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Vyksta kruvinas susirėmimas 
su kiniečių kariuomene

TIENTSIN, Kinija, liepos 
26. — Šiandien rytų susprog
dinta bomba japonų, koncesijo
je. Tad visam Tjentsine pas
kelbtas karo stovis. Kai ku
riose gatvėse sulaikytas trafi- 
kas ir dirbamos barikados. 
Žymus skaičius japonų karių 
traukiniu išvyko, matyt, į 
Peipingo sritį.

PEIPINGAS, liepos 2G. — 
Šiandien vakarų japonų ka
riuomenė per Čangyimen var
tus įsiveržė j Peipingo senojo 
miesto dalį, kur susidūrė su 
kiniečių kariuomenė ir kilo 
ugningas susirėmimas.

Apie 500 japonų kariuome
nės iš pradžių reikalavo jų 
gražiuoju įleisti į miestų. Kai 
tas jai! atsakyta, japonai jė
gomis įsiveržė. • ‘‘ * .

Iš japonų ambasados pra
nešta, kad japonų kariuomenė 
atvykusi saugoti ambasadų, 
bet ne kovoti su kiniečiais.

TOKIJO, -liepos 26. — Ja
ponų lakūnai šiandien rytų 
bombardavo Langfang mieste
lį — vidukelj tarp Peipingo 
ir Tientsino^ i Orinės bombos 
daugiausia $Uvo taikomos į 
kareivines, kuriose buvo daug 
kiniečių karįių. Čia pranešta, 
kad miesteliui ir kiniečiams 
kariams padaryta dideli nuos
toliai.

Tokijo oficialiai aiškinama, 
kad japonai buvo priversti 
pulti miestelį. Japonų būrys iš 
vakaro buvo pasiųstas į Lang- 
fango apylinkes pataisyti ka
riškų telefonų laidus. Šių bū
rį lydėjo japonų karių kuopa, 
kurių kiniečiai kariai užpuolė 
su kulkosvaidžiais, apkasų 
mortiromis ir rankinėmis gra
natomis. Japonai nepasitrau
kė. Jiems pasiųsta pagelba — 
lakūnai au orinėmis, bombo-

i

Taip atrodė katedros vidus turint paoaųHas už velionio 
bevielio telegrafo išradėjo C. Marconio sielų. Aprašymas yra 
šiame puslapy. (Acme Photo J

Spėjama, kad čia prieš ki
niečius bus atsiųsti japonai 
lakūnai.

NACIAI SUĖMĖ AREŠTUO- 
„ TO DVASININKO BROLI

BERLYNAS, liepos 26. — 
Andai nacių policija areštavo 
savo aitrų priešininkų liute- 
rionų dvasininkų Martinų Nie 
moellerį už priešinimusi dva
sininkų regimentavimui.

Vakar gi areštuotas jo' bro
lis, taip pat dvasininkas, Wal- 
ter Niemoelleris, kurs atvyko 
j savo brolio maldnamį ir iŠ 
sakyklos) drožė naciams, o y- 
pač jų spaudai už skelbiamus, 
kaip jis sakė, įvairius prasi
manymus apie dvasininkus.

Iš to pasireiškė nauji susi
rėmimai ir pereitų savaitę gy
vavusios paliaubos nutrauktos. 
Iš Tientsino geležinkeliais su
sisiekimai su Peipingu ir ki
tomis vietomis suvaržyti.

Šiandien rytų sušauktas ja
ponų ministerių kabineto spe
cialus posėdis. Tariamasi apie 
‘ ‘ nepaprastas priemones ’
Taip pat aptariamas nepap
rastų kariškų išlaidų — 27 mi 
lijonųj dolerių — reikalin
gumas. 1 ' ; 1

Žiniomis iš Peipingo, ten

CMarie pririja kanoja so ptotirin- 
kais; 28 sužeista

Kova kilo streikininkams 
užpuolus lydimus streiklaužius
CLĘVEI4AND, O., liepos į Pikietininkai ir kiti streiki- 

pųolėsi

GENEROLAS
KELIEMS POPIEŽIAMS 

BUVO PATARĖJAS, KON
GREGACIJŲ KONSUL

TORIUS

ROMA (per paštų). — Mi
rė kun. Filipo Maroto, C.M.F., 
klaritų misionierių kongrega
cijos generolas. Velionis buvo 
žymus kononistae: ir kelių Po
piežių patarėjas.

Kun. Maroto neseniai grįžo 
lankęs Ispanijų, kur jis per du 
mėnesius vizitavo sunaikin
tas klaritų įstaigas. O ten kla- 
ritai labai skaudžiai nukentė
jo nuo raudonųjų gaivalų. Iš
žudyta šimtai jų kunigų, bro
lių ir auklėtinių; sunaikinta 

I eilė jų vienuolynų, bažnyčių,
1 kolegijų ir kitų mokyklų. Ne 
be pagrindo pažymima, kad 
tie radikalų pikti darbai pa
veikė garbingų generolų. Pris
lėgė jam dvasių ir paskubino 
mirtį. i 1

Iki mirsiant velionis kun. 
Maroto buvo konsultorius. 
šioms Romos kurijos šventoms 
kongregacijoms: tarybos, reli
ginių reikalų, seminarijų ir u- 
nivereitetų, tikėjimo propa
gandos ir šventojo ofiso.

MARCONIO SIELĄ
PAMOKSLININKAS VE
LIONI APIBUDINO KAIPO 

GILIAI RELIGINGĄ

švč. Vardo katedroje įvyko 
pamaldos už mirusio garsaus 
mokslininko G. Marconio sie
lų. Per iškilmingas gedulo Mi 
šias pamokslų angliškai ir ita
liškai sakė kun. G. M. Cloos 
iš Jolieta »

Pamokslininkas pažymėjo, 
kad, nepaisant Marconio pa 
siektų mokslo aukštumų, ve
lionis iki pat mirties buvo re 
ligingas ir jo pavyzdingo tikė 
jimo niekas nesudrumstė.

NEŠINASI ATGAL KIEK 
KOJOS GALI KELTU 

MADRIDO RIBAS '

EUROPOS KATALIKŲ 
ŽURNALISTŲ SUVA

ŽIAVIMAS

ISPANŲ RADIKALŲ 
PROPAGANDA

26. — Republic Steel korpora
cijai priklausančio Corrigan 
— McKinney fabriko strei
kuojantieji C.I.O. darbininkai 
sukėlė riaušes ties minėtu fa
briku, kai policija, lydėdama

kas valanda gali kilti nauji į fabrikų streiklaužius, sulau
japonų susirėmimai su kinie
čiais Marco Polo tilto apylin
kėse. 1 1 • i '

EGIPTE IŠKILMES; JAU
NAS KARALIUS UŽIMA

SOSTĄ

ISPANIJOJ SUŠAUDYTAS' ABEKANDRIA, , Egiptas, 
PORTORIKIETIS STU- lieP°8 26- ~ Iš kelionės po

DENTAS

SAN JUAN, Porto Rico lie 
pos 26. — Gauta patvirtintų 
žinių, kad Ispanijos naciona
listai sušaudę paimtų nelais
vėn portorikietį studentų Car
mel o dėl Gado, tarnavusį Va
lencijos radikalų režimui.

Europų grįžo Egipto 17 m. am 
žiaus karalios Farouk I. Ket
virtadienį jia mieste Cairo .už
ima sostų.

Visam Egipte ištisų savaitę 
vyks iškilmės. Daug egiptiečių 
ir svetimų šalių vizitorių su
važiuoja į CaiTo.

žė pikietininkų eiles.

DVI SESERYS STATO 
BAŽNYČIĄ

BARTININKAI. — Šulų 
kaime dvi seserys Ona ir Ma
rijona Draugelytės, remia-

ninkai be atodairos 
prieš policijų ir streiklaužius. 
Policija galų gale įveikė strei 
kininkus. Daugiau kaip 20 as
menų sužeista, keli jų sunkiai. 
13 riaušininku vadų areštuo
ta. Vienas sužeistasis mirė.

MIRĖ MINISTERIS 
VILEIŠIS

KAUNAS. — Liepos 5 d. 
apie 2.-00 popiet Kaune stai
ga mirė Lietuvos nepaprastas

VIENIA, Austrija (per paš
tų). — Vengrijos sostinėje 
Budapešte įvyko Europos žy
miųjų žurnalistų suvažiavi
mas. Keturias dienas su gi
liausiu susikaupimu svarstyta 
katalikų žumalizmo reikalai,

Nutarta rugsėjo mėnesį Ro
moje turėti gausingesnį kata
likų žurnalistų suvažiavimų ir 
sudaryti tarptautinę žurnalis
tų organizacijų.

HENDAYE, Prancūzija, 
liepos 26. — Žiniomis iš Ma
drido, Valencijos radikalų re
žimo švietimo ministeris Her- 
najidez skelbia, kad “teisėtos 
vyriausybės“ valdomose teri- nuės. 
torijose įsteigta dešimts tūks
tančių naujų mokyklų, kurios 
artimoj ateity bus atidarytos 
ir vaikai galės jas lankyti.

Anot ministerio, tik vie
nam Madride yra daugiau 
kaip 100,000 vaikų Ir jiems 
mokyklos bus parūpintos.

Girdi, karas ne karas, bet 
mokyklos turi veikti ir vaikai 
ja® turi privalomai lankyti.

Pagalvokite, radikalai įstei-

PASKUI SAVE PALIEKA 
KALVAS ŽUVUSIŲJŲ, 
KARO MEDŽIAGĄ

HENDAYE, Prancūzija, 
liepos 26. — Žiniomis iš Ispa
nijos, nacionalistų kariuome
nė, kuriai vadovauja patsai 
gen. Franco, nugalėjo radika* 
lų milicijų vakariniam Mad
rido šone.

• Vienoje depešoje iš Sala- 
mancos pažymima, kad tar > 
radikalų milicininkų kilo bai. 
si netvarka. Pasiskirstę į da
lis milicininkai ir svetimų ? t 
lių savanoriai bėga atgal Ma
drido link. Vadai neturi gali
mybės jų sulaikyti, arba pat- 

įvarkyti.
Bėgantieji paskui save pa

lieka ginklus ir karo medž 1 
gų, taip pat kalvas žuvusiųjų. 
Nacionalistų lakūnai a|Ą n šu
tančius radikalus puola -u 
kulkosvaidžiais ir tuo bū lu 
dar daugiau sukelia., jiems '1 < >

Daug kas spėja, kad, tąsi, 
nacionalistų kariuomenė Užsi
mojo vykdyti spf endŽian ; 1 j 1 
mūšį. Jei taip, tai pačiam M a- 
dridui yra rimtas pavojas.

Kiek anksčiau nacionaJ 1 ų 
vadovybė paskelbė, kad B į- 
nete bare radikalai pere--m 
supliekti. Nacionalistams tek « 
dideli amunicijos kroviniai. 
Paėmė 83 kulkosvaidžius, d , 1 
giau kaip 2,000 šautuvų, kelis

gė 10,000 naujų mokyklų! Tai šimtus dėžių su rankinė) is 
visiškai negudri propaganda.• granatomis ir tonus įvairios 
Tuo būdu jie patys save iš- karo medžiagos.
duoda. Nacionalistų aštuoni bombo*

nėšių skadronai penkiar
ITALIJA ĮLEIDO I VANDE

NI DIDELI KARO LAIVĄ

TRIESTE, Italija, liepos

šimts kariškų, lėktuvų lydi 
vakar suraižė radikalų eiles 
išdaužė radikalų lėktuvas, ku
rie, matyt, buvo pasiryžę si 1

26. — Su nepaprastomis iš-Įsti su orinėmis bombomis Sa- 
kilmėmis Italijos vyriausybė į lamanooe link.

mos jų brolio kunigo Ameri- pasiuntinys ir įgaliotas minis-

Jau atspatudinti “brango’’
Pikniko tikietai. Galite juos 
įsigyti “Draugo1’ redakci
joj arba nuo “Draugo“ iš 
nešiotojų.

