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POPIEŽIUS PAGERBIA 
CHICAGO KARDINOLĄ

SOVIETŲ REŽIMAS RUSI
JOJE VOS LAIKOSI

APAŠTALIŠKAS DELE- 
GATAS DALYVAUS

IŠKILMĖSE
IŠTREMTAS ARKIVYS
KUPAS GRĮŠ į MEKSIKĄ

Tuo būdu drožiamas smūgis 
Vokieti jos naciams

CASTEL GANDOLFO, lie
pos 18. — Šventojo Tėvo Pi
jaus XI viešojoj audiencijoj 
vakar buvo meldžionių grupė 
iš Chicago. ispanų vienuolės 
ir keletas šimtų jaunavedžių 
porų iš įvairių šalių.

Šventasis Tėvas kalbėdamas 
chicagiečiams meldžioninis 
tarp kitko pagerbė kardinolų 
Mundeleinų sakydamas “Jū
sų didingas kardinolas yra 
pasižymėjęs drųsa ginti Dievo

ir Bažnyčios ir sielų gerovės 
teises.”

O ispanų vienuolėms pareiš
kė, kad Ispanijos vargai ar
timoj ateity pasibaigs.

Čia aiškinama, kad Popie
žius didžiai įvertindamas Chi
cago kardinolo žygį smogė 
Vokietijos naciams, kurie rei
kalavo kardinolo nupeikime. 
Tuo būdu jų reikalavimas at 
mestas ir kardinolo pareikšti 
tiesos žodžiai apie Hitlerį pa
tvirtinti.

BOSTON, Mass., liepos 
17. — Čia įvyko Armėnų šel
pimo organizacijos suvažiavi
mas. Armėnų revoliucininkų 
federacijos atstovas Ar*ag 
Aršagouni pareiškė, kad sovie

DUBUQU& Iowa, liepos 17. 
— Šios liepos mėnesio pabai
goje ši arkivyskupija mini 
šimto metų Sukaktuves.

Liepos 28 d. Šv. Rafaclio 
katedroje įvyks iškilmingos pa

tų režimas Rusijoje jau arti- maldos. Apaštališkas delega-

NACIONALISTAI MINI 
LAIMĖJIMO SUKAKTI

Madrido Valencijos radikalai 
tarpusaviai riejasi’

1IENDAYE, Prancūzija, lie-, vo niekšiškus darbus.
pos 18. — Žiniomis iš Ispar 
n i jos, nacionalistai sukėlė 
puolimų Madrido vakaruose 
ir triuškina naujai užimtas 
radikalų pozicijas.

SALAMANCA, Ispanija, He

mų niW &mas mini 
kaktuves, kaip 
voja prieš radik 
.Madrido ir Valencijos bolše- 

* Mildis* Vdrle h tais* dari
bai^ .sukėlė, p»lieįi»;$ųr4* Ka* 
talikų žudymais jie priverti'* 
ispanų tautų sukilti prieš ?a-

k’

MOLOKAI SALOJE PASTA
TYTA NAUJA BAŽNYČIA

HONOLULU, liepos 17. — 
Molokai saloje, augant katali
kų skaičiui pastatyta nauja 
bažnyčia, kurių apaštališkas 
vikaras JE. vyskupas S. P. 
Alencastre pašventime

Molokai saloje yra raup- 
enočių kolonija, kuri tik salos 
dalį užima Kitas salos dalis 
apgyvenę sveika žmonės.

-M-
NUTEISTAS 14 METŲ 

KALĖTI

Dr. F. J. Furch, kojų pėdų 
specialistas, už savo divorsuo- 
tos žmonos nušovimų teismo 
nuteistas iki 14 metų kalėti.

ORAS
Ne-CHICAGO SRITIS, 

pastovu ir kiek šilčiau.
Saulė teka 5:30, leidžiasi 

8:22.

Jan atspausdinti ‘7Draugo"’

Pikniko tilrtetai. Galite juos 
įsigyti “Draugo” redakci
joj arba nuo “Draugo” iš 
nešiotojų.

Su šiais ti?rietais galite 
įrdti į daržų ir dar galite 
laimėti vienų ii trijų bran
gių dovanų.

Vięneri metai kaip ispanai 
grumiasi prieš raudonuosius. 
Kova dar nebaigta, bet na
cionalistų dideliais laimėji
mais radikalų įsigalėjimas su
trukdytas. Ir kova toliau bus

J^įmėji
mo. u iptmėjipias •ųzuKfmtas, 
kadangi radikalai tarpusaviai 
rUjiafii. Tas reiškia jų visiš
kų susmukimų.

... Radikalu itepaprastas rieji- 
tvųsig patvirtinųrpfes iš Lon
dono. Radikalams nesiseka 
kovoti prieš nacionalistus.

GERIAUSIAS OBZ) LAIVY 
NAS PASAULY

LONDONAS, liepos 18. — 
Konservatorių partijos susi
rinkime ministeris pirminin
kas Cbamberlain pareiškė, 
kad Anglija turi geriausių pa
sauly kariškų oro laivynų, ku
rį sudaro 4,390 lėktuvų. Turi 
4,000 vairininkų ir 72,286 vy
rus oro laivyno tarnyboje, įė- 
mus atsargas.

LEWIS TURI SĄRYŠIŲ SU 
MASKVA

naši į liepto galų ir greit tu
rės susmukti. Sovietų valdžios 
susmukimas pagreitintas ge
nerolų sušaudymais.

Anot Aršagouni, sovietų ka 
riuomenė suirusi. Ji perdėm 
perslcriosta revoliucijiniu są
jūdžiu. Stalino paskelbta Ru 
sijai konstitucija yra niekas 
daugiau, kaip tik “raudona 
silkė skersai tako”. Su šia 
konstitucija paskiros Rusijos 
valstybės ((respublikos) sus
kaldytos į dalis, kad jų žmo
nes tarpusaviai piudžius ir a- 
titolinus sovietų rėžimo griu
vimų. Pati Armėnija suskaldy 
ta į tris dalis.

Aršagouni mano, kad dalią r 
japonai turi puikių progų Si
bire su bolševikais apsidirbti. 
Armėnai turi būti pasirengę. 
Sovietams griuvus, armėnai 
turės subrusti atstatyti ne
priklausomų Armėnijos vals
tybę. i

NEW YORK, liepos 17. - - 
Amerikos Darbo federacijos 
organizatorius K. H. Dowell 
San Diego distrikte andai pa
reiškė, kad J. Valstybių tei
singumo departamento ranko
se yra 750,000 dol. vertės su
naudoti čekiai iš komunistišku 
šaltinių C.I.O. vadui Lewisui. 
Tačiau minėtas departamentas 
iš to nieko nedaro. Savo ran
kose tnri aiškius įrodymus, 
bet nieko neveikia.

tas JE. arkivyskupas A. G. 
Cicognani pontifikuos iškil
mingas Mišias.

(BERLYNAS, liepos IS. — 
Vokietijos naciai nusprendė, 
kad žydai negali paveldėti a- 
rijų paliktų turtų.

SAN ANTONIO, Tcx., lie
pos 17. — Katalikų Bažnyčiai 
kiek nors susitaikius su Mek
sikos vyriausybe, penkerius 
metus čia ištremtas Morelin ar 
kivyskupas L. Ruiz, kurs yra 
ir apaštališkas delegatas Mek
sikai, nusprendė girįžti į Mek
siku. *

(Arkivyskupas pareiškia, kad 
jis grįš rudenį, atidarius mek
sikiečių seminarijų Las Vegas, 
New Mixico valstybėje. •

Kiti keli ištremti vyskupai 
jau grįžę į Meksiku.

JAPONAI PASIRENGĘ 
UŽIMTI PEIPINGĄ ;

Tokijo jdavė Kinijai paskuti
nius savo reikalavimus .

TOKIJO, Japonija, Ii epo*»
18. — Japonų ministerių ka

si a n<

ANGLUOS PLANAS ISPA
NIJOS REIKALU

LONDONAS, liepos 17. — 
Papildomomis žiniomis, An
glija parūpino naujų Ispani
jos reikalu nesikišimo planų, 
įdavė jį tarptautiniam nesiki
šimo komitetui ir laikinai lai- 

'imėjo. Visų dvidešimts septy- 
' nių valstybių atstovai, kurių 
tarpe ir Prancūzijos atstovas, 
pripažino, planų svarstytinu 
ir tomis dienomis jo posmai 
nuodugniai bus gvildenami.

Šiei svarbiausieji Anglijos 
plano posmai:

1. Karo laivynų patruliavi
mų ko veikiau pakeisti stebėto 
jais visuose Ispanijos uostuo
se.

2. Atnaujinti Prancūzijos ir 
Portugalijos pasieniams kon
trolę.

3. Sudaryti neutralinę komi
sijų prižiūrėti ir tvarkyti sve
timų šalių savanorių ištrauki
mų iš Ispanijos.

4. Kaip tik savanorių iš
traukimas bus pradėtas, ispa
nų radikalams ir nacionalis
tams pripažinti lygias karian- 
jančių pusių teises. a

5. Visas nesikišančias į Is
panijos reikalus valstybes pa 
kviesti, kad jos ir toliau lai
kytųsi to nusistatymo.

binetas šiandien specialiam 
posėdyje nusprendė dar kar
tų, ir tai paskutinį, paragin
ti Kinijos centro vyriausybę 
ko veikiau pradėti taikingus 
pasitarimus krizės nusikraty
mui ir karo išvengimui.

Japonų vyriausybės statomi 
Kinijai galutini reikalavimai 
nežinomi. Tačiau , iš ankstį 
vesnių reikalavimų patiriama, 
kad japonai pasiryžę būtinai 
užimti Peipingų ir apylinkes, 
jei Kinija bandys jems prie
šintis. Sakoma, tas bus pada
ryta be oficialaus karo pa
skelbimo.

Spauda, praneša, kad visa 
Japonija karu užsidegusi ir 
visoj šaly sukeltas kariška: 
bruzdėjimas.

Iš visų Japonijos dalių ka
riuomenė siunčiama į Man- 
džiukų, Korėjų ir Kiniją

ŠANCHAJUS, liepos 18. -- 
Japonų kariuomenės vadai 
įspėja Kinijos vyriausybę, kad 
ji pripažintų japonų reikala
vimus, nes tik tuo būdu bus 
išvengta kraujo praliejimo. 
Japonai atvirai pareiškia, kad 
jie yra pasiryžę užimti Pei
pingų ir dvi. Kinijos provin
cijas. Sakosi, jie tai atliks,
be
$
ab
nidči

kraujo liejimo išvengimui 

provincijų r2 ’ ' ’ ’raukti ki-

Tas reiškia, kad japonų pa
siryžimas nekeičiamas ir Ki-*
nijai tik patariama kas da
ryti, kad kraujo liejimo iš 
vengti. , , ;•••

Japonai užėmė Tientsinų iy 
tenai įsteigė savo kariško vei
kiamo stovyklų. Kinija yra be 
jėgė. Nėra kam, kas galėtų 
jų aktualiai ginti.

BAISI NELAIMĖ ANT GE
LEŽINKELIO INDIJOJE

PATNA, Indija, liepos 18. 
— Baisi nelaimė įvyko ant 
geležinkelio.

Iš Kalkutos važiuojančio į 
Delbi keleivinio traukimo 
garvežys nušoko nuo bėgių ir 
su savimi nuo aukšto pylimo 
į pašlaitę nutempė septynis iš 
devynių vagonų.

Apie 300 keleivių žuvo ir 
toks pat skaičius sužeista.

Nelaimės priežastis tiriama. 
Kalbama, kad pirmiau būta 
pasikėsinimų prieš šios linijos 
traukinius.

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ KEIS 
T UČIO SPULKĄ

PICCARDAS VOS IŠLIKO 
GYVAS

LANSING, Iowa, liepos 18. — 
Dr. Jean Piccardas darė ban
dymus iškilti į stratosferų ne 
su vienu dideliu balionu, bet 
su daugybe mažųjų guminių 
balionukų.

Su 80 balionukų jas iškilo 
aukščiau kaip 10,000 pėdų, 
tačiau nusileidžiant prie pat 
žemės balionukai susprogo, 
gondoloj sudegė visi moksli
niai instrumentai ir jis pats 
vos išsigelbėjo.

IŽ ISPANUOS PARVEŽTI 
SUŽEISTI ITALAI

TŪKSTANČIAI LIETUVIU PAGERBC 
DARIAUS IR GIRĖNO ATMINT] :

Prie paminklo atvyko Lietuvos 
lakūnai, sportininkai ir 

kiti svečiai
Užvakar prie Dariaus ir Gi

rėno paminklo susirinko tūk
stančiai lietuvių, kad pagerbti 
didvyrių lakūnų brangių at
mintį. Tai buvo keturių metų 
sukaktuvių minėjimas nuo 
tragingojo jų žuvimo.

Lietuvos lakūnai Jonas 
Pyragius (Dariaus draugas) 
ir Bronius Ožkinis uždėjo ant 
paminklo vainikų nuo Lietu
vos Aero Klubo. J. Pyragius 
susijaudinęs pasakė kalbų, pa
brėždamas kokių didelę reikš
mę mūsų tautai turėjo Da
riaus Girėno gygis. Kitų vaini
kų uždėjo Lietuvos sportinin
kai, V. Augustauskui vado
vaujant. Jis ir kalbų prie pa
minklo pasakė. Taip pat kal
bėjo ir trečias svečias iš Lie
tuvos M. Kviklys.

