostautus ir gimines.

Kūnas pašarvo-ttas 2252 W. 
Cermak Rd. Chicago, Iii. Lai
dotuvės Jvyks trečladlenj. lie- 
po 24 d, 1935 m. Iš namų 
8 vai. bus atlydyta j Aušros 
Vartų Parapijos bažnyčią, ku
rioj |vyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j Šv. Ka
zimierų kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glmints, draugus-ges ir pažy- 
stamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvas, Motina, Bro
liai Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Lachowlcž ir Hunai.

A. f
ANTANAS

JENCEVICIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 20tų dienų, 10:05 valan
dų vakari-, 1925 m., sulaukęs
pusės (dužiau*, gimęs Lietuvoj, 
Raseinių apskr., Nemakščių pa
rap.. Mosteikių kaime.

l’aliko dideliame nuliūdime 
moterę Pranciškų (po tėvais 
Murauskaitė), 2 sūnus Antanų 
lr Pranciškų. 2 dukteres Kon
stancijų Ir Pranciškų Mlller, 
žentą Pranciškų Mlller, antikę 
Barbara Lee. 2 brolius Jonų 
lr brolienę Ir Izidorių ir gi
mines Amerikoj. Lietuvoj 2 
brolius Pranciškų ir Petrų, 2 
brolienes, seserĮ Petronėlę lr 
švogeri tr gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3211 Ho. Vnion Ave., Tel. Vlc- 
tory 34 2 5.

Laidotuvės jvyks ketvirtadie
nį liepos 25tą dienų. 8tų vai. 
iš ryto iš namų bus atlydėtas 
J šv. Jurgio parapijos bažny
čią kurioj atsibus gedulingos 
po maldos už vėlionio stelų, o 
iš ten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Antano Jencevl- 
člaus giminės draugai Ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse Ir su
teikti jain paskutinj patarna
vimų lr atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
linkterės. Kūnai. Bro.tai, ftczi- 
tal, Brolienė ir Giminės.

Mielės gaminamos raugini 
mu saldžių skysčių, o jos rau
gina tešlų duonai ir pyraga
ms. Ji tešlų padaro lengva.

Raugimo laiku skystis pasi
daro drumzlinas ir gaunama 
karbono rūkštis. Toji medžią 
ga, kuri sudaro drumzlymj, at
skiria pilk-skystį. Tada pasi
daro putota, karti, rūgšti ma 
sė. Ji ir vadinama mielės.

Patyrimai rodo, kau yra dvi 
mielių rūšys: paviršinės (sur- 
face) mielės, kurios susiburia 
paviršiumi ir padugninės (se- 
diment) mielės, kurios randa
si rūgšties dugne. Chemiškuo
se santykiuose jos nesiskiria.

Jei paviršinės mielės per
junksime per kokių nors dro- 
: bulę, medžiagai leisime išdžiū- 
: ti, paliksime jų tam stovyje, 
i jos pasiliks tokiame pavyda
vę ilgam laikui. Tos rūšies inie 
Į lės vadina “vokiškomis” mie
lėmis ir daug jų vartojama ke
pyklose.

Dirbtinos mielės panašios į 
(virš minėtas mieles; jos ski
riasi tik tuo, kad gaunamos/ 
nuo sėlyklų ir apynių.

Mielės, kurios vartojamos 
kasdieniniame gyvenime, įvai
riems reikalams, gaminamos * 
iš miltų, maišytų su mielė
mis. Pagaminamos tam tikro
se formose, išdžiovinamos ir 
paskui parduodamos. Jei drė
gnumas nepaliečia mielių, rau /

gimo veikimas jose pasilieka, 
ilgam laikui. Literat.

KAUNAS, 
kad užsienio reikalų ministe- 
ris p. St. Lozoraitis atosto . 
gaujantįs Šveicarijoje atsi
lankys liepos mėnesio antro
je pusėje su neoficialiu vizi
tu Paryžiuje ir Londone.

