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SPAUDOS PROPAGANDA 
ISPANŲ

NAUDAI

Al■F
i

ROMA, bal. 2. — Anglijos 
liberalų, Prancūzijos radikalų 
ir Amerikos įvairaus plauko 
spauda veda ko plačiausių 

pagandų prieš Italijų ir Is- 
iijo» nacionalistus. Susispie
Ispanijoje minėtos spaudos 

korespondentui tik pas radika 
lūs bolševikus randa gėrusius 
puses. Jie praneša savo lai
kraščiams apie “didžiausius” 
ispanų radikalų ‘laimėjimus’, 
apie nerimų ir maištus nacio
nalistų valdomose srityse ir 
apie didžiausius nacionalistų 
kariuomenės “nepasisekimus’’ 
visuose karo frontuose.

Smarki propaganda nukrei
pta ir prieš Italijų, kuri kalti
nama už regulinės kdriuoine- 
nės naudojimų Ispanijoje. 
Kiek seniau, tiek šiandien Ita
lijos vyriausybė užgina, kad 
ji būtų siuntus ispanų nacio
nalistams regulinius karius. 
Pažymi, kad Ispanijoje nacio
nalistų pusėje yra italų “sa
vanorių”, kurių Roma nekon
troliuoja. Tačiau su tuo užgi
mimu prasilenkiama.

Prancūzijos radikalų r Ame
rikos spaudo^ propaganda la
biausia nukreipta prieš ispanų 
nacionalistus, o Anglijos gpau 
dos propaganda — labiausia 
prieš Italijų. Radikalų spauda 
dirba už ispanų bolševikus ir 
pageidauja, kad jie laimėtų, 
kad tuo būdu pakirsti krikščio 
nybę. Amerikos spauda persi
metusi radikalų pusėn, kad 
pakenkti katalikybei. Anglijos 
spauda puola Italijų, kadangi 
ji yra pavojinga britų intere
sams Viduržemio jūroje.

Čia aiškinama, kad ši visa 
propaganda paremta Ispani
jos valstyliės aukso ntsarga, 
kurių radikalai užgroliė. Propa 
anda bus nutraukta, kaip Ya- 
ncijos radikalai išeikvos au-

Kiekvienas lietuvis pasiryžęs ginti Lietuvos nepriklausomybę, žemės ųkio ministerijos 
šaulių kuopa 3 metų gyvavimo sukakties proga įteikia Lietuvos kariuomenei 3 kulkosvaid
žius: 1) kallia į šaulius IJetuvos kariuomenės varias pulk. Raštikis, 2) šauliai įteikia kulkos
vaidžius ir 3) šauliai gerbia ginklu.

MAINIERIAI SUSITAIKĖ 
SU OPERATORIAIS

Pirmadienį atnaujina darbą 
anglių kasyklose

NEW YORK, bei. 2. — 
Minkštųjų anglių kasyklų apie 
460,(XX) angliakasių trumpai 
nedirbo. Ateinanti pirmadienį 
atnaujina darinis.

Šios galingos darbininkų or 
ganizacijos vadai ir atstovai 
šiandien čia susitaikė su kasy
klų operatoriais (vedėjais). 
Angliakasiams padidinta^ at
lyginimas.

Padaryta nauja sutartis.
Nedirbo tik vienų dienų. Vft- 

|kar organizacija minėjo nuo
savų šventę, tad į streikų neį
skaityta.

Po susitaikymo angliakasių 
unijos prezidentas J. L. Le- 
wis išvyko į Detroitu, kur jis 
laukiamas vesti ir baigti tai
kos derybas su Cbryslerio kor 
poracija.

LENKIJOJ IR TOLIAU , NACIAI PUOLA IR PAŠIE-
PUOLAMI ŽYDAI PfA ŠV. RAŠTA

1 žeista.Propaganda yra paskutinė

VARŠUVA, bal. 2. — Soko- 
lovo ir Lukovo priemiesčiuose, 
sukeltos riaušės prieš žydus. 
Visi žydai išvaikyti iš turga
viečių, jų staliukai su prekė
mis sunaikinti, daug žydų su-

Valencijos radikalų priemonė 
prieš nacionalistus. Negali jų 
įveikti ginklais, tai norima 
juos pakirsti per spaudų. Skl
eidžia paimtų į nelaisvę kelių 
desėtkų italų savanorių nuo
traukas. Girdi, tai aiškus įro
dymas, kad Italija “kišasi“ į 
Ispanijos reikalus^ Valencijos 
radikalai turi keleriopai dau
giau prancūzų, rusų ir kitų ša 
lių radikalų savanorių, liet a- 
pie tai tylima.

Radikalų pusėje yra toli 
daugiau nepasitenkinimo tar
pe civilinių gyventojų ir mili
cininkų. Vadai juos šimtais 
žudo. Apie tai nė žodžio. O 
kaip nacionalistai sušaudo ke
lis, arba keliolikų išdavikų — 
baisiausias riksmas I

Cooko apskrityje apie 45,- 
000 asmenų gauna iš valsty
bės senatvės pensijų.

84 VALANDŲ SAVAITES 
DARBAS

TOKIJO, bal. 2.,— Japonų 
vidaus ministerija suplanavo 
įteikti parlamentui įstatymo 
projektų į visas pramonės ša
kas įvesti 84 valandų savaitės 
darbų. > I •

Girdi, tas reikalinga tauti
niam sveikumui.

MILIJONUS DOL. SUTAU- 
PIA VALSTYBEI

PITTSBUR9H, Pa., bal. 2. 
— Pittsburgho vyskupijos mo
kyklų viršininkas kun. dr. P. 
E. (‘ampbell paskelliė, kad vys 
kupijos katalikai parapijų mo
kyklų išJaikymui kas metai iš
leidžia po 7 milijonus dol.

Tas reiškia, kad katalikai 
tuo būdu kas metai tokių sumų 
sutaupia valstybei.

DELEGATAS LAIKYS MI
ŠIAS STUDENTAMS

NACIONALISTAI PLIEKIA 
BILBAO RADIKALUS

Šimtai nukautųjų; Dunango 
sunaikintas

FREDER1CK, Md., bal. 2.
— Apaštališkas delegatas J.
Amerikos .Vaistytiems, .1. Eks. 
arkivyskupas A. O. Cicognani 
pontifikuos iškilmingųsias Mi-
šias Baltimores arkivyskupi- MADRIDAS, bal. 2. — Ra-j žeista keletas šimtų žmonių, 
jos Katalikų Studentu Misijų vadai vakar pradėjo ’Durango nedidis miestas ir ko
Veikimo suvažiavimui, įvyks
iančiam čia gegužės mėn. 8- 
10 d.

krikštauti, kad jų jnilicinin-
kains “puikiai sekasi” pietva-i tas.

ne visas išgriautas ir sndegin-

kariniam fronte, tolokai nuo 
i Madrido. Neužilgo jiems krik-

(Remdamos Valencijos ra
dikalų pranešimais, Amerikos

VIENUOLĖ IŠVADAVO AŠ
TUONIOLIKA KUNIGĮ)
SEVTLE, Ispanija, 

nijoje pagarsėjo Limonaro kar

PARDAVINĖJA PLĖŠI
MAIS ĮGYTAS BRAN

GENYBES
PARYŽIUS, bal. 2. — Lai

kraštis Le Maįin praneša, kad 
Barcelonos anarchistai parda
vinėja plėšimais įgytas bran
genybes vertės 6,500,000 dol. 
Su tuo fondu jie nori sudary
ti keturias naujas tarptauti
nes radikalų brigadas Barce- 
lonoj, Valencijoj, Alicante ir 
Madride.

BERLYNAS, bal. 2. — Na
ciai griebias smarkiau atakuo
ti ir pašiepti Šventųjį Raštų 
Senojo Įstatymo. Tas yra ry
šium sn jų pagoniško tikėji
mo sąjūdžiu. Naujai išleista 
brošiūra vardu “Žydų bibliji- 
niai žiaurumai”.

Pažymima, kad Biblija yra 
žydų raštae ir jis pažeidžia 
germanų rasės etinius ir do
rovinius jausmus. Tani Biblija 
germanų rasei visiškai nepri
imtina. ,

Tuo būdu naciai kovoja ne 
vien prieš žydus, bet ir prieš 
krikščionybę.

NAUJI “SĖDĖJIMO” 
STREIKAI FLINTE

DETROIT, Mich., bal. 2. — 
General Motors korporacija 
nusiskundžia, kad United Au
tomobile WorkerR of America 
unija nepildo padarytos su 
korporacija sutarties ir at
naujina “sėdėjimo” streikus. 
Štai, Flrnte, Mich., devyni 
Chevroleto automobilių fabri
kai ir vėl ištikti nepakenčia
mo streiko.

šlavimų nutraukė ir užtemdė spaudos dalis didelėmis an-
pranešimas, kad radikalai tik
rai skaudžiai nukentėjo Bilbao 
miesto riliose ir apylinkėse ir 

'Durango mieste — pietvakarų 
^sPa' link nuo Bilbao.

Nacionalistų kariuomenė ne-

traštėmis skelbia, kad karo. 
veiksnių banga Ispanijoj jau: 
stačiai nusisuka prieš naciona
listus ir radikalai visuose fron 
tuose užiminėja ^puolimų (ata-

... ------------- 1------------------- kų) pozicijas. Vadinasi, naci-
meicių seserų _ ongi ogacijos tikėtai, (puolė abudu miestus iš į onalistai netekę puolimų inici-
motina viršininkė sesuo Pilar. i ro jr gu sunj<iąja artilerija. I jatyvos ir jiems lemiųs karo
Ji yra tikroji karžygė. AMno- vienur ir kitur nukauta ir su-lpraloKn.au.) 
niolikų kartų ji persirengė ir1 
apsimetė radikalų raudono
sios milicijos nariu, kiekvienų 
kartų sugebėjo įeiti į Malagos 
kalėjimų ir kiekvienų kartų iš 
tenai išvedė po vienų kunigų, 
kuria ten buvo uždaryti.

Tai tikrai nepaprastas įvy
kis. .

Jo Emin. kardinolas Dun
dam, Sevilės arkivyskupas, at
sišaukimu ragina Ispanijos gy 
ventojus atstatyti ir patvarky
ti šalį krikščionišku pagrindu.

Kardinolas praneša, kad Se
vilės arkivyskupijos mieste
liuose užmušta 27 kunigai. Vi
soj arkivyskupijoj radikalai 
sudegino 250 bažnyčių ir su
naikino visokius religinius dai
ktus.

Italija sprendžia padvigubinti 
oro pajėgas

CHICAGOJ SUSIDAUŽĖ 
DU VIRŠUTINIAI TRAU

KINIAI

SAUGOS PREKYBINIUS 
LAIVUS

MONTREALIS ĮSPĖJA 
DARBININKŲ VADUS

PARYŽIUS, bal. 2. —
Prancūzijos socialistų vyriau
sybė nusprendė su karo lai
vais saugoti prancūzų preky
binius laivus Ispanijos pa
kraščiais, kad ispanai nacio
nalistai jų nepultų ir netruk
dytų laivams laisvo plaukioji
mo.

GOERINGAS VĖL VYKS I 
i ROMĄ

ROMA, bal. 2. — Patirta, 
kad Vokietijos oro ministeris 
gen. Goeringas iš nanjo žala 
atvykti į Romų šio balandžio 
mėnesio gale.

Kalbama, kad gen. Goerin
gas šį kartų tarsis su Mnsso- 
liniu vien Ispanijos reikale.

MONTREALIS, Kanada, 
bal. 2. — Amalgamated ,Asso- 
ciation of Iron, Steel nnt Tin 
VVorkers unija čia atidarė 
raštinę. Unija priklauso Lewi- 
so C.T.O. ir turi apie 8,000 na
rių.

Autoritetai įspėja šių darbi
ninkų varius, organizatorius ir 
agitatorius, kari jie čia nevar
totų “sėdėjimo” streiko takti
kos. Tas bus nepakenčiama ir 
kaltininkai atsidurs į kalėji
mų.

Sako, kas galima J. Valsty
bėse, negalima Kanadoje.

Užvakar vakarų susidaužė 
du viršutiniai traukiniai ties 
18 gat. ir Wabash avė. Kelio
lika keleivių sužeista, kai ku
rie sunkiai, ir daugiau kaip 
100 kitų smarkiai sutrenkta.

Nelaimė įvyko važiavusiam 
traukiniui atsitrenkus į kitų 
sustojusį traukinį. Šis netikė
tai buvo sustojęs išnešti iš 
traukinio staiga susirgusį vie
nų berniukų.

Sužeistieji paimti į arti esa
mų Šv. Luko ligoninę.

į ROMA, bal. 2. — Italijon 
vyriausybė šiandien nuspren
dė per ketverius metus padvi
gubinti oro pajėgas. Bus iš
didintas lakūnų personalas ir 
lėktuvų skaičius. . ,

Paskelbta, kad ryšium art 
šių pajėgų didinimu Italija mi 
nes- aviacijos “atgimimo” 14 
metų sukaktuves. Tai bus na- 
cionalės iškilmės.

Italijos vyriausybė įtikina 
pasaulį, kad italų tautA polai- 
psniui žengia galingyn. Sako, 
tas reikalinga valstybės sau
gai ir taikos užtikrinimui.

TEISMO KVIETIMĄ PA
VEDĖ KITAM

ANKSTI RYTĄ LAIKO 
MIŠIAS

PAMALDOS PRIEŠ 
KEIKSMUS

KAUNAS. — Kovo 6 d. Į- 
guloR bažnyčioje buvo sakoma 
konferencija Kauno vyrams, o 
kovo 7 d. toje .pat bažnyčioje 
buvo jų pamaldos ir bendroji 
šv. Komunija. Šios pamaldos 
aukotos ta intencija, kad Lietu 
▼oje išnyktų keiksmai ir nepa
dorios kalbos.

NEW ORLEANS, Ta., bal. 
2. — Švč. P. Marijos Jūros 
Žvaigždės bažnyčios rektorius 
kun. J. A. Levesųue jau pen- 
keri metai kas sekmadienį 3:- 
15 ryto laiko Mišias tiems, ku
rie pageidauja anksti išvykti 
medžioti, arba meškerioti.

PLATINKITE “DRAUGĄ” 40 sužeista.

8 ŽUVO, 40 SUŽEISTA
LONDONAS, bal. 2. — Tarp

Battersea ir Victorin stoties 
vienas traukinys smogė į kitų 
priešaky važiavusį traukinį.

8 asmenys užmušta ir apie

PASKELBTAS DAR VIE
NAS JKALTINIMAS

Cooko apskrities “grand 
jurv” paskelbė dar vienų fe- 
derlinio teismo referentui R. 
W. McKinlay, stambiajam de
mokratui, įkaltinimų ryšium 
su buvusiomis Zintako bylo
mis. Šį kartų įkalintas už “ju
ry” papirkimų su 25 dol.

