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DARBO IR DRABUŽIŲ
\ Kaunas, kovo 14 d., “ L.
t A .”. rašo: Potvynio į>avojus 

sujudino visą. Kauną. Vanduo 
iš ryto pradėjo naujai kilti ir 
kilo visą dieną. Apie sukir
stas vandens pakilimo rekor
dus jau nereikia nė kalbėti. 
Aukščiau normalaus lygio vau 
duo pakilo per 7 metrus. Kai 
kuriose gab’ėse vandens pri
ėjo, jau. ir iki 3, o kai kur ir 
iki dar daugiau metru! Jau 
ir centrinėse (Kęstučio, Mai
ronio, ir kitose) miesto gatvė
se susisiekti galima tik 'valti
mis. Pasakoja, kad 1931 m. 
Maironio gatvėje vanduo da- 
ėjęs ligi konservatorijos, o 
dabar nuėjo jau ir toliau. Mū 
su laikraščio (Vilties) spaus
tuvė taip. pat iš visu pusiu 
apsemta vandens. Netoli Kęs
tučio gatvėje esančioje ‘‘Bai
dė??” spaustuvėje yąuc(.ęns 
ra jau ir mašinų skyriuje.

Vanduo yra apsėmęs visus. 
Nemuno ir Neries pakraščius. 
Ties miesto centru vandeny jei 
visas žiemos uostas. Vandens 
toli ir už jo. Liūdnas vaizdas! 
Kęstučio gatvės dalyje ir ki-’ 
tur. .Daukšos gatve ėjęs vau-j 
duo jau plauna ir Vilniaus j 
gatvę. -Vamino semia rotušės i 
aikštės galą. Vytauto bažny-, 
čios vieno-galo langai žemai i 
vandenyje. Žuvų turgavietėje i 
prekybos būdelių matyti tik < 
viršūnės iš vandens. Jonavos! 
gatvės rajone susidaręs- vaiz-: 
das žmogų net pakrato. Van-| 
dens aukščiau ištisos eilės tro ; 
besiu langų. Prie vand. dež. Į 
pol., kareiviai, skautai ir. kiti 
Kareiviai pion. ten jau isitai-1 
sę kone dirbtuves. Nuolat re
montuoja, tvirtina įrengtuo
sius Jieptus. Norinčiųjų jais 
praeiti labai daug, nes tai 
kone ‘vienintele susisiekimo 
priemoriė su/Vilijampole. No-Į 
rint praeiti reikia laukti, ilgos 
eilės. Kai kurie, ypač moterys, į 
lieptais eiti bijo. Tokius ka-i 
reniai pionieriai ir -pavėdi.; 
Žmonės jų pasiaukojimo tik-i 
rai neužmirš. Valtimis leidžia [ 
nia važiuoti tik tiems, kurie 
apsemtose vietose gyvena. Ma! 
lonumui dabar nevietai 

Vandenyje yra eilė gana di- 
dėlių dirbtuvių — fabrikų. Jo 
navos gatvės rajone vanduo j 
yra apsėmęs “ Eloi-encc” par-‘ 
f ūme rijos ir muilo fabriką,! 
Soloveieiko malūną ir lent-i 
pi ūvę, Daukšos gatvėje rabinų} 
sąjungos archyvą, •Vilijąnip.o-| 
Įėję “ Inkaro” kaliošų ir gu
minių dirbinių fabriką, šukų 
dirbtuvę ir daug kitų. Karine

litų rajone vanduo' arti “ Pa
ramos” duonos-fabriko, “ Kę- 

’ stučio” gatvėje labai didelis 
i pavojus Amerikos lietuvių ak- 
’ cinės bendrovės mašinoms. 
Visi skaičiuoja did’elius' nuo
stolius;

Dėl tokio didelio' neatmena
mo potvynio judėjimas padi
dėjęs visame mieste. Matyti 
vieną po kito važiuojančius 
kariuomenės autosunkvežimius 
■pilnus kareivių ir reikiamos 
nukentėjusiose vietose susie
kimui palaikyti medžiagos. 
Ant kojų visa policija. Palai
ko tvarką, padeda nųkentėju- 

*;siems išsikelti, įspėja apie 
, pavojų. Žmonių pilna visur. 
Banguoja valtys.' Jei dar ne 

(taip gilų, tai per vandenį pl
iuškena ir vežikų arkliai. Le
dai Nemune ir .Neryje labai. 
$>ųy.ųtę,_ susimaišę h u žymė
mis, purvini. Prie vandens es
ančiose dar neapsemtose vie- 

1 tose prinešta daug visokių 
i šiukšlių.

Vakar vakare pirmojo po7 
I sėdžio susirinko užvakar 
vakarą miesto tarybos išrink

to ji dėl potvynio nukentėju- 
■ siąis rūpintis komisija. Posė
dyje dalyvavo ir visuomenės 

i organizacijų atstovų. Posė
džiui pinnininkavo ir komisi
ja i  vadovauja būrin. A. Mer
kys. Posėdyje praneštą, kad ■ 
vanduo jau yra užliejęs 54 

i gatves. Apsemti 554 gyvena
mieji namai. Viso pastatų pa
semta 730. Kii'k nukentėjo 
žmonių, tuo tarpu tiksliau ne
žinoma. Tik aišku, kad daug 
žmonių liko' be butų, valgio 
ir rūbų. Daug ko sunaikinta. 
Daug kas neteko pragyveni
mo šaltinio, darbo. Komisija 
nutarė viešą didelę nukentė
jusioms šelpti rinkliavą pra
vesti rytoj, sekmadienį, ko
vo 15 d. ■,

APVOGTA PHILADELPHI- 
JOS KATEDRA

PHILADRLPHIA, Pa., ko 
vo 28. — Apvogta vietos ŠŠ. 
Petr-o ir Povylo katedra. Pa
vogta keletas brangių daiktų. 
Mėginta atplėšti cikorijos du- 
rukės, bet neįstengta tai pa
daryti. Matyt, neturėta įran
kių šiam piktam, darbui.

Policija energingai ieško 
piktadarių ir tikisi juos su
sekti:

LAIVAS ANT SEKLUMOS NEW YORKO PRIEPLAUKOJE

Plaukiąs į Londoną prekybinis laivas AVillboro (b,000 tonų) anądien atsirėmė ant sek
lumos šalia Rače Rock švyturio Ne\v Yorko prieplaukoje.. Pakraščių sargybos laivai jį 
ištraukė iš tos pavojingos vietos. (A cine Photo)

JAPONAI PRIVALO RENG
TIS KARAN'.SAKO 

JAPONAS
• TOKIJO, kovo 28. — Žiū
rint į šiandienį sovietų vei- 

jkimą Sibire, numatomas bol- 
'ševikų agresivuinas ir todėl 
! japonai privalo rengtis karau 
i su Rusija, pareiškia japonų 
i užsienių reikalų
valdininkas.

E.JUUUJ

J. VALSTYBĖSE
\VA»SHIN(!T;ON. kovo 28. 

—- Amerikos Darbo federaci
ja skelbia, kad nemažėja be
darbių skaičius Amerikoje ir 
nežinia, kaip toliau čia daly-; 
kai klosis.

Prez. Rooseveltas ir kon- 
resas daug interesuojasi di-

ministerijos dft|io npdai.bo problema.
Senate iškeltas sumanymas,: 

Paskutinių dienų judėjimas kad padarius tyrinėjimus, kad' 
Sibiro pasienyje aišldai kalba,' radus, ta ip  nedarbas stove-' 
kad bolševikai mėgina naudo- I jo vykdant NBA ir kokia at- i 
tis nesmagia padėtimi japo- ! inaina įvyko NBA sugriovus. Į
nants po ivykusiojo japonų 
karininkų maišto Tokijo mie-, 
ste. Bolševikai staiga pradėjo; 
didinti savo kariuomenės skai I 
čių Mandžiuko pasienyje.

Anot japonų valdininko, 
bolševikų nusistatymas šian-

kūdikio žudikas

Wentworth avė. ir 33 gat. 
skersgatvy ugniagesių kokas 
susidaužę su gatvekariu. Ke
liolika. asmenų sužeista.

SKULPTORIUS P. RIMŠA 
CHICAGOJE 1

Penktadienį į Chicagą atvv 
ko garsusis skulptorius p. Pet 
įas Rimša. Jį pasitiko veikė
jų būrelis. Atvyko pas d r. 
Al. Bačkų. Vakare pas Auš
ins .Vartų kleboną kun. M. 
l’rbonavičių sukviesta būrelis 
veikėjų pasitarti dėl p. Rim
šos kūrinių paroilos ( ’hcagoj. 
Pranešta, kad yrą vilties gan 
ti tam tikslui vietą Art Insti
tute. Susidarė parodos komi
tetas, kurio vMdybon įeina: 
gari). pirm. ip. A. Kalvaitis, 
pirmininkė p-lė M. Breuzaitė. 
vice pirm. — adv. J . Borden,

kun. M. L'rbonavičius, Af.I.ę. 
ii adv. C’Ik Kai, sekretorės 
p-nia O. Kirienė ir p-nia K. 
Račkienė, ižd. p-nia Pi vari fi
lį ienė. J publikacijos komisiją 
nutarta kviesti visų laikraščių 
ledaktorius. Dr. Račkūs . ap
siėmė susitarti su lietuvių ra 
dijo valandų vedėjais. Komi
tetas pasiryžo padėti p, Rim
šai, kad paroda įvyktų kielč 
galima, greičiau ir sėkmingiau.

Šeštadienį gerb . svečias ma
lonėjo ap lanky ti “ Draugo”  
Redakciją. .

DIKTATORIUS HITLERIS 
LAIMES RINKIMUS

PA RYŽI L S. kovo 29. 
Šiandien Vokietijoje vykdo
mi balsavimai. Renkami ats
tovai. diktatoriaus Hitlerio 
pariamentan ir podraug pa
reiškiamas Hitlerio vadovybe

kieti jos žygius, kas yra lygu' 
laisvės varžymui. Šaukęsi Vi
sagalio, kad jam (Hitleriui) 
būtų suteikta stiprybė ‘‘ko
voti už mano žmonių.’’ teises.

Pažymėdamas, kad yra po-

TBENTON. N. J,, kovo 29. 
— Mercer apskrities seklių 
viršininkas areštavo Paul AVe- 
ndel, buvusį Trentono advo
katą, ryšium su lakūno Lih- 
dbergho kūdikio pagrobimu 
ir nužudymu.

Sakoma, kad areštuotasis 
išpažinęs, kad pagrobtas kū
dikis jo namuose buvo laiko
mas, nukritęs nuo lovos ir 
užsimušęs.

pasitikejimas. Tuo būdu Hit- litikų ir žurnalistų,' kurtę ne- 
leris nori nurodyti pasauliui, pasitiki jo žodžių širdingumu, 
kad visa vokiečių tauta remia jis šaukė:
jo žygius Pareinio atginkla- “ Nėra visam pasauly di- 
viine ir už Vokietijos laisvę desnės taikos sutarties jšven-, 
ir lygybę kovoje. tuntui garantijos,, kai kad ši

Byloj pasaulis patirs, kad Pa«™čanti ranka!”
Hitleris laimėjo balsavimus. Tai sakydamas jis 

savo r..nką naciams 
minga i raliuojant.

“ Mes siekiame Europai | 
naujos santaikos, paremtos 
tautų lygiomis teisėmis, -ne-; 
kokios bolševikiškos,”  1 sakė

Bus paskelbta, kad visa tauta 
pasisakė už jį.

Kad Hitleris laimės, negali 
būti apie tai. dviejų nuomo
nių. Patys balsavimai yra 
paprasta diktatūros komedi
ja. Balsuotojai neturi pasirin Hitleris..

Hitleris laimės

ištiesė
griaus--

Be to, prez. Rooseveltas sa 
v o keliu pašiūrė komitetą ir 
įpareigojo, kad jis rastų ir 
sutrauktų krūvon N RA nuo
pelnus nedarbo nuržinimui.

Daroma žygių, kad atgaivi
nus kai kurias N RA dalis <be-

dien yra be atodairos šaudyti darbių naudai. NRA veikiant 
į visus 'pasisukusius pasieny- darbas pramonėse jau buvo 
je asmenis. Tas yra ypatin- i įsisiūbavęs. NRA sugriovus, 
gas “ draugingo” japonams • viskas suiro. Pramonininkai 

jkaiftiyno elgesų’s. Japonų vy-j tuojau pasuko savo senojon ir advokatai darbuosis^ kad
riausybė protestuoja prieš vagon. Daug darbininkų atlei-įšis teismas atidėtų toliau inir 

sta, likusieji gi išnaudojami ties bausmės vykdymą Haup- 
ilgiausiomis darbo valandomis tmannui, kurs pasisako nekal-

TBENTON, N. J., kovo 29. killl0> kaip tik ^ ena ig ,,vje. 
-  Antradienio vakarą turi .jt, ; arba ba|suofl . . ta ip /( ar 
būti .nb-tics tanams įvykdy- ba pa|ikti ba,iota tušfia Bfl. 
ta B. R. Hnuptmannui, kurs ,iot(. nj, ra viptos> ku[. ,) ilsu o _ 
nu te istas m irti už lakūno toja< ga]MlJ pažvn)fti savf) 
I.indhergho kūdikio pagrobi- . .ne „ x<,,.a „ . kan(li<latų par
iii.j n nužudimą. lameiitan vardu. Kandidatą

Rytojaus dieną posediu bus ^ raSai yrfl atskiruope |akj.
taip \a- Bl0^e yjgj na,.įaj Pasibaigus

balsavimus, 
nes v iskas p a tv a rk y ta  jo Tą® 
mejiinui. Niekas negali ir ne
turi progos prieš jį balsuoti.

SUIMTI DR. PEACOCKO 
ŽUDIKAI

sušauktas valstybės
I dinamas, pasigailėjimo teis- 
■ mas. Gubernatorius Kofftnan

šiuos sovietu žygius.

balsavimams bus paskelbta, 
kad jie ‘‘išrinkti”  parlamen
to atstovais.

Rinkimai turi būti komcdi-
ja. kadangi pats Hitleris yra valioj.

