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misionieriaus gyve-, įj[|| molą REIKALAUJA BILBAO
NIMAS KINIJOJE NĖRA

-į.

«

LENGVAS
DENVER, Colo., geg. 1. — 

Prelatas W. C. McGrath, Li- 
šui, Čekiang (Kinijoje) apaš
tališkas prefektas, rašo katali
kiškam laikraščiui “Register” 

ie katalikų misionierių gy
mių Kinijoje.

Anot prefekto, didžiausias 
misionierių priešas toj šaly, 
tai įvairiausios ligos. Banditai 
gi yra antraeilis priešas.

Kurie misionieriui giliau 
susipažinę su kiniečio siela, 
tiems banditai nepavojingi. 
Kai kuriais atvejais banditai 
virsta misionierių bičiuliais. 
Tik reikia nusimanyti, kaip su 
banditais apsieiti. Pirmųjų vie 
tų užima mandagumas. Pik
čiausias kinietis pasigaili man 
dagaus žmogaus. Su nemanda
giu greit apsidirbama. Be ma
žiausio skrupulo jie sukapoja 
žmogų į dalis ir gėrisi jo krau
ju.

Prelatas McGrath rašo apie 
tokį įvykį:

Banditų gauja apnyko vienų 
kiniečių kaimų. Vienų namų 
moteriškė banditams girdint 
kvietė savo vyrų bėgti ir pasi
slėpti. Jos vyras garsiai sušu
ko; “Kaip tu drįsti įžeisti did
žiosios raudonųjų armijos 
gerbiamuosius karius!”

Banditai suplūdo į vidų. 
Pagrobė rastų maistų ir kitus 
daiktus, pasikalbėjo su namų 
šeimininku ir, prieš išeisiant, 
vienas vadų paklausė šeiminin 
ko, kurs išmetinėjo savo žmo
nai: “Kiek tu užmokėjai už 
šių savo žmona?” Šeimininkas 
atsakė apie šimtų dolerių. 
Banditas peršovė jo žmonų, iš 
siėmė 200 dol. ir tarė šeimi
ninkui. “Štai, tau 200 dolerių, 
nusipirk kitų žmonų”. Ir išėjo.Į 
(Judrus šeimininkas išsivada
vo.

Ir misionieriai dažninusia 
ūdrybėmis ir su mandagumu 

išsivaduoja nuo banditų.

ANGLIJA IR PRANCŪZIJA PADEDA 
RADIKALAMS; LAUŽO SUTARTĮ

Raudonoji propaganda mažai 
tepadeda Valencijai

ST. JEAN DE LUZ, Pran 
eūzija, geg. 2. — Žiniomis iš 
Bilbao, nacionalistai šį mies
tų visiškai atkirto nuo jūros 
ir sudaužė pajūriu paskutinę 
radikalų giniinosi linija.

HENDAYE, geg. 2. — Ži
niomis iš Ispanijos, naciona
listui pasirengę smogti galu
tinų smūgį Bilbao radikalams.

Vyriausias nacionalistų va
das gen. Franco nuvyko į Bil
bao karo frontų.

Gen. Molą, nacionalistų ar
mijos vad. Bilbao fronte pas 
kelbė iTkilbao radikalams ulti
matumų. Reikalauja pasiduo
ti, kitaip gi bus išnaikinti.

—T— vasarinius minus
PRAHA, Čekoslovakija, bai 

snu30. — Ministerių kabineto mi- 
nisteris be tekos (portfolijo) 
Ervinas Zajicek Bmo arkivy
skupijos vokiečių katalikų uni-

HITLERIS SU KASTUVU 
GRASINA SAULEI

jo» susirinki 
Joslowitze, k 
kitko pareiškė:1

. “Kiekvienoj šaly Bažnyčios 
ar . ng įja ir raneūzi- ^bula jaįfiVg yj«a neįlaužiama 

;m pirmutines vieša, laužo | konmnizmui ir , 
pasirašytą nesikišimo sutartj.||iomunįznlu. m4r0 
Anglija Bilbao radikalams'
parūpino maisto, o šiandien

CASTEL OANDOLFO, ge
gužės 2. — Vakar pavakarį 
iš Vatikano atvyko čia šven
tasis Tėvas Pijus XI. Jo Šve- 

įvvkusiam pasiryžęs čia išbūti
amas. tarp

ir naujoviniam
s'ena

Kitais žodžifhs tarius, ku-

pavasarj ir vasarų.
Kaip paprastai, Šventasis

Tėvas gydytojo patariamas 
daugiausia ilsėsis. Bet vargiai 
tas bus pildoma. Jo švente
nybė veržiasi į darbų.

Šeši automobiliai Šventųjį

nykštukas puola Katalikų 
Bažnyčią, katalikus

GIRDI, NACIŲ VALDOMA VALSTYBE 
TURINTI PIRMENYBĘ

AMSTERDAMAS, Olandi-! lais ir nesikištų į nacių ir val-
ja, geg. 2. — Žiniomis iš Ber
lyno, vakar naciai minėjo ge-

stybės tvarkų.”
Anot jo, nacių valstybinė

LONDONAS, geg. 1. - 
.Anglija ir Prancūzija kituo- 
met pirmutinės suskato dar
buotis daryti tarptautinę ne
sikišimo į Ispanijos vidaus 
reikalus sutartį. Sutarties rei
kalingumas buvo maskuoja
mas pavojumi Europos taikai. 
Iš tikrųjų gi norėta padėti 
ispanams radikalams.

Nesikišimo sutartis padary
ta ir pasirašyta. Ispanijos ra
dikalai tuo nieko nelaimėjo. 
Nacionalistų karo pajėgos pri 
slėgė į sienų Bilbaoradikalus

, bendrai su Prancūzija jau 
1 ištraukia iš Bilbao civilinius 
gyventojus.

Nacionalistų vyriausias va 
das gen. Franco prieš porą 
dienų pasipriešino šiems An
glijos ir Prancūzijos žygiam”. 
Tačiau jo priešinimųsis nei
giamas. Anglija pati nežino, 
kokių pozicijų .ji užima tarp
tautinėje politikoje — mėto
si kai žuvis ant ledo, o Pran
cūzijos socialistų vyriausybė 
dirba Maskvos bolševikų nu
rodymais.

Iš naujo Europai gręsia 
krizė ir taikai pavojus, ka
dangi Italija ir kitos valsty
bės suskubs padėti naoiona
!• r • s 7 Z***’’ ***-• 'listame. •*’ **'--*** •

Nežinia kurios radikalams
padedančios valstybės lėk
tuvas Bilbao pakraščiais su 
bombomis nuskandino nacio
nalistų senų karo laivų Espa- 
na. Radikalai tuojau paskel
bė, kad tai “didžiausias is
torinis laimėjimas.”

rioj šaly KatAlikų Bažnyčia Tėvų čia atlydėjo iš Vatika- 
tnri sau užtikrintas teises ir no. Važiavimas užėmė apie
laisvvę, tenai nelaimė komu
nizmui ir naujoviniam pagoniz 
mui. *

Ministeris sakė, kad Vokie
tijoj vykdoma® Katalikų Baž-

vienų valandų.
Šventasis Tėvas šalę vasa

linių rūmų rado raliuojančių 
gausingų tikinčiųjų minių, 
kuriai iš rūmų balkono su
teikė apaštališkų laiminimų.

NEW YORKE KABARETAI 
UŽDAROMI

nyčios persekiojimas ir pačioj 
Čekoslovakijoj dideliu aidu 
atsiliepia. Tai didžiai klai
dingas hitlerininkų nusistaty
mas. Jei naciai tikrai siekia
nusikratyti komunizmu, jie ne j NEW YORK, geg. 2. — Be
turėtų persekioti Katalikų ka kardinolo llayes ir kata- 
Bažnyčios. Kiekvienam turi į likų vadų pastangomis, čia
būti žinoma, kad be Katalikų 
Bažnyčios talkos naciai negali 
atsiekti tikslo.

uždaromi nepadorieji kabare
tai. 14-ai kabaretų atsakytas 
miesto leidimas.

DE VALERA PASKELBĖ 
AIRIJAI KONSTITUCIJĄ

Tuo būdu siekiama šaliai
visiška nepriklausomybe

DAUGIAU BAŽNYČIŲ ATI
DARYTA VERA CRUZ

VALSTYBĖJE

MEXIC0 MIESTAS, geg. 
1. —Katalikų sąjūdis už baž
nyčių atidarymų Vera Cruz 
valstybėje jau duoda gerų 
vaisių. Išviso atidaryta jau 10 
bažnyčių ir katedra Jalapa 
mieste.

j Kitų valstybių katalikai 
Ligos yra aršiausias prie- pradeda bruzdėti už bažnyčių 

šas. ! atidarymų.
Čekiango provincijoje, rašo

apaštališkas prefektas, per tris 
vasaros mėnesius siaučia ne
paprasti karščiai. Jei svetim
šalis misionierius nori išsisau
goti ligų ir vnisarų išlikti gy
vas, privalo štai kų daryti:

Kasdien apie penkis kartus 
keisti skalbinius — įprakaituo- 
tus pakeisti sausaisiais; gera- 
mųjį vandenį Imtinai virinti; 
negerti atšaldyto vandens; 
prieš gulsiant visų lovų rūpes
tingai apgaubti tinkleliu, kad 
uodai nepasiektų; drąsini var
toti kininų ir priimti įšmirški- 
mus nuo šiltinės ir choleros; 
jokių žalių daržovių nevartoti.

Griežtai laikantis šių taisy
klių, misionierius nebijos ligų 
ir bus sveikas.

HOLLYWOODO STUDI
JOSE STREIKAS

IIOLLYVVOOD, Cal, geg. 
2. — llollywoodo filmų ga
myboje sukeltas streikas. 
Streikuoja apie 4,000 vyrų ir 
moterų — įvairių rūšių artis
tų, mašinistų, scenų rengėjų 
ir kitų. Reikalauja pripažin
ti “Federated Motion Pietu
re Crafts’’ organizacijų.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

ZINTAKO BYLOS 4 “JU
RY” JAU KALĖJIME

F. V. Zintako pirmosios by
los 4 “jury” nariai sutiko at
likti skirtų bausmę kalėjime, 
o 7 nusprendė apeliuoti. Vie
nas užsimokėjo 25 dol. baudų 
ir paleistas.

Iš pasidavusiųjų kalėjiman 
du išbus kalėjime po penkias 
paras, o kitu du — po tris 
paras. ( - į J

ŽYDŲ VAIKŠTYNĖS
PAVAIŠINTA BOMBA

VARŠUVA, geg. 2. — Vie
tos žydai socialistai vakar čia 
surengė gegužės pirmosios 
vaikštynėj 'kuriose suspro
gdinta bomba. Y’ienas vaikiu
kas užmuštas ir keliolika, žy
dų sužeista.

FILIPINŲ MOTERYS
LAIMĖJO BALSAVIMO 

TEISES

DUBLINAS, geg. L — Airi 
jos vyriausybės prezidentas 
Eamon de Valera paskelbė 
Airijai naujų konstitucijų, ku
rios įžangoje pažimima, kad 
airių tauta turi neginčijamų 
teisę skirti sau tinkamų vy
riausybės formų, nustatyti 
santykius su kitomis tautomis 
ir vystyti politinį, ekonominį 
ir kultūrinį gyvenimų, remian
tis savo geni'jalumu ir tradi
cijomis.

Ši konstitucija panaikins 
šiandieninę Anglijos karaliaus 
1922 metais paskelbtų Ąi rijai 
konstitucijų. Šiandieninė kons
titucija Airijai pripažįsta lai
svę, lygių kitoms Britanijos

gūžės pirmųjų. Gausingam programa ir toliau be atodai- 
nacių susirinkime atviram o-1 ros bus vykdoma. Pirmoje 
re kalbėjo pats diktatorius' vietoje, sakė Hitleris, jauni- 
Hitleris. Į mas be jokios atodairos bus

Ikišiol diktatorius nebuvo nacionalizuojamas. Girdi, 
plačiai atviras Katalikų Baž- “mes painsime nuo jų (nuo
nyčios klausimu. Vakar pa 
galiau jis visiškai nusitraukė 
kaukę. Jis pareiškė, kad jei 
Katalikų Bažnyčia “ su sa
vo enciklikomis ir kitais raš
tais ir toliau atakuos nacių 
režimų ir valstybės autorite 
tų (suprask: jį patį), tuokart 
visi atakuotojai bus suvaryli 
į savo bažnyčias ir jiems bus 
nurodyta, kad jie apsiribotų 
tik savais bažnytiniais reika-

KATALIKU SPAUDOS SU
VAŽIAVIME KALBĖS 

3 VYSKUPAI
AVASHINGTON, geg. L — 

Katalikų spaudos sąjungos

tėvų) vaikus ir juos išaugin
sime naujoviniais vokiečiais 
su naujomis gyvenimo idėjo-

* 9 9mis.
Visa jam nelaimė, kad Ka

talikų 'Bažnyčia ir vokiečiai 
katalikai nebijo jo grasini
mų. Bažnyčiai jis yra nykš
tukas. Žinoma, katalikai tu
rės vargo su nacių šėlimais. 
Bet galų gale nugalės šiuos 
naujovinius pagonus.