Su šiais tikietais galite 
įeiti į daržų ir dar galite 
laimėti vienų ii trijų bran
gių dovanų

EKSKOMUNIKAVO 102 
STAČIATIKIUS AT

STOVUS .

koj gyvenančio, iš viso savo 
gyvenimo darbo ir vargo sta
to nepaprastų paminklų — 
bažnyčių, aplinkinių gyvento
jų naudai. Ten esantį Ravo 21 
ha ūkį su visu in vektoriumi ir 
trobesiais skiria bažnyčios iš
laikymui.

Aplinkiniai gyventojai šiam 
kilniam sumanymui nuošird
žiai darbais pritaria. Jų tal
komis pereitų pavasarį apie 
500 vežimų akmenų suvežta.

teris Latvijai Inž. Vytautas 
Vileišis.

Mirė širdies liga grįždamas 
pietų pas žentų inž. V. Merkį.

Palaidotas liepos 7 d. vals
tybės lėšomis. , », «

HAITI SALOMS REIKALIN
GA DAUGIAU KUNIGŲ

vandenį įleido naujų didelį ka 
ro laivų — 35,000 tonų.

BENAAUAMS VAIKAMS 
ĮSTEIGTAS CENTRAS

MONTREALIS, Kanada, 
liepos 26. — Port au Prince, 
Haiti, Jo Ekac. arkivyskupas 
J. Le Gouaoe čia lankydama
sis pareiškė, kad tose salose, 
kur yra daugiau kaip 3 mili
jonai gyventojų, reikalinga 
daugiau katalikų kunigų, šian 
dien yra vos apie 150 kunigų;

ŽEMES DREBĖJIMAS 
MEKSIKOJ

MEXIC0, liepos 26. — Že
mės drebėjimas ištiko kai ku
rias Meksikos dalis. Kai kur 
padaryti dideli nuostoliai.

VIENA, Austrija, liepos 26. 
— Žiniomis iš Belgrado, ser
bų stačiatikių cerkvės sinodas 
ekskomunikavo parlamento 1- 
62 stačiatikius atstovus, kurie 
balsavo už konkordatų,

SUIMTAS AIRIŲ RESPUB
LIKONŲ VADAS

CORK, Airija, liepos 26. — 
Policija suėmė ilgai ieškomų 
airių respublikonų organizaci
jos vadų Tomų Bany,

SAN FRANCISCO, Cal., 
liepos 26. — Šv. Vincento de 
Paul draugijos pastangomis 
čia vienoj apleistoj policijos 
stotyje įsteigta benamiams vai 
kams centras, šiame centre 
minėta draugija paaugusiems 
benamiams vaikams teikia ne 
vien nakvynę, bet dar ir dar
bų suranda.

ANGLIJA GINKLUOJASI 
ORE

LONDONAS, liepos 26. — 
Anglijos vyriausybė skelbia, 
kad ji turi 1,524) karo lėktu
vus pirmų jai oro pajėgų lini
jai. Be to, apie dukart tiek 
karo lėktuvų atsargoje.

100 ŽYDŲ VAIKŲ Iš 
VOKIETIJOS

KAUNAS. — Šįmet Lietu
voje vasaros pirmoji partija 
atvežta į Kaunu. Čia juos su
tiko spec. k-ja iš žydų organi
zacijų atstovų. Vaikai siun
čiami į žydų vasaros koloni
jas.

Madridas tyli apie radikalų 
nepavykimus. Tik pažyn , 
kad Madrido vakaruose vyks
ta kruviniausi susirėmimai.

_______________

LIETUVOS BAŽNYTI
NIS SINODAS

KAUNAS. — Lietuvos baž- 
nytiniam sinodui rengiama* 
Kiekviena vyskupija turi sa 1 
skirtų uždavinį.

Sinode bos svarstomos dob* 
trino8, dorovės ir kiti bažny
tinio gyvenimo klausimai.

Sinodas įvyks rudenį..

PLATINKITE “DRAUGĄ’

ORAS
CHICAGO SRITIS. — N 

matoma giedra; popiet ki k 
šilčiau.

Saulė teka 5:38, leidžia 
si 8:13.
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Kunigų Vienybes Seimo Proga

Jei yra svarbu, kad visuomenė būtų or 
ganizuota, tai tuo labiau svarbu jos vadams 
būti gerai susiorganizavusiais.

Amerikos lietuvių visuomenės veikime 
kunigai svarbų vaidmenį yra suvaidinę. Tas 
jų vaidmuo nesumažėjo ir nesumažės atei
tyje. 1x4 to ir svarbu, kad 'mūsų kunigai 

būtų gerai susiorganizavę, kad visame kame 
jie dirbtų bendrui, vieningai.

Mes nekarti) esame pabrėžę, kad para
pijos yra dideli mūsų veikimo centrai. Nuo 
tų centrų labiausia pareina lietuvių religi
nis ir tautinis išsilaikymas. Kadangi kuni 
gai klebonai yra neabejotini tų centrų va
dai, dėlto nuo jų nusistatymo, nuo jų vei
kimo krypties pareis mūsų visuomenės liki
mas.

Amerikos lietuviai kunigai ligšiol yra 
parodę daug tauraus patriotizmo. Kovojaut 
dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės jie 
labai daug dirbo, patys gausiai aukojo ir 
savo tautiečius nuoširdžiai ir karštai ragino 
dirbti ir aukoti tėvynės reikalams. Ameri
kos lietuvių kunigija tikrai daug yra nusi
pelniusi Lietuvai.

Lietuvybės išlaikymui šiame krašte jie 
taip pat turi didelių nuopelnų. Jie steigi 
mokyklas ir vienuolijas, kad paruošti lietu
vius mokytojus lietuviškoms mokykloms; jie 
organizavo-U* palaikė lie tuvių ^rftagijas; jie 
leido ir palaikė lietuviškus laikraščius.

Tiesa, tuos visus darbus ligšiol dirbo 
daugumoje iš Lietuvos atvažiavę kunigai. 
Dabar jau yra priaugę daug jaunų, Ameri
koje gimusių kunigų. Ar jaunoji kunigija 
eis savo pirmtakūnų pėdomis, ar ji taip sie- 
losis Lietuvos ir lietuvių reikalais, kaip se
nesnieji kunigai, tas pareis nuo daugelio 
dalykų: nuo jų tinkamo susiorganizavimo, 
nuo senesniųjų kunigų ir nuo pačios visuo-

I menės.
Šis klausimas yra labai svarbus ir dėl 

to nestebėtina, kad jis mums visiems rūpi.
Rytoj Pittsburge įvyksta Kunigų Vie

nybės seimas, kuriame, neabejojame, tie 
klausfcnai iškils. Mes linkime juos sėkmingai 
išrišti. Linkime, kad į Kunigų Vienybę bū
tų įtraukti visi jaunieji kunigai, kad taip 
vieningai eitų darbas, kad lietuviškumo at
žvilgiu nebūtų to didelio skirtumo tarp se
nesniųjų ir jaunesniųjų lietuvių kunigų. Tuo 
tarpu, rodos, to didelio skirtumo dar nėra. 
Jaunieji kunigai rodo daug gražaus lietu
viškumo. O jei taip yra su jais, netenka 
abejoti ir apie jaunosios kartos lietuviškųjų 
ateitį.

Kunigų Vienybės svarbųjį seimų ir ja
me dalyvaujančius aukštus svečius — vys
kupų M. Reinį ir vysk. Boyle nuoširdžiai 
sveikiname!

Iš žirginio sporto Lietuvoje. Raitelių lenktynių 1937 m. liepos 4 d. Kleibonišky (netoli Kauno) vaizdai. Viršuje iš kairės dešinėn: civilių lenkty
nės, karininkas šoka per kliūtį, Valstybės prezid. Antano Smetonos dovana laimėtojams, publika seka lenktynes. Viduryje: Gusarų pulko sunkiųjų, 
kulkosvaidžių būrio išvažiavimas į pozicijų. Apačioje: Valstybės prezid. Antanas Smetona laimėtojams įteikia dovanas.

nuolyne Villia Maria, Morristown, N. J. Mo 
kyklos parapijose pradės veikti nuo š. m. 
rugsėjo mėnesio. Seseris - mokytojas namu 
ir kitais reikmenimis aprūpins vyskupija.

Tai yra sveikintinas J. E. vysk. Walsh 
žingsnis, nes kiekvienas lietuyis vaikas tu
rės labai gražios progos išmokti tėvų kal-

BALTIJOS VALSTYBIŲ UŽSIENIŲ 
REIKALŲ MINISTERIŲ KONFERENCIJA 

KAUNE

siūlomų Baltoskandijos (Bal
tijos ir skandinavų valstybių) 
blokų, tačiau valstybių, kaip

Jau ne nuo šiandie Baltijos 
valstybės — Lietuva, Latvija

bos, dainų ir muzikos. Bene pirmas Ameri- ir Estija yrą daogiatt ar nia. _____ ,
kQje. »Skųpasa»iis:ž«Je!.t|J‘ėjimo rūpinai H#o 6usir(4anBsios islaik ti Anglija, Švedija ir'SSSR, kn- 

savo nepriklausomybę, ieško- rios daugiausia siekia Euro- 
damos būdų tarpusavio ben- poje išlaikyti taikų, kelia su- 
dradarbiavimui. Pabaltijos va sidomėjimo ir rimto įvertini-

ir mūsų tautiškais reikalais.

“Amerika” dėl šio reikalo daro tokių 
pastabų:

Visi pastebime, kaip mūsų privačios mo
kyklos mažėja, retėja. 8u lietuvių išsisklai 
dymu po įvairias miesto dalis, natūralu ir 
įstaigų puolimas. Reikia labiausiai apgai
lestauti, kad nukenčia parapijų mokyklos. 
Seniai ieškome priemonių mokyklas gelbė
ti. Mažai kalbame apie naujų steigimų, rū
pinamės senąsias išlaikyti. Bet štai gražus 
apsireiškilnas Newarke. Pata J. E. Vysk. 
VValsli įsako lietuviškoms parapijoms įstei
gti lietuvių kalbos kursus. Sesutės lietuvai
tės bus apgyvendintos viename centre, iš ku
rio aprūpins parapijas. Sveikintinas žings
nis. Panašiu būdu sočia lį darbų užves ir ki
tur, kaip žinome, Brooklyne, Providence, R. 
I., Dayton, Ohio ir Scranton vyskupijoj, 
šiuo planu, kad ir negalima dar mokyklas 
įsteigti, bet visiškai naudinga kursus užvesti.

