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GRAIKUOS VYRIAUSYBE TURI VIL
TIES NUGALĖTI SUKILĖLIUS

MWSi-«g5!«
PAKEISTI ŽAISMAVIETt NUSIVYLUSI

40 NEGRŲ,. VYRU IR 
MOTERŲ, VAKAR NU

BAUSTA KALĖTI

“DRAUGO” RADIJO AIDAI

Turkija sutraukia kariuomenę 
į Bulgarijos pasienį

SERBIJA ŽADA REMTI GRAIKIJOS 
VYRIAUSYBĘ

ATĖNAI, kovo 6, — Grai
kijos vyriausybės lakūnai 
šiandien iš oro su bombomis 

kulkasvaidžiais puolė Ka-įr
vala miestą, kur 
sukilėlių būklė.

v ra svaria

ŽAISMAVIETES ĮSTEIGI- HITLERIS
MUI REIKALINGA 20 VALSTYBES DIRBA 

MILIJONŲ DOL. I

MATO, KAD

PRIEŠ VOKIETIJĄ
Chicago miesto majoras BERLYNAS, kivo (i 

Kelly paskelbė sumanymą, Vokietija gvvena nepapras- 
kad buvusios pasaulinės pa- tai gilų nusivvJini!i> jį randa> 
rodos srityje, kuri užima ap- kad didžio8io8į vai8tybės nP.

------------------------------ -------- ,ie 90 akrų plotą, reikalinga ]eig jai siektį lvgv^g a,s;

SENATAS SVARSTO VIE* į8teigti vieS*j* žaismaviet* ginklavime.'ir rekreacijos centrą ir tai ( į tai atsi4velgU8> staiga 
pavadinti “The Chicago 
Fair.”

Srityje turi būti pastatyti 
reikalingi trobesiai ir milži
niška suvažiavimams salė.

ŠŲJŲ DARBįl BILiy
AYASHINGTON, kovo 6. 

— Senatas iš naujo pradėjo 
svarstyti viešųjų darbų bi- 
lių, su kuriuo surištas 4,880,- 
000,000 dol. -fondas.

Svarstymas atnaujintas 
prezidentui Rooseveltui suti
kus, kad senatas tą fondą pa 
skirstytų j dalis aiškiai pa
žymėdamas, kokiems viešie
siems darbams kokia suma 
skiriama. Anksčiau reikalau
ta, kad tų paskirstymą pali
kus pačiam prezidentui.

PASITRAUKIA NIROS 
BOARDO PIRMININKAS

ATĖNAI, kovo 6. — Grai
kijos vyriausybė paskelbė, 
kad jos kariuomenė yra nuga 
Įėjusi sukilėlius Makedonijoj, 
užėmusi Seres miestą, už 45 
mylių žiemių rytų link nuo 
Salonikų.

Vyriausybės pranešimais, 
daug sukilėlių dezertuoja ir 
pasiduoda vyriausybės ka
riuomenei. Vyriausybė laukia 
masinio sukilėlių pasidavi
mo. Karo ministeris gen. Kon 
dylis paskelbė, kad pasidavi
mui skirta viena para. Jo 
nuomone, sukilėlių skaičius
nėra didesnis, kaip 3,00fT } ASHTNGTON, kovo u.

_____________'— National Industrial Reco-
ANKARA, Turkija, kovo very board-o pirmininkas S.

6. — Turkų vyriausybė sut- C’lay A\ illiams pasitraukia iš 
raukė ne mažą skaičių ku- užimamos vietos. Jis apie tai 
riuomenės į turkų valdonių painformavo prezidentą ir 
Trakijos dalį — Graikijos pripažino jo pasitrauki- 
Bulgarijos pasieniais. Tas pa niQ. A\ illiams pasisako, kad 
daryta dėlei atsargumo, ka- jis turi £rižti prie savo pri 
dangi niekas negali žinoti, vačių reikalų vienoj tabako 
kaip dalykai klosis Graikijoj, kompanijoj.

DAR NENUMATOMA DO
LERIO DEVAL1DACIJA

“susirgo” Hitleris ir Ang
lijos vyriausybė buvo prašo
ma toliau atidėti 
riaus Simono vizitą Berlvne

PRIEŠ JUOS RENGIAMI 
DAR KITI KALTINIMAI

Vakar 4 vai. popiet pasi- Gerb. kun. J. (Mačiulionis, 
girdo gražūs Avė Maria ai- M.I.C., sveikino klausytojus 
dai. Tie aidai visiems prane- Popiežiaus delegatoz Ameri- 
šė, kad prasideda ketvirtoji kai žodžiais, kuriuos jis bu- 
“ Draugo” radijo programa, vo ištaręs “Draugo” jubilie-

40 negrų vyrų ir moterų Tuo laiku ir prasidėjo nauja jaus proga; D. G. prelatus 
vakar pakliuvo kalėjimam Tai serija, būtent, Gavėnios šeri- kun. M. Krušas sveikino “Dr

augo” administracijų už vyk-už sukeltas kruvinas riaušes ja- 
teisme.

Teisėjas Scheffler,
akvvaizdoj įvyko riaušės, 23 prof. J. Vaitkevičius, M.I.C.,1 dienos reikšmę. Komp. A. Po
moteris nubaudė po 30 die- pradėjo Gavėnios meto kai- (eius davė klausytojams įvai-
nų kalėti ir 17 vvrą — po 6 has. Kun. prof. Vaitkevičius rių žinių apie muziką ir jos
mėnesius. įkalbės per “Draugo” radijo,reikšmę.

a- v . , valandą kiekvieną trečiadienį I Dvigubas kvartetas, parinkSi bausme yra vien tik už . ~ „ *•.. ”, , ,, . . • ...... ...... per visą Gavėnią. Esame tik- į tas i& Sasnausko vyrų chorosekreto- teismo išniekinimą. Prieš mos . . * , ,, , - • & T• d kad tos kaliuos bus visi e- ir Šv. Jurgio parapijos mer-

_ . i Anglijos vyriausvbė paskel
Za.snrnvH.tft, įsteigimas at- hė ha|,gjQ knyg))i kurjl)je V(>

siets apie 20 milijonų doie- kietij;( vaizduoja kaip jr ar_. 
rių, k, bus galima gauti iš traeile vaisty5e Tai viena 
krašto vyriausybės. Anot ma- Antra _ Anglijos vvriauay. 
joro, žaismavietė pati savai- M nusprend5 dar •daugiaū 
.neapsimokės - koncesijų- ginklnotiS; jei Vokietija no- 
mls" 'rėš siekti ginklavimosi lygy-

WISCONSINE UJAMI i V okietija mano, kad vals
tybės darančios sankalbį pr
ieš. ją, o san^albio priešaky
je yra Anglija.

KODAI
MADISON, AYis., kovo (i. 

— AYisconsin-o valstybės vy- Į 
liausiąs teismas vakar su-• 
griovė 1934 metais legislatū-1 
ros pravestą įstatymą, ku- į 
riuo buvo į teisėti įvairios rū 
sies pramonės ir prekybos 
kodai šioje valstybėje, 
miantis federaliniu NRA 
tatynm.

M01ERII "JURY” 
.. REUtAUS

SPRINGFIELD, 111., kovo 
6. — Ijegislatūros senate pa
sireiškė pasipriešinimas bi- 
liui, kad leidus moterims ly- 

Igiai su vyrais būti “jurv” 
1 eismas rado, kad A\ iscon į įprj8įekugįornjs teisėjomis)

įs-

kurio

rengiami dar kiti kaltinimai.

1,118 AKRU BEDARBIU 
DARŽAMS

Šioj ketvirtoj “Draugo” dvmą tokio garbingo darbo 
radijo programoj gerb. kun. i ir taip pat paaiškino Pelenų

ri,
į ms naudingos ir daug įdo
mios. Kun. prof. Vaitkevičius 

lyra garsus pamokslininkas ir 
i kalbėtojas. Jo kalbos sustip-

gaičių Antifoninis choras gr.Į 
žiai pagiedojo bažnytines G a 
vėnios giesmes, ir vieną kitą 
lietuvišką liaudies dainelę.

