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4 NACIAI NU
LIETUVOS KARO TEISMAS NUBAUDĖ 

KITUS 87 KALĖTI
35 KALTINAMIEJI IŠTEISINTI 

IR PALEISTI

Klaipėdos krašto vokietininkai 
patiria, kas valdo Klaipėdą
KALNAS, kovo 26. — Lietuvos militarinis teisinas šian 

dien paskelbė nuosprendi 126 naciams vokietininkams iš 
Klaipėdos krašto. .Jie buvo kaltinami Lietuvos valstybės 
išdavikiškuniu.

Teismas pripažino kaltais 91 kaltinamąjį. Keturis iš jų 
nubaudė mirties bausme, o kitus — 87, kalėti įvairiems ter
minams. 35 kaltinamieji išteisinti ir tuojau paleisti.

Iš nubaustųjų kalėti du nubausti iki gyvos galvos, o 
kiti Įvairiais terminais, nuo vienerių iki dvylikos metų.

Mirties bausme sušaudymu nubausti: Emil Boll, AVaJter 
Preiss, Heinricb AVannagat ir Emil Lepa. Mirties bausmė 
tari būt įvykdyta trijų parų laikotarpiu.

Spėjama, kad Lietuvos prezidentas A. Smetona, kurs 
turi teisę mirties bausmes pakeisti kalėjimu, gal reikš pasi
gailėjimo keturiems vokietininkams, jei greitai bus įteiktas 
pasigailėjimo prašymas.

Tai apkaltintų nacių sankalbio prieš Lietuvą sėkmės, 
die sankalbiavo, kad Klaipėdą atskėlus nuo Vokietijos. Vie
nas jų išėjo iš to sankalbio ir juos išdavė Lietuvos autori
tetams. Sankal-bininkai už. tai tą žmogų nužudė. Klaipėdos 
krašto policija tuojau sučiupo žudikus ir visą sankalbininkų 
gaują. ,

Šie vyr. teisino teisėjai, Hughes (centre), Van Devanter (kairėje) ir Brandeis 
pakviesti prieš senato juridinį komitetą dėl išbandoniųjų bylų procedūros trumpinimo.

PASITARIMAI BERLYNE 
BAIGĖS BE NIEKO

HITLERIS NORI KLAI
PĖDOS

i atstovavo sekretorius Simo-!

BERLYNAS, kovo 26. — 
Anglijos užsienio reikalų se
kretoriaus Sir John Simono 
pasitarimai su Vokietijos dik 
tatorium Hitleriu šiandien
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SEPTINTOJI “DRAUGO" RADIJO PRO
GRAMA SKIRIAMA AUSROS 

VARTO PARAPIJAI
Šiandie::, 4 vai. popiet, iš 

stoties \\ EDC, vėl išgirsime 
“Draugo” radijo programą. 
Programoj dalyvaus gerb. 
kun. prof. ,J. Vaitkevičius. 
M.I.C., kuris toliau tjęs Gavo- 1 
niai pritaikintas kalbas. Mu
zikalinę programos dalį išpil
dys ponia A. Skamarakienė, 
p-lė A. Šturmaitė, jos atsto
vauja Aušros Vartij parapiją,

ir Sasnausko vyrų choro rink
tinis dvigubas kvartetas. 
Klausykitės šios programos, 
nes kaip visuomet taip ir 
šiandien išgirsite gražių pa
mokinimų ir gražių dainelių.

Nepamirškite pasukti savo 
radijo ant stoties WEDC, 
1210 kilocycles, tarp 4 ir 5 
popiet.

JAPONIJA NEPRIKLAUSO 
T. SĄJUNGAI

ŽENEVA, kovo 26. — šian 
dien Japonija oficialiai visi- 

buvo ^{ai išeina, iš TJ. Sąjungos 
pasibaigus dviem metams

ANGLIJA PALANKI 
VOKIETIJAI

ILLINOIS GUBERNATO
RIUS PENSIJOS KLAU

SIMU
AVAKHINGTON, kovo 2G. 

— Illinoiso gubernatorius 
Horneris pranešė krašto vy
riausybei, kad Illinois valsty
bė vargiai turės galimybės 
prisidėti prie pensijų senat
vėje sistemos, kaip tai reko
menduoja prezidentas Roose- 
veltas. Sako, tas priklausys 
nuo legislatūros, ar ši galės 
rasti šaltinių fondo sukėli
mui. ,

Anot gubernatoriaus, to 
fondo sudarymui yra reika
lingi nauji mokesčiai. O štai 
valstybė iki šiol nieku būdu 
neranda priemonių, kad sukė
lus 38 milijonus dolerių be
darbių šelpimui. Tad apie 
pensiją senatvėje sunku kas 
pasakyti. I

Indiana, lova, Miebigan ir 
AYisconsin valstybės rado 
priemonių, o Illinois valstybė 
neranda.

Apskaičiuojama, kad Illi- 
noiso vai stvliėje yra apie 

,470,000 asmenų, sulaukę 65 
i m. amžiaus.

kaip ji paskelbė pasiryžimą 
apleisti šią tarptautinę orga
nizaciją.

Japonai pranešė, kad jie 
Besiinteresuoja Vokietijos at- 
siginklavimu ir nesikiša šin 
klausiman. Tačiau jie daug

BERLYNAS, kovo 26. - 
i Čia pagaliau išsiaiškina, kad 
Anglija, kaip ten* nebūtų, interesuojasi sov. Rusijos už

simojimu dalyvauti visų pa-
sėje.

BERLYNAS, kovo 26. —
Pasibiaigus anglu pasitari- . v. . , . . ..° » * * griežtai laikosi \ okietijos pu
mams su vokiečiais, Anglijos 1 
užsienio reikalų sekretorius
Simon grįžta Londonan, o I Sakoma, pereitą šeštadieni

šaulio problemų sprendime.
nąs, britų mažosios antspau- ,

'dos lordas kap. A. Eden ir į baigės be jokių lauktų iš to kap. A. Eden išvyko Mask- į Per įvykusius ten pasitari- 
Anglijos ambasadorius Sir j 
Eric Phipps. O iš Vokietijos !
pusės: Hitleris, užsienio rei
kalų ministeris Neurath ir 

1 Hitlerio patarėjas J. von

BERLYNAS, kovo 26. _
Aiškėja, kad per vakarykš
čius diktatoriaus Hitlerio pa
sitarimus su Anglijos užsie
nių reikalų sekretorium Sir Ribbentrop.
John Simonu Hitleris išdėstė | į$uvo iškeltas klausimas ap 
A okietijos situaciją, poziciją je yokįetijos atsiginklavimą. 
ir reikalavimus. .Jis kalbėjo rpag pajaryta atsargiai ir 
apie dvi valandas, daugiausia Į paviršutiniai. Aiškinta, 
apie, rytų Europą. ų.ag yra kariuomenės divizija.

Jis nurodė, kad A okietija Jg vokiečių pusės pažymėta, 
yra vienatinė siena, kuri sau kad divizijų skaičius nėra 
goja vakarinę Europą nuo svarbus dalykas, kadangi di- 
bolševikų užplūdimo. Todėl, vj^je ga]į būti 5,000 karei- 
anot jo, visų Europos valstv- vių ikį 15,000.
bių privalumas yra norėti ir 
pageidauti, kad Vokietija bū

kokių nors konkretinių rezul
tatų. Hitleris atsisakė nuro
dyti, kaip dideles militarines 
pajėgas sudarys Vokietija. 
Taip pat atmetė pasaulio nu
siginklavimo klausimą pažy
mėdamas, kad tas daugiausia 
priklauso nuo susijungusiųjų 
Vokietijos priešų. Girdi, te
gul jie svarsto tos rūšies 
klausimus, o Vokietija lauks 
tik pasiūlymų.

mus Anglijos atstovui kapito
____________________  nui Eden ėmė daug laiko įti-

BERLYNAS, kovo 26. — ’kinti Prancūziją, kad ji pada- 
Žinia apie Kaune nubaustus iryLj nusileidimų Aokietijai

von.

mirties bausme keturis Klai
pėdos krašto nacius vokieti
ninkus kai žaibas trenkė į 
Hitlerį ir jo vadovaujamą 
vyriausybę.

Vokiečiai pareiškia, kad 
Lietuvos teisrngumas

ITALIJA GINA AUSTRIJA
BELGRADAS, Serbija, ko 

vo 26. — “Mažoji santarvė” 
nusprendė, kari ji pasirengus 
tuojau imtis ginklų, jei Aus
trija, Vengrija ir Bulgarija 
nuspręsti} daugiau ginkluo

tų tinkamai apsiginklavus, 
kad suturėjus tą bolševizmo 
pavojų. Vokietijai tad yra rei 
kalinga ne tik gausinga ka
riuomenė, bet ir stiprus ka
ro laivynas.

Toliau Hitleris pažymėjo, 
kad po karo Klaipėdos kraš
tas paduotas T. Sąjungos 
kontrolei ir paskiau Sąjunga 
pavedė jį valdyti Lietuvai. 
Jis sakė, kad Klaipėdos kra
štas yra išplėštas iš VoRieti- 
jos “šonkaulis” ir jis turi 
būt grąžintas.

Jam liaigus kalbėti įvyko 
laisvi pasitarimai, įvairiomis 
mintimis pasikeitimai.

Pasitarimuose, be keleto 
sekretorių iš aliejų pusių, 
dalyvavo G asmenys. Angliją

.Šiandien Berlynan atvyksta 
sov. Rupijos ambasadorius 
Anglijai J. M. Malskv. Šian
dien vakare jis draugaus ka-
pitonui
Maskva.

Eden vykstant į

PREZIDENTAS
ATOSTOGOSE

JA-CKSONVILLE, Fla., ko 
vo 26. — Prėz. RooseveltaS 
leidosi jūron atostogauti. Ka
ro laivu Farragut išvyko jū
ron. Rytoj jis persikels V.
Astoro laivan.____

ORAS
CHICAGO T R APYLIN

KES. — Šiandien numato
mas lietus ir šalčiau.

! neteisingas,” ir kad Lietu- 
Kas link grįžimo T. Sąjun-Iva vaduojasi keistais “poli- 

gon, Hitleris pakartojo Kimo 1 tiniais sumetimais.” Sako, 
nui savo senąjį argumentą, Į“valstybės turi imtis priemo- 
kad Vokietija aptars grįžimo nių, kad apsaugojus vokiečių 
klausimą tik tada, kada jai teises Klaipėdos krašte.”

ir be jokių rezervacijų pripa
žinti) Vokietijos ginklavimo
si lygybę. Priešingai gi Ang
lija grasino savarankiai veikį^ls-
ti. Prancūzija, sakoma, galų I Žiniomis is Romos, Italija 
gale sutikus su Anglijos no-1 griežtai nusistačius už Aus- 
rais ir palinkus modifikuoti ’ trijos ginklavimosi, kad tuo 

yra Versalio taikos sutartį Vokie bfldu -lai apsidraudus nuo 
ti jos naudai. i okietijos.

Be kitko, Anglija reikala
vus, kad Prancūzija sudrau
stų savo sąjungininkę “ma
žąją santarvę,” kuri šiandien

, .... ....... skereciojasi be jokio pagrin-
bus užtikrinta visiška visais Vokiptiics vvriausvbė nori , • v . .voKieiijCS \\naus\ne nori, i do Jr gan<j0 grasinimais Aus- 

kad Klaipėdos krašto statu- trijai, Vengrijai ir kitoms 
tų vykdymas būtų paduotas valstybėms. Toks darbas nė- 
japonų žiniai. ra taikos palaikymas.

politiniais reikalais lygybė.

Pasitarimų laiku Hitleriui 
raportuota, kad Lietuvos mi
litarinis teismas Kaune ketu
ris Klaipėdos krašto nacius 
nubaudė mirties bausme. Hit 
leris tuojau pertraukė apta
riamus dalykus ir apie tai 
painformavo sekretorių Kimo 
ną pažymėdamas, kad štai 
kas veikias dėl Klaipėdos, 
kur lietuviai “spaudžia” vo
kiečius. Tas, girdi, griauja vi 
sas pastangas susiartinimui 
su Lietuva.

ŠANGHAJiUS, kovo 26. — 
Apie 12 milijonų kinų badau
ja 7-se Yangtze upės klonio 
provincijose.

NEPABŪGO GAZDINIMŲ

Prieš kokį laiką plėšikai 
apiplėšė Mrs. Pauline Plo- 
nouski laikomą, saliuną (tav
om), 5217 Archer avė. Suim
ti trys plėšikai. Mrs. Plonou- 
ski buvo užpulta sai i nuo bu
te nežinomo piktadari-o, kad 
ji neitų liudyti teisman, 
čiau ji ėjo ir liudijo.

Ta-

Ryšium su pasikėsinimu 
prieš prokurorą Courtney bu 
vo suimti du įtariami asme
nys. Tačiau abu paleisti.

SUGRIOVĖ SIDABRO 
PRIEDĄ

O žiniomis iš Ženevos, Aus 
tri ja ir Vengrija užtikrina
mos, kad kada bus modifikuo 
ta Versalio taikos Nutartis, iš 

,to bus naudos abiem valsty
bėms.

AVASIITNGTON, kovo 26. 
— Kongreso žemesnieji rū
mai sugriovė sidabro priedą, 
kurį senatas prisegė 
viešųjų darbų biliaus.

NAUJAS EKONOMINIS 
KRIZIS VOKIETIJAI

LONDONAS, kovo 26. — 
Anot laikraščio Financial 
Neivs, naujas finansinis kri
zis greitai sužnybs Vokietiją.

Pažymima, kad per nacių 
valdymą visiškai sunaikintas

prie į Vokietijos užsienių kreditas.
I Už importą turi būt mokama

--------------------- i pinigais. Nuo importo pri-
9 MILIJONAI BEDARBIŲ klauso darbas. Vyriausybė

----------- i subsidijuoja importą. Ji turės
NEAV YORK, kovo 26. — nutraukti subsidijas, o kada 

“National indnstrial confer- tas įvyks, viskas turės griūti, 
ence” boardas randa, kad vai Be to, Vokietijos skolos 
sario mėnesį visam krašte (kasdien didėja ir krašto gto- 
būta 9,898,000 bedarbių. vis perdėm apsiblausęs.

BEDARBIAI VOS NESU
KĖLĖ RIAUŠIŲ

TAMPA, Fla., kovo 26. — 
Apie 500 vyrų ir moterų be
darbių vos nesukėlė riaušių, 
kada jiems padalinta netinka 
ma maistui mėsa iš bedarbių 
šelpimo parduotuvės. Kai ku
rie bedarbiai su gauta mėsa 
ėmė svaidyti į parduotuvės 
klerkus.