Begalo gražaus įspūdžio pa
darė į tūkstantines žmonių 
minias, kuomet iš Lietuvos 
sportininkų stiprių krūtinių 
prie paminklo, uždėjus vaini

kus, suskambėjo galingoji 
giesmė — “Marija, Marija.’* 
Tai susirinkusius iki aš&rų 
sujaudino.

Šiose iškilmėse dar kalbėjot 
Vasal le, Bordenas, Kai, Kon
sulas P. Daužvardis, Kumskis, 
Mrs. Trust, Egan, Gilienėj 
Vanagaitis, dr. Nares, Šimu4 
tis. Buvo priątatyta ir D& 
riaus sesuo Mrs. Stulpinus.J I

Iškilmės prie paminklo pra
sidėjo 8 vai. kelių legijonje* 
rių posri;,T>arIa~us Girėno"pos* 
tui vadovaujant, paradu. Pa
radas ėjo nuo Western avoĮ 
69 gat. ir California avė. iki 
paminklo.

Be viršiau suminėtų kalbė
tojų lakūnų ir sportininkų, iš
kilmėse dalyvavo svečiai ia 
Lietuvos: ponia Augustai®* 
kienė, p. Gilvydis, Vyt. Alan
tas- J akševičius, “Liet. AL 
do” redaktorius ir p. Petro* 

“Liet. Žinių” atstovu.nis,

Vokietijos protestantai raginami drtiJ 
so katalikais

Tas reikalinga kovai su naciais^ 
kurie puola krikščionybę į

J. VALSTYBĖS ĮSPĖJA 
JAPONIJA IR KINIJA

SUDARĖ NAUJĄ 
NITĄ

PRAIIA, liepos 18.—Atsi
statydino Čekoslovakijos mi
nisterių kabinetas. Atsistaty
dinęs premjeras M. Hodza 
.greit sudarė naujų kabinetų.

KABI-
70 ŽUVO, 300 SUŽEISTA

ŠANCHAJUS, Kinija, lie
pos 18. — Sprogimas sunai
kino kiniečių parako ir mu- 
nicijos fabrikų Čungkinge. 70 
asmenų žuvo ir daugiau kaip 
300 sužeista.

Šeštadienio vakare ginkluo
ti plėšikai užpuolė Keistučio 
spulkų (870 W. 33rd str.) ir 
išvogė $434.00, priversdami 
Jonų Evaldų, spulkos sekre
torių, ir Marijonų Dannnis, 
stenografę, išeiti į paskutinįjį 
ofiso kambarį.

tOAETA, Itailija, liepos 17. 
— Italijos ligonlaivis parpiau 
kė iš Ispanijos pakraščių. Par 
vežė apie 800 sužeistų italų 
savanorių. Sakoma, jie sužeis
ti paimant Bilbao miestų.

L. Debovskis, 42 m. amž , 
vienoj parduotuvėj vienų plė
šikų užmušė, kitų sužeidė ir 
pats sužeistas.

WASHINGrTON, liepos 17. 
— J. Valstybių valstybinis se 
kretorius Cordell Hull paskel
bė įspėjimų Japonijai ir Kini
jai, kad jos negali sukelti tar
pusavio karo nepalietnsios a- 
merikoniškų ir kitų šalių rei
kalų Azijos rytuose.

Sekr. Hull pareiškia, kad 
kariškas sųjudis, arba patsai 
karas ne vien liečiat gretimas 
valstybes, bet visų pasaulį. 
Po to sekretorius išdėsto Ame 
rikos nusistatymo užsienių rei 
kalais principtus.

J. Valstybes, sako jis, stovi 
už tautinį ir tarptautinį susi
laikymų; visų tautų susiturė
jimų nuo jėgos naudojimo ir 
nesikišimų į kitų tautų vidaus 
reikalus; tarptautinių sutar
čių griežtų pildymų; prirei
kus, sutarčių panaujinimų; vi 
sų tautų teisių geriamų; pre
kybos užtvarų mažinimą; ko
mercinės lygybes progų; gin
klavimosi apribojimų ir maži
nimų.

Pažymėtina, 1932 m. J. Val
stybės proteetavo Mandžinri- 
jos reikalu. Tačiau nieko ne
laimėta. ,

PLATINKITE “DRAUGĄ”

BERLYNAS, liepos 18/ 
Vietos katalikiškam savait- 
raštyje atspausdintas Vokieti* 
jos protestantams raginimas, 
kad jie be atidėliojimo dėtu-, 

Su katalikais — sudarytųsi
bendrų frontų kovoti su na* 
ciais, kurie atkakliai puola 
krikščionybę.

Protestantai su katalikai* 
turi sudaryti solidarų frontų 
ginti krikščionybę, kuri ai* 
kakliai puolama, pažymima 
atsišaukime.' Protestantai 
katalikais turi sudaryti sųjttfe 
gų už Kristų. Be solidarumą. 
Kristaus priešai dar d&agiagųJ 
įsigalės ir tuokart su jais ko* 
va bns neįmanoma.

Laikraštyje atpasakoj 
kataliko F. J. Ritter von 
kalba, sakyta 1846 metafei 
Badeno parlamente. Von bmĄ 
tarp kitko buvo pareiškęs:

“Prisirišę prie pozitivio 
krikščioniška tikėjimo protes
tantai turi jungtis su kata
likais, jei pageidauja išlaikyti 
tų pat krikščioniškų tikėjimų. 
Ištiesiu savo taikingų rankų 
ištikimiems protestantams, ka
dangi mes turime savo beo* 
drų priešą — kylantį pagonis-
niį"' kuria tikslas sunaikin*• ••
ti mūsų bažnyčias ir valsty
bę.”

SALZBURGAS, Austrija, lia* 
pos 18. — Policija areštavo 
55 nacius agitatorius. O



I
Iv

BBAtOAS Pirmadienis, liepos 19 d., 1937

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY EBIEND 

P»t>ll«h»<l Daily. Exo«pt Buaday.
8UBSCR1PTION8; One Tear — 9<.»0; 81* Montha

— 11.50; Three Monthe — 12.10; One Month — 73d. 
■ttrepe — One lear — »1.00; 8lx Montha — •«.«•{ 
Copy — ,03c.

Advertlsin* lr “DRAUOA8” brtnjje best reaulla.
AdvertUiug ratea on appltcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

“DRAUGAS”
Išeina nūdien, Uekyrus eeKmadleniu*.

Bendradarbiams lr korespondentams ralių įieCrųtlna. 
)el nepraloma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam tiks
lui palto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
syti Ir trumpinti vlaua prisiųstus ralius lr ypač ko- 
reepondencljaa sulyg savo nuožlfiroa. Korespondentų 
prašu rslyu trumpai lr allklal (Jsl galima m&omaja 
iaaAlntle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos laikraltln nededamos.

Reduktorius pritina — nuo < vai. Ilgi 1 vai. popiet.
PRENUMERATOS KAINA; J. Aitteilkos valstybėse: 

Metams — l’usel metų — II.lo; 'friina mėne
siams — 32.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — 37.00; Pusei melų 
— 31.00. Pavienis num. 3c.

Skelbmų kainos prlaiunčiamos pareikalavus.

A.L.R.K. Federacijos 26 Kongresas 
Rugpiūčio 24, 25 ir 26 dd. 

Lawrence, Mass.

A. L. R. K. Fėderacijos konstitucija 
persk. IV, galiodama pirmininką šaukti Ko 
ngr&są, paragrafe 2-me sako: “Kongresą 
vieną kartą, į metus šaukia Federacijos Cen
tro Valdybos Pirmininkai!’k Imdamas sau 
už pareigą naudotis ta autoritetinga teise 
šiuoiui skelbiu A. L. R. R. Federacijos 26-tą 
Kongresą rugpiūčio 24, 25 ir 26 dd. Law- 
rence, Mass. Ta pačia proga su tikru lietu
višku nuoširdumu kviečiu į Kongresą visus 
lietuvių katalikų pąippijų vadus - dvasįnin 
kus ir tose paraptjcefet dirbančius, kataliky
bės ir lietuvybės vado^a\ūmo darbų vaduš 
pasaulionius, visas* Rietuvių katalikų organi
zacijas, draugijas, Fędeiocijos apskritis ir 
skyrius ir visą lietuvių [ katalikų visuomenę

akcentuokime šūkį: pradėti Kongreso darbą 
su Dievu širdyse, o būkime tikri, savo užsi
mojimams sulauksime Jo gausios palaimos 
ii katalikiškos vyrausybės ir visuomenės pri
tarimo.

Dr. Antanas KakasukM,

A. L. K. K. Federacijos Pirmininkas

mėje nešanti A. L. R.v K. 
šluostanti našlaičių ir 
L. R. K.
Darbininkų

'gėlių įd&rttL
Labdaringo, £ , Sąjunga/ ,Ė: 
Sąjunga, ždrigiąs deimantinio y*

LIETUVOS KARIUOMENES EILES 
PAPILDE 27 AUKŠTĄJĮ KARINĮ 
MOKSLĄ BAIGę KARININKAI

Vytauto Didžiojo vardo ge- ’nėlus ir 4 mėnesius, tad iš 
lim arti 4 metų.

Be teoretinių dalykų, išei-
Bėralinio štabo kariai birže
lio 28 d. išleido antrąją savo
krašte aukštąjį karinį moks- ta daugiausia praktikes, nt- 
lą ėjusių generalin’o štabo ko- likta eksperimentiniai pra'i 

“Musų Vilniuje rašoma, kad Paryžiaus ( rininkų laidą, šį kartą kur-, mai auditorijoje ir lauke. Pra 
parodos melu įvyksta ir visa eilė tarptau-' gaį ^jo tlvieni skyriais: gen.1 timams tiek klasėje, tiek lau
kinių konferencijų bei kongresų. Viena iš -1uį)o jr Intendantų. Kursų ke kiekvienu atvėju buvo r<»-

Lenkams Nemalonu

ukiu konferencijų “Esperanto moderninia
me gyvenime” vardu įvyko Paryžiuje pet 
Sekmines.

Konferencijoje dalyvavo 22 kraštai. At-, , _ , . ....
stovaujniim buvo 30 tautų, o dalyvių akai-1 "f ba,?f. 3 kapitoną, ir 1«- 
čius siekė arti 600 žinomų. Švietimo minis- fantai, iš viso 7 karininkai.

gen. štabo skyrių baigė 9 ma nkama nauja vietovė. Per pra

terijai pavedi.s, Lietuvą toje konferencijoje 
atstovavo Liudus Alseika.

Konferencijos darbams einant prie ga
lo ir darant atliktos konferencijos apžvalgą, 
savaime iškilo kalbos ir dėl būsimo š. m. 
rugpiūčio mėnesį Jubiliejinio Universalinio

jorai ir 11 kapitonų, iš viso Ūmus gerai pažintas visms 
20 karininkų. Intendantų sky- Lietuvos žemėlapis. Lako la

bai nedaug mūsų krašto kam
pelių, su pratimais neaplan
kytų.

lutendantų skyriaus tikslas 
parengti) išmokslintus inten
dantų specialybės karininkus. 
Tą skyrių išėję karininkai ga

Lietuvos kariuomenės eilės 
vėl pralobo, gražiu būriu a u 
kštąjį mokslą baigusios kari
nės inteligentijos. Išleistuvių 
diena praėjo vertai iškilmin
gai. Pagerbus Nežinomąjį Ka

Esperanto kongreso Varšuvoje. Kalbėtojai jguios bažnyčioje buvo
karštai kvietė kuo gausingiausiai dalyvauti 
šioje pasaulinėje tarptautinio esperantiško 
judėjimo manifestacijoje. Lietuvos atstovas, 
pastebindamas visą konferenciją, pareiškę 
kšd, deja, ir prie geriausių norų Lietuvos 
esperantininkai šioje tautų solidarumo šven-

Kur jap°nai pasiryžo praplėsta savo imperijos rib^s
1931 m. japonai jėga atplėšė šiaurrytines Fengtien, Kirin ir 

ite dirbti stambesnių kariuo- i Heilunghiang Kinijos provincijas, įsteigdami naujų Manehn- 
menės junginių intendantų k.uo <*“*>“« vald“!ia). va's‘>T' J** .japon“ *?.ip

pamaldos, o po jų karininkų 
Ramovėje iškilmingas išleistu 
vių aktas. Akte dalyvavo Va
lstybės Prezidentas, vyriau 
sybės nariai, aukštoji kaio

tėję dalyvauti negali. Nenagrinedamas prie- Į ir daug karininkų,
žasčių, bet konstatuodamas patį faktą, mū
sų atstovas tik paklausė konferencijos daly
vių, ar jiems yra žinoma, kad prie Baltijos 
jūros, ant kelio tarp didžiųjų tautų, gyvena 
ypatinga tauta Europoje, kuri iki didžiojo 
karo neturėjo nei savo aristokratijos, nei 

»gausios inteligentijos, nei buržuazijos, nes 
• visi jie nuėjo kaimynui tarnautų ar jie žino, 
kad iki pirmosiom rusų revoliucijos griausmų 
ta tauta neturėjo net savo spaudos, nes kal
ba <r spauda jai buvo draudžiama. Bet ne
paisant to, ta tauta, vien tik savo ūkininkų , .
sūnų pasiaukojimu, atgavo nepriklausomybę Į P011?0®6 ir kariuomenės
iri aįsteĮti net savo valstybę. Ar jie žino, kad štabe truko apie 15 mėnesių, 
t< s urntos kraštas neturi savo sostinės Su 
v su trečdaliu teritorijos, nes ją kaimynas 

« si ūųtaį jržgrobė, kad geležinkeliu einąs to 
i kairu) po link, yra jau keliolikos metų pu- 

jl? šąitėrris ; ir eglaitėmis apaugęs, kad ta«ne

Kursų viršininkas gen. št 
pulk. Karvelis ilgesnėje kal
boje nušvietė pasiekusiųjų 
aukšštųjį karinį mokslą kari
ninkų uždavinius ir pareigas, 
tiek kariuc«nenės ruošoje kra
što gyvenimo darbui, tiek pa
ties karo atvėju. Nurodė, kad 
pasiruošimas kursams, stažas, 
atliktas įvairiose ginklų rū

darbų, o taip pat vadovauti 
darbui k&riuomenės intenda
ntūros centro įstaigose. Dėl 
fo jie per du metus ir mėne
sius ėjo mokslą kursų gen. 
št. skyriuje, savo, intendan
tų, skyriuje, be to* Vytauto 
D.dž. universiteto įvairius 
mokslo dalykus, o įvairiose 
įmonėse bei įstagose atliko 
praktikos darbus ir išlaikė a- 
titinkamus egzaminus.