SUSEKĖ SENOVĖS EGIP
TIEČIU BALŠAMAVIMO

PASLAPTIS »
TURINAS, Italija, geg. 1. 

— Netoli T.urino geležinkelio
metinis suvažiavimas įvyks stoties viršininkas Salvatore 
Rochester, N. Y., šio gegužės Perotta susekė senovės egip-

gia krūvon visų Airiją ir jos 
teritorijas ir Airijos vardų 
keičia senovės airišku vardu 
“Eire.”

Prezidentas Airijai renka
mas 7 metų terminui tiesiogi
niu gyventojų balsavimu. Na- 
cionalį parlamentų sudaro 
dvieji rūmai — žemesnieji 
(dail) ir senatas.

Romos Katalikų Bažnyčiai 
pripažįstama specialė pozicija, 
kadangi airių tauta savo dau
gumu yra katalikiška. Tačiau 
užtikrinama laisvė ir kitoms 
religijoms.

Naujoji konstitucija draud
žia leisti bet kokius įstatymus, 
kuriais būtų siekiama ardyti

mėnesio 20 — 22 d.
Roch estery vyskupauja J E.

arkivyskupas E. Mooney.

tiečių lavonų balsamavimo pa
slaptis. Daug kas norėtų jo at
radimų nupirkti. Bet jam per

Pranešta, suvažiavime daly-jinažai siūloma ir jis kol kas
vaus keletas vyskupų, iš kurių neparduoda.
trys kalbės atstovų posėdžiuo 
se.

STREIKUOJA VIEŠBUČIŲ 
TARNAUTOJAI

S. Perotta yra išsimoksli
nęs. Jis buvo vedęs ir lankė 
Turino universitetų. Norėjo 
būti gydytoju. Netekęs ištek
liaus jis apleido universitetų 
ir gavo darbų ant geležinkelio,

SAN FRANCISCO, Cal, kad pelnijus duonų sau ir šei- 
geg. 2. — Čia viešbučiuose ,mai. Po kelerių metų sunkaus
sustreikavo apie 3,500 tarnau
tojų. Reikalauja penkių sa
vaitės dienų darbo.

POTVYNIS PADARE 80,- 
000 LT. NUOSTOLIŲ

so karaliui.
De Valera visų laikų kovojo 

MANTLA, geg. 2. Filipi- u» AįrjjOg yi^i^kų nepriklau- 
nų salose tarp vienų moterų Mmybę p<,reitl( ru(|pnj jig „ 
įvykdytas plebiscitas klausi SiandipninSa kr,ngti|u(.ijoa j5. 
mu, ar jos nori balsavimo bmkjs karnliaus vard? ir 
teisių. Iš 4,000,000 moterų naikin0 kara|iaus ,,kiriamo 
vos apie 400,000 pasisakė

imperijos dominijoms, tačiau , . ....... . . .. . -ii, sutuoktuves ir nepripažįsta jo-pildomasi8 autoritetas priklau' t . .
,___ kių pasaulinių divorsų. Pri

pažįsta laisvę sąžinei, tikėji

prieš. Moterims 
teisės lašinėta.

balsavimo

PEILIU SUBADYTAS 
TEISĖJAS MIRĖ

NEW YORK, geg. 2. — 
Andai čia nežinomo piktada 
rio peiliu subadytas miestini* 
teisėjas 'J. F. O’Neil mirė ftv. 
Vincento ligoninėje. Policija 
visas laikas energingai ieško 
žmogžudžio. _ __  -

Bėralinio gubernatoriaus ofisų.

Naujoje konstitucijoje kara
liaus ir Britanijos vardai ne
minimi Airių kalba nustato
ma oficiale kalba. Iki šio lai
ka naudojamasi lygiai airių 
ir nnglų kalbomis.

De Valera naujų konstituci
jų pasiūlys airiams pripažin
ti per ateinančius birželio mė
nesio pabaigų visotinus rinki
mus ir plebiscitų.

Naujoji konstitucija sujun-

JURBARKAS. — Jurbarko 
miestų, esantį prie Nemuno, 
šįmet buvo ištikęs nepapras- 

mui ir religinei praktikai, jei tai didelis potvinis. Apytik-
tik tas nėra priešinga viešųjai riais apskaičiavimais miesto 
tvarkai ir dorovei. gyventojams padaryta nuosto-

-------------------lių ,už 80,000 litų. Tokio potvy-
LONDONE AUTOBUSŲ 'nio ir seninusi miesto žmonės 

TARNAUTOJŲ STREIKAS neatmena.

LONDONAS, geg. 1. — 26,-• PRADĖJO KANALIZACI- 
000 autobusų tarnautojų sus-J JOS DARBUS

treikavo. Be to, pakviesti j MARIJAMPOLE. — Mies- 
j streikų ir provincijos autobu gaviva,dvb5 halandžio ra5n. 
sų darbininkai, kurių dalis jau „ d gatvSjc pra(Ujo
streikuoja. |kanaiizacijos darbus. 18 prad-

Šiuo streiku žymiai suvar- ( žių kanalizacija bus pravesta 
žytas susisiekimas Londone ir.tik centrinėse gatvėse. Knnali- 
kitose Anglijos dalyse. Į žarijos pravedimo darbams

Darbininkai reikalauja sep- ( šiais metais vidaus reikalų im
tynių ir pusės valandos die- į materijos yra paskirta 30,000
nog darbo.

,m 
‘litų.

darbo jam pavyko gauti sto
ties viršininko vietų.

Turėdamas daugiau laisvo 
laiko jis įsigilino į chemijų ir 
pradėjo studijuoti senovės e- 
giptiečių balsamavimų šiani- 
darbui įsikūrė laboratorija. 
Balsamavimo bandymus darė 
su paukščiais ir pagaliau pa
siekė tikslų. Paskiau Imndy- 
mus darė su gyvuliais. Tos 
pačios puikios pasekmės. J- 
balsamuoti lavonai visados 
pasilieka geriausiam stovyje.

SENATVĖS PENSIJA BUS 
MOKAMA••f

SPRINGFIELD, III., geg. 2. 
— Paskelbta, kad senatvės 
pensija ir toliau bus mokama. 
Iš VVasliingtono užtikrintas 
vyriausybės prisidėjimas.

ORAS
CHICAGO SRITIS.— Numa. 

tomas lietus pu griaustiniais. 
Saulė teka 5:42, leidžiasi

7:51.
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Gegužės Mėnuo - Vilniaus Mėnuo
J - ” 1 " ■

Vilniui Vaduoti Sąjunga ir Vilniaus Ge
ležinis Fondas gegužės mėnesį pavadino 
Vilniaus mėnesiu. Specialiai sudaryta Vil
niaus mėnesio komisija, kuries priešakyje 
stovi kan. P. Dogelis, išleido atsišaukimą į 
lietuvių visuomenę, kuriame sako:

“Ištroško ir išsiilgo lietuvių tauta savo 
Šventojo Vilniaus, savo didžiojo Miesto, sa
vo gražiosios Sostinės.

Ištroško ir išsiilgo senutės, varguolės 
Gedimino Pilies, kuri, kaip tikra našlaitė, 
dabar skursta ir kenčia tautiniame Vilniaus 
Kalne.

Ištroško ir išsiilgo šventų švenčiausiųjų 
stebuklingų Vilniaus Aušros Vartų, į ku
riuos nepaliaujamai dūsauja, ir šaukiasi lie
tuvių tauta, kuriuose susikaupė tiek daug 
vilniečių skausmo ir nedalios...

Išsiilgo lietuviai savo giminės Karalai
čio — šventojo Kazimiero, tenai — didingoj 
Katedroj, šv. Kazimiero koplyčios sidabri
niame altoriuje, čia pat prie didvyriškųjų 
Vytauto Didžiojo kaulų.

Ištroško ir išsiilgo lietuvių tauta savo 
vilnietiškų, maldingų, gražiųjų Kalvarijų, 
kuriose ji garbina Išganytojo kančias, ku
riose ji prisimena savo vilnietiškus vargus.

Troškimas ir ilgesys jaudina mūsų Lie
tuvą visą laikų, visus metus. Bet ypač auš
tant lietuviškam pavasariui, kada išsineria 
vilnietiška Neris, kada sužaliuoja Gedimi
no Kalnas, kada Aušros Vartuose lietuviš
kai suskamba Gegužinės Pamaldos, kada Vi
lniaus Krašto procesijos nužygiuoja j Sos
tinės Kalvarijas — ypač tada lietuvių tauta 
ilgisi, trokšta ir veržiasi į Šventą Vilnių, į 
Gedimino Miestų, į Lietuvos Sostinę.

Šito troškimo ir ilgesio kupina lietuvių 
tauta, per savo Ktuiisijų, esančią VVS ir 
VGF žinioje, šiuo skelbia “Gegužės mėnesį 
— Vilnios mėnesiu“.

Skelbia ir kviečia brolius ir seseris tau
tiečius lietuvius, šiais dvidešimtais Nepri
klausomybės metais, pradėti vilnietiškai mi
nėti ir įgyvendinti — “Gegulės mėnesį — 
Vilniaus mėnesį*’. {

Vi|niaQs Mėnesio Komisija šiuo a t si ša u - 
kimu kviečia ir prašo tautiečius:

1. Šiais metais savo garbingose vieto 
vėse pastatyti Vilniaus Kryžius — Aušros 
Vartų Dievo Motinos garbei, Sostinės ilge
sio ir vilniečių vargų sibibolizavimui.

2. Įkurdinti visuose savo namuose, pir
moje pagarbos vietoje Aušros Vartų Paveik
slą ir šeštadienių vakarais bendrai visai šei
mai kalbėti Vilniaus laisvės maldą, nes tuo 
inet Aušros Vartuose giedama Dievo Moti
nos litanija.

3. Surengti Vilniaus minėjimus su vii 
nietiškom kalbom, vilnietiškais vaidinimais, 
vilnietiškais koncertais, vilnietiškoiu dėklą- 
inaciju.ii, gyvais vilnietiškais paveikslais ir 
pan.

4. Siūdintis VVS vėliavas su vienoje pu
sėje išsiūta Aušros Vartų Dievo Motinos 
emblema.

5. Salėse, mokyklose, skaityklose, ramo
vėse, seklyčiose, būstuose — visur, kur ga
lima .rengti Vilniaus šventavietes. Čia įtai
sykime Vytį, Valstybes Prezidento portre
tu Lietuvos Metropolito atvaizdą, Aušros 
Vartų paveikslą, Vilniaus Pilies vaizdą ir 
Vilniaus įkūrėjo Gedimino atvaizdą. Čia, 
fiventavietėje, arl»a tautavietėje laikykime ir 
VVS vėliavą.

6. Gegužės mėnu<» — Vilniaus mėnuo — 
tai Vilniaus Geležinio Fondo vajus, tai vi 
sos tautos ir kiekvieno lietuvio gausi, są 
žininga ir būtinoji mezliava didžiajam Vil
niaus laisvės reikalui.

7. Mes kviečiame ir prašome tai.tiečius 
ir visais kitau vilnietiškais būdais pagerbti, 
paminėti ir įgyvendinti šių metų pirmąjį 
“Gegutės mėtos) — Vilniaus mėnesį”.

Tatai ir skelbiame ir garsiname Lais

vajai Tėvynei, Okupuotam Kraštui ir viso 
pasaulio lietuviams — “Gegulės mėnesį -- 
Vilniaus mėnesį ’ — kad visa tauta atsikrei
ptų į stebuklinguosius Aušros Vartus, mal
daudama laisvės Vilniaus Sostinei.

Kad visos bažnyčios ir maldyklos pra
biltų į šventąjį Vilniaus Miestą. Koncentracijos stovyklos gy- 

Kad kiekviena lietuviška ši'idis suplak- ventojai išgyveno labai ner
tų troškimu ir ilgesiu greičiau išgelbėti ne- 
luimingą Vilniaus Kraštą.

Kad visi broliai ir seserys lietuviai nuo
lat sau kurtų ir gaivintų didį ir šviesų šve
ntų, tautinį idealą — Vilniaus atvadavimą”.

.Mūtų gražu, jei ir mes, Amerikos lie
tuviai, prisidėtume prie šio judėjimo ir per 
gegužės mėnesį daugiau padirbėtumėme Vil
niaus krašto atvadavimo reikalams.