C'bieagoj suimti keturi jau
ni plėšikai, kurie nužudė d r. 
Silber Peacoek, vaikų ligų 
specialistą, klastingai pakvietę 
jį pas neva susirgusį kokį tai

Dr. Peacoek saus. 2 d. vė-.
BAŽNYČIOJE SUSPROG

DINTA BOMBA Į --------- 7-------------
-------- I MEKSIKOS SOCIALISTIŠ

CUURNAVACA, Meksika, ' KŲ MOKYKLŲ BRO- ' 
kovo 29. — Nežinomi pikta-! ŽIŪROS
dariai susprogdino dinamiti-1 -----------
nę bombą TepetaLes miestelio MEXIC'O CITY, kovo 
bažnyčioje per pamaldas

Sprogimas sužeidė 8 vai

Ibe priedinio atlyginimo.
komedijantas. Vakar jis ta i-
gė politinę kampaniją Koelne 1®* vakarą išvažiavo pas "'sev: 
mieste, Pareinyje. Pasakė pas S&idį” ir tą  naktį jis nužu- 

uz bausmes vykdymo atidė- kutblf politinę prakalbą, ra- 'M as. Žmogžudystė atlikta 
jimą. Kaip daugelis kitų, taip gįnfĮanraS) ka[] vįsi vokiečiai plėšinio sumetimais, 
ir jis yra įsitikinęs, kad Lin- -iandien eįt balspotį h. ba,_ _ _ _ _ _  |

tu.
Gubernatorius ypač stovi

dbi-rglio kūdikio pagrobimas 
nėra vieno asmens darbas.

— Meksikos, VĮ'1'iausyb.ės pa-jllauptmanno apkaltinime yra. Nacių policija
u __  ___ stangomis angliškai išverstos j daug neaiškumų. Gubemato- liausiąs minias į Hitlerio pra Susprogdinta^ dięlelė

kus. Vienam vaikui nuplėšta brošiūros apie Meksikos soc-ia i ims pasiryžęs ir toliau vesti kalbas. \  engti prakalbų yra
listiškas mokyklas ir šiandien | tardnnus,-tad  suradus kitus nusikaltimas Hitleriui. O kas go teatre Suimti 39 įtariami
skleidžiamos J. Valstybėse.' kaltininkus. Vykdyti mirties nusikalsta jam, nusikalsta l>(nu nninkai.
Meksikos valdovai didžiuojasi i bausmę vienam žmogui, ku- valstybei. Nusikaltęs valsty-
soeialistiškomis mokyklomLs.! rio nusikaltimas abejotinas
Brošiūrų paskleidimo tikslas yra neteisingas darbas, pa 
yra, kad įtikrinti amerikie- .reiškia gubernatorius, 
čius, kad su jų mokyldoini

koja.

KARIUOMENĖS D IE N A

Illinois valstybėje bal. 6 d. 
bus minima kariuomenės die
nu. Iškilmių centras bus Chi-

I angoj. nėra nieko bloga.

18
siiotą už jį — Hitlerį. SUIMTA 39 BOMBININKAI 

rti.l. MENICO CITY, kovo 29.-

komunistų susirinkime Hidal-

O R A Sbei skaitosi išdavikas ir var
gas šiam žmogui! —

Per vakarykščią savo pra- CHICAGO SRITIS. —* Šiam 
kalbą Hitleris grasino valsty-'dien debesuota; popietį ar va-

PLATINKITE “DRAUGĄ” bėms, kurios nori varžyti Vo-Huirą numatomas lietus.

y
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“ D R A U G A S ” 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams .r korespondentams raštų negrąžina. 

Jei neprašoma tat padaryti ir neprislunčlama tam tiks
lui pašto ženklų.

Redaktorius priima —  nuo 4 vai. ligi 6 vai. popiet. 
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius

PRENUMERATO8 KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — $< 00. Pusei metų —  $$.50: Trims m ė n e s ia m s  
—  $2.00; Vienam mėnesiui —  75 c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metama —  $7.00: Pusei metų — $4.10. 
Kopija — .01c.

EK3-AMERIKIEČI0 SKUNDAS

šiomis dienomis gavome iš Lietuvos 
vi t no eks-uinvrikiečio laiškų, kuriame teisin
gai nusiskundžiama. Jis rašo:

‘‘Lietuviai katalikai Amerikoje žudė,,o- 
Lietuvos reikalams milijonus doleriu. Tai 
geriausieji Bažnyčios ir Lietuvos sūnūs ir 
duktervs. Lietuviai katalikai už milijonus

Milžiniškas Potvynis Kaune
Tokio Potvynio N ebuvo N uo 1906 m. -  Nuken- J

D IE N O S  K L A U SIM A I J

ir  pabėgo. Nuardžtas tihką, Vartų sie-
Dar daugiau įdomumo su- /?o;c buvo rasti 5 aukšti, bet 

kėlė plaukiančios -pro Kuiuių' siauri langeliai, pritaikyti šau- 
ant lyties 8 žąsys. A tsivijęsr (tymui iš miesto pusės. Tite

A - - mza v - t  • -  i • • t - 1  ««ūkininkas ir susirinkę žiūro- '■ reiškia, kad Aušros' Vartai
tėjo Apie 5,000 ŽSmoniŲ. — Liūdni i r  L in k s m i Į va: ging kraustyti žąsis nuo ; buvo Vilniaus miesto tvirto- 
Potvynio Vaizdai ledo. G žąsis, išgelbėjo, viena; ves dalis i r  vaidino tam tik-

nuplaukė, o vieną buvo ledą'! rą  vaidmenį sostinę ginant 
sutrinta. Į nuo priešą.

--------------------- , rp( ;e vatoje ^ur užpakili-
APIE VILNIAUS AUŠROS! nė koplyčios siena prisiglan-

t/ADTIIO | dusi prie Vartą sienos, atras
I AK I Uu f ti tam tikri graižai vartą  nifi-
-------- -  ; ruošė, kurie rodo, kad patys

Didžiausia m ū s ą  tautos • vartai turėjo būti kilnojami
šventovė yra Aušros V a rta i. aukštyn ir nuleidžiami žemyn.
Vilniuje, kur budi stebuklin-j Vidujinėje sienos pusėje po

LIETUVOS BVEčuAI IR MŪSŲ TAUTINIS 
GYVENIMAS

Šie metai mums, amerikiečiams, laimin
gi svečiais iš Lietuvos. Pas mus dabar vieši: 
Lietuvos aukštąją inokslo įstaigą atstovai — 
kon. prof. F. Kemėšis, kun. prof. Ražaitis; 
Lietuvos visuomenės ir  jaunimo atstovai — 
dr. J. Leimonas ir J. Laučka; Vilniui Va
duoti Sąjungos — V. Uždavinys ir meninin
ką atstovas skulptorius Petras Rimša, kuris 
tik ką atvyko į Chicagą ir atsivežė savo kū
rinius, kurią parodą reiks surengti.

Svečiu atžvilgiu mes lyg ir naujos ga
dynės susilaukėm. Seniau pas mus į Ameri
ką važiuodavo svečiai, kurie rinkdavo au
kas visokiems Lietuvos reikalams. Mes. ro
dos, auką nesigailėjoiu ir rinkėjus maloniai 
priėmėm, nes aiškiai žinojom, kad mūsą pa- 
lauta Lietuvai buvo reikaL'inga. Bet, dabar, 
kuomet mus lanko jau ne be .kolektoriai, bet 
Lietuvos visuomenės “ ambasadoriai”  šiaip 

■ jau apie tėvynę papasakoti, padėkoti už tą, 
ką esame jai padarę praeityje, užmegsti ar- 
1 imesnius įyšius, tuo ypatingai turėtumėm 
būti patenkinti ir tokius .svečius tikrai ma
loniai priim ti ir  tinkamai pavaišinti.

Mes. norinie, kad musą parapijos išsilai
kytą lietuviškomis, kad organizacijos nema
žėtą, bet stiprėtą ir bendrai, kad m ūsą tau
tinis veikimas eitu gyvai. Svečią jš Lietuvos 
atsilankymas, kaip tik prisideda prie mūsą 
tautinio sustiprinimo. Dėl to, neturėtą pasi
likti nė vienos Amerikos lietuviu kolonijos, 
kuri nepasikviestu malonią svečią ir neiš
girstu ją  žodžio apie Lietuvą.

Pasižiūrėkim, kaip kitos tautos daro: 
lenkai, airiai, žydai, čekai i r  kili. Beveik vi
sada jos turi svečių iš užjūrio ir juos labai 
iškilni ingai priima, su ypatingu atsidėjimu 
išklauso ją  pranešimą. Ne kitaip ir mes, lie
tuviai, turime elgtis, jei norime tautiniai a t

Jau  kovo pirmomis dieno- liemeniui.
išpirko L. P.‘ Boną, Tautos Fondui sudėjo mis Kaunas ėmė ruoštis suti- Kad iš apsemtą trobą na-
ši uitus tūkstančiu dolerių, tais pinigais Fri- k ti potvynį. Kovo 8 d., sekma- ktį neišvogtą likusią daiktą
burge ir kitur Lietuvos, sūnus ėjo mokslus; dieni Nemune ir Nery vanduo budėjo seniūno suorganizuota
deja liet. kataliką darbininkų pinigais išėję jau buvo aukštai iškilęs ir rei-! sargyba. Toliau nuo Kauno
mokslus nekui'ie liko ją  pačią priešais i r . j- ĵ0 iaujjfį ledo pasijudinant, esantieji miesteliai Zapyškis,
apostatais: Purickiai, Tamošaičiai, Mikolai-‘ Vandens paviršius pakilo įkį Kulautuva. S k ir s ta u  jai ir
čiai, Vilimai ir k. A rn ik os liet katalikai; 4 ]n 2Q um rvlo vanduo i (;il6 kain atsidflrg pavojuj
milijonus savo pinigu išėmę iš banką atida-: . _ _ Ar’ i- i • I i-- ■ • ■ i v--. . . • . m -• eme semti Marvelės kai- tlei ;en susm ukusią ledą. Vi-ve steigiamam Lietuvoje bankui, nes tikėjo A. . VT .................. x ,v . . . . . . . .  .. , ma, esantį tarp  Nemuno ir sui liejosi i krantus vanduopažadėjimus, kad nežus pinigai ir duos di- v . . u v
delį pelną. Daug lietuvių katalikų paskutinį]8la,to* Kar,uoinenfe dalls Ne_' ir ^ ,uė nan,us- 
savo uždarbio centą išėmė iš bankų ir pade-!11,11110 ^ er*es santaikoj ėmė
jo Žiliaus banke. Steigėją nežuvo nei vie- f sprogdinti h dus. Po keletos 
nas centas, jie apsirūpino save namais ir ki-pū'^M  vanduo pasijudino. Lė
tais turtais, bet visą kataliką pinigai žuvo dai ‘ėmė eiti. Kareiviai vos 
ir šiandieną dauguma senatvėje ir ligoje pfe- spėjo nuo ledo pasišalinti.
liko didžiausiame skurde ir varge, be duo- , , „ i-- iz *. *• * i, . . . , °  Ledams pradėjus eiti, eme i ti. Kęstučio gatve vanduonos kąsnio su ašaromis akyse i r  keiksmo . . ..  . , r .k ilti vanduo i r  pakilo ik i c , >ne veržtis i Maironio

gasis Dievo Motinos paveik- tinku buvo surastas lipdytas 
šias, globodamas Gedimino į u/i/rdjf Lietuvos Vytis, niaž- 
sostinę ir visą Lietuvos šalį. j daug toje pačioje ankštumoje, 
Patys variai seniau vadinami >l<aip ir išorinėje pusėje, kur 

Neries ledai i r  paėję kiek Ne- J/erfiaia&ą var/ais, kadangi jie į jis yra išlikęs nesunaikintas,
muno santakoj vėl sustojo. užtverdavo vieškelį, einantį iš! Užpakalinėje sienos pusėje, 

Vanduo vėl staiga ėmė k il- ' Vilniaus į Medininką mieste-, nukrapščius storą tinko sluok-

Pagaiian kovo 10 d., ant
radienį pavakarėj pajudėjo

e- ii ir pilį. Vardai į>«5ZaZ7/̂ 'i «nį, buvo rastas lipdytus bu- 
ga tvę . X V / šimtmečio pradžioje to-Reljefas, vaizduojąs vyro gaLžodžiais lūpose. Ir visas kitas bendroves re-i“ “ ** ..................  t . <zr .. 7 • ? •

in. 20 cui. Kmė semti Sena-; ir  artinosi į i_i*isvė» alėją. Ga-' /e vieloje, kur seniau stove-[vą. l o j i  gaiva vaizduoja pa-mė ir milijonus dolerių į jas dėjo, nes
re
to

reikalavo tautos gerovė: bendrovių steigėjai !llliest^ arčiau Santakos e -itv ė j buvo irpsemfi policijos Į jo kariškas bokštas, įterptas Uloniškosios Romos dievaitį 
ir ją vedėjai milijonus liet. katalikų dole-!sano,lus nannis gatves. B et'postai. Vėliau vandens aulcš-1/' tvirtas mūro sienas, gynu-;'^erA:«rą, prekybos ir  verslo 

