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LONDONAS, lail. L '  — VIENA, bal. 1. — Austei-. 
JlitJprio speeiialus atstovas J . jos parlamento atstovų rn-i 
von Ribbentrop šiandien ry - . mai pravedė įstatymų apie 
tų atlankė, Anglijos užs. rei- privalomų visų vyrų nuo 18 
kalų sekretorių kap. Edenų i iki 42 metų amžiaus valsty-1 
ir, įdavė jam vakar atvežtų iš i bei tarnybų nustatytais laiko' 
Berlyno Hitlerio atsakymų, i tarpiais. Ši tarnyba gali bū- 
Lokurno sutarties valstybių i ti su ginklais ir  be ginklo. I
reikalaujamų.

Hitleris, kaip paprasta ’, ig
Šaukiami valstybės tarny

bai vyrai turi būti patikrina-

NARCIZAI PRAŽYDĘ WASHINGTON VALSTYBĖJE

'Šiuos žavinčius žydinčių narcizų plotus galima šiandien 
norįuoja Lokarno sutarties i mi apie jų fizinį ir dvasinį P 1? link nuo Seattle, Wash. Narcizai auginami komercijai, 
valstybių paduotus reikalą vi- I tinkamumą. Šiuo įstatymo n*s rengia dideles pramogas.
mus ir paduoda nuosavus tai- straipsniu norima

matyti Puyallup slėnyje, pie-! 
Jiems sužydus, bendruomė-j

(Aeme Photo.) Į

Telefonas: GAN ai 7790 
Administratoriaus: CANal 2821 METAI-VOL. XX

!AI
GIEDOJO PER RADIJU

z Vakar dieną' 4 vai. popiet iš stoties WEDC., 1210 kil 
girdėjome šeštąją “ Draugo” gavėninę radijo programą. 
I’j  inoj dal;.- muziko lės programos Elena Bartush, Chica

Operos dainininkė, įspūdingai giedojo “ Panis Angeli 
eus” ir Daržely Alyvų.” Antroj daly labai žavinčiai dai 
mišo “ Kad skausmai” — Naujalio ir “ Geismai ir svajo
nės” — Petrausko.

Kun. .Juozapas Mariuiior.is, AJ.l.C., “ Draugo” admini 
siratorius, nepaprastai užimančiai kalbėjo tema “ Šventasis 
Tėvas. ’ ’

Be to, buvo eilė įvairių pranešimų.

RŪPINASI 
NUKENTĖJUSIAIS NUO POTVYNIO

kai’ pasiūlyamis.

Jo  nota nepaprastai ilga. 
Paskirstyta į tris dalis. Pir- 

- moję dalyje apie žygiu tei
sėtumų ir  visų reikalų eiga. 
Antroje — pasiūlymai reor
ganizuoti Europų taikos pa
grindu. Trečioje — pasiūly
mai nusiginklavimo konferen
cijai.

Pirmoje dalyje pažymima,

nepriimti 
: karo tarnybon socialistų ir 
i komunistų, bet ju-os pastaty
ti prie viešųjų darbų darbi
ninkų stovyklose.

Sakoma, šis įstatymas pa
lies apie pusantro milijono 
vyrų ir  iš jų tik maža dalis 
bus pratinama karo tarny
bai.

Tuo keliu Austrija pasiry
žo imtas saugumo priemonių

KOMISARAS LITVINOVAS DEŠINIEJI APLEIDO ISPA- 
VARŠUVOJE NIJOS ATSTOVU RŪMUS

kad Vokietija tikrai pągeidaul IUI° Hitlerio nacių kesinimo- 
ja taikos. O Pareini užėmė si Prieg Austrijos nepriklau- 
uė grasinimo Prancūzijai su- somybę.
metimu, bet kad visiškai at
gavus ir  kontroliavus tų savo 
kraštų..

Toliau paduoda sumanymų, 
kad pripažinus keturių mėne
sių laikotarpį apsvarstymui, 
a r pasiūlymus pripažinti, ar 
atmesti.

Pareinio ginklavimo klausi 
mas ne vietoje, kadangi Vo-; 
kietiją keturių mėnesių laiko i 
tarpiu negali pastatyti jokių; 
tvi rtovių.

Pasienio tėmijimas paveda-i 
mas neutraliai komisijai.

Volėietija sutinka dvylikos 
mylių juostoje nedidinti k?.-! 
riuomenės ’ir  sutinka, kad ši I

JAPONAI ĮSIVERŽĖ SO
VIETO MONGOLIJON

MASKVA, bal. 1. — Žinio 
mis iš Mongolijos, mongolų 
karo pajėgos supliekė įsiver
žusius' japonus ir mandžiukus 
ir juos išvijo iš savu šalies.

MASKjVA, bal. 1. — .Gau
tomis žiniomis, japonų ir man 
džiukų kariuomenė įsiveržė 
sovietų globojamoj) Mongoli- 
jon ir eina kruvinos kauty
nės su  mongolų kariuomene.

Sovietų vyriausybė tuojau 
išlcėlė protestų. Japonų amba 

kad
juosta derybų laiku tarptau-

- , . .  ■ . , padorius Ota pareiškia,tinęs kariuomenes butu tvar- .. 1
j-,„na I .ils neturi žinių apie japonų

’ . , t , i žygius Mongolijoj.
Patirta , kad Anglijos vv- 1 , , , . , .  , ,. . . . Č. I Ambasadorius sake, kad

riausybė pasirengusi pnpaztn
ti Hitlerid Ne. paSiŪlymtlS. I
taip yra su Prancūzija. Pa
starosios vyriausybė įsigili-Į 
na Hitlerio atsalęyman ir ga
li jį atmesti.

protestų tuojau pasiųs savo

KALTINA KATALIKŲ 
KUNIGUS

MĘXICO CITY, bal. 1. — 
San Felipe Torres Mochas, 
Gnanajuato valstybėje, valdiš 
kų mokyklų mokytojai užpuo
lė katalikus. 16 asmenų žuvo 
ir apie 30 sužeista.

Centro vyriausybe

VARŠUVA, bal. 1. — Sov. MADRIDAS, bal. 1. — 120 
Rusijos užsienių reikalų ko- j dešiniųjų atstovų apleido Is- 
misaras Litvinovas vakar v i-1 panij-os parlamentą protės- 
siškai netikėtai čia atvyko iš į tuodami, kad kairiųjų atsto- 
Y’ienos. Sovietų ambasado- vų elgimasis rūmuose griau- 
rius jį pasitiko stotyje. N e-. ja  gyventojų pareikštos va- 
buv-ę-iė vieno aukštojo lenkų ' lios visokį supratimų, 
valdin inko. __ . Jiimt i— iški-

Sovietų ambasada nepasa-' kai atstovi! kredencijalų 
ko, kokiais reikalais komisą-! komisija paskelbė kokius tai 
raš Litvinovas čia atvyko. (OĮ nea^ ' umns” dėl kai kurių 
lenkų vyriausybė užgina, kad Į dešiniųjų atstovu išrinkimo 
jis čia atvykęs dalyvauti len Į Granada fprovinciįįo-je. 
ką užs. reikalų ministerio | Pasirodė, kad kairieji grie
Becko pasitarimuose su vie
šinčiu čia Latvijos užs. rei
kalą pasekretoriuin (viėemi- 
nisteriu) W. Mųnters.

biami klastų, kad dešiniuosius 
atstovus pakeitus pralaimė
jusiais rinkimuose saviškiais. 

Toki atstovų rūmai, negali
. I reprezentuoti tautos, papeiš- 

Kalbama, .kad Litvinovas | kia dpšinil} jl}. vfld.d

KATALIKŲ PAMALDOS UŽ 
PASAULIO TA IK į

LONDONAS, kovo 31. — 
Velykų pirmadienis (antroji 
Velylnj diena) Anglijoje šven 
čiamas.

Šių dienų AYestminsterio 
katedroje Iras laikomos iškil
mingos Mišios už pasaulio 
taikų. Mišias laikys Soutli- 
vvarko vyskupijos vyskupas 
P. Amigo. AYestminsterio ar
kivyskupas A. Hinsley pirmi
ninkaus pamaldose.

Vyskupui Amigo per Mi
šias asistuos trys kunigai; 
prancūzas, italas ir vokietys.

NUKELIAMI TREMTINIO 
ARKIVYSKUPO PALAIKAI

atvyko Lenkijon, kad parima 
eitis su savo motina ir bro-. 
lin, kurie lankosi Lodziuje. j 
Litvinovas yra gimęs lenkų I 
valdomoj Baltstogėj.

SOVIETAI SKELBIA ŽMO
NĖMS LYGYBĘ

AREŠTUOTAS KOMUNI- 
. STŲ LAIKRAŠČIO RE- . 

DAKTORIUS

PARYŽIUS, bal. 1. — Ar
eštuotas komunistų partijos 
laikraščio. “ Humanite” retį ak 
(orius Emile Bonnat.

MASKVA, kovo 31. — Ko
munistų partija paskelbė sp
rendimų, kad sov. Rusijoje 
šiandien visi gyventojai nau
dojasi lygiomis, teisėmis, ne
paisant jų  kilmės ir  kiekvie
nas gali siekti sau atitinka
mo darbo, arba užsiėmimo, 
žiūrint savo gailumų.

Tas įvyko, kai viena 17
kad i metų amžiaus mergaitė norė-Bet pažymėjo, i Autoritetai pareiškia, 

kad jo! vyriausybė vargiai ga-1 laikraštyje paduota neteisin-j jo įstoti traktorių operavimo 
iii pradėti taikingus pasitari-igų žinių, gautų būk nuo pa- mokyklon. Jos-aplikacija ne
muš Mongolijos rgik&lu, ka-1 čių kareivių, kad prancūzų j pripažinta tuo pagrindu, kad 
dangi ji nežilų®; kokius sov. kareiviai blogai maitinami ir ji esanti buvusio turtingo fiki- 
Rusija jsdntykius tu ri su medikalinė priežiūra netikusi, f ninko1 (Inilako) duktė.

Partijos -organas “ Prav- 
da”  iškėlė7 tai aikštėn. Jis  
pakartojo Stalino neseniai sa 
įvytų pareiškimų, kad vaikai 

bal. 1. — j neatsako1 už savo tėvus.
UŽDRAUSTA JAUNIEMS I Naujas milžiniškas vokiečių j Mergaitė priimta minėton

1 Mongolija:
Sovietų sluoksniuose kalba

ma, kad japonių žygiai Mon
golijoj grasina karu.

NAUJAS DIRIŽABLIS 
SKRINDA { BRAZILIJĄ

BERLYNAS,

PARYŽIUS. — Santa Fe 
de Bogota, Kolombija, arki
vyskupas Mosųuera 1853 me
tais mirė Marsely, Prancūzi
joj. Tuometinė Kolumbijoj i- 
sivyrauvnsi Lopeza vyriausy
be ištrėmė arldvyskupų iš sa
vo gimtinio , krašto. Popie
žiaus kviečiamas ištremtasis 
vyko Romon. Marsely susir
go ir ten mirė.

Tremtinio arldvysknpo kū- į 
nas1 buvo paimtas Paryžiun 
ir laikinai palaidotas Notre 
Daine katedros požemiuose.

Dabar Kolumbijos kongre
sas nuspa-endė: -arkivyskupo i 
palaikus grąžinti savo- šalin, 
ir palaidoti pastovi-ou atilsio Į 
vieton.

Tomis dienomis arldvysku-; 
po kapas atmūridas ir palai-! 
kai bus paimti Eolombijon.

Arkivyskupas po 83 metui 
grįš iš ištrėmimo.

PITTSBl'RGH, Pa. — 
Nors eilė katalikų parapijų 
ir katalikiškų įstaigų pačiis 
skandžiai potvynio išliktos, 
tačiau potvynio laiku ir dar 
šiandien teikia žymių pagel
ių .uiiikei'itėjnsie.ms visoj Pitts 
l.-urglio vyskupijoj. 1

Kai vanduo apsėmė ši mi>- 
šta, Dnųuesne universiteto 
patalpose rado- prieglanPOf. 
šimtai asmenų, ypač moterys 
su vaikais. Universiteto, kali;- 
terija,dienomis ir naktinės bu 
v o atidaryta ir šimtai ’a<me- 
nų buvo aprūpinti maistu.

Šv. Petro mokykla kasdien 
parūpindavo maisto1 (Kirai 
tūkstančių asmenų ir  šimtai 
rado čia pastogės.

Šv. Jono generalėje ligoni
nėje taip pat šimtai asmenų 
gavo prieglaudos. Užimti bu
vo visi koridoriai ir  priean
giai.

Kai kuriose bažnyčiose ir 
parapijų salėse buvo parūpin
ta laikina prieglauda.

Kai kuriose parapijose bu
vo įsteigtos viralo virtuvės 
nukentėjusių naudai.

šelpimo — pavalgj’dintiį dm 
tų pastogės, parūpintų drabu 
žiu ir saugotų nuo ligų. Nu- 
kentėjusių šelpimo visa našta 
užkrauta ant šalies Raudono 
jo K i-yžians. Reikia jam pa 
dėti nešti šią naštų.

ŽYDAMS APLEISTI 
VOKIETIJĄ

už šį -BERLYNAS, bal. 1. — Vo|70 Įgulos ir  37 keleiviai.

Idiražablis “ Hindenburg” va-i.mokyklon ir tuojau paskelb- 
'kar išskrido i Braziliją .per .tas. partijos sprendimas, 
pietinį Atlantikų. Jame yra i ----------------------

JAPONIJA YRA SUNKI < 
PROBLEMA AMERIKAI .

HARTFORD, Conn. — Ha
rtfordo vyskupijos Jo Ekse. 
vyskupas M. F. McAuliffe iš
leido atsišaukimų tikintiesie
ms, ragindamas juos, kad dė
tųsi su civiliniais autoritetais 
ir bendrai neštų pagelbų nu
kentėjusioms, podraug kad 
kooperuotu su tais autorite
tais kovoje prieš galimas pa
sireikšti ligas.

Vyskupas ragino katalikus, 
kad jie parodytų daug savo 
meilės ir  gailestingumo nnken 
tėjusiems, kad kaip nors su- 
mažinus jų vargus ir rūpes
čius.

“  Šių nelaimiu dienomis, ‘ ’ 
sakė vyskupas, “ neužmirški
me To', Kursai valdo jūras ir 
upes. Melskime, kad Jis mus 
laimintu. ’ ’

HAUPTMANN V IS įL A I-  
K į SAKOSI NEKALTAS
TRENTON, N. J., bal. 1 

— Mirties -bausmės, vykdymas 
B. R. . Hauptmannui atidėtas 
iki rytojaus vakaro, i

Tai padarė kalėjimo virši
ninkas, “ grand jiu y '1 pimii- 
ninko patariamas. “ Grand 
ju ry” svarsto buvusio advo
kato P. H. YYendel įsivėlimų 
i Lindbergho kūdikio pagro
bimų.

i'alstybės prokuroras- lYi- 
lentz, kurs Hanpt-mannų kai 
tino, pareiškia, kad \Yendel 
nekaltas, kad jis y ra “ nuginėi 
jęs” seniau pasirašytų Į savo 
prisipažinimų. AYilentz nori 
kad su Hauptmannu būtų vis 
kas baigta ir visas šis reika
las uždarytas.