KĄ AS MACIAU ORIENBURGO 
STOVYKLOJE

Kieno Tai Buto B tolis f 'jis buvo gavęs būdamas suim- 
Tai buvo birželio 16 dieną. tas.

— Na, »ie kriegen Feuer bei 
uns — vėl sušuko Krūgeris.' 
Aš pasitraukiau nuo lango, bet 
išgirdęs naują jo įsakymą vėl 
sugrįžau. Krūgers rėkė: — 
Bėk.

Vaikinas bėgoi, kiek kojos 
neša, tačiau Krūgeriui atrodė,

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti saro kūno, proto ir 
dorovės sveikatą 

Vertė Kun. Ant. M. Karužiškis

Žydai Palestinoje

vingą momentą. Nuo pat ry
to ties stovykla burzgė sunk
vežimiai, kurių judėjimų tvar
kė šūkaudami sargybiniai.

Keli sunkvežimiai išvažiavo. 
Pirmasis privatinis, kurio šo-

VALGYMAS

nai buvo nudažyti firmos skel-( kad bėga persilpnai, ir jis pa- 
bimais. Kiti buvo aptraukti' skui vaikiną pasiuntė su ati- 
pilku brezentu: policijos sun- tinkamu įsakymu smogiką, ku- 
kvežimiai. Visi sunkvežimiai ris jį vydamasis kumštimi mu
tavo pilni ginkluotų rasistų, Į šė į nugarą sprandą... kur 
kurių vidury stovėjo suimtieji, kliuvo, Man atrodė kad vaiki

nas nuo tokių smūgių tuojau 
sugrus kniūbsčias, tačiau jis

Vienas žymus žydų veikėjas, atvykęs iš 
Palestinos į Lietuvą, spaudos atstovams pa- Tarp jų buvo ir kelios mote- 
pasakojo, kad atstatymo darbas Palestinoje rys. Tiesiai • priešais mano 
įkūnija amžinuosius istorinius žydų tautos langus išrikiavo apie 20 arės-' laikėsi stipriai ir vis bėgo.
siekimus. Būda'ma išblaškyta po visus kraš
tus žydų tauta nė vienai akimirkai nenu
traukė saitų su savo istorine tėvyne. Nykų, 
apleistą kraštą per trumpą laiką žydai pa
keitė. Ant neseniai dar plikų uolų žydi nau
jos sodybos, žaliuoja dirvos ir laukai. Žydų 
darbas pakėlė žemės derlingumą. Žydų lau
kai duoda 110 kg. javų dunamui, arabų — 
48. Žydų vynuogynai duoda 430 kg. duna
mui, arabų — 175 kg.

1918-ais metais Palestinoj buvo 56,000 
žydų; dabar krašte gyvena 410,000 žydų. 
Dabar žydai sudaro 31 nuoš. visų krašto 
gyventojų. 1918 m. krašte buvo 42 žydų kai-

tuotųjų. ,
Per kambarį perbėgo keli 

rasistai. Girdėjau juos< kalban
tis: “Einam... atvežė brolį...” 
Pavardės jie neminėjo, tačiau 
jų pasikalbėjimas paskatino 
prieiti prie lango.

Per minutę tarp areštuotų
jų aš pamačiau “brolį”. Pro 
areštuosius praeidamas amo 
gikų vadas sušuko vieno a- 
reštuotųjų pavardę. Iš eilės 
išėjo ketvirtasis, jaunas vaiki-

Atgal!
ris.

mai, kuriuose gyveno 12,000 žmonių. Dabar,nas, bet smogikų vadas Krū-
yra 210 žydiškų žemės ūkio kolonijų, ku
riose gyvena daugiau kaip .100,000 žmonių.

Dabar krašte yra 4,600 žydų pramonės 
įmonių, kmjto.se dirba 32,000 darbininkų. 
Kapitalų investavimai į žydų įmones per tą 
patį laiką išaugo nuo 485,000 svarų iki S,- 
150,000 svarų. Nuo karo laikų žydai inves
tavo į Palestinų 80 milijonų svarų.

Krašte yra 380 mokyklos, įsteigtos zio-’ 
ninku organizacijos. Jose dirba 1,500 moky
tojai ir mokosi daugiau kaip 45,000 vaikų.

Norint įsitikinti ką žydai nuveikė Pa
lestinoj, pakanka palyginti ją su kaimynine 
Transjordanija. Ji beveik 2 kartus didfesnė 
negu Palestina, bet gyv. 3 kartus mažiau 
negu Palestinoje.

Lietuvos- Menas Paryžiuje

Kaip pranešama, Lietuvos menas Pary
žiaus parodoje bus atstovaujamas visos ei
lės įžymiausių menininkų, kurie parodai duos 
geriausių savo darbų. Parodos rengimo dar
bai vyksta pilnu tempu, bendradarbiaujant 
visoms meno tautinės propagandos jėgoms. 
Parodai rengiami eksponatai skirstomi į 
15 grupių: skulptūros, dekoratyviniai pan- 
neaux, dekoratyvinė skulptūra, dekoratyvi
nė tapyba, freskos, teatro dekoracijų makie- 
tai, architektūros makietai, kilimai, knygos 
menas, grafika ir plakatai, baldai, vidaus 
dekoravimas, etnografinės lėlės, suvenirai ir 
fotografijos. Lietuva panašioje tarptautinė
se parodose yra dalyvavusi ne kartą ir savo 
eksponatais sugebėdavo sudominti plačius 
pasaulio meno sluogsnius. Todėl tokių vie
šų Lietuvos kūrybinio sugebėjimo pasireiš
kimų parodymas plačiam pasauliui turi di
delės propagandinės reikšmės.

Verslininkų Sąjūdis Lietuvoje

Lietuvoj vis stipriai susiorganizuoja lie
tuviai verslininkai (biznieriai). Jie gražiui 
darbuojasi. Jų leidžiamas laikraštis “Vers
las” nuolat gyvai svarsto aktualius pliky
tos ir pramonės reikalus. Viename savo nu
meryje tas laikraštis ragina lietuvius at
kusti ekonomiškai. Reikia suprasti liaudį. 
Verslininkai turi dalyvauti kultūriniame są 
judyje, o neaugtų vien tik pilvu ir kišene. 
Jie turi kūnyti tautos idealus, o nedidinti 
praturtėjusių parazitų skaičių.

Be kitko laikraštis sako;
“Mes siekiam miestus sulietuvinti, grą

žinti kapitalus tautai, mes išėjome ekono
minei revoliucijai, kurią padaryti ne taip 
lengva. Pergalė priklausys nuo to: ar mes 
paliksim skepticizmo, kompromiso bei kar
jerizmo nuotaikoj ar žygiuotum savarankis 
koj fronto dvasioj. Sužadinkim kūrybinį en 
tuziuzmą, kad Lietuva pagaliau atitektų lie
tuviams”.

Geiai ir teisingai pasakyta.

mų. Palyginamai maža mūsų 
pritaiko paprasto proto re
gulas prie mūsų valgymo pa
pročių ir mokame sunkų mui
tą už šį neatsargumą. Refor
matoriai, kurie atsišaukinėja 
į šią gentkartę prieina kar
tais prie kraštutinumų, bet 
visa ėmus jie eina geru ke
liu ir padarys daug gero. -- 
Sinoerus.

gėris jį pasiuntė atgal. Dabat 
priėjęs prie vaikino jis grasi
no įvairiausiomis bausmėmis. 
Man buvo aišku, kad tai buvo 
kicųo nors brolis: žinomo so
cialdemokrato, komunisto ar 
reichsbannerio.

Jaunas, gal 22 metų, petin
gas, tipingas vokietukas, inte
ligentas, laikė rankoje ne por
tfeli, kaip daugelis suimtųjų, 
bet kartoninę dėžulę, ant ku
rios pastebėjau užrašą ‘ ‘ Hin- 
kel”. Niekaip, negalėjau su
prasti, kodėl jis taip šaltai re
aguoja į visus Krūgerio gra
sinimus ir koliojimus. Krūge
ris apie jį šokinėjo kaip žvė
ris: čia ko nors klausinėjo, čia 
vėl grasino ir keikėsi.

— Apžiūrėti jo daiktus, — 
pagaliau sušuko.

Kai smogikas atidarė dėžu
tę, Krūgeris, iš jos kažką nut
vėręs, sušuko:

— O čia kas ?
— Laiškai, — ramiai atsakė 

vaikinas.
— A, laiškai, — ironiškai 

nusijuokė Krūgeris, dėžutę 
mesdamas į šalį.

Atrodė, kad vaikinas atves
tas čia iš kalėjimo ar iš kito® 
stovyklos. Juk iš namų atves
tas suimtasis negalėjo su savi
mi pasiimti kažkokių laiškų. 
Tai galėjo būti laiškai, kuriuos

Jaunuolis bėgdamas atsisu
ko, ir dalmr aš gerai mačiau 
jo veidą, kuris dvelkė nevilti
mi. Man atrodė, kad jis jau
čiasi lygiai taip pat, kaip jau
čiasi į skerdyklą atvestas jau
tis. Jis jautė, kati kiekvieną 
sekundę gali ištikti smūgis, 
nuo kurio daugiau nebesikels. 
Visiems žiūrint jis bėgo tie
siog prie Krūgerio. Šitų vaiz
dą galėjo labai gerai matyti 
pro vielų tvorą ir gatvės pra
eiviai. Vaikinas pribėgęs prie 
Krūgerio sustojo, sustojo ir jį 
mušęs smogikas. Dabar reikė
jo pasižiūrėti į smogikų ir vai
kino veido išraiškas, kad bū
tum supratęs, jog net toks ma
ršalas Ludendorfas teisybę sa 
kė rašydamas, kad “nacional
socialistų proklamuojamas vo
kiečių tautos vieningumas yra 
tiktai iliuziją; nacionaisoeializ 

1 mo metodais-* suvienyti tautą' 
neįmanoma”.

— Į vienutę! — vėl suriko 
Krūgeris.

Iš atvežtųjų tris nuvedė į 
vienutes, iš kurių vieną — i 
išeinamąją vietą.

Nužudymas

Vakare išgėręs juodos kavos 
sni gabalėliu duonos, aš vaikš
čiojau paliai didįjį lagerio fly- 
gelį, kai staiga pamačiau iš 
sargybos būsto išeinant teismo 
tardytoją Nesseną. Kieme jį 
apsupo iš visų pusių smogi
kai. Aš išgirdau jo balsą: “Ar 
brolį atsiuntė?” Tačiau pa var 
dės ir dabar nenugirdau.

— Taip, herr slurnifūrer.
.Atveskite jį man čia.
Man buvo aišku, kad ji tar

dys. Vienas iš smogikų tuoj 
nubėgo į namą, kuriame buvo 

(Tęsinys 4 pusi.)

R1NKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Kamžiikis

Gegužės 3rčia Diena

“Aš tau padedu”. — Isa; 
ja ZLI, 13.

“Kantrybės ir paguodos 
Dievas teduodie jums turėti 
vienokius jausmus kits į kitą, 
sekant Jėzum 'Kristum”. —
Rom. XV, 8.

Būk angelu kaiti nors šia
ndien: tu nežinai, kas tai ga
li būti; kam nors puolusiam 
ties keliu, kurs prašo pagal
bos iš tavęs.

Gali būti, kad prie Gražių
jų, Vartų, kur apžvalgūs gar 
bintojai buriasi, klaidžiojan 
tis elgeta laukia pagauti sa! 
džias dainos pamaldas.

Gali būti, kad kieno nors 
kūdikis, pavargęs nuo nuo
dėmės mokesčių, supurvin
tas purvu, ir susitepęs, yra 
tikrai susirūpinęs pradėti gy
venimą išnaujo.

Tat praverk savo širdį ir 
savo ranką, nepavaryk mal
daujantį, bet duok ką turi 
po ranka — būk angelu kam 
nors šiandien.

Tu nežinai, bet toje valan
doje, kurioje tu sulaikai ver
ksmą arba ašarą, Įkūrėjas gy
vybę duodančios galybės, pats 
Viešpats gali pasirodyti.

Mes neturėtume valgyti pa
gal nustatytų regulų arba 
saikų, kadangi šis nėra su
lyg prigūnties. Mes valgome 
gaminimui tų vidujinių sme 
genų ir kūno jėgų, kurios su
daro mūsų kaipo nemarių bū
tybių pasekmingumą. Kada
ngi valgis duoda maitinimą, 
o šis inima šilumą, augimą 
ir atitaisymą ir duoda kūnui 
stiprumą ir galę dirbti, mes

suriko Krūge- turime išmokti, kad yra mu
ms reikalinga turėti įvairių 
rūšių valgį, nors pienas, kiau 
šiniai, ir t.t. turi daugiau ne
kaip vienų dalyką. Trys da
lykai yra būtini mūsų kas
dieniniam valgiui. Šie yra 
karbonas, palaikyti mus šil 
tais; nitrogenas, duoti mums 
stiprumą ir kūną; druskos, 
kurios susidėjusios su karto
nu ir nitrogenu padaro jas 
maistingas.

