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KADRSDO UA TURI MB- 
KUS NUOSTOLIUS

Nacionalistai neatlaidžiai 
stumia radikalus 

Madrido link
SALAMANCA, Ispanija, lie- laukta milžiniškų nuostolių.

Didžiausi nuostoliai apturėta 
Brunete bare, kur radikalai j 
nacionalistų pozicijas kyliu 
buvo įsiveržę. Netekę Brune
te miestelio, radikalai savo 
pozicijas įsitaisė miestelio’ 
kapuose. Ten slėpdamies už 
paminklų apie dvi paras stip 
riai laikėsi. Pagaliau ir iš ten 
išmušti. Kapai perdėtu iš
griauti. Visur milicininkų la
vonų kalvos. Pasitraukdami 
jie paliko ir daug saviškių su
žeistųjų. Nacionalistams kliu
vo daug ginklų ir karo me
džiagos.

Naoionalistų kontrpuolimas 
nenutraukiamas iki radikalai 
bus įbrukti atgal į sugriau
tąjį Madridą.

pos 25. — Paimti nelaisvėn 
radikalų milicininkai Madri
do vakariniam šone pasako
ja, kad radikalų artilerija ;r 
gausingos milicininkų grupės 
traukia atgal į Madrido ribas, 
nieko nelaimėję savo puoli
mais.

Pasakoja, radikalų vadai 
baisiai nusivylę savo nepavy
kusiais žygiais. Jie buvo pla 
navę perlaužti nacionalistų 
frontų. Madrido vakaruose ii’ 
plačiau išvystyti savo veiki
mų.

Iki šios dienos milicinin
kams leista vos porų valandų 
paroje atsilsėti ir nuolat ma
sėmis jie buvo stumiami į na
cionalistų artilerijos ir kul
kosvaidžių ugnį. Dėl to su-

JUGOSLAVIJOS PARLA
MENTAS RATIFIKAVO

KOKIAIS TIKSLAIS NA
CIAI KOVOJA PRIEŠ KA-

KONKORDAT4 Slt««. -4AUIUI BAŽNYČIA 
VATIKANU

SENATAS TAI PADARYS
UŽ POROS MENESIŲ

BELGRADAS, liepos 24. 
Jugoslavijos parlamentas dau 
guma balsų ratifikavo (užtvir- 
tino\) pasirašytų konkordatų 
su Vatikanu, nepaisant atkak
lios stačiatikių kovos.

Senatas tai padarys už po
ros mėnesių.

Ratifikuojant konkordatų mi 
rė serbų stačiatikių patriar
chas Varnava Šis įvykių su- 
puolimae sukrėtė stačiatikius, 
kovojančius prieš Katalikų 
Bažnyčių. .

JIE RANDA, SI BAŽNYČIA 
— DIDŽIAUSIAS JŲ 

PRIEŠAS
AMSTERDįAMAS, liepos

23. — Jo Kminencija kardino
las Faulhaberis, Municho ar
kivyskupas, neseniai sakyda
mas pamokslų Šv. Mykolo ka
tedroje pareiškė, kad naciai

MAŽŲJŲ SESERŲ KON
GREGACIJOS 8 NAMAI 

ATGAUTI

LONDONAS, liepos 24. — 
Ispanijoje gyvuoja Vargšų 
Mažųjų seserų kongregacija. 
Prieš pilietinį karų kongrega
cija turėjo apie 30 namų. Vi
si pakliuvo į radikalų rankas.

Paskutiniu laiku nacionalis
tai atkovojo vienų teritorijų, 
kur kongregacija turėjo 8 na
mus. Dabar šie namai atstato
mi ir vienuolės imasi darbo — 
vargšų likimu rūpintis.

Jau atspausdinti “Draugo”
Pikniko tikietai. Galite juos 
įsigyti “Draugo” redakci
joj arba nuo “Draugo” ii 
nešiotojų.

Su šiais tikietais galite 
įriti į daržų ir dar galite 
laimfiti vienų ii trijų bran
gių dovanų.

Latvijos ir Estijos delegacijos Baltijos gžaenių reikalų ministerių konferencijoje prieš 
išvykimų iš Lietums Kauno stotyje. Plačiai apie konferencijų tarpusaviam bendradarbia
vimui Pabaltijos valstybių įdėsime ryt dienos “Drauge.”

AMERIKIETIS KUNIGAS 
APRAŠO IŠNAIKINIMUS

ISPANIJOJE

METAI-VOL XXI

NACIŲ TEISMAS NUTEI
SĖ KUNIGĄ - PASAULI

NIO KARO DIDVYRI
RADIKALAI SU DINAMITU UŽ NACIŲ REŽIMO KRITI
IŠGRIOVĖ BASKŲ KRAŠ

TO MIESTUS
KAVIMĄ PRIPAŽINO 

“IŠDAVIKU”

BILBAO, Ispanija, (per 
paštų L — N.C,W.C. specialus 
korespondentas kun. Ferg 
rašo: . .

Keliaujant per baskų kri 
tų, viskas atrodo lyg nakties' garsų jėzuitų 
šmėkla. Sunku ir aprašyti inie- J ir pasaulinio

MUNICHAS, Bavarija, lie
pos 24, — Specialus nacių tei
smas Muniche nuteisė 6 mene- | 
sius kalėti Šv. Mykolo kated- 

kunigų Rupertų Mayr, 
pamokslininkų 
karo didvyrį.

stų ir miestelių išgriovimų. ’ Teismas pripažino jį “išdavi- 
Tik vienas Bilbao miestas iš- ku”, bet skirtų, jam bausmę
vaduotas nuo radikalų barba
rizmo.

suspendavo. ‘ ‘ Išdaviku ’’ ap
kaltintas .už tai, kad jis iš pa-

Mačiau miestus perdėm iš-i mokslinės dažnai kritikavo 
griautus ir sudegintus. Tai nacių režimų. Prieš bylos na-* 
raudonųjų darbas. Šiam žy- grinėjimų jis 6 mėnesius išlai-

==

HITLERIS PASIRENGĘS 
PULTI ČEKOSLOVAKIJĄ

Londone bijoma, kad taa jo žygis 
galėtų sukelti karą

LONDONAS, liepos 25. — 
čia reiškiasi nauja karo bai
mė. Sužinota, Vokietijos dik
tatorius Hitleris pasiryžęs pu 
lti Čekoslovakiją, kad atsiė- 
mus jos daTj, prieš pasaulinį 
karų priklaususių Vokietijai. 
Šis Hitlerio žygis gali sukel
ti Europos karų, kadangi pir
mutinė Prancūzija suskubtų 
Čekoslovakijai pagelbon.

Stebėtojai tvirtina, kadVo 
kietija į Čekoslovakijos pa
sienį sutraukė daug mechani
zuotų kariuomenės dalių. Pa 
tirta, kad vokiečių kariuome
nės vadovybė nelinkusi į žy- 

Nu-
Katalikų Bažnyčių šiandien 
skaito vienatiniu savo didžiaugį prieš Čekoslovakiją.
siu priešu ir todėl prieš jų pa
kilo atkakliai kovoti.

Bet jie užmiršta, o gal de
dasi nežiną, sakė kardinolas, 
kad Katalikų Bažnyčia yra 
tautos palaikytoja ir teisingos 
vyriausybės rėmėja. Katalikų 
Bažnyčia yra tas konkretinie 
pagrindas, ant kurio remiasi 
tautos ir valstybės stiprumas. 
Kuri valstybė griauti
Katalikų Bažnyčių, ta valsty
bė pati sau galų rengia.

rodo, kad kariuomenė dar nė

ra pakankamai sustiprėjusi 
pradėti tokiai pavojingus vei
ksmus. Bet ji sako, kad jei 
Hitleris to pageidaus ir lieps, 
be atodairos bus veikiama.

Kaip visi diktatoriai, taip 
ir Hitleris, negaiš ilgesnį Tai
kų ramiai išbūti. Tas pavojin 
ga diktatūrai. Nrfolat tnri 
veikti, judėti, visus gyvento
jus regimentuoti, perregimom 
tuoti, neduoti jiems ramybės 
ir atilsio, kad jie negautų pro
gos nepriklausomai ir laisvai 
pietauti.

Anglijos diplomatai bijo 
naujos katastrofos Europai. 
Pati Anglija dar pakankamai 
neįsiginklavuųi.

ISPANAI NACIONALISTAI
REIKALAUJA GRĄŽINTI 

BASKŲ VAIKUS
NORIMA JUOS IŠ NAUJO 
SUJUNGTI SU JŲ TĖVAIS

LONDONAS, liepos 24. — 
Katalikiško laikraščio Tlie U- 
niverse korespondentas F. G. 
Sturrup grįžo iš Ispanijos. Jis 
parvežė ispanų nacionalistų 
autoritetų atsišaukimų, kad iš 
Anglijos būtų grąžinta į Ispa
niją apie 4,000 baskų vaikų, 
kurie iš Bilbao išvežta ir ku
rie šiandien paekirstyti į kuo
pas ir Anglijoje išlaikomi.

Nacionalistai reikalauja, kad 
baskų vaikai ir iš Prancūzijos 
būtų grąžinti. Jiems užtikrin

giui jie naudojo dinamitų ir 
ugnį. 'fl

Visas pakelys iš Bilbao į 
•Guemica nuklotas sudaužytais 
automobiliais ir tankais. Visi 
pašlaičiai nusagstyti apgriau
tais kulkosvaidžių lizdais ir 
apkasais. Durango, Morbieta 
ir Guernica sugriauti. Namai 
daugumoje sudeginti iki pa
matų, arba, kaip sakyta, su
griauti su dinamitu

Kai kas gali verkti pama
tęs išgriautų Guernica. Nieko 
teu nebelikę. Išlikęs tik vienas 
didysis ąžuolas, ties kuriuo 
baskai įgijo laisvės čarterj, ir 
parlamento namai, vadinami 
“Casas de Junta”. Ąžuolo ir 
šių namų išlikimas aiškiai kai 
bėte kalba, kad Guemica ne
sugriautas su vokiečių, ar ki
tų kieno lėktuvais. Tai pačių 
radikalų darbas. Prieš apei
siant miestų jie jį sunaikino ir 
tuojau pasauliui pranešė, kadta ispanų nacionalistų globa.

Jie )™ iŠ nfuijo suvienyti su toiVti ik„ vo’kirfiai lak Onai.

PAGERBTOS 7 VIENUO
LES

0TTAWA, Kanada, liepos 
24. — Kryžiaus Pilkųjų vie
nuolių kongregacijos motiniš
kuose namuose pagerbtos sep
tynios seserys, kurios, ėmus 
kartu, kongregacijoj išbuvu
sios 380 metų.

SUKONFISKUOTAS VEI
KALAS “VILNIUS IR JO 

APYLINKES”

VICEPREZIDENTAS UŽ 
KONGRESO SESIJOS 

BAIGIMĄ

KANADOS KATALIKŲ 
SKAUTŲ SUVA

ŽIAVIMAS

savo tėvais. Neturintieji gi tė
vų bus nuoširdžiai globojami, 
auklėjami ir mokslinami. 

Nacionalistų autoritetai pa

kytas kalėjime.

Kunigui Mayr iškelta bylų 1 
visa .Vokietija buvo didžių* wi 
sudomėjo. Tūkstančiai žmo- 
nių susirinko priešais teismo 
rūmus. Iššaukta daug polka*, 
jos, Kad neleisti minioms kelti 

* į demonstracijų. Į teismo rū- I 
mus įleisti tik turintieji poli* ’ 
cijos specialius leidimus.

