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Angliška spauda praneša,
PARYŽIUS, geg. 17. RYMAS, geg. 17. — FaSistų laikraščiai staiga pradėjo Prancūzija sutraukia daugiau kad' šis gegužės mėnesis savo
pulti Trieste vyskupų Fogar, J kariuomenės j Saar krašto pa nelietingumu padarė rekordų.

ANGLŲ PARLAMENTAS
IGNORUOJA FAŠISTUS

i

čius skelbti. Visa spauda yra
suvaržyta.
Paties premjero Mussolinio
laikraštis'"n 'popob’d’Italia
puola vyskupų pareikšdamas.,

į kad vyskupas savo elgesiu nc-

siskaitųs
kordatu.

su veikiančiu

kon

VISOJ LATVIJOJ PASKELBTAS
KARO STOVIS

bai aukas. Tikimasi, kad mū
sų visuomenėje rasis ganėti
nai kilnių nusistatymų lietu
RYGA, geg. 17. — latvių 1 prieš vyriausybę ir santvarkų.
vių katalikų, kurie seserų pa
vyriausybė visai netikėtai pa- Seimo rūmuose tadtf areštuosiryžimui — pavasarį pradėti
r . ,
‘ ‘
... skelbė karo stovį visam kra- ti šeši komunistai seimo atsto
gimnazijos statybų,
pagelbės
*
šte. Vyriausybė susekė, kad vai, kaltinami krašto išdavirealizuoti. Kad seselės moka
kairieji
gaivalai
rengiasi kišknmu. Septintasis gi komu
ir gali būti dėkingos, įrodo že
nistas atstovas paspruko į
sukelti maištus.
miau talpinamas laiškas Chi
Rusiją,
cagos šv. Kazimiero Kapinių
Kariuomenė apsupo seimo
valdvbni.
rūmus ir visame mieste užė
Kaunas, Pašto dėžė Nh. 43d mė strategines vietas.
Vyriausybės viršūnėse pa
Pažaislis, Lietuva
reiškiama, kad T/atvijoje nėra
1934 m. geg. 5 d.
reikalingos ramybės, neatsi
Did. Gerb. Kun. A. Linkti, žvelgiant į nepaprastas prie
WASHINGTON, geg. 17.
šv. Kazjmiero Inet. Kapinių mones.
j Krašto darbo boardas. nusprvaldybos iždininkui,, Chicago.
“
*
» Į 1
*
a
Viešoji opinija stovi prem endė,
kad iš National Lock
Jūsų siųstų čekį mūsų gim- j«*> K- Ulmanis pusėje ir paCo., Rpckford1, 111.', turi būt
nazijos statybos fondui sumo laiko vyriausybės energingų
atimtas mėlynasis oras ir kom
je tūkstančio dolerių gavome akcijų.

NRA TRAUKIA TIESON
FIRMĄ

panija

patraukta

tieson

už

iVyriausybė nusprendė paša
ir realizavome į litus 5,900
pramonės gaivinimo akto pevertėje. Tai pirmoji stambi linti raudonų vėliavų, išsklei
vykdymų.
anka mūsų sumanytiems pla- stų ant socialdemokratų huatinamB. Už visa tai, kų Jūs. nės. .
Ši kompanija kovoja prieš
esate mums gera padarę da- | Pereitų lapkričio mėnesį su- darbininkų unijų, nenori pri-,

l<ar ir pradžioje mūsų kongre- sektas

komunistų

METAI-VOL. X\

N™.™, W0RLD8EklrSBU!
KAITROS
i DRAUGO' PIKNIKE

Per 63 metus nebūta tokios
kurs anacien padarė daug ne- sienj.
sausumos, kaip šiandien. Ypač
malonumų fašistams dėl jų
Kalbama, kad tuo būdu no, .. . ..Chicago su. apylinkėmis daug
SESERYS PASIŽADĖJO KASDIEN MELS pseudopatriotizmo.
rimą \ okietijai nurodyti, kad ,
, . ...... , ,
_ kenčia. Baigia džiūti lauknoVyskupas Fogar, kalbėda _ ___________ »
TIS UŽ PALAIDOTUS ŠV. KAZI
prancūzai negali ilgiau pake- Į
i se javai, žolė, mieste daržai.
mas j auklėtinius Oorizia sesti
nacių
politinio
aktyvumo
MIERO KAPINĖSE
Numatomas didelis nederlius,
I minarijoj, pareiškė, kad prisiminėtam krašte.
pritruks galvijams pašaro ir
—u.—
Amerikiečių lietuvaičių — gacijos steigimosi Lietuvoje, dengę patriotizmu Italijos fa
to sėkmėje pabrangs pienas
Šv. Kazimiero seserų — savos esame didžiai ir nuoširdžiai šistai ne kiek geriau elgias
ir viskas. Vietomis įdirbami
gimnazijos steigimas Kaune dėkingos. Visos seserys kas su kai kuriais katalikų kuni
laukai taip išdžiuvę, kad vėjas
šiais metais <?ar yra neįmano dien Jūsų intencija meldžiasi, gais už Vokietijos nacius, kur
sukelia tik dulkes. Savo ražu
mas. Nuo to laiko, kada vie o ypatingai už tas sielas, ku- kunigai suimami ir kalinami
oro biuras praneša, kad lietus
nuolėms įspėta, kad jos turi rių kūnai tose kapinėse ilsisi tik dėl to, kad jie retkarčiais Į
LONDONAS,
geg.
17.
—
nenumatomas ir nežinia kas
viešumon iškelia nepakenčiaišsikraustyti
iš
draugijos Viešpatyje.
Anglijos
parlamentui
įduotas
bus toliau.
Kadangi lėšų dar permaža,} mus nacių darbus.
“Saulės” rūmų, kurie būsiu
bilius,
nukreiptas
prieš
anglų
Vidurinėse vakarų valstybė
Taip yra ir Italijoj. Vysku
pavesti Lietuvos Katalikų uni tad šiais metais negalime pra
fašistų
aktyvumų.
Šiuo
biliuin
Ifogaro vyskupijos kai kuse trukdoma navigacija upė
versitetui, jos per didelį varr d'ėti statybos darbų. Aukų fon po Fo
norėta
uždrausti
vilkėti
poli

mis. Visa navigacijos sistema
gų ik>jo didelį žemės sklypų das turi atidarytų lianke at įie kunigai žiauriai persekio
tines
uniformas.
Aiškinta,
kad
paraližiuojama mažėjant van
Kaune, prie Vitauto prospek skirų sųskaitų, kuri nors su jami. Tarpe fašistų praplitę
fašistų veikimas Anglijoj yra dens kiekybei. Mažesnieji upe
papirkimai
ir
,
kiti
smerktini
to, būsimai pavyzdingai mer mažais nuošimčiais pamažu
Pavyzdžiui, fašistai pavojingas šiandieninei san liai sausėja — baigia džiūti.
gaičių gimnazijos patalpai. dauginasi. Paburti r»ęg gimna darb|ai.
Nors seserys mokytojos dėjo zijos patalpos Saulėje” jau mirštančius žmones aptaiso tvarkai ir todėl reikalingi var
Išilgai Fox upės fabrikai
žvmai.
dideles pastangas, tačfau li- permažos.
Nors 'išmokamo juodaiš TrtaVšfcintdis Tr liepia
įau t<*r suvftenyhės gauti (rei
gišiol nepasisekė gauti stam nuomos į metus 25,000 litų ir jiems, kad jie ištartų MussoliParlamentas dauguma bal kalingos vandens kiekybės. O
bios paskolos, gi aukų per ma visas ūkio išlaidas pačios pa nio vardų vietoje Kristaus sų atmetė bilių. Pažymėta,
ūkininkai šankias valstybių ir
ža gauta, kad būtų galima dengiame, bet pirmuoju ank vardo.
kad reikia ignoruoti fašistų vyriausybės pagalbos.
Vyskupas pareiškė, kad ku veikimų.
pradėti didelių gimnazijos rū- štu mes negalime naudotis, —
Vietomis retkarčiais pasi
mų statyba.
Iš Amerikos “Saulės” valdyba jį pasilai nigai privalo būt nežinėliais
reiškia lietus. Tačiau jo per
stambiausių aukų pasiuntė Šv. ko. O klasėse mergaičių sau apie tuos piktus fašistų dar
maža. Nė žemės paviršus ne
Kazimiero Kapinių valdyba sakimšai prisigrūdę. Tai gi, bus. Negali jie laisvai apie
V
su
vilgomas.
ir Serantano klebonas gerb. savų namų įsigijimas Kaune j tai atsiliepti, nei per laikraŠkun. Jenas Kuras. Šiuo lai- atrodo ne tik reikalingas, bet
ku Šv. Kazimiero seserų gim- j būtinas. Šių mintį greičiausia
nazijai Kaune daromoR viešos įgyvendins mūsų užjūrio brorinkliavoe Lietuvoje.
liai amerikiečiai.
Dar kartų nuoširdžiai dėko
Nora viešų rinkliavių ameri
dama visų seserų vardu
kiečių lietuvaičių gimnazijai
Giliai gerbianti
Kaune, po po Amcrikų neda
Sesuo M. Angelą.
roma, tačiau pavyzdingos ka
talikiškos gimnazijos reikalų
suprantantieji, patys betarpi
škai siunčia gimnazijos staty-i

3c A 0 0 P y
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ZIMIE RIE
Didžiausią auką suteikė Chicagos Šv. Kazimiero Kapinių
Valdyba
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sankalbis pažinti kolektyvio derėjimosi.

Ckicagos jaunieji kunigai tikisi iaimi
Kun. Anastazas Valančius,
Chicagos lietuvių jaunųjų ku- j
nigų baseball manadžeris, optimistiškai žiūri į “Draugo”
piknike lošimų, kurs
jvyks
tąrp “oldtimerių” ir Chica-

žymiųjų Amerikos čempijo
kurie būtų sukėlę tiek di
žingeidumo lietuviams, k
šis žaidimas tarp “oldtii
rių” ir Chicagos jaunųjų
nigų “Draugo” piknike.
gos jaunųjų kunigų ratelių. Abudu “oldtimerių” jr j
Jis yra suorganizavęs jaunųjų nųjų kunigų, tymai darys p
kunigų geriausių baseball ty tikas “Draugo piknike, Vy
mų, kurį bus sunku nugalėti to parke, sekmadienį, geg.
“oldtimeriamB.”
(d., 2:00 P. M. ?Tai gi abi

“Oldtimeriai” reprezentuos I tymų manadžeriai prašo y
Chicago \Vhite Šox, o jaunie- J baseįholininkų susirinkti į 1

ji kunigai — Chicago Cubs ‘tauto parkų “Draugo>”
’ PA
Turbūt dar nebuvo tokio ke laiku. Žaidimas prasi

“\Yorld Series” pasauly tarp;3:00 P. M.

