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TAIKA
NRA ADMINISTRATORIUS JOHNSON VOLDEMARO 2Y ,
IŠLYGINA NESUSIPRATIMUS
BU ATGARSIAI
Kas valanda laukiama galutino
sutarimo

s^a«p«

PAŠALINTAS

KLAIPĖDOS

KRA1TO

GUBERNATORIUS

ANGLAI TAIKOSI PREZ. ROOSEVELTAS IŠKELIA
ŽMONIŲ GEROVĖS KIAUŠIU
SO PRANCŪZAIS

♦
KONGRESO DEMOKRA
TAI SKlfclA DARBĄ

SAVIŠKIAMS

NUSIGINKLAVIMO KON
FERENCIJA, RASI, BUS
ATGAIVINTA

Reikalauja socialės apdraudos
seniems, bedarbiams

WASmNGTON, birž. 8. —• į pramonei. Milijonams piliečių
VVASHINGTON, birž. 8. — ŽENEVA, birž. 8. — J. Val Prezidentas Rooseveltas krei- suteikta medžiaginė pagalba,
I
jONDONAS,- birž. 8. —
VVASHINGTON, biri. 8.
Gauta nepatvirtinta žinia, kad Po karštų girn ų ir nepaprasto stybių atstovas nusiginklavi pės kongresan žmonių gerovės
Tačiau priešais mums stovi
— Pranešta, kad plieno pra
triukšmo met| kongreso rūmų mo konferencijoje,- N. H.- DaLietuvos vyriausybė pašalino
reikalu. Šį kartų jis ragina dar trys svarbiausi objektai:
monėje taika yra užtikrinta.
.. ..
. .
tx, . _.
) atstovi} dauguma (demokra- vis, pareiškia, kad yra vilties kongresų, kad jis be krašto užtikrintų namų, užtikrinto
iš užimamos vietos Klaipėdos! .v 1
,• _ '
Šiandien vakarą kas valan
tai) pravedė bedarbių cenzo atgaivinti šių konferencijų.
politikos daugiau ir rimčiau gyvenimo ir užtikrintos sociada laukiamas galutinis dar
VVASHINGTON,birž. 8. — krašto gubernatorių Navaką. bilių, kuriuo 1 ms duota dari ųs
Ši
viltis
yra
tame,
kad
An

įsigilinti} į krašto gyventojų lės apdraudos krašto gyvenbininkų susitaikymas su pra
Vyriausybės sluogsniuose pri Sakoma, dėl to, kad jis per su gausiu (ttlyginimu apie glija taikosi su Prancūzija Vo
gerovės klausimų. Jis nori,' tojams.
monininkais.
pažįstama, kad siaučiusios ir daug ten spaudęs vokiečius 103,000 demoįratų — partijos kietijos ir kitais klausimais.
kad kongresas parūpintų so- l Prezidentas pareiškia, kad
. Talkos reikalu daug dir
kai kur vis dar siaučiančios rezidentus.
,rėmėjams per buvusius ir dar Sako, kad.1 pastarąsias kelias cfalę apdraudę. bedarbiams ir1 jam atrodo, kari tie visi užtikba
NRA
administratorius
kaitros iš tikrųjų padarė daug
ateinančius rudenį rinkimus. dienas pasireiškę rimti nesu pasenusiems.
rinimai yra mažiausi ir tik
Johnson. Ačiū jo pastan
KAUNAS, ferž. 8. — Vakar
žalos ūkininkams.
Kongreso atstovai demokra sipratimai bus išlyginti ir bu*
goms, nesusipratimai palalp
Šis klausimas vra reikalin- toki kol kas šiandien yra ga
visose užsienio sostinėse pa tai tuo būdu paskatins savo grųžinta pageidaujama tvar
Iš
žemės
departamento
su

limi.
sn’ui išlyginami ir tuo badu
.
•
*
; gas ilgo galvojimo-ir planavi-:
kad nukentėjusiose skelbta žinia, kad buvusis Lie partijos veikėjus, kad per ka.
bus išvengta didelio streiko. žinoma,
mo.
Tad
ir
nereikalauja,
kad
lft,ktus
genimas yra
nuo sausrų srityse, be abejo tuvos diktatorius Augustinas ateinančius rinkimus jie ener
, v/•
i-.
!
__
iv______ Ine tik supainiotas, bet dar Mu
skuhiai būtų sprendžiamas.
Voldemaras pagrobęs Lietu- gingai dirbtų. Bedarbių sura
sijęs su įvairios rūšies pavoAVASHINGTON, birž. 8. - nės, pabrangs visoki pieno
Pageidauja, kad kitoje kon
vos
valdžių.
Tiesa,
jis
kėsino

šinėjimas,
kaip
planuojama,
jais. Baimė ir susirūpinimas
Plieno pramonės organizuotų produktai, kiaušiniai ir kitas
greso sesijoje iš tikrųjų jau
si
tai
darytų
liet
areštuotas,
i
prasidės
tik
po
rinkimų
rudedėl rytdienos sukelia socialį
darbininkų atstovybė vakar maistas iki nebus patvarkytas
būtų svarstomas.
nį.
Šis
darbas
bus
užtikrintas
Visam krašte ramu. Visa
neramumų ir ekonominį suiri
porų kartų Itandė pasimatyti kaip reikiant maisto paskir
ilgam
laikui,
kadangi
bus
pro

Preaidentas
pareiškia
į
kon

stymas.
situacija yra pilnoje vyriausy
mų. Krašto kbnstltucijoje ai
su prezidentu Rooseveltu ir
TALINAS. —“Paewaleht”
gos
iš
lėto
vesti
surašinėjimų.
greso
atstovus,
kad
jis
pats
bės kontrolėje.
škiai pabrėžta, kad vyriausyjam pasakyti, kad tik jis savoj
praneša, kad Estijoje uoliai
irkongreso
nariai
yra
krųšte
bė8 pareiga be'kitko “palaiky
Respublikonai atstovai grie varomi parengiamieji darbai
įsikišimu tegali sulaikyti gražmonių
gerovės
direktoriai
ir
ti krašte abelnų gerovę.” Tad
žtai priešinosi šiam bfliui. Ta Pabaltijo valstybių ekonomisiantį plieno pramonėje dar-1
stų konferencijai birželio mėn.i16^1^1 rūpintis n« Vter
Jr glodi aiški mūsų parei! tatorių Aug. Voklemarų, už- čiau tas negelbėjo.
bininkų streikų. Tačiau atsto
žmonių
dabartimi,
bet
ir
atei

.
..
...
rauktas
jo
trečiasis
iš
eilės
kega,
sako prezidentas, krašto
vybė nieko nepešė, prezidentas
pabaigoje Taline surengti.
BERLYNAsj birž. 8. — <Vo- S’nimasis pagrobti Lietuvos
žmonių gerove daugiau rūpin
atsisakė jų priimti. Jis ir be
Estų tautipis komitetas jau timi.
Per pereitus 15 mėnesių, tis. Ateinančių žiemų gal jau
tos darbininkų atstovybės ge kietijos ekonomikos ministeris valdžia sugriovus prezidento
pasiuntė savo atitinkamus parai žino, kas darosi plieno pra K. Schmitt paskelbė dekretų, Antano Smetonos diktatūrų.
‘ siūlymus į Rygų ir į Kaunu. sako prezidentas, jau daug kas teks imtis pirmųjų socialės ap
monėje, kad kai kurie darbi kuriuo varžomas vilnų ir ge Seniau prez. A. Smetona ben
Estų ekonomistų sluogsniuose atlikta krašto ekonominiam draudos vykdymo bandymą,
ninkų vadai stato per dideliais lumbių vartojimas. Vilnonės drai su A. ’Voldęmaru valdė
LONDONAS, birž. 8. — An reiškiama nuomonės, kad kon gaivinime. Daug knn pagelbė kad palengvinus piliečiui ir
reikalavimus. Jis žino, kad gelumbės gali būt laisvai nau kraštų.
gių fašistai, Sir Oswald Mos- ferencija pasiseks, kadangi pa ta parblokštam žemės ūkini ir jo šeimai gyvenimų.
organizuotų darbininkų vadai dojamos vien valstybinių or Londone gautomis žiniomis ley vadovaujami, Olympia sa-1
laiku tarp trijų Payra priešingi, kad plieno pra ganizacijų uniformoms. Kas pažymima, kad A Voldemaras lėje turėjo susirinkimų, kurį Į ^altijo valstybių .fttaė reikštis
US1
monei būtų skirtas darbo boar nori įsigyti eilę vilnonių dra į Kaunu nuvyko lėktuvu iš sa užpuolė raudonieji, kaip pats ekonominėje srityje artinimodas taip, kaip tas padaryta su bužių, turi prieš tris mėnesius vo ištrėmimo vietos vakar Mosley vadina užpuolikus.
si politika.
automobilių pramone, kur užsisakyti per tam tikras eko anksti rytų. Menka dalis ka
Pasireiškusioj kovoj apie
“open sbop” sistema palikta. nomikos įstaigas.
riuomenės, sakoma, jį parėmu 100 asmenų sužeista, kai ku
PARYŽIUS. — Komentuo bę paskatino imtig griežtų žy
O plieno pramonės darbininkų
si jo žygiuose, kad pagrobti rie pavojingai, ir 20 areštuo
DILLINGERIO SĖBRAS
damas Latvijos įvykina, “Teni gių ir tarptautinė padėtis. Iš
unijų vadai siekia į visų pra
krašto valdžių. Tačiau kariuo ta.
NUŠAUTAS
/ ps,” tarp kitko, paliečia ir ki- tikrųjų, niekam nepaslaptis,
monę įvesti “closed shop” ir
menės dauguma pasiliko išti
AV ASHTNGTON, birž. 8. —'tų Pabaltijo valstybių padėtį. kad latvių vyriausybė princi
tuo būdu išgriauti kompanijų
kima prezidento A. Smetonos KONGRESAN PAKLIUVO
NRA
administratorius John Jlaikraštis rašo: “Mes jau pe priėmė Kauno vyriausybės
unijas.
AVATERLOO, Iowa, birž. 8. vyriausybei ir ji sugebėjo pa
“GANDHI”
son nusprendė atsisakyti nuo esame atkreipę savo skaityto pasiūlymų, liečiantį susitari
Organizuoti} darbininkų va — Du miesto dektyvai čia už sireiškusių nepaprastų situ
dai užgina, kad jie siektų iš tiko ir nušovė Dillingerio sėb acijų išlaikyti pusiausvyroje.
WASH3NGTON, birž. 8. — kainų kontrolės ir koduose šį jų dėmesį, ryšium su Lietuvo mo sudarymų, kuriuo Lietuva,
klausimų visiškai paneigs, ka je esančia padėtimi, į vokiečių Estija, ir IntvTja pasižadėtų
griauti “open shop” sistemų rų Tommy Carroll, bankų plė
Pakliuvęs Kauno airportau; Šiandien į atstovų rūmų gale- dangi per daug tas buvo kri
nacionalsocialistų
varomų savitarpyje pasitarti visais
plieno pramonėje. Jie sako, šikų. Jam draugavusi viena
A. Voldemaras negavo progos | rijų pakliuvo kaž koks W. H. tikuojama.
propagandų tarp Baltijos jū klausimais, liečiančiais tų tri
kad siekia tik to, kad plieno merga policijos sulaikyta,
toliau žengti, kadangi ten jis Goodell, kurR buvo “gandhikompanijos greta kompanijų, Anot detektyvų, Carroll mė greitai suimtas, pažymima škai” apsitaisęs — vienmar AUTOBUSO KATASTRO ros srityje esančių valstybių, jų valstybių reikalus. Tai yra
kurios turi gintis prieš intri Pabaltijo valstybių santarvės
tini jų pripažintų Amalgama- j gį^ panaudoti ginklų, bet neFA TIES JONAVA
gautomis Ixindone depešomis. škinis ir su sandalais. Greitai
gas, kuriomis siekiama jas pradžia, kurios liksiąs — soli
ted VVorkers’ Association ko- snanSin
suspėjo.
liašalintas.
Autobuso katastrofų ties įtraukti į reicho srovę. Lietu- dariai ginti savo nepriklauso
Kiek anksčiau-iš Tilžės pa
lektyvio derėjimosi teisę. Plie
-----------------------/
no kompanijos, kaip žinoma, į NUŽUDYTAS IMPORTE- duota pasaulini žinia, kad A. UŽDRAUDĖ IŠVEŽTI ŽE Jonava ištyrus paaiškėjo, kad|Va, Estija ir. Latvi ja vra tei mybę. Toks regijonalinis susiVoRJemarui pavyko kariuome MĖS ŪKIO PRODUKTUS nelaimė įvyko trūkuR nso- sėtų! susirūpinusios ginti savo grupavitnas praktiškai suda
tai atsako, kad! Amalgamated
RIS
lams. Šoferis negalėdamas nepriklausomų egzistencijų, rytų kliūtį nacionalsocilliznės pagalba užgrobti Lietuvos
Workers’ Association darbi
ninkai per kompanijų unijas
Nežinomi du žudikai įsiver-| valdžių >r areštuoti eilę civi-!, SOFIJA, Bulgarija, birž. 8. mašinos suvaldyti, su ja ap kuri yra svarbi taikai palaiky mo spaudimui. Vadinasi, at
virto ir atsitrenkė į medį. Vir ti šiaurės rytų Europoje. Jų rodo, kad latvių vyriausybė,
gali turėti kolektyvį derėjima- žė į barzdskutyklų, 464 W. Chi linių valdininkų
į— Bulgarų vyriausybės pasi.
. A•, Voldemaro žygio
^^rptu uždrausta iS- sdamas autobusas apsisuko geografinė padėtis daro tų už ypač norėdama turėti reikalincago avė., ir ten nušovė
NūnK
keliR kartus. Kai kuriems dar davinį sunkų ir reikalauja iŠ gų laisvę tam klausimui svar
pareiškimas pa-4
,
..
...
Plieno pramonei gręsia str zio Russo, 50 m. amž., turtin toks pirmasis
r
vežti iš Bulgarijos visokius
pasisekė iš jo, nors ir sužei- tę valstybių vadų didžiausio j styti ru Lietuva ir Estija, noeikas ir kol kas nėra žinoma, gų maisto importerj. Be to, skelbtas Londono spaudoje:
žemės ūkio produktus.
Rtiertis, iššokti, o kiti buvo iŠ-, budėjimo. Tai reiškia, kad tų rėjo atsipalaiduoti nuo globos
kokių priemonių imsis prezi dar kiti (du asmenvs sužeista. . “Šiandien (birž. 7) anksti
traukti iš autobuso skeveldrų, valstybių politinei raidai ne politinių partijų, kurios savo
dentas Rooseveltas. Kai kurie
Kapčiamiestis pasipuošė.
Policija mano, kad tai juod- rytų Kauno garnizone paduo
Autobusas sudužo į šipulius. gali pasilikti abejinga tarptau kivirčais ir savo parlamenta
plieno pramonininkai parei
rankių darbas. Russo, matyt, tas išbandomasis aliarmas. Jo gatvės ir šventorius apso Lengviau sužeistieji jau iš li
škia, kad jie nieko nedaro iš
tinė viešoji nuomonė.”
rine veikla, jai kliudė priimti
nieko nedarė iš apturimų gra Vietomis pasireiškė nesusipra- dinti medeliais. Daug medelių goninės paleisti.
*•
streiko. Jie mano, kad tik ma
Plačiau sustojęs ties Latvi sprendimus, kurie yra reika
timas ir kiek tai neramumo irpadovanojo gerb. klebonas
sinimų.
ža dalis darbininkų išeis strei
jos įvykiais ir panagrinėjęs lingi dabartinėmis aplinkybė
tuo metu kai kur keletu kar kun. Zdančius.
M
kam Dauguma priklauso kom nijog jau rengias kovon prieš tų iššauta. Niekas nebuvo už
jų priežastis, “Temps” Įteigia mis
panijų unijoms, o kai kurie — streikų. Į fabrikas įėjimai muštas, nė sužeistas. Pradėti
savo straipsnį šiais žodžiais;
Valakbfidžiuos energingai ir
jokioms.
Šiluvos vyrų pavas. kongre
stiprinami, nusamdoma daug tyrinėjimai, kad susekus, kur gražiai veikia naujas klebonas CHTCAGO IR APYLIN “Svarbi latvių vyriausybės
Organizuotų darbininkų va j sargų ir kitoki pasirengimai ir kokiais tikslais kareiviai knn. Vasinkevičius. Žmonės KĖS. — Nepastovus oras; atsišaukimo į tautų vieta yra sas Ims birželio 17 d. Visa
[džiaugiasi.
ta, kuv sakoma, kad vyriausy- apylinkė ruošiasi.
Šaudę.”
Šilčiau.
dai nurodo, kad plieno kompa-' daromi.