Illinois Emergency Relief 
komisija paskelbė, kad atei
nančią vasarą Cooko apskri-

rins katalikus dvasioje, o ne- j Tarp kitų šios giesmės buvo 
katalikams išaiškins katalikų giedotos: “Garbiname Tave, 
tikėjimo tiesas. Visi kviečia- j Kristau,” “O, Dieve, Tėve,” 
mi per Gavėnią domiai klau- .(parašyta komp. A. Pociaus), 
syti jo aiškinimų. Ir vakar jo “Alyvų Darželyje” ir “Mal- 

> tyje bus panaudota 1,118 ak-lkaĮka kuvo djdgįaį turininga.' da į Šv. Kazimierą.”
įų žemės įdirbimui ryšium su i ___________ ______________
bedarbių šelpimu. ■■ .«■ Bfl • ■ I ■ ■ ■ »■iMota Mana apie kaznenecio
riausybės, korporacijų, ap
skrities miškelių distrikto, sa florįlIMltfl I SoflIUAIO
nitarinio distrikto ir iš pri- UUiDIIOIu LlbluVOjG

1 vačių korporacijų. . . -
Motina Maria, Šv. Kaži- laikoma bendrabutis studen- 

miero Seseėų kongregacijos tėi»» Kautie ir seneliams prie..MIRĖ BUV|S TEISĖJAS 
HOLMES'

'generalinė viršininkė, užva- glauda Pažaislyje.

AYASHINGTON, kovo 6.
Mirė buvęs vyriausiojo kraš-įn^jg jakaį 
to teismo teisėjas Oliver AA’en

Ikar grįžo Chicagon aplankiusį Nors Motina reiškė džiaug 
I Lietuvoje esančias Šv. Kuzi- smo &v. Kazimiero Seserų 
miero Seserų įstaigas. Moti-' veikimu Lietuvoje, bet

sino valstybės pačios pranio- klausant įvairiu rūšių bylų d<?d Holmes, 93 m. amž. 
nės sudarė kodus ir daugiau-' teismuose, 
šia savo naudai. Ir todėl mi- j£aį kurie senatoriai nuro- 
nėtas kodų palaikymui įsta- . da> kad bylų laiku pasitaiko 
tymas negali būt teisėtas. Įklausyti tokių žemos rūšies 

j dalyki;, kad moterys turėtų 
rausti. Tai ne moterims pozi
cija, sakė jie.

Laidotuvės įvyks penkta
dienį su militarinėmis iškil
mėmis. Bus palaidotas Ar- 
liftgton National kapuose.

NESUTARIMAI MOKES
ČIŲ KLAUSIMU

SOFIJA, Bulgarija, kovo 
6. — Bulgarijos vyriausybė 
daug susirūpinusi sukilimais 
Graikijoj, o ypač turkų ka
riuomenės koncentravimu Bul’ AYASHINGTON, kovo 6.— 
garijos pasieniu. Bulgarų Iš Baltųjų Rūmų paskelbta, 
vyriausybė bijo turkų įsiver- kad šiandien dar nenumato-
žimo, kadangi turkų spauda ma tolesnė dolerio devaliua- . .n . . '.. , , . , • ! pasireiškė rimti kivirčai dėljau senai veda aitrią kampa- cija, kadangi prekių kainos į . . , »• u. • , .. i , . • , • innp * skvrimo naujų mokesčiu be-mją prieš Bulgariją. «ar neatsiekusios 1926 motų

SPRINGFIELD, III., kovo 
6. — Illinoiso legislatūroje

REIKALAUJA BONUSU 
IR VISKAS

LENKAI APIE GEN. BER- 
KIO ATSILANKYMĄ 

KAUNE

ji taip pat pridūrė, kad daug 
, . , _ dar reikalinga paramos jų

pažanga, uną aro v. a u4brėžtiems darbams. Sau- 
zimiero Seserys Lietuvoje. j_g namuose permažai joms

! Dabar Lietuvoje Šv. Kaži- vietos gimnazijos darbuotėje, 
miero Seserų, sakiusi, esą 77; Laukiama paramos iš visur, 
naujokių 20; kandidačių 30; bet kol kas kenčiama tose su 

įviso 127 darbuojasi įvairino- įgrūstose apystovose. Kiti vi- 
se Lietuvos kampeliuose.

džiaugiasi gražia

si reikalai vos^ne-vos galima 
sulipdyti, kad jau pradėtas 
darbas nesustotu.

------------------- kainų laipsnio.
BELGRADAS, Serbija, ko j Sakoma, prezidentas taip 

vo 6. — Jugoslavijos vyriau- painformavęs spaudos atsto- 
sybė nusprendė gelbėti Grai- vus.
kijos vy riausybei. Ji žada su 
laikyti visus graikų sukilėlių 
vadus ir juos išduoti, jei jie 
pereitą sieną.

P’ENAS bus VIEŠOJI 
NAUDA

Į AYASHINGTON, kovo <i. 
6. — — Žemės ūkio atitaisymo ad

ministracija (AAA) ieško tei 
sėtų priemonių, kad pieną

PARYŽIUS, kovo 
Prancūzijos vyriausybė siun 
čia karo laivą į graikų uos
tą Piraeus, kad ten saugo- priskyrus prie viešosios nau 
jus prancūzus
jų savastis.

NARDANČIŲ LAIVŲ 
.SKAIČIUS

Šv. Kazimiero Seserų veda 
mos dvi gimnazijos mergai
tėms: viena Kaune, Saulės 1 Motina, matosi, sveikatoje 
namuose; antroji Pažaislyje.1 sustiprėjusi ir pilna energi-

---------- Pradinių mokyklų turima jos paimti ir vėl savo atsako-
KAUNAS. — Dėl Latvijos trys: Panemunėj, Telšiuose mingas pareigas. Ji, matyt, 

AAASHINGTON, kovo 6. vado gen. Berkio atsilankymo jr Žemaičių Kalvarijoje. A’ai belankydama Lietuvoje sesu- 
Amerikos Legijono krašto Kaune, visa lenkų spauda kų darželių turima net pen- 'les davė tėvynei galingos dva 
viršininkas F. J. Belgrano smarkiai sukruto rašyti. Ne kis: Kaune, Petrašiūnuose,'sios, o Lietuva jai atsilygino 
pareiškė kongreso žemesnių- | Bk “Polska Zbroina”, bet ir Telšiuose, Žemaičių Kalvari- 'sveikata — žmogaus bran- 

ra reikalaujami peb dideli .19 rūmų komitetui, kad legi- A’ilniaus lenkų spaudą, ypač joje ir A’abalninke. Be to, už giausiu turtu šioje žemėje.
fondai ir jie jokių sumanv- joninkai reikalauja tonusų iš “i<urjor AVilonski”, stambio- ........ ........... —----  ••• • ........
mų neremsią iki gubernator- mokėjimo. Kur gauti fondus, mis antraštėmis paduoda ži- 100 VAGONŲ KIAULIENOS i JSIGYKIE

darbių šelpimui.
Respublikonai atstovai pa

reiškia, kad Šiam šelpimui v-

ius nepaduos šelpimo smulk
menų.

DAUG AUKSO PAVOGTA 
IŠ AIRPORTO

tai paties kongreso reikalas, nias> kaip gpn< Berkis buv0Į J SSSR
sakė Belgrano. i sutiktas Kaune. Anot lenkų KAUNAS. — i

spaudos, latvių kariuomenės
astaruoju 

metu nemaža kiaulių iš Lic-

Gavėnai būtiną knygelę: .

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI

IR GAVĖNIOS GIESMES
Atspausdinta Iš maldakny
gės “Ramybė Jums.”

Viena knygelė 10c. Imant 
1 25 egzemplorius, ar (įaugau 
nuleidžiame 25%.

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

Chicago, Illinois.

PALEISTAS VENGRIJOS vadas labai palankiai atsilie- tuvos išvežama į SSSR. Teko 
PARLAMENTAS pę8 apįe Lietuvos kariuomenę, patirti, kad dabar sovietai iš

Be to, gen. Berkis buvęs pri- “Maisto” pirko. . _____ r__  100 vagoną
BUDAPEŠTAS, kovo 6. imtas Respublikos Prezidento kiaulienos, kuri vežama gele- 

rezider.tns ir dos dalykų, taip kad būtų ga- Iš Croydon airporto pavog- ^Vengrijos vyriausybė paleido ^ntano Smetonos, o Kauno cinkeliais į SSSR specialiuo- 
i Įima kontroliuoti kainas. į ta trys dėžės aukso vertės Pnrlamon^ ’r paskyrė nau- 'jgujm, viršininkas jo garbei se vagonuose — ledainėse. 
Šiandien su pienu yra didelė 97,000 dol. Auksas turėjo būt JUR y’nk’mufS kurie jv\k* j§kęję8 pįPtus. Nors lenkų

LONDONAS, kovo 6. —

netvarka.

