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ISPANUOS VYRIAUSYBE SUSPEN
DUOJA RADIKALU LAIKRAŠČIUS
Uždaro jų organizacijų ii* 

^partijų būkles
MADRIDAS, kovo 10. — raščiai ir 52 savaitraščiai.

Jaunas ir energingas Ispani
jos vidaus reikalų ministeris 
Rafaelis Alonso ėmėsi dikta- 
torinių priemonių prieS išju- 
dusius prieš vyriausybę socia
listus ir kitus radikalus, šio
veikimo autoritetų jam duoda

•vyriausybės paskelbtas visam 
“aliarmo stovis,’’ kaskrašte

yra arti karo stovio. Jo įsa
kymu tuojau suspenduota so
cialistų ir kitų radikalų 4 dien

k..

METAI-VOL. XVIII

MUSSOLINI APIE NA 
ROJGlJA ;

RELIGIJAI KAIP KRANTUI 

REIKIA PASIAUKOTI

I I ■•=

ŠĮ KARTĄ REIKALAUJA 
ATIMTI PILIETYBĘ

BERLYNAS, kovo 10. —

PAVYZDINGAS
DIPLOMATAS

PREZ. ROOSEVELTAS SUSIAURINO 
ORO PAŠTO VEŽIOJIMį

Be to, jo įsakymu čia ir vi
same krašte uždarytos radika
lų organizacijų ir partijų bū
klės. Sulaikytas ir fašistų vei
kimas, nes ir šie dirba vyriau- 

1 sybės negerovei. '

Visam krašte padidintas 
tautinės sargybos skaičius.

Socialistai baisiai nerimsta. 
Jie rengias paskelbti streikus 
ir imtis darbininkų kurstymo.

MONS. O'BRIEN VYSKU-i APSKRITIES TŪRIŲ KE
PU BUS KONSEKRUOTAS TEISINGAS {KAINA-

ULJ5 VIMAS

VATIKANAS, kovo 10. - 
Svarbiausioji priežastis, dėl- į Mupagonėję^ vokiečių grafas 
ko šiandien Europa ir visa Bm«t von Rwentlow, kurs 
žmonija gyvena didelį ekono- >’ra vokiečių pagoniško kulto 

minį ir yyolitinį krizį ir var priešakyje, savo redaguoja
mam laikrašty “Reichsvvart” 

;ai i puolgus, yra ta, kad užmiršti reli
giniai ir civilinio gyvenimo 
principai, būtent, visiška* pa-18kupų, kūts1 energingai kovo- 
siaukojimas religijai ir kra-j ja prieš vokiečių naciizmų. 

štui ir sąžiningas gyvenimai gj kart* krikščionybės

ir vėl piktai i puola kardinolų
Faulhaberį, -Municho arkivy

Taip kalbėjo premjeras 
Mussolinis į priimtus pa* save 
Šventojo Grabo vyčius, kurie 
maldininkais atvyko Ryman ir 
anksčiau buvo Šventojo Tėvo 
audiencijoje.

priešas reikalauja, kad iš kar
dinolo būtų atimta Vokietijos 
pilietybės teise. Pareiškia, 
kad kardinolas yra paskirtas 
Popiežiais legatu, tad jis turi

NEPAMIRŠTA SAVO
RELIGINIŲ PAREIGŲ

WASHINGTON, kovo 10. -į 
Naujas J. Valstybių ambasa- 
dJorius Kubai, Jefferson Caff- 
rey, yra uolus katalikas. Ka
da jis nuvyko Ėavanon, atlan
kė kunigų jėzuitų kolegijų, 
kad pasiskirti dvasinį patarė
ju

Ambasadorius Caffrey yra 
atverstas katalikybėn. Jis tu
ri gražų įprotį kasdien atlan
kyti Švč, Sakramentų. Prieš 
apleisiant Washingtonų, jis 
patarnavo kunigui per Mišias 
Georgetovn universiteto ko
plyčioje. Tenai jis priėmė šv.

būti išimtinai ir Vatikano pi- Komunijų intencija, kad Die-

Armijos lakOnstl privalo daugiau 
lavintis

PILIEČIŲ BALSU... Ha;PERSKAIČIAYlHAS 
COOKO APSKR.

Cooko r p-VriJties piliečių 
bųlsavimai 1932 rudenį įvykę 

naujo bus perskaičiuoti,iš

WA»SHINGTON, kovo 11.- 
Prez. Roosevelto įsakymu žy
miai susiaurintas oro pašto 
vežiojimas, kada jis painfor
muotas, kad jau dešimts ar
mijos lakūnų žuvo.

Prezidentas pareiškia, kad 
jam nebuvo žinoma, kad armi
jos lakūnai prie to darbo ne-

kad susekti padarytas balsus, parengti ir neturi atitinkamų
suskaičiuojant suktybes. Į lėktuvų. Kada kontraktai su

Taip nusprendė vyresniojo: privačiomis oro linijomis pa

Paskirtas Chicagos arki
vyskupijai vyskupu pagelbi- 
ninku monsign. W. D. O’Bri- 
en vyskupu bus konsekruotas, 
balandžio mėn. 25 <J. Švč. Var
do katedroje. Kofisekratoriurh 
bus Jo Emin. Kardinolas 
Mundelein. Cerąmonijose da-r 
lyvaus . ir apaštališkas delega
tas J. Valstybėms, Jo Eksc. 
arkivyskupas A. G. Cicogna-. 
ni.

Konsekracijos ceremonijose 
kardinolui asistuos Dalias, 
Tex., vyskupas Lynch ir Chi
cagos vyskupas pageTbininkas 
Sheik Pamokslų sakys San 
Francisco, Cal., koadjutorius 
arkivyskupas J; J. Mittv.

ATRADĘ KARALIENĖS 
ŠEBOS NUĖSTA

Cooko apskrities teisme tei
sėjui Jarecki liudyta, kad tur
tų įkainavimas už 1931, metus 
šioj apskrity padarytas mažų
jų namų savininkų kaštais di
džiųjų savininkų naudai. '

Taip liudijo įkainotojo ofi- 
«e diHęs H. S. Cutoiorė. IŠ 
pradžių jis buvo įkainotojo 
vyriausias geibėjas, o paskui 
— tik klerkas, kadangi jis ne
pritarė įkainavimo tvarkai, 
kuri pasirodė naudinga tik tur 
tingiesiems.

Anot jo, mažųjų namų sa
vininkais visiškai- nesirūpinta. 
Nepasiųsti žmonės apžiūrėti 
apylinkes irnaipūs. Viskate iš 
galvos.diirbta? Tad ir išėjo ne 

(teisingas turtų įkainavimas.

ALABAMOJ ANGLIA
KASIŲ STREIKAS

liečiu.
Kad kardinolas Faulhabcr 

paskirtas Popiežiaus legatu, 
apie tai Vokietijoj oficialiai 
nepaskelbta.

vas gelbėtų jam jo naujose pa 
reigoae.

teismo teisėjas J. J. Kelly, 
pas kurį kreiptasi, kad jis su
stabdytų balsų perskaičiavimų 
j r įsakytų, kad minėti balotai 
būtų sunaikinti, i

naikinti, jis painformuotas, 
kad privačių lakūnų darlĄ 
gali užimti karo lakūnai.

I>abar pasirodo, kad pada- 
į rytų klaida. Tad pašto vežio-

Teisėjas Kelly palaikė ap-jjimas susiaurinamas ir duo* 
skrities teisėjo Jareckio nuo-' dama progos armijos lakiu 

Am b.'Caffrey dang įdomau-ė sprendį, kad balsai turi būt nams daugiau lavintis, 
ja arkeologrniais projektais I perskaičiuoti. Rinkimai turi Į Nuo šiandien tad oro paštas

JASPER, Ala., kovo 10. — 
Apie 4,000 angliakasį} sustrei
kavo Walker apskrities kasy
klose. Kiti -5,900 angliakasių 
streikuoja kitose Alabamos 
apskrityse, .

Į streiko ištiktus regijoftds 
pasiųsta valstybės kariuome
nė, kadangi numatomi sumiši
mai.

Angliakasiai reikalauja, kad 
kompanijos pripažintų “che- 
ck-off” sistemų. Ši sistema 
yra ta, kad kada angliaka
siams išmokamas už, darbų at
lyginimas, tai'Rbiųpeiiijos iŠ 
atlyginimo painia užmokestį, 
priklausantį unijai. Tokiu bū

Kol kas nėra galimybės įsi- 
vaizduoti, į kų naciai pakeis 
vokiečb} tautų, jei jie ir toliau 
taip sės visumoje pagonizmo 
sėklų. z r1' - >- * - .

Šventoje Žemėje, kadangi te
nai yra katalikybės ir krikščio 
nybės lopšys.

būti teisingi, suktybėms netu- kone visiškai sulaikomas.
ri būt vietos, sako teisėjas.

——t-rr—

SUOMIU KARIUOMENL 
SVEIKINA LETUV4

“MAŽOJI SANTARVĖ” 
pro ano GRĮŽIMU

PASITRAUKĖ 1$ PIRMI
NINKO VIETOS

JAPONŲ PARLAMENTAS 
PASITIKI MEISTERIAIS

WASHINGTON,

VIENA, Austrija, kovo 10. 
— Čekoslovakijos užsienio rei 
kalų ministeris Benes paskel
bė svarbu pareiškimų. Jis pa-

kovo 10. 
i — Paštų departamento sekre
torius Farlev pasitraukė iš

Lietuvos ✓Nepriklausomybės 
šventės proga Suomijos ka- žymėjo (ir tai ne pirmų kar
•riuomenės Laikraštis “Suomen | tų), kad “mažoji santarvė 
Sotilas” išleido specialų Lie- (Čekoslovakija, Jugoslavija ir
tuvai paskirtų numerį. Turi
nyje, be kitko,-yra: ? Lietuvos 

tautos himno suomių poeto 
Hirvisepa padarytas verti-

Rumunija) tuojau pakiltų ka- 
ra«ų. jei HapSburgų dinastijos 
princas \Otto grįžtų Vertgrr- 
jon, arba Austrijon tikslu al-

pas it raukė 
demokratų partijos krašto 
komiteto pirmininko vietos, 
kadangi prezidentas Roosevel 
fas to pageidavo. Preziden
tas nusprendė, kad. partijos 
vadai, negali vienu žygiu užim 
ti dviejų, ar daugiau, atsakin
gų vietų. .

TOKIJO, kovo 10. — Japp-, 
nų parlamento negausinga at
stovų srovė padavė sumany
mų, kad parlamentas reikštų 
nepasitikėjimo ministeriu ka
binetu, kurio nariai daugiau
sia yra užimti ne krašto rei
kalais, bet golfo mušimu.

NELEIDO KALBĖTI

WASHINGTON, kovo 19. -, Patikrinimų boardas tad suj <* nereikalinga iš saro ‘virinte " — "‘i Kongreso ‘ atstovė Edith N*
K, rinkti motrentį. Tai pa- padarytas Suomijos karinome stę. 1'

mažino mokesčius lo nnož. uz. '______ „ t „riWnimM t.;,,™™ k.

PARYŽIUS, kovo 10. — 
Pranešta, kad dn prancūzai 
lakūnai atradę Arabijos tyry- 
nuose legendariai turtingų 
karalienės Šebos dingusį mie
stų Saliamono laikais.

Tekūnai praneša, kad apie 
20 iš tolo įmatomų bokštų te
bestovi.

Tas yra apie 1,900 mylių 
pietų rytuose nuo Jeruzalės. 
Žilos senovės laikais tose apy
linkėse, kūr šiandien neperei
nami dideliausi tyrvnai, buvo 
derli žemė.

visus mažuosius namus. Įkai- įdaro ko,mPąnijos. 
notojas prieš t/*i kovoja.
svarbu veikai, svarsto apskrb ISNYK0 “SAUSUMAS” 

ties teisėjas ir dalis mokesčių.

nės sveikinimas Lietuvos ka 
rtuomenet, E. Lisitzin straip
sniai “Lietuvos kraštas ir tau 
ta,” “Kaunas, Lietuves šyp

Rogers, resp. iš Mass., norėjo 
Benes sako, kad tik vienas | kalbįeti rūmuose apie žūstan-

nž 1931 metus dar nemokėta.