Tarptautinė Darbo Konferencija

lstybių geografinė padėtis, ar 
ba jų teritorijų juosta, kuri 
skiria vakarų Europų nuo 
Rytų Europos, yra vokiečių 
ir lenkų dėmesio centras, kur 
vieni ir kiti nuo senų laikų 
siekia įsitvirtinti. Šis pavo
jus Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai gresia ypač iš Vokieti
jos pusės, kurios nacionaliz
mo politikos vadas ir dikta
torius Hitleris tų viešai yra 
deklaravęs savo politinių sie
kimų pagrinduose “Main 
Ka-nipf”. Šitie vokiečių impe
rializmo siekiai anksčiau ar 
vėliau gali virsti dideliu pa
vojumi Lietuvai ir kitoms Pa 
balti jo valstybėms. Pabaltės 
valstybės tų jaučia ir ieško

Neseniai pribaigė Ženevoje tarptautinė bfi<1ų tiems P»vojan» Salinti, 
darbo konferencija, prasidėjusi birželio 3 d. Pabaltės valstybių santarvė

'V yskupas Rūpinasi Lietuvybe 
* ■

“Darbininkas” praneša, kad šio mėne
sio 9 d. J. E. Nesvnrko vysk. Th. J. Walsh 
sukvietęs visus jo vyskupijoje esamus liet. 
parapijų klebonus ir vikarus pareiškė, kad 
neatidėliojant kiekvienoje jo vysk. liet. pa
rapijoje būtų įsteigtos lietuviškos mokyklos, 
kuriose bus dėstoma lietuvių kalba, lietuviš
kos dainos ir muzika ir tikyba. Mokyklų 
centras bus Newarke ir jas nuolatos kontro
liuos patsai vyskupas. J. Ekscelencija pa
reiškė, kad nežiūrint to, jog Amerikoje šian
dienų, dar yra ir nemažas lietuviškų para
pijų skaičius, tačiau jų kalba palaipsniui 
stumiama į šonų ir nyksta, ir gal dėl to, 
kad nėra kam jos gaivinti.

Mokytojomis bus skiriamos Seserys Pra- 
nciškietės, kurios dabartiniu laiku yra tam 
darbui prirengiamo® Philippinų Seserų Vie-

Joje dalyvavo 36 darbdavių, 35 darbininkų, 
97 vyriausybių atstovai ir 247 technikiniai 
patarėjai; iš viso 415 delegatų iš 51 valsty
bės. Tautybių įvairumas tarp konferencijos 
dalyvių buvo tikrai nepaprastas. Konferen
cijoj oficialiosios kalbos buvo prancūzų ir 
anglų. Iš viso posėdžiauta ir uoliai dirbta 
tris savaites. Padarė visų eilę svarbių nuta
rimų.

Birželio 20 d. prieš Tarptautinio Darbo 
Biuro rūmus buvo labai iškilmingai atideng 
tas paminklas Albertui Tliomui, pirmajam 
Tarpt. Darbo Biuro direktoriui.

mo. Tų faktų patvirtina ir šį 
pavasarį įvykę SSSR genera
linio šta lio viršininko marša
lo Jegorovo, Švedijos užsie
nių reikalų ministerio Sand- 
lerio ir Britų viedministerio 
Plymoutbo kelionės į Lietu 
vų, Latvijų ir Estijų. Nema
žesni© susidomėjimo ir reikš
mės Pabaltės valstybių san
tarvei teikia ir minėtų valsty
bių spauda.

Juk Lietuva, Latvija ir 
Estija, būdamos Tautų Sųj an
gos narės ir turėdamos visos 
trys dabar vienų nuolatinę 
vietų Tautų Sųjungos Tary
boje, aktingai dalyvauja Eu
ropos ir Pasaulio tautų poli
tikoje ir visomis išgalėmis 
prisideda prie pasaulio taikos 
išlaikymo. O dalyvavimas 
Tautų Sujungęs Taryboje, kur

mo akivaizdoje prieš kelerius Pabaltės valstybes atstovauja 
metus Lietuva, Latvija ir Es- Latvijos užsienių reikalų mi- 
tija, kurio? pačios, vienos ki- misteris Munteris, ne tik tei
toms padedamos, iškovojo sa-ikia pareigos Pabaltės valsty-
vo nepriklausomybes, sudarė 
vadinamų Pabaltijos valstybių 
santarvę. Nors tos santarvės 
sudarymui visokiais būdais 
kenkė Lenkija ir pati siekė 
į jų įeiti, o tuo susilpninti 
Lietuvos teisėtas pretenzijas 
į pagrobtų Vilnių ir kitas že
mes, tačiau šiandie Pabaltės 
valstybių santarvės yra įvv-

Avalų pramonė šiemet eina prie rekor 
do. Per pirmųjį šių metų bertainj pagaminta 
122.033,000 porų avalų, tai yra 20 nuoš. dau ! kV« faktas ir dauR ?ada san‘ 
giau, negu peniai per tų patį iaikotarpį. 1 tarvės valstybių politiniame

šiemet Amerkoj viskas gerai užderėjo, 
bet ypač laukiama gausaus kornų užderėji 
mo. Pernai kornų prikulta tik 1 bilijonas 
529 milijonai bušelių. O šiemet jų būsiu trys 
bilijenai bušelių.

gyvenama.
Šis faktas arba Pabaltės 

valstybių santarvė, jeigu ir 
neišsiplėstų į naujai projek
tuojamų ir kai kurių politikų

bėms domėtis visais bendro
sios politikos reikalais, bet 
ir verčia jas suderinti savo 
valstybių nuomonę ir intere
sus vienu ar kitu klausimu, i 
Tam tikslui svarbiausiems po
litikos klausimams ir Paba! 
tės valstybių politinei laiky 
senai vienu ar kitu klausimu 
aptarti ir įvyksta Lietuvon, 
Latvijos ir Estijos užsienių 
reikalų ministerių konferenci
jos.

Šiandie Europa atsidūrė to
kioje būklėje, kad Ispanijos 
politinis karas nuolatos iške 
lia įvairių konfliktų ir po

vojų pasaulio taikai. Bever-, 
dant politinio karo katilui Ts-j 
panijoje, ypač dažnai apsi j 
niaukia padangė, tų valsty-1 
bių, kurios šiandie bijo Etio j 
pijąs (Abisinijos) likimo ir iš 
rudojo imperializmo. Taigi, 
suprantamas dalykas, mums 
yra džiugn matyti tų pasau
lio taikos siekiančių valsty
bių susidomėjimų Pabaltės sa 
ntarve ir įvykstančiomis Pa
baltės užsienių reikalų minis
terių konferencijomis, nes nuo 
tvirtesnio pasaulio taikos iš
laikymo daugiausia pareina 
ir Pabaltės valstybių laisvė 
ir nepriklausomybė. Tik savo 
taikiu ir glaudžiu politiniu, 
ekonominiu ir kultūriniu be
ndradarbiavimu Pabaltės val
stybės gali-atkreipti kitų val
stybių politikos vadų kenfe 
rencijoje Kaune be politinių 
klausimų, nemažesnę vietų 
užėmė ekonominio ir kultūri
nio bendradarbiavimo proble
mos, nes šių valstybių ateitis 
daugiausia ir pareis nuo jų 
visapusiško bendradarbiavi 
mo.

Pabaltės valstybių politiko? 
vadų konferencijai Kaune

pasibaigus

Iš eilės šeštųjų Pabaltės va
lstybių santarvės politikos va
dų konferencijų atstovavo Lie 
tuvos užsienių reikalų minis
teris l.ozoraitis, įgaliotas mi
nisteris ir nepaprastas pasiu
ntinys Taline Br. Dailidė ir 
kiti, Latvijos užsienių reikalų 
ministeris Munteras, įgaliotas 
ministeris ir nepaprasta? pa
siuntinys Lietuvoje Sėja ir E 
stijos užsienių reikalų vicemi- 
nisteris Reijus su įgaliotu mi- 
nisteriu ir nepaprastu pasiun
tiniu Oepiku. Ši šeštoji kon
ferencija užsitęsė tris dienas 
ir joje, pasikeitus pažiūroms 
j tarptautinę politinę padėtį, 
buvo konstatuota, kad dėl jos 
įvertinimo tarp Lietuvos, La
tvijos ir Estijos yra visiška? 
nuomonių vienodumas. Nesi

kišimo į Ispanijos vidaus ka
ro reikalus buvo šios konfe
rencijos dėmesio centras. To
dėl buvo nutarta tęsti toliau 
pastangos pilietiniam karui 
Ispanijoje apriboti. Konfere
ncija reiškė viltį, kad kolek
tyvinė akcija, suorganizuota 
didžiųjų valstybių nesikišimo 
reikalu, duos pageidaujamų ir 
konkrečių vaisių.

Diskusijų metu užsienių re» 
kalų ministeriai pabrėžė savo 
kraštų prisirišJmų prie Tau 
tų Sųjungos.

Be to, konferencijoje vienu 
balsu buvo nutasta, tęsti drau 
giškų, susipratimo, pasitikėji
mo ir solidarumo dvasios į- 
kvėptų trijų valstybių ben
dradarbiavimų. Taip pat ji 
pritarė darbui, pateiktam ek
spertų dėl Tautų Sųjungos 
pasiūlyto projekto pagrindu 
išdirbtos muitų nomenklatūros 
priėmimo ir nutarė jos įvyk
dymų trijose valstybėse ir pri 
ėmė dėmesin darbus, kuriuos 
atliko Baltijos juristų biflras, 
ir nutarė artim°je ateityje 
pasirašyti trišalius susitar 
mus čekių ir vekselių įstidj 
mams suvienodinti. Pagalinu,' 
buvo nutarta, kad septintoji 
užsienių reikalų ministerių 
konferencija įvyks Taline 
1937 iii. gruodžio mėn., kurių 
sušauks estų vyriausybė.

Apskritai kalbant ši konfe
rencija, kaip ir kiekviena po
litinė konferencija, tik patvi
rtino faktų, kad Pabaltės vai 
stybių santarvė yra ir kad ji 
vaisingai dirba, kaip pareiškė 
Lietuvos užsienių reikalų mi
nisteris St. Lozoraitis. Balti
jos santarvė yra Rytų Euro
poje vienas iš tvarkos ir tai
kos reiškinių. Todėl kiekvie 
nas, kuriam rūpi tvarka ir 
taika, gali būti tos santarvės 
šalininkas ir draugas.

Baigiant tenka pabrėžti Bi i 
tų ir Sovietų Rusijos požval- 
gas į Pabaltės valstybių san-

(Tęsinys 3 pusi.)
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. O. Rakauskas

TONSILAI IR ADENOIDAI , jie virsta žmogaus sveikatos 
priešais. Jr juo ilgiau duo-

Tonsilai randasi abiejose 
žmogaus koserės pusėse, gi a- 
dcnoddai — viršutinėje jos da
ly. Tonsilų pakraščiai, susi
siekia su kitomis koserės da
liny s„ yrįi pridengti /burnų

dama progos sugedusiems to- 
nsikuns šeimininkauti, tu© gi
liau jie pakasa žmogaus svei
katos pamatus.