Hauptmannas p a ra še i' atsi
sveikinimo1” laiškų valstybės 
gubernatoriui. Jis sakosi esųs 
nekaltas, niekad nebuvęs; Li 
ndberglio namų apylinkėje ir 
tų namų nematęs. Pinigus gi 
radęs namie. Visai nežinojus, 
kad tie pinigai yra Lindber 
glio išmokėti įyšium su pa 
grobti® kūdikiu.

ITALAI NUKOVĖ 7,000 
ETIOPŲ

ROMA, bal. 1. — Žiniomis 
iš žieminio karo fronto Etio
pijoje italai paskutiniam mū
šyje ties Quoram nukovė 7,000 
etiopų.

įvykį kaltina icatalikų kuni-j kietijos v y riau r’bė uždraudė [ 
gus. Prezidentas Cardenos pa - tinkamiems kareiviauti jau- J

GRIUVUSI SIENA 30 
UŽMUŠĖ

ANTIOKIJA, Sirija, bal 
— Nugriuvo statomo na-

. — —  - . S0- AMB0Y, N. J., bal. 1.
rėdė, kad katalikų kunigai ap'niems žydams apleisti Vokie-f— Gųb. Hoffmano namai sau j 1 
leisti) minėtų miestelį. į tijų . ; gojami. Gavo grųsinimų, kad i cionalio muziejaus siena. 30

Matote, kas kaltas, o k ų ! -------------------- j jis dirba Hauptmanno nau- darbininkų užmušta ir 20 su-
kaltjna. PLATINKITE “DRAUGĄ" dai. žeista.

IVASHINGTON, bal. I. — 
Valstybės sekretorius- liuli 
pareiškia, kad U. S. piliečių j 
ir jų turtų saugumas Japo
nijoje yra labai sunki proble-j 
ma šalies vyriausybei. Japo
nija painioja ten ame.rikoniš-- 
kus interesus.

NEAY HAYEN, Conn. -  
Kolumbo 'Vyčių organizacijos 
vyliausias vytis M. H. Canno- 
dv išleido atsišaulcimų orga
nizacijos nariams ragiiida- 
mas, kad jie kas kuo gali

AD-DIS ABABA, bal. L — 
Etiopijos vyriausybė užgina 
italų, skelbiamus laimėjimus 
kovose su -etiopais.

ORAS
CHICAGO SRITTS. — Nu

matomas sniguiiavimas ir 
kiek šalčiau.
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B en dradarb iam s .r k oresp on dentam s raštu negrąžinu, 

jei neprašom a ta i padaryti ir nepH siunčIatna tam  tik s
lui pašto ženk lų.
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pren u m erata: M etam s —  $7.00: P u sei m etų  —  $4.00. 
K opija —  ,03c.

gtų.
Nežiūrnt karo baimės. prie jo rengiasi. 

Rengiasi neva ne karui, bet savo rub.y-iu i 
apsaugojimui. Jei ginkluojasi Yokietija, lai 
kaip nesiginkluos Prancūzija, jei niobilizuo- i 
ja  karo jėgas Japonija, kaip to nedarys Ru
sija ir taip panašiai, Kuomet jau prisiren
gia, kuomet uždega neapykanta savo kai-

iŠ MŪSŲ VEIKIMO CENTRO
LIETUVOS KATALIKAI 

IR MES
atstovai katalikų maloniai y-

Moterų Sųjunga irgi apdrau-
• dos ir pašalpos organizacija,
: jungianti Amerikos J.etuvai- 
fv's ir, K t liauti . jose religinę

ra priimami ir pavaišinami. ’ ii* tautinę sąmonę.
•----------  J.’uo pačiu ir mes turime atsi

Mums labai yra. svarbu pa- [mokėti svečiams, iš Lietuvos.

kuo-
■ pos įvairicse kolonijose yra 
' pasižymėjusios savo veiki u-

mynų, nereikia, daug, kad karo ugnį uždegti, i a r t i m u s  santykius sū ' Nėra abejonės, svečių atsi-'mu. 1 įtiktų, kad jos tūtų vi- 
Tai pasidaro iš mažiausio dalyko Tada iš organizuotaja Lietuvos Kata-lankymas tikrai sustiprins i sose. mūsų .parapijose ir kad
keisto vedamos • milijoninės armijcs vk na pikų visuomene, kurios atstu- niiisų ryšius su Lietuvos ka- jos būtų gausingos. Nuo mo-
kitų žudyti, turtą naikinti. Įvas yra Katalikų Veikimo Ce- tulikų visuomene, užmegs glau terų laibai daug'pareina mfv-

■ Tokiu būdu paskutiniame P; aulio Ka- ntras. Jis yra panašus mūsų dėsni bendradarbiavimą, smul sų tautinis likimas šiame kra-
« išžudyta apie 1.0,000(00 kareivių, apie veikimo centrui — A. L. R. kuleniškai aitus supažindins su1 šte. Dėl to svarbu, kad lietu-

20,000,000 sužeista, trys milijonai kentėjo K. Federacijai. < katalikų organizacijoms ir jų ' vaitos būtų sąmoningos kata-
belaisviais^ keturiolika milijonų paliko naš- ’.Kataikų Veikimo Centras 'reikimu Lietuvoje. ; likės ir tautiniai susipratu-
lių ir našlaičių, trylika milijonų civilinių •
žmonių žuvo. O kiek turto išnaikinta?

DIENOS KLAUSIMAI

ir mūsų Federacija jau gana 
| seniai palaiko tarp savęs šio-

. Į  tą visą atsižvelgiant, žmogus turėtąj kius tokius rvšius_ Bet
būti beprotis, kuris ir vėl norėtų tokių sker- Jbuvo jaučiama, kad ko nors

APLANKYKIME LIETUVA

Lie-

Labiau pasiturintieji žmonės kiekvieną 
pavasari galvoja kaip ir kur praleisti vasa
ros atostogas- Daug mūsų tautiečių pralei
džia atostogas gražiuose Amerikos kuror- 
tucse, manydami, i*.d * atostogos jiems 
pigiau kainuoja ir malonesnės.

Mes dėl to su jais noiėtuniėm pasigin
čyti. Mumis rodos, kad tie ,’kurie turi laiko 
ir -galimumų1 ilsėtis menesiais, nebrangiau 
1 ainuotų kelionė Į Lietuvą Žinant, kad lai
vakortė tekainuoja keli šimtai dolerių ir kad 
pragyvenimas Lietuvoj yra juokingai pigus, 
galima sakyti, kad mažiau kainuoja aplan
kyti Lietuvą, negu kurį nors šio krašto žy
mesnį kurortą.

Į Nėra abejonės, lietuviui keliauti
tuvą yra daug smagiau negu kur kitur. Net 
pareiga yra bent retkarčiais aplankyti savo 
levų kraštą, pasimatyti su saviškiais, ge
riau pažinti dabartinį Lietuvos gyvenimą, 
atsigaivinti. Taip pat yra svarbu, kad tėvai 
vežtus į Lietuvą savo vaikus, kuriems tik
imi Rus įdomu ir naudinga pamatyti tą kraš
tą, ‘apie kurį tik ..iš savo tėvų girdėjo, arba 
šį tą laikraščiuose ir mokyklose rankvedliuo
se skaitė. Mūsų jaunimas, aplankęs Lietuvų, 
darosi stipresnis tautinio atžvilgiu. Kuo dau
giau lietuvių jaunimo lankysis Lietuvoj, tuo 
kibiau galėsime čia ūiikyiL kaipo lietuviai.

Šia proga turime priminti, kad mūsų 
dienraštis. turi laivakorčių agentūrą, kuri 
keliaujantiems patarnauja, teikiant informa
cijas, rengiant ekskursijas. apiūpinant vi
sais kelionės reikmenimis

ILLINOIS DEMOKRATŲ KOVA

JLljnois demokratų paitija yra susiskai
džiusi į dvi stiprias grnpes. Vienai vado
vauja Chicagos miesto majoras Ed. Kelly ir 
Nash, o kitai guberaatuxius H. Horner. Va 
Ginamoji reguliarinė demokratų grupė, ma
joro Kelly vadovaujama, kandidatu į guber- 
r.pJorius stato dr. II. Bundesen. Kita grupė 
stengiasi pravesti Hornerio kandidatūrų. Ta
rpe tų dviejų kandidatų į gubernatorius e.na 
didelė kova. Abu y;a stiprūs ir dar dabar 
negalima būtų pasakyti, kuris iš jų dviejų 
laimės. Tai daug pinvĮs nuo Chicagos ind- 
šūotojų, kuriuos laimėti užsimota pnskuti- 
nvniLs dienomis prieš rinkimus (balandž*o 1-1 
d.).į Spėjama, kad paskutinėmis dienomis ko
va |a rp  Hornerio bus tokia arši, kokių Illi
nois valstyliėj seniai esame turėję.

1 Toje politinėje kovoje dalyvauja ir lie
tusiai. Tai nieko naujo. Juk ir lietuviai 
mėgsta pasipešt!. Y4iač airiai moka mus i 
politine^ kovas įtraukti, svarbiausia suskal
dyti mūsų jėgas ir iš to patys pasinaudoti, 
šiais rinkimais vis dėlto būkime atsargūs 
H  taktingi, kad nejiakepl’ti mūsų tautiečiui 
kandidatui į teisėjus.

I  Mes daug kartų esame rašę, kad lietu
viams reikia dalyvauti šio krašto politiniu.- 
me gyvenime, bet dalyvauti vieningai, n.‘lei
džiant kitataučiams skaidyti mūsų jėgų, nes 
tik vienybėje dirbvland galime šį tų laimėti 
politikoj kaipo lietuviai.

KOVA UŽ TAIKĄ

K Nedaug tėra žmonių, kurie norėtų Karo. 
Pačioj Europoj, kur tarptautiniai santykiai 
yra labai įt«įlipti, kur liek grųsiniinų ir tiek 
daug rūpestingo darbe apsiginklavimui, vie
nok karo nenori, jo bijo. Ir patys diktato
riai- kurie daugiausia pa<« ja tautose keršte 
ir neapykantos, vargu norėtų kariaud. nes 
ir it; sostai karo liepsnose supleškėtu, stulu-

me gerb. knn. Jonas Sffisius 
prant=a malonią žinią, kad 
jo vado-, aujainoj Dangun Že
ngimo parapijoj susiorganiza
vo naujas A. L. R. K. Fede
racijos skyiins. Šiam skyriui 
centras davė 5 numeri. (Fecl. 
5 skyrius buvo Briglitou, 
Jlass., bet likviduotas).

Federacijos 5 skyriaus val
dybą sudaro: Dvasios'Vadas. 

Ikun. Jonas Misius, pinąinin- 
kas V. Marcinkevičius, rašti- 

!liniukas St. Staponkus ir iž- 
i dininkė P. Bagdonaitė. ,
I !i .eikinaine naują skyrių ir 
j linkime geriausio pasisekimo 
I katalikiškoj ir tautiškoj ak
c ijo j'

A L. R. K. Feaeracijos seK. 
2331 S. Oakley Avė.,

Chicago, Illinois

! sios. Tuomet jos ir jaunąją 
kartą išaugins religiška ir 

i lietuviška. Moterų Sąjunga
Yra atvykęs iš Lietuvos į rūpinasi moterų, švietimu ir 

sųmoninimu. Tat, ją reikia 
remti ir jos narių skaičių au
ginti.

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
Atstovas

Ameriką , ir Vilniui Vaduoti 
atstovas p. V. Už-

daV.’nvs, apie kurį spaudoj

dvmų, turtu naikinimo, demoralizacijos ir tu ' • • ,. i • i • i i trūksta, kad neuztektmai bevisų baisių pasekmių, ki rios seka po karo.
Žmonės karo nenori, tačiau aplinkybės,! . . . .

kurias sudaro sukti politikai, juos į jį įtrau -pai vien* Uitus .pažįstame. , . rnį vffl. rut
kia. Dėl to visą laika turėtų eiti propagan- Nuo praėjusių metų šiek Jau‘ P . , y. B A
da už taiką. Ji turčių būti didesnė, negu tiek daugiau ėmėme ben(lra-,1‘adi 1 e,- y aclJOi’. apl_e
propaganda, už karą. Ligšiol visuose k ras- darbia uli. Pas mus besilanky- P* 1 '/davinio misiją ausine 
iuosc tas judėjimas ‘ėjo per silpna!. Tik vie- damas J. E. Vyskupas Teofi- ja, Tederacųos centro sekre- Pittsburgli, Pa. laišką, kuria-
na Kataliku Bažnyčia puolat ir sisteinatin- liūs Matulionis, Lietuvos Ka- t°rijalo vardu reikia šį tą pa- --------------------------------------
gal .dirba ir kovoja u i taiką. J i  turėtą su- taliku Veikimo Centro pirmi- aakyL-
silaukti daugiau paramos visuose pasaulio ninkas, labiau suartino Kede- Kaip žinoma, Federacijos 
kraštuose. !raciją su organizuotąja Lie- kongreso nutarimu Itderaci-

tuvos Kataliką visuomene. Pe- •|OS skyriai yra ir \  iluiaus 
rnai vasarą besilankantieji ’'  auuot: Sąjungos skyriais.
Lietuvoj Pasaulio Lietuvių dudenu ija seniau ir dabar 
Kongreso metu Federacijos nuoširdžiai rūpinasi Vilniaus, 
centro atstovai (gerb. pral. vadavimo reikalais. To savo i 

. 'Ar T gražaus nusistatymo, be abe-Įprotis ličiktiš' yra Kiaurus. Tai neknl- Arus,as lr U  Slf“nbs)
. _ ■ ■ . i  i • , i i 'i • rėio tilo pasikalbėjimu su K  jonėį, nepakeis i i  ateityje.tur,nga ir kenksminga ,'la, nes kas keikia. ■- '• ų a .  ,. . .  . . ,  . .  , -I• i - , i-r . . . . . .  V  (■ v a d a is  ii- a r ė ia , ,  s u s in a  KlUp llSSlol nebuvo. IS10kaVl-jnusipelno neisaukleto ir storžievio žmogaus * ■ 'auais n  a>nan susipa- i - . , - -

I ndradarbiaujame, kad perina- ^Wllll»Os atstovas p. V. Už

Mūsų jėgos auga 

Šiomis dienomis gavome iš
Ras skaito ir remia katali

kišką spaudą, tas platina čia 
ant žemės Dievo karalystę.

SKELBIA KOVĄ KEIKSMAMS

Lietuvos vyrų apušlnlavimo sąjungų pa 
skynė visą mėnesį kovą keiksmams. Tai lvc 
ir naujas judėjimas..Lįeljiivoje

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS
vardą. Keiksmai užgauna padoresnius žino- žino su katajihų, v. ikimo būk-
nes, ko negali daryti ir m-darys gražiai iš- le. Taip pat pasitarė dėl glau- ‘i'ri.uoti A diliui A.aduoti Są-į 
auklėtas, kultūringas žmogus. dėsnio bendradarbiavimo s u 'junč’Oa skyrius, tai bus ir a-; Sian įe,

Negeriau ir  su nepadoriomis kalbomis. Federacija. . [t-.-ityje. Kei bent Federacijos škos, delųmdoriomi'
Pirmiausia — jos piktina vaikus ir į blogą' 
pi'alina. ' ■ ' lal.