Paskiau sveikumo departa
mento komisionieriaus pageliu 
ninkas patikrino mėsą ir ra
do netinkamą žmogaus mai
stui.

LONDONAS, kovo 26. - 
Persų vyriausybė davė An
glijoj užsakymų įvairių lėk
tuvams dalių.
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[ DIENOS KLAUSIMAI
AK BUS LIETUVOS VOKIETIJOS KAKAS?

Lietuvos karo teisinas tarė savo žodį vo
kietininkų išdavikų byloje, kurį tęsėsi per 
keletu mėnesių ir su kuria mūsų skaitytojai 
yra susipažinę. 4-riems išdavikams: Emil Boll, 
Walter Preiss, Heinrieh VVannagat ir Emil 
Loppa už Jesučio nužudymų ir konspirac'jų 
atplėšti nuo Lietuvos Klaipėdos kraštų, pa
skirta mirties bausmė. Kitiems vokietinin
kams paskirta lengvesnės bausmės, o keliems 
kalėti ligi gyvos galvos. '

Be abejojimo, kad karo te smas padarė 
teisingų nuosprendį ir paskyrė išdavikams 
tokių bausmę, kurios j'<e buvo savo biauriais, 
išdavikiškais darbais užsipelnę. Atsižvelgiant 
į ta5, kad šiomis dienomis Europa ant karo 
pavojaus vulkano, iš kurio bile dienų gali 
išsiveržti baisi ugnis, Lietuvos teismo žygis 
yra labai drųsus.

Lietuva yra nedidelė, Klaipėdos kraštas 
dar mažesnis. Vienok j.s šiandien pasidaro' 
viso pasaulio politikų kalbų ir rūpesčių ob-

3. Amerikos lietuvių reikalavimas ci
vilinių teisių Lietuvos darbininkams ir 
valstiečiams, kaip tai teisė organizuotis, 
leistį savo laikraščius, laikyti susirinki
mus, rinkti atstovus į valdvietes ir t.t.

4. Siuntimas atstovų nuo Amerikos 
lietuvių į proponuojamų viso pasaulio 
lietuvių kongresų Kaune.
Jšioj dienotvarkėj matome visai nekaltus 

ir net aktualius dienos klausimus. Kam iš*)’, 
mūsų nerūpi kova prieš karų, prieš fašizmų, 
arba Lietuvos žmonių teises, jų veikimo lai
svę. Daug kam rūpi ir šiemet Kaune šaukia
mas pasaulio lietuvių kongresas. Tačiau mes 
iš anksto galime pasakyti, kad tie svarbūs 
klausimai nerūpi suvažiavimo iniciatoriams.
Tai tik sllekučiai komunistų meškerei. Rei
kia manyti, kad lietuvių tautiniai nusista- 
čiusios organizacijos ir draugijos nesiduos 'nka sustatyti tokion kultūrin 
komunistams save prigauti. Tai nebus visuo- gUnio eilėn: 
tinas Amerikos lietuvių darbininkę suvažia- Danija, 100, Švedija 98, Vo- 
vimas, bet išimtinai komunistų mitingas, su- kietija 96, Suomija 94, Nor- 
šauktas kovai prieš relgijų ir mūsų tautų. jvegija 93, Estija, Latvija ir

Jei mūsų organizacijos; draugijos, ai’Lietuva 82, Rusija ir Gudija 
šiaip jau paskiri darbininkui ir dėtus prie 74, Lenkija 66.

(Prof. K. Pakšto kultūros ko
ngrese skaitytos paskaitos 

santrauka)
Kiekviena valstybė stengia

si gyventi pagal biudžetų, kie
kvienas išplaukiąs laivas pa
siima tiek maisto ir anglių, 
kad užtektų kelionei. Todėl, 
ir valstybė turi nusistatyti sa

vas į tolimiausius vandeny
nus. Latvija šiam tikslui iš
leido kelias dešimtis milijonų 
litų naujų laivų statybai it 
įsteigė jūrininkystės mokyklų. 
Lietuva šiuo atžvilgiu yru lu-

kuo tirščiau intel* gentinių pa- kės dar kokios 60 metų, kad 
jėgų. Todėl studentų skaičius ji galėtų pas ekti pozicijas, ku 
'pavaizduoja, kokių intensyvu- rias turi šiandien užėmę auks
inu tauta ruošia sau vadovybę, tosios kultūros kraštai. Po tiek 
Šiuo atžvilgiu mūsų šiaurės a- metų jų kultūrinis niveau bus 
rtimieji kaimynai ryžtasi už- daug aukštesnis, ir mes visa- 
imti labai garbingų vietų. Pa- da turėsime likti užpakaly. To 
gal studentų skaičių Latvija dėl mums reikėtų gal pasekti 
turi 10 laipsnių, Estija 8, Šuo-j Turkijos pavyzdžiu ir kultū-

baiatsilikusi, juo labiau, kad miJa 6> 1)ani> 5 ir Lietuva 5-!rini gyvenilllli varyti penkine-
A ,1 . A .. 1 '*1 • 1 • . _ Aln ■ r»

yra kontinentalinių valstybių 
turinčų savo laivynus. Pav

vo veiklos gaires. Ypač. < tas |) engl *Ja \r Čekoslovakija tu-

Alenų matematiškai galima eiais. 
išskaičiuoti iš mokinių skai-J Baigdamas profesorius pažy 
e-iaus meno ir muzikos moky-.mėjo, kad reikėtų Lietuvoje

reikalinga Lietuvai, kuri į 

vairiais atžvilgiais yra atsi
likusi nuo kitų valstybių.

n nemažai prekybinių laivų 
Pagal jūrininkystę, Lietuva

klose. Latvijoje tokiose moky
klose niokosi 1000 mok., kai

sukurti keletu kultūringų val
sčių, kurie būtų ne tiek sve-

Pagal Huntingtono anketos gal Jūrininkystę valstybės taip 
davinius, Baltijos kraštus te. i^kiuojasi: Danija 9, Suomija 
nka sustatvti tokion kultūrin- ^^tija 6, Latvija 6, fjetu-

tokio suvažiavimo, tai jo dienotvarkėje, apart šiandien kultūringumo at 
aukščiau pam 
šie klausimai:

stovi paskutinėje vietoje. Pa Lietuvoje apie 330. Pagal in- įtimiesiems. kiek savies’ems pa

va 1.
Žmonių prieauglio atžvilgis 

Lietuva stovi kiek geriau. 
'Pav., Danijos prieauglis įyer-

aukščiau paminėtųjų, turėtų būti įtraukta ir'žvilgiu valstybės taip išsiri- ,nau ka,p bet kuns k'tas reiš'

Kova prieš kylantį bolševizmą Ame
rikoje; reikalavimas civilinių teisių So
vietų Rusijos darbininkams ir valstie
čiams, kaip tai teisė organizuotis, leisti 
savo laikraščius, laikyti susirinkimus ir 
t.t.; protestas prieš bažnyčių griuvimą ir 
tikinčiųjų žudymą Sovietų Rusijoj; pro

testas prieš Sovietų Rusijos valdžią, ku
ri badu marina milijonus žmonių.
Kiekvienas susipratęs darbininkas šian

dien aiškiausiai supranta, kad kova prieš 
kruvinąjį bolševizmų yra reikalingesnė, negu 
kova prieš fašizmų. Bolševizmas visai sunai
kina darbininkų laisvę organizuotis, veikti, 
streikuoti; neleidžia jam skaityti kų jis nori,

jektu. Dėl Klaipėdos krašto galį kilti karas j suvaržo jų sąžinės laisvę; žudo ir badu ma-
visoje Europoje. Dėi jo Vokietija pasiskubi
no sulaužvti Versalio sutarti, sumobilizuoti » ■ * ✓
pusę milijono vyrų ir juos apginkluoti, taip 
pat išdrįso prieš save nustatyti Prancūziją 
ir visus santarvininkus. Toki žygį Vokietija 
padarė po to, kai Klaipėdos vokietininkams 
karo teismo prokurorai pareikalavo užpel
nytų bausmių. Vadinas, vokiečiai norėjo LA 
tuvų išgąsdinti, kad jį nedrįstų nacių tei-u.. 
Tačiau, nežiūrint v'sų vokiečių bauginimų ir 
rengimosi į karų, Lietuva nepabūgo. Jš to 
aišku, kad, kaip nekartų Lietuvos valstybės 
vadai yra pareiškę, Lietuva dėl Klaipėdos 
kariaus ligi paskutiniam kraujo lašui.

Nežiūrint Hitlerio grąsiųjjnų, nežiūrint, 
kad Lietuva šiandien vadinama “parako sta
line“, kuri bile kada gali eksplioduoti, mes 
turime vilties, kad Europos politikai pajėgs 
vokiečius numalšinti ir įtikinti, kad Lietuva, 
liesa, nėra didelė, bet ji nėra be draugų, kad 
jos užpakalyje stovi santarvininkai, kad ypač 
j’raneūzija ir be to Sovietų Rusija jokiu bū
du nepakęstų Klaipėdos užgrobimo, nes tai 
būtų didžiausias smūgis ne t'k Lietuvai, bet 
visam Pabaltijo kraštui. Versalio sutarties 
autoriai nenori, kad vokiečiai įsigalėtų Pa
kaity, dėl to stengsis i, reikia tikėtis, sex- 
jn ngai, sudrausti vokiečių imperializmų ir 
apkarpyti jėgas jų išpū. tam utilitarizmui.

Kaip žinoma, šiomis dienomis Berlyne 
lankosi Didžiosios Britanijos užsienių re:ka- 
lų ministeris p. Jcbn Simcn ir tariasi su 
vokiečių vyriaus;, b? Europos taikos klausi
niai. Svarbiausia^ to pasitarimo tikslas j»a- 
> Įdarė Klaipėda, Gal tai bus laimė, kad šio 
didelio pavojaus Lietuvai momentu anglų 
politikas yra Perlyne. Reikia jam linkėti ge
riausio pasisekimo išblaškyk karo debesis.

rina visus tuos, kurie nepritaria bolševikų 
barbariškai politikai.

SAUGUMO KAMPANIJA*

Jungtinėse Valstybėse automobiliais už- 
mušama dešimtimis tūkstančių žmonių. Su-

deksus, pirmoje vietoje stovi rodyti, kad jie galėtų pasimo-
iDanija, Svemija ir Estija (pc 
10), Latvija 7, Lietuva 2.

TtJgi, nors Lietuva telpa 
aukštosios 'civilizacijos zonoje, 
bet yra labai atsilikusi. Lietu
vai reiks daug dėti pastangų

tinamas 4, Suomijos 3, Latvi- pasivyti kitas tautas, kurios 
jos 3, Estijos 1, Lietuvos 6. Jta'p pat nestovi vietoje, o pro- 

Kudikių mirtingumas ge- Įpresuoja. Pav., per penkis nie-

kiuoja: Olandija, Belgija, Da
nija ir Šveicarija. Toliau An
glija, Airija, Švedija, Norve
gija.

Pats prof. Nuntingtono ci
vilizacijai kriterijus atmeta, 
kaip matematiškai neapčiuo
piamus, o patiekia savus, ku
rie gali būti paremti statisti
ka. Tokiais kriterijais jis lai
ko valstybės biudžetų, žemės 
derlus, gyvulių ūkį, užsienių 
prekybų, laivininkystę, natū
ralinį gyv. prieauglį, kūdikių 
mirtingumų, raštingumų, stu
dentų skaičių, moksleivių skai 
čių meno ir muzikos mokyk
lose, miestelėhų skaičių.

Juo šalis kultūringesnė, juo 
daugiau ji tari aprūpinamųjų 
reikalų ir juo daugiau ji pa

kinys pavaizduoja masių gy
venimo sanitarines sųlygas 
varumų, širdies švelnumą, rū 

pestingumų ir bendrų tautos 
sveikatingumų. Labai ž«|no.’ 
kultūros tautose kūdikiu (iki 
1 metų) miršta net 250 iš 1009, 
kartais ir daugiau; tokios tau
tos vadnamos barbariškomis 
ir net laukinėmis. Tuo tarpu 
labai aukštos kultūros šalyso 
kūdikių mirtingumas retai sie
kia 300, o kartais sumažėja 
liet iki 50 ir dar mažiau. Pa- 

kūdikių mirtingumų val
stybės eina tokia tvarka: 0- 
landija, Švedija 10, Airija, A- 
r‘glija, Danija 9, Belgija, Pra 
ncūzija, Škotija 8 Vokietija
Latvija, Ėst'ja,
Lietuva 3.

Lfefuvoje^nš’-'lOOO žydų vau 
vo

ikieč-iu 140. rusų 120. Norve-

Suomija

iėgia tam ttftslui suimti lėšų. .XT. ' v i *ų miršta 40, lietuviu lozVisam pasauliui yra bendras . v.
reiškinys, tai mažas 
itas žemos kultūros šalysi

biudže ....
jr (gijoje, pav., is 1000 miršta 46

žeidžiama daug kartų daugiau. Neatsargūs diiįplis biudžetas aukštos kul- ai'J0-!'; i°je')L
automobilistai pasidarė kraštui tikra nelai- tftros šalyse. Jeigu aukšč'au-į^V< ’' U01||i.l(>je 8C
mė. Ypač didžiuosiuose m estuose kas kart 
darosi pavojingiau ne tik automobiliais w.- 
žinėti, bet ir pėkščiomis vaikščioti. Dėl to 
pastaruoju laiku ir spaudoje ir visuomenės 
sluogsniuose tuo reikalu pradėta susirūpinti.

Ar tik ne pirmų žingsnį tuo svarbiu rei
kalu padarė Chicagos miestas. Majoro Ed. J, 
Kelly iniciatyva pernai vasarų suorganizuo- 
ta vadinama “saugumo kampanija“, kuri 
davė neblogų rezultatų. Toji kampanija ma
noma dar labiau praplėsti ir daugiau jėgų 
į darbų įtraukti. Būt gera, kad toks judėji
mas prasidėtų visame krašte. Jis daug gy
vasčių apsaugotų.

sios kultūros valstybe šiuo at- Daugiau, kaip L'etuvoje vai 
kų miršta Lenkijoje, IJiiinun? 
įjoję ir Rusij’oje.

