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METAI-VOL XXI

ISPANO NACIONALISTAI SUNAIKINO 
DU RADIKALU BATALIONUS

Madridas pripažįsta apturėtą 
sau skaudų smūgį

SALAMANCA, liepos 27. Riejimus Madrido vakaruose. 
— Nacionalistų vadovybė skel Bet pažyma, kad esu ne taip 
bia, kad jos kariuomenė uždą-Jau baisūs, kaip nacionalistai

t
I f

Taip pat piipažįsta, 
nacionalistai pp« vien nenu- 

Madrido va-

kad

vė didelį smūgį radikalams skelbia.
Teruel karo fronte — rytų 
centrinėj Ispanijoj.

Sunaikinta du radikalų ba- 
talijonai. Daugiau kaip 400j traukia puolimeI
nukautų radikalų milicininkui kariniam šone, bet dar pla- 
nacionalistai palaidojo. Tūks-jčiau jį išvysto, taip kad radi- 
tančiai milicininkų išblaškyta 
ir klaidžioja po aplinkinius 
kalnus. *' ' - *

Žiniomis iš Madrido, radi
kalai pripažįsta savo pralai-

kalai priversti iš kitų frontų 
daug milicininkų ištraukti,
siųsti į vakaririj 'Madrido šo
nų, ir kaip nors sulaikyti naci
onalistų veržimusi.

Be karo paskelbimo japonai puola 
ūpingo j

Abi pusės sutraukia gausingas 
kariuomenes

Šanchajus, Kinija, lie
pos 27. — Žiniomis iš Tient- 
sino, Nankingo ir iš paties 
Peipingo, Japonų karas su ki- 
niečiais be karo paskelbimo 
jau vyksta šalę Peipingo. Ja
ponai šį kartų ryžosi užimti ‘ kiniečiais 
Peipingų, kur apie 400 japonų 
karių, įsiveržusių vakar į mie
stų, dalis nukauta ir dalis su- 
žeista.

Tarp Peipingo ir Tientsino 
visokis susisiekimas nutrauk
tas. Japonija ir Kinija sku
biai siunčia kariuomenes į 
Peipingo sritį.

Pačiam Peipinge eina ka
riškas bruzdėjimas. Svetimų 
vaistybįų ambasadas savi ka
riai saugoja. Ambasados ap
juostos dygliuotų vielų tvorot- 
mis ir įtaisytos kulkosvaid
žiams vietos. Įvairių šalių pi
liečiai nešinasi į savųsias am
basadas. Turtingesnieji kinie
čiai taip pat prašosi gauti 
saugumo ambasadose.

Apie kovų bėgį Peipingo a- 
pylinkėse trūksta žinių. Abi 
pusės įvedė cenzūras.

PRINCESE IŠVERSTA Iš 
AUTOMOBILIO

ANGLIAKASIAI NAUDOJASI UŽDARYTOMIS KASYKLOMIS

Blogaisiais laikais angliakasiai kai kur Pennsylvanijoje pradėjo išnaudoti uždary
tas, arba apleistas anglių kasyklas. Šiandien didele plotme tas kasyklų išnaudojimas tę 
siasi ir daugelis angliakasių tuo verčiasi ir iš to gyvena. Kasyklų kompanijos kreipėsi į 
valstybių autoritetus, kad padaryti galų šiam anglies vogimui. Bet autoritetai nieko iš to 
nedaro. PatRai gubernatorius pareiškia, kad tame nėra nieko bloga 1. Rėdomi uždaryti 
kasyklos trobesiai ir 2. kaip angliakasiai pasigamina anglies.

KARAS KINIJOJE KAS
MOMENTAS GALI KILTI
TOKIJO, liepos 27. — Su

sirinko japonų parlamentas į 
specialę sesijų. Užsienių rei
kalų ministeris K. Hirota a- 
biems rūmams pranešė apie 
stovį šiųuripėjp Kinijoje pa
žymėdamas, kad karas s,u Ki
nija kas momentas gali kilti.

Ministeris kaltina Kini jų už 
šį dalykų stovį. Jis sako, Ki
nija griežtai atsisako koope
ruoti su Japonija ir Mandžiu- 
ku prieš raudonuosius gaiva
lus, kurie skverbiasi vis gi
liau į Azijos rytus ir kliudo 
šįų valstybių interesams ir 
taikingam sugyvenimui.

Kai Kinija linkusi sėbrau
tos su komunistiškais gaiva- 

sava-

PEIPINGAS, Kinija, lie
pos 27. — Per pietvakarinius 
vartųų įsiveržusių į šį miestų 
400 japonų kuriu užsibarika
davo senovės maldnamy ir ka
puose po įvykusios kovos su 

Prieš tai apie 20
japonų nukauta, daugiausia 
rankinėmis granatomis.

Užsibarikadavę šaukiasi pa
galbos. Be abejonės, japonų 
kariška vadovybė prisius dau
giau kariuomenės, arba lakū
nus. , . • . i

Japonų vadovybė reikalau
ja, kad japonų kariams būtų 
leista be jokių kliūčių nužy
giuoti į japonų ambasadų. Ki
niečių kariuomenės vadovybė,jap^; 
gi pareiškia, kad japonų am
basada turi pakankamų savo muni8tu8> bet ir prieš 
karių įgulų ir apsaugų, oi įsi- 
briovusieji į miestų turi išsi-
(nešdinti. Kitaip gi, jie bus iš- 
novytį , čiai, atsisakydami turėti glau-

Žiniomis iii Nankingo, Kini-,da8 ^tykina au japonais

1 rankiai veikti ne tok prieš ko- 
kinie-

čius.
Anot ministerio, šių krizę 

sukėlė ne japonai, bet kinie-

jos vyriausybė įsakė Hopei ir 
Čabar provincijų politinei ta
rybai, kad ji paneigtų visus 
japonų statomus ultimatumus. 
Kinijos vyriausybė pasirengu
si į karų. Atkakliai gins nuo 
japonų šias šiaurines provin
cijas^

prieš komunistus.

APIE 1,000 KINIEČIŲ 
UŽMUŠTA

CtaM) poficija budi, kad 
nepasikartotu riaušes

CLĘVeLAND, O., liepos 27. 
— Daugiau kaip 400 policinin
kų šiandien saugoja vakarykš
čių riaušių sritį, kad ten riau
ks nepaaįųr^. 
publio Steel korporacijos vai 
domo Corrigan-McKinney 
plieno fabriko apylinkėse.

Vakarykščiose riaušėse apie 
60 asmenų sužeista ir neužil
go vienas sužeistųjų mirė. 
Riaušės pasireiškė policijai ly 
dint į fabrikų streiklaužius, 
tai yra atsisakusius su strei-

ŠVENTOJI ŽEMĖ -- PA
LESTINA, TUR11,316,142 

GYVENTOJOS
JŲ TARPE KRIKŠČIONIŲ
NĖRA NE 9 NUOŠIMČIŲ

JERUZAIJE, liepos 27. — 
Sulyg britų vyriausybės pada- 
.ryto paskutinio cenzo, švento
ji Ž<mė (Palestina) turi 1, 
316,142 gyventojus. Į šį skai
čių neįimami klajūnai, ty. 
kurie neturi pastovios vietos, 
o kurių yra daugiau kaip 66,- 
000.

Palestinos gyventojai pas
kirstomi taip: musulmonų 
805,173, žydų 389,390, krikš
čionių 110,146 ir įvairių kitų 
— 11,433.

Pasirodo, krikščionių yra 
nykus skaičius, jie nesudaro

BASKŲ VAIKAI PASISA
KO, KAD JIEMS LIEPTA 

TA» PARYTI^
GIRDI, PRANCŪZIJOJ TAS 
NAUDINGA, Tl RESIA GE

RESNĘ PRIEŽIŪRĄ

PARYŽIUS, liepos 27. — 
Su atvežtais į Prancūzų^ ir 
paskirstytais įvairiose vie? 
baskų priaugančiais vaikais y- 
ra daug vargo. Kai kur jie 
savoi globėjams sukelia daug 
apgailėtinų nesmagumų ir nei 
žinoma, kas su jaus toliau tu* 
rėš būt daroma. Yra sumany
mas šiuos nepilnamečius “bė
glius” pasiųsti atgal į baskų' 
kraštų. To pageidauja ispanų 
nacionalistai.

/Antai, Rockeforte, Prancū
zijoje, nuvežtų baskų vaiku

LONDONAS, liepos 27. — 
Kent princo ' (karaliaus bro
lio*) žmonos automobilis susi
daužė su kita mašina ir prin
cesė ru dviem mažais vaikais 
ir alauge ištrenkti iš sudaužy
to automobilio. Pranešta, kad 
niekas nesužeista.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO ŽE
MES DREBEJIME MEK

SIKOJE

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

Su šiais tikietais galite 
įeiti į darių ir dar galite 
laimėti vienų iš trijų bran
gių dovanų.

MEXICO, liepos 27. — Į- 
vykusiam žemės drebėjime Me 
taikoje žuvo apie 30 asmenų 
ir nemažas skaičius kitų ne
surandama.

Smarkiausias drebėjimas iš
tiko Vera Cruz ir Puebla vak 
stybės. Kai kurie miesteliai 
pakeisti griuvėsiais.

Šiandien visur griuvėsiai at 
kasinėjami. Yra baimės, kad 
žuvusiųjų skaičius žymiai pa
didės, , , « . i,

■

nė 9 nuošimčių. Musulmonai i kuopa pasveikino savo būsi* 
ir žydai krikščionybei nepa- mus prižiūrėtojus ir globėjus 

radikališkai, iškėlę aukštyn de 
šin-es rankas su sugniaužtais 
pirštais — kumštimis. Klau
siami kodėl jie taip daro, at
sakė, kad prieš išvyksiant iš 
Bilbao jiems buvo nurodyta 
taip elgtis, ypač Prancūzijoje. 
Girdi, ,už tos rūšies “saliutų” 
jie čia, Prancūzijoje, kus la
biau mylimi ir gausių geresnę 
priežiūrų. Nėra kas ir aiškin
tu kaip Ispanijos radikalai h a 
vo raudonųjai propagandai“ 
panaudoja net vaikus.

Auxerre 60 baskų vaikų bū- 
vo laikoma vienoj labdarinė 
goj įstaigoj!. Vienų dienų jie 
sutartinai išdaužė įstaigos 
langų stiklus ir pabėgo. Buvo; 
daug rūpesties ir nesmagumų 
kol visi sugaudyta.

Seniau buvo pranešta, kad 
Ia Rochelle keliolika baskų 
bernaičių ligoninėje dainuoda
mi revoliucines dainas puolė 
seseris vienuoles it slauge- 
Jų malšinimui buvo pakviesta 
policija.

lankūs.

MAURAI ISPANIJOJE - 
BAISUS DAIKTAS RA

DIKALAMS
žius Su akmenimis, plytomis, 
buteliais, lazdomis ir kitais į- 
rankiais.

Plieno fabrikų apylinkėse
Tas yra Re- vykdomas nepaprastas vanda- 

’ lizmas, kas nebuvo žinoma 
šiame mieste. Streikininkai su 
streiklaužiais tarpusaviai ko
voja. Vieni kitų daužo namų 
langus, patys namai aplaužo
mi, įvairiais dažylais nutepa-

LONDONAS, liepos 27.— 
Ispanijos radikalai ir jų šali
ninkai puola ispanų naciona
listų vadų g&n. _ Franco, kad 
jis prieš radikalus karui pa
naudoja Afrikos maurus. Gir
di, krikščionių priešai par
traukti skersto baltuosius.

mi.
Policija riaušių srityje su

laiko visus asmenis ir padaro 
kratas. Areštuojami, pas ku- 

arba
kuojančiais C.I.O. darbiniu 
kais susidėti. Streikuojantieji i riuos randami ginklai, 
pikietininkai puolė streiklau- kitoki įnagiai.