LONDONAS, kovo 6. — 
Admiralitetas skelbia, kad 
daugiausia nardančių laivų 
turi Prancūzija — net 96 
U. S. A. turi 84, Italija —

SUIMTA AUTO VAGIŲ 
GAUJA

Chicago pietinėj daly poli
cija suėmė kelioliką jaunuo
lių, kurie užsiimdinėjo auto-

59, Japonija — 57, Anglija mobilių vogimais ne pelnui, 
— 51. bet pasivažinėjimams.

siunčiamas į Paryžių ir Briu n^' dienų. Naujas parla- Į spauda jokių komentarų dėl 
Rej: mentas susirinks balandžio

_______ įmėn. 27 d.
KITA 1NSULLIUI BYLA

Chicagoj prasidėjo kita S. 
Insulliui byla, išrinkus pri
siekusius teisėjus (jury). Šį 
kartą Illinois valstybė ima jį 
nagan.

Iš NAUJO PUOLAMI 
ŽYDAI

BERLYNAS, kovo 6. — 
Naciai atnaujina puolimus

MUNICHAS, Vokietija, ko- 
, šio atsilankymo nedaro, liet iš vo 6. — Mirė Bavarijos na-t
viso ko matyti, kad tiek Yar- cių kultūros ministeris Hans 
šuva, tiek Vilnius Kauno įvy- Schemm, 43 m. amž. Sužeis- 
kiams priduoda ypatingos rel- tas lėktuvo katastrofoj, 
kšmės. Tsb. ( . ■■■_

-------- ... ; KAUNAS. — Taujėnų apy
linkėj ūkininkai stokoja pa
šaro. Daugelis parduoda gy
vulius.

LONDONAS, kovo 6.
prieš žydus. Areštuojami grį- Susirgo Anglijos premjeras 
žusieji atgal Vokietijon žydai. Mac Donaldas.

ORAS V

CHTCAGO IR APYUN 
KĖS. — Šiandien numatomas/ 
sniegas; šalčiau.
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“DRAUGAS”
Melo* Itaadien, Uk^kyrua aeRmidleolua 

PRENU^UATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
Metanu — ,1 b®. Pusei u.-itų — 11.50; Trims mėnesiam* 

91.bb; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse
feranumerata: Metams — 97.19: Pusei meta “

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkaiavua 
Bendradarbiams Ir korespondentams raita necrtllna.

Jai neprašoma tai padaryti Ir neprlslunfilama tam tik*- 
Ull Mft* MaklOeRidėk to rfus priima — nuo 11:11 RS 11: M *St 

Skelbimai šokančiai dienai priimami iki
6 vaL popiet

“DRAUGAS”
LL1HUANIAN DAILY FRJEND

Psbllahed Daily, usept Sunday. 
BTTB8CRIPT1OM8: One Tear — »« •♦: «n Mentus 

— <t-Mi Tbree Montks — »»M; One Montb - 1U. 
■•rope — One Tear — 97.11: BM Montke — 34.11: 
Obpr — .Ole.

Ad\erUeln< ln ’DRAUOAF* brlngs best 
Akvartlslna ratee on aBoUeatteo.

“DRAUGAS” 2334 S Oakley Avė., Chicago
.. . - ■ i < ■ i...........

DDIENOS KLAUSIMAI

yra sulyginamai maži. Prie apdraudos pri
klausantieji nariai moka tik po 10 centų į 
mėnesį. J metus sumoka $1.20. Iš to “Garso” 
leidimui paimama $1.00 ir tuo būdu organi
zacijos reikalų vedimui lieka tik po 20 centų 
nuo nario į metus. Dėl to lėšų fonde susidarė 
deficitas, dėl kurio Sus-mas negali legali
zuotis Massachussetts valstybėj. Tat, Pildo
mojo Komiteto susirinkime daugiausia laiko 
ir pašvęsta klausimui, kaip išlyginti lėšų fon
do deficitų ir kaip laimėti čarterio užregis
travimų Mass. ir Conn. valstybėse.

Bet, nutarus įvesti griežtų taupumų, pa- vlvim
gerinti “Garso” biznį, gaunant skelbimų, da- iJls jau Pri«« 25 metus prade- dįdelė g d
rbų spaustuvei, surengiant koncertų ir pik- J° rinktl senoviskus kryžius, kmnhftria5 hnu
nikų, lėšų fondo reikalai pasitaisys, kaip per
nai pasitaisė pašalpos skyrius.

Suaugusių narių LRKSA šiandien turi

Naija Svarbi Kultūros Įstaiga Lietuvoje! Suliesėjimo Problemos

KOVO MĖN. PRADŽIOJE KAUNE ATIDAROMAS 
BAŽNYTINIO MENO MUZIEJUS

Rašo DR. S. BIEŽIS, gydytojas ir chirurgas, Chicago, IIL
(Tųsa) kia kaip tik atbulai. Tai io-

Suliesėjimas, arba nutuki- kiuose atvejuose nutukimas 
mo pašalinimas, beįmanomas pasireiškia gana lengviau kad 
tik tada, kada priežastis gerai ir vartojant mažiau maisto, 
žinoma ir patsai gydymas at-1 Suvalgomo maisto kiekis

Mintį įsteigti bažnytinio me patalpos jau įrengtos. K vie t i- 
no muziejų, kuriame tilptų mo ministerija muziejui jreng-
Lietuvos bažnyčiose užsiliku- ,ti, paskyrė pašalpų. Šiuo ine-ir i i • • x • , • . • ,. . L , !liekamas planingai. Kitaip dar anaip toli ne viskų pasalios tikybinių apeigų senienos, tu dail. A. Valecku jau tvar-' • •x 11 • ., J u gi Įdėtas laikas, pastangos ir ko, nagi išriša klausimų, kulkele dar prieš didjjj karų ko eksponatus. , ... . . . . .... . .. .. ., . . lėšos veik visuomet liks be ris turi outi individualiai

_ j Muziejui skirta“ yra viena i pasekmių. I gvildenamas bei individualiai
Paimkime pirmiausiai maių pritaikomas. Kitaip nieko gc 

tų. Sakysime, žmogus šiaip ro negalima tikėtis ir nusivy 
jau sveikas ir visuomet vai- limas bus pasėka.

X08Ų DIDŽIAUSIOS ORGANIZACIJOS 
REIKALAI

Šiuos žodžius rašantis praėjusiu savaitę 
dalyvavo Lietuvių Ii. K. Susivienymo Ameri
koje Pildomojo Komiteto susirinkime, buvu
siame tos organizacijos centro buveinėj, Wil- 
kes Barre, Pa. Del to teko smulkmeniškai su
sipažinti su šios didžiausios lietuvių katali
kų organizacijos dabartiniais reikalais ir rū
pesčiais, su kuriais nebus pro šalį supažin
dinti ir mūsų dienraščio skaitytojus.

Išklausius Pildomojo Komitete narių pra
nešimų, susidarė geras vaizdas apie LRKSA 
Gfpvį. Visi pagrindiniai Sus-mo fondai yra 
gerame stovyje. Augusiųjų andraudos sky
riuje yra $1,196,986.22. Šis skyrius daugiau 
nėgų šimtą nuošimčių yra stiprus arba sau
gus — solvent. Vadinas, apsidraudusieji sa
vo gyvastį nariai gali būti ramūs, nes Sus
inąs turi užtektinai kapitalo, kad padengti 
visų gumų, ant kurios jie yra apsidraudę.

Vaikų skyrius irgi yra labai gerame sto
ryje. .lame yra $15,854.51.

Praėjusių vasarų jau beveik visai buvo 
išsisėmęs Pašalpos Fondas. Tup fomiu buvo 
susirūpinęs ir Seimas ir Pildomasis ̂ Komite
tas. Bet priėmus seime naujus patvarkymus 
pašaipų išmokėjime ir to fondo reikalai pa
krypo į geresnę pusę. Pašalpos skyrius žy
miai sustiprėjo. Jame šiandien yra $2,466.23. 
Yra davinių manyti, kad nuo dabar jam pa
vojaus nebebus, jis augs ir nariai galės būti 
tikri, kad reikale tas fondas juos šelps.~2i- 
noma neapseis be akyvos kontrolės ir glau
džios kuopų valdybų kooperacijos.

Sus-mas turi ir labdarybės fondų, kuria
me yra $1,778.82. Iš šio fondo šelpiami su
vargę Susivienymo nariai. Tai parodo, kad. 
LRKSA rūpinasi ne tik reguliarių pomirti
nių ir pašalpų išmokėjimu, bet ir šiaip jau 
•reikale narius sušelpia.