VISUOTINAS DARBININKŲ 
NUVAŽIAVIMAS

Liet.vi.ii komunistai šaukia “visuotinų 
Amerlkm iie'.rvių darbiu’;il<ų suvažiavimų“, 
kuris busią.- birželio 39 ir liiųais 1 d. šiais 
im tais Clevelande. Suvažiavimo dienotvarkėn 
įtrairkte šie klausimai: ,

t. Kova prieš nešamų naujų karą. 
2. Kova prieš kyluntį fašizmų Ame

rikoje.

tus (1926-1933) padaryta pa-į 
žanga: Danija nuo 100 pakilo 
iki 102, Suomija 70—77, Lat
vija 72—77, Lietuva 73—77.

Jeigu ir toliau Lietuva eis? 
tokiu tempu, tai Lietuvai rei

kyti.
Lietuva turi geras egzisten

cijos perspektyvas ir gali pa
didėti net septynis kartus. Ta
čiau reikia keleriopai dides
nio kultūrėjimo tempo, kaip 
iki šiol. Reikia sutelktomis jė
gomis eiti į kovų su necivili- 
zuotumu, kuris mums jokios 
garbės nedaro.

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti ir platinti 
katalikiškų spaudų. Katalikia 
ka spauda nurodo žmogui ik 
ganymo kelius i ainžinastį.

Tavorščiai 1 Su pavasariu, Kitas tokio paties cino, 
su labiau prasišiepančia sau-į Grigui daro rūstų minų, 
lute, iškila visokių dzinguliu- Dzingul, dzingul, dzinguliu
kų. Šiandie ant savo vožnaus [kai ir t. t.

j delno dedu jums dzinguliukus į Davė -duonos, davė centų,
apie antri) rūnijinių per ma
res.
Sena daina, sena giesme, 
Dzinguliukus čia išriesmė,

Džiugui, dzingul, dzinguliu 
[kai,

Dzinguliukai, dzinguliai. 
Pavasaris aušta, eina, 
dedikuos’ neepakaina,

žvilgiu įvertinsimo laipsniu 
.10, tai gausime tokių valsty-
bių tdę: Olandija JLO anij I vienintėlė Salis kuri(,je 1? me. - Dzingul, dzingul, dzinguliu 
G, Sumnija 6, Estija 4, Latvi- | [kai ir t t
ja 3, Lenkija, L.etuya ir Ru- statistikos. Todėl ne. įSmego nėr’, žemė sušilo

2. ventojų statistikos. Todėl ne- i 
gali būti vedamas joks tiks- Į 
lūs tautotyros darbas. 

Raštingumas geriau kaif

Ir lietuvių nemažas skaičius netenka gy
vasties automobilių katastrofose. Dėl to ir 
mūsų automobilistai turėtų laikytis saugume 
dėsnių, tirėti galvoje įsakymų — “Neuž
mušk!“ Tėvai, leisdami vaikus į gatves ar 
riųsdumi į mokyklų, turi rūpintis jų saugu
mu. Žorlžiu, v'si dėkimės prie saugumo kam- T,ls 
ponijos, kad sumažinti žmonių žudymus gat- 
\čse ir vieškeliuose.

APDOVANOTAS KOMPOZITORIUS

“Amerika“ praneša, kad la’svas meni
ninkas, komp. Juozas Žilevičius, vasario 16 
<1. proga, už nenuilstamų kultūrinį ir visuo
menini darbų, Lietuvos Valstybės Prezide:?-. 
to apdovanotus Gedimino ordenu, III-jo lai
psnio.

Komp. J. Žilevičius yru labai darbštus 
kultūros darbininkas. Amerikiečiai didžiuo
jamės. kad jis šiandien gyvena ir darbuojasi 
mūsų tarpe. Jis yra sukūręs daug gražių 
bažnytinių g'esmių, sukmiųmnavęs visų eilę 
dainų, parašęs keletą operečių.

Sveikiname gerb. Kompozitorių ir linki 
me jam ir ateityje sėkminga' lubuotis kul- 
4Orinėje dirvoje!

sija
Rugiai ir avižos savo der

liumi duoda antrąjį kriterijų.
Pagal ši kriterijų valstybės . ,, . Č . .... .. ,n 'bet kuris kitavra tokioje eileje: Danija 10,' . . ,L .. „ ,, ... ... .rodo masių intelektualini Iai-Suonnja 8, Estija, Lietuva, Į ., , „ ,psni: Suomijos u Danuos ra-įr Latvija 6. L.. , . '. . , , , istinguiiio laipsnis vra 10, EsLzs:enio prekyba parodo n t-, . . .. v tuos ir Latvi ios 9, Liekrašto svarbų ir reikšmę pa-

reisKinys pa-

etuvos 7. 
Moksleivių skaičiumi Lietu 

va yra taip pat atsilikusi. 
Moderniškose valstybėse y

saulinių ekonominių interesų 
sūkuryje. Juų kraštas daugiaul 
gamina, tuo 'jis daugiau gali! 
parduoti, o taip pat ir pirkti. ™ P"™lo>'-a 7-8 ...olų lutr 
Lietuvos .-ksoortaa vra mažės- kyk'o,! kursos- Allk5tos kul' 
„is už. bet kurios 'kdos vai- tfiros žal>'w 
stvMs aks,,orių. Danija šiuo sp,h »•* 15 nuoš- iki 23 "uoš. 
atžvilgiu gali lygintis su di. vis.) gyventojų, o švietimo-,„i-
džiuusion.is valstybė,uis, tuo n'stCTln» l,1"džetai ™<lar» “l"e 
tarpu kai ji plota yra už Lie-.’į-25 "uoS- valstybės iš. 
tava mažesnė. Pagal eksportu''“" 'i; Moksleivių skai 

• i-,.,..-.žvilgiu valstybės taip

Ir skridimas vėl iškilo, 
Dzingul, dzingul, dzinguliu- 

Ikai ir t. t.
Juropoj šturmai pranyko,
Oras vystas vėl paliko, 

Dzingul, dzingul, dzinguliu- 
[kai ir t. t.

Aroplano, Grigas-muka, 
Prapelerį suka, suka,

Dzingul, dzingul, ilzinguliu-
• I kai ir t. Jt.
Stena inžinas sušalęs,
Plepsi moksliškosios dalys,

I Dzingul, dzingul, dzinguliu-
Ikai ir t. t.

Pisot ius A. V. Aivu-da, 
Nutarkeles pirštais bado, 

Dzingul, dzingul, dzinguliu- 
[kai ir t. t.aiciaus at-

valstvla-s taip atrodo: Danija‘“'P PM’ki-
10, Suomija 4, Fsstija 3. Lat- rsto: 9’ Sl'°mi-'a S- La-
vija 2, Lietuva 1. d''ja ir Lietuva 8.

Laiviainkvstės išsiplėtinius - Moksleivijos didumo p'orc- justas kas,) čiupinėja, 
rodo valstybių aktyvumų P>reina daugiaus'a nuo'
ekonominio nepriklausomumo!1.0.’.k'ek 1«“a"i Pavalomas pra

Argi dar vis neužtenka? 
Dzingul, dzingul, dzinguliu-

[kai ir t. t.
Sena leido (O je tu mano!) 
Irgi apie dalis stena,

Dzingul, dzingul, dzinguliu- 
[kai ir t. t.

— Vyrai, - advokatas sako, - 
Dolerių čia jau užteko, -

Dzingul, dzingul, dzinguliu- 
[kai ir t. t.

Aroplanui, gal, kas riesta, 
Reikia daktaras iškviesti,

Dzingul, dzingul, dzinguliu- 
[kai ir t. t.

Mes čia žiūrim, gal nematom, 
Gal jis serga penisaitėm.

Dzingul, dzingul, dzinguliu- 
Į kai ir t. t.

— No, - atšauna mūka-Grigas, 
Ne tarno čionai dalykas!

Dzingul, dzingul, dzinguliu- 
[kai ir t. t.

Kad skridimų užštarduoti, 
Reikia dolerių dar duoti!

Dzingul, dzingul, dzinguliu- 
[kai ir t. t.

Kas skridimų rūnin, vaike, 
To ir pilvas rūnvt reikia,

Dzingul, dzingul, dzinguliu- 
[kui ir t. t.

Artan’s žiūri: dalys rūksta, -'Mes čia dirbam - no už dyka,
Citvaro, gal, jam dar trūksta, 

Dzingul, dzingul, dzinguliu- 
[kai ir t. r.

laipsnį. Mūtų šiaurės kaimy
nus ne tik jielnas, bet ir no
ras išvystyti! kuo plačiausius 
nepriklausomus santykius su 
pasauliui, išlęelti tautos pres
tižų ir garbę,, paskatino atsta
tyti karo sunaikintus ktivy-' 
nūs, steigti jūrininkystės mo
kyklas ’ ir siųsti savas vjHla

idžios mokslas; atsilikusiose 
.valstybėse privalomas mokyk 
los kursas tęsiasi tik 4 Mietus, 
pažangesnėse 6, o aukštos kul
tūros šalyse 7 ir 8 metus.

Modernusis gyvenimas vis 
labiau reikalauja, kad visuo
meninės ir valstybinės įstai
gos ir patsai kaimus turėtų

►Spaudžia, maigo, žiūrinėja, 
Džiugui, dzingul, dzinguliu- 

[kai ir t. t.
Kasa tuščia, ar padūko,
Kurgi dingo tūkstantukai ?

Dzingul, dzingul, dzinguliti- 
[kai ir t. t.

Mažas cinus — K. A rei va, 
Trauko pečiais, visaip vaivos,

Dzingul, dzingul, džiuguliu- 
[kai ir t. t.

Dar te deda katalikai! 
Dzingul, dzingul, dzinguliu-

[kai ir t. t.
Šovė, kaip iš pištalieto, 
Unisonu komitetus, 

z Dzingul, dzingul, dzinguliu-
[kai ir ♦. t.

Gromatas reik išrašyti,
Jų kišenius apkratyti,

Džiugui, dzingul, dzinguliu- 
[kai ir t. t.

Mes čia esam, kad Kišanti,
O jie tur mums aukas krauti,

Dzingul, dzingul, dzinguliu- 
[kai,
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PLĖŠIKAI
(Tikras atsitikimas 1925 m.

Vėjuotas, giedras ir Saitas 
vakaras.

Pilnatis mėnuo gan aukštai 
pakilęs šviečia žemės paviršį.

Devinta valanda vakaro.
Susirinkimas baigias ir šau

liai jau apleidžia mokyklos 
salę ir skirstosi j namus.

šaulių vadas nekuriems Sau 
liams patylomis kų tai pasa
ko į ausį ir atsisveikina, pa
sakydamas, pasimatysim vė
liau.

Man besirengiant išeiti, pri
eina ir prie manęs vadas ir 
sako:

— Po vakarienei su šautu
vu ateik pas mane. .

— Dėl ko? — paklausiau aš.
E— Kaip ateisi, pasakysiu. 
Dabar paslaptis.

— Gerai, apie vienuoliktų 
būsiu. ,

— Gerai apsirenk. Reikės 
truputį toliau eiti.

Atsisveikinęs išėjau iš sa
lės.

Lauke labai šalta.
Greitai einu namo. Sniegas

Ipo kojomis girgžda. Ųž kokių kiti. 
dvidešimt minučių aš pasie
kiu ir savo namus.

Vakarieniaujame.
Pavakarieniavus viens ma

no draugas Tarnas klausia:
— Ar kuriam nors iš jūsų 

vadas neliepė pas jį ateiti?
— Manęs prašė apsiginkla

vus ateiti, tik nepasakė dėl 
ko, — atsakiau jam.

— Man, irgi sakė, kad už
eiti pas jį, — tarė Tarnas.

— Gerai, eisime kartu, — 
tariau jam.

— Aš manau, kad jūs, tur 
būt; kur nors kokį užpuolimų 
darysite, — tarė mano drau
gas Kazys, — nes, aš mačiau, 
vadas tik pačius geriausius ir 
drųsiausius šaulius pasirinko.

— Pamatysim, — tariau, iš
eidamas per duris.

Aukštdvario apylinkėse)
kiti kų tai pasakoja ir juo
kiasi.

Vadas susirinkusiems prane
ša, kad šį vakarų viename kai
me, už kokių keturių kilomet
rų nuo miestelio, yra vestu
vės, į kurias, jam slapta pra
nešė viens to kaimo gyvento
jas ir prašė jo vardo niekam 
neišduoti, atsilankys, garsūs 
šioj apylinkėj plėšikai: Ben- 
daras ir Drobė, kurie jau daug 
karti} mums iš nagų vis pas
prunka.

- - Mes turime ten slaptai 
nuvykti, —' kalbėjo vadas, — 
apsuptį kaimų ir, jeigu jie ten 
yra, gyvus ar negyvus suimti. 
Seniai mums jau valdžios įsa
kyta juofe pagauti, bet vis ne
pavyksta. Kuomet darysim už
puolimų, vyrai, būkit atsar
gūs, nes jie, kiek man teko 
nuo žmonių girdėti, yra labai 
gerai apsiginklavę, kad kar
tais kurio nenušautų.

— Mes pasistengsime. Neti
kėtai užpuolimus daryti, se
niai jau esame įgudę, — pasi
girdo keno tai balsas.

Žinoma, žinoma, — tarė

- .-..r

APIE DOVANŲ SIUNTIMĄ
{LIETUVĄ v

•
1934 m. lapkričio 30 d. “Da 

rbininke” 93 nr. buvo įdėtas 
Juozo N. Medinio straipsnis, 
vardu “Ar verta siųsti Lietu
von dovanos”. Straipsnyje su
minėta keli pavyzdžiui dėl Lie 
tuvos muitinių, kad jos aukš
tų muitų nustatančios siunčia
moms iš Amerikos dovanoms 
ir daroma išvada, jog siųsti 
dovanos neapsimoka.

Lietuvos įvežamieji muitai 
nėra aukščiausi, palyginus juo

tai aukštesnį ir įvežimo suvar- 
griežtesni kaip

Atskirų muitų siunčiamoms 
dovanoms, jeigu siunčiama 
nauji daiktai, neturi neį Lie
tuva, nei kuri kita valstybė ir 
praktiškai žiūrint negali būti. 
nes nei vienos valstybės mui
tinės negalėtų išskirti nuo pre
kių.

Siunčiamos į Lietuvų dova
nos, ten sunčiamos rūbai, ava
lynė ir kiti vartoti daktai, ku
rie neturi prekių pobūdžio ir 
adresuojami atskirų asmenų 
vardu, nuo muito visai atlei
džiama. Taip jau gali būti nuo 
muito atleidžiamos knygos ir 
mokslo priemonės, siunčiamos 
švietimo įstaigoms ir jomš to

— Kų mes be tavęs darysime?
— Kaip bus? — kreipėsi 

vienas į vadų. — Permažai...
Tik penkiolika...