Gale atlikti kūnišką ir pro
tišką darbą, turi būti parū
pinta valgio, kurs turį savy
je nitrogeną arba albumina- 
tą, kurs panašus į kiaušinio 
baltymą.

Kraujas yra padirbtas vai 
gių turinčių savyje baltymo 
ir, kadangi kraujas yra gy
vybė, valgiai, kurie jį dirba 
užlaiko mus geriausiai.

Dėl to duona yra vadina 
ma gyvybės ramsčiu. Šiaip 
valgiai, kurie turi savyje di
delę karbono dalį nepadirb
tų kraujo ir stiprumo ir ne- 
pagelbėtų mums atlikti dide
lę darbo dalį. Tai nevisados 

(žmogaus didumas kas turi 
būti imamas domėn žiūrint 
gero tvirto darbininko, bet 
jo apetito didumas yra labai 
geras ženklas, nes žmogus su 
geru apetitu galės atlikti ge
rą dienos darbą, jei nepaken
ktas kokiu nors kūno silpnu
mu. Geras protu dirbąs dar
bininkas turėtų taipgi gerai 
valgyti, kadangi jei kūno su- 
negalėjimas įsisės, smegenys 
prisibaigs save, kad maitini
mo nesuteikiama joms gana 
greitai per priderantį valgį 
ir sveiką, energingą virškini
mą. — Dr. Groer.

Prieš valgymą perdaug
Didžiuma mūsų valgome 

perdaug. Didelė daugybė mū
sų valgo taip skubiai, kad 
nesuvirškiname savo valgi 
priderančiai. Dyspepsia (ski
lvio n Anai i mas) yra didėjan
ti liga. Mes esame vergai pa
pročiui valgyme kaip ir ki 
tuose dalykuose. Žymus an
gį ikas gydytojas yra pareiš
kęs savo nuomonę, kad dau
giau žmonių gauna ligas ir 
sutrumpina savo gyvenimą 
persivalgymu nekaip pasida

Žmogus yra mažame pavo
juje valgymo perdaug, jei 
jis apsiribuos prie dviejų ar 
ba trijų paprastų valgio d 
lykų vienu kartu; ši yra pa
slaptis, kurią kiekvienas vy
ras ir moteris turėtų daryti. 
Gyventi išimtinai šaltu val
giu tuoj sukelia ligą, ypa
tingai šaltame ore. — Dr. W. 
W. HalL

Grūdant valgį, tai yra, va
lgant, kuomet nesi alkanas, 
yra blogas eikvojimas; tai 
kovojimas prieš gamtą ir pa
stato tave žemiau žvėries lai
psnio, nes žvėrys niekad nei
na prieš savo įstinktus. — 
Dr. W. W. Hali.

Apleisk stalą alkanas

Nėra išmintinga darbinin
kams apleisti stalą alkanie
ms, ypatingai tiems kurie di- 
rtu lauke, nei tokiems, kurie 
vartoja kur nors sunkią rau
menų jėgą; bet moterims ir 
visiems nejudriems žmondois, 
tiems, kurie sėdi didelę dalį 
dienos, sunegalėjusiems ir 
visiems, kurie turi liuoso lai
ko, abiejų lyčių, tai taisyklė 
neįkainuojamos vertės. Toks 
paprotys dideliai prisidėtų 
prie paprasto žmogaus gyve
nimo ilgumo ir pagerintų jo 
nesveikatą, ir padėtų labai 
daug išnaikinti mūsų “tauti
nės” ligos — dyspepsijos. Jei 
lauke dirbantis valgo iki pri- 
valgymo, jis tuoj išdirba tą 
iš savo sistemos; bet tie, ku
rie viduje didesnę dalį laiko 
neturi šios progos ir tat gali 
įpulti į nesmagumą ir tikrą 
kentėjimą. — Dr. W. W. HalL

Po valgio

Pusę valandos po valgio, 
sėdėk tiesiai, arba pasivaikš 
čiok atvirame ore. — Dr. W.
W. Hali.
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»
Vengk sunkaus studijavi

mo ai ja gilaus susijaudini
mo po valgio. — Dr. W. W.
HalL

Koks nors įsikarščiavimo 
arba malonumo susijaudini
mas, tuoj po valgio, gali su
kelti mirtį; tat, nei jokių di
deliai sužadinančių arba sva
rbių žinių neturėtų būti per
duodama, net sveikiausiems, 
nekalbant apie ligonis ir sil
pnus, tuojaius po pilno val
gio. — Dr. HML

vimui svaiginantiems gėrima
ms. Dviejų valgių į dieną: — Gibraltaro valdžios or-
planas auga populiariškume Į ganai įsakė, kad nuo šių me- 
ir turi savo entuziastus tarpe tų birželio .1 d. Gibraltare 
paprastų Juonių lygiai kaip
ir tarpe tų, kurie studijavo 
tą klausimą moksliškai. Dau- 
giau daržovių ir mažiau mė
sos apsaugotų daug pinigų 
ir daugybę kūniškų negeru-

galios tik britų banknotai ir 
monetos. Tuo būdu ispanų 
valiuta, kuri Gibraltare bu
vo apyvartoje greta britų va
liutos, dabar iš apyvartos pa
šalinama.

kmjto.se
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Mažųjų Skaitytojų Skyrius
Korėjos Karžygė

Toli, toli nuo mūsų lietuvių .kas ir neves tavęs daugiau į 
tėvynės į rytus randasi Korė-f tų tamsų rūsį”. Bet pamatęs
ja, arba tekančios saulės šalis. 
Babar šis kraštas priklauso 
japonams.

Pietų Korėjoj gyveno dievo
baiminga krikščionė su viena
tiniu savo vaiku — mažųja A- 
nastazija Ni. Dar jai mažai te
beesant, motina pasakodavo 
apie Dievų gerųjį ir jo šven
tuosius. Mažajai būdavo malo
niausia sėdėti prie motinos ko
jų ir jos pasakojimų klausy
tis. Taip nekartų pamesdavo 
Rišlus ir atbėgusi pas motinų 
prašydavo: “Mamyte, papa
sakok dar kartų, kaip mielasis 
Išganytojas į šį pasaulį atėjo 
mažu vaikeliu.” Klausydavosi 
ji neatsikvepėdama ii steng
davosi paskui neįžeisti Mažųj, 
Kūdikėlį.

Kai Anastazijai sukako de
šimts metų, kartų motina pa
sakė. kad į jų kaimų žada at
silankyti misionierius. Mergai
tė nedavė ramybės ir prašė 
kad leistų jai priimti Išgany
tojų į savo širdį.

Misijonierius paklausinėjęs 
tikėjimo tiesų, stebėjosi tokiu 
teisingu atsakymu ir nežinoda
mas ar galės greit vėl čia ap
silankyti, leido priimti komu
nijų. Išsipildė Anastazijai gra 
žiausias jos troškimas. Priimė 
Išganytojų su didelę meile, ir 
prižadėjo jam ištikimybę iki 
mirties.

Greit šis pasižadėjimas ir iš 
sipildė. Vos dviems metams 
praėjus, Korėjoj kilo smarkus 
krikščionių persekiojimas. A- 
nastazija su motina buvo at
vestos pas teisėjų: “eikš, ma
žyte, atsižadėk ir pikdžio- 
džiauk prieš savo Dievų, būsi 
vėl laisvų, matysi gražiųjų 
saulutę ir gėlingiausias lan

Mamytės Kapas

mytė guli kape, tačiau niekad 
neužmiršiu jos. Rodos tik va
kar... matau jos malonių šyp
senų; jaučiu jos švelnių rankų 
glostant mano galvelę; gird- 

. žiu tuos gražius pamokinan- 
Lčius žodelius. A, taip, ji buvo 
man tokie gera... o aš!! ne, 
negaliu sau dovanoti už savo 
nedėkingumų. Ai, kad galėčiau 
atitaisyti tų savo nevertų dar
bų...

Taip, kada tik nueinu prie 
kapo savo motutės, prisimenu 
tų dienų... kada aš perbėgus iš 
mokyklos gan pikta nenorėjau 
aplankyti savo sergančių ma
mytę, kuri išbalusi ir bejėgė, 
ilgų laikų ligoa surakinta, gu
lėjo lovoje. Bėgdama pro šalį 
miegamojo kambario išgirdau 
mamos silpnų balsų:

— Dukrele, atnešk man sti
klų vandens.

— Kodėl slaugė negali, — 
piktai atkirtau aš.

— Bet aš noriu, kad mano 
dukrelė šį kart man patarnau
tų — atsakė motina.

Pykdama pripyliau stiklų 
vandens ir nunešiau mamytei. 
Susiraukus ir murinėdama 
skubiai padaviau stiklų van-

Nors ja-u seniai mano ma-'dens ir greit išbėgau iŠ kam-
bario. , į.įff

Tų vakarų neradau niekur 
ramybės. Atsikėlus ėjau pas 
mamų atsiprašyti už savo ne
gražų pasielgimų, bet slaugė 
neleido nea mamytė jau buvo 
užmigusi. Visų naktį nerami 
sųžinė nedavė man saldžiai 
miegoti. Išhudus anksti rytų 
tuoj bėgau pas mamytę atsi
prašyti už vakaryštį prasikal
timų. Žiūriu — tėtis atsisėdęs 
verkia, o sesutės raižo rankas. 
Nors nujaučiau, kad kas nege
ra įvyko, vis vien bėgau prie 
mamytės — pabučiavau jos 
kaktų ir kalbinau klausyti ma
nęs, bet mamytė neatvėrė a- 
kių; tada pabučiavau jos ran
kų ir toliam budinau jų, bet ji 
nė krust. Tada tik supratau, 
kad mano mamytė užmigo 
amžinuoju miegu ir tuomet 
daviau valių ašaroms. O, kad 
galėčiau išgirsti nors vienių 
gyvų atleidimo žodelį... Bet 
jau per vėlu. Gal tik gražiu 
pavyzdingu gyvenimu atitaisy
siu tų kų esu padarius.

Tiesa, jau seniai palaidota 
mano mamytė, bet šio įvykio 
niekad neužmiršiu.

Vaikučiai, kūne turite tėve-

kų atsakys pridėjo: “nepada
rysi to, būsi nužudyta”. Anas
tazija sušuko: “As taip ilgai 
ir karštai mylėjau Išganytojų 
ir dabar turiu Jo atsižadėti! 
Ne! Mielas Išganytojau, aš 
noriu dar labiau Tavę pamil
ti.” Teisėjas sumišo. Mergaitė 
buvo grųžinta į kalėjimų.

Kartų motina tarė: Vaikuti, 
aš bijau, kad tu čia ilgai neiš
tesėsi”. — “0, mamyt mes 
čia būnam dėl Išganytojo, o 
tai nėra jau bloga!” “Ach A- 
nastazija tas taip, bet tu esi 
silpna ir maža — gali nuo ti
kėjimo atpulti!” — Taip mo
tut, aš tiesa esu silpna, bet V. 
Dievas yra didis ir galingas, 
pagelbės ir man.” Motina a- 
Š8 rodama priglaudė savo vai
kų prie širdies.

Kasdien ateidavo teisėjas 
ir kalbindavo: “Tu vis dar 
nenori iš šio purvino kalėjimo 
išeiti! Tik pasakyk — aš ne
tikiu — ir būsi laisva. Bet ma
žoji atsakydavo: “Mieliau aš 
čia liksiu”. Po ilgų kankinimų 
ir žaizdų mirė jos motina. Gi 
teisėjas įsitikino, kad mergai
tė tikėjimo nemes, to<lel pa
siuntė du budelius jų nužudy
ti.

Su didele ramybe, sudėjusi 
rankas ant krūtinės ir su lai
mingu šipsniu lūpose, Anasta
zija laukė mirtino smūgio. — 
“Pasuk žibintų į šalį, kad aš 
jos veido nematyčiau! kitaip 
aš neįvykdysdu sprendimo”. 
Žibintas buvo nusuktas...

Pirmas atidavė garbės, jau
nai karžygiai, mažas paukšte
lis, atsistojęs ant mažo kalėji
mo langelio. Čiulbėjo jis be 
galo graudingai.

Mt. Piulanskaskas.
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Marija Išklausys!

— Justina, — tarė, Stasytė, 
— einame į miškų žalumynų 
prisirinkti; ryt gegužės pirma 
diena.

— Žalumėliai per menkas 
Dievo Motinai papuošalas.

— Bet iš kur geresnio imsi
me: gėlės laukuose ir miškuo
se dar nežydi. Kitais metais 
būdavo visai kas kita.