Naciai agentai iškėlė
ten, kad jie per trejiė
klausėsi kunigo Mayr
lų ir žymėjo kiekvienų jo pa- ;„ * .. «
reikštų naciams nepalankų Žo
dį. Teisme kunigas pripažino 
nacių darbų kritikavimų 
mėdamas, kad jo pareiga
daryti. , J____

Karo laiku kun. Mayr bavaį ’ 
vokiečių kariuomenėje kape
lionu. Kelis kartus suž 
Jo viena koja amputuota, 
drąsų ir didvyrybę jis 
eilę kariškų pažymių ir gel 
žinį kryžių.

Teko kalbėtis su eile baskų. 
Jie pareiškia, kad nacionalis
tų lakūnai vos kelis namus sų 
griovė. O patys raudonieji iš

6 ŽUVO SUSPROGUS 
PARAKUI

reiškia^ kad tūkstančiai vaikų griovė visų miestų.

WASHINGTON, liepos 25 
— Viceprezidentas Garneris 
grįžo iš atostogų, pradėjo pir
mininkauti senatui ir iškėlė 
sumanymų, kad kongreso! se
sija tnri būti uždaryta rug
piūčio 7 d., nepaisant bilių ir 
įvairių kitų administraoijos 
iškeltų projektų.

Viceprezidentas iškėlė eilę 
konferencijų Baltuose Rūmno 
se. Prezidentui bus išaiškin •’ 
ta, kad kongresas neturi rei 
kalo ilgiau sielotis visokiais 
sumanymais, kūrinos galima 
pa'ikti kitai sesijai.

KAUNAS. Šiomis dienomis 
Vilniaus miesto Storastos įsa
kymu, buvo sukonfiskuotas 
Ad. Juškevičiaus ir J. Macei
kos parašytas veikalas “FiZ- 
ntus ir jo apylinkės".

THREE RIVERS, 
liepos 23. — Šios provincijos 
katalikų skautai čia turės pir
mąjį eųskridį rugpiūčio mėn. 
6, 7, 8 ir 9 dienomis. Numaty
ta, dalyvaus daugiau kaip 5,- 
000 skautų berniukų.

POLICIJOS STOČIAI NU
PIRKO PAŠTO NAMUS

WAUKEGAN, Hl., liepos 
23. — Sis miestas nupirko se
nuosius pašto namus už 33,150 
doL ir juose įtaiso policijos 
stotį. 1914 metais šie pašto na 
mai pastatyti 116,000 dol. lė
šomis.

Mieste pastatyta nauji rui- 
mingeRni pašto namai vertės 
424,000 dol.

APIE 2,000 AMERIKIEČIŲ 
TARNAUJA VALENCLTAI

WASIIINGTON, liepos 25.
— Valstybės departamento 
valdininkai tvirtina, kad apie 
2,000 amerikiečių savanoriais 
tarnauja išpanų radikalų kar
riuomenėje, nepaisant aiškaus režimo. 
J. Valstybių vyriausybės už 
draudimo piliečiams nedaly
vauti Ispanijos kare.

be jokio reikalo išvežta į sve
tine.,'timas šalie, kadangi jiems ne

buvo jokio pavojaus. Vaikai 
juk nekalti, kad jų daugelio 
tėvai virto radikalais, paklau
sę bolševikų vadų viliugingų
plepalų.

Taip pat nacionalistai pa
geidauja, kad grįžtų atgal į 
Ispaniją ir baskų katali
kai kunigai, kuriuos rau
donieji gaivalai išvaikė, arba 
paspruko nuo nacionalistų, bi 
jodami apmaudo. Nacionalis
tai prieš juos nepanaudos jo
kio keršto, nes jų daugumas 
iš baimės laikėsi raudonųjų

Lakūnai puolė 
Barceloną

KARO SKOLOS NEBUS 
IŠMOKĖTOS

Mažame miestelyje Mungja, 
netoli Guemica, radikalai su- 
dinamitavo bažnyčių, kurioje 
meldėm 40 žmonių. Žuvusieji 
dar ir iki šiandien ilsisi po di
delių akmenų griuvėsiais. 
Sanktuariumo vietoje šiandien 
pastatytas kryžius ir Dievo 
Motinos statula.

JBARCELONA, liepos 25.- 
Nacionalistų lakūnai šiandien 
anksti rytų bombardavo šių 
Katalonijos sostinę.

Daugiau kaip 65 asmenys

MILANAS, liepos 25. —
Dienraštis U Popolo d’Italia 
rašo, kad karo skolos Ameri 
kai nebos išmokėtos. Vadina- užkimšta ir apie 150 sužeėsta.
si, skolos pasiliks skolcktus. Daug namų sugriauta.

BUENOS AIRES, Argei 
tina, liepos 25. — Sprogimas 
įvyko parako sandėly Mendo- 
za provincijoje. 6 asmen] 
žuvo.

DVIEM GALVOS 
NUKIRSTOS

• BERLYNAS, liepos 25. — 
Paskelbta, dviem. ‘ ‘ šnipams,” 

Bačkų krašto nepaprastai tarnavusiems svetimai valsty-
gražūs kalnai ir slėniai atro
do nukloti mirties ir gedulo 
šydu. Vargšai gyventojai bėg
liai grįžta namo, bet namų ne
randa. Raudonieji viskų prari
jo. Kiek jie žmones žudo, tiek 
gyvuosius skriaudžia.

16 ASMENŲ SUŽEISTA

Pereitų penktadienį vakare 
North avė. susidaužė gatvė- 
karis, trokas ir keleivinis au
tomobilis.

16 asmenų sužeista^iunkiau 
ir apie 50 smarkiai įtrenkta.

Nelaimė įvyko trokuj bau
džias nesusidanžti su automo 
Liliu. Pasukus į šalį trokas 
susidaužė su gatvėkariu.

bei, galvos nukirstos.

GIRKALNIS. — Per Gir
kalnio vaJsč. birž 21 d. iš pie
tų į šiaurų praūžė didelė aud
ra. Lyti mažai telijo, bet vė
jas įpykęs kelių kaamų ūkinin
kams suardė klojimais, ir 
daug stogų mėgino nukelti. 
Daug išvertė ir išlaužė med
žių, nuardė stogų ir išvertė 
svirčių. Daugiausia nukentėjo 
viduris valsčiaus.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Gte- 

d ra ir daug vėsiau.
Saulė teka 5:37, leidžiasi 

8:15.
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Kova Su Komunizmu

j- A. Šablinskas “P. G.” rašo, nurodyda
mas kokių klaidų reikia vengti kovojant su 
komuniamu.

Komunistinis sųjudis yra labai pavo
jingas žmonijai. Kur toji hidra tiesia savo 
Dagus, ten prieškomuiūstinis veikimas yra 
daug gyvesnis, negu mūsų krašte, kur, anot 
kai kurių, komunizmui nesą tinkamų sųlygų 
plėtotis.

Esu giliai įsitikinęs, kad filosofiniai ko
munizmo pagrindai randa nemaža sihipatikų 
tarpe tų, kurie dar prie komunizmo visumo
je nenorėtų prisipažinti. A. Jakšto, prof. Ke
mėšio ir kitų siūlytos rimtos priemonės ko
voje su šia žalinga, slaptingumo šydu pri
dengta doktrina nerado didesnio susidomė
jimo. Teko raudonuoti skaitant kai kurias 
nerimtas replikas taip rimtame klausime. 
Pasisakydamas už siūljtas kovos priemones, 
norėčiau savo skaitytojams paduoti vieno 
anglų laikraščio paduotus nurodymus, kokių 
reikia vengti klaidų poroje su komunizmu.

1. Nemaišyti teisingi] darbo žmonių rei
kalavimų su komunistiniu sųjudžiu.

2. Kovoje su konmnizmu reikia atsAnin- 
ti, jog socialinis klausimas nėra vien labda
rybė, bet pirmiausia teisingumo reikalas.

3. Norint sėkmingai kovoti, nereikia ka
talikybės maišyti su bet kokia partija, ypač 
tokia, kuri išnaudoja darbo žmones.

4. Norėdami nuveikto»komunistinį sų- 
* judį, turime atsiminti, rarŽaie turėti galvo

je, kad jj netiesioginiai pagimdė ekonominio 
liberalizmo piktnaudojimai, apie kų kalba 
Pijus XI enciklikoje apie ateistinį komuniz
mų: “Norint suprasti, kaip komunizmas ga
lėjo būti taūp nekritiškai darbininkų masė
se priimtas, reikia turėti galvoje, kad kelių 
tai propagandai buvo paruošęs darbininkų 
religinis bei dorovinis gyvenamo apleidimas,
į kurį buvo nuvedęs liberalizmas”.

5. Komunizmas dėl to yra taip pavojin
gas, kad jis yra tam tikras mokslas, t. y. 
idėjų sistema, tiesa, klaidinga ir nešanti į 
gyvenimų griovimų. Dėl to kovoje su jno 
reikia statyti taip pat mokslų — aiškų, 
sveikų ir praktiškų, kad darbo žmogus nia-

‘ tytų, jog Bažnyčios socialinė doktrina (mok
slas) daugiau 'rūpinasi dvasiniu gyvenimu 
ir materialine jo būkle, negu marksizmas. 
Katalikiškoje socialinėje doktrinoje reikia 
pabrėžti faktų, kad Bažnyčia nesusiriša su 
dabartine ekonomine sistema, bet mato joje 
netvarkų, iš kurios pataria išeiti.

Toks priėjimas prie darbo masių su nuo
širdžiu noru pagerinti vargstančiųjų būvį 
gali sukelti juose įsitikinimų — prieš ko- 

•' inunistinį destrųktyvinį frontų reikia sta
tyti krikščioniškos socialinės santvarkos rū
mų, kuriame nebus vietos grobonišk&im dar- 

. • bo žmogaus išnaudojimui ir “neužpelnytani 
vargui”, kaip yra išsireiškęs apie kapitaliz
mų ir jo padarų —- proletariatų Darbininkų
Popiežius Leonas XIII.

apie Dievo numylėtinius, kuriuos Dievas an
ksti pašaukia atgal pas save. Bet mes čia 
apraudame ne tiktai žymių ir stiprių asme
nybę, savo valstybės ir tautos ištikimų tarnų.
Mes liūdime prie dviejų valstybių ir dviejų 
tautų draugystės kūrėjo kapo. Vytautas Vi
leišis atvyko į Latviją tuo metu, kai Raiti
jos santykiuos įvyko svarbus posūkis, — 
buvo sudaryta Latvijos Lietuvos Estijos sa
ntarvė. To naujo rūmo statymo darbui ve
lionis paaukojo visa: savo išmintį, savo jė
gas, savo širdį. Ir jei turime kokių paguodų 
šiuo giliai skaudžiu ir jaudinančiu momen
tu, kada žemė greit uždengs karšto patrioto 
kūnų ir širdį, tai tik tikėjimų, kad jo dva
sia gyvens ir toliau, kad jo darbas duos vai
sių, bus pavyzdžiu mums, jo bendrasiettams, 
ir tiems, kas jį paseks. Saldu ir gražiu mirti 
už tėvynę! Saldu ir gražu mirti darbo viršū
nes pasiekus. Bet mums lieka tik tuštuma 
ir liūdesys. Tegu bus lengva žemelė tau, 
mielas, mielas drauge!”