Kovo mėnesį Chicagoj pa
vogta 228 automobiliai ir at
rasta 263.

RADO SENIENŲ 4,-5,000 
METŲ SENUMO

RYTPROSTAT. — “N. T. 
Kel.” rašo, kad Tilžės krašte 
rasta daug vertingų senovės 
liekanų, gaJinčių nušviesti to 
krašto gilesnę praeitį. Nauj. 
Arginbikuose ūkininkas Kenk- 
Ivs savo lauke rado kirvukų 
su koto skyle viduryje. Kirvis 
buvo iš juodai pilko akmens 
ir turįs apie 3,000 metų. Kitas 
ūkininkas Jukelis, savo lauke 
iškasė vertingų titnaginį kirvį. 
Kirvis yra 4,000-4,500 metų.

G. H. Bailey, 5489 Harper 
avė., gavo teismo kvietimų bū
ti “jury”. Bailey turi pasto
vų darlių, tad kvietimų atida
vė neturinčiam jokio darbo 
kažkokiam Fred Lilly. Šis gi 
Bailey vardu prisidengęs dvi 
dienas išbuvo “jury” ir din
go-

Teismas ėmė nagan Bailey. 
Tai sunkus nusikaltimas, pa
reiškė tesėjas ir už tai numa
tyta 6 mėnesiai kalėti. Tačiau 
jis nenuteistas su sąlyga kad 
suras anų. dingusį “jury” ir 
jį pristatys į teismų.

UŽDRAUDŽIAMI “SĖDĖ
JIMO” STREIKAI

MONTPETJER, Vt., bal. 2. 
— Valstybės legislatūra pra
vedė įstatymų. Išteisėjami dar 
bininkų “sėdėjimo” streikai.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De

besuota; numatomas lietus, ar
ba snJgul i avimas; temperatū
ros stovis nenustatytas.

Šiomis dienomis jis perduotas į Saulė teka 5:29, leidžio- 
Tilžėa pasienio muziejui. si 6:17. ,

lpraloKn.au
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Susirūpino Rusijos “Bezbožnikai”
In■ 1 •

Kovo 10 d. “įgrobti jose”, kaip paduoda 
“XX Amž.”, atspausdintas S. Petrovo strai
psnis ‘‘Apie kovojančius ir tylinčius bedie
vius”, iš kurio galAna daryti išvadų, kad 

, Sovietų ‘ bedievių sųjungai gresia suirimo 
pavojus ! ir kad vienintelis bedievis beliko 

■ pats S. Petrovas. Straipsnio pradžioje pa
stebėjęs, kad pastaruoju laiku prasidėjęs 
‘‘bažnytininkų” judėjimas, rašo, jog tie 
“bažnytininkai” sudaro pavojų, nes jie ste
ngiasi išplėsti savo įtakų. Esu, remdamiesi 
naujųja konstitucija, dvasininkai (tikintie
siems bažnyčiose jau dabar aiškina jų re
ligines teises, tvirtina, kad naujoji konstitu
cija jiems garantuojanti religijos ir apeigų 
laisvę. Jis pfipažįsta, kad naujoji konstitu
cija tokių pat laisvę duoda ir bedieviams, 
ir puola bedievių sųjungų už jos neveiklu
mų. “Prieš 4 metus bedievių sųjunga ture 
jo 5 milijonus narių, rašo S. Petrovas, o 
šiandien centralinio bedievių komiteto ge
neralinis sekretorius jau sako, kad sųjunga 
teturi 2 įnik narių. Tačiau atsakingasis sų
jungos sekretdrius Oleeukas sako, kad jų 
dar mažiau. 16 apygardų, iš kurių reikia 
paminėti stambesnės, kaip Sibiru, Tolimuo
sius Rytus ir Omsko sritį, sųjungos skyriai 
jau dabar formaliai neveikia. Kelis kaltus 
pasitaikė, kad nuvažiavęs iš centro koman
diruotas instruktorius vietoje nerado jokios 
bedievių organizacijos’’.

Toliau S. Petrovas rašo, kad ir konuso- 
rtMas jau nebėšidbinV; bedievybės propagan

da. “10 kontsontolo suvfcžfaviinas nepriėmė 
jokio formalaus nutarimo kovoti su besiple
čiančia “bažnytininkų” akcija. Tik vienas 
Kuibiševo raj. buvo sudaręs antireliginės 
veiklos planų, tačiau nė vieno to plano pun
kto neišpildė. Taip pat antireligine kova 
visiškai nesidomi ir centralinė profesojuzų 
taryba. Prieš kelis mėnesius tai tarybai bu- j 
vo pasiūlyta pagaminti antireliginės veiklos 
jplanų, tačiau tarylx>s Sekretorė draugė Ni
kolajevą tuo klausime visiškai nesidomi.

“Tai reiškia, — rašo toliam straipsny 
Petrovas, — kad net pats narkomprosas 
(švietimo komisariatas) nesupranta antire
liginės propagandos svarbos. Dar blogiau — 
jis (narkomprosas) neseniai likvidavo net 3 
/antireliginius muziejus’ ir centralinį ant i re 
Ilginės piopagandos dėstymo už akių insti
tutų, kuriame mokėsi 3,000 mokytoji]. Be 
to, na il<o n i prosas išbraukė iš šių dienų biu- 
•džeto susnas, skiriamas antireliginiams raš- 
‘tams leisti. Esu, dalmr ši propaganda jau 
/nėra būtina...”

Ir baigdamas savo straipsnį S. Petnz- 
•vas sušunka, kad toliau šitoks apsileidimas 
negali būti pakenčiamas. Aišku, pasilikus 
vienam K Petrovui tikrai nejauku darosi...

daryti dar 94 Lietuvių Šv. Kazimiero drau
gijos skyriau

šv. Kazimiero draugijos centro valdyba 
dėl šio vaivados sprendimo buvo apeliavusi 
į Lenkijos vidaus reikalų ministerį, kuris 
tačiau šiomis dienomis patvirtino Vilniaus 
vaivados sprendinių, tuo būdu likviduoda 
mus katalikiškos draugijos dar 94 skyrius.

lš viso Vilniaus apskrityse uždaryta per 
1936 metus 309 Šv. Kazimiero draugijos 
skyriai.

Kaip žinoma, Šv. Kazimiero draugija 
nėra politinė organizacija, bet grynai reli
ginė ir kultūrinė, kuri Vilniaus krašto lie
tuviams buvo naudinga ir reikalinga ir jiems 
daug gero padarė. Tačiau lenkų valdžiai ir 
ji užkliūva ir dėl to uždarinėja jos skyrius.

Spauda Apie Lietuvių Lenjkų 
Santykius

‘‘Mūsų Laikraštis” rašo, kad po Lie
tuvos užsienių reikalų ministerio St. Lozo
raičio seime pasakytos kalbos, kurioj jis at
sakė į Lenkijos min. Beko pareikštas Lie
tuvai kaltinimus, jautriai atsiliepė visų di
džiųjų Europos valstybių spauda.

Visų pirma atsiliepė patys lenkai. Len
kuos užsienių reikalų ministerija paskelbė 
pareiškimų, kuriame sako, kad Lenkija kiek
vienu momentu sutinkanti sutvarkyti santy
kius su Lietuva. Lenkija savo santykius su 
Lietuva norėtų pagrįsti Lietuvos suverenu
mo ir nepuolimo sutarties pagrindu.

Deja, apie skaudžiųjų Vilniaus žaizdų 
lenkai nė žodžio neprisiminė, vadinasi, bu- 

sitaikinkim be Vilniaus.
Vokietijos spauda, rašydama apie min. 

Lozoraičio kalbų nurodė, kad Lietuva neat
sisako ieškoti būdų savo santykiams su Len
kija pagerinti.

Sov. Rusijos spauda rašo, kad Lenkijos 
grasinimai Lietuvai sutampa su Lenkijos - 
Vokietijos daryboms dėl Dancigo ir Vokie
tijos ministerių medžiokle Baltvydžių girioj. 
Visiems žinomas senas projektas, rašo Sov. 
Rusijos valdžios laikraštis “Izvestijos”, Da
ncigo koridorių iškeisti į Lietuvos teritorijos

Iš Tėvų Krašto
šiaurės Lietuvos 

Turtai

Šiaurės Lietuvos centru lai 
komas Biržų apskritis, dėl to 
neretai biržiečiai juos mėgs
ta vadinti šiaurės Lietuvos

L^z

modemiškų Smardonės kuro- 
rtų. , ...

Smardonės istorija

Labai įdomi ir Smardonės 
istorija* Apie šiuos minera
linius šaltinius nemaža yra 
rašyta Lietuvos ir užsienio

ir kunigaikščių Radvilų sos- Poodinėje spaudoje. Prof. 
tinė. Šiaurės Lietuva, ypač J- Yčas, 1924 m. lanky 
Biržai, su savo gražiosiomis, ilniuje, miesto ce-
ir turtingosiomis apylinkė-į n^ral*n*aine archyve surado 

mis yra verti dėmesio. Bir
žų apylinkės gausios minera
linių gamtos turtų, turi ver
tingų istorinę praeitį ir ori- P^'ini žinomi

dokumentų, iš kurių matyti, 
kad jau net XVI amžiuje 
Smardonės šaltiniai buvo 

ir daugelio
ginalių tautodaHę bei tauto-1 Lietuvos ir Lenkijos didikų 
ggį- > Z . • | bei kunigaikščių lankomi.

Smardonės 'šaltiniai

Per 7 kilometrus nuo Bir
žų miesto, Pabiržės valse. Li
kėnų dvaro laukuose iš že-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS j tvarkydavo, kad ners dėk į 
bet kokio storo langų žmo-

Anų dien buvo atėjus ir 
man į galvų mįslė — nors 
ant senatvės apsiženvti su 
Kunigunda Pakibink. Ale ko
jos prailėjo šalti, kai pas’dė-

nėms parodyti. Ji norėjusi, 
kad vyras visus savo daiktus 
laikytų išmetęs. Tada ženatvė 
jai būtų laiminga. Na, o ar 
maža gali rastis kitokių prie-

jęs ant dejno 1935 ui. rokun-! žaečių divorsui! Sakysim, pa
dų radau, kad tais metais vi-' statė žmona ant stalo bliudų 
sam Amerike apsiženijo 1,-zupėe: pasėmė,i šaukštų ir, 
327,000 poros ir tais pačiais turėdamas vėjo po nose, 
metais divorsavoa 218,009 po-j maktelėjai. Liežuvis ir goi

1890 an. dr. Kadakauskas ros. Vadinasi, skaras toks; ant 
su pramonininku Lambrahu kiekvienų šešių ženatvių vie-

Vilniuje Uždaromos Lietuvių 
Katalikų Draugijos

1936-taisia.is metais Vilniaus krašto lie
tuviškų draugijų gyvenimas buvo galutinai 
pakirstas. Visose krašto apskrityse, be jokių 
priežasčių, lenkai uždarinėjo draugijų sky
rius, likvidavo lietuviškus židinius.

Daugiausia nukentėjo didžiausioji Vil- 
hiAu* krašte lietuviška organizacija — Sv. 
Kazimiero draugijų. Šios draugijos skyriai 
būriais buvo sulaikomi, o vėliau uždaromi. 
Per pereituosius metus, iki gruodžio 'mėne
sio, jau buvo likviduoti tos draugijos vien 
tik Vilniaus — Traki), Šveniionių ir Bres
laujos apskrityse net 2l5 skyrių.

Bet didžiausia* smūgis Lietuvių Sv. Ka
zimiero draugijai buvo pereitų metų gruo
džio 3 dienos Vilniafis vaivados sprendimas, 
kuriuo buvo padarytas masiniu Sv. Kazi
miero draugijos skyrių likvidavimas aukš
čiau minėtose trijose apskrityse. Tuo vai
vados sprendimu per vienų dienų buvo už-

rys nudegintas. Ar neganėti
na priežastis divorsui gauti! 
Arlva valgydamas silkę ašaka 
paspringai, įeidamas į stubų 
pamiršai šiušus. į padėtų už 
durų rėgsų nusišluostyti, žie
mų * įšėjęs į kiemų ant ledo 
parpuolei, vasarų lietingų die
nų nuėjęs pas kaimynų atn- 
brielių pamiršęs palikai.

Arba imkim vyrus. Saky
sim, virdama zupę moteris pa
miršo įdėti druskos, arba pu- 
miršo šaukštų ant stalo padė
ti, virtuvėj šluota pasipainio
jo po kojomis, išeinant į dar
bų pamiršo gud bai pasakyti 
ir 1.1., 1.1.

Žodžiu, mūsų čėsais ženo
čių gyvenime, ant kiekvieno 
žingsnio rasi rimtų moteriai 
ar vyrui priežastį divorsui 
ghoti.