PABRANGSIA PIENO
PRODUKTAI

PABALTIJO EKONOMINĖ
. KONFERENCIJA

VOKIETIJOJ VARŽOMAS;
VILNŲ VARTOJIMAS

_si dik.

RAUDONIEJI UŽPUOLĖ
ANGLŲ FAŠISTUS

NRA NEKONTROLIUOS
KAINU

—...
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rtlttHOMEKATOB KAINA: J. Amerikos Vaistytose:
Mekams— *0 00. 1’usel nietų — *3.50; Trims mėnesiams
— *2 00; Vienam mėnesiui — 7 5c. Kitose valstybėse
iaumerata: Metams — *7.00; Pusei metų — *4.(0.
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Skelbimą kainos prlslunčfenioe parelkalavm
Bendradarbiams lr korespot deniams raitų neffraJ» aapraeoina tai padaryti L- nepsfrtunUam iam
■tani pakto Šankiu.

Badaktdrtus priima — mm tlXS 1W 1-Stee eat

Kuomet A. Ponias su savo vo nariais. Pastebėjęs A. Bonas p. Voldemaras darė mėginimų nuversti
,
sužadėtine
O. Klimavičįiitt į cius 'tai esant nenormalu, kad
tautininkų vyriausybę. Nuo 1927 m. buvo lie
I plačiai pasidarė žinomi ir re galima sudaryti vien tik Įre
kos, žinoma, nepasisekusids “revoliucijos \
ngdavo koncertus, kai kam kį- , tuviška, jpasįtaręs su kitais nakurias rengė socialdemokratai ir liaudinin
lo nepaprustas pavydas. Tie ' riais ėmėsi atskyrimo darl>o.
kai.
.
Nors
lietuvių
išeivijos
istoA.
Pociaus
veikimą
ir
jo
pasitat pavydelninkai išleido al Tas jam pavyksta ir tuojaus
Pastaruoju laiku ne tik Lietuvai, bet vi
rija trumpa, hetį jau buvo į- sekinius koncertuose. ,
virlaiškius su užrašu: “du ga- stojasi A. L. K. K. Vargoni
soms Pabaltijo valstybėms susidarė daug ga
vairių dalykų, kurie turėjo
Matydamas jisai savo pasi- rsįaUbį asmenys pasauly” ir ninkų Sąjungos priešakyje.
na rinitų pavojų. Vokietijos naciai ypatinJ.

Žilevičius.

L.

M.