Baigdamas savo kalbą kur
sų viršininkas naujiesiems 
gen. štabo karininkams pa
brėžė jų būvimųjų pareigų po
būdį atsakingumą ir palinkė-

jėga atplėšė nuo Kinijos Jehol, Mongolijoj, provinciją, 
bar pasiryžo dar atsikirsti didelį gabalų Šiaurinės Kini j t 
ir Mongolijos. Dėl pastarųjų grobuoniškų japonų užsimoji
mų gali kilti didelis karas.

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatą ..iv i

Vertė Kun. Ant. M. Karužiškis

jo tas pąreigas eiti taip, kn;p 
liepia tikrų lietuvio kario są 
žinė ir kaip laukia visa lie- 

o akademinis mokslas -r-, 2 j tuvių tauta.

meilė ■ fesuburia mUs į 
nepertraukiamą grand
nų iš mūsų aukotis Dreyjj4r^T5ėvynė^ gdrft»k*rkrašte ypa kaimai provizorine siena su kai

Tame pat — IV-me Federacijos kons- 
1 t-Lucijus perskyrime galiojimo klausime pa

ragrafe 22-me sako: “Kongreso atstovus

ym
mynti taip perkirsti, kad trobesiai liko vie

Lietuvos Aklųjų Darbų Paroda
J i 4 i u

: be įgaliojimo su sprendžiamuoju balsu su- 
•daro: -i; . . _

“a) Federacijos Dvasios Vadas,
b) Federacijos Centro Valdybos nariai,
c) Federacijos Tarybos nariai”. 
Paragrafas 23-čias ir 24-tas nurodo Kon-

noje pusėje, o laukai kitoje. Ir jei jie visa 
tai žino, tai visiškai supras, kodėl Lietuvos 
esperantininkai negali dalyvauti ateinančia 
mo jubiliejiniame kongrese ir atleis jiems.

• Tas Lietuvos atstovo pareiškimas nepa
prastai nustebino ir giliai sujandino konfe
rencijos dalyvius, o lenkams akyvaizdoje 30
tautų dar sykį nemaloniai priminė jų pada* 

gresan siųsti delegatus šia tvarka ir pastabai rytą smurtą. Nors pareiškime nei vieną sykį 
“a) Apskritis — penkis, b) Skyrius — ‘nebuvo paminėta nei Lenkija, nei Vilnius, 

tris, c) Kuopa — vieną, d) Draugijos ar vienok konferencijos dalyviai gerai suprato 
* organizaciją „turinčios iki lW Į— Viena, .0 Apie ką kalbama. Pertraukos, metu konfe- 
I turinčios virė-šimto — dų, e) Kitalikų kufc- ’rencijos dalyviai reiškė mūsų atstovui Idilių 
’Mačių redakcijos — vieną, f) Centrįljį ar* užuojautą Ir daugelis iš jų su dideliu *iu-

gBnizacijų centrai turintieji aki 1OQ0 parių 
— vienų, ir po vieną atstovą nuo kifekyįend 
sckahčlo 1,000 kr jo dalies n© mažesnės laip 
100. ,

, Pastaba: Laikraščių Redakcijų atstovų 
įgaliojimus duoda Redaktorius, o centrinių 
organizacijų Centrų — Centro Valdyba. Vi
sų kitų delegatų įgaliojimai tvirtinami vie
tos Dvasios Vado”.

Malonėkite visur ir visuomet laikytis 
Konstitucijos.

Mūsų spauda pakartotinai rašė apie šiais 
metais įvykstančią 550 metų sukaktį nuo 
lAcltivos Krikšto. lietuvių tautai, o sykiu 
liautoms išeiviams toji sukaktis yra begalo 

.‘'reftthlinga ir kaipo tokią turėsim© minėti 
tinkamai. Malonu žymėti, kad minėdami šią 
sukaktį Kongrese turėsime savo tarpe ne
paprastą garbės Svečių, aukštą Lietuvos dva
siški jos Atstovų, Jo Ekscelenciją Vyskupų 
Mečislovų Keinį. Visus Kongreso Atstovus- 
Atdtoves nuoširdžiai prašau ruoštis Garbin
gų Svetį — Atstovą iš Lietuvos tinkamai 
sutikti ir priimti. Labai prašau Atstovus 
pasiruošti in corpore Jo Ekscelencijos in
tencija priimti šv. Komuniją laike Pontifi- 

b^ėlių šv. Mišių, kurias Jo Ekscelencija ce- 
lebruoe. Tali padarydami, Jo Ekscelencijai, 
o sykiu ir J. E. atstovaujamai Lietuvos dva
siškiai suteiksime didelio džiaugrimo, mft- 

I lonumo ir gyvo pavyzdžio iš mflsų gyveni
mo. Sykiu parodysime dėkingumo ir jausi
mės esu vertais svetingumo didžiai gerb. 

• klebono kun. Prano Juro pastogėje. Taigi

Namų Priežiūra rūpinti medegą jos šeimynos 
drabužiams, kuri, toliau sky
riuje, mes tikrai sužinome y-
ra taip gerai aprengta, kad 

, Bukimam ir pasekmingam!..^ nebl> „„ namanis
j<w pareigų atlikimui nainų]^,, (Patarlių XXXI; 21). 
priežiūra reikalauja H mo-1 nuodugni j, ,,giai
terš didesnio gabumo, spren- 0Bni> Bies g
dimo ir žinojiinij, o Ujimas [jRk,Oj ^gį dirbo “aa- 
tokjų ypatybių, kaip Svaru-' v# su,„aningoulis 
mas, tvarkymas, stropumai-, j(((. darbas> ir_ kaip

I dVb5.tu,T?’. taktTS-.Pa“kn"- visi žįnp, kad .m malonumo
• nrro cmmininva run Knri ti

i >

Kokia Ji Turėtų Būti

Lietuvos akliesiems globoti mūs vfcLPaaiškėjo, kąd ak-nga šeimininkė turi būti ft-ZT 
draugija yra Įsteigusi Kaune ------x* *"---------- . * • * —o -lieji šepečius gamina dau-' nansų vedėja, planuotoja, už įiįBu8’iib^ 

giansia, nes jų daugiausia rei Veizdėtoja, virėja. Ji turi bū- j^es 
eina pradžios mokyklos mok- kalaujatna, ir gamina įvai- ! tį sistematinga, skoninga, e- 
slą ir mokdėii Įrfnatų. Aklainr riaįsius Į, Teko matyti šepe I konomiška, moteris plačių mi- 
Snogui n© kiekvienas amatas) čius bitams valyti, grindinis nčių, tačiau suprantanti sniu-

institutą, kuriame aklieji iš

prieinamas. Užtat ir institu*1 
te mokoma nę daug ko, o tiįk 
pynimo, šepečių dirbimo ir 
mezgimo bei. audimo. Nese
niai institutas suruošė auk
lėtinių parodą, kad visuome
nė galėtų patirti ką ir kaip 
aklieji sugeba padaryti. Rei- 
kia paaakyti, kad paroda nn 
stebino ne vieną, o taip pdt

šveisti, arkliams šukuoti, .in- 
-dams valyti ir kitiems rei-

pagauname žvilgsnį 
jos energiškų, stropių ir tau
pių būdų beskaitydami kad 
“ji keliasi anksti rytą, duo
da maisto savo namiškiams 
ir peno savo tarnaitėms” (Pa 
taplių XXXI, 15). Kad ji pa
vartoja išmintingų ekonomijų 
ir yra gudri šeimininkavime 
mes sužinome kadangi “ji ap
žiūri savo namų takus”, (Pa
tarlių XXXI, 27) ir kad “ji 
nevalgo savo duonos dykinė 
dama” (ten pat) nurodo, kad 
ji yra rūpestinga ir darbšti, 
“Stiprumas ir grožis jos ap
daras” (Patarlių XXXI, 25). 
Koks stebėtinas tikro mote
riškumo paveikslas I Mes ži 
nome, kad jos pareigos bj

lkmenas. Ji turi žinoti kaip 
atlikti visą jos dirvoje ir ga 

kalams skirtus, tačiau visus ‘lėti, jei reikalinga pamokinti 
padarytus taip krutgisčiai,, kitus ne vien tik rutinos pa

reigų bet dėsnių, kuriais jos 
remiasi, su priežastimis, ko 
dėl tūli būdai yra geresni už 
kitus. Trisdešimts pirmame 
Patarlių skyriuje Išminčius 
jo šauniame tobulos moteriš
kės paveiksle labai pabrėžia 
jos reikalaujamas ypatybes 
kaip geros šeimininkės.

Jos greitumas ir gabumas 
naudingame rankų darbe yra 
aišku skuomet skaitome, “Ji

kad reikėjo stebėtis.
' Buvo gražių pintinių baldų, 
įvairių krepšių, padėklų gė
lėms.

Audimo bei mezgimo moko 
,, - . . sl TĮiergaitėš. Šis parodos sky-

padėjo įvertinti instituto rlūs, nors, mezgimo ir amli- 
rbo reikšmę. mokyti pradėta dar nese-

Parodoje būvo išstatyti tik niaf< dirbiniais taip pat bu 
šių metų instituto auklėtinių! vo gšusus. Daugiausia buvo
dirbiniai, kurie, užėmė net 
keturius erdvius kambarius. 
Dirbiniai suskirstyti į tris 
skyrius. Gausumo pirmenybę

sisteliėjimui klausinėjo jo: “Tai Kaunas ne 
rGkroji Lietuvos soetinėl Tai su lenkais ne- 
•turinui jokių Santykių! Tai lietuviai uegi- 
miningi lenkams? Tai lietuvių kalba nepana
šiu lenkų kalbai?” Ir taip toliau. Stebėjosi 
i&ęirdę, kad lietuvių taute yra viena iš se 
Gausių tautų Europoje, panašiai kaip bas
kai, kad lietuvių kalba panaši sanskritui 
ir neturi sau giminingos kalbos Europoje,
neskaitant latvių, kurie yra tos pačios kil- teko "šepečių > skyriui, tačiau 
mės, kaip ir lietuviai, kad lietuvių taute, su ^ofcybėg ^ovo lygiai įdo-
lenkais neturi jokių tautinių giminingumo • __
ryšų, kad neturėjusi spaudos tauta atgijo dracittibiavMiins, suderinęs savo užs. polit'ką 
nepriklausomam gyvenimui, atgavo jį ir žen- svartiausiai8 klausimais, atkreiptų ypatingų 
gi a pirmyn kartu su seniai laisvomis tauto- į savo ^„dieni gyvenimą, nu0 kurio
mis. Tai tokių ir jiems panašių nusistebėji- dang p^na pati aukštoji politika ir san-
inų reiškė konferencijos dalyviai, prašė da.u-

išstatyta megztinukų, vaika 
ins drabužėlių, šalikų, piršti 
nių, kobinių, skarų visai kaip 
reikiant, fyg geriausių mez
gėjų. Tačiau šiame skyriuje 1 ♦

(Tęsinys 6 pusi.)

parūpina vilnų ir linų ir da-1 atliktos su ištikimumu, nei
įbuojasi savo sumaningomis 
rankomis”, (Patarlių XXXI, 

113) be abejonės su tikslu pa

tarvės pajėgumas. Jei kartais pasitaiko, kad,
giau informacijų apie Lietuvą ir apgailės- j Į^R^ndami savo kultūrines gėrybes, išeina- 
tevo, kad jų nėra Esperanto kalba. Net iš lne • varžytinių lauką ir čia vieni pralai-

tų koncerto laimėta, yra bendromis jėgomis 
laimėta. Ateityje galį būti dar daugiau lai
mėta, jei vidaus kultūros, ūkio ir politikos 
reikalų supratimas bus dar giliau santarvės 
dvasia, nuoširdumu ir atvirumu persunktas.