Taigi, va, tavorščiai, kokie
_ o___ _________ ___ figeriai visiškai atšaldė.Ana-

Smardonės kurorto atstaty-' ja* •Jrtėnų ant kitos ir nuolat no kojas nuo Kuiygund|»kJei 
m o projektų”, kuris laukia šliures judina Tas jų iš ra- kas prašalintų iš ženočių na- 
įvykdomas. I zumo varęs. Kitur skaičiau, mų viršui sunkinėtas priežas-

bandė Smardonės kurortų at
statyti ir šaltinius eksploa
tuoti, buvo net pastatęs gy

mės gelmių muša smarkiai dyklas ir prisodinęs medelių, 
srove du sieros šaltiniai, va- bet netrukus kilo gaisras, kil

dinami Sinardone. Abu šab ris viskų sunaikino. Po 30 
tiniai beveik vienodo dydžio metų vėl iškilo Smardonės
ir apie 0,5 klm. vienas nuo 
antro tenutolęs. Abiejų šalti
nių vietose yra pasidarę ne
dideli ežerėliai, o iš šių eže
rėlių išteka sraunus upelis, 
kurio baseinas apie 15 kva
dratinių kilometrų. Tik pa
čių šaltinių, tiek upelio van
duo turi stiprų sieros kvapų

nas divorsas, arba 6 to 1. O 
dar labiau atšalo, kai pradė
jau figeri’ioti didelius daly
kus, dėl kurių Kunigunda Pa
kibink gali mane pas visagalį 
džiodžių nusitempti; pasakyti 
jam, kad kaip neženoti mes 
viens be. kito negalėjom gy
venti, taip dal>ar ženoti viens 
su kitu negalim gyventi ir pa
prašyti užfundyti divorsų. O 
tokių dalykų ženočių gyveni
me pilna ant kiekvienos pė
dos. Priklodui, skaičiau gazie- 
toj, kad viena moteris parei-

dalį.
Anglų spauda, rašydama apie min. Ix>- • suj^Įįmį vertingesnis, net už 

zoraicio kalbų pabrėžia tas kalbinvietas, plačiai žinomų užsienio ku- 
kuriose Lietuva atkreipia pasaulio dėmėsi
į Lenkijos grasinimus Lietuvai ir nurodo, 
kad Lietuva, nežiūrint nelaimingų patyri
mų ir lietuvių persekiojimų Vilniaus krašte, 
yra pasiryžusi ieškoti būdų susitaikinti su 
Lenkija.

ir pastovių 7,2 1. C tempera-, pradėjo organizuoti kurorto 
turų. Dar XIX amžiuje labo- atstatymo fondų, bet ir iš to 
ratorijose padaryti bandymai niekas neišėjo. Biržų apskri- 
su Smardonės vandeniu paz-
rodė, kad tas vanduo yra 
labai mediciniškas ir

klausimas. Būtent, 1923 m. 
buvo įsteigta net akcinė be
ndrovė “Sveikatos versmė” 
su 400,000 litų kapitalu. Ta
čiau vėliau toji bendrovė dėl 
įvairių priežasčių likvidavo
si. 1933 m. Biržuose aktyviau 
pasireiškė Smardonės kuror
to statybai remti komitetas, kalavo divorso dėl to, jog jos

vvras miegodamas knarkia. 
Aš, arl>a Kunigunda, gal taip 
pat knarkiami Londone vieno 

ties inžinierius P. Viliūnas,1 bankieriaus žmona pareikala-
apskrities savivaldybės pra- vo divorso dėl to, kad jos vy-

savo somas, parašė ir apgynė 1934 ras kas vakaras atsisėdęs pa
lu. savo diplominį darbų I skaityti gazietų susideda ko-

rortų (Kernerų, Baldomos ir 
kt.) vandenis. 1924 <m. birže
lio mėn. valstybės laborato
rijoje prof. Juodakis padarė 
Smardonės šaltinių vandens 
anai ižų ir rado, kad viename 
jo litre yra granų: Kalio io- 
nų (K) 0,00265, Natrio ionų 
(Na) 0,00388, Ličio (Li) -

Prekybinė Konkurencija Su 
Japonija

D»ng e.san.e'^7 apie Ui, kad Ja. 7
ponijoj darbininkai pigiai apmokami ir kad • ’ Ma£IUO (“g) 0,023
Japonija savo prekių pigumu užkariauja ^28. Chloro (Ci) 0,0044, 
pasaulio rinkas. Kokie ištikrųjų yra ten at- Sulfato (So) — 1,19904, Ili- 
lyginimai’ Į drokarbonato —- 0,2806 ir

Japonijos jena yra trečdalis Amerikos bromo (Br) rasti pėdsakai,
dolerio. Taigi Japonijos universiteto proto 
norius gauna 150 jenų mėnesy. Bušų kon- 

j duktorius Tokioj gauna 15 jenų mėnesy. 
Gabus mechanikas Fordo automobilių dirb
tuvėj gauna tik po 1 jenų. Geras šoferis 
gauna 15 jenų mėnesy, Knygvedžiai kartais 
dirba gaudami imi 5 jenas mėnesy. Be to 
dar reikia žinoti, kad Japonijos darbininkai 
lai ne Afrikos negrai, kuriuos ir su botagu 1 
nepalaikysi prie darbo. Todėl pasidaro aiš
ku, kodėl sunku konkuruoti su Japonijos 
prekėmis pasaulinėj rinkoj.

Meksikoj Daugiau Laisvės, Negu 
Rusijoj

Rusijoj valdininkams draudžiuma eiti j 
bažnyčių. O apie kareivius ir karininkus nei 
kalbos negali būt. Jų bažnyčioj buvimas že- 
nklytų išdavystę.

Meksikoj tuo žvilgsniu šiek tiek geriau. 
Meksikoj kareiviams ir jūreiviams nėra 
draudžiama dalyvauti parmaldose. Nėra drau
džiama eiti į bažnyčių net su uniformomis. 
Tik yra vyriausybės pageidavimas, kad ka
reiviai ir karininkai neitų į bažnyčių uni
formose. Toks pugeiduvimas, žinoma, yra 

, lygu* draudimui. j ;
O į kabaretus, į karčiamas ir į kitas 

panašias vietas uniformuotiems kareiviams 
ir karininkatos eiti nėra draudžiama ir nė
ra peiktina.

Tai mat prie kokių nesųinoiiių laisva 
maniškos vyr;au»ybė$ savo apjokime priei
na.

Kalio chlorido (KCI) — 0,- 
00506, Matrio chlorido (Na- 
Ci) 0,00329, Natrio sulfato 
0, 00774, Ličio hydrokarbono- 
to — 000210, Magnio — 0,- 
1197, Kalcio sulfato — 1,54- 
515, Kalcio hydrokarbonato 
(Ca) — 0,50289.

1931 m. prof. S. Kolupaila 
ištyrė Smardonės šaltinių ga
lingumų. Elekt riki nio malūnė
lio pagalba atliko vandens 
debito matavimų ir nustatė, 
kad vienas šaltinis per sekun
dę išmeta 150 litrų arba 13, rytus tęsiasi stori klodai kalk 
milijonų litrų vųndens per pa- Į akmenio. Šiame rajone ūkini 
rų, o kitas — 100 litrų per; nkai turi prisistatę daug ka

Gipso kalnai

Antra Šiaurės Lietuvos į- 
žymenybė, tai gipso kalnui.
&ie kalnai nua Biržų tęsiasi 
prasidėjo Amerikos išradėjų
dešimtis kvadratinių kilomet- Šiaurės Lietuvos gamta, ta
rų plotų. Patys gipso kalnai, £iau nemažiau žavinga ir pū

kad moteris pareikalavo di- 
vorso dėl to, kad jo8 vyras 
labai mėgo kiekvienų daikte
lį tvarkoj laikyti. Net savo
miegamų jį kambarį taip su- karta.

tis, ženyčiaus ir aš, ir gyven
čiau laimingai poroje, kaip 
gyveno mūsų tėvai, kaip gy
vena ir šių dienų senesnėji

užima palyginti nedidelį plo
tų, bet giliau žemėje gipso 
klodai yra milžiniški. Todėl 
neretai pasitaiko, vandeniui 
gipsų išplovus, staiga su di
džiausiu užėsiu nugrinista į 
gelmę viršutinis žemės klo
das keliolikos, o kartais ir 
kelių dešimtų kvadratinių 
metrų. Dažnais žemės įgriu- 
vimais garsiausia Kirkilų a- 
pylinkė.

Šiaurės Lietuvos gipsas da
žniausia su priemaišomis, ba
ltos spalvos. Kristalinio gip
so užtinkama nedaug. 

Kalkakmenio klodai

Nuo Biržų miesto į šiaurės

ti Šiaurės Lietuvos sostinė — 
Biržai. Miestų juosia ir šiau
rės ežeras, iš pietų — garsus 
garais Kil učių ežeras, m ies 
to ribose vingiuoja dvi srau
nios upės —- Apasčia ir Ag
luona. Tarp šių npių, beveik 
miesto centre, stūkso roman
tiškais padavimais apipintas 
gražusis kunigaikščių Radvi
lų piliakalnis su milžiniškos 
pilies rūmų griuvėsiais.

UŽKIETĖJIMAS SILPNINA 
ENERGIJA, MAŽINA 

SVEIKATĄ

Arklys Parvežė Namo 
Savo Vagies Lavoną

sekundę arba 9 milijonus lit
rų per parų. Tad aibu Smar- 
donės šaltiniai .kiekvienų pa
rų išmeta 22 milijonus litrų 
atfba t32,0(ip kūbirip) metrų 
vandens. Šitokio kiekio van
dens užtektų kas parų pa
ruošti po 30,000—40,000 vo
nių.

Tad visai suprantama, ko
dėl biržiečiai taip sielojasi 
neišnaudojamu taip retu ne 
tik šiaurės Lietuvoje, bet ir 
visame .krašte gamtos turtu, 
ir kodėl stengiamasi įrengti

lk«4ns deginti krosnių. Išde
gintos kalkės naudojamos 
statybai ir, specialistų tvir
tinimu, visai gali pakeisti ce
mentų. Iš šiaurės Uetuvos 
degintos kalkės vežamos ir 
į daugelį kitų Lietuvos vie
tų.

Taip pat daugelyje šiaurės 
Lietuvos vietų užtinkama In 
l»i gero keramikos pramonei 
molio. Daug yra akmenų iš 
kurių sparčiai tiesiami plen 
tai ir pusplenčiai.

Gruži, įdomi ir turtinga

Neleisk, ktul užkietėjimas mažin
ti, tavo gyvenimo malonumus. To
kia ,mdėtin mažina tavo gajumą ir 
entuzia/.mą. Gali būt buvo galvos 
skaudėjimo, menko apetito, ncųti- 
Kos priežastys. Jūs jaučiatės susty- 
rę.

Kam kentėti pusiau ligotas die
nas, kuomet jūs galite atitaisyti už
kietėjimą, kilusį dėl menkos kieky
bės. Tą gali padaryti gardžiu aug- 
meniniit maistu.

Milijonai žmouii, vartojo Kello
gg’s All-Rran su patenkinančiais 
i-ezult Intais. Ijahetatoriji, i&bandy- 
mai rodo, kud jie yra saugūs ir 
veiklūs.

Viduriuoae All-Bran sugeria dvi
gubai daugiau vandens, negu pats 
sveria ir švelniai ižvalo vidurius. 
Ar tai ne geriau tokį maistą var
toti, negu silpninančias pilės ir vais- J 
tus.

Va'lgjk dn šaakitu kasdien.
Tris sykius dienoj sunkiuose atsi- 
tikimuoee. \ algyk su pienu, vaisiais 
ar kitais valgiais. Pagamino ir 
garantavo Kellogg ii Battle Creek.

Sausio 16 d. Ukmergės ap., 
Musninkų valse., Laukiškių 
vienk. Vaclovo Valeišio pa
šiūrėje buvo rastas įvažiavęs 
su ratais S. Valeišytės arklys. 
Ratuose gulėjo kirviu nužu
dytas Stasys Svetlikauskf 
gyv. Padvarių vienk. Dar>’ 
dama kratų, policija nustatė, 
kad nužudytasis Svctlikaus- 
kas su neišaiškintais liendra- 
darbiais buvo nuėjęs į Lau- 
kiškių vienkiemį pavogti Š. 
Valeišytės arklį. Išvedęs iš 
nerakinto tvarto arklį, paki
nkė į stovėjusius prie kluono 
ratus ir išvažiavo. Kiek pa
važiavus nuo pavogimo vie
tos, matyti, tie patys ben
dradarbiai dėl neišaiškintos 
priežasties • kirviu nužudė 
Svetiikauskų ir, palikę jį ra
tuose, patys pasišal ino. Pa
liktasis arklys su vežimu grį
žo į namus ir susto.jo pašiū
rėje, drauge atveždaJmas ir 
nužudytojo Svetlikausko la
vonų.

Dėl šio įvykio policijų da
ro kvotų.

Priežodžiai
Marti kakle karti. 
Pagyrų puodas. 
Davuti gerutis.
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Kun. Jonas P. Stankevičius,
šiandien jšventytas j kunigus 
pirmas šv. Mišias laikys ry
toj, bai. 4 d., 11:30 vai. Sv. 
Antano par. bažnyčioj, Cicero, 

inots.

Kun. Stanislovas C. Ga-čirs
šiandien jšventytas į kunigus, 
pirmas šv. Mišias laikys ry
toj, bai. 4 d., 11 v., ftv. Ka
zimiero par. bažnyčioj, Chi- 
eago Heights, III.

RINKTINES MIN- 
TYS KIEKVIENAI

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Balandžio Trečia Diena

“Tavo žodis žiburys mano 
kojoms ir šviesa mano ta
kuose”. — P&aim. CXVU, 
105.

Ant žemės ir jūrų žmonės

džiaugiasi vadovaujančios 
žvaigždės švietimu. Dėkingas 
jūreivis vairuoja virš jūrų, 
kurios kelio neturi pagalba 
vienos pastovios žvaigždės, 
kuri yra jo prietelka iš Žie
mių. Karavanas slenkantis 
naktimi skersai tyrus, kurie 
kelio neturi, vejč.'a kupranu
gario varpelio skambesį, sek
ti mirkčiojimų tcs žvaigždės, 
kuri kelių rodo. Metuose jau 
amžinai laimingai praėjusiuo
se, vergas bėgantis per niiš-

l kus, brendantis per pelkes ir 
plaukiantis per upelius, kad 
ištrūkus nno pėdsako šunies 
uoslės ir kad pabėgus nuo 
užveizdos botago, besislaps
tantis dienų ir besiskubinan
tis naktį, džiaugėsi išvydęs 
malonių žvaigždę, kuri degė 
žiemių danguose kaip šviesa 
Laisvės lange, ženklinanti ke
lių j prietelingų žemę, vyry- 
bę, ir galingų mūsų valsty
bės vėliavos plevėsuojančios 
virš rubežiaus prieglauda. 
Taip tikrai dvasiškose vieš
patystėse kaip ant jūrų ir 
ant -žemės vadovaujanti švie
sa šviečia iš aukščiau. Kiek
vienos žmogiškos sielos don 
guosta randasi kokis žvaigž
dėtas apreiškimas, kurs, jei 
pasektas, nuves į daugeriopų 
laisvę, kuria Kristus padaro-', 
žmones laisvais.

Kuomet mes negalime sa
vo kelio matyti, pasitikėki
me ir būkime vis klusnūs; ta
sai, kurs paliepia mums eiti 
pirmyn, negali apleisti kelio 
nenurodęs.

LAISVI PAUKŠTELIAI.

Ties mano langu ore paukšteliai lekioja, 
Sparneliais plasnodami, sau laisvai skrajoja, 

,0 kiti čirškia • čiulba ant medžių šakelių, 
Net am; i s veria skardūs balsai jų dainelių.

Jie visados laisvi, lengvai sau oru skrieja,
O ant žemės nutūpę, smagiai šokinėja.
Jie maitinas paprastu maistu be skanumų,
Visados sveiki be rūpestėlių ar skausmų.
Kur tiktai jie nutupia, jiems skobniai |>arufšti,
Ir visur jų nameliai gražiausiai papuošti.

Kai tik skaisti saulė į vakarus nueina,
Ir po šviesios dienos tamsi naktis ateina, 
Tuomet jie sau, pulkais susirinkę, medžiuose 
Sutupia ant šakų ir paskęsta sapnuose,

Kol vėl ankstyvas ryto saulės spindulys 
.Iuos prižadys, ir nueis šalin jų snaudulys.
Tada jie vėl sau pasipurtę, oran pakils 
Ir įvairiais balseliais rytmetines prabils.