Palestinos Dalinimo Klausimas

DIDYSIS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS f

Netrukus Bus Paruoštas Spaudai, Jau Surinkta 
Per 200,000 Lietuviškų Žodžių

Pilnų lietuvių kalbos žody
nų buvo pasiryžęs paruošti 
žyniams mūsų kalbininkas Bū
ga. Tam tikslui jis pradėjo 
rinkti medžiagų dar prieš Di
dįjį karų ir surinko jos gana 
daug. Tačiau Būgos darbų 
nutraukė mirtis 1924 m. Jo 
surinktų darbų paėmė švieti
mo ministerija, nes žodynas 
turėjo būti vis tik išleistaz. 
Pilnus savo žodynus turi vi
sos kultūringos tautos. Nega 
lime ir mes tokio žodyno ne
turėti. Po kurio laiko buvo 
sudaryta žodyno redakcija, 
kuri pradėjo dirbti ir ligi šiol 
padarė tiek, kad žodynas yra 
jau pradėtas spausdinti.

Šiam didžiajam mūsų kai
Amerikos žydai kelia griežtus protestus 

prieš Anglijos politikų sumanymų suskaldy
ti Palestinų į kelias dalis. Organizuojami bos žodynui yra naudojama 
gausingi masiniai susirinkimai, sakomos J kaip pagrindas Būgos surink 
smarkios kalbos, išnešamos stiprios protes-
tų rezoliucijos ir jos siunčiamas šio krašto 
ir Anglijos vyriausybėms, taip pat i? Tbu- 
tų Sąjungai. Į tų judėjitnų įtraukiama daug 
ir nežydų.

Žydai yra gerai organizuoti. Jie turi 
pinigų ir įtakos. Jie moka vesti propagan
dų. Dėl to greičiausia jiems pavyks sulai
kyti anglus nuo užsimojimo dalinti Palesti
nų. Tai jiems padės ir toji aplinkybė, kad 
tuo klausimu Anglijos politikų tarpe yra 
pasiskirstymo. Tokie politikai kaip lordas 
Snell ir Lloyd George išėjo prieš vyriausy
bės sumanymų. Prieš jį pasisakė ir darbo 
partijos vadai.

Vorošilovo Brolis Kunigu

Jauniausias sovietų karo komisaro bro
lis, 39 metų Sergiejus Vorošilavas, išėjo iš 
armijos ir yra pasiryžęs tapti dvasininku. 
Tų savo nutarimų jis pranešė broliui, moty
vuodamas, kad tik krikščionybė gali žino

Pažymėtina Kalba

Latvijos užsienių reikalų ministeris Mo
nteris pasakė kalbų prie a. a. V. Vileišio 
kapo, kurių matome reikalo perspausdinti, 
nes joj pažymimas dviejų broliškų tautų sa
ntykių klausimas.

“šiandien kartu su Lietuva liūdi ir Lat
vija, ir mūsų prezidentas siuntė mane Jums 
tai pareikšti. Pareikšti, būtent, Jūsų Valsty
bės Prezidentui. Jums, LietuvosŲvyriausy- 
bės ir tautos atstovai, Jums, Gerbiamoji Po
nia ir velionies giminės. Ankstyva mirtis iš
plėšė iš mūsų tarpo mylimų žmogų, plataus 
masto valstybės vyrų ir veiklų diplomatų. 
Atrodo, kad čia vėl išsipildė senas posakis

jamas, žmones ir prašoma pa 
aiškinimų. Tenka rašyti raš
tus mokytojams, kunigams, 
valsčių savivaldybėms. Žod
žius išaiškinus, jie būna grų- 
ži narni į dėžutes, kiekvienas 
į savo vietų, prisilaikant abė
cėlės. Paskui juos visus iš ei
lės ir patikrinus, duodama į 
spaustuvę rinkti.

žodynų spausdinti buvo ma 
nyta pradėti jau šių metų 
pradžioje. Bet jis nėra spau- 
dinamas dar ir dabar. Medžia
ga po truputį eina į spaustu
vę, yra renkama, bet tai ir 
viskas. Lūkuriuojama tyčio
mis, nes kasdienų gaunama iš 
bendradarbių vis naujos me
džiagos. Atidavus į spaustu
vę žodžius prasidedančius A Dr. Greer. 
raide, atrodė, kad jų daugiau

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatų 

Vertė Kun. Ant. M. Karužiškis

Sveikata - Jos Prasmes 
Išaiškinimas

18. Visų veikimų tvarky
mas.

Urydenas sako:

“Pirmieji gydytojai buvo 
sugedimo padaryti. Perviršis 
pradėjo, o tingumas palaiko 
tą darbų; mūsų ilgamečiai tė
vai medžiokle užsidirbo savo 
valgį, vargas įgėlė jų dirks- 
nius ir padare jų kraujų ty
rių bet mes jų sūnai, išlepin
ta vyrų karta, esame sunykę 
į tris karį dvidešimts ir de
šimts metų; geriau įeškoti

Smagumas ištisame kūne y- 
ra geriausias sveikatos pras
mės išaiškinimas. Kraujas tu
ri lengvai tekėti, raumenys 
turi lengvai dirbti, dirksniai 
turi lengvai atsiliepti į įspū
džius, ir kiekvienas veikimas 
turi būti lengvai atliekamas 
be stabdymo arba trukdymo 
dėl kokios nors priežasties.
Smagumas reiškia laisvę ir
prigimtas sąlygas, o liga rei- Į iauįuoge nepirktos sveikatos, 
škia suturėjimą arba trukdy- neksup dsl bjauraus
mų ir neprigimtas sąlygas. —

toji medžiaga. Nors Būga pa nebeatsiras, bet Ligi šiol pa-
liko surinku kėliau deSimtu v)'ko s,lrinkti dar Jei»u 
taketaaėią žeHių, bet paai- bnT«s imtas
rodė, kad tai ne visi mūsų 
xalbcs turtai. Žodyno redak

spausdinti anksčiau, šių žo 
džių nebūtų buvę galima įter-

rija ryžosi (medžiagos ištek- PH ir iie bat« likę P“PiW°- 
mam tomui. Tačiau gausūs 
papildymai nėra patogus da

lius papildyti ir surinkti vi
jus mūsų kalbos žodžius. Tuo 
tikslu pasikvietė talkon visų 
inteligentijų. Be to, ji išrausė 
visus mūsų rašytojų raštus, 
žiūrėdama, kad nepraspruktų 
nė vienas lietuviškas žodelis. 
Buvo panaudoti ir dar dabar 
yra naudojami visi šaltiniai, 
nes žodynas turi išeiti pilnas.

Kiekvienas gali suprasti, 
kad rinkti .medžiagai reikėjo 
ne vienos dienos ir ne viene 
rių metų laiko. Dėl to ir žo
dyno išleidimas taip ilgai tru 
rka. Tačiau platus medžiagos 
rinkimas nėra vienintelė gaiš-

lykas ir žodyno redakcija y 
ra nusistačiusi jų vengti.

Žodyno susidarys keturi di
deli tomai, o gal ir daugiau 
Tai priklausys nuo to, kiek 
dar medžiagos pavyks surin 
kti. Pirmojo tomo išeinant iŠ 
spaudos reikia laukti sekan 
nių metų pradžioje. Tab.

Tėviškės muziejus 
Kaune

gui duoti tų, kų žadėjo komunizmas, bet ko 
jis negali įgyvendinti dėl savo materialis- |l’e8 priežastis. Daug daugiau

Žemės Ūkio Rūmai, norėda
mi apsaugoti nuo išnykimo se 
nuosius lietuvių statybos* pa-

Sveikatos Ženklai

1. Ryškios šviesios akys.
2. Švelni, švari oda.
3. Švarus liežuvis.
4. Švarus kvapas.
5. Tvarkus ir normalus pul 

sas.
6. Normali temperatūra.
7. Lengvas ir tamprus žing

snis.
8. Veiklumas.
9. Stiprumas.
10. Energija.
11. IJnksninmas.
12. Grožis.
13. Šiltos rankos ir kojos.
14. Laisvumas nuo skaus

mo.
15. Geras apetitas.
16. Formos sųmatuinas.
17. Gilus, atgaivinatis mie

gas.

tinės pasaulėžvalgos. Pagaliau jis pareiškia la.ko gaišina žodžių patikri-, minkius, prieš kelerius metus 
viltį, kad partija ir vyriausybė rimtai žiū- nimas ir žųiių apie žodžių , pradėjo kurti Oro muziejų.
rėš į Stalino išleistų konstitucijų ir liausis 
pe r sekioti tikėjimų.

Apie šį Sergiejaus sumanymų buvo su
žinota tik tada, kai karo komisaras Voroši- 
lovas viešai išsižadėjo savo brolio. Viename 
pranešime Yoroši lovas pareiškė, kad šis at
sitikimas rodo, kaip menkai įstengia kovoti 
ateistų judėjimas prieš komunizmo priešus.

Bijomasi, kad bolševikai gali nuo ko
munizmo atkritusį Vorošilovo brolį areštuo
ti ir ištremti.

rinkimų tikrumas. Žodynas)Šių Muziejaus kūrimas neįėjo 
bus priemonė kalbos mokytis. (į žemės Ūkio Rūmų tiesioginių
Juo visi remsis kaip nesu
griaunamu argumentu. Įėjus 
žtriyno redakcijon pirmiausia, 
į akas krintu keletas spintų, 
n c-1 sausai prikimštų dėžučių 
su kortelėmis kuriose surašy
ti žodžiai. Kortelių esama 
daugiau kaip 200,000. Kiek- 
vicroje kortelėje yra parašy
tas tik vienas žodis, o be to,

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškisuždavinių eilę. Rūmai šio dar

bo griebėsi verčiami gyvo rei
kalo. Skirstant kaimus viensė
džiais, būdingi kaimų statybos 
paminklai nyko ir galėjo atsi- “Viskam yra savo metas... 
tikti, kad senoviškų lietuviškų Jis visa padarė savame lai- 
I jas tat ų nebūtų likę nė pėdsa- ke”. — Pam°kslininkas III,

Liepos 26-ta Diena

Neseniai Amerikoj lankėsi kun. dr. Ber- 
nard Grimley, žymus katalikiškų laikraščių 
redaktorius Anglijoj. Grįžęs į Angliju jis ,
pareiškė, kad kalbėjusia su prezidentu Roo- Į *°je-^vartojamas. Daugumas 
seveltu. Kun. Gritnley rašo: “Prezidentas ^^žių yra aiškūs savaime,

kų-
Žemės ūkio Rūmai, ėmėsi 

steigti Oro muziejų, ligi šiol
dar pažymėta, kaip jis taria- įstengė surasti ir atgabenti į 
mas, kų reiškia ir kurioje vis Kaunu aštuonis įdomins ir re

tus pastatus. Muziejui vieta 
buvo numatyta parodos aikštė-

Rooseveltas man pasakė, kad rišant sočia- tačiau u® viena.; sukelia ir 
linius klausinius jis randus, jog popiežių abejojimų. Neaiškūs žodžiai 
enciklikos daug jam pagelbsti”. i yra išaiškinama, pasi naudo

Tai ne visai naujiena. Jau seniau buvo janl v‘sa^ turimais
žinoma, kad Prezidentas yra gerai susipaži-' maltiniais. Bet daugelio pras- 
nęs su popiežių enciklikomis socialiniais nepavyksta susekti, ftiaia 

atsitikimais >yra kreipiamasi 
į tas vietas kur žodis varto-

je. Pirmieji eksponatai šioje 
aikštėje ir buvo pastatyti.

Pereitais metais buvo priim 
tas Vytauto Didžiojo Kultū
ros muziejus, turj» keturis 
skyrius, tame skaičiuje ir et-

1, 11.
“Štai... žiema jau praėjb; 

lietus jau paliovė ir nuėjo; 
mūsų žemėje pasirodė gėlių;... 
girdėta mūsų žemėje purple
lio balsas; figos medis gavo 
savo spurgus”. — Giesmių 
Giesmė n, 11, 12, 13.