Šie dr-jos nariai, ir kiti hi-1 vįr+us. 
znieriai, aukavo vertingų do-į _ Laikyk, laivelį! — sušu- 
vanų piknikui: J. Budrikas, ko Stašaitis, — neduok jį vil-
J. Rizgen, A. Junevičius, N.

| Girdvainis, K. Valaitis, J. Kn- 
Patiriama,'|įs gU8_mas visiems padėkojo

niuis apsukti.
— Aš stengiuos, bet negaliu 

išlaikyti ir suvaldyti. Aš netu-
įr patarė nariams remti tuos’ riu užtektinai jėgų.
biznierius.

Išrinkta komisija surengi
mui metinio baliaus, spalių 27 
d., Lietuvių Auditorijoj.

P. K., sekr.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

— Jei negali, eik į užpaka
lį. Čia lengviau. Tik žiūrėk, 
kud užpakalio vilnys nesuktų 
į šonus ir gerai irkis. Aš einu 
į priekį.

Vargais, negalais pasikeitę 
vielomis, griebėsi irklų ir 
plaukė — yrės ten, kur jiems

LEONORA ŠIMKIUTĖ
Mirė liepas 19 j., 19J5 m. 

5:10 vai. ryto, sulaukus 22 
siutų amžiaus. A. a. Leonora 
gimė Chicuga, III.

Paliko dldi'liiiiue nuliūdime 
maliau I’el ronėlę, pa tėvais 
llugotaičiūtė, tėvų Dominiką, 
tetų M. Kulušiuskit-tię, dėdes 
J. (iurinskų, J. liugūaitj, K. 
Šimkų, pusseseres: seserį Ka
zimierui,; M. Virgilių, M. L. 
Gurinskaitę, M. Gudhikienę, B. 
Viski, nę, pusbrolį J. K.tlušln- 
ską, gimines V. Gielb iki, N. 
Kalašinskienę ir Jankevičius.

Kūnas pašarvotas 3347 Sa. 
Lituanica Ave. Iziidatuvės Jvyks 
antradienį, li, pas 23 d., iš na
mų s vai. bus atlydėta į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaltos 
uz veli,mės sielų. I’o pamaldų 
ims nulydėta Į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
ti hius-inas dalyvauti šiose lat- 
dotuvėbo.

Nuliūdę:
Gimines.

Tėvas. Motina lr

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Telef. YARds 113s.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ip

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

UdizMJal aokitonfta rūiląą pamiak- 
h b

DidUatMla aamlaklų dlrMnv*
OhlCBfOj

Suviri 60 metų prityrimo---------- ----- -----
Pirkit* tiesiai ii .dirbtuves lr 

taupykite pinigus
o- —1—-

Mes atlikome darbą daugeliui 
iymemiių Chicagoė Lietuvių.

527 N. WESTERN AVE.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, IIlĮnois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAUntELŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir iŠdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbę jais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys

Rez. FBN8AOOLA SOtl 
BELMOKT MSB 

ofttmi HUjimtDB aaaa 
Viansa* Romui, aa*.

1 "—r

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

S. M. Skudas 718 We8t 18th Street
Phone MONroe 3377

7a||| 1646 We8t 46th Street1, J, £UIU Phone BOUIevard 5203

1. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Ave. 
Phone YARds 1741—1742

Lataicz ir Sulis 2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 Cicero 5927

I. liulmius
S. P. Mažeika 
A. Masalskis
A. Petkus
LF.Radzius

4092 Archer Ave.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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fteštadienis, liepos 20 d., 1935

VIETINES ŽINIOS
VIENA SAVAITĖ BELIKO nduo randasi kožnanie bloke. 