Taigi, vyrų apaštalavimo sąjunga j j e. 'A " lei,kos lietuvių 
tuvoj skelbia kovą keiksmams, nepadorioms lallko dr. Juozas 
kalboms ir  vartojimui be reikalo Dievo var- •k“-duvo& Katalikų 
dn.

tavorščiai, tavor- 
dedu ant savo delno 

kongresas kitokį patvarkymą' jums trumpą ištrauką iš Ma
giomis dienomis mūsų pa,|UVytų. g et iiOi kas dirbsi- j to Malatos gavėniškų apmą- 

kolomjas ■ lne pQ tpnove; pgi to, V. Už-, stymų, kurie buvo išdrūka- 
^tūioniis, idavinį įederaeijos skyriai ga- voti “ Mūsų Laikrašty”  se- 

Veikimo Įį į pasikviesti,, rengti jam pra- nanf krajuj. Šis apmątymas

Ta sąjunga skelbia italų sugalvotą prieš ĮLauėka. Jie revizituoja mūsų 
keiksmus dekologą: Federaciją. Tiesa, oficialiai

i Centro direktorius ir adv;  J. jkaJ,)as įr pa[tgd, judblti yi- labai pritiks visiems, ,o ypač
stioinenę, kad ji daugiau rū- į tiems, kurių liežuvis nuolat 
pinlus Vilniaus vadavimo rei-!' raitosi j visas pasės. Taigi,

1. Keiksmas yra tamsumo ženklas. jiedu atstovauja Lietuvos Ka-l.1;a|ais iv platintų Vilrtiaus pradėkime skaityti
.  k  11 -cj o  o  y r v* o  i n  rp.li m zy lt*  / l i ' . i  I J . .  I I I . . .  1 .  -----______ .* 22. Keiksmas yra nekultūringumo ir dva- tulikų jaunimo organizaciją -  

sinio žemumo ženklas. ' Į Pavasarininkus, tačiau jie tu-
u. Keiksmas pažeciina žmogų. , | ,.j į,, y  (J. įgaliojimą, ku-
4. Keiksmas yra baisus visuomenės vė- ris čia ir skelbiamas:

tiėležinio Fondo išleistus Vil
niaus pasus ir ženkle1 ius.

Didžiųjų Organizacijų 
vajai

bederacijos veikėjai yra 
prašomi padėti mūsų didžio*

Žino senas žino vaikas,
Kad gavėnia — rimtas laikas, 
Kad per šias pasniko dienas 
Turi rūpintis kiekrienas,
Ne tik ūkio, biznio sritį,
Bet ir sielų sutvarkyti, 
Sųžinę apšvarini stropiai,

5. Keiksmas neigiamai veikia į žmogaus Kaimas, 1936. m. kovo 5 d
būdų. tKatabkų Veikimo Centras

6. Keiksmas sudaro girtuoklių Irazeo- Vyriausioji Valdyba r ___________ _______;
logiją. Kaunas, Laisvės Alėja 31*. !alou,i> organizacijoms, kul'106‘ Kaa prallyktų juodi ^opki,

7. Keiksmas sugyvuliua žmogaus mintis Gerb. Lietuvių R. Katalikų Slao aieta veda naujų narių, šyentl} y eiyklJ
ir papročius. Federacijai Amerikoje, ' prirašinėjimo vajus. Tai y ra . j a^ ramu ir tyku

B. Keiksmas teršia žmogų, o naudos jo- Knlaiįkų Veikimo Centro'11™-^ I»reiga, nes-turim ži‘ Bet kad* sviet„
kios neatneša. . /  . Vyriausioji Valdyba šiuomij1'0“ - kad kuo didesnes bus A -va, ,deta

9. Keiksmas ,ze,uz.a g.rdmcųjų jaus-1 - „arbės pranf5tj kaJ R , musų'organizacijos ir draugi-I.
ukelia pasibaisėjimu ir L f 'C' Vyri^ &i0ST įerad ja  Pl68“e' :DaUg dalykų ak> dfllia’

1 '  kietomis Dr. Juozas Leimo-1u . UJU* ‘••n * • a

v , - ( . . . . .  . . ... . nas ir p. J. B. Lautka vyks- Lietuvių R. K. Susivieny-1 JJal,= " iat-vu tarp žinomų
Nebūt pro sau, jei ir pas mus. Amerikoj, 1 J

būt užvesta panagi kova prieš keiksmus, ne- la ? Jungtines Amerikos Val- 
ptvloriąs kalbas ir minėjimų Dievo -vai dų P  ;V,K;S sustiprinti bendradar 
bu reikalo. Amm d ‘ečiams dažnai neužtenka | biavima tarp Lietuvos ir A 
l<ei

10. Keiksmas 
pas ibi a urė j ima.

mas Amerikoj šiemet Jau n .i-įPaPročlų aemaloui’J> . 
ni 50 metu sukaktuves. Tai |Kunos gavėnioj kasdieną 
seniausia Amerikos lietuvių j'Keikėtų rauti po vieną,

reikalo. Amm d .•.•mins dažna, neužtenka '"-‘ ' ■■"b - 'P  l i t, Dabar '-.,rno< -*Kad bl°gvbi<! tų senuHišnianis vienom kalbos — jie keikiasi lie-1menkos Jungtinių Valstybių 01 gan,za(1-la - Dabai ^uopo-i ,
rlk-kai, rusiškai ir angliškai. Tai negražu, .katalikiškųjų lietuviu organi- eina auksmio jubiliejaus va- * .A ,.;,,, ,
kultūringa ir tikrai šlykštu. Prieš tai neik-izacijų. K. V. C. Vyriausioji i118, nariai priimami be į ‘ s s am au

:UV. 
neku.
fu kovoti visu smarkumu.

UŽSIENIEČIŲ DOVANOS LIETUVAI

Išmatų duobe paverčia.
JcĮgu' dėl menko’ dalyko 
Žmogus peršindo, supyko, ;- 

I Tuoj jisai, lyg kokį šūvį 
Paleidžia savo liežuvį:

' kSpiaiuia varlę, rupūžiokų, 
i'Paskui jau baidyklės šoka,
: Lenda raganos, kipšiukas,
Ir  visokie šliužiai sukas.
Kur tik žengsi,, dėsi kojų, 
Visur šoka ir  rapoja,

' Tad visai šeimynai veikiai 
!.lš grįčios išbėgti reikia.
JO kaip čia vaikučiams augti, 
'Ko iš jų galėsim laukti,
Jei kasdienų keiksmus girdi,

Į Kurie nuodina jų šii'dį?
[Dar blogesnė būva byla, 
ĮJeigu liežuvis kaip yla,- 
,K.uris duria, rėžia, kliudo,
! Geriausius draugus supiudo. 
i Kitam vėl liežuvis niežti 
{Savo artimų paliesti:
Į Tad išgirdęs porų žodžių 
S Tuojau bėga skleist j sodžių, 
j Dar pridėjęs vienų, kitų, 
i Leidžia, kaip netikrų litų; 
[Vienam šnibžda, lutam šnyp-

[ščia,
(Barsto žinių vakarykščių 
(Ir išverda tokių košę,
(Kad niekaip nesuvejosi,
| Kas čia kaltas, kas čia teisus, 
: Kuris tavo priešas baisus.
Palaidas liežuvis, tiesa, 
Baisesnis už kožnų priešų; 
Jisai nuolaikų gadina, 

i J is sukiršina kaimvna,

stambiausių 
[žuvį

ra prOfa patiems prisirašyti Į ^ l~isų nuosava liežuvį;
, š ia  proga teikitės p v iū n t i k ^ p r i r a š y t i .  L. B /K . S. į^iek jisai padaro blogo,., 
mūsų nuoširdžiausius sveiki-;^- tlkrai yra vertas pai'amos, .Nesuiasi tumei ant stogo 
liūnus ir geriausius linkėji- nes laU 'ra  organizacija labai ̂ l o s i ,  toks-gjeznas, menkas,

i Valdyba prašo jiems šiame d ap s^°^mo mokesčių. Dėl to ge- į 
rbc pagelbėti.

“ Tsb.”  praneša, kad nežiūrint sunkes
nių laikų, užsienių lietuviai dar nepamiršta 
savo giminių Lietuvoje. Jie pi?rnai savo ri
minėms atsiuntė 4,232.00 litų giynais pini
gais. Svarbiausių pinigų sumų — 3,800,000 
litų atsiuntė Š. Amerikos lietuviai (1934 m. 
jie buvo atsiuntę 5,520,000 litų). Be to, už
sienio lietuviai kasmet atsiunčia dar įvairių 
brangių dovanų.

Geresniais laikais amerikiečiai pasiųsda

uaug nusipelnius; mūsų ta u - ; j°. rūpintis 'netenka,
'tai; J i sutvarkyta sulyg vė-ri^^ išties, mieli vyručiai, 
liausiu valstybių a ] ) d r a u d o s - i i  laikyti drūčiai, . 
depaidamentii re kalavinių. JKad ne vietoj, ne metu
Turi ap(lraudos skyrius vai- [Nesisuktų jis ratu. 
kailis, jaunimai ir augusiems.'Kas valdyti jo nemoka,

’ Šis laiškas pats už srive ka-: Crganizacija yra geram sto-lTam tikrai gyvent sunkoka, 
Įlba. A. L. R. K. Federacijos)vyje. Nariais priima vyrus ii'IBėdos ant galvos nabago 

vo į Lietuvų savo giminėms po 4̂ 5 milijonus (‘‘Pricričiai ir skyriai ir be pri-1 moteris, ('Krinta, .kaip iš gausos rago,
dolerių į metus. Daug aukų sudėdavo viso-!npn*lno ž-iuos, kad gerbiamus A. L. R. K. Moteių Sųjun-1 Nes liežuvis nežabotas 
kienls Lietuvos reikalams. Nėra abejonė:į  svečius turi pas save pasikvie ga, taip pat yra garbinga, rot- Dar baisesnis už anuotas, 
kad amerikiečių doleriai daug prisidėjo prie Į d i, surengti jiems prakalbas kalinga ir stipri organizacija, Kas turi. liežuvi liaunų, . 
Lietuvos nepriklausomybės iškovojimo ir jos (ir tinkamu būdu priimti. Nu-'kuri irgi turi naujų narių va- 'Tų jisai be peilio piauna, 
ekonominio sustiprinimo. “ 'važiavusieji i Lietuvų mūsų jų, prasidėjusį kovo mėnesį. ;O namuose kožnų kerčių

Kun. V. Mileška, 
Pirmininluis

Dr. Ig. Skrupskelis 
Sekretorius

Kauno miesto savivaldybė yra užsimo-jkymas ir kiti būtini daubai. Bet savivaldybė firmas, prašydama duoti ilgametę 1.0 mili- 
jusi padalyti kelis didelius darbus, kurie savų pinigu Šiam įeikalui neturi. Dėl to, ke- i,jonų litų paskolų. Kelios firmos jau sutiko 
reikalauja-stambių kapitalų. Tai miesto li-’liems bankams tarpininkaujant, Kauno mie- j duoti tokių paskolų. Dabar tariamasi dėl pa- 
gonines statyba, priemiesčių gatvių sutra r- <to <avivaldvbė kreipėsi į žinomas užsienio I skolos sulygtu

Jis papiktina mažuosius,
(I teismus veda didžiuosius, 
lApteršia gražų ir  gerų, 
Sukelia žiauriausi karų. 

[Negera, klastingu žodžiu 
^Sugriauna miestus ir sodžius. 
įTaip sužęidžia žmogaus sielų, 
Į Kad gyventi nebemiela, 
į Jo padalyta žaizda 
[Neužgyja niekada.
' Taigi, broliai, šiuo metu 
Pftsiryžkime kartu, 

į Kad nuo šiol reikalas šitas 
[Būtų rimtai sutvarl<ytas.
! Kad po mūsų grįčios stogu 
[Negirdėtų žodžio blogo.
(Tada žmona ir vaikučiai 
[Bus patenkinti, linksmučiai,
Ir  kaip saulė įį namus 
šįvies gvveuimas ramus.
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PITTSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS
. R E D A K C I J O S  A D R E S A S :  

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen-, Pittsburgh, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS*, generaJis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Herai ock 2204

Savanoris Atsiskyrėlis Negali Būti 
Išganytas

RAUDAS: — Jonai, ar gi. lbų, d kas netiki į . Jėzų, tas 
nei vieno žmogaus, kuris ne- [netiki nei į Dievų. 
priklauso1 prie Katalikų Baž- R AULAS: — Tai, “ apašė-
nyčios, nebus danguje! lo”. Ar tai tie visi liuteronai,

JOiJAS:—  Kaulai, aš ne-į nezaliežninkai, protestonai, vi-
drįsčiau pasakyti nei .“ taip”, si tokie pat netikėliai?
nei “ ne”, čia yra daug išira- . .V1 , .JONAS: — Ais.ku kaip die-

x  , ■, ’.v na, nes Pats Jėzus pasakė:O kas do iš- L,,,- n  . ,Kas manęs neklauso, tegul 
būni e išmata (iš Bažnyčios ir

erų.
KAULAS: 

gintys?
JONAS: — Viena išimtis tikėjimo) ir tebūna eretikas” .
. i j rn 4-n • .v JONAS: — Toliaus, Jėzus’sta kataliku tikėjimą ir is Tr . . , _,. Kristus pasakė: Kam nuo-

ra ta, kad jei žmogus pa

liuosos valios nesilaiko jo (ti
kėjimo), paniekina jį. Toks 
negali būti išganytas. Pavyz- 
din: Sykį protestonų pryče- 
ris klausė katalikų kunigo: 
“ Ar k a tai i kų kunigai^priva- 
lo tikėti i visas tiesas, kųi jie 
skaito Šventanie/Raste? Ir, ar 
gali žmonėms K aiškinti visas

dėmes atleisite, bus atleis
tos...” . O tie atsiskyrėliai ne
tikį į išpažintį, todėl jie ne
tiki į Dievų.

Jėzus Kristus dažniausiai 
pasakojo, kad reik daryti ge
rus darbus, o be geni darbų 
neįeisi į dangaus karalystę.

tiesas, į kų pats tiki ir į kų O atsiskyrėliai, ypač liutero- 
. netiki?” nai,-netiki tam, todėl jie ne-

Katalikų kunigas atsakė tiki į Dievų. Jėzus Kristus 
jam (pryčeriui): “ Būtinai tu-, pasakė: “ Jei nori įeiti į dan- 
ri tikėti, o kitaip bus ereti-Įgaus karalystę, privalai my
kąs arba bedievis. Netikėti į I lėti Dievų iš visos širdies, iš
Šventų Raštų reiškia neklau- visos sielos... o artimų savo. 
syti Jėzaus Kristaus. Kas nė- kaipo patsai save” . O neža
li J aušo Kristaus, tas neklau
so Paties Dievo Tėvo.

KAULAS: — Jonai, argi at 
siras'tų tokių pryčerių bei 
kunigužių, kurie netikėtų tam,
kų jie patys mokina? Tai bū- ir netiki Dievui.
tų didžiausia beprotystė, di
džiausias žmonių suvedžioji
mas, apgauti inėjiraaą!