B-vę, !P° pittų ledai ėmė lėčiau ei-ltis jau buvo pasiekęs G m. 184 [ sias Vilniaus miestą nuo n e -!globėją.
ztrrioinis bu-

globėją.
~ Išėmus plytas,

rią išeikvojo. Užtenka prisiminti L. A. B-vę, *P° p ittą ledai ėmė lėčiau ei-ltis jau buvo pasiekęs G m. 184 Į sias Vilniaus miestą nuo ne- Į,
Atstatymo b-vę. O milijonai dolerių sudėti ti ir pavakarėj visai sustojo.' cm. Tokio potvynio Kaune ne-1 tikėto priešininką įsiveržimo. J 
lietuvių kataliką Į bažnyčias, svetaines ir  -Mat prieš Zapyškį ledai su -; priklausomybės laikais dar n ė : Aušros Vartai, pastatyti įvo užmūryta vieno gotišku 
milžiniškas mokyklas ar jie netarnauja tau- sigrudo ir sustabdė ėjimą. r? buvę. i'inūsų sostinės gynimo tikslu, į stiliaus kiaurinė,i;istfi netikė
tos rtikalams? Ar tos įstaigos neskiepija lie- Potvynio pavojus ėmė di- V'anduo pasiekė Baziliką ir i ne vieną kartą buvo p riesi-j tos kiaurines pradėjo
tuvių kalbos ir papročių meilės į išeivių sir- dėti. Vanduo labai staigiai ė- ėmė veržtis į joe rūsius. Gat- ninku apardomi, apgriaunami, JTą/rė/i riešutai, išgulėjusieji 
dis? Pagaliau kokiems gi tautos- reikalams kilti ir  pasiekė *G m. 20 vės iš Neries pusės užverstos j bet vėl iš naujo atstatomi. , ten kelis šimtmečius. Spėjama,
lietuviai katalikai nedavė šimtų tūkstančių ' Žmones, susirinkę į  San-(ledais. Kariuomenė
ir milijoną dolerių? Ir kurio iš Lietuvos tau

tietė nau- ,» •, , - kad kiaulinėje turėjo būti a.p-. ... . . , . I Rne vidujines vartų puses '. . • t ■. . .  , , , . o i  (taką pasižiūrėti vos spėjo pa- jus no?.tomnius tiltus. Potvv- • - . t t i i ’Sigvvenusi voverele. Gaisrai
tos reikalams^atsiusto kolektoriaus nerėmė? ! - i i ♦ . * i • • • i , *' 1 ttra priglausta koplyčia. Ja  i „„.i. „ . . . . . . .  . , . bėgti, vanduo bematant uz-lnio komisija mobilizavo, daug: . . >• G- a r karo audrai siaučiant, tasAtvvko Žmuidzinavičius i Amerika rinkti*.. . .. , \ pust aty amo \s measiė 1C71 tn.\ ,_f. . ... . .
aukų šauliu Sųjungai, pasivadinęs žemaičiu lleJ\ - dap° ^enamieseio g at-;žmonių, .gelbėti nuo vandens. b(Įsieji lcafmelilaL Q a isra i^ ^ ^  galėjo būti isbaidy- 
ii jį rėmė,.,e, nors jo  misijoj pasiliko neaiš’ H . . Vytauto bažnyčių, Semi-[žmones ir turtų. Nuostoliai j į tas, o jo susnestieji riešutai
kurną. Įnanjos bažnyčią ir daug na-'milžiniški. Net ii- pačiame į ? (pasiliko apleistame lizde ir

'mą- Marvelėj buvo apsemta miesto centre vanduo pro ka-! /  . . .  4 (.šimtmečius lūkuriavo savo
U z ta ip  n n lz im sk a  ta u to s  re ik a lą  rem i- . . . .  . . . . . .  i J o s  v ie lo je  1720 m . p a s ta ty ta - ,^  . . . . .  x

beveik visi namai. (nalizaciją užkero daug apati-i z A - seimininkes sugrįžtant. Nesu-koplyčia, kuri įsstove-1mą Amerikos lietuviai katalikai turi pilną
teisę, reikalauti iš tautininkų valdžios su-. Ke visi žmpnąs spėjo su 
stabdyti persekiojimus ją  brolių Lietuvoje turtu išsikelti, todėl užliejęs!

nią aukštą. jo iki mūsą dienu. Toje ko-
Vandno užliejo centrai. P'ftš-! yj/y/čZdy'e kabo visam pasauliui'..

• skaitoma daugybė mūsą pra
eities i r  mūsą kultūros grū-

ir duoti- katalikams laisvę. Kad lietuvių j vanduo padarė jiems nuosto-P° nūnų, .esančią Laisvės A- ^ WO/z/rtę stebuklingas paveik- į
lalikų yra’ nepakenčiamu būklė Lietuvoje, j, Al,kšte.miu0Se namuose I aPfttines dalis- ' \ slun. Sęnuiu jis  kabajo pači,t \
vedant Liituvų tnutiumkų vyiiausybėi, tai j kitus aakž ' Kariuo»uen6 padare n a u j u s K o p l y č i o n  j
liudija- takiai: Tftutmmku valdžia uždare 4 ■, isnrogdinimus,' kad išjudintu i *. i -i »• •» i i - 1i iii— •• tus. į . piu^uui.nu.> nau v »stebuklingąjį paveikslą perke-
kataliku gimnazijas, apie 10 progimnazijų, | susikimšusios ledus, >1? I,ašie ii karmelitai kai XVII ;
2) Neleido atidalyti Kataliku Universiteto: Naktį iŠ sekmadieniu į pi-į Ąfabirti nuo nnsanlin Al'.,r '■ J karmelitai, km a  v i i  , 

antroje p u s ė j e •

| dėlių slepiasi apleistuose Vii- 
r - £ z /’jmaus mūruose.

I susikimšusius ledus.
Naktį iš sekmadienio į pi- i Atskirti nuo pasaulio Mar- (^ nifn,Pzlo 

Kaune, 3) Neduoda vyskupams laisvai va i-'„nadienį apsemtų ir  grędan-(vel, s kaini0 gyventojai pri- j ^ , , ^  p .yesta nlin6^ .

šventenybę saugoti ir  globoti, i
dyti vyskupijų trukdyt kunigų skirim e,pav.:fiy Vietų gyveiilojai neramiai jtrūko „laisto ir  jiems buvo,1:
Utenoje gimnazija išbuvo metus su viršum jauke

VYSK.MATULIONIO  
LAIŠKAS Iš KELIONĖS
J. E. vysk. T. Matulionis 

Rusų viešpatavimo laikais jo šo  “ Draugo” redaktoriui 
Aušros Vartai ir koplyčia bu-'11"0 laivo klxeter, kuriuo jis 

Šventąją Žemę:.
g«-

. . _  .  • j  .  u -  i išeinančių ledų ir pol- ;sute;kta pagalba,
be kapeliono. Tas pats incidentas su valdžia vvnio pabaigos.T ačiau  nei
įvyko Biržuose su kapeliono kun. Kripaičio v’ ; Kokią atsitikimą būta
skyrimu i Pasvalio gimnazijos kapelionu, ku- ' A v/. • - i • I o • i • • i i • ' • t • • T ninnkifi i
no paskyrimo valdžia nųpripažino. 4) Uždą- Zapyški susigrudus.e-1 i lųudeję le.lai nese si, sa-. vo pusėtinai apleisti. Jų at- i

ins ledams sprogdinti buvo ■ vim pro Kauną kravas siau- naujinimas ir pagražinimas • oiunciu sveikinimus ir
K a t i  svečių atvežtomis žiniomis iš Tč- Valdžia kišas? į kunigu'sakomus pamokslus kariuomenė. Jonavos ,dų, lentų ir  ręstų. -pradėtas 1927 m , tačiau tas riausius linkėjimus «  kelio-

ir daug- kunigą nubaudė, remdamos špijonu ° atv^ 'e ir kltur PUOiuenai ,DU kauniečiai sumanė m alką’darbas buvo atliktas tiktai ne& viduržemio jura. Kelione 
ir* policijos parodymais, kad pamokslai buvęlPia ^ es® pontoninį tiltą, Kad |pasigaudyti, susėdo į valtį ir ’paviršutiniškai. Tiktai 1931 ^ol kas sekasi gerai. Oras 
prieš valdžią. 6) Už šv. Mišią laikymą tauti-j gyven^°jai galėtą susisiekti su ; yrėsi tarp ledą. Staiga ledą 'm. fhitasi rūpestingai rėmo- grft^us, šiltas, saulėta, ramu.
ninkai ima mokestį iš kunigą, o patys pik- i Vilijampole. Apsemtose gat- lytys ją laivelį suspaudė ir nuoti Vilniaus šventovę ir  už-1 Tiesa, porą dieną gerokai pa
tinas! iš Hitlerio, kad jis taip daro. 7) Išlei-! vėse . važinėjo valtys, vežiojo (sutriuškino. Laivelis ėmė skę- simota sugrąžinti Aušros V ar-;sllP°- Aukščiausias teužlaiko 
do Įsakymą, nukreiptą prieš kataliku d rau -■ žmones ir  gelbėjo turtą n u o 's ti ir plaukėjai vos spėjo iš- tams piimykštį ją  grožį. ' i 115 geroje sveikatoje, kad il-
gijas ir  organizacijas ir nuo tautininku ma- vandens. Vanduo nekilo, b e t . sigelbeti užšokę ant lyties. ’ Beremontuojant surasta la- gai galėtumėt ginti su plunk-

ir nekrito. i Labai nustebo žmonės, pa- bai įdomią senoviškojo Aušros sna Dievo, Bažnyčios ir  Tė-
MarveLė;? nameliai, žiūrint 'matę ant ledo lyties plaukia-1 Vartą papuošimo bei įren g i-i^P ės reikalus!'-

i.š aukščiau, atrodė kaip dė- litį šunį. Jis  iš kažkur uuvo'm o liekaną, kurios gana ryš-1 - -

vynes Lietuvos.

dviejų  ENCIKLIKŲ SUKAKTIS

Šiais metais gegužės 15 d. sueis penki 
metai kai Popiežius Pijus X I išleido encikli
ką apie socialinės tvarkos rekonstrukciją 
(ČJuadragesjnio Anuo). Tą pačią dieną sueis 
4Č> metai nuo- pasirodymo garsiosios popie
žiaus Leono XIII enciklikos apie darbinin
kų būklę (ILeruin Novarurn). Šios dvi enci
klikos viena’ k itą  papildo. Jos nurodo žmo
nėms kelią prie socialinio teisingumo. Ju*i- 
kėtą pasiruošti, kad tinkamu būdu paminčįi 
ją  sukaktį.

Kataliku organizacijos turi aktyviai da
lyvauti veikime, kad išvesti pasaulį iš šią 
dūmą ekonominės ir socialinės krizės. Tai 
y r i  šią dieną tikinčiąją vyrą ir moteią j/a- 
reiga susipažinti su encikliką dėsniais ir per 
ekonomines ir valdžios organizacias juos vy
kinti į gyvenimą. Pijaus X I enciklikoj ajiie 
socialinės tvarkos rekonstrukciją pasakyta, 
kad, jei norime apaštalauti darbininku ta r
pe. patys turime būti darbininkai; jei nori
me būti apaštalais pramonės ir jjrekybos pa- 
>aulyjt\ patys turime būti darbdaviais ir įnio- 
n'įlinkais. Vadinas, visi turi Įiažinti Bažny
čios nurodymus, kaip naikinti skriaudas, ei 
(i prie .socialinio teisingumo.

Tinkamu .būdu surengus enciklikų “ Re- 
rimi NovarllIn, ’ ir  •iQuadragesimo Anuo“ 
sukaktį, labiau susipažinsime su ją  princi
pais. gausime jiems daugiau pasekėją ir va
dą įgyvendinimui išganingojo socialinio te i
singumo Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

į Encikliką sukakties paminėjimą Įmetu 
rengti mūsą veikimo e ntro — ' L. K. K. 
Federacijos apskričiai ir . kyr:,.’

lonės prikla-uso leisti ar neleisti kataliku 
draugijoms veikti. 8) Spaudoje katalikai nie
ko apie savo persekiojimus negali rašyti, o 
tenkintis tik tai ką l.idžia griežčiausia ją 
cenzūra. 9) Visokiems sektantams ir porno- 
grafiškai spauda pilna laisvė duodama, kuri 
juodina katalikus. 10) Praėjusį rudenį vie
šai tautininku organizacijos išnešė rezoliu- . . . . [ ; T ; ~ ~  šiemet i Pietų Afriką vra
rijas prieš kataliku organizacijas ir jas siū-(v-vda,l,s vfl Sr!Jž'nlas 1 "["vers. teta pro e- ga. ugdyti jau užmegztų Dovydaičio š e l p i m o .^  
lė valdžiai uždaryti ir nelemtu savo įstaty- lf,oriautl- kų su fondu da- | fondų

žės, plūduruojančios vandens atneštas plaukiančią ledą ir ’ca; atskleidžia senoviškąjį tą  LETUVOS GARNIAI AFRL 
jūroje. Šalia namų kyšojo iš nesiryžo per ledo lytis šokti 'vartą vaizdą bei istoriškąjį jų j q i VALO
vandens medžiai, apsemtais į krantą. I ’ag'aliau įsidrąsino vaidmenį. _ _ _ _ _ _

i susimetę labai daug. garniu. 
* Išsirodo,, jie ten dirba dide-ryti. “ Darbininkas”  taip pataria: . ------ ---- , ------ -----™  .