■ ■ , —  . - ■*' <» — - --------- - ■ ■ ■ '

Lietuvis Cirko “Aušra” 
Artistas

Mbdotim Kelią Rn4o |
Įj«y*w ĮLmMMųi V lutėms Dooa» J

WPA Klesos Augu- 
siems

Tik Kehlnator duoda Jums Si
tuos gerumu ;. 

Jhuriavota.s termometras.
Gnnilnfs »'ntyne’As visose 

karnai allese.
Idūdymas operavinio pigumo. 

5 METŲ APSAUGOK PLANAR.

DVIEJŲ FAKTŲ 
UŽTENKA

PLUS-
POWERED KELVINATOR

Balandžio Ketvirta Diena
“Tikėjimas yra pasitikėji

mas tuo, ko viliamės, tvirtas 
įsitikinimas apie tai, kas ne
regima”. — žyd. XI, 1.

Dabarties aš tiktai jaučiu, 
kad yra kambarys, kurio va
rdas yra Ramybė, ir kurs nt- 
sidaro į tekančių saulę... Aš 
žinau, kad ta maža plėvė, ku
ri dengia mano akies lėliukę 
yra vienintelė siena tarp jos 
pasaulio ir mano, bet tas 
plauko storumas yra taip pa
sekmingas, kaip spindis tarp 
mūsų ir saulės. Aš negaliu 
jos matyti, aš negaliu jausti 
kuomet pareinu namo, kati 
ji ateina pas duris mane pri
imti kaip visad darydavo. Aš 
galiu tiktai turėti viltį, kati 
kuomet aš eisiu per paskuti
nes duris, kurios mums vi
siems prasiveria aš išgirsiu 
jos ateinantį žingsnį anoje 
pusėje. — Lowell.

Būk kantrus ir išmintin
ga“! Mirties akys žiūri j mus 
su šypsena: jos švelnus ]«- 
mylavimas, kurs nutildo siel
vartų ir sulaiko kvapų, yra 
Gamtos įsakymas, manomas 
laiminti mūsų mirtingas ne
laimes ramiu nieku. Nebijok! 
Toji Galybė, kuri padarė švie 
sų tavo maloniose akyse ir 
pastatė žvaigždes ant ankš
tybių, ir davė mums meilę, 
nemanė, kad visa mirtų kaip 
trumpas dienos sapnas užge
sintas ūmoje naktyje. Manyk, 
kad mirti yra tiktai užmig
ti ir išbusti atgaivintas kuo
met naujas rytas aušta, ir 
auksinė' diena Ima savo ro
žėtų tvirtumų iš vėjų, kurie 
vėdina Amžinybės baltų auk
štumų ir baltas Dievo amži
nos gelmės viršūnes. — Wil- 
liam Winter.

socialogijos), namų ruošos, 
ir švietimo.

Visos veik klesos būna vie
šose mokyklose ir vedamos 
viešųjų mokyklų viršininkų. 
Asmenys, kurie interesuojasi 
tuom dalyku, privalo susiži
noti su arčiausia vietine mo
kykla.

fti WPA augusių švietimo 
programa tikslu aprūpinti da 
rbu baltkainierius gaunan
čius valstybinę pašalpų dar
bininkus ir pamokinti mili
jonus piliečių, pradėta 1933

(“Draugo” spec. koreRp)
RADVILIŠKIS. — Prava

žiuodamas čia buto apsistojęs 
kelioms vaidinimo gastrolė
ms lietuviškojo cirko “Auš
ra” artistas Petras Tarutis 
— “Auksavet”. Valstyhinfijc 
progimnazijoje ir pradinėje 
Dr. V. Kudirkos vardo mo
kykloje išpildė kelis estetiš
kus imponuojančius cirko nu
merius — trinkus.

Šis fizinio meno profesio
nalus cirko “Aušra” artis
tas yra Lietuvoje jau gerai 
žinomas ir visų mėgiamas y-

t

patingai už jo gražių išvniz 
dų ir imponuojančius nume
rius, kuriuos jis labai gra 
žiai, mikliai atlieka. Tai re
tas Lietuvoje artistas.

Gražus kareiviškaa šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
vienų siutu arba top contn 
“Draugo” skaitytojams

Keturios dldelta 
ranybts Šiuose pa- 
vMartnluose siu
tuose.

MADA
OĘRVMA8

PATARNAVIMASVERTYBE

S22.50
LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuoilmčlų. 
Jokių mokesčiu ut 
pristatymų.
I.lėtu vis panto vS- 
Jas Frank P, 
Speeeher Jums 
pptamaus.

Mam A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

SUMAŽINA GERESNIO GYVENIMO IŠLAIDAS 

[gį] DYKAI! KELV1N HOME BOOK
I Ateik pamatyti. Visk* parodysime Ir įSalSklnsime. Diio- 

L___| damojl knyga Jums bus naudinga. Ateik Šiandieni

Jos, F. Budrik Ine.
3417 So. Halsted St. Tel. Blvd. 7010
RADIO PROGRAMAI: NedAIloj WCFIi nuo 7 Iki R va ainių vakare.

Ketvergais WRFC nuo 7 vai. Iki S vai. vak. 
Panorimi toli Ir Pelnytomis WAAF nuo 3:S0 
valandų po pietų.

f

■HM

“Niekad nesi personas mo
kintis!”

Ištikrųjų, teisingas pasaky
mas, kurį patvirtina prisira
šymas virš 2,098,000 augusių 
žmonių prie klesų, kurias ve
da apie 42,000 WPA švieti
mo darbininkų 48 valstybėse 
ir Pistrict of Colutnbifi.

Virš pusė jų jau pasiekę 
viduramžį, bet jie nori įgyti 
danginu žinių savo nisiėrtil-į m. FTCRA planu sparčiai iš 

sivystė per praeitus keturisme, arba susipažinti su nau 
ju užsiėmimu, kuris užima 
vietų seno, kuriame jie ne
gali rasti darbo.

Tūkstančiai svetur gimusių 
piliečių nori susipažinti pu 
kalba ir įstatymais jų priim
tos šalies.

Visi liuosnomat įsirašė pa
geidaudami geresnių darbo 
progų ir kad tapus geresniais 
piliečiais.

Noras mokintis yra tokis 
entuziastiškas kaip tarpe se
nų, taip ir jaunų. Visi nori 
pasinaudoti progomis, kurias 
federalė ir valstybių valdžios 
siūlo.

Senesnio amžiaus žmonės 
turi platesnį pasirinkimų da
lykų — nuo elementarių abė 
celių iki aukštesnės ekono
mijos mokslo. Iš 23,000 kle
sų, kuriose 500 įvairių kursų 
siūloma, populiariškiansia, 
pagal Dr. L. B. Alderman, 
Director of Education for W 
PA, yra ta, kuri mokina skai
tyti ir rašyti anglų kalba ir 
kaip tapti geresnių piliečiu 
Tame kurse yra net 242,969 
žmonės.

Kitos klesos, kurios nnolat 
būna pilnos, yra — viešų da
lykų klesos (ekonomijos ir

metus.
New Yorko mieste daugiau 

sia 'žmonių lanko šias klesas. 
20.701 klesa New Yorko mie
ste turi virš 1718,425 mokinių. 
Pennsylvania net yra pralen
kus New Yorko vai.

New Orleans mieste 17 stu
dentų gavo federal ius leidi
mu* kaipo telegrafo operato 
riai ir tuoj gavo darbų. Sep
tyni nariai Diesel inžinierys- 
tės klesos Spokane, Wash- 
ington, apleido miestų ir iš
vyko į darbus naujoje jų pro 
fesijoje. Oakland, Califomi- 
joj, 100 nedirbančių suleidėjų

Žiemos metu, kaip teko 
“Draugo” spec. koresponde
ntui Lietuvoje kalbėtis, jis

■ t ■

važinėja po visus didesniu/)

jų darbo sutartį, šis mūsų tau 
(ietis ruošiasi aplankyti už
jūryje gyvenančius savo bro- 

miestus ir ten kviečiamus (liūs - lietuvius Pietų ir ftian- 
vaidina: gimnazijose, mokyk- rėš Amerikoje ir parodyti, kų 
lose, kariuomenės dalyse, Ir * gali lietuvis plačiam pasau

liui.organizacijose.

Jis vaidinimo metu atlie
ka apie 40 įvąirių, sudėtin
gų ir gražių žaidimų, veiks
mų, © artimiausiu laiku ža
da patiekti visiškai naujų ir 
iki šiol dar nematytų Lietu
voje numerių.

šių metų vasarų dar vai
dins pirmame lietuviškame 
cirke “At.šra”, o baigęs va
saros sezonų — ir sudarylų-

zo suliejimų, kad galėtų pri
sidėti prie statymo naujo San 
Francisco tilto.

Vyrai; kurie neteko darbų, 
mokinami naujų darbų šioje 
progreso kovoje, kuri eina 
pirmyn kad apsupti visų A- 
merikų it jų. vesti prįe galu
tino demokratijos. siekiniu —

Artistas Petras Tarutis, 
dąr palyginamai jaunas žmo
gus, jis gimęs 1902 metais, 
cirkuose dirba jau 16 metų 
ir visa siela atsidavęs savo 
mėgiamam darbui. Jis pažį
sta visų eilę užsienių geriau- 

isių cirko artistų ir yra su 
daugelio iš jų sykiu dirbęs.

Bet dabar, jau kelinti me
tai, kaip dirba savo tėvynė* 
je Lietuvoje.

Andr. Borkauskas

Telefonu
ų Kolektorius

Prie 313 Kast 60 st. negro 
telefonų mokesčių

■kolektorius W: Mueller, 1825- •• •išmintingu, mokintu prisidė- .MacąųėUe Roąd. 
jimu yžmonių prie >— ---------

išlavinti naujų acetilen ir ga- tos Inznio. wp*ib < PUtmara -auva^1

r.1.1 r.■■ . =====

DfttOBAĮ ,
Pirmu morgičiu mho l 'iki 20 flirtų,’mėnesiniais mo- 0/
kėjimais arba nuo 1 iki fl metų he mėnesinių mokėjimų /q
(straigbt mortgages).
Pinigų tnupytojnms išmokėjom 4% be jokio atroka- 
vimo. Padedant pinigns iki Mareli 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išmokant visų nuošimtį už 4 
mėnesius ir tam panašiai. ..

Standard Federal
Savings 8C Loąn Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin MACKKWicn, prea. Tel. Canal 1679

A. L. Balsas” rašo, kad 
gyvenus Argentinoje, Patago- 
nijoje, K. Šlapelis prieš kurį 
laikų nusipirko nuosavų lėk
tuvų ir juo skraido.

K. Šlapelis yra didelio ar 
vių ūkio savininkas. Savo ū- 
kyje euri automobilį, auto- 
aunkvežimį ir dar geresniam 
savo reikalų vedimui nusipi
rko lėktuvų. Jis j Argentinų 
nuvežtas tėvų vos vienerių 
metų. Tėvai sukūrė ir jo di
dįjį avių ūkį Patagonijoje.

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

PARDAVĖJAS, KURIS JJ PARDUODA!
Per praėjusius dvidesimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

karų, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai 

yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas, šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

EMIL DENEMARK, Ine.
3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 41

i : a?
i

—
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4 DRAUOŽ6 Šeštadienis, bąlami. 3 d., 1937

mm LIETUVIŲ MS
Dinnavone Muku Seselės skoningai ir 

gražiui išpuošė gėlėmis, žva
kėmis, lemputėmis, kitokiais 
pugražiiūmuis Tui«nų ir al
torius. Kristaus karstas bu-

KENOBHA. - šį sekma
dienį, 3 vai. popiet, Šv. Pet
ro bažnyčioje J. E. arkiv.
Samuelis A. Stritch suteiks vo Ištaisytas prie didžiojo 
Sutvirtinimo Sakramentą. A-j *l‘<>r“u,> 0 altoriau, tro- 
peųjose daly vaus iš Marijonų'no nuo didžiojo Penktadienio 
Seminarijų, dalis profesorių,^1“ iki Velykų ryto »>'.vo 
bei klierikų ir kenošiečių ku 
nigų. Arkivyskupas bus pro 
cesi jonai iai įlydėtas bažny
čion ir išlydėtas. Sutvirtini- 
Ind Sakramento pamaldose 
dalyvauja visi parapijiečiai 

Velykų Šventės
Šv. Petro bažnyčioje Vely 

kų Šventes įspūdingai praėjo,
Visas dienas rytinėse ir va 
kurinėse pamaldose žmonių 
buvo artipilnė bažnyčia, o 
Velykų rytų, Prisikėlime, ku
pina. Dienos metu, taip put,
Skaitlingai buvo lankomas 
Švč. Sakramentas. Visų ado
racijos laikų mokyklos vai
keliai, vadovaujant vietinėms 
Seselėms, adoravo Švč. Sn 
kramentų. Didžiajame Ketvi
rtadienyje ir Velykų Dieno
je beveik visi esantieji baž
nyčioje priėmė Išganytojų 
šv. Komunijoje.

įstatytas Švč. Sakramentas, 
kurį pamaldžiai žmonės gar
bino. Didžiuosiuose Ket., Pe- 
nktud., Šešt. Mišias bei pro
cesijos giesmes ir Velykų 8 
vul. Mišias mokyklos choras, 
vedamas Seselių, giedojo, o 
5 vai. Prisikėlimo procesijo
je bei Mišias ir sumų — pa 
rupijos choras, vedamas Elz. 
Lauciūtės, giedojo. Taipgi, 
gražiai pasirodė pamaldumu 
prie Švč. Sakramento Gyvo
jo Rožančiaus, draugija. Vi
sose Velykų švenčių pamal
dose asistavo vietiniam kle
bonui gerb. Marijonų Semi
narijos studentai - klierikai 
Ant. Mažukna ir Juoz. Au- 
gūnas.

Juozapinių balius
Kovo 21 dienų, Šv. Petro 

parapijos svetainėje, įvykęs 
juozapinių balius gerai pa-

serauskas, Sr., J. Tamokai- 
tis, St. Petrusevičia; J. Ber- 
tašienė — 1.30; Po 1.35 davė: 
A. Zaleckis, Jul. Klevickis, 
Steve Lauko; P. Petkus 
1.15; Ant. Kaminskas — 1.11; 
Po $1.00 davė: J. Mikšys, J. 
Šaulys, J. Bielskis, J. Rim
kus, J. Marcinkus, J. Blaž*»- 
vičia, J. Vaičeliūnas, J. Ki- 
serauskaa, Jr., J. Bubonis, J. 
Žilius, Kaz. šarauskas, Al. 
PUitauskienė, P. Vilečkienė, 
Kat. Zaleckienė, Kons. Ai- 
dieoė, Ant. Dešrys, M. Dap
kienė, T. šumskaitė, J. Po
cius, O. Lauciūtė, Ad. Petru
sevičia, J. Šaulys, Kaz. Ši
manskis, VI. Juzėnais Al. 
Plaušinaitė, P. Dešrys, A.

Pačios Pasistatė namus.

