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KRAŠTO VYRIAUSYBE NEGALI BOT NORI ATGAUTI i PINU NAUJįJį EUROPA NEMOKA KLAIPĖDOS KRAŠTĄ VALO NUO
i AlIKSį i
SKOLŲ
PRIEŠVALSTYBINIŲ ELEMENTŲ
TRAUKIAMA TIESON
AIŠKU, KAD TAI TL'tClOSI “NEW DEAL” YRA PRIE

Taip pareiškia paštų d spartamento advokatas
AVASHINGTON, tai. 19. —
Keturios oro linijų kompani
jos, kurioms panaikino vyriau
svbė oro pašto vežiojimo kon
traktus, traukia teisman pa
štų departamento sekretorių
Farley. Kompanijos pareiškia,
kad kontraktų panaikinimas
yra neteisėtas ir jos reikalaus
iš vyriausybės atlyginimo už
nuostolius. Nuostolių didu
mas dar nenustatytas.

Tuo
reikalu kompanijos
kreipės Columbia distrikto vy
riausian teisman, o šis skyrė
20 dienų, kad Farley išaiškin
tų, kodėl kompanijos negali
gauti prieš jį “injunction.”
Paštų departamento advoka
tas K. A. Crowley sako, kad
niekas negali traukti vyriausy
bės teisman be pastarosios su
tikimo. .
' .

PARYČIUS,

bal.

18. —

bal. 18.—
WASHINGTON,. bal. 18.
Pulk. Theodore Rooseveltas, j — Prez. Roosevelto įsakymu
kalbėdamas National Republi- karo skolos ateityje nebus
can kliube, aštriais žodžiais įimamos krašto pajamų sųmapuolė pr«ri<W:ito Roosevelto ton, kadangi Europos valsty
vykdomų
kraite “naujųjų bės nemoka tų skolų.
tvarkų.’* Jis pareiškė, kad ši
Ateinančio birželio mėn. 15
“naujoji tvarka” (aaw dusi)E
, valatybių
nėra nauja, lai senoji Euro- . .
....
■
•»tun sumokėti apie 17o milipoR autokratijos tvarka. Ame- .
, , •
\r —t
r. . , .
I jonus dolenų. Vyriausybė ne
nkoj “naujoji tvarka” vra C . ....
, ....
. / ,
. ■ turi vilties sulaukti to mokėmekos daugiau, kaip tik tiram
jimo, kadangi už pereitus ir
.ja. ftiandičn čia kiekvienas
,
, .
užpereitus metus nesumokėta
zm0«MS
” apie 328 milijonai dolerių.
privalo pasiduoti krašto vy
Kas metai nemokamų skolų
riausybės nestatomai tvarkai
sumos didėja.
ir drausmei, prasilenkiant su
Birželio mėn. 15 d. ir Lie
konstitucija. ;
Pereitais metais preziden tuva turės Dėdės Šamo sųtas Rooseveltas, kalbėjo pulk. skaitų — 147,864 dol. 26 c.
RooseveStas, užtikrino gyven Ar ji kiek mokės, nėra žinoNKW

Pastarojo karo pietų Rumu
nija savo aukso atsargų pa
siuntė Maskvon, kad apsau
goti nuo patekimo į vokiečių
rankas. Karo gale Rusijoj
WAJ3HIKGTON, bal. 18. — įsivyravo bolševikai ir pasi
Prezidento Roosevelto skirtas savino tų rumunų auksų.
patariamasis boardas pramo
Prancūzija šiandien gra
nės kodų patikrinimui arti žiuoju sugyvena su bolševi
miausiomis dienomis rapor kais ir ji spaudžia “mažųjų
tuos prezidentui, kų jis yra ententę” —* Rumunijų, (Įekoradęs. Kalbama, kad boardas sldvakijų ir .Tugoslavijų, pakritikuos NRA administraci daryti draugingas santykius
jų. Pažymės, kad kai kuriais su bolševikais.
pramonės kodais, sukeliamos
Paryžiun atvyko Rumuni
monopolijos ir mažieji versli
jos užsienio ministeris Tituninkai •skriaudžiami.
Patariamojo banrdo prieša loscu. Jis sako, kad jei Pran
kyje vra žinomas Chicagos ad cūzija tiek draugingai sugy
vena su bolševikais, ji turi
vokatas C. Darrow.
progos išgauti iš jų rumunų
*
-.
auksų. Tada ir “mažoji enteųte” galėtų susiartinti ru
Maskva.

PREZIDENTAS GAUS
RAPORTU APIE NRA

GELBĖJO DILLINGERIUI;
SUIMTI

KROVIN A POLITINĖ
KAMPANIJA MEKSIKOJ

VYKSTA KOVA PRIEŠ
HMIIklčilUEDMOH

IR NETURIMA VILTIES
JAS ATGAUTI

singa konstitucijai

rumunų pastangos

YORK,

,

,

i

tojus, kad “naujoji tvarka”
įvedama tik nepaprastam ap
ribotam laikui. O jau šiemet
metų pradžioje jis paskelbė,
kad “naujoji tvarka” įgyven
dinama visiems laikams, le
galiau prezidentas dabar iš
KINCAID, III., bal. 18. —
leistoj savo knygoj aenuginči- Nauja angliakasiu tarpe kova
jo, kad’ j< Tuhnmisfraėi jos nu pasireiškė Taykirvi lie plotuo
sistatymas yra,, revoliucinis. se. To rezultate vakar vakarą
Jis dar pareiškia, kad tai vienas angliakasys nušautas
esanti “taikingoji revoUnci ir penki sužeista. Tš pastarų
ja”
jų du sunkini.
“Naujoji tvaria” griauja
VI pnsmylio puo čia vakakonstitucines teises ir laisve,
sako pWk. Booaeveltae. Pa?Č» link » paaalų Pu,,«sir »»laipsniui Wi» valstybių, .p.,*®“* »»‘»>nol>Uin važiavęs
- *
, ,
n nre’wM»™n apskrities,
®*ncHi an.estų teises. O pre „
n
.
zidento Lincolno
MeGpttyatarge sakyta pakeičia- lYhinirta sažeiatafl. ,

NAUJAS KARAS ANGUAKASIĮI TARPE

ST. PAUL, Minn., bal. 18.f’ederaliniai agentai areštavo
a 1l
vjųtoK. vienos, ligoninės gydy
tojų ir slaugę, kurie prieš tris
AVASHINGTON, lįal. 18. — savaites čia. pašautam žudikui
MEXICO CITY, bal. 19.
Krašto vyriausybė pradėjo Dillingeriui aptaisė žaizdų ir Krašto revoliucinė partija tngriežtų kovų prieš “munšai- nepranešė policijai.
rejo “primary” kampanijų
nierius”-tikslu juos iki vienoj
Federaliniai agentai prieš » Puebla valstybėje. Šios kamiš naikint i, vpac šiandien, pro- |rjs savaites užtiko Dillingerį panijos metu 21 asmuo nužu
hibieiją atšaukus." -.
z .X *
vienuose namuose. Jis atsišau dyta
Nuo kovo mėn. 1 d. vyriau- dydamas paliego, bet buvo suPaprastai, visos Meksikoj
syh5 paėmė tarnylion apie 700 Cistas. Jo sėbras taip pat bu- politines kampanijos baigiAS
vyrų, juos išmokslino būti ( vo .keistas, ir po kelių die kraujo praliejimais. Ypač ių- ■
ašutais ir lialandžio mėn. I jjU mįrė.
dynės vyksta ten, kur revoliud. pasiuntė rasti ir pulti
Gydytojas ir slaugė prisi- i eiuė partija Rotinka sau kliflmą paprastu popiergaliu.»‘ ./
“munšainerių” būkles.
pažino kaltais ir kiekvienam CJU.
Iki t šiandien jau areštuota jų skirta po 25,000 dol. laido.
265 asmenys.
Konfiskuota
apie 217, 000 dol. vertės kati
lų, 87 automobilių ir trokų ir
tūkstančiai galonų “munšaiChieagofe vidttmiesčta ban
nes.’
LONDONAS, bal. 19. —
Didžiausios “munšainerių”
AVASHINGTON, bal. 19. — Nusiginklavimo ir ginklavimo kininkai reikalauja, kad Cooko
būklės rastos E^gewater, N. Darbo departamento sekretoapskrities autoritetai apeliuo
si klausimas pagaliau užrauktų prieš teisėjo Jareckio nuo
J.
rė Perkins skelbia, kad laikai tM Anglijoa vyriansybė ofi
sprendį 15 nuošimčių mokes
T’"''! aPiC I
419,000 darbininkų daugiau
. .
... čių mažinimo reikale. (
Simas spręsti netnn pasiseki
gavo darbų, negu vasario mė
Bankininkai yra priešingi
mo.
nesį, ir išmokamas savaitės at
mokesčių mažinimui. Jie pa
Prancūzija pranešė Angli
lyginimas per kovo mėnesį
reiškia, kad jei nebns apeliuo
jai,
kad
ji daugiau neaušins
jama, nepirks daugiau mokes
VVASHINGTON, bak 18. — 12,901,000 dol. padidėjo.
galvos Londonui saugos garan čių warantų.
«a
Prezidentas Rooseveltas šian
tijos reikalu, kadangi Vokie
ATSISTATYDINO
dien *u savo patarėjais a suta
tija laužo taikos sutarties sų
MINISTERIS
ATSARGIAI BUS
rė kreiptis kongresan ir ’iRrikalygas • ginkluojasi, tad Pran:
VEBOAMA
ląuti, kad butų skirta pusė biMADRIDAS, bal. 18. _1 ™’ijai aiako ki,a nelieka, kaip
Ii jono dolerių viešiesiems dar
tik budėti.
Sn mokyklų vaikų proto
bams ateinančiais ndministra-1 Ispanijos teisingumo ministo-ę.i niais metais, kurie prasidės ris Alvarez Valdės atsistaty-SMSIE,,- -ama,
liepos mėn. 1 d.
dino. Premjeras pakvietė Avie
timo mintaterį tų vietų taiki
vaduojamas! miesto majoro
Visa eilė Chicagos apylinkių
AANGHAJUS, bal. 19. — nai užimti.
nuiodymaįs. O majoras nori,
Valencijoj vyksta radikalų
Prieš savaitę taiko trys ame
kad tik mokytojai galėtų nure,u
antrM'an,.
Tarp
lotta
BCTwm,to. roita,.
rikiečiai lakūnai dingo Hang- streikai. Vyriausybė ten pa
p,w,»i talaaTO.T proh.Mc.zL nMfi,inga>
majOTM>
ehow įlankoje. Dabar rasta skelbė aliarmo stovį.
L. įonn,lte „yMadride yra griežtai už jo. klaaumn.
jų lėktuvo dalis.
draustos gatvėse demonstraDauguma balsų šie mieste- duoti patikrinimai.
MokyTUNIS, Tunisija, bal. 19. — icijos.
liai “nnsauRtati:” Kenilror- tojai geriausia žino, kurie vaiPrancūzų jūros lėktuvas liepIš Victoria kalėjimo mėgi- tb, TYestern Springs, Wibnd-, kai yra taki, ar Idtoki.
snodamas nukrito. Penki as- Į no
pabėgti 9 sindikalistai.
Park Ridge ir Maywood.
; i PLATINKITE “DRAUGĄ”
menys žuvo.
Tas jiems nepavyko.
prakalbo

PRANCŪZU* ATSISAKO BANKININKAI PRIEŠ M0CERĖJA LAIKAI, SAKO NDO NUSIGINKLAVIMO KESČiy MAŽINIMĄ
DARBO SEKRETORĖ
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PUSĖ BILIJONO DOL.
VIEŠIESIEMS DARBAMS
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Saugumo policija suėmė 8 žy
mius vokietininkus

LIETUVOS PAŠELPA BA
DAUJANTIEMS VILNIE
ČIAMS
Nepriklausomoje Lietuvoje
susldarusio Vyriausiojo Vil
niaus krašto badaujantiems
šelpti komiteto pirmininkas
prof. Z. Žemaitis norėjo pats
nuvykti į Vilniaus kraštų ir
ten pats paskirstyti badaujan
tiems pašalpų. Be to, prof.
Žemaitis turėjo nustatyti, kiek
tokios pašalpos badaujantiems
bus reikalinga iš nepr. lietuvos. Tačiau lenkų atstovybė
Rygoje pranešė, kad ji į Vil
niaus kraštų prof, Žemaičiui
įvažiuoti leidimo negalės duo
ti. Atsisakyme priežastis ne
nurodyta.