“ Dovydaičio šelpimo fondas reikia to- rč “ Amerika” . Pritariame ir mes. Tik mes P 1 darbą — sunaikina labai 
Visi Amerikos lietuviai' katalikai, kurie diau ugdyti. Daleidus net (tas vargu ima- Į iri anom, kad toks fondas turėtą sušelpti ne j ^U g skėrių —. sąrančią, 

taip gausingai ir nuušii’džiai yra parėmę įvai-'nom a), kad Prof. Dovydaitis išlaikys vyriau- p ik  prof. Dovyilaitį, bet reikale esant ir ki- Pasak laikraščių garniai
rius Lietuvos reikalus, visai teisingai gali i svbes nurodytą jam elgesio liniją, vadinasi, tu s  kataliką veikėjus, kurie, vienu ar kitu ( inetaįs sutaupys 
skųstus, kad dabartinė Lietuvos vyriausybė ni.kail nė nemėgins “ susiuostyti”  su atei-
jirins yra nedėkinga, nes negailestingai su- t in inkais, tai vis dėlto mes privalome turėti 
varžė kataliku laisvę. Kai kas norėtą įtikin- fondą jo ateičiai aprūpinti. Jam, kaipo rie 
ti, kad mes, amerikiečiai neturime teisės nam iš pasirašiusiųjų Nepriklausomybės ak- 
kelti balsą vlėl sunkios kataliką būklės Lie- tą. valdžia yra davusi kiek žemės Čekiškės 
luvoje ir reikalauti jiems laisvės. Jei katuli- apskrity, bet ta žemė tuščia, be triobėsią. 
kti turėjo teisę milijonus sunkiai užd irb tą , Profesorius santaupų neturi. J is  viską su- 
dolerių pasiųsti į Lietuvą visokiems jos rei- eikvodavo spaudai, katalikų akcijai, drau

mu valdžia matyti to siekia”. Kiek prityrėm, šiam sumanymui prita-

’ietą
¥ g -------, ------ apie 2

/ < - • t , - „ t • n t i »»>Kjonu švara sterlingą. Jie(^aršiojo lakinio pulk. Ch. LindberghoĮ , _ . . . _
M’inaus nužudytojui ffauptmannui mirti elek-!s r̂lus su es 11 n e ie ie i’ės jų 
Iros ketlėj paskirta kovo 31 d. Ne\v Jersey ,,aikintl kltoinis priemonėmis, 
valstybės gubernatorius H. G. Hoffman iš - įklinŲ y«uomet tekdavo imtis 
naujo asmeniškai ima daryti tyrinėjimą su kraštų valdžiai, 
tikslu ar nesuras ir daugiau kaltininką toji

būdu nukentės nuo tautininkų vyriausybės. Afrikos vyriausybei

Puošė kraštuose skėriai yra 
at 

ūką
.tautai, senatvėje persekiojamas ir ujamas, dar labiau įsitikinti apie Ifauptmanno kaltę} v. •>

<- Į tas stambiausias ir uoliausias katalikiškosios ir stengiasi surasti i r  kitus kaltininkus. Tai Į Atskridę garniai turi gerą
Bostono lietuviai katalikai įsteigė prof. į Lietuvos darbuotojas, turėtų palikti be ry- jo pareiga. Juk giibornatorius tmi teisę mir-J PrW ^ eni“ ^ rir M

Dovydaičio fondą tuo laiku, kuomet atėjo (tojaus ? ne, ta m intis mums katalikams ne- I ties bausmę dovanoti, jei surastų didesnių W ū ia t, kai didžiausios lėktu-
žinia apie jo pašalinimą iš universiteto. Pra- pakenčiama. Katalikiškoji visuomenė negali I ar mažesnių abejojimą nubaustojo nusikal-Į v ų ^ k» < ^
dėjus rinkti aukas, sužinota, kad Jirof. D-- Imti t.,ip nedėkinga. J i privalo mtuziatdin

valams, jie turi teisę ir savo pageidavimus (gijoms ir darbininkams. Dabar jam sukakus j baisioj byloj. Kai kurie laikraščiai piktinasi L  ajgį nelaimė kai ją daug* 
>ėi reikalavimus* siųsti. j50 metų,! su didele šeima, ateitis persistato j tuo gubernatoriaus žygiu ir  jį pajuokia. B e t , n e s  sunaikina L

-----------7---------  Į nemalonioj šviesoj. Visą gyvenimą dirbęs Į mūsų manymu, jis gerai daro, jei nori pats į " .
ATTvn a t ^ tz  ̂ 'ciz\'NrT\ A c< ‘i....t..i . . . . . .    1 . 1 .« ; nioumo I ilni. Isihion įsitikinti jntiri T-Tn įirtlm’jnittzt IPROF. DOVYDAIČIO FONDAS

tune. “kėliu pripildytose srityse
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Mažųjų Skaitytojų Skyrius

Skausmo Karalystė
kartu su Tavimi kentėti. Pa
laimink tų pasiryžimų, kai jų 
lūpos kalbės trečių paslaptį —

sopulingas erškėčiais 
vainikavimas.

Jėzus buvo nuteistas mirti 
i kryžiaus mirtimi. Pagal pa- 
įprotį Į žudymo1 vietų pats ir 
kryžių turėjo nusinešti. Pikti 
žmonės sudarė tokią procesi

jų ,  kad nei pats pragaras bai- 
jsesnės nebūtų sugalvojęs. Ne- 
jgeri žmonės J į pajuokė ir ko- 
I Įlojo! Tačiau vis dėlto išvar- 
| gintas Išganytojas koks ma
ltomis sutikusiems J į  žmo- 

. ' Inėms: savo Motinai, pamal- T »^bar dvasia nukeliausime džiomg moterin Veronikai, 
■karalystę, kui; Jėzus kaip K j  Jam veidQ mišhlostg ir 

o Marija j k u r i s  kryžių padė
jo nešti. Prisimink, kad . lai

Ir  Aš Noriu į Daugy 
Patekti

JTai buvo ketverių metų 
stabmeldžių vaikelis, Štai ką 
T. R, Pieper, Kinijos misi jo- 
nierius, pasakoja apie šį nja- 
žų dangaus ieškotojų.

“ 'Vienų rytų, eidamas į baž
nyčių šv. Mišių laikyti, radau 
prie mano buto durų Verkian
tį vaikelį:

— Ko nori? —■ paklausiau. 
Iš kur esi?

,Mažasis, kiek nusiraminęs 
pasakė, kad jo tėvų namai =e- 
sa už 3 va. 'kelio.

Išganytojas Padėjo 
----- ----

Vienas maldininkas vienuo
lis, globojo vaikų — našlaičių 
prieglaudų, bet kartų jis pri
trūko žmonių duodančių pini
gų. Visi vaikai badavo.

Vienuolis nuliūdo. Jam aša-1 
ros byrėjo, žiūrint Į liadaujan-1 
čius vaikelius. Paskiau jis j 
nuėjo į bažnyčių ir karštai 
meldė Išganytoją pagellios.

Kai vi'enuolįs, parėjęs iš
bažnyčios, rado savo priean-I 
gyje belaukianti, žmogų, kuris 
jam davė nešlaičianis išlaiky-

— Bet, vaikeli, dm tu ieškai?! ti pinigų. Ačiū Dievui. Badas
— A š noriu misijonierių I prašalintas. Vaikai pavalgy- 

' i:-..- Suliet. plėks. Šlevnys.]

PAVASARINIS VAIKUČIŲ ŽAISLAS

Kaip kiti metų laikotarpiai turi savo žaidimų sezonų, 
taip ir pavasaris. Pavasari vaikučiai pirmiausia mėg
sta “ kaitos” .

A. Tyrvolis.
j Nors Vieną, Vieną 

Spindulėlį
ĮNors vienų, vienų spindulėlį ’ 
■Tavęs, o Viešpatie, meldžiu! 
(Iana jau skausmas širdį gėlė, 

i Dygliu jų kruvino skaudžiu. ,
įNors 'vienų, vienų spindulėlį 
'•Nuo Tavo tolimos saulytės 
Kaip pirmų žydinčiąjų gėlę., I 
Kaip šypsnį mylimos mainytės.
Nors vienų, vienų spindulėlį 
'Tavęs, o Viešpatie, meldžiu! 
Gana jau skausmas širdį gėlė, 
Dygliu ją  kruvino skaudžia

darni, turi balsų, o žuvys ne. 
Kodėl Ž

— Labai paprastai. Dėl to,; 
kati jos gyvena vandenyje. Ot, 
įkišk galvų i vandenį, pama
tysi a r galėsi kalbėti'.

•ganų karalius,
skausmu Motina kara-

njo raudonumo roželes. iketvirta paslaptis —
_  , , įnešimas kryžiaus j KalvarijosVienų vakarų, paskūtmj ze-] kaina

mėje Jo gyvenimo vakarų, a- '. ■ ' ,  ,
tėjo Jėzu i'su  apaštalais i A- „staI  J gzus a,nt Kalva'  
lvvų darželi. Čia .prasidėjo Jo i «Į<g. kalno. Prikaltas prie 
kančios. Per Ji perėjo mirties i kryžiaus. Kryžius įkastas iZ-- |~ gaU]_

rasti!
— Tai kų gi tu jam sakysi? 
— Aš Į dangų noriu eiti, — 

tarė verkdamas ii- keldamas Į 
mane savo mažas rankeles.

Apie gražųjį dangų ir apie 
lai, kad baltasis misijonierins 
čia atėjo visus vaikus į dan
gų nusivesti, jam buvo papa
sakoję krikščionių kaimo gy
ventojų vaikai.

Taigi, vaikelis, bijodamas,

—  Kų? Tamsta nori par- 
i duolii man šį namų — juk jis 
taip drėgnas, vanduo sienom 
varva.

baimė, "fone srauju prairai- zen’?-_.®a^ £  aptemo, ,nes. •*' !kad ji vienų nepaliktų, slapta
. .  -r- • - - -i • t Yioom om -zniTATi i rnki 5-tnr_ . ... . _ . . .tuoti. Jo lūpos sudejavo: 

“ Mano siela yra nuliūdusi li
gi mirties.”  Taip turėjo būti 
sunkios kūno ir sielos kan
čios, kad Jis  ėmė. skųstis-dan- 
giškajam Tėvui: “ Tėve, jei 
galima, tepraeina ši kančių 
taurė.”  Tačiau ’ tuoj ir vėl: 
“ Bet ne mano Valia teesie, 
tik Tavo.”  Tų baisių valan- 

, dų, kada Jėzus Alyvų darže
ly kentėjo nž visų, laikų žmo
nes, tn  prisimeni kalbėdamas 
pirmųjų sopulingosios rožan- 

gf. čiaus dalies paslaptį — 
Kristaus kančia Alyvų darže.

Vienas .blogas, apaštalas, Ju 
das išdavė- Išganytojų nege
riems žmonėms, .kurie J į nu
vedė į teisiną.- Ak; kiek. Jėzus 

. turėjo iškentėti, ir  vis' žmo
nes mylėdamas! Buvo iš rū
bų išvilktas ir nuplaktas. To!
budeliai J į kankino, kad pa 
leistas laito ant žemės visas 
kruvinas lyg negyvas. Prisi
mink tai, kalbėdamas antrų 
paslaptį —

žiaurus plakimas.
Budeliams ii" 'Jėzaus prie 

šams neužteko vien tik  J į nu
teisti įnirti. Užsimanė ir kan 
Ifintį. Didesniam pajuokimui

negalėjo žiūrėti į tokį šmr- aJiko tg namus ir ts vie 
pūlingų reginį. Jėzaus priešai 
tačiau ris dar koliojo Jį ir
keikė. Mirštantis išganytojas 
meldėsi ir laimino. “ Dar šian-

nas naktį atliko ilgų kelionę; 
mieste susiieškojo misijų na
mus, ir  dabar.iš čia jau ne
galėjo jo be nieko išleisti.

dien su manimi būsi rojuje” , įi,rigmgrne d nievo ie&0-i įo/arkli” 
išgirdo zniogziiavs, kuris mel- -rr J. •dė malonės. “ Atkisk ^  j į g g  namo. Privaziav

Tikrai Nudavė
Čigonas Tiesą Pasakė i ---------

_______  Juozukas parėjo namon su
Perša čigonas žmogeliui skylėtais drabužiai^ Motina 

pirkti gražų arklį. pastebėjus pagriebė už kupros
_  Bet ar jis geras, neturi I '1' reikalavo pasiaiškinimo, 

jolrfų trūkumų? — klausia! “ Kur tu buvai? Kų tu da-Inuo ugnies, 
žmogelis. rei? Kas tau taip skyles kel-

— Aš tau, ponuli, riša tie-Jni?se išplėšė?”
ša pasakVsin, — atsakė či- “ A, mes tik su vaikais žai-Į ~ — i -
gonas: tai y ra  labai geras dėm krautuvę. Kiek-vienas kodel . T O  neisd“° .. ,
arklys, bet tiktai viena f rū-i vaikas turėjo kuo būti. Vienas:da 3ota° bals0? Pa~ P ^ t a
kurną turi': nelipa į medi.... pyragu, -kitas, žuvimi, |

— Kaip jis gali lipti į rnę-į kumpiu, o aš turėjau į
dj? Kam to arkliui reikia? — puiti sūriu,”  aiškino Juozukas, j 
pagalvojo žmogelis ir nusipir-f • ________

— Tai geras reiškinys -— 
tamstai, nereikės apdrausti

Berniukas: — Tėvelis manę 
pasiuntė nupirkti šmotą vir
vės, va, tokio storumo.

Krautuvininkas': — Kaip. il
gos jis'nori?
• Berniukas.- — Tiek, kad iš
teklų nuo pririšto ožio ligiI 
tvoros.

Kiausvk, Jurgi, ar tu

— Ar tamsta turi neturtin- 
ų giminių ?
— Nepažįstu jų.
— O gal turi turtingų?
— Jie nė vienas manęs ne--

Tėve, neš jie nežino, kų da
ro,”  meldėsi Jėzus, kai iš Jo 
juokėsi. Pasigailėjo savo Mo
tinėlės, kuri skausmuose po 
kryžiumi stovėjo. Jų  pavedė 
savo mylimiausiam mokiniui 
Jonui. Pasigailėjo Jis i r  visos 
žmonijos, dėl kurios šias kan
čias kenčia. Žmonijai Motina 
davė savo motinų. Apie visus 
Jis mastė ir visus laimino.
Tik Jo niekas ’ -neatsiminė.
“■Mano 'Dieve, mano Dieve, 
kodėl mano apleidai,”  išsiver
žė iš Jėzaus lūpų nusiskundi
mas. I r  ištarus žodį: “ Išsi
pildė 1”  įvykę

Jėzaus mirtas. '  jįaį Kepėjas Idekvienų kartų 
T ad- laimingos kelionės,!tikrino svori, bet ris  pastebė- 

brangusis skaitytojau, į skau-Įdavo trūkumų. Pagaliau jis 
siuų karalystę! ’ “ 5-Mėits”  neteko kantrybės ir paskun

dė sviesto pardavėjų teismui.
— Ar turite jūs svarstykles 

ir svarelius? — kreipėsi tei- 
Kartų kepėjas pirko sviestą sėjas į ūkininką.

■ — Ne, ponas teisėjau!
— Tai kaip gi pasveriatc? 
— Visai paprastai, p. tei-

išiftokę i tiltą, jr arklys sustojo. Zmo-I 
suteikėme Šv. Krikštą. j gelis inilg^ šaUkįa; Veja~—ar-j

Koks jis buvo dabar lai-j klys neina, i r  gana. Tik dabar i

JUOKIS JEI PATINKA
Mokytojas: ■— Kodėl tu, Jo-

mingas! Bet daug daug mili-j žmogelis suprato, kad čigonas! nai, savo vardų ir pavardę
jonų tokių vaikelių ir  suau-Įjam tiesą sakė
gūsių' žinonių dar nieko apie! _______
Kristų ir  amžinų Danguje gy
venimų nė negirdėjo. Jūs, kuJ 
rie turite laimės jau dabar!
Kristų pažinti ir  J į Komuni
joje į savo širdį kviesti — 
prašylate savo Dieviškąjį 
Svečių, .kad Jis savo tarnus 
kunigus-misijonierius pasiųsti} 
visur, kur tik žmonės V. Jė
zaus ir  Dangaus yra išsiilgę.
.. Iš “ Pasaulio Misijų” Rr.