DAR DU ARMIJOS 
LAKŪNAI ŽUVO

C'HEYENNE, Wyo., kovo 
10. — Arti šio miesto lėktuvų 
stoties nukrito' ir su lėktuvu 
sudegė du armijos leitenantai 
lakūnai, kurie buvo skirti ve
žti paštų. Šį kartų jie skrido 
be pašto, vien išbandymui, 
kaip skristi naktį. Matyt, mo
toras sugedo.

Illinois valstybės vyriausias 
prokuroras Kerner paskelbė, 
kad buvę prieš prohibicijos 
įvedimų “sausieji” mieste
liai, kaip tai Evanstoft, Oak 
Park ir kiti šioje valstybėje, 
po gegužės mėn. 10 d. pasiliks 
“Slapi,” jei iki to laiko tų 
miestelių gyventojai nenubal
suos įvesti pas save prohibici-

santi sostinė” ir “Lietuvos
kultūra,” dr. R. Ollerlo straip 
sniai apie Basanavičių ir apie 
Lietuvos istorijų, be to Straip
sniai apie Lietuvos šaulių sų- 
jungų, Lietuvos kariuomenę, 
Klaipėdos kraštų, “Kaip Lie
tuva vėl atgavo savo nepri
klausomybę,” apie suomių 
kareivių kapus Skapiškyje, 
Lietuvos ūkiškų gyvenimų ir 
t t.

šio princo kai paprasto pilie
čio grįžimas “mažajai santar
vei” būtų nepakenčiamas, o 
kų jau sakyti apie norų atsta
tyti monarkijų.

Anot ministerio, monarki- 
jos atstatymas yra Europos 
taikai pavojingas. Nes tada, 
girdi, katalikiškoji Vengrija, 
arba Austrija tuojau imtų pla

NEGALIMA IŠDUOTI 
PASLAPČIŲ

čiuosiuR oro pašto armijos la
kūnus. Pirmininkas Rainey 
neleido jai kalbėti.

VOKIEČIAI VISIŠKAI UŽ
DARE MAŽĄJĮ SUSI

SIEKIMĄ

GENERALINIS STREIKAS 
KUBOJE

“Liet. Kel.” praneša, kad 
antradienio rytų mažasis pa
sienio susisiekimas iš vokie
čių pusėn visįškai uždarytas. 
Formalus uždarymo įsakymas] 
būsiąs dar išleistas vasario 
26 d. Nno antradienio ryto 
uždrausta įgabenti per sienų 
į Vokietijų vi šoki maisto pro
duktai.

HAVANA, kovo 10. — (Vi
soj Kubos saloj pagaliau pa
skelbtas generalinis darbinin
kų streikas. Tai radikalų prie 
įmonė prieš vyriausybę.

Prez. Mendieta pareiškia, 
kad tarp darbininkų veikia 
daugiausia komunistai. Bet 
tai tuščios jų pastangos, sako 
prezidentas.

LONDONAS, kovo 10. — 
Anglijos vyriausybės Įsakymu 
ištraukta iš cirkuliacijos dar
bo partijos vado George Lans 
būry biografija, kurių paraM 
jo sūnus Edgaras. Dėl to, kad 
knygoje paliesta ministeriu 
kabineto tarimų paslaptys.

KLAIPĖDOS MIESTO SĄ
MATA M MIL. LITŲ

— Dabar: Lietuvoj iŠ viao 
yra 11327 svetimšaliai. Arti 
5,000 jų yra Klaipėdos kra
šte. Svetimšalių skaičius vis Į

Klaipėdos miesto valdyba 
paruošė šiems metams Klai
pėdos miesto sųmatų. Rųma- 
ta subalansuota 83 mil. litų, 
t y. 370,009 litų mažiau už 
pernai. '

Numatyta gauti A miesto 
turto ir įvairių netiesioginių 
mokėačių 43 mil. litų, o tiesio
ginių mokesčių gyventojams 
tenka sudėti per 3 mil. litų.

mažėja. PLATINKITE •'nRAUGĄ

. .. į

Daugumai halsų parlamen-' 
tas visgi atmetė šį suma n y 
ir tuo būriu kabineto n ana 
pateisinti.

NORI KONTROLIUOTI 
TROKUS IR BUSUS

WASHINGTON, kovo 11.- 
Geležinkelių koordinatorius

(Eastman reikalauja, kad kra*
što vyriausybė imtųsi kantra^

PABĖGO IŠ BAUSMINIO liuoti trokų ir busų judėjimų;
. *---------------- — iŪKIO

MICHIGAN CITY, Ind., TOKIJO, kovo 11. — Žinioj
kovo 10. — Žudikas Paul Hat mis iš Korėjos, pietryti) lin# 
rell pabėgo iš valstybės baus- nuo Vladivostoko bolševife 
minio Warren ūkio. Jis buvo pagrobė japonų žuvininkų lai* 

nuoti, kad atgal monarkijon ; nubaustas visam gyvenimui, vų su 14 japonų.
...................... .................. — . ....... ....... ................. — ■prijungus tuos kraštus, ku

riuos šiandien valdo “mažo
ji santųrrė.”

Ministeris Benes šį savo pa- 
reiškimų paskelbė ne be pa
grindo. Ateinančių' savaitę 
Ryme įvyks svarbi trijų val
stybių konferencija, kurioje 
dalyvaus Vengrijos premjeras 
Ooemboes, Austrijos kancle
ris Dollfuss ir Italijos prem
jeras Mussolini. Ministeris 
Benes spėja, kad gal toje kon
ferencijoje bus aptariamas ir 
princo Ūtto grįžimo klausi
mas. Jis nemano, kad prem
jeras Mussolini pritartų prin
co grįžimui. Tačiau “mažo
sios santarvės” vardu įspėji- 

” mas .yra geras dalykas.

Kį TIK ATĖJO K LIETUVOS
Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:

AitnyskvasJ^isMatiiltvičiiis
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys

kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai,' pro
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir 
Ganytojiški Laiškai.

Aptaisyta audeklo viršeliais. Pnsl. 310. Kaina $1.90.
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie 

tuojana pareikalaus.
nuplak:
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DIENOS KLAUSIMAI

MŪSŲ SPORTININKŲ DIENA

“Vujuus darbuotojams - organizatoriams 

skhiąmos piniginės dovanos, kurios bus pa

skelbtos atskiru pranešimu.

iSusivienynao valdyba ruošėsi ir tikėjosi 

vajų pradėt daug anksčiau, bet nuo to su-

| tankis lietinius liet. išeiviu reikalais
Sunkiaisiais spaudos drau

dimo laikais, lietuvių tautos 
laikė vaikų naujų certifikatų užtvirtinimo ’ kovose dėl savo teisių, dėl lai-
reikalas. Būsimam vajuj daugiausia pasiti

kima gaut jaunų narių ant kurių remiasi 

organizacijos ateitis, dėl to naujų certifika

tų užtvirtinimas turi didelės reikšmės.

•*. ' » i , y.
Prieš vajui prasidėsiant organe bus pa

skelbti reikalingi paaiškinimai ir kuopoms 

bus išsiųstos instrukcijos, atatinkamos blan

kos ir liudymų formos. Centras taip pat tiki

si prieš vajų išspausdini organizacijos kons

titucijų su naujausiomis pataisomis ir prie

dais ir išsiųst kuopoms išdalinimui seniems 

nariams ir naujai įstojantiems.

Naujų narių vajaus pageidavo organiza
cijos veikėjai, kuopos ir apskritys. Dabar ar

nusilpninsime, o juk mes ir 
šiaip esame nedidelė tauta.

Savo tikslo ' besiekdama
DULR rūpinasi suorganizuoti

Mes, lietuviai, turime gana daug pagar
siu sportininkų visose sporto šakose. Bė
jau nebėr kolegijos ar universiteto, kur 

ūt lietuvių, pasižymėjusių sporte. Yra jau 
ir profcsijonalų sportininkų. Tai pa- 

kad lietuviai ir toj srity yra gabūs ir 
tik kad nepasilieka kitų tautų užpakalyje,
jas pralenkia.

Dariaus ir Girėno paminklo fondo konii- 
Clūcagoje labai gerų dalykų sumanė. Jis 

iko visus žymiausius lietuvius sportinin- 
iš įvairių kolegijų ir universitetų ir jų 

organizuoja lietuvių sportininkų die-
Iš jų sudarytas krepšiasvaidžio jauktas 
aketball tymas) ir pastatomas prieš gar-
Amerikoje “Lifscliultz Fast Freight” 

jų. Tai bus labai Svarbus įvykis lietuvių 
rtininkų gyvenime. Toji sportininkų diena

■S šeštadienyje, kovo mėn. 24 d., 132 Field 
ptilery arinory, Chicagoj.

&iuo svarbiu įvykiu turėtų susidomėti ne 
jaunimas, bet visa mūsų visuomenė. Juk 

ūeins bus įdomu matyti, kaip mūsų pagar-
jauntioliai grurnsis su svetimtaučiais.

Sportininkų dienos visas pelnas eis Da- 
,us - Girėno paminklo statymo naudai. Dėl 
kas atsilankys į šį sportininkų parengimų, 

trems labai svarbų tautinį reikalų.

Visiems juk aišku, kad savo žuvusioms 
kūnams paminklų turime pastatyti. Fonde 
u yra penki tūkstančiai dolerių. Mažiausia 
ir tiek reikia. Dėl to kiek galėdami parėm
ime kovo .24 d. parengimų ir tūo pačiu pa
rginkime paminklo fondų ir, be to, duoki- 

savo jaunuoliams sportininkams akstinų 
ti aukštyn u- garsinti lietuvių tautos var-

L. R. K. S. A. VAJUS IR SMMAS

ria dovanas. Dovanų suskirsty' PI EMA MIC 
mas daromas loterijos būdu ■ liHL^LCn

! (traukiant bilietus) ir būnu 11
I kartų per metus kiekvieno mė 
nėšio 23 dienų DULR bute.’

Jau buvo keli mėnesiniai do 
vanų suskirstymai. Kelios do-

MINIS APSAUGOS 
DARBAS

Nors apie nusiginklavimų ir 
taikų i labu r daug kalbama, tu 
čiau karų pavojaus šios kal-

svėa, dėl Lietuvos Nepriklau

somybės Jūs, broliai amarikie-
čiai, visuomet stovėjote gar- ___o„_____________ ,______________ ___  , . ,
taigoj. Lietuvos Tėvynės nr. Lietuvos sienų ir juos tvirtai' ““ženrny. PėSios stontbtostos ,bos nesumažina. Tai gerai su

4 •• • • S /IaOODAC’ >71 OMO fll) (MIO Ilill 10 vufcntd su ita T nwvL.il rttvt ~

gyboje; nesigailėdami jokio da

Tiso pasaulio lietuvius, kurie j™08 d“o,os >"
tik gyvena uš Nepriklausomos liolika po 400, po 50 lt. ir duug

rbo, rūpesčio, lėšų tvirtai irė- 
mėte visos tautos reikalų.

Tų aivo kilnų garbingų da
rbų darėte per ištisų pusamžį.

