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LENKIJA PASIRAŠĖ 
SUTARTJ SU RUMUNIJA

i
Sutartis nukreipta prieš

Maskvą ir Prancūziją
VARŠUVA, bai. 27. — Len- Prancūzų spauda karčiais

<i,ja pasirašė sutartj su Ku- žodžiais rašo apie lenkų žv- 
mnija, kud kilus karui ne- gius fašizmo ir nacių naudai, 
isti sovietų Rusijai nei per Pažymi, kad lenkai griebiasi

jPnkijos, nei per Rumunijos 
teritorijas siųsti kariuomenes 
gelliėti Prancūzijai ir Čekoslo
vakijai, kurios turi glaudžius 
santykius su Maskva. Lenkija, kietija 
ypač ikišiol buvo daug nepa
tenkinta Čekoslovakijos susi
artinimu su Maskva. Anot 
lenkų, šis susiartinimas daug 
nesmagumo sukėlė centrinėj 
Europoj.

Iš Rumunijos sostinės Bu
karešto grįžo lenkų užsienio 
reikalų ministeris J. Beckas.
Jis pareiškia, kad pasirašyta 
nauja sutartis žymiai sustip
rino lenkų rumunų santykius.

Anot jo, abi šalys galutinai 
metė j šalį svajones taikos pa
laikymui Europoje kolekti- 
vinis saugumo paktais prieš 
Vokietijų. Beckas sako, kad 
artimoj ateityje numatomas 
italų rumunų susiartinimas I- 
talijos su Jugoslavija padary
tos sutarties ruožais.

sugriauti “mažųjų santarvę”, 
kurių sudaro Jugoslavija, Ru
munija ir Čekoslovakija. To 
pat seniai s'ekė Italija ir Vo-

Sužinota, kad Lenkija dar 
siekia sutarties ir su Vengri
ja. Min. Beckas tikisi, kad tuo 
klausimu jau padaryta reikia
ma pažanga. Anot Becko, šiam 
žygiui nėra priešinga Rumuni
ja. Jis apie tai kalbėjęs su 
Rumunijos karalium ir minis- 
teriu pirmininku Antonescu.

Čia aiškinama, kad šis lenkų 
diplomatinis aktivumas reiš
kiasi dėl tarptautinės situaci
jos Prancūzijoje, kas kaskart 
aršėja. Kita priežastis, tai didė 
jautis Rusijos komunistų akti- 
viunas Lenkijos ir Rumunijos 
pasieniais. Tas gnęsia šių ša
lių viešųjai tvarkai. Pagaliau 
norima išgriauti visokių Mas
kvos įtakų centrinėj Europoj.

A.k%

REIKALAUJA SUVARŽY
TI KOMUNISTŲ VEIKLĄ
DUBLINAS, bai. 26. — Ai

rių krikščionių fronto organi
zacija reikalauja Airijos vy
riausybės visiškai suvaržyti 
komunistams propagandų Ai
rijoje, kadangi komunistų vei
kla gręsia religijai, valstybei, 
socialiam gyvenimui, laisvei ir 
gyventojų ramybei.

Be to, reikalauja, kad visoj 
Airijoj pramonėse būtų vyk
domas socialia teisingumas, 
kaip tas yra nurodyta Popie
rių enciklikomis.

Pagaliau reikalauja savo 
vyriausybės pripažinti ispanų 
nacionalistų valdžių Ispanijo
je.

UH NUTEISTAS 
KALĖTI

REIKALAUJA RELIGINIŲ 
PAMOKŲ MOKYKLOSE

BUENOS AIRES, Argenti
na, 27. — Buenos Aires pro
vincijoje visose valdiškose 
mokyklose religijos pamokos 
mokiniams yra privalomos.

Taip nėra kitose |Argentinos 
provincijose. Dabar kai kurių 
provincijų mokytojai atsiun
čia vyriausybei prašymus, kad 
religijos pamokos būtų įves
tos ir tų provincijų mokyklo
se.

NUMAIOMAS GREITAS BILBAO PAĖMIMAS POTVYNIS KANADOJE; 
6,000 ASMENŲ APLEI

DO NAMUS

PAVASARIO POTVYNIAI 
5-iose VALSTYBĖSE

Skaudžiai ištiktas Pittsburgh 
su apylinkėmis

Pavasariniai nuo lietaus pa-

LONDONAS, Ont., Kanada, 
bai. 27. — Nepaprastas potvy
nis ištiko šį miestų. Tokios ne
laimės čia nebūta per 40 metų.' si reiškę potvyniai ištiko kai
Apie 6,000 asmenų suspėjo pa kurias penkių valstybių dalis, 
sprukti į aukštesnes vietas. Išsiliejo šios didžiosios upės:

Ispanų nacionalistų pajėgos sulaužė kone fisų baskų fron
tų ir veržiasi Bilbao link. Šis žemėlapis rodo nacionalistų lai
mėtas pozicijas: (1). Nacionalistai paėmė Verriz miestelį, 
svarbų susisiekimo mazgų tarp Durango ir Eibar; (2). Bas
kai padegė Eibar ir pabėgo link Marųuina; (3). Nacionalistai 
pasiekė Durango miestų, iš kurio baskai milicininkai pabėgo 
Bilbao link; (4). Nacionalistų koliumna žygiuoja į Villaro 
miestelį; (5). 3ilbao miestas.

Baskai skelbia protestas prieš 
nacionalistas

Girdi, nacionalistai žudą 
civilinius gyventojus

PITTSBURGH, Pa., bai. 
27. — Čia bijoma pasikarto
jančio prieš tris mėnesius įvy
kusio didelio potvynio. Ohio

Kiti tūkstančiai vandens už- Ohio, Allegheny, Monongahe- (UP^S vamluo jau užliejo kai
klupti namuose ir laukia vai- la, Rapidan, James ir Poto- 
čių pasiuntimo. mac. Potvynioi ištiktos šios

Thames upė pakilusi apie valstyliės: Pennsylvania, O- 
30 pėdų aukščiau savo norma- hio, Virginia, Marvland ir W. 
lumo. Virginia.

Skaudžiai ištikta, Jobnstovn 
Į ir Pittsburgh miestai su apy-PREZIDENTAS PASIRA

ŠĖ ANGLIES KONTROLĖS "
Biuy

Kriminališko teismo teisėjas 
R. C. O’Connell vakar visai ne 
tikėtai nuteisė vienerius metus 
kalėti R. W. McKinlay už tei
smo paniekų ryšium su Zinta- 
ko bylos “jury” nario papir
kimu.

Pats papirkimo klausimas
t

yra skirtingas dalykas ir Mc
Kinlay už tai bus traukiamas 
tieson.

Kaltinamasis su keturiais 
advokatais vakar nuvyko teis
man toliau argumentuoti kas 
link jam daromo nusikaltimo. 
Teisėjas neklausė jokių argu
mentų ir nuteisė kalėti.

Advokatai suskato protes
tuoti, kokiais sumetimais tas 
daroma, juk kaltė neįrodyta. 
Tačiau teisėjas neklausė.

HENDAYE,’ Prancūzija, ’ 
bai. 27. — Spaudžiami j sienų 
Valencijos radikalų sųjungi- 
ninkai baskai, kurie kol kas 
dar bando ginti Bilbao miestų, 
skundžiasi pasauliui dėl naci
onalistų “žiaurumo” ir skel
bia protestus prieš nacionalis
tus prieš jų daromų pažangų 
Bilbao fronte.

Baskų “autonominės” pro
vincijos prezidentas Jose An- 
tonio de Aguirre skelbia, kad 
nacionalistų lakūnai su bombo
mis sunaikino baskų didžiai 
branginamų Guernica švento
vę, už 17 mylių šiaurrvtų link 
nuo Bilbao. Jis sako, kad ten 
lakūnai nukovė daugiau kaip 
800 civilinių gyventojų — vy
rų, moterų ir vaikų. Miestelis 
išgriautas ir išdegintas.

Prez. Aguirre pagaliau ban
do įtikinti pasaulį, kad nacio
nalistų naudojami lėktuvai e- 
sų vokiški.

Per radijų skelbdamas nusi
skundimus ir protestus prezi
dentas pareiškia, kad jis at
lankęs Guernica ir ten radęs 
vien griuvėsius, nuodėgulius 
ir gyventojų lavonus. Anot jo, 
nacionalistų lakūnai dar išgrio 
vę Bolivar ir ,Arbadegui mies
telius. , i•

Iš nacionalistų šaltinių su
žinoma, kad Bilbao ginėjų mi
licininkų ginkluotų pajėgų vi
sam fronte likę vos apie 15,- 
000 ir šie visu frontu atsimeta 
Bilbao miesto Imk. Nacionalis
tai išlėto stumiasi pirmyn. Kai 
kur susiduria su baskais, įsi- 
kasnsiais į žemę. Pakeliai iš
vagoti apkasais.

Baskai pasprukę ir iš Du
rango.

Numatomas greitas Bilbao 
paėmimas. Suremti baskai ne
galės ilgai laikytis.

AVASHTNGTON, bai. 27. — 
Prez. Rooseveltas pasirašė 
G.uffey-Vinson minkštosios an 
glies bilių (įstatymų), kuriuo 
remiantis bus nustatytos an
glims pastovios kainos taip, 
kad kasyklų savininkai galėtų 
didinti angliakasiams atlygi
nimų. . ;•<*!

Įstatymas įsigalios šįmet 
birželio m. 1 d. Prezidentas 
paskyrė komisijų įstatymo vy
kdymui. Komisijų sudaro 6 
asmenys po 10,000 dol., meti
nės algos. Šioms algoms fon
das bus sudarytas iš imamų 
už iškasamas anglis mokesčių.

Tas reiškia, kad artimoj a- 
teityje anglys bus brangesnps, 
o mažai uždirbantiems darbi
ninkams neįperkamos. Anglia
kasiai bus žmoniškiau apmo
kami visuomenės lėšomis.

Kai kur paupiais užlieti dį- 
džiausi plotai ir tūkstančiai 
žmonių arba apleidę namus, 
arba atkirsti nuo susisiekimo.

Kol kas žuvusiųjų nėra.
Žinovai pareiškia, kad kaip 

sustos liję, vanduo visur prtu 
dės slūgti.

Vėliausiomis žiniomis iš Pi- 
ttsburgho, tenai jau užlietas

kurias mieste žemesmųsiasi 
vietas. Taip pat jau užlietos 
ir miesto apylinkių plačiosios 
žemumos. Vanduo smarkiai 
kyla Allegheny ir Mononga- 
bela upėse.

Potvyniai reiškiasi nuo lie
taus. Antroji para be pertrau
kos lyja.

Visas Pittsburghas iš naujo 
mobilizuojamas kovai su pot
vyniu. Dalis gyventojų pasi
rengę kas valanda apleisti na
mus pastebėjus neišvengiamų 
pavojų. *

Yra pavojus plieno pramo
nės rajonui ir valstybės AYes- 
tem kalėjimui. ,

Miesto autoritetai paskirsto 
'valtis gyventojams, o Raudo-

plienot pramonės fabrikų cen-1 nojo Kryžiaus skyrius pasi- 
tras. ' i ‘ i i; renJ?ęs griebtis šelpimo darbo.

RENGIAMA EILĖ REKO
LEKCIJŲ KATALIKAMS

Sudaryti planai vykdyti eilę 
rekolekcijų Chicago arkivys
kupijoje.

Kuinigai pranciškonai ves 
rekolekcijas pasaulin inkams 
vyrams kas savaitės pabaigų 
iki metų galo Mayslake, III., 
Šv. Pranciškaus rekolekcijų 
'namuose, už trijų mylių šiaur- 
vakarų link nuo Hinsdale. Bū
rys jaunuolių iš Aušros Var
tos parapijos rengiasi išvykti 
geg. 8, 9 ir 10 dd. vadovau
jant Švč. Vardo draugijos pir
mininkui — R. Zalatoriui.

Šių vasarų kunigai benedik
tinai ves rekolekcijas Šv. Pro- 
kopijo> abatijoje.

Rekolekcijas vyrams turi

NUSIKIRPTI KASAS

IŠ MASKVOS PAŠALINAMI 
KINIEČIAI

HITLERIS SVEIKINA GEN. 
FRANCO

SALAMANCA, Ispanija, 
bai. 27. — Nacionalistų vadas 
gen. F. Franco gavo diktato
riaus Hitlerio telegramų.