— Namie turime vazoninių 
gėlių; tai su jomis papuošim 
koplytukę. Paskui prašysim 
Švenčiausių Panelę, kad ma
mytę, kasdien verkiančių, pa
guostų, mūsų brolį Dievui grų- 
žintų... Gal Marija mūsų mal
dų išklausys. Kunigas iš sa
kyklos mokė, kad Marija nė 
vienos maldos neatmeta, — vi 
sų išklauso.

Taip kalbėjosi dvi sesutės, 
gegužės mėnesio išvakarėse. 
Jų Šv. Panelės statulėlė buvo 
sode, koplytėlėje kabančioje 
medy.

Per visų gegužės mėnesį jie
dvi su motutę ir kai kuriais 
namiškiais kalbėjo Šv. P. Ma
rijos litanijų ir poterius.

Neveltui jie tiki, kad Marija 
jų maldų išklausys!

r" Benediktukas.

Atėjo Gegužis

Štai, atėjo vėl gegužis 
Su vainiku. ant galvos —
Prie snkrypueios bakūžės 

Mus padžiuginti sustos.

Dangei, daugel dovanėlių
Jis tai jau nesigailės:

Tarp kvapiųjų žibuoklėlių 

Kiek tai meilės mums paliesi.

Džiangsis, džiaugsis jaunos 

širdys

Apsvaigintos tarp gėlynų — 
Tai gegužis jąsias girdys 
Iš erdvių gražių mėlynų...
Nno vargų jei kas palūžęs 

lr šiandieną dar vaitotų — 

Žvelk: — ateina jan gegužis 

Tavo buitį paauksuotų!...

Myk. Linkevičius.

’ius mylėkite juos kaip reikia 
ir užlaikykite kaip didžiausį 
turtų.

Antanina Morkytė,
8-to skyr. mokinė 
Šv. Juozapo mok.
So. Chicago, III.

“MOTINA”

Miliam A. Lei

Marijos Vaiky Himnas

Mes Marijos vaikai. 

Kelkim, širdis aukštai,

Te jas puošia lelijos 

Garbei Marijos.

Mes Marijos vailcai. 

Jėzų mylim karštai. 

Nešam rūtas lelijos 

Jėzui Marijai.

Mes Marijos vaikai.
Eisim — kur Angelai, 

Palydės mus lelijas 

Garbei Marijos.

Mes Marijos vaikai. 

Skrisim dangun Aukštai, 

Angelai neš lelijas 

Jėzui, Marijai.

Mes Marijos vaikai.

Čia neliksim žemai, 

Skrisime pas Mariją, 

Dangaus leliją.

Mes Marijos vaikai. 

Laimiu mus Vyskupai. 

Žydi Kristui lelijos 

Jo Karalijoj.

Prisiuntė Raudona Rožytė, 

5 skyr., iš Melrose Park.

MEILE

iš mamos obuolį. Obuolys vi
sas geltuonėlis, raudonveidis 
ir taip skaniai kvepia, taip jo 
kvapas gomurį kutena, kad, 
rodos, ėmęs tuoj visų jį ir su
valgyk. Juzytė jau ir norėjo jį 
kušti, tik prieš tai šiek tiek pa 
muštą: “Aš namie likus ir 
duonos užkųsiu, o obuolį ver
čiau atiduosiu tėveliui. Jis 
taip sunkiai laukuose aria”. 

Taip ji ir padarė.
Tėvelis taip pat obuolio ne

valgęs atidavė beeinančiam 
per laukus į mokyklų Vytukui,

'Vėlybų rudenį, kada jau vi- jai ir visų savo gyvenimų pa
si laukai ir sodai nuvalyti, ma- aukočiau.
£oji Juzytė už klusnumų gavo

Atsimnie Savo Nelaimę

Pranukas buvo tikras vėja
vaikis. Štai, vienų kartų šoki
nėdamas bėga ieškoti moti- 

pats sau galvodamas: “AŠ su- nos. Neradęs jos virtuvėj, ėjo
augęs pakęsiu, kad ir prie sun , iš kambario į kambarį. Besku
bus darbo; juk ir pats obuo- bedamas pakelyj kažkaip jo 
lys ne kažin kas. Ot, Vytukui koja užkliuvo už stalo ir nu 
tai jis sutrumpins mokykloje
laikų ligi pietų.

Vytukas gi savęs obuolį iš 
savo pusės svarstė taip: 
“Mus mamytė nuo tamsoa li
gi tamsai dirba, pluša apie na
mus ir apie mus visus, beveik 
neturėdama nė kada lemtai pa 
valgyt. Tad obuolį parnešiu 
mamytei ir tuomi jų nors šiek 
tiek pradžiuginsiu. Aš pats ir 
taip pakęsiu; juk esu vyras, 
vyrams reik mokytis pakentėti. 
Kuria daugiau pakenčia, tas 
vyriškesnis”.

Motina po piet gavusi į ran 
kas tų patį obuolį, kurį ryte 
buvo davusi Juzytei, tuoj su
pratot visų jo kelionę ir iš to 
labai nudžiugo. Savo širdies 
gilumoj ji dėkojo Aukščiau
siam, kari Jis jai davė gerų vy

Sveika žvaigžde, žvaigžde Dievybės,
Per amžėiį amžius skleidi dorybes!
Į Tave žvelgia kiekvieno širdis,
Tavo vis balsas kasdien girdis.
Sveika Marija, Saule skaistybės, 
Malonės inde, inde brangybės — 
Tiesiame rankas nuklydę minios, 
Priglauski mus prie savo krūtinės!
Sveika Marija, Motina svieto,
Tavyje, yra kiekvienam vieta.
Priimki balsų žemiško vaiko — 
Atsiųski mums ramybę ir taiką!...

Brolis Antanas.

neužmiršo šitos nelaimės. Jis
savo centelius sutaupinęs kitų 
panašų vazų nupirko ir pado
vanojo savo motinai.Yra daug įvairių žodžių, ku

riuos mes vartojame, bet man 
maloniausias žodis — “Moti- 

Daug sykių, kuomet bu
vau nuliūdęs, ji suramino ma
ne. Per nakteles ji nemiegojo 

.bet prižiūrėjo, kad aš gerai 
j miegočiau. Ji pagamina gerus 
,valgius, kad aš sustiprėčiau.
; Niekas taip manim nesirūpina,
! kaip mano mamytė. Ji yra ge
riausia patarėja mano gyveni
me.

Kaip aš galiu atsilyginti sa-1 
vo plotinai! Niekad, o niekad, 
jai pilnai neatsilyginsiu, nors

Motinėlė — tai mūsų visas 
džiaugsmas ant šios žemės.

Kuomet motinėlė apleis mus 
sykiu su ja ir mirs mūsų 
džiaugsmas.

Alfonsas. Zelinskas,
7-to skyr. mokinys 
Šv. Kryžiaus mok.
M t. Carmel, Pa.

vertė naujų, nesenai tetos pa
dovanotų vazų.

Kas dabar daryti! Jis sus
tojęs galvojo: “Eisiu ieškoti 
mainytės”. Suradęs jų, išpa
žįsta atvirai savo nelaimę. 
Motina nuliūdo, nes tas indas 
huvo tikrai gražus ir malonus 
atminimas. Nuliūdusi motina 
vienok širdyje jautė džiaugs
mų ir Pranuko nebaudė, nes 
jis išpažino savo kaltę ir la- 
l>ai gailėjosi, kad toks buvo 
neatsargus.

Bet per ilgų laikų Pranukas

rų ir tokius gerus vaikučius. 
Ir kai atėjo elgeta, tai ji prie 
išmaldos pridėjo jam ir anų o- 
bnolį, ženklan dėkingumo Die
vui už viešpataujančių jos šei
moj meilę. St. M.

Mirta Juodytė,
8-to skyr. mokinė 
Šv. Kryžiaus mok. 
M t. Carmel, Pa.

Motinos Rankos

S. Ashland

Žiedų karalaitė. Per žiedų 
šventę, kuri tęsis šių savaitę 
St. Joseph ir Benton Harbor, 
Mich.. vaikų baliuje ši gra-

Jau motinos rankos pailsu- 
sios. Jos visų mūsų gyvenimų 
tarnavo. Kūdikystėj jos mus 
nešiojo ir aprengė. Daug kar
tų kaip mes parpuolėm, moti
nos rankos pakėlė mus ir mei
liai glamonėjo. Kai sirgom, mo 
tinos švelnios rankos meiliai 
tarnavo. Ji niekad mus neap
leido.

Vaikučiai paauga, ji dar rū
pinasi jais. Tos rankos siuva, 
prosina drabužėlius ir gaminu 
gardžius valgius. Tos pačios 
rankos šluosto ašaras kaip ve r 
kiam ir glaudžia mus prie šir
delės. 0, tos mylimos rankos, 
kų jos mums nepadarė!

Mylėkim savoi Motinėles, du-
bkim joms. Jų rankos pailsU-j žiuolė Dorig Lou Boonstra, 4 
sios dirbant ilgus metus mūsų Inptų nm/i«na linnbio t— 
labui. Leiskim toms rankoms
pasilsėt.

Vaikučiai, pirmyn į darbų 
už mūsų mylimas Motinėles.

Valerija Povilaitytė,
7-to skyr. mokinė

Rl'D

| amžiaus, išrinkta šven
tės karalaite. Abejuose mies
tuose šių savaitę bus ruošia
ma įvairios programos. Tai 
tradicinė tų miestų šventė.

Sv. Kryžiaus mok. 
M t. Carmel, Pa.
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Skaudi Žinia

Pirmadienis, geg. 3 d., 193?
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vMfcgtybės kluksai. Ueorgia vai yra išleistas įstatymas, draudžiųs daryti įnaš
us., Nepaisant to, būrys kluksų (Ku Klux Klan, Atlantoj, kaip matome, iš- 
adlpi neva paminėjimui žuvusių konfederacijos kare. Apsiinaskavę vyrai, nio- 
(jjKTai, turbūt, paskutinės tos, ceniau kėlusios, gyventojams baimę, organizaci-
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iš 2 pusi.)
io brolis ’ ’

ivadinau), o aš 
automobilio su 
rankoje. G rel

inu, kuris bu
te. Suimtąjį sus
iu žingsnius nuo

a aršiau, — tas į-

ro mane nuvedė į 
kasų”. Pagulėjęs 
nučių nuėjau į sa 
Nepažįstamo žmo

— Kai reikės, pašauks, — 
nusijuokė Villis.

Staiga pasigirdo atidaromų 
durų girgždėjimas, skubūs 
žingsniai ir iš namo išėjo Ne
ssenas. Jis nuliėgo į sargybos 
būstinę, iš kurios greitai grįžo

vėjau ir laukiau. Buvo įdomu: 
išves jį gyvų ar išneš lavonų.

Taip praslinko apie 15 nuo
bodžių nervingo laukimo minu 
čių. Pagaliau Nessenas išėjo iš 
“vyriausios kasos” ir pro sar 
gybos būstą nuėjo į gatvę.

Sulaukęs iš Almerikos laik
raščių, “Darbininko” Nr. 21 
ir “Draugo” N r. 62, radau 
skaudžių, žinių apie mirtį a. 
a. kun. Jono Kuro, Scranto- ni^ 
no lietuvių Šv. Juozupo par. 
klebono. Jo asmenyje Ameri
kos lietuvių išeivija neteko 
energingoi darbininko ir va
do, o labdaringosios įstaigos 
ir moksleivija gero tėvo ir 
širdingo rėmėjo. Man pačiam 
teko patirti jo gera širdis ir 
duosni ranka. Kuomet buvau 
moksleivis, ypač seminarijos 
laikais, dažnai gaudavau nuo 
jo paguodos laiškų, žinoma, 
netuščių — su doleriais.

Taigi, balandžio 8 dienų, 
Bijutiškio par, bažnyčioje 
buvo atlaikyta egzekvijos su 
Mišiomis šv. už jo sielų. 0 
broliui Pranui Kurui ir bro
lienei, netekus mylimo bro
lio, nuliūdilno valandoje rei
škiu užuojautų.

Praeitų vasarų važinėda
mas po Amerikų, spalių mė
nesį turėjau progos aplanky

ti savo geradarį a a. kun. J. 
Kuru. Tada buvo linksmas 
ir tvirtas. Atrodė, kad duV 
ilgai galės gyventi ir darbuo
tis savo brolių išeivijos la
bui. Man sakė, kad dar ma- 

11KSS m. važiuoti uplan- 
Ikyti Uetuvų, bet Aukščiau
siojo buvo kitoki planai.

Lai jam būna lengva Ame
rikos žemelė ilsėtis po sunkių 
darbų. O mes visi už gera
darį ir mūsų tautos žadinto
jų neužmirškime pasibielsti. 