1 -»• • • i rp, k r iri *
Jūsų taip žymiai remiama Lie; _ ’

dovanos: viena 50,000 litų, 10 pranta ir Lietuvos visuoųięnė, 
po 10,000 lt. 10 po 1,000, 10 o tuo pačiu gerai žino ir kas 
po 500, 10 po 150, 30 po 100; dėtųsi karui ištikus. Dabar

tuviui išeiviu ktmgS^T^mZ1 litų irtt P*1*“*® * loto-.visi tiki, kad karo atsitikimu 
K,-..., .,-.ė,...-. i,. rijų vienuoliktame tošims, t? didžiausias pavojus gręstų iš

y. rugsėjo 23 d. Į oro ir stengiasi pasiruošti
Iš viso per matus vienuoli- Į priešlėktuvinei apsaugai. Tuo 

kuose Lošimuose DULR skiria pučiu keliu eina dabar ir Lie- 
85,011 dovanų 400,000 lt. su- tuva.

paremti. Tam tikslui DULR 
rengiasi

1) sušaukti viao pasaulio lie

ir būtų apsvarstyti visi išeivių

tuva sėkmingai grūmėsi su' 2) nustatyti viso pasaulio

gaisrų iš griuvėsių, karo lau- 
tinasi proga visiems gerų norų veikėjams pa- kuose kovėsi su nuožmiais, prie

rusų priespauda, atgavo spau-i lietQ''iams ^^iauis vien, U- 
dų, kėlėsi po pasaulinio karo aTenWs «“»; kurioje vi-

sidarbuot organizacijos ir savo žmonių ge-
»»rovei

Malonu girdėti, kad nors kartų Sus-mo 
centras prisirengė prie naujų narių vajaus ir 
išdrįso jį paskelbti. Mes buvome to nusista
tymo, kad ši organizacija kuo dažniausia va
jus rengtų, nes sulyginamai dar ji nėra na
riais gausinga. Reikia tikėtis, kad šiuo va
jaus metu bus užinteresuotas jaunimas ir ši
mtais rašysis į Sus-mų. Manome, kad ne tik 
pati Sus-nio valdyba, bet visi mūsų visuo
menės vadai šiuo svarbiu reikalu susirūpins.

“Garsas” taip pat praneša, kad L. R. K. 
S. A. 48 seimas įvyks šių motų birželio 25— 
28 dienomis, Newark, N. J. Tai yra svarbus 
įvykis organizacijos gyvenime ir dėl to iš 
anksto reikia pradėti prie jo rengtis.

“NEZALIBŽNINKŲ”, TAUTININKŲ IR 
SOCIALISTŲ UNIJA

Lietuviškieji ‘ ‘ nezaliežninkai ’ ’, tautiniu 
kai - fašistai ir socialistai jungiasi bendram 
darbui — griauti lietuvių katalikų veikimų. 
“Dirva” 10 nr. praneša:

“Kalbėtojai bus žymūs svečiai iš kitų 
miestų: Kun. M. Valadka iš Lawrence, Mass.; 
Kun. V. Vaicekauskas iš Scranton, Pa.; vie
tinis klebonas Kun. X. M. Žukauskas, prie 
to bus ir civilių kalbėtojų, P. Pivaronas iš 
iš Clevelando “Dirvos” redaktorius K. S. 
Karpius”.

Gal kas pamanys, kad laisvamanis “D- 
vos” redaktorius K. Karpius susiprato ir gri
žo Bažnyčion. Bet aukščiau išvardytieji as
menys nėra kunigai, bet vadinamųjų “neza
liežninkų” “pryčeriai”, neturį nei mokslo,

šais. Ir laimėjo. To laimėjimo 
garbė ir Jums, broliai, didelė
je dalyje priklauso.

Tačiau lietuvių tautos gru
mtynės dėl savo teisių bei ge
rovės dar toli gražu nebaig
tos. štai, po visų pasaulį išsi
sklaidę, o ypač Pietų Ameri
koje gyvenų tūkstančiai lietu 
vių išeivių dvasiškai ir medžią 
giškai skursta, didelė gi mūsų 
tautos dalis, Vilniaus krašte 
ir Prūsų Lietuvoje, svetimųjų 
pavergta, dar tebevelka sun
kų jungų. Visus juos reikia 
suorganizuoti į vienų stiprų 
kūnų ir paremti jų sunkioje 
kovoje dėl tautiškų teisių ir 
medžiagiškos buities pagerini
mo.

Be dvasiškos paramos dau
gelis mūsų brolių moraliai su
smunka, nutausta, medžiagiš
kai gi neparemti išeiviai ba
dauja, sveikatos, o kartais net 
ir gyvybės netenka. Kiekvieno 
susipratusio, šviesaus lietuvio 
pareiga remti mūsų brolius. 
Bet tiksliai tai galima daryti 
^ik per Draugijų Užsienio Lie
tuviams Remti (trumpai: 
DULR), nes ji užsienio lietu
vių rėmimų daro, susižinojus 
su Lietuvos konsulatais bei ri
mtomis pačių išeivių organi
zacijomis.

- Atminkime, jog apie 40 nuoš. 

visos mūsų tautos yra išemi

gravusi arbų gyvena už No

so pasaulio lietuviai minėtų 
Lietuvų, savo tautų, spręstų 
savo vietos ir viso pasaulio iš
eivių reikalus ir jaustųsi vie
nos tautos vaikais;

3) steigti tinkamose šalyse 
lietuvių žemės kolonijine, ka
nte susispietę lietuviai nenu
taustų, neskiltų nuo mūsų tau 
tos, bet sudarytų tvirtų mūsų 
tautos dalį;

4) jau šiandienų J)ULR vi
sokeriopai — pinigais bedar
biams, knygomis, laikraščiais, 
stipendijomis, besimokinan
čiam jaunimui ir p. — remia 
lietuvius, kurie gyvena už 
Nepriklausomos Lietuvos sie
nų ir kurie yra tos paramos i 
reikalingi. -

Amerikos lietuviai. Dėkitės 
į DULR, organizuokite jos 
skyrius, remkite jos darbus, 
stenkitės pritraukti kuodam 
giausia prie DULR tikrųjų na 
rių ir narių rėmėjų; bendro
mis jėgomis sukurkime galin
gų organizaciją, tada mūsų iš
eiviai turės savo žiemės ūkio 
kolonijas, mokyklas, bibliote
kas ir kitas įvairias kultūros 
bei ekonomiškai - finansiškas 
įstaigas, tuomet visi lietuviai, 
gyvenantieji už Nepriklauso
mos Lietuvos sienų, bus apsau 
goti nuo nutautimo bei nyki
mo.

DULR nariai, kurie priklau 
so prie jos skyrių, vadinasi ti
kraisiais nariais ir moka na
rio mokesčio 12 lt. metams, o 
kurie jų remia tik pinigais va
dinasi, nariais rėmėjais ir mo
ka nemažiau 10 lt.

Hui.
Jeigu norite būti DULR na

riais atsiųskite metinio mokes
čio 2 doleriu, tada įrašysime

Tiesa, priešlėktuvinei apsau 
gai organizavimo darbas Lie
tuvoje pradėtas dar neseniai, 
tačiau jau truputį pastūmėtas

‘Garsas” paskelbė, kad šiomis dienomis 
pkęs Lietuvių R. K. Susivienymo Pildomo- 
Kouiiteto pusmetinis susirinkimas nutarė 

ūzacijos naujų narių prirašinėjimo va- 
pradėti šių metų balandžio 15 d. ir tęsti 

;i 1935 m. sausio t d. Tno nukalu “Gar-
Įjto” praneša:

....ųuL-L'-■ '. n.ip?

Vatdmikiis Bajoras
(Belgų legenda) v

Turtingas Briuselio pirklys panoro nu 
pirkti senų pilį. Nusikamavęs savo dar
bus mėgo jis išvažiuoti į kaimų, pa k vė

jo t i tyru oru ir |>uilst(i. Tam kaip tik 
tiko sena pilis. Jis buvo girdėjęs, jog 

»j pily vaidenasi. Kartais pasirodanti bu
tą ponia, kartais riteris, kuris savo trao- 
lyruosi vidunakty neduodąs ramybės, Pi
rtys jokiais vaiduokliais netikėjo ir ste- 
5josi, kaip galima tokiom pasakom tikė-

Manydun.as, kad |»asak ujimas apie 
pilį yra tik gudrutis pirklio, kuris

>ri pigiai jų nupirkti prasimanymas, su-- 
lokėjo sųvininki i reikiamų pinigų sumų.

Pilies pasižiūrėti sukvietė jis savo 
raugus. Nors kelionė .juos nuvargino, bot 
•ie putojančių vyno taurių buvo viskas 
bniršta.

nei kitokių tam darbui •kvalifikacijų. Tauti
ninkų fašistukas dedasi prie jų ne dėl tikė-|pry,iausomog Lietuvos sienų, 
jimo reikalų, bet tuo tikslu, kad jiems pa-'jeiga nesirūpinsime tokia di
dėti klaidinti žmones ir juos atitraukti nuo :l(je(e tautos dalimi, mes jos ne- 
Katalikų Bažnyčios. Dėl to pigu suprasti ko-1 netekę gi save labaiI riams ir nariams rėmėjams skiįkštė 5
kio negarbingo darljo ėmėsi “didysis fašis-J

tas” Karpius.
Bet socialistai tautininkams irgi nenori

užsileisti. “Naujienos” nuolat garsina “ne- 
zaliežninkų” reikalus ir už juos agituoja. 58 

i nr. paskelbta tos pačios “nezaliežninkų” pra

Lauke siiuitė audra ir stambūs lie
taus lašai barškino į langus. Pasistiprinę 

ir įkaitę visi linksmai juokavo.
Linksmiausias buvo pats šeimininkas. 

“Palaukit”, tarė jis, “rytoj aš jums pa
rodysiu visą pilį, tada jūs stebėsitės geru 
mano pirkiniu! šiandien turiu tik tiek pa
sakyti, kad aš tai nupirkau už, palyginti, 
menkų kainų vien tik dėl kvailų žmonių 
prietarų. Mat, sako, esu šioje pilyje kaa 
tai vaidinasi todėl, kad įsitikinti, ar tai 
tiesa ar ne, vienas iš mūsų šiąnakt tam 
kambary, kur vaidenasi turės pernakvoti. 
Tad trauksim burtą kuriam teks”.

įkaitę svečiai pritarė Šeimininko pa
siūlymui ir prašė plačiau papasakoti vai
duoklių istorijų.

“Gerai”, tarė šeimininkas “aš jums 
visa papasakosiu, kiek tik aš žinau.

KadA kalvinai Olandijoj plėšė kata
likų bažnyčias, niekino šv. paveikslus, slo- 
vylas ir šv. Sakrąnmntas, šios pilies po
nas buvęs karštos kalvinas. Jis išplėštas

Jus arba kų Jūs nurodysite į į pirmyn. &iuo dalyku rūpinasi 
mūsų Draugijos narius ir Jūs Lietuvos Aero Klūbas, kuris 
arba Jūsų nurodytas asmuo
dalyvaus dovanų suskirstymo 
(loterijoj). Tas pats asmuo ga 
li įmokėti kelis mokesčius, ta
da loterijoj dalyvauja tiek kar 
rtų, kiek kartų bus įmokėta 
po 2 doleriu.

Parašykite mums laiškų, o 
mes išsiųsime DULR įstatus, 
dovanų (loterijos) lentelę ir 
paaiškinimus kaip reikia vy
kdyti mūsų darbus.

Atminkime, jog kiekvienas 
centas, įmokėtas mūsų Drau
gijai, eina lietuvių tautos la
bui. Todėl visi stokime į vie
nų didelį bendrą mūsų tautos 
darbų — visi dėkimės į DULR 
ir visomis jėgomis remkime 
šių taip naudingą Lietuvai 
Draugiją.

Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti Valdyba:

Pirmininkas: Advokatas R.
Skipitis, Vicepirmininkas: Už
sienių Reik. Min. Sekretorius 
O. Kalriukžtienė. Iždininkas 

L. Šaulių Sųjungos tautiško 
aukl. ir propagandos sk. Ve
dėjas V. Daudivardas. Nariai:
V. D. Universiteto Prof. M.
Biržiška, “Trimito” Redakto
rius J. Kalnėnas, Kauno Ligo
nių Kasos Valdytojas K. Ka- 
sakutis, Sekretorius: Ats. Ma
joras Ę. Ruseckas.