Jei su pasitenkin'mu galima kalbėti a- 
pie Sus-mo apdraudos, pašalpos ir vaikų sky
rius, to negalima daryti apie lėšų fondų. Tas 
fondas duoda nemaža galvosūkio Pildoma
jam Komitetui. Mat, mokesčiai į lėšų fondų

i , i • i •* i kambariai. Salvje bus įšstaty- sventųjų statulas ir kita, ku-' . x . , . *• , v ..... ti tapybos eksponatai. Tainų surinko nemažų kolekcijų. ■. . ...... , . . ... , , . ...ru- i »• . , įvairaus didumo paveikslai is go kiek tik jam lenda. Ilgai-1 Kuomet nutukimas pareinaPo didz. karo šis darbas buvo,v„ VIV .. x v. I . . .. ’ .. . . < ,
tęsiamas toliau Nuo me ; * " suntmecio. Vienas linui jis pastebi, jog svoris dėl nenormales funkcijos tūlų
tų kan. Sabaliauskas kartu «,(“ idw"iausil» P»™ksl'i
bažnytinio meno žinovu dai. ^uemunaa Kryžmus”,

a v i -i • • •• liaiP spėjama, italų dailininko liniuku A Valecką važinėjo,,, . . . , ,7,.. ..J Montem darbas (XV-jo šimt-po parapijas ir rinko įvairias

tai palengva didėja ir didėja, liaukų arba šiaip jau kokios 
Taigi čia kaltas maisto per- ligos, tai problema darosi dar 
viršis, kurio nesumažinus tik- painesnė ir reikalinga nuo

seklaus ištyrimo, kurį tik kom

Milžinas

Jie Buvo Vilniuje...

(Kaišiadoriečių kunigui — Kan. Maliu- 
keviČiuus, Trukų Dekano laidotuvėse)

(Tęsinys)

Turėdamas omeny savo vizitatorius, 
J. M. Rektorius Ušila pareiškė adhorta- 
mentų ir dabartiniams klierikams visada 
gerbti Alma Mater Vilnensis ir jos mo
kytojus bei auklėtojus.

Taigi mat kokį teigiamų įspūdį pa- 
dnrė ši pirmoji mūsiškių vizitą.

Vilniaus Kunigų Seminarija yra is
torinė, garbinga ir nusipelnusi įstaiga Vil
niaus dijecezijoji* ir visame aname krašte. 
Normaliais, prieškariniais laikais ji bu
vo puiki auklėtoja. Ji įskiepydavo savo 
JiH, •rikams gilių uskezų, Sukurdavo didelį 
V:dajiiiį dvasios gyvenimų ir įstatydavo 
jtitnuii IcvitiH į tvirtus, pastovias kun«- 

principus. Tai buvo ypatingas n

11,000, vaiaų skyriuje 789. Vajaus metu (nuo 
balandžio 15 d. ligi vasario 1 d.) laimėta 350 
narių į augusių skyrių ir 57 vaikai. Viso 
407 nauji nariai.

Iš aukščiau paduotų skaitmenų matome, bažnytines senienas, norėdami
kad Lietuvių R. K. Sus. Am. yra stipri ir ir°dyti, kad tokių senienų Lie- 
gausinga organizacija. Tačiau reikia pasaky- ituvoje yra labai daug. 
ti, kad ji galėtų būti žymiai gausingesnė. Ne- ' Netrukus buvo sudarytas ba- 
perdėsim pasakę, kad ji lengvai galėtų už- žnytiniam menui Lietuvoje ti- 
augti ligi 50,000 narių, jei lietuvių katalikui,komitetas, kurio pirminin-
visuomenė rimčiau ja susidomėtų, jei visi su
prastume, kaip svarbu yra apsidrausti lietu
vių fraternalėj organizacijoj ir tuo būdu au

kų buvo a. a. prel. Mačiulis - 
Maironis. To komiteto rūpės, 
niu 1931 metais Kaune buvo

ginti mūsų jėgas, kad išlaikyti tikėjimo įp; įrengta pirmoji Lietuvos se- 
tautybės brangenybes, kurioms daug yra.pa 
vojų.

Kadangi dabar eina šios didžiausios mū-!k^ paveikslai, medžio skulptū 
sų organizacijos naujų narių prirašinėjimo ira’ bažnytiniai rūbai, indai ir 
vajus, dėl to, kas tik dar galime, tuojau pri-Pida’ V^S(J aP*e L50 eksponatų, 
sirašykiine. Galima užtikrinti, kad nesigailė- į š*os parodos tuojau pa
siūlė. aiškėjo bažnytinio meno mu

ziejaus steigimo reikalas. Ar
PAV0JUS ATEIVIAMS

slo negalima tikėtis pasiekti.
Iš kitos pusės paėmus, yra į pėtentiškas gydytojas gali 
labai gerai žinoma, kad kai Į tinkamai atlikti. Mat čia su

veiksiu, dirbusių didelių meis- kurie nemažiau valgydami, oįsidaro rimta padėtis reikalau- 
terių įtakoj, ar buvusių jų mo .visuomet pasilieka liesi ir net j jauti tolygiai rimtos studijos

mečio). Be to, yra ispanų, pra 
ncūzų ir vietos dailininkų pa-

kinių.
I-ine kambary tilps bažny

tiniai rūbai, vartoti tikybinė
ms apeigoms. Tai įvairios gra-

. .v ... šių laiku,nojo bažnytinio meno paroda, IT , ,, • • i -v x A .? •• Il-nie kambary bus įšstaty-kunoje buvo įsstatvti senoviš- .... , *

sudžiuvę, nors užsiėmimas vie bei glaudžios kooperacijos.
imkis ir šiaip jau gyvenimo Kitaip neverta nei leistis į 
aplinkumos mažai kuomi ski- 'šių painiavų, 
riasi. Šitokio griežto skirtu- , Vidutinis syoris yra pap- 

žaus darbo arnotos, kopos, j mo priežastys gali būti net rastai nustatomas sulig žmo- 
stulos nuo XV šimtmečio iki kelios. Ne tiek svarbu, kiek gaus aukščio ir jo amžiaus.

_ Į tos įvairios skulptūros, alto-'maisto kūnas sunaudoja. Jei- 
reliai, prancūzų meisterių ba-'Su> sakysime, žmogus suval-
reljefai ir kita. 

lll-me kambary bus liaudies
bažnytinio meno skyrius, ku- 
7į žymiai praturtino kan. A.

v * T Sabaliausko padovanotas rin-kivyskupo Metropolito Juozą- k-
po Skvirecko, Metropolijos ku Į 7- , , . -v A ,1 -me kambary bus įsštaty- 

ti įvairūs ir įvairių laikų baž
nytiniai indai: kielikai, mon
strancijos ir kitokie metali
niai daiktai. Čia ypatingai į-

Illinois legislatūros atstovas Tliomas P. Įni&^ seminaiijos rektoriaus 
Sinnet iš Rock Island įnešė į legislatūrų bi-{^^n” Lenkausko ir kitų 
lių, sulig kuriuo būtų registruojami visi atei-' r^Ptsn^u> 1^33 metais buvo 
viai. Tokį įstatymų išleidus vįfc a&įviai tu-iisteigta drau8Ma bažnytiniam 
retų užsiregistruoti bėgyje 10 dienų iii vėliau !lnenid. Lietuvoj? tirti, reirti ir 
po kiekvienų trijų mėnesių. Pi augi jos .steigėjaisgejai:

j buvo kan. P. Penkauskas, kan.
Tai yra labai drastiškas sumanymas, a. Sabaliauskas, dail. A. Va- 

prieš kurį reikia energingai kovoti. Tas įsta- iečka, P. Galaunė, Ciurlionies
tymas suvaržytų žmonių laisvę, apsunkintų Galerijos direktorius ir kan. 
ateiviams gauti darbus ir nedarbe pašalpas.
Dėl to visos organizacijos, draugijos ir atski
ri asmenys tuojau turi siųsti griežtus reika-

maisto žmogus suvalgo, bet Tačiau, į tai reikia žiūrėti 
didesnės svarbos esti kiek to kaipo tik į sugestijų arba nu 

rodymų, o ne absoliutų, ne
keičiamų mastų. Asmuo gali

go mėsos svarų, o jo kūnas 
sunaudoja tik pusę svaro, tai

net gerokai sverti daugiau, 
negu svorio lentelė nurodo,

reikštų lygiai, kad jis būtų ir tuo tarpu neturėti viršsvo- 
suvalgęs tik pusę, o ne visų! rio ir priešingai. Jei žmogaus 
svarų. Tai viena. Kitais at-1 subudavojimas yra didelis, tai 
sitikimais esti dar šitaip: kū jis turi sverti normaliai Jau
nas suvirškina, asimiliuoja j giau už bendrų svorį, o jei 
visų suvalgomų maistų, kurio jįs visai čiupnučio sudėjimo, 
išvartojimas, pakeitimas į en ! tai atitinkųs svoris sulig len- 
ergijų arba, moksliškai sa- J teles jau reikštų praktiškų 
kant, oksidavimas vyksta ‘ viršsv<HU-arl>a nutukimų. Pa-

uomi baroko stiliaus monstrą-dau£ sparčiau, negu norma- galios dar reikia pažymėti,
ncija iš 1695 metų. Taigi ir ši tokiuos žmo-