KLAIPĖDA. — Vakar Šiau
lių Apyg. Teismo Tardyt. Nezabitausko įsakymu valstybės
saug. policija Klaipėdoje ir
krašte padarė visų eilę kratų
pas Sozialistiche Volksgemeiu
schaft ir Christlich »Soziaiislisohe Arbeitsgemensehaft na
rius. Pasirėmus per kratas su
rasta medžiaga, buvo suimti
advokatas ir miesto seimelio
narys dr. Borchertas, I\a:idwirtsehafts banko direkt. Bertuleitis, dvarininkas Ix)renz,
mokytojas ir miesto seimelio
narys Kvanta, adv. dr. Botteheris, “Mem. • Rundschau”
redakt., M. Preikšas ir Lėzeler
iš Klaipėdos.
tVisi suimtieji dar vakar bu
vo ištardyti ir nugabenti įBa.
jorų kalėjimų.
Advokatams Botteherįui ir
Borechertui paskirta tardom.
priemonė po 20,000 lit. užsta
to. Be to, suimtas ir tardomas
Sozialist.. Volksgemeinschaft
rap-fių a^kr. vadas ir Klai-

Vyriausias komitetas per
Rygų pasiuntė Vilniaus lietu
vių komitetui,telegramų, pra
nešdamas, kad pirmųjų maisto
ir sėklų partijų — 20 vagonų. j*v|.os jęrašto ž. ū. rūmų pirm.,
javų ir bulvių jau pasiuntė, dvarininkas Rademncheris.
Komitetas prašo skubiai iš
gauti iš lenkų valdžios leidimų
į Vilniaus kraštų pašalpų įve
žti bę muito. Tikimas, kad to
kį leidimų Vilniaus lietuvių
komitetas gaus.
WAkSHINGTON, bal. 19.— ’
Prez. Rooseveltas turėjo pasi
tarimų su darbo departamen
to sekretore, senatorium Wagnerin ir kitais? asmenimis.
Prieš tai pačiam Kincakle
keturi, angliakasiai sunkiai pa
Nutarta kiek tai modifikuo
Lietuvoje išsiplėtojęs elgeta
šauta. Tas įvyko po miestelio
ti senatoriaus Wagnerio bilių,
.
i ,
tt
vilnas tikrai yra nenormalus
rinkimu, kuriuos laimėjo Unit- •.
., ,
..
. T. < kurį svarsto kongresas, taip
J >«•
Tir .
••
T. - ' vr gėdų darantis reiškinys. Lie
ed Muie Wo»rkors unija. įki
kad jis būtų kiek tai palan
latviai ir
štai miestelio priešaky buvo:. tuvoR kaimynai
kesnis, darbdaviams darbinin
vokiečiai — , elgėtavimų yra
Progressive angliakasių uni- Į
kų unijų reikale.
i visiškai uždraudę. Vargšų iš
Taip pat nutarta raodifikuo
>•
laikymui tų kraštų gyventojai
fterifaa tuojau suorganizavo yra apdėti atskirais mokes ti ir bedarbių apd raudos bi
lių.
keletu šimtų pašerifių. Kalba čiais,
savivaldybės išlaiko
ma, kad šį kartų bus apsieita daug prieglaudų ir ūkių, ku
NORI PAPIGINTI
be kariuomenės.
riuose stipresnieji ubagai dir
CIGARETUS
ba naudingų darbų, o
JUNKAU, Wis., bal. 19. — kiojas po kaimus, miestus, pla
WASHINGTON, bei. 18. —
Du plėšikai, K ranz ir Laan tindami ligas, nešvarų, vaginė
plėšimo tikslais nušovė du žmo dami, apgaudinėdami, pletka- Kongresui rekomenduojama,
kad jis sumažintų mokamus
nes. Pas savo aukas rado vos vodami, kaip tas dar
Lįe8 centus. Trismgs nubaudė x tuvoje. FJgėtavimo klausimo vyri aus ybet už eigaretns mokesčins 40 nuoš. ir tno būda
ai si kalėti iki gyvos galvos.
sutvarkymų dabar kelia Lie
papigintų cigaretus.
tuvos visuomenė Ir atskiros
organizacijos. Jos kreipėsi į
ČILĖS KABINETAS
vyriausybę prašydamos elge
ATSISTATYDINO
tavimų Lietuvoje visiškai nž- (
drausti.
SANTIAGO, Čilė, bal. 18.
Čilės ministeriu -kabinetas
ftių metų pradžioje Kaune
Atsistatydino, išėjus iš jo
buvo 102,750 gyventojų. Gy
trims radikalams
ministe- $
šųjų mokyklų rungia protesto ventojų sudėtimi, Kaunas vi
riams.
vaikštynes.
siškai* panašus į didelius Euro
pos miestus, kuriuose vyrų
yra daugian, negu moterų.
laiku pastebėtas susidomėji Kaune kiekvi«MMk>'lfę'e
CHICAGO IR APYLlN’mas namų statyha. Daugiau tenka 90 moterų. Tuo tarpu
sia stato ar senus pertaiso lię- kitose Lietuvos vtetuoRe 100 KĖS. — Aiandien numatoma
vyrų tenka 110 moteių.
giedri diena; šalčiau.
tnviai amerikiečiai.
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IBeln* kasdien, flakyrua MkmaZlenlos
PRJCNUMkratos kaina.: Metams —

Pa
metu — t*.60; Trinia mėnesiams —
Vienam
(Alui — 7fco. Europoj* — Melams fT.M; Pusei mė
Kopija .eio.
Skelbimų kainos prUlunCfamoe parelkalaoue,
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrų-

lt —

Twki* *** 8*taryti
»eprMapl*UM ten
Redaktorius priima — auo 1X:M Iki }>:•» sek

flkrtlfrhnnl

vadovavo,, pats ragino ir pats stambias su
mas aukojo. Iš to bus aišku, kad a. a. kun.
S. Lepūnams turi didelių nuopelnų ne tik
savo parapijoj, bet visoj Amerikos lietuvių
Po Marijos, niekas taip ne
visuomenėj ir viųoj tautoj. Dėl to. jo mirties nuvokė ir niekas taip nemylė
{šiandien liūdi ne vien Houiesteado ir Pitta- jo Švenčiausios Jėzaus Širdies,
*
•
I
burglio lietuviai, bet visa įmošų išeiviją;-Ii(b kaip Šv. Juozapas. Dėl to jis
di ir tauta, nes ji neteko ištikimo sūnaus ir yra teisingai vadinamas, kai

Šv. Juozapas ir Intronizacija

“DRAUGAS”

dienai priimami iki
6 vaL po piet.

uolaus darbininko.
po Švenč. Širdies prietelis,, ku
Amžinų atilsį suteik jo sielai, Viešpatie!

Burnos Hy: •J LM1

mums labai reikalinga”, šau
Rašo Dv. G I. BLOGIS, dentinas,
Chicago, Illinois
kia nusiminę žmonės. “Todėl
jų priimkime į savo namų ži
Mokslas mus mokina, kad ri prisilaikyti tam tikrų taidinį su tvirtu pasitikėjimu ir pasauly viskas keičiasi, pra- syklių, kinių š&ndieninis gygyvu tikėjimu, ir laimėsime”.'dedant žmonėmis ir baigiaut; veninius reikalauja. Viena ar