SOVIETŲ VAIKAI GAUDO 
“ŠNIPUS”

MASKVA, liepos 27. — Ru
sijos Lenkijos pafrontėje pen
ki vaikai rugiuose pastebėjo 
du kažkokius “šnipus”. Pra
nešė pasienio sargybai. Vie- 
inas jų nušautas, kitas suim
tas. i' 1 •'

Maskvos vyriausybė vai
kams už tai išmokėjo po 100 
rublių.

ŠANCHAJUS, Kinija, lie
pos 27. — Iš Peipingo kinie
čių autoritetai oficialiai pra
neša, kad japonų lakūnai va
kar keturis kartus puolė Lan- 
gfang miestelį — pusiaukely 
tarp Tientsino ir Peipingo.

Miestelis išgriautas. Apie 
1,000 kiniečių žuvę.

IŠDŽIŪVO MEDELIAI
RADVILI&KLS. — Vals

čiaus ribose 1936 metais visi 
vieškeliai buvo apsodinti lie
pomis. šįmet beveik visi me
deliai gražai buvo susprogę 
Žmonės džiaugėsi, kad už ke
lių metų bus gražus vaizdas, 
bet, užėjus sausnoms, visi be 
veik apdžiūvo. Nors vėliau pa
lijo, bet vargu gelbės.

LIBERIJA MINI 90 METŲ 
SUKAKTUVES

TURKIJA PASIRAŠĖ SU
TARTI SU TRIMIS

VALSTYBĖMIS

LONDONAS, liepos 27. — 
Turkija pasirašė nepuolimo ir 
draugingumo sutartį su Iraku, 
Iranu ir Afganistanu.

pasauli-
naudojo

MONROVIA, Liberija, lie
pos 27. — Ši vakarinės Afri
kos negrų (murinų) respubli- 
ka mini 90 metų sukaktuves.

Šių respublikų sukūrė J. 
V alstybių filantropai išlais
vintų iš amerikoniškos vergu
vės negrų naudai.

Respublika yra Atlantiko 
pakraščiuose, didumo kaip Vir 
ginia valstybė ir turi iki pu
santro milijono gyventojų.

KETURVALAKIAI. — 
Keturvalakių bažnytkaimyje 
buvo gaisras. Sudegė P. Ju
saičio du mediniai, neapdrau
sti, 4-5 tūkst litų vertės, gy
venamieji namai, ir apdegė V. 
Paužos medinis, 2,600 lt. ap
draustas, gyvenamasis namas. 
Manoma, kad gaisras kilo iš 
besikūrenančios krosnies, nes 
tuo laiku buvo verdami pie
tūs.

ALASKOJ VERŽIAS 
UGNIAKALNIS

Anglai ir prancūzai radika
lai ir gi karčiais žodžiais 
puola gen. Franco.

Jie užmiršta, kad 
nio karo laiku patys
karui prieš Vokietijų nuož- 

• miausius Afrikos juodukų pul 
kus. Ir tada už tai niekas ne
puolė nei prancūzų, nei anglų.

Šiandien gi jie piktinasi na
cionalistų žygiais. Vadinasi, 
kas jiems leistina, tai kitiems 
negalima. Kad maurai kovotų 
radikalų pusėje, būtų kas kita.

KING C0VE, Alaska, lie
pos 27. — Pavlovo kalnuose 
pradėjo veržtis vienas ugnia- 
kalnrų. Ugniakalnio pelenai 
pastebimi net už 50 mylių.

PAGROBTA 7 M. AMŽ. 
MERGAITE

Nežinomi du grobėjai va
kar stačiai iš namų, 12837 Sa- 
eramento avė., Blue Island, 
pagrobė 7 metų amž. mergai
tę Beverly Amato ir paspru- buaų. 12 meksikiečių 
ko automobiliu- 22 sužeista.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ

SKIRSNEMUNĖS STA
TISTIKA

1. Skirsnemunės parapija 
užima 7434 ha plotų.

2. Skirsnemunės parapijoje 
yra: 1481 vyras, 1719 moterų, 
vaikų iki 13 m. amžiaus — 13- 
14 (berniukų 612, mergaičių 
702). Iš viso 4514 parapijiečių.

3. 1936 m. Skirsnemunės pa
rapijoje buvo 92 gimimai mo
terystėje, ir 11 gim. nemote- 
rystėjie. Jungtuvių 39 ir miri
mų 94.

4. Nuo 1936 ro. gegužės mčru. 
1 d. iki 1937 m. gegužės mėn.
1 d. komunijų išdalyta 23,490. 
Daugelis parapijiečių atlieka 
išpažintį ir priima Komunijų 
Vytėnų koplyčioje (salezie
čių) ir kitose jiems artimesnė
se bažnyčiose.

BŪDELES km., Punsko 
valč. — Vienas jaunuolis lie
taus metu išėjo į lankų par
pianti su dalgiu žolės. Tuosyk 
trenkė perkūną® ir vietoj už
mušė. Drabužiai per 10 metru 
buvo išsklaidyto aplink užmuš- 
tųjį. Jaunuolis buvo šaulių o r 
ganizaeijos darbštus narys, 
tad būrys gražiai palydėjo į 
amžino poilsio vistų.

Manoma, kad dalgis pri
traukė žaibų ir ištiko ši nelai
mė.

MEXIC0, liepos 27. — Ar 
to Tampico traukinys sudaužė 

žuvo ir

Taxi kompanijos Chioagoj 
reikalauja didesnių ratų uz 
žmonių vežiojimų. Turi nuos* 
tolių.

■T
ORAS

CHICAGO SRITIS, -r 
Šiandien debesuota ir šilčiau; 
popiet, ar vakare numatomas 
lietus.

Saulė teka 5:39, leidžia
si 8:12.
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Skelbmų kainos prisiunčiamos parelkalavua

tižų galės sėkmingai panaudoti aukštesniems 
siekimams. Nebūtų gal prasilenkta su šven
tojo Tėvo mintini, jeigu ir mūsų K. A. dar
buotojai į kitų savo darbų tarpų įterpia 
ir, pav., šį: padaryti Lietuvų švarių, gražių

K. ŠKIRPA - NUOLATINIS LIETUVOS 
ATSTOVAS PRIE TAUTŲ SĄJUNGOS

Lietuvos vyriausybė, steng- • 
ir pakelti jos medžiaginę kultūrų. Nors tai damos palaikyti glaudžius ta- 
būtų plačiausia prasme suprastas K. A. dar j rptautinius santykius, prie 
v j_ 2- daugelio valstybių yra įstel- >

gusi savo atstovybes arba pa-
bas, vis dėlto ir jo būtų galima nevengti. 

K. A. taip pat nesiriboja nei teorijoje
nei praktikoje tik organizaciniu veikimu, 
Čia paliekama plati laisvė ir individualiam 
veikimui, apaštalavimui.

Tačiau apaštalavimu negalima vadinti 
darbų, tik netikinčiųjų ir atšalusiųjų tarpe. 
Gerus padaryti šventais, šventus — apašta
lais, tai taip pat apaštalavimo darbas.

Pas mus iš karto norėta pasauliečius 
padaryti katalikuos veikėjais — apaštalais 
dar nepadarius jų gerais katalikais. Tikru 
moję turėjome ir dar turime katalikiškų or 
ganizacijų veikėjų dar ir dabar prastų ka
talikų. Apaštalavimų reikia pradėti savo 
asmeniu, paskiau, savo šeima ir, tik laimė
jus šias dvi pozicijas, galima leistis į pla 
tesnį apaštalavimo darbų. Apaštalas ir ben-

rašo ir kitataučių spauda. Laikraščių atsto- drai katalikas veikėjas privalo ne tik kata* 
vai iš pasikalbėjimų su Vysk. Reiniu gauna lį^iškai mintyti katalikiškai gyventi; jis tu- 
daug medžiagos. Jie tuoj pastebi, kad turi ( rj bQtį pavyzdingas ir katalikiškose religi

Del Vyskupo Maršruto
i- • ."t a • » ei

J. E. Vyskupas Mečislovas Reinys visur 
iškilmingai pasitinkamas. Jo pamatyti ir jo 
kalbų pasiklausyti susirenka gausingos žmo
nių minios. Apie garbingąjį svetį plačiai ap-

reikalų su aukšto mokslo vyru, su žmogum, 
kuris daug nusipelnė savo tautai ir valsty
bei. l^aikraštininkai pastebi ir tų faktų, kad 
Vysk. Reinys kaipo veikėjas, yra šių dienų 
žmogus: jis gyvai ir tikrai inteligentiškai 
atsiliepia į kiekvienų svarbesnį religinį, vi
suomeninį ar net politinį klausimų.

Šiomis dienomis Slienandoah, Pa. dien
raštis “Evening Herald” įdėjo ilgų straips
nį apie Vyskupo atsilankymų į kasyklų ra
jonų. Straipsnis užima keletu ilgų skilčių. 
Jame cituojama Vyskupo nuomonė aktua
liais šių dienų klausimais.

Gauname ir kitų miestų laikraščius, ku
riuose plačiai ir labai palankiai rašoma apie 
Vyskupo atsilankymų.

Atsižvelgiant į tai, kad kitos lietuvių 
kolonijos Vysk. Reinį gražiai ir iškilmingai 
pritinta, kad ir kitataučiai su savo spauda 
prisideda prie tinkamo svečio priėmimo, mes, 
chicagiečiai, turime subrusti, kad neatsilikti 
nuo kitų miestų. »

Vakair įvykusiame draugijų valdybų su
sirinkime paaiškėjo, kad visų yra noras Gar- 
bingųjį Svetį gražiai pasitikti ir jo atvyki
mo proga minėti Lietuvos krikšto 550 metų 
sukaktį. Tam viskam išdirbta tinkama pro
grama, kuri netrukus bus paskelbta.

Jaunimo Klausimu

Atvykę Lietuvos sportininkai į Ameri- 
kų, mūsų jaunimu rado menkai susiorgani
zavusį. Dėl to ir mūsiškių sportininkų pa
sirodymus neišėjo taip, kaip turėjo išeiti. 
Tų visi jautėme. Jautė ir pats jaunimas. 
Ir dėl to, jei Lietuvos sportininkų atsilan
kymas kitokios naudos ir nebūt atnešęs, kaip 
tik paraginimų mūsų jaunimui susiorgani
zuoti, nemažai būtų laimėta.

Už kelių dienų Day tone, Ohio, įvyksta 
Lietuvos Vyčių organizacijos seimas. Tai 
nebus eilinis seimas, bet jubiliejinis. Bus 
minima 25 metų organizacijos gyvavimo su
kaktis. Dėl to bus proga pažvelgti į L. Vy
čių praeitį, pasižiūrėti, kų dabar turima ir 
pasvarstyti apie ateitį. Gal bus surastos 
priežastys, kodėl Vyčiuose bėra keliolika ši
mtų jaunimo, kuomet seniau Vyčiai narius 
tūkstančiais skait duodavo.

Seime dalyvaus J. E. Vysk. Reinys. Ga
lima bus pasinaudoti jo patarimais, nes gar
bingasis svečias, būdamas Lietuvos katalikų 
jaunimo globėjas, turi daug patyrimo apie 
jaunimo organizavimų.