Trys merginos; M. Allen, L. 
Griffin ir E. Taylor netoli 
Atlanta, G a., pačios pasista
tė sau medinį namelį. Vienų 
jų matome atliekant dailydės 
(karpenterio) darbų, o kitas 
prie rankdarbių namų vidui 
papuoštu

T**- UJ*-*.’*
Specialis Pavasarinis Pasiūlymas

PIANO AKGRDIONŲ
PROGRESS KRAUTUVE]

-'-ė j
Kainos Nepaprastai Sumažintos Lengvais 

Išmokėjimais

PILNI KURSAI LEKCIJŲ DYKAI!

Progress Krautuvė užlaJto visu gerųjų išdlrbysėių 
Plano Akord.’onų. čia galite pirkti su nepaprastai

dideliu pinigų sučėdymu. •

$40 vertės naujas Piano Akordionas dėl
pradinių mokinių už .................................. Q-50

$100 vertės Akordionas dėl mokančių groti, dabar 
parsiduoda tik už............................................. $55'^
$175.00 vertės, su 120 bassų, Artistų Akordionai, 
malonaus balso, pilnai garantuoti, po ........ $fi*7.50

Iki 50 lekcijų dykai!

Didelė Nuolaida už seną muzikalį Instrumentą

3224 South Halsted Street
TeL VJCtory 4226 Chicago, Illuaoia

J. KALEDINSKA8, Vedėja®

nebūtų gailina nė už $400.00 
nupirkti. Sunkus tai darbas, 
bet, Dievo garbei, tas nebu
vo sunku padaryti.

Naujas kapas 1 
Kovo 20 d. su poTa. draugų

išvažiavęs žuvauti staiga mi

lų. šiuo metu namų statymo nuuoaius metus nemaža re>-
reikalai svarstomi vidaus rei
kalų ministerijoje. Vyriausio
ji statybos inspekcija proje
ktuoju darbininkų nu.nų pro
jektus, o viešųjų darbų re
ferentėm renka medžiagų ir

rė B. Leonavičius. Palaidotas rengs namams statyti fondo 
Didžiosios Savaitės antradio-1 projektų. Kartu rūpinamasi 
nį. Paliko nuliūdime moterį ir lėšomis, kurių kelerius pi- 
»r brolį, ir seserį Lietuvoje
Amžinų atilsį. Vyturys

kės įdėti į statomus namus. 
Tik vėliau fondas turėtų pa
jamų, kai į pastatytus namus 
įsikeltų darbininkai gyventi 
ir pradėtų mokėti išpeiįluv 
-.nuosius mokesčius.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tai LAPayette BOli“

AKIŲ GYDYTOJAI DR. C. J. SVENCISKAS
Tiriami Darbininkų 

Namams Statyti 
Reikalai

Vyriausybė nuo pereitų me 
tų tebesvarstoi darbininkų a- 
prūpinlnų namais. Kaip *jau 

Lemešius, Pr. Stankus, Rap. nekarį^ skelbta norima su- 
Stankus, Al. Mockus,Al. Ju- japyįj darbininkų namams 
zėnas, A. Lebeckis, Kaz. Stu- statyQ fondų, kurio lėšomis 
Igaitis, Sr., Al. Kraujalis, P. perkama, žemė, pasta to-
Pilitauskas, Kaz. Stulgaitis, , ,nį naniaį jr leidžiama darbi- 
Jr., K. Lukauskas, Pr. Stan-, njniianis gyventi. Užuot mo
kus, Jr.

Visiems gerb. darbuotojar 
tns, aukotojams ir kuomi nors 
prisidėjusioms mūsų parapi
jos ir visuomenės gerovei šir- 
dingiausį tariu ačiū.

Klebonas

DENTISTAS
4300 So. Fairfield Avenue

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutartį

Velykos

DR. VAITUSH, OPT.
IJ ETŲ V Ir,

(tPTOMrrKIOAl.l.V AKIU
bPU'IAl.lSTAs

Palengvina akiu jtenipinis. <ur| 
eetl pne*aatiini gaivos «kuiid.|l,.,p 
svaigimo, akly aptmnlmo, nervintu 
mo, Mkauiluinii aklu kti'-Atl. Hti’Rim. 
trumparegyMtf Ir toliregynle Pr»r.«»-. 
gia telHlncfRl iikiniim. Vinimu,* i.:«vi 
kimnone .gZHfninavtmnn riarnnid, *. 
elektra, pa rodančia mažiausias klai
das. Kpecla.i atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys all- 
also mos. Vnlsndon nuo ln iki H v.

» , __ NedėlioJ nuo lu iki 12. Daugely av-
nuonių UŽ samdomus j akys atitatM.moM la- akinu.

Lutus, darbininkai mokėtų į SO? ASHLAND AVĖ
londų namų išpirkimo mokes-
čius. Perdaug metų narnai pe
reitų į darbininkų nuosavy-

ROC’HESTER, N. Y. — 
Nors Velykų rytas išaušo pa
našus Kalėdų rytui, nes šiau
rės vėjas pūtė ir daug snie- 
go" buvo, bet-, fėjūs į bažny-( 

'čių ir pamačius lelijomis iš

vyko. Pelno padaryta para
pijos naudai virš $75.00. Ba-firr uliaus rengėjai buvo Juoz. Lair 
cius, Povilas Pliutas, Aleks.
Kraujalis ir Vladas Aii&ąs^ p^tus’altorius, vis tiek pri 

minė Išganytojo prisikėlimokas. Skanius pietus pagami
na O. Laučienė, O. Vadapo- 
lienė, K. Steponkienė, D. Ka- 
siulienė, O. Vyšniauskienė, P. 
Pilipavičienė. Prie stalų ma
ndagiai ir apsukriai patar
navo O. Mockiūtė, Luc. Va
rnaitė, Palm. Gužauskaitė, Z. 
Žutautaitė, Elz. Lauciūtė, L 
Barškaitė, Ant. Pociūtė ir A- 
melija Tūbelytė. Aukotojai: 
J. Švelnys — $5.50; J. Ste 
ponkus — $5.50; P. A. Juoz. 
Šlekis - $5.00; Po $3.00 da
vė: J. Laucius, J. Juzėnas, J. 
Bai tašius, Juooas Sr. ir Juo
zas J r. Daukša, A. Banis; 
Juz. Vitkauskienė — $2.50; 
Po $2.00 davė: X Vailapolis, 
J. Vyšniauskas, Juoz. ir Juz. 
Zalatoriai, J. Čeikienė, J. Ba-

šventę — Velykas.
Jau prieš šeštų valandų ry 

to žknonės iŠ visų miesto kra
štų rinkosi į bažnyčių.

Per prisikėlimo pamaldas, 
procesijų ir šv. Mišias, cho
ras, vedamas muziko K. Ba
rio, gražiai giedojo Josef Gru 
bėrio mišias.

Gražios dovanos

Velykų šventėms Altoriaus 
draugija įteikė labai gražius 
ir brangius rankų darbo už
tiesalus altoriams. Juos savo 
įjankomis numezgė K. Sutą
są i tė (didžiajam altoriui) ir 
O. Pranckūnaitė su M. Vali- 
konaite (šoniniams altoria
ms). Klebonas dėkodamas

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminnojamog — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

□uo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. OANal 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvvell Street 
Telephone; REPublic 9723

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metrojmlitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pelnyčio* 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas OANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St
Telefonas REPnblic 9600_____

•4»at* 4698 Prospect 101»
KAL & ZARETSKY

ATTORNET6 AT LAW 
esaa So Westem Avė. 

balandos: kasdien nno S:te po p1«n 
iki 8:30 v. vak. Subatoj m c 12 Ik)

Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Ofiso:'
LAPayette 4017

Tel. nnmą:
HEMIock 8288

DR. A, G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofieo vai.: 2—4 ir 8—8 P. M.
Rea. ofiso vai.: 10—12 A. M. L ų

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį ,

DR. P., ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1440 So. 4Vth Ct, Cicero, IM. 
Utarn., Ketv. ir PPtn. 10—9 vak v.

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Snbat. nno 2—9 v.

Rez.:
24C6 W. 89 St

Tel. Calumet 5974 |
OFISO VALANDOS: Res. 8924 So. Talman Ava.

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek- Res, Tel. GROvenill 0817 
madienius ir trečiadienius Office Tek HEMIock 4848

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
________CHICAGO. ILL. __

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
Tel. LAFsyette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadienais ir Sekmadieniais
Įtakai sutarti.

TeL OANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158*W. Cermak Road
Vai.: 3—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergaia paual sutarti 
2305 So. Leavltt St.

Tel OANa] 0402
rei. Ofc. REPubllc 76»e 
Melroee Park 820

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road _ _ __ ,___ . .
Antrad., U.Hvlilad. b uenktadlenlal. aez. t)90l S. MapIeW<XXl JLV.

9-12 v. rytą; 1-9 p. p.: 8-9 v. V. . _ . "np-|yri^.V M77
SeAtadlenUia nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. I* HEMJOCk W7f

161 Broadvrav Trinia.), ir Sekmad. pagal sutartį
MELROSE PARK, ILL. 1 Apėtalit-niau nuo 7-9 vai. vak- 

PlemadlantaUtr nuo I w Mwqūette

Ar M ad lentai! nuo 2 v. Iki I v. v. Tej HEMIock 4S48
Rekmadlnnlats pagal aut&rtlea

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarus 
Subatonis Ciceroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Av*
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZIULNCIJA

LAFayette 3051 2619 W. 43rd 8t
Valandos: 9—10 ryto ir 6—• rak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 
rrnjml antuti 

Ofiso tol. Cicero 2673

DR. B. J. ZUBRICKAS"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai. 2 iki 4 Įiopiet ir nuo 7-9 vak.

CHICAGO

rškaitis, J. Plaušinis, J. Ki-I pranešė, kad tokių užtie«alų

7 DIENOS Į LIETUVĄ
ANT

BREMEN'EUItOPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 
EUROPA Bremerhaveue uttikrln* patogią( Kamą.

Arba keliaukite populiariai* ekspresiniais laivais

HAMBURG • MEW YORK
iddliikdM. HM ' Inu ! 

Brsmmi ag
Me* jums pagelkįsim gauti vtglHnfa) ir iarigra- 

cijos via** Jftsų Europos giminėms.

Informacijos klauskite pas vietini agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

IM W. KAKDOLTI KT., ODOjUKI

valandos: ka»den nuo »:oo ryto 
Iki •:•<> po p’et

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVI8 ADVOKATAS
33 North La Šalie Street 

Chicago
Telephone CENtral 1840

Antr. tr Ketvr 7 iki > vai. vak. 
£e£t. 3 Iki 8 vai. po pietų, ir 

pagal autart)
6322 So. Western Avenue

PRfKneot 1012

Office Phooe Re*, and Office
'POneart ifiV* W69 S. Leavitt 8» 

Vai. 2-4 pp. Ir 7-* vak. CANai 0108

DR. J. J. KOWAR
(KOMARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chlcago-

Nedėlloin Ir Trečiadieni*!*
Pagal Sutarti

Tai. CAN*' 0257
Rea. PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Eeudencija: 6600 Se. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet

6 iki 8 vak vakaro

TsL BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’ISOffice Houra
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Suaday by Appoiatmeot

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGE0N 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nu* * iki S vak 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofla* Telaf. BUOlevard 7820 
Namų Talei FBOepect 1930

ĮVAIRŪS DAKTARAI DANTI8TA8
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

rei. Ofiso BOUIevard 5913-14
Saa. KEMvaed 5197

DR. A. J. BERTASH
me* vai sao 1-6; na* 6 J6-6 JO

756 West 35th Street

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARda 0994
Re*.: Tel. PLAaa 2400

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

a*w<t 1O «lrv W «44«a*v«

DR. CHARLES SEGAL
OFI8AS

4729 So. Ashland Avė.
2 lobo!

crncAoo, njL
Telefoną* MIDva; 2886

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nadkliomis nno 10 iki 12 
Nu* 10 iki 12 vai. ryto, nn* 2 iki ė 
■rajl nr. r>i»tn Iv "nn 7 IW * -n* v •

TaL CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OH3RURGA8

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

Seredomis ir Nedėk pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. Calffomla Avė.
Tolefnas* RMPnhllr 7WM

Ofiso Tek VIRgini* 0036
Reaidencijos Tel. BEVarly 8244

DB. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava.

Valaadon 9—10 A. M. 
Nedėlinrni* p*nl sutartj

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 30 metų

ReunuUtan*^ Ir Urrtl** Ilgo* Jo 
epe*-iai y M

Valandos 11-11 A M. 2-4. 7-3 P. M. 
Oyyrnimo vle«* 18A* Ho. BOUi Avė. 
Nno u«<uMa 1 ffyteal.ao htt«
1 blokas J rytus 1*S* Ho. 4*th Ct.

Office 4930 We*t ISth Street

TeL Office Wentworth 6330
Ras. Hyda Park 8393

DR. SUSANNA SUKIS
Moterą ir vaiką Hgą gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 2—4 no pietą, 7—S v. vak.
išskyrus aateoouūg jg

Reikale naudokitės patar
navimu tų profesionalų k 
biznierių, kurių skelbimus 
randate "Drauge.”

Reikale taip gi naudokitės 
savo Sv. Kryžiaus ligonine.



Šeštadienis, baland. 3 d., 1937 DRAUGAS

BALSAI, KURIE PASILIEKA 
ATMINTYJE

•psrotf,piDEllS
pačią geriausią poeziją ir muzika,

jei perstatomo* tikrų artistų, visada 
žari muzikos mylėtoju*. Tokio per-mylėtoju*.

atsiminimas, nors tik ir vie- 
arijos, sudainuotos dainininko tu- 

puikų balsą, pasilieka ilgam, 
laikui. Tokie balsai kartą i*«lr-

Depamirštaraa.
Kiekviename laikotarpyje palygina

mai tik maras tokių balsų skaičius yra 
randama. Tokius balsus iškelti reika- 
linga ir didelių natūralių talentų, ir 
ilgo studijavimo ir lavinimosi. Tokie 
tai Ub«i UW k turi būti Ubai

rūpestingai saugojama.
Neseniai operos, scenos, filmų ir

radio artistai, kūnų balsai yra jų 
vieninteliu turtu pareiškė, jog ii oi- 
garėtų jie labiausiai mėgsta lengvą 
uisirūkymą, kuris yra ivelnus jų 
gerklėms. Todėl, pasiremdami tuo, 
jie ir rūko Lueky Strike cigaretus. 
Luckies, lengvas uisirūkymas, laisvas 
nuo tūlų šiurkščių erzinančių priemai
šų, išvalytų išimtino “It’s Toaatotf* 
proceso, suteikia jums lygiai tokią pat
gerklės apsaugą, kokia yra 
garsiems artistams, kurie visai* gali
otais būdais turi saugoti sago baltut

ICHMOK

Teisybes Mylėtojų
Draugijai 40 Metų

Teisybės Mylėtojų draugi
ja yra viena, iš didžiausių pa
šaipūnų draugysčių Bridge- 
porte. Narių turi apie 600 ir 
Įturto 'ip.pie ^$22,000.00. Pi$e 
draugijos priklauso vyrai ir 
moterys.