Sugedę tonsilai ir adenoi- 
dai ypatingos žalos daro vai-

išklojaneia mukozine pievute, j kūčių sveikatai daugiausiai 
bet -matomoji jų dalis tos plė' tarp penkių ir dešimties me- 
vutės neturi. Šioje tonsilų da- tų amžiaus, tiesiog kenkda
lyje yra daugelis mažyčių o- 
lučių, kuriose nuolatos gyve-

ini jų kūno ir proto augimui. 
To amžiaus vaikučiai, miega į

na Įvairių rūšių mikrobai bei' prasižioję ir yra priversti kvč' 
ligų perai. Žmogaus atsparu-. puoti per burnų dėlto, kad
mai prieš šiuos mikrobus su
mažėjus, jie dauginasi labai 
greitai, užteršia kūnų nuo
dais, nuo kurių jis nespėja 
apsivalyti, kūno pasipriešini
mas prieš ligų tuomet dar la- 
ūiu sumažėja ir štai liga i- 
Fa viršų. Ligoniui tada yra 

reikalinga medikalė pagalba 
pašalinimui skausmo ir susti
prinimui jo- organų, kad pa
skubinus apvalytį kūnų nno 
nuodų ir užkirtus ligos plėti-
muisi kelių.

Kūdikystėje tonsilai vaidi 
na ypatingų rolę, būtent, jie 
stengiasi apsaugoti žmogų 
nuo infekcijos ir po draug 
prisideda prie išdirbinio at
spirties prieš įvairius mikro
bus. Šis laikotarpis tęsiasi 
maždaug per pirmuosius ke
turis ar penkis metus kūdikio

nosinė koserės dalis yra už
kimšta adenoidais. Kūdikio 
poilsis tada nėra normalus. 
Kvėpuojant prasižiojusiam, ųe 
per nosį, kūdikiui išdžiūsta 
burna, jo liežuvis sukempa, 
ir į savo plaučius sutraukia 
visokias dulkes ir ant jų esa
nčius ligų perus, dėlto, kad 
nosis, kuri yra kaip ir oro 
koštuvu, jam negali tarnauti.

Tokį berniukų ar -mergaitę 
ištolo galima pažinti. Jo vei 
do išraiška yra ypatinga — 
lūpos žymiai storesnės, šner
vės mažytės, suplotos, atrodo 
lyg būtų sužnybta nosis, vir
šutinis burnos kaulas labai 
siauras, o gomurys aukštas, 
kas beabejo daro nemaža įta
kos į netikslų dantų augimų. 
Blogų tonsilų ir adenoidų pa
seka reiškiasi ir kitose kūno

Jr

Pavojingas streikininkų “šposas’*. Bufallo, N. Y., šiuo 
metu streikuoja 2000 mėsos ir grbserio išvežiotųjų. Atvaizde 
streikininkai parvertę gatvėje ir padegę vienų mėsos išve- 
žiojimo sunkvežimių (trokų).

amžiaus. Taigi dauguma gy-: dalyse, bet dėl pavyzdžio ug
dytojų yra konservatyvus su 
tonsilų operacijomis iki ket
virtų ar penktų kūdikio 'me
tų. Jos daroma tik tuomet, jei 
kūdikis yra varginamas ko
kios nors kroniškos ligos ir .jo 
sveikata reikalauja tai pada
ryti.

Praslinkus tam tikram kū
dikio gyvenime periodui, atei 
na laikas, kuomet tas nuola
tinis mikrobų gyvenimas ton
silų olutėse virsta įvairių li
gų šaltiniais bei perų lizdais. 
Pasidėkojant šiems perų liz
dams, daugeliui žmonių, ar 
tai jie būtų jaunesnio ar se
nesnio amžiaus, tenka susidu
rti su širdies ligomis, inkslų 
uždegimu, sųnarių ir kaulų 
gėla, rheumatizmu, bronchitu 
ir daugeliu kitų ligų. Taigi,

teks viršui paminėtų.
Dabar dar vakacijų laikas.

Vaikučiai liuosi nuo mokyk
los. Taigi kaip tik yra pro
gos pasirūpinti vaikučių svei
kata, nusivežant juos prie 
gerojo šeimos gydytojo, kurs 
jei tik yra reikalo, pašalins 
Vaikučių kūnų ir protų žalo
jančias blogybes, pasislėpu
sias sugedusiuose tonsaluose 
ir adenoiduose. Mana nuošir
džiausias patarimas tėvams jų 
vaikučių sveikatos labui.

C. G. iš Detroit, Mich. ra
šo: “Mano mama skundžiasi 
nepaprastai didele lūpų sau
suma. Ypač iš po nakties jos 
išdžiūsta iki sutrūkimo, kurio 
dėlei pasirodo kraujo ir su
teršia pagalvinę. Valgant, jai 

tonsilai, nors pradžioj, kuo- skauda lūpas, gi juokianties
met sveiki, tarnauja žmogui 
naudingai, bet, kartų sugedę,

labai dažnai įtrūksta. Kas per 
priežastis? ir kas reiktų da-

RINKTYNĖS MINTYS I 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦-♦♦
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lūpos bendrauja su ligoniais, 
turinčiais karštliges ir su tais, i 
kurių burnoje ar gerklėje yra 
infekcija Panaši lūpų padė
tis yra pas tuos, kurie kvė
puoja per burnų. Tokių trū
kumai, suprantama randasi 
nosyje. Įdomu, ar tamstos ma
ma nevartoja patentuotų vai
stų? Kai kurie dantims plau
ti, kremai bei milteliai talpi
nu salolį ar karbolinę rūgštį 
gali būt ypatingais kaltinin 
kais jūsų lūpų padėties. Sei
lių trūkumas, o taipgi nervų 
liga tenka turėti omeny.

Patari n dažnų lūpų masažų 
ir šiltų alyvų aliejaus kom
presų po keletu valandų kas
dien.

Ar Žinai —
Kad Argentinos teritorijo

je galėtų sutilpti dvylika Eu
ropos valstybių: Anglija, Ir- 
lamlija, Lenkija, Ispanija, Vo 
kietija, Olandija, Prancūzija, 
Čekoslovakija, Šveicarija, I- 
talija, Austrija ir Belgija.

Kad jūrų gylis yra dides
nis, negu kalnų aukštis: au
kščiausias pasaulio kalnas E- 
verestas (Azijoje) turi apie 
9 klm. aukščio, a jūros, tie3 
Kurilų salomis Azijoje, turi 
apie 10 klm. gylio, o netoli 
Filipinų salų arti 14 klm. gy
lio.

kurių, jei Galaade balsimas 
negali pagydyti, turi pūliuoti 
amžinai; nuodėmių, toli virš 
visokio gabumo pasiekimo 
kaip tik gabumo sielų Did
žiojo Gydytojo. — R. J. Bre- 
ckinridge, D. D.

Mes nebūsime kritikais, pe
dantais, mažais tekniškais ty
rinėtojais. Mes jausibie, kad 
kryžius, ir jis vienas, gali. į-' 
eiti tiesiai į mūsų gyvenimų, 
su atsakymu mūsų sunkiuna-

“Argi nėra balsimo Galan* 
de? arba ar nebėra tenai gy
dytojo?” — Jer. VIII, 22.

“Kas valgo mano kūnų ir Ims ir su balsimu mūsų žaiz
geria mano kraujų, tas turi 
nmžinųjį gyvenimų, ir aš pri
kelsiu jį paskutinėje dieno
je’’. — Sv. Jono VI, 55.

Yra reikalų mūsų širdyse, 
kurių jokia žmogiška būtybė 
negali aprūpinti; geismų, ku
rių jokia žmogiška būtybė ne
gali patenkinti arba suvaldy-

dai ir skausmui. — Juozapas 
Parker.

Toks, koks aš esu, — be 
turtis; nelaimingas, aklas; re
gėjimų, turtus, proto pagydy
mų, taip, visa ko man reikia, 
randu Tavyje, — o Dievo A 
vinėli, aš ateinu!

Tokį, koks aš esu, — Tu
ti; kurių jokia žmogiška bū- priimsi; maloningai sutiksi, 
tybė negali nei atatinkamai atleisi, apvalysi, palengvinsi; 
sužadinti nei užimti; ir o, y- kad aš tikiu Tavo pažadėji- 
ra skausmų, gilių skausmų, mui, — o Dievo Avinėli, aš 
kurie nepalengvinami; žaizdų, ateinul

Vokiečiai stato naujų sepe
linų. Po neseniai ištikusios ka 
tastrofos atskridusio į Ame
rikų dirižablio Hindenburg, 
vokiečiai pradėjo statyti nau
jų zepelinų L Z 130. Naujas 
zepelinas bus pripumpuotas 
ne hydrogenu, bet heliumu, 
kuris nesukelia sprogimo. He- 
1 i urnas gaunamas tik J. A. 
Valstybėse. Šiomis dienomis 
J. A. V. kongresas pravedė 
bilių, kuriuo leidžiama par 
duoti vokiečiams heliumų.

Baltijos Valstybių Kon
ferencija Kaune

(Tęsinys iš 2 pusi)

tarvęir ministeriu konferen
cijų. “Temps”, rašydamas a- 
pie Pakaitės valstybių užsie
nių reikalų įninisterių konfe
rencijų Kaune, ryšium su lor
do Plymoutlto vizitu, konsta
tuoja didėjantį Anglijos susi
domėjimų Šiaurės rytų Euro
pos likimu. “Temps” neabe
joja, kad Pabaltos valstybės 
yra suinteresuotos pasaulio 
taikos ir Tautų Sųjungos pri
ncipų išlaikymu. Griežtai sau
godamos sato laisvę ir Bal
tijos jūrų, kurios yra Balti
jos valstybių užsienio politi
kos pagrindinis principas, jos 
stengiasi palaikyti pusiausvy
rų • tarp Sovietų Rusijos ir 
Vokietijos. “Pataitės valsty
bės rašo “Tempei ”, — esųs 
būtinas taikos ir tvarkos sau
gojimo šioje Europos dalyje 
elementas”... SSSR oficiozas 
“Pravda”, plačiai koinentuo- ‘ 
dama Pabaltės Santarvės ko
nferencijų, pažymi tos konfe
rencijos reikšmę, kuri natūra 
liu būdu atkreipė į save sta
mbių Europos valstybių dė
mėsi, kurį Pabaltės valstybė
ms pradėjo rodyti Didž. Bri
tanija ir Skandinavijos val
stybės. “Pravda” rašo; “Ba
ltijos valstybės žino, kad iš 
Sovietų Sųjungos pusės joms 
joks pavojus negresia, nes 
Sovietų Sųjungos vyriausybė 
atkakliai veda, taikos ir ko
lektyvaus saugumo politikų. 
Reikia sveikinti Pabaltėa val
stybių ištikimumų Tautų Sų 
jungai.

Taigi, kaip parodė ši šeš
toji Pabaltės Santarvės poli
tikos vadų konferencija Kau
ne, tarp Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nėra jokio politinio 
trynimosi, kaip Lietuvos “ge
radariai” lenkai, užbėgdami 
konferencijai už akių, džiū
gavo, o yra glaudus ir nuo
širdus bendradarbiavimas, šio 
kiųs išlaikyti pasaulio taikų 
ir su ja Pabaltės valstybių 
nepriklausomybę. Tsb.

— Progos stoka yra amži
nas silpnapročių ir ištižėlių 
pasiteisinimas.

— Kartais nno kūno paei 
na dūšios kančia, o kartais 
dūšioje gema tai, kas vargi
na kūnų.

ŽMONES LINKSMIAUSI,

IR SMAGIAUSIAI LAIKĄ 
PRALEIDŽIA PIKNIKUOSE

o visi Chicagos ir apylinkių lietuviai 
važiuoja Į

“DRAUGO”
VASARINI PIKNIKĄ

SEKMAD., RUGPIŪCIOAUG. 1 D. 
Vilus Kalneliuose - Sunset Park

prie 135tos ir Archer Avė., Rte. 4A

Jei norite ir jūs pasilinksminti, pasišokti prie geros 

muzikos, pasimatyti ir pasišnekėti su visais savo pažįs

tamais, atvykite į “Draugo” vasarinį pikniką.