'

A. ŠVILPAUSKIENĖ PRALENKĖ
A. STULGINSKA

Labai įdorfrios lenktynės sn-tsnius. O. Rašinskienė. A.
sidarė “Draugo” konteste dėl,lienė ir K. Gaubis vakar
ketvirtosios vietos. Ą. Stulgin, mėjo po daug tūkstančių 1
skas, uolusis eicerietis buvo sų ir nesulaikomai varos
įsivaręs į ketvirtų vietų ir ma-jpriekį.
Jaučiama, kad,
nė, kad jam iš niekur pavojai1 energingi kontestininkai r
negręsia. Bet apsiriko. Mel- gia siurprizų.
K. Raila,
roseparkietė A. Švilpauskie- Ivanauskienė ir
Baeeyįį
nė, buvusi penktoj vietoj, visu ir gi nestovi vietoje.
smarkumu nžatakavo savo kai
Rytoj kontestininkų reztt
mynų Stulginskų ir‘ jį pralen- tai bus paskelbti pasktt
AVASHINOTON, geg. 17. kė. Tas darbas buvo neleng kartų prieš kontesto paba.
'Vastern V.ion Tslegraph Co
vas. A. Stulginskų ir iš penk- kuri bus gegužės mėn. 20
*r
telegrafų kompanijos
————
| tos vietos nori išversti jau- 4 vai., “Draugo” pavasarį
nusprendė per teismus kovoti
CLEVELAND, 0.,-geg. 17.1 nas spaudos platintojas A. me piknike.
«
prieš kodų, kurį NRA ad — Fisher Body Corporation ! Kunickas, prieš kurį sunku
Rytojaus dienraščio “Dl
ministracija nori įvesti be (automobilių kompanija) tiki bus atsilaikyti. Janušauskas go” numeris pavedamas I
kompanijų atsiklausimo ir su si įvesti penkias savaitės dar ir Straukas džiaugiasi laimėję Petro ir Povilo par. M
tikimo.
bo dienas po 9 valandas peb po pusę milijono balsų ir dar Pullmane.
dienų.
Kompanija apie tai šiandien -mano pralenkti P.
Šios dienos koniestinii
TelegrafiJ kompanijos jau
pranešė
darbininkų
unijos
at

Labutį,
o
gal
ir
kitus,
pirmestovis
yra toks:
čiasi, kad! su kodais joms su
mažės biznis. O patys kodai stovams.
S. Staniulis, Gimimo Šv. Pan. M. par................. ..... 1,697,
nėra niekas kitas, kaip tik vy
Po jvykusiųjų kompanijos J. J. Aukškalnis, Šv. Kazimiero par., Gary, Ind. .. 1,182,
riausybės noras paimti savo su darbininkų atstovais pasi V. Stancikas, Šv. Kryžiaus par........... .............................. 853
A. Švilpauskienė, M t. Carinei par., Melrose Park, 111. 588,
kontrolėn telegrafų linijas.
tarimų šie pastarieji pranešė,
A. Stulginskas, šv. Antano par., Cicero, III............... . .. 575,
kad darbininkai jaučiasi, kad A. Kunickas, Aušros Vartų par. .................. ................... 555,
ŽEMĖS DREBĖJIMAS
jiems pakanka 8 valandų die A. J. Janušauskas, Šv. Antano par., Cicero, III.......... 502,
nos darbp.
P. Labutis, šv. Jurgio par. L ............ •............... 503,
PLYMOUTH, MontRerrat,
S, Straukas, Aušros Vartų par. ... ^........................ ..
501
Kompanija sutinka už dar
Karolina Lengvis, S v.. Antano par., Cicero, TU. .... .‘198
Vakarų Indijos, geg. 17. — Kc
bų sekmadieniais mokėti pus K. Vaitkienė, Gimimo Pao. Šv. M. par. ..................'. 328,
linta diena kaip žemės drebė
antro laiko atlyginimų, o dar P. J. Cižauskas, Aušros Vartų par................................ .. 352
jimas smarkiai purto šių salų.
bininkai nori dvigubo atlygi A. Gilienė, Sv. Jurgio par................ .... c............. 247
Vakar vietos gyventojai turė
nimo? Tas pat yra ir su dar- P. Varakulis, Dievo Apvaizdos par. .................... ... 243,
jo pamaldas atviram ore, kad bo Viršlaikiu šiokiomis dieno- C. Rašinskienė, Gimimo Panelės šv. M. par............... 23a,
Aukščiausias nutrauktų drebė
K.Gaubis, Šv. Juozapo par.................................................. 230,
mis.
jimų. Dauguma žmonių bijo
C. Deveikis Jr., Šv. Antano par., Cicero, III.
225,
Yra vilties, kad kaip nors V. Mandravickas, Šv. Petro ir Povilo par., Kenosha. 185,
būti savo namuose.
bus susitaikinta.
Paul P. Petrauskas, Binghamton, N. Y................... ..
175,
*
K. Raila, Šv. Petro ir Povilo par..................... ................... 173,
DIENRAŠCIAI
K. Šerpetis, Šv. Mykolo par...................................... • ’.. 171,'
NEIŠLEIDŽIAMI
M. Misiūnas, Visų Šventų par............................................. 161,
J. P. Gerutis, Nekalto Pras. Šv. Pan. M. par.............. 149,
CHICAGO IR APYLIN F. Ivanauskienė, Dievo Apveizdoa par. . ..................... 130,
HELENA, Mont., ge£ 17.
Vietos du dienraščiai Suspen KĖS. — Šiandien iš dalies de V. Gaižauskas, Viru Šventų par................................... <.. 105,
duoti sustreikavus spaustuvių besuota; atrodo, kad Šiandien A. Bacevičius, Šv. Mykolo par. .......................................... I0i,
A. J. Sutkus, Šv. Baltramiejaus par., Waukegan, III.
Sfl
darbininkams. Darbininkai rei apie vakarų gali pasireikšti F. Condrot, Šv. Kazimiero par., Phila, Pa.....................
kalauja didesnio atlyginimo i kiek lietaus; maža temperatū F. Vaičekauskas, Nekalto Prasidėjimo Pan. Av. par.
ir trumpesnių darbo valandų. ros atmaina.
Pr. Valuckis, Dievo Apvaizdos par............................

TELEGRAFŲ KOMPANI
JOS PRIEŠ KODĄ

NEPAKANKAMI KOMPA
NIJOS NUSILEIDIMAI

ORAS

užu.
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pirmininkauja Vilniui Vaduoti Sąjungos me
tiniuose suvažiavimuose, dažnai visuomenei
IMm kudlen. Aakyrua Mkm&členlua
skaito paskaitas įvairiais klausimais. \
UrbMk.KA.TUB KAINA: J. Amerikos ValatybCas:
Rašytojas - žurnalistas Petras Babickas i
© — 1« 00. Pusei metų — f S.50; Triius niAnesUtnis
to®; Vienam menoaiui — 75e. Kitose valstybėse
Lietuvoje plačiai žinomas. “Radio Dėdės”
gi»rata: Metams — 17.00: Pusei metų — $4.00.
.Ola
vardu. Jis yra
apie lO^knygų, ku
q kainos prlsiunCfamos parelkalai
rioms turinį ėmė iš šių dienų gyvenimo.
lr korespoc: lentsms
la
raiti
tai aalarytt lr|M
|(
Visi šie Lietuvos veikėjai, lankydami lie
fe,
priima — ano lt(M Iki Hito WL
tuviškas kolonijas Amerikoje, skaito paskai
sekančiai dienai priimami UI
tas: kan. Kemėšis apie Vilniaus vadavimų,
ū vai. po piet.
Vilniui Vaduoti Sųjungų ir Vilniaus Geleži
nį Fondų, prof. Vitkus — apie Lietuvos že
mės ūkio kultūrų ir spurtą, rašytojas Babic
“DRAUGAS”
kas — apie Lietuvos menų, literatūrų ir grą
UTHUANIAN DAILY FBIEND
žiusias vietas.
.ed Daily.
Patrijotiškoji Amerikos lietuvių katali
OMB: Ona
Monika — *3
kų visuomenė svečius visur maloniai pasi
Tsar — $T.O®;
tinka. Federacijos skyriai ir apskričiai, gerb.
bnags
to "DRAU
ratas on
klebonams padedant, rūpinasi, kad kuo dau
y Are^ Ohieago
”2834 &
giausia žmonių sutraukti į jų prakalbas, nes
—
jiems rūpi, kad plačioji Amerikos lietuvių
visuomenė smulkmeniškai būtų painformuota
DIENOS KLAUSIMAI
apie Vilniaus vadavimo reikalus, šiandieninę
■fil .
■• •
~
Klaipėdos krašto padėtį ir bendrai apie vi
ŠIŠ TAS ame svečius
sus aktualiuosius Lietuvos reikalus.

♦‘©RAUGAS”

Šv. Dvasios Atsiuntimas . 1 Lietuviai ir 40 Metų Drausme

M. MILUKO
SEKMADIENIS, GEGUttB si, luukia išsipildant to, kų
Jėžus Kristns buvo jiems pri
MEN. 20 DIENĄ
žadėjęs.. J lems taip belaukiant,
Gerai žinome, kad pirmieji dešimtų dienų Viešpačiui Jė
tėvai, Adomas ir Ieva, Dievui zui dangun įžengus, “štai ū
(Tęsinys)
lietuvių studentų perrašytojus
nusidėję rojuje per nepaklus mai pasigirdo iš dangaus ūži
Pirm "dntugniėtt” buvome i“UetUvo8 Istorijos”, kuri tuo
numų ir už tai' buvo nubausti mas lyg kad kilstančio smar
pakrikę, priešų suskuldinti į ’ met buvo spuudinan.u Plyinoune tik jie vieni, bet ir visa kaus vėjo, ir pripildė - visus
Kaumjos, Vilnijos, Suvalkijos thc “suvalkiečių” tarme.
kuriuose jie sėdėjo.
žmonių giminė. Dėl tos prieža namus,
Mažosios Lietuvos šalis. Nevi
Gimžauskas ir savotiškai
sties kiekvienas žmogus, atei Jiems jiasirodė pasidalinę ta
donų prispausti daugelis ne“Pra Lidos mūrus
ir’ ant
damas į šį pasaulį, jau kartu rsi ugnies liežuviai,
1 matė reikalo rūpintis reika pravažfuojhnt”. Dar
su savim atsineša tų, , vien kiekvieno iš jųjų nusileido po
sielojosi dėl savo “klapajie pasidarė pilni lais, kokie iškiltų ne jų apy
Šv. Krikštu nuvalomų, nuodė vienų.
gardoje. Tėvynės, savo krašto, tų, bėdų” giesmės “Pulkim
mę, vadinamų pirmprade nuo Šv. Dvasios ir ėmė kalbėti vi
savo kalbos, savo žmonių mei ant kelių” autorius Drazdelis.
dėme. Be to, visi turime mir sokiomis kalbomis, taip kaip
lė pasitenkindavo, paliesdama
Ir genialus Valančius, išmo
ti, o gyvenime mus spaudžia Šventoji Dvasia jiems davė
savuosius, savo kaimų, savo kinęs visų Lietuvų knygas skai
vargai ir smūgiai, kankina vi prabilti” (Apašt. Darb. 11.
apygardų.
tyti, argi ne savaip žemaitiš
sokios ligos ir skausmai. I- 1-^).
Žavėtinai gražiai apie “Me- kai rašėt Sulyginkite jo pas
mant gi dvasiškų žmogaus gy
Bet čia dar ne gaias. • Šv.
venimų, tai kūnąs ir geiduliai, Dvasios veikimas nepasibaigė tų Laikus” pasakojo nemirš- kiausius raštus, jo politines
brošiūras, per kun. Žabernun
paėmę viršų, aptemdo mūsų su apaštalais, nes Viešpats Jė tanias Duonelaitis Pašešupio
no tarpininkavimų 68-aiš ir ‘
protų ir silpnina valių. Visas žus aiškiai yra pasakęs: “Aš apygardos tarme. Jam lygus
09-ais metais išleistas su nau
mūsų pažinimas taip yra įkrei melsiu Tėvų ir Jis duos jums ( nuo Šventosios gražbylys ir
jausiu, — po 60 metų, — do
DIKTATŪRA LATVIJOJE
ptas, jog be Dievo pagalbos kitų ramintojų, kad pasiliktų i sava tarme pradėjo garbinti
cento Tumo tų pačių raštų lei
negalėtume, kaip reikiant, su su jumis per amžius” (Jon. “ Anykščių Šilelį”. Mūsų Hedimu. Mūsų dienų rašytojas
Pasirodo, kad visas pasaulis serga dikta prasti, kas mūsų išganymui y- XIV, 16). O kadangi apašta rodotas Daukantas
kraš
turų liga. Šiomis dienomis ta liga apsirgo ra reikalinga, negalėtume at lai amžių negyveno, tai aišk- to tarine rašė savo raštus. chicagiškis Jurgelionis andai
artimiausioji ir giminingoji Lietuvos kaimy skirti gera nuo blogo, o kada kus dalykas, kad Jėzus Kris Prof. E. Volteriui, 90-ais me “Laisvoje Mintyje” net literatinį chamizmu priinėtinėjo
nė Latvija,
( .
ir sužiba kokia nors šviesos 1 tus yra prižadėjęs atsiųsti Šv. tais mūsų didžiausiam bičiuliui, nemaž laiko reikėjo suai-| ^en,a^U Vyskupystės 90-ų
Ligšiol Latvija gana tvirtai laikėsi de kibirkštėlė, tai silpna mūsų Dvasių ir mums. Ir, ištikrųjų!
valia, kūno geidulių prislėg Šv. Dvasia, toji “vargšų Tė kvoti rankiojant iš Petrapilės
(Tęsinys 5 pusi )
mokratinės tvarkos. Daug kas.statė ja pa
vyzdžiu ir skaitė, kad latvių tauta tikrai ta, neįstengia save nuveikti vas”, “visų geradarybių šal
sų. Nes ji ne pati iš savęs ka- tume, arba musų tikėjimas,
yra pribrendusi prie parlamentarizmo. Tačiau ir priversti eiti dorovės ir iš tinis”, jau per XIX amžių ne
ganymo takais. T&ičaau, Visa siliauja ėjusi į žmonių širdis, lbės, bet kų tik išgirs, tai sa kokį ir turėtume, taip būtų
apsipilta. Ir ten jau įvesta kariuomenės dik
kys ir apskelbs jums, kas tu silpnas ir atšalęs, jog mažiau
tatūra,' įsakyta teisėtajam krašto šeimininkui galis Dievas, guriausias mūsų nesiliauja vedusi mus prie ge
ri įvykti. Ji pagarbins mane, sias nesmagumas ar kas tru
išsiskirstyti.
<| Tėvas, nenori ųiiįsų prapulties ra, prie Dievo; Ji, paėmusi
nes
ims iš to, kas mano, ir putį sunkesnio, tai jį mestuir aprūpina mūsų*Bkimų, sių mus į savo globų, moko, kaip
f ''»■
y*' t?
. Mės neabejojame, kad J^atvijoje ir te sdamas mums į 'pagalbų Šv. turime naudotis Kristaus nuo apskelbs jums” (Jon. XVI, me ir išsižadėtume. O kadan
liau būt galėjus veikti demokratinė valdžia, Dvasių, kuri, kaip yra labai pelnais, kaip suvartoti atpir 13—14). Ištikrųjų, taip ir yra. gi turime tikrų ir tvirtų.tikė- .
jei ne socialistai ir bolševikai, kurie nuolat mums reikalingd, rodo pats kimo vaisius. Be to, Šv. Dva- Šv. Dvasia nuo pat krikščio jinią, tai turime dėkoti Die
.■
''
• i,
Kaišosi po demokratinės valdžios pagrindais Išganytojas,
'^reikšdamas: šia, būdama, kaip Šv. Raštas nystėj pradžios, nuo tos die vui už tokių Šv. Dvasios do
ir stengėsi jų nuversti, sudarant pavojų val “Jei kas neatgims iš vandens sako, š’viesos ir šventumo dva- nos, kada yra nužengus Unt vanų.
stybės nepriklausomybei. Dėl to, sakoma, ka ir Šventosios Dvasios, tas ne- Į šia, ji apšviečia mūsų protų, apaštalų, nesiliauja mus mo
Šv. Augustinas yra pasakęs:
riuomenė buvo priversta įvesti savo dikta galės įeiti į Dievo karalystę” duoda suprasti- visas Kristaus kinusi, švietusi. Ji laiko šve“Viešpats Dievas sutvėrė ta- J
tūrų.
moksio tiesas, duoda pažinti ■ ntųjį tikėjimų Katalikų Baž
(Jon. 111, 5).
ve, žmogau, be tavęs, bet ta- .
nyčioje,
ji
saugoja
jo
grynu