I pradedi rašyti ijiažų.ia raide?
Mokinys: —- Žinote, nonas 

mokytojau, kad: “ Kas yra 
_______  pažemintas — bus paaukštin-

cį„_• i . • I tas, kas v ra , paaukštintas.'—Senelei jau buvo septvmas- ,- i  , t , , ‘ ims pažemintas.

Protinga, senele

Teisingas Svoris

dešimt metų. Bet ji kas ry
tas eidavo į bažnyčia š v. M i-1
šių išklausyti. Kelias į bažnv-Į. Mokytoja: — Matote, kaip i 
čių buvo tolimas. Vienų kar-i.i'mdhkai Afrikoje turi daug, 
tų kaimynės moterys tarė s e - 11110 1’K‘šrijjii žvėrių,| 
nelci: ' . gyvačių, vabzdžių... Kas dahar j

— Tamsta esi sena, silpna, l’s. pasakys, Alrikos a ri
tad lik namie. Juk tamsta ga- 4j’e l̂l?’os vaikai yra laimin-1 
Ii ir namie nasimelsti! gesni?

Bet maldinga senelė atsakė:! Jonukas: — Aš manau, kad !
— Taip, aš galiu ir namie'.iaodukai. 

pasimelsti. Bet visos dienos i — Del ko?
ant kelių klūpėjimas nėra tiek i — Jie juodi, todėl ir ren- 
vertas, kiek vertas yra išklau- giantis į nioi;yldų nereikia 
symas vienų šv. Mišių. A. S. praustis.

VARGŠAI VAIKUČIAI

Tai Etiopijos (Afrikoje) vaikučiai deginančiuose.sau
lės spinduliuose. Pastaruoju laiku jie kenčia didelę 
priespaudą iš Italijos pusės, kuri ten ima savintis jųjų 
tėvelių žemę. ir juos varginti. Neseniai Italijos karei
viai iš orlaivių ėmė jų miestelius naikinti bombomis. 
Daugelis vaikučių žuvo; daugelis neteko pastogės.

iš kaimiečio, kuris kasdien sn 
, , „ — i ,  sakvta preke ateidavo į mies-

ant gaivos užspaude dygų er- Vieną dienų jis pastebėjo,
skėčių vainikų. Nelaimingasis kad ūianinfcas nesilaiko sutar- sėjau!'Nupirkęs iš kepėjų duo- 
Išganytojau! Vaikai rrižaiia Res, ir sviesto atneša per ma- nų, aš pasveriu su ja  ir svie

stų. Kiek jis duoda man duo
nos, tiek pat aš jam sviesto. 
Jei kepėjas neduoda tiek, kiek 

.reikia, duonos, tai aš nekaltas.
Sulietuvino R. A. D.

LITTLE BUnrtY

MEILŪS GYVULĖLIAI

Nėra tokio vaikučio, kuris nemylėtų, gyvulėlių. Daug 
kartų pastebime, kaip vaikučiai glosto kučiukų arba 
šunytį, kurį turi namie, ^'ia Matome Jonukų, su Maryte, 
kurie savo gerumu prie gy vulėlių taipgi nuo mūsų ne
atsilieka. Nors šie briedžiukai (deėr) yra laukiniai, 
tačiau Jonuko ir Marytės peninti, tapo naminiais. Štai 
kaip lengva yra prieiti net prie baikščiausių gyvulių.

— Aš sužinojau, kad tu mo- Į 
kykloj visada sėdi paskntinia- i 
me suole. Ar tu  negali gauti 
kur nors arčiau vietos?

_  j f e, tufe, visos vietos .už-! 
imtos.

DNCLE VVIGGILY’S TRICKS

■ S>TbftgT»
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NEDARBAS LENKIJOJE
F Visuomenines globos ininis- 
teris, kalbėdamas seime apie 
nedarbą Lenkijoj, pabrėžė, 
kad nedarbas visgi diena die
non didėja. Visuomenės glo
bos biudžetas sumažintas 14 
milijonu zlotų. Darbo fondo 
kreditai sumažėjo iš 127 mi
lijonų ligi 95 mik Referentas

2INIU-2INELES
NUSIŽUDĖ LIETUVIS 

BEDARBIS

KOKS GYVENIMAS, 
TOKIA IR MIRTIS

STUDENTAI UŽ PIGESNĮ 
KAKFERĮ

AUTOMOBILIO UŽMUŠ
TAS ANTANAS KLE- 

VINSKAS
Nušautas anų di'en vaistini-i Chicagos aukštesniųjų mo- i — -—

!nko, 5046 Lincoln av., plėši- kyklų studentų atstovai su-J Hit and run. automobilis-
Ikas pasirodė H. Abbat, 45 m. šaukė konferencijų, kurioj pa-į tas užvakar prie E. 37 st. už-

. .  \  r” , ... ‘amž., tėvas trijų vaikų. Jį par ruošta peticija, kad visiems 'mušė Antanų Klevinskų, 28
Kovo 2b namuose adr. 234o • . .. » , • ■ • • . . i . L, 79 • av 10 t.*žino jo paties žmona, kurių mokiniams ir studentams ga- m. amz., f-4 vv. 1© st. vaiki-

So. Leavitt st. rasta nusižu
dę

7*7 7* T’ 7  . i" jie apleido prieš penkis me-Itvėkariais ir eleveiteriais va- nas mirė bevežant į Ali
bs bedarbis lietuvis Mykolas L * ■,» _ , • -i - o,™.
* . 49 m ai ž Velioni’ ^a(̂ nas> aP̂ ei^ s žmonų, ziavimas butų nupigintas iki Keese ligoninę. Kievinsiu
aplis. in. amz. e m ' vaįj<us bomavo. lūo. Peticijoj manoma surink- mavo pasiuntiniu,
uvo vedęs. Žmona gyvena j i.. innnnA _____________

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IŠ STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

APIPLĖŠTA L ’ STOTIES 
KASININKĖ

Toma^eviėius nurodė, kad vie 
nas labiausiai jaučiamų da
barties ekonominės krtzės vai
sių — nedarbas. “ Milijoninis 
darbo raukų perteklius slenka 
iš kaimų miestų linkui, slen
ka —- skuba, ir čia randa pus- 
inilijoninę masę taip pat dar
bo beieškančių. Tai sunki vi- 
snonieninė liga” .
Sunku tiksliai pasakyti, kiek 

yra bedarbių ?. Tikriausiai gu
lima pasaky ti,, kad šiemet y- 
ra daug daugiau, negu per
nai ar. užpernai, 
į Paskutiniųjų 6 metų bėgy
je priaugo 3 milijonai jauni
mo. Kadangi ūkio ii- pramo
nės darbininkai sudaro 30 
procentų visų gyventojų, tai 
drąsiai galima pasakyti, — 
turime 900 tūkstančių jaunuo- 
lių, kurie jokiu būdu: negali 

. surasti sau darbo, 
i Jei į tų skaičių įskaiLysini

£ 3  r atleistus nuo. darbo, tai ra-; _______
. sim 1,400 tiikstančįų žmonių, pu plėšikai užpuolę A. 

vv>lui beieškančių darbo. Wood, 7115 Golfe av. nuvil- 
I kitaip kalba lenkų vyriau-’ko viršutinį (topcoat) ir atė- 
sykes atstovas. urė $30, išgelbėjo $970,
k Apskaičiuota lenkų visuo- kuriuos buvo išėmęs iŠ ban-

SapJ 
buv 
llarvey, Ilk STUDENTAI DŪKSTA

ti 100,000 studentų parašų.

AŠTUONI VAIKĖZAI API
PLĖŠĖ FARMERI

__ „„.^automobiliu važiavimų Nelson Sarasin, 56 nu, 6345 ' e-,v , . ,  . . . v x • kar vėl trankos teisman pnInglvside av., kuris prieš tns

Jau kelintų universiteto s tu ' $20 UŽ NELEIDIMĄ MER- 
dentų policija suima už greitų | GAITĖS Į MOKYKLĄ 

Užva-' ----- -----

Micbael 
as ta

LIKĘS VIENAS LIKVI
DAVO POSTĄ

Bloomington, III. Grand Ar- 
įuy of tire Republio IVilliam

ki u plėšikai apiplėšė Jose-

geros priežiūros”, pasakė tū
las R. Napoies. Jis sugautas 
kuomet pavogė vienų pašto 
siuntinį.phine Walsh, Fullerton ele-

veiterio stoties kasininkę. A- •. _____ .  . y  ■■

Lėmė $295 pinigais ir  300 te- Ofiso Ir .\a im j T e le fonas  C icero  3656

h.t o , g ,  J SHINGLMAN
4930 West 13th Street

savaites buvo pardavęs ūkį 
Wisconsino vai. ašluonių vai-1 
kėzų apiplėštas prie 71.6 SO. 
Paulina av., kuomet išėjo iš 
apskr. ligoninės. Atėmė $130 

, pinigais ir 400 čekiais.

BAISŪS “DIDVYRIAI”

Iš Guadalajara, Meksikos, 
pranešinia, kad vienoj stovy-; 
Idoj federaliai kareiviai užti
ko dešimts miegančių sukilė
lių. Ir  pasigyrė, kad tris jų 
užmušė.

NETEKO VIRŠUTINIO, 
BET IŠGELBĖJO 

PINIGUS

Fred Scarelli, 1014 Sliulto/T. Sberman vardo posto nu
statytas E. Rlair,. 21 m. in-jst, munieipalio teismo nubau-rys J. W. Fifer, 95 m., vienas 
vestinentų brokerio sūnus, jstas $20 už neleidimų j mo- atlaikė susirinkimų ir Jikvi-

UŽSINORĖJO FEDERALIO 
KALĖJIMO

P ran e ša , k a d  ja u  sug rįžo  iš a to sto g ų , 
k u r  buvo Išvykęs po savo žm onos 
m irties, ir  vėl p riim in ė ja  ligonius. 
Jo  spec ia liškum as y ra  š ird ie s  ligos ir 
reum atizm as.

Pboenix, Ariz. Šiuo syk aš valandos: nuo io ik i 12 is ryto. 
Yale universiteto studentas, kyklų 14 m. dukters. Scarelli davo postų. Kiti posto nariai pabandysiu federalį kalėjimų. n°° 2 ,kl 4 °° pietų> ir nuo 7 :ki 8 

teisme pasakė, kad jo many- išmirę.
mu 14 m. mergaitė jau gana

kuris automobiliu važiavo 62 
mylias į valandų. Tokius iš
dykėlius reiktų smarkiai bau
sti.

Valstybės kalėjimas neteikia
vakare .

N ed ė iio m is  n a g a i s u ta r t i .

sena, ii gali eiti į darbui

PAGAVO KRINTANTĮ 
VAIKĄ

Nepaprastas įvykis buvo Į 
Genoa, Italijoj. A. Eagliania 1 
kaip tik pataikė eiti gatve1 
ties ta vieta, kur nuo penkto 
namų .'.'ikšto pro langų kri
to vaikutis, Eagliania pažvel
gt* į viršų ir  krintantį vaikų 
pagavo į savo rankas. Vaikas 
išliko net nesužeistas.

NAUJA SISTEMA KAI
NUOS $358.159

Cook apskrity Įvedama nati
lūčūinčs globos vutluvybė, kad k„. Woo(lparod6 savo C ln is ij .slslcl"a nejudamųjų nuosa- ! 
1936-37 metais Darbo fondas jr laikė muštynių pinigai iš-

Jos. F. Budrik. Ine.
3417 So. Halsted St.

4 tūbų A. C
5 tūbų A. C
6 tūbų A. t 
Victor Plmiioi’
Zcnith 1936 liabinetc . .. 
GeneraĮ Electric $190 už 
Sparton 1936 už ..........

Radio B argenai
— D. C. Radio už ,. * . . . . . . . .
Radio u ž ...............
Radio už . . . . . . . . . . . . . .  •*-•--•

>graph ir Radio . . . . . . . . . . . . .

* 9 .9 5  
M 2 .5 0  
$ 1 4 .5 0  
s1 9 .5 O  
* 3 4 .5 0  
* 5 9 .0 0  
* 5 9 .0 0

0'galesiųs suteikti darbo 40 krito ant šalygatvio. Plėšikai
tūkstančių žmonių. Reiškia, nepateuiBo.
padėties pagerėjimo. greitais ’ _ J_ : ■ •; •.

vvbių taksų mokėjimo rekor- j 
dams laikyti. Sistemos užve
dimas apskričiai kainuos 
$358,159.

bus sunitu sulaukti.
f Taip kitko, minist. Jasz- 
czolatas pareiškė: “ Niekuo-

SUIMTI JUŠKOS API
PLĖŠĖJAI 20

Brighfon Raiko policija 1̂- 
met negalima pamiršti, kad ėmė -Gari Ųryasz, 4129 S. Sa 
Lenkijoje ncilarbas būtų vien erimumto ąv., ir A. Rzezniki'- 
laikinosios krizės patiarinys, wi(rz. 26 m., ir vėliau pasla- 
■ jame glūdi pa(-4ps struk- rojo brolį Adolfų. Visi kaiti- 
turoš (santvarkos) bruožai” , narni apiplėšime Bruno Juš- 
į" Labai charakteringa šana- Kėeler avė.
bijos ramsčio — pulkininko . —

POLICMONŲ SUTIKO 
DUOTI KRAUJO

ko gimdymo Columbus Me- 
morial ligon. James ' Croeke- 
ttienė buyo taip nusilpus, kad 
gydytojai pripažino, jog tik 
kraujo transluzija gali išgel
bėti jos gyvybę- Uošvienei pa
dejavus Sheffield av. polici-

Savininkaa
INTERNATIONAL

WHOLESALE WINE 
<5 LIQUOR CO.

l*irkd»mt d e g t i n ę  visuomet 
perskaitykit lolbel) an t kilos puses 
bulelio. perslUidrhiiniHi. kiek se
numo yra d<-itUn€ ir nvhiokSktie 
daugiau u i  tokių pat dvgUrif. kaip 
ritOsŲ. MAsų (sUigo.l dirba visi 
Ib nvinl: Hgonial. draiveriai ir o- 
lis c darb in ių  kai. Reikalui esant 
visuomet, kreipkitės j m ūsų san 
deli. J*arduo4am tik  tiems, ku rk  
turi iMisnJ.
ItfikHliiujniiH* I fd u v b j  a  g  »• u i ų

M ūsų d eg tin e  la n g in i pųrsį- 
(lndda. N uošim tis  geras.