Pagaliau, V-me kambary, į- nes. maisto perviršis nenutu-
rengtame rūmų bokšte, tilps
moderniškojo bažnytinio meno

V. Mironas.
Ši draugija ėmė konkrečiau

rūpintis bažnytinio meno niu- , Į '' 7 . . ...
Javinius Illinois legislatūros nariams, kad jie zįejaus steigimo reikalu. Pir- idarbams ,r InuZ!0Jaus direkto 
atmestų Sinnetto sumanymų, kuris priešina-, mįausįa buvo reikalinga mu
ši šio krašto konstitucijos dėsniams ir pa- 2įejui patalpa. Metropolijos 
prastam žmoniškumui. kunigų seminarijos rektoriau

Seniai eina kalbos, kad bus įvesta atei- kan- Pr- Penkausko rūpesniu
vių priverstina registracija. Dabar, matyt, 
jau pradedama eiti nuo kalbų prie darbo. Tat, 
reikia budėti ir reikale sukoncentruoti visas 
galimas jėgas, kad tam sumanymui pasiprie
šinti. Ypatingai piliečių klubai neturėtų snaU’ 
sti. Pirmoje vietoje jų yra pareiga kovon 
prieš kiekvienų pasikėsinimų suvaržyti žmo
nių laisvę.

prie seminarijos tais pač-iaif 
metais pradėti statyti, paga’. 
architekto Reisano projektų, 
didelį trijų aukštų rūmai, ku
rių statyba pernai rudenį bu
vo baigta.

Visas trečias rūmų aukštas

kad keletas svari) į vienų ar 
antrų pusę nesudaro praktiš-

kiną. Yra nemažai atsitikimų, \ kos reikšmės ir todėl į tai ne
kurtuose ši visa apikaita vei- į reikia nė atsižvelgti. Čia kal

bame apie svorio nukripimųeksponatai. Be to, prie niuzie-,, . , . v• , , , . Lietuvos bažnyčiose esančiųjaus yra patalpa paveikslų iri J 1
kitų eksponatų įestauravimo [senienų. Todėl muziejaus ad-

ministracija kreipėsi į visoo 
Lietuvos klebonus, prašydama, 
kad jie praneštų apie esamas 

Prie muziejaus bus sudary- jų žinioje muziejinės vertės

riui kambarys.

tas dar ir oro muziejus, ku« 
bus išstatyti kryžiai ir kiti 
eksponatai, kurie nebijo at
mosferinių sąlygų.

Daugiausia vertingų ekspo 
natų davė Suvalkija ir Aukš
taitija.' Žemaitija davė dau
giausia liaudies meno dalykų. 

Žinoma, dabar muziejuje sa
versti skirtas muziejui, kuru’, rinkta tik menkutė dalis visų

bažnytines senienas. Be to, nu
matyta šių metų vasarų apva- 
žinėti visų Lietuva ir pada
ryti atatinkama foto nuotrau
kų. Z

Bažnytinio meno muziejaus 
atidarymas įvyksta kovo mėn. 
Taigi, netrukus Lietuva pra
turtės dar viena, labai vertin
ga kultūrine įstaiga. Tsb.

gerokai virš penkiolikos sva
rų.

Žemiau paduodu svorio len 
telę vyrams ir moterims de- 
vent čeverykus ir lengvus 
drabužius tarpe 40-44 metų 
amžiaus, paimta iš Medikalių 
Direktorių Gyvybės Apdrau
dos Sąjungos, kuri yra skaito 
ma pilnu autoritetu šiuo 
klausimu.

VYRAI
Augštis Svoris

5 p. 0 c............  132 sv.
(Tęsinys «fit 3 pusi.)

kilnus Vilniaus Almae Matris charakte
ris prieš kitas Mogiliavo arkidijecezijos 
dvasines seminarijas. Tai jautė savo gy
venime visi vilniečiai kunigai. Tais lai
kais Vilniaus Dv. Seminarija išauklėjo ir 
išleido visų rikiuotę ir lietuvių patriotų 
kunigų, kurių darbus Vilniaus Krašte ut- 
gimdė mūsų tautiečius ir surišo su tėvy
ne Lietuva. Jų eilės, nors jau gerokai pra
retėję — štai ir a. a. kan. Maliukevičius 
iš tų eilių pasitraukė — jų eilės ir šian
dienų garbingai dirba save pašaukimų.

Dabar! Dabar, žinoma, nenormalūs 
laikai, daltar kitokia lenai santvarka, ki
tokį reikalavimai ir mums žinoma tenden
cija.

Bendrui sakau!: dabar gi Vilnius le
nkų okupuotas...

* ♦ •
Išėję iš savo mylimos ir atmintinos 

Seminarijos mūsų laikinieji “vilniečiai” 
pasidalino: pusė nuėjo Vaivadijon leidi
mų lūpinius, pusė .-lįžo “St. George” 
viešbutin

Fonus Vilniaus Vaivada, ar jo Padė

jėjas buvo meiliai įųandagus ir maloniai 
duosnus. Kiek prašė, kiek norėjo — tiek 
ir davė leidimus. Net kvietė visiškai pa
togiai Vilniuj paviešėti. Bet mūsiškiai 
dienų, kitų džentelmeniškai jiasireiškę tuo 
jau pajuto, kad jų jau ir paskutinės at
sargos yra žymiai paliestos — taigi, nors 
Vilnius ir meilus ir savas, bet visgi tuo 
tarpu jį reikia palikti... Taigi vieni iš
buvo Vilniuje porų, dienų, kiti truputį il
giau.

Leidimais apsirūpinti mūsiškiams 
daug padėjo gerb. pųnas Stasys, Vilniaus 
lietuvių laik. Komiteto Pirmininkas. Jis 
ir toliau visų laikų mūsiškius globojo ir 
šiandieninį Vilnių demonstravo.

Tiesa, menki Vilniaus gatvių taksiu
kai, bet už kelis zlotus visų Vilnių sker
sai, išilgai ir aplinkui įnerta.

Taigi mūsiškiai, taksi vežini ir p. 
Stasio vadovaujami, ir apžiūrėjo visų da
bartinį Vilnių.

Pasirodo, kad mūsų tautiečiui lietu
viai vistiek turį visų Vilnių, savo Sostinę, 
apgulę, apsiautę ir surėmę. Visos didžio

sios lietuvių įstaigos, prieglaudos, ben
drabučiai, konviktai, dirbtuvės randasi 
Miesto pakraščiuose aplink visų Vilnių. 
Tirt yra ištisas lietuvių frontas savojoj 
Sostinėj. Tautinė grandis.

— Visur švaru, gražu, gyvu ir gausu.
Vilniaus lietuvybė milžiniškai auga: 

kadaise visas tautinis ir visuomeninis ju
dėjimas tilpdavo kuklioje Šv. Mikalojaus 
parapijinėj salėj. Tada jos užteko. Ji bu
vo Vilniaus lietuvių centras.

Dabar Vilniaus lietuvybės banga ver
žiasi per Sostinę plačia ir nesulaikoma va
ga. Ji perpildo dabar didžiausias lietuvių 
sales ir patalpas. Ji niekur vienoje vieto
je jau netilpsta. Ji šakojasi, uuga ir dar 
giliau leidžia savo ąžuolines šaknis.

— Ačiū Dievuil

— Ačiū ir stebuklingai Aušros Vart- 
tų Motinėlei — našlaičių ir prisjiaustųjų 
Globėjai. Dievo Valia vis dėlto, matyt, y- 
ru galingesnė ir teisingesnė už visas ki
tas Šio pasaulio pajėgas.

Kokios gausioj? iv turiningos vilnie
/

čių lietuvių tautinės bei religinės akade
mijos!

Kokia moderniška, turtinga, tikrai 
lyg pasaka, Vilniaus lietuvių poliklinika!

Kokis gyvas ir spartus jų tenai visų 
veiklumas.

Taip! Tai praktikoje realizuotas šū
kis “kova už būvį”! Tai gaivališkai reiš- 
kiantysis, kaip lenkai sako: “instvnkt sa-, 
mozaehowaezy”. Tai reiškia — Vilniaus 
tokia dvasia! Vilnius — Lietuvos Sostinė!

Jie vizitavo Vilniaus lietuvių klebonų 
kun. Krištupų Čibirų. Jis daug dirba ir 
sumaniai gyvena.