tikras išganymo priemones, o
Socialistai ir bolševikai kalnus verčia
ve neišganys be tavęs”. Tai
Viešpats Jėzus Kristus ge
mo, gina nuo įvairių priešų,
padėdama
nuveikti
kūnų,
pa

ant diktatorių, bet jie patys yra kalčiausi rai žinojo, kas laukia šv. Jo
gi, neužtenku to, kad Šv. Dva
kurie, platindami klaidingus
saulį
ir
šėtonų,
mus
sutvirti

Visose valstybėse, kuriose diktatūra įvesta, mokslo, kas dėsis su apašta
sia Į mus -ateitų, bet ir m® ,
mokslus, kėsinasi tų Kristaus
na
malonėmis
ir
tiesos
keliu
demokratijos grabonais reikia vadinti kai lais ir jų įpėdiniais — Jam
iš Savo pusės privalome klau
šv. tikėjimų sugriauti.
Šv.
veda
į
šventumų
ir
išganymų.
riuosius elementus, kurie savo revoliucinėmis mirus, kad jų ir {visos Katali
syti Šv. Dvasios nurodymų,
Dvasia, regimos Katalikų Ba
idėjomis ir jų vykinimų metodais priverčia kų Bažnyčios nepalikus naš
su ja bendrui veikti, nes ki 1
Viešpats
Jėzus Kristus,
žnyčios galvos, Šv. Tėvo, ir
imtis griežtų priemonių, kad juos suvaldyti laičiais. Jis, pej Paskutinę kurs apie save kalbėjo: “Aš
taip visas Šv. Dvasios mumy
jos tarnų - .kunigų lūpomis
Bolševizmas daVė pradžių fašizmui, hitlerizse veikimas nueis per niek ir
tiesa ir gyvenimas”
ėjo apašta kėlias,
skleidžia tikrąjį katalikiškąjį
mui ir visas tris Pabaltijo valstybes — Lie lams atsiųsti ragintojų, bū- (Jon. XIV, 6), į šį pasaulį ti
neatneš vaisiau-, nes ji, mums
tikėjimų po visų pasaulį ir jį
tuvą, Estijų ir Latviją privedė prie diktatū
juos “į- krai yra atnešęs tikrąjį tikė gaivina kiekvieno žmogaus ši rodydama išganymo kelių, ne
ros, kurių reikia vadinti naujosios gadynės
spiria juo būtinai eiti, bet pa
jimų, skelbęs išganytuo moks
rdyj. Jei ne Šv. Dvasia, tas
liga.
seka laisvai nrun valiai. Ji
lų ir dangaus karalystę. Ta
13). Tų
šv. mūsų tikėjimo pagrindas
eisime Šv. Dvasios nurodymu,
mų Viešpats Jėžtas atkartojo, čiau, kad tų Jo mokslų išlai
ir mokytojas, jau seniai gal
Kol lak. J. Janušauskas nebuvo atsisa žengdamas į daigų. 1 Taigi, kius #rynųr nesuterštų, kad būtų žlugusi Katalikų Bažny jei klausysine jos žadinimų ir
kęs įvykinti antrąjį transatlantinį skridimų, apaštalai, atsiskyrę su Moky jį padavus visiems ir kiekvie- čia ir šv. tikėjimas. Be Šv* darysime v.’>n ta:, ko ji iš p;ūbolševikų spauda jį vadino streiklaužiu ir toju ir Viešpačiu, nuliūdę ir nalu skyrium žmogui, Vieš Dvasios pagalbos ir mes to sų reikalauja, tuomet tikrai
kitokiais varddis. Bet dabar Janušauskas jų dar prisi biją žy<w$ persekioto pats Dievas mums siunčia Šv.
Kristaus mokslo būtume, kaip rinksime gausius Šv. Dvasios
ukyse pasidarė didvyris, o Įeit.'F. Vaitkus jų, susirenka už Jeruzalės mie. Dvasių, apie kurių pats Išga
reikiant, nesupratę ir gal bfl mumyse veikimo vaisius, bū
šioks ir toks nenaudėlis. Matot, kokių “pla sto nuošalioj gittelėj ir ten nytojas yra pasakęs: “Kuo
sime laimingi ir palaiminti.
čių pažiūrų” yra bolševikų laikraščių redak kartu su Švenč? Marija, Die met gi ateis ta Tiesos Dva tume arba visai netikį, arba
KUN.
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Skoinfe dienomis Amerikos lietuvių kolatiko žymūs Lietuvos visuomenės vei
zu kultūros darbininkai: Dotnuvos že
nklo akademijos profesoriai: kan. Fa

metais.

raudojo

savotiš-

kiau

Visi

savo

is Kemėšis, agronomas Balys Vitkus ir
jas - žurnalistbs Petras Babickas.
k. •
teari. Kemėšis lietuviams amerikiečiams
seniau yra gerui pažįstamas. Jis anais
Įįš

fcis gyveno Amerikoje ir uoliai dirbo lievisuomeniškų darbų. Ir sugrįžęs Lie^a, kan. Kemėšis dalyvavo kultūriniame
visuomeniniame darbe. Jis yra daugelio
fovos organizacijų narys, yra visiems žifikę

Vilpiui Vaduoti Sųjungos ir Vilniaus
įuo Fondo sumanytojas, šių organizaeiigėjas ir nuolatinis jų vadovas. Dabar'
ėmėsis yra Vilniui Vaduoti Sųjungos
'Komiteto vicepirmininkas ir Vilniaus
nio Fondo Komiteto Pirmininkas.
Jo
ymu įsteigtos šios abi organizacijos da
lbai išplėtė savo veikimų tiek Lietuvoje,

ifetuvos išeivijoje. Šiandien Vilniui VaSųjunga jau turi virš 500 skyrių ir
20,000 narių. Sųjunga išjudino ir padajautrių Lietuvos visuomenę Vilniaus
. ilgiu. Be to, kan. Kemėšis dar įvairiais
Asiniais rašo Lietuvos laikraščiuose. Šį

r

•y-

ai

(ūdos ((arba jis jau dirbo Vilniuje prieš
»«! 'karuti r Amerikos lietuvių spaudoje.
svečias net keliais atvejais yra buvęs
bango” redaktorium. Kan. Kemėšio vardas
mūsų tautoje yra plačiai žinomas.
!^b.

lipe

tent,

< Agronomas Balys Vitkus Žemės Ūkio A^emijoje profesoriauja nuo pat jos įsistei-

ves

Šv.

į

XVI,

Bk) dienos — 1024 metų. Palyginti, dar
Ąias, bet gabus ir savo srityje nusimanan-

fcspedalistas. Gyvulininkystės ir visuoineklausimais dalyvauja Lietuvos spau

Įlais

Be mokslo darbo, prof. Vitkus uoliai
jjrvaūja ir Lietuvos visuomeniniame darbe,
įįpirrnininkauja pirmajam Vilniai Vaduoti
ge,

■ingos skyriui, kuris 1925 metais įsisteigė

e rikio Akademijoje. Be to, jis nuolatos
■“ '• —- ------------- ______ _ į-,____________

toriai.

y

’i ;

Dvasių,

visokių

(Jon.