— Kų padarysi? Su dideliu 
būriu ten nelabai patogu...
Nors ir nedaug, bet visi gud
rūs ir turį gerus patyrimus, 
bus daug geriau tikslų atsie
kti, — tarė vadas ir, kreip
damasis į mane pasakė. —
Daryk, kaip sau nori. Aš prie
varta neverčiu nė vieno eiti.
Kas daugiau dar nenorit eiti?

Niekas neatsiliepė.
Aš užsikabinau ant peties 

šautuvų ir išeinu.
Mėnesiena.
Sniegas blizga ir girgžda 

einant po kojomis.
Aš einu namo. Gan toloka. 'žyinaį daug 

Turiu pereiti išilgai visų mie- Lietuvoje 
stelį, turintį su virš kilomet
rų ilgio. Pagreitinu žingsnius.
Miestelyje viskas ramu. Ne
trukus, praėjus pro miestelio 
rinkų, prieinu aukštus, stovin
čius abipus gatvės, kelis mū
rinius namus, kuriij tamsūs še
šėliai krinta tiesiai ant gat
vės, padarydami čia tamsumų.
Einu skubiai nešinas šautuvų 
rankose. Vos tik aš įėjau į šių 
tamsių gatvę, pamačiau du 
vyru, ūmai šokančiu iš paša- 

■lies gatvės prie manęs, ko aš 
panašaus ir tikėjausi, eidamas 
į šių tamsių gatvę. Aš norė
jau bėgti, bet jau buvo per,. . . . _ . v.,T. . , _ .- mokslo priemones, siunčiamosvėlu. Vienas gnebe mane iš v 4 . . .
užpakalio, o kitas iš priekio 
už šautuvo ir nori jį man iš 

šautuvų

— Nesykį lenkams kailį iš
perom ir nevienas dar ir be 
kelinių turėjo bėgti, kai juos 
netikėtai bemiegančius užklu
pdavai. O čia, tai tik juokai, 
— tarė, kur tai kertėj sėdė
damas, šautuvu pasirėmęs, 
mieguistomis akimis šaulys.

— Už pusvalandžio iškėliau 
sime, — tarė vadas.

Pasižiurau į laikrodį, lygiai 
vienuolikta valanda nakties.

— Tu irgi eisi? — paklau
sė manęs vado draugas Vik 
tas, gyvenus čia pat su vadu, 
turįs apie trisdešimt meti} vy
ras, tarnavęs ilgaį Lietuvos 
kariuomenėje, kovojęs dėl jos 
nepriklausomybės ir turįs la
bai daug patyrimo, iš įvairių 
gyvenimo sričių.

— Nežinau. Gal būt. ne. —
Už penkiolikos minučių jau atsakiau jam.

buvome pas vado butų. Tarnas 
Įėjo į vidų. Aš likau lauke. 
Kiek pasižvalgęs po kiemų, ei
siu į vidų pasiteirauti, kam 
mus vadas pasikvietė. Vos tik 
priėjau prie durų, mane visų 
nuo galvos ligi kojų nukrėtė 
koks tai staigus mirties bai
mės šiurpulys, kad net plau
kai man ant galvos, rodos, pa

— Kodėl? Turi kokį tai nu
jautimų?

— Taip. Jaučiu kokių tai 
baimę savyje.

— Jei taip, tai žinai kų? Aš 
tau patariu neiti. Bus geriau.

— Aš taip ir manau pada
ryti, tik reikia vadui pasaky
ti, kad aš su jais šį kartų nei
siu. Gal pavadvs bailiu, bet

ims neisiu.
— Kas vra?

rankų išplėšti. Aš, 
tvirtai savo rankose suspau
dęs laikydamas, jaučiu, kad 
užpuolikas yra už mane daug 
silpnesnis. Užpakalinis, kuris 
stengiasi mane parmesti ant 
žemės, taip pat yra silpnesnis. 
Aš nesiduodu parmesti ir ko
voju vienas tarp dviejų. Kas 
bus, jeigu jie iš manęs šautu
vų atims, pamaniau sau. Kų 
aŠ tada darysiu? Na, kas bus, 
tas bus, lyg žaibas, greitai 
man slenka galvoje mintys, 
šautuvo iš rankų nepaleisiu. ’ 
Kratausd ir niekaip negaliu jų 
nusikratyti. Vienas iš priekio 
prie šautuvo, o kitas iš užpa-' 
kalio prie manęs, lyg katės na
gais prikibę, laikosi.

— Ats’traukit šalin! — su
šukau, netverdamas jau piktu
mu, — ba aš jus, kaip šuo 
dantimis, sudraskysiu!.

J. e neklauso, tik stengiasi 
mane parsimesti. Kad ne tas 
man iš užpakalio, šitų koja 
nnspirčiau, o dabar negaliu, | 
kad kartais nepavykus nelik- j 
čiau jų auka ir grūnamės vi
duryje gatvės. Kas jie per vie
ni, apytamsyj negaliu pažin
ti. Tik matau, kad vyriškiai 
trumpais švarkais apsirėdę. 

Galų gale, sukaupęs visas
— Per daug šalta, o aš ne- [jėgas, smarkiai pasipurtau ir 

turiu kuom šilčiau apsirengti, 'apsisukdamas aplink nusikra-

jišiaušė, sustingo ir lyg kokia aš to nebijau.
Pamatoma ranka mane nuo du- Į Kiek palaukęs, prieinu prie 
rų pastūmėjo atgal ir pakra-^vado ir sakau:
t ė. Aš sustoju prie durų. Sa-, — šiųnakt, vade, aš su ju-
vvje jaučiu kokių tai viduji
nę baimę.

Pagaliau, ateina ir daugiau 
šaulių. Su jais ir aš įeinu į 
vidų.

Kambarys nedidelis. Pilnas 
šaulių. I šviso buvome šešio
lika. Vieni sėdėdami rūko, o

Bijau, kad kartais begulėda
mas kur sniege neperšalčiau.

— Tai kų, jis neina? — tuoj 
pasigirdo vieno, kito balsas’

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldakiyge Ir Pamaldų Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusk, gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas it giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO” KNYGYNAS
Chicago, III.2334 So. Oakley Avė.

tau užpakalinį, ir pagaliau ū- 
mai ištraukiu šautuvų iš pir 
mojo rankų (mat mes abu lai 
kentės už šautuvo) ir smarkiai 
šautuvo kotu drožiu tiesiai j 
pasmakrę, bet jis, kaip ant 
savo laimės, spėja greitai pa
sukti savo galvų į šalį, ir tai
komas jam smūgis tenka tie
siai į krairįjj petį, nuo kurio 
jis kų tik neparvirsta ir at
galias net pabėgėja. Kitas tuoj 
šoka prie manęs, bet ir jis 
gauna šautuvu smūgį į kruti 
nę ir kitų į nugarų, kai apsi 
suka bėgti. Atsigrįštu prie pi 
rmojo, žiūriu, jis gan toli at 
sitraukęs stovi. Antrasis pri

prašant valdžios įstaigų. Tš 
to matyti, kad kelias dovanų 
siuntimui nėra užkirstas. Ge
riausia būtų prieš siunčiant 
kokį siuntinį į Lietuvų, pasi
teirauti Lietuvos konsuluose a 
pie tvarkų siuntiniams, mui 
tus ir pan. Tuo būdu būtų le 

ngvai gal ima išvengti bet k u 
rių nemalonumų bei kliūčių 
Dabartinis tarptautinės pre 
kybos siuntinių judėjimas yru 
visur apsunkintas nė vien mm 
tais, bet ir įvairiais kitais rei
kalavimais, leidimai, kilmės 
liudijimais ir t.t. Paskiri siun
tėjai, ne pirkliai, negali viso

su kiti} valstybių muitais. Dau ,to žinoti ir todėl prie siunti- 
gelvje valstybių dabar ir mui- nio neprijungimas, pav. “kil-

bėga prie jo ir abu dingsta 
tamsioj gatvelėj.

(Daugiau bus)

mės liudijime arba konsulate" 
vizuotos faktūros gali arba vi
sai sukliudyti siuntinio įleidi
mų arba gręsti trigubo muito 
uždėjimu. Panašių atsitikimu 
pasitaiko ir su Lietuvos siun
tiniais į Amerikos Jungtines 
valstybes.

Kai kurioms prekėms įvežti 
dabar reikalaujami specalūs 
leidiniai ir todėl dovanų ga
vėjams Lietuvoje galį susida- Į 
ryti rūpesčių tokius leidimus 
gauti, jeigu siuntinyje yra rū
bams medžiaga ar kas kita. 
kas be le’dimų neįsileidžiama.

Be to, minėtame straipsny
je pasakyta, kad Lietuvos val
džia uždaranti duris sušelpi- 
mui savųjų ir aukštais mui
tais atšaldinti geriausių patri- 
jotų.pasiryžimų ir norų pagel
bėti saviesiems. Tikrumoje 
taip nėra. Priešingai, Lietu

-vos valdžia daug pastangų de-

DAROME MORGIČIUS SU 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

DUODAM ILGLAIKINES PASKOLAS 

ANT PIRMŲ MORGIČIU

Priimame pinigus taupymui nuo 50 centų ir aukščiau
Kiekvienas gali pats nuspręsti kiek per mėnesį 

gali sutaupyti

EDERALoAVINGS
|AND LOAN AStOCIATION 

OF CHICAGO

Platesnių informacijų 

galima gauti 

raštinėje

2242 West 23rd Place

Ofisas atdaras kasdien

EMIL ŪENEMARK įnė

i■-» ramato.. U-U. g; ■ —=1
da palaikyti ir plėsti santy
kius mūsų tautiečių užjūryje 
gyvenančių su Lietuvoje gy
venančiais, o muitai šiuo at
veju jokios reikšmės negali 
turėti. Yra žinoma, kad be

veik 100 nuoš. materialės pa
galbos soviesiems iš mūsų tau 
tiečių Amerikoje eina pinigais 
ir tam jokių kliūčių nėra.

Dėl vieno kito siuntinio dai- 
(Tęsinys 4 p.)

Telefonai: LAFayette 5824—8351

BRUNO SHUKIS <& CO.
Generaliniai Kontraktoriai

Statome naujus ir pertaisome senus namus be skirtumo
Apdengiant gonkas (porčius) arba visų medinį namų 

popiera arba cementiniu asbestos
Taip pat parūpinami paskolas namų pataisymui.

Imam darbus visoj Chicago j — kolonija nesvarbu 
APSKAIČIAVIMAI DYKAI

4131 South Francisco Avenue
CHJCAGO, ILL.

J

PHONE CANAL 4674

NANCY’S
BEAUTY SHOPPE

Specializuoja PERMANENT AVAVING 
And Complete Beauty Service

2302 South Leavitt Street 
N. DRUMSTA, Prop.

J

f

Padarome gražias fotografijas vestuvių, balių ir 
kitų iškilmių

A. ZALATORIS
2322 South Leavitt Street

Greitai pristatome fotografijas pasportams
J

DUODAM PASKOLAS ANT MORGIČIU
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 

5 iki! 20 metu
TAUPYKIT PINIGUS MŪSŲ DRAUGIJOJ

Mes mokam už kiekvieną dole
rį dividendų, pagal uždarbio. 
Praeityje išmokėjome 4%.

Mūsų draugija yra viena iš 
tvirčiausių ‘finansinių įstaigų 
po Federal Valdžios Priežiūra.

Mums depresija v:aai nepa
kenkė. Reikalaudami visada ga
lite gauti savo sutaupytus pi
nigus. Įstojimo mokėti nerei
kia.

Saugumas jūsų invertmentų apdraustas per IT. S. Government įs
taigą —• Federal Sav Ings aml lx»an Insurance Corporation, Wa-

shlngton, U. C.
2334 So. Leavitt St. 

Tei. CANal 1678
J. MACHIEWICH, 

Prezidentas.
H. KUCHINSKAS, 

Raštininkas.

"EDERALoAVINGS
|AND LOAN AStOCIATION 

OF CHICAGO
&
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JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

JAUNIMO IDEALIZMAS

biandicn daugelis. ‘šgirdę

Ir laukia mūs ne Sibiras, 
bet kapas,

Kur žiauriai klykia vėlia
vos raudonos.

(F. Kirša, Lietuviškas 
Sapnas).

Kas gi ĮRigaliau yra tas tro-

dealo vardų, sarkastiškai nu
sišypso ir jiems pro dantis iš
sprunka: “Jaunuoliai, moder
niškas XX amžius remiasi te
chnika, fabrikais ir lietuvis-ikštamas idealizmas? Kokia jo
kais bernais. Idealai, idealiz- reikšmė? Anot prof. St. Šal
mas — šiais žodžiais nesukrau kauskio, gerai suprastas, en- 
site turtų. O turtai, lobis, tu- tuziastiškas mūsų jaunuome- 
ri būti jūsų idealai!” Iš tik- nes idealizmas, tarsi pavasa

rio gėlė, yra jaunosios prigi
mties dovana, kuri tik tada

rųjų, moderniškas žmogus ne
paprastai skuba, ieško naujų 
kelių, naujų takų, kaip būtų pasirodo vaisinga visam gyve 
galima kuo daugiau iš medžia
gos jKigaminti turtų, pelno.
Daugelis rūpinasi tik savo in- ntamos tos pareigos, kurias

nimui, kai jinai, imama su vi
su rimtumu, ir kai yra supra-

dėl’ų procentais. Šių laikų die
vais pradedama laikyti maši
na, technika. Pasaulis bando 
grįžti į pagonystės laikus. Tų 
aiškiai įrodo hitleriškos Vo
kietijos pavyzdys. Šiais ine-

jinai uždeda. Idealizmas kie
kvienam jaunuoliui uždeda 
tam tikri! pareigų, kaip sieki
mas jų, tobulinimas savo sie
los galių, kurias, reikia atlik
ti jaunystėje. Nes jaunystė y-

MYLIU
Myliu pasaulį,
Myliu erdves;
Myliu mėnulį,
Myliu žvaigždes.

Myliu beribį 
Plotį dangaus, 
Mylimų veidų 
Draugo brangaus...

Augau, bujojau, 
Pyniau svajonę, 
Darželiu įėjus 
Skyniau rožes...

Skridau pasaulin, 
Viena be draugų, 
Siela man vaitojo 
Ilgu... ilgu...

Myliu pasaulį,
Drąsiai žengiu;
Man neužtenka 
Vien tik svajų...

Noriu gVventi,
Noriu mylėt 
Nors dėl to reiktų 
Vargt ir kentėt...