Pagalios, reikia pripažinti, fc s

kad Chicagoj turime būrį sa- 
liko ligi “Draugo” ekskurai-!''0 Ken-' laido,uvi1 direktorių.
jos išvažiavimo iš Chicagos, ,ku,'ie moka “”kl»n»i e8™ P“
, »• , v, , .. . - . reigas atlikti. Mano šeimynostačiau dar vra užtektinai lai- e " i
! • • • • * i •'reikaluose vra patarnavęs gra Iko prisirengimui. Amerikos pi , . '
r □ .. , • ,bonus St. Mažeika,lieciai dar gan lengvai sus
pėti. Gali suspėti ir tie, kurie, 
nebenori sugrįžti iš Lietuvos.

Nors tik viena savaitė be-

Tautų kultūringumas ma
tuojamas ne vien jų mokslo

Tik tuoj reikia atvykti į įstaigomis, valdininkų manda- 
“Draugo” laivakorčių agen- 1 gurnu, bet taipgi kapų geru 
turą, kad gauti reikalingus (užlaikymu. Bet kokis paša- 
dokumentus. | lietis, svetimtautis lietuvių vi

Ekskursija išplaukia iš New sai nepažįstąs, užėjęs į Šv. Ka-
Yorko liepos 31 d. didžiuoju 
laivu “Normandie”. Jai va
dovauja L. Šimutis. Drauge vy 
ksta išrinktieji atletai. Taip 
pat adv. J. Grish, S. Pileckis, 
Slėnis, Deksnienė, Kisminaitė, 
Balukevičius ir kiti. Ekskur
sija bus smagi, dėl to norin
tieji su ja vykti, rengkitės į 
kelionę.

zimiero kapus, pripažins, kad 
lietuviai yra tikrai kultūrin
gi-

fi. I. Shlepowicz,
11250 So. Talman Avė.

PATIKO

PASTABĖLĖS APIE ŠV, 
KAZIMIERO KAPUS -

Jau daugiau 50 metų, kai 
lietuviai ėmė apsigyventi Chi
cagoj. Aš esu vienas iš anks
tybesniųjų chicagiečių. Prad
žioj mes neturėjom nei drau
gijų, nei parapijų, nei bažny
čių; neturėjome nei turto; ne-

Ačiū “Draugui” už straip- 
nam dabar svarbu įgyti ži-j 
snius apie Abisiniją. Kiekvic- 
nių apie tą kraštą dėl ten grę
siančio karo su Italija, o man 
ypač Įdomu buvo pasiskaity
ti apie Abisiniją dėlto, kad 
aš esu keliavęs po pasaulį ir 
man labai patinka palyginti 
vieną tautą su kita, vieną kra 
štą sn kitu. Aprašyme apie 
Abisiniją man krito omenyn 
jos derlingumas. Mat aš esu 
matęs labai skurdžių kraštų 
ir labai derlingų. Prie caro ašmokėjome vietinės kalbos. Už i 

tad turėjome jaunystę, svei-1 tarnavau dragūnų pulke Len 
katą ir norą darbuotis. kijoj Plocko gub. Tai smilty-

Dabar, po 50 metų darbuo- nij ]<rajtas, ten niekas neau
dė8, turime kuo pasidžiaugti ga> lenkai ten baisiai biedni, 
Oia as noriu keletą pastabė-1 minta veik vien bulvėmis, 
lių padaryti apie vieną musų . puona jiems retas užsigarda 
pasidžiaugtiną įstaigą, būtent vimas
Šv. Kazimiero kapus. kariuomenės vykau į ()-

Pradžioj mes, atsidūrę sve-1 p‘rban prie naujai sta
tinių tautų tarpe, turėjome tu-1 tonio geležinkelio. Tai paži- 
rėti ryšių su tais, su kuriais nau Ukrainą. Tas kraštas turi
galėjome susikalbėti. Taigi ė- 
jome į lenkų bažnyčias, savo 
numirusius laidojome lenkų 
šv. Adalberto kapuose. Savo, 
lietuviškus, katalikiškus, Šv.
Kazimiero kapus įsteigėme Į 
1903 m. Dabar juose daug tū
kstančių tautiečių amžinai il
sisi. Galime pasidžiaugti, kad 
mūsų kapai nei kiek nėra pra
stesni už kitų kultūringų tau
tų kapus. Kai kuriais atžvil
giais pas mus geriau, negu 
pas kitus. Yra geresnių įren
gimų, negu pas kitus. Kai ka

be galo derlingą žemę. Be
skaitant apie Abisiniją pri
siminė Ukraina. Abu kraštai