NANKINGE ĮŠVENTINTAS 
KATALIKŲ KUNIGU 

KINIETIS

NANKTNGAS, Kinija, bai. 
27. — Vakar čia įšventintas 
katalikų kunigu kinietis Liang

Gen. Franco sveikinimas už į Shibchi.
MASKVA, bai. 27. _  Apie įsteigimų vienos partijos savo' Pažymėtina tas, kad šiame

PAŠTŲ SEKRETORIUS 
BUVO GARY

GARY, Ind., bai. 27. — Paš 
tų sekretorius Farley vakar 
čia dalyvavo kertinio akmens 
įmūrinimo naujam paštui iš
kilmėse.

penkių šimtų kiniečių kolonija 
šiame mieste gyvena baimę. 
Sovietų vyriausybė be jokio 
išaiškinimo iš šios kolonijom 
deportuoja 17 kiniečių.

Kiti čia gyvenantieji sve
timšaliai ir gi turi baimės, kad 
sovietai gali ir juos praretinti 
deportavimais.

Pašalinami kiniečiai įteikė 
skundus savo ambasadai. Dau 
gumas jų čia gyvena nuo re
voliucijos pradžios ir kai ku
rie susituokę su rusėmis. Jų 
rekordai nesutepti.

valdomoj Ispanijoj. Gen. Fran 
co pereitų savaitę tai padarė 
sujungęs krūvon kelias Ispanų 
politines partijas.

senovės Kinijos mieste pirmų- 
jį kartų įvyko katalikų kunigo 
įšventinimas.

1936 METAIS DAUG KA
NADIEČIŲ IŠVYKO MISI- 

ONIERIAUTI

REIKALAUJA DAUGIAU 
STOČIŲ TRANSFERIAMS

MONTREALIS, Kanada, 
bai. 26. — 1936 metais 192 ka 
nadiečiai kunigai ir 105 sese
rys vienuolės išvyko į sveti
mas šalis misionieriauti.

PLATINKITE “DRAUGI»•

Viršutiniai geležinkeliai Chi 
cagoj turi 179 stotis, iš kurių 
apie 110 tinkamos transfe- 
riams iš gatvėkarių, arba į 
gatvėkarius. Ikišiol tačiau tik 
55 stotys sujungtos su gatvė
karių transferiais. Miestas 
reikalauja dar 35 stotis atida
ryti transferiams. , .

PRIPAŽĮSTA ŽODŽIO LAI
SVĘ KOMUNISTAMS

AVASHINGTON, bai. 27. —
Vyriausias teismas 5 balsais 
prieš 4 pripažino žodžio laisvę 
komunistams.

Georgia valstybėje vienas 
negras komunistas huvo nu
teistas kalėti už negrų kursty
mus. Vyriausias teismas rado, drengę kunigai pasionistai ir 
kad jis be reikalo nuteistas ir karmelitai, 
bausmę panaikino.

ĮSAKE SUNAIKINTI BA- 
TAREJAS

MADRIDAS, bai. 27. — Ra-

NANKTNGAS, Kinija, bai. 
27. — Kinijos nacionalistų 
vyriausybė paskelliė sprendi
ny), kad iki ateinančio birže
lio 30 d. kiniečiai nusikirptų 
kasas. Nepaklausę bus areš
tuojami ir baudžiami kalėji
mu.

Mandžiu dinastija prieš ke
letu šimtų metų buvo įvedusi 
kasų marių. Tas buvo kiniečių 
pavergimo ženklas. Po įvyku
sių persversmų 1911 m. dau
gumas nusimetė kasas. Kiti gi 
ir iki šiandien su jomis nes išs
kiria.

NUŠAUTAS DILLINGERIO 
GAUJOS NARYS

Atsikėlimo seserų vienuoly- J Nežinoma^ žudikas Chica- 
ne, Norwoode, felicionių sesc-jKoi nušovė Albertų Montlake, 
rų vienuolyne, 3800 W. Peter- 'kurs priklausė Dillingerio- plė- 
eon ave., įvyks rekolekcijos 8ikų gaujai. Mantlake buvo 47

m. amž. Jo užsiėmimas buvo 
minėtos gaujos grobius — dei 
mantus ir bonus, pelningai iš
parduoti.

Nušautojo kišeniuose polici
ja rado brangiųjų akmenėlių 
vertės daugiau kaip 50,000 d.

----------- i Policija sulaikė nušautojo
NEW YORK, bai. 27. — Ne žmonų, 36 m., ir dukterį 16 m.

moterims ir mergaitėms 
Arkivyskupijos kunigai re-

dikalų milicininkų vada., gen. k„,e,.cijag tarės g, Mary of 
Miaja įsakė savo lakūnams t|)(. j ak(. 8eminarijoje. 
būtinai surasti ir sunaikinti
nacionalistų ba,tarėjas, kurios 
bombarduoja Madridu.

TEISĖJAS SU PEILIU 
PERDURTAS

ŪKININKAMS IŠDALINO 
SĖJOS JAVŲ

TRAKAI. — Apskrities a- 
gronomas, Žemės Ūkio Rūmų 
pavestas, numatė paskirtus a- 
pskrities ūkininkams, nuken- 
tėjusiemg nuo nederliaus (pot
vynių ir kt gamtos nelaimių), 
500 centnerių javų paskirsty
ti: Žaslių valsčiaus 17-kai kai
mų ir Kaišiadorių v. — 1-am 
kaimui. Javai bus išdalinti žy
miai

žinomas žudikas, su peiliu du
kart perdūrė nugarų miesti
niam teisėjui J. F. O’Neill 
Užpultas laukiant buso.

GEN. GOERINGAS 
ROMOJE

ROMA, bai. 27. — Čia vieši 
Vokietijos oro ministeris gen. 
Goeringas. Šia proga diktato- 

papigintomis kainomis, Iriua Mussolini paskirtas ,Vo-
pavasario sėjai. i --u. kietijos oro korpuso nariu.

amž.
Autoritetai traukė tieson ki

tų sukčių ir nušautasis buvo 
pasiryžęs teisme padėti auto
ritetams. Matyt, už tai jis nu
varytas į kapus.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus; šalta.
Saulė teka 5:49, leidžiasi

;
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NeužsimirŠkime

Šiandien ir vėl primename du neseniai 
mirusius Mikus, kurie mums, amerikiečiams, 
buvo artimi ir brangūs.

Lygiai prieš mėnesį laiko Chicagoj pa
simirė konsulas dr. Mikas Bagdonas, už ku
rio sielą velioiiies pusbrolis kun. Ignas Al- 
bavieius šiandien atlaikys gedulingus 5v. 
Mišias Dievo Apvaizdos parap. bažnyčioj. 
Po pamaldų n. a. dr. Bagdono kūnas bus 
perkeltas iš laikinos vietos j žemę Šv. Ka
zimiero kapinėse.

Komp. Mikas Petrauskas taip pat pa
simirė prieš apie mėnesį laiko Kaune. Chi 
eagos lietuvių visuomenė šį vakarų renka
si į Lietinių Auditorijų, kad tinkamu būdu 
pagerbti žmogų, kurs tiek daug dirbo mūsų 
tautai ir taip plačių vagų išvarė lietuvių 
kultūrinėje dirvoje.

Neužmirškime nei vieno nei kito. 'rin
kamu būdu pagerbkime jų brangių, atmintį. 
Abudu mums buvo artimi, abudu daug gero 
lietuvių tautai padarė.

Gražiai pagerbdami mirusiuosius tuntus 
•veikėjus, paraginsime gyvuosius daugiau ir 
nuoširdžiau veikti žmonių ir tautos gerovei.

Kaip Tę Suprasti

Lenkijos užsienių reikalų ministeris Dė
kas pastaruoju laiku ypatingai pasidarė vei
klus Europos politikoj. Jis apvažiavo daug 
sostinių, turėjo visų eilę konfėrehci.jų.

Ypatingos reikšmės prirfW3fc*£tf&*<: Beko 
pasisekimui sudaryti sutartį su Rumunija, 
kad atsitikime karo neleisti Sovietų Rusi
jai siųsti pagalbų Prancūzijai per Lenkijos 
ir Rumunijos žemes. Toji sutartis netiesio
giniai liečianti ir Čekoslovakijų, kurios mi- 
litariniai santykiai su bolševikiškąja Rusija 
sukėlė nemažų sensacijų centralinėje Euro
poje.

Prancūzų spauda šį Lenkijos užsienių 
reikalų 'ministerio žygį labai piktai puola. 
Ji sako, kad lai yra laužymas vadinamo
sios “mažosios santarvės”, kuri susideda iš 
Rumunijos, Čekoslovakijos ir Jugoslavijos.

Prancūzų nepasitenkinimų ir piktumų 
dėl tokios lenkų politikos visai gailina su
prasti. Juk savo laiku Prancūzija ypatingu 
būdu protegavo Lenkiją. Ji siuntė Lenkijai 
visokių amunicijų, davė dideles paskolas, 
lenkų kariuomenėj, kuri kariavo su bolše
vikais, pristatė reikalingų ekspertų. Tarp
tautinėj politikos arenoj Emkija taip pat 
susilaukdavo stiprios prancūzų politikų pa
ramos.

Ir, štai, vietoj rodyti savo geradarei 
dėkingumų, Lenkija atvirai atsisuko prieš 

•Ptaheūzijų.

Reikia žinoti, kud tarptautinėj politi-; 
koj panašūs dalykai dužnai pasitaiko. D:-1 
plomatai retai kada atsižvelgia į tai, kas 
kum gero yra padaręs praeityje.

Sukama, kad nieko nėra be priežasties. 
Prancūzijos ir Lenkijos vadovybėse susida
rė gana didelių skirtumų. Pirmąją valdo 
kairieji, kurie labai artimai santykiauja su 
Rusijos komunistais, kuomet antroji valdo
mų fašistams ir namams jmlankių žmonių. 
Dėl to lenkai, matydami, kad prancūzų po
litikai remia bolševikus, kurie jos viduje 
norėtų sukelti suirutę, atsisuko prieš juos. 
Ar lenkui tuo kų laimės, šiandien sunku yla 
pasakyti. Mes čia tik įvykusį faktų konsta
tuojame.

LIETUVOS SKAUTU SĄJUNGOS 
VEIKLA

Povilo Žadeikio Sukaktis

Pasirodo, kad pulk. Povilui Žadeikiui, 
Lietuvos Pasiuntiniui Vašingtone, praėjusį 
mėnesį suėjo-50 metų amžiaus. Apie tai su 
žinome iš Lietuvos laikraščių, kurie pra
neša, kad savo sukaktuvių proga paaukojo 
Lietuvos ginklų fondui 1935 m. vidaus pa
skolos lakštų, su visais 20 kuponų — 500 
litų; Vilniaus geležiniam fondui 250 lt. ir 
Žemaičių ‘‘Alkos’’ muziejui Telšiuose - 
250 lt. Tai tikrai pavyzdingas sukakties mi 
nė jimas.

Ministeris p. Žadeikis yra vienas iš tų

Ateinančiais Metais Lietuvos Skautai Švęs Savo 
Veiklos Dvidešimtmetį

1918 iii. vasario IG <1. Vii- kainos, važiuodami visais 
niujvi karo nukamuota ir nu-' Iautuvus geležinkeliais, o ek- 
teriota Lietuva pasiskelbė no 1 skursijos gauna 66,2-3 nuoš. 
rinti būti nepriklausoma. Tani nuolaidos. Miškų administra- 
pačiain Vilniuje nė metams' ei ja leido stovyklauti valsty- 
neprabėgus, Lietuvoj* armijos bihiv.ose miškuose. Minėtas į 
kanininko Petro Jurgelevl-1 stotinas ypatingai pagyvino 
čiaus įstangomis įsikūrė pi ’ skautų veikimų.
rniieji lietuvių skautai. Tai! 1932 m. Lietttvoe Respub- 
buvo 1918 m. lapkričio mėn. likos Prezidentas skautijos 
l d. Netrukus pradėjo orga- kūrėjų lordų Robert Badei; 
nizuotis skautų vienetai ir ki
tuose didesniuose liietuvos
miestuose (Kaune, Šiauliuose, Tuo buvo dar labiau pabrėž- 
Panevėžy ir kituose). Nepri-Į ta skautijos reikšmė kraštui, 
klausomos valstyliės atstaty- Tais pat metais reprezentn 
mas užėmė, tačiau, svarbiau- cinė draugovė iš 39 skautų 
šių vietų. Todėl ir daugiau dalyvavo estų skautų tautinė-
vienetų pradėjo rastis tik 
priešų iš Lietuvos išvijus.