Nemuno duktė

Sekmadienį į besketbolo žaidi 
mus susirinko beveik visi pra
eities Chic. apskr. sporto ko- 
misijonieriai... Matės J. Gie
draitis, šedvilas, M. Pavilio
nis, P. Šaltimieras... Buvo ta
rsi lyg ir kokia reunija...

SPORTAS SUCH IS LIFE-

Lietuvos Vyčių Cbicagos a
pskričio besketbolo sezonas
baigės sekmudienį, kovo 24 d
šv. Pilypo gyni.

n n 1- • r .1 Pil,has Aidimas įvyko'tau.Pereitų šeštadieni, Med na i • . • at ii <.<• i .». ... , , . , . . įProvmence ir Nortn Kide. Prcklubo plaukimo baseine, Mar- i - . , •. vidence, kaip paprastai, pra-'ąuette vyčiai buvo surengę • i . - •, ................. .. * dėjo silpnai, liet, žaidimui ar-maudvmųsi. Prisirinko Vvčių
iš visų kuopų ir per tris va
landas linksminos...

West Sidės Vyčių kuopa se
ka Marąuette pavyzdį ir ba
landžio 12 rengia tokių pat 
parę, tik kitoj vietoj... J. Pe
traitis smarkiai dirba 24 kuo
poj... Dėka jo pasidarbavimo, 
West Sidės Vyčiai gavo pa
rap. name patalpų savo klū- 
bui...

tinanties prie galo, tiek daug. 
taškų padarė, kad, laikui pa 
sibaigus, ubu tymai stovėjo 
lygiomis.

Po pertraukos prasidėjo “o- 
vertime” žaidimas. Providence 
parodė savo jėgų ir padarė 3 
taškus. North Side, nepasiduo 
dama, irgi padarė du ir tre
čią. Čia buvo duotas ženklas, 
jog
gės.
giomis. Bet žaidikas, kuris pa

i T v cu- v -ir darf‘ treti Punkt’b padarė Jį L. V. Chic. apskr. pinoklio _ ■ r • • , , ,, v. nelegaliai ir punktas buvo įs- turnanientas prasideda sm sa- , m .. .. _ . \ .... \ mestas. Tas ir davė pirmeny-

“overt'me” žaidimas bai- 
Abu tymai vėl stovėjo ly

TOffi DESIRE OP THE ilOTCl FOR THE sV'AP.
be to, jis gerai veikia ir jo

... morale... Jaunimas turėtų dau 
tais buvo pradėta aukoti se-lra pats gražiausis gyvenimo1 . ,.1 . i 1 giau vertinti meno įstaigas,
najam germanu d.evmmn a.,-j laikas, kupinas k.lmų užstoto-|ankvt. gwiau 
to, padangos, giedoti tani t.k- ji,,,,,, entuziastiški} poltnktų. skonj

k:---- :i T..i. A„. Jaunystėje atlikti žvgdarbiai Į. , . ,J •’ ... kalinga ir platesne orientaci-
Lartais net pasaulį nustebina. . , . ... ,. . . , . i . . , įja, daira, taigi pravartu pa-įdealai niekinami. Dvasia —III. D. Noble jaunyste charak-.. ... . , . .... , .i j v zuiti bent pa:skutimų dviejų
terizuoja, kaipo gyvastingų

ri himnai! Juk tai tikra pa 
goniškoji dvasia! Tuo tarpu

vaitę Roselande... Už sava'tės, 
kitos visos kitos kuopos įsi
jungs ir gal apie Velykas tu
rėsime jau pinoklio čempijo
nų... ne vienas vyras varosį ir 
labai nori to titulo...

pūdoma. Daugelis pusmokslių, 
kitaip tariant mokslininkų, ne 
nori tikėli, nei į Dievų, nei į 
velnių. “Ponai mokslininkai, 
ponai profesoriai ir jų klap
čiukai, ponai medicinos dak
tarai ir jų gailestingosios mei
lužės, ponai perversijų advo
katai ir jų pakalikai — kva
toja, šaukia, cypia, rėkia: Pa
rodykit mums dvasių, idealų, 
ponai mistikai! Mes ir per žiū
ronų jų nematom! Che, che, 
che! Parodykit mums, ponai

Kaipo
pajėgų išsivystymų, F. A. 
Ouillermet — kaipo amžių be
ribių akiračių, pavasario ža
vesio ir gyvenimo tamprumo, 
o prof. Stasys Šalkauskis — 
kaip amžių, kuriame labiau
siai mylimi idealai, ir kada 
labiausiai linkstama į prakti
nį idealizmų (žinoma, jei gy- 
v
tų norų). Idealizmas yra vie
nas iš svarbiausių veiksnių, 
kuris paskatina jaunų žmogų,

šimtmečių visuotinė politikos 
[istorija. Paguliau turi perma
nyti asmens, draugijos, tautos : vaisius

. luino žvmet, savo vyriškumų, renamoji aplinka nenuslopina' .. . . , • •\ T. Idealizmas dar nėra galutinai

L. Vyčių “Dainos” chorą- 
eina prie prisirengimo darbo 
pabaigos ir balandžio 28 d. pa
tieks visuomenei savo darbo 

pastatys Liet. Au-
ir žmonijos gyvenimo prasiu’” ,ditorijoj, Gilberto ir Sulivane 
(A. Smetona, Vyresniųjų vii- operetę “Pinafore”...
tis jaunimas). _ ______

Taigi matome, kad idealus
jaunimas turi daug dirbti. Jis 
turi išsaugoti savo individua-

Liepos Ketvirtoji - 
gos L. Vyčių Diena!

UŽUOJAUTA

Chica

mistikai, bent dvasios uodegv--kopti ad astra, toliau nuo pu
tę, kojytę, nosytę, ausytę! Che, rvinos žemės, susižavėti t k 
che, che! iMes mokslo žmonės kilniais dalykais, mylėti dva- 
mes nenorim tikėti! Tikyba, šių, o ne materijų. Kiekvienas 
religija, dvasia, idealas — natūralūs jaunuolis, taip kaip 
kvailiams!” taip juos pajuo- žydinti gėlelė, kad ieško švel- 
kia prof, J. A. Ilerbaeiuuskas. nių saulutės spindulėlių, ieško 
Šitaip galvojant daugumai mū i kilnių ideal ų. Tik tas, kurio 
sų inteligentų, negalima nore- sielų jau slegia sunki nuody
ti, kad mūsų moksleivija, ir j mes našta, juos niekina ir jais 1 
apskritai, jaunuomenė būtų bjaurisi.
ideališkai nusiteikusi. Ir jei: |- ueQiftį žygiuoja kartu su 
gu didelė dalis jaunimo šian- gyvenimu, su visuomene. Ko- 
<lien žygiuoja kartu su Kris- kia bus visuomenė, koks bus 
tumi, su Jo idealais, tai tik įjos nusiteikimas, pažiūros į 
todėl, kad idealai gyvenime v- gyvenimų, toki bus jos idea-
ra čiuopto apčiuopiami. 'a’- ^okl kus ’r jaunimo sie

kimai bei idealai. Žmonių nuo-
, Šiandie g\\enimo įoalibėj |atjnjS) gaivališkas troškimas 
per maža tejuntame poezija I lainiės, džiaugsmo, gimdo ide- 
Proza, pasak lleibaciauskų, nu a]us Kada jaunime atsiranda 
galėjo poezijų. Ii nykumu.pia- Į(ĮeaĮaįj Paprastai idealai at- 
deda dvelkti mūsų gyvenimas. 1
Kur išganymas?

žuvęs. Juk idealizmas jau pra
deda atgimti. Tai rodo mūsų 
pačių gyvenimas.

Chicagos L, Vyčiai reiškia 
gilių užuojautų vytei Irenai 

'Aitutytei gilaus skausmo va-

bę Providence.
Antram© žaidime susirėmė 

\Vestville su Roseland. West- 
ville yra pietinės Illinois da
lies besketbolo čempijonai, o 
Roseland C. Y. O. lygoje ant
roje vietoje. Jų žaidimas tik
rai buvo įdomus, ėjo lygiomis 
iki pertraukos. I’o pertraukos 
Carp įėjo lošt su AVestville. 
Jis, kad ir daug taškų nepa
darė, taip paveikė į Roseland, 
kad AVestvilie, be jokio var
go, laimėjo.

Trečiame žaidime susiėmė 
Cicero su Marąuette už Lie
tuvos Vyčių Chicagos apskri
čio besketbolo čempijonatų. A- 
bu tymai ėjo lygiomis; su kie
kvienu nauju punktu mainėsi 
pirmenybė. Arti galo Cicero 
atėmė pirmenybę iš Marąuette

LIETUVAIT± SPORTININ- .atvykus Kauno žvdu ekskur-
KĖ PASIŽYMĖJO

M. Rudytė, gyvenanti Spri- 
ngfield, 111., išrinkta žaisti 
“guard” su “All-American” 
basketbolo tymu. Ši garbė jai 
buvo suteikta, kada St. Louis, 
Mo., pasižymėjo visos Ameri
kos merginų basketbolo tur- 
naniente. M. Rudytė yra vie
na iš Springfieklo žymiausiu 
atlečių.

VILNIUS. — Kovo 7 d. į 
Vilnių kelioms dienoms buvo

sija.

Be Dievo tntiiės irsta vi
suomenės tvarka. Pamilk Dio 
vų, o rasi sau ir tėvynei ne-/ 
nykstamų turtų. Kur Dievasl 
ten ir palaima.

: PAIN-
l______  ,

E XPE LLER i

“1
5 J' 2:o3
/L

. Ūk. lįst. O*.
1

Nuo Peršalimo
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmas

n,., . , r . .... , . .. n išlaikė iki galo. Ir taip tapolik idealizmo jaunuomene ; landoj, netekus savo nivlimo , . , .. „. ‘, , ,■ x x \ i -L- ’ (Lietuvos \ vcių Cbicagos aps-pakels l’etuvių tautos dvasių, tėvelio 
paskatins tautų didiems žy
giams! O jos eilėse turi ir 
Tu priklausyti, mano brangu
sis Bičiuli! “Ateitis" 

Petras Arvydas

JAUNIMAS RENGIA 
BALIŲ

Iš ŠALIES ŽIŪRINT
Vyčių 14 kuopa rengia ba

lių gegužės 11 d., parapijos 
svetainėj.

krivio besketbolo čenipijonais.
REZULTATAI:

Providence 30, North Side 
28 (overtime). .

Westville 30, Roseland 20. 
Cicero 20, Marąuette 25.

J. G.

ELEKTRIKINĖS
LEDAUNĖS

ILLS P

Maldaknyges atsvėrė pudroj 
kvajias,

Altorius pakeitė lipšnus Ma 
monas.

APIE DOVANŲ SIUNTIMĄ 
Į LIETUVĄ

Tai vadinas, basketbolo tur
nyras jau pasibaigė...

Čenipijonais tapo C'cero... 
Sveikiname juos... 'Marąuette 
kovojo iki paskutinės minu
tės ir, jei vienas iš žaidėjų bū
tų tik geriau apsižiūrėjus, ka
žin kaip būtų išėję su čempt- 
jonatu Cicerai...

Besketbolo turnyras tęsės

CICERO. - Šv. Vardo dr- 
gija eis in corpore velykinės 
išpažinties šeštadienį, kovo 30, 
o sekniad. 7:30 mišiose prie! 
šv. Komunijos. Visi nariai tu- ! 
ri dalyvauti. Valdyba j

per 9 savaites ir buvo Chica- j 
siranda ir pradeda formuotiR lgOS j<»t. liet. jaunimo susido- 
lytinio brendimo metu, kada .mojimo vyriausiuoju punktu... 
jaunuolis išvystu savo vidaus į Dabar, predėbime baaebull, 
pasaulį su visomis mįslėmisi.bei jmslaptimis.

Baigiant tenka Į»astel»ėti a- 
pie idealaus jaunimo pareigas. 
J šį klausimų atsakau Antano 
Snietonofi žodžiais: “Mūsų jau

golfų, tenisų etc...

Jei besketbolo turnyras iš
ėjo taip sėkmingai tai tik dė
ka Vyčio Juozo Glėbąusko pa* 
sišventimui, fiasidarliavimui...

(Tęsinys nuo 3 pusi.)
ktais Lietuvos valstybė nega- tųjų, bet maža išrinktųjų. Su 
Ii atsisakyti savo ūkio politi-;»idūręs su gyvenimu Ir painė-

iiuomenū turi sukrusti veržtis vyras, ištikrųjų, dirbo vii 
darban. Tačiau, kaip visur, JHa širdimi... 
taip ir jos tariu* daug pašauk

kos ir muitų sistemos, siekda
ma tikslo išugdyti savųjų pra

ginęs dirbti, tūlas jų, pama
tys, jog j dedamų idealų ke-

monę. Tad norint saviesiems |lius — dygliais nuklotas. Tai-
pa.lėU, nemažesnės vertės tu
rėtų siuntimas vietoje dovanų 
daiktais, to pačios sumos pi
niginės ĮH'ibiiilos, juo labiau, 
kad Lietuvoje visko jau pasi
gaminama. visko galima nusi
pirkti ir kainų skirtumo n> 
ta. Tsb.

gi visų pirma turi mokėti pri
siruošti tlarban, užsigrūdyti 
savo valia, savo asmuo (Šv»e

Ntrvuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba

K&tn būti nervuotu ar austorzlnualu? 
NCOA-TONE sutelks treitą pat«lb< 
Tai liesus nervų tinklui tonikas 
ir veikla akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones tsr- 
stais ir nemaloniais, luvaldyklt savo 
nervus su NUOA-TONE Ir greitai 
utmlrUit bgdas. NUOA-TONE neturi 
prasto skonto. Jis yra plokJteltų for
moj* tr lengvas priimti. Rsfmklt vi-

TnkntM 11 <11 Mnksloiviai I** mSneslo trytment» uK Viena r>o- SOS | HhHIS II <1J. AIOKSICIMHI | ,erf Jp( nepatenkins. Jftsų
I Pinigai bus sugražinti. Parduoda lt 

’’a garantuoja vlel aptlekortal. NeatldS- 
iloklt—gaukit bonkg Šiandien. Ven
kit pnmslnų. Reikalaukit tikro NU
OA-TONE.

Nuo uikletijlmo Imkit—UOA-ROL

ir jų siekiniui 74 pusi.) 
nimui reikia estetinio išsila
vinimo, kuris yra itin svarbus 
jaunuottrt f”i?srtolio pažymy*, uuoouotojg vutunų :»c a

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI 

IR GAVĖNIOS GIESMES 
Atspausdinta .IS maldakny
ges “Ramybe Jums.” 

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avc., 

Chięago, Illinois.