Adrasaa: Draugija Užsienio 
Lietuviams Remti (DULR),

DULR savo tikriesiems na-! Kaunas, Nepriklausomybės ai

kalbos. Net žymesnėms raidėms praneša: 
“Kunigo M. Valadkos ir kun. V. Vaicekaus
ko prakalbų maršrutas”.

Šiaip jau tautininkai pykstasi su socia
listais. Bet kada einasi apie griovimo kata

likų įstaigų ir žmonių klaidinimą bei trau
kimų jų nuo Bažnyčios, jie sutaria ir bendrai 
dirba. Kaip sau norit, “nezaliežninkų”, tau
tininkų ir socialistų “unija” labai negarbin
ga.

pasiryžo suorganizuoti bent 
100,000 narių, kurie būtų prieš 
lėktuvinės apsaugos skleidė
jais platesniuose visuomenės 
sluogsniuose. Klubai šio tiks
lo, kaip atrodo, pasiekti pa
vyks, nes diena iš dienos į jo 
narių eiles stoja vis šimtai 
naujų žmonių.

Kad parodžius, žmonėms, kas 
tai yra pavojus iš oro, Lietu
vos Aero Klūbas išleido kny
gų “Kas žinotina apie prieš
lėktuvinę apsaugų”, ir ruošia 
kitų apie nuodingas dujas, ku
rias gali išmesti virš apgyve
ntų vietų lėktuvai. Šios kny
gos yra dalinamos nariams dy ' 
kai. Be to, klūbas visur iškar 
bino. plakatus, kuriuose šau
kiama prisidėti prie to visai 
valstybei svarbaus darbo. Kad 

1 dar labiau parodžius, kas žmo 
nių laukia iš^oro karo metu, 
neseniai klūbas Kauno aikštė
se pastatė milžiniškus lėktuvi
nių bombų pavyzdžius. Kiek 
vėliau tų bombų pavyzdžiai 
bus išstatyti ir kitose žymes
nėse Lietuvos vietose.

Apsisaugojimo nuo lėktuvų 
ir nuo ųaodingų dujų tikslams 
klūbas ragina visuomenę įsi
rengti savo namuose speciales 
slėptuves. Norintiems yra tei
kiami nurodymai, paaiškini
mai ir net pašalpos. Be to, Ae
ro Klūbas dar užpirko 290,000 
dujokaukių, kurios bus išda
lintos nariams.

Lietuvos visuomenė priešlė
ktuvinės apsaugos darbui gy
vai pritaria. Pats darbas yra 
sunkus, nes" tai tik pirmieji 
žingsniai, tačiau ir tai, kas 
buvo daryta ligi šiol, jau da
vė gražių vaisių. Tsb.

šv. Ostijas lesinęs savo papūgoms. (Čia 
iminėtas faktas yra istorinis, kaip pasako
ja J. Bapt. Veisas savo “Pasaulinėj isto
rijoj”, ištikrųjų buvęs Niderlanduos ba
joras, kuris daręs tokius nusižengimus.)

Užtat, dėl tokio savo darbo neturįs 
nė numiręs ramybės ir laikas nuo laiko 
pasirodųs su-ciborija rankoje. Daugiausia 
tai atsitinka audringų naktį. O šiandien 
kaip tik ir yra tokia naktis!”

Visi svečiai juokėsi o vienas dar pri
dėjo: “Gal yra tik vienas “dvasių kam
barys”, kur tas ponulis mėgsta lankytis”.

“Žinoma”, atsakė šeimininkas, “kaip 
tik tų kamliarį, kur kabo jo paties paveik
slas, jis landus”.

“Tai aš eisiu miegot į tų kambarį!” 
Sušuko -jaunas geltonplaukis vyras, kuris 
buvo ijųžiningai ištuštinęs vyno butelį ir 
kurio akys žibėjo pasitenkiųimu.

“Aš norėčiau dar šiąnakt susipažinti 
•su tuo dėde”.

“Bravo Valerijau!” sušuko vienas. 
“Tat mums nereikės nė burtų traukti įr 
rytoj jau žinosim kaip tau naktį ėjosi. 0 
Valerijus nesumeluos, būkim tikri!”

“Tai jau iš jo matyti”, tarė šeimi
ninkas kratydamas Valerijaus rankų, “to
ki vyrukai visada būna drąsūs”.

“Tarų nereik jau tiek nė drąsos”, at
sakė juokdamasis Valerijus, V bet, kad 
kas neiškrėstų man kvailą juoką, prašau 
duoti leidimų, kad galėčiau iššauti į tų, 
kuris tik prie manęs artinsis”.

“Sutinku”, — linktelėdamas galvų, 
tarė šeimininkas. “Sutinku!”

Jei tau tik patiks! Bet nė vienam mū
sų nėra reikalo eiti šių audringų naktį į 
<lvasių kambarį. O jai kas ateitų tai ir 
išgipidinti negalėtų, nes las vaiduoklis j>a- 
sirodųs tik jo luikų uniformoj ir iš to ga
limu būtų greit pažinti. “Bet ir mes norė
tume pamatyti tų dvasių kambarį!*1 pa
stebėjo vienas ponas.

“Paspėsim rytoj!” atsakė juokdamą-

sis šeimininkas. “Prie dienos šviesos gra
žiau atrodo paveikslai.

Valeri jus tikrai paliudys, jei jam pa
sirodys kalvinas.

Pagaliau laikas gulti, tlcimininkajį nu
rodė Valerijui jo miegamąjį. Tai buvo, 
vadinamasai, dvasių kambarys. Jis buvo 
nedidelis. Ant sienų kabojo paveikslai.

“Tai yra ponas apie kurį buvo kal
bama”, pasakė šeimininkas, rodydamas 
vienų paveikslų.

Aukštai iškelta žvakė nušvietė tam
sius kambario baldus. Iš paveikslo žiūrė
jo kilnus ponas. Jo išpurtęs veidas rodė 
ifesusiv&ldymų, o žvilgsnis, ach tas Žvilgs
niai Pajuokitunai; išdidžiai ir šaltai žiū
rėjo iš paveikslo jo akys. Ttfip galėjo žiū
rėti tik kalvinus mažai nusimanųs apie 
amžinybę, apie jų abejojųs, išdiilus ir pil
nas baimės...

(Daugiau bus)

nwvL.il


•Kovo-March 12,1934
Kovo-March 12,1924Samolis, Av. Antano, Cicero, III.; Elena 

Varniutė, Av. Petro Kenoeha, Wis.; Bro
li i slava Vi.lifinas, Gimimo švenč. Pane
lės, Chioago,. IH. Aioms tenka dovanėlė 
žadėta — knygelė.

Pirmi} ir antri} mįslę atspėjo: ,1. A- 
lekna, B. Česnavičius, L. Dobrovolskytė, 
M. Druktenytė, O. Grudutė, O. Joeaitė, 
L. Markevičiūtė, P. Remenčiūtė, O. Avei- 
kanskaitė. \

Trečią atspėjo: B. Česnavičius, L. 
Dobrovolskytė, M. Druktenytė, L. Mar
kevičiūtė, O. Aveikauskaitė.

Ketvirtą atspėjo: B: Česnavičius, L. 
Dobrovalskytė, M. Druktenytė, O. Gru- 
dutė, L. Markeyičiutė, Remenčiūtė, O. 
Aveikauskaitė.

Penktą atspėjo: O. Grudutė.
Ant 7 puslapio: 1. Šešėlis, ’2. Val

tis, 3. Namai, 4. Rasa, 5. Aguona.
Pirmą atspėjo: Dobrovalskytė. 
Pirmą, antrą i A trečią — M. Druk

tenytė.
Antrą ir trečią — O. .Toeintė. 
Trečią — L. Markevičiūtė.
Pirmą, trečią ir ketvirtą — Pran

ciška Remenčiūtė.
7 taškus laimėjo: Marytė Drukteny

tė, 6 taškus — Pranciška Remenčiūtė, 
5 — taškus; Loretta Dobrovolskytė, Lu- 
cija Markevičiūtė, 4. taškus; Benediktas 
česnavičius, Ona Grudutė, Ona Joeaitė, 
Ona Aveikanskaitė; 2 taškus — Jonas 
Alekna. T)p.dė Taškinis.

Lietuvių Pradžios

Motinos Malda
KOKTU BCDU 
KELIAVO 
ANT ARKIJO 
UŽTIKAI 
DAR (sutrm- 
ptntas)
MAN 
TRECIO 
ASMENS 
ĮVARDIS 
VIRŠUJ R 
ANAS 
DAINAI 
IDANT 
UO
JALRMA- *
ŽODIS
JI (itaug. gal.)
ARGI
GIRDfcJIMO

SANA,RIAI
TARIA
KATRA

KTOMET
TAIPOGI
SU
DABAR
JAl’S.MAŽO-
DIS
URVO
DAIjYKAS
TENAI
SANDARA
TODĖL
TAIGI
Ml’4
IRKLUOTI
Jl’OMT
SVK( (hMilrura

M—ažas mūsų laikraštukas,
A—r. neverta jam centukas!
Ž—Jnučių visokią rasit, .
U-^pą blogą čia pakasit.
•J—ums apysaką, juokų;
U—žminta gan daug mįslių.

D—abar reik tik imt, skaityt,
R—imtų minčių sau įgyt.
A—r pilnai įvertinam,
U—oliam darbui pritariam!
G—alim visi prisidėt —
A—r nereiktų panorėti 
S—avo laikraštį pamėgt!

M—ūsų laimė, atsibudom,
Ū.—mai reikalą pajutom,
S—ava spauda tur rūpėt!
U—žsiimk ja, netingėk!
L—ai tavo jauna širdele,
A—tspindi antra sajulele,
I—r suprask, mielas, kilnų darbą,
K—as pažinti brangią kalbą.
R—ods, nereiktų nė sakyt,
A—r ne aiškiai mums matyt!
Š—tai, skaudus, bet tikras faktas 
T—iems, kuriems ne savas raštas 
U—žima vis pirmą vietą,
K—itataučiais tuoj’ jie lieka, i 
A—r neverta susidomėt 1 
S—avo laikraščiui padėt!

Jūsų Viliukas,

Netoli Maskvos, dideliu Rusijos mies
to, gimė Ivanas Keolov. Neturėjo jis nei 
brolių, nei seserų. Buvo vienturtis sūnus 
dorų, dievotų tėvų, kurie rūpinosi jo kri
kščionišku auklėjimu.

Baigiant jain tryliktuosius metus, 
prasidėjo pasaulinis karas. Tėvas buvo 
pašauktas į kariuomenę ir išvyko atsis
veikinęs su savo mylima žmona ir sūne
liu. Atsiskyręs nuo savo mylimųjų, Tė
vas nepamiršdavo dažnai juos aplan
kyti savo maloniais laiškais. Žinoma, 
nerašė jiems apie vigus karo žiaurumus, 
kentėjimus, nes nenorėjo, kad jie patir
tų karo baisenybes. Ivanas stropiai atsa
kydavo į tėvo laiškus. Mokėjo gerai ra
šyti, nes jau lankė gimnaziją.

Vieną gražią pavasario dieną, Iva
nas, pareidamas iš gimnazijos, užsuko 
į paštą, nes laukė laiško nuo brangaus 
tėvelio. Radęs laišką parbėgo tekinas na
mo. f Parbėgęs, atplėšė laišką ir pradėjo 
mamytei skaityti. Laiškas taip skambėjo:

“Mylimieji, aš mirštu. Neverkite 
manęs. Tegul gerasis Dievulis, kuris ma
nęs pasigailėjo, laimina jnR. Sudiev, pas
kutinį kartą — sudiev P’

Slinko metai. Ivanas, baigęs gim
naziją, įstojo į universitetą, kuris toli, 
toli buvo nuo namų. Atsisveikinus su sa
vo sūneliu, motina pasiliko* vienui viena.