Švenč. Jėzaus Širdies Intu? įvairiai* gyvūnais,
ba dvi taisyklės turi visai uiaDabartiuio
amžiaus
gyvūnai
žų reikšmę.
nizacijai šeimose nėra geres
yra
netokie,.
kokiais
jie
ataiČionai paminėsiu keletu bū
nio globėjo (patrono), kaip
L1TUUANLAN DAILY FUBND
jra Šv. Juozapas. Toks pusiBesivysiantieji gyvūnai tinai reikalingų taisyklių.
Sr5ts MS
Visų pirma tankumas ir šva
rinkimas turėtų būti brangiau nuolat keičia savo formos pa■nrepe — One Tear — »7.00: SU Montbs —
sias ir arčiausias kiekvieno ši vydalų, taip pat kūno orga rus maistas, tinkamas niankOepp —
štimųsis, švarus oras, geras
ln “DkAŪOJUr
ilta
rdžiai, o Šv. Juozapui būtų nus.
Dabar gyvenančios formos poilsis, miegos prie atdarų
ytin didelis džiaugsmas. Nes,
"DRAUGAS” 233* & Q*kmr Av*. Chiosjo
pasikeitė iš kitų pirmiaus gy- langų ir doras pasilinksmiuirdį «. Marijos Širdimi. Jie su- linklnyM buvo Sv j002apui) venusių, kurios išdavusios nau mas. Šie principai laimi svarlietuvius, juos labiau suartinti su senųjų to- darė tobulų žemiškųjų Trejv
kada galėjo Jėzui, dar esan jas formas išnyko nuo žemės 1 bių rolę lošia normališkam
vVne, lietuviškai išeivijai visokiais būdais bę, duodami kilniausių pavyz
DIENOS KLAUSIMAI
esam Kūdikėliui, tarnauti, nes paviršiaus. Tas turėtų būti žmogaus užsilaikymui. Be tų
padėti, kad ji tinkauliau, tvirčiau galėtų ko dį kiekvienai krikščioniškai
jis ir Marija “nunešė Jį (J'ė-! žinoma kiekvienam, nes yra principų arba taisyklių žmo
lonizuotis; be to, draugija planuoja surųsti šeimai.
A. A. KUM- S. J. ČLPANANIS
zų) į Jeruzalę, kad statytų Jf i labai svarbu žmogui pažinti gus negali no raudiškai jaustis
-tinkamos lietuvių išeivijai apsigyventi žemės,
ir normališkai negali išvysty
Mūsų iaikuosė, deja! krikš Viešpaties (Dievo) akivaiado- savo vietų gamtoje.
kur
yra
daug
mažesnis
ištautėjimo
pavojus.
Vakar paskelbėme liūdnų žinių, kad ant
Iš visų tvarinių, žmogus yra ti savo kūno dalių. Be abejo
čioniškoji šeima ^yra atšalusi je” (Luk. 11, 22), būtent, kad
Iš pradžių draugijos veikimas buvo silpr
radienio ryte pasimirė Šv. Petro ir Povilo
ir tolinasi nuo Švenč. Jėzaus įkurti pirmųjų Introniaacijų toks, kuris gal? prisitaikinti nės, darbininkui žmogui labai
parap., Homestead, Pa., klebonas kun. S. J. nesnis. Tačiau juo toliau, juo draugija vis
Širdies, taip pat ir nuę Mari Jeruzalės bažnyčioje, kur taip (prie gamtos, kurios jisai yra yra sunku {tuos principus pil
JOepananis, didesnę savo gyvenimo pusę pa labiau stiprėja, savo veikimų plečia ir apima
jos ir Juozapo. O kiek šeinių pat buvo ir šventasis senelis tiktai maža dalelė. Todėl jis dyti, vienok reikia bandyti, o
šventęs savo vadovaujamos parapijos žmo vis didesnes Lietuvos gyventojų mases. Jau
mūsų dienose gyvena palaidų Simeonas ir šventoji pranašė negali pasipriešinti prieš jų. bandymas blėdies nepadarys;
nių dvasinei gęrovei. Tos parapijos priešaky yra įsteigti draugijos skyriai NĮarijampolėje
ir nuodėmingų gyveninių ve- Ona. Ir dabar su panašiu džiau Pasipriešinus gamtiškoms tai be to, bandant daug ko gera
je velionis išbuvo netoli 34 metų. Užbaigė ir Šiauliuose, šiais metais tojtį^ skyrius nu- da, (.inldym,
M. gsmu Šv. Juozapas dalyvauja syklėmis vėliau jis už tai būna galima nuveikti.
Statyti gražių mūro bažnyčių, įsteigė mokyk matoma įsteigti visuose apskričių nuėstuose
Tip principai yra labai svar
mose yra apverktinas įrody kiekvienoje Švenčiausios Jė priverstas atkentėti. Supra
lų, suorganizavo visų eilę lietuvių draugijų, ir didesniuose miesteliuose.
zaus
Širdies
Intronizacijoje
šei
sdamas, kokia jo vieta gam būs nėščioms moterims. Momas, kad daugelis šeimų atsi
joms dirbo ir vadovavo, nuolat rūpinosi sa
Iš (dabar vykdomos draugijos loterijos žada ir atmeta visų Kūrėjų. mose, kurių namuose jis be toje, jis, be abejonės, kitaip teris turi stengtis kuo geriau
vo parapijonų ne tik religiniais, bet tauti gaunama gražaus pelno, kuriuo remiamas už Toks piktas pratimas ir Die kasį Švenč. Jėzaus Širdies prie pasielgs, stengsis neprasiženg siai užsilaikyti, kuomet jinai
niais ir medžiaginiais reikalais. Žodžiu, velio sienio lietuvių darbas: padedama įsigyti kny vo valios nepaisymas yra bai- telis, šeimos ir jos narių bičiur t j p>-įeš jos amžinai veikiančią yra nėščia ir kuomet susilau
nis buvo dvasios vadas pilna to žodžio pras gynai, mokyklos ir kitokios lietuvių kultū sėtinas ir smerktinas! Dėl to lis ir draugas. Per Intronizaci- Jėgų.
kia kūdikio ir ji turi prie krū
me.
ros įstaigos. Šių vasarų, Daria® ur Girėno seka ir Dievo bausmė. Ir ji jų Šv. Juozapas taip pat yra
Rašydamas tai turiu norų ties, nes kūdikiui reikia su
A. a. kun. S. Cepananis buvo visuome Ihivimo dienų — Repus 17 d. — draugija, kar kaip yra baisi! Pasaulinio ka- soste šeimų židiny, kur lieka pasidalinti mintimis su skai teikti švarios ir sveikos me
nininkas ir uolus patui jotas. Jis nepasitenki tu su kitomis Lietuvos organizacijomis, run ro pradžioje, žmonija, rodosi, si jų globėjas, užtarytojas ir tytojais kas link įvairių svei džiagos jo išvystymui ir suno lokaliniais (.laibais savo parapijos ribose, giu išeivių dienų. Tąi bus tęs rūšie? pirma kad buvo pamiršusi Dievų', o gelbėtojas, lygiai, kaip kad katos taisyklių, kurias denti- budavojinio normalių ir svei
bet veikė platesniu mastu. Velionis buvo įsi šventė Lietuvoje.
sterijos mokslas jau spėjo ga kų kūno dalių. Kiekviena mo
šiandien, po tiek baisėtinų buvo Nazarete Šv. Šeimai
tikinęs, kad visos Amerikos lietuvių para
‘smūgių ir nesuskaitytinų žuIš tokios šeimos, į kurių Jė- na aiškiai išdėstyti, tai yra, tina hori, kad jos vaikas būtų
pijos ir bendrai kolonijos turi turėti bendrų
dynių, ji yra, tarsi, akla ir zus ^kilmingai įžengė ir ap^kaip užauginti sveikus dantis sveikas, tvirtas ir gražus. Tai
j
Chicagos ir apylinkių lietuvių visuomeryšių, turi susisiekti per centralines organi
nenori matyti beribės Dievo si gyveno, kaipo Valdovas ir prisilaikaųt tųm tikrų taiųyk gi, tame svarbiausių rolę lo
susidomėjo aviacijos diena, kuri bus ųteizacijas ir spauda, nes tik tokiu būdu kova su >I nė
šia maistas. Ręikia nepaini rnantį sekmadienį Ford > Ij&nsing airporte. meilės Nūngi, Dievas siunčia Karalius, Šv. Juozapas jos nereligijos priešais yra sėkminga ir tik tokiū
kitokių bausmę, kuri prarija aplėis, nes jis yra ir pasilieka
Iš. patyrimo žinome, kad! šti, kad motina . turį valgyti
Visiems
rūpi
pamatyti.
būdu galėsime išlaikyti lietuvybę savo krašte.
daugiau gyvasčių, nėgu bai ištikiimts pri^Mis Dieviško tvirtų, sveikų fr gėhTgy^jių švarų maistų nevien. ,d|l svei-,
JI
”
,
kuri
pirmu
kartu
pasirodys fielū^tų vi
Dėl to nenuostabu, jei a. a. kun. S. Čepananį
susis karas. “Jię bus sunaiki sios Jėzaus Širdies ir tos šei yra geri, sveiki ir tvirti vai katos, b(t ir dėl jos beąįvydažnai matydavome mūsų idėjinių organiza- suomenei. Tikimųsi, kad tas įvykis sutrauks nti, kaip raiža (rugiena), kai mos, kuri Jai aukavosi. Koks siai. ,Tas pats yra ir su žmo stančio arba augančio kūdikio.
<cijų seimuose ir kongresuose, centralinių or tūkstantines žmonių minias. •
yra nudžiuvusi ir visai sau palaiminimas tokiai šeimai ir nėmis. Nėščių moterų svar Patartina valgyti sekančius
ganizacijų priešakyje (valdybose). Jo para
sa”, sako Viešpats pranašo lū jos nariams! Koki paguoda įr biausią užduotim yra jų tin valgius: pienų, įvairius pieni
pijoj Visuomet gyvai veikė A. L. K K. Feužtarymas kiekvienam, šeimos kamas užsilaikymas ir mai škus valgius, kiaušinius, dar
Dienraščio “Draugo” vajus vis labiau pomis.
de racijos skyrius, Sus-mo, L. Vyčių, Moterų jsijuriimt. Mūsų talkininkai šauniai dąrbuoTačiau, kur nelaimų yra di; nariui gyventi drauge su Šv. stas. Kuomet nėščia moteris žoves, įvairus vaisius, įvairius
Sųjungos kuopos, nes,pačiam dvasios vadui,
Parapijose rengiamus! prie didžiulių judžiausią, ten Dievo pagalba Juozapu Bet, ypatingai, kaip nebus sveika, tai vardai gali- valgius pagamintus iš miltų

riam anot Šv. Bernardo, buvo
patikėtos visos misteriškos pa
slaptys. Be Marijos, niekas
rūpinasi
Švenčiausiai Jėzaus Širdžiai
nebuvo tokiu ištikimu bičiuliu,
Piieš 3 metus žymių visuomenės veikė kaip Šv. Juozapa^. Jėzus ir
jų pastangomis Kaune įsisteigė užsienių lie-' Juozapas bendrai turėjo viAa
Wvi»n,s remti d mugij,. Anot “T-b.” jo* if j, Sirdy« suthpo į vien. Si-

“DRAUGAS”

Kimu

nuoširdžiai rūpėjo palaikyti tas organizacir' biliejausdškihnjų, kurios tus
yra arčiausia. Net pirmą negu ramiai ir laimingai galima mi ma tikėtis, kad jos kūdikis bus-) ir sutaisytus su sviestu arba
jas. Ir tada, kada tik lazdele pasiremdamas nį. Tai bus vienas iš svarbiausių įvykių išei
smetona.
žemė tapo įkurtą, Dievas, am rti, žinant, kad Šv. Juozapai sveikas.
tegalėjo pavaikščioti, nes prieš porų metų vijos istorijoj.
.
2
;
Čia pabrėšiu keletu aiškių
(Dbugiau bus)
žinuoju savo žinojimu ir per- yra laimingo mirimo globėjas.
reikėję vienų kojų nuplauti, jis lankė draugi
Taigi, Šv. Juozapai, Šven faktų, kurie nurodys, kaip
jų susirinkimus, bažnyčioj karštai ragino lie

tuvius būti- praktikuojančiais katalikais, ge
rais lietuviais tėvynainiais, bet ne kokiais
tautiniais ištižėliais.
Karo metu ir po karo Homesteade gy
vai veikėm Tautos Fondo kuopa, kurį rūpino
si kuodaugiai sia aukų sudėti nuo karo nukęntėjusiems Lietuvoje ir kovai dėl Lietuvos
nepriklausomybės. Aukų rinkliavai jis pats

matymu apie žmonijos silpny
čiausios Jėzaus širdies prieteCbicagoje keletu dienų gyveno p-nia ti be? ir būsiančius nusikaltimus,
na Bielskienė, buvusio Lietuvos konsulo Nev gamino ir atitinkamus vaistus. liau ir Švenč. Širdies globėjau
Yorke žmona, kuri atskrido su p. Jonuku ik Tos dieviškosios įstaigos gy šeimose, melski už mūsų šei
Įjos Angeles į Chicagų “Lituanica Antruja.” duolė yra Švenč. Jėzaus Šir- mas, jas paguosk ir sutvir
Bet, viešnia aplanke savo draugus Chieagoje, Jjee Introttbmcila Šeimose, kif. tink, duok sveikatų kūnui ir
neaplenkę nė .Uenraėėio “Draugo,” kprio p.
8utdlka visdįb, „žgvriln,
gerbūvį draugovei ir tautai,
J. Bielskis yru buvęs bendradarbis. Vakar ....
.... . ..
p-nia Bielskienė išvyko į Homestead, Fa., kur ^ie V***B|*
8 e laimink gyvenime, o mirimo
girdžiama.' valandų pas Dievų užtaryk už
jos tėvas ir gkųinės gyvena. Taip pat dalv- kur tik
reįkia ir ko visų sielas, l<ad apturėtų išga•vaus a .a. kun. J. L’epananio lajdofovėse.___ “Štai, ko m<

lima patobulinti augančius ’r
besivystančius kūdikio dantis

ir biuruos raumenis.

Vi#U pirma tėvai būtinai tunymų ir amžinąjį gyvenimų
Švenč. Jėzaus Širdies karalys
tėje!
Kun. A. T. (Sąmata)