S*vo

prižadėji

vo Motina, karstui melsdamie-

sia, ji- jus įves į visokių tie- kokį klaidingų mokslų išpažin

Anhvvei, Kifcngsi, Fukiėn ir Chekiango , glipinaičių T. Y. Soon 50 ir II. H. Kungo
• Net ir jmčiose kuomintango militarisi*
Išvertė Jonas Lalmnauskas
provincijomis. Gen. Chang Hsueliangas, 1 paskyrimas finansų, t. y. prekybos ir pra tų \aldoniose vidurio ir pietų Kinijos sri
tyse jų valdžia buvo apėmusi tik didžiuo
monės ministeriais, buvo garantija, kad
-a*.
trijų Mandžiūrijos provincijų valdytojai,
sius miestus, paupius, geležinkelių linijas
visi jo troškimai bus išpildyti, č’iang Kai j stovėjo apsiginklavęs ir laukė.
'li
ir tas kaimynines sritis, kuriose nuolat
f'iang Kai - šėkas buvo išrinktas na- šėkas taip pat norėjo pravesti, kad visuo
galėjo būti palaikoma kariuomenė. Milcijonalinė.s valdžios pretidėntu ir tuo j»a- se jjolitiniai ir ūkiškai svarbiausiuose jo
valdomų 5 provincijų postuose, kaip Han- ' žiniškos gyvenamos sritys dėl stokos kon
čiu vyriausiu visų karo jėgų valdytoju.
(^piny«)
chajaus ir kitų turtingų miestų burmistrų 'trolės išsilaisvindavo iš jų valdžios, kaip
Jis ir likusios keturios mibtarlnės
Griižiu Įvedamųjų ptatymu fbrtbo no- grupės^ atatinkamai jų galingumui, gavo ir policijos direktorių vietose,-sėdėtų tik jau buvo sakyta, Kwangtuung Kwangsi,
llujMili ir llunano provincijose rinkdavosi
smla'ryti įspūdžio, tarsi, Čm eina da- vietas visose aukštosiose partijos Sr val jo ištikimi žmonės.
komunistų armijos likučiai su savo va
Žinoma, dar buyo didelė Kinijos da
džios institucijose, ilalimi patys vadai, da
tik apie praeitį.
Nauja valstybės konstitucijų didelės limi jų patikimi žmonės buvo jiaskirti į lis, kuri visai nenorėjo pripažinti Kanki dais, ten jie gaudavo iš Rusijos Kinijos
žinovų ir aktyvini remiami jiasipiktinirsių
no valdžios, viršenybės, kaip va provinci
urnos buvo priimta visiškai nėkrei- įvairias tni’vbtts. Lik irsiąs vietas užėmė
iki gyvo kaulo Įgrisusią kuomintango vai:
į jų jfd«io dėmesio. Tada žmonės tu- dešinysis partijos sparnas, žinoma po prie- jos: Hucichowas — tenai sėdėjo eksbandižiūra jo veido”, taip kad nuošaliai stovįs tas Cbow llsį - cbengas^ fiAsivadinęs pats džia gyventojų, jie organizavo naujas rau
4ritų Jtipotečlų.
donųjų, trupes ir, remdamiesi šeimų —
tenai kovojo
iš tikrųjų galėjo pamanyti, kad ir jie šiek save satrajiu,
m. spalių 10 d. buvo paskelbti
komunistiniu pagrindu, konstruavo sovie
4 generolai dėl valdžios, Szėchuatias — ten
liek reiškė.
s- darymo rezultutui. Jie utatiko
tų
administracinius vienetus.
Mandatų piskirstyuiu č’iang Kai - šė 6 kariui buvo pasiskirstę sau sritis ir kon
kum krašto jėgų santykiui.
Kadangi tos visos aplinkybės užsie
kus užsitikrino sau aukščiausių vablžių, kuravo tarp savęs, be saiko išnaudoikuni
Ketini'nublarinės grupės visiškai
niui visiškai ųebuvo žinomos, tai komunin
avė Nankiimi: gen. Ven risi utnas Visa fai, kas militariuin atžvilgiu buvo žmones ir varydami opijuinu prekybų,
ių pavyzdžiu išmokslinta kuomintango
čia buvo japonui, Mongo
bausi provincija, gen. Feng Yudisian- švarini, sukoncentravo į vienų vietų ir I Shantungas
pave<k'» aukščiausiai savo kariuomenės va- I lija ir kinietiška Turkestano dalis — bupropaganda galėjo niekam nesipriešinant
sii Ktirisu, Sh/'iisi ir Honano pravinŽfrĮnd*, t£ muilysi
, iri., ;u
.1 K u
n I n 11 l ..I-vUk'i
l'.n
ji
n.................
............... Mi
vo po sov. Rusijos įtaka ir valdėsi abso tvirtinti, kad Kinija esanti vieninga ir
'5L.|>eb. Ht mario ir Čbili proviit- ' reikalingų- pinigų šaltinį ir didėlę įtakų liučiai nepriklausomai,- lygiai kaip TPbe- 1 valdoma partijos, kuri neva turinti visų
j krašto gyventojų pasitikėjimų, ir reikalau
tas.
ijomia D-gėn. ( i.mg K.ii sekas ,su Kiang
prekybos ir pramonės sritims. Jo naujų
dr.

jur.

ir med. O. B. Krri^Įfcris

nu,

’ecių
Stovi Maskva

fct

Yunnanas

,—

Kun. A. T, (Samata,)

ti, kad pripažintų jos valdžių.
Užsienis davėsi klaidinamas.
1928 m. gruodžio m. 20 d. į Kankiną
atvyko anglų pasiuntinys, kaip pirmas už
sienio atstovas pasirašė-ratifikacijos aktų
ir įteikė savo kredencijalus. Anglų pa
vyzdžiu grcit.pasekč ir kitos užsienio vul
atybės.

Kai ManiRiūrijos valdovas pamatė,
kad kuomintango valdžia buvo sankcijonuola didžiųjų valstybių, tai taip jwxt ir
jis jiasiilavė jo valdžiai ir 1928 m. gruo
džio m. 29 d. įsakė iškelti savo valdomoje
Z'
srity nacijonalinę vėliavų.
Tokiu būdu dabar kuomintungas jau
antrų kartų pasiekė valdžios savo rekla
mos priemonėmis.
ftis laikotarpis jmsižynmjo tokiomis
pat žymėmis, kaip kati buvo ir prie Dr.
Sun Yat Seno.
Jis ntnešė krašto gyventojams baisų
nusivylimų. Visos viltys, kurios buvo su
dėtos į kuomintango pažadus, nuėjo nie
kais.
(Daugiau bus)

I

r*. neguSs 18, 1934

Visą Gerb. Dvasiėkiją,
Visas Draugijas, Organizacijas,
Visą Mūsų Jaunimą,
Visus Darbo Žmones,
Žodžiu, Visus Chicagos

Visus “Draugo” Skaitytojus
Visus Prietelius, Rėmėjus,
Visus Lietuvius Biznierius,
Visus Mūsų Profesijonalus,
Visą Mūsų Inteligentiją,
Ir Apylinkės Lietuvius Į

1934 metų Pavasarinį

fciame piknike turėsime progų pamatyti su
sirėmimu “Oldtimęrių” basehftli, tarno su jaunųjų Chicagos kunigų tymu. “Oldtimerius” ves
bankininkas JONAM
a jauniems kuni
gams vadovaus kun. ANASTAZAS VALAN

,

11:00 A.. M. — ‘ATIDARYMAS
ra 11..* į 1
f
1:00 P. M. — JAUNA MEČIŲ BASEBALL ŽAI
DIMAS.

ČIUS.

>

Taipgi šiame piknike bus užbaigimas “Drau
go” 25 metų Jubiliejaus Vajaus Kontesto. Kon
testininkai gaus progų užbaigti kontestų visu
smarkumu, ir Išlaitnėti didesnę dovanų. Pats kontestas užsibaigs 4 vai. p. p., o laimėtojų. Vaniai
bus paskelbti 6 vai. vak.
•* /

f
3:00 P. M. — “OLDTIMEftfĄI” VS. JAUNUO
SIUS KUNIGUS; BASEBALL ŽAEDI
* MAS.

4:00 P. M. — “DRAUGO” VAJAUS UŽDARY
MAS.
\

6:00 P. M. — VAJAUS KONTESTO LAIMĖTO
JŲ PASKELBIMAS.

Atsilankę į “Draugo” pavasarinį piknikų
pasimatysite su visais savo seniai matytais pa
žįstamais. Bus visokių žaidimų* pasilinksmini
mų, gėrimų ir’užkandžių.

i: W

7:00 P. M. — GARBINGŲJŲ SVEČIŲ ŽODIS.

Vytauto

115 Street tarpe Crawford ir Cicero Avės
ŠOKIAMS GRIES AT’METRICK’S ORKESTRĄ

Įžanga 35c su išlaimėjimais

Pradžia 11 valandą ryto
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kas aukos, ar ne, tai kiekvie įrengti tautos paminėjimui ka
i no reikalas. Tiktai kviečiami mbarį mokslo ugnavietėje.
Liet. Kambario fondo
pamatyti Mokslo Katedrų iš
Komiteto Vajaus Pirmininkė
1 vidaus.
Plttsburgho universitetas, Husai pirmutiniai rengs s&drauge ir Lietuvių Kambario vq
. kambarį. Savo darbų jie
Fondo Komitetas, kvieti. vi- !JU", dabar >,radeda' Plnis“‘
vo daug. Jų tarpe buvo ir dva nes visur randasi Sąjungos lūs, kviečiami j piknikų. Vie- aus feusiinteresttvusius žmones Ivelk Ja“ “udWl’ 0 daiktal> ku‘
, J rie .puoš jų kambarį, seniai
Bingliamton’e,
N.
Y.,
sios vadas, kun. Boreišis, va kuopų. Prisėjus reikalui, leng- ta graži, ant upės krauto, di......
’
i vartojami. Vokiečiai,'italai ir ALTASS komiteto nariai jau
deli medžiai, visoks patogu- isitikrmus
rg. J. A. Blažys su žmona, vai galima persikelti.
kilnumu to dr, bo, i ......
1
antra savaitė dykai visiems
,
...
v
.
•
.
j
kai
kūne
kiti
stovi
arti
tiksmotinų diena
Beje, sųjungietės rengs iš- mas.
viešnia ^1. Mikulevičiūtė iš
prie kurio kviečiami priside<
' lo. Lietuvių dar neįpusėtas dalina “Naujienas”. Kai ku
ti, arba esate prisidėję pasi ;
Grand ltupids, Mieli., sųjun važiavimų. Be abejonės, turės
fondas. Visgi yra vilties, kad rie kalba, kad iš surinktų pi
Praeitų sekmadienį Šv. An gietės su yyrais ir kiti. Vaka pasisekimo, nes dar visiems
darbavimu bei gausiomis au
Geg. 27, d., šv. Antano baž
šiais metais keturių didžiųjų nigų antrųjam skridimui ap
tano bažnyčioj reikšmingai i>a rėlis praleistas labai gražiai. prisimena pereitų metų išva
komis.
moka už “Naujienų” platini
nyčioj per sumų kan. F. Ke
minėta ^Motinų Diena. Abejos1, Puota buvo puiki. Komisijoj žiavimas.
Visų savaitę bus Mokslo Ka organizacijų seimai nesigailės
mėšis laikys pamaldas ir sa
prisidėti gausiomis aukomis nių. Katalikai nepatenkinti.
Mišios šv. buvo užprašytos — darbavos: M. Anibrozienė, M.
tedroje priimami svečiai, pra
, kys pamokslų. Svečias keletą
Man pačiam jau atnešė devy
pirmos Saldžiausios Širdies Kiselienė, M. Mišeikienė, O.
Praeitų savaitę pas mus la- j J
. . dedant gegužės 20 d. ir bai taip, kad pirm kito seimo mu
metų yra gyvenęs Detroite ir
sų kambarys būtų baigtas. nis “N.” numerus. Kasdien aš
Jėzaus, o suma — Moterų Sų Šimonienė.
nkėsi sesuo Aloyza, Šv. Pran
giant 27 d.
jiems sakau, kad “N.” ne
daug pasidarbavęs lietuviams.
oSeknįadlemais,
>
r • • gegužes
v- .20
n j! Taipgi kiekviena
kuopa
jungos 64 kp. Kleb. kun. 1.
ciškaus seserų vedamųjų mo
,
.
f ir drBe abejonės, kiekvienas norės
į gija, klfibas ir ratelis, para skaitau, nes visas žinias ran
Rengiasi prie vajaus
F. Boreisrs pasakė pritaikin
kyklų peržiūrėtoją. Gėrėjosi
ir 27 d. nuo 2 iki 6 vai. po
pasimatyti ir išgirsti pamoks
pija ir atskiri asmens priva du “Drauge”, o jie vis neša.
tų pamokslų. Jautriais žod Sųjungietės pradeda rengtis Šv. Antano parap. mokyklos
piet.
Tėmytojas.
lų.
lėtų dėt savo grašį paminkli
žiais vainikavo motinas, įver prie vajaus. Visos paslryžu- švara ir vaikučių skaičiumi.
Pirmadienį ir iki penktadie nio kambario fondan. Nei vie
Vakare Lietuvių svetainėj
tindamas jų darbuotę, sykiu sios kuopų- padidinti tiesė tnio nuo 2 iki 4 vai. popiet. nam nebus sunku, kai visi dės
VYRAI - ATYDA!
ragino visus gerbti ir mylėti kais naujų narių. Jei tik vi Pirmas Šv. Antano i»arupi kalbės kan. F. Kemėšis, mok.
o
visiems!
bus
smagu
priside
Šeštadienį gegužės 26 d. nuo
štai yra specialia pranešimas/ kur,
motinas. Širdį veriantieji pa sos stos.4 darbų, be abejo, lai jos piknikas įvyksta geg. 20 B. Vitkus, rašytojas P. Babus įdomus kiekvienam vyrui, kurt
:ui
jus
su trupučiu.
10
v.
ryto
iki
4
v.
popiet.
pasiekė "viduramžį” ir jaučia relka- (
mokslininko žodžiai uždegė vi mės narių, nes daug randasi d., Kosciuškos darže, Huron' bickas ir kun. I. F. Boreišis.
Kambarys bus tol, kol sto Ungumų tam tikro gaivinančio TONIBus
palydovai,
kad
būtų
ga
suose meilę ne tik motinoms, moterų, ir gana veiklių, ku Gtove. Šis pavasarinis para-! Dainuos L. Vyčių 102 kp. cho
.
.
,
KO. Kad sutelkti galimumą tGkatanvės Universitetas. Kai kurie dama, kurie dėl kokios nors priežasĮima
visa
apžiūrėti,
nuo
žeras,
vedamas,
muz.
J.
A.
Bla
bet sykiu ir tautos papročia rios dar niekur nepriklauso.1 pijos piknikas bus linksmiau
.
.
. I ties atidėlioja užsisakyti
lemia, kad bent 1000 metų lai-!
žio.
Po
programos
svečiavus
1
mutfliio
iki
pat
viršutinio
aukms.
Visoms jaunoms moterims ir sias. Žaliuojanti gamtužė, kve
kysis. Per visus tuos amžius
Są.jungi ečių puota
merginoms labai tinka įsirašy- piantis oras teiks malonumo pagerbti bus puota. Daugiau ' što.
kiek kartų žmonių gyvens ir
, Moterų Sųjungos 64 kp. puo' ti Sųjungon. Čia ras plačių kiekvienam atsilankusiam. Vi- žinių apie svečius bus sekan ! Bus dalinama literatūra, a
nuo distn’butorių. šį Gydyto
minės mūsų šios dienos dar tiesiog
jaus preskripcija dabar parduodama
ta įvyko pas rašt. A. Ambra Į veikimui dirvų ne tik Detroi si Detroito katalikai, visi už čiam penktadienio “Drauge” pibudinanti šių įstaigų.
visose vaistinyčlose. Vienas Doleris
buotę, kati buvom kultūringa j už
mėnesio treatmentų — būkite sazienę vakare. Svečių dalyva-! te, bet ir kitose kolonijose, jaučiantieji parapijos reika- — Detroito žiniose.
Kiekviena tauta bus atstos
tauta, kad supratome reikalą )r.t”t,*autette bulel* 61andlen — Raranvaujama savų žmonių, kurie,
■H—-—*——-———— -------- prie progos, galės ir aukas
LISTUVIAI DAKTARAI:
priimti kambario fondan. Ai
▲menkai Liet Daktarų Draugijos Nariai