Su įžangos tikietais turėsite progą dalyvauti dova

nų laimėjime.

Taipgi bus duodamos 
brangios ir naudingos do

vanos kaip tai:

$69.00 vertės skalbimui 

mašina, atvaizduojama 

čionai, iš Jos. F. Budrik 

Krautuvės, 3417 So. Hal-
ų
sted St. ir floor lempa, 

taipgi iš Budriko naujos 

krautuvės, ir daugybe ki

tų.

i;



kas kart labaų aiškėja Kris
taus asmuo, ypač iš psicholo
ginės pusės ir antra, l'apijiio 
logikos savotiškumas, minčių 
d nps urnas,, gražus ir gyvas 
stilius versta vertė mane tų 
knygų nusipirkti.

— Tiesa, vertinga knyga; 
bet kai tamstai tai ji truputį

rsterį, Pestaluzzį, Pečkauskai- Per i)ran8t<" 
tę, o ypač skautų įkiirfjų-Ba-į — Žinai tamsta, — ištarė, 
dem. Povei‘lį. Tuo tarpu užsižy reikšmingai man pažiūrėda- 
mėisiųs tik bendrus metmenis, mas į akis, ji man kainavo pu 
nu^istatysiųs tik gaires, o sę visos savaitės uždarbio, 
paskiau, laikui bėgant, vis vei Bet kų darysi: keletu kartų 
kalų tobulinsiųs, papildysiųs papasninkavau, po mažiau vai 
vis naujomis žiiponris, studi- gydavau, bet knygų vig tik tu
jomis iki
pilnai paruošt spaudai. Jeigu sti, kaip aš jų vertinu... Tie- 
gyvenimo sųlygos nepakitęs, sų pasakius, — pridūrė kiek 
visas veikalo rašymas, jo nuo- patylėjęs, — reikia atvira r 
mone, užsitęsiųs mažiausia prisipažinti, kad beveik visos 
penkerius metus. Ir jeigu tie inano knygos panašiu būdu į- 
viei jo sumanytieji planai pa-' sigyto3. j jj pažiūrėjau
vyktų, ko jig pilnai tikisi, ta-1 nustebusiomis akimis. Norė- 
da jam pilnai bus tržtlkrintu jau užprotestuoti: “Ar pro-

(Tęsinys)

Tik ir čia pastojusi jam kelių, 
dar ganžyini kliūtis,* kuri y- 

pač gali numušti viso veikalo 
vertę: mat, jis dar pur maiai 
yra susipažipęs sų pedagogi
niais principais, su pačios 
skautybės ideplogija. Keikusių 
dar gerokai pastudijuoti F če

TAIP KURIASI NAUJOJI LIETUVĄ

Viensėdžiai* Ifakirstyto Kaimo Vaizdas

Antradienis, liepos 27, 1937

Anfilijcc karalius pas valiečius. Anglijos karalius J ir. 
pagaliau galėsiųs rėjau įsigyti. Iš to gulite sprę- ’gjg įr karalienė Elzbieta didelėm iškilmėib pagerbti Vaiijos 

gyventojų Caernarvon pilyje. Užpakaly 800 balsų 
bokšto choras.

Lietuvos vaizdas kasmet 
sparčiai keičiasi. Naujoji IJe- 
tuva auga ir kasdien gražė
ja. Metai jai matų baudinė 
pastogė, senovės lietuvio dai
noj >apduinuota, pakeikiama 
nauju, saulėtu, pastatu. Kai
mai, kur buvo nepaprastas 
trobesių sugrūdimas, skirsto
si viepkiu.hiais. Bodybos ke
liamos { Šių dienų gyven i, oj 

imluukesnos vietas.

Dirba matininkai išsjjuo:\ 
ji nesp'ju patenkinti prašy
mų kaimus išskirstyti vieų- 
kienūais.

Tik spėjus matininkui nu
sinešti įrankius nuo išskirs

Bagiu ityto kaimo, žiūrėk jau čia 
k uit ū rtechnika i skaiči v. oje,

kur vesti griovius, kad nau
jai įsikūręs ūkininkas galėtų 
išnaudoti kiekvienų savo že 
mės pėdų ir kad jo pasėliams 
lietingais metais negrėstų pa
vojus.

— Kaip gera, kad, pagu
liau, visus rėžius suvarinė- 
sim į vienų vietų, — džiūgau
ja kų tik į vienkiemius iš-

tas džiaugsmas, pažvelgus į 
buvusių rėžių nepaprastų ingi " 
Sitį, darosi suprantamas.

Pažvelgus į viensėdžius ski- 
rsiemo kaimo vaizdų, maty
sime, kiek ikį šiol ūkininkai 
bu naudos yra išlieję prakai
to! su dalgių, arklu bei grė|>
4 i iakstydamį iš rėžio į rėžį. 
O lai pamačius bus supra n 
tuma, kodėl ūkininkas norėjo 
būti viensėdyje, kodėl iki šiol 
buvp apleisti jo trobesiai ir 
suirusios apie sodybas tvo-

hUirntyto kaimo ūkiuinkai. Jų (Nukilta ant 5 pual )

LiLTUViAI DAKTARAI Tel. Ofisp: Rea.:
LAPayette 4017 84C0 W- MSt

Tel. namų:
TęL OANal

DR. f. 6. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
?|5g vv. Cermak Road
Y ai.: 9—4 U 7—9 Y»l- vakve 

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

Tat OĄM«J 0408

širdį, aš tuom kartu apseinu ačiū... Man net gėda, rodos, ii 
su savo... ačiū Dievui, l>adu priimti dėl tuščio hereikalo. 
nemigtu...

"Tr1 -r—

karjtera literatūroje ir jis jau 
galėsiųs nesiklausyti kas rytų 
pypiančios fabriko sirenos, — 
baigė savo kalbų nušvitusiu 
veidu. ' : ,

Taip mudviem besikalbant, 
— nejuntamai praslinko dvi 
vaJajidi laiko, ir aš jau turė
jau ruoštu nųpio{). Prieš at- 
sisveikinaftt, specialiai apžiū- 
rinėjau vigų jo gyvenimų: kam 
barį, virtuvėlę ir visų turtelį. 
Mums befciūrinėjant, iš kaž 
kur perėjo ir sesuo, daili 18 
metų panelė. Iš išvaizdos labai 
panaši į savo brolį. Bet kadan 
gi aš skubinausi išeiti, o jį ėjo 
ruošti vakarienę, tai mudviem 
ilgiau pasikalbėti neteko.

Prieš išeinant Stasys 
užsigeidė parodyti ir

tingai elgiesi...’’, bet susilai
kiau. O jis, tartum supratęs 
mano mintį, teisinosi.

— Juk kad prie mano sųly- 
gų kitaip ne negulima. Bijok, 
skrupulingai saugok savo svei 
katu, — nieko neturėsi, nes 
nuo pragyvenimo beveik nie
ko nelinka. O šitaip elgdama
sis ir tanjZ’damas, per metus, 
kitus vis tik vienų, kitų rim
tesnę knygų pajėgiu įsigyti.., 
Dabar, anų dienų, eidamas į

— Tai kas čia beveik ne do
vana. Čia tik tamstai privalo
mas atsilyginimas už sųžinin- 
gų bendradarbiavimų mano 

- I’raėau... Kaip tai be rei-1 dianr»ižiui. Teisybę sakant, 
kalu! - pradėjau pykti ir į-IJ‘8 turS,ų bati ž>’mUi did86' 
grūdau jam pinigų į delnų. —
Tai bus tamstai ant knygų...

Prašau priimti...

kad bereikalo,— Ne, ųe. 
— kratėsi.

nis, bet tai tik iš mano pusės.

— Labai ačiū, — dėkojo vis 
Tik susimildams nepasninkąuk J dar sumišęs, — aš tamstos ge- 
taip baisiai, — visai sveikatų radarybės nepamiršiu, 
susilpninsi!. Nors ir mano fi
nansinė padėtie ne • per pui-1 
kiaušiai bet tamBtos medžiagi
nė būklė tikrai apverktina.

N.uo šio laiko aš pasirū
pinsiu* išgkųti tamstai atlygi- 

jniiuų už raštus. Tas jau še
iniau reikėjo pųdg-ryti, bet kad 

— Tai, kaip fabriko darbi- mes vis dar nebegalime visa
ninko... Kiti dar blogiau gyve- suvesti į tvarkų...
na... labiau pagalbos reikalin-fabrikų, vitrinoje pastebėjau

išstatyta didelius veikalus jgi; o'm0du.J ^eiki". Bet kad
“6v>entųjį Augustinų’’ ir “Fui 
laiminto kun. J. Bosko gyve
nimo aprašymų’’. Bako, irgi 
esančios vertingos knygos, tik 

dar | kaip man tai per daug bran- 
savo Igios.

jau p. Redaktorius, duodate 
taip gausių dovanų, tai labai

Jaunuolis dėkingai man pa
žvelgė į akis.

(Bus daugiau)

knygynėlį, susidedantį vos iš Į — Ypač kun. Bosko tikrai 
dvidešimts įvairaus turinio:vertinga knyga.
knygelių. Jų tarpe buvo ir ke
letas rimtesnių mokslo knygų, 
bet daugiau tai literatūra, be
letristika.

— Ar visos tamstos nuosa
vybė? — paklausiau.

— Ne, šitos skolintos, — pa
rodė keletu.

— Ar ir Džiovanį Paninį 
.tamsta turi?!

— Taip, “Kristaus Istori
ja” — rimta knyga-, negalima 
jos neturėti. Jų įsigijau labiau 
šiai dėl dviejų priežasčių: pir-

— Reikės bent pasiskolinus 
perskaityti.

Atsisveikindamas, 50 litų 
banknotų jam įspaudžia į del
nų. • . ' I h'-'IO'

— Atsiprašau, p. redakto
riau,... už kų?! — nustebo.

— Prašau priimti mano do
vanų, — nė nepasijutau, kaip 
ištariau.

— Ne, ne... atsiprašau... kų 
čion... labai ačiū ųž.. —■ mik
čiojo nesusivokdamas. — Aš

GERKIT TIK GERĄ I ALŲ
fimbroaia.

SOUTH SIDE BREWING OOMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iŠ geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų. i, ,isdJ

2415 West 64th Street
Rtonlo Telefonas BOUIiEVARD 7179

L. M. MORKD8 
Bet. HEMLOCK 9340

SO METŲ PBJf ARIMAS 
Akys egiauiiupojanjoa — akinis 

pritaikomi

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak 
Tok OANal 0523

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJA* IĘ CHIRURGAS 

VIRgiiųa 1116 <070 Archer Are.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—U v. v. 

Kasdien iįskyrus seredų, 
sektpadieui susitarus.

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

ĘČMlock 62M

DR. A. C. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 3—4 ir 6—8 P, M- 
Res. cfiso vai.: 10—12 A 11.

A 8-9 P. M.
frožiadienisis ir Sekmadieniam 

pagal sutarti
»J,I » IŲ1 ' SS", ! fu '. I«„

LIETUVIAI PAK17
OR, P.. ATKOClBŠ

DANTISTAS
1446 Sq. 49th ęt.7ęicęro, III. 
IJUrn., Ket». ir Pėtn. 10—9 vaL v. 