Parašė ęlr. jūr. ir med. G. K. Krdtueri? j kiąių savo krašte ir u&ieny buvo įsigiję i prezidentas, išleido Rttsišauknnų, kuriame i susidėjo iš įvairiausių tarpusavy kovo Į
Vakarų specialybių, kuriems taikant žmo-\ I| jis
Išvertė Jonas Labanauskas
4“ pareiškė, kad išvaduoja taktų iš kąra- Į jaučių eleintutų. Šių žmonių vidury Dr. Į
' •»,
’ • .
___ „»
n__.
___ j________
i- ir____
___ __________
o
___ dabar
J..u.._ v
tiranijčs
jungo
svetimšaliams
pri:
Sun Yat Benas
buvo ibejėgis —
gišbų maistų, jokiu būčių nebegalėjo už- liaus .t
| tekti krašte pragyvenimo šaltiniųŠių pažysta jų įgytus teises, suteiktas pasko vienų paniekintas, kitų pajuoktas kaip
fab&asi&s, — visiško sumišimo vaizdas,
Juonių sitjungimas su jų piniiiąėmis šei- las, įkurtas sodybas fit pažada palaikyti
be nustatyto tikslo ir be konkrečiom prog
i įnamis darėsi vis labiau masinAų.tis, juo
prekybų.
l.
Vyliojančiu šūkiu “Saliu dinastija!” ramos. Kai likimas jau buvo jį pastatęs
daugiau Vakarų pavięąiai asmens sugro
•»
Į
*•
4
' *.
bė į savo rankas jų nuosavybę.. Sekančio • jis sujungė po savo vadovybe įvairių in jo trokštamoj vietoj, tai jis tada negar
(Tęainyz)
je kartoje tą jungiiuo^ii idėja buvo jau teresų grupes. Dabųr jis buvo pasiekęs bingai nuo jos atsisakė.
Aprašytoji epocha įnešė j Kiųijos gy lieveik užgesusi. Atsirado nauja nutAutu- tikslų, ir dabąr praųįdėjo jo didžiausias
Šiaurėje dalykai atrodė vifedi kitaip.
"••Rkuri• jau
•
A R .• 1bot 1ko *
• t •
* *
venimų milžiniškų pakeitimų.
si••
giminė,
buvo netekusi
nepasisekimas.
Ten tvirtai į savo raukas valdžių buvo
Senoji ūki© sistema hnvo panaikinta, kio sąryšio su.senąja kultūra ir prfcraSu naonarekyoatžlugiuui nupuola pas paėmęs karaliaus maršalas Yūan, Shi Kai,
genies santykiai pasikeitė. Žemės nuosa dusi šeimos bendruomenės idėjų.
kutiniai iš viršaus varžymai, ir tas men žtnogus senos tvarkos, kuriam padėjo iš>
vybės lygybė buvo sulaužyta; iš užsienių
-Ckip-bėdos įgalino sudaryti kareivių
kas ryšis, kuris jungė provincijas su cen tik<na jo armija, šiaurinių provincijų va
prekylios atsiradę nau.ji Kinijos turtuoliai trupes. Bedarbiai buvo kviečiami stoti į
tro valdžia, buvo galutinai sutraukytas. liai ir svetimos valstybės.
supirko
staRibiuorius ūkius kariuomenę. Jų kareiviavimas neturėję)
Vidurinės ir. pietų Kinijos gubernatoriai
Apsiginklavęs jėga, kurių jam perlei
ir senieji šeimų savininkai thpo nuominin nieko bendro su jų vhfaus nusistatymą;
ir kariuomenių vada,)- pasibarė savo srity
do griūvantį monarchija,, jis davė tautos
ką is ir san.'.lornaūt dar bėriukai s.
kareivių darbas bnvo jų vienintelė priose nepriklausomi yfcTdcvai- Tai patenkifco
Užsienio pp'kfs, geležinkeliai ir gar iDonė ufcjjdirbti pinigų, gauti algų. Žino
konventui suprasti, kad jis esųs teinėtai
jų garbėtroškų; jie visai nenorėjo,
kad
pnskirtas naujos respublikos preankentas.
laiviai atė’Mč maždaug milijonnf žmonių ma, toks rforhas neturėjo jokio moralinio
jų laisvė batų varžoma kokių'tai parti
Užpakaly šio gesto stovėjo g*ra; kariuo
ikišiolinį ir/Znubį. Dalis jų (mdiriino se pAmato*. Tolimesnė proleturlaacija greitai
jų įtakų. Tolimesnių Kan Yat'Seno plonų
zoninę išeivybę j užjūrio valstybes; kita vedė taip'pat prie “karei\jų** proletarrmenė. Tai visi suprato. 1912 m. vasario
.jau jie neberėmė ir atsisakė jo klausyti.
14’.d; di. Sun Yat Senns atsisakė nuo pre
dalis — apie 70<),(Xm) — ]m(a;K> premonės zarijos ir prie pasirodymo artimoje ateity
proletarijatu, bet ryšio su pirmine švinta ištvirkmdiĮ, demoratiznotų bandų.
San Vnl Kenn> n< rci<o zidento vietos Yaun Bbi Kai naudai, rr
vis dar nenutraukė.
fcpriškų jėjflj tr dabar griebėsi "•vargingų tautbs koavenlus ĮHirsiloWė į Pekinu, se
Taip pat jan buvo susidaręs ir ifttoli”1912 m. sapsio iii. pradžioje Dr. Sbm tautoų konvento ir savo “Šhjungtosios nųjų karaliaus rerideneijų.
f •.
icnti} proJoUrijf.tae. Apie 2 milijonu nio- Yat Senas, kaip pirmas Kinų respublikos Lygos” kovos priemonių, kurios nariai
Tautos konventas per savd ištisų vie-

į Už Kinijos PeSų
į . Stovi Maskva

I

, Tuo losriu Ui.

Mažeikių - Tirkšlių plentas
blogai užlaikomas. Daugel vie
tų gana duobėtos, ir ratais va
žiuojant, reikia gerokai suką
sti dantis. Purvo toks storas
sluogsnis, kad vietomis sunku
su kaliošais perbristi, o šalitakąis tegalima išbristi tik su
ilgais batais.

nerių metų veikimų nerado reikalo rūpintis tautos vargais ir reikalais. Jis gaišin
i_
, •«
. _ . . .
• • '•••
davo laikų asmeninėmis intrygomis, poli
tiniais partijų vaidais ir leisdamas savo
žavinčius, bet' ore kabančius įstatymas,
kurie — lyg i»šai|»ai — suteikdavo varge
paskendusiai tautai politinių teisių ir nu
statydavo jos mokesčių ir kareiviavimo
prievoles.
• * .
•
1912 m. fligpiūčio m. “Tung men
Hui”, “Sujungtoji Lyga” pakeitė sjįlvo
vdrdų į “Kuo Min Tang’’ ir davė savo
nariams naujų programų, kuri susideda
iš šių punktų:
'
1. /vedimas demokratinės respublikos

pagal Dr. Sun Yat Seno planus;

2. Provincijų autonomija;
3. Pelikių Kinijos tautų politinė ly
gybė (kiniečių, mandžiūriečių, mongolų,
tibetiečių ir mahometonų turkų);
4. Palaikymas drntrgingų santykių su
užsienio valstybėmis;
5. Ūkiškos kinų visuomenės struktū
ros reforma.

(Daugiau Irus)

Ketvirtadienis, bai. 19, 1934

JON AR: -— Taip ir tikėji-i
me. Nora vienai" innžni tienaii
netikėsi, būsi netikėliu. Tmkitn |
kitą pavyzdį; sidabrinis var
K K D A K C I J O R
ADRESAS :
HOMESTEAD, PA — Ry pelis, jei turės vieną mažą ply- j
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios
toj, 10 vai. ryto li ftv. Pezra Šelį, ar skambės, kaip svel- f
P. O. Box 542,/Bridgeville, Pn.
]
ir Povilo parap. bažnyči-M kas!
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
KAULAS: — Ne, neskani- 1
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
Homestead, Pa. laidojamas tos
,*•-'*
1
Telephone Hemlock 2204
parapijos ilgametis klebonas ! bės.
JON AR: — Taip ir tikėji i
a. a. kun. S. J. čeptananis. Da
lyvaus J. E. vyskupas Boyle, me. Jei nors mažą Dievo! ap 1
daug kunigą ir tūkstantinės reikštą tiesą atmoki, pažemin
žmonių minios. Visa ftv. Pet si Dievą, kuris yra Amžinoji
Mes gyvename tarpe žino-lunjąs daug pasidarbavimo, ro ir Povilo parap. liūdi nete Tiesa. Ką tik Jis apreiškė,
nią įvairią tikėjimą, dažnai ir bet, kadangi iš esmės teisin- kusi savo tikro vado ir tėvo. mes privalome pilnai tikėti.
be jokio tikėjimo. Viešos be- gas, tai turėtą būti įvykintas,
KAULAS— Jonai, jei aš
tikybinės mokyklos, prie kn- ' Kad užbėgti kelią blogai
nemokai tą visų! tikėjimo tie
rin išlaikymo ir katalikai tu- spaudai privalome naudotis ir
są, arba nesuprantu, ar galiu
ri prisidėti, rengia dirvą pa- platinti savąją gerą katalikiSbūti katalikas? •'
lafdam gyvenimui. Štai Bois, ką spaudą
JONAS: — Taip, gali būti.
Idaho, miesto viršininkas, tytiktai turi pasakyti, kad: “Aš
ri nedarnas, surado, kad tik 15
tikiu į Dievą” (reiškia į vi
nuošimtis mokinių viešųjų mosas Jo apreikštas tiesas); tikiu
iam
kvkląv moka Viešpaties malda- cr,
j Šventos Bažnyčios mokslą1”,
(•'Tėve mūsą”). ,
nes, kuomet iš širdies ištarsi:
“Tikiu į Dievą, reiškia tiki,
Didžiulė (amerikonų) spau- kyi
kad yra vienas Djevas, trijuo.
da daug vietos pašvenčia di- pri<
- se asmenyse, kad Jis yra švevorsą ir kitokią nęmoralybių
j
i ntas, galingas, mielaširdingas
ymulkmeniškam aprašymui, iš .
• o ypač, teisingas, kad Jis baus
gengsterių daro herojus. Liej
i už prasikaltimus ir apmokės
tuviškoji nuo tikėjimo atsisky . ,
amžiną laime už gerus darbus.
rusi spauda pajuokia tikėjimą ..
Be to-, dar nepaibiršk, kad ant
bei tikinčiuosius ir” uoliai se
ras Švenčiausios Trejybės as
ka amerikiečių spaudą su. samuo, t. y. Jėzus Kristus, priėvo gražuolių koritestais ir t.t.

pasiaukojančią gauna. Krislus
turi šiokį-tokį dievišką nedrą
sumą knslink pasiūlymų. Yra
KAS ESTI ftIOS SUŽIE
tai stebėtinas komplimentas,
DOTINĖS?
kurį jaunuolėm teikia, ir esti
taip dainai pavalgeiią mer
(Tęsinys)
gaičių atmetamas, kurios la
I biau mėgsta purvo pilnus vie
Bažnyčia nuolat meldžiasi,
idant tuksiančiai sielą iš kie škelius, kitą elgetą draugiją
kvienos kartos išgirstą tą Kri- (nes mes visi esame elgetoj)
i stnus pakvietimą ir tęstą Jo ir Jo priešą kureivią, negu
darbą, kurį tik Jo su/.iedoti- švarius, vėsius koridorius Jo
rūmą ir Jo draugijos.
nės gali atlikti.

Gyvenimo Aplinkybės

Į

Milžiniška kratomų paveikslą
industrija, didžiumoj kontro-

, Parsitrauk Tris Knygas
Vedančias Tobulybės Keliu

'

Katalikams, netinka ir to
kia spauda, kuri nors nestoja
atvirai į koVą prieš tikėjimą,
bet ir negina tikėjimo, nei
nesirūpina katalikų reikalais.

šaltinių, gengsterių organiza
cijoj yra stipresnės net už pa
čią J. A. Valstybių kariuome
nę bei laivyną.

Užeigos
Gydytojų ofisai
Dirbtuvių ofisai

III knyga:

Ola nuplėftk

Gerb. "Draugo” Administracijai:

Siunčiu Jums $.................. nž kurfuos atsiųskIIe knygas:
KRISTAUS I'ATARIMV K RIJAIS. audeklo aptalHals. ,129
SIKIjOS TAKAI TOIHTKYBrtN, audeklo aptaisais, ,1.25
DORYBĖS, audeklo aptaisais 11.2$.
Arba: Siunčiu ,3.Oil už kuriuos prislųsklte vlkos tris KVNT. K. MA
TITI.AIČTO knygas, audeklo aptaisais.

Dirbtuvės
Sandėliai
Teatrai

Mano adresas

G

AZO šiluma permai
nė šildymo madas

tūkstančiuose

prekybi

nių įstaigą Chicagoj per
praėjusius
TIKĖJIMO REIKALIN

Mes, lietuviai, katalikai, bū
darni apstatyti tvirkinančiais
elementais, ištikrųjų, turime
budėti, melstis ir nuolat dirb
ti, kad ne tik nepasiduoti b’o- n
gai pasaulio įtakai, bet kad <l

Kirpėjų Krautuvės
Itestaurantal
Kvietklntnkal

SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, pusi. 269, audeklo ap
j

taisais $1.25.
•

Visas tris knygas sykiu imantiems atiduodame už $3.00

Dalinis listaa biznių, kurie gali naudotis naujomis žemomis gazo šilumai kainomis
Cigarų krautuvės
Saldafnlų krautuvės
Ceverykų krautuvės
Suknių

IT knvga:

-

DORYBĖS, arba apšvietimo kelias tobulėjančioms sie
loms; pusl. 192, audeklo aptaisais $1.25.

GAZO ŠILUMA
Oroeernės
Valstlnyčlos
Oeletfų krautuvės

Parašė Kun. d r. KAZ. MATULAITIS, M. I. C.
I knyga:
.
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, pusl. 224, audeklo
aptaisais $1.25.
-

.

liuojama žydą, prieš padoru]
žmonių norį nuolat rodo publikai vaizdus iš suirusio šei- f o
mvniško gyvenimo,
laisvos
* .
no
meilės ir t.t. Vis tai negali
palikti be blogos įtakos. Lštikrųją, sėkmės labai blogos.
Piktadariai atlieka pasibaisėtinus darbus. Nuo gengsterių
bei kidnaperių nėra Tajnybės
padoriems gyventojams. Sėli g
žinią, paeinančią iŠ valdžios

viską
atnaujinus Kristuje.
Mes, katalikai, privalome bū
ti pasaulio druska. Kaip drnska viską užlaiko nuo sugedimo, taip ir mes turime steng
' tis gerais pavyzdžiais, prakil-

Lengviausias dalykas pava
Kokias sielas Kristus kvie
čia? Kam siūlo Savo ranką ir rgėlei mergaitei yra tai atsi
, šią dalią Jo darbo? Šiek už sakyt, užsitikrini, jog tikrai
tikrina — Kristus daug dau ne ją Karalius šaukia, ir kad
(Tęsipys 4 pusi.)
giau pakviečia sielą, negu Jis

GUMAS- 1

kelis mėne

sius.