To kaip tiktai santarvininkų tarpe ne
trūki ta, kas teikia gražių vilčių ateičiai to-

lenkų dalyvių vienas pareiškė savo apgailes
tavimą dėl Vilniaus bylos, kas trukdo bro
lišką visų tautų bendradarbiavimą. Į labiau paliesti tautinės ambicijos neigiama kaip tiktai laukiam* n®*ujų susitarimų mo

Kalbėdamas su konferencijos dalyviais į pra£1,ie> Priešingai, tokiuo atveju tenka lai- kyklų, muito tarifų suvienodinimo, prekybi

iniire prieš kitas, tai tas neturėtų nei nu- Ūmesniuose Baltijos valstybių bendruose po-
mušti bendradarbiavimo nuotaikos, nei tu?

mūsų atstovas kvietė juos aplankyti Lietuvų. mgjU8į kaimynę, pasveikinti ir pasidžiaugti

Dėt Baltijos valstybių konferencijos

Šio mėnesio pradžioj Kaune įvyko Bal
tijos valstybių užsienių reikalų •ministerių 
konferencija. Ta proga “XX Amž.” tarp 
ko luto tašoma:

“Bendro darbo ir daug, ir jo vaisiai 
tegali būti visiems tiktai naudingi, bet, ži
noma, įwgeidautina, kad Baltijos valst. ben-

jo pas-bi kbr.rt, kuris tegali turėti teigiamos 
reikšmės visifcnis kartu.

Viri santarvės nariai yra lygūs, nors jų 
kultūros aspektai, jų darbo metodai ir gal 
būti vienas at kitas reikalas skiriasi. Viena» 
jų yra pran«4e<Aiis vienoje, kitas kitoje kul
tūros ar ūkiu srityse. Todėl nėra jokio pa
grindo kitų savo kaimynų sąskaitom užsi
krėsti pirmenybių svajonėmis.

garbė yra viena iš jos karak- 
lerio prievolių. Ji įsitikrina, 
kad pasitikėjimas į ją deda
mas nėra jokia užduotis be 
darbo. Ji mano, kad ji laiko 
savo priežiūroje raktą prie 
nemažos dalies pasisekimo gy 
venime tų, kurie sudaro* jos 
Šeimyną, kad sveikata ir ka- 
rakleris tų, kurie jos priežiū
roje dideliu saiku priklauso

litikon, kultūros ir ūkio darbi, laukuose. Čia ”u0 N *P*W5il Svarumo, 
jų valgio sveakumo, drang su 
daugybe kitų sųlygų priklau

nės ir baudžiamosios teisės ir jo* praktikos
srityse. Kultūrinis darbas taip pat laukia 
didesnio ir dažnesnio savo naujai sukurto
mis gėrybėmis pasikeitimo, pasirodymo ir 
nepamiršimo dalyvauti tautinėse paskirų 
valstybių viešojo ar grynai visuomeninio 
pobūdžio organizacijų manifestacijose. Tai 
pasiekus, bus dar daugiau sustiprinta Bal
tijos kraštų pažanga, jų svoris kitų tautų 
akyse ir jų valstybių santarvės reikšmė tai-

Kas Baltijos kraštų tarptautiniame tau- kai ir ramybei laiduoti”.

sanČių jos, kaip šeimininkės, 
rylioms; ji jaučia, kad nami
nis darbas, atliktas su 'min
timi ir sąžine yra puikus, kil 
nūs pašaukimas, tat su tikslo 
pastoiumu ir apsiėjimo kiltu- 
mu, susijuosus stiprybe ieško
ma išnaujo kas rytas iš visos 
stiprybės versmės, ji links-

(Tęsinys 6 pusi.)



FlrmuHIenls,

Mažu
VIEŠPATIES ANGELAS

— Labą rytą, mamyte, lai 
gražų sodą sapne mačiau. Ta
me sode angeliukai su mažais 
vaikeliais krykštė, nešiojo. Aš 
vienam, kaip sniegas baltam, 
jsipiršau. Jis skraidė virš me
džių viršumų, kaip gražu buvo 
į sodą žemėn žiūrėti, bet vir
šui dar gražiau: saulytė bliz
gėjo, balti lengvučiai debesė
liai, lyg nuotakos šydai ant 
melsvo dangaus plevėsavo. Ir 
aš panorėjau, kad angeliukas 
neštų mane virš saulytės švie
sos, virš dangaus skliautų, 
kad parodytų man -dangų ir 
patį Dievulį... Angeliuks ne- 

lausė — aš pravirkau — net 
pykau. Jis rankeles ištiesė 
aš kritau... Pabudau. Oi, 

mamele, kam aš pabudau, 
kam angeliuko neperprašiau.

— Neverk, Danute, mano 
dukrele, štai paveikslas besi
meldžiančios Marijos, prie jos 
ir Angelas stovi. Klaupk prieš 
juos, sukalbėk maldelę “Vieš
paties lAngelas“ — bus ra
miau širdelei.

— Kalbėki va drauge.
— Gerai. Viešpaties Ange

las apreiškė Marijai.
— Palauk, mamyte, ką gi 

tas angelas apreiškė Marijai?
— Miela dukrele, Jis ap

reiškė Dievo Tėvo valią.
— Kokią valią?
— Besimeldžiančiai,

čia paveikslėly matai, Mari
jai pasirodė Dievo Angelas ir 
tarė Jai:

“Sveika Marija, malonės 
pilnoji“, Viešpats su tavimi. 
Tu pagirta tarp moterų“. Ir 
pasakė jis čia Jai didžausią 
naujieną., kad pats Dievas Tė
vas — Pasaulio Kūrėjas Ją, 
kaipo geriausią mergelę, iš
rinko būti Savo Sūnaus Jė
zaus motina.

— Tai gerai jai buvo, lur 
biit, angeliukai visko iš dan
gaus prinešdavo ir lopšelį su
pdami Jėzulėlį džiugindavo.

— O ne, mielas vaikeli, 
Dievo Sūnus atėjo pasaulin 
vargšus paguosti, verkiančius 
raminti, ne patogumuos, ne

I

Lauk, Mamyte

Man pasakyk, mamyte,
Ko ašaros Tau rieda,
Kai laimę čiulba paukščiai 
Ir gėlės krauna žiedą...

Tu lauki parvažiuojant 
Tavęs pastigusios dukružės; 
Dažnai šnabždi “Marija...” 
Kad tik nustotą vėjas ūžęs.

Kai prieblanda apgaubia, 
Dangus rausvom žarom lie
psnoja,

Marijai Motinai

0 ačiū Tau, Mamyte mano, 
\Kad Tu vaikeliu savo vėl

I)u Puodai

Išmintingas Žmogus

Vienas karalius apskelbė, 
kad jis duosiąs du maišus au
kso tam, kas geriausiai jam 
pameluosiąs.

Atėjo pas karalių žymiau
sias melagis. Melavo, melavo, 
bet nieko gera nepamelavo. 

iVis karalius sakė, kad tai ga
lėjęs būti, kad tai nesąs me
las.

Atėjo kitas, trečias, bet ir 
tiems melagiams nepasisekė,

griūdamas smarkiai sužaidė 
saiu kaktą. Suriko. .Visgi pasi
kėlė. Jau netoli namai. Šaukia 
motinai pagelbos. Žmonės jo 
šauksmą užgirdo. Plėšikas ku
vo suimtas. Nustebę žmonės 

turtuos gyventi. Jis pasirinko'pamatė Antanėlį apalpusį mo- 
sau už motiną, ne kokią kara- tinos kieme.
laatę, tik vargdienę nekaltos, 
geros širdies Mariją-mergaitę 
ir globėjų šventos šeimynėlė® 
skiria taip pat ne didžiūną, ne 
karžygį kokį, tik teisingą, dar
bštų, rūpestingą senelį daily- 
dę iš jo rankų darbo Jis, Dan
gaus Karalaitis, žmonių mei
lės dėliai, pasilieka juodą duo
nelę valgyti ir žmones mokyti 
kits kitą mylėti.

— Marija, išmokyk mane 
[taip vargšus mylėti, kaip Ta- 
Įvo Sūnelis Jėzulėlie juos my-

kaip Įėjo. Danutės Mamytė

Antanėlis Tikras E. Karžygis

N. mostely gyveno du ber
niukai, kurie labai mėgo tar
nauti Mišiotnds šventoms. An
tanėlis buvo pamaldus, bet

— Kaip tave matau. 
Nebijok, aš eisiu bažnyčion,

o tu nueik pas Valiukienę, nes 
ji dabar pasiliko tik su maža

šiek tiek išsiblaškęs ir dažnai mergaite, o pinigų pas ją yra
pavėluodavo bažnyčion, šian
dieną ir Antanėlis pavėlavo, 
nors žinojo, kad klebonas, 
grįžęs iš Rymo, parvežė jam 
dovanų. Kada jis uždusęs bė
go zakristijon, tai klebonas 
jam rengėsi važiuoti pas ligo
nį. Paprastai Antanėlis lydė
davo kleboną, bet dabar pama
tė, kad jau jo vietą buvo užė
męs Bronukas, kitas E. Kar
žygys iš to pat miestelio. Nu
lindęs Antanėlis nežinojo kas 
daryti, bet klebonas jį nura
mino, liepdamas jam užrakin
ti bažnyčią, palikti neuždary
tas zakristijos duris ir saugo
ti kleboniją, pakol jis grįš ir 

sis Elenytė puošti prieš at
laidus bažnyčią.

Antanėlis nusiramino ir, 
išleidęs kleboną su Švenč. Sa
kramentu, paėmė “Vilniaus 
Aušrą“ ir atsigulęs pauksny 
pradėjo skaityti E. Karžygių 
dėsnius. Netrukus pagirdo ka- 
no tai žingsnius. Manė, kad 
tai Elenytė eina bažnyčios 
puošti ir jau buvo pasiruošęs 
duoti jai raktus nuo klebonijos 
ir bažnyčios.

Ne. Tai buvo balsai dviejų 
keleiviu, kurie, - pasislėpę, 
tarp krūmų, kalbėjosi tarp sa
vęs:

— Mačiau, klebonas išva
žiavo, klebonijoj nieko nėra, 
artimdausdas namas pusė kilo
metro. Tai labai lengvai iš al
toriaus išsiimsime komuninę 
bū šv. Sakramentu. Ji yra la
bai brangi ir pesipelnysim.

— Ar esi tikras, kad klebo
nas išvažiavo?

pletų Amerikos briedis, ne
seniai atgabentas į Lincoln 
parko žvėryną. Jis ypatingas 
tuo, kad turi keistus ragus, 

i panašius į įsukamus šriubus.

Ir niekas negalėjo gauti paža- n’^aas’ neturtingasis žmogau?

Bet kas čia? Kas čia jo rnn 
koše blizga. Pasidarė triukš
mas ir pasigirdo kliksmai.

Tuo tarpu grįžo klebonas. 
Jis viską suprato. Pagaliau 
ir atsipeikėjęs Antanėlis vi
siems paaiškino, kodėl jis ne
šė net į sodžių Šv. Sakramen
tą.

Susijaudinęs klebonas ap
kabino Antanėlį ir bučiuoda
mas jį, tarė:

— Štai tikras E. Karžygys, 
kuris net savo motinos nepa
gailėjo, kad tik išgelbėti Šv. 
Sakramentą.

Bet geraąis Jėrius, ■ priėmęs 
nuo Antanėlio tokią auką, pa
dėjo jam išgelbėti ir motiną.

E. karžygys.

dėto aukso. Sužinojo tai vie
nas išmintingas vargšas žmo
gelis. Jis paėmė du tuščius 
maišus, užsėdo ant asilo ir 
nujojo pas karalių.

— Ko atėjai, žmogau
paklausė jį karalius. — Gal 
nori man ką pameluoti?

— Nieko nepameluoti, tik- 
atsiimti savo aukso, — atsa
kė žmogus. — Prieš dvide
šimt metų aš paskolinau tavo 
tėvui du maišus aukso, dabar, 
prireikus pinigų, atėjau atsi
imti.

— To negali būti — sušuko 
karalius. — Niekados karaliai 
iš elgetų neskolina. Tai melas!

— Nu, jei melas, tai prašau 
pripilti mano maišus aukso, 
jei teisybė tai prašau grąžinti 
tėvo skolą.

— Tikrai tu esi išmintingas 
žmogus, šiaip ar taip aš turiu 
tau užmokėti, — tarė karalius 
ir tarnams liepė pripilti jam 
du maišus aukso. Žmogus už

Aš juos sumesiu į mares 
žuvims, — atsakė žmogus.

— Ar tu esi kvailas, ar pa
sidarei kvailas gavęs pinigus? 

— Nors ir kvailoje karalys-
t _ ‘tėję aš gyvenu, tačiau aš dar

nesu kvailas. Jei aš sumesiu 
auksą į mares, tai niekas ne
sakys, kad aš juos uždirbau 
melu. Žuvys tikriausiai tylės 
ir niekam nesakys, kad pasau
lyje yra žmonių, kurie moka 
už melą.

mane skaitai,
O aš čiopai prie koją Tavo 
Prašau tebūna Tau dėkingas 
amžinai.