Čikagos ir Rockfordo 
Vyskupijų

Penkių Metų Notas
Dabar galite pirkti per mus

Notos Moka 4 ir 5 
Nuošimtį

DISTRIGI NATIONAL 
BANKA

TUO West 35 Street
Telefonas Boulevard 2600

IT’S SIMPLY 
INEXC(JSABLE

You cannot expect to mako 
friends socialiy or in business 
if you have halitosis (bad 
breath). Since you cannot de- 
toct ii yourielf, the one way 
of making sure you do not 
offend is to gargle often with 
Listerine. lt instantly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and checks infection. Lambert 
Pharmacal Company, St. Louis, 
Mhaouri.

LISTERINE
ends halitosis

Kilis 200,000,000 germi

LEONARD A. GREETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

AlMlraudžiam namus, rakandus — automobilius ir langus. 
Norint pirkti, parduoti ar mainyti namų atsišaukite:
4425 So. Fairfleld Avė. LAF. 6618
Valandos: — Kasdien nuo 9 lyto iki 9 vakaro, išskyrus 

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.
, , Į" ~ • —----------------- ----  ------------------------------- ---------

CN8URANCE

NOTARY

PUBUO

.. b u n 
‘Pll;TKItWICZ

'MORTGAGE BAHKERS,

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUB

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

'Prisirašykite į mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST <7th STREET Tel. LAFayette 1083

i.

Žemiausios Kainos 
Chieagoje.

Nuo

• ir aukščiau

Pasirinkimas didelis.
APEX, NORO E, 

LEONARD, VVEST1NG- 
HOUKE, CROSLEY. 
Lengvi išmokėjimai

Jos. F. Biidrik, Ine.
3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulv. 4705

TOLOSEFA^
Ml«» M. Katner ot Broolriyn, M. 

vrHes: "■*.« a.ed Krauhca f«r Um 
put 4 nonttM and h».e not only loit .Vt 
pounds būt fecl oo much botter ln cery 
way. kVpB for prnplo don't ,.r. to
redaca, Kru.chen Is vondorful to ke*>
Uis systsm hsaltby. 1 bslng a narse 
shomld know for I're trled so many 
thln<s būt only Krtucbra aassrered all 
aaraoses." (May 12. 1»»>.

TO lote fat ŠAPELY and HARMLBSS- 
LT, take a hatf teaspoontul ot Kruschen 
Salta ln a glass of hot water ln the 
morrtlng befora breakfast—don't mlss a 
mornlng—a bottle thst lasts 4 vesks 
eosts būt a trlfle—(et Kruschen 8alts at 
any drugstore ln America. If not Joy- 
fully satlsfled after tbt flrst bottle— 
money bacfc

COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
WHEN every- 

thing vou at
tempt is a hurde 

—whei
is a hurdea 

hen you are 
nervous and irri- 
tabie—at your 
wit’s end—try 
thii medėcine. It 
«ay be just wbat 
vou need fcrenra 

cnergy. Mri. Charles L. Gadinus of 
Trenton, New Jersey, says, "After 
dotng just a little ^ork I bad to lie 
down. My mother-in-lavr recom- 
mended the Vegetable Coonpound. 
I can see a vvonderful change now."

V FGFTABLE COMPOUNG
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Svetimšalių Suvaržymo Reikalu
* LABDARIŲ DIRVA

ŠIANDĮĘN RENKASI 
LABDARIAI

Nepamirškit, kad šį vakarų 
j Aušros Vartų parap. saly re
nkasi Lietuvių Labdarių Sų 
jungos kuopų atstovai ir vei
kėjai, kad pasitarti svarbiais 
oiganizacijos reikalais.

feiame susirinkime jau turė
sime tartis dėl kapinių dienos 
įinkliavos ir pikniko Vytau
to darže. Kuopoms reiks pa 
sidalinti darbais, kurių, kaip 
žinome, yra labai daug. Kuo 
geriau prie tų darbų prisiren
gsime, tuo geriau juos atliksi 
me ir didesnę naudų, padary
sime.

1
Labdarių kuopos turėjo sėk

mingų parengimų, dėl to pra
šome atvežti į centrų pinigų, 
nes šį mėnesį reikia ūkio 1110- 
į'giėių atnaujinti ir skolų su
mažinti. Kiek žinoma, šios 
kuopos turėjo parengimus: 3. 
6, 7, 8 ir 10 kp.

į rupijos skyriaus labd, dr-jos 
■valdyboje raštu, žodžiu, tele
fonu apie tikrų nlaiiųingojo 
padėtį, čia yra informacijų, 
vargšų surašai ir t.t.

Jau pirmųjų krikščionių pa
rapija ne tik propagavo lab
darybę, bet jų ir organizavo, 

Apaštalai ir vyskupai jau

(Adv. J. Urišiaus referatas 
Vak. Valst. L. K. 12-jai 

Konferencijai)

Gerb. prezidijume, gerb. dva, 
siškija ir dalyviai!

Konferencijai besirūpinant 
religijos, arba dvasiniais, rei
kalais mūsų letuvių katalikų, 
gyvenančių šioj šalyje gero
vei, susiduriam ir svietiškais, 
arba materialiais klausiniais,

rikiečiai moka taksus ir mai
tina ateivius per taip vadina 
mų “cliarities”, arba valdžios 
“Relief Organizations”.. (ži
noma, čia nekalba apie tų mo
kėtojų taksus, kurie neturi pi 
lietinių teisių).

Dabar einam prie taip va
dinamo Jlouse Dili No. 421į 
kuris buvo įneštas atstovo Tini
mas P. Sinnett į Illinois legis- [phkacijas, arba imdami iš bi- 
latūrų, Springfielde, 5 d. kovo [le perdėtinio “relief commit- 
šių metų. Ar šį bilių legisla- tee”» ar,)a valdžios įstaigos,

Ipievų arba turint pirmas po- 
pieras ir neišsiėmus antrųjų, 
bėgiu penkių metų yra uždrau 
sti dirbti bilo kokiam užsiė
mime Illinois valst. be tam 
tikro ledinio iš Superintend- 
ent of the Department of La- 
bor Illinois valst. Toks leidi 
mas bus duodamas tik tada, 

į kada nebus užtektinai pilie
čių darbams.

Ketvirtas paragrafas: Tok it
ateiviai taip pat pildydami a-

b< valstybės įstaigų, pan., II-; L Kad nepiliečiai dėtų pa- 
linpis Kinergęncy Ręlįęf. Jis 'slaugų tapti piliečiais, ypahn 
pareiškia, kad yrą apie penki'gai tie, kurie mano čionai ąp- 
mili jonai ateivių, neteisėtai j-Įsigyventi.
važiavus’ų į Ameriką. Į 2. Kad keltų protestus prieš

Kadangi bilius yra drastiš
kas ir paliečia tuos, kurie yra 
teisėtai įvažiavę ir kurie sten-i 
gės praeity gauti pilietybės 
popieras, mano manymu, įsta
tymas nubaus šimtų už vienų

šį bilių, ir panašius, kaip nu
meris 696, įteiktas 20 d. kovo 

!atstovo \\ eber.
3. Negalint sulaikyti įvedi

mo šių bilių, dėti pastangų, 
kad būtų daromi pakeitimai,

tada suprato sutvarkyti tikin- j<urįe paliečia dabartinį mūsų
čiųjų reikaluose labdarybę, I „yVeninių.
lmd išvengi, išnaudojimo ir ’ Katalikų Bažny{ios
is pačios labdarybės sušilau- ... . .. . ' nusistatymas, ypatingai Ame-
kti geresnių vaisių. “Kas ne-1 ' • ,» ... . ,. ° * * rikoje, — nesimaisyti į val-
dirba, tegul ir nevalgo’, buvot .... , ,,

• V , .1VV? , • stybimus arba valdžios, da-gerai žinomas knkscionims, t., T n • •• i i-. . . lvkus. Jo Eminencija kardino-
” k“ t,”g"uauJa’. negalSjoila« (iibbons iš Balti,,,orės pa- 

tvirtino šį nusistatymų ir to 
laikosi dabartinė Romos Kata

prasikaltėlį ir yra priešais A-j idant bilius neįeitų į galę, sa- 
merikos principus ir todėl, ma- kykini, dviejų ar trijų metų
Ino patarimas, yra: laikotarpiu.

tūra praves, pataisys ar pa
keis, priklausys nuo piliečių,

pašalpų, paramų arba pagal
bų, prasižengia ir už tokį pra-

kurie iškels pasipriešinimų ar- |srzengimų, apart užmokėjime 
ba protestų. Lietuvių Advoka- bausmės, atiduoti J. A. V. va

būti krikščionių bendruomenė 
je.

Kad teisingai išdalinti au
kas, apaštalai liepė sudaryti likų Bažnyčios dvasiškija A- 

nierikoje. Protestonų sektos la
vargšų sąrašus. Miestuose, kur, i , ...° \ . ..... . :bai dažnai, ypatingai prohibikrikščioniu buvo skaitlingai, .. . .. . * , . . ..1 . . . eijos laikais, buvo taip galiu
pav., Romoje, dijakonai glo- gos, kad Washingtone kongre-
bodavo vargšus kvaitalais, ku . . . , . . i • ,* smonai ir valstybių legislatfl-
rlų buvo 7.

Pašaipos buvo teikiamos į- 
vąirios, atsižvelgiąnt į varg
šo reikalus ir vietų. Popie
žiaus Kornelijaus laikais 1251 
m. Romos bažnyčia teikdavo 
kasdien 1500 vargšams pietų. 

Lietuvoje dabar rimtai or- Konstantinopolyje šv. Jono

ORGANIZUOTA LAB
DARYBĖ

gamzuojama vargšų šelpimas 
ir globojimas. Katalikų dien
raštis “Rytas’’ kas savaitę 
pašvenčia puslapį labdarių 
veikimo reikalams. Kun. .J. J

Krizost. la:kais (IV a. p.) 3 
takšt, tiek pat ir Antijochi- 
joje. Vargšai net gaudavo rū
bus, buvo parapijiniai rūbų
sandėliai. Dijakonai nurodyda- (laiko įnešama į kongresų \Va- 

shingtone arba į legislatūrus

'ros nariai buvo priversti nuo- 
Į'ankiauti protestonų atstova
ms Kongrese arba Leg’slalfl- 
roj, taip pat ir rinkimuos šios 
šalies prezidento. Visi mes at- 
simenam protestonų nusistaty 
mų už prezidentų llooverį ir 
priešai kandidatų katalikų Al- 
fred E. Smithą.

Kad nenukripti nuo temos, 
reikia pažymėti, kad Įniks nuo

tų draugija jau išnešė protes
tų prieš šį bilių ir paskyrė 
komisijų iš penkių advokatų 
(Bordeno, 01 io, Pcterso (Pet
rošiaus), Petraičio ir Gri- 
šiaus). Sėkmės, žinoma, pri
klausys nuo visuomenės pri
tarimo.

Pažiūrėkim į biliaus patva
rkymų :

Pirmas paragrafas: Bėgiu 
dešimties dienų po Lilio užtvi
rtinimo, kožnas žmogus, kuris 
nėra išsiėmęs pirmųjų pople- 
rų, arba išsiėmęs pirmas po
pinąs ii netapęs piliečiu, bė- popieros.
giu penkių metų, tūri užsire
gistruoti pas vietinį county

ldžiai deportavimui.
- Penktas paragrafas: Atei 
v.ai, kaip virš minėti, turės 
registruotis kas 90 dienų.

šeštas paragrafas: Prasiže
ngėliai bus baudžiami taip va
dinamu l?misdemeanor” ne
daugiau $100 ir kalėti neil
giau šešis mėnesius County ka 
Įėjime; arba abi bausmės.

Septintas paragrafas: Pra
sižengėlis šio įstatymo turės 
įrodyti raštu jo gimtinę vietų, 
kada ir kur ir kokiam teisme 
buvo išimtos pirmos arba ant-

Aštuntas paragrafas: Duoda
šeriff po priesaika. Registram t'el kailis įvesti knygas

šiai registracijai,

Devintas paragrafas: lvada-

ka organizuoto šelpimo reika-|vo turtingesniųjų namus, Ak
lais taip rašo: vargšai gaudavo maistų ir pa

lvas darytį su tikrais varg-^alpų. O kiek būta įva’rių la
šais, kurių visada yra ir jųjbdarvbės institucijų: ligoni- 
bus? Atsakysime — reikia |nių, prieglaudų, užeigos namų 
juos šelpti. ~ i i keleiviams ir svetimšaliams.

Kaip juos šelpti, kaip suor- i]3e to, plačiai praktikuojama 
ganizuotį labdarybę neseniai buvo vergų vadavimas.

Viduramžiais vargšų šelpi-

įvairių valstybių biliai, ku
riais norima suvaržyti žmonių 
laisvę, atimant nuosavybę ir 
taip toliau. Tas sunkina 
vemmo našta. *

g v- O »

Ainerika yra vadinama “la; 
svės šalis’’. Bet mes matome, i 
kad toji laisve mažėja, o di

dėja priespauda. Buvo laikai, 
zi.c'tas, 1 aiapija Hilig nuosta- Amerikos durys buvo at•
tais draudė šelpti žinomus gi- |jaros įr milijonai žmonių plau į 

.. .... įtuoklius, nedorovingus, kei- į -j kraštų, kad pagerinąs: j
g,j„, urėti, sueitu gaudesn, kūjus ,r kitus blog, papročiu sav0 būvį. kad turėjus gėrės, 
kontaktų, daryti bendrus po- asmenis. Valdžia matydama
Bėdžius, organizuoti bendras naudingų parapijos darbų rė

mė medžiaginiai labd. institu
cijas. Labdarybei aukų sudė
davo parapijiečiai. Jei tų au
kų neužtekdavo, buv0 apjo
dami, visi galį mokėti, labda-

tas turi paduoti savo vardų, 
pavardę, amžių, užsiėmimų ir 
gyvenimo vietų. Mažiems vai- ngį yra pavojus, šis aktas ta
kams, gyvenantiems su tėvais, ri eiti į galę tuojau.
nereikalinga 'registruotis. t t • • , ■

Iniciatorius šio Juliaus yra 
ntras paragrafas. Nepilna- pUVęS pasaulinio Karo gene-

mėtis, neturėdamas tėvų arba ,.o|as John y C|ini„8 p#r chi 
prižiūrėtojų gali būti atduo 
tas į J. A. Valstybių rankas 
ir deportuojamas pareikalavi
mu, arba “complaint”, dviejų 
piliečių.