JONAS: — Nesikarščiuok, 
Kaulai, tiktai atidaryk savo 
akis, o daugybę tokių pama
tysi. Nežinau kaip tu juos pa- 
vadysi. Ar apgavikais, ar su
vedžiotojais, bet aiškiausi fa
ktai yra, kad randasi daug 
tokių, kurie netik nei Šven
tam Kaštui, nei Kristaus kal
bai, nei net į pati Dievų ne
tiki. o jie mokina -kitus. niekina Dievų, o jie visgi da- 

KAULAS: — Jonai,- nega- ro. Jie teikia kitus sakrame- 
na pasakyti, kad. yra, bet pa- ntu.s: krikštų, dirmavonę, mo- 
rodyk man faktiškai. terystę, o ypač atgailos sakra-

JONAS:— Labai gerai Kau mentų. Jie žino, kad negali
'ai, atsakyk man sekančius 
klausinius. Pagal tave tikėji
mų, keli yra dievai? 
j KAULAS: — Vienas. O kad 
lėzus Kristus, pasakė, kad

suteikti jokie sakramento, o 
visgi mėgina, tai yra panieki
nimas sakramentų. Duoda 
žmogui išrišimų iš nuodėmių, 
o žino gerai, kad neturi ga

ras: “Vienas Ganytojas irjlios ir negali išrišti, jie žino, 
/iena avidė”. Kų tas reiškia? kad suvedžioja žmonelius ir 

KAULAS: — Reiškia, kad varo juos į pragarų! 
uis viena Bažnyčia ir vienas KAULAS: — Jonai, netikė- 
Tadas — Jėzus Kristus. jau, kad žmonės turėdami

JONAS: — O Įdek dabar 
andasi bažnyčių?

KAULAS: — O, aš nega
lų nei suskaityti.- Jų  šimtai. 
JONAS: —- Iš kurgi tiek 

aug bažnyčių atsirado, kad 
)ievas įsteigė tik Vienų. 
KAULAS:.— Nugi, žmonės 

;m išlijo

POTVYNIO PASEKMĖS
(ŠIS TAS IŠ WEST END 

PITTSBURGHO PA
DANGĖS)

liežninkati, ypač kunigužiai, 
prie kiekvienos progos šmei
žia, keikia savo brolius lietu
vius katalikus. Todėl jie ne
tiki Jėzaus Kristaus mokslui

Kaulai, tas dar tik yra kas 
link artimo meilės. O kur Die
vo meilė yra? Nezaliežninkai 
kunigužiai gerai žino-, kad jie 
nėra tikrais kunigais, jie ge
rai žino, kad neturi galės nuo 
Dievo aukoti šv. Mišių Aukos, 
o jie visgi daro — imituoja. 
Ir jie gerai žino, kad yra di
delis nusidėjimas šv. Mišių 
Aukų versti nieku ir jie žino, 
kad jio daro šventvagystę, tai 
yra. niekina sakramentus ir

Iš po baisaus ir nelemto 
potvynio, žmoneliųi šios ko
lonijos tvarkosi, valo* purvus, 
džiovina rakandus, kad. sugrį
žus Į savo stubelę šiaip taip 
apsigyventi. Daug čionai šei
mynų randasi blogame ir1 net 
apverktiname padėjime. Stu- 
belės bei krautuvės nekuriu 
nustumtos nuo pamato ir ne
kuriu taip skaudžiai vandens 
sunaikintos, kad neapsimoka 
jų ir taisyti. .Sunku ir skau
du žiūrėti į vandens užgau
tas s tūbeles, nes visus save 
sunkiai sutaupytus centelius 
sudėję lieka be pastogės. Už
gautas ir  beveik vandens su
naikintas jų stubeles, bet klau 
simas, iš kur toki gaus pa
šalpų ir pagalbų, kad tokias 
nu vertę galėtų atstatyti. Mari, 
ding valstija turėtų tokiems 
šiek tiek prigelbėti.

Baisus tas potvynis paliko, 
net įdomių įvykių ir atsitiki
mų. Tarp tokių paminėsiu 
vienų tikrų atsitikimų. Pasi
mirus juodsnapiui arba neg
rui, giminės ir velionio pažį
stami susirinko į kambarį, 
kad velioniui paskutinį patar
navimų atlikti. Susirinkę, be
sišnekučiuodami pamato, kad 
vanduo jau veržiasi į  kamba
rį. Juodukai tada užvožė kar
stų ir bėgo visi- iš kambario. 
Vanduo pilnai .nžsėmęs kam
barį, karstą su numirėliu iš
stūmė iš kambario, ir bejplau- 
kiojant suranda ir ištraukę į  
kraštų ir atvožę karstų atra
nda numirėlį. Manding, atra
dėjams šis reginys pridarė 

(nemažai baimės.
Žiūrint į tų potvynį kiek

vienam grandu darėsi ir ne
vienas iš gilumos širdies at
siliepė, kad atrodo kaip pa
baiga pasaulio. Šv. Vincento 
mokykla,. nors skaudžiai nu
kentėjo nuo potvynio, bet ge
raširdžių pagalba sutvarkyta 
ir Raudonojo) Kryžiaus veikė
jams tarnavo kaipo prieglau
da nelaimingus po savo pa- 

j stoge priglausti, pavalgydin
ti ir reikalingus drabužius ne
laimingiems suteikti. Nelai
mingų radosi po jos pastoge 
virš aštuoniosdešimts ir tik
tai kovo 30 d. iš mokyklos 
iškraustė, nes turėjome pra
dėti mokyklų. Raudonojo Kry 
žiaus veikėjams labai daug 
prigelbėjo mokytoja viešosios 
mokyklos Zofija Vaičiekaus- 
Iriūtė. Taipgi virtuvėje pri
gelbėjo Žalimienė, Kukučio- 
nienė ir  Janulienė. Garbė 
joms, kad užjautė nelaimėje

protų ir sąžinę galėti} taip 
daryti ir apgaudinėti tokių 
daugybę žmonių.

JONAS: — Ot, Kaulai, tai 
tie visi apgaudinėtojai, suve
džiotojai žmonių, patys žino, 
kad'daro klaidingai ir kitus 
traukia į tų pačių klaidųi ir 
tai daro iš liuosos valios, tai

By H. T. ElmoTHE GOOFUS FAMILY
HELLO HAMK'.
T HAVE NE\a/S  
FORVŽOU’A REAUI?/ 
Biq NEV/S'?.

■J

savo artima, nes gerasai Die-.i<-7 «=>
vulis joms tinkamai už jų pa-Į 
sišventimų atmokės. Matėsi 
laike potvynio geraširdžių, i 
kurie užjausdami nelaimingų I 
padėtį, jiems iš širdies tama-' 
vo. Mokyklos beismento sta-j 
lai ir staleliai ir kitokios rii-' 
sies rakandai sunaikinti. Da
rbi} po šiuomi potvyniu atsi-j 
rado labai daug, nes didžiu-į 
lės miesto ir miestelių krau-į 
tnvės, bankai, restoranai, te-! 
atrai, gelžkeliai ir dirbtuvės! 
reikia būtinai iš-purvų valyti 
ir tvarkyti. Nors daug ši ko-1 
lonija nuo potvynio nuken-, 
tėjo, bet ūpas žmonelių neblo
giausias.

Balandžio 5 d. Šv. Vincen
to bažnyčioje prasidės 40 va
landų atlaidai. Pamokslus sa
kys plačiai žinomas pamoks
lininkas Tėvų Marijonų pro
vincijolas kun. J. J. Jakaitis. 
Žmoneliai šios kolonijos ir 
apylinkės turės geros progos 
pasiklausyti turiningų pamo
kslų ir įgyti Dievo malonių. 
Bendrai prie šv. Komunijos | 
eis balandžio 5 d. Sodalietėsj 
ir Šv. Vardo draugijos nariai. 
Taipgi bus lengva kiekvie
nam atlikti išpažintį, nes Pi- 
ttsburglio ir apylinkės lietu
viai kunigai prigelbės klebo
nui, laike atlaidų.

Šv. Vincento Lycenm vai
kinai, kaip laike 'potvynio 
šauniai darbavosi gelbėdami 
užtvinusiose vietose nelaimin
gus, taip ir dabartiniu laiku 
šauniai darbuojasi, kad jų re
ngiama pramoga kortavimo ir 
šokių parapijos lidrai gerai 
pavyktų. Rengiama jų pramo
ga įvyks balandžio 15 d. 8:30 
vakare Šv. Vincento svetainė
se

KAS GIRDĖTIS NORTH 
SIDE

Dangun
paragavo dikčiai vandeni 

jPgho Žinių skaitytojais. Dan-Į^"®*
I gun Žengimo parapija labiau-1 elcCllsl
Įsiai nukentėjo nuo potvynio. l1jOTli.i0-i vandens buvo-iki lan- 
Didesnė parapijom} dalis ne-1 pirmame

Šį sykį tik labai liūdnomis I

aukšte. Nuosto-
, teko pastogės, rakandų ir dra-Piai žymus-. Šviesos dar netti-i 
Į bužių. Daug stubų visai su -|l ane nei bažnyčioj nei klebo-j 
I naikinta, jųjų pataisyti nebe- j v̂iesa grįžta labai pa
bus galima. Galų gale ir mie- nia'̂ u- Žinoma, šviesų turi tos 
stas jas pasmerkė. Laikinai nij esio dalys: kurios nebuvo 
žmonės prisiglaudė -pas kai- j užlietos. Užlietuose namuose 
mynus, kurių nuosavybė guli V1SOS elektros vielos buvusios 
aukščiau ir vanduo 'jų nepa- vandcnyj® 1̂,ri bldl pakeistos 
siekė. Raudonasis Kryžius naujomis.
maitina tūkstančius žmonių. Mieste viešpatauja nepapra- j 
Čia yra puiki proga išvystyti .stas gyvumas: visi valosi, sta- 
gailestingumų ir labdarybę.! losi, bėgioja, dirba išsijuosę. 
Daug gražių gailestingumo ir i Tas tik nedirba, kurs dirbti 
labdarybės žymių galima pa- visai nenori. Tūkstančiai

vaite — vadinasi Didžioji Ša
tro- vaite, nes toje savaitėje mi- 

tėmyti šioj didžiulėj katastro-Įkų veža purvus ir sulaužytus I nima svarbiausios ir didžiau- 
foje. Kaip malonu matyti vie- rakandus nuo gatvių. Vau- -sios atpirkimo paslaptys. Di
nas kitų gelbstant ir dalinan-Į dens ir gazo jau yra, gatvė-Į džioji Savaitė -prasideda Ver-

PALYGINKIT VISUS 4
FR IG ID A IR E . . . GENERAL ELEC TR IC  . 

KELVINATO R . . .  VVESTINGHOUSE

Viena Prie Kito 
M ūsų Electric Shops

•  Daug šių modelių mūsų didžiu
lėje parodoje. Palyginkite kainas, 
patogumus, ir išdirbyma. Tuomet 
išsirinkite modelį, kurį pageidau
jate. Šis yra lengviausias ir pato
giausias būdas nupirkti sau naujų 
elelririkinį refrigeratorį.

PIRK DABAR!
3 Metai Išmokėjimui
Mokėjimai prijungiami prie 

Elektros bilos

Kad padengti nuošimčius ir k itas lėšas, aukš
tesnės kainos yra imamos už prekes par
duotas lengvais išmokėjimais.

C O M M O N W E A L T H  E D I S O N

Downtowa—72 W. Adams St.—132 S. Dearborn St. 
Telep'hone RANdolph 1200, Local 152

’ tis pastogi
ir niekšų netrūksta, kurie 

Į naudojosi žmonių nelaime. 
Kainos nežmoniškai palrilo, 

: žinoma ne visur. ’ Už duonos 
Spirgutis, kePal6,i po pnsę dolerio, 

j už maža vieno cento vertės 
žvakutę reikalavo* 15 centų.
Neknrie pasipinigavo iki val- 
džifa ntejįbildšo Ii r  nepradėjo 
gaudyti ir bausti nedorėlius.

ir maistu. Tačiau. kariai pradėjo važinėti, jau .

ruzalę
ko iki Nortli Side lietuvių J°  sveikinimų ir puošimų ke- 
žaizdos nžgys. kuriuomt Jis* jojo-. Atmi-

Dangun Žengimo parapijos!11111111 i to V. Jėzaus iškilmin- 
veikimas ir gražūs nžsimoji-] S° lojimo į Jeruzalę šventi- 
mai tuom tarpų tapo supara-1naina pairuos ir rengiama pro- 
ližuoti, bet nemanoma rankų • cesija. Čia pas mus Šv. Kazi
no leisti, tik dar su didesne J-lllier0 bažnyčioje * paimu ps- 

_ v v. |energija ir pasišventimu vyk-P.V^tinimas ir išdalinimas į-, 
kinšinfe užsibrėžtus planus ir I vyks prieš Sumų 10:30 vai. 
drąsiai su viltimi žiūrėsime Preš Piet- Didžioje Savaitėje 
ateiti n. Tai baisi katastrofa Į laike Mišių šv. bus skaitoma 
aiškiai įrodo žmogaus menku- i Kristaus Kančia sulig visų

Žengimo
ku-

laiveliu išvežė Šven- 
į italų bažnyčių. Kle-

jirnas ardo žmogaus proto; gu- * 
dry-bes ir daro jį bejėgiu, sil-! 
jnnčiu.

Pagalvok, jei gali...
I

Iš ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS

4834 South Ashland Avenue 
3460 South Stata Street 
2618 Milvraukee Avenue 
4562 Broadway 
4231 West Madison Street 
4833 Irving Park Boulevard 
2950 East 92nd Street 
852 W«st 63rd Street 
11116 South Michigan Avenue 

FEDERAL COUPONS GIVEN

bu sekmadieniu. Verbų sek-
ir laiškus gauname. Dar sa-jnmtlienis Primena mnms 
vaitę - kitų ir miestas sugi’įž; Kristaus įjojįmųi į Je-
j normales vėžes, tik ims lai-

ma. Vienas gamtos krustelė-į keturių Evangelistų.
Didžiajame Ketverge prisi

mename Paskutiniųjų Vaka- 
i rienę ir Įstatymų Švč. Sakra
mento. Didžiojoje Pėfcnyčioje 
atsimename Kristus mirtį ant 

(kryžiaus.' Didžiojoje Subato- 
! je — Kristus grabe- paguldy
tas. Pirmoje dienoje poi su-

______ balos, tai Velykos — pamM
Gavėnia jau visai baigiasi į ujimas Kristaus prisikėlimo 

— beliko vos viena savaitė. numirusiųjų. Velykos, Ve- 
Tai svarbiausioji gavėnios sa-;dyboS; kas Jūsų nelaukia. Tai

viena iš linksmiausių šven
čių, tai pergalės šventė, nes 
Kristus prisikeldamas iš nu
mirusių pergalėjo mirtį, per- 

(Tęsinys ant 4 pusi.) :

JONAS: — Todėl, Kaulai, Į tokie negali būti išganyti. 
e žmonės netiki į  Jėzaus ka- * ’ J. V. S.