1922 m. kovo mėn. 9 d. bu
vo oficialiai patvirtinta Lie
tuvos skautų /uniforma ir 
ženklai. Tuo laiku Lietuvojemūsų tautos veikėjų, kurdam teko ir ginklu 

rankoj kovoti dėl Lietuvos nepriklausomy
bės ir aktyviai dėtis prie Valstyliės steigi-Igovių. 1922 m. gegužės mėn. 

laibo. Jis yra buvęs Lietuvos krašto'

jau buvo 20 skautų-čių drau-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Gyvačių derlius ir didelis /ų 
pu re i kala i • i in as... K a un e

“Liet. Aidas” rašo:
Visuose turguose galima 

matyti po keliolikų žmonių sU

— O kaip kitaip. Tik gyvų 
gyvatę tegalima įrduoti, ne
gyvos niekas neperka, nes ne
tiki, kad šviežia gyvatė. įta
ria, kad pernykštė, kad išimta 
iš degtinės bonkos.

Turguje švaistosi utkakli a- 
pie 35 m. amžiaus gyvačių 
pardavėja moteris. Ji sakosi

Povėlį apdovanojo D. L. Iv.,. ... ,, ....,, «. t , c • u krepšiais, krepšiai Kinkų pri- Gedlmiho I laipsnio ordinu.1. .. , . .. .krauti, o bonkos gyvačių pri
grūstos. Klausiu vienų seniu-j P*1* gaudanti ir pati pardav, 
ką nuo Karmėlavos, ar tas '"ėjanti. Tikrai drųsi moterį

nio darbo. .Jis yra 
apsaugos ministerijos valdytojas J V kabi
nete ir finansinės misijos Amerikon narys.

P. Žadeikis buvo pirmuoju Lietuvos ko
nsulu Chieągoje. Iš čia buvo nt.keltas gene
raliniu konsulu New Yorkan. 1935 m. pa
skirtas Lietuvos pasiuntiniu Vašingtone.

Jubiliatui linkime ilgiausių metų ir ge
riausio pasisekimo savo sunkiose ir atsa- 
komingose pareigose.

Irgi Sensacija

buvo išleistas pirmas Lietu
vos skautų laikraštis “Skau
tas”. Tais j>at metais įvyko 
pirmas skautų vadų suvažia
vimas Kaune.

1923 m. kovo mėn. 15 d. 
Šiauliuose išėjo naujas laik
raštis “Skautų Aidas” kuris 
tapęs Lietuvos skautų oficio
zu dar lr dabar tebeina, Skau 
tų-čių vadams dar ir leidžia
mas specialus laikraštis ‘Skau 
tvbė’ (prieš tai — “Skautų

paduoda, kad lenkų dien-'Vadas” ir “Vadovė”). 
Codz.” rašo, būk Lietuva 1924 m. sausio mėti. Tarp- 

padariusi su SSR prieš Lenkiją karinę sų- tautinis Skautų Biuras Lietu- 
jung'ą. Dienraščio korespondentas Maskvoje vos skautų asociacijų priėmė 
tvirtina, kad sovietai stengiasi Pabaltijo i į pasaulinę skautų šeimų. Nuo 
valstybes izoliuoti nuo Europos ir jas pa- to laiko Lietuvos skautai už- 
jungtį savo interesams. Esą, nuo seno jau mezgė tampriu santykius su 
bendradarbiauja raud. armijos ir tų valsty- kitų lautų sįaulaįs> kurie 
Imu kariuomenės štabai. Sovietų laivynas,
be

“XX Amž.” 
rastis “ll. Kur.

je stovykloje Estijoje.
1933 m. Vasarų lordas R.

Baden Powelis su šeima il
su G5U įvairių vietų, daugiau
sia Didžiosios Britanijos, 
skautų vadų suruošė didelę 
kelionę laivu. Kelionės- metu 
Anglijos skautų-čių veikėjai 
kurių skaičiuje buvo ir įžy
mių Anglijos žmonių, norėjo 
aplankyti iv susipažinti su 
Baltijos kraštais. Tų, didelę 
ekskursijų rugpiūčio 17 d. a- 
plankė ir Lietuvų. Svečiams 
priimti ir parodyti Lietuvos 
skautų ir skaučių gyveninių 
buvo suruoštas didelis skau
tų-čių sąskridis Palangos pu
šyne. Sųskridyje dalyvavo 
virš 2000 skautų-čių. Stovy
kla buvo, pilna to Žodžio pra
sme prezentacinė, labai gra 
žiai Įrengta ir išpuošta. Bu
vo įdėniių ir prtuUUingą pa
puošimų: įvairiai kombinuoti 
vartai, rodyklės, takai, sta
lai, papuošimai apie palapi
nes ir kit. Keliose vietose ma

verslas gali apsimokėti. Drą
sus gyvatgaudis aiškina:

— Puikus uždarbėlis. Per 
dieną parduodu apie 50 .gyva
čių. Vž yyvatę po l litą ‘>1> 
centų. Kaip matote, surenku 
75 litus,. Kur galima pelrun 
gesnį uždarbį rasti. Manau,

Su gyvomis gyvatėmis ji el
giasi taip, kaip žuvų turgavie
tėje pardavėjai su žuvimis-. 
Išleidžia gyvatę iš bonkos, 
pirštinėta ranka nutveria už 
galvos, skelia aukštyn ir de
monstruoja. Gyvatė rangosi 
aplink rankų, kaišioja gylį. Jei

I
kad nė Amerikoje dabar tiek nuperia, uodegos galu gy-
ne.uždirba.

— Bet kasdien negi parduo
di po 50 gyvačių, — paabejo
jau.

— Kaip gi ne — ketvirta
dienį pardaviau 70, penktadie-

vatę įstumia į bonkų ir atiduo
da pirkėjui.

— Ne, Čali, negaliu už ta
vęs tekėti. Verčiau būsiu tavo 
seseria.

nį 60, šeštadienį 30, pirnladie- i — Negaliu su tuo sutikti,
nį 55, o šiandien atnešiau Ag jau turiu vienų seserę, ku- 
50. Štai kropšųje 5 litrinės
bonkos. J bonkų sukemšu po 
10 gyvačių. Tai matote.

-- O kas jas gaudo?
--Aš pats, — pasididžiuo

damas- aiškina senukas. —
Anksti rytą, dar prieš saulės 
tekėjimų jau esu miške, pelkė
toje, kupstėtoje vietoje. Tik 
kų saulutei pažėrus pilnus 
spindulius, gyvatės iššliaužia 
šildytis. Tada reikia skubėti, 
nes vėliau, kai miške žmonės1

ri mano nektaizas nešioja ir 
eiga retus rūko.

kariuomenės štabai
kitko, turįs apginti Baltijos valstybes 

nuo vokiečių laivyno desanto. Ypatingai ko
respondentas akcentuoja, esą sovietų įtaka 
labiausiai apėmusi Lietuvų. Karo metu Lie
tuvos teritorija būsianti užimta sovietų ar
mijos lėktuvų baisės, sandėliai, kurių didelė 
dalis esu sovietų pinigais statomi. Sovietai 
siunčią taip pat Lietuvon savo specialistus, 
kurių pavardes tariasi žinąs korespondentas

Sekdama Čekoslovakijos pavyzdžiu, Lie
tuva vis labiau įsitraukianti į Maskvos tink
lų.

Žino'.na, tokių žibių, fabrlkntorius gal
voja, kad, ginli, visa tai esą kreipiama ne 
tik prieš Vokietijų, bet labiausiai prieš Len
kiją. Straipsnis baigiamas arogantiškai - 
“Kauno kraštui” nieko gero sovietų okupa
cija negalinti duoti.

Šį vakarų rengiamas jo paųiinėjiniftts Lietuvių Auditorijoj, Chicagoj.

įmolat plečiasi ir stiprėja.

.1925 m. kovo 15 d. įsikūrė 
pirmas skautų vyčių vienetas.
Tais pat metais asociacijos 
šefu sutiko būti Respublikos 
Prezidentas. Šis faktas žy
miai pakėlė skautų darbo 
nuotaikų ir moraliai juos su
stiprino. Nuo 1927 'm. Kauno 
radiofonas įvedė skautiškos 
programos pusvalandžius.
1928 m. įvykusi tautinė skau
tų stovykla, kurioje dalyva
vo apie 500 skautų, įrodė or
ganizacijos stiprumą. Asoci
acija visuomenės tarpe rado 
sau nemada /bičiulių. Tais 
pat metais Klaipėitos jūrų 
skautai savo laivu “Būdžiu” 
aplankė Švedijos uostus. Be 
to, per eilę metų aplankyta
dar Danija, Latvija, Estija pušynas buvo pavadintus skau 
ir Suomija. tų pušynu, o ten likęs speeia-

pradeda vaikščioti, gyvatėlės 
pasidaro bailesnės ir sunkiau 

sų lietuvių širdis ir išgarsi- i sugaunamos. Anksti rytą leng- 
nusi Lietuvos vardą. Tikras! v»«u gaudyti dar ir dėl to, kad 
visas sąskridžio pasididžiavi-1iž nuties Jos sutingusios, žil
inąs buvo didingas stalas.

tesi oranžinės spalvos “Litu- 
aniea”, neseniai sugėlusi vi-

Ona Kaklaitė nuėjo į banką 
čekio išmainyti. Kasininkas, 
paėmęs čekį, ir pažiūrėjęs į 
jų, sako:

— Ar tamsta neturi banke 
pažįstamo, kuris galėtų tam
stą man rekomenduoti?

— Atsiprašau, — atsakė 
Kaklaitė. — Aš čia atėjau če
kio išmainyti, o ne tikslu, kad 
būčiau su tamsta supažindina
ma.

Tai milžiniškas stilizuotos 
saulės formuos stalas, talpi
nąs apie 800 žmonių. ^Be ben 
drų įrenginių minėti: Šefų pa
lapinės, ligoninė, viešbutis, 
komendantūra, telefono cen- 
tTalinė, foto laliotatorija, šta
bo būstinės, tribūnos, garsia
kalbiai, šiintai palapinių, 
daug vartų, virtuvių ir kit. 
Pajūry įvykinsi skautų-čių pa
radu priėmė Respublikos Pre 
ridentas Antanas .Smetona, la 
rdas Robert Baden Posvelis, 
ludi Baden Pouel, kiti aukš
tieji svečiai ir skautų vado
vybė. Nuo to laiko Palangos

dosi prieš saulę ir snaudžia. 
— Ar visuomet gyvas par

davinėjate?

Jei sakoma, kad tas, a rim 
tas, žmogus turi daugiau pi
nigų, negu razumo, jis nėra 
turtingas.

1929 m. penki skautininkai 
dalyvavo lil-čicj tarptautinė
je skautų stovykloj Anglijo
je.

1930 m. balandžio mėn. į- 
j vykęs brolijos vadų suvažia
vimas galutinai priėmė orgu- 
nizae.ijos statutų. Tais pfct 
metais spalių mėn. vyriausy
bė išleido įstatymų skautybės 
judėjimui paremti ir apsau
goti. Pagal šį įstatymą orga
nizacijos šefu Vra Respubli
kos Prezidontąs, o ,>ati or
ganizacija
ministerio

liai sąskridin atgabentas di
delis akmuo, ant kurio savo 
autografus padėjo trys žy- 

■ miausi vadai, liks sąskridžio 
patttink|lų \jtetoje. fSąskitidis 
— kaip rašo anglų skautai, 
viešėję Lietuvoje, jr dienos 
Lietuvos Įiajūry paliko jiems 
didelį neišdildomą įspūdį.

Reprezentacinė draugovė t- 
33 skautų dalyvavo lV-ojt 
tarptautinėje skautų stovyk
loje Vengrijoje.