Reikia manyti, kad pasinaudosime sve
čių perspėjimais ir nurodymais ir kad savo 
jaunimų pradėsime rimtai organizuoti, su
darant jų veikimui tinkamas sųlygas, ku
riose būtų auginama jo dvasios ir kūno kul
tūra, kad kitų kartų svečiams iš Lietuvos 
atvykus geriau galėtumėme paairodytl su 
savo jaunimu.

Dėl Katalikų Akcijos

“XX Amž.” pastebi, kad Pijus X savo 
enciklikoje “II ferrtio proposito”, skirtoje 
Italijos katalikams, kaip apaštalavimo prie
monę sifilo net medžiaginės krašto kultūros 
kėlimų. Tokiu būdu, anot šventojo Tėvo, 
katalikai įsigys pagarbų, o paskui savo pres-

nėse praktikose. Taigi nepakenčiamo reiš 
kinys, kada kat. organizacijos valdyboje ras 
davo sau vietų asmens, visai nepavyzdingi 
katalikiškų religinių praktikų atžvilgiu.

siuntinybes. Šiomis dienomis 
Lietuvos valstybė savo nuo 
latinę atstovybę įsteigė ir 
prie Tautų Sųjungos. Pirmuo
ju jos atstovu nepaprasto pa
siuntinio ir įgalioto ministo- 
rio titulu paskyrė atsargos 
gen. št. pik. Kasį Škirpų, ku
ris apie 10 metų buvo karo 
atašė prie Lietuvos pasiunti
nybės Vokietijoje. Naujasis 
Lietuvos pasiuntinys yra ki
lęs iš Biržų apskričio. Ankš 
tuosius mokslus ėjo Petrapi
lyje ir Lietuvos universitete? 
Karo mokslus ėjo Petrapilio 
karo mokykloje, Aukštuosiuo
se D. L. K. Vytauto Karinin
kų Kursuose Lietuvoje, Švei
carijoje ir Belgijoje.

Kacys Škirpa. Nuolatinis 
Lietuvos atstovas prie Tautų 
Sųjungos.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

New Yorke buvo toks pri
pili kas. Vienas tėvcs atsivedė 
vaikaj į zoo. Vienam narve 
tuo tarpu žvėrių karalius le
vas ramiai sau miegojo, o jo 
uodega karojo ant narvo. Vai
kas tik capt levui už uode
gos ir tyst. Pabudęs levas 
pradėjo taip bliauti, kad vi
sam zoo žvėrių tarpe kilo 
strošnas tmkšmas. Už tokį

nių instrukcijos savanoriams vaikui malonumų, sakoma, te
saukti projektų. Perkeltas į vas turėjo užmokėti 5 dol. 
rikiuotę suorganizavo pirmų- Norėčiau, tavorščiai, kad kas

žmonių visuomeniškus suma
nymus įgvyendinti, klūbas tu
rėtų daugiausia ir žymių na
rių.

“Lietuvos Aidas.” rašo: 
“Kun. N. Pakalnis yra vie
nas iš “Amerikos” laikraš
čio steigėjų ir jo bendradar
bių. Dabar jis yra Čikagoje 
lietuvių R. K. Apreiškimo 
parapijos klebonas.”

Apkalbėjimas

“Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirma 
meta į nusidėjėlę akmenį” — Jon. 8, 7.

Šiuo reikalu “P. G.” randame tokį raš 
tų:

Žmonės yra pripratę lengvai kitų pikta, 
me įtarti, apkaltinti ir nuteisti. Bet jie už
miršta, jog tai ne jų pareiga, bet yra Aukš
čiausias visų Teisėjas; ir kas svarbiausia, 
kad jie patys ne be nuodėmės, atvirkščiai, 
nusidėjėliai dar labiau mėgsta kitus teisti.

Kritika yra sveikas dalykas, kritika yra 
reikalinga, bet krilika veiksnio, ne asmens 
Kompetetingo kritiko kritika labai naudin 
ga kritikuojamam asmeniui. * * >

i-a -

jų Vilniaus karo komendan
tūrų; būdamas komendantu,

capteliu už uodegos Amerikos
lietuviškų balšavikų karaliams net 40 kartų.

Sakoma, kad sluoniai per 
visų savo gyvenimų keičiti 
dantis šešis arba septynis 
kartus, o kaikurie krokodiliai

Lietuvių visuomeniniame P^8^^ pirmuosius ir gerokai jas patystų. Gal,! y tavorščiai, ir žmonių,
irizicuo o tuicoiilzlmuc cavonn ____1—__ a*__ • _

darbe jis dalyvauja nuo pat 
jaunystės. Mokydamasis Min
taujoje dalyvavo slaptose lie 
tuvių moksleivių kuopelėse, 
per atostogas tėviškėje reng- 
davo vakarėlius su vaidini
mais, rinkdavo tautosakų, pla 
tindavo lietuviškų spaudų ir 
įvairiais kitokiais būdais ža
dindavo jaunuomenės tautinį 
susipratimų. Studentaudamas 
Petrapilyje, veikliai dalyvavo 
lietuvių studentų draugijoje, 
o prasidėjus karui, rūpinosi 
lietuvių tremtinių šelpimu. 
1916 ’m. paimtas į kariuome
nę ir tapęs rusų armijos ka
rininku, nuo ,lietuviško dar
bo nepasitraukė. Kilus Rusi
joje revoliucijai jis rūpinosi 
lietuvių karių organizavimu

Deja. kasdieniniame gyvenime kitaip y- 
ra. Apkalbėjimai, įtarimai, šmeižtai, piktos 
kalbos sutinkamos kiekviename žingsnyje. jjs buvo didelis šalininkas 
Neaplenkiama rimčiausių, švenčiausių žmo-Į gudarymo lietuvių tautinės 
nių, nepaisoma autoritetų, ištraukiama ne- kariuomenss 
būtus, pramanytus, net fantastiškiausius da
lykus, kad tik galima būtų paniekinti, ap
šmeižti kitus.

1918 metų pradžioje grįžo

viešus atsišaukimus savano
riams šaukti ir su būreliu sa
vanorių ir poetu Liudu Gira 
pats pirmų kartų iškėlė Lie
tuvos vėliavų istoriniame D.
L. K. Gedimino pilies bokšte 
Vilniuje. Priešo priverstas iš 
Vilniaus pasitraukti, K. Ški
rpa kurį laikų buvo Kauno 
karo komendantas, o vėliau 
buvo paskirtas atskiro bata 
lijono, vėliau pavadinto Vil
niaus batalijonu, vadu. Ši 
mūsų kariuomenės dalis vė
liau išaugo į 5-jį DLK Kęs 
tučio pėstininkų pulkų, ku
riam Škirpa vadovavo pus
antrų metų, aktyviai dalyvau
damas kovose. Pasibaigus ne 
priklausomybės karams, Ški
rpa ėjo aukštuosius karo mo
kslus. 1925 metų gale, pabai 
gęs Belgijos karo akademijų, 
sugrįžo į Lietuvų ir buvo pu- pa,Iiaįų 
skirtas vyriausiojo štabo III 
skyriaus viršininku. Tuo pat

pradėtų bliauti apie tai, kų 
dabar Stalinas išdarinėja, sov. 
Rosiejuj ir sukeltų Savo ta- 
vorščiuose trukšmų protestuo
ti. Bausmės už captelėjimų ir 
patysimų uodegos nereiktų 
mokėti. Aš dar tokį švelniai 
savo delnu paglostyčiau.

Apie visokius triubelius A- 
mierike ir kitose šalyse jie net 
pe.rgarsiai bliauna, o apie 
Stalino šnipių darbus neišduo
da nei mažiausio balso.

Paryžiuje yra neskubančių 
žmonių klūbas, kurio nariams 
draudžiama bet koks skubu
mas. Net valgymas turi eiti 
didžiausiu lėtumu: vienų ką
snį reikia kųsnoii net 32 kar
tus. Kas kokioj rokundoj tik 
paskubina, turi fainų mokėti.

Jei pas mus kas įsteigtų 
klubų neskubančių

į Lietuvų painformuoti Vai- laiku jį^ skaitė paskaitas Ka-

kurie keičia dantis. Kaikurių 
žmonių dantis seniau kandžio
jo vienus, dabar kandžioja 
kitus. Už metų, kitų jie, gal, 
kandžios dar kitus

Peliksas Kietažandis iki šiol 
buvo laimingas. Ale pasta
ruoju laiku jį visokios nelai
mės užpuolė: vienų dienų pa
vogė jo dar neįšiurintų auto
mobilių, o ant rytojaus žmo
na pabėgo. Nuėjęs pas kai
mynų net su ašaromis pradė
jo skųstis.

— Nebijuok, — ramina jį 
kaimynas, — gal sulaukti dar 
didesnės nelaimės.

— Sviete mano, argi gali 
būti dar didesnė nelaimė!

— O, jes, — sako kaimy
nas. — Už nedėlios gali žmo
na sugrįšti.

Kodėl taip yra? Kokia to priežastis!

Puikybė, išdidumas ir savimeilė kalba 
per lūpas tų asmenų, kurie blogai kalba 
apie kitus. Jie negali pakęsti, kad kiti išmin
tingesni, kad kitiems gyvenime sekasi. Kad 
save iškeltų, jie nuolat knisasi po kitų gy
venimų ir, pamatę ten prasikaltimų, tuoj vi
siems jį skelbia, stengdamiesi taip save auka 
tinti.

stybės Tarybų apie lietuvių 
karių sųjungos veiklų ir mū
sų tautinės kariuomenės da
lių kūrimusi Rusijoje. Pradė
jus kurtis mūsų kariuomenei, 
Škirpa tuojau į jų stojo sa
vanoriu. Jis dirbo krašto ap
saugos štabe ir parengė pir-

ro Mokykloje ir Aukštuosiuo
se Karininkų Kursuose. 1926 
m. jis buvo paskirtas genera
linio štabo valdybos viršinin
ku, o po kelių mėnesių vy 
riausiojo karo atašė prie Lie 
tuvos pasiuntinybės Vokieti- 
joje.

LIETUVOS VYČIŲ SEIMO IŠVAKARĖSE

Šiemet Lietuvos Vyčių or-| yrą surengus į Lietuvų aks
tį C. P. rašo, kad Anglijoje pastaruoju ganizacija apvaikščioja savo, kursijų, priėhius iš Lietuvos 

laiku komunistai pradėjo platinti plakatus,
kuriuose atspausdintas paveikslas, vaizduo
jantis Kryžių su piautuvu ir kūju. Konser
vatorių partijos atstovas Donville vidaus 
reikalų ministeriui Samueli ui Hoare įteikė 
protestų, kuriuo ministerio dėmesys atkreip
tas į šių šlykščių komunistų provokacijų.
Pasirašiusieji šį protestų prašo ministerį im
tis visų priemonių, kad šitokiai provokaci
jai būtų kuo greičiausiai užkirstas kelias.
Protestų tarp kitų pasirašė visų partijų at
stovai, lordų rūmų nariai, ankštieji dvasinin
kai ir karininkai.