Aitam Pociam Jubiliejaus Prma

savo jubiliejinius minėjimus. sekimų visuomenėje 1914 m. atvaizdas.: A. Pocius prie pia Kadangi Chiougoje ir jos a
gai pradėjo smarkia akcijų, norėdami įsistip.
...,
*
d /ur i \ t• v
Jubiliejų yra visokių: liūdnų atidaro muzikos mokyklų ir1 no pritaria O. Klimavičiūtei, pvhnkėse yra kelioliku para
rinti Pabaltijo krašte. Jie pasiryžo Klaipė-. ...
, , . „
\
„
.
. .y , .
ir linksmų, nors pats žodis tik pradeda joje muzikos moksli o klausytojai miega. A pačio | pijų, tat jo sumanumu buvo
dos kraštų užgrobti. Pavojų yra ir is kitų,
linksiftunių primena. &iais alė nimo darbų. Pirm tai jis pa je parašas: “Žmones, knrie ’ suburti visi vargonininkai, kupavyzdžiui,— lenkų. Dėl to tokiu momentu
“DRAUGAS”
tais, ne tik Chicago, bet ir vi stebėjo, kad labai gabi daini lanko vakarus, kur dainuoja rie tik gerbė vieningų ir or
rengti pervfersmų gali tik aršiausias mūsų
UTHUANIAN DAILY KBIEND
sa lietuvių išeivija gyvenanti ninkė Ona Klimaičiūtė taipgi
ganizuoti} veikimų, į vieni} be
tautos priešas, nes kaip tik dabar yra reika šiame krašte džiaugsmingai lanko konservatorijos dainavi p-iė O. Klimutė ir kur skani
Publlshed Daily. Eicept Sunday.
BUB8CRIPTIONH: One Teai — *«.*4. Bis Months
ndrų vyrų chųrų. Ilgainiui ralinga tautos vienybė, kad atsilaikyti priešų sutinka Antano Pociaus 5G mo skyrių. Suėjęs su ja į pa-, bina ant piano garsus mūsų
— *1.11; Titre* Months — *IM; OM Month — 7Sa
■trope - Ona Tear — -*<••; Hz Ifontha — 14.M;
prol'esorius A. Pocius, kuip ! dosi piačiojoje Chicagoje neatakoms ir parodyti pasauliui jos jėgų vie metų gimimo ir 20 metų jojo ž.intį puadeda drauge rengti
Orvr — .M*.
Advertislnt » ‘'DRAUGAir' totu* bart remlta.
ištiesų jie jaučiasi tam vaka mažai vyrų soliidų, kurie Po
ningume. Prof. Voldemaras, kuris visai ne įsteigtos ir iki šiol gražiai vei koncertus ir parengimuose da
Adsartlslnc rates on appllcatlon.
rę esant. Visi pradeda tuojau ciaus sumanumu buvo prftrau"MUUGAS” 2834 & Oatoey Ava, Chicago seniai rašė straipsnius vokiečių laikraščiams kiančios Chicggoje Beethoveno lyvauti. Jiedu bekoncertuoda
žiovauti ir miega kaip išgins •kiumi į tų chorų, kurį vėliau
šmeiždamas Lietuvų, greičiausia bus tų pa Konservatorijos paminėjimus. mi taip susigyvena, kad rezul
ta O. Kliirrutės tokį gražų ba pavadino, pagedimui žymauj
čių vokiečių įrankiu sukelti Lietuvos viduje
Šia proga prisiminsime kiek tate to viso — susiveda ir lselį, kaip tik kad kaZ-ių pjio mūsų "kompozitoriaus — tau
sumišimi}, kad jie tuo pasinaudodami galė plačiau apie kuklų A. Pociaus tuomet drųsiai varomas mu
vimasi ir A. Pociaus ant piano tos žadintojo Česlavo Sasnaus
tų užimti Klaipėdą. Dėl to p. Voldemaro žy asmenį, kad ųupĮžindinus vi zikos mokykloje pedagoginis skambinimų ir kaip monkės ko vardu. Šiandien tas vyrų
n
gį, reikia skaityti smerktinu ir tiesiog išga- suomenę su jo nuveiktaisiais darbas abiejų drauge. Supran pasijudinimus. Žmogui atsila clmras turi geriausius Chica
mišku. Savo pasielgimu jis dar kartų įrodė, darbais išeivijos ^arpe.
tama, kuomet energingi ir a- nkiusiam į tų vakarų kur juo gos vyrus dainininkus ir yra
Užvakar ir vakar Amerikos spaudoje bu kad jam nerūpi Lietuva, bet asmeninė garA. Pocius gimė 1884 m. bir bu jaunį ėmėsi' su dideliu pa du yra visai kitaip išrodo ne geriausias kada nors buvęs
vo sensacingų žinių iš Lietuvos. Pranešta, bė, kaip mesi keletu kartų jau esame apie želio 10 d., Jurbarke. Nuo mn siryžimu muzikos srityje vei
gu kaip juos garsina. O Kli lietuvių išeivijpje vyrų cho
kad prof. ^Augustinas Voldemaras, sudaręs tai rašę. Jiedu su p. Smetona buvo geriausi žens turėdamas didelius palin kti, pasekmių ilgai laukti ne
mutė baigė Kačių konservato ras. Lietuva nors turi operų,
savo šalininkų grupelę kariuomenėj, mėgino draugai ir bendradarbiai. Jiedu kartu dirbo kinius prie muzikos, daug lai- reikėjo: mokykla augo moki
rijų, A. Pocius pabaigė Mul bet labai užvydStų Ohiragai
nuversti dabartinę Lietuvos vyriausybę, ku opozicijos darbų kada Lietuvų valdė demo ko jai pašvęsdavo. Neilgai tru nių, mokytojų ir rūmų skai
kių konservatorijų ir dabar tokio choro. To laipsnio pa
rios priešakyje stovi jo vakarykštieji drau kratinės grupės, jie sutartinai dirbo ir po kus išmoksta gerai valdyti čium. Buvo laikai kuomet bū
mulkina visuomenę”. Tai tik siekta dėka Pociaus dideliam
gai p. A. Smetona ir p. Tūbelis. Į Amerikos 1926 m. perversmo. Bet p. Voldemarui pa vargonus,, pianų, smuikų ii davo arti 300 mokinių! llgai- vienas, bet ir tai ryškus vaiz sumanumui jo vadov-ybėje.
dienraščių skaitytojus ta žinia nedaug tepa- sidarė ir opozicijoj perankšta, dėl to reikėjo fleitų. Garsus buvo Jurbarke ! niui atsirado reikalas gauti das iš daugelio atsitikimų, ku Nuo daug metų iki šiai dienai
veikė, nes perversmai ir pasikėsinimai šian jo nusikratyti. Po pastarojo įvykio p. Volde tuomet muzikantas. Matyti, mokslo teises mokyklai, kad rie stengėsi jam kliudyti. Bet jis yra vyriausias šio choro
dien jau visai paprastas yra dalykas. Žmo marui, spėjame, bus labai “karšta”. Ligšiol kad iš mažens lntvo rimto nu-' baigę, mokiniai , galėtų gauti A. Pociaus asmuo tiek buvo vadas. D kaip būtų gražu, kad
nės su jais apsiprato. Tačiau į lietuvius blo-. ar tik nebijota jis griežčiau pabausti, bet da sistatyino, šalę muzikos stro valstybės įstatymais paremtus savotiškas ir ištvermingas, šiais metais A. Pociaus dvi
go įspūdžio sudarė. Mat, jie gerai suprąn- bar bus gyvas reikalas.
piai lavinasi bendrojo mokslo diplomus. Tas irgi atsiekta. kad nieko nepaisydamas žen gubo jubiliejaus proga, tasai
ta, kad tokie įvykiai neina Lietuvai ir ben
u-. , , •
• •
v.
...
ir jau buvo pasiryžęs vykti į Šiandien ta mokykla turi la gė pirmyn prie užsibrėžtojo vyrų ehoras pervažiuotų su
Butų labai gera, jei po šio nelaimingo , *
...
karo mokyklų. įkilus rusų - ja bai garbingų vardų — “Beet tikslo, kad šiandien jau 20 me pačiu lyderiu po didesniasias
drai visai mūsų tautai į sveikatų. Jie labai
įvykio, erzinančio visų mūsų tautų, dabarti
ponų karui, jttttftam Antanui hoveno Konservatorija” ir va tų sukanka jo besitęsiantis da lietuvių kolonijas ir parodytų
neigiamai veikia į tautos psychologijų.
niai Lietuvos vairininkai pasuktų valstybės
lstybės įstatymais pripažintas rbas, o tų, kurie pašiepė jo kų Cbieuga rinitai dirbdama
Kiekvienas perversmas arba kad ir me gyvenimo vairų į teisėtas vėžes ir atstatytų pasidaro baisu ir jis' niekam
nesakęs išdūmė Ameri teises. Tuomi dar A. Pocius darbus ir ba-ndė kliudyti — muzikos dirvoje p ra nuveiku
nkiausias mėginimas nuversti vyriausybę, ne tautos vienybę. Kol to nebus padaryta, vai- "nieko ----nepasitenkina: jis vyksta Eu nieko nesimato.
,
.
.
.
’
kon, tai buvo 190o m.
si. Tai tikrai būtų didelis
žiūrint kas jos priešakyje nebūtį, reiškia, stybės
gyvenimas vis eis liguistu keliu iri AtsWūręs Metimam krašte ropon ir ten stengiasi pažinti
Turint omeny 20 mėtų rito džiaugsmas kolonijoms tokių
kad ne viskas ramu '“vakarų fronte”, kad duos progų nenuoramoms triukšmauti ir val, ėmėsi i-argonininkyrtės pas moky-kbj tvarkę ir kai kę pri- Į Jį””,£££ "ku'“ie k
svečių susilaukti. Jei daugu
kur nors yra negerumų, nesveikumų ir tau stybę į pavojų statyti.
li«4«,«r i.ydT/Ar. i Inil.’irili uairoioi Vi tilo fn <i «i '
.
.
, svetimtaučius, nes lietuviškos
Į taikinti savajai, ftale to, u. a met buvo šimtai
mokinių, tat moj vargonininkai A. Vanatoje nėra vienybės. Nors mes.gerai žinom,
vietos nepasisekė tuoj surasti. Pocienė vykstu Italijon pągi aišku kiekvienam, kiek yra guičigi .jr
beveik visus
kad p. Voldomarac yra anižiiCfii1, tiesa pa
Nieko nelaukdamas tęsia inu tinti dainavinib studijų, kad I>er mokyklų perėję mokinių koncertus ir 'vaidinimus ren
sakius, gabus opoaicijonierius, nenuorama ir
zikos mokslų jau konservato grįžusi galėtų visų tai įdėti į ir kiek asmenų yra gavę pro gia, tat šiam chorui dar uo
Šiame numery mūsų malonūs skaityto
saumylys, tačiau jis susirado sau šalininkų
rijoje ir laike 9 metų sunkaus, mokyklos darbų. Apart to, ku gos -joje susipažinti" su muz i liau pasidarbuos. Ar nebūtu
net kariuomenės tarpe ir gal būt nedaugiau- jai ras komp. Žilevičiaus rašinį, kuris išduo
sisternatingo ir pasišVentusio rį laikų padainavo Lietuvos
gražzii, kad šiais metais, pra
da komp. Antabo Pociaus amžių. Pasirodė, darbo gauna “Šačbelor of Jlu- Operoje ir jų apleidusi grįžo kos elementais. Taip pat daug
sia trūko, kad įvykinti savo biaurų žygį,
dedant visus didžiulius Ame
Visokiems “revoliucionieriams” nerimti kad jis jau sulaukė 50 metų amžiaus, nors sic” diplomų ir kaipo didelio Chicagon, kad konservatorijon yra vargonininkų, kurie šian rikos lietuvių seimus, kur su
dien džiaugiasi gavę progos
duoda progų tas faktas, kad Lietuva dabar iš jo išvaizdos ir dvasios nieks nepasakys, atsižymėjimo specialybėje gau į sukoncentruoti visi} pasiektąjį
toje mokykloje gauti muzikos sirenka mųstantysis lietuviš
neturi žmonių rinktos valdžios. Viskas re kad jis jau pusę amžiaus gyveno. Savo dva- na aukso medalį. Tai buvo pi- patyrimų Europoje. Kavaimi
žinių, taip gi dainininkų, smui kas elementas - lietuvybės vi
rmutinis aįplo„iuotas |ieluv,
miasi kariuomene ir policija. Kariuomenės šia ir veiklumu jis, ištikro, tebėra jaunas.
u, mokykla augo kaip tekininkij sėkmingai iš savo iš ršūnės, kad ir šis choras atsi
viršūnėse stovintieji juk irgi žmonės, ku
Komp. Al'Pocius daug dirbo muzikos ir pianistas. Sale piano studija šia su mielėms. Mųstancioji vi vystytos specialybės kalbamo lankęs kaipo viršūnė muzikos
riems galima žadėti aukštesnes rangas, di dainos srityje. Nemažai jis dirbo ir šiaip jau vo vargonus ir muzikos teo- suomenė daiaugėsi ta įstaiga,
je mokykloje gražiai gyvena vokalinio ensamblinio puoštų
desnes algas ir tuo būdu palenkti į savo pu mūsų erganizuotoj visuomenėj, priklausyda- ■’ relinius dalykus.
nes aiškiai matė jos naudų'
Nereikia pamiršti, kad konse tuos seimus ir parodytų savo
sę. Tokių gundytojų šiais nenormaliais lai mas prie mūsų organizacijų. Ypač mes, chi- į par tebebūdamas studentu Keikia pasakyti, kaip mokinių
rvatorija turi ir pedagoginį darbų rezultatus. Tai galima
kais netrūksta. Ypač jų daug. yra ten, kur cagiečiai, daug už kų jam turime būti dė-'jįs jau buvo plačiai žinomas tarpe taip ir mokytojų, nema
simphoninį orkestrų susideda be didelių sunkumų atsiekti,
valstybės vidaus politinis gyvenimas
neina
kingi, nes jis chieagiečių tarpe didžiausių sa-, chicagoje, nes nuo 1907 metų žai mokykloje gavo užsiėmi ntį iš virš 30 narių.
j A. Pocius, matydamas, kad
*
teisėtais keliais. Kiekvienam nenuoramai vo amžiaus dalį yra praleidęs. Jo įsteigtoji'• jau jį sutinkame veikiantį kai- mo ir svetimtaučių. Bet rado
yra labai daug jaunuomenė?,,
duodama proga eiti prieš valdžių ir turėti rr užlaikomoji Beethoveno konservatorija,: p0 pianistų, solistų ar akom si irt gerųjų “draugų”. Viso ftalo pedagoginio darbo A. kuri nori tik dainas dainuoti,
pasiteisinimų. “Jei p. Smetona gali sudėti kuriai šiomis dienomis sueina 20 metų, yra1 poniatorių ,lietuvių parengi kiais
kinis hm
butluis kai kurie stengė- Pocius galriai veikė ir organi organizuoja prie Vyčių Chica
meškos”’ natarnav:patarnavi zaciniani darbe. Kai pradžio gos apskričio “Dainos” cho
valdžioje be tautos atsiklansimo, kodėl aš, viena iš mūsų kultūrinių įstaigų, kuria tik-1 muose. Ir nuo tų tat Įniko, kur 1 si
K‘ teikti “tncSkoB
•
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•
X*
.
1*1
*
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•
*j
Voldemaras, to negaliu padaryti” — taip, rai galime didžiuotis.
: tik nepažvelgši-d tų laikų iš mus. Jų yra vienas labai cha- je įsisteigė lietuvių - lenkų
rų ir jį keletu metų sekinin.I
l>e abejonės, galvojo p. profesorius. Pana
Dienraštis ^‘Draugas” linki jubiliatui p. I ei v i jos spaudų, visur randame rakteringas ir todėl .pasivėly- , vargonininkų sųjunga, tat A.
(Tęsinys 3 pusl.)
vienur bei kitięr minint apilsiu kiek ant jo apsistoti.
• Pocius, VI. Daukša ir kiti bušiai galvojančių yra ir daugiau, nes ne vie- Pociui ilgiausių metų!’
Skelbimai sekančiai diena* priimami iki
fi vai. po -piet.
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VOLDEMARO

“REVOLIUCIJOS

KOMP.

ANTANAS

POCIUS

Didžiuliai ryžių ir soros laukai, ku
rių Įiakanka prasimaitinti 50 milijonų,
taiji pat tabako, arba tos plantacijos ir
šilkaverpių kirminėlių auginimo įrengi
mai buvo apsemti ir maišėsi ūžiančioj ne
švarioj geltonoj vandens jūroj.
Potvinio buvo sunaikinta per 120,000
kv. mylių derlingos dirvos, penkiose —
Jau iš senų laikų Kinijoje yra įtai Hnpch, Hutiano, Kiangsi, Anhwei ir Kiangsu — provincijose, sugriauta 4 mil.
syti pylimai ir |.ųiių krantų apsangos,
kurios, tirpstant sniegui ir užėjus perijo- gyvenamų namų, 23 mil. padaryti be pa
dlškiems lietums, gelbsti Kiniją nuo pot stoges ir 00 mil. žtfionių ati<tuoti į bado
nasrus. Jie maitinosi atmatomis, pūvan
vynių. Tačiau šį kartų įvyko kitaip.
Pinigai, kurie buvo paskirti kaip tik čiais lavonais. Tūlistaučiai jų kasdien kri
ap-i
ojimni nuo pdtvynio, kuominbin sdavo nuo tifnso, choleros, maro ir kitų
. 4 .>
V
go buvo išeikvoti visai kitiems tikslams.
fti kalasimfa pribaigė Chiang Kai Liepos ir rugpiūčio m. prasidėjo boi- •
Farašė

dr.

jur.