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

l ATLANKYKITE MOKSLO
KAIEDRĄ

SKAITYTOJŲ BALSAI

WEST SIDE

Nusa-Tone

MOTINOS DIENOS ŠVENTĖ

GRAŽIAI PAGERBĖ KLEBONĄ

Tel. LAFayette 7S6O
Westville, III. — Gegužes domųjų paveikslų filmas, ir
Afchol, Mass. — Gegužės 6 (kielikų), kuris kainavo 230 LIETUVIAI DAKTARAI:
13 d., Motinos Dienos šventėj, kiekvienos rūšies nepadoru d. vakare jiarapijos salėj žmo dol.
DENTISTA8
Tel. LAFeyeltr 8067
ŠŠ. Petro ir Povilo bažnyčio mų, kurs puido įr žudo jauni nių tiėk prisirinko, kad vos
Inicijatorka to viso buvo
1444 SO. 49ta CT., CICERO, IH.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Utar., Ketv. lr Pėtn. 14—• vaL
je įvyko iškilmės. 8 vai. kun. mų, šeimyniškų sugyvenimų, visi sutilpo. Vakaro vedėjui Tamošiūnienė ir TVindsor me
S147
80. HALSTKD ST., CHIGAG*
4140 Archer Avenue
GYDYTOJAI lr CHIRURGAS
A. Tamoliūnas laikė giedotas kraštų ir tikėjimų.
A. Tamošiūnui pranešus, jog rgaifcės; šiaip jau žmonės sta
Pan*<t, Borod. Ir BubaL 1—• vai
X—SPINDULIAI
Tat- 4—4 Ir T—• vak vakare
šv. Mišias parapijos motinų
' “Aš viešai pasmerkiu tuos jau klebonas ateina, visi at mbiomis dovanomis ir pini
3051 West 43rd Str.
Res. 2136 W. 24th St.
Olenoma Tel. LAFayette B7M
intencija. Mišias aukojo Mo nemorališkus ir begėdiškus ju- sistojo. Klebonas įėjo salėn gais prisidėjo, prie lėšų pade
Naktimis Tek OANal 0402
(Prie Archer AM netoli Kedsle)
Tel OAHal
terų Sųjungos vietinė kuopa. domuosius paveikslus, kurie lydimas aukštų dvasiškių ir ngimo. P-lė Ieva RaŠimaitė au ▼•landos: nuo S Iki S vėl. vakaro
Seredomls tr nedėllomla pagal
Per Mišias gražų, pritaikintą
■atarti
šiaip
žmonių.
Pasipylė
gausūs
kojo
$130.00,
Tfanapienė
$2.00,
su pragaištingomis agentūro
Res. and Office
Office Phone
motinų pagerbimui, pamokslą
aplodismentai.
Solenizantas
Blaivininkų
*
kuopa
$10.00,
235#
So. Leavttt St. Office: 2643 W. 47th Streel
PROspect
1028
mis teršia ir žemina visą paC\ML 0704
Vak: 2 Iki S popiet. 7 iki 2 vak.
pasakė kun. -Joną* P. Paukš dorumų“Tr platina ištvirkimų pasodintas gčJW7ih?'papuoŠtoj Tretininkai $lJ).00, Moterų Sų
Nedėlioja pagal sutarti
tis. Per Mišias Moterų Sųjun
vietoj.
Iš
šalies
susėdo
gerb.
jungos
kuopa
$5.00,
Vyčių
kuo
DENTISTAS
visame krašte.
gos kuopos narės, ir Lietuvos
4204 ARCHER AVĖ.
Office Tel. REPublic 7##fl
“Aš darysiu visa tai, kų dvasiškija, d-ras Ringaila su pa gėlių bukietų už $5.00. Ti
Hes. Tel. G RO veli 111 (J617
PHYSICIAN and SURGEON
.Vyčių 85 kp. nariai, in čorkietų
daugiaašiai
išpardavet
žmona
ir
vietos
veikėjai:
J.
eorner
Sacramento
galiu, kad pažadinti viešų sų7017 S. FAHU’IEI.D AVĖ.
poi e priėmė Šv. Komunijų gy
2403 W. 63rd St., Chicago
•
.
.
..
# I monę prieš
l/AAVM 4UV
T AY LLU1 U JI
ištvirkusių
ir KJ\s
be Jasinskas ir kiti, Tamošiūnai Ainorienė ir P. Simavičifitė. Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
vii ar jau mirusių motinų in- .
, OFFICE HOURS;
.
..
,
'gėdiškų perstatymų rodymų, tei akompanuojant, choras pa Beimininkėiiws> buvo Tamošiū
2 to 4 and > to 9 P. M.
tencija. Tai visa daro malonų
245» W. MARQl'ETTE KOAD
Sunday by Appolntment
ir prieš galvažudžių karžygiš dainavo “Ilgiausių metjj” ir nienė, K. Pajidlienė, O.- PaGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS ’
įspūdį.
1. : ;
liulienė, P. Simavičiūtė, A.
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
kos drųsos ir jų žygių išpopu X“Lai gyvuoj" sveiks”.
/
NedėlfoJ susitarus
. Lietuvos Vyčių choras, va
liarinimų,xprieš filmų žvaigž Kalba Tėvas Misijonieriua Andrulionytė, «M. Palšiukienė,
DR. STRIKOL’IS
dovaujant varg. Justinai Ka
K. Gailiūnienė, Radžiuvienė,
des ir karžygius, 'kurie ir ku- kun. Bublys'į perduoda svęi
CAMal 4121
rpi ūtei, šauniai atliko muzika
M. Stanevičienė, L. 43tanevi
DR. VAITUSH, OPT.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rios
vaizduoja
nepadorų
gyve.
kinimus
nuo
J.
E.
vyskupo
P.
lų dalį.
čienė, A Ainorienė, A. G a
LIETI7VIS
4645 So. Ashland' Avė.
nimų ir perša, kad jį sektų Bučio ir nuo visos Tėvų Ma. _ įĮ
Qptometrtc*lly Akių SpcctaltaUa .
šiene,
St.
Jasinskienė,
Janu'
Padorumo Legijono Priesaika pavyzdingi vyraLir doros mo- rijonų Kolegijos vadovybės,
ltemPto<U kuria
OFISO VALANDOS:
DHJfTISTAB
**lr°8 «kaurt6Jimo,
Nuo 2 iki 4 lr nuo • tkl • vak.
Jonienė, A. Maželninkienė, V. svaigimo aklų aptemimo,
neirvuotuNodėllomls pagal sutarti
2201 W. Cermak Boad
I
kuri, dėl rekolekcijų, negalė
aka u damą aklų RarttĮ, atitaiso
Geg. 6 d., šš. Petro, ir Po terys.
Ofiso telef. BOUlevanl 7*20
Latvėnienė, Kvedarienė ir vi mo,
trcmpareffyatę ir toliregystę. Priren
(Kampas Leavttt St)
vilo parapijos klebonas per "*Aš stoju į eiles tų, kurie jo atvykti; pagyrė atholiečius sos Wind«tir Mouse ponios ii gta teisingai akinius. Visuose atsiti
Namų
Tel.
PROspect
1030
kimuose egzaminavimas daromas su
Valandos: Nuo 4 Iki 12 ryta
abejas Mišias skaitė! Jo
' snmrkia nepadorius skelbimus i klebonų ir gražių bažnyčių,
elektra, parodančia mažiausias klai
,panelės.
das. Specialė atyda atkreipiama
1
Nuo 1 Iki 4 vakare
\
•
t
celencijos. vyskupo Juozapo Įx*e^ura°je, teatruose ir laik
Kalba kiti gerb. kunigai ir
mokyklos valkus. Kreivos akys ati Tek BOClevacd 7*42
----- r----taisomos. Valandos nuo 10 iki 'g v
Beredoj pagal sutarti
H. Schlannano ganytojiSką'i raš£iuose, kurje nori paneiki šiaip žmonės. Visi giria šei
nuo 10 iki 12. Akinfų kai
Ačiū Dievui, jau sugrįžo iš Nedalioj
nos per pusę pigiaus. kaip buvo pir
la.šfe) apie Padorumo Legijo- nti ^gėdiStam recenzijas, kn mininkes ir linki gerb. kun.
Dmigelv sutukimu *kys ati
ligoninės ir višų mylimas var miaus.
CAMal 4122
taisomo- be ,akinių. Kainos pigiau
I:. Laiško nurodyta, kad ,laujr'os dienraščiuose telpa apga• ; Pijuj Juraiėiuį ilgiausių M
DBNTI8TAS
kslp
.
.
gonininkas J. Stačiokas,
4712 SOUTH ASHjMNn AVK.
geibi iš mūsų žmonių preran-l vin«ai8 ir vyliojančiais apra tų; visi tiki, kad kun. Pijus
....
v. v
*4645 So. Ashland Avė.
- Phonp ttootr-ySryt 7IWO
.
'
...
i Atholvje gamta graži, z/noarti 47 th Street
da padorumo savybę, einant žyniais
anksciaiv ar vėliau gaus rau
.?
Phone CANal «Lss
GYDYTOJA* «v chirurgas
tai : nuo • Iki S vakare
;
nes
labai
geri,
meilūs,
i>amal
“Apsvarstęs tuos visus įsi donus rublis uz savo kantry-- ,
■•rodo J pagal sutarti
. .
,
li urėti begėdiškų judomųjų pa
2201 W. Cermak Boad
dus; visi dirba. Kolonija ka
/
•
į
I • »
veikslų, lankant nepadorios gyvenančius blogumus, šiuomi bę, už darbštumų, nes jam te talikiška.
GYDO AKIS
»
'♦
Valandos 1—4 lr 7—4 vak.
aš
prižadu
jų
vengti
ir
nuo
jų
Tek
OAVal
0467
ko
daug
po
bolševikų
kalėji