JAUHMA
ŽODIS
PAS

J. Jurėflionls (I..K.)

Mokytojas — Jonuk, pasakyk man, kiek 
bus, jeigu iš keturįų atimsi ketu
ris!
3. Aš ne gėlė, bet iš gėlių; aš ne la-

Mokytojas — Na, jeigu lėkštėje būtų 
keturi kukuliai ir tu juos visus su
valgytum, kas pasiliktų!

Jonukas — Skystimas, ponas mokyto
jau.

Vaikučiai, Dėmesio!
Raštus skiriamus “Mažųjų Draugui” ir mįslių 

įspėjimus siųskite redaktoriui, adresu: Kun. Dr. 
Petras Biskis, M. I. C., Marianapolis, Thompson, 
Conn.

Pinigus už “Mažųjų Draugų” ir laikraftėio 
siuntinėjimo pakeitimo reikalu reikia raityti spaus
tuvės adresu: “Mažųjų Drangas,” 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Th.
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Kas rytas ji eidavo į bažnyčią išklansyti riaus ir gailiai verkdamas prašė Dievo; 
Šv. Mišių ir priimti Švenčiausiąjį. Visas “Pasigailėk manęs, nusidėjėlio.” 
savo maldas ir gerus darbus aukodavo Parėjęs prefc sgvo mainytės,
už savo brangy sūnelį ir žuvusį vyną. Ų- kad ji jam dovanotų. Mamytė dutetiu 
niversitetas, į kurį Ivanas įstojo, buvo džiaugsmų
valstybinis, nekatalikiškas. Čia jis susi
draugavo su laisvų pažiūrų studentais. 
Ir, kaip žmonių patarlė sako:- “Su ko
kiais sutapsi, tokiu pats tapsi.” Ivanas 
paliovė tikėjęs į Dievą, ėjęs į bažnyčią.
Priėjo prie to, kad, pagalios, įstojo į bbl- tiesos kelio, sugrįžo ir dabar kitiems ro
ševikų kariuomenę. išgirdus motina, kas 
dedasi su jos sūneliu* karštai meldė Die
vo, kad atvestų jį į doros ir tiesos ke
lią, kad jos numylėtas sūnelis nerūstin
tų Aukščiausiojo, naikindamas bažnyčias 
ir pildydamas kitokias šventvagystes.
Motina savo sūnelį įspėjo, kad jis neda- Ar jums, -mergaitės, Atėjo kada <iots 
lyvautų tikėjimo išniekinime, bet sūnus i galvą tokia mintis: kuomet par-ašy- 
patarimų neklausė./Visos bažnyčios buvo *4 laiškelį metate į pašto dėžutę, kad j»y- 
uždarytos, katalikai kankinami tr žudo- kiu su juo eina ir aiškus parodymais jūaų 
mi. Ivanas sykį ir motiną įspėjo šaky- būdo bei išsilavinimo. Netvarkingai pa- 
damas: “Neik į bažnyčią!” Bet motina rašytas laiškas parodys jo gavėjui, kad 
jam atsakė: “Eisiu!'” Ir nuėjus į baž
nyčią atsiklaupė prie Šv. Motinos stevy-
los, karštai prašydama Krikščionių Pa 
galbos, kad Ji išgelbėtų jos nelaimingąjį 
sūnelį. Marija išklausė motinos prašymo. 

Vieną dieną, kaip paprastai, motina
rengėsi eiti Šv. Mišių klausyti, tik, fino- telių laiko kaip savo didžiausį turtą 
ma, ne bažnyčioje, nes visos bažnyčios jurgį8 Vashingtou’ae -sykį pasakė: 
buvo uždarytos, bet kur ten požemiuose, . . * , , .. .
kaip kad pirmieji knk&čionys pereekio- “Kuomet jaučia, kad aplink mane
jimo meta. Bolševikai sužinojo, kur bus k‘,a dau«. Pne&» lr ->le “S“. Pn’
laikomos ftv. Mišios. Todėl Ivanas įspėjo 6Pau,s“> elna ?“ 8a™7“ 
motirn,, kad t» dieną ji neitų. Bet moti- n“ draW !"»<»• Ato.rita simtus hūS-
na neklausė. Norėdamas išgelbėti savo
motinų, Ivanas naėjo pas bolševikus ir K“18 .Pasidalinu mintimis.” Km* ola ne
pranešė, kad tų dienų nebus laikomos ftv. 808 ." Pa'»«k»8 da°da ž>'”u» A-
Mišios. Išgirdę tai bolševikai išsiskirstė menkos vada8-
kas «au. Ivanas jau buvo beeinąs namo, Nuo šio laiko, jūs, mergaitės, da-ry- 
kaip išgirdo, kad užpakalyje jį kas šau- kitę pasiryžimą rašyti malonesnius laiš
kia. Atsigrįžęs pamatė mažą vaikelį, ku- ku8. Nerašykite niekniekių. Rašykite nuo- 
ris liepė jam paskui jį eiti. Ivanas sekė širdžius žodžius, patarimus, sveikinimus, 
ir atėjo į tą požemį, kur tą dieną buvo Už kiek metų gal ir tavo draugės atri- 
laikomos Mišios. Pats nežinojo, kas jam šusios laiškelį prisimins tavo draugišku- 
pasidarė, tik pasijuto beklūpąs prie alto- mo jausmus. Teta Laumikienė.

\ '
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Šiandien tas Ivanas yra kunigu#-mi- 
Kijonierius, kuris skelbia Kristaus moks
lą Afrikoje. Jo ipamytė jau senutė, bet 
jos Širdis kupina džiaugsmo ir dėkingu
mo, nes sūnelis, kuris buvo išklydęs iš

do kelią į amžinąjį gyvenimą.
Antanas Draugelis (L.K.)

Raiant Laiškeli

jūs į tą darbą nejdėjote savo širdies.
Laiškelis nesuteptas, aiškiai parašy

tas, nesulankstytas aiškiausiai kalba apie 
mūsų išauklėjimą ir mandagų būdą.

Laiškai, tai knygos. Kiek šiandien 
rasime žmonių, kurie laiškus savo prie-

kų ir tenai su savo artimiausiais drau-

KovMMUilM
Mjalte

1. Du vartų altyp pas vieną nevertą 
prašyti brangesnio už dangų.

?. Kas žiemą ir varną dėvi devy
nias sklandas!

3. Aš ne gėlė, bet iš gėlių; aš ueiu- 
pclis, bet iš lapų.

4. Buvo šventa, yra ir bus, o dangu
je niekad nebus.*

5. Be kojų, bet eina; be sparnų, bet 
lekia.

Kuris vaikučių šias nusies atspės, 
ir į “Mažųjų Draugą” atsiųs, tas gaus 
dovanų gražią knygutę.

Minčių' atspėjimas No. 4:—1. Kry
žius, 2. Karstas, S. Kelias, 4. Snarglys, 
5. Nes moka atmintinai. , '

Raidžių sumaišytų No. 4 patalpintų 
išrišimas:

1. Kaunas, 2: Klaipėda,.3. Zarasai,
4. Gardinas, 5. Vilnius, 6. Mariampolė.

, Mįslių Atspėjimai iš No. 2
1. Balsas, 2. Knyga, 3. Tamsa, 4. 

Miegas, 5. Vinys batuose.
Gąvome iš jaunųjų skaitytojų laiškų, 

kuriuose radome atsakymus. Bet iki šiol 
nei vienas visų mįslių neatspėjo. Tačiau 
nenusiminkite! Suradome būdą, kad jū
sų uolumas nenueitų niekais.

’ Štai ką sumanėme. Kuris atspės vi
sas mįsles viename numeryje ir atsiųs 
atsakymus ne vėliau kaip penktadienį 
tos pačios savaitės, gaus, kaip jau žadė
ta, dovaną — knygą. Kitiems, kuriems 
nepasiseks visų penkių mįslių atspėti, 
bus priskaitomas viens® taškas (point) 
již kiekvieną atspėtą mįslę. Kuriems pa
siseks tuo būdu susikrauti 15 taškų, gaus 
knygą.

Už šaradas bus skaitoma po du (2) 
tašku. Užtat, į darbą!

Antrą mįslę atspėjo Leokadija Ste- 
ponaitė, Bronius Bumauskas, Jieva Jan
kauskaitė, Ignas Steponaitis, Ona Bu- 
dfiutė, Philomena Rekašiūtė, I. P. '‘Moc
kui tis.

Trečios mįslės nei viena# neatspėjo. 
Visi manė, kad sapnas.

Ketvritą mįslę atspėjo: Leokadija 
Steponaitė, Bronius Burnauskas, Jieva 
Jankauskaitė, Ignas Steponaitis, Darata 
Zapoiskytė.

Penktos mįslės nei vienas neatspėjo.

Šarados: 1. Vytautas 
zuikis; 3. Jonas — Ona, 4 
nys.

— autas; 2. 
Vilnos — vil-

Į pirmą šaradą nei vienas neatsakė, 
į antrą atsakė: Albina Miokaitė, Le

okadija Steponaitė, Bronius Bumauskas, 
Jieva Jankauskaitė, Ignas Steponaitis,
Darata Radavičiūtė.

Į trečią atsakė: Ignas Steponaitis, 
Jieva Jankauskaitė, Bronius Bumaus
kas, Leokadija Steponaitė.

Į ketvirtą niekas pilnai neatsakė. Bet 
dalinai atsakė tie patys, kurie atsakė į 
trečią šaradą.

Po 6 taškus turi: Bronius Burnaus- 
kas, Jieva Jankauskaitė, Ignas ir Leo
kadija Steponaičiai; visi iš Chicago 
Heights. Po 2 tašku turi: Ona Budžiūtė, 
Albina Mickaitė, Darata Radavičiūtė; 
visos iš Chicago. Po 1 tašką turi: L Moc- 
kaitis iš Cicero, Philomena Rekašiūtė ir 
Darata Zapoiskytė iš Chięago.

i Mįslių Atspėjimai iš No. 3.
Ant 6 puslapio:
1. Varpas, 2. Lazda, J. Žvakė, 4. 

Smuikas, 5. Spyna. '
Visus gerai atspėjo: JAgnietė Agur- 

kiūtė, 8v. Kazimiero, Philadelphia, Pa., 
Marijona Misevičiūtė, 8v. Juozapo par., 
Scranton, Pa.; Philomena<Rekašiūtė, Ne
kalto Prasidėjimo, Chicago, III.; Irena
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IŠ POLITIKOS LAUKO
POLITIŠKAS LIETUVIŲ 

VEIKIMAS

Cioaro. — Jau ne vienų kar
tų buvo minėta, jog čia susi
grupavo nemažas skaičius lie
tuvių draugijų atstovų ir dar
buojasi, kati išrinkus savo tau

šiol buvo čekai ir jie viešpa
tauja. Nelengva gus pralaušti 
•sieną, Get pasiryžimas ir nuo
saikus veikimas viskų nugali.

Iš pastarojo atstovų susirin
kimo pasirodo daug entuzija- 
zmo. Ir pats kandidatas jau
čiasi turės tvirtų paramų. Tat, 
nėra abejonės; tikslas bus pa
siektas.

Tarpe vietinių dalyvių su
sirinkime iš netyčių pakliuvotietį A. F. Pocių į viešųjų mo

kyklų tarybų. Toj taryboj iki1 adv. K. P. Gugis. Nors buvo

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tel. GKOvefcdl 1624

DR. A. L YUŠKA
GYDYTO J A8 lr CHIRURGAS

Vai.: *-11 ryto 1-4 Ir 1-9 vok. 
Borodtnils po pietų lr Nedėldlenia* 

tik aualtarua
>411 V. MARQUKTTX BOAD

Tel. LAFayette 7S60

OR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

<140 Archer Avenue
▼ai.: 1—4 lr T—1 vaL vakare

Res. 2136 W. 24th St. 
TeL GAMal U4U1

DR. P. ATKOČIŪNAS
DKNTI8TA8 

1444 SO. 4llh,tT., CICERO, IU 
Utor., Ketv. Ir Pėtn. 10—• vai. 

*447 SO. HALNTED HT., OHICA4M 
Paned.. Sered. lr Suhat. i—• vai

Dien ana Tel. LAFayette 6708 
Naktimis TeL OANal 044)1

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th StreR
VaL: I Iki 6 popiet. 7 Iki 1 vak

NedėUoJe pagal sutarti

S

Offlse Tel. REPublIc 7«00 
Ras. Tet GROvehiU OO»7

aai7 s. wanhtenaw avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
Office Pilone 

PKOspect 1228
Ree. and Office 

8362 Ho. Leavltt St
CANAL 0700

OR. J. J. KDWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGKOM 

2403 W. 63rd St, Chicago
OrrtCB HOURS:

I to 4 and t to 1 P. M. 
Sunday by Appolntment

Br. M. T. StriMlsK jį
GYDYTOJAU kr CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.