SPAUDOS SAVAITES 
TVARKA

Aušros Varty par. nuo kovo 27 ,d. iki balandžio 3 d.
Šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo par. nuo bal. 3 d. iki 10 d. 
Šv. Kryžiaus par. nuo balandžio 10 d. iki 17 d.

Visi katabkiškos spaudos platintojai kviečiami šiuo 
parapijoms skirtu laiku kuodaugiausiai pasidarbuoti sa
vo kolonijose. Visų katalikiškų laikraščių agentai tegul 
eina per šeimas ir užrašinėja prenumeratas. Federacijos 
skyriai taip pat rengs prakalbas spaudos reikalams. 
“Drąugas” savo radijo valandas skiria viršminėtoms pa
rapijoms ir kolonijoms,

SKAITYKITE
“DRAUGAS’’, vienintėlis Amerikos lietuvių katalikų dien

raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbi niūkų Sąjun
gos orgonas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Brcąd- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. 
street, VVilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, Marianapolis College, Thompscn, Conn. Me
tams $2.00.

cago Tribūne tavo la:ške pa
reiškė, kad tikslas šio biliaus 
via — sulaikyti tuos ateivius, 
kurie neteisėtai įvažiavę ir ku'

rašė A. Jakštas, užakcentuo
damas, kad pašalpos teik’mas 
turi būti visuomenės organi
zuotai atliekamas; būtent:

L Esamosios pašalpos dran-

mas buvo dar labiau organi-

rinkliavas ir t.t.
2. Kaunas turėtų būti pada

lintas į rajonus pagal parapi
jų skaičių.

3. Prie kiekvienos parapijos
turėtų būti suorganizuotas Ko [lybės mokesniu, 
mitetas savo rajono vargšams | šv. Vincentas Paulietis su
registruoti ir globoti. i tvarkė vargšų šelpimų racijo-

4. Parapijos Komitetų, at- raliais pagrindais; šį darbų 
stovai turėtų kas savaitę rink-

Irie naudojas darbais ir tie, 
Trečias perą grafai: Ateiviu-[kurie naudojas gaudami pa- 

ms, neturinfems pirmųjų po- šalpų, iš J. A. Valstybių, ar-

‘MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ilk, Me
tams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicagc, 111. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Brcoklyn, N. Y.

nes ekonomines sąlygas. Dau- Į' 
gelis apsigyveno čionai ir ta
po piliečiais. Bet buvo, ir yra, 
tokių, kurie mano grįžti į sa
vo gimtinį kraštą ir, žinoma, 
tiems Amerikos pilietybė netu 
rėjo didelės svarbos. Šiandien, 
po penkių sunklaikio metų, ar
ba depresijos, iškįlo nepasite
nkinimas, ypatingai tų ameri
kiečių, kurie tarnavo Pasau
liniam Kare, arba taip vadi
namų lcg’jonicrių. Nusiskun-

VENETIAN MONUMENT CO., Ilffi.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių
------------ o------------

Didšiansia paminklų dirbtuvė 
Chieagoj

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

Suvirš 50 metų prityrimo
---------o----- -—

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir
taupykite pinigus

---------o--------
Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chieagos Lietuvių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nąriai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos 

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

puikiai išrutuliojo XIX amz. 
tis į bendrus posėtlž us, per- iFridrikas Ozanamas, kuris į-
žiūrėti praeitos savaitės savo Įtraukė į didįjį labdarybės vei-i i •• - •... . A , ,. . 1,1 VVI dziama, kad jie yra piliečiai,veikimą ir nustatyti planą se- ’---- ..... i
kančios savaitės darbams.

5. Surinkus vargšų statisti
kų įsteigti Greitosios Pašal
pos Biurų, kuris turėtų šelpti

kinų inteligentijos elitu ir he- ]8toję į karį už sio8 5a|ies pri.
ncipus, šiandien neturi darbo 
Užmetama, kad ateiviai dir

tndijuojančią jaunuomenę Šv.
\ ncento a Paulo konferenci
jose. fca, o piliečiams darbo nėra

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

tuos vargšus, kuriems jiušal- 
pa būtinai reikalinga.

“Jei padarysi kam gera, ži
nok, kam darai” (Šv. R.). Ga
limas dalykas, kad dėl šio at
sargumo nekartų negalėsime 
sušelpti tikrai reikalingojo, 
bet kitos išeities nėra, nes ap
sisaugojimas nuo išnaudojimo 
ir piktanaudojimo yra natūra
lūs reikalavimas. Tikrų varg
šų visada atsiras.

Nuolatiniai aukotojai — rė
mėjai galį pasižymėti vargšų 
pavardes, vardus, gyv. vietas, 
labd. skyr. jaunidamas auką 
iš rėmėjų juos galėtų fiainfor- 
muoti apie vargšo būklę. • 

Argi patiems aukotojams su

Šiandien parapijietis yra ve-1AI«*ss v'si žinom, kad ateiviai 
rtas tiek, kiek jis yra krikš- dirbo sunkiausius durims, ka- 
čionis; vargšas bus praktikui;- <la jie atvažiavo į Ameriką,
jautis krikščionis, jei parapi
ja ate s jam pagalbon ir pa
dės jam dorai gyventi, turtin
gas bus krikščionimi kiek iš
sižadės šykštumo ir gerais (la
ibais vykdys Kristaus įsaky
mą “mylėkite viens kitą”.

nes amerikonai tokių darbų
nenorėjo dirbti.

!>•

Antras užmetimą*, kad utne-

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PJUONKLV DIBBt JAI

KAUNAS. — 1934 m. Lie
tuvoje išleista 933 knygos. 
Išleistų knygų egzempliorių 
skaičius siekia 3,223,030. 1933 
m. buvo išleista 898 knygos 
2,370,147 egz. skaičiuje.

Leiilėjai noriau leidžia ro

ATĖJUS LIŪDĖSIUI 
Pasiteiraukite!!

Iguapas Eudeikis
darbe per

1. F. Eudeikis 4605-07 So. Hetmitage Avė. | 
Phone YARds 1741—1742

Ladiawicz ir Sudus 2314 AVest 23rd Place
Phone CANal 2515 Cicero 5927

J. Ludeuns 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3372

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avc.
Phone YARds 1138 i

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero |
Phone Cicero 2109

1. F. Radžius 668 West I8th Street
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phono MONroe 3377S. M. Skutas

ir

manus ir mokykloms vadovė 
likus dalykas būtų sužinoti pa- jliųs, nes tų daugiau išperka

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sęlygos

REPublic 8340
53<0 S0. KSDZIU AVR.

• •'

Venkite paminklu reikalus t 
ai nu pačiais lėdirbėjais.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

VieBM Mokas | enaa ppa 
dldiluUu vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telėfopaf!

■tas. pmVBACOLA f«ll 
BELMOMT MM 

orricet BJUbainH mm 
Viooeat BmsIU, seer.

Ctas. Synmita 1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294
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KELLY ‘ GIMINIU” SKAIČIUS AUGA
Vakar advokatas Werner nėra užfundijęs, nei niažinu- 

AV. Scliroeder, šešių asmenų!šio dalykėlio nupirkęs.
Iegalis patarėjas, kurie sukosi I

kare. Per atlaidus iškalbingi I moterys nuo Arnold gatvės, 
pamokslininkai sakys pritaiki-1 Vadovauja O. Daukšienė ir P. 
nanėius pamokslus ir nemažai Lftudanskienė. .los išpardavė

SVARBUS PRANEŠIMAS

esą giminės mirusio “netur
tingo turtuolio”, gavo Kelly 
gimimo dokumentus. Kelly, 
kaip jau visiems yra žinoma, 
gyveno kaipo vargingiausias 
neturtėlis, dėvėjo apdriskusius

Kaily kebliose padėtyse
Keletą, kartų Kelly buvo 

visai keblioje padėtyje. Daž
nai jis rasdavosi arti tos vie
tos, kur buvo nužudytas žmo
gus. Vienų 'kartų jis buvo 
teismo nuteistas 14 metų ka-

bus kunigų svečią, kurie gel
bės klausyti išpažinčių. Visi 
marketparkiečiai pasinaudoki
te šia proga, atlikite velyki
nę ir įsigykite atlaidus.

Grupė artistų, po vadovys
te artisto J. Olšausko, vaidins 
vidurainž'ų misterijų “Visi

jau virš šimto bilietų. Aišku, 
turėsime didelį būrį žaidėjų.

Gavėniai prasidėjus, gerb. 
kleb. kun. A. C. Marlinkus ra
gino žmones daugiau melstis, 
dangau gerų darbų atlikinėti 
ir paskelto šitokių tvarkų Ve
lykinės išpažinties atlikimui.

SPECIALE EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
LIEPOS (JULY) 3, 1935 M.

LIETUVOS VIZA VELTUI

Amerikos Lietuvių Katali
kų Studentų ir Profesijonaių 
Sųjunga šiuomi praneša visa; 
lietuviu visuomenei. Ameriko

kūnas, 41 AVillite Dr., Roehes 
ter, N. Y.

Vėliau patieksime daugiau 
žnių apie šia ekskursijų.

J. C. M
drabužius, gyveno paprasčiau- , 'Žmonės” balandžio 7 d. musų Kovo 31 d. visos moterų drau-

• i • loti. rvokius dvi kitu kaitų jis i i bo.i • ju-.1 i i
Šiuose namuose, skaitėsi su rajOf{į t(.jSIne ^aį 0 'turtinas sv°tainėje. Verta visiems šį g.jos ir moterys nepriklausą _ rengia didelę ekskur-
kiekvirau skaliku ir ilgą lai- ™ nX?hunėt7rinSji.nuo- v<,'kal* P“"'*1)*'. •» <“> pir-,n«<w P™ draugijų eis beml 
kų, ginčių vede, kati nūs dere- { . u ,nas Chieagoje

vaidinimas.jus nors ii> penkis centus. Bet, 
tam varguoliui mirus, visi nu
stebo sužinoję, kati tas taip 
prastai apsirėdęs senukas bu
vo šykštuolis. Jam mirus jo 
buvo palikta suviršum $140,- 
000. Žinoma, pinigas ka p me
dus ir daug kų pritraukia. 
Taip ir buvo šiame atsitikime.

se.
Atsimena mirusį Kelly

Lucien Forty, kuris gyvena

tokios rūšies rai prie šv. Komunijos. Pa
sijų į Lietuvų, š. m. liepos 
di., Swedsh - American Lines.

LIŪDNOS LAIDOTUVĖS

Sekmadienį, kovo 14 d., mū nija ir balandžio 14 d. visas 
116 South Lomius street, taip Sll svetainėje bv.s rodoma įdo- jaunimas ir jų draugijos eis 
pat užlaiko “llophouse”, ku- |nn-ls šv. Antano, to pasaulio bendrai pr'e šv. Komunijos, 

stebukladario judami pa ve’les
iai. Filmos naujos ir labai gra

noje mirusis Kelly dažnai 
lankydavo. Jis apie Kelly štai

Tuoj pradėjo rastis visokių skųsdavosi, kad jis neturėda- 
visokiausių gimin ų. Kai kū-'vd skatiko užmokėti man tai, 
rie iš tų buvo moters, jaunos, kų jis man skolingas. Jis nie- 
kurios sakėsi, kad buvo Kelly ' Kuomet negrįždavo į namus 
žmonomis nors Kelly turėjo prieš vidurnaktį. Ponia AVi- 
62 metų, o jos net 30 metų ne- lliam Smermis, kuri pas ma- 
turėjo. Iš visų tų, šeši iš rv- ne gyveno jį geriausiai paži- 
tinių valstybių rimčiausiai nojo, išskiriant tuos, kurie su- 
mėg.na prirodyti giminingu-, klastavo jo testamentų.”

landžio 7 d. bus visų vyrų ir ,S- S; Or psbolm. Bus plaukia- 
' ju draugijų bendra šv. Komu nia i Klaipėdų. \ isiems sios

kų pasakė: “Aš Kelly gerai yjaį nuimtos. Daug bus gali- 
pažinojau. Jis man visuomet. nia pamatyti ir pasimokinti iš

to didžio šv. gyvenimo. Rsp.

CHICAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

Kovų 17 <1., buvo būriu ba-

ekskursijos dalyviams teikia
ma specialios nuolaidos ir pi:- į 
vi legi jos. Lietuvos vyriausybė 
praneša, kad šios ekskursijos
dai y v* ams nereikės Lietuvos

žnvčių lankymas, kad įgijus vizos' (Paprastai Lietuvos vi- 
Jubiliejaus atlaidus. Reikėjo za kainuoja $10.00). Jei vyk- 
stebėtis matant tokį didelį h J- site su Sia ekskursija, nerei- 
rį. 190 žmonių su savo klebo- k(‘s mokėti už- Lietuvos vizų. 
nu priešakyje atliko lankymų. I Lietuvoje dalyvausime: Lie- 

pep tuvos Ateitininkų 25 metų Ju-
____________ bliejiniame Kongrese; Pasau-
24 TEIGIAMI |liniame- Užsienio Lietuvių Ko-

(1ARY, IN D. — Kovo 21 d. 
palaidotas šv. Kaz’miero ka 
puošė plačiai žinomų biznie
rių Simano ir Onos Brazauskų 
sūnus, Albinas, 21 metų am 
žiaus. Prieš tris metus veliu 
nis baigė keturių metų aukš
tesnę mokyklų ir darbavosi, 
kaipo menedžer's tėvų kra.i 
tuvėje.

Sirgo spinal įneningitis; ii 
goninėj išgulėjęs keturias die
nas, atsiskyrė su šiuo pasau
liu kovo 20 d.

Paliko liūdinčius tėvus, se
seris, brolį Bronislovų, kuris

NORI SUKELTI DOVANA 
SEIMUI

BRIDGEPORT. — A. R. D. 
2 sk. pastarame! susirinkimo 
įgaliojo tris veiklias rėmėjas 
surengti pramogėlę, kad sukė
lus dovanų Šv. Kazimiero A- 
kndemijos Rėmėjų drjos 16 
seimui.

Trys jaunos narės: K. Ga- 
ruckaitė, O. Kazlauskaitė i c 
St. Vdonianaitė ėmėsi to (lai
bo visu nuoširdumu. Pririnko 
brangių dovanėlių ir, štai, ko
vo 31 <1., 3:30 vai. popiet kvie 

iė'a svečius į bingo ir bunco 
žaidimų šv. Jurgio parap. sa- 

;lėn. ant 2 lubų. Įžanga 25c. 
i Susi riekę visi gražiai pasisve
čiuos ir naudos padarys. Visi 
,welcome i bingo ir bunco žai
dimus Rėmėja

NUBAUSTAS VISĄ GYVE
NIMĄ KALĖTI

Federaliniam teisme prisie- 
birželio mėnesį baigs Purdue! kusieji teisėjai nubaudė kale

nau su Kelly. Adv. Scliroeder 
gavo į Probate teismo teisėjo 
John F. O’Connell leidimų pri 
statyti savo klijentus teismui. 
Visi šie šeši gyvena rytuose 
ir jie tikrina, kad jie pusbro
liai ir puseserės mirusio Kelly. ' 

Gimimo metrikų kopija dno

Daugiau apie Kelly rytoj.