Šįmet dr-ja minės 40 me
tų gyvavimo jubiliejų. Ta 
proga paskelbė naujų narių 
vajų. Kontestantams duoda
mos pinigiškos dovanos.

Draugija rengia ekskursijų 
į senelių prieglaudų Oak Fo
rest. Kad sukėlus tam reika
lui lėšų, rengiamas vakaras 
balandžio 3 d., Lietuvių Au
ditorijoj. Geros valios lietu
viai prašomi atsilankyti.

St. Nerkis, koresp.

Rengia gražų vakarų - ko
ncertų. Muz. J. Brazaitis, Au
šros Vartų parap. varg., ku
ris su savo dideliu choru Tyt 
parap. salėj rengia šaunų va-' 
karų - koncertų. Vienų pro 
gramos dalį sudarys koncer
tas, o kitų — juokinga kome
dija “Vargšas Tadas”. Pra
džia 7:30 vai. vak.

KAJP KAM TAS NAU
DINGA

Cooko apskrities komi si jo- 
nierių boardo nekilnojamų tur

tų komitetai nusprendė imtis 
tegaliu žygių dar 2&) akrų že
mės įimti į apskrities miške
lius 350,000 dol. lėšomis.

Jr

Pirkite

1937 METŲ MADOS
GENERAL MOTORS

FRIGIDAIRE
SU “METER MISER”

PEOPLES KRAUTUVĖJE

%

Labdarių Pramoga

T0WN OF LAKE. — Lab
darių Sųjungos 1 kuopos įdo
mus vakaras bus baland. 11 
d., 6 vai. parapijos svetainėj. 
Bus atvaidinta komedija ‘Da
ngus brangus’. Dainuos S, Ju 
rgaitė. Bus ir kalbėtojų. Po 
visam bus šokiai.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Vakaru daugiausia rūpinasi 
Sudeikienė, kp. pirm. Rap.

da užvaizdą sušaukė visus 
tuos kalinius ir paklausė, ku
rie dviese negali panešti as
tuonių plytų? Į priekį išėjo 
63 kaliniai. “Pirmyn, marš!” 
— sušuko užvaizdą ir visi 
uždaryti j vienišas (solitary) 
kameras. Sako, jie ten bus 
tol, kol nutars, kad dviem 
nėra sunku nešti astuonios 
plytos.

s Dviejų Kiaušinių 
Keturi Paukštukai

Kanarkėlių parduotuvėj, 
2804 Devon avė., Velykų ry
tų vienos kanarkėlės lizde iš 
dviejų kiaušinių išsirito ke
turi kanarkučiai. Kanarkėlių 
augintojai sako, kad tai pir
mas toks atsitikimas.

Žinoma, čia yra ir kitokios 
rūšies piliečių, kurie sako 
nepaisų kokie žmonės valdys 
miestų. Net kai kurie tų pi
liečių balsavimo dienoje nei
na balsuoti. Sako, tai Namų 
Savininkų reikalas, nes jie 
tur mokėti taksus. Toks iš- 
sivaizdinimas yra klaidingas.
Taksus visi mokam dėl to 
visų pareiga dirbti iš vien, 
visų gerovei. Aukšti taksai 
iškelia aukštas nuomai ir t.
P.

Balandžio 6 d. privalo tei
suoli visi lietuviai. Prieš bal
savimus gerai patyrinėti. Pa- 
tirkit, kurie kandidatai yra 
tinkamesni į miesto valdybų.
Girdėt, kad keletas vyrų 
vaikščioja po lietuvių namus 
su peticijomis protestui prieš 
aukštas vandens bilas. Jei 
tiems vyrams rūpi mūsų ge
rovė, kam ji© ardė Namų Sa
vininkų klūbų? Susirinkę iš 
lietuvių parašius bėgs pas po
litikierius* pasirodyti turį 
daug pasekėjų, nes jie ir se
niau yra taip darę.

Kurie nori, kad taksai ir 
vandens bilos būt žemesnės, 
rašykitės į Šv. Antano parap.
Namų Savininkų klūbų. Jam Drottnlnghohn — — ’ Balandžio 17

... . • , v . Gripeholin —— — — — Oegužča tpriklauso daug rimtų žmonių, , DroUnlngholm--------------Gegužės 18
Kungsholm — —------------- Birželio 8

OTW ________
rea Gotmcnrumą, Sveduą 

Km gali būti malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdus į laivą New York* išlipti 

iš to paties laivo 

KLAIPĖDOJ 

Tokią kelione turėsite vykdami

1937 m. gegužės 29 d.
Iš New Yorko Į Klaipėdą 

Laivo nemainant

4

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS-JULY 2 D.

Iš Gothenburgo geležinkeliu per Šve
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš Kal
maro. 1934 m. statytu garlaiviu Ma- 
rieholm apie 18 valandų į Klaipėdą.

EKSKURSIJAS UŽGYR* 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus mūsų agentus, 
arba i. A. L. raštinėse.

KITI IŠPLAUKIMAI U NBW YORKO

CICERO ŽINIOS

kurie yra patyrę ir žino, kaip 
kovoti už teisybę. Susirinki
mai klubo būna kas trečių 
antradienį, vakare, Šv. An
tano parap. svet.

Anastazas Valančius

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė., Ohicago, HL

I

018,700 Už Sužeidimą

Superior teisine pasibaigė 
byla tarp Thomas Croppe, 
332 So. Artesian av., Joseph 
Malin, 2433 Greenview avė. 
ir IUinois Produce., Prince- 
ton, III. 1935 m. tos kompa
nijos trokas susidūrė su auto
mobiliu, kuriuo važiavo vir
šui paminėti asmenys, ir abu 
tapo sužeisti. Teisinas iš ko
mpanijos priteisė Tbonias 
Croppe $12,900, o Joseph Ma
lin — $6,800.

Ar Gali Du Žmonės 
Nesti Astuonias 

Plytas?

CICERO. — Balandžio 6 vo žadėję duoti vietų Sveika-
d. Ciceroj įvyksta rinkimai. 
Vietos politikieriai daro įvai
rius triksus, kad pagavus dau 
giausia balsų savo pusėn.

Praeito pavakario rinkimuo 
se demokratai “SU. respubliko
nais buvo labai susirėmę. Sa
ko, demokratai laimėjo tik 49 
balsais (iš 29,000 balsuoto
jų). Šiuose rinkimuose neži
nia, respublikonų, ar demo
kratų pusė laimės. Tas pri
klauso nuo piliečių.

Demokratai nors praeituose 
balsavilnuose laimėjo, bet iki 
šiam laikui sulaužė visus ža-

tos departamente ir kitokių 
gerų darbų. Jie sakė, kad var 
ndens projektas, bond issue 
ir kiti panašūs dalykai, ku
rie apsunkina taksų mokėto
jus, yra numarinti ir palai
doti. Lietuviai ne tik kad 
negavo naujų darbų, bet dau
gelis prarado ir senuosius, 
net ir algos dar jiems tebė
ra neišmokėtos. Bonai, van
dens projektas ir kiti daly
kai atsikėlė iš numirusių.

Vandens taksai šiandien y- 
ra taip aukšti, kai kurie tak
sų mokėtojai net verkia ir

Kovo 30 d. suorganizuotas 
lietuvių respublikonų klūbas. 
Į valdybų įeina: Pr. J. Vit
kus, pirm., J. Pocius, vice 
pirm., J. Mažonaitis, rašt., ir 
A. Jovarauskas.

Klūbas mano veikti ne tik 
laike šių rinkilnų, bet ir to
liau, būtent ateinančiais me
tais manoma statyti lietuvį į 
žymesnį ofisų.

Prie klūbo prisirašė 30 žmo 
nių. Klūbo “čarteris” yra 
išimtas 1908 m.

dėjimus, ypač lietuviams. Bu- nežino kų daryti.

Draugijos Šv. Antano svar
bus susirinkimas įvyks sek
madienį, baJandžio 4 d., 1 v.

po pietų. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti į šį sus-mų, 
nes turėsime apkalbėti mūsų 
25 metų jubiliejinį apvaikš
čiojimų.

Poditinė kova eina visu 
smarkumu. Vieni sako: “bal
suok už tų kandidatų, kiti Už 
tų7’. Bet lietuviai jau gerai 
supranta politikų ir nesiduos 
svetimtaučiams suvadžioti. 
Galime spręsti iš to, kad įvy
kusiose respublikonų partijos 
kalbose kovo 31 d., parapijos 
svetainėje, žmonių buvo daug 
ir ūpas geras. Visi nutarė 
balandžio 6 d. balsuoti už lie
tuvį adv. L. Kizų. Rap.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
s

Nauji Frigidaires turi faktišku# įrodymus, kad jie 
yra geriausi Refrigeratoriai ir pilnai atsako 5-kis prin- 
cipolius refrigeratoriaus reikalavimus.

1— Greičiau ir daugiau ledo pagamina
2— J’žlaiko daugiau maistui patalpos
3— Turi didesnę maisto apsaugų
4— Geresnį užtikrinimų — pilnų garantijų
5— Tikrina — teikia didį ekonomiškumų

Naujų Frigidaire* kainos yra 
visiems prieinamos. Šeimyniškos 
mieros nuo................... ..............

Lengvus Išmokėjimai Prilaikomi Visiems

4179-83 Archer Avenue
J. NAKROŠIS, Vedėjas

2536-40 West 63rd Street
M. T. KEZES, Vedėjas

Tas išbandymas Illinois vai. 
kalėjime, Stateville, dar nė
ra baigtas.

Kalėjimo kieme statoma ko
plyčia ir keturiems šimtams 
kalinių įsakyta nuo kalėjimo 
vartų iki vietos nešioti pi y 
tas. Norma nustatyta tokia: 
du kaliniai vienu sykiu ant 
neštuvų neša penkias plytas. 
Kalėjimo užvaizdai pasirod
žius, kad toji norma dviem 
žknonėms perlengva, įsakė no
rmų pakelti iki astuonių ply
tų. Kaliniai užprotestavo: e- 
sų persunkus “Uodas”. Ta-

REUMATIZMAS. 
SAUSGELG J

Nealkankyklte navgs skaua- ■ 
malsi: H«umatt*mu. HauagMe. 
Kaulų <M0*nų. ark* MMlaa- ■ 
grlu — rašmenų annkamu: ana n 
■kaudCJlmal naikina kūno rr- * 
rybų tr dainai <wt patalo pa- * 
fu 144.

CAHncO COMPOUND moa- ■ 
tla lengvai praRallna vlrftmtn*- ■ 
taa Ilga*; aunu Maadlen dau
gybe amonių Moneta pa4Cka- ■ 
Ma pamalk*. Kaina «0c. per _ 
pažtą tie. arba oi ■
Knyga: “BALTINT8 SVKIKA ■ 
TO«P aapaUU gr***, kalu " 
M aentų. ■

Justin Kulis ■

bkilmingas flthlarynias
NAUJOS SVETAINES

Rengia

DARIUS-GIRENAS AMERICAN 
LEGION POST 271

Naudai Juniors Drum and Bugle Kuopos

Sekundini, Baland.-April 4,1937
BERŽANSKIO SVETAINĖJE

6908 South Westem Avenue 

Pradžia 4:30 vai. po pietų

Bus duodamos brangios dovano#, Šokiai, (Floor Show). 
Visus lietuvius maloniai kviečia ‘dalyvauti. .

Šie kontraktoriai, kurie dirbo prie pastatymo Jono 
Beržanskio svetainės, 6908 S. AVestren Avė., prisideda 
prie surengimo šio iškilmingo vakoro. Generalis kon- 
traktorius Lombard Construction Co. 2616 W. 51 St. 
Gro. 3440 Plumbing: Anton Vyhnalek Sons, 5156 S. 
Winchester Avė., Prospect 2276. Plastering: Hoogland 
Plastering Co., 103 W. 114 St., Pullman 1956. 
Electrical wiring and fixturės:

Justice Electric Shop, 4104 Archer Avė., Plione La
fayette 3533. Excavating: August Sievers, 6211 S. Ra
cine Avenue, Wentwortb 3061. Terrazzo floors: Milan 
Terrazzo Co., 2352 W. Ogden Avė., Seeley 5010. Hea- 
ting: Thomas E. Lennon, 7925 S. Trumbull Avė., Pro
spect 1352. Plate glass: Hamilton Glass Co., 407 N. 
Elizabeth St., Haymarket 7401. Painting& Decorating: 
James Mechelizzi, 850 S. Morgan St., Monroe 4684. 
Roofing: Allendorfer- Roofing Co., 2448 N. Oakley Avė., 

Armitage 6428. Tile: Peterson Tile Coknpany, 2026 N. 

Pulaski Road, Spaulding 5750.

_ MM BO. BALBTID BT.
Ohicago. n.
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Vestuves Per Prievartę

NORTH SIDE. — šv. Va
rdą draugija stato scenoj gra 
žų veikalu — komediją. “Ve
stuvės per prievartą”. Vai
dinimas bus 3 d. balandžio, 
parapijos svetainėj. Lošfme 
dalyvauja šie jaunuoliai: J. 
Ramoška, J. Švedas, J. Ski- 
mėlis, Ona Ramuškaitė, J. 
Radišauskas, J. Kupčiūnas, 
K. Šerpetis, J. Daugirda, J. 
Šimkus, S. Nausėda. Kviečia
mi visi atsilankyti j jaunimo 
parengimą, ir priduoti ūpo, 
kad ir jie dalyvautų senes
niųjų parengimuose.

Lošimas prasidės 7 valan 
dą. Prašomi nesivėluoti.

Po programos bus gera mu
zika ir pasilinksminilmas iki 
vėlumos. ’ Komitetas

Kauliukų Žaidimas

BRIGHTON F ARK. — Se
kmadienį balandžio 4 d. 2, 
vai. popiet Paulių name, 4322 
So. Artesian avė. įvyks kau
liukų žaidimas. Rengia Šv. 
Kazimiero Akademijos rėmė
jų 6 skyr. -statybos reikalams.