OFISO .VALANDO8: »
Nuo 1 Iki ė lr nuo • Iki 8 vak.

Nedėllomis pagal sutarti 
Ofiso telef. BOLIevard 7880

I8M

TeL BOLIevard 7042

DR. C. Z. VEZEFISt
DBNTI8TA8 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th Street 

Vai.: nuo 8 Iki S vakare
SeredoJ pagal sutarti

Tai. OANal 0857
Res. PROapect 84M

DR. P. Z.ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1881 SOUTH HALSTKD S7CHEBV

hrjMpnrtJi 4A00 So. Artcshu. nva 
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet

4 Iki 8:80 vakare

GYDYTOJAS lr CHJRUGAH 
2423 W. MARŲCETIE ROAD

VaL 3-4 lr 1-9 vak. Ketv. 2-12 
Nedėlloj s ual tarus

OANal am

BR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* f CHmUROAl

2201 W. Cermak Road

Valandos 1—1 lr 7—1 

Seredomls ir Nedėllomis pagal autasi 

REZIDENCIJA
6631 S. Califomia Avė.

Telefonas REPnbUo IMI

Ofiso: Tel. CALumet 4032 .
Ree.: Tel. UKMlock <280

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

3147 So. Halsted St. 
Ofiso valandos: 1-4 lr 4-1 vai. vak

suvargęs iš kelionės New Yor 
kaių vienok sutiko ii plačiai 
kalbėjo apie lietuvių veikimų 
politikoj. Jis nurodė didžiau- 
šių mumyse ydų — tai pavy
dų. O, tas nelemtus pavydas!
Ir tas visiems žinomu. Kita y- 
da: saviems nepasitikėjimas, 
svetimiems parsidavimas. Po
litiškame veikime iš praeitie? 
mes turime gerų pamokų. 
Koks gražus buvo pasižadėji
mas remti savo tautietį J. F. 
Kimbarkų. Bet kas pasirodė 
rinkimų dienų! Mūsų kandi
datas, visų mylimas, remiamas 
su visais kitais “prasikaltė
liais’* atsidūrė užpakaly. Tai 
kokis gali būti pasitikėjimasl 
Tiesa, dabartinis kandidatas 
nepriklauso nei vienai parti
jai. Mat, mokyklos nėra suri
štos nei su viena partija. Iš
tikrųjų, taip turėtų būti, bet 
ar taip yra! Patys žinote.

Iš praeities ir savo darbų 
mes mokinamės. Tat esu tik
ras, kad taip nebus, kaip yra 
buvę. Už savo kandidatų lie
tuvį atiduosime savo balsus. 
Raginkime ir savo kaimynus, 
kad ir jie tų patį padarytų, o 
laimėjimas bus užtikrintas.

Dėl platesnio susipažinimo 
ir sukėlimo fondo kampanijai | 
rengiamas bunco party balan 
džio 4 d. 6v. Antano parūpi 
jos svetainėj. Įžanga 25c. Bus 
daug dovanų. Draugijų atsto
vai ir pavieniai paėmė po pluo 
štų tikietų platinti. Neskupė- 
kime, visi pasipirkti ir daly- 
vaukit parengime. Pirmas pa
rengimas Liuosybės svetainėj 
davė gražių vaisių. O šis bus 
paskutinis prieš rinkimus. Vi
siems suprantama, jog Pocius 
nėra turtuolis ir rinkimų ka
mpanijai neturi iš ko švaisty ' 
ti, kaip sukti politikieriai kad 

’ darė ir daro. O, be to, mokyk- 
i lų taryba algų negauna. Tai
’ lzum uvuiuivi*i rinl/iinornc 1 D,?

GYVENTOJU JUDĖJIMAS — S Š SS

mirimų 39,669; priaugo 23,414.

Gimininį ir mirimai — tai 
yra natūralūs gyventojų judė
jimas, o emigracija — meclia 
niškas judėjimas.

Žemiau dedami skaičiai pa
rodo natūralųjį Lietuvos gy
ventojų judėjimų:

1933 metais gimimų 62,145; 
mirimų 32,749; priaugo 29,396.

1932 metais gimimų 65,371; 
mirimų 36,504; jniaugo 28,865.

1931 metais giminių 63,419; 
mirimų 37,478; priaugo 25,941.

1930 metais gimimų 64,164;

1928 metais gimimų 65,945; 
mirimų 35,698; priaugo 30,247.

Kaip iš šių skaičių matome, 
gimimai vis mažėju. Tačiau 
tuo tarpu gyventojų prieauglį? 
kiek didėja. Dėl to, kad išmo 
kome sveikiau tvarkyti savi

gyvenimų bei kovoti su įvai
riomis ligomis*. Ypač mirimų 
skaičius sumažėjo 1933 met

1933 m. buvo iš viso 19,5X1
vedybų (jungtuvių) arba 3,61 nių džiova.

nuoš. d&ugiah, kaip 1932 m. 
Daugiausia miršta kūdikių

liki 1 metų amžiaus. Labai 
daug, palyginti, miršta žmo-

IVAIBŪS DAKTARAI

Reaidenoijan ofisas: s«o« w. a»tK st 'kam švaistyti rinkimams? Bet
▼alandns: 1*—II ryto 

Saredomla Ir Nedėllomis taip nėra, o turėtų būti. Rink

rūmų. Tas ]«oliiiškas pripažini
mas priklauso nuo lietuvių vi
suomenės.

Naudokimės šia proga. •
Adv. Charles P. Kai

(Adv.)

Ofiso Tel. CICERO 42 
Rea. TcL CICERO 6060

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Bures Cicero 

miestelio plr- 
mae Sveikatos 
Komlstjonle' 
rius < Ir laikė 
tą garbės ofi
są per 12 me
tų) yra gerai 
Cicerfečiams 
žinomas per 
27 melus. Da
bar epeclall- 
kmoJo. gydyme 
Plaučių. SU- 
dIes lr Ren- 
matlimo ligų. 
VaUadoa*

Nuo 12 Iki 12 vai. ryto; nuo z Iki 4 
vai. popiet lr 7 .Iki t vai. vakare; 

tventadfeniaie pagal susitarimą. \
4930 West 13th Street 

CICERO, ILL.

DR. VAITUSH, 0PT.
LIETUVIS

OptoMM-u i<^lly Aklų Specialistas . 
Palengvins aklų Įtempimą, kuris 

ost! priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt), atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama 1 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 Iki 12. Akinių kai
nos per pusę pigiaus, kaip buvo pir- 
mlaus. Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. K*lnos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 SOUTH ASHLAND AVĖ. 
Fhone Uoislcvard 7582

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 Iki 8:20 vai. 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 Iki 11 
valandai dieną.

Telefonas MIDway 2880

Ofiso TeL VlCtory Ml 
Reo. TeL DI •IBI

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojos-Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų M 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas lįst Street *

Valandos: 2—t popiet. 7—1 vaL voM 
Nedėllomis lr tventadienlala 10—lt

K-

LIETUVIAI DAKTARAI:

Re*. Phone 
■NGIevrood M41

Offloe Pitone
TRIsmris 0044

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJA8 lr CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 110

vai.: 1-4 lr 1-9 vaL vakare

DR. MAURICE KAHN
OYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVB
Tet YARda 2224 

Rev.: Tet PLAsa 8300 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-1 lr 7-1 v. * 
z Nedėldlenlals nuo 10 Iki 18 dien*

- DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytoja#

2515 HEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAIS

4142 ARCHER AVENUB
TBL VURglnla 0084

TeL OANal 8188

DR. 6.1 BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 w. Cermak Road 
(Kampas Leavltt 8L)

Valandos: Nuo I Iki 11 ryto 

Nuo 1 Iki S vakar* 

SeredoJ pagal sutarti

tieji vuldininkai žmonėms tu
rėtų tarnauti, o ne ant žmo
nių bosnuti, kaip kad šiandie 
yra. Kaltė pačių piliečių.

Lankykite susirinkimus, sta 
kitę politikon, veikiman ir ne 
siduokite savęs apgauti, t. y., 
neparsiduokite už alaus stik 
lų ar cigarų.

S K. P. .Deveikis
Liet. Kareivių dr-jos atstovas

ANTRADIENIS!!!

V a 1 a n d o i:
- 4 popiet; nuo 6-8 vakarais!

TeL <MI«» BOUlevanfl 6818—14 
ILjz. VlCtory 2243

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street

Ofiso vai.: mm 1-8: bim t:M-S:S*

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
iMUrbėJal ank>tp«nės rūšies Paminklų 

Ir Grabnamlų

Dld/tenMa paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

>' -4,Ą i

Sutlrn &O motų prityrimo

Pirkite tirpiai Iš dirbtuvės Ir 
tn.ųjykite pinigus

----------- o -
Mea atliknmc .larhą <briig4-llui žytnes- 

nių Clilcagns Lietuvių.

»¥< » ' ■ ų 527 N. WESTERN AVĖ.
arti Urane! Avo.

Telefonas SEEIey 6103
Chirago, Illinois

Yet LAFayette 8067

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 Wert 43rd Str.

(Prie Archer Avs. netoli Kodais) 
Valandos: nuo 2 lk< t v*t vakaro 

Seredomls lr nedėllomis pagal 
sutarti

Kapitonas 
Fasanliiriame kare

WISSIE,
Specialistas U 

Rusijee
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 1» METUS NE8IUIUNT 

KAIP U8SIKENĖJUSIOS Ir NEHGyDGMOS JOS YRA 
Speclallšk&l gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkstų lr pūslės, užnuodljlmą kreo
lo. odos. Ilgos, iolzdaa, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą lr paslaptingas Ilgos. Jeigu kUl n» 
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada 
ryti. Praktikuoja per daugel] metų Ir Išgydė tukotandtus ligonių. Patagf 
mas dykaL OFISO VALANDOS: Kasdlo nuo 14 valandos ryto Iki B 
valandai lr nuo I—8 valandai vakare Nedėtomis nuo 11 ryto iki 1 s*
t«M wnra ••♦k aso kmoM a««4»» a«e

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS 
4204 ARCHER AVĖ.

eomer Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

GRABORI Al :
; LACHAWICH 

IR ŠONO S
UZTUVUI ORABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu atsišauktu o mano 

darbu būsite užganėdinti 
Tel. CANul 2515 arba 2314

2314 W. 23rd Pi., Chicago

1439 S. 49th Ct Cicero, UI.
TcL C1C1ERO 6927

SIMON M. SKUDAS
GRABO RIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.

__________ TeL MONro»Į4jH7__________

J. F. KADŽIUS
.. Ine.

LIETUVIU OftABORIUS 
Palaidoja ui 125 »0 lr aukščiu

Moderniška koplyčia dykai. - 
M8 W. ISO Mt. Tel. OANal 8174

Chicago. I1L

P

di diena yra skiriuma užsi 
registravimui, kad mes visi 
gulėtumėme balsuoti balandžiu 
10 d., ir majoro rinkimuos* i 
1936 metais.