MARŪUETTE PARK 
ŽINELĖS

ngrese, Parodose, Ekskursijo
Kovo 21 d. įvyko pramoga Chicagoj tardoma byla 24 et(>.

seserų naudai. Padaryta $60.-i asmenims ryšium su įvvku- Į ’ . į universitetų inžinerijos kursuoti iki
20. Darbščios moterys, rengė-! siais smurtais per busų tar- I kĄkskursijos vadai: Am. Lie- ,|p(]ę biznierių Jurgį Brazaus- Į “Baby

tuvių Kat. Stud. ir I‘ro1. Sų- ]-j Chieagoje, tetas ir daug gi i J. P. Chase, buvusį .Kalifor- 
jungos dvasios vadas kun. Jo- minių. Nulūdusj giminaite j nijos butlegerį, kurs kartu su
nas Balkunas, Brooklvn, N. Y. , ----------------- - i Nelsonu nužudė du vvriausv-
ir Sąjungos Centro Pi™inin. 0ARSINR|TES i bšs agentus. Toje kovoje žu-

“DRAUGE’ 1 vo ir Nelsonas.

jos, visus pavaišino geru “re- nautojų streikų.
freshments”, nors įžangos hi- Per streikų keletas asmenų
Įlietai buvo tik 25c. Daugiau- neteko gyvybės; daug sužeis 
šiai pasidarbavo Vytuvienė. i ta ir padaryta daug nuosto

liu.

gyvos galvos žudikų 
Face” Nelsono sėbrą

Baigiasi jau Šv. Metai, 
parapija jau kartų 

da James Thomas Kelly minim iškilminga'. apvaikščiojo.

Mū-
] Turime parap’joj ir keletu 
ligoniu. Serga IT. Vesalienė. O.

su

siuos laktus. J s gimė 26 , y,ar vėl grupelė eis lankyti ba- 
Beaeh Street, Charlestown,

.pio't Bukauskienė ir A. Zarankienė. | 
Pastaroji paslydo ir skaudžiai ' 

j [užsigavo, rankų. Linkime kuo-
Ižnveių kovo .J d. Prieš tai rrrej/:įausiaį pasveikti.

Mass. Gruodžio m. 2.) d., 1873 '(ju Tėvai Marijonai, prade- 
m. Jo tėvai sulig metrikų bu- p|ant ateinančiu ketvirtadieniu, 
vo Edward Kelly, šiaurius, ir 'duos trijų dienų rekolekcijas, 
jo žmona Elzbieta. '.Tumui onlės nas ni

Moterystės sakramento do-

nešimai
T0WN OF LAKE. — Lie

tuvių Namų Savininkų Susi- 
vienymas (Lithuanian Tmpro- 
vement Ass’n) laikys mėnesi
nį susirinkimų ketvirtadieni.

kas Jonas C. Morkūnas, Ro- i 
cnester, N. Y.

Informacijos leikala’s krei- ; 
įpkitės dabar į John C. ATor- j

LIETUVIAI DAKTARAI

Kovo 28 d. parap. salėj į-
, ... vyksta kortomis ir kauliukais /kovo 28 d., parapijos svetai-

1 uonii galės pas naudoti juuri Aidimas parapijos, naudai, inėj, 8 valandų vakare.
, . . . . *r senesn*- A akarais pamoks- gjam parenghnuį darbuojasi j Rast.
kumentai prirodo, kad Kelly lai bus 7.30, 0 rytais 8:30. Vi-__________________ ,______________________
tėvai apsivedė Bostone 1873 
įlietais. Moterystės sakramen- 1 
tų jiems suteiki* kunigas Mi- j Kovo 31 <1. mūsų bažnyčioj 
eheal Lane. A isi įgyti doku- iškilmingai per sumų 10:45 v.

si pasinaudokite.

Offk-e Tel. IIEMJock 4848 
Rea. Tel. UROvehlll 0#17

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. »IARQUETTE ROAI)
GYDYTOJAS1 IR CHIRURGAS 

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. ir NedSliomis susitarus

PONTIAC — ’33, 4 durų Sedan. 5 NASH '32 — 8cyl. 5 pasaž. Coupe.
drat. ratai. Mohair Trini. Gerai Iš
rodo ir tobulam stovy. Garantuo
tas ........................ #4. •>

Juodas, 6 drat. ratai, geri tnjerai. 
t.runk rack. whit>cord trim. Ge^-i 
ras karas žema kaina ......... 8325LIETUVIAI DAKTARAI:

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

inentai bus naudojami adv. 
Sehroeder, idant įrodžius tei
smui, kad jo klijentai yra 
tikri Kelly g ulinės.
Įdėmūs Kelly paprcč'.ai smal

siai sek Javo bir jj eigų, 
Kelly, nors ir visai prastai

apsirengęs žmogelis nuolatos 
sekdavo biržų e’%ų. Nors ir at
rodė, kad jis visai mažai 
dėmesio kreiptų į tokius da
lykus, kurie yra sekami vien

ryte prasidės 40 vai. atlaidai 
ir baigs s balandžio 2 d. va

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OITOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

PalenKvlns akly Įtempimu, kuris 
tik turtingesnių žmonių vic-'estl- Kalvos skaudėjimo,

nok jis kasdien smalsiai per
žiūrėdavo laikraščius sekda
mas visokių šėrų ir bonų at
piginimų ir pabranginimų.

Tikras šykštuolis 
Kelly rūkydavo, bet tuos

cigareltus pats pasidarydavo. 
Jis niekuomet jų nedalindavo 
kitiems, bet nuo kitų pats 
dažnai imdamas. Jis gerdavo 
ir Stipresnius gėrimus, bet tik 
tuomet, kuomet kas kiltas jam 
užfundydavo. Jis niekuomet 
nevartodavo muilo, ir taip pat 
niekuomet nevartodavo savo 
pakavote turto. Kiek yra ži
noma, jis niekuomet kitam

i ivaiglnio, aklų aptemimo, nervuotu- 
I mo, skaudama aklų karfttj. atitaiso 
| rumparegystę Ir toliregystę. Priren
giu teisingai akinius. Visuose atstti- 
klinuose egzaminavimas daromas su 

1 elektra, parodančia mažiausias klal- 
I das. Spėriais atyda atkreipiama ) 
1 mokyklos valkus. Kreivos akys atl 

laisomos. Valandos nuo 1« Iki S v. 
NedS'loJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių 

i ka nas pigiau kaip pirmiau.
| 4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Bonlevard 7589

Ofiso Tel. CICERU. 49 
Res. Tel. CICERO 305#

JOS. SHINGLMAN, M. D
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei

katos Komisijonlerlus. Y.ra gerui Cl 
certečlama ftinoraa* Praktikuoja Jau 
28 metus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Rhcumatlznia. Plan
etų Ir Širdies llga->.

Valandos;
Nmo 19 Iki 12 *»i ryto: nuo t Iki 4 
vai. popiet Ir 7 iki 8 vai vakare: 

tvsntadfeplala parai sueita rimu
4930 O^Mt 13tb Street

CICERO. ULL. * *

Office Phone 
PRO.-peet 1028

lies. and Office TcL ęAXal 0257
2350 So. Leavttt St. 

CANal 070#

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSIC1AN and 8URGEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOITRS 

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

lies. PROspect «#59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH MAUSTEI) STREET 
Rezidencija ##00 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
8 iki 8 v. vakaro

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tu. CANal O4O2

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

PONTIAC — '34 — 2 door Touring 
Sedan, with hut't-in trunk. juodas. 
5 drat ratai, rad*o ir karšt - van
deninis šildytuvas. Neatskiriamas 
nuo naujo karo. Garantuotas... DI
DIS TAI T*MAS.

BTTCK ’31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri taieral. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... 8373

FORD 8, — '32, 2 pasaž. Convertlb'e 
Coupe, Tan paint, 6 raudoni drat.

CHEVROLET '34, — 2 Door Sedan, 
Tamsiai žalias, 5 cream drat. ratai, 
tik trumpų laikų vartotas, išrodo 
kaip naujas. Garnnt. BARGENAS.

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutarti 

Ofiso telef. BOU'levard 7820 
Namų Ttl. PROspect 1930

rel. BOVIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

I
Tel. CANal #122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampos Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 .ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Tel. I-A Pa y et te 76G0

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.- 2—4 Ir 7—9 vai. vnkare

Res. 2136 W. 24th St. 
Tel. CANal 0402

ratai, rumble sent. Puikus ma»as CADILLAC '30 — V-8. 6 Sedan. Juo-eoupe 
vy

tobulam mekanišknm sto 
....................... <295 das, mediniais ratais, spare tire 

užpakaly. whipcord trim. Labai ge
ras karas žema kaina ............ 8375

PLYMOUTH — '33, 2 pasaž. Con-
vertibie Coupe. Juodas. 5 raudoni , ,
drat. ratai. ri'Vibte sent. Vėliau-'o 

modelio coupe švelniai bėgnn*'u 
motoru ..............  ............................ 8413

Ofiso Tel.: PROspect 6376 
Rez. Tel.: HEMloek 6141

DR. J, RUSSEL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St
kių akių. Ekspertas tyrimo a-į ofiso vai.: 2 iki 4 ir «:so iki s.so 
kių ir pritaikymo akinių

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso-

Seredomls ir nerišliomis pagal sutarti 
Res. 2515 W. #9th St. Pagal sutari).

Tel. CANnl #122

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—t ir 7—8 vak. 

Seredomls ir Nedaliomis pūgai sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 78#8

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Kės.: Tel. HEMloek #28#

DR, A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2833 W. #Wth bt.

Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 
Seredomis ir NedėHomis pagal sutarti

riUTCK — *83. Model 87. S pasaž 
Sedan, Juodas, šeši drat. ratai, 
trunk rack. Sis mažas Buick sedan 
išrodo kaln natiias, nerasite t«m 
panašaus. Garantuotas ............ 8785

PONTIAC '30 — 4 door Touring 
Sedan, juodas, 6 drat. ratai. Eko
nomiškas šešių clllndcrių karas, to
buloj padėty ............................... 8275

S' V

OR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTA8

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Blilg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nro 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 

■ skirtų valandų. Room 8. 
Phone CANal 0523

Td. Ofiso HOUIeaard 5913—14 
Res. VTCtory >348

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo #:Xn-8:80

756 West 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHMR AVENUE
TH. VIRginia (HKM 

Ofiso vai.: 2—4 Ir #—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutarti

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144# 80. 4tHli CT., CICKRO. ILL.
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HAI.STED ST.. CHICAGO 
Paned . Sered Ir Subat. 2—9 vai

Tel. LAFnyette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Ked«te) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

8eredomls Ir nedėllotnlb pagal 
sutarti

l V A I B O S PASTABAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAI

4729 So. Ashland Avė.
8 lubos

CHICAOO, ILL.
OFISO VALANDOS 

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 iki 4 
▼Al.- po pistų Ir nuo 7 Iki 8:20 vai 

vakaro. Nedėllomls nuo 10 Iki 12 
valandai diena 

Telefonas MLD*ay SMO

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS rt> CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVB
Tel. YARds 0994 

Res. t Tel. PI.Asą 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. rytO: 2-2 Ir 7-8 v. v 
Nodėldlenlala nuo 10 Iki 11 diena

Ofiso Tel.: LAFayette 1680
Re«. Tel.: VIRginia 0680

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

GAS X - R A T
4148 ARCHER AVENUE 

Ke m nes Frendeco A ve

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OF’SAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:80 vakare. 
Nedėllomls nuo 11 ryto iki 1 p.p

•32 — Mod’l 97, 5 Sedan. 
tamsiai mėlynas, 6 drat. ratai, spot 
ilght, spėriai pilot rn.v light, whip- 
rord trim. I-abai gražus, erdvus, 
jaukus, vėliausio modelio Rui- 
rkas ............................... ................. 8585

BUICK *30 — Model 46S. 2 pasaž. 
coupe su rumble sėst, French blue, 
6 drat. ratai, labai gražus co>" e 
tobulam stovy .......................... 8295

CADILLAC — ’31 —yV-12. 5 pasaž. 
Town Sedan, with rear trunk. 6 
drat. ratai with wh1te side wa!ls. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus i.r iš 
lauko Maroon paint ................ 8895

, „a . CADILLAC ’28 — V-8. 6 Sedan. Mė-35, kuode naujas. 193n |ynag> « drat. ratai, trunk rack.
Puikus karas, ku- 

.... 8195

FORD 8.
Ford Del.uxe 2 durų Sedan, Orav 
Paint. su Radio, H-.'t Water Heat- 
er Ir white šile wa'l tajerais. Tik
tai kelias dienas vartet-is U garan
tuota’ kinn naujas DIDELIS 8Ū- 
TAIPYMAS.

LaSALI.E — '30 — 2 door, 5 pasaž. 
Coupe, juodas. 5 drat. ratai, rear 
luggage compartment. l-abal gra
žus bei populiarus LaSalie mode
lis ...................................................... 8385

whlpco,rd trim. 
ris dar ligai tarnaus

PACKARD *28 — 8 cyl. 7 Sedan. 6 
drat. ratai trunk rack ...... >95

BUICKS — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos puikų 
šlaką garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotą Buick. kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansą išmokėkite, 

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
3848-60 Ogden Avė. - Chicago 
________ C na wf o rd 4100_______

LIETUVIU ADVOKATAI

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name) 
Valando« kaadlen nuo 9 Iki B. 
PanedCllo, Seredoe Ir Pėtnydtoe 

vakarai! 6 Iki t.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas RF.Ihibltc 9800

Telephone BOI’levard 2800

Joseph J. Gnish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

48*1 S. ASHLAND AVĖ.
Res. 6515 S. Rockwell 8t

Phone REPublic 9723 CHICAOO

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St.

Chicago

O N T R A STORIAI

selvts riti.ding co.
K ontrak toriai

Statom naujus Ir talsom senus na
mus. MOro, ertuento. medžio ir stog- 
dengystės. lengvi l.šmokcsėlal arba 
cash Gaisro apkuinaviinus ant namų 
Ir rakandų.

8858 8. l.ITVANICA AVĖ.
TH. BOCIevard 8327