Tcl. Houlcvurtj 0470 

4611 So. Ashland Avė.
CHICAGO. U.t.

Gera maliava. Visokių 
spalvų po Q 7c
E le k trik in ia i R e frig e ra to ria i — G e n e ra l  E le c tric , S p a r to n  i r  K iti

Miedzinskio kalba. “Ir šimtas į^jog ekonominė: statistika ro- jos stoties kapitonui, 20 po- 
profesorių nebęišai&kins man, j 0 skaadesnius davinius.. licmonų sutiko duoti kraujo, 
gad viskas yi*a puikiausioj gųnliu pasakyti, kaip pavyks Ir vieno jip Ferguso, kraujas 
tvarkoj, kada milijonai tonų išsivaduoti iš to taip išgelbėjo jaimos motinos gy-
javų, tūbų naikinama ir ka- di(įk.lio Eedarbo> A. iJvybę.
da tuo pačiu metu milijonai ___ —
žmonių kenčia didžiausių sku- AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
rdų”.

LIETUVIAI DAKTARAI
6924 S. TALMAN AVĖ. 

Office Tek HBM lock 4848 
Res. Tel. GROvehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
,2428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2— 4 Ir 7— 9 vak. 
Kclv. ir NedBliomis susitarus

Gražūs Bedroom Setai, po ^59«OO $99«OO

m -  1 ' v- w Ofiso Phcnelenką pabrėžti, kad. sic žo- pnospect 1025
Idžiaį nėra tuščia kalba,; Len- 

AKIŲ GYDYTOJAI

Res. and Office 
2259 S. Leavitt SI. CANU 0706

Tel. CANal 0267
Res. PROspect 0659 . fol. CANal 2345

DR. VAITUSH, OPT. j
LIETUVIS

OI*TOMETRICALLY AIUŲ 
SPECIALISTAS

B Palengvins akly įtempimų, kuris . 
esti priežasUml galvos skaudėjimo, į 
svaigimo, akiu  aptemirdo, nervuotu-1 
mo. skaudam u akty  . JtarSLJ, atitaiso  ■
trum paregystę ir-lolįregystę, P riren -(T el. CANal Gi22

DR. J. J. KOWAR
(KOiyAliSKAS) 

PIIYŠJCIAN and S l:RGEON 
2403 W . 6 3 r d  St., (Jhicago

OPraCJC HOLUS:
2 fo M and 7 to  9 P  M.
• .Sunday by Appointmvnt

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir  nuo G iki 8 vak. 
Nedeliomls pagal su tartj 

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1030

DR.KZ.ZALATORIS D R . F . C . W U N A S
GYDYTOJAS ir  CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 
G iki 8 v a i vakaro

Tol UOIRevurd 7042

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2158 W. CERMAK ROAD
' Va|.: 2—4 i r  7— 9 vai. vakare 

K«'l vargais pagal su tarti
RES. 213,6 W. 24th ST.

Tel. CANal 04Q2

OR, C, Z. VEZEL'IS I Bf|t p, n o i i N A S
r iR M T IS T A SDENTISTAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
a rti 47th S treet 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarLJ 

Tek Ofiso BOUlevard 5913— 14 
Res. VICtory 2343

gia teisingai akinius: Visuose a tsiti
kimuose egzapiinavitnas darom as su 
elektra, parodančia mažiausias k la i
das. Spėciąle a ty d a  atkreipiam a' į i 
m okyklos valgus. Kreivos akys a ti- ' 
taisomos. Valandos nuo TO iki 8 v. I 
NedČIJoJ nuo 10 iki 12. Daugely a t-  Į 
sitiklnių akys atitaisom os be akinių. ' 
Kainos pigiau kaip  pirm iau.
4712 SO ASHLAND AVĖ. . 

Phone Boulevard 7589

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2201 W- Gcrmak Road
V alandos i— 3 ir 7—8 

Sercdoiuis ir  Nedaliomis pagal su tartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas R EPublic 7^68

DR. A. J. BERIASH
o vai. nuo i — 3; nuo 6:80—
56 WEST 35tii STREE

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir  CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Tel, V IR glnia 0036 

Ofiso vai.: 2— 4 ir  6— 8 p. m. 
Nedėllomis pagal su tartį

30 METU PRITYRIM AS
Akys egzauiluuojuruos — akin iai 

pritaikoiui

DR. JOHN SMEIANA
OPTOMETRISTAS 

1891 S, Ashland Avenue
VALANDOS: kasdien nuo 9 ik i 12 

— 1:30 ik i 8 vak.
Tol. CANal 0523

Į V A I R Ū S  D A K T A R A I

DR. CHARLES SEGU I DR. MAURICE KAHN

DENTISTAS
1 « 6  SO. 491 h  CT.. CICERO. ILL 

Utar.. Kėtv. ir P6ln. 10-9 vai. ,
3147 SO. MĄIH-I’E D  ST., CHICAGO į 

! Ranfcd., Sered. ir Subat. 2— V vai.

| Dienomis Tel. LA Fayette 6793 
i N aktim is Tel. CANal 0402

DR, A. J. JAVOIŠ
Office:' 2643 W. 47th Street Į

Vai.: 2 Ik i-6 popiet, 7 ik i 9 vak; j 
Nedėliomts pagal su tartį

Tel, LAFayette 3051.

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR  REZ.
2519 West 43rd Street 

Valandos:- Nuo 9 iki 10 rytais —
1 iki -3 popiet — 6 iki 8:30 vak. 

Nedėlip!uls.,nub 11 ryto ik i 1 vai. p.p

G ražūs Parlor Setai po $59>OO ir S99«OO

OFISAS
4729 »So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO, ILL. • 

Telefonas AJlDway 2880 
.O FISO  VA1ANDOS:

fNuo 10 ik i 12 va!, ryto, nuo 2 iki 4 
I * vakaro. Nedėllomls nuo 10 iki 12 
Įval po pietų ir  nuo 7 iki 8:80 vai.vakar®

GYDYTOJAS i r  CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Rez.:- Tel. PLAza 2400 

Valandos:
Nuo 13-12 v ryto: 2-3 ir 7-8 v. %-ak. 

Nadėlioinie nuo 10 ik i 12 diena

Tel. HEM lock 5524 
Diena ar. nak tį

Valandos: 1—4 kasdieną 
7— 9 vakarais

DR. C. A, O’BRITIS
GYDYTOJ A ir CHIRURGĖ į 

Off.: 2408 West 63rd Street! 
Rez.: 6000; S. Camobell Avė. i

3347 So. Halsted St.
Žymūs lietuvių radijo programai nedėliomis nuo 
\ \ ( ,FL. Verta pasiklausyti.

iki 6 valandos vakare iš stoties



Pirmadienis, kovo 30 d., 193d S  B A F  O A s

IS POLITIKOS LAUKO
KATRUOS RINKSIME Už JOHN T. ZURI

inariai. Kitas susirinkimas į - 
vykt? balandžio 17 d.

T. S. V.

CICERO. — Iki rinkimų 
beliko dešimt dienų.

Dabar mūsų miestelio val
džioje yra demokratai, o juos 
išversti nori respublikonai. 
Kuriuos mes lietuviai palai
kysime — demokratus ar res
publikonus!

Gerai įsitėmykitė, mes lie
tuviai vieningai balsuodami 
už vienų ar kitų partijų gali
me nulemti.

Alės lietuviai Ciceroj pagal 
skaičių esame trečia tauta — 
pirmų vietų užima čekai, ant
rų — lenkai, trečių — lietu
viai. Kitokių tautų po trupu
tį tėra. Kitos tautos yra su
siskaldžiusios, o jei mes vie
ningai balsuosime,. tai ir nu- 
1'mirimu rinkimus.

svarbu dabar išspręsti, ku-
\  pusę. palaikyti ■— demo- 
atus ar respublikonus? 
Nesenas laikas, kada res

publikonai valdė Šį miestelį. 
Jų  valdymų gerai atsimename 
visi. Aš sakau, kad respubli
konus tada reikėjo iš vietos 
išversti ir išvertėme. Alan iš- 
rodoj kad dabar yra geriau 
ir dabartinę valdžių * turime 
palaikyti.

Teisybe respublikonai turi 
lietuvį ant savo baloto. Bet 
juk prie dabartinės demokra
tų vyriausybės yra nemažai 
lietuvių prie valdiškų darbų.

Tad stovėkime už demokra
tus. 1 Demokratas

| Lietuvių Demokratų klubas 
Į15 wardo turėjo mėnesiu j su- 
Isirinkimų kovo 20 d. Buvusic 
prezidentas A. Bačkas ir da- 
tartims prezidentas John P. i 

| Dalukus suteikė klubui pade- 
ikų nuo J. P. AVaitchlaus už 
j piniginę paramų jo nelaimės- 
. valandoje.

Toliaus buvo išduotas ra-’
| portas nuo 2 metų klubo 94 
Į varinio bankieto. Pasirodė, | 
j kad buvo mažas nuostolis, ta- 
Jčiau nariais klubas pasidarė 
turtingesnis.

Piknikų komisija pranešė, 
kad paėmus Josepli Spaičio 
daržų dėl 2-jų piknikų. Pu
mas bus gegužės 24 d., ant
ras — rugpiūčio 16 d.

13 tvardo pakvietimas bu- 
įvo priimtas ir nutarta ‘ daly- 
!vaut i ;’ųjų rengiamame niass-
• mitinge balandžio 5 d. bažny-
• t i nėjo svetainėje 68th ir Wm 
i sntenaw avė.'

Raporte iŠ demokratų klū-. 
■ bų lygos .tapo pranešta, kad | 
'y ra i engiamas piknikas bir-j j želio 21 d. Liepos darže.

i ’rez. .T. P. Damkus su g.a-l 
i žia kalba paprašė, kad visi * 
Į balsuotų už John T. Zurį į tei-Į 
! svjus.. Nariuose pasireiškė jau |

------------------
VIEŠNIA IŠ CINCINNATI 
DALINA ZURIO PAREN
GIMO BILIETUS DYKAI

^ O t r i n i m a g & i r  v is i 
ivkiibaj 'ai pritarė prezidento 
j prašymui. Buvo pranešta, kad 
I klubo labai veiklus narys Juo 
Įzapas Saikus sunkiai susirgo 
[ir randasi Šv. Juozapo ligoni-

! " - - a. - nei. prašoma narių aplankyti.GARSINKI (ES DRAUGE I Prie klubo prisirašė 7 nauji

Marąuette Parko 13 wardo 
Lietuvių Demokratų Radio 
Klubas kas antradienį 7:30 
vai. vakare iš WGES stoties 
transliuoja gražų lietuviškų 
radio programų. Per progra
mų kalba žymi viešnia iš Cin- 
cinnati.

Susitarus su rengimo komi
sija John T. Zurio- milžiniš
ko parengimo, kuris įvyks Ve
lykų dienoje, iš Cineinnati 
viešnia dykai teikia du doleri
nius bilietus kiekvienam ra
dio klausytojui, kuris atviru
tę arba laišelį parašo kaip 
patinka viršminėtas radio pro 
gramas. Tiktai reikia pasira
šyti aiškiai savo vardų ir ant
rašų ii’ adresuoti šitaip: WGE 
S radio station, Liet. Demo
kratų Radio Programas, c-o 
Povilas Šaltimieras, YfasMn- 
gton Blvd. ir.N. Pulaski Rd.. 
Chicago, BĮ., ir po kelių die- 
".ų apturėsite du dolerinius 
• įlietus į tų didelį John T. 
’ jrio vakarų.

Taigi patarčiau visiems, ku
rie Don važiuoti Velykų <ne 
na Į ta vakarų, rašyti ir gau- 
šįtę. Zurio vaknĮ’o lįkietus .dy
kai. V. T.

lžės gyventojai. Jie jau lei
džiami čia ateiti papietauti.
Valgyklos ir  užkandinės kas-i
dien gamina daug pietų. Toks Šiomis dienomis, Klaipėdos ’ pradės Tyrulių pelkės tyrinė- 
pat judėjimas pagyvėjo Vir- spaudos pranešimu, iš Klai-jimo darbus nuo Tytuvėnų 
balyje ir Kybartuose, nes ir pėdos uosto išsiųsta 20 cntr. dvaro Grįžuvos upelio, per 

lis Eitkūnų žmonės leidžiami
'ateiti pietauti.

STATYS MODERNIŠKĄ 
KINĄ?

Ukmergėje gyvenantis vie-.’ 
nas amerikietis pernai buvo 
sumanęs čia pastatyti moder
niškų kinų. Vėliau nuo savo 
plano atsisakęs, esu, neiSsi- 
mokėtų į Šį biznį kišti tiek 
daug pinigų. Dabar, kaip te-1 
ko patirti, amerikietis iš nau-1 
jo tiria šį klausimų. Taigi, i 
Ukmergėje gali išaugti mo
derniškas kinas. Esantiems 
idnams daug ko galima pri
kišti.

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ
5 iki 20 metų

Taupykit pinigus apsaugoloj vietoj 
Mes -išmokėjoni 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 So. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEUTCH, Pres.

iš mos
SURINKS LIAUDYJE PRA

KTIKUOJAMUS GYVULIŲ 
GYDYMO BŪDUS IR 

PRIETARUS

LIETUVOS GRYBAI Į 
AMERIKĄ

nusausinimu šiomis dienomis
4 Ttrdlįų pelkes pasiųstas ku- 
' Itūrtėchnikas Grigas, kuris

SUDEGA 3 ŠILTADARŽIAI 
IR JUOSE BUV? BRAN

GŪS UŽSIENINIAI 
AUGALAI

Dainavos km., Pažaislio viii. 
grybų į Jungtines Amerikos Gauštvinio ežerų, Šimšos u- sudegė 3 K. Štoffelio šiltada- 
Valstybes. Šiuo pirmu siunti- pelį į Tyrulių pelkes. Tyrulių ržiai, kuriuose buvo daug už
uiti norima pabandyti mūsų pelkės durpynas sudaro kelių sieninių gėlių, vynuogių, pal- 
grybains rasti rinkų užjūryje. tūkstančių ' ba plotų. Tuo pa- raių, įvairių nokinamų daržo- 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  tini bus nusausintos ir aplin- vių ir kt. brangių augalų. Viė
kinių ūkininkų žemės, kas su- nas šiltadaržis labai nukentė-i
darys palankias sųlygas tinka- jo, o greta jo buvusių šilta- 
miau eksploatuoti valstybinį daržių nuo karščio išbyrėjo 
durpynų, kurio gylis sieks net vidurnaktį prie C 18 I. šalčio,

A. PANEMUNĖJE- IŠKAS
TAS 85 MTR. GYLIO 

ŠULINYS

Lietuvos Raud. Kryžiaus A. 
Panemunės plaučių ligų sana
torijos reikalams jau iškastas
ir pradėjo veikti 85 mtr. 
lio artezinis šub'nys.

gy-

PER TYRULIŲ PELKES 
BUS TIESIAMA 3 KLM. 