Išvertė

ir

Jonas

m«d. <J.

R.

Kreitneris

Labanauskas

Už Kinijos Pečių
Stovi Maskva
(Tęsinys)

sios liūtys, finų lr jūros pylimai piadė-

sliekų. Jis

pralaimėjo kovų

sn bolševiz

mu. ‘kuris visu smarkumd toliau sunkia
si į -HiO mil. kiniečių tautų. I*raga i Stingas
Yangtsckiango up'* smarkiai išsiliejo,
linukai'., vidurio Kinijos pramonės kuoniinlango klikos veikimas jiadarė lai,
kad kinietis Įiasidarf palaužtas ir nebeceiilras, kinis savo tabako, degtukų falui
knis, mafūoųia, alyvos -Įun dvklomis ♦T utaparvs.
aiKliiiu.i \ ,'ipvkloiiu , im
hm j. utį vi- ;
si.tii<ti<*»i jau didesnė negu ketvirtoji
sų vidaus rinkų, dabar visas paskendo Kinijos dalis yra komunistiška,
vandeny
šiaurės Mongolija šiandien bėra tik

savo vardu Kinijos dalie. Nuo DEK) m.
gegužės m. ji yra pavesta Maskvos užsie
nio koinisarijatui, kuria jų via facti lai
ko kaip SSSR-o dalį.
Sinhiangas (Kinijos Turkestanas)
taip pat jau yra bolševikų įtakoje. So
vietų sistemos jie nėjveda ikišiol tik dėl
to, kad tai kenktų laisvajai prekybai, iš
kurios Maskva turi tiek daug pajamų.Vidurio Kinijoje komunistinis sąjū
dis yra labai smarkiai išsiplėtęs. Jis api
ma 80 mil. gyvenamų sritį, kurių valdo
komunistų armija. Tenai jau rodėsi bai
susis komunistinis monstram.
Bolševikiška Kinijos agrarinė revo
liucija yra patapusi galingu faktorium.
Maskva šiandien jau yra pasirengusi pa
naudoti Kiniją pasaulinei revoliucijai!

jo braškuti.

9.

467

MILIJONAI

NAUJŲ

BOLŠEVIKŲ

Bolševizmas suskaldė Kinijos darbi
ninkiją ir inteligentijų į dvi priešingas
stovyklas. Po to ėjo bolševikiška agrarino revoliucija.
80 milijonų desperuotų žmonių jau

yra konumibtų valdomi ir kovoja prieš
Nankino tautinės valdžios kariuomenę.
Išpūstijus šiaurėje ir žiemos vaka
ruose didžiulius plotus derlingų taukų ir
potviniams sunaikinus jau gana gausin
gas kultūrines sritis, kaip oficijaliai pra
nešama, 200 mil. žmonių liko be užsiėmi
mo. Tai puikiausia dirva augti komuniz
mui.
Krašto vargas ir skurdas pasidarė
nebepakeliami. Dabar, kaįp kad bendrai
visada būna
sten• * lokiais atvejais, žmonės
•
giasi jėga atsikratyti valdžios tų, prie
kurių ta nelaimė įvyko fr kurios kalti
ninku tik jie vieni paprastai yra laikomi.
Bolševikai, pasinaudodami šiuo pa
dėjimu, skuba ištiesti klaidingų savo pa
galbos rankų. Tnd dal>ar yra didelis pa
vojus, kad visa Kinija su savo 467 mil.
gyventojų gali pasidaryti bolševi kiška.
Kinijos komimizmas trumpo laiku
gali apimti visų Aziją, kuri jau dabar
yra gerokai komnnistiškai nnfeikta. Rau
donoji Azija, susijungnsi bu raudonąja
Rusija, būtų didžiausias pavojus visam
pąsauliui. Kinija jau yra patapusi komu

nistams svarbiausiu punktu pulti visų pa
saulį!
Jei norima šį baisų pavoju prašalinti
bent paskutiniu momentu, tai tam rei
kia, kad Europa, ir Amerika tuojau eitų
Kiniją su savo pagalba!
Pirmoj eilėj žmonės turėtų būti nu
raminti ūkiškuoju atžvilgiu. Pirmiausia
reikia ten gabenti reikalingiausių maisto
dalykų, paskui jau padėti atstatyti kraš
to ūkį, atitaisant pylimus, kanalus, gele
žinkelius, gatves ir t.t.

J Kiniją vėl reikia Vežti pinigus ir
darbų.
.
,.
Komunistų židiniai turėtų būti nu
šluoti ir, veiklios propagandos priemonė
miR, atimtas įš jų pagrindas. Pirmiausia
reiktų žmones įtikinti, kad komunizmas,
kaip tai puikiai parodo Sov. Rusija, tik
laikinai paliko nepaliestų šeimų sistemų,
tačiau vėliau iš jmgiindų sunaikins ir šei
mų, ir turtų, ir kultūrų, ir visus jmpmčius.

(Bus

daugiau)

lionis, biržei ir 9 d., 1934
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didžiulį chorų-chorą. Tas pa- rkestrą. IS to kas iki šiol pa
siseka lengvai padaryti, nes sakyta, matome, kad A. Po-

pritaria ir jį pakviečia hūti
to choro vadu. Tat jis visui
kur tik yra vieši pasirodymai
su jungtais chorais ar tai tarpe svetimtaučių, ar tai Lietuvių Dienos ar Dainų Šventės,
visuomet jj matome vadovaujant, širdingai gelbstint atskirų chorų vadams.
Kuomet konservaioriję. pradėjo lankyti ir jauni vaikai
mokyklinio amžiaus, o jų mįlosi nemažas būry^ Šv. Jurgio parapijos mokykloje, tat
jis prigelbstint mokytojoms vienuolėms organizuoja simfoninį orkestrų, kuris jau turi
apie 60 narių. Kuomet buvo
ęhicagos Arkivyskupijos katalikiškųjų mokyklų orkestrų
konkursas, A. Pociaus vedamas Šv. Jurgio parapijos mokyklos orkestras laimi pirmą
dovanų ir du kitus metus po

ŠALDYTUVŲ PIRKĖJAM
T I K

Peoples Krautuvės
SIŪLO

s,

i

IR

DUODA

ATSIVESKIT SAVO ŠEIMA

dantis iš’virš šimto narių, ko
nservatoęija, Sasnausko ir Jnngtinių chorų vadovybe. Ne
rasime kito tokio žmogaus Amerikos lietuvių tęirpe, kuri*
šiandien būtų taip organizuoCHICAGOS PUOŠNŲ
tai veikiantis muzikos srityje,
1
u
m r
Taigi,* latvių skelbiamos žikaip A. Pocius. Jo paties da nuvykęs net i Rygą ir Tali- .
, , T • ,
» »•
*
.....
mos, kad Lietuva anksčiau
rbai patys už save kalba ir ną. JVienur
ir kitur us patie. ,.
.
. y
i
pnes Pabaltijo vaigarbę teikia. Netenka Čia jo kė s,jungos plau, Pl„„ !r■į priešinosi
styhių sąjungos į8t„-gimą yri>
kių pagyrimų taikinti ar ieš- Rygoj ir Taline huvo pnim-'
pagrindo. Lietuv4
koti, nes patys faktai už -tai
tas ir pasirašytas protokolas, buvo pirmoji, kuri iškėlė tokalba, kad jis yra šiandien
Ateikite ir atsiveskite vaikučius j Pasaulio
kuriame būvio numatytas šių kios sąjungos reikalingumų,
Chicagoje centraiine muzikos
■ Puikiausį Vasarinį Rezortę
figūra, o taip pat seka ir ki- trijų valstybių glaudus ben- paruošė jai planų ir pati pirs
Visuomet Vėsu ir Smagu
tos kolonijos, kurioms yra Ir- dradarbiavirnas aŽsienių po- moji padarė žingsnių šiam Viena Mylia Ežere
Tsb.
VISIŠKAI PO NAUJA VALDYBA
gi dvasinis akstinas. Prie to litikoje. Be to, tada buvo pa- planui įvykdyti.
reikia pridėti ir tai, kad jis
VISUOMENEI VISKAS DYKAI
yra geras vargonų virtuozas
Puikios vietos poilsiui. Daug kėdžių, stalų
ir taip pat kompozitorius, pair visokių patogumų mankštibimams. VISIEMS
rašęs nemažai veikalų, knriais
DYKAI!'
naudojasi netik Amerikos cbofe
Mainykitės nuo bile gatvėkariu tiesiog j Pier.
rai, solistai, bet ir Lietuvoje,
Daug vietos automobilių parkinimui dykai. Pa
. Iš jo parašytų veikalų nors
Pasiūlo
Specialiai
sumažintas
kainas
dėl
kankamai
vietos. Nė jokio susikimšimo.
dalį paminėsiu
jų yra knr
JUNE BRIDES ir visų kitų, kurie ieško
kas daugiau: — chdrui — Vy
Puiki muzika simfonijos orkestros. Pasauly
tauto maršas, daug išvystytų 1
puikiausias pavilijonas šokiams. Visokių žaislų
pirkti visokių namams reikmenų
liaudies dainų, operečių: ‘Na-Į
vaikučiams.
stutė’, “Katriutės Gintarai’’. .
ATEIKITE ANKSTI; IŠBŪKITE IKI
“Pabaigtuvės”, “Kuprotas 0VĖLUMOS IR GĖRĖKITĖS VESIU
. EŽERO VĖJELIU
želis”, vaikams operetės —
“Pumpurėlis”, “Grybai” ir
k., solo balsui visa eilė, o taip
pat piano solo. Čia suminima
tik dalis jo darbų.
iamas Išskirtinai
Todėl baigdamas šį rašinėlį
i turiu pareikšti didelio džiaug
smo, kad svetimųjų tarpe ap
sigyvenęs A. Pocius galėjo
taip toli pažengti. Tam reika
vertės seklyčioms, Valgyklų ir
linga Dievo dovana ir prie!
•Birželio 16 Dieną Ekskursija
$39.50
to sugebėjimas savo mokslą
vertės, puikūs nauji Kaurai,
NEW YORK
sunaudoti visuomenės gerovei.
$19.75
Šia, tat, proga tenka palinkė
ti Jnbiliatui geriausios svei$50.00 narijos mados gesiniai pečiai p© $27.50
LIETUVĄ mažiau
1 katos ir ištvermės tolimesniam
kaip 8 dienos
$45.00 vertės gražūs ir tvirti
darbe, o kas svarbiausia, kad
Breakfast setai po ....
.$22,75
Platesnes Informacijas teikiam ir parduodam Laivakortes.
Beethoveno Konservatorijoje
• - Įt» • r*
Padarome visokius popierius ir (JokuitientiLs. Siunčiam pinigus |
išsiauklėtų eilės tinkamų dar $30.00 Naujausio padarymo Studio
L I K T IL Y A
bininkų, kad seniesiems pasi
Ooucbes po ............. ,...
#1S.75
PERKAM
traukiant iš darbo lauko, gar
820.00 vertės garantuoti Springsiniai
NOTARY
lietuvisbingai neštų A. Pociaus iškel
Matrasai po............. ✓........................
į
9.95
MORTGMEMHKERS
j
J^
KUS
bonus
PUBLIC
tą muzikos vėliavą išeivijos
Garantuoti gražūs 7 arba 8 tūbų
tarpe. Labai gražiai pasielgtų
$19.50
choro vedėjai, kurie per tiek
«
metų jojo veikalus naudojo,
12 meti) teisingai pamatuotas biznis.
pasirinkimas visokiausių refrigeratoSUSIPAŽINKITE IR REMKITE LIETUVI.
kad šiais metais visuose pa
rių Nūo .......
$88.00
rengimuose vartotų knodanImame senus baldus į mainus ant naujų.
e
giausiai jo kūrinių ir choris
Duodame didelę nuolaidą. Lsngvus išmokėjimus
tams paaiškintų jo nuopelnus.
' PRITAIKOME VISIEMS

*10,000,000

NA VY PIER

Miegamų

Didžiausį pasirinkimą,
Teisingiausią kainą
Lengviausius Išmokėjimus
Geriausį patarnavimą
5-KIŲ METŲ GARANCIJĄ
ant geriausių išdirbysėių

Kambarių

setai

po

.