AKIŲ GYDYTOJAI:

VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRIOALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aktų Įtempimą., kurta 
erti priežastimi galvos skaudftjlmo, 
svaigimo. akly aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudama aklu karėt), atitaiso 
trumparegyste lr tollregyste-

Draugijos "Užsienio Lietuviams Remti pirmininkas ir Lietuvos Advokatų Tary
bos narys Rapolas Skipitis būdamas Amerikoje įteikė Amerikos Lietuvių Advokatų 
Draugijai Lietuvos Advokatų Tarybos autografuotą atvaizdą ir sve:kinimo raštą. Įtei
kimo proga buvo pietūs Čikagos Bar Association patalpose, kur visi dalyviai nusifo
tografavo. Paveiksle, iš kairės, sėdi: Lietuvos žurnalistas Arėjas Vitkauskas, Francis 
P. Bradcbuhs, Charles P. Kai, Rapolas Skipitis, Amerikos Lietuvių Advokatų Drau
gijos pirmininkas Rudolph A. Vassale, Lietuvos konsulas Čikagoje Antanas Kalvaitis, 
Am. L. Adv. Dr-jos iždininkas John B. Borden - Bagdžiūnas; stovi, iš kairės: Charles 
E. Zekas, Am. L. Adv. Dr. vicepinn. Albin.A. Peters, kitas vicepirm. Joseph J. Grish, 
(vykstantis į pasaulinį lietuvių kongresą Kaune kaip atstovas nuo Am. L. Adv.. Dr- 
jos), Dr-jos sekretorius Norbert Tumavick, Stella Strikol, Antliony A. Olis, John T. 
Zuris, Antliony Lapinskas, Albert Liddy, Ferdinand Petraitis.

tuo žvilgsniu panašūs. Ir Uk
rainoj žemė labai riebi ir, pa
lijus, labai limpa prie ratu, 
prie žmonių ir gyvulių kojų. 
Pnšlapęs kietas kelias pasi
daro taip slidus, kaip IŠmui- 
luotas. Tada važiuoti tikras 
vargas.

Ukrainos žemė, kaip ir A- 
bisinijos tinka namams mūry- 
ti. Kaip Abisinijos žemė, taip 
ir Ukrainos yra taip riebi, jog 
jokių trąšų jai nereikia ir per 
kaitras ji neišdžiūsta.

Labai mėgstu skaityti ir 
daug skaitau. Bet jau seniai 
esu užtikęs taip įdomų skai
tymą, kaip apie Abisiniją. Tai 
gi dar kartą ačiū “Draugui” 
už tuos straipsnius apie Abi
siniją. Matas cypas

PLATINKITE “DRAUGĄ’

SUDIEV, Mūšy JAU
NUOLIAI!

Jau artinasi diena, kurioj 
mūsų jaunuoliai, sportininkai 
apleis mus.

Jų tėvelių, sesučių, brolių 
akyse matos didelio džiaugs
mo, kad iš jų šeimynėlės Ame
rikos Lietuvių Olimpikos Ko
mitetas paskyrė vieną ir siu
nčia Lietuvon, kad parodytų 
savo gabumus. Nors ir kelio
nė apmokama, bet išleidžiant 
tėvelių širdyse bus didelis 
skausmas. Jie neapsakomai 
lauks jų sugrįštant.