%

<

Vardas. Pavardė

ąr . patarnautojas yra
skiepe užtaisant ugnį.

Street

Mes siūlom įvairių rū

šių 'guzu šildyti įrengi
mus — prietaisus,

rei

kalingus kiekvienam ti

Kaina yaZo ' šildymui

esini. Dėl. jūsų kostume-

Vra vos pusė tot^ kokia

rn), turėtumėte ištyrinę-

buvo 1930-31 Šildymo-se

li apie gazo šilumą. Mie

zonui. Gazo šilnmas sumažina kūro eikvojimą,

lu noru prisiusime šildy
mo meistrą kad apžiū
rėtų jūsų namą ir reko

sumažina darbą, suma
žiną lęaštus ir padidina

įeigrts keliais nepapras

r
'
u
7

•

tais būdais.

menduotų tokį šildymą
kokis jums reikalingas.

Pašaukite Wabash 6000.

CIvkuNcnJruatleJI gariniai oro Slldy tinai ta.ipo laiką ir pinigus
kTtuKiivvtt-, ofisuose Ir mažuose
mintuose. Nė jok‘o perlų prižiū
rėjimo, pelenų v lik Imo; dulkių ar
purvų.

niais darbais taisyti kas genda. 'Nedaug nuveiksime, kad 1
ir su geriausiais norais, veik
dami pavieniui. Pasaulis skai
tosi tik su organizuota jėga.
Jeigu gengsteriai organizuoja- ’’
si pragaištingam darbui, tai K

KARAS! 20 to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazal. lėktuvų paAovimos, artilerijos
griausmai, žmonių sprogdinimas Ir kitos karo baisybės apraSyta W.
T. SCANLON’O puraftytoje lr I-Ja. premija Atnertkojo apdovanotoje
karo apysakoje

dėl to,

tuo labiau mes turime organiznotis ir remti parapijas, susivienymą, Federaciją vykinimni Kristaus karalijos ant že- 1

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
122 South Michlgan Avenue

męs.
Katalikiškas jaunimas nega
li lankyti mokyklų, kur nei
“Tėve mūsų” nemoka. Privn-j
lo lankyti vien katalikiškas į
mokyklas, kurią užlaikymui ne
tik mes patys turime nesigai
lėti lėšų, bet organizuotai rei
kalauti valdžios paramoR. Jei
gu valdžia duoda paramą ge
ležinkelių kompanijoms (ku
rių vald. ima dideles algas)
1 ankams ir kitokioms biznio
įstaigoms, tai katalikams, va-1
rdan teisybės, būtinai reiktų •
gauti savoms mokykloms nors
dalį mokesčių (taksą) sumo
kamų užlaikymui mokyklų.
Tai svarbus dalykas, reika-

rtr’

kad savininkas

nr oua

offics

“DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ/’
(GOD, HAVK MERCY ON LSI)

“

400 pusi; Gražūs, tvfrti apdarai. Kaina tik Z 1.25, su persiuntimu
ZIJT.V Reikalaukite: “Draugus”. 2S34 So. Oakiey Avė., Chicago, III.

Ketvirtadienis, bai. 19, 1934
galį, Tėvų ir Jėzų Kristų, Dia
Mūsų sodalietfe smarkiai re
naudinga bažnyčiai dovana,
vo Sūnų.
už kurių kunigai ir parapijo ngiasi prie Gegužės iškilmės
Po tos išpažinties Sv. Augeneregu ,
— Crowning of the May ziau galinus kalbėti, kiek ga- sitiao vus minėtų
nai labai dėkingi.
nijus, Kartagos vyskupas, pa
(Tęsinys iš 3 pusi.)
|. South Side. — Kai kas sa
Queen. Visos mokinasi giedo lėdaiuas, prieštaravo. Aš, kiau kuris ir sušuko:
i
: i
' ko, kad nusiskundimas, tai ne
— Palaimintas Cyroliau, pa- darė kryžiaus ženklų ir gar
ti šventei pritaikytas giesmei sydamas jų ginčo, taipgi bugali geriuu Jum ir Jo myli’
.
’ . .
miems dirbti utsakuet šį pa- t"*“ dalykas.)
tas ,r t.eir kaip dalyvauti eisenoje — vuu įžeistas tikėjimo dulykuo- sigailėk manęs vargšo neregiol šiai tarė:
— Vardan Dievo Tėvo ir Su
te, bet kadangi svečiai buvo Suvartok tau dievų suteiktas
kvMnn,, arba nuduoti jog “> brt laba.‘. na“d“‘Kaaprocesijoje.
į tai ae jai skirta. Atsimenam »»«*»
Wb“eho
atvykę iš Pennsylvania vals- dovanas, sugrųžink mau regė- naus ir Dvasios Šv., teatsive
Netikėtai savo mokykloje
ria tavo akys!
) prilyginime, jog dešimts pane
kua; Sknpkaus nu- sulaukėme garbingo svečio. ■ Praeitų ir šių savaitę mūsų tybės, tat nemalonu buvo vie- jimų.
šai
įžeisti
priskaitant
’
prie
beAtskalūnas,
atsikreipęs
į
ka
Tuojau atsivėrė nelaimingo
li, būt, gulėjo pasekti jatuų . •*skundu“«’ kad y.sa. pnUu- Vadiname jį svečiu, nes atsi klebonas, kun. A. Jurgutis va
jo akys. Ar šis didelis stebu
jį h- tik peakios nuėjo į jo!k» P88 ,uu» dalb°- nes nuo lanko tik sykį į metus. Šis sve žinėjo į Pittsburghų, į 40 vai. zdžiouių. Tada jjaprašiau na- talikus, tarė:
— Kad parodžius jums, jog klas neparodė ari jonų atsku
• sukaktuvių pokylį, žinomo,
Met'l vos tik por, to- čias tai gerb. kun. P. Camp atlaidus pas kun. Vaišnorų ir mų šeimininko,’kad sustabdylos?
jog Dievas yra dosnus rneld- l»knkst.jvs >r t.k zmrėk, kaip bell, Pittsburgho vyskupijos kun. Šimkevičių.
V. tų panašius ginčus, kurie veda ir mūsų tikėjimas yra tikras,
Putartina kiekvienam bū
į nepasitenkinimą. Po to pa-' teutsiveria neregio akys.
žiant pasaulio reikalams; bet)1“8“1 "^skundimas išėjo ant mokyklų užvaizdą. Jis atsila
prašiau svečių, kad jie nusiMatantis neregia toje pat nant svečiuose, ai- kitose vie
reikalaujama tūkstančių dau- ,,audos- Pra'-'ita sekmadienį nko, kad peržiūrėjus mokyklų
pirktų už 3c “ Pittsl^urglio Lię- valandoje tapo aklas. Taigi šose vietose, vengti visokių
giau vienuoli,, negu kad tu- net ‘™ P“krikšt.jo: Stanislo stovį. Dėlto ir pas mus atsi
tuvių Žinias”, kurios kas ket Dievas atskalūnų nubaudė. A' “kritikų” apie tikėjime*
rime. Tai ne Dievo kaltė. Jis ”♦ ' Jon» StakavKt^ Stanis- lankė balandžio 12 d. Aplan
psimetėlis, pajutęs esųs aidu,
Patarlė sako: “Kas įsimai
kviečia, bet sielos nekart, pa- lovo lr Mar“’ > krik5t« alne- kė kiekvienų klesų ir kiekvie
garsiai šaukė, kad Cyrotia j; šo į blogų reikalų, gali pate
sielgia kaipo kvailos panos.
» Jonas Stakaviėius ir Anelė noj klausinėjo vaikučių apie
Bet ir vėl prie klausimo. J“>»»>«ūtė. Pranę - Hermil įvairius mokslo dalykus. Pa duali, Pa., Seserų 1 ranciskie- £įų paaiškinimų apie mūsų ti- pražudė, kad jis nebuvo nere- ikti velniui ant skaurados.
K J. Žvirblis
Kokias sielas Kristus kviečia!,'*
Jono ir Marga- sirodė, kad mokykla gerai sto oių mokiniai sulošė veikalėlį kėjimo dalykus.
Kiek as suprantu, visi mūs
— Apgavike! — šaukė nero
Normales, jaunas mergaites, I “etos; kfll“au buvo Petras Sa', vi, nes jis tai pareiškė moky “Fabiola”. Vakaras davė pelno
$140.50,
kuriuos
jau
gaIšganytojo
darbai,
Jam
gyvegis, — tu nori suvadžioti žmo- j
kartais labai gabias ir pumai- tonskls ir 0,,a Bulevičienė. Ma klos viršininkei. Sakė*, kad bu
nant ant šios žemės, buvo Die- nes, bet Dievas dabar parodė i
dfias, kurios dirbt, dėl Kris- '« ' Edn» <«*Wt, Edvasdo vo patenkintas vaikučių dar volueŠirdingai dėkojamo didž vo stebuklais patvirtinti, o di- tavo darbus. Štai', tavo pini- Į
taus meilės ir su užtektinu aš- ir Mar5s- kamais but0 Kon bu ir pasielgimu. Vaikučiai
gai, sugrųžink man regėjimų, j
trumu pažinty, jog kvietimas Į "tant*1ia Mui Igan ii Jonus,
svečių priėmė, kaipo senų prie gerb. kun. J. Karaliui už jo džiausiąs yra minimas visų tiPo to, nelaimingasis pradS-1
pasidarbavimų, pasišventimų kinčiųjų kasmet su didžiaunuo Karaliaus yra toks komMažyčiams linkėtina visie- telį, kurio buVo išsiilgę.
ir prielankumų šiame reikale, siomis iškilmėmis, tai Jo pri- jo melsti katalikų vyskūpoJ
plimentas, kokio pasaulis ne- dingais, kaip Bažnyčiai taip
yru. užvardinimaa TONIKO, kurt Gy
kad jį išgydytų.
, t dytojas Specialistas Išrado, ir k'urls
Dėkojame
taipgi
visiems
ge
sikėlimas.
gali perviršyti; jaunuolės, ku-įlus užaugti dideliais ir naudabar parduodamas visose valstiny— Turėk tikėjimų, — atsa ; Mose. NUGA-TONE yra kombinaci
raširdžiams
parapijonams,
kuPapasakosiu
čia
vienų
atsirios galimai, myli šokius ir' h* tautai, o jų tėveliams sveija tam tikrų tonikų ajleratlvų, ku
rie prisidėjo prie to vakaro, tikimų. Laikexvandalų kara- kė vyskupas, — ir būsi svei rios stimuliuoja, atgaivina visus or
Pasaulio linksmybes, kurios tu ha tos ir džiaugsmo.
ganus, duoda nauja gyvenimų ir eW«st End Pittsburgh. — šv.
Norime taip put padėkoti liaus lluneriko persekiojimo,
nergijų. Jūs valgysite goriau.—mie
ri prisirišimų prie namų ir šfci-----------------gosite saldžictt Tūkstančiams vyrų
Vincento bažnyčioj Misijos ir didž. gerb. kun. V. Mlkaičiui trys šimtai katalikų tapo nu
— Aš tikiu, — atsakė^ ne ir moterų tapo pagelbėta. Trisdešim
mynos, kurios jaučiasi patrauPraeitų sekmadienį buvo Ba
dienų treatmentas už Vienų Do
4C vai. atlaidai buvo tarp bai. ir jo parapijonams už/aukų — bausti už Kristaus išpažinimų. laimingasis, — į Dievų Visa ties
leri — gaukite tikrąjį—garantuotas.
kimo prie kūdikių ir užjau- žnyčios Komiteto mėnesinis su
4 d. ir 11 d. Per tas septynias $113.50, kuriuos sesutės nese- Karalius įsakė nupjauti jiems
čia nekantrų, senų amžių, ku- surinkimas. Nuspręsta šaukti
ET t^V I A I
DIE TASAI
dienas žmonės skaitlingai lan niai surinko per rinkliavų ba liežuvius, bet tikintieji galėjo
rios, gal, myli visuomet sekti parapijos susirinkimų jiasitaAmerikos Liet Daktarų. Draugijos Nariai
kė bažnyčių. Įžymaus pamoks žnyčioje. (Suprantame, įverti- ■ kalbėti. Šį stebuklų patvirti
madas ir gali pačios savo rei- rimui apie klebonijos statylininko Tėvo A. Cikotos, Mar name ir branginame visų au-i no imperatorius Justinijonas,
kalus prižiūrėt — žodžiu, ine- mų.
V ‘’
rijonų generolo, pamokslai il kas. Lai Gailcstirigas Viešpats kuris pats Konstantinopoly ma
rgaites, pilnas gyvumo, kokio
•------------gai, ilgai pasiliks mūsų atmi šimteriopai atlygina aukoto-1 tė tuos žmones. randame normaliame jaunime.
Iš Tretininkų susirinkimo
nty. l5ieve duok, kad tie bran jams!
Į Ari jonų vadas Cyrolia, neMergaitė, kviečiama dirbti sužinojau, kad jie nupirko ant
gūs jo žodžiai ant visados pa
Sv. Pranciškaus Seserys galėdamas užginti stebuklų,
Kristaus Vvnyne, privalo tn- vis'I Storių labai gražius lisiliktų mūsų širdyse; kad mes
____________ kuriuos katalikai Kristaus vareti dar ir kitas -ypatybes, ku- ninius užtiesalus, o Šv. Ražanttenolna Tet LAFayettė B7M
paniestuniėm blogus papročius, iTMnni&u imr cvrr
rdu darė’ sttmanė įkrėsti špolakttmta Tet (Mitai 0401
rias toliau pamatysiin.Rūtelė čian» draugija žadėjo pasiūti
o eitumėin jo nurodytais Die
i
tikinus
savo
draugus,
.
‘ '
abiem kunigam, po porų granilVblIO
jog ir arijonai gali stebuklus
( augiau us)
.. albu. Tai labai s-raži ii vo keliais.
_ daryti, jis vienam vargšui da
Offiee: 2643 W. 47th Stoe<
. Pasimirė seniausias mūsų pa
vaL: r iki e popiet, 7 tu a vata.
—-j—- -»
vė 50 .auksinių, kad tas apsirapijenas a. a. Vincas And
¥oungstown,’ O. — Per at- ■ mestų aklu, o kaip jis jį susi
GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS
ziulis, 77 metų amž., pasirgęs velykį tekb mdp būti svečiuo-;tiks/, kad melstų jo išgydymo,
<140 Archer Avenue
apie 5 metus. Paliko nuliūdi
Val.
: «—+ fr 7—0 vaL vakare
se pas vienų lidtuvį, kurio šei- paliečiant savo ranka akis.
me moterį, du sūnus ir dvi
Bes. 2136 W. 24th St.
LIET
QV
LAI
DAKTARAI
dukteris. Palaidotas bai. 9 d.
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščių “Drau
Šv. Marijos kapuose. Amžinų
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
Ree. aud Office
Office Phone
jam atilsį.
2359 Me. LeaviU SL
PROspcct 1028
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
CANAL 0706
Moterų klūbas buvo suren
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivai:;.
gęs vakarienę su šokiais pa
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti į
rapijos naudai. Puikiai nusi
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
PHYSICIAN and SURGEON
(Prie Archer Ava. netoli Kedsle
sekė. Publikos buvo daug. Gi
kursijas :
Valandoe: nuo S Iki > vat vaka
2403 W. 63rd St., Chicago
rdėt, liko gražaus pelno. Ačiū
Seredomi* lr nedAUomla pa«al
D I M I I I t 1 »
•
OFFICE
HOURS:
moterims už pasidarbavimų pa
GEGUŽĖS M£N.
D. Scandi2201 W. Cermak Boad
2 to 4 and. 7 to 9 P, 11.
rapios
labui.
Parapijonas
(Kampas Laaritt PL)
Sunday by Appointment
navian-Amerikos linijos laivu