Tačiau 1933 m. vasarų ne 
p&vfesta. švietimo] buvo Jfcilauki jūrų skautams. 
glol>ai. Susirieki- Lietuvių tautiniam laivynui

mo ministerija suteikė skau
tams dūdelių lengvatų: skau
tai bemoka tik pusę bilieto

remti motetų komiteto Klai
pėdos dūrų skautams pado
vanotų jachtą “Būdys” au-

vino skautų veikimą. Tais 
pat metais skautai, visomis 
žinomomis skautiškomis susi
siekimo priemonėmis, eksku
rsijomis ir pavieniui paskly
do po kraštą. Kaž kada kai
mietį stebinęs trumpomis k 
lnėmis saulės įdeginta® ja 
nuolis. liko visuomet laukia
mu svečiu. Kiekvienais me
tais apie 3000 skautų-čių pra 
leidžia kelias savaites stovy
klose po įvairius Uetuvos 
kanųielius, praktiškai pritai
kydami tai, ką per žiemų te
oretiškai išmokę. Jūrų skau
tai savo kelionėse vandeni<nis 

į ininkui - specialistui tvirtas Į padare po kelis tūkstančius

droš metu išplaukdamas iš 
uosto buvo į molą priplak
tas ir sudaužytas. Žuvo trys 
jūrų skautai. Tačiau tas ne- 
prislėgė jūrų skautų anaip
tol: naujai įgytais “Būdžiu 
1” ir “Skautu” jie dar at
kakliau veržėsi jūron. Įvai
riose regatose minėtos jach
tos yra laimėjusios ketins pi
rmas bei antras vietas. Ben
drai, jūrų skautai buvo pir
mieji Lietuvos jaunimo tar
pi*, kurie, kad ir menkai pa
siruošę, išdrįso leistis į šėl
stančią Baltijos jūrą. Ne vie 
luini dabartiniam lietuviui jū-

pasiryžimas nugalėt tų jūrų 
kilo skautų jūrų tarpe kelio
nėse po laisvųjų Lietuvos jū
rą bei kitus Lietuvos vande
nis.

1934 m. rudenį Sąjungos 
šefas Antanas »vluetona šve
ntė, savo amžiaus 60 metų 
sukaktį. Skautai prisidėjo 
prie visos Lietuvos džiaugs
mo ir linkėsimų jam. Šefo 
garbei buvo paskelbtas tarp- 
draugovints pažangumo kon
kursas. Kiekviena draugovė 
savo darini stengėsi įrodyti 
prisjrišimą ir meilę savo še
fui. Konkursas žymiai pogy-

f

kilcmetrų. Švedijoje įvyku
siame II pasauliniam skautų 
vyčių sąskridyje dalyvavo ir 
Lietuvos skautų reprezenta
cinė draugovė iš 18 skautų. 
Skautai pradėjo veržtis Lais
vos Lietuvos jūron bei erd
vėm Buriavimo ir sklandy
mo mokyklose veik pusė nro- 
kinių — skautai. Atsirandu 
skuutai raiteliai, ugnegesiui, 
degazatoriai ir kit. Organi
zuojamos masinės kelionės 
Lietuvos upėmis.

.1935 m. latvių skautų tau- 

(Tęsinys 3 pusi.)

/
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MŪSŲ JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

MŪSŲ Jaunimas — Mū- n,as> kurį galėsime atverti sa
vo broliams.sų Ateitis

Kas buvo vakar, jau praėjo. 
Kas vra šiandien, dabar yra. 
Bet kas bus rytoj ? Lietuviškas 
priežodis sako: “Kaip pasi
klosi, taip ir išmiegosi”.

Štai, liepos mėnesį iš Lietu
vos atvažiuoja penkiolika ta-

s

Tas draugingas ryšys kaip 
tik yra reikalingas, viena dėl 
atsilankiančiųjų sportininkų, 
kita mūsų pačių vieningumui. 
Visa Lietuvos, išeivijos vieny
bė ir tautybė rišasi šiuo drau
gingumu. Visų mūsų lietuviš
kų parapijų, draugijų, laikraš
čių ir įstaigų ateitis remiasi 
ant mūsų draugingumo ir vie- 

pasitikime

priduoti augalams reikalin- ' 
gos augimui šilimos, o ir 
žmogaus širdy sukurti džiau
gsmo, meilės ir pasitenkini
mo ugnelę. Į šalis nuo &'o 
raudonumo, horizonte, subė
ga lyg tai rožinės spalvos 
dažai ir, einant vis toliau į 
šalis, spalvos persimaino jau 
į šviesesnę raudonų, paskui į 
geltonų; ir taip raudonumas 
polaipsniui mažinasi, iki kol 
ir vienam ir kitam krašte 
dangų dabina tamsi mėlynė. 

Po kurio laiko, iš viso tų

LIETUVOS SKAUTŲ SĄ
JUNGOS VEIKLA

(Tęsinys iš 2 pusi.)

tinėje stovykloje dalyvavo 60 
lietuvių skautų.

1936 m. gegužės mėn. 13 
dienos Šefo aktu, Lietuvos 
Skautų Sųjungų išskyrė į 
brolijų ir seserijų. Nuo to 
laiko skautiškas darbas dar 
labiau sustiprės. Brolijos va
du buvo paskirtas iki tol bu-

lūs sąskrydžiai. Tokiuose sų-l Gražius šiuos Kariuomenės
skrydžiuose, suruoštose įvai
riose Lietuvos vietose, vienų 
metų laikotarpy (1934-1935) 
dalyvavo apie 1000 skautų- 
čių.

Lietuvos skautai ypatingai

Vado žodžius tvirtina ir tas 
faktas, l4ad tarp pasiųstų 
šiuo metu į užsienį karo mo
kslų studijuoti jaunų karini
nkų, nemaža yra skautų.

Šiuo metu Lietuvoje yra

Lewia Madom!! Kelią Rodo 
I^-wls Kreditan Visiems Duoda

DYKAI
J

džiaugiasi turėdami didelį: virš 15,000 skautų-čių, kurie 
rė>mėjų ir draugų — kariuo- veikia susiskirstę į penkis
menę. Nuo pat jos įsikūrimo 
dienos Skautų Brolija nau
dojasi nuoširdžia jos morale 
ir materiale parama. Skautų

Gražus kareiviškas šepetūr 
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siutu arba top coatn 
“Draugo” skaitytojams

lentuotų sportininkų. Kų tai 
reiškia? Štai kų. Lietuvos išei- įnybės. O kadangi 
vijos antroji karta, kurių vadi 'ant mūsų dabartinio jaunimo 
name mūsų jaunimu, susidu- Į palaikyti šias įstaigas, tai da
ria kasdieniame gyvenime su į bar turime tam jaunimui įkvė- 
jvairiomis jėgomis, kurios turi pfį draugingumo ir vienylię. O

vęs Vyriausias Skautininkas organizacijos Lietuvoje kūrė
jas buvo karininkas P. Jur
gelevičius, dabartinis Broli-

pulk. J. Šarauskas. Seserijos 
spalvų židinio išsirita meilu- ’ va<ie paskirta sktn. K. Ei
te saulelė, kuri kildakna me- į Hnskienė.

šimtus vienetų. Skautiškoji 
literatūra diena iš dienos vis 
didėja. Be minėtų “Skautų 
Aido” ir “Skautybės” yra 
dar išleista dar apie 30 skau
tiško turinio veikalų.

Ateinantieji metai — 1935 
— ne tik Lietuvos skan

ii
*

ypatingų galių, patraukti 
jekvienų jaunuolį, neišski

riant jo tautos. Todėl būtinai 
reikalinga atkreipti atydų šio 
jaunimo į lietuviškų veikimų, 
idant būtų galima sukelti jame 
noro, kuris ragintų savaimi 
prisidėti ir dalyvauti mus tau
tos parengimuose.

Dabar, Lietuvos sportinin
kų atvykimu pasitaiko proga, 
kurių, gerai pasinaudojant, ga 
Įima sukelti ir sustiprinti lie
tuviškumo dvasių ne vien tuo
se jaunuoliuose, kurie nėra 
Lietuvos matę, bet ir tuose ku
rie Lietuvoje gimė, bet sveti- 
man kraštan atvykę gėdisi lie
tuviško vardo.

Mes, Amerikos lietuviai, čia 
esame matę iš savo tarpo 
daug gabių jaunuolių, kurie 
atsižymėjo svetimtaučių tarpe 
įvairiuose sportuose. Bet kad 
mūsų broliai iš Lietuvos daly
vautų mūsų mėgiamuose spor
tuose, tai pirmų kartų matysi
me. Turime savo Šarkį, Good- 
monų, Kriaučiūnų, Vaitkų ir 
kitus. Didelę garbę užpelnė 
mums taipgi a. a. Darius ir Gi_ 
rėnas. Visa tai kelia ir garsi
na mūsų tautų. Dabar apgar
sinsime savo tautų garsiausiu 
būdu. Parodysime visiems 
šios šalies gyventojam? mūsų 
tėvynės Lietuvos sportininkus. 
Parodysime visiems, kad ir 
mes galime atlikti tų, kų ir ki
ti atlieka.

Bet visa tai bus teisybė tik
tai, jeigu sportininkai bus tin
kamai priimti ir pagerbti. Ar 
mūsų jaunuoliai galės su spor 
tininkais pasilyginti, ar ne, 
nėra svarbu. Svarbiausia, tai
uoširdingumas ir draugingu-

tai atsiekti galima kaip tik per 
jaunimo idealus. Sportas Ame 
rikos jaunimui yra kaip tik vie
nas eilinių idealų. Duodami 
jiems sportų su broliais iš Lie
tuvos ir skelbdami ir girdami 
jų lošimus užtikrinsime dides
nę garbę Lietuvai ateitį mū
sų pačių pradėtiems darbams.

ta pro medžių viršūnes savo 
spindulius. Netrukus horizon
te kabojo jau didelis ugnies 
kamuolys, kuris dabar iš po 
lengvo kopė aukštyn. Iš va
karo buvo kritęs smulkutis 
gaivinus lietus; dabar, saulei 
pakilus, ir jos spinduliams 
atsimušus į žoleles, gėles ir 
pievas, atrodė lyg tai visas 
gamtos drabužėlis mirgan
čiais deimantais apdabintas.

Štai, pastogėj, virš lango 
linksmai šokinėja žvirbleliai:Todėl, kadangi mūsų jaunimas ... . . - ~’ . . 6 * • • toliau gi, jau ne mažame me-

mūsų ateitis, pagelbėkime ir
užtikrinkime ateitį.

Kazimieras Stulgaitis

Pavasario Rytas

Anksti, dar dienai vos brė
kštant, aš pabudau iš gilaus 
miego. Lyg tai sapne, išgir- 
dauš jog, štai, čia pat kur ar
ti gražiai čiulba paukšteliai, 
o jiems maloniai pritaria vė
jo supamų šakų ošimas. Iš 
viso to: paukštelių čiulbėji
mo ir šakų ošimo pasidarė 
kokia tai maloni, paslaptin
ga, bet ir širdį traukianti ir 
raminanti daina. Tokios me
lodijos aidus išgirdus, bema
tant pranyko visokio miego 
noras ir, pašokus iš lovos, 
prišokau prie langelio, norė
dama arčiau pasiklausyti ma
žųjų giesmininkų muzikos.

Žavinantis reginys atsivėrė 
man prieš akis. Išsyk pamir
šau ir apie tuos giesminin
kus, kurių arčiau pasiklau
syti buvau prišokusi prie la
ngo. Rytų pusėje dangus įvai 
riomis spalvomis nudažytos, 
ypač vienoj vietoj daugiau
sia sukoncentruotas raudonu
mas, kuris vis daugiau žėri. 
Toje vietoje, greičiausia, sau
lutė veržiasi į viršų, kad ga
lėtų savo malonia šviesa ir 
šiluma pasveikinti pasaulį,

delyje, išsipūtusia krūtine, į 
saulę atsisukęs, iš visos ger
klės čiulba dagilis ir savo 
meilia dainele sveikina užte
kėjusių saulutę ir naujai iš
aušusių dienelę.