Jie gatvėje susitiko gerbiamąjį ka
nauninkų Leonų 2ebrowski — didelį mū
siškių bičiulį ir nuoširdų draugų. Jis kone 
ašarodamas sveikinosi, bučiavosi ir sku
biai kalbėjo, kalbėjo.

— Ki;’- dabar mano kurso (iš 1903 
metų) kolega kun. Ra [Milas Juknysf Kaip 
gyvena kun. Kazimieras Ribikauskas! — 
pakartotinai klausia sujaudintas gerb. Vil
niaus Kanauninkas.

(Bus daugiau) I .1
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Saude į Lietuvių Jaunų Ūkininkų Susirinkimą
ĮRODYTAS SMĖLINGO PRIEŠVALSTYBINIS VEIKIMAS
(IŠ 38-SIOS POSĖDŽIO 

DIENOS)
manai, dėl ko jie pasidarė to
kie žiaurūs, kad net visai ne- 
'politinio jaunųjų ūkininkų r»-

PIR1MININKAS (po Avi
žiaus parodymo): Na, Sehnie-

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

LIETUVOJE

Lietuvai tenka budėti, bet ,menę informavo apie lietuvių 
nenusiminti. Prieš 17 metų'kovas dėl laisvės, apie Lietn- 
Lietuva buvo suardyta ir v i e- vos visų sričių gyvenimų, ir di
na. šiandien gi mes esame ta- [džiulę pažangų. Šiemet vasn- 
rptautinės valstybių šeimos, .'rio 1(5 d. Lietuvos vardas ska-

- ' vigų pripažintas, teisėtas na- mbėjo lietuviška daina per ra-
. 1 rys turime draugų net did- dio ne tik artimose Pabaltijo

plačiai nebuvo paminėtos Lie
tuvos nepriklausomybės suka
ktuvės, kaip šiemet. Visa Lie-

lingai, jau trys liudytojai t, _ kaimai; mieste|iai ir
PS1 miestai buvo papuošti trispal

vėmis vėliavomis, įžymesniųjų 
žmonių paveikslais bei švieso
mis, susirinkimuose, paskaito
se, prakalbose žmonės džiau

Liud. MIKAS GIBIŠAS, išltelio veikimų taip persekiojo? patį sako, kad vis dėlto 
Grabupėlių (Šilutės apskr.),' GIBIŠAS: Nežinau, ko jie taip kalbėjęs? 
parodė, teismui, kad 1934-11- norėjo. Buvo kalbama, kad ne-1 SCHMELING: Buvau su 
10 vakare, esant pas jį lietu- trukus viskas pasikeisiu, kad jais drauge varžytinėse, drau- 
vių jaunųjų ūkininkų ratelio būsiąs sukilimas ir kad Klai- ge ėjome namo, bet neatsime-
susirinkimui, teisiamasis Ernst j pėdos kraštas būsiąs grųžin- nu, kad būčiau taip kalbėjęs... lggsį atgautąja laisve 
Wallat tikrai šovė iš kariško!tas Vokietijai.
Šautuvo į Gibišo namų, kuria
me buvo susirinkimas. Susiri-

Apie tai, kaip broliai Her- 
mann ir Fritz Szemaitaičiai

nkimo dalyviai tą šūvį aiškiai [užpuolė lietuvių ūkininkų dr- sakysi? 
girdėjo. Gibišas taip pat yra gijos valdybos susirinkimą pas j SCHMELING 
dalyvavęs lietuvių ūkininkų Gewinnų, vakar papasakojo simenu, kad būčiau taip kal- 
draugijos valdybos susirinki- teismui dar liudytojai VTilly,bėjęs... Tai buvo švents va
rne tą patį mėn. pas Gewinnų, Telieps, iš Gnibalių, kuris bu-įkars, gal kiek buvau įgėręs... 
kur buvo užpuolę broliai Sze- vo ūkininkų draugijos pirmi- j BENDŽIUS: Jis visaį ne- 
ipaitačiai. Tą patį mėnesį po niuku ir kurį užpuolikai išva- Ibuvo tada gėręs.
?ūvio į jo namą Gibišas rado dino krašto išdaviku, valdy- Liud'. KRISTUPAS GRIKS- 
prie ąavo narni} sniege išrašy- bos susirinkimo dalyvis Wil-

helm Szemaitat ir Riehard I
Szemaitat, abu pastarieji ir 
Kalninkų.

PIRMININKAS (liud. Te- 
liepui): Dėl ko jus vadino kra-

ta: “Faline hoch — Faline 
senkt. Gibbisch — du bist ein 
Landesverraeter” (vėliava au
kštyn — vėliavą nuleisti; Gi- 
biše tu esi krašto, išdavikas) 
ir čia pat nupaišyta keletas 
“hakenkreuzų”.

— Seniau Jonis Valaitis, — 
sako Gibišas, — susitikęs vi
sada pasisveikindavo su mani
mi ir užkalbindavo, o kai pa
sidarė neumannininku, tai dau 
giau nebesisveikindavo ir ei
davo pro šalį, tartum visai ne- 
bepažindamas. Kartą susistab- 
dęs paklausiau Erastą Valai
tį, ar ko pyksta Jonis Valai
tis. Ernstas man tada pasakė, 
kad galį atsitikti man blogai, 
jeigu ir toliau susinėsiu su
jaunųjų ūkininkų rateliu. Sa-, x . .
kė, girdi, Jonis Valaitis nieko ,'** l45audytl ™* hetnviai 
nepadarys, bet gali kiti pada

Pranešimai

tųjų valstybių tarpe. Viduje 
esame keliariopai ir visokerio
pai stipresni.

valstybėse, bet ir Skandina
vuose, Belgijoj, Olandijoj, Da
nijoj, Prnnrųzijoj, liuli joj, <V

Kai orkestrai grojo iautos Įkoslovakijoj, Austrijoj, švei- 
himną, skambino Laisvės Va-įearijoj, Suomijoj ir daugelyje 
rpas laimingai Lietuvos atei-kitų Europos valstybių. Tai 
čiai. Paskui įvyko kariuome- j parodo, kad šiandien Lietuva 
nes dalių ir organizacijų vėlia- vra ne viena, kad kaskart ji
vų paradas.

Buvo prisiminti ir broliai 
vilniečiai, dar šiandien nesan
tieji vergijos jungą, mintimis

PIRMININKAS (kai tą pa-, visas kraštas nusilenkė ka- 
tį parodė ir liud. Bendžius): /pžygiams žuvusiems dėl tėvy- 
Na, Sckmelingai, ką dabar pa-; nį, laisvės.

Kaune . iškilmių vyriausia Luv° Persikp-a i Vilnių, kur 
Tikrai neat- vieta bnvo Vytauto Didžiojo jdįdžilWV karo andrU sūkuryje 

muziejaus sodelyje, ties Neži
nomojo kareivio kapu. čia 
atvyko aukštoji karo vadovy- 

ne' fcė, svetimų valstybių karo at
stovai, artilerijos, pėstininkų, 
šaulių garbės kuopos, įvairios

gimė pirmasis 
ves žodis.

CHAITIS, iš Tautišku}, paro- '.visuomeninės organizacijos iš 
do, kad Schmeling pagrąsinęs studentų sąjungos. Vėliavų mi- 
jam, kad, girdi, kai ateis vo- ,Skas- apsUp0 Laisvės statulą.
kiečiai, tai tikrai busią nužu
dyti jis ir jo sūnus, kuris pri
klausė Lietuvos šaulių sąjun- -'nikais, 
gai.

PIRMININKAS: Dėl ko bu-

Nežinomojo kareivio kapas vėl 
apsidengė naujais gražiais vai

što išdavikais? _
TELIEPS: Tnr būt, dėl to, 1° PIRMININKAS: Dėl ko bu- Kariuo™en('s vadas pulkini-

kad mes dirbome lietuviškoje *vo tokia neapykanta? inkas Raštikis pasakė didelę
organizacijoje. Į K. GRIKSCHAITIS’ Ma- pažymėdamas, kad da-

MONSTAVIČIUS: Ir už tai'nau,’ dėl to, kad aš buvau lie L&r FAir°P°s dangUs gramus, 
jus užpuolė? tnviSVn ~ Lietuva turi kaimynų, kuriejus užpuolė?