Kun. Jonas Zabulionis

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.

mane

su gumine lazda rankoje. Kai j Man paaiškėjo, kad jaunuolis
Nessenas vėl dingo flygely, 
Blukinamu* tarė savo drau
gams:

— Na, ęlabųv tai .jis. jį„pa- 
mankštys...

Villis nesitvėrė džiaugsmu. 
Staiga iš “vyriausios kasos” 
lango pasigirdo ludsas:

— Villi, eikš čia.
Dabar man buvo aišku, kad

arba užmuštas, arba ligi sąmo
nės netekimo primuštas- guli 
“vyriausioje kasoje”.

-Dabar galėjau - nueiti prie 
“kasos” durų, už kurių negir
dėjau jokių gyvybės ženklų. 
Iš ambulatorijos į kiemų išėjo 
Brahmanas. Visur viešpatavo 
tyla. Išlindęs iš už debesio mė
nulis apšvietė stovyklų. Visi

jaudimc..vaiki"0 "“žudyti degeneratas lagĮ,ri<) suimti(.jį lnį,.gOj„, tik
pėjau nueiti prie • Nesseuaa neįstengia ir todėl į 
fo čiužinio, kai I pagalį kvi« ins. st.pruoli V.- 

* Nesant,, ,,uvl>'visi5kai,

* I -Icn TS (4 evrinnaine Irflsns”
KųT... Kų?..

po kito pasigirdo nelaimingojo 
kurių supratau,! ten be teismo

tam
su. Iš “vyriausios kasos” bu
vo girdėti duslūs smūgiai ir 

aimanavimai: 
buvo žudomas

NAUJAS GIESMYNĖLIS

UKTUVIS
optomktkicai.lv akiu 

SPKC1ALISTAS
Palengvina aklu (tempimą, kurk 

•ati prleiastlinl galvoa skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą aktų karAtt. atitaiso 
trumparegystę tr tollregystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sv 
elektra, parodančia mažiausias klai
dos. Specialė atyda atkreipianti i 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki K v. 
Nedėlloj nuo i o iki 12. Daugely au 
sitlklo-ų akys ai įtaisomos be ak Imu 
Kainos piglan kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ 
Phone Boulevard 7589

Medaus Mėnuo - 
- Kalėjime

| rreJli nubaustas 30 dienų 
! Bridewell.

— Kartais nuo kūno paei
nu dūšios kančia, o kartais 
dūšioje gema tai, kus vargi
na kūnų.

Kaymond Hullinger, 21 m. 
amžiaus, už pavogimų auto
mobiliui laikyti leidinių (lice-
nse plute), kad galėtų su sa- -----------
vo jauna pačiute išvažiuoti į —• Tas yra bailys, kuris
“lioneymoon”, teisėjo F. Bo- mato gera, bet jo nedaro.

Ispanų pasakyme

SO METŲ PRITUPIMAS 
Akys egsauinuojamoe — akini* 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12: 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
T*L OANal 0523

LIETUVIAI DAKTARAI

rei. Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare i ink iri ari t sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

DR. A. J. SHIMKUS

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rcx. ofiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį

Rei.:
24C6 W. 69 St

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Utarn., Ket». ir Pėtn. 10—9 vai. t. 

3147 So. Halsted St, Chicago
Panert., Sered. ir Snbat. nuo 2—9 v.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Rn T>,_>n A_.Ofisas 4300 S. Falrfleld Avė. J&; aįJJS’ mi.
Tel. LAFayette 8016 

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais
pagal sutartį.

muša į veidų, 
tyliai dejavo, 

t savo šiaudinio 
usi Nesseno ri- 

darėsi vis lauki
me tarp kitų 

jo- jaunas dide- 
tipraus kūno sudė
tas Brnkmanas, 
amasis savo drau-
o:
i ten su juo apsi- 
Villi, nueik pasi
ni rodos, tu kaip 
įsi reikalingas...

žmogus...
Mane apėmt

sibiaurėjimas 
negaliu tam 
nieku padėti, 
sienos vis

fiziologinis pa- 
ir pyktis, kad 
nelaimingųjam 
Kankinimas už

nesiliovė. Tačiau
man buvo- keista, kad kankina
masis jau netverėkė. Gal jam 
užkimšo burnų? O gal jau nu
žudė ir dar tebemuša!

Kambary nerimau, bet ir 
dingti nebnvo kur. Nuėjau į 
išeinamųjų vietų, kuri yra kaip 
tik priešais vienutę, kur buvo 
kankinamas nelaimingasis. Sto

sargybos būste čirpė armoni
ka ir dainavo smogikai: “Vė
liavas aukštyn. Suglauskime ei 
les”.

Užsiklojęs antklode gulėjau 
nejudėdamas, bot užmigti ne
galėjau. Oranienburgo bažny
čios laikroilis išmušė 12. Aš 
vis gulėjau ir galvojau, kad 
kada no-rs būtų gera parašyti 
apie tai kas įvyko Oranienbur
go koncentracijos stovykloje 
birželio 16 naktį. Nužudytas 
dar tik vakar stovėjo ketvir- 
tuojau eilėje, o šiąnakt ji “vy
riausioje kasoje nužudė tardy
tojas Nessenas”.

Roman Hul,

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGI”

Žodžius ir melodijas parašė
Seirijų Juozas.

I dalis — Adventinės ir 
Kalėdinės giesmės, liųrm— 
Žilevičius. 34 giesmės-5Co

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmės, harm. AL Ka- 
canauskas. 30 giesmė? 50c.

III dalis-a) Gegužės mėn. 
giesmės, harm. Al. Kačanaus- 
kas. 28 giesmės 35c

III dalis-b) — Švenč. Sak
ramento giesmės, harm. Al. , 
Kačanauskas. 9 giesmės 15c. i

III dalis-c) — Birželio mė
nesio giesmės, barni. Al. Ka
čanauskas. 36 giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesmės i 
Dievą, harm. Al. Kačanaus
kas. 18 giesmių 25c.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

arba pas autorių
KUN. J. ŽIDANAVIČIUS 

260 East Main Street
Amsterdam, N. Y.

Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ
nupiginta kaina — Piano $1., 
kitiems instrumentams po 
50c.

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUIevard 2800

! JOSEPH J. GRISH
Į LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčio* 

vakarais nno 6 iki 9
Telefoną* OANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St 
Telefonu REPubHc 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

Paucdėlj, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Rez. TeL Republic 5047

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd.
Tel. KEYatone 5286 
Vai. pagal sutartį

6322 So. Western Avenue 
________ PROepeet 1012 ______

TaL OANal 2345

OR. F. G. VVINSKUN AS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir‘7—9 vai. vakare

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St 

Tel. OANal 0402
Tel. Ore. REFublic 76U 
Melrose Park 620

DR.A.R, LAURAITIS
DENTISTA8 

2423 West Marąuette Road
Antrad., kelviilad. Ii senktadienlalr 

9-12 v. rytą; 1-6 p. p.; «-» v. v. 
SeStadlenlals nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.

161 Broadaraj 
MELROSE PARK, ILL 

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

ftcfitadlenlals nuo 2 v. Iki 9 v. v.
Sekmadieniais pagal sutartlea____

Tel. LAFsyette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DFITTTflT A fl

4300 So. Falrfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutartį

Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marųuette Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Nedaliomis susitarus
Subatonis Ciceroj 
1446 8o. 48fh Ct

Nuo 6 Iki 9 vai. vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ava
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:36

vakare
REZIDENCIJA

LAFsyette 3051 2619 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 6—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
norai

Ofiao tel. Cicero 2573

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, III. 
Tel. Cicero 257S

Vai. 2 iki 4 popiet ir nuo 7-9 vak.

CHICAGO
6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMlock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

šeštadieniais nno 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.

TeL HEMlock 4848

Rez.

PER VIRŠ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš- 

IRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI- 
■JAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN- 
K PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI
REIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 

IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

DENEMARK,
Buick - Cadillac - LaSalle

Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS
4631 So. Ashland Avė. 

T*L TABds 0994 
Km.: TsL PLAsa 2400

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

Nedčliomia nuo 10 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonu MIDiray 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

JAU 8UOBĮZO M KALIFORNIJOS

DR, J. SHINGLMAN
Praktikuoja S0 mėty

Heomattam*. tr širdies Ilgos Jo 
sportai yM

Valandos 11-12 A. M. 2-4. 7-R P. M. 
Gyvenimo vieta 1«3« So. ROth Avė. 

Phone Cicero SSfi*
Office 4030 West 13th 8treet

AMERIKOS LIETUVY’7 DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Office Phone Ree. and Offiee
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. Ir 7-S vak. CANaI 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8) 

GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 
2403 W. 63rd St, Chkago-

Nedėllom Ir Trečiadieniais
Pagal Sutarti

Tel. OANa' 0267
Ree. PHOspoet 6669

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

1821 So. Halsted Street
Rceidencija: 6600 So. Arteeiao Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai. vakaro
Tel. BOUIevard 7042

Office Hours
2 to 4 and 7 t© 9 P . M. 
Sunday by Appotntment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUBGEON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL 
Nedeliomis pagal sutartį

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namą Telef. PBOspect 1930

DRi Gi Zi VEZEL IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarta

Tsl. Ofiso BOUIevard 5913-14
Ras. KENwood 6107

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

756 West 35th Street
Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAB

2201 W. Cermak Road
Valaadoa: 1—3 ir 7—8 

Seredomia ir Nedfil. pagal sutartj 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonu REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Reaidencijos Tsl. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.

Resideneija
8939 So. Clarsmont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedaliomis pagal sutarti

Chicagos lietnvlą iv. Kryžiaus li
gonini, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeon8, yra Claae A 
rūšies. Tai yra, aukičianai Ameri 
kos msdikaliai autoritetai mūsą li
goninę priakyri prie geriausią Ame
rikos ligoninių. Baikale naodokitčt 
jos patarnavimu 2700 W. 69th 8t., 
tel. HEMlock 6700.

Tel. Office Wentworth 6380
Bes. Hyde Park 3396

DR, SUSANNA SLAKIS
Moterą tr vaiką ligą gydytoj* 
6900 So. Halsted SL

I Valandos 2—4 po pietą, 7—8 v. vak. J 
'MrvrtMi evradnmie ir enkafenmla

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, den tostų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.

optomktkicai.lv


Pirmaeilėms, geg. 3 d., 1937 krapas

=
KELIONĖ Į PIETŲ KRAŠTUS

(Iš Jurgio Nakrošiaus, Peoples Furniture Co. pasakojimo)

(Tęsinys)
Toliau keliaujant, sprogo 

tajeras. Manėme, kad tai bus 
paprastas daiktas. Bet pasi
rodė, kad mūsų atsarginis 
tajeras besųs nenuimamas 
nuo lanko. Pravažiuojantis 
automobilius sustojo ir pa
matęs mus bėdoj, pasisiūlė 
pagelbėti. Vienų iš mūs įsi
sodino ir vyko į artimiausių 
miestų 40 mailių atstu gauti 
tajerų. Užtruko penkias va
landas. Tuo tarpu kiekvienas 
piHvažiuojantis automobilius 
sustodavo ir teiravosi ar ne
galėtų kuo nors mums pagel
bėti. Pažinoję mūsų reika'ų 

matydami, kad mes šiame 
šte grinoriai, aiškindavo,

ad neitume nuo kelio į krū 
mus, nes ten, sakė, raminsi 
baisių gyvačių ir dieglių. Tai 
mat meksikonų mandagumas 
ir prieteliškumas... Tikri sa- 
maritonai...

Susitvarkę tolimesnei kelio 
nei, pasiekėme 'miestų Vieto
ria. Apsistojome Pickador 
viešbutyje. Tai savotiškas me 
ksikoniškas viešbutis. Mus į- 
vedė į kambarį, kur besan
čios dvi senos geležinės lovos 
su “šieniku” vietoj moder
niško matraco ir su mediniais 
skersiniais vietoj ‘springsų’. 
Tokioj lovoj gulėti buvo vis
gi prasčiau, negu ant plikų 
grindų. Mums, kaipo rakan
dų specijalistams ir žinova
ms, tas viskas buvo labai į- 
domu. Kambarys turėjo du 
langu, bet be stiklų, turėjo 
suveriamas duris, bet neuž-

sriubos neduoda “krekių" 
nei duonos, o gardžių pyra
gaičių. (Bevalgant kalbėjome 
su savininku. Darkytoj mi

nuose raitėsi, kaip gyvatė. 
Užsisukimai gerai paženklin 
ti ir grioviai užtverti. Vaiz
dai buvo stebėtini.