šlykštus Komunistų Darbas

veikimo 25-ių metų sukaktu-1 svečių ir surengus jiems mar 
ves. To įvykio iškilmingas pa šrutus po kolonijas; kiek pa
minėjimas įvyks š. m. rug ' gelbėjus kitomis organizaci- 
piūčio 3, 4, 5 d. Daytohe, O- į joms savo parengimais, ir t.t. 
hio, kur ši organizacija lai ir t.t.
kys 25-tų jubiliejinį seimų 

Šis įvykis, šis Lietuvos Vy
čių organizacijos jubiliejus, 
ištikrųjų, turėtų būti apvaikš
čiojamas ne vien tik Vyčių, 
bet bendrai visos plačiosios 
mūsų visuomenės, kadangi 
per 25 savo gyvavimo metus

“Garsas” teisingai pastebi, kad oku- j organizacija yra nuveikus 
pantų valdžia nesiliauja teronzaoti Vilniaus labai daug svarbių tautai da-
krašto lietuvius veikėjus. Paskiausiu laiku 
lenkų tardymus perėjo Lietuvių Mokslo 
draugijos pirmininkas K. Stašys, Ryto dr- 
jos pirmininkas kun. K. Čibiras, Šv. Kazi
miero dr-jos pirrnin. kun. prof. V. Taškft- 
nas, Labdarybės dr-jos pirrnin. kun. Pr. Bie
liauskas, Vytauto Didžiojo gimnazijos dirsk- 
torius M. Šikšnys, Liet. Mokytojų Sų-gos 
pirrnin. inž. J. Jankauskas, buvęs Jaunimo 
Draugo redaktorius A. Burokas, bendrabu
čio vedėjas A. Cicėnas ir eilė kitų veikėjų. 
Lenkai stengiasi surast kokių nors priekabę 
ir ištremti Nepriklausomon Lietuvon.

rbų.
Tik pažvelgkim, kiek ši or

ganizacija yra išauklėjus bei 
prirengus mūsų visuomenės 
darbui vadų: kiek tūkstančių 
savo eilėse Vyčiai yra turėję 
ir prirengę naudingam gyve
nimui gražiausio rinktinio lie 
tuviško jaunimo; kiek ši jau 
nimo organizacija yra pasi 
darbavus senosios tėvynės Lie 
tuvos naudai kai o metu; kiek

praeityje, tuo labiau ji yra 
svarbi mūsų ateičiai — kaipo 
lietuvybės palaikytoja šioje 
šalyje.

Už tat, didžiausia pareiga 
turėtume laikyti visomis sa- 
vo išgalėmis remti ir palai
kyti šių organizacijų. Ir remti 
ne vien gražiais pažadais, bet 
tikrais darbaisI Reikia dėti 
pastangų, kad visas mūsų jau 
niinas jai priklausytų, kad 
kur dabar Vyčių kuopos mi
rę — būtų atgaivintos, 
kur jų nėra — būtų organi
zuojamos, kad vyčiai rastųsi 
kiekviename šios šalies kam
pelyje. Lietuvybė Amerikoje 
bujosi

|Bet tai dar ne visa. Dar 
vienas svarbus, ir labai svar
bus, klausimas Vyčiams sto

vyčiai ir tie, kuric'ins rūpi 
mūsų lautos likimas šioje ša
lyje, nuoširdžiai kviečiami»
stoti vyčiams į talkų, tam
pai: t aktyviais organizacijos 
rėmėjais. Be to, visi maloniai 
kviečiami dalyvauti Lietuvos 
Vyuų jubiliejiniame seime ir 
bendrai su Vyčiais apvaikš 
čioti šias sukaktuves. Be dan 
gelio kitų įžymių svečių, se:- 
me dalyvaus J. E. vyskupas 
M. Keinys ir Lietuvos Skau
tų vadas Kazys Laucius.

A. J. Mažeika, centro pii’n.

O, štai, dabartiniu laiku, 
kada mūsų visų didžiausiu 
susirūpinimu yra lietuvybės į vi prieš akis, tai didelis pa 
palaikymas šioje šalyje, ar tyrusių vadų trūkumas. Se
Lietuvos Vyčių pastangos y- 
ra be reikšmės!

Ši, jau sėkmingai išgyva
vus 25-is metus, organizacija 
visomis savo išgalėtu is sten
giasi patraukti į organizuotų 
veikimų visų šios šalies jau
nimų, jį palaikyti, supažindin
ti ir pratinti prie lietuviško 
veikimo, tuo jį įsųmoninanl 
ir įšauklėjant gerais ir susi
pratusiais lietuviais. O tame 
ypatingai svarbių rolę lošia 
ir Lietuvos Vyčių organizaci
jos 23-jų metų mėnesinis žur
nalas “Vytis”. Tad, ištikrų
jų, j®i ši organizacija buvo 
taip svarbi lietuvių tautai

niau, kada Vyčiuose priklau
sė didžiumoje iš Lietuvos at 
vykęs jaunimas, kada ten 
buvo susispietę įžymesnieji 
vadai, ir pats veikimas buvo 
daug lengvesnis ir platesnis. 
Dabargi šioje organizaci joje 
randasi beveik be išimties čia 
gimęs ir augęs jaunimas, me
nkai tepažįstus mūsų senųjų 
tėvynę Lietuvų, neprityręs o- 
rganizuotai veikti, tad ir pab 
veikimas yra ypatingai sun
kus.

Todėl, štai, šio mūsų jau
nimo organizacijos jubiliejam 
proga, visi vadai ir visuome 
nės veikėjai, visi buvusieji

KAS BUS DARIAUS IR Gi
RCNO PAMINKLO PRO

JEKTO AUTORIUS M

KAUNAS. — Dariaus ir 
Girėno paminklui statyti ko
mitetas jau galutinai apsvar
stė konkurso paminklo projek
tui paruošti sųlygas. Už tam 
tikrų atlyginimų Lietuvos ir 
užsienio lietuviai menininkai 
gali jas gauti Lietuvos Aero 
Klube, Kaune, Maironio g. 
Nr. 14. Konkursas bus rugsė
jo 30 d. Geriausiems dviems 
projektams premijuoti ir pir
kti yra paskirta lt. 6,000. —

Kaip žinome Ąžuolyne, Kū
no Kultūros Rūmų rajone. 
Mūsų menininkai konkursu 
yra labai susidomėję ir žada 
gausiai dalyvauti.

PLATINKITE “DRAUGĄ”



Trečiadienis, liepos 28, 193?

LIETUVOJE SMARKIAI PLINTA 
RAITŲJŲ SPORTAS

Lietuviai jau iš žilos seno
vės labai mėgsta žirgus ir 
yra puikūs raiteliai. Žirgas 
buvo artimiausia senovės Ine 
tuvos kario draugas ir ge
riausias jo padėjėjas. Raiti

galime matyti jodinėjant ant 
puikių žirgų vyrus ir 'mote
ris.

Parodyti kiek lietuviai yra 
pasiekę raitųjų sporte, kns- 

i met yra rengiamos raitųjų
senovės lietuviai dalyvaudo- j)lenktyng8. šiemet liep06 2, 
vo. karo žygiuose, medžiok-' ir 4 netoU Kauno> Klebo. 
lėse ir šiaip įvairiose pramo- prie sriauniojo No-
gose. Turėti žirgų ir mokėti rįeg, buvo surengtos aštunto
ji gerai valdyti bu\o subren- Lietuvos raitelių lenkty

•>u

dimo ir vyriškumo pažymys. 
Todėl lietuviai žirgus mylė
davo, jog ir miręs su juo ne
norėdavo skirtis: žirgas draug 
su jo savininko velionies kū
nu buvo sudeginamas ant lau
žo. Didelė lietuvių žirgo mei
lė, išaugusi į savotiškų žirgo 
kultų, labai ryškiai atsispin
di liaudies dainose, daugely
je Lietuvos liaudies dainose 
kukiu ar tokiu būdu yra mi 
nimas žirgas. Lietuvis
mylimam žirgeliui dainose 
nesigaili gražiausių epitetų 
švelniausių žodelių. Žirgas 
liaudies adinose ne tik berne
lio geriausias draugas bei 
padėjėjas, bet ir jo vikrumo 
bei grakštumo simbolis, pa
tarėjas ir būsimosios lemties 
pranašas. Žirgas ir raitelis 
tiek buvo lietuvių gerbiami, 
jog lietuviai žirgų su raitė 
liu pasiėmė savo valstybės 
ženklu.

Lietuvai, netekus politinės 
nepriklausomybės prasidėjo 
sunkios gyvenimo sųlygos. 
Nors lietuvio meilė savajaim 
ir išliko, tačiau dingo šaunūs 
Idetuvos raiteliai. Jie buvo 
priversti tarnauti svetimose 
kariuomenėse (rusų ir vokie
čių). Susikūrus nepriklauso
mai Lietuvos valstybei, rai
tųjų sportas vėl pamažu pra
dėjo atgyti. Šiandien mes tu
rime jau tris pulkus šaunių 
Lietuvos raitelių (gusarų, u- 
lonų ir dragūnų). Be to, rai

nės (konkūrai). Jose dalyva
vo kariškiai ir civiliai. Nors 
lenktynių sųlygos buvo ne 
lengvos, tačiau jose Lietuvos 
raiteliai pasižymėjo miklumu, 
patvarumu ir grakštumų. Le
nktynės sutraukė daug žiū
rovų, kurie entuziastingai ir 
su dideliu dėmėsiu visų laikų 
jas sekė. Šiandien raitųjų 
sportas jau yra tiek įsigalė
jęs, jo# beveik visose dides- 

savo nėse iškilmėse ir tautinėse šve 
ritėse mes matome didelius 
lietuvių raitelių būrius. Kau
ne veikia privatinė raitelių 
mokykla, kurioje mokosi gra 
žus vyrų moterų būrelis. Prie 
Kūno Kultūros Rūmų yra Ži 
įginio Sporto Sųjunga, kuri 
visokiais būdais remia Lietu
vos Žirginį sportų.

Kadangi žirgai turi dide
lės reikšmės ir krašto gyni
mui, tai Lietuvos Vyriausy
bė ir ūkinės organizacijos vi
sokiais būdais rūpinasi page- 
įinti Lietuvos žirgų kokybę. 
Iš vietinės veislės arklių dau
giausia rūpinamasi žemaitu
kais, kurie pasižymi dideliu 
pai varomu ir grakštumu. Į- 
vairiose Lietuvos vietose re- 
ug’omose žemės ūkio ir pra
monės parodose mes matome
daugybę įvairių veislių pui-
kių Idetuvos žirgų. Tsb.

KAUNAS, — Šiomis dieno
mis vandens kelių rajonas

telių būrini organizuojami pradėjo Nemuno krantų sut- 
prie Šaulių Sųjungos dalinių Į virtinimo darbus. Darbai dir- 
ir kitų organizacijų. Kaskart. barni prie; Kauno prieplaukos 
labiau raitųjų sportų prade- ir tunelio. Prie prieplaukos
da mėgti ir paskirti civiliai 
gyventojai. Gražiose Kauno 
apylinkėse rytais dažnai mes

numatyta dirbs iš viso apie 
50 darbininkų, o prie tunelio 
apie 200 darbininkų.

Prie Peipingo vartų. Dalis kinų kariuomenės pri© vienų 
vartų į Peipingų, į kurį įsiveržė japonai. Kas valandų gali 
kilti karas Kinijos su Japonija. ,

SUSIŽADEJIMAS

Susižadėjau. Prisiekiau amžinai mylėti.
Mano sužadėtinė šimto meilių yr verta!
Ji džiaugsmų -man. teikia, ji ir padeda Liūdėti — 
ji ir linksma jaunuolė, ji ir bičiulė rimtai

Tūkstančius kartų mano ji karštai bučiuota, 
jos pabučiavimų amžius neatvėsins — 
ji, visuomet gaivinanti, švelni ir spinduliuota, 
savo nuostabiausiu grožiu į save masins!

Visuomet rami ji — be piktų kaprizų,
be veidmainingumo, klastingos širdies,
tūkstančius suteikia malonių siurprizų,
kupinų laimužės, saulės ir rimties!