Nuga-Tone

BR. L L YUŠKA

ATuAnUlAU APIE STE" s$- Kad

DR.A.J.JAVO&

uUKLvv

26

“FRE

Valandos: Kuo 7 iki ll ryte

DERIK vmr.
BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų
linijos laivu “BERENGARIA”.
Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta
-ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESU, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
informacijų kreipkitės į

Bridgeville, Pa. — Praėju

sių savaitę patiko didelė ne j
laimė Vasiliauskų šeįmų. An
glių kasykloje liko sunkiai su
žeistas tų naiuų galva —ge
rasis tėvelis. Nuvežus į Šy.
Pranciškaus ligoninę, Pitts
burgh, Pa., pasirodė, mūsų niy
limus Liudvikas beturįs sulau
žytus 10 šonkaulių — kriauk
lu Duok Dieve greitai pasvei
kti ir linksmam grįžti į savo
namelius. Jo žmonai ir vaika
ms reiškiame užuojautų liūde
sio valandoje.

DENTISTAS
4204 ARCHER AVE.
DB. VAITUSH, OPT.
corner Sacramento
LIETUVIS
Qplometrlc«My Aklų Specialistas.. Vai.: nno 9 v. ryto iki 8 r. vak.
Palengvins akių Įtempimų, kuris
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu* Office Tel. Wentworth 6320
mo, skaudamų aklų karių, atitaiso
Res. Tel. Hyde Park 3396
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spoclalė atyda atkreipiamas |
mokyklos vaikua. Kreivos akys attMOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
taisomoa Valandos nuo 10 tki 8 v.
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Aklni’ų kai
SPECIALISTE
nos per puse pigiaus, kaip buvo pirmlaua Dangplv atsitikimų akys ati
taisomo* be akinių. Kainos pigiau •6900 SOUTH HALSTED ST.
kaip pirmiau.
Valandos: 1 ibi 4 po pfetų, 7 Iki 8 vak.
4719 SOUTA ASJILAND AV K
I*hnoo Itonlevarri 75N6
Itskyrua Seredoms

DR.StfSAHA A. SLAKIS

Kuo 1 pd ■ vakare

BsredoJ peaal sutarti
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS

.4645 So. Ashland Avė.
orzao VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutarti
Oftao telef. BOLlevaoA 7826t

Namų Tet PROepect 1930

DB. C. L VEZEL’IS
DENTIPTAK

4645 So. Ashland Avė
erti 4Ith Btreet
Vgk: nuo t Iki S vakare
■erodo} pngal eutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRSROA1

OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
This delicious cheese food ia

DMS8TIBLE AS MH.IL
ITSELF1

2 lubee
CHICAOO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 19 Iki 12 vai ryte, nuo 2 Ud 4
vaL pe pietų ip nue 7 iki 8:80 vaL
rakare. KedėMomle nue 10 ikf 12
valandai dienų.

Telefoną. MIDway 2890

DR. A. G. RAKAUSKAS
3147 8o. Halsted M
Ofise valandos: 1-4 Ir 4-4 vai. vak.

Rusas OvdrtoJas Ir Chirurgas

Moteriikų, Vyriškų, Vaikų k

visų chroniškų ligų-

Ofisai 3102 So. Halsted St
Kampas Slsf 8treet
Valandos: 2—t popiet. 7—% vai. vak.
Nedėlfomls Ir Šventadieniais 10—ll

idoe: 11 ryto Ud 4 popiet

• Iki S:SO vakare

OYDYTOJAS IR CHIRUROA8

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VlRginia OO8A

Night

and

Ofiso vai.: 2—4 fr 0—0 ». rs.
Nedaliomis pagal sutarti

Morning

Promote a Cletm, Hcohhy Condition
Jei akys suerzintos vėjd, dulkių nr
saulės, vartokite kelis laAus Mūrine.
Ųalcngvina. stiprinu Ir atnaujina Vie
nų sykiu.
r_____

Sale (or Infant ar Aduit. At all Druggicts.
ff'riit for Frtt Fr' Book

MurineCotnpeny, Dept. H. S., Chicago

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
Psnlėptan Volvceta’s Avėlnlani skonyj yra HveUtatgiKtugojanilcJl faktoriai vlMokių maistų. Vaikučiams
labai gerai. Varioklt Kraft's Velveetų... lenkini t

4631 SO. ASHLAND AVI
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM ŠIO

vai.: 1-4 lr 7-o v«L vakare

Tel. YARda «M4
Reat: YeL PLAaa B2M
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryte:
fr ’-•
*
NedAldleoJAig auo 10 lkj 13 dlOOd

Lietuvis Chirurgas ir G.ydytojao
2515 WEST 69th ST.
Of. ir Bez. Tel HEMIock 6141

Valandos:

2 ' * poiMį nuo 6 - 8 vakarais

■
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LVTUA1U00S ”
jusį sekmadienį, “Pirmyn"
dos komisijų išriukti: kun. ves“ — saiophone solo — K
JIMO TEGUL STIPRINA
chorus dainavo ištraukas
M. Mikaitis, kuu. P. Mockus, Paukšta, 6) “Piramidos” —
F»
y *iš
LIETUVOS SUNŲ DVAr
V. Abioinaiti^ir P. Kenedai- mažyčiai,. 7) “Crunson Blusoperetės “Abejotinas Asmuo“.
ŠIĄ NAUJIEMS EY
et>“ — saxopbone solo — A.
tis.
L
Pro^ėe&s Furniture Kompa Buvo solo iv duetų. Progragiambl’
.Sekantis atstovų susirinki Kamarauskas, 8) “Imperator’
nijos radijo programoj iš sto u'os vedėjau patiekė daug įdomas nutarta šaukti gegužės 29 — muzikantai, 9) “Trys sesy
itus, J. Gutauskas,. B. Šiman
Tokiais žodžiais tapo per- ties WGES 11 valandų prae mių pranešimų.
d. M Lueraviite, Pa., lietuviu pa tės“ — daina. Be to, kalbėjo
skis ir J. Navickas iš Sheuandidžiai gerb. kleb. #A. Sk rip antspauduoAi 509 Lietuvos.orapijos mokyklos salėje.
noali, l’a., ir William Penu;
ka, sodalie įjos pirm. & Motu ro pašto ženklų, kurie buvu
Kapo rte ris
kuu. dr. J. B. Končius, A. Mi
skirti pernai metų “Lituamzaitė.
•
*
liūnas ir J. ltimokaitis iš Mou
cos“-skridimui paremti. ViršSodalieija širdingai dėkoja
nt Carinei, Pa.; kun. M. Dau-',
minėtas tekstas yra Dariaus •
seselėms, ypač virš. M. Vero
mautas, J. Puidokas ir J. Bur
Girėno žodžiai. Lakūnų - did
nikai už gražų pri renginių,,
keyičius iš Girardville, Pa.;
vyrių gerbėjai ir pašto ženklų
mokyklos vaikučiams ir kito
kun. P. Mockus iš Co&ldale,
rinkėjai turi dar galimybės
ms
programos
dalyvėms, o vi
Archer
Heiyhts.
1
—
Nuoi
Pa.; V. Lukošius (.Lukoševi
tokių ženklų komplektus įsi
siems
už
atsilankymų.
bunco
jiartv
kovų
18
d.
neturi
115th Street tarpe Crawford ir Cicero
čius) iš Minersville, Pa.; kun.
gyti rinkos kainomis; viena
Vakano
komisija
M. Mikaitis, V. Abromaitis ir tingiems Tėvų Marijonų auk
me komplekte yra 5 ženklai.
lėjamiems
klierikams
šelpti
P. K e neitai tis iš Tamaqua,
Visos pajamos skiriamos la
pelho liko $28.00. Tai-gi nors 1 La bdur ingos Sųjungos 1 k p.
Pa.; kun. }V. Matulaitis ir K.
kūnų įamžinimui.
\
mūsų
ir
mažutis
kampelis,
bet
vakaras
pavyko.
Išleista
še