Gamta palieka sielai nuo
latiniu laišku nuo Dievo, švie
žiai parašytu kasdien ir kas kvapiu kvapu, “Tu esi ma-

klausunais 
dojęs.

ir tomis enciklikomis pasi na u-

.....

gurkšnio; išmintingi pasitiki 
pasveikimu iš mankštinimu, 
Dievas niekad nepadarė to
kio darbo, kad žmogus jį tai
sytų”.

Sveikatos Svarba

Be sveikatos visi leis gyve
nimui būti našta ir kelioms 
laimės aplinkybėms būti vi
soms nuobodžioms, atbuku
sioms, nemalonioms, be ge
ros nuotaikos; ir niekas, ro
dos, neprisideda prie tikro 
gyvenimo linksmumo, bet 
ant kiek jis tarnauja padidi
nti lų turtų arba užlaikyti jį. 
Koki kiti skirtumai yra pa
prastai suprantami keliose 
laimės aplinkybėse nė vienas 
gul nesiras taip teisingas ar
ba taip didelis kaip tas, kurs 
susidaro iš tų dviejų aplinky-

(Tęsinys 5 pusi.)

Gėlės yra mieliausi dalykai, 
kuriuos Dievas kada padt 
ir užmiršo įdėti sielų į jas J

Perteklingi žiedai ant vai 
siaus medžio yra manomi rei
kšti tų didelį būdų, kokiame 
Dievas myli daryti pasigėrė
tinus dalykus.

Kaip gėlės niekad neprisi
dengia savo geriausiais rūbais 
sekmadieniui, bet nešioja sa
vo nesuteptų prisidengi mų ir 
išduoda savo kvapsnį kasdien, 
taip leiskite jūsų krikščioniš
kam gyvenimui, liuosam nuo 
sutepimo, visad išduoti Die
vo meilės kvapsnį.

Nuošali pušis ant kalno vir- 
šūnės siūbuoja savo liūdnas 
šakas ir šaukia: “Tu esi ma
no saulė!” Ir maža pievos 
pijonka pakelia savo mėlynų 
taurelę ir sukuždA su savo

valanda.
Saulė nešviečia keliems me-

nografinį. Šio muziejaus tary- džiams ir gėlėms, bet plataus
(Tęsinys 5 pusi) pasaulio džiaugsmui.

no saulė!” Ir grūdai tūks
tančiuose laukų šlama vėjujo 
ir atsako, “Tu esi mano sau
lė!” — Beecher.

žr t .
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Mažųjų Skaitytojų Skyrius
REGĖJIMAS

Pamiškėj baltuoja mažutė'dangų pažadėjai, žemėj ver- 
trcbelė. Žemi langeliai gėlė- gaujantiems laisvę suteikei,
mis apstatyti. Rūpestinga ran
ka stiklai nuvalyti. Aplink jų 
darželis. Tvarkingas kiemelis.

leisk man Tavo kojas aša
roms aplieti, o leisk man pap
rašyti Tave, maloniausias Tė-

Čia auga dukrelė, graži vien-'ve, to, ko mūsų tautai labiau- 
turtėlė. Ji miela, maloni kaip 'šia reikia. ^Artimų mylėti iš-
saulės šviesa. Džiaugias ja tė
veliai, nors varge gyvena. Už
augs paguodėlė, senatvėj da
lelė. Motutė sumanė dukrelę 
mokyti. Nelaimei, jiems nėr 
kuo jų mieste užlaikyti. Mer
gaitė sutiko iš namų mokslų 
lankyti..

Brido metus, brenda an
tras: mokytojai giria, tėveliai 
džiaugias. Tik jaunutę moks- 

»ivę nuovargis kankina^ ji 
J^ilpsta ir vakarais Kristaus 
) kančių apkabinus ašaromis ap

lieja ir tyliai kalba: — Vieš
patie, silpstu, pastiprink ma
ne, leisk man bent kiek moks
lo įsigyti, kad pajėgčiau nors 
savo tėvučius iš vargo ištrau
kti.

Bet nelaimė! Gili žiema bu
vo, labai šulo, daugel snigo, 
kelelius užpustė. Ilgai kama- 
vos varguolė mergelė, paga
liau beširdė džiova paguldė 
vienturtę. Temo saulė mažo
sios pirkelės. Dingo ramumas 
laimingos šeimelės...

Šiandien saulutė kiek žybte
lėjo daugiau. Sniegas nngniu- 
žo — atodrėkis jau. Grytelėje 
tyku, stalas baltai pridengtas. 
Šventa — kovo 4 diena, Lie
tuvos varino diena, kada visa 
tauta savo užtarytojų šv. Ka
zimierų šlovino. Mergaitės tė
veliai taip pat išėję; jie meld
žiasi už dukrų ir, jog įprašyti, 
už Lietuvos laimę.

Pirkelėj kažkas subrazdėjo: 
pakilo ligonė, lyg balta stovy- 
la ir... čia pat suklupo, į sienų

PLAUKIA DIENOS Vyšnios

mokyk mus. Viešpatie”.
Ašarose jog žodžiai nutrūko.
Mergaitė pavargo,: sukniubo 

gal kiek užsnūdo. Jai girdis 
kažkur stygų balsai. Pakėlė 
alkis — sušvito dangaus ekliau 
tai, juose saulės varsose spin
duliuoja Visagalio sostas. Ap
link) jį, lyg balto rūko debe
siai mirga angelai. Į sostų ta
kas gyvais lelijų žiedais klo
tas. Juo eina šv. Kazimieras, 
jį seka pulkai angelų sargų, 
nuo žemės grįžtančius, lyg bi
tutės iš laukų, kiekvienas jų 
su naštele.

Štai Lietuvos Globėjas, per 
savo rankas sukrauna Viešpa
čiui jam pavestas tautos mal
das. Pakilo ties sostu pūkai, 
dulkės, pelenai ir vėl pūkai. 
Nuliūdo veidas Sutvėrėjo.

— Garbė Viešpačiui didy
bių, sukliko angelai. Pasigai
lėk jų, dangaus Valdove, ne
mokėjo Tau supinti gražesnių 
maldų. Tėve, vardan Tavo sū
naus kančios ir mano meilės 
prie jo, pasigailėk tos mažu
tės, silpnos tautelės. Stiprink 
juos, duok jiems proto, švie
sos, duok meilės šventos. •

Bet aukas dar kloja angelai 
sargai: tik štai pabiro perlai 
tai meilės ašaros. Nušvito 
dangus. Regi — dulkėse žėri 
brangus akmuo. Pakėlė jį 
pats Visagalis ir įsegė Ma
rijos vainikan.

Pasklido džiaugsmo him
nai 1

Nepražus tauta:, jei joje y- 
atsirėmė, ranka® sudėjo, alus ra 'nors viena kita gyvųja mei 
į kryžių įsmeigė — visa su-Pe li,epsnojanti siela, 
drebėjo. ' , , I Šuo kieme sulojo. Mergaitė

‘‘O Dieve galybių, už kų j«uj.udo. Nejau tai sapnas bu
mus silpnus taip numylėjai: vo... P. Kr-nii.

Pievoj skleidžias pumpurėlis, 
Žemės gedulas pradingo. 
Žydi, juokias saulės gėlės. 
Plaukia dienos lifigu-lingu.

Vieversėlis linksmas čiulba: 
— Būk artojau tu laimingas, 
Plaukia debesys, kaip gulbės, 
Plaukia dienos limgu-lingu.

Vytautas Čėsna.

kis,” atsakė Vincas, “galvoje 
sukosi viena mintis: aš galia 
lengvu būdu pelnyti visų do
lerį. Barškalas juk nereikalin
gas papuošalas; dėl jo karvė 
daugiau pieno neduos. Tik 
karvei dingus, man dingtelėjo 
mintis, kam reikalingas barš
kalas.”

“Taip dažnai atsitinka su 
lengvatikiais karštuoliais, ku
rie niekina senųjų paprati
mus, išrasdami juos nereika
lingais,” tarė motina; “bet 
prie progos jie gauna pama
tyti, jogei toki papročiai tu
ri savyje daug gera.

Sabina, turtingų tėvų duk
tė, turėjo sau skyrium labai 
patogų kambarį; tik atrodė 
jis ne perdaug dailus, kadan
gi ji niekuomet tvarkos jame 
nedarydavo. Kiek sykių moti
na skatino jų apsikrau^tyti ir 
apsitrūsti, bet veltui.

Vienų sekmadienį popiet ji 
buvo kų tik pabaigusi taisytis 
ir norėjo išeiti. Atneša jai kai
myno duktė pilnų pintinėlę di
delių juodų vyšnių. Kadangi 
visi staleliai ir langai buvo 
apkrauti drabužiais ir kitais 
daiktais, Sabina tam sykiui 
padėjo pintinę ant aptraukto 
melsvu šilku krėslo ir su mo
tina išėjo į šalimųjį kaimų pa
sivaikščioti.

Vėlai vakare, jau sutemus, 
grįžta ji pavargus į savo kam
barį ir skubiai sėda į krėslų. 
Bet vos tik ji atsisėdo, kad gi 
šoks atgal, net sukliko iš bai
mės: mat, mat, ji pataikė kaip 
tik į pintinėlę su vyšniomis.

Motina., išgirdus riksmų, 
tuoj atbėga su šviesa pažiūrė

tų, kas bus su dukrele atsiti
kę. Bet kų gi ji išvydo! Vyš
nios buvo visos sutraiškytos, 
sunka visais kraštais varvėjo 
nuo krėslo, o Sabinos nauji 
balti drabužiai taip buvo įga
dinti, kad apie išvalymų nebe
galėjo būti nė kalbos.

Be to dar, motina, smarkiai 
jų išbarus, pridėjo: “Dabar 
pati matai, kaip negera yra 
yra neapsikraustyti ir nepadė
ti kiekvieno daiktelio savo 
vieton. Už savo neklusnumų ir

Žemaičių Zu&elio 
Nuotikiai

— Bėkite, bėkite, — šaukė 
jis. — Netoli ateina medžioto
jas... Šuo jau čia pat!

Seniūnas, kaip sušlapęs la
pas, krito prie žemės ir pri
glaudė ausis, Tai buvo ženk 
la8, kad visi turi bėgti ir kur 
gali slėptis.

Baisus sumišimas. Mano pi-

... , . _ vienai senutei kojų. O ši žaba-netvarkų gavai tinkamų pa-
baudų”.

VILKAS IR VOVERE

KAIP VINCUKAS NETEKO SAVO KARVĖS
I.

Piemenėlis Vincas ganė miš
ke galvijus. Visoms karvėms

II.

Vincuką® su užverktomis n- 
kimris grįžo namo ir išpasa-

ant spraudo buvo priraišiota kojo visa, kaip buvo. “Tai
po barškalų: juo geresnė bu- vagies gudrumas!” aimanavo

kvo karvė, juo gražesnį ture jo (berniukas, “kas galėjo many
rir liarškalų.

Erna sykį per miškų kažin 
koks nepažįstamas žmogus ir 
sako: “Koks puikus barška
las! Kiek jam mokėta!”

“Visas doleris!” atsakė 
Vincas. “Tik tiek!” nustebo 
nepažįstamasis vyras; “na tai 
aš tau duodu tuoj už jį du 
doleriu.”

Vincas atidavė tam žmogui 
barškalų ir linksmas įsidėjo 
du doleriu kišenėn.