6147 So. Halsted et, Obicaco
Paoed., Sered. ir Subat. ano 8—9 ’•

Seeley »sa»
Dr. K. Siurkuitis 

tlalMir yra su
Dr. W. Pas

1747 W. Chieago Aye., 8619 Com- 
mercial Avė. So Chicag-o, III. Pri
taiko naujus akinius lr pataiso se
nus. Valandoj: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

vakarais nno 6 iki 9
> Telefonas CAN ai 1176 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL
Telefonai REPnbiic 9600

AM£BIKQS LIETŲVT^ DAKTARŲ DRAUGI JOB NARIAI
»'W.Fl».m )■ .ip.j. m j r. r i.”v fi ii j." utim j'.fj nn"

*-M**«t—- OR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 g. 49th Ot., Cicero, UL 
TeL Cicero 2578

Vai. 2 iki 4 popiet įr nno 7-9 vak. 
------ *—
OĘIOAOO

Rei. 6951 S. Maplewood Av. 
Tel. HEMIock S977

Jrežiad. ir Sekmad. pagal sutartį 
špštadiepiais nno 7-9 vai. vak

2423 W. Marųuette Rd.
TaL HEMIock <848-T -t. ' .U_ — _i... ’

Tat BOUIevard 7042

DR. G. J. SVENCISKAS
DEMTipTAS

4300 So. Falrfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

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

___________ PaseLSate^i-----------------

rei ONumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3239 S. Haltted Stf«et

ma, kad skaitant tokį veikalų, ne, ne.„ Ijftbaį ačiū už gerų

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012 
Rea. TeL Republic 6047

1^' M................................. .

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

'4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPuhlic 9723
ĮVAIRŪS DAKTARAI^

. 1 . — 1 ■ ■■■■ 1

OR. CHARLES SEGAL
onaaa

<729 So. Ashland Avė.
9 loboe

CmCAOO, hj.
VelefoMf mpvap SM6

OFISO VALANDOS: 
r»k»n». NetMliomie aao 10 i^i 13 
Nno 19 Iki 12 m), ryte, nno 2 iki 4% jto I>iatų to nno 7 iki

mo 2 iki 
9:80 v. ▼.

DR, MAURICE KAHN
•TŪTTOJAB a OREBUIGAA 

4631 So. Ashland Avė.

Boa.: Tek PLAu 9409
VALANDOS:

Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-0 ▼. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną

OR. J. SHIN6LMAN<4 TIK 8OSBĮI0 
U

Mulk ino. Mok.lo Seimo, Atlantic City 
Praktikuoja to metų 

Reumatizmas Ir Airrilcs I.lgos 
JO Specialybė

Valandos 11-12 A. M. 2-4. 7-t P. M. 
Realdenclja lttl So. Sflth Are.

Tel. Cicero MM 
oriau lito Wr»t 1»th Street 

Cicero. III.

Ji .vr
Office Honra

2 to 4 and / to 9 P. >L 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGEON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 to ano 9 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

* Ofiao Telef. ĘOUtevard 7820 
Namų Telef 
n.

felef. PBOepeet 1930
. j i".. i ji ■1

TaL OANaĮ 0199

DR, S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Qt UHJBUĘGĄB

2201 W. Cermak Road
Valaadoe: W to 7-« 

Seredomia* to Nedėl. pegal sutartį

REZIDENCIJA
6691 S. Califomia Avė. 

Telefonu UPnbUe 7961

DR, C. Į. WIS
DANTISTAS

4645 So, Ąghland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare
fryty 'bM*_____

Ytl. Ofise ROUJeanrd 5918-14 
' Rss. KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH

Offiee Phone Rm. and Offiee
PBOepeet 1989 8369 S. Leavitt St
YpL 9-4 PP- to 7-9 vnk. OA»OI07®9

DR. J. J. KOWAR
(K0WABSKA8)

GYDYTOJAS ĮB OHIBUBOAS 
2403 W. 63rd St, Chieago

NsdAUom Ir Trečiadieniais 
Panai kūtarti

r-; j’-1

DR. A, J. SHIMKUS
GYDYTOJAS Ut 0HIBUBGA8

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAPąyetfte 8016

VALAND08:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Treėiadįpnaia ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. Ofc. RRPaMio 7000 
— eao

DR.A.R, LAURAITIS
DBNTI8TA9

2423 West Marųuette Road
Anfrad., ketvirlad ir neaktadienlalr
•-lt v. ryta: f-4 p. p.; 4-» v. V.

Aettadlenlale auo » v. r. iki 1 p. p. 
161 Broadivay 

MELROSE PARK, ILL
Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. |ki • vai- vakaro 
■eatadlenlals nue 1 v. Iki I v. v. 

•ekmadienlaia parai sulartlea-

Ofiao TeL VIBginia 0039
Resjdendjos Tat BBVerly 8844

OR, T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IH OHIBUBGAB 

4157 Archer Avenue 
Ofiao vųL; 2—4 to 6—8 p. nu 

Rssidenaiia
8939 So. Olaremont Avė. 

Valandps 9—10 A- M.

Yat OANa’ 0967
6659Res. PROspeet 64

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1921 So. Halsted Street

Recideneija: 6600 8o. Artesian 
VALANDOS: U ryto iki 8

9 tki 8 yąt vakaro

Tet Offj 
Rea.

Wentworth 6330 
yds Park 3396

DD. SUSANNA SLAKIS
Motoru ir vaikų ligų gydytoja 
6000 So. Halsted St

Valandoe 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
’talrvTna 

i' K I

:—4 po 
■aradranmie ir imhatnmie

r T"*'
Res. 6951 So. Talman Are.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Offics Tel HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2423 ty, Msrųuette Road

Vak 9-4 ir 7-9 vak.
Ketv. to Nedėliomis susitarus

Rubatvms Clceroj 
1444 8o. 4tth Ct.

Muo 4 iki • vai. 

Ohicagoe Betariu Ir Kryilau U- 
foninė, kaip Ja pripalino American 
Medical Aasoclation lr American 
Oellege of Svgeesu, yra Plane A 
rtiies. Tai yra, aukičianti Ameri
kos modikaliai autoritetai mftnn li- 
fonlM priskyrė prie geriaasių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
joe patarnavimo 2700 W 69tfi 
UI. HEMIock 9700.

St,

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistŲ, advokatu ir hiraię-

riy, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
KLAUSIMAS — Ar patys senų gauna pensijas, prie ktr- 

darbininkai aukoja pinigų ko - rių federalė valdžia prideda 
mpensarijos fondams Pennsy- savo dalį?
lvanija ir Ohio valstijose?j ATSAKYMAS — 1,323,IMK) 
Kiek valstijų reikalauja iš senių, 34,(XX) akli ir 360,(XX) 
darbininkų skirti pinigų tam vaikų gauna valstijų pašai- 
tikslui? pas, prie kurios fondų ir fe-

ATSAKYMAS — Tik dar j deralė valdžia prideda save 
bdavini aukoja pinigų kom- dalį,
pensacijos fondui Pennsylva '• Suvirš 27,000,000 socialės 
ui ja ir Oliio valstijose. 1.3 apsaugos kortelių jau išleista 
nuoš. algų surašo (payroll) darbininkams Sočiai Security 
1937 m. ir 2.7 nuoš. 1938 m. Act senatvės pašalpcs planu, 
ir paskui. Iš 45 valst., kurios 45 valstijos, District of Co- 
turi bedarbės apsaugos įsta- lumbia ir Alaska priėmė be- 
tynių, tik Alabania, Califor- darbės kompensacijos įstaty
mą, Kentucky, louisiana, Mu- mus, kurie apima viso net 
ssacbusetts, New Hapmsbire, 19,000,000 darbininkų. FLIS
New Jersey ir Rhode Island > ■ ■ ■" 1 1 • i». -- -l-------------
reikalauja, kad darbdaviai ir,
darbininkai aukoti} bedarbės 
fondui.

Naujas Parapijos 
Komitetas

SIOUX CITY, IOWA. —

uwo įn^aama t&ksu. šiame atvaizde parodoma 
vienas rezidencinių nu'.nų Chieagoj (7340 Crandon avė.) ir 
kiek ki ria’.s meta's už jį buvo mokama taksų.

A. * A 
JUOZAPAS SHIMKUS

Įvedė Budininkę, 
Sugavo Vagį

Ir Pianus Pradės 
Lėktuvais Gabenti

Kiekvienam žmogui pasitai
ko laimė, bet jos neįgyja, jei 
prie jos nebūna prisirengęs.

Gyvenimas esti pilna* gerų 
progų, tik ne visi moka jas 
sunaudoti, kada jos jį aplanko.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.mdrė liepos 26 d., 1937, 13:60 
vai. po pistų, sulaukęs pusės 
luužiaua.

Kilo lt Šiaulių apskr., Šau
kėnų parap.. Paplioskaklų kal
niu. Amerikoje Išgyveno 30 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Rozaliją, po tėvais Ja- 
Slnskaltė, podukrj Stanislavų,

. poMūni Stanislovą Ir rimines, 
o Lietuvoje ketu rius brolius lr 
tris seseris.

A. u. gyveno po numeriu 
48 56 So. Pamen Avs Telefo
nus Laf. 41(4.'

Kūnas paSarvotas Gudelklo 
koplyčioje, 4806 So. Hermtta- 
ge Avė. Laidotuvės Jvyks kut- 
vlriariiunj. liepos 29 d. 16 kop
lyčios 8:00 vai. ryto bus at
lydėtas ] Sv. Krytiaus parup. 
bažnyčių kurioj Jvyks gedu.In
gos pamaldos už velionio lie- 
lų. Po pamaldų bus nu.ydė- 
tas i Sv. Kazimiero kapines.

N uoširdšiai kviečiame vl..-ua 
gimines, draugus-ges lr pažys
tamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Podukrė, 
Posūnis, Broliai ir Seserys.

Laidotuvių dterktorius J. F. 
EudiUUb. Tel YAKds 1741.

Išdirbėjai aukštesniu rūšies 
paminklų ir grabnamių

-------o-------
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chieagoj
•---- o——

Suvirš 60 Metų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės ir 
taupykite pt&lgus

---- o----
Mes atlikome darią daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN| 
AVENUE

NARIAI CHICAGOS,‘CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

HUDUI H M PC patarnavimas 
HNIdULHNul dieną ir naktį

t-V VV A T KOPLYČIOS VISOSE I J T l\, 1 MIESTO DALYSE

Prieš kiek laiko buvo ap-' Vienu keleiviniu lėktuvu 
vogtas J. Spotafora butas šiomis d’enomis iš Chieago įKLAUSIMAS — Noriu ži- 

oti apie Amerikos Girinin-
kystfo Mokyklas, kokius lai- rinkime, liepos 11 d., iŠ ai- aTC. Po to Spotafora p.ts pa- svarų -baby grand” pianas, 
psnius jos duoda, kokius kur
sus siūlo ir t.t.

r Pusmetiniam parapijos susi- yįJ« sdliūno 2929 SheffieJd New Yorkų nugabentas 300

ATSAKYMAS — 26 kole
gijos ir universitetai dabar 
turi kursus, kurie veda prie 
laipsnio girininkystėje. Pa
prastai, tos mokslo įstaigos 
reikalauja baigimo keturių 
metų antraeilinės mokyklos 
kurso. Girininkystės mokyk
los siūlo 4 metų kursų, bet 
16 įstaigų turi "graduate" 
kursus su laipsniais M. F. 
(Master of Forestry), M. S. 
(Mastei of Science) ir D. S. 
(Doctor of Science). Prieš 
baigiant kursų studentai turi 
nedaugiau kai 5 mėnesius at
likti miškuose praktiškus da
rbus.

skaitos pasirodė, kad parapi- jr įvedė budininkų (ai- Lėktuve teko išimti dvi sė
ja jmt pirmus šešis mėnesius annj Užvakar naktį budini- dynės, kad tilptų pianas. Visu
padarė $o00. Į naujų paiapi- suskambėjo. Pagrobęs keliu keleiviai ir patarnauto
jos komitetų išrinkta: pirm.
Kazimieras Petronis, vice pi- 
rmin. Juozas Meškeliūnas, ra- 
štin. Juozas Yodelis ir iždin.
Povilas Pakenis.

ginklų Spotafora užbėgo ant 
viršaus ir sugavo vagį J. Ri- 
cbards, 19 m., 2733 Lincoln 
av.

jes vieni skambino, kiti dai 
’navo.