Mano mylimoji — iš visų gražiausia,
amžių atiduoti jai — dar permažai,
jos ištikimybė — kaip rasa tyriausia,
jos — be apgavimo tylūs pažadai!

Ar kamuoja širdį sielvartas didžiulis,
ar sugniuždo dvasių artimo skriauda,
mano mylimoji — tikras vis bičiulis,
guodžia, glamonėja, meili ir rimta.

Aš susižadėjau su drauge geriausia,
mūsų meilė tyra bus be pabaigos —
už visas puikiausia, už visas verčiausia,
mano mylimoji! — KNYGA — vantas jos!

Arėjas Vitkauskas
Chicago, III., 1937. IV. IG d.

Iš Mūsų Veikimo Centro
(Iš Federacijos centro raštinės — 2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, Illinois)

ŽMONES LINKSMIAUSI,
IR SMAGIAUSIAI LAIKĄ 
PRALEIDŽIA PIKNIKUOSE

o visi Chicagos ir apylinkių lietuviai 

važiuoja j

“DRAUGO”
VASARINI PIKNIKĄ

SEKMAD., RUGPIOCIO-ADG. 1 D. 
Vilniaus Kalneliuose - Sunset Park

prie 135tos ir Archer Avė., Rte. 4>A

jBesirengiaut prie kongreso

Už mėnesio laiko, būtent 
rugpiūčio 24, 25 ir 26 dieno
mis renkamės į XXVI Fede
racijos Kongresų, kuris bus 
Lavvrence, Mass. Apskričiai, 
skyriai ir visos katalikiškos 
draugijos prašomos rinkti ir 
prisiųsti savo atstovus į sva
rbų metinį mūsų Amerikos 
lietuvių katalikų veikimo ce
ntro suvažiavimų, kuriame 
bus svarstomi svarbūs visuo
menės reikalai, minima Lie-

kun. dr. Jonas Navickas, M. 
I. C., Tliompson, Conn., B. 
Nenartonis, Chicago, ILL, Ci
ną Nevulytė, Chicago, Ilk, 
kun N. Pakalnis, ^Brooklyn, 
N. Y., adv. Ant. Lapinskas, 
Chicago, Ilk, red. Sofija Sa- 
kalienė, Chicago, Ilk, dr. S. 
Šlakienė, Chicago, Ilk, red. 
Leonardas Šimutis, Chicago. 
Ilk, kun. M. Urbonavičius, M. 
I. C., ChicSgo, Ilk, kun. K. 
Urbonavičius, Boston, Mass., 
kun. J. Vaitūndš, Cicero, UI.,

tuvos krikšto 550 motų suka- j Anastazas Valančius, Cicero,
ktuvos. Referatai rengi ano: d1U- k',n- X Valantiejus, V a-
pie Lietuvos krikštų, apie so-1 terbllr>’’ Conn ’ K' Venc'1’”’
cialinius šių dienų klausimus, I L“1™"“’ M»” > Kaz- V,lm- 

skis, Brooklyn, N. Y.apie mūsų veikimo trūkumus.
Į Kongresų pakviestas ir ma
loniai apsiėmė dalyvauti J. E. 
Vyskupas M. Reinys.

Kongresas prasidės rugpiū
čio 24 d. 9:30 rytų iškilmin
gomis šv. Mišiohiis, kurias 
atnašaus ir pamokslų pasakys 
J. E. Vyskupas M. Reinys, 
Šv. Pranciškaus bažnyčioje, 
94 Brndford str. Kongreso po
sėdžiai bus Šv. Marijos par. 
salėj, 301 Haverliill str. Pra
mogos: pirmų vakarų koncer
tas, antrų vakarų bankietas, 
trečių vakarų šokiai. Plačiai 
apie programų ir dienotvarkę 
bus paskelbta atskirai spau- 
dojo.

Kandidatai Į centro valdybų
Apskritai ii skyriai nomi

navo šiuos mūsų visuomenės 
veikėjus kandidatais į Fede
racijos centro valdybų:

Kun. Ignas Aibavičius, Chi 
cago, Ilk, muz. A. Aleksis, 
Waterbury, Conn., kun. Jonas 
Ambotas, Hartford, Conn., A- 
ntanas Bacevičius, Chicago, 
Ilk, Jonas Balkūnas, Maspeth, 
L. I., Petras Bložis, Cicero, 
Ilk, kun. J. Čepukaitis, Phila
delphia, Pa., adv. Juozas Gri- 
šiu8, Chicago, Ilk, kun. Pr. 
Juras, lAMTence, Mass., kun. 
Magnus Kazėnas, Pittsburgh, 
Pa., red. A. F. Kneižys, So. 
Boston, Mass., prel. M. Kru
šas, Chicago, UI., Kaz. Km- 
šinskas, Brooklyn, N. Y., A 
J. Mažeika, Brooklyn, N. Y.,

Iš šių kandidatų bus išrin
kti devyni į Federacijos cen 
tro valdybę.

Vilniui Vaduoti Sųjungos 
) laiškas

Prieš porų mėnesių pasiun
tėme iš Federacijos centro į 
Vilniui Vaduoti Sųjungų Kan 

1 ne $405.49. Šiomis dienomis 
gautas pakvitavimas ir tokio 
turinio padėkos laiškas:

“Vilniaus vadavimui yra 
reikšmingas kiekvienas paau
kotas centas. Ypatingai yra 
rrikšmingi Jūsų, brangūs bro
liai, aukojami centai, nes jie 
yra ne tik ekonominė parama 
okupuotojo Vilniaus krašto 
lietuviams, bet taip pat ir 
didelės jiems 'moralinės ver
tės veiksnys kad gyvendami 
tolimoje Amerikoje, neužmir
štate jų ir kiek galėdami re
miate okupuotojo krašto va
davimų. Laisvosios Lietuvos 
.gyventojams Tamstų aukos y- 
ra pavyzdžiu, kaip reikia be 
paliovos kovoti dėl įžeistų ir 
pamintų teisių pagerbimo.

“Tamstų siųstus pinigus j 
per kan. prof. F. Kemešį ga 
vome. Reikšdami nuoširdžiau
sių padėkų, linkime ištvenni 
ngai ir vieningai dėl paverg
tojo Vilniaus krašto lietuvių 
laisvės pasidarbuoti.”

* Įtigos birželio mėn.
Birželio mėnesyje į centro 

iždų įplaukė šios pinigų su 

(Tęsinys 4 pusk)

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

sted St. ir floor lempa, 

taipgi iš Budriko naujos 

krautuvės, ir daugybė ki

tų.

fe • IMF ' ...
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(Tęsinys)

— Susirūpink savo sveika
ta, — labai blogai atrodai... 
Toliau taip dirbdamas ir men
kai valgydamas netesėsi.

Jaunuolis liūdnai nusišyp
sojo, o po to tarė:

— O ar sveikata dėl žmo
gaus, ar žmogus dėl sveikatos f

Pikta man pasidarė, kad 
dar stato tokius klausimus, 
tačiau kiek susivaldęs tariau;

— Ne, ne! Vistik sveikata* 
reikia rūpintis. Tamsta būda
mas sveikas ir ilgai gyvenda
mas, daug gero gali ateity nu
veikti, o apsirgęs džiova, ar

dęs mėnulio veidas ir vėl grei
tai dingdavo debesų vystyk- 
liuose. — Galimas daiktas, ' 
kad pašals, — pamaniau, ge
riau supdamasis j paltų ir su- 
stsegiodamos visas sagas.

Buvo jau vienuolikta va
landa.

Al iestas buvo patuštis. Tik
tai kur ne kur praskuba viena 
kita susitraukusi asmenybe, 
sutinki išdidžiai einantį polic- 
ninkų arba prašniokščiantį 
žiburiuojantį auto. Ir vėl vis
kas ramu.

Eidamas vis galvoju apie 
tų darbo ir vargo pelę. Mano 
akyse vis tebestovi liesas iš-

nj prie prieglaudų statymo 
jau būsime padarę.

Kų darysime toliau, kaip 
vykdysime į gyvenimų toli
mesnius savo užsimojimus, pa 
aiškės išvažiavime, kuriame 
bus pasakyta keletas pagrin 
dinių kalbų.

Beje, išvažiavimas, apie ku
rį čia kalbama, bus labdarių 
ūky.

gųjų vaikai gautų tinkamo 
poilsio vasarų. 1936 m. apie 
2,000 vaikų buvo aprūpinti 
vasaros atostogomis. Šitame

pašto perlaidomis iš užsienio 
buvo gauta lt. 2,878.100, —, 
šiais metais per tų patį laikų 
gauta Lt 3,036,900, —. Iš Jun

sųjudyje dalyvauja gail. se- gtinių Amerikos Valstybių 
serys, kapelionai, vienuoliai, j pernai per minėtųjį laikų bu- 
universiteto studentai ir skau vo gauta Lt. 1,772,100, —, o 

šiais metais Ll. 2,545,600.
Pašto perlaidomis pernai 

per penkis mėnesius buvo iš- 
sūjsta iš Lietuvos Lt 321,600, 
—, o šiais metais Lt. 196,600.

tai.

DAUGIAU 1$ UŽSIENIO
GAUNAMA PAŠTO 

PERLAIDOMIS

panašiai, palaidosi ir tas vi- 
sas viltis, kuriomis dabar ti- b‘,1«a veidas’ «“«««>“>» laP“s-
kiesi. Tai atsiminki - pabrė- ™1"8 ak>8’ neaukJta’ slinkus 

statula, kokių daug teko nia- 
- Kų dabar darysi... Tumi!*“fa,bri^darbininkų tarpe

sykiui, kol dar jėgos tarnau-
ja, malonu, rodos, jas sunau 
doti naudingam darbui... Ti-

Taip, bet kas slepiasi tose gi 
liose akyse, toje siauroj krūti
nėj!! Dvasia, galinga dvasia,

kiuosi, vėliau gyvcid.no Bųly-|Plianin5 ''^laužiama valia!
gos pagerės, - pridūrė paty- Sa^oma’ lr V^aulas « 

milžinas atrodęs; savo ūgiu,įėjęs, — ištesėsiu...
— Na, sudiev! ■

jam rankų.
— Viso labo, p. Redakto

riau! Ačiū už dovanų!
Širdingai atsiskirėmė.

— Beje! Dar atsiprašau, —

ištiesiau silpna kūno išvaizda labiau 
panėšėjęs į mergelę, negu į 
Karžygį, su kuriuo turėjo skai 
tytis visa Europa ir Vakarų 
Azija... Man rodos, kad tie 
dvasios milžinai visi atrodo 
silpnės kūno išvaizdos, ma-

sulaikė. — Būčiau-jau paini r-įŽiūkai. Paimkim.pav,, kad ir 
šęs! Prašau truputį luktelti, < gv. Povilų, šv. Bernardų, sv. 
— pasakė ir dingo savo kam- Pranciškų iš Asyžiaus, Jėzui-
bary j?. Ui minutės sugrįžo, 
nešinas pluoštu popierių.

tų Ordeno Įkūrėjų, arba kad 
ir mūsų Valančiauskų, Dau-

— Turiu paruošęs šiokių to- kantų ar kitus... Vyrai iš iš- 
kių niekučių. Gal, p. Redakto- jyaizdos — tik žvirbliai. Rodos 
rius, malonėsit pažiūrėti, — kur vėjas pučia, ten ir neša.
gal kas ir tiks.

, — Labai ačiū, — ištariau
imdamas.