FRENCH

9

psr

12

pėdų

dydžio

po

.

ILE

DE

LINE

FRANCE

Express

.

Laivas

R E F RI G E RATO R IŲ
Šių visų išdirbysėių sekaųėiom I

kainom sykiu su pristatymu,
ir

Įrengimu

nuo

1

iki

5

metą

■ £

11

garancija

NORGE
$116.50

GIBSON
$98-50

GRUNOW

IIL
9. H
■

•

fl

J

INSURANCE

<BiaBBn^ra®K

Radios

J

’IU

CROSLEY
£9950

po

.............................

rtb

Tek

STR.,

LAFAYETTE

1083

Bridgeport
Hardware & Paint Corp.

SPARTON
L-CiLVU'in

LEONARD

$132.50
MAJESTIC
$89-50

FRIGIDAIRE
$117.00

WESTINGHOUSE
$137.00
Nevaržyk savo tiesa*, ateik | PEOPLES KRAUTUVES Ir pnataklrk
nui refrlgemtor|. kuris (M Tamstų gerimislai patiks, kuomet tik Šio
se krautuvėse turite progos palyginti vienų
kitu ir ilk vien gerųjų

iMIrhysčių n frlgeratorius.

Plačiai nuskambėjęs balan
džio mėn. pabaigoje Latvijai
I ir Estijai įteiktas Lietuvos
memorandumas dėl Pabaltijo
1 sąjungos įsteigimo ir glaude’ snio šių trijų valstybių ben1 tiek Lietuvos vidaus, tiek už
sienių spaudoje susilaukia įvairių komentaru. Paskuti
niuoju laiku, dėl Pabaltijo są
jungos įsteigimo daug kalba
Latvijos spauda" ir nagrinėja

3222-26So. HalstedSt
J.

Kaledinskas,

vedėjas

Didehiausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierą ir
visokių geležinių reikmenų eu numažintomis kaino
mis kaip tai: sieninių popierų kainos numažintos Vie
nu trečdaliu, negu buvo pirmiau, kurių turime 500
skirtingų rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:
SPAR Vamish, galionas........................... $-J
ir aukščiau.
"
ALIVINES maliavos galionas .................. , 98c
ir aukščiau.
•
>
3214

SO.

HALSTED ST.

įleidžiame gražius radio programus kas Nedėldieni
11-tą valandą prieš pietus, iš stoties W. G. E. «?., KfO
Kilocykles.

Į

l.

I.
l.

2536-40 W. 63rd St

Tel. Lafayette 3171

Tel. Hemlock 8400

Bėl Informacijų, Galite Tolefovmotl: HEMLOCK S4OO arba LAF
AYETTE. A17I. Imame šernų ledaune ar Mie rakandus J mainus ant
naujų refrigeratorių ir duodame gerų nuolaidų. Malonėkite atsikreip
ti ir paaitetriautl.

RAUDONOSIOS ROŽES KLIUBO Iš CICERO
Sekmadienyje, Birželio-Jtine 1O, 1934 m.
LIBUSE PARK
4301 South Harlem Avenue
Stickney, Illinois
Tai bus vienas iš šauniausių piknikų. Gera muzika, įvairūs žaidimai, $150.00
dovanoms. Septynios (7) progos laimėti. Jei tą dieną lytų, tai visa iškilmė įvyks
Liuosybės Svetainėje, 14 St. ir'49 Ct. Užtikrinta visiems smagiausi laikai.
>

,

'

RENGIMO KOMISUA.

JŪSŲ

TAUTINĖ

KLAIPĖDĄ

(por Copenhagą)

JUBILIEJINIS PIKNIKAS

4179-83 Archer Avė.

7261

Tel. Victory 4226

Prie to, mes parodyntm rimrg kitokių priežasčių, loodėl GERIAU
APSIMOKA pirkti tsfrigim torj is didžiausių Ir atsakomingianslų
Lietuvių Krautuvių Chicagoje.

MANU FA CT Uk IN

Victory

Tel.

l.
I.
DIDELĖ

IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO
8. FREDERIK VIII .. Oegniės 2
8. UNITED 8TATE8 .. BirleUo 1
S. FREDERIĖ VIII .. Birfelio 3
8. “UNITED STATES" .. liepai 2
S. FREDERIK VIII .. RngpiMio 1

VASARINĖ

EKSKURSIJA

ypatiškai vadovaujama Juoao Jantuh’o, Jr.
laivu "FREDERIK VUI"
U Ncw Yorko Birfelio 30 d.
Dčl informacijų Icreipkitčn pn* vietinį agentą arba į
"DRAUGAS"
Chicago, Illinois
2334 Se. Oakley Avenne.

130

N.

La

Šalie

St—

Ohicago,

DI.

šeštadienis, birželio 9 d., 1934

PIKNIKAS-KERMOSIUS SV. ANTANO PAR. CICERO
tirnFI inir
in IIIAir n mm A mo A
ĮVrlikl Ijljr KIBl/r| 4|| —
I/
|M lZl
• ■ HblrfcfclBMfcj IflHfcLLIV »WlW I f IrBasIlf^y ■ WW ■
~

.v

^us Visokiausių Įvairybių,!* Polo — Airobilius, Beibių ir Mamų Paroda. Klebonų Imtynės,
Bnlvariškių ir Ciceros Biznierių Gudrybės, llgaveidės Pagavimas, Baseball Žaidinys ctc. ctc.
Nuoširdžiai kviečiame visus Ciceros, Chicagos ir Apielinkės Lietuvius. Good time užtikrinta.,

j

'« *

Daržas atsidarys 11 .A. M.

/

VYTAUTO DARŽE, 115-tos gatv. tarpe So. Crawford ir Cicero Ave’s

Įžanga 25 centai.

1 —:—

klebonas ib komitetai.

Auto Paikinimas bykni.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■auiiiuHunHHBanmBHBaemnnaBnnnnmHnnnniHnnBiHBMHnmi
įteikta dovanos. Draugi- lonėkite susirinkti pažymėtu dvasinėj puotoj Aušros Vartų Prograino vedėja buvo M. ŽiMISIJAS ŽMONĖS SIMI-. “ XI",; MM«UB UŽBAIGIMAS I bus
ja kviečia visus atsilankyti. laiku, nes vakarienė *ir prog bažnyčioj. Nors kvietiniai bu- baitė, Sodalicijos Apskričio pi
|
Rengimo komisija ruošias rama prasidės lygiai 8 vai.. vo siųsti visoms-sodalicijoms, nu. Raibėjo apskr. dvasios va
landų vakare. Po pamaldų
LINGAI LANKO
vįsua kuo gražiausiai priimti. Lauksime visų.
tačiau nesimatė sodaliečių iš’das kun. Jonelis ir kleb. kun.
žnyčioje, parapijos svetainėje
ba

So.

Chicago.

Sv.

Juozapo j

Lukošiūtė

Bridgeport, Cicero ir North Mačiulionis ir sodalicijų pir-.
graži programa mokslo parapijos svetainėje sekirtadie
Komisija
v. Cicero. — Sv. Antano Nove-, įvyks
metų užbaigimai ir diplomų nio vakare, birželio 10 d. į ’
Side.
mininkės. Ona Pužauskaitė,
nos misijos prasidėjo birželio
vyks
graži
ir
įdomi
mokyklos!
įteikimas mokyklų baigian
Po mišių svetainėj buvo bc- Dievo Apvaizdos parapijos so
d. vakare. Pamokslus sako.
užbaigimo
programa.
Sv.
Ka

tiems.
.
i
Gegužės 27 d. daugiau kaip ndri pusryčiai, kuriuos paruo- dui ieijos pirmininkė, pakvietė
gerb. Inisijonierius Bružikas,
zimiero seselės visuomet gra
jėzuitas. Žmonių, ypač vaka
du šimtai mergaičių dalyvavo šė Mest Side sodalietės, va- sodalicijas dvasinei puotai kiMetinė Sv. Antano šventė į- žiai prirengia vaikučius. Be
rais, lankosi ^ana daug. Ci
į dovaujant M. Žihaitei, B. Pe- tais metais į Dievo Apvaizdos
to, bus patiekta gražių dainų
ceros vyrai katalikai galėtų vyks birželio 13 d. Novenos ir didesniųjų mergaičių cho
Marąuette Park. — šį vaka
Įtraitytei, E. Dobrovalskaitei.. bažnyčių.
,
. .
'misijos baigsis 7>50 vakare iš
gėriau pasirodyti dvasiniame ....
• . ...
ro, nes ir jos yra prisirengu rų, parap. svetainėje, didysis
, kilminga procesija ir suteiki
sios. Girdėjau, žada būti ir parapijos choras rengia iškil
mu atlaidų.
f
%
viešnia įžymi dainininkė.
mingas pagerbtuves savo veJeigu būtų tokių žmonelių,
Vakaro pelnas eis parapijos! (^jub varg. B. Janušauskui,
LINIJA
kurie arba Velykinę išpažintį naudai. Pradžia lygiai 7:30 v.! -'0 vardo dienos proga.
'
132-tra Serija atsidarė Gegužės 3-čių, 1934
Ii New Yorko
apleido, arba šiaip jau per. .
Reporteris
Darbščios choristės: J. BarKlausk kaip gali Sutaiirpyi $1,000.00 .
i-i
iJi
u
....
vakaro,
kiek laiko buvo dvasiniai ap- į
Per
Gothenfrurft
dauskaitė, S. Ribikauskaitė ir
snudę, dabar Sv, Antano baž-i
KEISTUTO LOAN AND BUILDING
GREITA
nyčioje* yra labai gera proga1 North Side. — Draugija M. P. Šukytė, su pagalba StanisASSOCIATION No. 1.
.....
, .
..
Dievo Ausros Vartų susirin- lovaiAio, Burneikos ir A. Mū
__ KELIONĖ
atbusti ir pataisyti praeito gy
. •
kimų laikys šeštad., birželio 9 zeliausko, ruošiasi pavaišinti
840 West 33rd Street
Ą per ŠVEDIJĄ
venimo klaidas.
d., 7 vai. vakare. Priežastis choristus ir svečius. Bus ska
Išpažintys klausomos rytais ‘ ta, kad birželio 10 d. draugi- ni vakarienė, programa ir ri
Didelė Ekskursija
LIETUVIAI
DAKTARAI:
nuo anksto, vakarais po no-, ja rengia išvažiavimų į Jeffer- nktina muzika. Pagerbtuvėsna
KengiamaAmerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
venos misijų pamaldų ir po- son miškus. Išvažiavimas re- žadėjo atsilankyti prof. A. Po
Liet. L. A. Sųj. Amerikoje
piet, sulig reikalo.
Tel. CANal 0357
ngiamas pagerbimui narių, k u cius, varg. Mondeika, DaukModernišku baltu. motorlaiviu
Mes. PROspeet «059
rie per 20 metų nėra sirgę.1 ša ir kiti.
“GRIPSHOLM”
DENTISTAS
Visi choristai ir svečiai ma
Birž. 6 d. cicerietė V. Šriu- Išvažiavime garbės nariams
Išplaukia iš N«w Yorko
1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS.
biūtė baigė mokslų Mundelein
Liepos (July) 3, 1934 1821
3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
SOUTH HALSTED 8TRE1.T
Kolegijoj. Tų pačių dienų Šv.
I’aned. Sered. ir Subat. 2—9 vai,
Kiti išplaukimai:
I Rezidencija 8600 So. ArtestąA Avė.
Mėlio aukštesnę mokyklų
Drottningholm .. Birželio 12
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet,
Dienoms Tol. LAPayette 5703
(high school) bajgė: Barta-• I
Drottningholm, .. Liepos 17
6 ' iki 8:30 vakare
Naktimis Tel. CAN’al 0402
Gripsholm, .........
Auginu žydinčias ir kyepia- žius, Dovidonis, Grybauskis.
Kungsholm, ..
nčias gėles dėl namų ir darže- povilionis ir J, Vaičūnas, Jr.
Tel. L.YFayettc 7650
lių, ir dėl kapų, taipgi apsodi Sveikiname visus. Garbė jau
.Kreipkitės Į vleUnĮ agentu, arba-: ;
Office: 2643 W. 47th Street
SWTDISH ASŽERICAN LINE '
nu kapus sulig jūsų noro, už
1%
Vai.: 2 lkl 5 popiet, 7 iki 9 vak.
nuoliams
už
ištvermę.
181 N. Michigan Avė.
prieinamų kainų. Užprašau viDAR

APIE

SODALIEČIŲ

DVASINĘ

PUOTĄ

PAGERBS SAVO
VEDĖJU

4

Oq,uks

ŠVEDŲ
AMERIKOS

darbe.