Teskamba Tau manoji lyra, 
Teskamba Tau chorą balsai, 
lr Tau po koją tegu byra 
Vien gėlės, perlai, kaip žie
dai.
Man rodos: Tavo rankos 
Mane vis šaukia, man rij 
moja.

Vai, lauk, vai, lauk, aš grei
tai grįšiu,
Dažnai šnabždėk: “Sveika, 
Marija”...
Man prie Tavęs, Mamyt, 
taip gera
Ir visos žaizdos gyja...

Upės pakrantėj gulėjo pa
mesti du puodai: venas buvo 
vario, o antras molio. Kada 
vanduo pasikėlė, abu puodai 
nuplaukė upe, pavandeniui. 
Molinis puodas vis stengėsi 
laikytis nuošaliai nuo varinio, 
kuris šaukė:

— Nebijok, drauge, aš svei
ko neužgausiu!

— Užtat aš galiu sveiką už 
gauti, jei per arti priplauku
siu, — atsakė šis. — O ar 
sveikas mane užgausi, ar aš 
sveiką — vis viena tiktai at 
vienas nukentėsiu.

Tvirtas silpnam ne drangas.

Kas išnaudoja patogią pro
gą, tas sėja grūdus, kurie at
neša vaisių ir jam, ir kitiems.

JUST KIDS
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Du Krabai

Vieną gražią dieną du kra
bai išėjo į smiltyną pasivaik
ščioti.

— Vaikut, — tarė motina, 
— tu labai kreivai vaikščioji. 
Stenkis eiti tiesiai ir nesvv-

? I : 1 I i • *

ruok iš šono į šoną!

—- • Matyt, — atsakė jaunas 
krabukas, — patį man paro
dyk, kaip reikia vaikščioti, ta- 

stdėjo auksą atit savo asilo irHa paseksiu tavo pa
vyzdžiu.

X ‘' ’■ • **?.•.-* ' ♦. f f > ■
Pavyzdys yra geriausias pa 

— Ką tu darysi su tais pi- mokinimas.

ruošėsi keliauti. Tada kara-TT..
liūs jį paklausė:

n
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RE-
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gerokai. Kadangi dabar la
bai didelė kaitra, tai žmonės 
visi sėdi savo namuose ir mes 
per pusvalandį galėsime grįž
ti miestan. Niekas mūs nema
tys. Dabar einu į automobilį, 
nes užmiršau reples.

Antanėlis sustingo. Jis vis
ką girdėjo ir suprato. įValiu- 
kiernė — tai jo motina. Pas ją 
tai, kaip tik ėjo banditas. jA- 
kyae jam stojo jo motina ir 
mažutė sesutė. Jas abi gali 
nužudyti piktadaris. Jis leng- 
galėtų nubėgti ir perspėti mo
tiną ir šauktis pagelbos, bet 
tada kitas piktadarys apvogs 
bažnyčią ir išniekins Švenč. 
Sakramentą. O, Viešpatie, 
kaip čia padaryti! Jo žvilgs-1 
nis krito į “V. Aušrą“ ir per
skaitė: “Melskis, būk apašta
las, pasiryžėlis. Pirimansia 
Viešpats Jėzus“.

— Taip. Aš esu E. Karžy
gys, dar tik prieš porą dienų 
priėmiau šv. Komuniją. Argi 
aš leisiu piktam žmogui išnie
kinti šv. Sakramentą? Ne. Ir 
tuojaus Antanėlis šoko bažny
čion, išėmė komuninę, su ko- 
mutnikantais ir išbėgo pro ki
tas duris, nes zakristijoj jau 
buvo girdėtis plėšiko žings
niai. Išbėgęs iš bažnyčios An
tanėlis bėgo sodžiun, kur gy
veno jo motina ir kaimynai.

— Mama, galvoja dabar 
Antanukas, ar suskubsiu ta? 
pageltom? Bet malonus jaus
mas pripildė jo širdį. Jis ne
ša patį V. Jėzų, jis nedavė Je 
išniekinti. Staiga Antanėlis 
suklupo ant didelio akmens ir
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Pirmadienis, liepos 19 d., 1937

1 luinscdeliais. Čivylis pasakoju, Į sininkas Šalkauskas ir aukšto- 
jis lumzdelius daugiau-’ji Telšių visuomenė.

Šventės iškilmės prasidėjošia dirba iš šaltekšnio. Mat,
šis medis geriausia pasHuo- pamaldomis, kurias kalno vir- 

(Tęsinys) ir vis rašyti. Parašytas apysa- dus muaikos i istrumentui pa- šttnėje prie trijų kryžių jreng-
Koks skaudu^ likimas! Jis to kaitės ar pasakaites galįs at- dirbti. Kasmet čivylis padir- to altoriaus atlaikė Luokės pa
vis i Akai nesitikėjo — Algį jau siųsti jam peržiūrėti. Kad ha apie 2000-3000 lumzdelių, pijos klebonas Sanusevieius.
nėra vilties! lArgi jau be tų tiktai noras yra, — viskas Per visų savo gyvenimų sako- Po pamaldų ten pat kalno vir-1
klasių nebūtų galima apseiti, bus; nereikia nusiminti, — už- ei .jau padirbo apie 50,000 Sūnėje ministeris Putvinskis 
— kankino jį klausimas. Bet baigė savo kalbų mokytojas, luiindelių. prietikė organizacijų paradų, ir žaiclinnio-e
klausti to gimnazisto jis dau- Atsisveikinant, padovanojo Lumzdelių karalius aprūpi- pasakė kalbų, kurio.’e priminė, 
giau jau nedrįso, — jis per keletu knygelių, tarp kurių bu- nęs savo muzikos instrumen- tuos laikus, kada ant Šatrijos 
daug išdidus, jo atsakymai — vo ir literatūros teorija. Ber- tais artimuosius valsčius, ry- kalno degė šventoji lietuvių 
skaudės. Tuo ir pasibaigė ju- niuk’i net akys nušvito; jis žosi atvykti j Kaunu. čivylis į ugnis ir kada Vytautas Didy 
dviejų pasikalbėjimas. nebežinojo nė kaip padėkoti Kaunu atvyko su keliais šitn- ris krikštijo žemaičius

Bet Stasiukas dar nenustojo savo geraširdžiui mokytojui, tr-’is septynbaleių ir devynbal- kėjei, kad tokių žemaičių die- 
Vilties. Jis pasiryžo su tuo Dabar jau jo visos svajonės šių lumzdelių. Kaune jis turė- n y švęstų kiekvienais metais.

Lietuva Laimėjo Teniso RugtyK lionis turėjo daug pažįstamų, 
nes buvo biznierius ir paty 

1 ręs per daugelį metų restoru 
Į no savininkas, 2341 S. Leavil t 

Šeštadienį popiet Chicagos rys, Jakutis (Lietuvos) su Lu- Buvo uolus dienraščio
Keturių grupėje žaidė Gied-

Universiteto aikštėj buvo te ku ir Geručiu. Ir čia Lietuvos “Draugo” piknikų rėmėjas i 
niso rungtynės tarp Lietuvos teuisidai pasirodė stipresni nuolatinis skaitytojas, 
ir Amerikos lietuvių tenisistų.— amerikiečius nugalėjo
Uetuva laiinėjo ir paskiruose

ir grupėmis.

Lietuvos tenisistas Jakutis 
sužaidė su amerikiečiu Luku. 

Žaidė gyvai. -Jakutis Lukų 
Palin- ’ nugalėjo.

Antrasis tenisistas is Lie
tuvos Giedrys žaidė su Jonu

nelaimingu rašiniu ateinantį Išsipi'dye,— jis au kada nors jo tiki ai nepaprastų pasiseki- Javo žodyje, ministeris Put- Areliu, cliicag’ečiu. Pasirodė 
sekmadienį kreiptis į savo bu- jalfs tapti rašytoju nė klasių mų. Vienoje Kauno- rinkoe vbskis Žemaičius pasveikino abu geri žaidikai, tačiau (Sied
vuaį mokytojų: juk negalimas nebaigęs, 
daiktas, kad tas rašinys, ku- j Nuo to laiko prasidėjo Sta- 
ria« jis tiek daug valandų sėlio studijos, studijos labai į- 
pašventė, kurį jau tiek daug vairios ir vargingos. Dienomis 

jisai dirbdavo fabrike, o va-

Čivylis pardavinėjo lumlde- vy riausybės vardu ir pabrėžė, 
liūs ir vietoje mokė jaunuo- kad ši šventė turi didelės rei- 
lius, kaip jais reikia groti, kšmės. Po jo kalbos Tautos 
Palyginti per trumpų laikų,vado garbei žemaičiai sušuko

rys lengvai 
nugalėjo.

savo oponentų

Laidojamas a. a. Karo
lis Marozas

Amžinų atilsį suteik jo šie 
lai, Viešpatie!

Širdinga užuojauta Murozų
šeimynai! ReP.

WEST SIDE. — šiandien 
laidojamas a. a. K. Marozas 
šv. Kazimiero kapinėse. Ve

PLATINKITE “DRAUGI"

kartų taisė, dailino, papildė ir 
iš naujo perrašinėjo, — būtų 
visai netikęs. Ne, čia gima- 
zistas perdėjo. Jis nueis pas 
mokytojų, parodys jam visas literatūros teorija jam būda
ma vo apysakas, pasakas, ati-jvo tikras vargas: daug nesn- 
dengs visus šarvo troškimus ir prantamų žodžių, daug neaiš- 
pažiūrės, kų tasai pasakys.

Čivylis pardavė kelis šimtus (tris kartus vieningų valio, ir; 
karais mokindavos, rašydavo] lumzdelių. Juo susidomėjo net] sugiedojo tautos himnų. Po toj

Tautosakos archyvas, šauliai' jaunieji ūkininkai, jauna lietu-ar skaitydavo apysakaites. 
Kas ne kas, bet ta neįkandama ir skautai. Lumedelininkų ka

ralius pakviestas į Tautosa-
viai, šauliai, tautininkai ir ki
tos o-rganizacijois bei mokyklų

VaikŠ&ojo Staselis keletu 
kartų, bet pono mokytojo vis 
nerasdavo namie. Nenorėda
mas ilgiau - delsti, sav© raši
nėlius ir* laiškelf įdavė nuneš
ti sesutei. Tik pagaliau kartų 
sus ibjnš, mokytojas jam pasa
kė, kad jo rašinėliai ištiesų 
yra silpnoki ir spaudai netin
ka. Bet patarė nenusiminti; — 
skaityti daug knygelių, ypač 
apysakaičių, susipažinti su li
teratūros teorija, su stilistika

kių išsireiškimų, pasakių! 
Vargas su ta teorija! O jeigu 
dar jų bestudijuojant motina 
savo “teorijas” pradeda dės- 
tinėti, tai, rodos, noTS imk ir 
susidraskyk iš nerimo...

Apie pusiaugavėnį Stasiu- 
kui pavyko arčiau susipažinti 
su viana gimnaziste; gyvenan
čia tame pačiame name 
aukšto. Ji prižadėjo jain
gelbėti taip sunkiose studijo
se. Vakarais kartais jis pats 

(Dąr negalus)

ant
pa-

*

kos archyvų ir į fonografo mokiniai pradefiliavo pro au- 
plokštelę įgrojo daug retų kai-' kštuosius svečius, 
mo melodijų. Grojo beveik iš-. Po pietų pertraukos jaunie- 
tisų dienų. Paskui Čivylis nu- ji ūkininkai ir jaunalietuviai 
vyko į skautų štabų, kur jau- žiūrovams, kurių buvo pilnas 

kalnas ir šlaitai, parodė kelis 
sporto pratimus, o jaunieji ū- 
kininkaičiai padainavo keletu 
dainelių. Ypatingai šventės 
programų paįvairino Telšių 
Vyskupo Valančiaus vardo mo 
kiniai, kurie kaino šlaite įren
gtoje scenoje puikiai Suvaidi- 

“lietuviškae vestuves”.

30 METŲ PRITYRIMAB 
Aky« «gsaminuojamoa — akinia 

pritaikomi

DR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

Bno 1:30 iki 8 Tai. rak.
TaL OANal 0523 
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LIETUVIAI DAKTARAI 
•1 CANai 2346

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir chirurgas
2158 VV. Cermak Road 
VaL: 2—4 ir t—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal autartį
2305 So. Leavitt St. 