“ D r a u g o ”  R a d i o  V a l a n d a
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IŠ STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

I



j patirti. O kai kurie drąsuo-1 šaukė kitu balsu: “ Nukry-i 
lliai pasakoja, nors girdi van- žiuokit J į”. Kad šituos du 
duo šaltas kaip ledas, bet ap-Į skirtingas jautimus išreikšti, i 
ši vilkę su “ batliing sirits” ge- tai Bažnyčia pradeda su iš-' 
lbėję įvairius daiktus ir iš kilminga procesija, o laike
apačios Mžę į antrąjį aukštį. Migių liūdnas maldas ir gies-.upei (ik pnltiėju®Sinkti i sa-

; Girdi netaip baisus buvęs gal- mes vartoja. Zose VQ ri|)as> UolncstelM,o Vyčiaį
tis vandenyje, kaip jame pur- Po ilgų atostogų, jau mes su<in-ų)ino gavo teatru po
vai, fui, net girdi visą papur- |visi pasiilgom mokyklos. Ka.p' Velvku stat()|lliu Ir į0(lgl> k(J.
to, kaip pamąstai. Šio tvano;tik mokiniai pamato mokyto- tvil.ta(įienį JK, pipt> didžiuma

„ pittsburgliic&i&i ilgai, ilgai ne jas, tai pirmą klausimą, už-
_ _  . J f  namirš. Dieve duok, kad jis duodu: “ Kada prasidės mo-Antros Mišios 8 vai., o suma . , \  ' . . . .  , . . . , m ,iv. . niekad daugiau nepasikartotų. kvklo« darbas? ’ la i  parodo, lygiai 10:30 vai. Didžioje se- .. . . . . .  f  . , ' , . .Dabargi likusieji be pastoges kad jau užteko atostogų

yra Raudonojo Kryžiaus glo- pirmadieni, kovo 30 d.
bojami. IJ(-.r Raudonąjį Kryžių ridėjo mokyklos darbas.
jiems a (eina iš visos Ameri- ,- . ... ... . , v* Kaip tik įzengemę į bazny-

Pittslmrglio žinios METU REPE 
TIGIJOS

(Tęsinys nuo 3 nusl.) 
galėjo šėtoną, uždarė praga
rą. o atidarė dangų. Šv. Ka
zimiero bažnyčioje rytais pa
maldos kasdien bus lygiai S* 
vai., tik subatoje 7 vai., o Ve
lytose 6 vai. Rezurekcija, pro 
ėesija ir pirmos Mišios

Išsiliejusiai

iš tų, kurie • turi roles teatro1 
“ Balon puolęs, sausas nekel-

skirstydami ūkius važinėjo po 
kaimus, sodžius, dvaras ir 
atskirus vienkiemius.

Vienas gausingesnių skyrių 
šioje parodoje bos darbo įra-

I rdus. Kūmui buvo Antanas i Velykos jau čia! Visi jų
Trakas ir Marė Trakienė. .laukia. Tai džiaugsmo ir  mir- 

Ta-ip pat garnys ir nen-žmi-. ties pergalės šventė. Kažin 
j ršo Novakas, nes jiems ir p a - !koks įųaidnus jausmas visada

,.r , , 'liko gražią dukrelę, kuriai kle perima žmogų, prisiminus Ve-J.»X0210IT£i<,l'l 101 a , 1 i • i • T?w *12 j —Bonas per krikštu šv. suteikė jlykas. Ta dieną Prikėlimas įrĮnkiij skyrius. Jame bus sude- 
ta įvairios medinės akėčios, 
piautuvai, grūstuvai, medinės

Sargauti s ir Veronika Lutkie- i -
nė. i POTVYNIO “ AUKA

Buvo

Pranciškos - Veronikos var- Į iškilmingos šv. Mišios mūsų 
■dus. Kūmai buvo Kazimierus bažnyčioje bus 6 vai. ryto. V.

žagrės, kultuvai ir kiti medi
niai darbo įrankiai.

redoje išpažintis 2 vai. po 
pietų, o pamaldos vakarė 7:30. 
Didžiajame Ketverge adoraci
ja  visą dieną iki 10 valandos 
vakare. Didžioje- Pėtnyčioje 
stacijos 7:30 vakare. Didžio
je Subatoje velykinių valgių 
pašventinimas zakristijoje 
7:30 vai. vakare, o paskui Ko- 
mpetorija prie Grabo ir pa
mokslas. Velykėse po proce
sijos Švč. Sakramentas išsta
tytas iki po Sumos. Tat ma
tote kiek daug ir gražių pa
maldų bus Didžioje Savaitėje. 
Kiekvienas toje. savaitėje tu 
rėtų pasinaudoti Dievo malo
nėmis ir koskaitlingiausiai at-

kos pagalba. Seredojė Šv. Ka-' 
zimiero svetainėje sulošta ‘bi- 
ngo’ Mėi nukentėjusių nuo 
tvano. Taip pat bus lošiama 
“ bingo” nedėliomis ir seredo
mis, kitokiems Šv. Kazimiero 
parapijos reikalams lygiai 9
vai. vakarais. M. P.

ŠVENTO KAZIMIERO 
MOKYKLOS ŽINUTĖS

dielis tvanas mūsų 
mieste ir padarė daug blėdies 
ir paliko didžiausiam varge 

-daugybę žmonių tarp 
yra ir daug lietuvių, 
bažnyčia ii- klebonija 
buvo užlieta vandeniu.

s i” , praradę laikinai savo da
rbus iš priežasties didžiojo 
tvano, nutarė padirbėti, namie 
padalydami repeticiją, nors 
iki saulei nusileidžiant. Mat iš

čią pereitą nedėldienį mūsų vakaro Homesteade, kaip ir į Verbų sekmadieni, ŠŠ. Pe- 
akys tuojaus pamatė ką nau-; visoj apylinkėj buvo nuirau- ,tro ir Povilo draugystės na- j 
ja. Viši krVžiai ir  stovy los kta elektros jėga ir reikėjo Iriai priims šv. Komuniją iri 
yra uždengti su gedulo velio-■’A-ikare apšviesti savo kaiiuba •: corpore.
nais. Nuo tos nedėlios prasi- rius žvakėmis. Bet po 24 va- j Pavapi jonys šios parapijos 
deda didelė reikšmė gavėnios.1 landų tamsos llomesteadui bu (labai užganėdinti su Praneiš- 
Pereitas keturias savaites ga- v o gražinta elektra nors kitos kielėms seserims, kurios .čia

Tai
pra-

kurių
Mūsų
taipgi

Balandis tai yra Išganytojo j

venios mes reng
jdis su malda* ir pasninkais. žvakių ir senobiškų lempų 
i Nuo Kančios Savaitės iki Ve- šviesos per tris ar keturias 
llykų mes pašvęsim savo die- dienas. Todėl Vyčiams tik bę- 
Į neles apmąstymui apie Kan- pradėjus savo repeticiją ir 
jčią ir Mirtį mūsų Išganytojo, elektros lempoms vėl užsižie-

silankyti į visas pamaldas, j mėnuo. Šv. Bažnyčia paski- 
Prie progos čia reikia primiu- ’ ria ši mėnesį Kristaus pager- 

Išga-ti, kad Didžioje Subatoje bus bimui 
šventir.amas Velykų ir krikš- nytoją 
to vanduo. Pasiimant Velykų 
vandenį į namus prašoma ne- 
pąkeJti bažnyčioje u joniarko” 
ir  triukšmo, riksmo. Tai la
imi blogas ir. negražus papro 
tiš grūstis ii- su riksmu pulti 
pide to vandens — užteks vi
siems tat nesiskubinti ir  ne
rūkanti. Juk  tai bažnyčia Die
vo namai, reikia atsiminti, į 
kad grabe Švč. Sakramente j tą t varbią 
yra V. Jėzus. Kun. M

I Vėi'bų sekmadienį

savo šir-

E vangeli ja pereitos savaitės
I pareiškė mums, kodėl visur

kaipo Pasaulio
Šį metą balandis pra-

sid' da Kančios Savaitėje ir
toji brangi ir iškilminga šve-i., ,

/  . V . -i v. .Koks liūdnas aprašymasnte \ eivkos atitinka laike, si- . . .  , * ,- *■ . _  . . .  _ !Evangelisto. Kristus, kui
to menesio. Pagerbkime musų ! 
kenčiantį Viešpatį ir atkreip-
kime mūsų mintis ant tos kru

artimos kolonijos gyveno prie mokina vaikučius.
Broddockietis

biant visi- nudžiugo, kfad ga
li savo repeticiją pratęsti po 
saulės nusileidimui.ba^ay.čįose yra tie apdanga-. 

lai. Jėzus pasislėpė ir išėjo iš  keli asmenys užkiau-
ibažnyčios, nes žydai norėjo sė nekuriu lošėjų ar tas teat- 
Krištų akmenimis užmušti, ras bus apie praėjusį tvaną.

to V isiškai ne. Nors teatro var- 
tik das yna “ Sausas nesikelsi” ,

jera darė visai žmonijai, bu- sis veikalas nieko bendro no

Nemažas skyrius bus iš grį- 
čios apyvokos daiktų. Tenai' 
bus: senoviški puodai, kliu
dai, kaušai, samčiai ir  kt.

Muzikos instrumentai į  et
nografinę parodą surinkti ti
krai įdomūs ir reti: kanklės, 
cimbolai, dūdos, trimitai, bar
škalai. Ypač Įdomios senes, 
kelių šimtų metų kanklės.

Gana retas eksponatas šio
je parodoje bus dumplės (tam 
tikros šiaudinės kraičiui su
dėti). Be to, yra surinkta ne
mažas skaičius senoviškų rūz*> 
bų, papuošalų ir šiaip daik' 
tų. Tų daiktų, kuriuos matj/* 
ninkai negalėjo paimti dėl jų 
didumo, yra padarytos foto
grafijos nuotraukos, kurios 
bus išstatytos etnografinėje 
parodoje.

Bendrai, iš šios parodos bus 
galima suprasti, kaip mūsų 
protėviai gyveno, kaip jie 
rėdėsi, kokius turėo daiktus, 
kokius muzikos instrumentus 
grojo ir  t.t.

BRIDGEVILLE, PA.
Pasirodžius pavasario sau

lutei, pradėjo kilti žmonių li
pas ir atsileisti vartai žiemos 
šalčių sukaustytos energijos.
Visi rengiasi ateities darba
ms. Bruzda sodaLietės, pla
nuoja išvystyti didesnį veik
lumą moteiys, suka galvas 
i parapijos komitetai, rengiasi
nepaprastam žygiui choras ir • Potvynio laiku Pittsburghe 
t.t. Šia vasarą prisieis ratlįkti ! îy va^ri îkąs^—)Dpljby Pąrks,;

7 v , į būvo priverstas pasilikti na-niusij bažnytėlės remontas, ku- |mie h? jam hetekį  nlatj(ti už_ 
ris nėra įmanomas be didės-! lietų gatvių ir namų. Jis šu
niu aukų ir nuoširdžios visų | sirgo pažandžių uždegimu. 

į parapijom] paramos. Todėl,

Į S I G Y K I T Ę
Gavėniai būtiną knygelę:

S TA C IJO S
GRAUDŪS VERKSMAI

IR GAVĖNIOS GIESMĖS

Atspausdinta iš maldaknygės 
“ Ramybė Jums.”

Viena knygelė 10c. Imant 25 
egzempliorius, ar daugiau nu- 
leidžiame 25%.

DRAUGAS PUB. CO.

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois

BIZNIERIAI, GARSINKI- 
TĖS “ DRAUGE"

vo. apkaltintas, kad velnią tu- turi šu. tvanu, Martynas

braTdogk, pa.
ri. Piktumas žydų baisiai pa 

pavinos tragedijos. Artinasi taip . . T. . ..
• i— nv. .. . . .  i didėjo kaip Jėzus jiems pagi toji Didžioji Savaite, ku- , .  . ... .... _. . . . ,  . , . sake: “ Kas į J į Įtikės nemirrioje mes minime Atpirkimą. 

Pagalvokime nors biskį apie amžinai 
Ne visiuuente tą s varbia reikšmę tos sven- . . .

t  xr . • •/* • c. -r- 'Kristų pasmerkti ant mirties.. J. K. tos i r  reiksnimgos Savaites. e • • • • , • v .l ik  fariziejai, kur viešai ne-

« i . , . . v Sekmadieni, balandžio 39 d.žydai buvo įniršę1 . _ _ .
13 vai. popiet, Šv. Izidoriaus

didele card I11 Pečius> >'1-a džiuginąs reiški
toks visu

galima!pripažino Kristaus mokslo.
matyt visus apleidžiant baž-.Per ilgą laiką tie žydai jau 
Inyčią Su verbomis. Bet a r  mes tarp savęs sprendė Jėzų ant 

slūgo, gatvės nuplautos, na- kada pagalvojame apie reikš- mirties, bet neturėjo progos 
Ūlai kurių vanduo nesugadino- nię tos dienos? Apeigos Ver- Kristų sugauti Jo mokinimais, 
saulės spinduliuose išpaleng- bų sekmadienį susideda iš tri-;K aip Kristus jau pradėjo mo- 
vo džiovinasi ir vėdinasi. Tv- jų dalių: pirma — Verbos y- kyli žmones viešai ir žydai 
l’as vanduo jau teka iš visų ra pašventintos ir išdalintos ■ pamatė, kad daugum'as žmo- 
kranų visuose namuose, elek- tikintiesiems, paskui seka pro 'n ių  seka paskui J į tai jų pik- 

šviesa irgi sužibo netilę cesija ir trečioji dalis šv. Mi- tumas didėjo. Ir  jie pasiryžę 
Šios, laike kurių yra skaito-j buvo J į  akmenais užmušti, 
rna Evangelija aprašyta šv-. Bet dar Kristui nebuvo. lai- 
Mato apie visą Kristaus Ka- kas mirti.
učią. Dabar laike šitų pamal- Vaikučiai, kurie lanko ka-

v P o  tvano viskas ateiną į 
normalę vagą -— vanduo nu

parapija rengia 
party parapijos ^etainėj, Se- 
’venth st. ir 'Talbot- avė. Bus 
duota graži dovana už įžan
gos t ikiet ns, ■ gražios dovanos

g im u s i stlgla„s: ĮRENGIAMA PIRMOJI LIE
TUVOJE ETNOGRAFINĖ 

PARODA
nys ir laidąs, kad užsimotas 
darbu 
kia.

Kovo 33

bus- atlikta, kaip rel

tios
gatvėse, bet ir po namus, vai- 
Jcūčiai irgi po “ tvano- vaka- 
cijųn sugrįžo į mokyklą ir 
mokslą pradėjo visuose sky-

talikiškas mokyklas, buvo pa
raginti, kad kokį nors pasi
ryžimą padarytų per gavėnią. 
Gal jau ne vienas savo pasi-

ritiose visu smarkumu. Visi dų Bažnyčia priparodo mums 
džiaugiasi, kad jiems kelnu- rma.< tai linksmybės ir džiau
tas nesušlapo per tvaną, kaip du skirtuigus jautimus — pi- 
tai atsitiko kitose miesto da- gsmo dėl Kristaus iškilmingo
lyse. Keletas šeimynų iš North priėmimo Jeruzalės mieste, o i ryžimą sulaužė. Taigi tėveliai 
»Side, kurių namai paskendo kartu nuliūdimą dėl jo ateina- motinėlės, paraginkit savo 
Vandenyje atsikraustė į South nčios mirties. Minios žmonių Į vaikelius, kad vėl nors per 

tas kelias atliekamas diene-Sid< ir čia vaikučius atsiuntė laužė šakas ir  klojo kelią ir 
į  {mūsų mokyklą. Kai kurie garsiu balsu šaukė: “ Ho.san- 
iŠsigelbėję pasakoja, kaip bu -na Sūnui Dovydo, — Palai-
vo išgelbėti per langą -nuo mintas kuris ateina VieŠpa- 
nntrojo aukščio tiesiai į lai-^ ties vardu” . Penkios dienos 
velį ir kiek ta i baimės turėję praslinko ir  toji pati minia

Vytauto Didžiojo muziejaus 
rūmuose kovo mėn. t  d. bus 
atidaryta pirmutinė Lietuvds 

talką pribuvo-: kun. J. M. Vai- etnografinė paroda. Ekspona

ei. pas mus buvo
kiekvienam, stalui. Didelis pa- atvažiavę .svečiai kunigai ldau 

yti velykinės išpažinties. Įsisekimas yra užtikrintas, nes 
parapijos koūiitctas i r  kiti. 
jau nuo pradžios gavėnios da
rbuojasi slinkiai ir iš kalno 
jau labai daug tikietų ir kny
gučių išparduota Visi 
kviečiami atsilankyti.