Visų tai žlnogui priduoda 
nepaprasta džiaugsmo ir ne
paprastos jėgos dirbti tos 
dienos darbus ir visa jėga 
nugalėti visokias sunkenybes, 
kokios galės tų dienų pasitai
kyti.

Oi, kiek kartų šis nepa
prastas reginys mano gyveni- i 
mo bėgyje pasikartodavo, o1 
aš tik šiandie jį visoj savo 
grožybėj pilnai įvertinau 1 
Jeigu šie gamtos reginiai su
kelia žmogaus širdyje kil
nius pasigrožėjimo jausmus, 
tai koks gražus, kilnus, žavi
nantis ir neapsakomas turi 
būti Tas, Kuris visus tuos 
dalykus sutvėrė, sutvarkė ir 
vis toliau palaiko.

E. Mi&ūn&itė, akademike

j’Brolija, žinodama, kad va
dų rankose yra visa organi- 
zasijos ateitis, stengiasi juos 
tinkamai paruošti. Kiekvie
nais metais Lietuvoje vyks
ta kursai stovyklos vadams. 
Kursantai atlikę paruošiamuo 
sius darbus, vasarų dalyvau
ja sperialiose dviejų savaičių 
stovyklose, kur be praktiškų 
užsiėmimų būna teoretinio po 
būdžio paskaitų. Pradedant 
1930 metais tie kursai — sto
vyklos vyksta nuolat. Skilti- 
ninkams bei draugininkams 
lavinti bei darbui vienodinti 
ir aiškinti, šaukiami specia-

jos vadas pulk. J. Barauskas 
yra kariuomenės spaudos ir 
švietimo skyriaus Viršinin-lyrfl įlbiIiejiniai> Sukanka 20 
kas, Sųjungos gaibes gynė- (nuo nepriklausomybės

iu
tams, bet ir visai Lietuvai

jas taip pat karininkas pulk. 
Kalmantas. Skautų eilėse y- 
ra ir nemaža jaunų karinin
kų, kurie čia eina atsakom in
gus pareigas. Lietuvos Ka
riuomenės Vadas gen. št. pu- 
lkin. Raštikis, atsilankęs vie
non skautų stovyklon pasa
kė: “Aš esu ne vienų kartų 
savo gyvenime įsitikinęs, kad 
buvęs skautas patekęs į ka
riuomenės eiles, vis tiek ar 
eiliniu ar karininku, visuomet 
lieka pavyzdingu kariu”.

paskelbimo ir tiek pat nuo 
pirmo skautų vieneto Vilniu
je įsteigimo. Ta proga įvyks 
didelė tautinė Lietuvos skau
tų stovykla, kurioje dalyvaus 
keli tūkstančiai skautų, jų- 
tarpe keli šimtai ir iš užsie
nio.

Keturios dldelta 
eertybčs Aluose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADAGERUMAS
PATARNAVIMAS

VERTYBE

$22.50
LENGVAS

KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu ui 
pristatymu.
Lietuvis pardavė
jas Frank P. 
Spoochor Jums 
patarnaus.

Mm A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

sis Lietuvos jaunimas pasi
ryš naujiems darbams savo 

Skautai jau* dabar ruošia- gimtojo krašto gerovei ir pa
si tai stovyklai — jie susi vergtos Vilnijos laisvei.
rinks Lietuvos laisve ir sa- ---------------------
vo atliktu darbu pasidžiaug- ‘f — Tas yra bailys, kuris 
ti. Tačiau tai nebus vien tik mato gera, bet jo nedaro, 
džiaugsmo šventė: skautiška- Ispanų pasakymui

Trumpas Laikas
BELIKO PRISIRENGTI KELIONEI Į LIETUVĄ. DOKUMENTUS REIKIA ĮSIGYTI Iš ANKSTO.

KELIONEI Į LIETUVĄ REIKALINGI SEKANTI 

DOKUMENTAI:

Lietuvos piliečiams

Lietuvos užsienio pasas,
Leidimas išplaukti,
Leidimas sugrįžti.

Amerikos piliečiams

Amerikos užsienio pasas,
Lietuvos viza.

Reikalingus apie kelionę paaiškinimus galima gauti 
kreipiantis asmeniškai arba laišku į “DRAUGO” Lai
vakorčių Agentūrą.

Didelės Ekskursijos 
{LIETUVĄ

Prisišoksit Ęd Valiai

IŠPLAUKIA H NEW YORKO

Motorlaiviu
“GRIPSHOLM”

1937 m.
GEGUŽES 29 
tiesiog j Klaipėdą

Laivo nemainant

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Balandžio 28-ta Diena

“Tavo tikėjimas didelis; 
tebūna tau, kaip nori”. —
Mato XV, 28.

Tikėjimas yra karaliaus ži
nojimas jo paties karalystės. 
Silpnas žmogus, kurs neturi 
tikėjimo į Kristų, tai lyg tu3 
karalius, kurs nežino savo 
karališkumo. Bet siela, kuri 
savo trūkume sušunka ir sa
vinas! savo trūkumo valdžių 
“Ateik pas mane, Kristau, 
nes man reikia Tavęs”, ran
da save pateisintų). Jos drų- 
sus ir nusižeminusia šauks

mas yra pagerbtas ir aky- 
mirksnyje išklausytas. Atsa
kymas ateina, “Tavo tikėji
mas didelis; tebūna tau, kaip 
nori”. “Ko nori, kad tau pa
daryčiau?”

Tikėjimas priduoda naujų 
sužavėjimų žemiškai laimei ir 
išgelbsti mane nuo jos vylių; 
jo pagalba, kiekvienoje pa
reigoje, atneša ir suminkšti
na visus mano rūpesčius.

Plačiai jis atidengia dan
giškus pasaulius, kur nema
rūs malonumai viešpatauja; 
ir paliepia man ieškoti savo 
dalies ten ir neliepia veltui 
ieškoti.

Ten, ten neišjudinamas aš 
silsėčiaus iki šis menkas kū
nas mirs; o tuomet ant tikė
jimo triumfuojančių sparnų, 
pakilčiau į nesibaigiančių ga
rbę. — Turner.

Muzika, kuri tik vilios šo
kti. Rinkimas tipingų ir po 
puliariškiausių lietuvaičių. 
Kur visa tai įvyks? Lietuvių' 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted; 
st. Kada? Penktadienio va
kare, balandžio 30 d.

Tų dienų rengia šokius Lie
tuvių Amerikos Sporto Ko
mitetas. Pradžia 8:30 valan
dų. Nemanau, kad yra toks 
žbiogus, kuris neatsilankys į 
tų šokių vakarų.

— Niekas negali būti nau
dingas pats sau, jeigu jis ne
bus naudingas kitiems.

Bastia*

MILŽINIŠKU LAIVU BERENGARIA
1937 m. Birželio (June) 19-tę d.

(12 vai. dieną) *

IŠ NEW YORKO I KLAIPĖDĄ
per Cberbourgą

Šią ekskursiją lydės iki pat Kauno Cunard Wbite Rtar 
laivyno lietuvių skyriaus viršininkas, Pijus Bukšnaitis.

DIDŽIOJI “DRAUGO” EKSKURSIJA
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO Liepos 2

Motorlaiviu. New York—Klaipėda

“GRIPSHOLM” Per Gothenburgą

Amerikos piliečiai gali dar suspėti šiam išplaukimui. 
Taipgi suspės ir tie Lietuvos piliečiai, kurie nemano 
grįžti Amerikon.

PAVASARINE EKSKURSIJA
LAIVU EUROPA

Gegužės (May) 16 d., 1937

“DRAIKO” LAIVAKORČIŲ AGENTORA - 2334 Si Oakley Aw.
Telefonas CANal 7790 Chicago, III.

DIXQN
U5T AS OOT AND OA5H FREE 
EMStLVES FROMTHE TPCACHEROUS 

LMNG-ME7AL BANDS, A METAL-

AB SOON AB
HE ROUNDS THB 
CORNERpZ'I

By Dean Carr



Trečiadienis, baland. 28, 1937PRĄpgxa

• ,

Traukinio katastrofa. North AVestern traukinio katastrofa, Chicagoj. Nušokęs riuo bėgių ir parvirtęs vienas va
gonų. Sužėista 10 važitv-Hsių žmonių.

fV Į| I (t 1 A (| I Pi avė., foreriiono W. F. Hali 
(/ || I U A M V } į|Pttnting Co>., kurioj eina dar-

__________________ biri inkų streikas. Tuo pačiu

tJž Sužeidimą Auto- 
mobilrtl $15,000

laiku tas pats padaryta ir 
A. Euihea.ni name, 1521 Mori 
tanu st. šis yra t'orenionu

“Jury” teismo W. J. Lirirl 
suy tėrrtne priteisė $15,000 iSĮ j»« 
Xfiss Astrid M. Paulsan, 1458 — 
fe 69 st., mokvfojbs Roosr-lf 
velt Higb sėbortl, Viktorijai 
Ef linge?, 18 m. amž., 4032 N. 
Kedzie av., už sužeidimą, au
tomobiliu.

Nubaustas Vaisti
ninkas

Apskrities teisme teisėja-

Žilė Galvon, Velnias 
Uodegon

(>ak
Kolin, SI m. amž., gyv. 
Parke, nutarė, kad jis

Kterfnrt bw t'asting Co., Ir ** I*™"** atsiskirti nuo
taip pat darbininkai atraikuo- sav0 ?,"onos 7,i al,,ž-. Ir 

Superior teismo teisėjas juos
išskyrė.

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

prįtaikęmi

SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANai 0523

LIETUVIAI DAKTARAI
A. E. Isley nubaudė $200 iv __ ___ _________
padėjo ant bandymo (prOba-, ()K1S0 VALANDOS:
tiori) metams 
Carl R. Canfield, 71‘0T So. 
Halsted st. 'Jis bnVo patrauk
iąs atsakomybėn už prakti
kavimą medicinos be valsty
bės leidimo.

vaistininki} 9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

PLATINKITE DRAUGĄ’

LIETUVIAI DAKTARAI

Tol. Ofiso:
L AFayette 4017 

Tol. naiiuj:
HEMIock 6286

Rez.:
24S6 W. 69 St.

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

M.LĮTU1GA i Dft. p„ ATKOČIŪNAS
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
__ CHICAGO. ILL.

Mk« OrpKartaM Vtikb
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

Iš Federacijos 12 
Skyriaus Veikimo

CICERO. — Balandžio 25 
d. buvo Federacijos 12 sky
riaus susisukimas. Atstovų 
buvo fiš dvylikos draugijų.
Kaž kur buvo atstovai kitų 
dr-jų: Šv. Antano parapijos
Namų Savininkų, ‘Gyvojo Ro- .„ , „ . . , dos bkz.nyčidj, po piet držanciaus, Šv. Grigaliaus cho»- .. ‘ \ •
ro, L. Vyčių 14 kuopos, Šv. 
Vardo, sodalicijos.

Kai kurie tų draugijų as
menys skaito save dideliais 
veikėjais. Susirinkimuose pa
reiškia, kad “aš tų ir tų pa
darysiu”. Bet kai reikia vei
kti, tai jų ir nebėra. Vadi 
nas, pasirodo nykštukais. Jei
gu norim kų padaryti, tai 
turim visados būti visų prie
kyje. Tik tada visi pamatys, 
kad dirbama tikrai, su pasi
šventimu.

Gerai žinau, kad iš kai ku
rių draugijų turėjo būti sva
rbių pranešimų, bet kad jų 
įtieks neatstovavo, tai nieke 
ir nepranešta.

Vyrai, moterys, būkim išti-

i prie metinio draugijos seimo, 
, kuris bus 9 d. gegužės, taip
gi centro pikniko, kuris bus 
16 d. gegužės. Sykiu darbuo
jas ir jauntunečių skyrius.

kimi savo draugijoms atlikti Į Šv. Antano parapijos namų 
jų uždėtas t. AL fa--
nkyti susirenkrrrtus,’ jei esi'~';x: . • -rrv
išrinktas atstovu.

ti. Tada, sakė, bus viskas at
siekta. Dabar tokie laikai, 
kad tik organizuotai galima 
daug nuveikti.