Bigelis iš St. Clair, Pa.; kun.
Paklausimus reikia adresuošios
gražios
dovanos,
kurias
jame
yra
susipratusių
ir
atjau
i
J. Tiškus iš Maizeville, Pa.;
C. Ringis ir M. Parakusias iš, čiančių visuomenės gyvuosius ]paaukojoM? Martušienė. Vaka
Consulate Gen. of Lithuaaiia
reikalus
kihiaširdžių.
Tai-gi
rui
daugiausiai
pasidarbavo,
Mūsų šeimyna specializuoja šia
11 Waverly Place,
Sbain-okin, Pa. Susirinkusiems
me darbe per šešias kartas.
41
skyrius
dar
sykį
dėkoja
vi

kuopos
pirm.
M^JSudeikienė,
New York, N. Y.
atstovams
vietos
klebonas
Veskite paminklu reikalus tie
Bagdonienė,
Martušienė.
siems
kuomi
nors
prisidė
ju

kun. P. Česna pasakė gražių
siai su paštais Išdirbėjai*
kalbų, pagindamas visus sutar slėms prie hun/o party nusise
kime. V
'
./
Žinoma veikėja Ona Navic
tinam ir kilniam veikimui.
* *
! • •
(
..
.
Iš Kol. Rėm. Chicagos Ap kaitė rengiasi j Moterystės sa
Katalikiškos Akcijos seime
North Side. — Kas norite,
skr. pranešimų darė J. Šlioge kramentų balandžio 29 d. stf
lis nutarta šaukti gegužio 27 j
Vienas blokas Į rytus nno
ris. Apskrities prašymas ga- žinomu veikėju ir parap. ko pamatyti Lietuvų ir Vilnių,
didžiulių vartų
d., 2 vaL popiet, Šv. Vincento
tai balandžio 19 dienų, ketvir
(spadinių ir kolektos reikale miteto nariu J. Norkum.
parapijos salėją Girardville, Į
Jaunai porelei daug laimės. tadienio vakakų, 7:30 valandų. į
! jubiliejinei vakarienei prisi
l’a. Po diskusijų*~TTbturt& tu- j
atvykite į Šv. Mykolo parapi- Į
I dėti, j>asjrodė negalimas dėl
Trys telefonai:
rėti šias paskaitas: 1) KataliŠv. Kazimieru-A kad. Rėmė jos salę. Juos pųrodys p-nmtolumo. 4-1-mas skyrius prašo
Rei. PENSACOLA »O11
, kLškoji Akcija lietuvių tarpe,
BELMONT 3485
jų 1 skyrius rengia du vaka J. Januškevičius, Jr., judomuo
Apskrities užtai atleisti.
Orrice: H1L.US1OE SMS
i 2) Mainerių padėtis ir jų siese paveiksluose. įžanga: suau
Vincent Roselll, eeer.
Pramšimų dai:? iš Federa rus: gegužės 20 d. bunco par
' kiniai ir 3) Jaunium reikalai.
gusiems
35
centai,
vaikams
15
I
* '
*7
< . cijos Chicagus Apskr. J. Šlio-1 ty pp. Ogintų namuose, 5648
Nutasta seimelyj iškelti Vil
centų. Apart to dar parodys
gėris. Pranešė, kad Kol. Rėm. So. Justine St., 2 vai. popiet
niaus vadavimo reikalus, kata
ir juokų.
Bapojterių
Apskr. atsišaukimų prisidėti ir gegužės 12 d., T. Pilipavi
likiškos spaudos klausimus ir
čienės svet. Visi prašomi at
dųrbu ir agitacija prie suren
t. t. Tais ir kitais svarbiais
silankyti. Vakarai rengiami SKAITYKITE IB PLATIN
gimo Tėvų Marijoųų sidabri
šių laikų klausiniais nhtarta
gražiam tikslui.
W.B.B.M.
KITĘ “DRAUGĄ“
nio jubiliejaus paminėjimo va
Visi Telefonai:
i seime išnešti atitinkamas rezokarienės geg. 27 <L Federaci
ja labai prielankiai priėmė ir
Į taip pat išrinko atstovus
' darbuotis sykiu su Kol. Rėm.
1 Apskričio' vtikatiėnės renginio

PAVASARINIS

“DRAUGO” PIKNIKAS
VYTAUTO DARŽE

komisija.-

z

J. S.

EKSKURSIJA | LIETUVOS EUCHARISTINĮ

KONGRESU

/

Puošnusis laivas

BERENGARIA
išplauks iš New Yorko

Virkite tiesiai iš dirbtuvės lr
taupykite plnlgua

Cicero. — Spaudos Rlatini! mo Rėmėjų susirinkimas įvyks

e

1934 m., birželio 16 d.
Ekskursijai vadovaus “Draugo“ specialia atstovas
•
Visokių informacijų kreipkitės į

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. Oakley Avė.,
Chicago

AmbuUnce Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

atlikome darbų daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

1 šį vakarų^ bal. 19 d., 7:30 vai.
i parapijos svetainėje. Kviečia
jini visį kontestininkaį ir koH .misijos nariai.

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermita&e Avenue

Sekmadienį, bal. 22 d. Šv.
Antano dr-ja rengia gražų va
karų parapijos naudai. Visus
kviečia atsilankyti. Bus gera
muzika. Pradžia 7:30 v. v.

Telefonas
Chicago, Illinois

Arba
Marijonų Kolegios Rėmėjų
atstovui pasikalbėjus su gerb
klebonu, kas link atgaivinimo
Kolegijos Rėmėjų 21 skyriaus,
sutarta susirinkimų šaukti se
Tai yra geriausias—vienatinis vais
kmadienį, bal. 29 d., 1 vai. po
tas nuo
piet, para pijos svetainėje. ViSKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO
I si kviečiami ateiti į susirin
Jeigu į tris dienas nesijausi geriau—
kimų ir tapti Marijonų Kole
atnešk dalį likusio pauderio, gausi
gijos rėmėjais.
pinigus atgal.

LACHAWICH
IR SONOS

CUNARD LINE

STOMACH
Ulcer Powder

LIETUVIAI GRABORIAI
.tarnauja laidotuvėm kuopigiausia
taikais meldžiu atalžaukti, o mano
darbu bbsite ulganėdftitl
Tel. CANat ftli arim 3518

LIETUVIO VAISTINĖ

3201 S. Halsted Street
•

TEL. VIOTORY 7386 7048

A. F. CZESNA’S BATHS
Tl IIHJŽKOS, RI MAKOH HtrirKRIMCS VA MOS IR KI.EKTROS
TRRATMCMTAt
ttvertlfikl mankžtlnlmai Ir plektrus bmmbžm
Treatmentai vlaoklų Ilgų. raumatlamo. servų atitaisymo. Žalčio
Ir taip tollaus. au elektriniais prlctalaala Violetiniai Saulės Spin
duliu treatmentai.’
Mineralines, sulferlnšs vanoa duoda didžiausių kraujo cirkulia
ciją. kuorai ra llma HtatgsIMtl auo visokių IlgųKambariai dėl pergulAJImo.
’
- •
Moterų ekyrlua atdaras (Jturnlnkals nuo t Iki 1J vai. nakties.

G&ABOEIUS
Turiu automobilius visokiems

reikalams. Kaina prieinama.
Chicago, III.

G&ABOREUS
v Koplyčia Dykai
4830 WL8T l&ih STBEET

VAKARĖLIS PAVYKO
Town of Lake. — Balandžio

Chicago, III.

STANLEY P. MAŽEIKA
Liūdnoje va
savo rūpesčius

3319 Lituanica Avenue

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50

MICHAEL MESSAR

Telefonas YABda 1,138

Cicero, Ulinei*
Teh CICERO 2109 ir 859-J.

15 d. įvyko Nekalto Pras. P.
i Šv. mergaičių sodalicijos vaI karėlis vietinių seselių naudai.
I Vakaras' pavyko; žmonių priĮ sirinko daug, liko gražaus pe! Ino. Vakarų gabiai vetlė J.
Kazbadauskaitė. Programa .«usidėjo ii: 1)^“ Mažas karžy
giu - Grajukas“. Veikalėlis, iš
pirmųjų krikščionijos amžių.
2) “Dance df tke Ruotes“ —
. smuiko solo — V. Uksas. 3).
“Mažyčių žaidimas, 4) “Star
of Rope’’L_ duetas.— dari
nėto — J. Marinas ir P. Nol
ikevičior, 5) “Over the Wa-

Tel. REP. 31 OO
Svarbus pranešimas žmonėms ir graboriams, kurie
t
.
■* {t jE.
k
z
gyvenate kituose, miestuose, nėra skirtumo kaip toli,

prirengiu .kūnų, parsivežu arba nuvedu graborių už $40.

A, MASALSKIS
GKABORRJS
33O7Litųatiica Avė.

LJ.Z01P

OZAPAS EUDEIKĮ

Tel. Boulevard 4139

JEIGU NORITB DAILUMO IR NEBRANGUMO
LAIDOTUVĖSE.......PARAUKITE.:....

REPubllc8340
5340 So. Kedzie Avenue
(Neturima aųryžių au firma tno pačiu vardu)

....

—-

I
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D R Ą U O Ą S

=—■m*-=r-.■

DVIEJŲ SAVAIČIŲ
MISIJOS

DIEVO MALONIU DIENOS £ Aleliuja

kfMl Ti"

giedojimas, taip*nąm jų kolegų Žyliui (Waukepat darė didelio įspūdžio.
ganė) padaryta sunki vidurių
West Side. — Bal. 15-J7
Paskutinę dienųr-mišparus Vperacija, įgaliąja rašt. X Bra
čia buvo ypatingi} Dievo ma
zaitj ir ižd. A. Alondeikų li
ftv. Jurgio parapijoje, ('hi lonių dienos — 40 vai. atlni- laikė Tėvąs J. .Juk a itis, neig
eagoje misijos mottįrims ,r dai Aušros Vartų bažnyčioje, toje kun. J. Svirako ir kun. gonį atlankyti ir, be to, iš sa
vo, kad ir neturtingo iždo, pa
P. Vaitukaičio.
merginoms, prasidėjusios pra ftimtai tikinčiųjų, pradedant 5
Rep,
Teduoda Dievulis visiems, skyrė dovanų.
tilę sekmadienį, užsibaigs Į- vai. ryto ir lmigiant‘9 vai.
spinlingOmis pamaldomis bul. vakaro lankė bažnyčių, adora po tt; ypatingi} malonių die
22 d. Įrašymas į tretininkus vo ftv. Sakramentų, ėjo išpa-Į nų, ištverti gerame. ; Dalyvis
---------- Įi------------- ------ ’
ir'Maldos A(>aštalavimo drau žinties įr prie ftv. Komunijos
PASISVEČIAVO i
gijus bus sekmadienį popiet 3 Ąitorjaį, ypač. didysis, seselių
■■ ‘
vai., gi misijų užbaiga 4 vai. į Kazimieriečių buvo taip mePo 40 yal- atlaidų, paskuti
Bridgeport. —
Čia
yra
Pinnadienį, bal. 2.5 d. bus niškai papuošti, gyvosiom gė
nį vakarų, suvažiavę eliorui į
ALTASS skyrių^, kuris deda
li-kilmingai Svcnrama bazny-.|čs taip gražiai suderintos su
pagalbų Chicagos lietuviai va
pastangų,
kad sukėlus daugiau
tios globėjo ftv. Jurgio šven spalvuotomis šviesomis, kad
rgonininkai, vietos varg. J.
pinigų naujam bę sustojimo
tė. Tų. dienų visos pamaldos įėjus į liažnyčių norėjosi kuoBrazaičio buvo pakviesti j sve
skridiiųui per Ąt|antikų į Lia
bus bendrai vyrams ir niote- ilgiausiai joj būti, ir garbinti
čius savo namuose ir vikrios
tuvų. Tų pavojingų kelionę ža
rims: iš ryto suma
vai., gy. Sakramentų
šeimininkės p. Brazaitienės
r.on
...i
..................
ir vakare 7:30 vai. Mišparai
Turiningi svečių kunigų pa gražiai pavaišinti. Be vargo- da atlikti lak. J. Janušauskas.
. . , .
. _
.Todėl lietuvių visuomenė praIms su išstatymų Švenčiausio mokslai — dienomis ir vaka- ...
mninkų ir km kurių ių zmo-1 v
•, ,.
...
.
. .
. , , iiioina remti tų. garbingų liet.
Sakramento. Vyrams misijos rais
nevienų atšalėlį patrau nų, svečiuose taip
pat dalv- L . . , .,
'
bus visų sekančių savaitę ir kė prie Dievo, nevienų užkie
• v- i-‘ ‘ *
V
ui r tautai darbų.
vavo ir būrelis vietos bruzdel-i
užsibaigs bal. 29 dienų.
ftiam tikslui ’yiA rengiama
tėjusių širdį suminkštino, prie ninku, pp. Brazaičių bičiulių
Misijas skelbia tėvai mari atgailos privedė, o tikinčiuo Per vakarienę pasakyta gra gražus vakaras penktadienį,
jonai: kun. Juozas Vaitkevi sius sustiprino tikėjime.
žių kalbų. Vadovavo Varg. S- bal 20 dienų, Lietuvių audi
čius ir kun. Mykolas Urbona
Paskutinį vakarų mišpara- gos Chicagos kuopos pirm. p. torijoj. Programa prasidės 7
ms
tiek priėjo žmonių į baž-!V. Daukša.
vai. vakare. Programa susidės
vičius. x
.
ftių savaitę merginos ir mo nyčių, kad net sėdynių* trūkų,
Chicagos lietuviai vargoni- iš vaidinimo, dainų ir muzi-