Pas Vaičius atsilankė gar
nys ir paliko gražią dukrelę,
! kuriai -klebonas kun. V. T.
i Abromaitis, per krikštą šv. • gos ir gražino savo sąžinei ra- 
1 suteikė Joana - Juozapina va- mybę.

šnoras su kun.. J. Misiuin iš 
Pitūsliurglio, kun. J . E. Piku- 
tis iš Brightwood ir  .vietiniai

tus šiai parodai surinko m a
tininkai ir  kultūrtechnikai. 
]\fat, jiems senoviški daiktai 

airių parapijos tėveliai, kurie buvo nesunku surasti, nes jie
prigelbėjo mūsų klebonui ap
rūpinti Velykine Mayview li
gonis. Didelis būrys žmonių 
pasinaudojo iš tos geros pro-

.AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Ofiso Phono 

PR O spccl 1028
Res. and  Office 

2359 S. I.eav ltt St. 
CANaJ 0706

Tel. CANal 0257

LIETUVIAI DAKTARAI
6924 S. TALMAN AVĖ. 

Office Tel. HEM lock 4848 
Res. Tel. GRO vehill 0617

DR. J. Ji SIMONAITIS
24.28 W. M AROUETTE ROAD 
GYDYTOJAS i r  CHIRURGAS

Vai. 2— 4 ir  7— 9 vak. 
K ctv. i r  N edėliom is sus itarus

AKIŲ GYDYTOJAI

Res. PR O spect 6659 lel. CANal 2345

lės kokią nors auką iš savęs 
padarytų, dėl meilės .Jėzaus. 
Nes kaip bus prirengiami iš 
jaunystės taip ir gyvenimą 
vės kaip užaugs. Linksmutė

! “DRAUGO”
PAVASARINIS PIKNIKAS

VYTAUTO DAR2E
115th St. tarp Cravvford ir Cicero Avenue

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSICAS) 

PHYSICIAN und  SURGEON
2403 W. 63rd St., Chicago 

OFFICE ITOURS:
2 (o 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by A ppointm ont

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS >r CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Oriso V alandos

Nuo 2 iki 4 ir  nuo 6 ik i 8 v a k .’ 
NėdSliom ls pagal su ta rtį

Ofiso tolei. BOU levard 7820 
N am ų tel. PR O spect 1930

|T el. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRU RGAS 

2201 W. Cermak Roud
V alandos 1— 3 ir  7—S 

Seredom is i r  N edėliom is pagal su ta rtį 
R E ZID E N C IJA

6631 S. California Avė. 
T elefonas R E P u b lic  7868

DR. P. Z. ZALATORIS DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STR EET 
R ezidencija 6600 So. A rteslan  Avę. 

V alandos: 11 ryto iki 2 popiet 
6 iki 8 vai. v akaro

Tel. BO U levard 7042

GYDYTOJAS ir  CHIRU RGAS
2158 W. CERMAK ROAD

Vai.: 2— 4 ir  7— 9 vai. vak are  
K etvergais p agal su ta rtį

RES. 2136 W. 24th ST.
Tel. CANal 0402

DR. C. Z. VEZEL'IS i DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
a rti 47th S tree t 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare  
Seredoj pagal su ta rtį

Tel.
Res

Ofiso BOUlovard 5,91.3- 
V lC tory 2343

-14

DR. A. J. BERTASH
Tiso vai. nuo 1— 3; nuo 6:30— 8:3 
756 WEST 35tb STREET

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Tel. V IR gin ia  0036 

Ofiso vai.: 2— 4 ir  6— 8 p. m. 
N edėliom is pagal sutartį

Į V A I R Ū S  D A K T A R A I

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN

DENYJE, GEGUŽĖS-MAY 3 DIEMį, 1936 M.

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO. ILL.

T elefonas M ID w av 2880 
OFISO  VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto. nuo  2 ik i 4 
vak aro . N edėliom is nuo 10 ik i 12 

vai. po p ietų  ir  nuo 7 ik i 8:20 vai. 
vakare

GYDYTOJAS i r  CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tol. Y A R ds 0994 

Rez.: Tel. PLA za 2400

Nuo 13-12 v
V alandos: 
ry lo r  2-3 ir  7-5 v.

Nedėliomis nuo 10 ik i 12 diena

DENTISTAS
1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL. 

U tar.. K ctv. Ir  P e tn . 10*9. vai. 
3147 SO. H A l.STED  ST., CHICAGO 

Paned., Sered. i r  Subat. 2— 9-vai.

Dienomis Tel'. L A Fayetto  5793 
N aktim is Tel. CANal 0402

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

Vai.: 2 ik i 5 popiet, 7 ik i 9. vak. 
N edėliom is pagal su ta rtį

Tei. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
(lydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR  REZ.
2519 West 43rd Street

V alandos: Nuo 9 ik i 10 ry ta is ----
1 iki 3 popiet —  6 ik i 8:30 vak. 

Nedėliom is nuo  11 ry to  iki 1 vai. p.p

Tel. H E M lock 5524 
D ienų a r  naktį.

V alandos: kasdieną
v akara is

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

O P T O H E T R IC A I jLY a k i  V 
SPECIALISTAS

P alengvins' ak ių  įtem pim ų, k u ris 
esti priežastim i galvos skaudėjim o, 

'svaigim o, a k ių  aptem im o, nervuotv 
|m o. skaudam ų ak ių  k a rštį, a ti ta if  
tru m paregystę  ir  to liregystę. P r ire n 
g ia  teisingai ak in ius. Visuose atsifti 

i Rimuose egzam inavim as darom as su* 
'e lek tra , p a ro d an č ia  m ažiausias k la : 
das. Specialė a ty d a  a tk re ip ia m a  ‘ 

i m okyklos vaikus. K reivos a k y s  a t i 
taisom os. V alandos nuo  10 ik i 8 v. 
N edėlioj nuo 10 iki 12. D augely  a t 
s itik im ų  akys a tita iso m o s b e  akinių. 
K ainos p ig iau  k a ip  p irm iau .
4712 SO ASHLAND AVĖ. 

Plione Boulevard 7589

30 METŲ PRITYRIM AS
Akys cgzauiiiiiiojum os —  a ldn in i 

p rita ik o m i

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue
VALANDOS: k asd ien  nuo  9 ik i 12 

— . 1:30 ik i 8 vak .
T el. CANal 0523

DR. C. A. O’BRITIS
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ 

Oh.: 2408 West 63rd S tre e li" 
į Rez.: 6000 S. Campbell Avė.

Ofiso ir Namu T elefonas Cicero 3056

DR. J, SHINGLMAN
4930 West 13th Street

P raneša , k ad  ja u  sugrįžo  iš a to stogų , 
k u r buvo išvykęs po savo žm onos 
m irties, i r  vėl p riim in ė ja  ligonius. 
Jo  speclališkųm as y ra  š ird ies  ligos Ir 
reumatizmas.

VALANDOS: nuo 10 Iki 12 iš ryto.



IŠ  PO LITIK O S LAUKO
DEMOKRATO ŽODIS ;nas žmonių g erove, tai tegul 

________ * >  j jie Štai ką, paaiškina žmonė
ms. Mes paduodame ištrauką} 

Balandžio 7 d. jis Cicero News apie trūkumą, 
respublikonii laikais taip va
dinamo ‘Special Assessment 
Fondo’. Kas atsitiko su $629.- 
415.54? 1932 m. už 305 auto
mobilių license $3,050.00? Ki-

ADV. JOHN T. ZURIS SVE
ČIUOS 9 DISTRIKTE 
AMERICAN LEGION

C1CERO. -
mūsų mieste visuotini balsa
vimai. Tad politiškas judėji
mas eina visu smarkumu. De
mokratams valdant miestą, 
niekas Cicero žmonėms už po
litikavimą galvų nedaužė. 
Žmonės, turėdami. liuosybę, 
pradeda užsiinteresuoti politi
ka. Kur tik einama, visur y- 
ra  girdima politikuojant, net netik vienas iš jų, bet jis tai

pgi yra “ J-udgo Advocate” 
legijonierių 4 distrikte.

Viena šauniausių pramogų ; 
bei susirinkimų, kuriuos Jau- I 
kė mūsų kandidatas Į teisė
jus adv. Zuris buvo ta i kovo | 
24 d. 9 distrikto legijonierių 
susirinkimas.

Teisėjas Scheffler kalbėda-
ta bila sako yra net už $41,- Imas apie adv. Zurio kandida- 
580.00? Yra ir daugiau tokių Į tūt ą, pareiškė, kad visi legi- 
trūkumų iš respublikonų lai- [jonieriai už savo “ broli” bal
iui. Kada respublikonai paė-! suos, nes adv. J . T. Zuris yra 
mė Ciceros miestą valdyti,

ir  ant gatvių kampų. Rėspm I miestas būVo be skolų, bet 
blikonų laikais buvo nevalia respublikonai šeimininkąuda- 
tas daryti. Rakieteriai pavar- lflį miestą paskandino skolose.
lodavo net šautuvus ant tų, Buvo apkrovę gyventojus ne- j triukSmmgas ovacijas lc vlįlJ
kūne pohtikuooayo pnes re-Jpaprastaį aukštomis taksomis. !pa£j2adgjo saVQ paran^  ,

Dabar už savo blogus darbus, O1 r-x>, • •. ® ai būt 7 išrinkti legijonierių,
nori apkaltinti demokratus. L.‘ • i T m I 1 ’ . gamingą narį adv. Joną T. |
Bet matyt žmonės jų  kalboms r/ • • • , . • -•J iZuių į įmesto teisėjus.

.kmeriean J «gion sukėlė jam <

Susisiekimas laivais tarp Clevelando ir Detroito prasidėjo. Pinui du laivai 
iš Detroito į Clevelandą atplaukė automobiliais prilioduoti.

i Didesne Jėga Nervuotiems
Susilpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims
1 MLGĄ-TONB y ra  tu rtin g as Zinku- 
| l'osfoidu. brangią, sudėtim i, parūp i

nančia  fosforą., t. ,y. e lem entą  labai 
re ikalingą tv irtiem s, galingiem  ner- 

j vants. M edikaliaką fosforą parašo 
j dak tara i, kad  sušveln in ti i r  n u ra -
; m inti su jaud in tus, svyruojančius^ 
1 skaudančius nervus. J is  y ra  b rangus 
nervų suiru tėse, kurios pagim do "nu» 
sidevejinio-’ jausm ą.

Tas šau n u s recep tas tu ri ta m  tik 
rą  fo rn ią  geležies, raudono k rau jo  
reikalingo būdaVojimui tv irtesn ių  
ir  sveikesnių raum enų  ir  sugrąžin i
mui spalvos ir  pilnum o išblyšku- 
sienis, ploniems veidam s. Be to, 
N l’GA-TDNE turi šešias k ita s  bran- 
ias gydt o’cs. P radek it .im t NUOA- 
TONF šiandien  ir tem yk ite  k a ip  
stiprėsit Parduoda visi ap tiek o ria i 
su g a ran tija  g rąžin ti pinigus. Tik  
V ienas D oleris m ėnesio trytmentul.

Nuo užkietėjim o im kit— UGA-SOt. 
— Idealų ’ .iuosuotoją v idurių  25c 
ir  5ne

MAKES YOU LOSE 
UNHEALTHY FAT

• spublikonus
kokie tai buvo laikai, ir koki 
ciceriečiai vardą nuėjo. Tais
JĄ* kais mūsų gyventojai nu-jDenorį ^kįet. Demokratai nu-' 

|ž?avę kitą miestą slėpda-. mažino taksus ir  jau šiaip j 
m automobilių ‘license’, kad miesto gyventojams padarė 

lonės nematytų, kad jie yra ūaug gero. Tad didžiuma kiek
iš Cicero. Respublikonų kan- yx-a matoma žmonių laikosi 
ditlatai sako, kad piliečiai »tur demokratų pusės ir  galima 
grįsti į respublikonų laikus, spėti, kad demokratai šiuose I 
Kandidatams gal taip atrodo, linkimuose laimės, 
nes respublikonų vadams p e r1
keturis metus kišeiūąi ištuš-
t u jo. ir jau jiems yra veika

Bei didžiu- V1° Iied6j°  ant tildet0

|nf «w rites: “I lošt 16 lbs. w lth m y flrst 
bottle of K ruschen. B eing on night 
duty i t  was hard  to sleep dąys b ū t now 
since I am  taking  K ruschen I  sleep 
plenty, e a t a s  usual and  lose fa t, too. *

To take off fa t—take one half te a -  
spoonful of K ruschen Salta in a  g lass 
of ho t w a ter in t h e ' m orning  beforo I 
breakfast—one bottle  th a t la sts  4 
weeks costs b ū t little—g e t i t  a t  a n y  
drugstore in America. If- th is  flrst 
bottle fails to čonvincė you this is  the  
8AFJŠ and  HARM EESS w ay to  lose 
fa t—your m oney gladly retu rnėd .

Don’t  accept any th ing  b ū t K ruschen  
lf you w an t to reduce safely.

MUSSOLINI NORI PASI" Italiia yra užpuolik6- MIRĖ po sunkios ligos
II I  U i j Trečia — Taryba nepriva- ________

TARIMU TAIKOS REIKALU lo .,lai'yti jokios itakos> kad
_______  Etiopijos imperatorius netu-

ROMA, kovo 30. -  Italijos!1'6^  Pasid«°ti Itali3°s stato-
-----------  diktatorius reišIdA pageidavi-'Inoms taikos ^ o m s .

Kovo 24 d. mūsų kandida-! mo tartis su T ^ jungos ta.i  Vietos diplomatu sluoksurao seraasko žln0Ila.. Gimusi Lie 
tas dalyvavo 21 wardoj, ž i n n - ; ^  kar0 Mtraukimo Etiopi. se pažymima, kad Mussolinio tuvoj; Liepalotu kailuo> Nan. 
moj kaipo koagresmano Sa-jjoje klansimu. j is nori,' f e j  Paduodamos sąlygos yra n e - mies£io parap gakia. apskl.