TELIEPS: Tiktai už tai.
Net 7 liudytojai parodė a-

tuviško nusistatvmo, o jis kurie
vokiško. 16sk° jau daugiau erdvės, ty-

MONSTAVIČ’IUS: Ar tuo- ,k° daugiau žermų Prisigrobti.
pie ypatingų teisiamoje BER- lnet jau veikg Neumanno par- ------------------------ --------------
NHARDO SCHMELINGO nu- tija? (deficitas padidėjo. Pašalpos
sistatymą prieš viską, kas lie- K. GRIKSCHAITIS: Taip, fondas, dėl-knrio buvo susirū- 
tuviška. Liud. Augustui Was- tai buvo Sasso ir Neumanno Pinta ir Seime ir Pildomojo 
chkawitzui, iš Tautiškių, Sch- partijų laikais. Komiteto susirinkime, parodė
meling 1933 m. vasarų paša- MONSTAVICIUS: Ar anks- pagerėjimų ir krizis yra 
kęs, kad Hitleris jau greit a- <v.įau to nebūdavo? ,praėjęs. Kalbant apie jo atei-
teisius ir kad per sukilimų bū- k. GRHvSClIAITIS: Ne, M, konstatuota, kad geroj kon- 

nksčiau niekad to nebūdavo.
PIRMININKAS: Dėl ko,

'Schmelingai, taip nekentei lie
Liudytojai POVILAS Da

ryti. Esu iš kitur girdėjęs, kad GUTIS, AEKSAS AVIŽIUS 
Jonis Valaitis ir Ašmutaitis ir ANTANAS BENDŽIUS, tuvill?
prasitarę, kad visi lietuviai šiedu iš Palendrių (Taur. Nau- SCHMELING: Rasi, kokį 
būsią iškarti. miesčio valse.), 1933 m. bir- žodį esu >r kalbėjęs. Bet tada

PROK MONSTAVICIUS’ mėn. dalyvavo Klaipė- kuvo daug gandų, kad Hitle-
Ar ir seniau būdavo tokių ni- doa kraSte Picv,l «nuomojinio ™ ot«is- 
puolimų ir gryninu,! varžytinėse, iė kurių grįžo' Arturas Gr.ksc

drauge su Schmeling tada jie- Kristupo sūnūs, parodo, 
GIBIŠAS: Ne, seniau to ne- nis pasakė, kad visai be reika- Schmeling grasino jam,

trolėj ir kuopų bendradarbia 
vinių, pašalpos skyrius eis sti 
prėjimo linkme. Apdraudos ir 
vaikų skyriai yra visai tvar
koje.

Raportuose apie naujų na
rių prirašinėjimo vajų pažy
mėta, kad nors ir ne visai 
gauta patenkinančių rezultatų,

kad [bet vis dėlto laimėta 294 su- 
kad [augusi nariai ir 39 į vaikų

Dr-jos Šv. Petronėlės ekstra 
sns-mas įvyks ketverge, kovo 
7 d. 7:30 v. v., šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje iš priežas
ties mirties Paulinos Rocevl- 
čienės. Visos narės prašomos 
susirinkti prie veUcnės narės 
namų penktad., 8 vai. rytą 
3326 So. Union Avė. Valdyba

atranda vis daugiau draugų vo 
užsieniuose. Tai parodo ir ki
tų tautų simpatiją bei užta
rymą Lietuvai, vedančiai šia
ndie kovą prieš nacionalsocia
listinių gaivalų puolimus.

skaitos apie Lietuvą ir jos ko
vas dėl laisvės. Rygoje ir Ta- 
ine vasario 16 d. vakare bu- 

iškilmingi aktai, kuriuose
kalbėjo tų valstybių atsakin
gi politikos vadai: Latvijos 
ministeris pirmininkas K. Ul
manis ir Estijos užsienių rei
kalų ministeris Seljama. Ry
gon buvo nuvykęs Lietuvos 
[vidaus reikalų ministeris pulkLietuvos lais- Į Lietuvai draugingoje Pabal

ime mūsų Nepriklausomybės įpnsteika, o Talinau — susi- 
Šiemet pirmą kartą su Lie- buvo tapusi lyg ir Lat- siekimo ministeris inžin. Stanį

\ ijos ir Estijos švente. Taline ^auskas. Tų abiejų valstybiųtuva jos laisvę šventę plačiai 
minėjo Europos spauda ir ra
diofonai. Lietuvos draugai už
sieniuose kitų kraštų

ir Rygoje plevėsavo tūkstan- radiofonai beveik visą dieną
čiai Lietuvos vėliavų, visose [transliavo lietuvišką progra- 

visuo- 'mokyklose buvo suruoštos pa- Imą.

DIDI SUTAUPYMAI 
ant K.ELVINATORS

Didelis Kainų Sumažinimas Pirm - Sezoniniui 
Išpardavimui - Apribuoti Stakai - Pirkite Dabar

MODE
Spėriai ).5O

Tai yra specialė kaina — ne
palyginama šiandie. Padėji
mui vielos suvirš afttuonios 
ke.tvirtainės pėdos. Keturi ir 
pusė svarų ledo vienu šaldy
mu. Turi daug naujų Kelvi- 
nat-ar gerinimų.

’1O
ĮMOKĖT

Balansas ant 
Jūsų Elekt

ros Bilos |

Kaina šio refrigeratorio pirmiau 
buvo $199.50. Dabar tik $147. 8u- 
virš dešimts ketvirtainių pėdų pa
dėjimui vietos. Suvirš penki sva
rai ledo vienu šaldymu. Didumo 
užtenka šeimai šešių.

MODEL SA
Sutaupykite $50 ant šio 

didelio Kelvinator

būdavo. Tik Neumanno parti Įo n’ omojų tas pievas, nes, gi- išstotų iš šaulių sąjungos, nes skyrių. Išsibrauknsių narių 
jai atsiradus, susidarė tok5, vis tiek už poros savaičių kitaip būsią blogai. Be to. taip pat buvo mažiau, negu 
santykiai. ateisiąs Hitleris, tai vis tiek Schmeling niekinęs Lietuvos kuomet nors pirmiau. Mirų-

MONSTAVICIUS: Kaip T gįeno į§ Klaipėdos krašto ne- vyriausybę ir viską kas lietu

T# tbt prices ąuoteJ in our advtrtitmnts, and marktd tn tur nurtban- 
ditt, tubslantially 2% is to bt added en account o{additional taxtxptntt.

sių narių 1934 m. buvo 227.
beišsivešių, Degutis, kaip pa- viską, sakydamas, kad tik vo .Taigi LRKSA rodo augimo ir

SULIESĖJIMO PROBLEMOS rotlė liud. Avižius, atrėžė Sch-'k5ežiU valdžia gerai valdysią- stiprėjimo ženklų.

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

5 p. 1 c.......... 134 sv.
5 p. 2 c.......... 136 sv.
5 pi 3 c.......... 139 sv.
5 p. 4 c.......... 142 sv.
5 p. 5 ę.......... 146 sv.
5 p. 6 c............ 150 sv.
5 p. 7c.*.... 154 s v.
5 p. 8 c.......... 159 s v.
5 p. 9 c.......... 164 sv.
5 p. 10 c......... 169 s v.
5 p. 11c......... 175 s v.
6 p. 0 c.......... 181 sv.

MOTERYS
Augštis Svoris

5 p. 0 c.......... 128 sv.
5 p. 1 c.......... 130 s v.
5 p. 2 c.......... 133 sv.
5 p. 3 c.......... 136 s v.
5 p. 4 c.......... 139 sv.
5 p. 5 c.......... 143 sv.
5 p. 6 c.......... 147 sv.
5 p. 7 c.......... 151 sv.
5 p. 8 c. .... 155 sv.
5 p. 9 c.......... 159 sv.
5 p. 10 c......... 162 sv.
5 p. 11 c......... 166 sv.
6 p. 0 c.......... 169 sv.

melingui, girdi: Palauk, Lie- ntb kai paimsianti kraštą 
tuvos kariuomenės pulkai at- PIRMININKAS: Na, Sch- 
rems tuos vokiečius. Perpykęs melingai?
Schmeling į tai atsakęs, kad,1 SCHMELING (visiškai su
kai ateisią vokiečiai, visi lie- Pyk?s): Sis liudytojas pats bu- 
tuviai būsią išžudyti. vo didžiausias gabdų platin-

r>TDUTvivi-iP z,. , tojas. Kada tik pas mane atei- PIRMTNINKAS (liud. De
gučiui): Ar Schmeling sąmo
ningai grasino? Ar T. rimtai 
priėmei jo žodžius?

DEGUTIS: Rimtai. Visai ri
mtai ir sąmoningai jis kalbė- 
ijo, kaip kad aš dabar čia su 
kariuomenės teismu kalbu.

PIRMININKAS (teisiam.
Scbmelingui): Na, Schmelin- 
gai, ar esi taip kalbėjęs su 
liudytoju?

SCHMELING (lietuvių ka-

Daug laiko susirinkime pa 
švęsta lesų fondo klausimui, 
vajaus reikalams ir čarterin 
Wis. valstybėse.