Kam reikia registruotis? Pi
rmiausia reikia tiems, kurie 
buvo užsiregistravę ir persike 
lė į kitų vietų. Žinomu, nere
gistravus negalima balsuoti nė , 
senoj nė naujoj vietoj. Antra, 
tiems, kurie sulaukė 21 metų 
ir pirmiau nebalsavo. Trečia, 
tiems, kurie gavo savo pilie-, 
tybės popieras.

Kadangi kiti juokus krečia į 
iš mūs lietuvių, būk mes nepi- 
liečiai ir nebalsuojame, tai 
viršminėtoj dienoj parodykim,

' kad mes esame tikri ir geri 
Amerikos piliečiai, taip pat i 
žingeidaudami J. V. politika,1 
kaip ir kiti. Pasiskirkime sau 
šių kaipo labai svarbių

Į kad galėtume parodyti savo 
lietuviškų spėkų, ir tiktai ta 

Į da gausimo politiškų pripaži-

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VKDNJA8
1646 WEST 46th STBEET 

Sol BOUtovood

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
ORABORIUS'

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituaniča Avenue
Chicago, 111.

ANTANAS PETKUS
GBABORIUS 

' Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STBEET

Cicero, Illinois 
TeL CICERO 2109 ir 859-J.

A. MASALSKIS
GRABORIVS

3307 Lituaniča Avė.
Tel. Boulevard 4139

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLU DIKBOJAI

Specialistai IškalUDe h Išdlrbl- 
rae visokių rūšių paminklu* lr 
grabnamtaa.

Mūsų Šeimyna specializuoja Sla- l| 
me darbe per šešias kartas.

Veskite paniuk lų reikalus tie 
šiol su pačiais lšdirbėjais

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienai blokai | rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA 9011 
RELMONT 3486 

, Office: HILLSIDE 8885
Alfred RoseUI, pres. Vincent Roselil, secr.

GRABOR1A

< Tol. CICKRiO 884

SYREWICZE
GRABO RIUS

Laidotuvėm* pllnae gatarnavlmaa 
galima* aš |IA»* 
f OPI.T0IA DYKAI 

1344 R. SAšb Ava. fHaarn. TU

TeL LAFayette 1678

J. Llulevlčius
Grabortae

Ir
nalMmnolojM

Patarnauja Chl- 
eagoj* Ir aplella. 
Mjo.

Didelė lr grali
Koplyčia dykai 

Arr*»»>r *v»

UŪZAPAS EUDEIKI
- I R --

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUM0 

LAIDOTUVĖSE........ PASAUKITE.........

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardą)
BR

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

46054)7 So. Hermitage Avenue

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite: : '

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.
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ALTASS BRIDGEPORTE nedariau jokio prieštaravimo, t Tuoj kįlo sumanymas

MANO ATSINKSIMAS

l^i i kiaus nuošaliai.
Stasio Girėno neteko man

garbės pažinti. Kapitonų Da
rių, pažinojau asmeniškai. Jis

parhr"
pąrū- tokiems reikalavimams atsako Ter tas kelias valandas gavo-Įdžiu. Ir iŠ mano akių byrėjo PRIGERI MERGAITE

pint “Jjituanica 11” naujiems lakūnas paskirtis “lituanica 
<1 Turtuoliams skristį Lietuvon. II”, ponas juogas Janusaus- 
Susidarė draugija surinkimui kas. Jis yra patyrusiu lakūnu, 

;<5ttireikalingų pinigų sėkmingam i ir jis turi ūžt

me 26 naujus ALTASS narius| ašaros. Didvyrių drąsią 
ir septynis aukotojus, kurie!kia ir į mus paprastus mirti-

vei-

Kvanslono pakraščiuos Mi- 
cliigan ežere įlužus ledui pri
gėrė Betty (’olson, 7 m. amž.

įlinkus.1
Juozas J. Hertnumavičius.

814 W. 33rd St.,
Chicago, III.

davė nuo 50 centų iki $1.00. 
Viso surinkome $80.00, ku
riuos tų pačių dienų įteikėme 
ALTASS iždininkui J. Macke
vičiui. Jautėmės laimi laimin
gi aplankę senus draugus, ku
rie tokį kilnų sumanymų taip 
noriai remia. Bridgcportas re
mia ALTASS.

Dramatiškas Momentas

Aplankydami Bridgeporto 
biznierius ir pro f esi jonu lūs

i na i drųsos, 
riaus - Girė-darė įspūdį rimto, simpatiško (atlikimui to žygio, ir atsirado ' kad išpildyti 

jaunuolio. Žinojau, kad jis ta-[lakūnai, kurie su tokiu pačiu no testamento \reikalavimus.
ne

Nuo .laiko j>o-karinės Ame 
rikas lietuvių darbuotės Lie
tuvos ir lietuvybės labui, ka-1^^ kariuomenėje pasaulinio1 pasiryžimu sutikti Neptūnų ir'Jis yra pasiryžę skristi, 
da prisėjo atlikti daugybę ‘la-jkaro metu. Žinojau, kad jis' galingų audrų Perkūnų, kaip paisant to, ar audrų perkūną? 
rbų ir darbelių, taip bendrai. Įaįp pat Jaisvanoriu tarnavo Darius - Girėnas -nusistatė.Ibus rflstua, ar meilingas. Pa
su kitais, kaip ir be kitų Pr«-| Lietuvos nariuomenėje ir da-! Drųsos mat pas lietuvius ne-'siekimas jo remiasi lėktuvo 

lyvavo Klaipėdos atvadavime, trūksta. Kjla, tardau*, keli klau technikos klausimais, ir, be to, 
Žinojau, kad jis yra gabus ir 'simai, į kuriuos priseina atsa-' suprantama, oro bangomis. To

bari
rei

sidėjimo, ir verpti pinigais j 
vairius sumanymus ir reika
lus, vienus Irendrai su kitais, 
o kitus vienam, laikinus nuo
šaliai nuo visuomenės, eida
mas ramybės takais.

Tas mano nuošalumas susi
darė dviem sumetimais: vie
nas buvo tas, kad nieko svar
baus neįvyko, ir visuomeniška 
darbuotė aprimo; antra dėl to, 
kad jau ir senatvė atėjo, ener
gija išsisėmė, ir sunku pasi-

TĖVŲ MARIJONU 
MISIJOS

I

patyręs lakūnas. Mačiau, kad 
Amerikon sugrįžus jis neturė
jo dėkingos dirvos veikti ir 
prisėjo jam net su vargais su
sidurti. Tas viskas pakreipė 
mano simpatijų jo asmeniui 
Dėt vienas incidentas darė 
tarp jo ir manęs kaip ir per
tvarų. Jis dalyvavo gruodžio 
16, 1926 metų, Lietuvos per
versme, kuris buvo priešingas

kyti. Vienas klausimas yru, ar kioje kelionėje viskas gali at- 
lietuvių visuomenė pritaria to sitikti. Čia reikalingas rizikas, 
kiarn žygiui/ ir parems jį sa- Bet turint tokį didelį patyri-
vo piniginėmis išgalėmis? An-Įinų skraidime, kaip turi Jhnu-,nieS 8^rai žinojome,

tras, ar turime tokius jaunuo (šauskas, ir turint gerų lėktu- 
lius, kurie turi tiek pat drų^vų, galima tikėtis, kad Litua- 
sos ir gabumo kaip Darius -'nica IT nuneš Amerikos lietu- 
Girėnas? Į tuos dų klausimu vių pasveikinimų; Kaunan.

darė dalyvauti įvairiuose da~jJnano. ideologijai. Tas inciden- 
lykuose. Be to, priaugo daug kaip šaltas vanduo, nelei- 
jaunimo, pilno energijos, pil- (j0 jsįbujoti entuziazmui
no gabumų. Beik užleisti jam įr j0 skridimui. Tokia tai yra 

ypatybė mano sielos, ir jų ne
galėjau nugalėti.

Dariaus - Gii-ėno’Tragedija

vietą.
Užėjus ekonominiam kriziui, 

mano finansinės išgalės suby
rėjo. Prisidėjimas prie kokio 
nors judėjimo yrą galimas tik 
tada, kada randasi pinigai. To 
-dėl, ten, kur reikia dalykus 
remti pinigais, man sunku bu
vo dalyvauti. O kad tas eko-

jau yra duodamas atsakymas

ALTASS
. • • • x

Kad lietuvių visuomenė pri
taria tokium žygiui, rodo su- 
siinteresavimas Amerikos lie
tuvių. susikūrusia Amerikos 
Lietuvių Trans-Atlantinio Styri 
dimo Sųjunga, kuri sutrumpi
nime yra žinoma kaipo

I ALTASS. Centralinis Komite- Mano nusistatymu buvo nerei-

Bridgeporto Atsinešimas į
. ALTASS

Man patekus į ALTASS Ce- 
r,tralinį Komitetų, prisėjo pri
imti ant savęs pareigų aplan
kyti Bridgeporto biznierius ir 
profesijonalus. pereitų šešta
dienį, su JandŠausku ir Rač- 
kuviene pradėjome lankymų.

Išskridimas Dariaus - Girė-!tas tos draugijos, pasidarba- kalauti jokių aukų nuo tų, kū

no tokiose nepalankiose sųly
gose, kaip jis įvyko, parodė 
neaprubežiuotų jų drųsų, pasi-

vęs keletu mėnesių, rado gali-•
mybės surinkti tiek pinigų 
kad būtų galima, užpirkti or
laivį. Orlaivis užpirktas to pa. ryžimų ir sukėlė many labai,

nominis krizis palietė mus vi-Į aukštų pagarbų.'Tai buvo did-l^ies tipo kų ir tas, kuriuo skri 
sus, biznierius, profesijonalus,
kaip ir plačiųjų visuomenę, iš

vyriškas žygis. O kada paskli-jdo aplink pasaulį Wiley Post 
Jis kainuoja $6,800.00, ir pini-

skiriant tuos darbininkus, ku
rie turi darbų. Pas mane su
sidavė nuomonė,, kad visi su
manymai, reikalaujantieji vi
suomenės aukų, kurie nėra sku 
būs, privalo būt atidėti iki to
kiam laikui, kada laikai page
rės ir mūsų visų piniginės iš-

"grdės padidės.

Dariaus - Girėno Skridimas

do žinia apie jų tragingų mir-( 
tį, atjaučiau visų tų skausmų, gai turi būti neužilgo sumokė- 
kurį jautė ir visa lietuvių tau--] b- Sitam orlaiviui reikalingas 
ta.. Tas jų didvyriškumas pa- naujas motoras ir dauge- 
sireiškė ir jų testamente, ku-U’& kitV naujv įtaisymų-mžtik- 
riarne jie pareiškė kad tų p«- nirimui sėkmingo žygio. Aps- 
sišventimų darė dėl Lietuvos kaičiavimai visų išlaidi), suri-
ir lietuvių garbės. Tokia dva

Kada Darius iškėlė samany-,į garWngus žygius 
mų skrist orlaiviu iš Amerikos 
Kaunan, sumanymas man ma
tėsi keistas. Surengimui tokio 
skridinio reikalinga buvo . ga
na stambi suma pinigų. Rinkti 
pinigus iš visuomenės tokiam 
tikslui tada, kada šimtai ir 
tūkstančiai lietuvių badauja, 
nesimatė reikalinga. Be to; 
pats pasisekimas surinkti už
tektinai pinigų atatinkamui a-

rie neturi išgalės, arba kurie 
tam dalykui nepritaria. Įeida
mi mes kiekvienam pareiškė
me tikslų jtnfisų atsilankymo 
ir palikome kiekvieno biznie- 
rio ar profesijonalo laisvai va 
liai remti ar atsisakyti nuo 
rėmimo šio sumanymo. Per 5
valandas apėjom apie 50 įstai sižadėjo vėliau daugiau paau 
gų. Keliose vietose radome nalkoti. Visi lydėjo Janušauskų 
rius ALTASS, w kurių, su-!«u geriausiais linkėjimais. Bet 
prantama, aukų nerinkome, vienoje vietoj, ant Lituanica

kad šian
dien. visiems yra sunku, ir to
dėl niekur nesitikėjome gauti 
stambių sumų -— norėjome i 
vien, kad kas išgali prisirašy-l 
tų prie ALTASS, ir užstmokė-1 

tų narystės mokestį $2.00. Už 
tų duodama yra paauksinta 
špilkutė. Svarbu buvo sužino 
ti, kas pritaria tam dalykui, 
o kas nepritaria. Paduotas su
rašąs tos dienoj naujų narių

' A *k • •* * 1 *
ir aukotojų aiškiai parodo, 
kad pritarimas y'ra didelis. 26 
nauji nariai penkiose valando
se, tai geras ženklas. Bet sva
rbiausia dalykas tai, kad visi 
nauji nariai dėjosi prie šio 
sumanymo su nuoširdumu. Net 
svetimtaučiai jam nuoširdžiai 
pritarė. Pav., p. J. H.‘Kirk, 
ne tik mus nuoširdžiai priėmė, 
bet be jokio paraginimo davė 
$10.00, ir dabar dėvi ALTASS 
ženklų. Kiti nauji nariai pa

Keliose vietose ęųdome biznie-
sių su šia kelione, rodo, kadt rius labai suspaustus vargais,
reikalinga yra viso labo $15,- 

kuogrei-
sia randasi tik didvyrių sie
loj: Ypatingai sujaudino ma- 000.00; kurie turi 
ne jų atsišaukimas į lietuvių Įėmusiai surinkti, kad skridi- 

)jaunimų, kuriam nurodė keliuimas galėtų įvykti ateinančių 
vasarų. Sukėlimas tos sumos

. . 5 . vra uždavinys ALTASS ir A-
Jaunoji Lietuva! Tavo dva, .....