— Čia jau nuo seniau panų 
šyta. Vis ruošiausi atnešei, bet 
kad ne pakeliui, tai ir užsitę- 
sę. Dabar patys malonėsit par 
sinešt. Tik jeigu kas netiks,

Bet jų dvasia, darbai! Jie

— pridūrė, — malonėkit ati-^niai prisikėlusioje Tėvynėje... 
dėti... Gal vėliau bus galima

Caritos Darbai 
Vengrijoje

Budapešto Kat. Akcijos Ca
ritas sųjudis jau dirba šešti 
metai. Nuo 1931 m. buvo iš
dalinta daugiau kaip 3 mili
jonai litų. 1936 m. surinkta

B»«tilijos puolimo paminėjime. 148 sukaktuvių nuo -Bas- gu virgujn 600,000 lit. šita- 
tilijos puolimo paminėjime, Paryžiuje, šįmet dalyvavo ir kitų vargSais, ra.
valstybių karaliai - sultonai. 15 kairė į dešinę: Rumunijos . . . vna, k •
karalius Karolis, Prancūzijos prez. Lebrun ir Morocco sul- . .. o-j- u j damas dėiuėsio, kad neturtin-tonas Sidi Mahomed.

Šiandien Mūsų 
Susirinkimas

Rengiamės

lr lietuvių Labdarių sųjun
Mes, labdariai, šį vakar, 8°8 eantr“ ir ku°P®s "“S“' 

renkamės į centro mėnesinį ,nSs Prie rudeninio išvažiavi- 
susirinkimų pasitarti svar- •mo’
biais organizacijos reikalais. Rudeninis išvažiavimas bus 

tuo ypatingas ir svarbus, kad
mas b«s Dievo Apvaizdos pa-, /aI*i”ai uudeginsune 

co labdarių ūkio visus moigi-

Neužmirškit, kad susirinki-

rapijos salė*j (Union avė. ir 
18th str.) 7:30 valandų.

Renkasi: visa centro valdy 
ba, direktoriai, kuopų atsto-* 
vai ir visi labdarių sųjungos 
veikėjai. Kviečiami ir visi tie, 
kurie domisi mūsų organiza
cijos veikimu ir kuriems rū-

č:vs. Sukursime didelį laužų 
ir tam tikra tvarka atliksim? 
morgičių deginimo iškilmę.

Kų tai reikš?
Tai reikš, kad ant mūsų są

jungos ūkio nebėra nei cento 
skolos, kad jis jau išmokėtas.

juos milžinais daro!... Ir jį, pi kilnūs lietuvių labdarybės Vadinas, vienų didokų žings
ni savo bendradarbį, aš drįs
tu laikyti milžinu, nes ne liki
mas iš jo tyčiojasi, tik jis iš) 
likimo... O, kad tokių valios 
milžinų pas mus daugiau bū
tų! Darbo jiems užtektų nese-

reikalai. Valdyba

i
KAUNAS. — Pernai pei PLATINKITE “DRA1JGA” 

pirmuosius penkis mėnesius . ..

LIETUVIAI DAKTARAI

TsL OANal 9346

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VV. Cermak Road 
Vai.: 8—4 ir 7—6 vai. vakare

Ketvergais pautai sutartu
2305 So. Leavitt St. 

TsL CAMal 0401

Tei. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

Ren.:
2426 W. 69 8k

patobulinti
— Mielu noru tai padary

(Pabaiga)

siu. Patarlės
Mane dar palydėjo pw laip

tus.
Aš jau gatvėje. Lietus nus

tojo lijęs, tik pro tarpnames

nėraAnt tuščios kalbos 
atsakymo.

Ach, kad mano akys tavo 
pūtė, drėgnas, šaltokas vėjas ^arbų nematytų, ausys tavo 
ir ginė pilkus grumuliuotas
debesis iš vieno dangaus kraš
to į ikitų. Protarpiais į mane 
pažvelgdavo baltas, išsigan-

kalbų negirdėtų.
Aimanavo, kam gudu pa

tikėjo, su žydu susidėjo. 
Dirbo svietui, išėjo niekui.

Iš Mūsų Veikimo 
Centro

(Tęsinys iš 3 pusi.)

mos: Federacijos 56 sk., Pi
ttsburgh, Pa., draugijų duok
lės — $21.00; Federacijos sky
rius, Norwood, Mass., dr-jų 
duoklės — $12.00; Fed. skyr. 
Slieboygan, Wisc., dr-jų duo
klės — $4.00; Fed. apskritys, 
Brooklyn, N. Y., dr-jų duok
lės — $3.00, Moterų Sųjun
gos 55 kp., Chicago, III. — 
$1.00. Viso — $41.00.

Leonardas Šimutis, 
A.L.R.K. Federacijos sekr.

AKIŲ GYDYTOJAI

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys ecsaminnojamos — akinis 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1301 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12:

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
Tat CAMal 0623

DR. A. J. MANIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyros seredą, 
sekmadieni susitarus.

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

LIETUVIAI DAKTA

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th CU Cicero, Ilk 
litam., Keb. ir Pėtn. 10—9 vaL v.

3147 So. Halsted 81. Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. ano 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVI^ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI

Sertey *82*
Dr. K. N arkai tis 

dabar yra su
Dr. W. ras

1747 W. Chicago Avė., 8519 Com- 
mercial Avė. 80 Chicago. III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryte iki 9 v. 
vakaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal 8utarti

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonai CAMal 117* 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonu REPnbiic 9600

I«L Oalnmet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare iiskiriant aek- 
nūdienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAOa ILL

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Proapect 1012 
Bu. TaL Republic *047

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

OPTOMKriUCAI.EY AKIŲ 
SPECIAI.ISTAS 

SuvlrS 10 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins aklų Įtempime, kur) 
erti prleia-tlml galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rao, skaudamą aklų karftt), atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Vlsuoae ataltl- ~
Kinuose erzaminavimaa daromas su I LIETUVIS APVOK ATAR

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
elektra, parodančią intxž-i.iuMaji klai
das. Spectalė atyda atkr.t’plama 1 
ttookyklos vaikus. Krovot akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedgllej pagal sutarti. Daugely 
atsitikimų akys atltMl-Kinuj^ be aki
nių. Ketoms pigios ketos nlrmlau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7d»9

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

Offise Houi-a
8 to 4 aad f U 9 P. M. 

Sunday k/ Appointment
DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEOM 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffoa

Nno 2 iki 4 ir ano * iki 8 vak. 
Nedėtomis pagal sutarti 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Mamų Telef. PROapect 1930

TeL OANal 6121

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road 
Ti

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, UL 
TeL Cicero 2573

Vai. 2 iki 4 popiet ir noo 7-9 yak. 

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMIock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.
_______________ Tel HEMIock 4848

Tel. BOUIevard 7641

DR. G. Z. VEZEL’tS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th Street

I
VtoL: naa 9 ryto iki 8 vakare

Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6918-14 
Res. KEMvrood 6107

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

756 West 35th Street

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI- 
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATLAN

KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR- 
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISA8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL

Ttotefonaa MIDway 2880
OFISO VALANDOS: 

vakaro. Nedėlinmia noo 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
Tel YARds 0994 

Bar: TaL PLAsa 9409
VALANDOS:

Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 ▼. vak. 
Nodgliomie noo 10 iki 12 dieną

DR. J. SHINGIMAN
S4 TIK 8 H G B Į I Ou

Mertcteoa Mokate Betono, Atlantic City 
Praktikuoja 80 metų 

Rmmatlzmaa Ir Mrrilne Ligoti 
Jo HpectrtyM

Valandoe 11-13 A. M., 3-4, 7-8 P. M. 
Restdeaclja 1S3I Bo. 54Mh Avė.

Tri. Cicero MM
OflMM Stoto Wmt 116h

Cicero, III.

u 1—S b 7—*
ir MadBL pe«a 

BffiDKNCUA
6631 S. Caihrato Ava

Ofiso TeL VIRginia 0036
BtoridendJoa TaL BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

Resideneija
8980 So. ClaretoMBt Ava.

Valandoe 9—10 A. M.
Nidilinuig pagal stotaftį

OCfiee

oiTj7iowAR
•YDYTOJAB IB 

2403 W. 8M SL, Chicago
MeMtteaa Ir TnlheKielale

DR. AJ. mus
GYDYTOJAM IB OHBOBGAM 

Ofisas 4300 S. Fairftefcl Avė.

VALANDOM:
— 7-9 
irRscLaissSL

DR. A. R. LAURAITIS
DIVTIBTAB

▲ntrad.. krtvlrtad. Ir aei
6-13 v. ryta: 1-4 ». p.; •-• v. a.

•rttadlenlale tone t v. r. Iki 1 g. g. 
161 Breutvag 

MELRO8E FABK, ILL
Plrmedlenlale tr

10 v. r. Iki I vai. vakare
•ettadtenlate auo t V. Brt » V. e. 

flekmarilenlata pagal eutartlee.

«< OAMa' IMT
Baa. P&Oepert 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
r lalli ^j- • 9989 8*. ArUaia 
VALANDOS: U ryto iki 3

9 iki 9 vaL
Tai Office W< <830

DR. SUSANNA SUKIS
Valandaa 2—4 pa pietų, 7—8 ▼. vak.

ir aahatnmia

Ava
1M. GROvokill 0617 

Of fina Tel HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marquette Road

VaL 9-4 ir 7—9 vak. 
ir Ned4Kma,e 
•otoatatae ClcaraJ 
1646 S». 4»tto Ot

Naa 4 Iki • vai. vak.

Uatoetų *▼. KryMami 11- 
jų pripažino American

AtotoodaUon ir American 
af Sorgeone. yra Clasa A 
Tai yra, ankičiaaai Amerl- 

madikaliai aotorltotoi mfim 11- 
gonlnp priakyrt prie garlanaip Ama- 
rikoa ligoninių. Reikale nasriokitėa 
Jaa patarnavimą 2700 W. 60th SL,
tai. HEMIock 4700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarŲ, dentistŲ, advokatŲ ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE

gyvcid.no
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ŽINIOS IŠ GARY, IND.

Kamivalo Užbaiga

Pereitą sekmadienį užsibai
gė karnivalas vietos lietuvių 
Šv. Katlniiero parapijos dar
že. Kartu baigėsi ir popule
rumo kontestas turp šio mies
to jaunų ir gražių lietuvai
čių. Kontestą laimėjo Alenu 
J ury tė.

Tadgi, praeito sekmadienio 
\akure buvo vainikuojama 
1937 m. populerumo koralai 
tė, Alena Jurytė, parapijos 
svetainėje. Žmonių susirinko 
pilna salė. Programa prasi
dėjo Lietuvos himnu. Vaini 
kavimas buvo labai įspūdin
gas. Miesto majoras, L. B. 
Ciayton, uždėjo vainiką ant

urytės galvos ir pasakė gra
bą kalbą.
r Iškilmėse dalyvavo miesto 

majoras su žmona ir vietos 
žymus politikas kapitoną* II. 
S. Norton. ItJuvo ir vietos an
glų dienraščio atstovas. Ma 
tesi svečių ir iš Chicago: d r. 
J. P. Poška su žmona ir Rė

VIETINES ŽINIOS

Viešas Laiškelis

Didžiai gerb. dienraščio Bi 
čiuli:—

Prašome priimti pakvieti
mų į dienraščio “Draugo” 
pikniką, kuris bus rugpjūčio 
(Augustj 1 d. Sunset Parke, 
135th ir Archer avė. Tikimės, 
kad kaipo geras mūsų dien
raščio bičiulis ir uolus rėmė
jas malonėsite atvykti ir sa
vo draugus atsivešite, kad 
drauge su mumis maloniai 
praleisti valandėlę laiko gra 
žiame parke.