Tęl OANal.0409

Rea:
24t6 W. 69 Sk

ŪKININKAS, PADIRBĘS APIE 50,000 
DEVYNBALSIŲ LUMZDELIŲ

Tautosakos rinkėjas Bura-Įtų dirbėjų. Ūkininkas Čivylis j 
Ča«, važinėdamas Utenos dps-! turi apie R ba menkos žemės, 
krityje rado nemaža vertingų iš kurios sunkiai pragyvena, 
senienų. Viename Pabaisko i Todėl nuo jaunystės dienų ė-
valsčiaus kaime Buračas su
tiko senovės- muaikontus. Jie 
grojo įvairiais senais instru- 
mentais. Iš šių kaimo muzi- 
kontų Buračas sužinojo, kad 
Pabaisko Valsčiuje gyvena 
vienas ūkininkas, kuris muzi- 
toos instrumentais aprūpina ne 
tik Ukmergę, bet ir kitų aps
kričių muzikantus. Netrukus
Buračas nuvyko į Skomniniųžų dienų pats puikiai išmokęs 
kaimų, kur, pasak žmonių, gy-j groti lumzdelius, šios muzikos 
vena lumzdelnirtitį karalius. (išmokė nemažų skaičių žmo- 
Ir tikrai, tame kaime rado ū- nių, ypač kaimų jaunimo. Tik

s-eptynbalsius ir 
lumzdelius. Ši 

senovės lietuvių muzika prieš 
100-200 metų mūsų protėvių 
buvo itin mėgiama. Pereitojo 
amžiaus pabaigoje lumzdelių 
muzika mūsų krašte beveik 
išnyko. Tiesa, išliko tik Ku
piškio ir Ukmergės apylinkė
se. Ūkininkas čivylis nuo ma-

mėsi dirbti 
devynbalsius

kininkų Kazį Čivylį, kuris pa
sirodė tikrai esųs dideliu mu- 
zikontu ir muzikos instrumen-

Ukmergės apskrityje jis išmo
kė kelis šimtus jaunuolių, ku 
rie dabar puikiai pučia su

nuoliai nuo jo nupirko kelioli
ka lumzdelių. Taip pat lumz
delių nupirko ir šauliai, ku
riuos Čivylis mokė ant savo 
instrumento groti. Kai kurios 
organizacijos lumzdelių nusi
pirko slaugiau ir paprašė Či- 
vylio, kad jis eHfbVganižlIdft} 
net visų orkestrų. Prieš ke
lia® dienas lumzdelininkų ka
ralius grįžo iš Kauno į Skomi- 
nių kaimų labai nudžiugęs. Da 
bar jis vėl dirba lumzdelius ir 
su jais vėl ruošiasi atvykti į 
Kaunu. Tsb.

Įspūdinga Žemaičių
Diena Šatrijos Kalne

Birželio 13 d., Telšių aps
krities visuomenė ant Šatrijos 
kalno surengė žemaičių dienų. 
Į Šatrijos kalnų daugumas že
maičių net iš tolimų vietų 
šventės išvakarėse važiavo ve
žimais, autobusais ir trauki
niais, o šventės dienos ankstų 
rytų visi keliai bei takeliai, 
einu į Šatrijos kalnų, buvo pil 
ni vykstančių į šventę dalyvių. 
Organizuotos ir neorganizuo
tos visuomenės šventovėje da
lyvavo arti 20,000.

Į šventę atvyko žemės ūkio 
manisteris Putvinskis ir kitų 
aukštų svečių iš Kauno. Iš 
Telšių atvyko apskrities vir-

no
iVėliau buvo šaulių raitųjų 
konkursų. Ministeris Putvins 
■kis laimėjusiems pirmas vie
tas įteikė dovanas.

Vakare Šatrijos kalno vir
šūnėje buvo sukurtas laužas, 
apie kurį jaunimas žaidė ir 
linksminosi.

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

OPTOMErraUCAliLY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Bu viri 10 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Paleng-vlbs aklų (tempimą, kuri 
esti prte2R«tlmi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudumą akių karšt], atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią muž>a tįsias klai
das. Specialė atyda atkr.-'piama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Va'andes aue te iki 8 v. 
Nedalioj pagal sutart). Daugely 
atsitikimų akys atttaJ-ome* be aki
nių. kabaus pigios kate airmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 75b9

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
DIRBYSCIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI- 
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR- 
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ...MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick • Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Seelcy 9328 
Dr. K. Nurkultis 

daliar yra su
Dr. W. Pas

1747 W. Chieago Avė.. 8519 Com- 
mercial Avė. So Chieago, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

“IDHiTb. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pūtnyėioa 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonai CANai 1176

Namai: 6459 S. Rockwell SL 
Telefonai REPnbiic 9600

KAL & ZARETSKY
' LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. YVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tat Prospect 1012 
Rec. TeL Republic 6047

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OM8A8

4729 So. Ashland Avė. 
2 labos

CHICAOO, ILL

lUDvsy 2880
OfTBO VALANDOS: 

vakaro. Nedėliomis nno 10 iki Ik 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vaL pe pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
M. YAKds 0904 

Raa.: TaL PLAaa 2400
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. *ak. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 dienų

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGKĮŽO 

U
Mmtrtnoa Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 10 metų 
Renmatlsma. Ir širdies I.lgna 

Jo Specialybė
Valandos 11-12 AM., 2-4, 7-8 P. M. 

Resldenclja 1888 So. 50th Avė.
Tel. Cicero MM 

Oflsan 4880 Wmt 18th Street
Cicero, Iii.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IK OHIRUBGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Vaiandoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus seredų, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. namų:
HBMlock 6286

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2-4 ir 6—8 P. M. 
Rea. ofiso vai.: 10—12 A. 14.

A 8—9 P. M. 
Trečiadieniais ir SekmadieesL sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

"Kil::®
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, III. 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vaL v.

3147 So. Halsted St, Ohlcago 
Paned., Sered. ir Bnbat. Ubo 2—9 v.

AMERIKOS LIHTUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
TeL LAFayette 8018

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Falrfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 VaL vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais
.............. .Pagal Sptartj , .

TeL Calumet 6974

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, UL 
TeL Cicero 2673

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

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
L CHICAGO. ILL. ,

Offiee Houra
2 to 4 and ? to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Ntio 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. FROfcpeO 1933

TaL OANal 6121

DR. S, BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomik ir Nedėl. pagal sutartj 
REZIDENCIJA

0631 S. CaNfornia Avė. 
Telefonas RSPabtte 7868

Offiee Phone Rėk and Offioe
PROspeet 1028 1369 8. Leavitt St.
VaL 8-4 pp. Ir 7-8 vak. OANal O7M

DR. J. J. KOWAR
(KOHARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago-

Nedėllom lr Trečiadieniais 
P*ol ButMTtl

OR. A. 1 SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

Ofisas 4300 S. Falrfield Avė. 
TaL LAFayetoe 8016

VALANDO8:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais
pagal aptarti. 

Tel. Ofc. 
Melreoe

REPublIc
SM

Ttae

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marųnette Road
Antrad.. kelvlrlad. ir senktadienlab 

•-12 v. rytą: !-• P- »•: •-» V. V. 
BeėUdlenlala nuo I v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

Ptrmadlentals Ir trečiadieniais nee 
10 v. r. Iki I vai. vakaro 

•ritadlrntala nuo 8 v. Iki 8 v V. 
Sekmadieniais pagal sutartlea

CHICAGO
6951 S. Maplevvood Av.

TeL HEMIock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak. 
2423 W. Marųuette Rd.
_________________Tel HBMlock 4848

TaL BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: ano 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal entarU

Tet Ofiso BOUIevard 6913-14 
Res. KENirood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vaL ano 1—3; nao 0:30—8:30 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Reaidencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRUBGAS 

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

Resideaeija
8939 So. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A. 14. 
Nedėliomis pagal nutartį

TaL OANa’ 0267
* Res. PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6600 So. Artesian A] 
VALANDOS: U ryto iki 3

0 iki 8 vaL vakaro

Rez.

TeL Office Wentworth 6330 
Rea. Hyde Park 3396

OR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted SL

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
wrredomi« ir anhat/imia

Ras. 6968 So. Talman Ava.
Ree. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marųuette Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis sositanm

8ubatuma ClceroJ 
1444 Bo. <»(li Ct.

Nuo S Iki t vai. vak.

Obicagos lietuvių Iv. Krytiaus li
goninė, kaip Ja pripažino American 
Medical Ammdatlon ir American 
Oellege of Surgeons, yra Clsse A 
rtilee. Tai yra, auktėlaturi Ameri
kos medikaliai autoritetai mfisų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
Jos patarnavimu 2700 W. 69tk SK, 
tol. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Eik dirbk vynuogyne! šian
dien tu turi dalintis karščiu 
ir - našta, kuriuos mano dar 
bininkai paneša.” Šiaip Vieš
paties balsas šaukia kiekvie
ną iš mūsų, nors užkimštos

Kun. Ant. M. Karui Akis būtų mūsų ausys, kuomet 'niu 
ldaujantis balsas puola. - 

Marijona A. L^vitt.Liepos 19-ta Diena

“Eik šiandien, dirbk mani) (), jeį kiekvienas galėtų ap- 
vynuogyne”. — Šv. Ma*c sikabinti viens kitą ir išgel- 
XXI, 28. I bėti jį nuo prapulties, tas bū-
“Ko čia stov-te visą dieną |ų verta viso gyvenimo pas- 

dykinėdami?” (Sv. Mato XX, tanios. Jei tu gali ats.g.lti 
G), kuomet rasotos ir šviesaus ant mirties lovos, ir pasiklau 
vynuogių purpurinės kekės Hti, kokios naudas buvo ma- 
siūbuo,n rytinečio šviesoje; no gyvenimas f ir tiktai vie- 
“ko čia stovite visą dieną nas atpirktas tavo jrankiny- 
dykinėdami Y ’ kuomet vidų- 'ste, tiktai vienas stovės prus 

tave, tiktai vienas, į kurį ga 
Ii pastatyti savo bemirštan-

dienio auksinis blizgėj i mas 
puola virš vynuogyno — pri 
nokusio, laukiančio ir pui
kaus. “Koi čia stovite visą 
dieną dykinėdami!” kuomet 
platūs laukai akyse yra bal
ti pjūčiai, o pjovėjų maža. 
“Ko čia dar stovite visą die
ną dykinėdami”, saulėleidžiui 
ir linksmai pjūties dainai e- 
sant netoli!

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC <1210 kilocykles)

VEMETIAN MONUMENT CO., INC.
l&diibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
0‘

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus, , o — —

Prie kasyklų, kur įvyko sprogimas. Žaibo greitumu pasklidus žiniai apie įvykusį spro
gimą Sullivan, Ind., anglių kai»yklose, kur tuo metu dirbo 203 darbininkai, tuojau prie ka
syklas angos pradėjo rinktis angliakasių žmonos, vaikai. Ir ne viena čia parodomų šeimų 

antspaudą mano pasitarnavi-'neteko maitintojo. Sprogime, kaip žinome, žuvo 20 darbininkų.
ToĮtt'"7.....7 :: ' ~ ..... ............ . ......... ................ ■ - ------------------=

čias akis, ir jausti kad, “Die
vas yra davęs man ta kaip

to būtų gana! lolAlspacli, H. O. Mason, C. -J.i J. ir M. Kirmilai $5.00, kun 
būtą gana! Nes atpirkima i j C. Tagnan. j Augustinas Petraitis 50c.
vienos žmogiškos sielos yra , p
vertas... viso gyvenimo savęs 
išsigynimo. - Jonas B. Gough.

Elijas Kupstas, ATHOL: — Ona VySniaus-

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTHWE$TERN AVENUE
Aim GRAMO AVK.

Telefonas SEEIey 6103
/ Chicago, Ulinois

SEMINARIJOS KOPLYČIAI AUKOS 
BIRŽELIO MENESYJE

Seminarijos Vadovybe Nuoširdžiai Dėkoja 
Visiems Savo Geradariams

MASSACHU&ETTS

Matas Norbutas iš Cambri- 
dge — $25.00; Paulina Vaja- 
gienė iš Dorchester $5.00; O- 
na Ijengevičiene iš Dorches
ter $10.0Q; Jaučiai iš Lawre- 
nce $10.00; Jodkai iš Lawren 
cė $11.50; N. N. ii Malboro 
$i.oo.;:, -.

\vorcist;eį?:.;_
Po $10.00 — Jonas Grigas,

kitnė, Ališauskienė, Dusevi- 
čienė, J. Smith, M. S., Pup- 
kienė, Yerusevičienė, Kazlau
skienė, N. N., Šidlauskas Jr., 
Šimkienė, A. Jankienė, Kaza- 
laiticnė ir Zmiejauskienė 45c.

Per Silvestrą Augūną: Po
$5.00 — Klierikas Juozas Au
gimas, S. ir E. Augu nai ir E 
Vai nskienė. Po $1.00 — A- 
įn iii ja Jogas, Ona Kanebra- 
ta/.-'-es, Elena Ališauskas, P.

VV. Bowden, M. Kupstas, Py
ragienė, Iandoli, J. Lian, J. 
listaitis, Antanina Morkūnie
nė.

Per M. Jurgelionienę: $1.00 
M. Jurgelionienė. Po 50c — 
A. Šimanskis, J. Šimanskis, 
Mrs. Medzevičienė, Bendora- 
vičienė, VMn. Juška, J. Palu- 
beckis, K. Kieiis, B. Jurgelio
nis, M. Jurgelionis, K. Kiela, 
Siminskis, A. Friend, A. Fri- 
end. 6 asmenys po 25c.

Pranas Kvietinskas $5.00,

Gudinąs iš Gary, Ind.; Rūbas, 
Riška ir Andriuška iš Chica
gos.

Amerika — 24
B. F. P.

Pranas Pranckevičius, Jonas XT . . .v. _
• i o* t • Aeniuriene, (jriničivicūcnc. jM.Naujokaitis, Simonas Lmau<-’ ’

•kas. Po $5.00 — Vladas Rim
ša, I'aulius Butkevičius, Marė 
Stasytė, Ona Ridikienė, B. 
Ramanauskas.