Todėl, sudiev, mūsų jaunuo
liai! Laimingos kelionės! Lie
tuvon parvažiavę savo gabu
mais drąsiai stokite prieš Lie 
tuvos jaunuolius ir parodyki
te, ką jūs, Amerikoj gimusie

ji, galite nuveikti!
Girdėt, kad daug lietuvių 

dar nėra matę tų jaunuolių. 
Taigi va proga! Išleistuvių 
bankiete, kuris įvyks liepos 
24 d., Southmoor viešbutyje; 
67th ir Stony Island, pama
tysime juos, susipažinsime su 
jais ir atsisveikinsime.

Bankieto bilietas $1.75. Dėl 
rezervacijų malonėkite kreip
tis pas Olimpikos pirm. adv. 
J. Borden, 2201 W. Cermak 
Rd., Tel. Canal 1175, rez 
6459 S. Roekvrell, Republic 
9600 arba bankieto pirminin
kę, Kirinę, '6620 S. Fairfield 
Avė., Grovehill 2795.

Po bankieto bus šokiai
Ieva Lukošiūtė

PAGERBĖ ADV. P.
ŽABELIU

Liepos 13 d. šilališkiai ir 
jų draugai, viso apie 100 žmo
nių, K. Kažausko name, 7124 
So. Waslitenaw Avė., pasvei
kino adv. P. Zobellą ir palin- 
kėjo gero pasisekimo naujoj ginklo "naudai" yra sukėlus
Pr°es'j°j- $52.50. Lietuvės moterys tu-

1 Svečiams susėdus J. Mili- i _ T -7 retų įdomauti šia Lyga ir
navieius Mdash) ap.bud.no Jaugiau k# nors a(.
vakaro tikslo ir papasakojo giekti Be snnkaus darbo ir
apie auv. P. Zonolla. . • • ? i- •* sutarimo, nieko negalėsim nu-

Adv. Zobella yra baigęs Pa- /veikti. Nesiduokim svetimtau-
langos progimnaziją. Atvykęs 1 čiams išnaudoti ir visuomet 
į Ameriką visą laiką dirbo jų malonės prašyti, 
bankuose. First National Bank Į M. Zolpienė, pirm.

j of Englewood šiandien yra vie
nas daugiausiai patyrusių ba
nkininkų.

Adv. P. Zobellos žmona mi
rė palikdama dvi mažas duk
reles ir sūnų. Jis nešoko antru 
kartu vestis, bet pats vienas 
stengės vaikus išauginti ir mo
kslo duoti. Dirbdamas banke, 
lankė mokyklas ir išlaikė ad- 
kato kvotimus su pasižymė
jimu.

kietus, V. Orenčienė 44 tikie
tus, kitos po mažiau.

Išleidimas minėto rankšluos 
tėlio įvyko kovo 4 d., L. M. P. 
Lygos metiniam vakarėly. Jis 
teko narei C. Norkienei, 3225 
So. Lituanica Avė., kurį ji 
Lygai grąžino.

L. M. P. Lyga viso D.-G.

Kšivickaitė adv. P. Zobel- 
lai įteikė nuo susirinkusių do
vaną. Gražią kalbą pasakė L. 
Simutis, S. Vilimavičius, A. 
Precinauskas. šilališkis

GRAŽI AUKA DARIAUS - 
GIRĖNO PAMINKLO

FONDUI —

LIETUVIAI DAKTARAI

REIKALINGA MERGAITĖ
Reikalinga tteisinga mergai

tė, kuri dabar neturi namų, 
prie namų ruošos ir padėti 
virtuvėj.

MRS. PROPPER
4926 N. Springfield Avė.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

Tne ir tvnrkn vrn irpmTw m uu...p»rr„m, ir ioiiregy«e Prlren- mt.' ir iv arsa yra geresne, ne- gi* teisingai akinius, visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpeclalS atyda atkreipiama J 
mokyklos valku* Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 lkl I v 
NedBlIoJ nuo lt lkl II. Daugely at-i 
altlklmą akys atitaisomos be aktnltj. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

gu pas kitus. Sakysime, vieno
se svetimtaučių kapuose ma
čiau, kad vietos, kur turčiai 
laidojami, jau net ir perdaug 
gražiai ištaisytos ir perpui- 
kiai laidojami, tai perprastai 
užlaikomos. Sv. Kazimiero ka 
puošė to nesimato. Pas mus 
daugiau lygybės ir todėl pas 
mus darosi krikščioniškiau.