J . I menkos lietuvių visuomenes.
sios įkvėpti mes stengėmės šį

nuo kurių irgi,^utyų nereika
lavome. Paskaityk pora vietų, 
kur biznieriai yiia žinomais tu 
rtuoliais, bet paųižymėjo tuo- 
mi, kad jokiems visuomeniš
kiems tikslams pįękados neau
kota., Taį yra sauipyliaį, ku-

Kovo 5 — 18 dd. — Pitts- 
ton, Pa. (Kun. A. Būblys, M.
I. C., ir kun. A. Petrauskas, 
M. I. C.).

Kovo 12 — 18 dd. — ftv. 
Kazimiero parap., Worcester, 
Mass. (Kun. J. Navickas, M.
I. C.).

Kovo 12 — 25 dd. — K ings 
ton, Pa. (Kun. A. Cikota, M.
T. C. ir kun. J. Vaitkevičius,
M. I. -C.j.

Kovo 19 — 25 dd. — ftv. 
Jurgio parap., Brooklyn, N. 
Y. (Kun. A. Petrauskus, M. I. 
C.).

Kovo 19 — 25 dd. — ftv. 
Jurgio parap., Detroit, Mich.

Kovo 19 — Bal. 1 dd. — 
Brockton, Maos. (19 — 25 dd. 
kun. A. Būblyo, M. I. C. 26 
— bal. 1 dd. — kun. A. Pet- 
rauąkas, M. I. C.).

Kovo 26 — Baland. 1 dd. — 
Kochester, N. Y.,' kuų. A. Ci 
kotą, M. L. C.

Kovo 28 — Bal. 17 dd. — 
Apreiškimo parap., Brooklyn,
N. Y. (Kun. A. Būblys, M, 1. 
C.).

Balandžio 23 — 29 dd. — • 
Utica, N. Y., tyun. A. Cikota,' 

M. I. C..
Balandžio 30 — Gegužės 13 

dd. — ftv. Kazimiero parap., 
Ci-

Nuo Reumatiškų Skausmų
Ssumatilkų sksosmų kenttjlmal yra 

(Teitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu (eliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Eapclleriu. Kai tik ištrinsite (kauda
ma* vieta* tiuo patikėtinu vaistu, tuo
jau* jausite malonia šiluma. kas liudyt, 
kati Pain-Eapelleris dirba tavo darba.

Nesikankinkite, kuomet Paia-Eapcl- 
leris nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 30c.—skirtingo didumo boukutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienklį.

PAIN-EIPELLER
JOHN B, BORDEN

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefonas KTAle 1tM
▼alandoe k ryto iki t popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredoe fr Pėtuyčloc 
vakarais « iki 9 

Telefonaa CAN ai *193
Namai: 6459 S. Rockwell St

Utamlnko, Katv«r»o ir Subatoa 
Vakarais 1 iki 9 

Telefonas REPubllc MOO

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chlcafo, III.

Katrie perkate anglis IS tirai 
vėrių, siųskite Juos J CRANE 
COAL CO. Gausite geresne* 
anglis, už mažiau pinigų 
Pm-altontas Al. R. tiktai fl.Oti 
tonas.

pasirinktų uždavinį išpildyti.
Mūsų pasiryžimas tegul susti
prina Tavo dvasių ir pasiti-
Mjta, savo jėgomis ir g»ba-;kada or,aiTis ir laUl1nai „ 
nms. Bet jei Neptūnas ar ga-;sako vWems V#M
togas audrų Perkerau ir‘ž,oa rfikalavimam8. Mea

miuns rūstus norėtume, kad antras lietuvių
mums keltų ir Tavo kraštų ir. 6j[ridima8 par Atlantik„ Lie.

Mums, žinoma, kad Amerikos rie, kaip parazitai, auga ant
vyriausybė kontroliuoja Trans
Atlantiniuš skridimus ir duo- 
da leidimų skridimui tik tada,

prūpinimui skridimo buvo a- paMuktų Lituamicų” pas sa 

bejotinas. Leisti lakūnus į to
kių pavojingų kelionę be ata
tinkamo aprūpinimo jų žygio 
skaičiau pragaištingu. Bet, ka 
da atsirado rėmėjų, •.lrąs'. oKų,

Stambus Nebojimas
)m gera r tero’lrae* t<e»nR vyrams Ir 
moterims, kuriems stokoja gyvumo lr 
spėkų — yra tik n uui n u tiek tvirti, 
klek jie turėtų bO(i.

Nufia«Tone
yrs. OydytoJntiR Spėria lieto preskrlp- 
cfja. kuri sutelkia gerosnę sveikatą, 
daugistt.n spėkų. Ir dauglaus gyvumo 
tnkRtnndlams vyrų lr moterų virt ke- 
ttiiinsd,-šimts arba keturiasdešimta pe
nkių metų amžiaus. Jflsų vaistinin
kas parduos Jums vieno mėnesio va
rtojimui NTTOA-TONE tobletkų už 
vfenų dolerj. tikrieji yra pilnai gn- 
rsntuotl — nepriimkite užvaduotojus 
-- jfls gnllte gauti tikrąsias

BANKAS
LIETUVIAMS

pyl<it. savo pinigus 
šiame banke

HALSTED E1CHAHGE I 
NATIONAL BANK

ll,.Uted St. ir Hlth PI.
\,rv ir PERU.

I \ - I U • M E I. ’ltl’t >11 A< I J' »S

tnvon įvyktų be Amerikos vy
riausybės leidimo ir baigtųsi 
taip tragingai, kaip užsibaigėe
Dariaus - Girėno žygis. Nuo 
mūs tad priklauso, ar tas skri' 
dimas įvyks ir bus sėkmingas.

Pilotas

Pilotas, arba lakūnas, turi

ve, tada Tu, jaunoji Lietuva, 
turėsi iš nauju ryžtis, aukotis 
ir pasirengti ’.

Naujas Pasiryžimas

Sėkla didvyriškumo pagim
do naujus didvyrius. Tragedi
ja “Lituanicos” Dariaus ir 
Girėno vedamos nenugųsdino 
“jaunosios Lietuvos”, kuriai turėti pektinui patyrimo, ži- 
Darius - Girėnas paliko užbai- Rojinio ir rizinių jėgų, kad 
girnų išpildyti tų uždavinį, gautų leidimų skristi. Visiems

visuomenės kūno. Bet tokių 
atsirado vos trys. Jeigu pa
duočiau jų vardus, nebūtų 
jiems jauku. Bet tokius ir be

, - f t- • f A -" v
to visi žino. Bendrai imant. 

ne" tie mūsų biznieriai ir profesi- 

jonalai, kurie užjaučia lietuvy 
bei, priėmė muš labai nuošir
džiai ir įsirašė prie ALTASS.

Avenue, arti oo-cios gatvės, ne 
įurtingas biznierius, siuvėjas, 
suteikęs aukų ir priėmęs žen
klų, atsisveikindamas su Janu 
šausku, suspaudė jam rankų ir
tarė: “Skrisk laimingai!” Ba-'Philadelphia, Pa. (Kun. A 
Įsas jo suvirpėjo, o akyse pa-',kotą, M. I. C.), 

sirodė ašaros. Tuo momentu a-
tėjo mums visiems mintin Da
riaus 7‘Girėno tragedija. Į to
kių pat kelionę rengiasi Ja-€ . Z 1
nušauskas. Visi mes atjautė-\ ....
me svarbų to momento — to 
linkėjimo. Susijaudino Janu
šauskas, Račkuvienei ašaros iš 
akitį pabyro. Aš pajutau, kad- 
ir su manim kas tai tokio da
rosi — sprukau pro duris, kad 
nepasirodyt tokiu minkštašir-

SKAITYKITE TR PLATIN 
KITĘ “DRAnflA”'

ata

Į

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
1Ž132 UNION AVĖ.

' Chicago, Bl.
■« > . j' *

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

----------------------

IKSuRANCSJ

NOTARY

PUBLIO

PERKAM

Lietuvišku
BONUS

R E A n 1 S t A T E 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
PRISIRAŠYKITE J M08Ų 8PULKĄ 

teisingumu Pamatuotas biznis 
2608 WEST 47th STR. Tel. LATayette 1083

AKINIŲ
upardavimas

p1’-"-
NAUJA Philco Radio 44.

• _
Pagauna programų.*: iŠ Lon
dono, Paryžiaus, Berlyno, 
Maskvon. Kaina už 4 daik
tus

*09.50
Philco Bahy Grand Radio

*30.00
Visas naujas radijas visų 
Amerikos Žinomų išdirbys- 
čių rasite Budriko krautu
vėje.
Philco tnbos po 49c

DIDELIS PASIRINKIMAS
įvairių M ritu

se
PIRMAS LIETUVIS BUICK DEALERIS

Tikri Torte Mttaoti Sdktot
8 NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimgg Garantuotas

Dr. G. S E R NĖR
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Ofbssut tr Akintų Dirbtuve

756 VVest 35th Street Telefonas Yards 1829

PRITAIKINTI JŪSŲ AKIM?

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

Tel. Boulevard 4705

WCPL, 970 k. 
po pietų.

Nedėliomis gražus programas nuo 1 iki 1:30

WAAF, 920 k. taipgi Nedėliomis nuo 1:30 iki 2 vai. Kaip tik 
pasibaigs programas W WCFL stoties pasukite radio dial 
ant 920 kil. ir gausite naują pusvalandį Lietuvių programo. I

Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domininkas Kuraitis 
paliko autorizuotas Buick ir Pontiac Dealeris.

Iki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio, 
kuris pardavinėtų Buick automobilius. Domininkas 
Kuraitis buvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiac’s, 
General Motors išdirbyslės, ir pirmas lietuvis Buick 
Dealeris. Šios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra 
General Motors gamybos, ir atsako už savo vertę. 
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per IB metų, di
džiumoj turėjo reikalų sn lietuviais ir tikisi, kati su 
Buick ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietu
vių visuomenę. Pas mus šiais metais bendradarbiauja 
žvmuR visuontenės veikėjas p. K. SABONIS.

Norėdami pirkt naujų ar mainvt senų karų ant 
naujo, kreipkitės pas D. Kuraitį—

Milda Auto Sales
806 8 W. 31 St , • Tel. Victory 1696