ADV. JOHN T. ZURIS KON- 
GRESMANO SABATH 

WARDOJ

CICERO. — Kovo 29 d., 
8:45. vai. vakare mirė Petro
nėlė Keserauskienė (po tėvais 
Stildiūtė), vaist. Juozo Ke-

. Kada respublikonai buvo bath wąrd. Didelis įvairių tau 
stiprūs politikoje, tada lietu- tų sudrinkimas įvyko toj

tarybos tarpininkas atvyktų Iinanomos«

SKAITYKITE IR PLATINI 
KITĘ “ DRAUGį”

Romon ir pradėtų ižangiamuo;
ingos pozicijos, net oioziu- , Pet^ardoj. Pristatydami gins pasitarilnus.

ma gyventojų kalba kitaip. kadasrandlepe darsdPIU’ 4111 ikandidat^  vedėjai Pabriež® ,
Sako po demokiatais įvairios Pade3° Iietuvb demokra- kad■ jjemokratų tikielas yra J^ dlPk,nį" l;mk* ^altl,u,i
i i - c desejj<ąi. lietuvių tnn Kabai “ ęįosmopolitan” nes t e r - / in^W.a, Mussolim kviečiay ra  Gaųg žem esnes i i l  . ; , 5 •„ . s 1- • '•  •.•:a - ■ = ♦  • is  \ c . iV i  1 i  -jaį_ miesto ar CQU^y.dąr^u^^4\Aip\kp^^iiairių‘it»jutų'..randasi- jan l ^ ^ ’k^alviųlorą^^dę . Mąr,ia-|

Jūi nori laimėti vardą gar
bingo veikėjo, pats dirbk, o 
nesisavink darbų pranokėjo. VENETIAN MONUMENT CO., INC.

kaip  buvo respublikonų . . , v
kais. Balsavimo dienoje krau- kune detuvtirf'iįirl aliai pripažintas ir Ketu-

• jo iietį nebereik. Nuvažiavus
•ų k itą  miestą automobilių ‘Ii-. . . ’ — |
^čensė’ nebereil: kišti į lcišenę.-atelty3’e hetuvlams 7“ - ProEa  si] kandidatas buvo labai skai-'jo

Malonumu prie visų savęs 
nepąsmerksi, o šiurkštų uu ne

Ispanuos, ats'fovį tik saye apdergsi.

Kitų miešti} žmonės nebebijo

Išdirbėjai ankstesnes rūšies pamink
lų ir Grabnamią

Didžiausia paminklų dirbtuve 
Chicagojrus darbus. Tuos darbus jie-J vis kandidatas. Visi susirin- taryk°je* 3'ra pasiry-Į

nis davė demokratai ir  dar Į kiniai kuriuose dalyvavo m ū-1 ̂ V-s pirmiau atlankyti Etiopi 
imperatorių Tas imtų 

11 ingi ir visur jis sutiktas pa- daug laiko.rauti daus; darbu iš demokra-
. ’ __Lq « Ateinanti pavasari lietuncenetį susitikti gatvėj, lies- 7 e ‘ 1 į

kandidatai sako, vis turi gerą progą gauti ge
rą vietą ant tikieto. Tad ma- 

kad demokratai

kilusiu upu ir  draugiškumu. 
Felicė Nausėda sekretorė

Suviiš 50 metų prityrimo .

Pirkite tiesiai iš dirbtuvei Ir 
taupykite pinigus

Mussolini siekia pasitarimų 
taikos reikalu-, bet stato šias 

Į sąlygas:
Pirma — T. Sąjungos tary-

pUbllkOnų n.«a*̂ xv.o,v«.i 
kad demokratai praleido Bo

i t  •. tom, kaci demokratai pnpa-ind Issue, ir norėjo kitą pi a- ’ . 1 1 J, 1. .
ei resnubiikorai nebū- žista lletuvlus- Todėl, kiek malgoje paieško: Stanislovą Lau- ba privalo ištraukti vykdomas 

tomą lietuviai laikosi denio-rkšą (Stanley Lauksay). G y- prieš Italiją finansines ir 
Cic. Pol. Ivcnąs Seattle, AVasliington. ekonomines sankcijas.

Antra — Taryba turi

Lietuvos Konsulatas Cliica-

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Ohicagos Lietuvių

leisti.
tų išeikvoję žmonių ' sumokė 
:us taksomis pinigus, ir nė- puses,
b :Jų  n ies tą  skolose paskan
dinę, tai d(i?iukrątai nebūtų 
reikaluv-; jokio Bond Issue.
Jk*t dabartines -kilos, kurtu  
demokratai šiais bedarbės lai
kais turi. užmokėti yra res
publikonų padarytos skolos.
Je i respublikonai šiandien te- 
bevąldytų mūsų miestą, tai 
gal jie būtų jau penkis tokius 
Bond Issnes praleidę be žmo
nių žinios. Jeigu respubliko
nai toki teisingi ir taip rūpi-

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “ DRAUGA”

Lietuvos Konsulatas,
100 E. Bellevue Place,' keisti savo 

Chicago, Ilk i" ■ ■ —
jprendimą,

pa-
kad

ONA LEKERAUSKIENĖ 
(po levais Z igiuonini(ė)

M irė kovo 31 d., 1936 m., 
1.0:40 vai. vak,., su lau k u s pu
sės am žiaus.

Teleplioue Superior 5619 į “MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

Spirit of Youth 
Returns with 
Youthful Hair
C1MROL 

Makes Your Hair 
Look Its Youngest

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6 1 0 3
Chicago, Illinois

Metinės Mirties 
Sukaktuvės

MATEUŠAS
3TANKEVICZ

M irė kovo 30 d.. 1936 m., 
5 vah  popiet, su la u k ęs  50 m e
lų  au tžiaus.

K ilo  iš Suvalkų- a p sk r., P u n 
sko  p a rap ., M ockavos kaim o.

A jaicrikoj išgyveno 28 tnetus.
P a lik o  ^dideliame nu liūd im e 

seserį Oną, M ačikpnienę, fivo- 
gerj V incą, 'd a u g  d rau g ų  ir  g i
m in ių  G ran d  llap id s . Mieli., 
pu sb ro li A n ta n ą  Stankicw lcz ir 
jo  še im yną .

K ū n a s  p aša rv o ta s  3315 W. 
P ie rc e  Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
b a lan d ž io  4 d., 1936. Iš nam ų  
.8 vai. ry to . bus A tlydėtas į šv. 
M ykolo p arap . bažnyčią, k u 
r io j  įvyks gedu lin g o s pam aldos 
už velionio sielą. P u  pam aldų  
b u s n u ly d ė ta s  į šv . K azim iero  
kap ines.

N uoširdžia i kv ieč iam o visus 
gim ines, d ra u g u s-g e s  i r  pažy
stam  us-as d a ly v au ti šiose la i
dotuvėse.

N uliūdę:
G iminės.

Laidotuvių direktoriai 
ehaivicz ir Sūnui. Tcl. t 
2515.

S<i.suo, Z in g e r is

In-
ANal

K ilo iš K auno  apsk r.. K a u 
no m iesto.

A m erikoj išyveno 35 m etus.
P aliko  d ideliam e nuliūdim e 

sūnų  K azim ierą, m arč ią  Oną, 
4 d u k te ris : Klcną Venckus, 
ž en tą  Joną , A m ilią Sereiką, 
žen tą  B ened ik tą , M arijoną 
Benttin, žen tą  Dovldą ir  B ro
nislovą L ekerauskaitę . 4 a n ū 
k u s i r 'd a u g  k itų  g im in ių ; o 
L ie tuvo j 3 seseris ir  gim ines.

K ū n as  p ašarv o tas 3133 So. 
U nion Avė.

L aido tuvės įvyks šeštadienį, 
balandžio  4 d.. Iš nam ų 8 
vai. ry to  bus atlydSta į dv. 
Ju rg io  p arap . bažnyčią, ku rio j 
įvyks gedu lingos pam aldos už 
veliones sielą . Po pam aldų 

»bųs n u ly d ė ta  į šv . K azim iero  
kapines.

N u liūdę: .Simus, Dukterys,
Marti, žentai, Anūkui Ir Gi
minūs.

Laidotuvių d irek to riu s  S. P. 
M ažeika. Tek Y A R ds 1138.

R O Z A L IJA  
K A R Č A U S K IE N Ė  

Mirė balandžio 8 d., 1935 in., 
su laukusi pusčs am žiaus. K i
lo iš K altin ėn ų  apšklrčlo , K a l
tinėnų  parap ijos, G aūelų k a i
mo. A m erikoj išgyveno 33 
m elus.

P aliko  dideliam e nuliūdim e 
m ylim ą vy rą  Juozapą, sūnų, ir  
3 duk te ris  ir  daug  gim inių.

J a u  p raslin k o  m eta i kaip 
m ūsų m ylim ą m oterį i r  m o li
n ą  m irtis  iš tra u k ė  iš m ūsų ta r 
po, ir  d a b a r  ilsisi šv. K azim ie
ro kapinčse. Mūsų širdyse pa
liko neužgydom as žaizdas, o n a 
m uose neužpildom ą tuštum ą. 
Mes tavęs lau k iam e sugrįžtan t, 
bet m ūsų lauk im as veltui. V i
sokios gėlės p ra n y k s ta  Ir  vėl 
sugrįžta , b e t tu, brangiausioji, 
nebesugrįžti.

L iūdnai a tm inčia i bus laiko
m os §v. M išios Šv. K ryžiaus 
parap ijo s bažnyčioje, balandžio 
2 d.; 1936 m., 6:45 vai. ryte.

K viečiam e visus gim ines, 
d rau g u s ir  pažystam us a ts ilan 
ky ti J pamaldas ir  pasim elsti, 
k ad  D ievas a . a. Rozalijos sie
la i užšviešių am žin ą ją  šviesą.

N uliūdę liekam e: Vyras, Sū
nus. i r  D ukterys.

“Buvo toks k ū a a s  Ir neturėjo ape
tito ; nežinojau  nė k ą  dary ti’.'

M otinos sako, kad  Trinaris Bltter 
Vynas y ra  geriausias vaistas susllp- 
nėjuslėm s, nep ilnai augan tiem s vaiku
čiam s. Jo  sudėtinės dalys y ra  ge
riausios, k o k ias m edicinos m okslas 
Žino apgynim ui nuo nevirškinim o, 
p rasto  apetito , galvos skaudėjim o, 
nem iegojim o, gasų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikum o Ir negerum ų sąryšy 
su  vidurių neveikim u. M alonus v a r
to ti i r  geras, a tsak an tis  vaistas še i
m ynom s. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Helen Taehetfeej, Slarof R/pūblie Pidurej
I f  you’ve lošt the spirit of youth you can  
find it atfain ųuiekty. and naturally with 
Clairol. I f  your hair is drab and uninter- 
esting or streaked with gray, Clairol will 
im part natūrai color or change its shade 
gradually...secrctly...quickly. Don’t  think 
o f Instant Clairol and Progressive Clair<4 
as commoD, old-fashiončd hair dyes. 
Clairol docs what nothing else canl In 
one simplc treatment Clairol shampoos, 
reconditions and TINTS. Ask your beau- 
tician or ivrite now for FREE booklet, 
FREE advice on care of hair aod FREE 
beauty analysis.

L A ID O T U V IŲ  D IR E K TO R IA I
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių LaidotuviųJ 

Direktorių Asociacijos 
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Joseph Triner Compaay, Chicago

Laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

E U D E IK IS
ir

TĖVAS
REPublic 8 3 4 0

į FREEįJ Beverly Kine, Clairol Ine.,
| 132 W at 46«b St.. N. Y. C.
• Scnd FREE booklet, advice and afialjraū

I Narna 
I
J Addrca_ 
Į Gcy.___ , Stase

l±L bfy~6e»oric ian  t«

J ! .E  WKGGILY’S TRICK9

A Mocolckic 3307 Lituanica Ave-n. iTldOdloMu Phone BOUlevard 4139

A. Petkų;» 1410 So. 49th Ct., Cicero
)  Phone CICero 2109

1 r  West 18th Street
J. 1. ndllUlIO Phone CANal 6174

S. M .Skiiiii/ię 718 West 118111 streetUIIUv Phone MONroe 3377

I. J. Zolp
J. F. Eudeikis
L a t a ic z  ir Sunai
S. C. Lacbawicz
J. Liulevicius
S. P. Mažeika

1646 West 46tli Street 
Pilone BOUlevard 5203

4605-07 So. Herinitage Ave.l 
Pilone YARds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave.l
2314 "VVest 23rd Place 
Phone Canal 2515, Cicero 59271

42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515
4092 Archer Avė. 
Phone LAFąyette 3572

3319 Lituanica Avė 
Phone YARds 1138

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
Yards 1741-1742

^H l



e D R A U G A S

MARQUETTE PARKO 
ŽINUTĖS

"TAUTOS SŪNŪS IR IŠ
GAMOS" MARŲUETTE 

PARKE

Praėjusį sekmadienį nortli- 
sidiečią scenos mėgėją grupė, 
vadovaujama Maskolaičią, Gi 
mimo P. Š. parap. salėje su
vaidino 3 veiksmą, 4 paveiks
lą vaizdelį “ Tautos sūnūs ir 
•išgamos” . Vaidinime dalyva
vo Šie asmenys: Klimo, mies
telio viršaičio rolėj P. Mas- 
kolaitis, V andos, jo antrosios 
žmonos — O. Bitautaitė, Al- 
įfonos, jos podukros, Klimo 
dūktas •— Al. Šeriūtė, Vlado, 
Vandos giminaičio lenkbernio 
— J. Lehežinskas, Igno, Vla
do draugo — J. Ramoška, Jo 
no, Giedraičio, mokytojo - -  
A. Skliutas, Tetos Rožės, Jo-

nieji veikėjai patylomis, Dėt!kutą. Atvykę ugniagesiai iš mas miegant iškrito pro Jau-1 koją ir kitus septynis apde- 
lahai sėkmingai rengiasi prie Chicago Heiglits neįstengė šu-1 gą nuo trečio ankšt 
nepaprasto parengimo — ban-| valdyti gaisro. | vielos užsimušė,
kieto, kuris bus ibal. 26 d. pa-
rapijos naujoje 'svetainėj. Bus 
ir labai graži programa. Vis
kas rengiama kleb. kun. A. 
lankaus išleistuvėms į Lietu
vą. Kun. A. Linkus šį pava- 

| sari vyks Į Lietuvą aplanky-

ARTISTAI BAIGĖ DARBĄ 
ELGIN BEPROTNAMY

10 MILIJONŲ STATINIŲ 
ALAUS

a n t ; gino. Bombą padėjo ne kas 
kitas kaip komunistai, kuine 
teroru Meksikoj vykdo komu
nistišką “ rojų” .

LIETUVOJE ŠIEMET RUO
ŠIAMA JŪROS DIENA

WPA artistai - piešėjai šio- Federalių taksų nuo svai- 
m.is dienomis baigė sieną pie-į ginančių gėrimų rinkimo vir
simo darbą Elgino beprotna- šininkas Cbicago distrikte, į 
my. Vienam bute an t sienų kurį įeina Illinois, Indiana ir  i ——_ .

no pabūti Lietuvoje apie po-į nupiešta raistas, o kito buoj Wisconsin valstybės, praneša, j Pirmoji juros diena. Lietu 
rą  mėnesių. Parapijos tru sti-! sienos išpieštos naminiais gy-įkad tame distrikte per vienus,v°Je ’,nVo ruošiama 1934 mė
sai važinėja po Cbicagą kvie-i vuliais.
sdami svetelius i  baukietą ir i ---------------------

. i ti savo seną motinėlę ir  ma-

jiems kuopuikiausiįai sekasi.
Rap.