A. Valančius

pranešimų pažymėtinilš
šie:

ŠV. Arifariri draugija ren
gias į>ric jūbiliejaus, kuris 
bus birželio 13 d. Rengiama 
graži progratma: rytų pamal- 

au-
gijų p&Tadas gatvėmis, o va
kare koncertas. Po visam šū
kiai.

Dievo Motinos Sopul. drau
gija rengia bankrotų gegužės 
2 d., parapijos salėj su gra
žia programa, o 23 d. gegu
žės rengia piknikų. Visus pra 
šo atsilankyti.

Visų Šventųjų vyrų ir mo
terų draugija turėjo baliui, 
kuris pavyko.

Moterų Sąjungos 2 kuopa 
turėjo parengimų su daug do
vanų balandžio 24 d. Pavy
ko.

Susivienymo 48 kuopa tu
rėjo vakarų, kuris irgi pavy
ko.

Šv. Kazimiero Akademijos

mitingų protestui prieš aukš
tus vandens taksus. Prieš mi 
tingų bus automobiliais pa 
radas. Raginama visi Cicero 
namų savininkai priklausyti 
tam klūbui.

Marijonų Rėmėjų skyrius, 
kuris jau turi 50 narių, dar
bų varo pirmyn, kad- paremtu? 
Marijonų koplyčios statybų

Dabar Federacijai priklan- 
so devyniolika draugijų bei 
klubų ir kuopų.

Raporte iš Federacijos Clii- 
cagos apskr. praneštu, kad 
draugijos^ kurios buvo pa
trauktos į teismų likvidavi
mui, Federacijos apskr. su
šauktam susirinkime, susira
šius, per advokatų 29 išgel
bėtos. Pamanykim, kaip nau
dinga draugijoms priklausy
ti Federacijai. Jei ne Federa
cijos apskritis, visos tos drau 
gijos būtų jau likviduotos. 
Tai dabar visos tos draugi ( 
jos būtinai turi priklausyti j 
Federacijai.

Atsilankęs gerb. klebonas

Naujoj Vietoj

Advokatas Ar Šlakik įsi
kėlė savo ofisų į naujų vie
tų. Dabar jo ofisas randasi 
7 So. Dearborn st., kambarys 

.1230, tel. Central 1828.
■■■■ —------------------ ■■ =

Dujines Bombos Į
Foremorių Namus

Dii langai išnništi ir dvi 
dujinės bombdb įmestos į Ru
seli West, 3345 No. Keating

LIET UVIAI ADVOKATAI Į

Tėhephbne: BOUIevard 2800!

JOSEPH J, GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Roekvvell Streef 

Tėl-ephone: REPublic 9723

oS
DR. A. J. SHIMKUS

DANTISTAS
1446 So. 49th Ct.. Cicero, Hl. 
lltHrn., Ket». jr Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

YDYTOJAS IR CHIRURGAS Res 6924 So. Talmau Avė. 
sas 4300 S. Fairfield Avė. Res. Tei. GROveniii 0817

Tel. LAFayette 8016
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadienius ir Sekmadieniais 

pairai sutarti.
Tai. CANai 2345

OR. f. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS /r CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais patai sutarti
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANai 0102

Rėmėjų 9 skyrius rengias ragino visus vieningai veik-

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMAI

K WI N D (560 kyloc.)

Margutis pakeitė laikų ra
dio programų iš \VIND. 
Vietoj 7 v. v., dalrar girdė
site antradienio, trečiadie
nio, ketvirtadienio ir šašta- 
dienio vakarais lygiai de
šimtą valandą (Chicagos 
laiku). Ten, kur nėra day
ligbt savings time — 9 v. v.

Pirmadieniais, penktadie
niai ir sekmadieniai progra
mų iš WIND nebus per va
sarų.
IšVVHFC (1420kyloc.)

Sekmadieniais iš VVHFC 
Margučio radio programai 
būna 1 vai. popiet (CST). 
Ten, kur nebus dayligbt sa- 
ving time, girdėsite valan
dų ankščiau.

Kitais vakarais — 9 vai.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak feoad
Metropolitan Statė Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakttrais nuo 6 iki 9
'Telefonas CANai 1175 

Namai: 6450 S. Rockwell St 
Telefdnas REPublic 9600

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 

33 North La Šalie Street
Chicago

Telephone CENtral 1840 
Rez. 3351 Irving Pk. Blvd. 

Tel. KEYstone 5286 
Vai. pagal sutartį

6322 So. W6atėrn Avenue
PROspect 1012'

Tel. Ofc. KEPubliC 7606 
Melro.se Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 We8t Marąuette Road
Antrad., kelvlilad. h uenktadienlalr
9-12 v. ryt4; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 

ėeStadlenlals nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 
161 Broadway 

MELROSE PARK, ILL. 
Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 
Šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v. 

Sekmadieninis parai sutarties

Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarus 
Suimtoms Ciceroj 
1446 So 491h Ct.

Nuo 6 iki 9 vak vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Av*.
Valau Jos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REŽ1DENCIJA

LAFayette 3051 2619 W. 43rd Bt
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nncT.1 ■ntnetl

Ofiso tel. Cicero 2573____________

BR. B. J. ZUBRfGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, UI. 
Tel. Cicero 2573

KAL & ZARETSKY
LIETUSIAI ADVOKATAI 

6322 So. YVeštefn Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Progpect 1912 
._.JR«z. Tel RopnbliC-5047

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 Su. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMIock 3977
Tričiad. ir Sėktnad. pagal sutartį 

šeštiulieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.

Tel. HEMIock 4848

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Offiee Phone Res. and Office

PROspect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai. 2-4 pp. Ir 7-* vak. CANai O7Ofl

DR. J, J. KOWAR

Tel. CANa’ 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė, Tel. Crawford 4100

ĮVAIRŪS DAKTARAI

MADRIDE KAHN
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARda 0994 
Rea.: Tel. PLAza 2400 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieni}

DR. CHARLES SEGAL
4729 §0. Ashland Avė.

2
ICA(X>. ILL.

MHbra/ 2880 
VALANDOS: 

NėSBlirttttM littb 10 iki 12
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 

ival. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
JAU SUGRĮŽO M HALŽFORNIJOS

BR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 30 metu

ArtintaiIfllriM Ir SIMIe* Ilgus Jo

Valandoa 11-12 A. M. 2-4. 7-3 P M 
CrtenlniO lės* Hoi 5Oth Avc.

(KOWAR8KAS)
OYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

2403 W. 63rd SL, Chlcago-
Nedėllom Ir Trečiadieniai* 

Pagal Sutartj

Office Houra
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanffos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro
Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res. KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
lfiso vai. nuo 1—3; nuo 6:3G—8:30

756 VVest 35th Street

OfOce 4930
Pitono CJffro .t4ne 

We«t 13th Street

Tel. OANa! 6122

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. CaHfornla Avė.
Telefonas REPublic 7868

Tel. Office Wentworth 6330
Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos 2---4 po pietų, 7—8 v. vak.:<«lfyru. ..rp/inmi, įr

Ofiso Tel. VIRgi
Rezidencijos TeL BĮ

nia 0036
EVerly 8244

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava. 

Valandos 9—10 A. H. 
Nedėliomis pagal Sutarti

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Clam A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 60th St., 
tel. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentisty, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.

Melro.se
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LABDARIŲ DIRVA ttA. I A
KAZIMIERAS

EISINAS
Mirė balandžio 26 d.. 1»37 

iu.. -4:20 vai, ryte, sulaukęs 
pusę amžiaus.

Kilo Iš Uaseihių apskričio. 
Stulgių parapijos Ir niteetolių.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko didėliame nuliūUime 

moterj AU'ksaJtdrą. po t, vat* 
No>rn,ont»iltė, dukterį Joait, 
sūnų Rayniond. gimines, drau
gus h- pažjslainus.

Kūnas pušArVeins Masalsk'O
koplyčioj, 3391 Lituanica Avc.

Laidotuvės JVyks ketvirtadie
nį, bai. 29 Ū. Iš koplyčios 
7:45 vai. ryto bus atlydėtas
J Sv. Antatlo, Cicero, parap. 
Imžnyčią, kurtoj (Vyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. l’e pamaldų bus nuly
dėtas j ŠV. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vb us 
gintinas, draugiSi-ges rr pažy
stam uS-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Miitbrls, Duktė, Sū
nus ir Giminė*.

Laidotuvių direktorius Ma
salskis. Telef. BOUIevard 4139.

A. A A
JONAS BUZAA. H A.

JUOZAPAS 
KLIMĄ VI6IA

šliėė balandžio 27 d.. 1937
m, S:30 vui. HLd, silia.ukęn 
pusę Milžta ua

Kil* U Lietuvos.
Amerikoje išgyveno 45 me

tus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Nataliją, 3 dūkti-Ma: 
Ąlice. Minute ir Jane, sūnų 
Stan.vv ir daug kitų gtmthių 
ir piLijstanių.

Kūnus pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avv.

tjndotuvėa jvyks penktudi'*- 
nj. bai. 30 d. Iš Budrikio 
koplyčios g vai. ryto bus atly
dėtas j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurtoj jvyks gedu
lingos pamaškie už velionio 
stelą. Po pamaldi; bus nul.y- 
dėtas j SV. Kazimiero kaplhes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pa- 
žystumus-us dalyvauti šio->e lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris UuMefys, 
isAaitb ir Uimtetėe.

Ijuldotuvių direktorius J. F, 
Kudeikis. Tei. VARŪS 1741.

Neužmirškit, šiandien rf,Ph‘«- Užkandžius parūpin
ti apsiėjusios kuopos susi
rinkime raportuos, ar jau vi
skas yra prirengta.

Tų dienų prie kapinių tiek 
daug suvažiuoja automobilių, 
kad nėra vietos, kur juos su
statyti. Kadangi netoli kapi
nių yra Vytauto daržas ir
kadangi tų pačių dienų ir
tame pačiame darže lubdarių 
sųjunga turės piknikų, dėl lo 
automobilistams daromas di
delis palengvinitnas, leidžiant 
automobilius sustatyti (par 
kyti) kad ir iš pat ankstyvo 
ryto1 Vytauto darže visai už- 
dykų. Automobilistai šiuo pa
siūlymu prašomi pasinaudoti.

į Labdarių piknikas bus ge- 
i gūžės mėn. 31 d. Vytauto da-

Susirinkiftian

8 va

Dievo

Kuip kiekvienų mėnesio 
trečiadienį, taip ir šiandien 
labdariai renkasi į svarbų su 
sirinkimų.

Susirinkimo laikas 
landų vakare.

Susirinkimo vieta:
Apvaizdos parapijos mokyk
los kambarys.

Susirinkimo dalyviai: lie
tuvių R. K. Labdarių Sujun
gs centro valdybos nariai, 

rektoriai, kuopų išrinkti at 
ovai ar valdybos ir visi
un tik rūpi lietuvių labda ) 

rybės reikalai.
Susirinkimo tikslas galu

Persiskyrė su šiuo passuliu 
bai. 25 -d., 1:10 vai. ryto, 1937 
m., sulaukęs puses umž., gi
męs Raseinių apskrity, Viduk
lės parapijoj. Palieptų kaline.

Amerikoj išgyveno 4" metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

dvi dukteris Oną Stankumis 
lr žentą Waltwj, Veroniką 
Garuckus ir žentą Adolfą, tris 
sūnus Benediktą, Petrą ir mar
čią Oną lr Pranciškų, devynis 
anūkus, du pro-anūku ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lltuanicu Avė.

J^aldotuvėg jvyks ketverge, 
bui. 2-9 dieną, S vai. ryto iš 
koplyčios j šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią. kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už ve lo- 
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. JONO BUZOM gi
minės. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dt- 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam puskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Dukterys. Nūnai, /asilai, .Mar

ti, Anūkai Ir kiti Giminės.
laidotuvių direktorius S. 1'. 
Mažeika. Tel. YAltds 1138.

tinai aptarti rinkliavos ir pi-' rįe po kapinėse
kiliko reikalus. žmonės susirinks į daržų. Čia

Rinkliava įvyksta gegužės 
mėli. 31 d. (Vainikų Dienoj) 
Sv. Kazimiero kapinėse, kur 
kasmet tų dienų yra laiko
mos gedulingos pamaldos už 
mirusiųjų sielas. Rinkliava 
eina lietuvių našlaičių šelpi
mo reikalams.