Jokius ir teatrus. Dėl to, vy
ir prirenka akinius
Res. PROspect 4460 Seredomls lr Nedėllomls pagal autasi)
T alio jų dvasios vadui, va-Į
Šalifitis,
nelankant
tų
begėdi
ntsak ominiai
mus
vargti
už'gynimų
čįv.
Ti

skupo įsakymu, visa parapiVa!.: nuo 10—3 v. p.p.
REZIDENCIJA
lio, athoiiečiaį!
ja stojo bažnyčioje ir Piešai'a‘« teatnb neinant i “?•*>- kėjimo. ,
Ncdėloje pagal sutartį
6631 S. California Avė.
2201 W. 22nd Cermak Rd.
Atig. F. Dymta
priėmė Padorumo l.egijol.0 rius
nesilankant į
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS.
BMPublie 7OM
Ant
gulo
kulba
patsai
sole-----------------1
-----------------viešus
šokius,
nebent
į
tuos.
1*21 SOUTH HALSTED HTHEBl
Priesaikų, kurių dėl svarbumo
nįzantas. Visiems ir visoms
IV1I1OI DIITA1AI:
OOOO So. Artesta. «va
visų talpiname žodis į žodį: kurie neįžeidžia krikščioniš nuoširdžiai dėkoja už vakaro
OFISAS NAUJOJ VIETOJ
Valandos: 11 ryto Iki 4 poplst
kojo
padorumo.
Oftoo: Tel. LAFayette 4017
Tek VIGtosy
“Aš noriu įstoti į Padoru
4 lkf 4:44 vakare
Res.: Tel. HEMIock «28A
Rea Tek DRKiel 0101
t‘Aš prižadu tuojau pakelti surengimų ir1 gražių dovaną
mo Lcgijonų, kurs pasmerkia
OTTTfl A s
Hemorališkas ir begėdiškas ju- protestų prieš nepadorių judo nori pavyzdingų ir dorų ke
mųjų paveikslų . promotorius
4729 So. Ashland Avė.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
liančių veikalų ir moksliškų
2 lubos
ir rengėjus, prieš nepadorius
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
4142 ARCHER AVĖ.
CHICAOO. ILL.
parengimų arba įskaitų, nu
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų k Lietuvis Chirurgas ir Gydytoja*
Ofiso valandos: 2-4 tr 6-8 vai. vak.
šokius, nemorališkus (tarengiOFISO VALANDOS:
2615 M EST 69th ST.
šviečiančių įr mokinančių kri
Kesldcneljos Ofisas: 2054 W. AOtli Ht.
visų chroniškų ligų.
mns
ir
/tvirkinančius
persta

Nuo
10
Iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak.
Reikalingas gerai Įiatyręs
Of.
ir
Bes.
Tel.
HEMIock
6141
kščioniškojo padorumo ir do vak po pistų Ir nuo 7 tkl 4:10 vai.
Serodomis
tr Nedėllomls pagui sutartį
tymus.
Ofisas
3102
So.
Halsted
St
fotografas, kuris gali ope
vakaro.
Nedėllomls nue 14 lkf 12
rovės
Valandos:
Kampas lįst Street
ruoti visų studijos biznį.
vAlAAdAl <Xi«xą.
“Tolesnei aš prižadu gauti
Valandos:
I—4 popiet. 7—4 vai. vsk 2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
J< i kas norėtų pirkti, pn- tiek narių, kiek gulimu, kud
Tai itin svarbi ir šioms die
Telefonas MIDway 2880
Medėlfomls lr iventadienlals 14—11
GYDYTOJAS IR CHIRUROAH
rduosiu. Studija geroj vie įstotų į tų Padoruuįo Legijo- noms lubai atitinkama ir pu4157
ARCHER AVENUE
Office Tel. Wentworth <320
toj, biznis yra išdirbtas per
/ Tek VIRglnla 0030
geidautina
priesaika
visiems
na.
Res.
Tel.
Hyde
Park
8398
ilgu- metus.
Offloe Phone
Rsa Phon*
Ofiso vak: 4—t lr 8—8 p. m.
“Aš darau tų |>rotestų iš krikščionims viešai padaryti ■NGIewood IMI
Nedėllomls pagal sutarti
TRIaagle 0044
Priežastį i»ar<laviiii<» patirsite ant vietos, per laiš pagarbos <lėl savęs ir su įsi ir priimti bažnyčioje ar per
Tek Ofiso BOULevard r.OH -14
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
kų, ne;i a meniskui atsv tikinimu, kad Amerikos vi- viešus susirinkimus, iškeliant
Rez. VTCeory 2»U
MOTEkŲ IR VAIKŲ LIGŲ
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
snuki’'
mo antrašu:
suouienė nenori begėdiškų ju- protestų, prieš visus blogu
SPECIALISTĖ
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8
Tel. YAftda 00#»
mus
ir
nejiadoriuuų,
kurs
pli
M
m
.: Tek PLAaa 2400
domųjų paveikslų rodymo, ne
7850 So. Halsted Street
6900 SOUTH HALSTEl) ST.
Valandos:
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 4:40-8:40
nta
šiame
krašte
ir
įsišaknėjn
nori
nepadorių
parengimų
ar
Valandos:
1 Iki 4 po pfetų, 7 Iki 8 vak.
ROOM 114
2334 S OAKLEY AVĖ.
Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 lr 7-8 v. v.
750 W. 35th Street
v«k:
1-4
lr
7*4
vai.
vakare
Chicago, 111
Samata
neinorališkų perstatymų, bet gyvenimam
lAekyiua Seredoms
NadėldlanlaU nuo 10 1U 13 dleuf

DR. F. G. WWSKUNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. RAČKUS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. P. GURSKIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. G. Z. VEZELTS

DR. S. BIEŽIS

OR. KARL NURKAT

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A. ROTH

DR. J. RUSSELL

DR. A. G. RAKAUSKAS

FOTOGRAFŲ AIYDAI

DR. T. DUNDULIS

DR. MAUR1CE KAHN

DR: A. R. McCRADIE

“DRAUGAS" 80X b 3

DR. SUSAM A A. SLAKIS

DR. A. J. BERTASH

Penktadienis, gegužės 18, 1034

RAUGAS

T- - -—
Suprantamu, svarbiausiuoju Plasčinskienė Zofija - EidiLIETUVIAI IR 40 METŲ j kraštui rašomoji kalba, pas- taikinti užvesti vienodų — į
kalbėtoju buvo pats garbės mtaitė, Kilusi iš ViliampoK^fi
rašybų. Brangus!
Brangus
DRAUSME
l1. kiaus ir vienokia rašyba ar i Kriaušaičio rašybą.
svečias kons. P. Žadeikis. - Va Gyvenanti Chicagoje, VVest
statrašas įsivyravo ir pas inus, buvo Dirvai” sųdarbininko
karo toastinasteriu buvo Jua Pullųiane.
pamokė visus tėvynės mylėto Basanavičiaus vardas^ labai
(Tęsinys iš 2 pusl.)
Skinkis Vytautas, gyvenus
metų išleidėjui už tai, kad šis jus laikyti jas didei brangiu pageidautinis atrodė jo paža
Jonas Brazauskas nupirko tinas Maekevičius.
West Pullman. — Čia turi
Chicagoje.
«
nemokėjęs įkainuoti Valan daiktu, turtu, kurio mažiau dėti pinigai, bet, sutikus su me nepaprastai darbščias Sv nuo A. Šileikio krautuvę ad
Stumbrys Leonus, kilęs iŠ
čiaus žemuitiškos tarmės gro sias įžeidimas, net ant jo už jo paduotoms sųlygoms* būtų Kazimiero akademijos rėmė resu: 1447 So. 50tli Ave. prieš
Panevėžio
apskr. Gyvenus Phi
žybių, nevykusiai jas pakeis simojimas mus erzindavo. Šių reikėję įnešti dissonansas į pa- jas. Jos darbuojasi seselėms pat Šv. Antano bažnyčių. Jo
ladelpli įjoję.
damas banaliais rašomosios žodžių rašytojui teko pažinti trijotinį rašytojų ir leidėjų nu Kazimį/erietėms pasišventusiai nų Brazauskų visi ciceriečiai
ftie asmenys, gyvenantieji
Tzygengauzas Viktoras, ki
kalbos terminais. Spaudai tę šis jausmas visai netikėtų da sistatymų, prie kurio prieita ir nenuilstančiai. Štai, vėliau pažįsta. Tai yra darbštus vei Amerikoje, ieškomi:
lęs iš Kauno miesto. Gyvenęs
ne be vargo. Nenoromis prisr siai jos sugalvojo naujų .pra kėjas, geras parapijonas, ge
Valančiaus veikalų į rašomųjų lykų susiklojimu. .
) Čepulis Vincas, kilęs iš Jo Chioagoje.
minė Lietuvos inteligentų su -mugu. Sekmadienį, gegužės 2i rap “Draugo” bičiulis; visa
kklbų perrašė irgi žemaitis
1898 metais, Kuomet būdaniškio miesto, Šiaulių apskr
kun. A. Burba, tik ne iš Va mas Senadorio lietuvių para važiavimas Antano iš Būgnų d. rengia vakarų užvardintų dos remiu gerus darbus. Daug Iki karo gyveno Sunderland
Lietuvos Konsulatas,
tėviškėje (1893 m.), kur Dr. “Surum - Burum”. Bus ir yra padaręs pelno “Draugui”
lančiaus apygardos.
100 East Bellevue PI.,
Mass.
pijos vikaru, pradėjau leisti
Nenoriu čia vienos ar kitos “Tfcrvų” ir jos knygeles, teko P. Matulaitis Jankui it Co. “mažyčių vestuvės”. Teko piknikuose su savo “šimelluChicago, III.
Kavaliauskas
Antanas,
ki-.
mūsų kalbos tarmių išgarbin pareiti į artimesnius santy daug karčios teisybės pasakė- sužinoti, kad Petras Pipiras kais”.
lęs iš Šiaulių apskr. Gyvenąs
Jonas Brazauskus pasižada
ti su kitų skriauda. Atkrei kius su 44 Aušros” pirmuoju Kunigai Kaupas ir Žilinskas, tų dienų prieš publikų SuzaChicagoje arba Oglesby, III. I PLATINKITE “DRAUGĄ”
piau vien jūsų atydų į įvairius redaktorium ir leidėju Dr. J. iškart Basanavičiui pasidavę, nai Spirgutei sudės “moterys savo kostumerius kuogeriaumūsų žymesniųjų rašytojų ra Basanavičium. Pasimirus tuo greitu laiku atšaukė savo žo tės”
prižadus.
Pamergės, siai patenkinti. Jo krautuvėje
dį...
Tik
vienas
Barkauskas
be

štus, kad įsitikintumėte, kaip met vyriausiam “ĮJįrvos” rė
ROSEL.L.1 BROTHERS, INC.,
“družbantai” ir veselninkai bus ice ereamo, cigarų, tabo
paliko
prie
savotiškos
rašy