žinių ■ žinelės
5 DIENOS KALĖJIMO UŽ 

.SUDAUŽYMĄ AUTO
MOBILIŲ

5 DIENOS KALĖJIMO UŽ 
LAIMĖJIMĄ POKERIO 

LOŠIME

metus išgerta. 10,277,615 s ta -4 ^ ’s- luda prie Baltijos krau
liu  iš viso krašto suvažiavo 
apie 00,000 žmonių, o jūros 

a visoje Lietuvoje

'tu n u  alaus.

dienos pri
buvo ruošiama jūros propa
ganda. Pirmoji jūros, diena sa 

Jirinęl'ie.ld, III. Marlini 1-jJvo tikslą pasiekė. Lietuvos 
fi;, | gyventojai ėmė laibiau, supra-

MOTERIS PIRMOJI GAVO 
SENATVĖS PENSIJĄ

! Paulina Hiallmark, 20 m .,1 
14070 Kemnore avė., teisėjo !
Hartigan nubausta 5 dienoms I 

■ i Bridelveli. J ą  apskundė tu
jins M. Kauffman, kuris sakė, i n'™uo P° $l5' Antrns kn,

: kad JJallmark’iule Ir du jos
• Jauną poniutę Aliee Ander-į draugai lošimo metu turėję

no tetos — E. Maskolaitienė/son, 2(5 m., teisėjas McGarry peniam 
Katriutės, Aldonos- draugės, Į nubaudė 5 dienoms kalėjimo j $1.22. 
Jono gim inaitės — O. Ramos-i už tai, kad savo automobiliu j 
kaitė, Petro, Jono draugo — [įvažiavo į kitus du stovinčius 
A. Tviragas, Baltro, jono drauį £ ntomobilius. Prieš ta i sako- 
go — A. Salakas, Įckaus, kraujši ji buvus saliune ir gerus, 
tuvininko — A. Rugienis, Po- ---------------------

tūzu ir išlošė iš jo 1

sti ir vertinti Baltijos 
i reikšme valstvbei.

juros ATLEIDO LIETUVIUS 
TEISMO TARNAUTOJUS

?osfer, 98 m 
urmcj.i gavo 
<»s senatvės -pensi,

amžiaus,
Illiuois valsty- 

r-ųkas'i PARDAVIMUI REAL ESTATE

gavęs senatvės pensiją 
!aų; pat moteris Mary Ereeze 
is l'ėo’ia apskr.

Antroji jūros diena buvo 
nianoma suruošti 1935 metais, 
bet, nesuspėta. Dėl to šiemet 
per sekmines Klaipėdoje ma
noma vėl suruošti jūros die
ną. J ją  bus stengiamasi su
traukti kuo daugiausia Lie
tuvos gyventojų. Jau  dabar 
būsimos antrosios jūros die
nos reikalais tariasi svarbes- 
nėsės Lietuvos organizacijos 
Kaune ir Klaipėdoje. Šios 

[dienos tikslas būtų plačiąją 
i I j  etų vos visuomenę dar dau
giau supažindinti su savąja 
jūra ir  jos grožybėmis.
! PLATINKITE “DRAUGĄ”

KLAIPĖDA. — Lietuvos 
Kelerius- rašo, kad Baldžiaus 
direktorija atleido pasknti- 

I nius Rekgio direktorijos pa
skirtus teismo tarnautojus lie 
tuvius. Jie atleisti nuo ba
landžio 1 dienos. Tarnauto
jai turėję reikalingas kvalifi- 

j kaeijas, mokėję abi krašto 
l kalbas ir šiaip buvę tinkami 
i savo pareigoms.

REIKALINGAS KONTRAK- 
TORIUS

į Rcikatinsras kon L rak torius pataisyti 
j apdegusi narna. Prašom as greitai 
! atsikreipti i M ARTIN ZEBRAUS- 
! KAS, 6602 S. Lowe Avė., 2-tros 
, lubos.

bariu namas, 1 akeris žemės,! 
y r a  | šviesos ir bėgantis vanduo. Vietos 

vištoms ir dideliam daržui. Randasi į 
pietiiiėj daly.i — 5 min. nuo miesto j 
ribų. Kaina — $2,0(>0.

Kreipkitės:

VOGTU AUTOMOBILIU 
ĮVAŽIAVO Į NAMĄ

A. Tamony, 21, 2236 No. 
Mason av., važiuodamas vog
tu automobiliu įvažiavo į mie
sto gaisrininko Ant. Jablon
skio namą, 2243 S. Mason av,

Oak Parko miestelio p m i - |k»d neprileidus ugnies prie Policijoj paaiškėjo, kad Tar- 
nony vogtu automobiliu api
plėšinėjo žmones.

nti buvusi miestelio

SUDEGĖ SANDĖLIS

Gaisras sunaikino Peterson 
Gere Oil and Manufacturing

IEŠKO VANDENS DEPAR- 'sandėlį 718‘S. Kokliai- ir  daug 
TĄMENTO MENEDŽERIO i stotomosios medžiagos. Gaiš- 

_____  rininkai daug dėjo pastangų,

PROspect 0920 
L. L. HIGGINBOTHAM

Įicisto — P. Česokas.
— Bendrai imant, vaidinimas 
praėjo gyvai, patenkindamas
žiūrovus. Kai kurio vaidinto- - .  - ,
jai .teikė nei itin malomūis {dentas J. Howe kreipės į  Chi- tanką su 10,000 galiom, alio 
kūrybišku įspūdžio. N .k d a n lleag° policiją prašydamas pa- __
iš mūsą scenos (kalbu apie dėti
Cbicago) vaidinimams, reikia j vandens departamento mene-! 
tik pasveikinti Maskolaįčius,'. džerin V. Imlioff, kuris pabė-l 
sutraukusius apie save jaunus-;"0 išeikvojęs iš viešojo rondo j

APIPLĖŠĖ MIESTO IŽDĄ TOKIA JŲ ARTIMO 
MEILĖ

Cbelsea, Mass. Trys plėši-
scenos talentus, kurie tai v ie -‘ ^5,000. Vienas Imlioff šeimos i j<aį £įa apiplėšė miesto iždi- 
nur, tai kitur pasirodo su vie-j nai*ys pasakojo matęs jį tu-Į ninko ofisą. Sumušę, policijų

Cuernavacoj, Meksikoj, vie- j 
noj bažnyčioj per pam aldas;

nu, a r k itu -p ilnu  lietuviškos! 1 n̂L $20,000. Imlioff pabėgo | sargy)-,.j jr pggpo^ę pa sprogo pamesta bomba, kuri I

dvasios veikalu. Pastebėtinas 
ir tos grupės pasišventimas.
Šviečiama ji  neatsisako daž
niausiai patarnauti be atlygi
nimo, Įskaitant tik  būtinas i š - ' 
laidas — už kostiumus, gri-1 
mą įr p.

■12 su zųiona. vienam 9 m. vaikui nutraul

SUDEGĖ GOLFININKŲ 
KLŪBO BUTAS

MIEGODAMAS KRITO IR 
UŽSIMUŠĖ

Užvakar .kilęs gaisras su
naikino Glennvood Golf Club

New York, N.- Y. 10 m . am
žiaus D. DePina bevaikščįoda-

RINKIMŲ PRANEŠIMAS
OFFICE OF COUNTY CLERK 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS 

STATE OF ILLINOIS )
) SS.

COUNTY OF COOK )
Sekant 34tos sekcijos provizijom is! 

Illinois Valstybės P runaiy  Rinkinių 
Įstatym ų, šiuoini pranešu, kad p a rti-| 
jų popierų spalvos, kurios bus vai’- ! 
tojamos Cook Gounty presiuktuose ir 
distrikhiose per Prim ary Rinktinus, j 
kurie jvyks antradienį, balandžio 14 i 
d.. 1936. bus sekančios: 
DEMOKRATIC PA RTIJA  —

mėlyna'
R-EPUBLICAN PA RTIJA —

7 GELTONA
IN \VITNES8 \VHEREOF, I hav*» 

hereunto sėt my hanrt and  
af£ixed th e  seal o f th e  County 
of Cook, this 30th day o f March, 
A. D. 1936.
MTCHAKL a. FLYNN 

COI'NTY CLERK OF
COOK COVNTY-s ILLINOIS

F. VIZGARDAS

PARDAVIMUI REAL ESTATE 
PARDAVIMUI 8 kambarių 'nam as 
su 6-ais ąkeriais žemės arba vien 
tik namas. Bėgantis vanduo. E lektra. 
Miesto -ribosp. Labai prieinama kai
na greitam pardavimui.

Krcipkitėš: J . KUCZINSKI,
253 Church St.. Batavia. UL f

|  Vakarą rengė Susivienvmo j
163 kp. Pertraukose kalbėjo i 
Snsivienymo centro pinu. L . ' 
Simutis, vietos klebonas kun. i 
A. Baltutis, Cbic. apskr. įsek r.' 
Iį Sakalas i r  vikri veikėjai 1. 
Lukošiūtė. Programą vedė kp. 
pirm. J . Mickeli. .nas.

K Po visam vaidintojai pavai- 
šinti užkandžiu, kurį’ paruošė 
Jaunos tos kuopos narės — 
sekr. Stogiūtė ir Abromaitė.

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

Bal. 2. d.,_8 vak vak. Visą 
Urentąją parap. svetainėje 
108 ir AVubash avė. įvyks la
bai svarbus susirinkimas, 
West Pnllmano ir Rnselando 

fveikė-ją ir jannimo, reikale 
programos “ Minstrelette” , 
kur abi parapijos visu smar
kuma prie to rengiasi. Prog
ramą išpildys abieju parapi
ją 150 jaunuolią choras, va
dovaujant muz. J. Rakauskui. 
Bus penkios dovanos pinigais 
$100, $50, $25,' 15 dol. ir 10
dol. ' I

Viskas įvyks atvelykio va-- 
kare, tai yra bal. 19 d. Pen-1 
ger Iljgh Scliool auditorijoj, I 
113 ir  AVallace str.
"'Pagal programos gražiuną • 
ir dovanas, Įžanga truputį | 
permaža; tik 50c ypatai. P ra -i 
šome nesivėlinti.
2 Petro- ir Pauliaus parą-1 

etas ir k iti žymes-

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ
5 iki 20 metą

Tanpykit pinigus apsaugotoj vietoj 
Mes išmokėjoin 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 So. Leavitt S t  
JUSTTN ILACKIEAVICil, Pres.

Savininkas.
INTERNATIONAL

WHOLESALE WINE 
& LIQUOR CO.

P irkdam i d e g t i n ę  visuom et 
p ersk aity k it leibelį a n t  kitos pusės 
butelio, persitik rin im ui, k iek  se
num o y ra  degtinė i r  nem okėkite 
daugiau  už tokią, p a t degtinę, ka ip  
m ušu. Mūsų . įs ta igoj’ d irb a  visi 
lietuviai: agentai, d ra iveriai i r  o- 
fiso darb in inkai. R eikalu i esant 
visuom et k re ipk itės J m ūsų san 
dėlį. P arduodam  tik  tiem s, kurie 
tu ri laisnį.
R eikalau jam e, lietuvių  a g e n t ų ’

Mūsų degtinė lengvai p ars i
duoda. N uošim tis geras.

Tcl. Boulcvard 0470 
4611 So. Ashland Avė.

CHICAGO. ILL

UŽEIKITE PAS LIETUVĄ 
PETER’S BUFFET 

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale. Alus Stiklais.

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELL. Sav. 

6334 So. Western Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago. UI. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Roclnvell Street 
Telephone: BEP.iiblic 9723

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(TCest 22nd St.)
M etropolitan  S ta te B ank  nam e 
•Valandos kasdien  nuo  9 iki 5 
Penedėlio. Serėdos ir  Pėtnyčios 
> v ak a ra is  nuo  6 ik i 9

. T elefonas CANal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

T elefonas R E P n b lic  9000

E M IL  D E N E M A R K  IN C ,  
Autorizuoti Pardavėjai 

B U IC K  - C A D IL L A C  - LA  S A L L E

SURYS -  DOODY -  ANTONISEN
INC

3320 So. Halsted Street
PHONE: YARds 5215

D A B A R  Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

R E A L  E S T A T E
' V isokios .Rūšies In su ran ce  —  Ugnies, V iesulo, Automobilių, . 

S tik lų  i r  t. t.

AR VAŽIUOJI į L IE T U V Ą
Jei taip, ta i neužmiršk, kad dienraščio 

“ Draugo”  laivakorčių skyrius aprūpins visus 
Tamstos kelionės reikalus, išgaūs reikalingus 
dokumentus, išrašys laivakortę geriausiais ir 
patogiausiais laivais. Per “ Draugo”  agentūrą 
bile kada galite važiuoti į Lietuvą.

Pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 
informacijų ld’eipkitės į

.ATSAKANTYS VARTOTI KARAI

•  Geresnią sudėtiniu! 
Naujas receptas! 
Išmaišyta specia
liu, rūpestingu bū
du!

® Puikus skonis!

Mūsą slnkas atsakančiu vartotą karą šiuo laiku yra 
kuopilniansias, ir  kainos sumažintos taip, kad šiuos 
karus greit išpardavus. Ateikite šiandie.n-ir išsirin
kite sau karą. * . ’

BUICK ’Sl, 
BUICK ” 31, 
BUICK '29. 
BUICK ’2S.

—- 5 Sednn 
5 Sedan.

—  5 Sedan 
5 Sedan

Tel. CANal 7790

BUICK (Fl

CADILLAC '34. -— 5 Sedan. pu ik iai išrodo . . . .
(CADILLAC '31. —  5 Tow n Sedan . . . . . . . . . . . . .
1 CADILLAC "29, —  5 Town Sedan .............................

FO RD  '35, —  2 D oor Sedan. kaip  n au ja s  . . . .
FORD '3.1, —  5 Sedan. Švarus k a ra s  .........
H U PM O R ILE '31, —  7 Sedan, labai s v a r u s ...........
LA. SALLE '34, —  5 Sedan. lobai gražus . . . . .  .
LA SALLE '31, —  5 Coupe, žem ai apkainuotas
LA SALLE '30, —  7 Sedan; . . .  . . . ,  . . . . . . . . . . . . .
PACKARD '30. —  7 Sedan, žem ai apk a in u o tas  . .
PACKA.RD '29, —  7 Sedan . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
P IE R C E  ‘33, —  T Sedan. labai pu ikus . . . . . . . . . .
PLYM OUTH '32, —  5 Sedan, geram  stovy . . . .
PLYM OUTH '30, —  5 Sedan . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
'P O N T IA C '35. —  5 Sedan. trunk . ka ip  n au ja s  . .
RRO '31. —  * Coupe, labai švarus . . . . . . . . . . . .
STUDEBA K ER '34, —  *5 Sedan.<gerai bėga . . . .

195.

ir

Įm ainyk ite  savo senų. k a rą  liberališkom sąlygom , a n t  
saugaus, a tsakančio  k aro . Bąianstj. galite  išm okėti leng
vais išm okėjim ais, in im an t p ilną ap draudą, v a r to ja n t 
m ažai kainuojant} G. M. A- C. planą.

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ

GENERAL MOTORS AGENTŪRA

8 0 6 W .3 1 s tS t. Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS IR KASTAS SABONIS 

•Bendradarbiai

3 8 6 0  O gden  A vė. -  C h ic a g o  
C ra v v fo rd  4 1 0 0

=̂ l

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

, Jeigu reikalai’ji pinigu ant Pirmo Mortgičio'. 'arbį.
‘ atpdraudos Tmir'ugnie-t.'svėjo; etc./atsišauk:

840 W ėst 3 3rd Street ’'
TELEFONAS YARdsY79b arba 279i

KEISI UČIO SKOtINIMO IR M O J I M O  B-VĖS
-T-JltASTINli-JĖ-