Mūsų kapuose priauginta i 
gražių medžių, įvesta kuoge- 
riausia kanalizacija. Kapams 
laistyti vanduo prieinamas, ne 
Teik iš toli nešti. Tais pato
gumais mūsų žmonės naudo
jasi, saviškių kapus deramai 
užlaiko, kapai apdailinti, gė
lėmis apsodinti, dažnai palai- 
stomi. Kryžių ir paminklų tu
rime gražių ir brangių. Tr ly
tingais metais kapai negali 
būt peršlapi, nes paipos išve
džiotos po visus kapus ir va-

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 ankttae
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone OANaI 0523

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Ree. and Office
PROspeet 1028 2359 So. Leavltt St.

OANaI 0709

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. OANaI 0887
Re* PROspeet 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1891 SOUTH HALSTED 8TTREET 
RealdenHJa 9900 Bo. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
9 lkl S ▼. vakaro

Tel CANal 1122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.)

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 lkl 8 rak. 
Nedėliomis pagal sutart)

Ofiso telef. BOUIevard 7820
Namą tel. PROspeet 1930

Tel CANaI 6122

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

Reredomla Ir Nedėliomis pagal sutart) 
REZIDENCIJA

6631 S. Caiifornia Avė. 
Telefonas REPubllc 7868

Tel. BOUIevard 7049

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland A ve.
arti 47th 8treet

Vai.: nuo 9 lkl 8 vakare
Seredoj paimi sutarti

Ofiso Tel.: PROspeet «378
Rez. Tel.: HEMiock BĮ41

DR. J. RUSSELL
Lietnvli Gydytoju ir Chirurgai 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 9 lkl 4 Ir-9:80 Ibi 4:80 
Seredomls Ir nedlllomls pagal sutart) 
Re* 9818 W. 99tb St. Pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRginia 0036

Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutartj

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDUNSKIS
Dantistas

Gas K-Ray
4148 ARCHER AVĖ., Oor. Pruadaoo 
Tel. offloe Laf. 8489: ree Vlrg. 9699

Tel. Oftao BOUlerard 8918—14
Be* VIOtory 9948

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-9: nuo 9:80-9:99

756 West 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 BO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds

DR. CHARLES SEGAL
omas

4729 Bo. Ashland Avė.
S lubos

CHICAOO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nm 14 Iki 19 vai. ryta. nuo 1 lkl 4 
vai. po pistų lr nno 7 Iki 1:94 vai. 

vakaro. Nadėllomls nuo 14 Iki 19 
valandai diena

▼eiefnnae MTTHvav

Valandos:
Nuo 19-12 ▼. ryto; 9-9 lr 7-8 V. V. 
Nodėldlsnlalo nuo 19 Ikt lt

Tel. LAFayette 76(9

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; Z—4 lr 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St

Tel. GANal 0401

Lietuvių Moterų Piliečių Ly 
ga įteikė gražią auką Dariaus- 
Girėno paminklo fondui su 
moję $40.00 nuo išleisto at
vaizdo “Lituanikos”, kurią 
išsiuvo I. Navakauskienė iš 
Brighton Parko. Ji ir 100 ti
kietų pardavė. E. Kaminskie
nė iš Cicero pardavė 182 ti-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo t Iki 6 
Panedėllo, Seredoe lr PėtnyClos

vakarais 4 Iki 9 
Telefonas GANal 1178 

RAMAI: 6459 8. RockweU Bt.
Telefonas REPoblIc 9900

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
lr

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4631 SOT’TH ASHLAND AVENUE 
Rea. 6 515 S. ROCKWEI.L ST. 
Telephone: REPublIc 9723

Res. 1227 S. 50th AVĖ., CICERO 
Telephone: CICERO 6395

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Re*: Tel. HEMiock <886

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

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

Resldencljos Ofisas: I4B4 W. 6#th Bt.
Valandos: 14-11 lr B-9 vai. vak. 