Bet, karvei likus be barška
lo, Vincukas visai nebegirdė
jo, kur ji miške tankumynėje 
nuklydo. Kaip tik karvė atsi
skyrė nuo bandos, svetimasis 
žmogus, kurs netoliese pasi
slėpęs tykojo, tuoj capt jų nž 
ragų ir sveikas dingęs...

Tik tada Vincukas susipra
to, kad tas niekšas jį apgavęs.

Iti, kad už barškalų jis tik dėl 
to mokėjo nevertai daug pini- j 
gų, kad paskiau karvę galėtų! 
pasigrobti!” f

Tėvas tarė: “Kaip tave va
gis apgavo, taip visus mus 
tyko apgauti piktosios pagun
dom. Iš pradžių jos Todo mums 
mažų kokį notrs smagumėlį, 
bet paskui padaro didelę pra
gaištį. Duokis paimti už vieno 
tik piršto, kaip bematai su
čiups tau ir visų rankų. To
dėl gerai įsidėk į galvų, jogei 
pagunda nereikia tikėti nėma- 
žiausiame dalykėly, nes ji vi
suomet tave suvedžios ir skau
džiai nuvils.”

III.

“Argi tu, Vincuk, neatsigo- 
dei,” kalbėjo motina, “kam 
Huo senų jau laikų riša kar
vėms barškalus ant sprandų!”

“Pinigai man aptemdė a-

, Baisus išgąsdimimas 
Man buvo labai įdomu, kų 

seniūnas pasakys apie jaunuo
sius zuikius. Visaip norėjau 
atkreipti į save jo protingas 
akis; širdis iš džiaugsmo net
šokinėjo. Bet tos laimės nesu- ktoji senutė taip persigando, 
laukdamas, ėmiau nerimti: kad, prikritusi prie žemės, te- 
krūtėjau, kilnojau savo ilgų- pajėgė pakilnoti ausis ir (jo
siąs ausie. Netyčia užinymiau 'degutę, o pati iš baimės nebe

įstengė atsikelti. Man ir juo-
lė buvo be jokios kantrybės. kas ir gaila... Pasitikėdamas
Kad kirto man su savo lepše savo greitomis kojomis, nebe- 
per ausį, net šilta pasidarė ir|gau. Dairiausi, kur kiti sprun- 

plačiai nuskambėjo, ka.

šokinėjo iš!Girioje voverės 
vieno medžio į kitų. Viena jų! 
krito ant miegančio vilko. Vii-i 
kas nustvėrė voverę ir norėjo 
jų papjaut, bet apsimųstęs vo
veriai pasakei “Kodėl jūs, 
voverės, visada tokios links
mos, u aš visada esu nuliū
dęs!” 'Voverė sako: “Paleisk 
mane, vilkeli, tai tau pasaky
siu teisybę”. Vilkas paleido 
voverę. Ta įkopė į medį ir sa
ko: “Tu galvažudys, pjauni 
žmonių gyvulius ir dėlto tu 
nuliūdęs. Mes voverės neda
rom nieko pikto, dėl to mes

aid a®
Nor» stiprus buvau, bet vis
tik akyse sumirgėjo karštos a-

Bet dabar buvau patenkin
tas, kad į mane visi sužiuro. 
Aš rimtai susičiaupiau ir šnai
ravau į senę, kad antrų kartų 
negaučiau.

Tik, deja, viskų greit suga
dino naujas nuotykis.

Iš tolo pasigirdo smarkus 
dundesys, kuris vis artėjo. 
Visi ištempėme ausis. Bema
tant iš tankumyno išnėrė sar
gybinis. Jis vos galėjo atsi
kvėpti. Nuo ūsų varvėjo stam-

ir linksmos”. Mok. J. V. biais lašais prakaitas.

Vienas senukas, matyt, ne- 
primatydamas, kad šoks bėgti, 
bet tiesiog kad droš kakta į 
eglės liemenį, tai net kelias 
eiles apsivertė. —

— Šuo, šuo... — dar kaž
kas suriko.

Dabar ir aš nebelaukiau, kol 
prisitrenkęs senis beatsikeL 
Kai pašokėjau, tai kur tik ko
ja lietė, ten juoda žemė beliko. 
Dar girdėjau, kaip vienas zui
kis baisiausiai išsigandęs šau
kėsi pagalbos. Jau tų, tur būt 
biaurrybė šuo lamdo, pama
niau, pyškėdamas, kur akys 
.neša
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Pirmadienis, liepos 26 d., 1937

(Tęsinys)

* — Ir gyvenimo praktika 
tamstos neapvylė!
/ — Taip, aš dabar šventai į- 
eitikinęs, kad jeigu žmogus 
nori, jeigu moki norėti, — tai 
ir gali padaryti, nors ir kažin- 
kas būtų. Reikia tik mokėti no
rėti ir dirbti, o pinigai, pato
gios ar nepatogios sąlygos, 
laiko buvimas ar nebuvimas 
tai antraeilis dalykas!

, — Sesuo padėdavo... Su li
teratūros istorija, teorija ir 
ir lektūra susųtažinau daug 
plačiau, negu progimnazijos 
kurse, — bet tui mano spėta- į 
alybė. Taigi matot, tamsta, kų 
padaro laiko sunaudojinunų — 
stačiai stebuklus. Juk šiaip 
niekas netikėtų, tai tvirtinant. 
Bet dabar aš esu šventai įsiti
kinęs, nes iš savo praktikos 
tai patyriau. Kas man? pa 

1 žįsta, tas patvirtins tų patį...
Aš kaž kų užsimųstęs tylė

jau if žiūrėjau į jo išblyškusį — Tai dabar tamsta gali 
veidų, plonas sučiauptas lū- džiaugtis savo darbuotės vai- 
pas, energija ir pasiryžimu siais: patį mokslo pagrindų 
degančias akis, o jis, manęs jau turi; esi ganėtinai susipa- 
nesulaukdamas nei priešinan-Įžinęs su literatūra, gali jų 
tis nei pritariant, pagriebė sekti, studijuoti ir patsai kur- 
naujų mintį: ti.
i ,, , ,. . . ; — Oi, dar ne! Svetinių kal-— Man labiausiai pikta,kai' . ’ v .

v , ... .. bų literatūra man dar neprigirdžiu žmogų skundžiantis, T 2 IV. .
neturint laiko tų ir tų padary

DRAUGAS

kokį dienraštį, pav. kad ir tiek atbalsio pritarimo ir ilgų 
per “Rytų”. !laikų daliusios įtakos Rytų

Paskiau iš jo sužinojau, kad dvasiai, tai jis manus, kad ir 
renkųs medžiagų ir kitcuis P° rimtų studijų ir dar- 
dviem būsimoms apysakoms. b°, turį bii pasisekti. O kadan- 
Vienoje jų norįs atvaizduoti IU kaip mūsų krašte,

VOKIETIJOJE ĮVESTA 
GILIOTINA

BERLYNAS, liepos 22. — 
Iškeliama aikštėn, kad nuteis- 

taip ir tų piktadarių ir išdavikų l>au- 
inodernųjį žmogų, au savo ge- visam pasauly skautybės idė- dimui panaikintas galvų kir- 
rosiomig ir blogosiomis ypaty- j&i jaunimas labai prijaučiu, timas kirviu (skliutu). įvesta 
bėmis, antroje pasiryžęs įkū- tai jis tikisi, kad ir jo veika- giliotina.

i nyti skautybės įdėjų, didvy- hw simpatizuceiųs.. Šios visos 
j riškunio dvasių, kurios mūsų racijos jį skatinančios imtis 
Ijaunuomenei laimi trūksta. O t"P drąsaus ir sunkaus dar- 
kadangi jaunimas beletristikų bo, j.uo labiau, kad dar niekai! 
labai mėgsta, tai jis manus šio klausimo liesti nebandė.

(Bus daug.au)

lietuviai daktarai

I Naujoje Zelandijoje oro pa
štas jau buvo žinomas 1893 
įnc.ais. Iš N. Zelandijrs į 
Marut ori salų buvo siunčia- 
t..a tuobnet korespondencija 
per išmokintus balandžius.

ti. Tai melagystė, tai silpna-! 
vališkumas, daugiau nieko! 
Jis turi laiko, tiktai nemoka 
jo sunaudotil’

— Tamsta, turbūt, gerai į- 
vertini laiko svarbumų, — kaž 
kodėl pertraukiau jo kalbų. — 
Tai tamstų įtikino ne. kokios 
teorijos, bet pati gyvenimo 
praktika!

— O, taip, patvirtino, pada
ręs reikšmingų gestų. O pas
kiau, iš lengvo dėdamas savo 
rankų ir žiūrėdamas man į a- 
kis, šypsančiu veidu pradėjo:

l — Tamsta pameni, p. Re
daktoriau, mano pasipasako
jimų apie mano paties arba, 
g'eriau sakant, apie; mūsų šei
mos būklę!

Aš patvirtinau, o jis, išlėto 
ranka gestuodaoaas, ir vis, 
man žiūrėdamas į akis, kalbė
jo toliau:
r — Taigi matot, koks aš bu
vau, ir koks dabar esu. Devy- 
nerių metų mokslo darbas, in
tensyvus darbas, — nes tega
lėdavau dirbti tik vakarais ir 
naktimis, — iš manęs, nemo
kyto berniuko, padarė apsi
švietusį darbininkų— Atvirai 
galiu pasakyti, — tęsė kiek pa
tylėjęs, — kad aš per tuos de
vynis metus išėjau keturių 
klasių gimnazijos kursų. Nieks 
netikėtų, kad...
j — Oho! — sušukau nuste
bęs. — Ir tamsta vienas! — 
paklausiau, pertraukdamas
jam kalbų.

einama. Jei Dievas ateity svei 
kų laikys, turiu, vilties prasi
mušti vokiečių ir francūzų 
kalbose. Tuo kartu literatūrų 
jau daug platesniu maštabu 
galėsiu sekti; kad tiktai laiko 
bus...

— Bet tamsta, taip smar
kiai dirbdamas, gali pakenkti 
savo sveikatai. Ir dirbti fabri
ke, ir rašinėti į laikraščius, ir 
sekti literatūrų, ir studijuoti 

įkalbas, — staliai neįmanomas 
darbas!

Į tų mano pastebėjimų nusi
šypsojo ir palingavo galva:

— Tikinu tamsta, p. Reda
ktoriau, jeigu aš iki šiol bū
čiau bijojęs ir drebėjęs vien
tik dėl savo sveikatos, nė pu
sės tiek nebūčiau padaręs, kų 
padariau.

— Bet vistik, — priešinausi,
'— ilgai taip dirbti netesesi: 
ar nervus visiškai suardysi, ar i 
iš proto išeisi.

— AŠ manau, kad to pavo
jaus nebus. Kaip mano dar
bas sutvarkytas, aš per daug 
nenuvargstu. 6 valandų miego 
suaugusiam žmogui pilniausia 
užtenka. Tai patyriau iš savo 
gyvenimo praktikos. Esu mie
gojęs ir po keturias valandas 
paroje. Bet pasirodo, kad dir
bant proto darbų, ilgai taip 
negalima tesėti. Dabar norma
liai miegu 6 valandas: dešim
tų valandų gulu, ketvirtų — 
keliu. Tik išimtinais atsitiki
mais atsikeliu antrų valandų.