VIENINTĖLIS

KVIETKŲ

DABAR PROGA TAUPYTI PINIGUS

LIETUVIS

AUGINTOJAS

KLAIPĖDĄ

J

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

ELEKTRIKINIS REFRIGERATORIS

Liepos

Rugpiūčio

25’

DR. A. J. JAVOIŠ

18

DR. F. G. WINSKUNAS

ŠIĄ

shs gerb. lietuvius atsilankyti
A.

B.

SELEMONAVIČIA,

t

Gerb. kun. V. Urba jau grį
žo iš Mundelein seminarijos.
Dabar tik laukia paskyrimo į
parapijos darbuotę. Kol kasapsistojo Šv. Antano parap.,
Cicero, prie klebono Vaičūno..

089^50
*

t

X—SPINDULIAI

3051

Vartotos skalbyklos po

tBIBIBIIIŠIIB
SReumatizmassaus^flljNaalkankyklt*

«av»s

akaoa-

Kaulų Oėllmų. arba MMInagtu ■

B — raumenų auklmu: n«a akaudėjimai paikina kūno gyryb«
Ir dažmP ant patalo paguldą.
CAP8ICO Cf’MFOUKD maB ntla lengvai prakallna virtini'dm adta Hgaė; aunu tiandle dan£ gybė žmonių aluačla padėka■ voties paarei k a Kaina 19c par
B kalt* Bte arba dvi už ft •».
g
Knvga: "■ALTINIS SVEIq

Paskutiniu laiku Cicero pra
dėjo atsirasti daug naujų šei
mynų. šį mėnesį susituoks net

šešios poros.

" MATOS" augalais gydytina kai
B M
eant«.

Justin Kolis
11 b« 80. HALSTKD ST.

bbbbobib

Mūsų darbštaus graboriauR !
Antano Petkaus, 1410 S. 49th.
Court, šeima susilaukė sūne
lio. Sveikiname.

43rd

2403

63rd

St,

DR. G. I. BLOŽIS

Chicago

DENTIBTAS
2201

W.

Cermak

Road

(Kampas Leavltt St.)

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto

DENTISTAS

Nuo 1 Iki 8 vakaro
4204

ARCHER

corner

Vai.:

. F. Budrik,

W.

OFFICBl IJOUR8:
2 to 4 and 1 to 9 P. M.
Bunday by Appolntment

1r7a. P. GURSKIS

049.00

Tel. CAN’al 6122

PHYSICIAN and SURGEON

Seredomls Ir nedėllomla pagei
ao tarti

12 tūbų Radio 1934

DR. J. J. SIMONAITIS

2123 W. SLUNJUETTE KOAI)
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Res. and Office
Vai.
2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
2352 So. Learttt su
Nedėlfoj susitarus
CAN1L 0708

DR. J. J. KOWAR$KAS

£tr.

.

nuo 9

AVĖ.

DR. STRIKOL’IS

Sacramento

v.

ryto iki

8

v. vak.

(DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS * ' ,
(

6558 So. Western Avenue

Seredoj pagal sutartį

GYDYTOJA^ Ht CHIRURGAS

4643 So. Ashland Avė.

1 Phone llenilock 20G1

Ine.

Tel. CANnl 6122

DR. S. BIEŽIS

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 lkl 4 Ir nuo « lkl R rak.
Nedėllomla pagal sutarti
Ofiso telel. BOUIevard 7K2S

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Namų Tel. PROspeet 1930

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedaliomis pagal sutartį

3417-21 So. Halsted St.

ruošiasi prie parapijos pikni
ko, kuris įvyks birželio 17 d,
Vytauto darže.

Praeitų sekmadienį iškilmi
ngai apvaikščiojome Dievo
Kūno šventę. Viri gėrėjosi
skaitlinga ir tvarkinga proce
sija einant aplink bažnyčių
lauke. Gerbė seserims KazU
niierietėms už sumanumų ir
pavyzdingų vaikelių prirengimų.

West

(Prie Archer Are netoli. Medele)
kaiandoa: nuo 1 Iki B rei. vakar®

015.00

Šiomis dienomis eieeriečiai

Mėnesinis treatmentas už Dolerj —
pilnai garantuotas. Jeigu jūs nesi
jausite tvirtesniu, arba jeigu ne bū
site pilnai patenkintas, jūsų pinigai
bus Jums sugrąžinti.
•
fr I.
.
■■■■—, >
«a.<e.

Office Phone
PROupcct 1028

GYDYT0JA8 ir CHTRURGAl

049.50

Office Tel. REPubllc 7690
Itc* Tel. GROvcbill 0817
7017 S. FA1RI IEI.D AVĖ.

Tel. CANdl 0402

DR. A. RAČKUS

NUSIMINKITE

preskrlpcija. Tai yra tikrai gersi nau
jiena dėl vyry
tik reikalaukite

Avenue

Vai.: 2—4 Ir 7—9 Vai. vakare

DAKTARAI:

Te*. IJLPayette 8057

INGI1OUSE po

Jūs gal ii r gauti pas savo vaistininką , .
,
.....
tam tikrų. TONIKĄ, kuris per Ilgą VISU Smarkumu darbuojasi 11”
laiką buvo vieno {žymaus Gydytojaus"

IfllB

LIETBVIAJ

*

Archer

Res. 2136 W. 24th St.

t

-

4140

Standard skalbyklos THOR,
MAYTAG, A1*EX, AVEST-

Kulpinskas, pernai baigęs
KVIEČIAME ATIbA! Quigley priruošiamųjų Semi
TI ( EKIU
narijų, birželio 16 d. vyksta į
SĄSKAITAS
I Lietuvų ir stoja į Tėvų Jėzūi''WK.
'
'’ . n <. • ’ 11 •; • z i. 111 - K »(!.••"Ja j tų dvasinę mokyklų ir Jėzui, tų kongregacijų. Ijaimingos ke
lionės ir ištvermės savo pa
siryžime. Jau trys mūsų jiaraHALSTED EXCHAUGĘ 1 pijos berniukai yra įstoję į
NATIOHAl BANK i Tėvų .Jėzuitų kongregacijų.
Tikimasi, kad šiais metais aIf
pie keli stos .į Tėvų Marijonų
■' *'?
T i: n K u a
kongregacijų. Du berniukai
stoja į Pasijonistų vienuolijų

E

Nedėliojo pagal sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3840 West lllth Street
Phone Cedarcrešt 0855 ■
Vienas blokas į rytus nuo
Šv. Kazimiero kapinių

NE

SAVAIT?

Valandoė 1—3 Ir 7—8 vak.
Tel. BOUIevard 7042

Seredomls Ir Nedėliomls pagal sutarti

DR. C. Z. VEZEL’IS

Tel. BOUlv. 4705-8167

»

REZIDENCIJA
6631

S.

California

Avė.

DENTISTAS

JIVAIKOB

OFISAS
So.

Ashland

Avė.

2 luboa
CHtCAOO. ILL.

L tį jfc

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 tkl 12 vai. ryt*. nuo 2 Iki 4
ra.1. po pletg’fr nuo 7 lkl B:BO -vai.
vakaro. .Nedėllomla nuo 10 lkl 12
valandai dtonų.
Telefonas MIDvray 2880

Res. Pheiio
ENGIm-ood 88lt

Offioe Phone
TRtnngie W4»

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHYRUROaR
7860

80

Halsted

Street

ROOM 210

Jai.; i-i Ir 7-9

tsI.

vakare

OflNO Tel. VICtory 8892 \
Ris. Tel. DREirl 0101

DR. VAITUSH,

OPT.

LIETUVIS

So.

Ashland

Avė.

arti 47th Street
Vai.; nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartj

DAKfABAIl

DR. CHARLES SEGAL
4729

4645

v

•

Telefonas REPabtlc 7888

Ofiso: Tel. I.AFayelte 4817
lies.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS

Qptometrlc«Uy Aklų Specialiame >
1 atengvlns akių Įtempimą, kuria
esti prležaatlmi
galvom akaudėjlmo.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142
ARCHER
AVĖ.
svaigimo aklų aptemimo, nervuotumo. skaudamą aklų karlltj, atltalao
trumparegyatę ir tollregyHtę. Priren Lietuvis Chirurgas ir Gydytojos
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak.
Rusaa Oydytojaa Ir Chtruryaa
gia telalrigal aklolua Visuose atsiti
2515
VVEST
69th
ST.
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 661 Ii SL
kimuose cgtaminavlniaa daromas au
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak.
elektra, parodančia mažiausias klai Of. ir Res. Tel. HEMlock 6141
visų chroniškų ligų
Seredomls Ir Nedlllomls pagal sutartį
das. Specialė atyda atkreipiama i
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
Ofisas
3102
So
Halsted
St.
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
V a 1 a n d o s i
NedSlioj nuo 10 lkl 12. Akinfų kalKampaa Slat Street
2-4
popiet;
nuo 6 - fl vakarais
aoo per pusę pigiaus, kaip buvo pir
Valanda*? 2—4 popiet, 7—1 vai. vak. mumu. Daugel r alsIŲklniij akyb aUGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
talM.mos be akinių. Kainos pigina
Nedėllomla Ir šventadieniais 19—12
kaip pirmiau.
4157
ARCHER AVENUE
Office Tel. Wenlworth 4880
8713 SOUTH ASHLAND AVK.
\ Tel. VlRglnl* 0036
Res. Tel. Hyde-4*ark 3895
Wxme SVuK. varrt 7fU*a
Ofisą vai.: 2—4 Ir 0—8 p. m.
Nedaliomis pagal sutarti
Phone cANal**122

DR. J, RUSSELL

DR. A. A. ROIH

DR. T. DUNDULIS

DR. MAURICE KARN

GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS
4631

80.

ASHLAND

AVĖ.

Tel- YAKtla 0004
Rea.: Tel. PI.Aaa 2l0ė
Vatandoa:
»
Nuo 10-12 v. ryto: 2-9 Ir 7-1 v. t.

K*dėl4ieouu« auo LO lkl 12 dlans

DR. KARL NURKAT

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
BPECIALIBTti:

GYDO AKIS
.
Ir prlrenkn hI.bilus
6900 SOUTH HALSTED ST.
Hlsakonslngal
Vai.: nuo 10—8 v P PValandos: 1 Iki 4 po pietų, 7 Iki I rak.
Nedėlojs pagal sutarti

2201 W. 22nd Cermak Rd.

_

ttSkjrus anredaiag

TH. Ofiso BOUIevard &01S—14
Res. Victory 2313

DR. A. j. BERTASH
Ofiso vai. nuo\l-3; nuo l:SI-|;S9

756 W- 35th Street

įlenks,

birželio

9

d.,

1934
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SEKMADIENĮ,

LABDARINGOS SĄJUNGOS IŠVAŽIAVIMAS | LABDARIO ŪKĘ
Kviečiame visos Cbicagos Lietuvius atvažiuoti į Labdarybės Okę, kur ga
lėsite linksmai praleisti laika pė žaliuojančiais medžiais. Atsilankymu paremsite Labdarybės darbą.
I
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‘ ■fr—4

— -fr

-fr . .

l.