Per Vinoentą Andriuškienę 
— Aleks. ir Vincenta Andriu- 
škui $5.00; M. Andriuška $2. 
Po $i.00 — Petronė Talakau- 
skiei.ė, Bunzienė, J. Katinie 
nė, Gudzevičienė, Masdlioniū- 
tė, K. Kondrotavičiėnė, Rugie
nis, P. L., VV. Smith, Dr. Ze- 
kus, N. Grabauskienė, E. Bal- 
tramaitienė, E R., M. Urmo- 
nienė, E. Nevulienė, P. Ne
inu; ienė. Po 50c — Kuliflnie- 
nė, Meftrikienė, Mačiu,liūtė, 
Grabauskienė, Kazlauskienė, 
Aleksandravičienė, Galaičic- 
nė, Virbickienė, Daueiūnienė, 
Savickienė, S. Bagurskienė, 
Petrauskienė, Šukienė, Tulei-

Valankevičiene, Julė Laugar 
lienč, J. Griškiūtė, U. Urbo
navičienė, B. R. Sarapas, B. 
barakas, K. A. Vaitkevičius, 
B. Uždavinytė, O. Steponavi 
čius, M. Grabauskienė. Po 50c 
— M. Švenčiomienė, A. Mikė
nas, I. Curean, Mrs. Antoi- 
nette, Sveikienė, Abromavi
čienė, S. Bernotas, J. Tama
šauskienė, U. Lukošiūnienė, 
A. česniukas, E. Grigaliūnie
ne, M. Mougoway, E. Talac 
ka. 7 asmenys po mažiau.

Per Marijoną Kupstienę: 
Po $1.00 — Ona Kupstas, L. 
Earley, M. Milius, Mr. ir Mrs. 
Kupstai, T. Palevičius, J. VV. 
McGrath Jr., J. Darcey, R. 
Zabinsky, S. Locivin, R. J. 
Stančius, M. Petruševičius, 
Kupstienė, J. Vosilins, P. B.

J. Pocevice F ..........2 0
VV. Katchuba F ___0 0
J. Gudinąs F ......... .2 0
V. Kubilius F ............ 0 0
E. Rūbas F.................2 0
G. Zelinskas C..........0 0
J, Laucis C.................0 0
E. Lizdas G .......... 0 0
C. Rakauskas G___ 1 2
E. Riska G .............. 1 2
G. Katchuba G ___ 0 0
W. Shemetulskis G.. 0 0
B. Andruska G ____ 2 0

kienė $2.00.
Per Pauliną Prasčiuvienę:

Po 50c — Salomija Andriulie
nė, Ona Baltrušiūnienė. Po

NOKVVOOD; Per A, M. Da 
lėlį: Po $1.00 — G. Kabanau- 
skas, A. Mūrelis, K. Klimavi 
čius, F. Lutkevičius, Pranas 
Milis.

BRIGHTON: Per P. Žilins 
ką; P. Žilinskas $2.00, Ieva 
Bricilevienė $1.00, K. Pakštu?.

$1.00 — Ona Budrinaitė, R Kiti po mažiau.
Prasčiūnienė. (Bus daugiau)

Amerikos komanda 1935

B. F. P.
Budrikas f’................. 3 0
Petrolaitis F.................. 3 0
Klucliinskas F.......... 1 2
Barskis C..................1 0
Yanzanaitis G.......... 0 0
Lukas G .................. 0 0
Krauciunas G .............4 5

Amerikos lietuvių rinktinę 
treiniravo ir jai manadžeria- 
vo žinomas mūsų sportininkas 
ir veikėjas politikoje Jonas I». 
Juozaitis. Jis taippat yra 
“Jaun.” sporto skyriaus re- 
dak tori ils.

Totais ------ - 12
.ni ».«■ ,

; Amerikos; komanda 1937
B. F. P.

Lizdas F ..'______.. ,2
Andruska FL ;...... 0
Riska F ................... 3
Rakauskas F ........... 1
Zelinskas C ............... 3
Pocevice G ‘..........  2
Kubilius G ... 
Shemetulskis G 
Laucis G

KREPŠINIO ŽAIDIMAS BUVO 
GYVAS IR ĮDOMUS

v ____________I
Amerikiečiai lietuviai laimėjo

Penktadienio vakare Cicero 
stadione įvyko krepšinio žai
dimai tarp Lietuvos (visos 
Europos čentpijonų) koman
dos ir Amerikos lietuvių rin
ktinės. Žaidimas minioje su
kėlė daug eutuziazmo. Įdomu, 
kad publika daugiau entuzia
zmo rodė Lietuvos krepšin i n 
kams ir reiškė noro, kad jie 
laimėtų. Tačiau amerikieėini- 
laimėjo 24 taškais prieš 20.

Lietuvos komanda pasirodė 
stipri. Ji nustebino amerikie
čius, kurie manė labai leng

vai laimėti. Pranas Talžūnas, 
geriausias Lietuvos metikas 
pačioje žaidimo pradžioje bu
vo sužeistas ir tas, žinoma, 
daug trukdė Lietuvos tymui.

Cenfeldas Lietuvos koman
doje padarė daugiausia taš
kų, viso 6, o Feliksas Kriau
čiūnas, komandos kapitonas, 5. 
Pastarasis nustebino žiūrovus, 
kuomet parpuolęs ant grindų 
sėdinčioj pozicijoj įhietė bolę 
į krepšį ir padarė porą taškų.

Iš amerikiečių gerai žaidė 
ir daugiausia taškų padarė;

' Pocevičius, Sheboygan, VVis.;

Žmonių bnvo daug. Atsi
lankė visi Libtuvoe svečiai. 
Kai kurie iš jų pasakė trum- 

7 lipas sveikinimo kalbeles. Lai- 
mojusiems dovanas išdalino 
V.’ jVugustįnaVfcftiis, Lietuvos 
sportininkų1 Vada4*, lr kun. J. 
Vaičiūnas, Šv. Antano par. kle 
bonas. Anounceriu buvo adv. 
K. Savickas.

PLATINKITE “DRAUGI”
Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
CMM« MylinUeiM —Vestuvėm— 

Bnakletnms — laidotuvėms —

Phone LAFAVKTTE MOO

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII AtIPC PATARNAVIMAS 
AmDULABbt dieną ir naktį

TA v v A T KOPLYČIOS VISOSE U I Kni MIESTO DALYSE

Juozapas Eudeikis IR 4704 So. VVestern 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

P. I. Riftas 8354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

laMczrSnai
2314 VVest 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULhnan 1270

LiMK 4348 So. California Ava 
Phone LAFayette 3572

Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138-1139

Totais .......... 10 4 5

Lietuva — 20
B. F. P.

Pužinauskas F............. 0 2 2
Tnlzunas F .............. 1 0 0
Cenfeldas FJ............ '..3 0 3
Baltrūnas C..................0 0 4
Andrulis G, ..............  0 1 2
Žukas G .................. 1 2 0
Krauciunas G .............2 1 1

. F. 
2 
0 
0 
o 
1 
2 
1

Totais ............ 7 6 12

Antram žaidime laimėtojai 
pirmo žaidimo žaidė prieš 
1935 metų Olympiados tymą, 
kuris laimėjo Lietuvoj 1935 
metais.

Žaidimą laimėjo senesniej’ 
žaidėjai. 1935 m. tyma* per 
pereitus metus žaidė kaipo 
Chicagos profesionalinis tymas 
ir nugalėjo geriausias Ameri
kos komandas.

Šiame žaidime Edward Kra- 
uČiunas, garsusis Amerikos 
sportininkas, atsižymėjo savo 
metiniais į krepšį; jis padarė 
13 taškų.

Zelinskas iš Dayton, Ohio 
ir Riska chicagietis geriausia 
žaidė rinktinėj komandoj.

MATYKITE JJ ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACVV.M-CI.F.ANKR 
ATLIKKA 82 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laišką, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magiką. Šaukite pardavėją J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. VVabash Avė., Chicago.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LA1DQTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

H lz O 1 koplyčios visose
U J K d 1 Chicagos dalyse

Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevaid 4139

A. Petkos so. *ytn ut., Cioen 
Phone Cicero 2109

S. M. State 718 VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weet 46th Street
Phone BOUlevard 5203-5566

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

GA&T, IKD. LAIDOTUVIŲ MMKTOMAI 
KELNER —PRUZIN

Gemoms* patarnavimu — Koteria patarnauja 
MOO 020 W. 15th Alt

MRS.
A. BITTIN
HINKLV MDIRMJA!
Dabar siūlo didžiansbM 
ninklų vertybes. Didelis 
brinkimas paminklų vi
lių akmenų ir madų. 
inos nuo $15.00 ir auk.

Atsakantis darbas 
958 VVest lllth SL, 
įlefonas BEVerly 0006
Voniviin rarfn

U



6 paaugąs Pirmadienis, liepos 19 d., 193f

VIETINES ŽINIOS Pranešimai

Tokių Vestuvių Dar 
Nebuvo

Automobiliui atsimušus 
Į Traukinį Žuvo Trys

^ttORTH SIDE. — liepos} DvvTUlk£R seserys Millie ir 
10 d. gaudė vestuvių mariau] noroįhy Johns(>n m amiĮ, 
R K«mo5kaitei ir F. Smith. (3342 w 62 g(_ ir kompani.
Jr. Ir, reikia pasakyti, kad jonas B. Caroll žuvo autom o-
tokią vegtuvią pus musnebu-Į biliui atsimnšus j einantį p„.
vo. iB&žnyčia buvo labai gra-

CLASSIFIED
PRANEŠIMAS
Šiuotni su linksmybe praner 
šame jums, kad N. Stevens 
atidaro pirmos rūšies aptie
kę ant 24-tos ir Leavitt St. 
N. Stevens yra teisingas ir 
atsakomas žmogus, su 20 
metų išsilavinimu Chicagoj. 
Jūs tikrai galite, be jokios 
baimės pasitikėti į šį žmogų 
dėl proifesionalio patarnavi
mo.

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS
Oontractor and Bnilder,

67.39 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

CICERO. — Lietuvių Na
mų Savininkų klūbo susirin
kimas įvyks antradienio va- 
kaie, liepos 20 d., parapijos 
svetainėj. Bus išduotas pla
tus raportas iš vandens de
partamento. Išgirsite, kas bu 
vo padaryta su Milašienės ir 
A. Rabačausko nusiskundi
mais ii kaip taikingai apsi
eita su nuomininkais. Valdyba

P\RI> AVIM II NAMAS

5980 S. Aherdeen St. 5 kambarių 
n»mm Kieto medžio grindys. Aly
va Šildomas. 2 dideli kambariai 
belamonte. ? karu karadšliis. Gat
vė ir pM Išm-i-tns Ir apmokėtos. 
Nėra •*•«,«. 89Min cash O’-b- gnII-
"ia n-Ho'Vvti sąlygas. Arti 68-flos 
i-re Marąuette traukinį prie

žmi ižpuoėta. daunOT paly.j.^ ir Maplewood (ent

South west highway). Millie 
mirė vežama į Šv. Kryžiaus 
ligoninę, o jos sesuo po dvie

_ P
lovų buvo net septynios pę-Į, T> *w»r» t v-rurr-T vė

ros ir pora vaikų. Šliūbų dn 
vė pats kleb. kun. J. Šaulin 
skas. Vargonais griežė sve
čias J. Brazaitis. Giedojo vi
sas choras, nes abu jaunave
džiai buvo choristai. Be to, 
dueto giedojo dain. Romanas 
ar Chapas.

Vestuvių pokylis buvo di
delis, nes Ramoškai ir Smi- 
thai turi daug'giminių, drau
gų bei prietelių. Svečių buvo 
pilnutėlė parap. svetainė. Jų 
tarpe matėsi visa Peoplou 
krautuvės vadovybė, daug i? 
kitų kolonijų ir iš tolimesnių 
•miestelių. Pakėlus taures už 
jaunųjų sveikatų ir laimę, po
kylio vedėjas pakvietė klebo
nų kun. J. Šaulinskų, kuria 
visų susirinkusių vardu nuo
širdžiai pafinkėjo jaunajai po
relei ilgą, lihkspiaus ir laimi
ngo gyvenimo.

Po vakarienės, linksmintasi, 
dainuota ir vaišintas! ligi vė
lumai.

Smithai yra stambūs pra 
mor.ininkai; turi savo nema
žų įmonę (baldų išdirljystę), 
kurioj dirba nemažai ir lietu
vių. Ramoškai yra mūsų ko
lonijos darbuotojai, ypač J. 
Ramoška visur visam tautiš
kame ir katalikiškame veiki
me darbuojasi.

Ir aš nuo savęs linkiu jums. 
Pran ak ir Onute, sukurti gra 
žų šeimos židinį. Lietuvytis

jų valandų. B. Caroll taip pat 
kovoja su mirtim.