Tuose kalnuose privužiavo- 
•aie miestų darnia. Čia rado
me tų, kad katedra ir vie
nuolynas besųs paverstas į 
kareivines. Viešbuty nei viegliškoj kalboj jis pasakė, kad • . . , .... .• ...... ,n° neatsirado angliškai mojo tėvas iždininkas pas gar

sųjį banditų Panelio Viliu.
kančio, įo mes nemokėjome 
ispaniškai. Tai su dideliu va

Tai buvo šeštadienis. Išėjo- , , • , • • •. . d rgu, rodydami kieme į vista.
me pasivaikščioti. Miestelis' 
nedidelis. Besu daug priva
žiavusių sodiečių. Klausėme
grojant karinį benų. Reziden
cinė j daly girdėjome žvangi
nant gitarų.

Meksikos indijonai

lš miesto Vietoria toliau 
keliaudami jiasiekdne Bl-Si-

ir kumštį, užsiorderiavome 
kiaušinių pusryčiams. Bet vėl 
bėda. Pečius nebuvo užkur 
tas, o nei gesinio, nei elek 
trikinio, nei aliejinio pečiaus 
neturėjo. Tai ir turėjome vy- 
kei be pusryčių, nes laukti 
nenorėjome.

Keliavome toliau. Sostinė

Paruošti vainikavimo iškilmėms. (1 ausiai iliuminuoti ka
ralių rezidencijos — Buckingliam — rūmai Londone. Visas 
Londonas panašiai puošiasi didelėms iškilmėms.

PROFESSOR NOODLE
D«»r Prof«sfior >

I w«nt to see 
{5reat M.D. about 
my nerve condition. 
He made me sthnd 
on foot and hond— in. 
every queer position! 
He pounded me and. 
hammeird me—beyond 
adl reeotfnition! 
Now tell me why this 

itecalied 
tysician. 

A.PIutt'er

Now tell me *. 
1E fitfhbnd duyd* aVerve pht

3
•out |

Sostinėj
Apžiūrėję senovės meksiko

nų šventyklas, pasukome į so
stinę. Po ilgos kelionės mums 
rūpėjo pasilsėti ir gerai pa 
valgyti. Apsistojome May

mon, kur sustojome pusry- jau buvo netoli. Dabar kopė v*ešhuty, o valgyti nu
čianis. Čia pastebėjome, kad.nie į aukščiausių vietų auti1*)0*1110 i tiem va yvšbutį, kur
indijonai sudaro didžiumų gy 
ventojų. Jie be rūpestingi ii 
nepaiso, kaip jiems priseina 
gyventi.

Po to pasiekėme Tamazun 
chale, kuri amerikiečiai pa-

IntemacionaUo vieškelio. Tn «av0,ue labai l»«»k».»ua pie-| j v 1 • 1 • f ■>
vieta yra 8,000 pėdų aukštu- tus užmokėdami po 75c. Pa-

• ’ <r - i— • u i- sirodė, kad didžiuma sosti-moj. Ten radome miegelį i ’
Pachuca. Inės viešbu<V;ll7 sutvarkyti A-

I merikos planu.
Piramidos

lou soon will 
lear-rt witK 
sad surprise — 
Alae, you sūrely 
will, šir I 
You’11 learn. just 
wkat tHe 
*nerve” implies— 
when you receive 
his bill, sir!

Prof. Noodle

didžiulė senoviška katedra y- 
ra pagarsėjus visame pasau
lyje. Ji pralieta statyta dar 
1573 m. Pastatyta ant vie
los, kur buvo senovės ineksi- 
konų aukuras. Du katedros 
bokštai yra po 201 pėdas au
kščio. Turi 198 pėdų platu
mo ir 374 pėdų ilgumo. Vie
nas varpas viename iš tų bo
kštų sveria 27 tūkstančius 
svarų, o jo liežuvis — 500 
sv. Toje bažnyčioje 17 alto
rių, prie kurių Mišios laiko-j 
mos vienu Sykiu.

Po to ėjome apžiūrėti Tau 
tinių Rūmų, kurie buvo pa 
statyti 1692 metais. Stovi to
je vietoje, kur senovės Mek 
si kos valdovų rūmai stovėjo

(Tęsinys 6 pusi.)

VENETIAN MONUMENT CO., INC.Nuo Chicagos iki Meksikos 
sostinės yra 2,376 mailių.

Meksikos sostinė kupina 
senovės Meksikos piramides. visokiausiy įdomybių. Ten į- 
Kai kūne gal mano, kad tik ■ do,„ios yra bažny{ioSi valJi.

Prieš pasieksiant sostinę,
vadino Tom and tharlie . turėjome malonumo pamatyti
Tame mieste <mes susipažino 
me su Meksikos šilk Vabaliais. 
Bet jų produktas negali su
silyginti su Kinijos ir Japo
nijos.

Aukštum°se

Besant tame mieste sužino
jome, kad mūsų tolimesnė ke
lionė žymiai atsimainys. Ke
lias būsiųfe į aukštumas, vin
giuotas ir vaizdingas. Taip 
ir buvo. Dabar mes buvime 
1.000 pėdų aukštumoj, o 10 
mailių pavažiavę jau buvome 
7,500 pėdų aukštumoj. Koks

Egipte tebūta piramidų. Bet 
ištikrųjų piramidos buvo sta
tomos ir senovės Egipte ir 
senovės Meksikoj. Joe randa
si 'miestely Teotiliuacan. Di
džiausia piramida yra skirta 
saulei. Ji yra 761 pėdos ilgio, 
722 pėdų pločio ir 217 penių 
aukščio. Yra sakoma, kad 
tos piramidos viršuje buvus

ški rūmai, biznio įstaigos, se
novės liekanos ir t.t. Sostinės

KIRMĖLĖS UŽPUOLĖ 
MEDŽIUS

ALYTUS. — Alytaus apylin
kėje, Dzūkų miškų plote,1 Su
dvajuose, po žiemos spygliuo-
čius medžius užpuolė - “kara- 

aukso stovylą, bet ispanai jų'jiedas”, kuris gana greit plin

Išdii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių 

-------ro*—
Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 

o-----------
Suvirš 50 metų prityrimo 

— o
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus
■ ■ O ■ ■ ■

rakinamas. Asla buvo šiurkš- skirtingas važiavimas! Mūsų 
automobilius iki šiol buvęs 
geriausioj tvarkoj, pradėjo 
rodyti ženklus visiško suge
dimo. Spėjome, kad motoras 
sugedo. (Jlet vėliau suprato
me, kad oras čia retas ir tas 
veikia ne ant motoro, o ant 
karburatoriaus. Kelias kal-

čių lentų ir purvina. Bet pa 
talinė tai buvo balta ir švari.

Valgykloj taipgi buvo vis
kas meksikoniškai. Vakarie
nė prasideda su sriuba- Rei
kia pripažinti, kad sriubos 
Meksikoj labai gardžios. Prie

nuemę. Skirtumas Meksikos 
piramidų nuo Egipto yra tas, 
kad faraonų piramidos buvo 
statomos iš milžiniškų akme
nų, o Meksiko® piramidos 
statytos iš mažų akmenų.

Į saulės piramidos viršų 
veda trepai ir ten buvome 
užlipę. Po to aplankėme ki
tas senovės meksikonų šven
tyklas ir dvasiškių rūmus.

ta. Ryšium su šios kenksmin
gos ligos izoliavimu, vietoje 
lankėsi miškų departamento 
direktorius A. Ruku'ža, do
centas Mastauskas, miškų ins
pektorius J. Vilčinskas, miški- Į 
ninku mokyklos direktorius J. 
Rauktys ir urėdas Brazauskas, 
kurie nustatė kovos būdus.

SOLISTAMS IR CHORAMS !
Didžiausias Muzikos, Dainų ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MUZIKOS ŽINIOS”
l«t« N. Dameu Avė,, Clilcago, III.

PLATINKITE “DRAUGĄ'

AMERICA’S 
LEADER AT

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Uanktet&ms — laidotuvėms — 
Papuošima ms.

Phone LAFAYETTE 5800

NEW ORLEANS, La., geg. 
2. — Kai kurias Louisiana ir 
Mississippi valstybių dali- 
ištiko viesulas. Y’ra ir žuvu
siųjų.

PLATINKITE "DRAUGĄ”

PETRAS
VAITKEVIČIUSi

mirė gegužės 1, 1937, 5:10 po 
pietų, pusės amžiaus.

Kilo Ift Ažūrine apskr., I’u- 
kilniškių kalino.

Amerikoje išgyveno 28 m.

1‘aliko dideliame nuliūdimo 
moterį Anastaziją, po tėvais 
Šaltis, du sūnų: Bruno ir Jo
ną, brolienę Agnteftką Vaitke
vičienę ir jos Seimą Ir gimi
nes, O Lietuvoj 2 brolius ir 
1 seserĮ ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1631 N. 
32nd Avė. Melrose I’ark, Iii.

Laidotuvės Įvyks Geg. 5 d. 
Iš namų 9 vai. bus atlydėtas 
Į Ml, CarmeI bažnyčią, kurioj 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, i'o pumaldų bus 
nulydėtas Į Mt. CarmeI kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glmireB, draugus-ges ir pazyu- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę moteris, sūnai, bro- 
.ici,ė ir giminės.

laidotuvių direktorius An
tanas Petkus. Tel. CICero 2109.

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH^ERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103

Chicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

mothen, •
lorcoe te peint lite woy to hair 
beafth te fhafr men foftl For wem«e 
fcnow Ihat a heaflhy head producM 
hondtoma hairl And that’, why 
wo«W *v*rywh«r« ara pointing te 
Fom-oi, remarkabl* foaming o3 
thompoo which fir# nourish*, the 
•caip. then take* the duil, parched 
hair and brmg, it bock to gfaerfng 
health. Fom-oi b to economicalj a 
Bttle goe, a long way. A,k your 
druggitt for the regular SOc tize. 
Or. write for a generout Iriai bot
tle, encloting 10c to cover pecking 
and oottage.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hemltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager 
2608 West 47th Street Chicago

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GARY, IND. LAIDOTGVIV DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

Q«r1tniio patąrn&rlmąą — Moterį* patarnaują 
Phone MM «M W. U Avė

— Kad Kristus būtų ir tū
kstantį kartų gimęs Betleju- 
je, o ne manyje, vis dėlto aš 
žūčiau. T. WL Foersteris

Žemesnės klasės yra tos, ku
rios nieko nedaro žmonijos la
bui. H. Marion

(7

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

VIRginia 0883

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 116.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 West lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

£

AMRIII AMPC PATARNAVIMAS HmDULHnVL DIENĄ IR NAKTĮ

rh W A T koplyčios VISOSE 
U I K/Vl MIESTO DALYSE

EzmkisirSaE
P. I. Ridikas
betaria ir Si
I. Liderins
S. P. Mažėta
A. Masalskis
r-

1410 So. 49th Ct., Cioero 

Phone Cicero 2109

718 Weat 18th Street 

Phone MONroe 3377

1646 Weat 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Ąve. 
Tel. PULIman 5703

3354 So. Halated SL 
Phone BOUIevard 4069

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1270

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

8319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

3307 Lituanica Avė. 

Phone BOUIevard 4139
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Į DARBĄ MARIJONŲ BENDRADARBIAI!

riaueybė-R kviečiamas, Angli
jos užsienių reikalų viceminis- 
teris lordas Blymouthas birie 
lio mėnesio pradžioje atsilan- 

Iš Dešimts, Labiausia Lietuvoje. Ta pačia proga
Sužeistas Ed Dikšas lordas p,ymoutha* žada taiP sužeistas ta. uucsas lpat lankytis ir Pabal.

tės valstybėee.
Kam iš lietuvių katalikų 

nebuvo žinomi amžinos at
minties tėvai — kun. Felik
sas Kudirka, kun. Vincentas 
Kulikauskas, kurie gyvį bū
dami yra aplankę su misijo
mis skersai ir išilgai plačiųjų 
Alnerikos lietuvijų. Jie savo 
pamokslais žadino ir ugdė 
mumyse katalikiškųjų akcijų 
ir stiprino dvasiniai. Tat ir 
Šia proga, atmindami juos, ir 
kad pagerbus juos 'mirusius, 
kad patvarkius jų amžino po
ilsio kapus Šv. Kazimiero ka
pinėse, kur jie randasi pa
laidoti, turn gražiam ir kil
niam tikslui gegužės 9 d. re

VIETINĖS ŽINIOS

Ne Visuomet Ir Plė
šikams pavyksta

Braidwood, III., miestely 
plėšikai įsilaužę j paštų išvil
ko 800 svarų saugiamųjų spi
ntų. Bekeliant į trokų, spin
ta išslydo iš rankų ir įkrito 
į balų. Ilgai plėšikai munlė- 
sų Stačiau įmokai p negulėjo 
spintos iš lialos iškelti: ji vis 
grimzdo gilyn. Matydami, 
kad nieko nebus, palikę spin
tų įsilaužė į vienų grosernę, 
tačiau pinigų registery nėra. 
Paskui bandė įsilaužti į kitų 
krautuvę, bet tiek jau buvo 
pavargę, kad negalėjo durų 
atidaryti. Tad sėdę į trokų 
nuvažiavo savais keliais nie
ko nelaimėję.