. 4-

BIKEIMNE10,1934

Bus įvairių žaidimų ir gera muzika. Taipgi bus skanių užkandžių ir
gardaus alučio.
~
Kviečia visus,
LABDARIŲ SĄJUNGA.
—~i"

L.

t*-.?*1

—8

LiJfc—----- "’fifl--

*, .1.

jjl'JZ

ruoštis į šį piknikų.
Daroma planai, kaip geriau kursus Šv. Antanio ligoninėj, i visuomenės veikėjas ir gerb
Birželio 9 d., 10 vai. ryto,
prisirengus prie metinio para-Į Abidvi baigė Aušros Vartų Į kun. P. Juraitis, Athol, iMass. per Mišias įvyks iškilmingas
Pereitais metais Šv. Kry
žiaus par. dr-jos buvo pirmoj
pijos pikniko, kuris įvyks lie-. parapijinę .mokyklų ir Harri-' lietuvių parap. klebonas. Jie- šliūbas Stanislavos purskaitės
i
•
•
i
#
• j..
_
_
____
x:
_
__
“
Draugo
”
metinis
piknikas
vietoj su $5.00. Kas bus šie
pos 15 xl., Vytauto darže.* •Tat, son aukštesniųjų, o dabar sy du atvažiavo aplankyti pašau su Juozu Voitas. Abu jaunuo
bus
liepos
1
d.,
Birutės
darže.
met!
Kvieslys
W-est Side. — Birželio 10 d. rytoj visi kviečiamų skaitlin kiu baigia slaugės mokslus linę parodų. Kun. Simonaitis, liai yra pavyzdingi parapijos
Laikas
jau
paminti
visų
po
A'ušros Vartų parapijos šių ir gai atsilankyti į Rūtos daržą. Linkime didžiausio pasiseki rodos, ir kitokių pareigų tu rėmėjai.
lapijų draugijoms, organizaci Daug žinoti, kad skrįaudus
praėjusių metų komitetas, pa Bus visokių gėrybių ir smagi mo -šioje srityje.
' lll: rės — ar tik jo brolis dakta
joms, klubams, chorams, biz silpnuosius, tai piktybių-piktyJL
ras nepakvies jį^būti prieš sa
rapijos talkininkai, darbiniu nmziku. Pradžia 5:30 vai. vak
Sunkiai susirgo parapijos
Rengėjai
vaitę gimusio eūnaus krikšto komiteto narys Edvardas Sa nieriams ir profesijcmalams bė ir paikiujų žmonių darbas.
kai ir biznieriai, kurie praė
tėvu.- < ' •
jusiais metais daug didelių
vičius. Pasidavė apendikso oLinkime maloniems svečia^ peracijai. Guli Šv. Kryžiaus
) po l apijai darbų nudirbo, ren-, Uytuj, birž. 10 d. dvi lietu
GRABORIAL
ryto,' nitf smųgiai praleisti laikų chi ligoninėje dr. Biežio priežiū
gia smagų piknikėlį Rūtos da vaitės, Elena Petrauskaitė ir . Birž. 10
d.,
11
vai.
« ‘ ,»'T
I •*
• . •» .>
Vera Janulytė baigs slaugių šv. Jurgio parap. bažnyčioj ėagiečių tarpe.
rže.
'V
: įvyksta iškilmingos primicijos Į
Visi Telefonai:
;kun Petro Vaitkaus, kuris i
SIS i šiemet baigė St. BenedicCs!
) College, Atchison, Kansas. 8
' d. šio mėnesio vyskupas FraMarijonų ūky jau daromi
lėM
i neis Jolrannes įšventino VaiBirželio prisirengimai prie metinio ištkų į kunigus, Kansas City, 3 d., parapijos komiteto narys važiavimo. Kolegijos skyriai
Kansas valšt., kurioje jisai — Steponas Pučkoris pasida-Lžada stoti j lenktynes. Šįmet j
darbuosis po primicijų. Pet- vė dosies ir gerklės operaci- Į įsisteigė naujų skyrių, kurie
į ras Vaitkus augo ir mėkinos jai. Guli Illinois Central li- žada parodyt didelio uolumo,
Ambulance Patarnavimas Dien$ ir Naktį
Šv. Jurgio parap. apylinkėj. goninėj.
— '•
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

NEBETOLI

PAVASARINIS PIKUIKĖLIS
'

\

PRIMICIJOS

roj.

OEfOS 4 0.

TAS IŠ MŪSŲ
PADANGĖS

lei Rengiatės Pirkti

Elektrikinį Šaldytuvą

Yards 1741-1742

Pullman.

West

lAUOlAM PIGIAU NEGU KITI

i

APLANKYKITE MUS!

Rep

SVEČIAI Iš RYTU

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ

šiomis dienomis Chicagoje
vieši du brangūs svečiai iš
lytų: gerb. kun. Juozas Simo
naitis, Elizabeth, N. J. lietu
vių parap. klebonas ir žymus

Veskite psdstnlilų reikalus de.

Mūsų

rasite

krautuvėj?

išdirbysčių

k.

a.

šaldytuvus

MORGE,

visų

APEX

ir

žinomų

kt.

Kainos

ir

Pradedant

aukščiau

LENGVOS

IŠMOKĖJIMO

SĄLYGOS

Roosevelt Furniture Co.
INCORPORATED
(įpėdiniai -City Furniture Co.)
M.

P.

JOVARAUSKAS

IR

J.

P.

BARTULIS,

Sav/

Phone:

SEELEY

GRABORIUS

Trys telefonai:

IR

BALSAMU0T0JAS

Rez. PENSACOLABOU
RRIAfONT ,TWJ5
Office: rai-liMBE 3855
Vluccnt Roselll, secr.

RosnTli, pres.

Alfc-efl

U__ -

GRABORIAI:
■a...—
,

LACHAVVICH
IR SONOS
LIETUVIAI

Telefonas

1138

YABds

STANLEY P. MAŽEIKA

GBABOBUI

GRABORIUS

Patarnauju

laidotuvėse

kuoplglaiišta

Reikale -meldžiu atsišaukti, o mano
dai-bu būsite užganėdi'ntt
TeL IGANal 8516 arba 8618
2314

1439

W.

S.

23rd

49th

PL,

Ot.

Lituanica

3319

Chicago

‘Cicero,

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
Chicago,

DL

1. Simpatiškas, mandagus, pjiirrmus, ir asmeniškas patarna
vimas.
f

2. Koplyčia dykai dėl šermenų
'3. Dėl
užganėdinto
darbo,
4. Teikia geriausį patarnavi
mą, maloniai, ir už pigiausią
kainą.

5. Patarnauja Cicero,
goj, ir apiclinkėje.

Chiea

kreipkitės prie grab. Petkaus.

Avenue

A. PETKUS
1410 S. 49th Ct., Cicero, lll.

BL

Wel. GICRRO R«Sf

CICERO

West

18th

Street

2109

ANTANAS PETKOS

SIMON M. STOGAS
713

GRABORIUS

Koplyčia dykai

,

1410

Tdfcfdnas MtfSriM' 3377

8760

ANTANAS
PETKUS

MLLSfflE, ILLINOIS

GRABORIUS ir BA1^AMTX?TQJAH
Patarnavimas geras ir nebrangus

2310 W. Roosevelt Road

Cicero 2109

Vienas blokas j rytus nuo
didžiulių vartų

'

— !«■ ■

paėlais Išdlrbėjals

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

STANISLOVAS

Mirė llrielto 7 d. 1934 m., 8
vai. vakaro, sulaukęs pusėH anižiatis. Rtlo IS Raseinių apskri'ėlo, Kražių parap., Sfldalės
kaimo.
Paliko
dldeliatnė nuliūdime
brolj Antanų, tr brolienę Rim
kus, jų Šeimynų, dvi seseris li
nų ir Juzefų, du ftvogerrus Juo
zapų Mažrimų ir Jurgi Kamlnakj, jų Šeimynas, 4 pusbrolius,
4 pusseseres, draugus, pažysta
mus į'r gimines.
Kūnas pašarvotas 4605 So.
Hermitage Avė. Laidotuvės Jvyks plrmadienj, birželio 11 d., i
18 Eudetkio koplyčios 8 vai. ‘
buų atlydėtas Į fiv. Kryžiaus
parapijos hažnyčtų, kurioj
Įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas J 'fiv, Kazimforo ka
pines!
Nuoširdžiai
kviečiame visus
glmlncų dratigus-ges tr pažys
tamus-mus dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: ItroKs, llrollonė, Se
serys, fivogorigil, “Pusbroliai. Pusseserėis, Draugai, Pažystami ir
Giminės,
laidotuvėms patarnauja graborius J. F. Eudeikis. Telefo
nas YARds 1741.
......

j4

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

A. "j" A.
RIMKUS

J. F. EUDEIKIS

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

Specialistai Iškalimo Ir Išdirbi
me visokių rūšių paminklus Ir
grabnamlus.

šiai su

!

!

DIRBĖJAI

SO.

49th

COURT

Cicero, Illinois

L F. RAOŽHJS

Phone

Cioero

2109

Ine.
JONAS

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
IMditausla

Mirė blrtello 8 d.. 1934 m.
10:20 vai. • ryto, sulaukęs 53
metų amžiaus. Kilo iŠ Vilkmer
gės apskrtėi'o, Hkabišklų parap.,
Miliūnų kaimo. Amerikoje iš
gyveno apie 29 metus.
Paliko dideliame nuliūdimo
tris sūnus: Poadlų, Jonų ir Pet
rų. dukterj Bronlsiavų,
brolj
Kazimierų, pusseserę Mardtjonų
fr ftvuger) Antanų Pa/iHonltis,
ir gimines.
Kūnas pašarvotas 11736 Ro.
Kpauldlng Avė. Laidotuvės 1vyks antmdlenj, hiržello 12 d.,
Is namų 9 vai. bus atlydėta, j
SI. <'kristina para pijus bažny
čių. 110-tos Ir 8. Homan Avė.
kurioj jvyka gedulingos pamal
dos ui velionio sielų. Po pa
maldų bUB nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystajnus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Paminklo

Išdirbėjai aukštesnės
Ir----------

paminki
lokių dirhtusd
Chieagoj

Suvlrš 50 melų prityrimo

-----

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės Ir
tnapyfcile pinigus
........... O - - —-

Mes atlikome rtorhų daraagrll«l šymeti
nių i-*!'-’**™ I.ietu-vtų.

527 N. WES1ERN AVĖ.
arti Grand

Am.

Nirilūdę: RflMri. TfcMrfė, Bro
lis Pusseserė, fivngcrls Ir <31nrtnės.

Telefonas SEEIey 6103
ęhicągo, Illinois
M

SS&V 7.

ŠILEIKIS

e

M

I^fdofuvėms patarnauja graborlaa J. F. Kudcfkts Telefo
nas YAKds 1741.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už |25.QO Ir aukščiau
Motterniška koplyčia dykai
««8 W. 1»tli St. Tel. UA.\al 5174
C h kragu, lll.

L J. ZOLP

Tel.

CICERO 284

SYREVV1CZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patųrnavlmaų
galimas už 335.00
KOPLYČIA DYKAI
1344

S.

50th

Ave^

Cicero,

III.

GRABORIUS Ir LAIDOTUlMŲ
VEDĖJAS
1646

West

46th

Street

Tel. UOUlevard 6303—8413

JUOZAPAS EUfiEHRS
IR TĖVAS
Jeigu teorite dailumo
ir nebrangumo laide*
tuvese... Pašaukite...
REPublic 8340
5340 So. Ketine Are.
(Neturime

tuo

sąryšių

pačiu

su

vardu)

firmą

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
Bonleeard
Tel.