— Lat>ai protingai

tuo savo veikalu padaryti ne; 
maža įtakos augančio ir bręs
tančio jaunimo sielai, atkreip
ti jo atydų į rimtesnę pasau- 
lėžvalgų, negu tų, kurių re
klamuoja “Jaunųjų Pasau- 
įliai”, “Dekameronai”, “Kan-

Vicši Paryžiuje. Sidi Moliamed (dešinėj) Morocco sul- didai”. Juk jei gu Tolsto- 
tonas, su A. Sarraut, Prancūzijos vidaus reikalų ministerių jaug filosofinės ir moralinės 
be portfelio, atvyko į Paryžių. Sultonas, be kitko, aplankė lMej apviIkt08 šve|„iais 
ir Vakarų Al r,kos pav.ljonų Paryžiaus parodoje. įiertiatikos rūbais, radusios

kad vakare nesėdi ilgiau 10 blaškančias žmogaus jėgas, 
vai. * silpnančias jo valios atsparu-

— Tai mane pamokino. Aš mų, jo energijų, jis savo ga- 
pirmiau sėdėdavau iki 12 iki bumus ir įgyta patyrimų su- 
1, o kartais net iki 3. Bet pa- Inaudosiųs dvasinei ir medžia-
sirodo, kad per tas dvi valan- ginei Tėvynės kultūrai kelti, 
di prieš dvylika žmogaus pro- Grynai meno šedevrų jis dabar 
tas daug labiau pasilsi, negu ne»įstengsiųs parašyti; o kitoks 
per kokias keturias po vidų- į be jokios naudos ir tikslo ra- 
nakščio. įšymas jam atrodo tik tuščias

Ilgas vakaravimas labai at- j laiko gaišinimas ir energijos 
siliepia į nervus. ; aikvojimas tuo laiku, kada

— Taip, už tai paskui jau- imQsU Tėvynė laukia naudin- 
tiesi be energijos, pavargęs. ’ 84 ir darbščių piliečių. Jeigu 
Todėl ir patyriau, kad svei
kiausias dalykas iš vakaro an
ksčiau atsigulti, o rytų anks
čiau atsikelti.

tik jum pųyyk& visa tai tinka
mai atvaizduoti, parašyti apy
sakų patraukiančių ir gražių, 
tai jis tikisi, kad atsiras lei-

Dar kurį laikų kalbėjovos a- ,dėjų ir pirkėjų^
pie darbingumų, apie litera
tūrų, apie jo paties kūrybų ir 
pagaliau apie ateities planus. 
Pasisakė, kad dahar lengvoje 
beletristikos formoje esųs pa- 
siržyęg įkūnyti tai, kų žmogus 
gali atsiekti gavot darbštumu. 
Manus iškelti laiko sunaudoji
mo darbštumo vertę. Veikalo 
siužetas — paties autoriaus 
patyrimas ir pergyvenimai. 
Vyriausia idėja, kų žmogus 
gali pasiekti savo darbštumu 
ir stipria valia, jeigu jis tik
rai moka norėti. O tai, auto
riaus manymu, esųs labai svar 
bus ir be galo reikšmingas da
lykas mūsų atgimusios tėvy
nės medžiaginei ir dvasinei 
gerovei. Vieton to, kų jis ra
šinėtų visokias jaunuolių sva
jones, meiliės romansus ar

Tokio jo užsimojimo negalė
jau nepagirti. Tik patariau 
prieš spausdinant tų jo apysa
kų bent jog įdomesnes dalis, 
reklamos dėliai perleisti per

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH. OPT.
T TPTTTVTd

OPTOMETRICALL.Y AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins aklų Įtempimą, kurj 
eeti prle2a<4iml galvos skaudėjimo, 
.svaigimo. akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių katratj, atitaiso 
trumparegystę ir toltregystę. Priren
gia teisingai akinlua Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra. parodančią muft-ausus klai
das. Specialė atyda atkm'plama 1 
mokyklos vaikua Kreivos akys ati
taisomos Va'nndos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėiioj pagal sutartj. Daugely 
atsitikimų akys atltalM.mo^ be akl- 

Kainos pigios kato
romanus, nieko bendra netu-

I nnj. iKBUinN buusb tiinnuui.
rinčus su jauinuomenėg auklė- Į 47 į 2 ASHLAND AVE. 

elgies, Jjimu, su nauda, o vien tiktai) PhOfie Boulevard 75o9

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- 
DIRBYSČIŲ 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... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI. .

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick • Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

‘t:t.,'

rat CANaI 8346

DR. f. C. WINSRUNAS
GYDYTOJAS IR GHIRURGA8 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—0 vai. vakare

Ketvergais pagal sutart;
2305 So. Leavltt St. 

Tai CANaI 0408

Tel. Ofiso: 
LAFayette 4017

Tel. namų: 
HEMIock 6280

Res.:
84C6 W. 69 St

\

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akyy egzaminuojamos — akinis 

nritalkomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
T«L CANaI 0688

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Kasdieu išskyrus seredą,
1 sekmadienį susitarus.
Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 ryto.

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti
įeniau

LIETUVIAI DAKT

OR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, HL
Utarn., Keta. ir Pėtn. 10—9 VaL v.

8147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. ano 2—9 v.

AMERIKOS LJETU7VT DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Seeley »32®
Dr. K. Nurita! tis 

dabar yra su
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė.. 8519 Com- 
m e re lai Avė. So Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius pataiso Bernu. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 vi
vakaro. . | ! / I ‘ <!, ’!

-i ■

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS , 
2201 W. Cermak Road 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioe

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas OANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St 
Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

P&ncdėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

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

Tai Prospect 1018 
Beg. TeL Repnblic 6047

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

ToL LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL iyto iki 9 vai. vakaro 
' Sekmadieniais ir Trečiadieniais

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboe

CHICAOO, ILL.
Tolafooaa MHhray 8860

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nno 10 iki 17 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

fal Catamet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant ae
nūdienius ir trečiadieniui

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO. ILL

Office Honra
J to 4 tad / to 9 P. K 

8nnday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAH and SURGBON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiao Valandos

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspėct 1980

TaL OANal

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis1 ir Nedėk pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. CaHfomla Avė. 
Telefonas REPublie 7866

Offiee Phone Rea. and Offiee
PROopact 1088 8369 S. Leavitt St
VaL 9-4 pp.tr 7-9 vak. GAITal07M

DR. J. J. KOWAR
(K0WAB8KA8) 

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

Nedėllom Ir Trečiadieniais 
Pagal Butartl

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TaL VARds 0994 

Rea.: Tel PLAaa 8400
VALANDO8:

Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną

DR. J. SNINGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO

U
Meoictaoe Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 10 motų 
ReomatlmM. Ir Mrdlea Ligos 

Jo ifpeclaljbė
Valandos 11-12 A M., 2-4, 7-2 P. M. 

Rezidencija 1121 8o. BOth Avo.
TH. Cicero MUM 

Oflaas 44SO Wmt lSUi Street
Cicero, III.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
TaL LATayaMa 1916

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

ir Sekmadieniais 
j sntarti. 

2—4 popi 
Trečiadiena

Tel. O<c. REPiblic 7ata

DR.A.R. LAURAITIS
DBNTI8TAS

8423 Waat Marąnatto Road
Antrad., kelvlrlad. Ir aeaktądien)alr
•-12 v. rytg; l-» P- «-» v. v.

•eitadlanlale nno » v. r. Iki 1 p. p. 
161 Broadvraj 

MELROSE FARK, ILL.
Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. Iki • vai. vakaro 
Mtadlenlale nao 2 v. lkl S v. V.

Sakatadloalato pagal autartloa

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, III 
Tel. Cicero 2678

Vai. 2 L’ . 4 popiet ir nno 7-8 vak. 

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMIock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

Šeštadieniais nno 7-9 vaL vak.
2423 W. Marąuette Rd.
________________ Tai HEMIock 4848

Tai. BOUIevard 7048

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sntarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6918-14 
Rea. KENirood 6107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VTRginia 0036

Rezidencijos TaL BEVegly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

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

Recideaeija
8989 Bo. Olaramont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal antąrtj

Tai OANa’ 0867 
Rea. PROspeet

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 8 vai vakaro

6669

TaL Office Wentworth 6330 
Raa. Hyde Park 8396

DR. SUSANNA SLAKIS
Motera Ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
aaradnmia rr anhatnmia

Raa. 0968 8o. Tatman Ava.
Ras. TaL GROvehill 0017 
Office TaL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR (7HIRURGA8 
2423 W. Marąuette Road

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

Subatoma Ciceroj 
1444 9o. 4tth Ct.

Nuo 4 Iki • vai. vak.

Ckicagoa beturiu Iv. Kryiians U- 
gonlnA kaip Ją pripažino American 
Madical Asaodation ir American 
College of Sorgeons, yra Olass A 
rftiles. Tai yra, anklčiansl Ameri
kos modikabai autoritetai mftzų 11- 
gontaf priskyrė prie geriausių Aoia- 
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
Jos patarnavime 8700 W. 69tfc BA, 
tol. HEMIock 0700.

Naudokitės patarnavimu tŲ daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.

.i

daug.au


Pirmadienis, liepos 26 d., 1937 BKima

Specialistų ir amatininkų 
rengimas Lietuvoje

Dar prof. J. Jablonskis, lie-Į 6alia kitų amatų mokyklų 
tuvių rašomosios kalima tėvas,* ypatingai tenka paminėti Kuu 
prieš Didįjį karų net į lietu-'no Amatą mokyklų. Ji yra ir 
vių kalbos gramatikų buvo j- pirmoji Lietuvos keramikos 
traukęs saki lį, kad lietuvių mokykla. Hi mokykla buvo į- 
tauta turi daug artojų, šieno kurta prieš 2 metus, o nuo 
pjovėjų, bet maža turi amati-1 praėjusių metų rudens perro- 
ninkų. Į formuota. Dabar šioje mokyk-

T •» : ... . - loję mokosi per 100 žmoniųIr iš tikrųjų, ne tik prieš r v

Didįjį karų, bet ir atkūrus ne-1 
priklausomybę, Lietuvoje vi
eokiais verslais ir amatais 
vertėsi daugiausia tik sveti
mieji atėjūnai: vokiečiai, len
kai, žydai ir kiti. Žydų ir vo
kiečių rankose buvo beveik vi
sa Lietuvos prekyba, fabrikai, 
visokių specialių ir technikos 
gaminių įmonės. Tik kaimo 
siuvėjų, puodžių ir kurpių 
darbas bei gražusis tautodai
lės menas, kaip kryžių, rūpin
tojėlių, smūtkelių gamyba pa
siliko lietuvių rankose. Bet tyi 
buvo mažiausiai pelningi ama
tai. PeJningesnieji verslai ir 
amatai, kaip prekyba, šaltkal- 
vystė, įvairių cheminių pro-

ŽMONIŲ PRIETELIS Kad visuose dalykuose žmo
nės žiūrėtų galo, neapsigautų 
ir protingiau elgtųsi.

— PasiseKimas visad ap 
mokamas pasisekimo vert) 
kaina.

šiuose skyriuose: dailės, ke
ramikos, technikinės kerami 
bos, mūro statybos ir kartona
žo — odos puošmenų.

Dailsė keramikos skyriuje 
mokiniai išmoksta dirbti in
dus, servizus, dekoratyvines 
vazas, rašalines, įvairius bū-
to puošniais. , Retos stirnos. Brookfield Žvėrynas, Chicagoj, šiomis die-

ec nt tnės eramt os, 8 >" noinjg gavo šių porų retų Afrikos stirnų. Stirinos yra nepa-
riuje mokoma gaminti sto- prasto diduno> 
gams dengti čerpės, kokliai,
drenos ir kiti statyboje’reika- Tėviškės muziejaus, "vardų, 
lingi dalykai, kaip krosnių, Tuo tarpu dairoiimsi, kur šiai
virtuvių, židinių statyba.