Kad šių rinkliavų padary 
ti pasisekusia, reikia gerai 
prie jos prisiruošti. Kuopų 
veikėjai turi pasirūpinti gau
ti iš kolonijų bent po kelioli- 
kų moterų ir mergaičių aukų 
rinkėjų. Atstovai susirinkime 
turės pranešti, kiek rinkėjų 
jau užregistravo ir kiek dar 
tikisi jų užregistruoti. Reikia 
užrašyti rinkėjų vardus, pa
vardes ir adrfcsus. Reikia 
taip pat pasirūpinti, kad kas 
nuvestų rinkėjas.

bus prirengtas tokiai progai 
tinkamas programas ir senes
niems ir jaunimui. Labdarių 
kuopos rūpestingai rengiasi, 
kad toji programa būtų ir 
įvairi ir įdomi. Atsižvelgiant 
į tai, kad visas pikniko pel
nas eis į senelių prieglaudos 
statymo fondų, Chicagos ir 
apylinkių lietuvių visuomenė 
yra prašoma gausingai atva
žiuoti. labdariai kviečia vi
sus išanksto. L^daVys

200 m. Nuo Šv. Vin
cento kanonizavimo

A. a. kemp. Mik&s Petrauskae. Hį vakarų Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted str., įvyksta velionies paminėjAuo 
vakaras. Programų išpildys keti chorai ir solistai. Dainuos 
Petrausko kūrinius. Komp. A. Pocius ir kotnp. A. Vanagai 
tis kalbės apie Petrauskų, kaipo kompozitorių, chorvedį ir 
dainininkų. Bus ir daugiau kalbėtojų, kurie įvertins jo nuo
pelnus mūsų tautai. Tikimasi, kad Chicagos-lietuvių visuo
menė gausingai susirinks, kad tinkamu būdu "pagerbti nusi
pelniusį lietuvių tautai vyrų.

Kių metų birželio mėn. 16 
ik sukanka 200 metų, kai di
dįjį labdarybės apaštalų ėv. 
Vincentų a Paulo kanoniza
vo Popiežius Klemensas XII.

Lietuvaitės, kurios norite Tų sukaktį tinkamai paminė- 
patūdarbuoti kilniam tikslui, ti jau dabar ruošiasi ne tik 
pačios užsiregistruokite pas > abi jo paties įkurtos, bet 
labdarių kuopų veikėjus. Tuo! daug įir kitų kongregacijų.

VIETINES ŽINIOS
palengvinsite labdarių darbų.

Vainikų Dienoj labdariai 
prie kapinių ir užkandžius pa

Be to, sukaktis bus iškilmin
gai paminėta visame katali- 
kiškajatne pasauly.

Pasiekė Chicago Ir... 
Pakliuvo

*

“Nė amžius, nė sveikata, 
nė gyveninio sųlygos nekliu
do žmogui padaryti kų ge
ro” (Gyveninio mokykla, 61 
psl.).

AMERIKOS GERIAUSI
Šia

kaina!

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėtės Mylintiems — Vestu vėms 

Uankietams — laidotuvėms «—
Papuošima n w.

Phone fcAl'AYE’PrB S80O

A Future President?

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių
------ o ■

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj------ o-------
Suvirš 50 metų prityrimo

■ ■ O —......
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus-O-
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHVVESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Du plėšikai, pabėgę iš Flo 
rida vai. kalėjimo ir pagro 
bę vieno kalėjimo užvaizdos I ris, 
automobilių laimingai pašte 
kė Chicago, bet čia pakilu

vo. Vos įvažiavus į miestų 
budrioji policija abu suėmė. 
Vienas J. Marron, čikagietis, 
o kitas Robert Koven, ne*- 
jorkietis. Automobily rasta 
kalėjimo užvaizdos revolve

PLATINKITE “DRAUGI’

Mūtfcer «hfta hrt gota* te U 
Dad ae«* potalbilitiM. Anot aad 
Uncle rateitain fond Sope*.
Faet U, at Ą Jurfort a grtMrt M.
Būt rfcmember, mothar, fatbar, amt, 
aad vada, that tha tiny mtaahrla 
bacillua often hifecta theae teen. 
agatą aht tUa tnfetfea may Mm 
liula, bot k may meaa anch.
Better fiai eut about Jttnfcr by ar- 
ranging lbrMa health chack-up today.

UNOOVM TUBSRCULOSIS BT 
MOOEftN MBTHOOS

lj: Iht doctor be y oor gtūA

— Tas, kuris neturi būdo, 
yra ne žmogus, o daiktas.

Chamfcrt

L Al D 0 TU VI y 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

aa=t

A. A.
MARCUONA

BALTRUŠAITIENĖ
(po tėvais Puidokaltė)

mirt bai. 27 d.. 1937 m..
10:50 vai. ryto., Kniaukus u- 
pie 47 metų amžiaua.

Kilo iš Raseinių apskričio. 
Girkalnio parapijos, Mišlūnų 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 melų.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Antaną. 2 sūnus: Bronis
lovą ir Antaną, 2 dukteris: 
Stanislavą ir Marijoną, žentą 
Charles Kcener, seserį Domi
cėlę Zaleckienę, švogerj Bo- 
tesisvą, 2 sesers vaikus: Bro
nislovą lr Ireną, tetą M. Ra- 
čtenę lr Jos dukteris: Aileikie- 
rtes, ir Jų šeimynas, pusbrolį 
Praną Puidoką Ir Jo šeimą. 
p«MS:serts Oną Kaatullenę ir 
jos vyrą Viktorą Ievą ši ma
li lenę Ir joe šeimyną. Marijo
ną Lamsklenę tr joe šotiną; o 
Lietuvoj 2 seserie: Antaniną 
Naujokaltlenę lr Marijoną 
Poškienę ir Jų šeimynas.

KAnae pašarvotas 2607 W. 
69th St.

Laidotuvės Įvyks fiešbidlenj. 
gegužės 1 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus Atlydėtu j Gimimo 
Pati švč Marijos parap. baž
nyčią. kurtoj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sietą. I’o 
pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapinės.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-aa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Vyras, Minus, ISik- 
ėrtpys, lentas, Kosimi. Avogerls 
lr Giminės.

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Tel. BOUtevard 6203.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GART, INO. l,Airx»Tt VIV HIRKRTOR1AI
KELNER - PRUZIN

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

=SE
LAIDOTO VIŲ pritKKTORUJa

JUOZAPAS

UDEIKI
Žcmcxnėa klasė* yra tos, ktt- TCVAS

rios nieko nedaro žmonijos la- RCPufolfo 6340 
bui. . H. Manon

— Kad Kristus būtų ir tū
kstantį kartų gimęs Betleju- 
je, o ne mūnyje, vis dėlto aš 
žūčiau. T. WI Fmrstcris

MRS.
A. BITTIN

rjumtKLv uootaaMi
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių alNnenų ir maitų. 
Kainos nuo 115.00 ir auk. 

Atsakantis dambas 
3B58 Wtst lllth St.,. 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kaaauiero kapinių vartų.

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
ALYSE

TA VV A T KOPLYČIOS D I K A1 MIESTO D

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A.MIas
S. M. State
1.1. Ziį

Eitnkis ir Sms
P. I. RNikas
LacteKirSna

J. Liiiten
r r

S. P. Mažeika

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

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Ava. 
Tėl. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Plaee 
Plione CANai 2515 

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

4348 So. Caiifornia Avė. 
Phone LAPayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138 y
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NIEKAS NEMĖGSTA 
IMTI VAISTUS!

Lietuviškų Dešrų 
Fabrikas

Lankėsi Redaktorius

Trečiadienis, baland. 2$, 1937

J Chicagų yrn atvykęs J.

DYKAI!

Pagerbs Klebenę Kun 
A. Baltutį

MARŲUETTE PARK. — 
Gegužės 16 d., Gim. Pan. Av. 
parapijonai rengia pagerbtu- 
vių bankietą. savo myliniam 
klebonui gerb. kun. Aleksan
drui Baltučiui varduvių ir 10 
metų parapijos klebonavPmo 
sukaktuvių proga.

Pagerbtuvės suįdomino vi
sus Marųuette Parko lietu
vius. Tarp parapijonų jaučia
ma ruošimasis dalyvauti re
tų sukaktuvių bankietan. Šei 
mininkės viskų daro, kad va 
karienė pavyktų, kad ji, iš
tikrųjų, atsakytų toms suka
ktuvėms. Be to, Rengiama 
graži muzikalė ir vokale pro
grama. Parapijos mokyklos 
vaikučiai ir parapijos dide
lis choras, vadovaujant varg. 
B. Janušauskui, stropiai mo
kinasi, kad tik kuo gražiau
sia pagerbti savo dvasios va
dų.

Tikietų platinimas visoj 
kolonijoj sparčiai eina. Visi,

Apdovanos 33 Kuopę

Sekmadienį, gegužes 2 d., 
Roselande, Visų Šventųjų pa
rap. salėj bus nepaprastas į- 
vvkis. Tų dienų, 2 vai. po
piet, bus LRKSA Chicagos 
apskrities kuopi), atstovų su
važiavimas, o 5 vai. vakare 
iškilmingas įteikimas 33 kuo- 

| pai vajaus dovanų. Ai kuopa 
praėjusiam vajuje laimėjo a- 
bi centro dovanas ir pirmų 
dovanų Chicago apskrities. 
Bus vakarienė ir programa, 
kurioj dalyvaus dain. Juo
zaitienė ir kiti. Centro dova
nas įteiks centro pirm. L. Ši
mutis, o apskrities — apskr. 
pirm. P. Čižauskas.

Visų Chicagos Susivieny
mo kuopų delegatai, veikė
jai bei valdybos, prašomi su
važiuoti 2 vai. po pietų. Vi
sų Šventųjų parap. salė ran 
dasi prie 108 ir Wabash gat

Mirė Senas Darbuo
tojas

ypatingai biznieriai, stengia
si iš anksto įsigyti, kad tu
rėjus rezervuotų vietų.

BRTDGTIPORT. — šiandie 
su bažnytinėmis apeigomis 
laidojamas Antanas Rudans- Į 
kas. Tai vienas seniausių Chi
cagos lietuvių, veteranas - da. 
rbuotojas. Iš viso Amerikoj 
išgyveno 43 metus, o Bridge- 
porte 40 metų Jisai buvo šv. 
Jurgio parapijos steigialmojo 
komiteto narys. Buvo vienas 
iš steigėjų Dievo Apvaizdos 
dr-jos ir ilgus metus sekre
toriavo Simano Daukanto dr- 
jai-

P-nų Rudauskų šeimyna y- 
ra viena iš žymesniųjų Chi
cagos lietuvių tarpe. Duktė 
rys pasižymėjo scenoje. Vie
na iš dukterų Emilija yra iš
tekėjus už plačiai žinomo lai
dotuvių direktoriaus Jono 
Eudeikio, kita Paulina nž 
Povilo Baltučio, trečia Ona 
už dr. Biežio.

Velionis buvo kilęs iš Šiau
lių apskr., Maželių k.

Visvien dauguma žmonių kuriuo 
norint laiku kenkia nuo nepaprasto 
nevirikinimo. kam netaisyti Sį sto
vį nntnraliSkn būdu — imant gata- 
vą-valgyti eerealą su kasdieniu val
giu vietoj silpninančių pilsų ir vais
tų!

Kellogg’s ALL-BRAN priduoda 
“kietumą,” kurį reikslaiūa nsnras- 
ta sistema. Kūne, ALL-BRAN su
geria du kart savo svorį vandeniu, 
padarydamas minkšta mnsą kaip 
kempinę — kuri Švelniai iSva^o vi
durius.

Kellogsr’s ALL-BRAN taipgi pri
duoda vitamino B snstinrnti vidu
rius ir duoti kraujui gelležies.

Tik valgykite du Sankitua kasdie
na, kain eerealą ru pienu ar Grie
tine, arba įkeptą į skanius mnffins, 
duonas, ir t. pi Sunkiuose atsiti
kimuose tris kartus į dieną.

- * '
ALL-BRAN yra parduodamas vi

sose crrosernėse. Kellogg daromas ir 
garantuojamas Battie Greek.