KELIAS

Tyrulių pelkės, kurios ran
dasi Šiaulių ir Raseinių ąpsk. 
ribose, iki šiol buvo mažai iš

diltos. Dabar numatoma per 
/Tyrulių pelkes pravesti 3 kini.
i kelių, kuris eis tarp Palėkė- [ dabai 
įlių ir Pakapės. ■____

Žemės tvarkymo departa- 
hnento melioracijos skyrius

BEMEDŽIOJANT LAPĘ 
UŽGRIUVO ŽEMĖMIS

Džiaugėnų kaimo, Šilalė® 
valsč, gyv. G. su savo l.ai- 
n >».; piratiniame .brikely 

b«r.t^ž:odami užtiko lape, 
kurių šuo įvarė į urvų. Ka
dangi šuo lapės iš urvo greit
neišvarė, tai brokonieirar pra-j sul,ary« mehl vasaros T?’

į urvą. Isikasus ruli’i llclk«  nusausinimo pro- 
aatiūdaiiia 5«n,.i 1 R y š i u m  su numatomu

7 metrų.

35 ST. — COMISKEY 
ROAD

i tai išbyrėjusių langų šiitadar- 
' žiuose iššalo augalai.

Kas skaito Ir remia katall- 
I kiškų spaudų, tas platina čia 
i ant žemės Dievo karalystę.

BUICK
ir

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA. IR VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ

GENERAL MOTORS AGENTŪRA

8 0 6 W .3 1 s tS t. Ie l.V ictory1696
DOMININKAS KURAITIS IR KASTAS SABONIS 

Bendradarbiai

^ V io n s P ^ ^ ’b -  
onVolhelAre»mq..

į Miesto tarybos gatvių ir | 
t gatvaičių komitetas priėmė 11 • 
j vardo aid. Ilugb Conneily pa- 
I siūlymų, kad 35 gatvė būtų * 
pakeista į Comiskey Road. į 

■ Prieš 50 m. John Comiskey, 
'diedukas J. L. Comiskey, sa-| 
vininko AVbite Sox* baseball 
tymo, buvo pirmas 8 vardo; 
aldermonas. Buvęs 8 vardas 

5rra 25 vardas.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

>  Geresnių sudėtinių!
Naujas receptas! 

a  Išmaišyta specia
liu, rūpestingu bū
du!

•  Puikus skonis!

dėjo  k astis
apie 3 mtr., gpniūaina žeme 
užvertu^..kaįuųyną^ suspė- j 
jo* laiku išsigelbėti. Sulivie-’i 
tas aplinkinius gyventojus G. 
po 3 valandų buvo nebegyvas 
atkastas.

Nervuotas — Susierzinęs?. 
Štai Greita Pagelba

Nuoširdžiai 
Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

Lietuvos veterinarijos gy
dytojų sųjįmgos centro valdy
ba, norėdama surinkti mūsų 
liaudyje praktikuojamus gy
vulių gydymo būdus ir prie
tarus, nutarė kreiptis į visus 
JJetuvoje dirbančius veterina
rijos gydytojas, kad jie šių 

[medžiagų rinktų — užrašinė- 
[tų ir siųstų s-gos cėntro val- 
į dybai.

LEIDŽIA VOKIEČIUS Į 
LIETUVĄ PIETAUTI

Paskutinėmis dienomis Pa
nemunėje gausiau lankosi Ti- 
I-------- ---------- ------------- I---
<5=

ChJcago, III.— "K uom et tik  vidu- 
ria i neveikia a r  nem ala  im u T riner’a 

’B ltte r Vyną ir  nuo&irdžiai fek-omen-j Kam buli nervuotu a r  susierzinusiu / I , *  _
NUGA-TONE sutelks gre itą  pagclbą. .duo ju  visiems." —  M rs. Susanna 
Vai yra tiesus nervų tinklui tonikas iPavlus. 
ir veikia akstinu visai nervu siste- | . .  .
mai. N er/ingiim as daro žmones er- I N edarykite bandym ų su visokiais 
zlaiš ir nemaloniais. Suvaldyklt savo j vaistais. Im kite  T riner’s  B itte r Vyną, • 
nervus su NUGA-TONB ir  greitai kuris per uostys 44 m etus prl-
užmiršit bCdas NL’GA-TONE neturi j rodė gave a tsakančiu  vaistu  dėl už- 
prasto skonio. J is  y ra  p lo š te liu  f or- k iet6jlm  a p e tito. gal-
m o je» ir  lengvas  p riim ti. P a im k it vi- -
so mėnesio try tm entą  už Vieną Do- voa skaudėjim o, neram aus miego ir  
ierj. Je i rezultatai nepatenkins jūsų | pana5ll H ų- v isose  vaistinėse, 
pin igai b us  su g rąž in ti. P a rd u o d a  ir  j *
garantuoja  visi aptiekoriai. Neatide- | 
liokit—gaukit bonką šiandien. Ven- ■ 
kit pam ainu. R eikalaukit tk ro  NU
GA-TONE.

N uo užk ie tė jim o  im k it— UGA-SOL j 
— Id ea lu  I.iu o su o to ja  v id u riu  25c Ir I 
5An

MARES YOU LOSE 
UNHEALTHY FAT

A yoting woman of Norwlch, Conn., 
writes: "T lošt 16 lbs. with my flrst 
bot tie Of Kruschen. Being on night 
duty it was hurd to sleep days būt now 
sitice l  am taklng Kruschen I sleep 
pleiity, eat as usuai and lose fat, too. ’

To take off fat—take one half ten- 
spoonful of Kruschen Salts In a  glass 
of hot water in the morning before 
b r ea k fa st—one botfle tbat lasts 4 
weebs costs būt lltlle—get it at any 
drOgstoro in Amėrlca. If- this flrst 
bottle fails to convlnce you this In the 
RAFR and HARMI.ESS way to Io««e 
fat—your money gladly retumed.

Don’t accept anytliing būt Kruschen 
if you want to reduco safely.

TRINER’S ELIXIR 

OF BITTER W1NE

Joseph Triner Company, Ckicago

Į Laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

I E U D E IK IS
ir

REPublic 8 3 4 0

Apsaugok savo sveikatą
Apsaugok savo sveikata nuo Inkstu Ligos, Cukrinės (Diabetes), Vandeninės Ligos (Dropsy), Reumatizmo, 
Rūgštaus Pilvo, per šlapumo egzaminacija mažiausiai du kart į metus. Gyvasties apdraudos kompanijos pa
taria imti šlapumo egzaminacija mažiausiai du‘kart i metus.

Jūsų Gerovei ir  Sveikatai
Mes turim e įsteigę vėliausius įrankius dėl egzaminavimo i r  ’/  (  
gydymo.

ŠLAPUMO IŠTYRINĖJIMĄ (URINALYSIS), PERMATOMUS 
X—RAYS. (FLOROSCOPIC), ELEKTROS BRAUKYMUS — /n J l 
IR KITUS BŪDUS GYDYMOSI SU ELEKTRA.

Kam Kentėti?
Vidurių Užkietėjimas, Dusulys, Reumatizmas, Inkstų Li-r* 
ga, Patrūkimas Gyslų, Išsiplėtimas, Moterų Ligos, šir-'1 
dies Liga, Visokios pilvo ligos ir  kitos užsisenėjusios.^j 

Iš žolių padarytomis gyduolėmis ir su vėliausiais elektros gydymo prietaisais.

HEMOROIDAI SĖKMINGAI
GYDOMI BE OPERACIJOS

D abar yra  la ikas pa tik rin ti savo sveikatą. 
D abar gal tik  m ažas iiatarim as ju s |Kistatys au t 

kelio j sveikatą. N claitkiie —  a te ik ite  dabar.

Gydymai
$1.00

IKI

$2.00
EGZAMINACIJA

DYKAI

DR. M ICHAELIS HERB REM EDIES
4731 S. ASHLAND AVENUE PHONE BOULEVARD 6170

ŽOLIŲ ARBATA DĖL VISOKIU L I G Ų ( K a l b a m e  Lietuviškai)
DAKTARO D IENO S

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo 10 ryto iki 8:30 vakaro

Išdirbėjai ankstesnes rūSies pamink
lų ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuve 
Ohicagoj

8uvirš 60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Obicagos Lietuvių

52? N.WESTERN AVL
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6 1 0 3
Chicago, Illinois

LA ID O TU VIŲ  D IR EK TO R IA I
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis 3307 Lituaniea Avė.
Phone BOUIevard 4139

A. Petkus 1410 So. 49tb Ct., Cicero 
Phone CICero 2109

J. F. Radžias '668 West 18tb Street
Phone CANal 6174

ĮS. M . Skudas 718 West liSlb Street
Phone MONroe 3377

7n||l West 46tb Street
LUI|1 Phone BOUIevard 5203

(J. F. Endeikis 4605-07 So. Hėrmitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. b airfield Avė.

Lacliawicz ir Sanai 2314 AVest 23rd Place
Phone Canal 2515, Cicero 5927

S. C. Lachavricz 42-44 E. 108tb Street
Pilone PULlman 1270 
arba CANal 2515

J. Liulevičius 4092 Archer Avė.
Phone LAEayette 3572

S. P. Mažeika
- - - - -  .

3319 Litnanica Avė
Phone YAKds 1138

AMBULANCE PATABNAVIMAS DIENĄ IB NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
Yards 1741-1742 -

1



D  R  X  Ū  G A S

M ARdUEHE PARKO 
ŽINUTĖS

atsivesti naujų prisirašyti. Į - j utį; Yra apie 50 lietuviu biz-J
Įstojimas palei nutarimų. Vy- 
j rai, moterys,, vaikinai ir mer
ginos įstoja lygiomis teisėiųis.

ni?nų sulose trijuose mies
čiukuose — Melrose Park. 
Maywood« ir Belhvoode. Gir-

UžMUšTA KAROLINA 
MASIULINAITĖ

PASIBAIGĖ TYRINĖ
JIMAS

i likti, tai viskas paaiškėjo ir j suraminti. Maldingieji žmo- 
Į naujokų priėmimo komisijai nes* prašomi už jį pasimelsti, 
pišbroldįjo^ ir kari uomenėnl Ligoninėj jisai pasidavęs Jo-

IŠKILMINGAI BAIGĖSI 
40 VAL. ATLAIDAI

Reikia priminti, kad mūsų dėtis, kad daug surinkta ap- 
draugija labai sparčiai auga.
Praėjusiame susirinkime pri
sirašo 30 naujų narių. Jau 
draugystė tu ri virš 300 vyrų

garsinimų ir pardu.da daugi 
tikietų. ■Matylis bus geros pa-l 
sėkmės. Visos dr-stės sutariaM ergaitę suvažinėjo kaimynas 
gerai dirbti iš vieno, kad būtnm. Pan. Švč. bažnyčioje, 

kur klebonauja gerb. kun. A.
Baltutis, praleido gražiai mi
sijų savaitę ir kovo 24 d. iš
kilmingai užsibaigė 40 vai. at

laidais. Rytais ir vakarais 
daug Žmonių lankė bažnyčių 
ir  naudojosi atlaidų proga.
Į Atlaiduose buvo daug svė
rių kunigų. Mokyklos vaiku
čiai sudarė gražia procesija.> —  v , ,  . , ,  •.Bff _ ... , , v — •* i l na^alna Dalei Įmonių si . Mat buvo taip2 piies neįspūdingus pamokslus sakė iš Jlg Plutl -ligonių t 1— * 1 ^tdvi S 1« • kuku ant Town ot Lake

Prie savo namų 7157 So. j Tyrinėjimas priežasties mi- j nepriėmė. Tada buvo sndary-lhn Gercb. 
Waslitenaw avė., automobilio irties Onos Kirdnlienės, kurijti atitinkami raštai ir buvu-i 
mirtinai užmušta Karolina]netikėtai mirė kovo 17 d., i r  šiam Stasiui išdavė moteris-J
Masiūlinaite, 9 m. amžiaus, kuri buvo palaidota Šv. Ka- kų pasų. . Į ___

zimiero kapinėse, kovo 21 d., i _ _ _ _ _ _

ir moterų. Turtas viršija $6,-1 tų didelis pelnas draugystėms. j Washtenaw avė. 
L..../. m !

Clarence E. Wamer, 7236 S. įrodė, kad mirė dėl širdies Ii PRAŠOME APLANKYTI
?os.

A. Gilienė 
S. Mikolaitienė

VOKIETIJA GAMINSIS SIN
TETINI GAZOLINĄ

000.00,
Tai darbščios' valdybos dė 

ka. Draugystės nariai taipgi 
darbuojasi ir palaiko tvarkų. 
Susirinkimai visada esti skai- 

jtlingi. Mėnesinės įplaukos sie-

F. V.

TEBETURI VAGIES 
ŠIUŠĮ n

Biznierius Jurgis Brazaus- 
Įfeia ligi $300. Pomirtinės iš-p<as, 2743 W. 59 st., tebelaiko 
'mokamos greitai .ir teisingai.! savo krautuvėj vagies šiu-

PRIE SAVO NAMŲ VAI
KAI APIPLĖŠĖ

BOMBŲ LIETUS
Jonas Girėnas,'žinomojo la-

Ralbingas" pamokslininkas pro 
les. kun. Vaitkevičius.