Mūro statybos, skyriuje iš
einami visokie mūro, betono, 
gelbžtono, gipsatūros, tinkavi
mo, natūralinių bei dirbtinių

dūktų gamyba išimtinai buvo akmenų darbai. Šio skyriaus 
žydų, vokiečių rankose. Jie bu-1 mokiniai išmoksta amato praa 
vo vadinami specialistais, tiškai: patys pastatė mokyk- 
“specais” ir kitokiais nepa-(los reikalams plytų sandėlį, 
mainomais žmonėmis ir laiko- nedegamo molio krosnį, įvai- 
mi pagarboje. i rieime fritavimo ir poliravimo

darbams atlikti ir kt.Dabar Lietuvoje ši būklė iš j 
pagrindų keičiasi. Nežiūrint 
to, kad Lietuvos universitetas, 
Žemės Ūkio Akademija Pre
kybos Institutas, technikos 
mokyklos kasmet išleidžia po 
keliasdešimts parengtų ir kva 
lifikuotų specialistų — inžinie 
rių, gydytojų, farmaceutų, a- 
gronomų, miškininkų komer
santų ir technikų, kurie ne tik 
išstumia atėjūnus, bet ir bet 
kokį darbų geriau atlieka, —

Kartonažo — odos ptlosme- 
nu- skyriuje išmokomi moki
niai dirbti portfelius, pinigi
nes, rankinukus (ridikulius), 
albumus, užrašams knygutes, 
įvairius knygų įrišimus, dėžu
tes, adresams papkes ir kt.

kultūrinei įstaigai būtų ge
riausia vieta. Vietos klausi
mas, kaip girdėti, bus išspręs
tas netrukus.

Tėviškės muziejus turės ke
turis skyrius — žemaičių, au
kštaičių dzūkų ir suvalkiečių. 
Senieji pastatai bus grupuoja
mi skyriuose taip, kad susida
rytų ištisos sodybos pamink
lai, bet ir patys pastatai bus 
įrengiami taip, kaip kadaise 
buvo įrengiami. Visos kasdie
ninio gyvenimo reikmenys ir 
visos darbo priemonės bei į- 
rankiai bus padėti savo vieto
je, kad iš karto būtų aišku, 
kaip žmonių gyventa ir gyve
nama. šiam reikalui daiktai, 
atseit inventorius, hus panau-

Kauno amatų mokykloje, dotj jį etnografinio skyriaus 
rinkinių, o nemažas skaičius ir 
įgytas paaiunčiaut i-atitinka-

kurios direktorius yra prity 
ręs pedagogas, buvęs švietimo

šiandien prekyba ir pramone kytojai atskiri} sričių specia-

ministerijos referentas, Jur- (mas vįetaS specialias ekspedi- 
gis Kiaimis, dirba apie 25 mo- lCjjas.

—

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
dėlės Mylintiems — Vestuvėm* — 

Uauk.let*ms — Lnldutuvėsm —

Pbone LAFlVLTTE SSOO

(Tęsinys iš 2 pusi)

bių, į kurias taip mažai žiū
rima i»a prastame marių žmo
nių bėgyje arba sekime.

Sveikata kūne yra kaip ra
mybė valstybėje ir giedrumas
ore. Sveikata yra siela, kuri ' 
gaivina visus gyvenimo sma
giam s, kurie nyksta ir yra 
be .skonies, jei ne mirę, be 
jur. ižiiiogua badauja prie 
geriausių ir didžiausių turtų 
ir la.’.nių.

Su paprastomis ligomis sli 
prmitas nugenėja; jaunystė 
praranda energiją, ir grožis 
visus sužavėjimus; muzika da 
rosi šiurkšti ir kalba neaia- 
loni; palociai yra kalėjimai 
arba lygans įkalinimo namai; 
turtai yra nenaudingi; garbė 
ir patarnavimas yra apsunk' 
nanti ir patys vainikai yra 
našta. Bet jei ligos yra skau
džios ir smarkios, jos prilyg
sta visas gyvenimo sąlygas ir 
nedaro jokio skirtumo tarp 
kunigaikščio ir elgetos.

Sielos energija genda sn 
Kūno energija ir netiktai ū- 
pas ir pramanymas, bet net 
keičiasi ir nyksta su kūno ir 
protavimas ir pasiketinimas 
sveikatos sudėjimu. — L. Co 
rnaro.

bei kitokiais verslais, verčiasi 
nepalyginamai daugiau lietu
vių, negu ankščiau. Statybi
ninkų, mūrininkų, pritaikomo
jo meno amatininkų ir meis
terių parengia įvairios mokyk
los ir kursai.

Tokiu būdu šios jaunos dar
bo rankos per koletų metų iš
pagrindų jau pakeitė Lietuvos1 srityse, 
vaizdų, ir jį kasdien keičia į 
gerųjų pusę? vietoj laknžių. 
stato naujus, su dideliais lan
gais, namus ir rūmus, tiesia 
geležinkelius, plentus, gilina 
Klaipėdos uostų, kuria naujas 
įmones, prekybos įstaigose sa
vo mandagiu patarnavimu nž- 

1 kariauja visuomenės simpati
jų. ) ' , i , *

Lietuvos amatininkų rengi
me didelės reikšmės turi nese
niai pradėtos Lietuvoje steig
ti amatų mokyklos. Dabar to
kių mokyklų Lietuvoje yra ke
liolika, bet jų skaičius auga 
Jose mokiniai per keletu me
tų parengiami gerais kvalifi
kuotais staliais, dailidėmis, 
kartouaižo gaminių meni
ninkais, keramikais ir kt.

listai, išėję specialų mokslų Į- 
vairiose Europos aukštose mo 
kyklose.

Taigi tiems, kurie seka Lie
tuvos gyvenimų ir toli nuo tė
vynės gyvendami nenutraukia 
su ja dvasinių ryšių, aš ma
nau, yra malonu matyti tėvy
nės pažangų darbo ir kultūros

PIRKITE TIKIETUS

TĖVIŠKĖS MUZIEJUS 
KAUNE

(Tęsinys 5 pusi.)

'ba nutarė steigti Oro muziejų 
ir sujungti jį su Kultūros mu
ziejaus etnografiniu skyriumi. 
Nesant prasmės darbų varyti 
lygiagrečiai, buvo pradėta 
tartis su Žemės Ūkio Rūmais 
dėl jų eksponatų perėmimo. 
Žemės Ūkio Rūmai, matyda
mi, kad Oro muziejaus kūri
mas nėra jų srities darbas, 
eksponatus perleisti sutiko.

Vytauto Didžiojo Kultūros 
muziejui iš Žemės Ūkio Rūmų 
teko visi astuoni senoviškieji 
pastatai — Žemaičių namas,
aštuonkampė klėtis su volais,

Baigę tokias a mokykla WojimM, tvartai su diendar- 
žmonėa ir mSgsb) saro a.nat, w Jic 8udar0 naoj€jo
įaikūr,a neblogai: įateigiaaavo!^^^ Rnltū-
įmones ir savo gaminiais ap- ros jliuzipju,s, turėdamas tiek 

tarnauja vietos ir užsienio eksponatų, ėmėsi darbų vary- 
rinkas. ti toliau, davęs jam naują,

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 430 

' IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

Kam teks šis penkių mė
nesių gyvulys? Jis teks kam 
nors “DRAUGO” piknike, 
būsiančiame rugpiūčio 1 d. 
Sunset Parke, arba Vilniaus 
Kalneliuose. Sį jauną, gerai 
nupenėtą peršą “Draugo” 
piknikui aukojo pats daržo sa 
vininkas Vincas Kūbaitis. Vi
si piknikieriai pirkusieji se
rijų tikietus turės progos iš
bandyti savo giliukį gavime 
šio paršelio, sveriančio 50 sva
rų, vertės $10.00. Be to, su se- j 
rijiniai tikietais eina skalbia
moji mašina, vertės $65.00, 
gauta is Jos. F. Budriko ra-1 
kandų krautuvės ir kitos do
vanos.

Su įžangos tikietais eina 
lempa, vertės $10.00, “Drau
gas” ir “Laivas” į Lietuvą 
ir daugybė kitų dovanų.

Visi prašomi išanksta apsi
rūpinti serijų ir įžangos ti
kietais. Jų šalima gauti pas 
vietinius “Draugo” agentus 
ir “Draugo ’ rėmėjus, arba 
“Draugo” ofise. Reikalaujant, 
pasiunčiama į namus.

Serijų tikietai nuo 5c iki 
25c. o įžangos tikietai po 25c.

Tikietų turime apie 15,000 
Todėl risi paeinauduokite, 
nes visi turėsite čia gerą pro 
gą išbandyti savo laimę.

PIKNIKO RENGĖJAI.

JOSEPHINE
SHLEPOWICZ
(po tėvais Shatltus)

Mirė liepos 23 d., 1937 m.,
11 vai. ryte, sulaukus 27 me
tų amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois,
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Frank, dvi dukteris: Ad- 
rian ir Eulania, motiną Oną 
Rimkus, dvt seseris: Anną Sa
kus, Julia Vllcek lr jų Šeimy
nas, du brolius: Stanley ir 
John, tetą Josephlne Wirtel lr 
Šeimyną, uoSvJ tr uoSvienę Jo
ną ir Pauliną' Grumblls lr 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotai 6915 So. 
Rockwell St. _ Tel. Grovehlll 
0207.

Laidotuvės Jvyks antradieni, 
liepos 27 d. IS namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta J Gimimo 
PanelSs Svč. parapijos bažny
čią, kurioje Jvybs gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nujydėta J 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Dukterys.
Motina, Sk-sesryn, Broliai, Teta, 
Uošvi*, Uošvienė Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mažeika. Tel. YARda 1138. 

MELDŽIAM NESIUSTI GĖUV,

PLATLNjUTE •bkAŪGĄ’
r^=

%=

Buy gloves with what 
h

Nėr eik mokėti 50c už 
dantų mostj. Llsterine 
Tooth Pašte gauna/u* po 
25c. Tėmyk, kaip gerai jt 
veikta. Ją vartodamas per 
matua sutaupai 8U0.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c
— Kartais nuo kūno paei

na dūšios kančia, o kartais 
dūšioje gema tai, kas vargi
na kūną.

— Kad Kristus būtų ir tū
kstantį kartų gimęs Betleju- 
je, o ne manyje, vis dėlto aš 

T. W. Foerstcrisžūčiau.

MATYKITE JI ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACll'M-CIiEANF.R 
ATLIEKA 81 DARBUS

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

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO {STAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 

Chicagos dalyse

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII AMPC PATARNAVIMAS 
AmDULANbL dieną ir naktį

PlVT AT KOPLYČIOS VISOSE 
U I KAI MIESTO DALYSE

P. 1 IMtas
Laetawicz ir Siaai

3354 So. Halsted St. 

Pbone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

J. LMeviaas
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus

4348 So. California Avė. 

Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YARds 1138-^39

3307 Lituanica Avė. 

Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Phone Cicero 2109

0 M 718 18th Street
Ua RI. OKllUdO Phone MONroe 3377

I.)LZoH 1646 West 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

Erersta ir Siaus
Juozapas Eudeikis

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

IR 4704 So. Western Ai 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883

4

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausia* 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi- 
šokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $15.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 West lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Sv.' Kazimiero kapinių vartų.