Nemyli - Negerai, 
Perdaug Myli -

Negerai

Dėl perdidelės meilės tei
sėjas turėjo atskirti Kate 
Fitz, 23 m. amžiaus, nuo jos 
vyro, gyv. 2308 Melvina avė. 
Moteris papasakojo, kad jos 
vyras taip jų mylįs, jog san- 
gojųs j°« žingsnius net tuo
met, kai ji eina į grosemę. 
Iš to namuoę tarp jų kilo vai
dai ir muštynės. Taigi, nemy
li negeri}, f perdaug myli — 
irgi negrai, U . > t ‘ Itft

Vėl Vaikai Susituokė

Iš Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti

Metinio Suvažiavimo

KAUNAS. — Žemės Ūkio
Rūtoių salėje įvyko metinis Autogirae paštui pervežti. Vėliausios konstrukcijos au-
visuotinis draugijos užsienio1 to^įnis lėktwas’ ^girnos į aukštį

pakuti ir taip pat stačiai nusileisti. Ji manoma panaudoti 
greitam pervežimui oro pašto iš centralinio pašto j municipal 
aerodromų prie 63 ir Cicero avė. ir į projektuojamų aero- • 
dromų pakrašty ežero — Grant parke. Autogiro nuolatinė , 
stotis būtų ant centalinio pašto stogo.

Iš Kokomo, Ind., praneša
ma, kad 17 m. amž. Norman 
Kohuų slapta susituokė su 
Freda Maddox 13 m. amž. 
Mergaitės mųtipaj pareikala
vus, policija feuėmė “jaunuo

JadritfsU ybų mfedžių 
pjovėjas ir uždirba 2 dol. į 
dienų.

sius

i >•

Atvažiavo Ieškoti
Dukters

f c
Iri

lietuviams remti skyrių atsto
vų suvažiavimas. Dalyvavo a- 
pie 60 atstovų.

Pamišėlis Prigėrė

Frank Novakovskis, 40 m 
amž., chicagietis, kuris buvo 
Elgin valstybinėj ligoninėje, 
rastas prigėręs Fox upėj.

Nora Sievers iš Cincinnati, 
Oliio, su dukterim Beatriče 
atvažiavo į Chicago ieškoti 
dukters Mae, kuri, sako, at- 
vąžiayus čių. dingų. ., .r ,

Suvažiavimų vedė buv. ko
nsulas Kalvaitis, Jankiūtė ir 
V. Kasakaitis. Pranešimų DTJ 
LR valdybos- vardų suvažia
vime padarė draugijos pirm. 
adv. R. Skipitis, trumpai ap 
žvelgdamas penkerių draugi
jos veikimo metų darbus, nu 
šviesdamas, kiek draugija y- 
ra nuveikusi užsienio lietu
vių kultūrinėje ir kitose sri
tyse. Pažymėjo, kad draugi
jos rūpesčiais buvo užfcnegsti 
Lietuvos ir užsienio lietuvių 
sportininkų santykiai, draugi
ja rūpinosi lietuviškos filmos 
reikalais, pati Filmų turėjusi 
ir jų demonstravusi užsieny
je, palaikiusi ir atskirus uŽ- 
siėnid lietuvius fibninihkus, 
platinusi lietuviškas plokštė 
les ir kt. Draugija užsiiman
ti,, net ir prekybiniu tarpi
ninkavimu, kų anksčiau Attik
davęs “AmerbiurasPi -1

* Apie piniginius draugijos 
reikalus pfanešė jos iždinin
kus dir. J. Vanagas - Simo
naitis, kad pereitais metais 
draugija išleidusi 239,314.93 
lt. ir metus baigusi su 13,- 
664.73 lt. nedakteliumi. Suva
žiavimas pereitų metų drau
gijos apyskaitų patvirtino,

Pranešimas

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos pusmetinis su
sirinkimas įvyks antradienį, 
liepos 20 (L, 7:30 vai. vak., 
Šv. Kazimiero Akademijoj.

Visų, ikį vienam, ARD sky
rių prašome dalyvauti susi
rinkime su raportais, kų sky 
riai nuveikė ir tebeveikia bu
simam mūsų piknikui rugpjū
čio 15 d-, kurs šįmet įvyks 
iau pačiame Marųuette parke 
ne ant gatvės, kaip pernai, 
šiame piknike bus dalinama 
svečiams 20 brangių dovanų, 
tad visi AltD' skyriai prašo 
Oli1. įiLbūti susi rinki man, kad
bendrai galėtume pasitarti.>

A- Napėdienė,

AĘD centro, pirm.

prasiblaivo, nes žino, kad y- 
ra naudingas ir gyvena ne iš J 
kitų malonės.

34 ŽUVO NUO VIESULO

TOKIJO, Japonija, liepos 
17. — Viesulas ru lietum 
skaudžiai ištiko Kanagava ir 
Gumma prefektūras.

34 asmenys žuvo ir daug su 
žeista. Tūkstančiai asmenų ne 
teko pastogės.

MENKAS JAVŲ DERLIUS 
EUROPOJE

BERLYNAS, liepos 18. — 
Surankiotomis ik Europos ži-, 
niomis, šįmet visur numato
mas menkas javų derlius. Pa
čiai Vokietijai, kaip apskai
čiuota, trūks apie trys mili-į

BUDRIKO RAKANDŲ KRAUTUVE
3417-21 So. Halsted St.,

DIDELIS PASIRINKIMAS RAKANDU UŽ 
PRIEINAMAS KAINAS

Gražūs dining room setai atpiginti po----- |I48.OO
Ant paveikslo $95.00.
Elektrikinės ijcdaunės po .... 07950
Thor Skalbiamos mašinoR vertės $119. po £59.00

Jos. F. Budrik, Ine.,
3417-21 So. Halsted St.
3409-11 So. Halsted St.

Budriko Radio Programai:
Pirmadieniais ir Penktadieniais nno 5:30 vai. vak., ii stoties WA AF 
— 920 Kil., ’ ,
Ketvirtadieniais ii stoties WHFC —- 1420 K. nno 7 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ii stoteis WCFL — 970 Kil., nuo 7:30 vai. vak.

2 OS AKLŲJŲ 
DARBŲ PARODA

jonai tonų grūdų duonai.

’' (Tęsinys iš 2 pusi.)

žiūrovų daugiausia stebino 
andihi&l — staltiesės, rank
šluosčiai, išausti lietuviškais 
raštųis,' i'r juostos, kurioms

draugijos valdybai padėkojo, naudoti įvhiriij spalvų siūlai.

RYTŲ APEIGŲ PA
MALDOS

Šių metų sųmata priimta 331,- 
558.6Ž litų sumoje.

Iš draugijos valdybos šie
met išėjo dir. A. Survila, Au- 
želis ir Skrupskelis, išrinkti 

, dir. A. Survila, Auželis ir Ed. 
Zabarauskas (nuo anksčiau 
valdyboje liko R Skipitis, J. 

i Vanagas - Simonaitis, K. Sle-

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS
SANDELIS

911 West 33rd Street 
Užlaikome KUMPIUS Ir kitua 
skanumėlius importuotus Ift Lie
tuvos. Visi produktui yra tikrai 
Uetuviški, nes jie yra gauti per

BALTIC IMPORT CO.
809 West 19th Street

pq frosornį Ir bUČ**’*r,'l‘ «r-
jnMnviHn *nt Uvemos. 1987 W.

•v*"* 4ve

Pmjnrnm
Par-Muivia n’rlnl namas, nenkl 

kambarini a,t bn,.ni.nti, ,r dv’-'tii 
|r«,rt» rn-nriu,,. Vn,,i-ti jppnp-tna. Tik
tai 81800. TneRtl tereikia «500 o ha. 
Innoa ant lens-vo l»-v,nv..«,fit<, ją? no i 
mėnesi. Adreso- 2247 W. ?lst Plae-» 
Chlraro. T'l. liė, Informacijų Saukit 
Melrose Park_ 3090.

PAWSTT>ronA NAMAS

7143 SClaremont Avė. 5 kamba
riu namas, eu naulu fumace sn au, 
tomatlSku Si'umos v»1dyto1u Ir hur 
Idlfler. Inlnld linolėja, porčius sti 
stiklais aplink, šturmo langai, neį 
visą narna. M^nesinlnl mokesčiai tik. 
tai 829.65. Puse b’nk-o nuo krautu- 
vin Ir trnnsnortacljos.

RKIKATJNGA8 DARBININKAS
Rei k ai ln sas darbininkas dėl farmos 
darbo. Patyrimas nesvarbu. Atsišau
kite Į Mr. Stanley, adresas, 423 E. 
64th Street, Chicago, III. ant pirmo 
snk-što._________________________________

NAMŲ TAISYTOJAS
Kam reikalinga weether strips arba 
durų arba langu Ištaisymas, kreip
kitės j J. Puidokas, jis turi gerą pri
tyrimą tame darbe.

Adr,»as:
6425 So Richmond Str.

Tel. HEMIock 2573

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
OONTRACTOR 

2223 VVest 23rd Place
(Atlieka visokias medžio darbas,! 
(didelius ir mažus, už prieinamą’ 
(kainą. Apkala namus šingeliais. 
[Dedame stogus.

Turi 35 metus patyrimo.

Tel. CANai 7514
CHICAGO

Kaip Jaučiate?
*1 Vakare—“IftTalyklt Viduriui,"—Jauskite 

Gerinu Rytoji
Menki,8 nuoveraj. hunklte Garfield Ar
bata, išvalyti neeumaltuR likusius. Veikla 
greita, Ir maloniai. Gerkite kaip paprae-
tą arbatą. 10q r— J6o- 1
AMktif FMe SAMFlE of GerftefcjjSlįįįJSV Heodo<lierowąer-olK> Cor*eldTieę
u”'nSI5 O ““'••otcort'iltetlor.erid .ndieertlon._ woed-, keep cies. iiuide." W*ITI>
GašFIELD TIA CCb Oeo*. I. iHOOKLYN, M. v.-

RENDOiN KAMBARYS 
Rendon šviesus kambarys prie 
mažos lietuviškos šeimynos. Pa
matyti kambarj atsišaukite po 6 
vai. vakare.

Adresas 2606 W. 45th Street. 
Aptroa lubos' priekyje.

±

PLATINKITE "DRAUGĄ”

iiHtlhJ

S.P'

BUICK

PONTIAC
A G E N TORA

ADAKAVAS, (Tauragės 
apskr ). Birželio mėn. 21 d. 
Adakave buvo didelės iškil
mės. Tų dienų JE. Vyskupas ( 
Petras Bflčys laikė iškilmin
gas rytų apeigomis pamaldas. 
Pamaldų metu rusiškai giedo
jo gražus vyrų cboras.

Pamaldose dalyvavo daug 
žmonių, kuriems joe labai ar
timos ir suprantamos, Girdė-

Institute amato pramoksta
ma maždaug per trejus me 
tus. Išstatytieji parodoje dir
biniai buvo mokslų bebaigia
nčių. Jiai^ę institutų, auklė
tiniai grįžta pas tėvus arba
pradeda gyventi savistoviai.................................. , ,.
L x. . . tis, kad geriausiai patenkintiTačiau, svarbiausia amato | ,, . v. ± \ ,.... ... , . I pamaldomis čia atsilankę ru-mokejimas paįvairina aklo _ . . x x . 
žmogaus vienodų gyvenimų. sai inteligentai.

Po pamaldų Ekscelencija
ževičius, kun. Steponaitis, K.
Kasakaitis ir Vi. Tiikus). J ^^bdamas, jis ne tiek pa-
naują revizijos komisiją i5 j,a{ia ’>«P«ll4ią ji nelaimę, ] paaakė ruaiikai pamokslą, 

rinkti: A. Kasakaitis, Kom- 
paitis ir Stašižkis. Garbės 
teismas paliktas tas pat — 
inž. K. Šakenis, prof. Vilkai
tis ir prof. P. Jakubėnas.

NAMŲ PRIEŽIŪRA

(Tęsinys iš 2- pusi)

mai ir noriai užsiima dienos 
vi lėmimu, atlikdama net 
menkiausių kuo geriausiu ga
limu būdu, atsimindama kad 
“kas ištikimas mažinusiame 
dalyke, tas ištikimas ir dide
sniame”. (Šv. Luko XVI, 10) 
Namų priežiūra teisingai ve
dama bus pripažinta dideliu 
ir svarbiu veiksmu, kuriuo ji 
tuiėtų būti kūniniame, proti 
niaine ir doroviniame kartos 
patobulinime. — Anon.

ii

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

BRIDGEPORTE

806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, sav.

Bendradarbiai:
OAUBIS, SABONIS, BULAW, BANKEVIOIUS, BAČKYS

Kovai su “hay fever”. WPA darbininkai Chicago prie
miesčiuose ant 4uščių sklypų (lotų) naikina žolę, kurioj au
ga ir vadinamo* vaisiadulkės. Toji Žolė sukelia “hay fever”. 
Sklypų savininkai, miesto ir valstybės autoritetai tame dar
be teikia pagalbos.

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA- 
VING AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokėti 

dividendą ant visų taupymo 

skyrių. Dividendas išmokamas Liepos pirmą dieną.

Kviečiame lietuvius taupyti pinigus šioje ben
drovėje, kur indėliai apdrausti iki $5,000.00 per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

dėl nupirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.
Dėl informacijų kreipkitės j

• MVktVMCMlT

INSURED

SMNTd^ 
EDERAL5AVINGS

|and loan aiiociation 
’ or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANai 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, RaSt.
J