Šis mūsų piknikas yra re
ngiamas, kaip sakoma, pasi- 
žmonėjimui ir suėjimui į ar 
timesnį kontaktą su visais 
mūsų bendradarbiais ir rėmė
jais. , , ,

Tikėdamies su Tamsta pa
simatyti piknike, liekame 

Pikniko Rengimo Komisija

Šešių Draugijų 
Piknikas

MELROSE PARK. — Čia 
lietuviai turi įvairių draugi
jų: pašalpinių ir idėjinių. Tu
rime ir Atletikos klubą, ku

bus su svetimtaučiais žaidžia 
Kdor bolę ir beveik visada 
svetimtaučius supliekia.

Vasaros metu čia netrūks
ta išvažiavimų - piknikų.

štai, rugp. 1 d. 6 draugi
jos rengia pikniką Lislę, III. 
Kurie neturi automobilių, 
tuos nuveš ir parveš busas 
už 25c. Busas išeis nuo 19 
gatvės ir Lake et.

Piknike 20-čiai laimingųjų 
teks dovanų 150 dol. vertės. 
Dovanas aukoja mūsų biznie
riai. Muzikos patieks Peoples 
Furniture Co.

Tikietų jau iš anksto daug 
išparduota.

Į šį pikniką kviečiami lie
tuviai ir iš Provaizo, Cbica- 
gos, Auroros, 8t. Charles ir 
kitų miestelių.

Daržas randasi netoli Au
roros, 10 mailių Ogden avė. 
iki Lisle, vienas blokas į šiau
rę pasukti nuo Du Page ri- 
ver. Reng. Komisija

kus - Lietuvytis su žmona ( 
Atvyko ir svečias iš Lietu
von Mečius Kviklys, Lietuvoj 
seimo pirmasis sekretorius ir 
Švietimo Ministerijos, vyres
nysis mokyklų inspektorius.

Svečaas iš Lietuvos ir dr. 
Poška pasakė trumpas kal
bas. Visi dalyviai klausėsi y- 

• patingai svečio iš Lietuvos, 
kuris nupiešė dabartinį Lie 
tuvos gyvenimą. Pranešė, ko d 
mūsų brangi tėvynė Lietuva 
dabar nėra tokia, kaip ji bu
vo rusų užgroblno laikai**. 
Mums visiems buvo labai ma
lonu girdėt svečią kalbant. 
Be to, svečias įteikė ir dovn- 
nų vietos gerb. kleb. kun. Si
monui Draugeliui — medinį 
nepaprastai gražų kryželį at-i 
vestų iš Lietuvos. '

Vietos kleb. kun. S. Drau
gelis, mėnesinio statistikos. 
žurnalo “Pasiuntinio” leidė
jas, buvo vakaro ir progra 
mos vedėju.

Adv. N. Valasina

Didelis Tikietų 
Reikalavimas

WEST SIDE. — Šioje ko
lonijoje randasi stambių lie 
tuvių biznierių ir nemaža ka
talikiškos spaudos rėmėjų. No 
tik patys prenumeruoja ket. 
laikraščius, bet ir savo kai 
įnynus paragina.

Dabar, kai visose Chicagos 
kolonijose eina didelis bruz
dėjimas, lenktynės geresniatn 
prisiruošimui prie vasarinio 
dienraščio “Draugo” pikniko, 
kuris įvyks rugpjūčio 1' d , 
Sunset Parke, apie West Side 
tikrai malonu kalbėti.

Pasirodo, vestsaidiečini 
“Draugo” pikniko bilietų pla 
tinime kol kas stovi pirmoj 
vietoj. Kam tik pasiūlai, visi 
perka serijų ir įžangos tikic- 
tus.

V'isi nori išbandyti savo lai
mę ir iš pikniko parsivesti 
geras dovanas. Visus įdomau
ja, kam teks dovana, kurią 
Kuba i tis savo ūky augina.

Liudvina Sanderienė, pirk
dama serijų tikietą, pasakė: 
“Jeigu aš laimėčiau tą rie- 
bukšlį, iškelčiau didelį balių 
ir su kviesčiau visus ‘Draugo’ 
reporterius

PRIEŠ KIEKVIENĄ 
MOTERĮ STOVI ŠIS 

KLAUSIMAS
Kaip aS išrodaa kitiems žmonėms T 

Vienok daugelis moterų rizikuoja sa
vo gražumą neatbodamos vidurių 
užkietėjimo. Tas dažnai mažina ga
jumą, sugadina odą, atbakina akis, 
blogina išvaizdą.

0 paprastas užkietėjimas taip 
lengvai pašalinama. Tik valgyk kas
dien po du taukštu Kellogg’s All- 
Bran au pienu ar vaisiais, tris sy
kiu* sunkiuose atsitikimuose. Sis 
gardus augmenims patiekalas pri
duoda reikalingos medžiagos iSman- 
kttyti vidurius — ir vitaminą B, 
kurs atgaivina visą viržkinimo ka
nalą. ,

Viduriuose All-Bran sugeria dvi
gubai daugiau vandens, negu pavs 
sveria ir {velniai iždrėkina žarnas. 
Jis nekuomet neveikia taip, kaip pi
lės ar vaistai, kurie dažnai negel
bsti.

Kellog’s All-Bran, turite žinoti, 
yrs maistas, ne vaistai. Jis patali- 
na paprastą užkietėjimą gamtišku 
bMu — todėl j’o pasekmės yra sau
gios. Pilkite groeeražse. Pagamino 
ir užgarantuoja Kellogg ii Battle 
Creek.

Mesto iždinėje. Šiame atvaizde Chicago miesto iždinė, kurioje namų savininkai skuba 
sumokėti pirmą 1936 »m. dalį (first instalment) taksų už nejudomas nuosavybes, taip pat 
taksus už personalę nuosavybę. Rugp. 1 d. yra “deadline”.

Nauji Biznieriai

WEST SIDE. — Veronika 
Milašienė (Kliknaitė) ir Ka
sparas Kraszewskis pirko už
eigą nuo Juozo ir Onos Ra- 
dounskių, 2259 W. 23 pi. Biz
nis tam name per daugel me
tų gerai išdirbtas ir turi daugK
kostumerių.

Nauji biznieriai įvedė daug 
pagerinimų ir patogumų, ka? 
atsilankiusius patenkina.

Nauji biznieriai žada atsi
lankyti ir paremti dovanomis 
“Draugo” vasarinį pikniką 
ir ta proga surasti dar dau
giau pažįstamų. Kasparas la
bai varosi laimėti gyvą pe
niukšlį, kurį, sako, iškeptų 
“grand opening” baliui.

Kostumeris

Malonios Varduvių 
Vaisęs

BRIGHTON PARK. — Mo 
terų Są-gos 20 kuopos narei 
Šakūnienei varduvių proga 
liepos 25 d. surengta puota 
jos dukrelės Jokubkienės na
me, kur viskas labai gražiai 
ir įūpestingai buvo paruošta

Kadangi Šakūniene yra e- 
nerginga veikėja, tai ir sve 
čių nemažai susirinko. Reikia 
pažymėta, kad Šakūniene de
dasi prie įvairių labdaringų 
organizacijų, nuo seniai pri
klauso Moterų Są-gai (tur būt 
bus viena pirmutinių 20 kuo
pos narių), kurioj irgi daug 
yra darbo ar energijos padė
jus.

svečių Paukštienė įtei
kė p-nigais dovaną ir persta
tinėjo svečius išreikšti veikė
jai linkėjimus. Beje, svečių 
buvo net iš kitų kolonijų.

Ilgiausių metų mūsų veik
liai Onutei! Kad kitais me
tais sulauktų dar didesnės ir 
linksmesnės puotos.

Koresp. A. P.

Pasilsėjus Vėl Į Darbų

T0WN OF LAKE. — U 
Sudeikienė su savo dukrele 
Anna ir Bertha Janušauskai
te grįžo iš atostogų, kurine 
linksmai praleido Detroit, Mi
chigan., Niagara Falls, Cana- 
da, Pittsburgh, Pa., New York 
ir kitose vietoje.

Grįžusi M. Sudeikienė vėl 
stojo į visuomenės veikimą.

Rap.

bhiuszs

Neužmokėta Nuoma Ji :buvo ižg^rusi nuo
dų. Be to, kambary buvo at
suktas gazas. Greit nugabe 
nūs į ligoninę mergaitė atgai-

Išgelbejo Mergaitę

Laurai King, 19 m., išgelbė
jo gyvybę neušmokėta nuoma 
už butą, kuriame ji buvo ap
sigyvenus adr. 2372 E. 70 st. 
Kai namų užvaizdą pabeldė 
jos kambario duris ir kai nie
kam neatsiliepiant įėjo į vi
dų, jame rado gulinčią mer-

Ar Jūs Žinote, Kad

Laikai vis gerėja
Bizniai gyvėja
Pramonė plečiasi
Darbai daugėja
Progų atsiranda vis dau- 

tomis progomis?
Jei turi ką parduoti, pa 

skelbk “Drauge”.
Jei nori ką pirkti, paskelbk 

Draugo’ ’.
Jei darbo nejsusirandi, pa 

skelbk ‘ Drauge”.
Jei nesusirandi buto, pa 

skelbk “Drauge”.
Jei turi butą išnuomavi

mui, paskelbk “Drauge”.
Tomis progomis pasinaudo

si, jei jų susirasi. O jų susi
rasti gali per “Draugą”.

Šitokie trumpi skelbimai 
“Classified” skyriuje visai 
pigiai teatseina. Naudokitės 
tuo skyrium.

LaMcz ir Sanai
J. Liriemis
S. P. Mažėta

MATYKITE JI ŠIANDIE
HEALTH-MOR

VACUUM-CLEANER 
ATLIEKA 82 DARBUS

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

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
A
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dyk • koplyčios visoseai Chicagos dalyse

.......................... 1 i iii i/ "■ — , asą

vintą. Ji iš Milwaukee atvy-1 bet, deja, darbo negalėjo ra
ko į Chicago susirasti darbo, Į sti.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylinttem — Vertulėms — 

BankleUrivs — Laidotuvėms — 
Papuošima ma.
LAFAYfcJTTB MM

Išdirbėjai aukėtesnėe rūšies 
paminklų Ir grabnumįų

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

Chicagoj
---- o-----

Huvirft 50 metų prityrimo
---- O-- r—

Pirkite tiesiai tA dirbtuvės Lr 
taupykite pinigus 

—o
Mes atlikome darbą, daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

-------o-------

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

527 NORTH WESTERN 
AVENUE

ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

A. S A 
JUOZAPAS SHIMKUS

mirė liepos 26 d., 1937, 12:50 
vai. po pietų, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Kilo ift Šiaulių apskr., Šau
kėnų parap., Paplefttaktų kai
mo. Amerikoje išgyveno 30 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterĮ Rozaliją, po tėvais Ja- 
Slnjkaltė, podukrj Stanislavą, 
poMūn) Stanislovą Ir gimines, 
o Lietuvoje keturius brolius ir 
tris seseris.

A. a. gyveno po numeriu 
4855 So. Damen Avė Telefo
nas Laf. 4174.

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioje, 4606 So. Hermita- 
ge Avė. I^aidotuvės Jvyks ket
virtadieni. liepos 29 d. 18 kop
lyčios 8:00 vai. ryto bus at
lydėtas J Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioj Jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges to- pažys
tamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Podukrfe, 
Posūnis, Broliai ir Seserys.