PAMINKLŲ DIRBĖJAI
nejučiomis ”40-ies metų drau mėjui kun. Burbai, bičiulių
jau pakviesti. Visi nekantriai kos, cigaretų, vaikams mokybos.
Dr.
Basanavičiaus
tų
laiIškalime lr tidlcM*sme mus, ir nevisada noiin patariamas rengiausi išleisti
laukia to vakaro. Į “vestu- hlai reikalingų dalykėlių, įn»e visokių ržtilų paminklus lr
kų
korespondencijų
galima
pa

atsilankys didžiausias; vairių
laikraščių, žurnalų.
ves
čius, paskatino išsižadėti savo velionės raštus, kuriuos par
grabnamlus.
.
davus,
pelnas
turėjo
būti
pa-į
Klsk
^J
t
y
tl
1924
‘
žvaigždes
būrytJ
“
S
pį
rgu
čių
”
į
r
“
pipiTaip
pat
bus galima gauti ir
angenybių vienos visų lietuMūsų Selmyba specializuoja fila'
\,.. y? »»»(“i T\
u.... —_ ? j
t — i __
__ _
me darbe per iefilas kartas.
, ir žemaičių su dzūkais ne matu jo vardo stipendijos. Dr. Nr. "3-1119.
rūkų”. Be to, bus ir daugiau Draugų” pavieniais numeVeskite p*Unkl« reikalus tlm
imant, rašomosios kalbos nau Basanavičiui, kurio “Medega Metai po metų vienoda ra įvairumų, kuriuos išpildys pa rais. Turi gražų “Soda Foun•lai su pačiais tidirbėjals
dai. Šitame ”40 metų draus- mūsų tautiškai vaistininkys- šyba, vienoda raščmųja kalba rapijos mokyklos mokiniai t®“1 ’• Viskas naujai pertvarmės” perijode viena visam tei” atspausta Nr. 2<rfe “Dir laisvai be cenzūros skleidžia Beje, rėmėjos žada svečiams • kyta ir išdekoruota.
Geros laimės, Jonai. Rep.
vos” ir atskiriose knygelėse, ma spauda darė geros įtakos duoti užkandį ir pavaišinti.
prašant, atidėta kun. Burbos mūsų tautai. Nejučiomis atsi
Ir dar neviskas. Pasigerė PAGERBTAS GEN. KON
Vienas blokas | rytus nuo
pagerbimas tolesniam laikui. rado pas mus pasiilgimas lai jus programa, po užkandžio,
didžiulių vartų
SULAS P. ŽADEIKIS
»
Kad geriaus suprastumėte “Di svesnės žemės, laisvesnių žmo geri muzikantai duos progos
rvos” leidėjo keblumų, turite nių, pagalinus ir laisvos, ne visiems pašokti. Kas nenorės
$lečia4ienio (geg., 16 d.)
žinoti, jog to žurnalo prenu priklausomos Lietūvos. Dar šokti, galės dideliame para- vaj<ttre> Universal klūbo pata
meratorių nebuvę daugiausiai, 9tkais metais pradėjome pas pijus darže po medžių pavė- Ipo8e susirinkę ALTASS cenvos kelios dešimtys. Vyriau kui Jr. Jonų Amerikoje dai siu pasėdėt ir iš lauko žiūrėt įro vttu nariai ir kiti ChicaMYKOLINA
sias šelpėjas .kun. Burba, pa nuoti: >
TAMALEWICZ
į svetainę.
iįetuvj.ų veikėjai pagerbė
žadėjęs užmokėti už 11 kiek “Te nuo dainų garsių
Mirt gegužes -46 d. 1934 m.,
Visus kviečiame į “vestu j Lietuvos generalį konsulų P.
12:05 vai. popiet, sulaukus 15
vieno numerio egzempliorių, Meilė širdžių narsių
metų amžiaus. Gimė Chlcago,
GRABORIAI:
Svočia Žadeikį.
- „
ves”. Įžanga Š5c.
111., vasario 22 d. 1919 m.
jau buvo po žeme. Leidimo lė Atgis, pabus.
Paliko dideliame nuliūdime
, Vakarienės metu pasakyta
motiną Onų po tėvai’.-? Grajausšoms apmokėti galimybės lau Meilė senos kalbos,
kalte, tėvą Andriejų, seserj A-‘
daug ir gražių kalbų.
dėlę, brolj Andriejų tr brolie
SKAITYKITE “DRAUGĄ
kta vien iš vikarijato riedid- Liuosybės .prigimtos,
nę Helen lr gimines.
Visi Telefonai:
Kūnas pašarvotas 4447 So.
žiausių įeigų (anuomet Šena- Tironų n’apkantos
Fairfield Ave, laidotuvės jvyksšeštadienį, gegužės 19 d., ifi J.
! dorio vikaras dar neturėjęs Sukels jausmus”.
F. Eudedkio koplyčios 8 vai.
bus atlydėta j Nekalto Prasidė
teisės kalėdoti). Dr. Basana
jimo 1‘an. Sv. Marfjoa parapi
jos bažnyčią, kurioj jvyks ge-‘| vičius prisiuntęs “Liet. Tra- Nepalyginamojo, “sulyg Jau-)
dulingos pamaldos už velionės:]
kiškų Studijų”'ir kitus rank-,nhb Anykščių Šilelio” auto- i
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į Sv. Kazimiero kapines.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų
raščius pridėjo lOOrusiš kų ru- rius ISSiFaiš iffetais sužavėjo
NuoSirdžiai kviečiame visus
lr Grabnamių
gimines, draugus-ges ir pažysbliu ir daugiaus žadėjo... tik! v*SUiS savo Ulėmis “Aušros
tėnus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Didžiausia paminklų dirbtuvė
su viena sųlyga... Jis reikalą- P*rmanie numeryje.
Nuliūdę: Mirtina, Tėvas. Se
Chicagoj
suo, Brolis, Brolioaiė ir Gimi
—
—
~o—5--nės.
vo savos skirtingos rašybos... “Giedu dainelę — savo gies
Suvlrš 60 metų prljyrimo
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Laidotuvėms patarnauja gra
melę
-----------o---- •—
0 tuomet jau mes (Lietuvoje
borius »J. F. Eudeikis. Telefo
-3SJ--

NAUJAS CICEROJ
BIZNIERIUS

DARBŠČIOS š. K. A.
RĖMĖJOS

IEŠKOMA

MOUNT‘CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

venetian monument co., me.

i Yards 1741174

LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

ir .Amerikoje) baigėme susi- 2^l^e rūpesnius, vargelius
Lietuvos krašto.; ne laip iš
rkšto
Giedu senųjų žodelius.
?
Kalnai ant kalnų, o -ant tų
kalnų
Kalnai ir maži kalneliai —
Tenai Lietuva per amžius bu
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio
vo,
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
Kaip sako mūsų seneliai...”
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
Ilgiems ir sunkiems “drau
Per “Draugo” agentūrų bile,kada galite Važiuoti į
smės metams” tas pats vyras
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
tinkamesnę
ir pasekmėmis
kursijas:
/
daug svarbesnę sugalvojo giespię atsisveikindamas “Lietu
GEGUŽES MEN. 2« D. Scandivę ir Dauguvų”. Jis irgi, ra
navian-Amerilcos linijos laivu “FREsi ir pats nesijausdamas, du
didvyriu pastūmėjo mūsų tau
DERIK VAI”.
tos garbei ir naudai dirbtL
Daugeliui jau žinoma, jog Jau
BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų
nius, garsusis išmokslintame
linijos laivu “BERENGARIA ”.
pasaulyje mokslavyris, šunai
Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta
tis, pradėjo, gilintis į kalboty
ekskursijos p LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
ros mokslus, iškart bene no
GRESĄ, pradėkite ruoštis iš afiksto ir dėl visokių
rėdamas moksliškai ginčytis
informacijų kreipkitės į
su Baranausku. Ir man pa
čiam neseniai tekp nuo vysk
| Bučio išgirsti, jog, jei ne Ba
ranauskas, ir kitas mūsų tau
Į tos pažiba, mokslavyris, gam, tininkus, matematikas, teolo1 gas apologeta, publicistas, šaI lies atbudimo dainius, mūs
universiteto garbės profeso
I rius pral. Dambrauskas kitais
i keliais būtų nuėjęs.
,
(Daugiau bus)

------ 0----- —

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

J. F. EUDEIKIS

527 N. WESTERN AVE.

Laidotuvių Direktorius per 30 Mėty
4605-07 So. Hermitage Avenue

Ar Važiuoji į Lietuvą 5

“Drau-

arti Grand Ave.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAI:
LACHAVVICH Telefonas YABds 1138
IR SONOS
STANLEY P. MAŽEIKA
LIETUVIAI GRABORIAI

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

2314 W. 23rd PL, Chicago

3319 Lituanica Avenue

1439 S. 49th Ct.

Chicago Ii

Nujautimas išgydys dauj giau nuodėmių, negu nuspren
dimas.
■ U. IV. Ucecher.

Cicero, UI.

J.J.BAGDONAS

GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia
Reikale meldžiu atstftaukti, o mano
darbu būsite užganėdfntt
Tel. CANaI 3616 arba 261*

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius. Pašaukite:

Chicago, 111.

TeL CICERO 6M7

ANTANAS PETKUS
SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BAIAAMUOTOIA8
Patarnavlma. geras lr nebrangus

718 W. 18th Bt.
________

J. F. RAOŽIUS
ne.

I.IETUVIU GRAKORTUS
Palaidoja už ftt.žO lr sfoklčlaa
Moderntlka koplyčia dykai
(Al W. IŽth St.
TaL CAMal S174
_____________ Chtoago. llt

LJ.ZDLP

Tel. REP 3100

GRABORIUS

Koplyčia dykai

2506 W, 63rd St.

1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phoue Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Ave.

UOZAPAS EUDEIKĮ
—IR-

Tel. Boulevard 4130

T£VAsB

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VBDBJAI

Tel. TiAntyetto M72

IMA WE3T 4€th STBEET
Tel. BOlllevard MM—MIS
Tet CMBO

-2

Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės lr
taupykite pi niaus

nas YARds 1741.

2b

SYREVVICZE
OBARORIUS
IsUdotuvAme pilnas patarnavimas

i 1344 ą MĮfc

(S.V0. tt.)

J. Uulevičha

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO

Gra bortus
Ir
Rainam notajas

LAIDOTUVĖSE....... PASAUKITE.___

fŽEFublicS340

Patarnauja Cbleacoje Ir a*l«UaMje.
.

Didelė lr
-Roptyčla dykai

ArcfisM Ava.

i.

S2KO So. Kedzie Avenue
(Neturime sąryfiių su firma tuo pačiu vardu)

o
Visa h jaunimas kviečiamas
g&lbų v>rg. S. Kuiliu
savo
brolį, kuris dienotais eina per dalyvauti šokių vakare ir lin
namus užsakydamas norintie ksniui vukarų praleisti sykio
ms geras knygas ir “Drau- su akademikėmis.
Ten būsianti
«

Kas Pasirodė Susirinkime
t ENGIMO DARBAI BAI
KAMI. JAU REZERVUO
rA 500 VIETŲ. PROGRA
MA RINGU KOMP.
A. POCIUS

'♦Jau metai kai suorganiz.notas Apskritis, sušaukus pirmiKi»kv.«s sml-fių dr-ja tepa
ninkea ir raštininkes i# ™1||6venr“ »»
dvasinei pnoparapijų: Bridgeport. Town
Marij01i
NailaiW ,
of l^ake, Cicero, North Side,

Užvakar Aušros Vartų paip. salėj įvykęs skaitlingas
T. Marijonų Kolegijos Rėčjų Chic. apskrities susirinimas iškėlė eilę džiuginančių
iktų.
Pirmiausiai pasirodė,
»d ruošimasis vakarienei TT.
a rijonų sidabriniam jubilieli paminėti jau baigiamas,
< rašlrdžių biznierių suauko
i vakarienei produktų, ftei-'’
lininkės sugalvojusios nepa
rastų menu (valgių sųrašų),
i skyrių atstovi; bei veikėjų
ranešimų pasirodė, kad jan
czervuota 500 vietų, t. y. tiek
-anksto parduota tikietų. Kuie tikietų pirkimų iki šiol aideliojo, šiomis dienomis praomi įsigyti, kad turėjus užikvintų vietų. Tikietų galima
auti kiekvienoj Chifeagos lieuvių parapijoj pas veikėjus
ikelbimų rinkimo (į progra-

West Side, Marųuette Park,
Brighton Pūrk, Dievo Apvaizdos. Susirinkimų atidarė Tow»

ot Ūke pirmininkė ir išdėpto jo tiksi#. Visos sutikp suorganizuoti Apskritį. Pirm. išrinkta M. Ži baite, viena ve>k'
liausiu West Side mergaičių.

Apskrities tikslas
Laikyti susirinkimus sykį į
mėnesį paeiliui kiekvienoj paraP’j°j, kur randasi sodalicija; susipažinti su pirmininkėmis ir narėmis; steigti sodalicijas toje parapijoje, kur dar
norą ir sutraukti visas męiį
gaites; ieškoti Midų, kaip sutraukti mergaites į sodalicijų
ir jas suinteresuoti šia dran| gija; sykį į mėnesį bendrai
I eiti prie šv. Komunijos; stei-

gti sporto sekcijas, kaip basketball, baseball; steigti dramos sekcijas, ruošti sočiais, o
vasarų išvažiavimus, pramogas tyram ore; dvasios vadai,
po susirinkimo, duos trumpas
paskaitas apie motinų gerbimų ir didesnę meilę Marijai.