Urba Flower Shoppe 
[4180 Archer Avenue
<MMs Mylintiems — Vestuvėms — 

Bankietams — Laidotuvėms —
Papuošimams.

PbosM LAFAYETTE MOO

Dabar parapija rengiasi 
prie pikniko, kuris įvyks ru
gpjūčio 8 d., parapijos darže. 
Klebonas paaukojo kelis da
lykus. Visi parapijonai pra
šomi prisidėti prie pikniko, 
kad jis pasisektų.

Vasarinė Mokykla

Per visų mėnesį seserys 
Pranciškietės darbavosi berno

12 Metų Vaikas Gaus 
Nuo $300 Iki $1,500 

Į Savaitę

Jackie Moran, cbicagietis, 
12 m. amžiaus, pasirašė sep
tyniems 'metams sutartį su 
Selznick International stu,dio 
(kino) kompanija, Hollywoo- 
de. Jis loš svarbiausių rolę

Redakcijos Atsakymai

A. Čižai (Milwaukee, Wis.) 
Tamstos korespondencijos ne
galėjom sunaudoti, nes jų ga
vom šeštad., liepos 24 d. Re 
ngiant bent kokių pramogų 
reikia apie jų iš anksto pra
nešti.

kinda,nos vaikus tikėjimo da..fihnoj ..Adventures „f Tom 
lykų. Jos surangė taipgi pro- Sawyer„. PrieS iSvyksiant į

saulinio knr vataranaa Tn I”raP')°6 s’etainSJ«- j[ollywood J, Moran buvo
saulinio kaio veteranas. Tu .žmonės džiaugiasi, kad sese-ip A . v narvu 
riu garbinga paliuosavima, iš1 rys ,aip grajiiai vaikus ,„o. ,Pattll8t,> chw” °ary8'

kino ir dėkingi už jų pasi- 
darbaviinų.<

Būtų nfums čionai didelė 
laimė, jeigu sulauktume sa
vos mokyklos. Turime gražiu 
bažnyčių, gražių naujų kle
bonijų, yra vietos, kur būtų 
galima ir mokykla pastatyti.
Reikia tik noro ir lėšų.

Koresp.

Skaitykite Biznierių 

Bargenus

KLAUSIMAS’ —'Bsn po-

garbingų paliuosavimų 
Amerikos armijos. Dabar nu
tariau tapti Jung. Vals. pi
liečiu. Ar man reik išsiimti 
tik paskutines popieras?

ATSAKYMAS — Įstaty
mas, kuris teikia palengvin
tų pilietybę veteranams, be 
jokios įnokesties, baigės ge
gužės 25 d., 1937 m. Kongre
sas dar nepailgino įstatymo. 
Taigi, reikia išsiimti pirmas 
popieras ir laukti du metus 
prieš paduosiant prašymų an
troms popieroms.

KLAUSIMAS — Kiek žmo 
nių mūsų šalyje gauna pašal
pos Socialės Apsaugos Įsta 
tymu! Ar yra žinoma, kiek

PIRKITE TIKIETUS

’AIP KURIASI NAUJOJI 
LIETUVA

(Atkelta nuo 4 pusi.)
Pažiūrėjus į tų rėžių pai

niavų tiesiog galva svaigo: 
vienas eina išilgai, antras į- 
strižai, trečias skersai. It 

taip jie painiojasi be jokios 
tvarkos po neišskirstytų kai
mų laukus. Kokia darbo spa
rta ir koks žeiinė8 įdirbimą; 
gali būti tokiame rėžyje, ku
riame sunku apsisukti su akė
čiomis.

Žiūrint būrelį ūkininkų, a- 
p.-lojančių matininkr ir ma 
loniai žvelgiančių į vienkie
miais išskirstyto kaimo plo
tų, atklysta mintis, kad taip, 
be šūkio, tyliu darbu kuria 
ma Naujoji Lietuva. Netrii 
kus rėžių niekur nebus. Iš
augs naujos gražios sodybos, 
sužaliuos jauni sodai prie sau 
lutų grįčių. Tik

Full-flavored

—perfect 
for cookingl

• Kraft American haa a meOotv, 
full-flavored richneaa that makes 
it perfect for aandwicl>ea. And for 
cooked diabea jym can depend on 
Air American Cbeeae to neit 
perfeetly.

A. I A 
KAZIMIERAS 
BRAZAUSKAS

Mirė liepos 25 d.. 1937 m., 
jl2:10 vai. ryte, sulaukęs 32 
mei ų amžiaus.

A. a. Kazimieras gimiė ChL 
cago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime 
brolį Bronislovą ir Jo moterj 
Adeltne po tėvais Lucas, tetą 
Katariną Petrukas po tėvais 
Brazauskaitė, Jos vyrą 8ylves- 
trą Ir Jų šeimyną, tetą Polonlą 
Erzs'eld po tėvais Arlauskaitė 
tr jos vyrą Hugo, ir daug pus
brolių, pusseserių, giminių ir 
draugų.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
,koplyčioje, 1410 So. 49th CL. 
Cicero, Iii.

Laidotuvės Jvyks trečiadie
nį, liepos 28 d. U koplyčios 
8 vai. ryto bus atlydėtas J Šv. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
Uatnus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, Tetos, Pus
broliai, Pusseserės. Giminės ir 
Draugai.

Laidotuvių direktorius An- 
thony Petkus. Tel. Cicero 3109.

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

Lackamcz ir Snai

VIETINES ŽINIOS
Politikos Klūbo 

Išvažiavimas

NORTH SIDE. — Vietinis 
politikos klubas rengiasi prie 
metinio išvažiavibio, kuris į- 
vyks 1 d. rugp., Jeffersono 
miškuose. Klūbo narys, nau
jas biznierius A. Sakys ir 
J. Jankus aukojo alaus, ku
ris bus dykai duodamas tik 
vienų valandų.

Įžangos nebus. Todėl, no 
praleiskite _progos pabuvoti 
linksmame būrelyje. Vieta 
northsaidiečiams gerai žino 
ma ir pasiekiama ne tik au

Kam teks šis penkių mė
nesių gyvulys? Jis teks kam 
nors "DRAUGO" piknike, 
būsiančiame rugpiūčio 1 d. 
Sunset Parite, arba Vilniaus 
Kalneliuose, šį jaunų, gerai 
nupenėtų paršų "Draugo” 
piknikui aukojo pats daržo sa, 
vininkas Vincas Kubaitis. Vi
si piknikieriai pirkusieji se
rijų tikietus turės progos iš
bandyti savo giliukj gavime 
šio paršelio, sveriančio 50 sva
rų, vertės $10.00. Be to, *u se 
rijiniai tikietais eina skalbia- J 
moji mašina, vertės $65.00, 
gauta iš Jos. P. Budriko ra
kandų krautuvės ir kitos do
vanos.

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

Visi prašomi išanksta apsi
rūpinti serijų ir įžangos ti-

— Pasisekimas visad ap

mokamas pasisekimo verta 

kaina.

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1270

4348 So. Califomia Avė. 
Phone LAFayette 3572

8307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

Lituanica Avė. 
Phone YAKds 1138-1139

MATYKITE JJ ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACIIM-CLEANER 
ATLIKKA 82 DARBUS

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

A. Masalskis
1410 So. 49th Ct, Cioero 
Phone Cioero 2109

718 We»t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street
Phone BOUIevard 5203-55««

tomobiliais, bet ir busais ir
gatvėkariais. Lietnvytis šalima P“

vietinius "Draugo" agentus 
ir "Draugo" rėmėjus, arba 
"Draugo" ofise. Reikalaujant, 
pasiunčiame į namus.

Išgelbėti 35 Vandens 
Sporto Mėgėjai

Praėjusį sekmadienį po pie
tų užėjus audrai ant Michi- 
gan ežero, daugelis vandene 
sporto mėgėjų, išplaukusių 
laiveliais, buvo atsidūrę pavo
juj. Pakraščių sargyba išgel
bėjo 35 asmenis.

Serijų tikietai nno 5c iki 
25c, o įžangos tikietai po 25c.

Tikietų turime apie 15,000 
Todėl visi pasinauduokite, 
nes visi turėsite čia gerų pro 
gų išbandyti savo laimę.

PIKNIKO RENOAJAI.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO JSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTį

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

Tel. LAFAYETTE 0727

EanteiiSsBI p J *1 1

Dykai koplyčios visose 

Chicagos dalyse

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

IR 4704 So. Western At 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

— Moteris patarnauja
820 W. 1Mb Aro.

N
JUONKL9 UDIRSZUI 

Dabar siūlo didžiausias 
paminklų vertybes. Dideli** 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $15.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 VVest lllth SL,

Telefonas BEVerly 0005



VIETINES ŽINIOS

ŠJ VAKARĄ RENKASI DRAUGIJŲ, 
KLOBŲ IR OR-JŲ VALDYBŲ NARIAI

Susirinkimas Įvyks Aušros Vartų Parap. 
Salėj, West Side

Rugpiūčio 11 d. Chicagos 
ir apylinkių lietuvių katali 

visuomenė bus Eūdininkė 
istorinio įvykio, kukio dar 
niekad nebuvo. Apie tai bus 
plačiai referuojama ir disku- 
suojama bendrame Chicagos ir 
apylinkių katal. draugijų, klū 
bų ir organizacijų skyrių va
ldybų susirinkime, kuris į- 
vyks ši vakarų, liepos 27 d.,
8 vai., Aušros Vartų parap. komisija; 
salėj, West Side. Kiekvienos 
kataL dr-jos valdybos parei 
ga dalyvauti šiame svarbiame 
susirinkime. Pasiteisinimo ne 
žinojimu negali būti, nes pra

ėjusį sekmadienį ir mūsų baš 
nyčiose buvo pranešta iš sa 
kyklų.

Kunigų Vienybės Chicago 
Prcv. komisija: ,

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

Federacijos Chicagos apsk.

šį Vakarę

Šį vakarų (liepos 27 d.) 7 
vai. vakare, Aušros .Vartų po- 
rap. klebonijoj įvyks rengia
mo bankieto įteikimui D. L. 

i K. Gedimino ordeno laipsnių 
kun. I. Albavičiui ir L. Ši
mučiui komisijos narių susi
rinkimas. Nariai prašomi lai
ku suvažiuoti, kad galėtume 
aptarti visus reikalus ir pas
kui dalyvauti dideliame Chi
cagos lietuvių katalikų drau 
gijų, klubų ir organizacijų 
skyrių valdybų susirinkime.