Laidotuvių dlerktorius J. F. 
Eudtikis. Tel YARds 1741.

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮAMBULANCE

n W A T KOPLYČIOS VISOSE U I I\A1 MIESTO DALYSE

P. i. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 

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

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

S. M. Skndas 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

I. J. Zolp 1646 Weat 46th Street

Phone BOUIevard 5203-5566

Ezerskis ir Šuns 10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULlman 5703

PAMINKLŲ
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 115.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 West lllth St, 

Telefonas BEVerly 0006 
skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.

GAJtT, nro. OBDOTUVIŲ DIKBKTOBIAI 
KELNER — PRUZIN

Gariaaaiaa patarnavimas — Motarla patarnauja 
MOO 080 W. 18th Ava



PHXPgIS =e=

VIETINES ŽINIOS

Lailkėsi Marijona 
Rakauskaite

Šiomis dienomis mūsų die* 
nrušeio redakcijų aplankė chi- 
cagiečiams gerai pažįstama 
Marijona Rakauskaitė, Lietu
vos Operos artiste, kuri da
bar vieši pas savo tėvelius 
Waukegan, III. Iš pasikalbė
jimo paaiškėjo, kad gerb. vie 
šnia pasiliks Amerikoj iki šių 
metų pabaigos ir duos žia 
eilę koncertų. Tai maloni ži
nia. Amerikiečiai, be abejo 
nės, gausingai lankys p-lės 
Rakauskaitės koncertus, nes 
norės jų ir pamatyti ir jo3 
dainavimo pasiklausyti.

Kalbės Moterų Veikėja
I? t ______

Šiandien 4 vai. po pietų die 
nraščio “Draugo” radio va
landa iš WEDC (1210 kil.) 
stoties. Kalbės Sofija Saka- 
lienė, Moterų Sųjungos vice 
pirmininkė ir “Moterų Dir
vos” redaktorė. GirdėsiYne į- 
domių žinių, dainų ir muzi
kos. Prašome pasiklausyti.

Marketparkieciai
Pirmyn!

Visu smarkumu marketpa- 
rkiečiai rengiasi į “Draugo” 
piknikų, kuris įvyks sekma
dienį, 1 d. rugpiūčio.

Šį sykį marketparkiečiai ža 
da sukirsti visas kolonijas.

Visi profesųonalai, biznie
riai ir kiti turintieji automo
bilius pasirengę važiuoti ir 
kitus vešti į Vilnaus Kalne
lius. Ir tikietais jau apsirūpi
no. Be to, į piknikų važiuos 
ir trokas. “Round trip” 35c 
augusiems, o vaikams su tė
vais dykai. Be tėvų vaikai 
nebus leidžiami troku važiuo
tu. Trokų duoda John Mond- 
zejauskas, 6600 So. Wasbte- 
naw avė., mėsos dyleris. Tro 
kaa lauks prie bažnyčios nuo 
12 vai. Išvažiuos 1 vai. Č’ia 
ir tikietų ga^ės kiekvienas 
gauti.

Šiame pknike bus daug bra
ngių dovanų. Laimingiems 
bus gera proga jas parsivešti. 
Reikės tik atsilankyti į pikni
kų.

Sustiprins Panevėžiečių 
Chorų “Draugo” 

Piknike

,'BRIGHTON PARK. — Vie

BUDRIKO PROGRAMA
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Į CLASSIFIED
NAMŲ TAISYTOJAS
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t
nas kostumerių paklausė biz- 
nierio M. Vertelkos, 4446 So. 
Talman avė., ar jis rengiasi 
l “Draugo” piknikų. Myko
las atsakė ne tik kad lau
kius, bet dar norįs prisidėti 
savo balsu prie panevėžiečių 
choro, kurį organizuoja Ona 
Budaitienė, 2316 So. Hovne 
avė. Biznierius M. Vertelka 
turi stiprų balsų. Kitų syk 
West Side priklausė prie baž
nytinio choro ir buvo piitnu- 
tinis organizatorius parapijos 
ir choro. Daugeliui naudingų 
darbų yra prisidėjęs prie Ba
žnyčios ir Tautos reikalų.

Rap.
» ____________ __

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DYKAI!

Visas būrys vasarotojų pra 
eitų sekmadienį klausėsi gra
žios Budriko radio programos 
iš stoties WCFL, nuo 7:30 iki 
8 vai. vakaro.

Šauni Budriko radio orke
strą visados meistriškai pildo 
gražius muzikalius numerius 
ir todėl jos klausytis yra. tik
ras malonumas. Kitos Budri- 

1 ko gražios programos būna 
kas ketvirtadienį iš stoties 
WHFC nuo 7 iki 8 vai. vaka
ro.

| Patartina pasiklausyti.

Kam reikalinga weather strips arba 
durų arba. Ian<ų lAtalsymas, kreip
kitės J J. Purtolu»s. Jis turi gerų pri
tyrimą tame darbe.

Adr< ias:
6425 So. Richmond Str.

Tel. HKMlock 8578

PARDAVIMUI TAVERNA

Pardavimui taverna geroje vietojo 
dirbtuvių apylinkėj. Pardavimo prie
žastis yra ta, kad turiu du biznius. 
AtsiSauklte 2424 Ro. Western Ava. 
Telefonas SEEIey >581.

RK1KAL1NGA MERGINA
Reikalinga mergina patarnauti prie 
stalų- restorante, turi būti neve
dusi. pastovus darbas. Atsiftauklt 
adresu 2151 W Cermak Rd.

REIKALINGAS DARBININKAS
Reikalingai" darbininkas, prityręs 
prie aklo darbo, turi būti apie pu
sę amžiaus. Kreipkitės | P. J. 
Lubinas. 6980 So. Peorla St.. Chi
cago, III., tel. Wentworth 4108.

RENDON TAVERNAS

Vasarotojas

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pajaukite

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Bnilder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspect 1186.

Pilnai Įrengtas, lietuvių kolonijoj 
randasi skersai nuo parkėa, gera 
proga dėl biznio, savininkas ant vie
tos, kreipkitės Anton Norbut, 4500 
So. Paulina St.

PAIEŠKO DARBO

Kam reikalinga moteris dėl lenj 
namų darbo, ražyklt 1

“DRAUGAS”
23S4 So. Oakley Avė.,

Boa J 76.

Žydų Organizacijos 
Priims Svečius Iš 

Lietuvos

Pasigailėjo Šunies, 
Atidavė 396 Dol.

Trečiadienį, liepos 28 d. Je- 
wisli Peoples Institutas Chį- 
cagoj rengia priėmimų Lietu
vos svečiams — Gilvydžini ir 
Kvikliui. Dalyvaus žydų ra
binai, pirmininkai žydų reli
ginių ir socialinių orgaaira 
cijų ir kiti. Taip pat daly
vaus konsulas P. Daužvardis 
ir S. B. Komaiko, kuris prieš 
porų metų buvo apdovanotas 
Gedimino ordinu ketvirtuoju 
laipsniu.
.'■■■ =•

Valgyklos adr. 6230 Kim- 
bark avė., savininkė M. Bla- 
kemores buvo besiruošianti 
nešti į bankų 396 dol. kai į 
vidų įėjo plėšikas ir pareika
lavo pinigų. Pamatęs tai šuo 
šoko savo bosienę ginti. Plė
šikas liepė šunį atšaukti, nes 
kitaip sakė jį nušausiu*. Už- 
pultajai paliko viena išeitis: 
arba šunį atšaukti, arba 396 
dol. atiduoti. Pasirinko pa
starųjų Pagrobęs pinigus plė
šikas pabėgo.

Brangiai atsėjo šis patogumas. Į vakarus nuo Chicago 
baigta ir jau atidaryta ši dalis Tri-State vieškelio — iš In
diana į Wisconsin aplenkiant Chicago. Nenorint sustoti Chi
cagoj automobilistams bus lengva jų aplenkti, neįsivėlus į 
trafikų. Pastatymas šioje vietoje tiltų per kanalus, iškėlimas 
vieškelio virš geležinkelių ir ištaisymas atsėjo virš $1,000,000. 
Kontraktoriai dirbo virš du metus.

Adv. Kai Atostogauja

Mūsų dienrašuio teisių sky 
riaus vedėjas adv. Ch. Kai, 
prokuroro padėjėjas, yra iš
vykęs atostogų į Michigan 
valstybę. Atostogauja su vi
sa savo šeimynėle. Netrukus 
grįš prie savo atsakomingųjų 
užsiėmimų.

Australijos vyriausybė iŠ 
laiko priežiūroje aštuonis mė
nesius visus tuoe šunis, kurie 
yra įvežami į Australijų, dėl
to ten beveik negirdėti šunų 
pasiutimų.

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

iii

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
OONTRAOTOR

2223 VVest 23rd Place
[Atlieka visokias medžio darbus,l 
■didelius ir mažus, už prieinamų! 
[kainų. Apkala namus Singeliais.j 

Į Dedame stogus.
Turi 35 metus patyrimo.

“Chrome Copper Tea Kel
tie” — švilpiantis arbatinis 
puodas. Žinok itex Dykai 
metinį “Draugui” skaitytojų 
tam, kurs suras vienų naujų' 
ir priduos $6.00.

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

TIRE O, NERVOU8, EXH8U8TEDt 
. .. Look to your sžomacfi

Sttft taktui BoMMtor'a Stoaaachlc Bltter» riekt ao« 
aad yoa wtt ųuickly nota how its medicinai herbą 
aad roaU hslp to rartUlisa yoar dicaativs (landa

HOSTETTER'S
Stomachic BITTERS

SKAITYKITE “DRAUGI”

50 parlor setų padarytų ant užsakymo po ................  ................................... $59-00
9x12 karpetai po .................  ........... .......................................?e.9s

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

pinigų sutaupymu

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

Tel. Boulevard 7010

Budriko propanui: NedJliomh ii stoties WCPL — 970 Kil., nuo 7:30 vai. vak.
Panedžliaia ir Pėtnyėiomis ii įtoties WAAP — 920 Kil., nuo 6:00 vai. vak. 
Ketveigsia ii stoti« WHPC —1420 Kil., nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak.

Good looking hair is au assct 
to a man. lt stamps him as a

I well groomed gentloman. Fom- 
ol gives a man's hair glow« 
ing h.alth and handsoma 
grooming through its amazing 
2-foid power... it cleans and 
nourishes. Fom-ol is a rich, 
foaming oil shampoo vvhich 
takos unkempt, siekly hair 
(man's, womon's or child's), 
and leaves it clean as a whis- 
tle and sparkling with Health. 
Fom-ol is so economical; a little 
goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c 
s«ze. Or, write for a generous 
Iriai bottfe, endosing 10c to 
cover aacking and postage.

FOM-OL
lon (ten a shampoo...i treatmentl

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

BUICK 

&
PONTIAC

> AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

806 W. 3 Įst Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, sav.

Bendradarbiai:

k.— ____________ ri

r^---------------------------------=----------------------------------------

“Olow Lamp“ I
Kam nėra reikalinga gera 

lempa? Štai jums gera lempa 
dykai. Yra tai graži, metalinė, 
nesukuliama lempa. Yra 9 co
lių aukščio. Silkinė 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

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA- 
VING AND LOAN ASSOCIATIOI 
OF CHICAGO direktorių susirinkiml 
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 į

VU/ ar voua \“-viiimim \ę>\

INSURED

t
EDERAL5AV1NCS

|aN0 LOAN AtlOCIATION 
or CMICAGO

2202 VVest Cermak Road
Telefonas CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, RaSt

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