Valdyba

J* V. Senatorius Hitchcock
sako: "Luckies patenkina abu, mano skonį 

ir mano gerklę”

I. <- • . :•••••••;
,>z .

' s

J/
■ i y

“Per beveik penlciosdesimt metų bu
vau pastoviu rūkytoju, tad ai manau' 1 Z'
kad iinau, kas yra geru cigaretu. 
Luckies mane patenkina dvejopu 
būdu. Pirmiausia ai mėgstu jų skonį. 
Bet dar svarbiau, tai faktas, jog jie yra 
lengvu, švelniu mano gerklei, uisirū- 
kymu. O galop, svarbiausia tai pasek
mės, ir lengvas uisirūkymas patenkina 
abu — mano skonį ir mano gerklę. it

GERB. HERBERT E. HITCHCOCK JUNGTINIU 
VALSTIJŲ tENATORIUS IŠ SOUTH D? KOTĄ

JN^eseniai padarytame savarankiškame tyrinėjime 

didelė advokatų, gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, 

ir tt. dauguma, kurie pasisakė rūką cigaretus, pareiškė 

savo ypatišką pamėgimą lengvam užsirūkymui.

Šio pamėgimo protingumą patvirtina Senatoriaus 

Hitchcock ir kitų vadovaujančių radio, scenos, filmų ir 

operos artistų pareiškimai, kurių balsai yra jų turtu, ir 

kurie pasirenka Luckies, lengvą uzsirfikymą. Jūs tai* 

pogi galite turėti Luckies — lengvo užsirūkymo, laisvo 

nuo tūlų šiurkščių erzinančių priemaišų, išvalytų 

išimtino “It’s Toasted” proceso gerklės apsaugą. 

Luckies yra malonūs jūsų gerklei.

r-

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINĖ"

2-jų dalių 
Parlor Setas

Lengvas Užsirūkymas į 
“It’s Toasted”-Jūsu Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNITfijIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

PIRKITE LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

ROOSEVELT
FURNITURE CO., Ine.

2310 West Roosevelt Road

Piniginės Dovanos 
Vakare

BRIGHTON PARK. — Dr- 
ja Saldžiausios Širdies V.-. J. 
No. 1 metinis vakaras ren
giamas balandžio 3 d., 6:30 
va,, vak., P. Vengeliausko 
svet. Vakare laimingiesiems 
teks keturios pinigines dova
nos.

Draugija į melus rengia 
tik vieną vakarą. Dėl to su
rengia, tokį, kad visi būna 
patenkinti. Tame daug deda 
pastangų komisija ir valdy 
ba.

Nepamirškite balandžio 3 
d. atvykti į vakarą. -

Komi. a;u J. J. K.

Chekerių Turnyras

MARQUETTE 'PARK. — 
Cbeekerių lošimo turnyras, 
kuris buvo nutrauktas dėl iš
kilmingo atidarymo naujos 
Fieldhouse, ir vėl tęsis pra
dedant pirmadienį, baland. 5 
d. Visi norintieji lošti turi 
užsiregistruoti su p. Wm. Ma- 
bry, turnyro vedėju.

T • •• rp, •
Jaunieji Turi 

Atsiminti

BRIGHTON PARK. — Jau
nieji nevedėliai privalo atsi
minti, kad mes savo koloni
joj turime laikrodininką ir 
auksininką John Kass, 4216 
Archer avė. Dabar po Vely
kų kai jaunieji sutaria dary
ti ekskursijas pas altorių, tai 
jie turi atsiminti, kad pir
miau jie turi padaryti eks
kursiją pas auksininką p. 
Kass, kad įgyti gražius šliū- 
binius žiedus.

Toliau jaunieji turi iš an 
kslo atsūninti, kad po eks
kursijos pas altorių reikia ke
liauti pas fotografą Prečinau-
ską (Precin), 4309 Archer 

avė., tel. Virginia 24181. Rap.

Šį Vakarę Pirmas 
Metinis Balius

Primenama, kad šį vakarą, 
8 vai. įvyksta pirmas metinis 
lietuvių laidotuvių direktorių 
balius ir šokiai, Southmoor 
viešbuty, Venetian Room. Ko
misija žada visus atsilankiu
sius kuogeriausiai pavaišinti, ras, kūdikio dėdė.

n n t r n* s

CICERO, ILLINOIS
UTARNINKE, BALAND2I0 APRIL 6 D. BALSUOKIME UŽ RESPUBLIKONUS

A1)V. 1.0 V18 KIZAS, 
lietuvi*, kandidatas į 
Justiee ot the Peace

Respublikonų sąraše 
yra lietuvis adv. Lo- 
uis Kiras, kandida
tas į Justiee of the 
Peace. Nicholas Ber- 
ko3, kandidatas j Po- 
liee Magistrate, yra 
lietuviams artimas ir 
prietelingas. 
Balsuokite už abu ir 
kitus respublikonus.

(X)

Por Town Tru teo
Vote fo ®ne 

JOHN JAROS

For Po'Jce Magistrate
Vote for one

[x] NICHOLAS BERKOS

For Justiee of the Peace
Vote for five

(x)
(x)
(x)
gfj LOUIS KIZAS

JFRRY FRANCIU 
THOMAS QVIGLFY 
IAIIDIE SOVCEK 
ARTUI’R N THYI'AFI.T

For Constable
Vote for five

(z) JOSEPH CIBi’I.KA 
(z) CHARLES C. .MILLER 
(z) ANI)REW BORU 
(z) JOHN HOCHNiARZ 
(z) IARRY VKRFIRTH

For Directors of Public Library
Vote for two

(z) EIJHER MAHLKE 
(z) JOSEPH JABLONSKĮ

Iškilmingos Krikštynos

BRIDGEPORT. — Velykų 
dieną gerb. kun. Valančius, 
Šv. Jurgio parap. vikaras, 
pakrikštijo Jozefinos ir Mo
tiejaus Bertašių sūnų tėvo, 
tai yra Motiejaus vardu. Kri
kšto motina buvo Ona Stri- 
kulaitė, tėvo pusseserė, o kri
kšto tėvu buvo Pranas Pipi-

z

%

Ar jūs žinote, kad:

Chicago rokuoja Ciceros mies
telio už 1,000 ktibižkų pėdų $.51.

Town Haulers šio miestelio 
namų savininkams nž 1,000 pė
dų vandens rokuoja $1.50.

Tai yra apie tris sykius dan
gau, negu i&tikrųju kainuoja. Per 
1936 metus Town Haulers vandens 
išpirko iš Chicagos už $195,000.00 
Tris sykius po $195,000.00 yra 
$585,000.00.

Tourn Haulers turėjo surinkti 
mažiausia $585,000.00. O jie skel
bia išleidę $270,470.00.

Kur dingo $314,530.00 
surpluso?

Town Haulers slepia faktus 
nuo jūsų. Jie leidžia pinigus 
jums mulkinti. Jie siunčia jums 
keturias bilas vietoj dviejų ir 
todėl jos išrodo mažesnes. (Ar 
jums neaišku, kad tas daug bran
giau atseinaf) Tik vienas būdas 
tėra tą pašalilnti.

Balsuok Straight Republican
f

Bertašiai yra biznieriai, tu
ri “Meat Market”, 3239 So. 
Halsted st. Gyvena 6200 So. 
Rockwell st. Krikštynų po- 

! kylis buvo gražus ir malo
nioje nuotaikoje praėjo. Rap.

Pranešimas
T0W OF LAKE. — Mo

terį] Są-gos 21 k p. sus-mas į- 
vyksta šį sekmad., bal. 4, 2 
vai. po pietų, par. svet. Sus
inąs begalo svarbus, dėl to vi
sos narės būtinai privalo at
silaikyti. Prašomos atsivesti 
ir naujų narių. Valdyba.

MARIJAMPOLE. — įve
dus privalomą įsakymą, kad 
prie vežimų būtų prikabintos 
lentelės su Navininko adresu, 
daug kas nežinojo, kur tas len
teles kabinti. Vieni kabino prie 
vežimo galo, kiti prie šono, 
dar kiti prie arklių ir t. t. Bet 
originaliausia buvo Šakių tur
guje, kur teko matyti žmonių, 
prisikabinusių lenteles ne prie 
vežimo ar prie arklių, bet... 
sau ant nugaros. Teko nugirs
ti, esą policija tokiems asme
nims surašiusi; protokolus, 
mat, įžiūrėta įstatymų pajuo
kimas.

^Roosevelt Furniture CoJ

ŠEIMININKE
SUSTOK

SAVO

SVEIKATĄ 

ARDŽIUS!

SU

NORGE
SKALBYKLE

JŪSŲ SKALBIMO DIENA BUS MALONUMAS, 
0 JŪSŲ BALTINIAI BUS DEŠIMTĮ KARTŲ 

BALTESNI IR ŠVARESNI.
NORGE skalbyklę galite imti lengvais - 

išmokėjimais —

•’w.:

W|į|j
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Karo Stovis— Namuose

Apygardos teismo teisėj 
P. Finnegan išdavė “inju. 
tion”, kuriuo uždrausta Tr* 
H. Hand, 1810 W. 107 st., 
užkabinėti savo žmoną. Pa
sak jos advokato, vieną sek- 
•madienį parėjus su sūnum iš 
bažnyčios namuose rado vy
rą užsibarikadavusį. Kuomet 
pro barikadas įėjo į vidų, vy
ras pakėlė karą ir ją apniu-v •se.

KAI KAS DARO GERUS 
PINIGUS

Dažytojų (painters) unijos 
darbininkams padidintas atly
ginimas. Dirbs penkias savai
tės dienas kasdien po1 6 valan
das ir ,už darbą kasdien gaus 
po 10 dol. Iki vakar buvo mo
kama po 9 dol.

PRIEŠ FEDERALINĘ MO
KESTI UŽ GAZOLINĄ

SPRINGFIELD, III., kovo 
31. — Legislatūros rūmams į- 

I teikta rezoliucija siųsti kongre 
sui memorijalą, kad jis panai
kintų imamą už gazoliną 1 nuo 
šimčio federalinę mokestį.

| Prieš penkerius metua ši mo 
kestis buvo įvesta laikinai, 

į Taip sakė ir prez. Roosevel
tas. Šiandien gi šis reikalas 
užmirštas. Vyriausybė kas me
tai iš to šaltinio Illinoise aptu
ri apie 17 milijonų dolerių.

CLASSIFIED

NAMAI PARDAVIMUI

8 fl. mūro namas, belsmontan, vlfi3
kos Ir gnmžas. Randasi — Rrl<1ge-| 
porte arti flv. Jurgio bažnyčios. Kali 
na tik M.800.

2 fl. mūro namas, platus lotas Ir 
garažas. Randasi arti 86th St. Ir 
Weate>m Avė. Kaina tik $4,700.

4 kamb. mūro ••bungalow," geroj 
vietoj. Kaina tik $8,800.

6 kamb. medinis namas ant mū
ro pamato, apšildomas. Randasi Brl- 
gbton Parke. Kaina tik $2,960.

Mes parduodame namus ir lotus 
už pusę kainos, nes tie namai yra. 
paimti už skolas, ir turi būt gTeltal 
parduoti. Kreipkltčs pas:

K. J. MACKE-MACIITKAS 
284# W. ##th St. Tel. Piro. 3140

ANOLYS

r&slsakvk anglių dabar — B Ior k 
gold anglis $4.76 Iki $6.00, West 
Virginia Pocahontas mino run $7.7R 
egg $9.50. finindj Mining Co. Canal 
7447.

RENDON Ofisas arba visas flataa. 
$228 8o. Halsted St

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner- 
▼otnmo, Prasto# Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redflsinimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS 
Hot Air, Light, Snlphnr ir Shower 

Ifandyata,
Elektros Trytmentai ir Maaoiai 

FTRŲ SRTRIIIS MOTUM V SKTMlrS
ms rirtMMi-i Ava. KtAOr.

1:9S ryt. Iki IS rak. 
Antr. tr Prnkt ItM 

ryta Iki S rak.

Irt t? N. Ralatod St. 
Antr. Ir Krtrlr.

» ryta Iki « rak. 
Matarta 

Patarnantnla

noaa vierosa scvir* «s mbtų
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Velykų Įspūdžiai

SO. CHICAGO. — Kris
taus Karaliaus prisikėlimo j- 
spudžiai į sočikagiečius dai 
tebegyvena.

zapo parapiją vizituos vys
kupas ir suteiks Sutvirtini
mo Sakriunentų 3 vul* įh) 
pietų. Į iškilmes manoma at
vyks daug žmonių. Be tos tų 
dienų šios parapijos Juoza

Vargšo Tado Priėmime 
Skambės Dainos

pai ir Kazimierai, parapijos 
Prisikėlimo šv. Mišios bu- svetainėje, rengia susipažini- 

vo 5:30 vai. ryto. Bažnyčia |Uo i)aĮįy, kuriame taip pat 
buvo pilna žmonių. 6v. Mi- turfeime sveč.ių.
šias laikė kun. vienuolis, o
pamokslų sakė kl. kun. Pr. 
Vaitukaitis. Iškilmingoji pro
cesija buvo lauke.

Per iškilmes gražiai giedo
jo choras, ved. varg. K. Gau- 

įp. Ypatingai gražų įspūdį 
ė choras “in corpore’’ ei- 
įas prie šv. Komunijos. 

Tsų krūtines puošė Imi 1 tos 
gėlės.

Po prisikėlimo Mišių choras 
suėjo į svetainę pusryčiams, 
kuriuos iškėlė varg. K. Gau- 
his savo chorui. Atsilankė ir 
klebonas, kuris širdingai cho
rų pasveikino linkėdamas li
nksmų Velykų ir daug lai
mės. Be to, kalbėjo ir varg. 
Gaubis.

Choristai dėkingi savo va
dui už vaišes.

Nemuno Sūnų:

Pramoga Kilniam 
Tikslui

jo c
fc

Vfs,

T0WN OF LAKE. — Sek
madienį, 3 vai. po Įlietų Tė
vų Marijonų 8 skyrius ren
gia kauliukų žaidimų su pa 
silinksmininm parapijos sve
tainėje. Townoflakiečiai įsi-

WEST SIDE. — Sekm., ba
landžio 4 d., parap. salėj bus 
atvaidinta komedija “Varg
šas Tadas”. Be komedijo? 
parap. choras, kuris tų va
karų rengia, išpildys 'pločių 
dainų programų.

Kiekvienu vakaru parap 
csoras patiekia kų nors nau 
jo. Ir šiame vakare, be juo
kingos komedijos, choras pa
dainuos naujų dainų Grei
čiaus “Mūsų daina”, “Mes 
grįšim ten”

akordionu groti mokytojas A 
ntanat, Labanauskas. Progra 
ūma vedėjas J. Romanas pa
tieks daug žinių ir praneši
mų, kurinis klausytojai bu- 
sudominti. Patartina nepaini- 
išti užsistatyti savo radio ry
toj 11 valandų prieš piet ir 
pasi klausyti įdomius progra 
mc«* leidžiamos iš stoties W 
GES, 3160 kilccykles, pasta
ngomis Progresų rakandų 
krautuvės, 3224 So. Halsted 
str.