OA&T, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Man. 0600 620 W 15th Ava,
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VIETINES ŽINIOS

KATALIKIŠKŲJŲ DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
DCMfiSIUI

šaukiamas Bendras Susirinkimas Reikale 
Istorinio Įvykio

Rytoj, antradienį, liepos 27 
d., 8 vaL vakare, Aušros Var
tų parapijos salėn šaukiamas 
visų Chicagos ir apylinkės 
lietuvių kat. draugijų, klubų, 
organizacijų skyrių valdybų 
susirinkimas, kuriame bus pa
tiekti planai istorinio Lietu
vos įvykio paminėjimui; ta
sai įvykis rengiamas ateina
nčio mėnesio pradžioje. Visos 
smulkmenos bus patiektas su
sirinkime. Visų Chicagos kat. 
dr-jų, klubų, ttrjjan. skyrių 
valdybų ^pūįminmkų ir se

kretorių) būtina pareiga d a 
lyvauti tame susirinkime.

Kunigų Vienybės Chicago 
Pro v. komisija:

Kun. Ig. Albavičius, 
Kun. A. Linkus,
Kun. J. Paškauskas,
Kun. M. Urbonavičius

Federacijos Chicagos apsk. 
komisija:

L. Šimutis,
S. Sakalienė,
Adv. J. Grišius,
A. Valančius,
A. Bacevičius

Chicago priemiesčio Wihnette įlanka, kun bus gerokai 
pagilinta valstybės lėšomis. Bus išimta 40,000 kūbiškų jardų 
žemės.

DYKAI!

Manant statyti sau naują namą 
ar prrtaisvti seną. pašaukime

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

6739 So. Maplewood Ave., 
Telefonas PROspect 1185.

TIKID, MERVOU8, EKHAUSTEOl 
< Look to your i

Slart takiu Haatattar*s StosackU BfcUrs riakt aow
aad you will ųuicki, nota kow ils —
aad roota h.lp ta laaitailia yow di(.auy. (landa

HDSTETTERS
Stomachic BITTER5

CLASSIFIED
NAMŲ TAISYTOJAS

Kam relkallnsra we«ther strlpa arba 
darų arba. Innvtt lAtatevmns. kreip
kite I J. Pnrtokas. Jis turi a e ra pri
tyrimą tame darbe.

Ad-< •••■:
6425 Ro Richmond Str.

Tel. HFMIock 2578

PARDAVIMUI TAVERNA

Pardavimui tsv»ma rernje vietoje 
dirbtuvių snvlb’kM. Pordevlmo prle- 
In’Hg v’-n te Ved turi” du biznius. 
Atsišaukite ’4’4 S--> VVestern Ave.
Telefono" RFP'o” 95S1.

REIKĄTINOA MERGINA
RelkaJlnam mergina netarnouti prie 
stalų reetorante. turi būti neve
dusi. poetovu- dorbas. AtsISauklt 
adresu 2151 W Cermek Rd.

“Chrome Copper Tea Ket- 
tle” — Sv'lpiantis arbatinis 
puodas. Žinokite.: Dykai 
metinį “Draugui” skaitytojų 
tam, kurs suras vienų naujų 
ir priduos $6.00.

Susirūpinusiam 
Lietuvy čiui

■ —1 "■ »

NORTII SIDE. — Mūsų 
Lietuvytis nemaž susirūpinęs 
Federacijos ir Marijonų K. 
ir S. rėmėjų skyriais. Anot 
jo pasakymo “Drauge” (lie
pos 22 d.) skyrių vairuotojai 
maža rodų gyvumo. Labai ge
rai būtų, kad gerbiamas ko
respondentas Lietuvytis paro
dytų pavyzdį įsirašydamas j 
rėmėjus, lankydamas skyrių 
susir’nkJmus, parengimus ir 
paskatindamas kitus prie di
desnio veikimo. Būnant už 
sienų sunku pasakyti, kas de
dasi viduj ir kiek yra jame 
gyvumo. Kviečiame p. Lietu- 
vytį.

Federacijos ir Marijonų K. 
ir S. rėmėjų skyrių susirin
kimus klebonas praneša baž
nyčioj. Northsaidietis

PLATINKITE “DRAUGI"

Svarbus* Susirinkimas

NCRTH SIDE. — Federa
cijos skyriaus, Moterų Sųju
ngos 4. kuopos ir Susivieniji
mo L. R. K. 16 kuopos susi
rinkimas įvyks šį vakarų, 26 
d. liepos, 7:30 vai., parapijos 
svetainėj. Turime bendrai pa
sitarti dėl rengiamo pikniko, 
kuris įvyks 29 d. rugpiūčio. 
Reikia išrinkti darbininkai 
Taipgi iš Federacijos centro 
bus patiekta svarbių reikalų.

Vaidyba

Minn., įsiprašė pasažieriu į 
sunkvežimį (trokų) einantį į 
Chicagų. Kai Chicago polici
ja tai sužinojo, tuojau nusi
skubino į gazolino stotį prie 
19 ir S. Western ave., kur 
paprastai tasai sunkvežimis 
sustoja. Iš sunkvežimio vai
ruotojo sužinojo, kad jo pa- 
sažieras išlipo Spring Valley, 
Minn. Chicagos policija ta
čiau mano, kad žudikas tuo 
norėjo sumaišyti pėdas ir kad 
jis vis tiek vyksta į Chicago. 
Dabojami visi vieškeliai.

fety teisme teisėjas C. S. 
Dougherty nubaudė penkioms 
dienoms kalėjimo ir atėmė 
leidimų vieniems metams va
žinėti automobiliu Mrs. Marie 
Colby, -19 m. amž., 5047 29 
Place, Cicero.

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS
SANDELIS

911 West 33rd Street 
Užlaikome KUMPIUS ir kitus 
skanumėlius importuotus IS Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
lietuviški, nes jie yra gauti per

BALTIC IMPORT OO.
809 West 19th Street

REIKALINGAS DARBININKAS
Relka1l”«ra.« darbininkas. prityręs 
prie Aklo darbo, turi hiiti apl“ pu
se amžiaus. Kreipkitės I F. .T. 
Ijublnas 8950 fn. Peorla St. Chi
cago. III., tel. Wentworth 4103.

RENDON TAVERNAS

Pilnai Jrensrtaa, lietuviu kolonijoj 
ran-ias’ skersai nuo parkės. gera 
proga dėl biznio. mvtnlnkas ant vie
tos, kreipkitės Anton Norbut, 4500 
So. Paulina St. 

PARDAVIMUI NAMAI

Buvo Užsidegęs 
Teatras

“Relish Tray.” Dykai tam, 
kurs gaus vienų naują 
“Draugui” skaitytojų pusei 
metų ir prisius $3.50.

Cbicagos Policija 
Padeda Sekti 

Žudiką.

Prlfeš porų dienų netoli Au- 
stin, Minn., dirbantieji savo 
ūky nušauti trys broliai Lū
kės. Sužinota, kad tų žmog
žudystę atliko Jens Thcfenp- 
son, kuris po atlikto baisaus 
darbo netoli Stewartville,

Sužeista 16 Žmonių
/

Catvėkano, sunkvežimio 
(troko) ir automobilio kolizi
joj prie 1046 North ave. su
žeista 16 žmonių. Kiti važia
vę gatvėkariu tiktai gerokai 
sukrėsti. Sužeistieji nugaben
ti į North Avenue ligoninę.

Star and Garter judamųjų 
paveikslų teatre, 815 Medi- 
son st., buvo kilęs gaisras. 
Panikos tačiau išvengta. Ke
li šimtai žmonių ramiai teat
rų apleido padedant išvedžio- 
tojams. Gaisras sunaikino da 
lį filmų. i

Ir Vėl Moteris

Už “reckless driving’’ Sa-

Išvažiuoja Atostogoms

Išvažiupja atostogoms gerai 
žinomi towitdflakiečiai Mar- 
tinkai. Sykiu su jais važiuoja 
poliemonas Antanas Bielskis 
ir Nancy Balsytė iš Brighton 
Parko. Atostogaus Cliannel 
Lake, III. šnekta

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
CONTRACTOR

2223 VVest 23rd Place
(Atlieka visokius medžio darbus,! 
■didelius ir mažus, už prieinamą| 
(kainą. Apkala namus šingeliais.] 
[Dedame stogus.

Turi 35 metus patyrimo.

Geri bnreenal Marqnette Parke
1. Du Getai po šešis kambarį:
2. Du fletel po penkius kambai 

Irgi keli eottages visi mūrini”! 
mat Du blokai nuo bažnyčios 
parkčs.

Kail matysit nl sakvslt. kad tikri 
bargenai. AtsISauklt J 5952 So. Rlch- 
mnnd St. Peter M. Kraurzunas su
batoj popiet arba ned'ėtloj visą dieną, 
kitose dienose po 4:00 vai. vakare.

PAIEŠKO DARBO

e:11

Kam reikalinga moteris dėl lengvo 
namų darbo, rašykit J

“DRAUOAS”
2334 So. Oakley Ave.,

Bos J lt.

Saugokis, kad tavęs neap* 
gautų netikra viltis.

Tel. CANal 7514
CHICAGO

— Šaukiama proga niekad 
neateina.

BUICK 

&
PONTIAC

NAUJA IR GRAŽI DIDELĖ BUDRIKO RAKANDŲ KRAUTUVĖ PASIŪLO 
RAKANDUS LIEPOS MĖNESY UŽ NEGIRDĖTAS ŽEMAS KAINAS

50 parlor setų padarytų ant užsakymo po 

9x12 karpetai po .............. ..

$159.00 
09-95 |

Bailios, Refrigeratoriai, skalbiamos ir prosinimo mašinos parduodamos su dideliu 

pinigų sutaupymu

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
3409-11 So. Halsted Street 
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 7010

Budriko programai: Nedaliomis iŠ stotie. WCFL — 970 Kil., nuo 7:30 vai. vak.
Panedėliais ir Pėtnyėiomis iŠ stoties WAAF — 920 Kil., nno 5:00 vai. vak. 
Ketvergais ii stoties WIIFC— 1420 Kil., nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak.

Didelis Gaisras 
CIearinge

Clearingo pramonės distri- 
į kte buvo nuostolingas gais
ras. Sunaikinta Hamler Boiler 
and Tank dirbtuvė. Nuostolių
padaryta $500,000 sumai.

Nežino, kas ji esanti. Rn-
cine ave. policijos stoty glo
bojama ši mergina sako neži
nanti, kas ji esanti. Policija 
rado jų beklaidžiojant gatvė
mis. Ji serganti amnesija.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

“Glow Lamp“

Kam nėra reikalinga gerą 
lempa? Štai jums gera lempa’ 
dykai. Yra tai graži, metalinė, 
nesukuliama lempa. Yra 9 co
lių aukščio. Šilkinė virvutė 
5’,£ pėdų. Tinka pastatyti ant 
radio, ant rašomojo 3talo, ant 
svečių kambario stalo, mie
gamajam kambary. Dykai 
tam, kas gaus naujų “Drau
go” skaitytojų pusei metų ir 
prisius $3.50.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus,

Vyriausia ieškotojų ir sekė-į 
jų savybė yra ištvermė, ta lau-! 
kinė ištvermė, kuri yra užsis-' 
pyrimo duktė ir atkaklumo se
suo. Clnude

FOR 

I TC H I N G 

S K I N

AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbiai:
GAUBIS, SABONIS. BULAW, BANKEVIČIUS. BAČKY8

Ar kenčiate nieiiej.mą,
|

Nekentėkit! Žemo per 30 
metą gelbėjo žmonėm.. Pa
kalbi. eesema, iibėrimns, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
Šiandien! Visuose aptieko- 
se 36c. 60c. 11.00.

nudegimą, arba odos ligą? F

žemo
FOO SKINI IBRITflTlONS

AMERICA’S 
LEADER AT

r

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA- 
VING AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO direktorių susirinkime’ 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokėti 
4% 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 MORGICIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

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

%

ImtEDERAL Savings
T|and loan association 

’ or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

j CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run