PAVASARINIS PIKNIKAS
;

t

į Visi bruzdai

jr j<ajba Upįe pavasarinį pik- ■
kuri rengia mūsų draugi> Nut (lvylika dmugij,
pasiryžusias pasidarbuoti pn
rapjjos j-pikaiAifoi- Pikuikas į-

------

. £|£ . YgSIŠ MŪSŲ
PADANGĖS

Prie Šv. Komunijos
sekmadienio vakare, pagerbiGegužės 27 d. 8 valandų ry- Į mo gerb. klehdno A. Linkaus

Bažnyčia bus papuošta gė- draugus.
lėmis, aukštas svečias paša- .-----------1,1 kvs
pritaikintų pamokslų.
Dienraščio “Draugo” kon
I Taip sodalietės pagerbs savo testininkas K. Raila šių sa‘I Globėjų Nekalto Prasidėjimo vaitę labai “bizi”. Mat, jau

'• •, ftv. Marijų.
kontestas eina prie galo, o
■’
Trumpa Programa
čia dar mūsų kolonijos vajus
Po Mišių visos eis i svetai-’K. Raila pasikvietė sau į pa

MODERN PHOTO
STUDIO
{rengta
Il<>ilyw(HMl ftvlesnmtH
AUKŠTOS RŪSIUS
PA VEIKSLAI
Ntitraiiklafnc dienų ar
vakare

420 WEST 63rd STREET
CHICAGO

Lietuvis Advokatas
2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)
(Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5
panedėllo, Seredos lr Pėtnyėlos
vakarais 6 iki 9
Tek-fonas CANai 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublie #800

IK 3207 SO. HALSTED STREET
PAVASARIS

3252 So. Halsted Street
(Buvusi Universal State Bank)

Biznio išsiplėtojimas reikalavo didesnių ir ruimingos

Atidarymo savaitėje

(.alkas apsivalyti ir maliavotl.
18 colių sieninė poplera... f —,
lr aukfcSiau
34 colių slėnin/- poplera
g-,
lr aukAėiau.
I ZG
Steninę popierų a pi plaustom Dykai
4 vai. 8VAR VARN18H Geros rūSies ........................... * 8 -f -I Q
galionas
lai
4 vai. ENAMEI, ............
kvorta
OUC
MAIŠYTO Geros rOAles
gallopas

-f O

•1.10

langams įleidus padarome sulig
užsakymų ...........................
Ir aukfc'lau
OOLi

nių patalpų.
kviečiami atsilankyti kostume-

ri-ai ir draugai.

HEIFERMAN’S PAINT
STORE
2547 VVest 63rd Street,
Tel. HEMIock 0070
Mes pristatome

PASIDABINKIT PERMANENT
W A V E

KIEKVIENAI VP/VTAI YRA
MALONU TFRMT GRAMUS
IR DAILIUS PLAUKUS

Dabar kol kainos dar iemos Mldland’o
nauji pcriiuinentnl dėl pavasario:

Sis naujas naturallškas vaistas
netik sulaiko plaukų slinkimu, praftalfna pleiskenaa. bet lr atgauna
plaukus. 8J naudingų vaistų pasi
sekė surasti, man besigydant slin
kimų savo plaukų. Pasekmės ftlo
naujo vaisto yra patvirtintos Ir ga
rantuojamos. Parsiduoda su nuro
dymais kaip vartotu Butelis 81.OO.
Atsmaukite taftku;

REALISTICS
$2.00 ir aukščiau iki $6.00
Kiti padabinimai: Shampoo —
finger wave—50c; Shampoo - fin
ger wave - arch - rinse — $100;
Manicure - 35c; Marcei - 50c; Sha
mpoo marcel - manicure - $1.00.

MIDLAND BARBER
BEAUTY SHOP
4182 ARCHER AVENUE

1531 SHIEI DS AVENUE

Chicago IfcightH. IU.
Kas atsineš J| pagarsini
mų kkiis |>crmanciit waie
&Oc pieteli negu paprastai.

Birželio "16

Ekskursija

NEW YORK

FRENCH LINE

LIETUVĄ mažiau
kaip 8 dienos

ILE DE FRANCE
Express
Ldivas

Platano* Informacija* tclltlnm Ir parduodam laivakortes.
Psilsromi- rlMoklna poplcrbut Ir ilolcnmcntii“. Stnnėtam pinigu* f
L I E T IT V A

KARAS! 20 to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.
Durtuvų grumtynės, nuodingi gaznl. lėktnrų pakovlmas. artilerijos
grtauMnal, bnnntų sprogdinimas Ir kitos karo baisybės aprodyta W.
T. SCAKLON’O parodytoje Ir I-Ja. premija Amerikoje apdovanotoje
karo apyeakoja

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

LIETUVIŠ

PUBLIC

KUS B0NU3

“DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ
•IftOD. HAVE MBRCT ON t’S!)

"

400 pust. Gražūs, tvirti apdarai. Kaina tik 81.35, su persiuntimu
8lJW. Reikalaukite: "Draugas", 2334 Bo. Oakley Avc., Chicago, III.
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Englenoml 5883

žnyčių procesijoj, kurių ves įvairumo. Kviečiame svečius
gerb. kun. Mačiulionis. Bus i iš visur skaitlingai atvykti,
nešama Marijos vėliava.
Į o ypač. mūsų mylimo klebono

L Jeigu tave, ar tavo kū- gijų atstovai, rėm
dikį, sužeidžia, kreipkis prie mėjai ir visos be
saro gydytojo. Nepriimk jo- nžjaučiantieji, dab
kios kompanijos gydytojo, ar- kioliktame Rėmėjų
bn jos agento. Jokie įstaty- ris įvyks sekmadie
mni negali priversti, kad tu 20 d.
priimtum kompanijos gydyto-1 Seimas prasidės šv. Mišiojn
mis 10 vai. ftv. Kazimiero Vie
2. Ncužvesti jokio pasikal-! nuolvno koplyčioje.
Popiet
bėjimo, arba sutarties, su ko- v i s i seimo dalyviai sumpanijos agentais.
<
| si rinks Marijos Gimimo para3 Nesirašvk ant bile kokios pijos svet., Washtenaw ir 68
jų poperos.
g-vės, ir 2 vai. prasidės seimo
4 Kuogreičiausiai kreipkis posėdis. 7 vai. vakare seimo
prie mivo advokato, kari jisai dalyviams bns vakarienė an
galėtų sutvarkyt keisų ir kad programa Vienuolyno auriitokompanijos agentai neapgau- rijoje,
tų
Pasitikime, kad Jūs nžjanO; Stengtis gaut knodaugiau gite kilniems Rėmėju darbams
šiol li Odininkų ir jų vardus ir atsilankysite į seimų,
priduoti savo advokatui, kad
Už mūsų dr-jos darbų pepriešaa negalėtų jų prikalbit ramų būsime iš širdies dėkinsnvo pusėn.
Prieš kelias dienas vienas
Sv. Karimiero Akademijos
Rėmėjų Centro Valdyba ir
lietuvis pralošė didelį keisų
iv. Karimiero Seserys
Mioeto trokas užmušė jo sūnų,

■m

WASHINGTON, geg. 17. Prez. Rooseveltui pasitariu*
su kongręso vadais sutrum
pinta kongreso darbų progra
ma tiek, kad apie birželio mėn,
5 d. kongresas galėti; nutrauk
ti sesijų.

COMPANY

r-—~

u

s to sodalietęs iš visų parapijų bankieto programoj dalyvaus
suvažiuos j Aušros Vartų ba-1 K. Sabonis, M. Jlanulfeuskienė,
žnyčių. 8:30 bus įlydėtos į ba- i ir A. Čiapas. Bus ir daugiau

kone Gerbiamieji ir Brar
kiekvienas advokatas turi de- Prieteliai!
sėtkns keisų, tai yra sužeistų
švento Kazimiere
ai ha užmuštų žmonių.
Rėmėjų Draug
Jeigu kam atsitinka nelai Kazimiero Seserys
mė, imkite šį mano patarimuikvie^ ju/s mflsų (
situ už apsigynimų:
dvasiškiai, profesij

tus nuo Cottage Grove Avė,

EnKlvOT(XMl 5840

Šių metų senioriečių klasė
rengia šokių vakarų (Pro-m)
penktadienį, gegužės
18 d.,
Edgewater Beaeli viešbutyje.
Įžanga $2.00 porai. Vakaro
pradžia 9 vai. vak. Šokiams
reikalus. I)r-jų darbininkai di grieš Johnny Seholefield’o or
rjjS visus piknike darbus,
kestrą.
z - . Komisija dįrba vifiU sinar.
kurnu, dar(> visokius planus. |
yra vįities, kad piknikas pa
Vyks naujam darže. Dar nesfune turėję tam darže pikni
k()
Re^

lykų šiame pasauly. Marijų
reikia mylėti labiau už viskų, l
___ _ _
ne, Ji yra mflsų dangiškoji
West Pulllnw,
Ocg 2ft
Motina; Ji priima visus varg- d . Vytauto parke įvyksta die
diemns prie savęs, globoja na-|nra6fio „Draug0.. pavyri,
šlapia,. Kas tik kreipiasi prie nig pikajka,. o-vis, katalikų
Jos savo maldose. Ji vi.sa iš-,laųyvilUj pikniko,
prašo nuo sat-o dangiškojo Tuomi [wremsihle katalikiškųSūnaus. Jinai pasigaili visųjų spaudQ
1 nes ji yra nusidėjėlių priebė-t
‘
..
■ ga. Marija - mūsų Globėja. Į SaSinojaa>
at<.ina„f.i3

nelaimių. Bet .šiandien

į

PEOPLE’S FURN. CO. Pi

norės tokiam gražiam darže
pasilinksminti? Tat, x laukim
tos dienos ir visi ruoškimės
į gražų piknikų.
piknikų rengia visos dran
gijos, kurios remia parapijos

Marijoa meilė yra vienas <li
dziausn; ir garhingiausių da-

į

Rengėjos

PARSIDU0DA PIGIAI 40 akerių ūkė. Su gyvuliais ir pau
R£ME LEIT. F. VAITKŲ
kščiais. Geros triobos. Laukai
AKADEMIKĖS RENGIA
IR LITUANICA 11
apsėti; prie gero kelio ir neto
vyks gegužės ^7 d., Avenue
ŠOKIŲ VAKARĄ
li nuo miesto. Agentų nerei
Inrt darže, Nilės,. III, Durias
Peoples Furniture Co. pa kia. Atsišaukite:
ftv. Kazimiero Akademija
gražus ir pa&gus.
Tikietai
MRS. U. ASTRAUSKAS
sparčiai pardavinėjami. Visi neužsileidžia kitoms aukštes rėmė antrųjį skridimų gražia
Route 4 Box 84
naudojasi proga, nes dabar y- nėms mokykloms mokslo at $50.00 aukotPlymouth, Ind.
žvilgiu,
lygiui
neužsileidžia
ir
ra pigesni. Žmonės perka, vi-i
Residence Phone
Rum'neHs Phone
si norį dalyvauti. Ir kasgi ne parengimuose.
KONGRESO PROGRAMA

Marijos Meilė

!

PARDAVIMUI 8 ledauUės, ų'žuolo
medžio, truputį vartotos,
BUNCO PARTY
1 talpina po 100 svarų ledo. PaI nluosim sykiu arba atskirai.
Dievo Apvaizdos parap. —
Kaina po $5 ar mažiau su
ftv. Kazimiero Akademijos Rė pristatymu Chicagoj. Adresas:
mėjų 5 /skyrius rengia bunco
A YABL0NSKIS,
party, geg. 18 d., tuoj po pa
820 E. 67th St.
maldų, parap. salėje.
kampas Muryland Avc., į ry-

'

Horth gUe

PARDUOSIM ARBA IŠMAINYKIME
Tavern Cicero] mu visais (rengimais,
kau tik yra reikalinga tam Maniui.
Vieta išdirbta per daugeli mėty. Pa
matykite, nestguilėsfte;
gera Proga
geram žmogui. Adr<-aa«: 14-17 Šou d t
4ttlli Avė., Ciceru, Ulinoia.

.
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13 metų tel«tn<al pamatnotas trimis.
8VKIPASINKITF. IR REMKITE LIETUVI,

rth STR.,

Tel. LAFAYETTE 1083

CLIMAX, Sieninė, popieros valy

..... 3 "f 25c

SEA Craft Spar Varnlftas. Oųllo
nas ............................. 8
s—

Int Oloss Enamcl Maliava, taip
lengvai užsideda kaip Ir maliava,
džiūsta lillengvo, kaip gloss arba
enamrl — kvorta............ O O

Raltaa Enamelūt, Ižd žl n sta I 4 va
landas, kvorta .,