Suvažiavo Chicago* provm- i 
rijos vargonininkai ir  didysis 1 
parap. choras, vadovaujant Į

MELROSE PARK, ILL.
j bandė jam padaryti ‘hold up \
Bet taip vikriai su jais apsi
dirbo, kad vienam nutvėręs 
už kojos, numovė šiušį.

j,kūno Stanislovo brolis, ran-’ BERLYNAS, kovo. 28. — 
|dasi. Cook County ligoninėj, Vokietijos vyriausybės vadovy 

— —  | KAUNAS.— Italai per m ū-!25 W'arde. Nuo brolio Stanį s- bėję sudaryta kompanija ga
lu. Eiehs, 2235 N. Keatingjšį su etiopieciais. Enderto a - 'lovo žuvinio Jonas pradėjo si-;minti sintetinį gazolinų, kurs 

avė., pranešė policijai, kad j pylinkėse. iš lėktuvų numetė ;r „.įn^,į jr  nerimauti. Kadangi bus perpus pigesnis už tikrų- 
penki vaikai prie jo paties j 25 tūkstančius štukų bombų, j j-lsaĮ nevedęs, ta i mes jo'jį gazolinų ir taip geros rū- 
namų užpakalinėj gatvaįtėj ji j Jei sudėti visų numestų bom-j pusseser$s jpomi rūpinamės, J^es, kaip pastarasis. Tokiu 

, apiplėšė. Abėifiė $1 ir rankinį'į bų svorį į krūvų, tai bus pus-;rarn|nanie, kaip galime. Da- būdu Vokietijai nebus reika- 
J ketyi rto tūkstančio:. centnerių j,m* sunkiai, susirgus kviečia- liūgas gazolino importas.
|svorio-. Kiek visa tai kainuo-lme ir kitus jį ; 'aplankyti ir'
jai Italijos finansinės padė-

Įties žinovai randa, kad italai 
taip kariauti gali 8-10 mėne-

laikrodėlį.

MAŽIAUSIAS PASAULY 
GIM?S KŪDIKIS '’ 

AUGA PAIEŠKOJIMAS

Čionai lietuviai turi keletu
varg. B. Janušauskui, gražiai .. m j0 . , pasai epinių draugijų. Tos dr-
giedojo mišparus. Vargonais I . - . , ‘ .1 . 0 gystes surengia čia visokių
grojo nrof. A- S. Pocius. P o '"  , r  ,1 T v ‘pasilinksminimų, balių, kon-

Janušauskas d  . • •*. -■ ce rių  i r  p ik n ik ų . Š ta i susitve-pamaldų varg. 
su žmona pasikvietė 
niūkūs ir svečius i

KLEVINSRO UŽMUŠĖJUI 
GRESIA PIRMOJI MAKSI-

MUM BAUSMĖ

Šv. Onos ligoninėj, Chica- kiekviena karo diena
i š / , .  I Aš, Elena Butkintė, (Biržulaukio. ių. Vėliau pritruk-: lesų, n e s  | ^ ni,'nOj §įiMiėS p a ra p ijo s ) , paieškau

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ 
PETER’S BUFFET 

Prieš Highway Teatrų 
Tavern Pale Alus Stiklais?

Sandvičiai ir Chile. z 
PETER KAZWELL. Sav' 

6334 So. Westem Avė. 
Tel. Prospect 5086 Chicago. II

labai savo brolių Kazimiero ir  Juozapo 
! Butkių. Kazimieras Butkus, nevedęs, 
apie 50 metų amžiaus, po karo gy- j 
veno Ne\v Yorke; o Juozapas Būt-j 
kns, apsivedęs su Ona Mileraitc, po J 
karo gĄ-vėno Chieagoj.

goj, inkubatoriuje ’ laikomas | i<ajji 110 ja. 
! neseniai Lester Bensonienei j 
■ ginies kūdikis, kuris skaito-!0 . ■ i imaš “ mažiausiu pasauly ku-Į 
idikiū” . S v ėrė jo s  12 uncijų J  
■Kūdikis, ypatingoj’, priežiūroj

VYRAS PAVIRTO 
MOTERIMIrun

leisė-
. _ . ,. , . ■ Didėjant hit andre 7 draugystes surengti ate t-J , , ... , , .v. .i v - automobilistų skaičiui.______  nancia vasara d id e li piknikų! . T Ar

Ilill-s, kur w k alf} gražiai pra- j 21 d Us] J1L jas Eugene L. MeGany pas-
__ - T t- ., v, , . Ikelbė, kad kiekvienas antonimo S v. Jono Krikštytojo,* , . v . n• ,T . t - , ■ „ -‘i- v- imcbilistas, kuris sužeidęs zmoIV. Vardo1,, Jjietnvių J/iliemu- .. . . •_ . . .1 gu paliks ji nelaimes vietoj,

vargoni-
Beverlv

DELTUVA.

PARDAVIMUI REAL ESTATE

Indo vakarieniaujant ir sva
rstant vargonininkų reikalus.

Ieva Lukošiūtė

DIEVO APVAIZDOS PA 
RAPIJOS ŽINUTĖS

į klubas, Atletikos klubas, Pro-j 
vaizo Apygardos dr-stė ir d v i! 

f Tuopos Susivienymo. Jos. su-į 
daro tūkstantį narių. Visos į 
dr-stės išrinko po tris narius.- 
l’.uiie iŠ savęs išsirinko puriu.; 
J uz. Galcskį, pag. Jurg. Da- 
nioševičia, rast. F. ValuckasJ

Ukmergės 
vals. nese-auga. Iš sykiu kūdikiui kžtek-1 a^ ki. _ 1)eHuvos 

davo tik Vieno a5tun.tdaHo'niaipaaižkgio 5itokiaistorija.
šaukštuko motinos pieno, pa-! ___  k_*

jo teisme hus baudžiamas ma- j saldinto cukrum.
ksinium — 6 mėnesiam į. ka
lėjimų ir $500 piniginei baus
me.

Eric Kulberger, 50 m., au
tomobilių dylcris, 7311 Gran- 
don av., kuris mirtinai sužei
dęs Antanų Klevinskų (aštuo- 
nioiikietį)' paliko gatvėje, yra

DARBAS VERDA WEST- 
ERN ELECTRIC CO.

Karo pradžioje Deltuvos baž
nyčioje buvo pakrikštytas tū
las Stasys. Stasiu pakrikšty
tas vaikutis augo linksmas ir 
sveikas.

4 kambarių namas, 1 akeris žemes, 
šviesos ir bėgantis vanduo. Vietos 
vištoms ir dideliam daržui. Randasi 
pietinėj dnlyj — 5 niin. nuo miesto 
ribų. Kaina — $2,000.

Kreipkitės:
PROspect 0920

L. L. HIGGINBOTHAM

LIETUVIAI ADVOKATAI

kuriam gręšia maksi*
bausmė

r Dr-stė Susiv. Brolių ir Se 
serų Lietuvių praėjusranie su
sirinkinie nutarė sus-mų per-,iždin. A. Junčis, Jr. Komite- 
kelti vienu savaite ankseiųu ,1ai : uinanė ii* padirbo serijas 
iš priežasties šv. Velykų šven- kiekvienai dr-stei paskyrė p31 111
lės, kuri. pripuola balandžio i kiek parduoti. Dovanoms p a - |,nu,n 
B  d. Tai sekantis susirinki- skyrė $10(1. Dar renkamas pro I Tik sunkios bausmes, g a l, 
m.as bus Verbų sekmadienį, Į gramas nuo biznierių. Visi į suvaklys begalvių auromobili- 
balundžio 5 d. 1 vai. popiet, 'iktuviai duoda ir kai kurie1'stų sauvaliavimų Cblcago ga- 
PraŠonie visų narių ateiti i r ! svetimtaučiai nori pasigarsi- tvėse.

OPPICE OP COUNTY CLERK 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS 

STATE OF ILLINOIS )
D SS.

COUNTY OP COOK )
Sekant 34tos sekcijos provizijomis

Illinois Valstjbės’ Pnm ary Rinkimų 
Įstatymų, Šiuorni -pranešu,-kad. parti
jų jMipierų spalvos, kurios bus var- 

„ i, / u ; . S . » *• ■ i i A  - u. Stojamos Cook’ Countv’presinktuosc Irafcštat>-ti reilaųenij .valsčiaus valdyba to.pesutilm pel. B;„kimus,
sumai. Telefonams 1 padaryti, nes krikšto metrikai Į kurie įvyks antradieni, balandžio 14

! _  -i - - ____ T i • ' ' * -vi i d-, 1936, bus sekanėios:aĮ re ikm enų  reikęs i r  k itom s po- j rodo vyrišk i, o  ne  m oteriškę. pEMOKRATIC PARTIJA — 
T ač iau  kai S ta sy s  buvo pa-

Tik gerokai vėliau paaiškė- 
Į jo, kad tai yra ne berniukas, 
bet mergaitė.

Wcstern EsŠetric Co. di 
i'tuvėse Ghieagoj darbas eina 
J dienų ir naktį. Šiomis dieno- 
Įniis vien tik -į Pittsfeurgh irt Buvo Kerėta, : pasų imant, 
i AYillianisport?’ Pa., pasiųsta i pataisyti Stasį į "Stasę, bet 
j telefonam s
$700,000|$7(

tvypio ištiktoms sritims. No
rima užtektinai prigaminti. l šauktas .karinės prievolės at-

KielM enas užsitraukimas mažiau rūgštus

IS TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO

Paprastos mechaniškos smulkmenos cigaretų gaminime yra 
stebėtinai svarbios. Nuo jų  priklauso fizinės cigareto 
ypatybės, kaip kad svoris, dydis, diržingunias, drėgnumo- 
palaikymo ypatybės, prikim šim o vienodumas, gaminio 
vienodumas -  nes visa tai giliai veikia į  jo  degimo b ū d ą ' 
i r  sudėtines-jo dūmo dalis.

Lucky Strike Cigaretų gamyboje visos šios ypatybės yra 
rūpestingai standardizuotoa ištobulinim ui L E N G V O  
U Ž S I R Ū K Y M O .

-  IBS TOASTED

Jūsų gerkles apsauga — 
prieš knitėjimus -  prieš kosulį

Copyright. 19M. U ie 
lerican Tobacco Company Luekies yra mažiau rūgštus

Nesenai padaryti cheminiai 
bandymai parodo*, jog kiti 
populiarus cigaretų išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% daugiau 

negu Lucky Strike.

KOgituno Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigarctais

, 3 .  . 3
•AtANCa 
I  ube Kv S T  R t«K C

^ .D a v in i a i  p a tik rin ta  N eprik lausom ų C hem inių  L ab o ra to rijų  I r  T yrinė jim o  G rupių

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPuhlic 9723

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
M etropo litan  S ta te  B an k  nam e 
V a landos kasd ien  nuo  9 ik i 5 
Penedelio . Seredos i r  P ė tnye los 

v a k ara is  nuo 6 ik i 9
'  TeJcfonas OANaI 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
T elefonas R E P u b lic  9600

MĖLYNA
REPUBLICAN PARTIJA —

GELTONA
IX  \VITNESS 5V H EREO F. I havn 

hereun to  ' sėt m y hand  a n d  į 
J affixed  th e  se'al o f th e  C ounty j 

of Cook, this- 30th day of M areli, j 
A. D. 193G.

Į M ICHAEE J . PLYNN

PETER ZABEIIO

CO1TNTY CLdERK O F 
COOK COUNTY, 1L

L I E T U V I S  A D V O K A T A S

456 W est 63rd Street
T elefonas W E N tw o rth  8713 

V alandos n no  5 Iki 9 v a k ara is  
M ieste 111 W . W ash ing ton  St.. kam -

A N O IS lbario  num . 767. te lef. STAte 0917.

E M IL  D EN EM A R K  IN C . 
Autorizuoti Pardavėjai 

B U IC K  - C A D ILLA C  - LA SA LLE
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI

Mūsų stakas atsakančių vartotų karų šiuo laiku yra 
kuopilniausias, ir kainos sumažintos taip, kad šiuos 
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien ir išsirin
kite sau kara.

BUICK ’34. 
BUICK *33. 
BUICK *31. 
BUICK ’31. 
BUICK '29. 
BUICK ’2S.

5 Sedan. kaip
5 Club Seda n.
6 Sedan . . . . .
5 Sedan . . . . .
5 Sedan . . . . . .
5 Sedan .........

n a u ja s  . . 
su T runk

645.
595.
295.
195.
145.
95.

CAlUkLAC *34. - — 5 Sodan, puikia i Išrodo . . . . . .  . . . . . . . ..............  1395.
CA.DTULAC '31. —  5 Town Sedan . . . . . . .  395.
CADILLAC '29. —- 5 Town Sudun
FORD ’35, —  2 Door Sedan, ka ip  n au jas  . . . . . . . . . . . . .
FO R D  ’31. —  5 Sedan, švarus ka ra s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N  * . N  «
H U PM O BILE *31. — 7 Sedan. labai šv aru s  . . . . . . . . . . . . . . . 27.
LA SALLE ’34. —  5 Sedan, labai g ražus . . . . . . . . . . . . . . . K75.
LA SALLE ’31. —  5 Coupe, žem ai ap k a in u o las  . . . . . . . . . . . . . . . . .  245.
LA SALLE *30, -— 7 Sedan . . . . . . . . . . . . .  345.
PACKARD '30. —  7 Sedan, žem ai apkąin iio tas . . . . . . . . . . . ..............  195.
PACKARD '29. —  7. Sedan . . . . . . . . . . . . .  145
PIE R C E  ’33. —  7 Sedarr. labai p u i k u s ..........................................................  795.
PLYMOUTH ’32. —  5 Sedan. geram  stovy .............................................’ 295.
PLYMOUTH ’30. —  5 Sedan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145.
PONTIAC *35. —  G Sedan. tru n k . ka ip  n a u ja s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  695.
RHO *31, — 2 Coupe. labai švarus  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 295*.
ST I’D ER A K ER  *34, — 5 Sedan. gera i bėga . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  493,

Įm ainyk ite  savo seną  k a rą  libera liškom  sąlygom , a n t  
saugaus, a tsakančio  karo . B alan są  ga lite  išm okė ti len g 
vais išm okėjim ais, to lin an t p iln ą  a p d ra u d a . v a r to ja n t 
m ažai k a inuo jan ti G. M. A. C. p laną.

3 8 6 0  Ogden Avė. - Chicago  
Cravvfopd 4 1 0 0

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba
'apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

8 4 0  W e s t  3 3 rd  S t re e t
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VĖS
KANTINĖJ R-

—