4139

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui
šiose lietuvių apylinkėse: — North Side,
Bridgeport, Town of Lake, Wešt Side. Tris
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.
Ambulance patarnavimas dieną ar naktį.
f '

x

J*

PASAUKITE:

Tel. LAFayettc 1572

J. “LhilevlČius
Gmboriua
na.Hfl niuotnjas
Patarnauja Chica
goje ir apylinkėje.
ingei* ir <nažl

Koplyčia dykai

4082 Archer Avė.

REPublic 3100
2506 West 63rd Street

Nuoširdžiai kviečiame- visus Parapijonus-es, Draugui ir Prietelius atvykti į mūsų Metinį
Piknikų, kuriame hus visokių įvairumų, būtent: gera muziku dainos, įvairūs šokiai boxing, lenk
tynės, singeliai pu ženočiais virvę trauks ir to visko A. Peldžius nuims judamus (moving) pa
veikslus. Prie to bus gardžių gėrimų ir lietuviško “Barbeųue”, o taipgi biznieriai su profesijonalais loš Jjgseball.
C
'
Visus kviečia KLEBONAS IR KOMITETAI

VYTAUTO DARŽE prie 115-tos ip Cravvford Avė

* DARIA
' IVfs'lr ■ Ų

Šv. Ka-j Grišius Povilas.’ . Gyvenęs
kėdžių, kurinis ųa’i.ma varto-:
jriešpus- Chicagoje.
, h
'■ ti atsinešus valgių iš namų,'
rželio 10 Januška Petras.
Gyvenę/- -•
•_______ ' tuo pučiu laika g- rftis vesiu)
kjiniba- Chicagoje.
Priei važiaosiaat f piknikai, *»*. *j»- ĄtaminkHv, visi
it. Visi
Kavaliauskas Antanas arba' kas sskn^aiieBį radijo klaaaypąloguribi
jame.
atvykti, Kostas. Amerikoje vadinosi' tojai turi progos pasiklausyNaujoji valdyba, norinti išrbių rei- Gust Kovbal. Kadaise gyvo | ti gražiosJietuviŠkos progra- ke,ti Pier’0K populiariškumų,
gi kvie- no Chicagoje.
mos. lr rytoį 11 valandų prieš parduoda kavų ir kitus gėriPrivlgauskas Jonas. Kilęs iš piet iš stoties WG.ES Progress mus ir reikalingus dalykus po
' a. °r - Mažeikių aps. -Gyvenęs Chica- Fumiture Ųo. krautuvė, 3224 5 centus, tad niekas negali at»
mokesSo. Halsted Street, duos labai s.isakyti ėjęs dėl brangumo. |
Sveikinam p-lę Valerijų ir
tpsidrau-i
g0J€
’
jos tėvelius, kurie nesigailėjo
gražių ir įdomįų programų. Su i Svečiai iš kitų miestų vis
landoti. į Rupeika Jonas. Kilęs iš Kre sidės iš rinktinių dainų, muzi-1 važiuoja pasižiūrėti Navy Pididelių išlaidų ir davė dukre
Valdyba ‘ tingos aps. Gyvenęs Chicago kos, kalbų, pranešimų ir t.t. er, o šimtai tūkstančių pačios
lei gerų, katalikiškų išauklėji
je ir Painesdale, > Mich.
i
mų.
1; i
Rep. XXX. Chicagoj gyventojų dar nearap. —
-------------matė šios įstaigos, pastatytos
no Bro- ' Vilimas Jonus. Kilęs iš Pa
ų laikys j
vals-» šįaul,U aPs- 1921
Jos. F.. Budriko radijo' ir JU pasilinksminimui. įžangos
ikimų bi-'
SYveno Chicagoje.
rakandų krautuvė,
adresu ar mokesčių jokių nėra, kai5 mokyk- Aukščiau išvardyti asmenys 3417 S. Halsted st., ryt dienų ™oja tik nuvažiavimas,
Kam- kęsti karščius'- arba
I. popiet, prašomi atsiliepti. Ir kiekvie- duos puikių radijo programų
susirink-f nas, kas kų nors apie juos ži- iš stoties WCFL, nuo 1 iki praleisti daug pinigų važiuoarisireng- notų, prašomas suteikti žjnių 1:30 v. popiet. Kiek teko nu- jant į. laukus, kuomet turime
irželio 17 Bent kokia žinia bus brangiai girsti, Budriko muzikantai tokių puikių įstaigų, kurioje
skio dar- įvertinta.
prisirengę palinksminti klau- galime smagiai laikų praleisXve. Kas
,. .
_
. J
sytojus šauniais kūriniais,x o ti, o dar viskas dykai.
Lietuvos Konsulatas
ęai baigė bir i Cicero. — Mot. Sų-gos k p.
ina. , ma
jop
Bellevue Piure,
ma Librarian į pusmetinis susirinkimas įvyks
ine turi.
PAKVIETIMAS
... . .
Chicago, Illinois
pasižymėjimu' pįnnad., birželio JI d. 8 v. v.,
I Širdingai kviečia visus Cht
s, taipgi mo- parap. mokyklos kamb. Narės grųžinkit prieš išvažiavimų
REDAKCIJOS ATSAKAI
jeagos ir apielinkinių miestelių
•raginamos skaitlingai dalyvaulietuvius, draugus is senus paSriubaitė Vra'1’’ nes dauK svarbių reikplų
,
žįstamus'atlankyti mane mano
Onuks. Kprejjjpondencijų abiznio vietoje. Užlaikau didePAIEŠK0JTMAS
NR.
81
lUsių Cieerosran<lasi s™rat5'mai"»
pie sodaliečių Įdvasinę puotų
I lį pasirinkimų. Visokių degti
» ii MatoSrin !’tat-v‘l ve,kima ateinančiam
nių; visokių rūšių vyno ir
Šie asmenys, gyveną Ame sutrumpinom dėlto, kad apie
ifl. Avro v;«.J pusmečiui.
Rašt. A. S.
alaus. Pristatome aludėms.
tai jau buvo ‘^Drųiųje” rašyrikoje ieškomi:
Dovanos visiems atsilankuBrighton Park
Draugija) Bud reika,.Tuoząs..
siems.

gabumais. Daug šir
dies turi įdėjus į Sodalicijos
veikimų. Per kelis metus bu
vo nutarimų raštininke. Gi da
bar antrus metus eina iždiniu•I
' ••
kės pareigas. Tat sodalicijos
narės - draugės bei draugai
i engia jai pagerbimo puotų
hirželio 9 d. jos tėvelių namuo-

NAUJA PROFESIJONALi si žymėj

“Kodėl Old Golds yra vienodai geri
nesimaino gerklės-lengvumeir skoni
klausia

Maloni plė Blondell:—
Mums sakė, kad Tamsta moki pagaminti labai
skanų Šokoliadinį keksą.

Jus gal ir nevartojate moksliškų metodų. Bet mes
galime eiti į laižybas, kad jus mieruojate kiekvieną
dalyką, labai akurariŠkai. Tai taip atsargiai mes
sumaišome Old Gold tabaką.

•

*
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Viename Šimty Old Golds, proporcija visokių
rūšių'Turkiško ir namie auginto tabako nesikeičia
nei ant trupinio gramo. Ir kiekvienas vartojamas ta
bakas yra tikras karalaitės- lapelių rūšies, turtingas
natūraliu skoniu.

Toks pat atsargumas vartojamas iŠdirbime i’e'Supakiavime, taipgi. Old Gold turi pasiekti jus gerai
pripildyti, pilno svarumo ir Švieži iŠ dirbtuvės.
Širdingai,
P. LORJLLARD COMPANY, INC.
1STBIGTA 1760

P.S.—Ypatingai atsiminkite Štai ką, plė Blondell:
Geresnio Tabako neauga kaip kad vartojama Old
Gold. Ir jie yra tyrus. Lengvus ant GERKLES
ir NERVŲ.

Pamatykite Joan Blohdill Wamer Bros. Paveiksle, "SMARTY"

n-OZUM.

AMERIKOS'CIOARETĄI

PRALEISKIME SAVO VA
KACUOS DIENAS NAVY
PIER’E

( Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
- jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite
žyJelį.

,

i'

NATHAN KANTER
Rytinis galus Navy Pier,
4707 SO. HALSTED ST.
dešimties' inikjcmų dolerių jstaiga, kuri pastatyta vienų
mylių nuo kraut» Michigan ežere, atsidarė po visiškai nnuja valdyba širi vasarai, ir lau
Lietuvis Advokatas
kia atsilankvTuo p-no ir p-nios
2201 W. Cermak Road
Cbicagos pdhčin. Čia randa-1
(West 22nd St.)
«
si visokie pašvinksi-.iniinni ir (Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5
patogumai.
Panedėllo. Reredoe Ir Pėtnyčloe
vakarais 4 Iki 9
Navy Pier puikiai įrengtas
Telefonas CANai 1175
puikiausiam pi-’Jsio:, ir Čia ga Namai: 6459 S. Roekvvell St.
Telefonas REPublic M00
Įima gauti * į-airi r ir gerinu
sių gėrimų. Pabst — Blue
Burine* Phon*
Ribbon yra vienintelis alus
Englevutod MBS
parduodamas Č1 »nai. Puošnus
pavilijonas š<)k>ni«, kur gro-'
ja gera orkestru patinka vi MODERN PHOTO
ST1IDIO
siems jauniems. Yru širdų ir
įrengta l
PARODOM? artai MAINAI? trijų
pagyvenimų mdrini namą au bučernėa lr groscsrnėe blanfu. Mainai gali
būti mažas ž datų-'namas arba par
duosią vieną buėemės Ir groeem^e
blsnj. Gerai Udirbta per 26 metus.
Parduosiu greitai, tiktai patyrusiam
hučerlul Pardavimo pr^žaetls.
va
žiuojame | Callforniją. Atslžauklte:

PETRAS KANPTKAR
3213 S. PARNEl.L AVĖ .
OMcagn, IlItnnK

IŠNUOMAVIMUI — 40x80

pėdų dydžio vieta tinkama ša
pai arba garadžiaus patarna
vimui. Garu šildoma.
2244 48 West 69th Street
arba pašankite:
Prospect 10569

ĮRENGTAS VASARNAMIS
Išrendavimui arba pardavi
mui, Lakewood, Mich., arti
Mnskegon. SietinėR durys, ge
ri keliai, žvejojimas, maudymos $20.00 į mėnesį.
South Shore 3979

M k raustom e visą savo modelių
aukštą lr snndėl) po Ut kainos.
$25.000 atakas turi brtfi parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis,
lengvais Iftmok ėjimais ar caah.

$150.00 Seklyčią setai

$145.4)4) ValtomiŲ kamltnrių setai

$Oti.00 Seklyčioms

kaurai

$150.00 Miegamų kamb. setai

Elek trik Inėa leclaunės

Gcdcilnės lovos

visą dydžių

$50.00 gesini*! pečiai

$21.00 Inner spring matra.*«l

Šimtai kilų bargenų Siame di
džiuliame Iftpardavlme. Atafmlnklte didžiausią Ir pulkiaruslą rakandų
krautuvę Bridgeporte.
P-uas Josrpti Jtrzallls. vedėjas. .

3621-23-25 South
Halsted St.
Atdara Antrad.. ketvirtad. ir
fteAtadlemo vakarais iki 10 vai.

Plg>n<-

PmaĮMTt

1354

PAJNTING and DECORATING
HART>WARE and PAINT STORE
3111 W. A3rd Str« Cadcago

5332 So. Long Avė.
Chicago. III.

TEK REPCBUC 8491

Katrie perkate anglie 1M dral
vėrių, RlųRkfte Juos } CRANI
OOAL OO. Oa unite geresnei
ingtla, už mažiau pinigą.
PrM-ahontaa M. R. tikta) $7.04
tonas.

Hollvurond AvlRRomts
AUKATOS KITA E8
PAVEIKRUAt
Nutraukiame dfeną ar
» vakare

420 WEST 63rd STREET
CHICAOO

POPIERVOJAM Ir PKNTTOJAM
Atliekame visus namų dablnfmo
darhps. Darbas plgug lr užtikrin
tas. 19S4 m. popleroa rolė — 5c.

JOREPH AITO ATTIK
I«0H 8. 56th Are.
Cicero, DI.
Tel. l-etayctte 4I7IB

HF*

Cicero

pas S. P. BUKAUSKĄ
4938 W. 15th Btr.,
CICERO
dabar eina
išpardavimas maliavų labai
pigia WHOLEBALE kaina.
Gera proga sutaupyti
pinigus.

ČL>IMAX, Sieninė* popleroa valy-

“J“....... 3

25c

REA Craft 8par Varolhaa.
nas ................................. $ ag

Galio

InL Olose Enanael Maliava, taip
lengvai užsideda kaip Ir maliavas
džltlsta Ulengvo, kaip gloea arba
anamel — kvarta.............

Baltas EnamelAi,
lenda*, kvorta .