Pakliuvo Ten, Kur 
Nesitikėjo

Gražiai pasirėdęs vyras su 
mergina anų vakarų nuvyko 
į Lake Sliore Atliletic klūbo 
balių, surengtų vienos labda
ringos draugijos naudai. Pa- 
sidedant drabužius, prie jo 
priėjo du vyrai ir užkalbino:

Nuteistas kalėti. K. W. McKinlay už teismo paniekų ryšium su Zintako bylos “jury” 
nario papirkimu, nuteistas kalėjirnan vieniems metams. Iš kairės į dešinę: R. W. McKin
lay, (antras) diskusuoja su adv. Ben Sbort (kairėj) ir G. Guentber (dešinėj). Toliau Mc
Kinlay sūnus. .

ngiamas bankietas Aušros 
Vartų parap. svetainėje, 6 v. 
vakaro (West Side), kad su
kėlus lėšų jų kapų pagraži 
nimui ir palaikymui gražiau
sioje tvarkoje. Kad tas ban
kietas būtų sėkmingas, kolo
nijų Marijonų bendradarbiai- 
bės kviečiami smarkiai padi
rbėti, kad išplatinus kuodau
giausia tikietų. Būkime ben
dradarbiais ne vien iš var
do, bet ir darbais. Tat, į da
rbų, broliai ir seserys, nes be 
jūsų pasidarbavimo tikslas 
kaip reikia nebus atsiektas. !

Jonukas

“How are you, doctor”.
Po tų žodžių pora atsidū

rė detektyvų biure.
Pasirodė, kad tie du jį už

kalbinę vyrai buvo detekty
vai, o užkalbintasai daktaras 
Arcliie Goldstone, 52 m. amž., 
baigęs medicinos mokyklų, 
bet, užuot praktikavęs medi
cinų, praktikavo vogimų gra 
žnų (jewel). Jis yra žinomas 
kelių miestų policijai ir kelis 
sykius baustas kalėjimu.

Moteris, kuri jis sakė yra 
jo žmona, paliuosuota, o paL 
daktaras Nulaikytas invesrti- 
gacijai.

Plėšikai Padegė 
Teatrą

Mažam judžių teatre 612 S. 
State st., gaisras padarė 
$1000 nuostolio. Pasak pana
ktinio, vidurnakty nepažįsta
mi asmenys pabarbino į te
atro duris. Kai panaktinis a- 
tidarė ir įleido į vidų, plė
šikai privertė jį gulti ant 
grindų, o patys ėmėsi pade
gimo. Atvykę gaisrininkai vi
duje rado 10 rgaliomų blekinę 
pilnų gazolino.

Sveikiname
Aleksandrus!

Praėjusį penktadienį ant 
State st., prie Congress, įvy
ko gatvėkarių susidūrimas. 
Važiavęs į šiaurę State - Mi
chigan gatvėkaris užvažiavo 
ant kito gatvėkario, tas atsi
mušė į prieky stovėjusį tak
si, o taksi atsimušė į tretį 
gatvėkarį. Be daugelio gat- 
vėkariuose supurtytų žmo
nių, iš kurių labiausia Edv. 
Dikšas, (atvaizde) 22 m. am
žiaus, gyv. 3418 Lowe avė. 
Jis važiavo taksi. Nugaben
tas į St. Luke ligoninę.

DAR APIE BRONIŲ 
BARTKŲ

Nepamirškite šį vakarų pa
siklausyti Bartkų Šeimynos, 
tikros lietuvių pasakos, kuri 
yra leidžiama kiekvienų pir
madienio vakaijų per šalti- 
miero programų lygiai 10 va
landų. Muzikalinę dalį šios 
programos išpildys Grenadie
rių vyrų trio ir akordionistas 
Aleksas Shemetas. Bartkų 
Šeimyna yra leidžiama pas
tangomis Standard Federal 
Savings and Loan Ass’n., 
2324 S. Leavitt st., kur pir
mininkauja J. Mackevičius. 
Nepamirškite pasiklausyti.

Klausytojas

ATVYKS ANGLIJOS UŽ
SIENIŲ REIKALŲ VICE- 

MINISTERIS

j KAUNAS. — Lietuvos vy-

..šiandien šv. Aleksandro 
diena. Kadangi tų gražų va
rdų turi gerbiami kunigai 
klebonai: A. Skripkus. šv. 
Kryžiaus parap. klebonas ir 
A. Baltutis, Gimimo parap. 
klebonas, dėl to juos nuošir
džiai sveikiname, palinkėda
mi jiems ilgiausių metų. Svei
kiname ir kitus Aleksandrus.

Prohibicija Banko 
Kasininkui

Deerfield State banko ka
sininkas Barney Paulsen, ku
ris išeikvojo $2,500 banko pi 
nigų, nuteistas metams į fe- 
deralį kalėjimų, bet teisėjas 
Charles E. Woodward patva
rkymu bausmė jam bus pa
naikinta, jei išpildys tris į- 
sakymus: grųžins lankui iš 
eikvotus pinigu*, per keturis 
metus nei kojos neįkels į 
saliūnų ir visų laikų gyvens 
su tėvais. Paulsen prisipaži
no daugiausia pinigų pralei
dęs rodauzėse.

Piknžkai Vytauto Parke

Šv. Jurgio parap., gegužės 
23 ir rugpiūčio 29 d.

Šv. Kryžiaus. parap. — bi
rželio 27 ir rugpiūčio 22 d.

Nekalto Pras. P. Š. parap.
— liepos 4 ir rugsėjo 19 d. 

Gimimo P. Š. parap. — bir
želio 13 ir rugsėjo 5 d.

Šv. Antano parap. — birže
lio 20 ir rugsėjo 12 d.

Visų Šventų parap. — Ha 
pos 18 ir rugsėjo 26 d.

Dievo- Apvaizdos parap. — 
birželio 6 ir rugpiūčio 8 d.

Šv. Mykolo parap. — lie
pos 25 d.

Šv. Juozapo parap. — ge
gužės 30 d.

Aušros Vartų parap. — ge 
gūžės 2 ir rugpiūčio 15 d.

ŠŠ. Petro ir Povilo parap
— gegužės 9 ir rugpiūčio 1 d 

Šv. Kazimiero parap. — lie-

KELIONĖ Į PIETŲ 
KRAŠTUS

(Tęsinys iš 5 pusi.)

Tuose rūmuose randasi val
diški ofisai. Laipiojant di
dingais laiptais matėme ant 
sienų vaizdus iš Meksikos is
torijos.

Toliau aplankėme Meksikos 
Veneeijų, kuri guli netoli so
stinės. Ta vieta vadinasi Xo- 
chimilco. Tenai yra plaukio 
jantis sodas. Tame sode plau
kiojome valtimis, kurias ir
klavo indijonai. Kitomis val
timis merginos irkluodamcs 
mėtė į mus įvairiausių gėlių. 
Kitomis valtimis irklavos jau 
n i vyrai, kurie skambino gi 
taras, banjos, zelmfonus ir ki
tokius instrumentus. Kitomis 
valtimis plaukioja valgių pa
rdavėjai.

Aplankėme ir keletu 
įdomių priemiesčių.

(Bus daugiau)

kitų

pos 11 d.
Liet. Vyčių — liepos 5 d 
Labdaringosios sųjungos —

gegužės 31 d.
Sv. Kazimiero Akademijos

— gegužės 16 d.
Dienraščio “Draugo” —

rugsėjo 6 d.
Kun. A. Linki' s

TOOK OFF 17 LBS. 
OF ŪGLY FAT

HKKDKO DOCTOR’S ADVICI

Mrs. Robert Hlckey, Rosevllle, 
Callf., wrltes: "My doctor prescribed 
Kruachen 8alts for me—he aaid they 
wouldn’t hurt me ln the leaat. I’ve 
loat 17 lba. ln 6 weeka. Kruachen ls 
worth Ita welght ln gold.**

Mrs. Hlckey pald no attentlon to 
gosalpers who aaid there wua no 
eafe way to reduce. She wlaely fol- 
lowed her doctor’s advice. Why don't 
YOU T o

Oet a jar of Kruachen to-day (luste 
4 weeka and costs būt a trlfle). 
Simply take half teaapoonful ln eup 
of hot water every tnorning. A’’ 
druggiata.

“DRAUG 0” 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS jvyks 

GEGUŽĖS 29 D. 

laivu “Gripsholm”

tiesiog į KLaipėdą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Gripsholm” 

Ruoškitės iš anksto

Dog-Gone Tired?

For vreeks on end, a million Uttle 
voiess ali over that body of yours, 
bagging you to lie down end rcit?
You haven’t been treading the light 
fantaatic into the wee emali houre, 
eitherl
Weū, lt*a time to viait your good 
friend, the doctor. Uneaplainable 
fatigue te an early aign of tubercu-

Remember, there’a a way of aolving 
tbe mystery.

UNCOVER TUBERCULOSIS BY 
MODERN METHODS 

Ltt tht doctor bt jroor guidt

Kun. J. Bružiko, S. J. 
Adresai:

Nuo geg. 24 iki 30, — 1910 
E. Falls str., Niagara Falls, 
N. Y.

Nuo geg. 31 iki birž. 4. — 
260 E. Main Str., Amster- 
dam, N. Y.

Nuo birž. 4 iki 13. — 432 
VVindsor avė., Cambridge, 
Mass.

Stop 
Itching 
Skin

Žemo greitai atleidžia Nležlančląs 
Hashes Ir Rlnguorn skausmus 
— sustabdo Eeaema, Spuogų Ir 
panažus odos nesmagumus. MI-

. Iljonal vartojo Žemo per 25 me-' 
t tus. Ir visi gyr* Ją kaipo (varią' 

saugią, atsakančią gyduolę pa-' 
lengvinimui odos nleUjlmams. 
Užtvirtinta Oood Housekeeplng
Bureau. No. 4(74. (to. I0o. (1 
Visose valstlnlse.

žemo
FOR $KIN IRRITOTIONS

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. 0. “KELIONĖ APLINK PA
SAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Būčiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avenue

ii B
BI hBI /M f

Išpardavimas ant Pianų, 
Akordionų 10—12 Basų <le- 
monstratoriai po 2^.50

48 Basų demonst. už 
$^■7.50

80 BBasų perdirbtos už 
$^10.50

120 Basų perdirbtos už 
$fiK.OO

120 Basų naujos už
$99-5°

Pilnas kursas lekcijų dykai

Naujos skaTLyklos po 
$2^9-50 ir aukščiau

Demonstruotos skalbyklos 
ABC, Thor po 

$0^.50

BUDRIK FURNITURE 
MART

los. F. Budrik, Ine
3417 S. Halsted St.

Tel. Boul. 7010

Pasiklausykite ernžnus protrra- 
mn nekėlioje WCFb — 970 Kil., 
7:30 iki 8 vai. vak., Chicagos 
laiku. PLATINKITE “DRAUGĄ”

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKEVI6IU8, BAČKUS

Chicago, Illinois

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU

Chicagoje ir apielinkėf 
lengvais išmokėjimais dė 
nupirkimo, pataisymo ir 
statymo naujų namų.

4
dėl

Išmokam 4%
DTVIDENTAS ITŽ 

PADĖTUS PINIGUS.
Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.
Dėl informacijų kreipkitės į

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OE 

CHICAGO.
2202 VVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
V S AI PIGIAI NAMAI

Pardavimui 3 aukštų, 6 flatu plytų 
namas, gerame stovyje, šalie tuš
čias lotas, Bridgeporte, arti šv. Jur
gio bažnyčios. Visai pigi ka;na, 
nes paimtas už morgičius. 3315 So. 
Halsted St. Tel. YABds 1546.

REIKIA DARBTNINKO ANT 
____________ FARMOS___________
Tuoj reikia npvsenio vyro ar poros 
lengviems darbams ant farmos. 
Kreiptis vakarais po 6 v. v. 2-ras 
ankštas. 1808 So. 50tb Avė., Cicero, 
TH.

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpini. Palendvltsa. T.ležuvlnl. 
Rn-nvtknl. Aenrknl. Knldninlal Ir 
kili skanumynai Iš Lietuvos. Par
duodam ir krautuvėms Wliole- 
sale.

BAI/riC IMPORT CO.
805 West l»lli St., Chlengn. 

Te’. HAVmnrket S555

J. BALSEVIČIS >
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Alielir, Stiklai ir 
VARNISAS

2325 So. Hovtie Avenue 
Tel. CANaI 6850