Tysliava, “Vienybės” redak
torius. Tn proga aplankė 
“Draugo” Redakcijų.

Nuo seniai žinomi biznie
riai broliai Jokūbas ir Napo
leonas Poezulpai atidarė lie
tuviškų dešrų ir kilbasų fa
brikų ant Town of Lake 4538- 
40 So. Marsbalfield avė., tel 
Yards 6040 arba 6041. /Bro
liai Poezulpai per ilgus me
tus yra buvę mėsos biznyje 
ir savo biznio šakų kogeriau- 
sia ir kopilniausia pažįsta.
Dabar jie padarė naujų žing- ,. ,

. . • * • - r> 1 • gramus, ši kompamia išdirbasnį ir įsteigė Reo Packing r., A p. ,, . /
Co. išdirbimui grynai lietu
viškų rūkytų dešrų ir švie-

“Relish Tray.” Kaina $1.50.
Pykai tam, kurs gaus vienų 
naujų “Draugui” skaitytojų

RADIO
RADIO PROGRAMAI

Liggelt & M vers Tobacco
f o. kag trečiadienį 9 v. v. Newi pusei metų ir prisius $3.50.

orko laiku duoda radio pro- ’ ________________ ___

Chesterfield cigaretus. Pro
gramų išpildo pagarsėję solis-

žiųkilbasn.* Jų'produktųbus Kar"i ir
,. .. 1 , mejęs choras. Kas penktadie-galnna gauti visose kolom jo- ‘ 1

se visose didesnėse lietuvių 
valgomųjų daiktų krautuvėse.

Fabrikas vra moderniškai

Full-flavored

Įvairūs Pratimai

įrengtas, su naujomis maši
nomis aprūpintas. Viai, o v- 
pač bučeniių savininkai, kvie 
čiami atsilankyti ir pamnty-

MARŲUETTE PARK. — ti, kaip viskas įtaisyta.

3-jų DIENŲ PERSIKĖLIMO 
IŠPARDAVIMAS

Viena iš Budriko krautuvių yra perkeliama į kitų vie
tų... prekės tur būti išparduotos.
Pečiai, lovos, mat rasai, gražūs parlor setai, karpetai, 
dulkių valytojai, skalbiamos mašinos. Kad padaryti 
vietų ir kad nereikėtų mufuoti.
Didelis sutaupymas perkant dabar.

Iš Sąjungiečiu 
Darbuotės

CTCERO. — Mot. Sų-gos 
kp. susirinkJmas,

Al. Kumskis, šių parkų di
rektorius praneša, kad dar y- 
ra laiko merginoms ir mote
rims įstoti į gimnazijos kla
ses. Reikia užsiregistruoti pas 
Miss Frasor, mokytojų, 7 vai. 
bet kurį vakarų. Išsimankš- 
tinimas naudingas.

Vyrams klasės laikomos pi
rmadieniais ir ketvirtadie
niais, 8:15 vai. vnk. Norin-

Dešros ir kilbasai gamina
mi pagal lietuviškus valgių 
gaminimo būdus. Broliai Po- 
czulpai daug mėsos partrau-

nį 8:30 vai. vak. Iš naujo tran
sliavimas vakarams 11:30 v. v. 
New Yorko laiku. Dalyvauja 
lfa-1 Kemp’s dance band, Kay 
'Thompson ir Rlivthm Singers.

Kasdien, išskiriant sekma
dienius 6:35 v. v. New Yorko 
laiku. Sporto žinių praneši
mas.

Grangerio vardu programai 
eina kas antradienį ir ketvir
tadienį 7:30 v. v. Tš naujo

tt

t
—perfect

for cookingl
• Kraft American has a mellow, 
full-flavored richnem that makes 
it perfect for aandwiches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheette to mėlt 
perfectly.

įvykęs tįejį ^ar jst0^į Nuvyki- 
baland. 12 d., kaip paprastai,' fe _ nesįgaįigsįte. 
buvo gyvas. Svarstant bėgan- Jei norite igmokU groti ,mn
čius reikalus, daugiausia lai 
ko pašvęsta prisirengimui 
prie bunko, kuris jau čia pat 
— ketvirtadienį, balandžio 29

zikalinį instrumentų, 7 vai 
kas pirmadienio vakarų lai
komos pamokos dykai. P-lė 
Ina Wolf mielai padės tiems,

d., pp. Sriubų namuose, lol./j ]ęUrje norį mokytis muzikos. 
So. 50th avė. Bilietai plati
nami visu smarkumu. Patar

Jūs sutaupysite daug ant 
elektrikinės ledaunės.

79.50
Magazine rack po 
vertas $1.50.
Tiktai 2 dėl kostumetrio.Kainos nuo 

ir aukščiau.

tina iš anksto įsigyti.
2 k p. turėjo garbės susi

laukti viešnios, III. valstijos 
direktorės M. Šrupšienės, ku
ri dabar lanko kuopas vajaus 
reikalu. Dėkingos M. Šrup- 
šienei už atsilankymų.

Taipgi atsilankė dvasios 
vadas gerb. kun. H. Vaičū
nas, pagyrė sų-tes už pasida
rbavimų parap. jubiliejaus 
metu.

M. S. vajus kaip ir baigia
si. Nori. įsirašyti, prašome 
neatždėlioti. Pasinaudokite 
proga, nes vajaus laike ne
reikia mokėti įstojimo. A. S.

kia iš Lietuvos ir jų vartos, transliavimas-vakarams 12:39 
dešroms gaminimui. Tokiu v- v- ^ev‘ ^or^° laiku, 
būdu jų dešros bus ne vien
lietuvišku būdu pagamintos, 
o ir iš mėsos iš Lietuvos im
portuotos. Kol kas jų fabri
ke dirba 10 darbininkų, bet 
pramonė bus plečiama ir da
rbininkų skaičius bus daugi
namas.

Kas dedasi Marųuette 
Parke

»•
Savaitiniai šokiai būna tre

čiadienio vakarais. Į Sočiai 
Club įsirašė virš 300 narių. 
Merginos ir vaikinai, nuo 15 
iki 25 metų amžiaus, gali į- 
stoti. Nariams įžanga į šo
kius 15c, kitiems 20c. Klubas 
planuoja įvairių programų na 
rių palinksminimui.

Golfo ir teniso mėgėjai ga
li užsiregistruoti pamokoms. 
Klasės prasidės šių savaitę.

Visi beisbolo rateliai ragi
nami užsiregistruoti pas John 
Kosnar. Žaidimai prasidės ge
gužės mėnesy.

Visi pradžios mokyklų bei
sbolo rateliai turi užsiregis
truoti ne vėliau balandžio 28 
d. Reikia matyti J. Kosnar, 
kuris patieks visas informa- , 
cijas. '

Linkime geriausios kloties 
p-nams Poczulpams haujioje 
biznio šakoje. Rap.

GARSINKITE “DRAUGE"

NETIKĖTAI MIRĖ

AVEST STDE. — Šiandie 
laidojamas Jonas Jurpalis, 
kurs užvakar rastas negyvas. 
Kada mirė, nėra tikros ži
nios — gal jau šeštadienį. 
Vienas gyveno ir tik kaimy
nai pastebėjo, kad jis nesi
rodo. Pašaukta policija. Bu
vo išlaužtos durys ir rastas 
lavonas. Laidotuvinis rūpi
nasi p-nai Dočiolai.

PROFESSOR NOODLE

I fe ar, my dear, 

the men 
won’t see 
the pretty clothes 
on Sunday.
Their minda 
will picture 
di S mali y 
the kilis they’ll ^et 
on Monday!

Prof. Noodle

t Dear Profcssor:

for week3 ve 
shop f rom mar n 
till late —
Ali sorts of (5rief 
wc borrow! 
Būt will our 
men appreciate 
the cloth.es 
we’ll wear 
to-morrow ?

Mrs Crepe deChme

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU
Chicagoje ir apielinkėse, 
lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, pataisymo ir 
statymo naujų namų.

Išmokant

DTVTDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINTO US.

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

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINOS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 VVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

Padaryta Apendiko 
Operacija

CLASSIFIED
.REIKALINGA MERGINA 

MOTERIS
AR

Sąjungiečiu Vakaras 
Pavyko

MARŲUETTE PARK. —
Moterų Srjungos 67 kuopos 

šokių vakaras, balandžio 11 
d., parapijos svetainėj pavy 
ko. Nors kuopa nėra skait
linga, bet visos narės gražiai
darbuojasi. Gryno pelno liko Praeito sekmadienio naktį 
virš $30.00. Ačiū visiems bi-i^v. Kryžiaus ligoninėje dr. 
znieriams, kurie atsilankė tų Rakauskas padarė sėkmingų 
vakarų pavyzdžiui: Vizgar- į operacijų Aleksiukui Buivi- 
dai, Kučinskai, Ambrose, Voi <Tui, 3238 Sa Ashland avė. 
datai, Sendimavičiai, Osins- Jaunam ligoniui linkiu greito

50 vėliausių gražių parlor setų po $^,0.50 ir $^Q.5O; 
tikra vertė dviguba.
Ant brangių skalbiamų mašinų nuolaida $25.00, papras
tos skalbyklos po.........................................$27«5O
11 tūbų radios 1937 metų po.................... $39-50

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
3417-21 So. Halsted St.

Tel. BOUIevard 7010
Budriko žymua programų
Nedėlioję WCFL 970 Kil., 7:30 vai. vakare. 
Ketvergais WHFC 1420 Kil., 7 iki 8 vai. vakare.

kai, Aleksiūnai ir kiti, kurių 
vardų neteko sužinot. Jie va
karų gerai parėmė. Visas pe
lnas paskirtas seimo reika
lams ir įteiktas per komisi
jų iždininkei. Vėl nutarta su
ruošti kodavimo vakarų tam 
pačiam reikalui. Jau išrink
ta komisija ir visos narės ža
da pasidarbuoti, kiek galės. 
Mat, kur vienybė, ten galy
bė. J. Osinskienė

pasveikimo. Teta

{T PLATINKITE “DRAUGĄ”

Nusikratė Aligatorių

Mr. E. Aldrich, gyv. Oak 
Park, anų dien išnuomavo ne
pažįstamam garadžių. Ir koks' 
buvo jos nusistebėjimas, kai 
nuėjus į garadžių jame pa
matė ne automobilių, bet du 
aligatorius. Pašaukta polici
ja. Aligatoriai paimti į vie-, 
nų biznio įstaigų ir įdėti į. 
“show windaw”.

AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR 
GENERAL

VIENINTELE LIETUVIŲ 
MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKBVI6IU8, BAČKUS

Reikia merginos ar moters viduj 
rlnto amžiaus prie namų moAo 
Tuoj atslSaukti 6541 So. Campb^ 
nve., tel. PROsneet 2265

.RENOON 4 KAMBARIAI

4 Šviestis kambariai renrton už $15
mėnesy. Kreipkitės ) 2-rą. aukštą

j užpakaly. 2324 \V. 24tb St.

BUCERNft IR GROSERNft 
PARDAVIMUI

Parduosime bučernę lr grosernę už
pirmą teisingą paslillymą. Randasi 
lietuvi), Ir lenkų npgvventni vietoj. 
Biznis išdirbtas per 30 metų. Par
davimo priežastis — važiuojam ) 
Lietuvą. Tuoj kreipkitės adresu: 
3401 I.ltuanlea

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpini. Palcodvltsa. I.kdhrvlnl, 
Baravykai. Agurkai. Saldainiai Ir 
kili <-kamimynat H Lietuvos. Par
duodam Ir krautuvams Wholc- 
sale.

BALTIC IMPORT CO.
805 VVest 1»th S4., Cblcagn. 

Te'. HAVmnrttel 8555

Kaip Jaučiate?
••‘Hmlyklt Vidurius”

GrrfHii Rytoj!
Merkite nunvarjr|. Duokite Garfield Ar
batai Išvalyti nonumsltus tikučiu*. Veikla 
greitai Ir maloniai. Gerkite kaip pripran
ti arbatą. 10c — J6e.

’* i •

O~4F1!LO TtA CO. O.m.1, HOOKLVM. N. y.

AI Vaki IiMiftklte

PLATINKITE “DRAUGĄ”

cloth.es