IŠ CICERO PASAULIO PROFESSOR NOODLE

Pranešimai
BRIIMiKPORT. — Balan

džio 4 d., 2 valandų po pietų Į 
įvyks V. V. S. mėnesinis su- 

Žilevičiaus ‘ 8irinki,nas’ P^P- mokyklos 
Statysiu tiltelį per Nemu-J ka",bar>'- Visi nariai ,ir '1>r

J)eer Professęr:
Can. you explain ir. sunpk words 
just how a $uy can undcrsland 
the»« dancers wRo interpret 
birds with movements of th< 
foot and. hnnd? TRe, house 
is always dark as pitch, and 
programa th«.-ifore can t be 
reaa So Kindiy name the 
rnovementa which denote cach. 
bir d. and qu.adruped

Tobi&e Twostcp

Rašo Petras Cibulskis 
Jau keli metai, kai besiba- 

ladoju po vakarų Chicagos 
prieuresčio miestukus mu sa
vo namų dekoravimo amatu. 
Šių žiemų pakliuvau į Cicero, 
kur netik lietuviai, bet ir kitų 
tautų žmonės pasižymi dide
liu svetingumu. Tad praleidau 
žiemų lyg tas Lietuvos kr au- 
čius pas Penų Dievų už pe
čiaus. štai advokatas J. Ce- 
kan, 1631 So. Lmrhard Avė., 
P“r keturias savaites mane 
kamavo savo rezidencijoj.

Vėliau rekomendavo mane 
savo draugui advokatui Arth- 
ur E. Baumannui, 1303 — 59 
?t. ir čia virš trijų savaičių 
užkliuvau.

Įdomus žmogus yra tas ad
vokatas Rauniann. Toks maža 
kalbia. Maniau, kad yra koks 
“tof gai,” bet vėliaus pasi
rodė labai demokratiškas ir 
malonaus būdo žmogus. Yra 
cechų kilmės. Sužinojęs, kad j 
esu lietuvis ir kur gyvenu, 
paklausė ar pažįstu p-lę Aku
tis, kuri jų ofise, 160 N. La 
Šalie St., dirlio ir daug pa
gyrimų jai pareiškė. Taipgi 
pažįsta daug žymių lietuvių 
advokatų ir kitų.

Jau vienuolikų metų, kaip 
esųs Cicero politikoje. Dabar 
kandiduoja į Cicero taikos 
teisėjus, JnstijCe of the j^ące 
ant demokratų reguliariu ba-; 
loto. Čia paėmė mane smal
sumas : kų Cicero politikai 
mano apie Cicero lietuvius. 
Sakau čia turite nemažų lie
tuvių kolonijų, kokių jie čia. 
rolę lošia politikoje!

“Jei neklystu, tai lietuvių
Simano llaukanto draugi- Ciccr°j randasi virS P”011’ 

jos bertaininis susirinkimas takstonPių, ’ atsakė p. Bau-

1. A flyintf kap aeross the statfc 
denotes a cedfisk wild with ratfe.
2, Dilated nostrila indieate 
abaoze-hound calling to ita mate., 
d. A gentie f of the ears 
portrays a herr m$, w«t with tears.
4 Both fui entvintd around. the 
h<ad-a mrilard ducK who thmKs hesdead
5 Both paims ertended from the 
nose-a rattkisnaKe m sweet nrpose,

0n readintf this I fear you’ll 
say that I am shtfhtly off my bean. 
Pefhaps you’reri^Rt—Iįtot that 
vay frtn classtc dances I have seen.

„ .__  Prof. Noodle.

nepriklausę kviečiami atsi
lankyti į susirinkimų. Kaip 
girdime, lenkai kasdien la 
biau ir labiau spaudžia mus 

žodžiu, vakaras bus įdomus. Brolius lietuvius Vilniaus kra 
Nenusivils atsilankę. Progra- ste-

naitį” ir kitas.
Komedijoj, be senesnių sce

nos 'mėgėjų, debiutuos ir nau
tėmykite, kad šių pramogų’’jos choro dramos meno jėgos 
rengia darbščiausios vietos 
kolonijos veikėjos, kurios tu
ri surinkę daug gražių do
vanų. Kiek teko girdėti, iš
platino galybes tikietų, tokiu 
būdu, ar tik nebus permaža 
vieta; bet, kas anksčiau ateis 
tikrai nesigrailės.

ma prasidės 7 vai. {žanga 35c.
Vaiduoklis

Taigi, visi gerui žinom, kad 
kiekvienas parengimas reika- j . 
lauja daug tlaribo ir triūso,Artinasi didelės iškilmės.

Balandžio 11 dienų Šv. Juo- tat, ‘ kad priduoti rengėjams 
daugiau energijos ir atspa
rumo, visi, sveiki sulaukę se-j 
kmadienio, eikime į parapijos 
svetainę, o tenais gražiai pra 
leisime Laikų ir pareinsime 
kilnų darbų. . Jonukas

LAIDOTUVIŲ DIKEKTuHiUt*

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 834.0 Nebūk nei saldus, nei kar
tus: saldų nurys, kartų iš

aus.

KUMPIAI IS
LIETUVOS

ir kiti Skanumėliai.
Irgi parduodam Wholesale.

BALTIC IMPORT CO. 
805 W. 19th Street

Tel. Haymarket 3555

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Bau kieta ms — Laidotuvėms — 
Papuošimams.

Phone LAFAYETTK 5800

Vargšų Senelių 
Džiaugsmui

Teisybės Mylėtojų draugi
jos vakaras įvyks balandžio 
3 d., 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Pelnas 
skiriamas sušelpimui senelių 
Oak For ėst prieglaudoj.

Visi prašomi paremti va
karų naudingam tikslui.

Komisijos narys St. Nerkis

Mes, lietuviai, nesame tu
rčių tauta. Pavieniai mažai 
kų galime nuveikti. Dėl to 
kiekvienų didesnį dalbų pri 
valome dirbti organizuotai. 
Tad suburkime savo jėgas į 
VVS, o tik tada galėsime pa- 
gelbėti Vilniaus krašto lie-
tuviaiins. Valdyba

.1

a
’11

«— ———
Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dyk • koplyčios visose
ai Chicagos dalyse

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

Goria nata* >atarnavlraM

RADIO
.t>. K- o• f » *

BUDRIKO PROGRAMA 
IS WCTL

Ryt vakare, t. y. sekmadie
nį, balandžio 4, nuo 7 iki S 
vai. iš didžiulės WCFL radio 
stoties turėsime progos pasi
klausyti gražios lietuviškos

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

BR1DGEP0RT. — Draugi 
jos Šv. Petronėlės susirinki
mas įvyks nedėlioję, baland
žio 4 d., 1 vai. po pietų, pa
rapijos svetainėje. Narės ma
lonėkite susirinkti laiku, nes 
bus rinkimas darbininkių ba

iliui balandžio 24 d., Chica
gos Lietuvių Auditorijoj.

0. Kliūčinskaitė, rast.

Išdh bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių
■ o ■■■

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj— - O-. ■
Suvirš 50 metų prityrimo

■ ■ o----------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite

pinigus 
-o-

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERH AVENUE
ARTI GRAMO AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

įvyks balandžio 4 d., 12 vai. 
Chicagos Lietuvių Auditori
joj. Susirinkime' būtinai pri-1 
valo dalyvauti visi nariai, 
nes yra svarbių reikalų svar 

^stymui. Draugijos naujų na-
rmliu programos, kurioj da-|ri|J vajuje jau darb„oja.si kai 
lyvaus vėl Rožių žemės mo- lkurie nariai Jau jra5yta ke. 
turų choras, puikiai pasižymė-1 |iolika narj|J vaiau bug 
jęs savo pirmesnių pasirody
mu. Harmonija, jausmai ir 
senos tėvynės vaizdai — taip 
ir pinasi jų dainavime. Taip
gi keletu dainų sudainuos ir 
dain. Stasys Rimkus. Kas da
rosi Makalų šeimynoje! Kaip 
Aldona! Tų patirsite kiaušy- 
dahnies rytoj Makalų dramos.
Beje, reikia pastebėti, kad 
Budriko rakandų krautuvė

skelbta laikraščiuose. Tety
kite “Drauge”. P. K., sekr.

BR1DGEPDRT. — Gyvojo 
Rožančiaus draugija laikys 
mėnesinį susirinkimų balan
džio 4 d., 3:30 vai. po pietų. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti. Valdyba

VVEST SIDE. — Susivie-
bus perkelta į naujų naa^inym<> 1()Q kHf>p<)8

mannas. ‘‘Jei veiktų politikoj 
kaipo vienetą, tai nekartų su
loštų nulemiančių rolę balsa
vimo dienoje. Abelnaį lietu
viai čia skaitomi pavyzdingais 
piliečiais.”
“Daugelis lietuvių pažadėjo 

man savo paramų šiuose rin
kimuose, ir jei aš būsiu iš
rinktas Cicero miesto teisėju 
6 balandžio, tai aš panaudo
siu savo įtekmę, kad lietuviai 
turėtų reprezentacijų šio mie
sto valdyme, kokia jiems pri
klauso.”

“Mr. Baumann,” saukau 
pagalvojęs, “jei Cicero lietu
viai tamstų pažintų nors tiek, 
kiek aš pažįstu, taį visi bal
suotų .už Tamstų.”

if Skelbimas)

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII AMPC PATARNAVIMAS HRIDULARbL dieną ir naktį
\7 V' A T KOPLYČIOS VISOSE 

U I KAI MIESTO DALYSE

apie 1 gegužės, todėl daliu r 
vaši rakandai išparduodami 
nepaprastai nupiginta kaina: 
parlor setai, bedroom setai, 
studio couches, karpetai, re- 
frigeratoriai, skalbyklos ir t. 
t. Pasinaudokite Budriko 
krautuvių nupigintomis kai
nomis, 3417 ir 3347 S. Hals
ted st.* Chicagoje. Kaimynas

Dainuos Ona Skeveriūtė, 
Jonas Romanas, gros akor- 
dinistas A. Labanauskas 

ir kiti

Sulaukus pavasario, Prog
resu bendrovės krautuvė pa
sirengus šauniai palinksminti 
ir pavaišinti radio kiaušy to
jus smagiausiom pavasario 
dainelAn ir muzika. Progra
moj dalyvaus vieni žymiau
sių artistų: Ona Skeveriūtė, 
J. Romanas ir pasižymėjęs

susirinkimas įvyks ryt, pa
rapijos salėj, į. vai. po pietų. 
Visi nariai prašomi atsilan
kyti. Sekr.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA”

LaMcz ir Simai
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270

I. Liuievidas 4348 So. California Avė. 

Phone LAFayette 3572

BUICK 

&

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINT£L£ LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tek Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS. BULAW. BAMKEVMIU8, BA0KUS

S. P. Mazda 3319 Lituanica Are. 
Phone YABde 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A. Prikiš
S.M.Skdas
1.1. Zolp
Ezerskis ir Sius
P. 1. Ridas

1410 So. 49th Ct, Cioero 
Phone Cioero 2109

718 Weet 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weet 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
TeL PULlman 5703

3354 So. Hateted St. 

Phone BOUIevard 4089



šeštadienis, bai and. -3 d., 1937

inios Paveiksluose

Pavasario pradžia Chicagos Marųuette Parke. Pro medžius matome Dariaus — Girėno paminklu. Šio 
parko apylinkėj glaudžiasi gražiausi Chicagos lietuvių kolonija su lietuvių šv. Kryžiaus ligonine ir Šv. Ka
zimiero Akademija. Šių fotografijų nutraukė lietuvis fotografas Julian C. Urban ir St. Piežos dėka buvo 
įdėta j Chicago American.

Ar nebijetumėt susitikę tokį žmogų? Robert Wad-
i* 1 i”
low iš Alton, III., jau 8 pėdų ir 7 colių ir, sakoma dar 
augus. Žada įstoti į cirkų.

Drąsi moteris. Tai Mrs. 
Dorotby AVallace, 34 m. amž., 
iš Dalla«, Tex., kuri dviračiu 
pasiryžo atlikti 1,065 mylių, 
kasdien darydama po- 70-80 
mylių. Iš Dalias ji važiuoja 
į Kaliforniją. 1931 m. dvira
čiu ji važinėjo po Prancūzi
ją, Belgiją ir Vokietiją.

I8IH STREET 
“L" STATION

Musolinį Ūbi 11 duče lankant Italijos kolonijas Afrikoj, Libijoj Musolinį priima 
ų šeimynų. Kaip žinoma, Italijos vyriausybė duoda pašalpą tėvamsSTEEL

COACH
Naujas išradimas.

Chicagoje, La SaUe viešbuty, 
prasidėjo Amerikos išradėjo 
suvažiavimas ir paroda išra
stų nauį/ų dalykų. Atvaizde 
parodoma nauja vištų, arba 
ančių narvelis kiaušiniams 
dėti. Vištai arl>a ančiai pa
dėjus kiaušinį, jis tam tikru 
loveliu nurieda į kašelę ir 
vištą iš narvelio išleidžia- 
Bet jei višta nepadeda kiaifl 
šinio, ji būna išleista j kitą" 
gardelį. Tarpe daugelio kitų, 
yra įdomus 'moterims išradi
mas; tai plačios kojinės nuo 
kelių iki žemės, kurios ap
saugoja blauzdas nuo uodų ir 
kitokių vabzdžių kandimo va
saros metu.

\azooden
COACH

Vėl nelaimė ant viršutinio geležinkelio. Vakar vėl įvyko nelaimė Chicagoj ant 
viršutinio geležinkelio, kuomet lloward st. ekspresas prie W. 18 st. stoties ant 
YYabash avė. įvažiavo į Normai Park traukinį. Pirmas IIoward ekspreso pusiau 
medžio, pusiau plieno vagonas sukniužin tas. Sužeistas motormanas ir 15 keleivių, 
kurie nugabenti į artimą St. Luke’s ligoninę.

Vienas Pašauta*, kitas sumuštas. Stewart Die Casting Co., kurioj šiuo metu čia dar 

bininkų streikas. Užvakar kilusiose riaušėse vienas streikininkų pašautas ir vienas už 
vaizdų sumuštas. Policija saugoja dirbtuvę.

SH DIXON
Za\ LOUD WWIR-R-RRING 
BOUND IS HEARD AHEAD IN 
THE DARH TUNNEL- DASH 
GOES AHEAD TD INVESOGATE

Z VVONOCP 
WHAT IT l%-

wow—
OISAPPEARE 
- DASH J J

HE‘2>
DASH

Išmestas iš namo. Charles Stem, beda rbio dai lydės 
(karpenterio) namas, 1311 No. 18 avė., Melrose Park, 
iš kurio deputy’s iškraustė ant gatvės visus jo rakan
dus už IIOL£ morgičiu $5,600 sumai. Išmestąjį laiki
nai priglaudė Thomas Potts. Panašiai IIOLC iškraus
tyta iš namų ir Mrs. Mary Bialles, 1350 YVolfram Rd.
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