Ig. Sakalas.

p h styga g Antradienis, liepos 27, 1937

Kę Dabar Veikia N. L. 
Aero Klubas

RADIO Pranešimai CLASSIFIED

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

EILE ŽYMIŲ VEIKĖJŲ
UŽSIREZERVAVO VIETAS

Ruošiama Graži Programa

Visa eilė žymių Chicagos 
ir apylinkės veikėjų jau užsi
rezervavo vietas Piccadi’ly 
Hotel rengiaman bankietui, 
per kurį bus įteikti kun. Tg. 
llbavičiui ir L. Šimučiui D. 
L. K. Gedimino ordeno laips
niai. Bankietas įvyks liepos 
30 d., 8 vai. vakare.

Canal 7790, pas J. Brazaitį, 
Seeley 3952.

Dievo Apv. parap. pas A. 
Pikielytę, Canal 4763 ir Pr. 
Valuckų, 725 W. 19 st.

jBridgeporte — Gudų krau
tuvėj, 901 W. 33rd str.

Marąuette Park pas I. Sa
kalų, 6747 S. Artesian avė.,

Bo geros vakarienės, bus Prospect 3222. 
išpildyta graži muzikalė ir J Cicero pas A. Valančių ir 
vokale* programa. B. Kazlauskų.

Paskutinė rezervacijai die- North Side pas A. Bacevi- 
na — liepos 29 d. Norintieji čių.
dalyvauti bankiete prašomi Paėmę bankieto tikietų pra-

' pasiskubinti - užsirezervuoti. 
1 Neužsiregastravusiems iš an

ksto komisija neužtikrina vie 
tos. Užsirezervuoti gal?ma šio
se vietose:

AVest Side — “Drauge”,

šomi ketvirtadienį, liepos 29 
d. vakare gražinti tikietus ir 
priduoti užsirezervavusių są
rašų komisijos nariui Ig. Sa
kalui (iki 4 vai. po pietų 
“Drauge”, o vėliau adresu

Ketverge LRKSA 
Chicago Apskrities 

Susirinkimas

Šį ketvirtadienį, liepos 29 
d., S vai. vakare, Aušros Va
rtų parap. salėj įvyks Liet. 
R. K. Susivienymo Chicago 
apskrities susirinkimas. Visos 
Chicagos apskričiai priklau- 
sančios kuopos prašomos at
siųsti atstovus. Sus-mas bns 
begalo svarbus. Reikės apkal
bėti būsimo pikniko reikalai 
ir pradėti ruoštis prie rudens 
veikimo — vajaus, kuriam 
bus panaudota ne tik spau
da, bet radio ir kitos priemo
nės. Ypatingai svarbu bus 
kuopoms sužinoti, kas tame 
dalyke nuveikta ir kas vei
kiama. Apskr. rašt.

Sugauti Dviračių 
Vagiliai

Policija sugavo šešis vai
kus, kuiių namuose rado dvy 
likų vogtų dviračių. Sugau
tieji visi negTal.

Pirmoji klūbo aciacijos die
na grožiai praėjo. Džiaugda
miesi tuo nariai dabar ren
gia SeJknyniškų išvažiavimų 8 
d. rugp., Sp&ičio darže.

Išvažiavimas rengiamas nn 
pasipelnymo tikslu. Čia bus 
malonus paviešėjimas. Kurie 
nori linksmai laikų praleisti, 
kviečiami atsilankyti. Jei kas 
norės įstoti į klubų, galės į 
stoti tame išvažiavime. Spai 
čio daržas randasi ant Archer 
avė., priešais O’Henry Park. 
Visi klubo nariai būtinai tu
ri dalyvauti. Kas narių turi 
kokių muzikos instrumentų, 
prašomi atsiyešti.

Klūbas buvo sušaukęs ne
paprastų, susirinkimų, į kurį 
teikėsi atsilankyti svečias iš 
Lietuvos kap. Pyragius ir į- 
teikė nuo Lietuvos Aero klu
bo brangių dovanų: Dariaus • 
Girėnuo biustus, taip pat pa 
sidžiaugė mūsų klubo veiki
mu. Grįžęs į Lietuvų Pyra 
gius žadėjo padaryti prane
šimų Lietuvos Aero klubui 
apie mūsų darbus ir ateityje 
palaikyti tamprius ryšius su 
mūsų klūbu. Mūsų. klūbas 
Lietuvos Aero klubui per Py
ragių įteikė Antano Kielos 
nuliedintų lėktuvo modelį.

Klūbas visu smarkumu pra 
dėjo rengtis prie kitos avia
cijos dienos (Air Show), kuri 
įvyks Lansing Airport, DI 
Sudarytas komitetas, į kurį 
įeina po vienų asmenį iš kiek
vienos kolonijos. Lietuvytis 
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DAINUOS PEOPLES GRA 
NADIERLAI, ŠAUNI 

MUZIKA IR TT.

Noro daug kas ima vaka 
cijas vasaros laiku, bet Peo
ples rakandų bendrovė be pa
liovos vaišina radio klausy
tojus žavėjančiomis progra 
moniis. Taip ir šiandie, ant
radieni, 7 valandų vakare, ku
rie užsistatys savo radio ant 
stoties WGES, galės praleis
ti labai smagiai valandėlę, 
nes programoj dalyvaus ra
dio granudieriai, bus šaunios 
muzikos ir kitokių įvaireny 
bių. Pats programos vedėja* 
J. A. Krokas, kaip ir visuo 
met, pasakys daug įdomių ir 
naudingų dalykų.

Nepamirškite pasiklausyti.
R&p. XXX

Moterų Sų-gos Chioago? a- 
pskrities priešseiminis susiri
nkimas įvyks liepos 28 d. 7:30 
vai. vakare, Šv. Kryžiaus pa
rap. mokykloj kambaryje, 
Tovvn o f Lake.

Visos atstovės malonėkite 
dalyvauti ir susirinkti laiku.

O. A. Nevulytė, apskr. rašt.

Telšių Bendro klubo susiri
nkimas įvyks 27 d. liepos, 8 
vai. vakare, Balčiūnų name, 
2212 W. 23 st. Prašomi visi 
nariai atsilankyti, nes turi 
me daug svarbių dalykų sva
rstyti. Valdyba

6747 S. Artesian avė. Telef. 
Prospect 3222).

Negrąžinti tikiotaį bus, skai 
tomi parduoti. R. K.

NAUJA IR GRAŽI DIDELĖ SUDRIKO RAKANDŲ KRAUTUVĖ PASIŪLO 
RAKANDUS LIEPOS MĖNESY Už NEGIRDĖTAS ŽEMAS KAINAS

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

WIvm. mottor*. risr.r> ItKy'r. ofle. 
loresd to point th. woy to bair 
ImoMi to their men folkl For wom*. 
know that a heolthy head producet 
handsom. hairl And that's why 
wo«iwn ev.rywhere or. pointing to 
Fom-ol. th. r.markabi. foaming oil 
shampoo which firt» nourishe* th. 
tcalp. then takas the dūli, parched 
hair and beings it bock to gk>wing 
health. Fom-ol is so economicolj a 
fittl. gost a long way. Atk your 
druggist (or the regular 50c siz< 
Or, «vrit. for a generout trio! bot- 
ti., encloting 10c to cover padung

NAMŲ TAISYTOJAS
Kam reikalinga weather strlpa arba 
durų arba langų Mtalaymaa, kreip
kite* } J. Purtojtas, jia turi gerų pri
tyrimą tame darbe.

Adr< .saa:
6425 So. Richmond Str.

Tel, HF.Mlock 2573

PARDAVIMVI TAVERNA

Pardavimui taverna geroje vietoj* 
dirbtuvių apylinkėj. Pardavimo prie
žastis yra ta. kad turtu du biznius. 
At8ltauklto 2424 So. Weatern Avė. 
Telefonas SEEIey 9581.

reikalinga mergina

Reikalinga mergina patarnauti prie 
stalų reetorante, turi būti neve
dusi. pastovus darbas. Atsiftauktt 
axlreeu 2151 W. Cermak Rd.

REIKALINGAS DARBININKAS
Reikalingas darbininkas, prityręs 
prie ūkio darbo, turi būti apie pu
sę amžiaus. Kreipkitės | F. J. 
Lubinas, (950 So. Peorla St.. Chl- 
cago. III., tel, Wentworth 4103.

RENDON TAVERNAS

PLATINKITE “DRAlJGA”

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Builder,

8739 So. Maplevood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

Pilnai (rengtas, lietuvių kolonijoj 
randasi skersai nuo parkėa, gera 
nroga dėl biznio-, savininkas ant vie
tos, kreipkitės Anton Norbut, 4500 
So. Paulina St. 

PAIEŠKO DARBO

50 parlor setų padarytų ant užsakymo po ..................................................... ^59-00
9x12 karpetai po .................. ...................... ................. £9-95

Radios, Ref rigeratoriai, Skalbiamos ir prosinimo mašinos parduodamos su dideliu 

pinigų sutaupymu

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
3409-11 So. Halsted Street 
34-17-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 7010

Budriko programai: Nedėliomis iŠ stoties WCFL —- 970 Kil., nuo 7:30 vai. vak.
Panedėliais ir Pėtnyčiomia ii stoties WAAF — 920 Kil., nuo 5:00 vai. vak. 
Ketvertais ii stoties WHPC —1420 Kil., nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak.

FOM-OL
Moro ttoMB • Mssoes

DYKAI!

HOSTETTER'S
Stomachic BITTERS

“Chrome Copper Ten Kel
tie” — švilpiantis arbatinis1 
puodas. Žinokite^ Dykai 
metinį “Draugui” skaitytojų 
tam, kurs suros vienų naujų 
ir priduos $6.00. i

Kam reikalinga moteris dėl len 
namų darbo, raSyklt {

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.,

Boa J 76.

TIKCO, NCKVOUS, CXMMJ8TCDt 
. . . Look to ressr stom.ch

Start taktas Baatattat'a Stomachic Btttan riaht oo» 
aad joti wul ųoiekly nota Aow lt* modicinal horba 
aad roota h«lp to rtritallu yovr di««stiv« glanda

SKAITYKITE “DRAUGI”

BUICK 

&
PONTIAC
AGENTŪRA.

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbiai:
GAUBIA SABONIS, BULAW, BANKBVIdlUS. BA0KT8

“Glow Lamp”
Kam nėra reikalinga gera 

lempa? Štai jums gera lempa 
dykai. Yra tai graži, metalinė, i 
nesuk ui iama lempa. Yra 9 co
lių aukščio. Šilkinė virvutė 
5’/2 pėdų. Tinka pastatyti ant 
radio, ant rašomojo stalo, ant 
svečių kambario stalo, mie
gamajam kambary. Dykai 
tam, kas gaus naujų “Drau
go” skaitytojų pusei metų ir 
prisius $3.50.

AMERICA’S 
LEADER AT

ppoiiAK

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

SIMAN0 DAUKANTO FEDERAL SA
VING AND LOAN ASSOCIATION, 
0F CHICAGO direktorių susirinkimJ 
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 MORGIČIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

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

nosia
EDERALoAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
or ciucago

2202 West Cermak Road
Telefonas CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - TeL REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run Į