ALTASS SKYRIAUS
VAKARAS

Procesija kurioj dalyvavo
terys misijas lanko labai skai
mokyklos vaikų draugijos su
tlingai.
Išpažintis vra klausoma ka savo vėliavomis, mažyčiai Kri

sdien rytais ir vakarais.

staus vėl ūkų nešėjai, ir mažy-

PAVASARI N I S

DR. J, POŠKA KALBĖS
APIE SOCIOLOGIŲ
;—* '•
ftį vųkarų liaudies knrsuo
se kalbės dr. Jonas Poška, go •;
rai žinomas gydytojas ir cbi J

nirgas, taip pat žjfrnus visliu
menės veikėjas. Jis pasirinko
įdomių temų: socialogijų. Tiki
masi, kad jo įdomios paskai
tos
pasiklausyti susirinks
daug žmonių. Paskaitų prad
žia 7:30 vai. vakare, Aušros
Vartų parap. salėj. Į*r. Gudas
tęs savo paskaitas iŠ gamtos
mokslig

“DRAUGO” PIKNIKAS

SEKMAD., GEGUTES - MAY 20,1934
VYTAUTO DARŽE
115th Street tarpe Crawford ir Cicero Avės.
"■
............
tos lietuvių kariškos dainos,
nes jas dainuoti pavergėjai
griežčiausiai draudė. S'-'

' ' '
v
šioji kariuomenė netrukus snsilnuks daug naujų dainų ir
jų trūkumo daugiau nesijaus

Todėl pirmiesiems savano
riams kariams ir šauliams ir
paskui senovės didvyrių var
dais (Gedimino, Kęstučio, Vy
tauto, Algirdo) pavadintiems
atgimusios Lietuvos kariuome
nės pulkams, traukiant jiems
į žygius prieš gausingus priešus, jau trūko jų dvasiai ir
ryžtumui atųtinkančių dainų.
*
—
■
■■■ ■
' gi
Iki šioj tas kariuomenei dainų
.•
c . * ’ T t” ' -t
Ramių gyventęjų ramus ū- trūkumas nebuvo pašalintas,
kininkų kraštas ietuva plė Del to neseniai Lietuvos ka
Šimų bei žmogžudysčių srity riuomenės vadovybė kreipėsi j
buvo toli atsilikusi nuo dau- rašytojus — poetus ir muzigelio kitų kraštų. Čia stambe- kus, kviesdama juos į talkų
ninkai palaiko stiprius tarpu- j k°s- Todėl, kam laikas leis, snis apiplėšimas ar žmogžudy sukurti kariuomenei dainų. Ra
savio ryšius; netik vični ki- Į malonėkite atsilankyti ir pa stė pasitaikydavo gana retai. šytojai — -poetai imasi paraDėja, paskutiniais laikais ir i gyti dainų žodžius, o muzikai
tiems reikale padeda, bet ir remti gražų tikslų. Įžanga tik
šiuo žvilgsniu Lietuva ėmė j tuos žodžius jau apvilks garvieni kitus ligoje, nelaimėje 35c,
___ __
, .... «■ ■ .11 I.... — sparčiai vytis kitas tautas, sais — atfteit, parašys gaidas.
Smarkiai padažnėjo plėšildavi- Dainį} žodžiams iš poetų su
mas ir žmogžudystės. Svar rinkti ir galutinai paruošti ybiausia, kad plėšikai bei žmo ra sudaryta rašytojų draugi
gžudžiai dauginusia pasižymi jos kariuomenės dainų komi
ūkininkų tarpe. Mat, čia jiems sija, į kurių įeina Mykolaitis
daug jaugiau. Žmonės negin-: — Putinas, Kazys Binkis ir
kluoti, gyvena daugumoje vie
nsėdžiais, tolį nuo vienas ki- Kaunas, Mickevičiaus g-vė
to, taigi pagalbos slinku pri 26). Muzikų komisijų sudary
..
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sišaukti. Slapstytis plėšikams u pasiėmęs kompoz. St. Him,
klojimuose, tvartuose, mišk u o kus.
se, krūmuose taip pat nesun
Kadangi visi
ku. Atsirado keletas žiaurių
zikai
plėšikų, ^ipogiudži ų, snųk iai
gražaus
'• sugaunamų. Pavyzdžiui, pagtv
rsėjusi žmogžudį Rieki} poli galima
cija ir šanljai jau gaudo kelis
mėnesius, ir vis dar nesugauna.

GRIEŽTA KOVA PLĖŠI
KAMS BEI ŽMOG
ŽUDŽIAMS

BANKAS

Visuomet

yra

malonūs jūsų

taip apvalūs, taip kieti, taip pilnai prikimšti-be liuosu

galu-stai kodėl, jūs atrasite, Luckies netidiiūsta
Mea manome, jog jū« būtumėte maste,
binti, jei jūs pamatytumėte išdirbant
Luckiea. Jūs matytumėte tuos švarius,
šilkinius vidurinius lapus — ir jūs
ištikro neturėtumėte būti tabako
iinovaia matyti, kodėl ūkininkai ui
jnoa gauna ankštesnes kainas. Jie yra
lengviausi lapai — jie tori geresnį

Jūa būtumėte nustebinti garsia
Laeky Strike procesą—“It*a toasted”
—išgalvotu jūsų gerklės apsaugai. Ir

“It’s toasted”
Luckies visuomet yra malonūs jūsų gerklei
Tiktai Viduriniai Lapai — šie Yru Lengviausi Lapai

mes žinome, jog jūs būsite tikrai
sušavėti, jums matant, kaip Luckies
suvyniojama, apvalūs ir kieti, i< pilnai
ilgais auksaspalviais rinktinio taba
ko pluoštais prikimšti. Štai kodėl
Luckies užsilaiko gerai — kodėl, jūa
atrasite, Luckies neiadiiūata—tei sunr
biu dėtnii kitkuo—r* rtky—įū. Ir
jūs įgysite pilną reikšta' mūMĮ pa
reiškimo, jog Lockies visuomet visais
yru mulėmis jūeų ^rfclei.

Vyniausyltė, išvesta iš kan
trybės, jau imasi laitai griež
tų priemonių. Plėšikai ir žmo
gžudžiai bus atiduodami teis
ti kan> lauko teismams. Toki
teisinai. pYie karo komendatū-.
rų yra labai skubūs ir griež
ti. Žmogžudžiai bus baudžiaŪ
mi mirties bausme — sušau
dymu. Nubausti už plėšimus
kalėti — negalės paduoti Res
publikos Prezidentui malonė®
prašymų. Gyventojai patys
kviečiami padėti policijai ir
šauliams gaudyti plėšikus. Už
plėšikų slapstymosi vietų nu‘ rodymus įr už pagalbų jų su
gavime buR skiriamos premi
jos. Kadangi banditizmas Lie
tuvoje dar
įsigalė*“* f • nėra
A * » f-labai
t
jęs, taį tikįpįaši tokiomis grie
žtomis priemonėmis jį galuti
nai sutramdyti.
i

1IETUVIAMS

Taupykit savo pinigus
šiame banke
HAISTEO EICHANSE!
NATiONAl BANK i

Halsted St. ir lflth PI
Narys FEDERAL
IN'Sl'K \N( E KORPORACIJOS

'

Tsb.

DVASIŠKOS KNYGOS
Misijonieriaus Užrašai. Pa
rašė kun. Richanl W. Alexonder. Vertė Broliai Marijo
nai. Pusi. 188; kaina $1.25.
Šv. Teresė Vaikelio Jėzaus
Parašė Dr. V. Padolskis. Push
112; kaina 50c.
Šv. Teresės Vaikelio Jėzaus
Novfena. Kaina 10c.
Gyvenimas Šv. Juozapo. Pu
slapių 56; kaina 15c.
Giesmynas. Paruošė kun. JJ
Tilvytis, M. I. . C. Pusi. 496;
kaina $2.25.
Apie Kristaus Sekimų. Pusk
384; kaina $1.20.
Mąstymai apie Svč. Jėzaus
Širdį. Iš italų kalbos vertė J.
Vaišnoras, M. I. C. Pusi. 208;
kaina 35c.
Švenčiausiojo Jėzaus Vardo
dr-jos Įstatai. Vertė kun. P.
Saurusaitis, su apdarais. Pust
120; kaina 60c.
Mišių Auka. Parašė kun.
Jnozas Jusevičius. Pusi. 88;
.
t\QIDcV
Stacijos ir Graudūs Verks-

Pusl. 62; kaina 10c.
DRAUGAS PU3. OO„
2334 So. Oakley Avė.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS
105 W Monroe 8t.. prie Clark
TdrfooJM trrate 4MO
Valaotfco • ryte iki t popiet
2201 W. Cermak Road
Panedėllo, Seredos tr Pėtnyfilos
» rakande • Iki »
Telefonae CAMel *119

Namai: 6459 S. Rockwell SL
Utarnlnko, Ketrergo lr Snbatoe
Vakarais 7 Iki •
Tek-fooaa REPublIc

MM

A N Q T Y S .
Turi (tolis karšCin. ntatol peleni): to
tai geraa pavaduotojui Pocahontaa;
Blajk Gold lujnp or cgg >6.00; Minu
run >5.75. Sereeni’ns >4.75.
OltlTNIlY MININC CO.
Ceitorcmat 2011

PAKVIETIMAS

DARIAUS IR GIRĖNO

Širdingai kviečiu visus Cbi
oagos ir apielinkinių miestelių
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir
alaus. Pristatome aludėms.

skridimui New York - Kau
nas paminėti Lietuvoje T. V.
Š. m. išeina orp pašto ženk
lų serija 20, 40, 60c., 1, 3 ir
5 lit.

DAINŲ TALKA KARIUO
MENEI
Lietuviai iš senų laikų yra
laikomi dainininkų ' tauta. Ir
tikrai, senovės lietuvį viru jo
gyvenimų lydėdavo daina bei
giesmė. Mūsų protėvių drąsius
žygius taip pat lydėdavo dai- į
nos. Vėliau, ilgais vergijos lai į
kais, apmirė lietuvio dvasia, o
kartu ir daina. Į Lietuvų pra
ih'ųo skverbtis pavergėjų rusų,
vokiečių, lenkų dainos. Taip
lietuviška daina neteko savo
grynumo. Ypač buvo užmirš-

Dovanos visiems atsilankusieųis.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
jums mandagiai.
'
Reikale
žyZelį.

esant,

atsiminkite

Šluba ženklus siunčiu:
1 kmpl. 10 kmpl. |
Pilna serija t žen. »2.00 >l>.00
Serija 20. 40. 60c. S 25
2.25
Persiuntimas atsk. >0.20
Pinigai pirmyn.

Reikalaukite ka/nlnlnki) visiems
TJetuvos p. ženklams.

JUOZAS LIUBINSKAS

NATHAN KANTER

Italijos

4707 SO. HALSTED ST.
TeL: TARds 0801

g.

83

Kaunas (Lithuania)

v

. ..

INSURANCE

NOTABT

Lietuviškai
BONUS

PUBUO
*1 AL C • * ATI

8IUHCIAM PTKTGUH J LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ A G K X T U R A
PRISIRASTKlTE J MŪSŲ SPULKĄ
TEI81NOUMC PAMATUOTAS BIZNIS

9608

WE8T <7th STB.

TeL LAPayette 1088