Seredomls lr Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1444 BO. 4>tb CT.. CICERO, ILL
Utar., Ketv., Ir P8tn. 14—9 vai.

9147 80. HAL8TED ST.. CHICAGO
Paned., 8ered. lr Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMiock 4849 
Res Tel. GROvehIU 0417

4924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2422 W. MARQUETTE ROAD 
OYDYTOJA8 lr CHIRURGA8 

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

Dienomis Tel. LAFayette 5792 
Naktimis Tel. CANaI 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 

______ Nedėlioję pagal sutartĮ______

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvą 

Sugrįš

Rugsėjo Mėnesyje

Tel. LAFayette 3061

- DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo I Iki 10 rytais — 1 
Iki t popiet — 4 Iki 1:20 vakar* 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

CLASSIFIED
AUTOMOBILES AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC.
" -Vartotų Kary Bargenai =

MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

BUTCK '35, Club Sedan su trunk. garantuotas ......................8825
BUICK '35. 5 Sedan 47. garantuotas ........................................ 8795
BUTCK '33. 5 Sedan. 6 drat. ratai, tobulas.............................. 8495
BTTICK '31, 5 Sedan 67, geroj IvarkoJ .................................... 9.305
BUICK '30, 5 Sedan 61, mediniai ratai, gražiam stovy .... 8225
BUICK '30. 7 Limo. fteSi drat. ratai, eina O. K................... 8225
CADILLAC '31. 7 Sedan. tobulam stovy .................................... 8495
CADILLAC '30. 7 Sedan. pertaisytas ........................................ *34»5
CADII.LAC '30. 16 cilindru 7 Sedan. laba, pulkus....................9-395
CADTT.LAC '30, 5 Coupe, mediniai ratai, geroj tvarkoj .... 8275
CADILLAC '30, 7 Sedan, labai puikiam stovy.......................... 9495
CADILLAC '29, 5 Sedan, Svarus knrns ........................................ 8225
CADILT-AC '29. 7 Sedan. gerai bėgs ............................................. 8275
CADTI.LAC '28, 5 Sedan, gražiam stovy ............................... 8,25
CADTT.LAC '28, 5 Sedan. gera vertenybė ............................... 8100
CHEVROLET ''SS, 2 dury Sedan, radio, heaterts. tobulas .. 8395
CHEVROLET '31, Sport Coupe, geras motoras .....................  8235
CHRYSLER '31, 6. 5 Sedan, gražini ISrodns karas ............ 8275
CHRYSLER '30. 6. 5 Sedan. 5 drat ratai. O. K..................... 8245
DODOE '34. 5 Sedan. vėlaus modelio, puikiam stovy .... 8495
FORD '81', Ruslneas Coupe. Svarus ............................................. 8225
FORD '80. Sport Coupe, gera vertenybė .................................... 8175
LA SALLE '81. 5 Sedan. juodas, drat. raitai ........................... 9345
LA RAT.T.E '30. 6 Sedan, 6 drat. ratai ........................................ 8345
LINCOLN *28, 5 Sedan. labai pulku* .....................................  8295
OAKLAND ’SO. 2 Dury Sedan. gražiam stovy ..............................8175
PACKARD '82, 7 Custom Sedan, tobulam stovy ................. 8845
PACKARD '81, 7 Custom Sedan', gerai bėgantis ................ 8395
PIERCE '20, I Coupe. labai pulkam stovy ...............................9,95
PLYMOUTH '22, 2 Coupe, Rumble seat. Svarus ................. 9395
PONTIAC '34. 2 Durų Sedan su trunk, kaip naujas............ 9595
PONTTAC '34, 4 Htinj Redarf. kaip naujas ............................... 8595

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas ui rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run “ $7.00

ap.bud.no