Ask about tbo tasy pay- 
nuntplan'A tmaU doun 
paynunt, balanc* montbly 
ea yonr Eltctrie Strvict 
bill. Ta covor inUrttt and 
ctbtr atts, a oonuu/bat 
bitbtrprin it cbargodfor 
appiiantrttold Ott d.-femd 
paynunts.

COMMONWEALTH

Electric
EDISON

Shops
Doumtown— 72 W. Adams St.— 132 S. Dearborn St. 

Telephone RANdolph 12OO, Local 155
•r yonr ntarttf ELECTRIC SHOP 31$

C O U P O N SF E - D E R A L

F'
4562 Broadwiy 
2618 Milwaukee Are.
4833 Irvine Park Blvd. 
4231 W. Madison St.
4834 So. Aahland Avė. 
3460 So. State St.

832 W. 63rd St.
2930 E. 92 nd St.

11116 S. Micbisati Ava.

G I V E N

(lavo, vis man kalbėdavo, 
aš jam nieko nesu sakęs...

LRKSA AUGA IR 
STIPRĖJA

(IS Pildomojo Komiteto 
susirinkimo)

Vasario 25 d. prasidėję4- • 
LRKSA Pildomojo Komiteto 
metiniu susirinkimas tęsės ke
iktą dienų. Dalyvavo visi na-jlba): šis žmogus yra visame 

Naumiestyje pagarsėjęs mela-!riai- Svarstyta aktualūs orga- 
gis... Aš su juo esu kalbėjęs uizacijos reikalai.
Jis mane ėmė klausinėti, 0rJ Pirmame posėdyje išklausy- 
nėra tokių gandų. Gal aš kokj ta raportai, iš kurių paaiškė-
negerą žodį ir prasitariau... 

AVT2IUS: Schmeling tada
nepažinojo Degučio. Jis dar 
pasiklausė, iš kur ir kas toks 
tas žmogus.

30, kad Sus-mas nuga ir stip
rėja. Visi fondai geroje tvar 
koje, išskyrus lėšų fondą, ku 
riame reiškiasi tendencija kri- 
pti į blogąją pusę, t. y. jame

EMIL ŪENEMARK^i
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PITTSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
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ĮDOMŪS PASISKAITYMAI

PELENŲ DIENA
Kų tik praleidome Pelenų švenčiausia priedermė Gavė- 

dienų rimtomis ir reikšmingo- nios laiku ypatingu būdu la-

RAULAS: — Jonai, daug te

tai krikštyti žmonės tegali pri 
klausyti tikrųjai Katalikų Ba
žnyčiai. Trumpai sakant, Ka-

. . ®. talikų Bažnyčia yra krikščio-
ko matyti visokių bažnyčių. . . .. .. .. v, .7 ‘ ‘ nių draugija (krikštytų ziitu
Kai kurios protostonų b«fay- nl ,
žios atrodo gražesnės, brango- . Sy Popieži8|is val.
snės negu katalikų. ’doma.

JONAS: Kaulai, tu žiu-1 RAŲLAS; _ Yra ir dau-
ri į bažnyčia, kaip į narna, . , v -• , , ,
del to klysti. Bažnyčia nėra , ....J . . . nų, kutenu, nezaliezninkų, o
namas. Namas yra tiktai vie- . ,.* _ (Koks jų amžius!

t JONAS: — Kaulai, protes-i tonų ir nezaliežninku bažny-

mis apeigomis, kurios vėl .mu
ms priminė pasninko laikų, 
atgailos laikų. Priminė mums, 
kad mūsų kūnai, gal, už kele
tas metų, gal, už keletos mėne
sių, o gal, už keletos dienų su
biręs ir į dulkes, pavirs į že
mę, iš kurios paimtas. Tų kū
no pasikeitimų Pelenų diena 
mums gražiausiai ir aiškiau-

biau susidomėti ir pirmoje vie 
toje pastatyti sielos reikalus. 
Kad tų išganingų darbų žmo
gui palengvinti per gavėnių 
Bažnyčia šv. griežtai draud
žia įvairius pasilinksminimu.--, 
šokius, teatrus, koziriavimus 
ir visus triukšmingus žaislus, 
o paruošia visų eilę įvairių pa 
maldų su pritaikintais pam»-

ŠV. KAZIMIERO MO
KYKLOS ŽINUTĖS

Atsi lankęs į mūsų mokyklų i Sunkiai serga K. Bartašius, 
‘Geresnio Susisiekimo” valdi- vienas mūsų parapijos komite- 
įlinkas kalbėjo Į vaikučius a- to. Guli Mercy ligoninėj, Pitts- 
pie apsisaugojimų nuo visokių burgli, Pa. Taip pat sunkiai

mentę suteikė J. Svatzui su į Kad, reklamos delei, “neza- 
Marija bakauskiūte. Vestuvės Jiežnos” minties atstovai: Pi- 
įvyko pas Sakauskus. vovaras su Virbalinskiu kvie

tė katalikų kunigų į savo “ke-

serga ir Polikarpas Tautkus. 
Guli Šv. Pranciškaus ligoninėj, 
Pittsburgh, Pa.

Lai Dievas gruziną jiems 
sveikatų.

Viliosiu .
Kad ne visi žmonės turi tų 

pačių vertę ir visų nuomonės 
tų pačių reikšmę.

Kad, kai Vanaginis iašo, ge 
rai papašo.

Kad privilegijuotas žioplys 
netinka idėjos darbui.

ta, kur susirenka Tikroji Ba
žnyčia.

KAULAS: — O kų tai reiš-.v; . .... ,cios yra naujas dalykas ture kia TIKROJI BAŽNYČIA! 1 J J
JONAS

„ jimui kokios nors reikšmės. Tikroji Bazny-j
„. . • x-i • .................. JLYILAS: — Jonai, papa-cia vra tai tikintieji žmones,1, .* , , „ ... šakok man, kada ir kaip Ba-kune klauso Dievo žodžių ir1 „ .T , , .znveios atsirado!pildo Jo Įstatymus. ,

i • -..J JONAS: — Kaip aukščiauKAULAS: — Keleriopa vra . v.
„ „ x. . . .. , .v v sakiau, Patriarkų amžiuose baBažnyčia, kuri susideda iš žino v v. . . . . .. znyoia dar nebuvo tokia tobu-

t» v v , • jla, kaip dabar. Tais laikais ne- JONAS: — Baznvcia, susi-1, 1• * x •• (buvo nei konsekruotii kunigų,dedanti iš žmonių via trijų! . -. . T1. . r (Paprastai, tėvas, būdamas sei-skyriu: Pirmas skyrius vadi-į . ’. , . . ,. ,> v v x,., niynos galva, darydavo aukasnaši kariaujanti Baznvcia. Čia .... ..... . ... v 'Dievui degindamas javus arbareiškia dvasini karų, nes zmo- ''
, . . • x- r 'gyvulėlius; tų aukų atnašau-gus turi kariauti su pasauliu, i v .

. . . . . f. davo tėvas arba šeimynos vy-‘ ,su’kunu ir su velniu. Žmogus - . “n a us ias.
Mozės amžiuose jau virto ki

taip. Dievas apreiškė Mozei, 
kad jis būtų izrąelitų vadas, 
o jo brolis Aaronas kunigas.

d'
turi kariauti prieš nuodėmes.

Antrasis skyrius vadinasi 
KENČIANTI BAŽNYČIA, ar
ba Kentančioji, tai yra tie, ku
rie skaistykloj kenčia už nuo
dėmes.

Trečias skyrius 
TRIUMFUOJANTI B,\ŽNY- 

~^CIA, kas reiškia, kad tikul-

šiai primena, kuomet kunigas, kinimais, įsako pasninkauti, 
berdamas ant galvos pašventį- i melstis ir gerais darbais pin- 
ntus pelenus, kartoja: “At- [ti sau išganymo kopėčias. Po 
mink, žmogau, kad dulkė esi bausme įsako atlikti velykinę 
ir į dulkę pavirsi”. Tai gra- išpažintį ir priimti šv. Komu- 
žiausias pamokinimas, kiek ’nijų.
žmogaus kūnas, dėl kurio tiek Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
daug žmogus yargsta, dirba ir So. Side, per gavėnių bus lai- 
rflpinasi, vertas yra dulkės k komos sekančios pamaldos: 
į dulkę pavirs, o apie nemir-' trečiadieniais 7:30 vakare pa

prietikių ir nelaimių, kuriuos 
vaikučiai taip dažnai sutinka 
eidami skersai gatves. Savo 
kalboje įrodė, kad daugiau to
kių nelaimių atsitinka bernai
čiams, negu mergaitėms. Ui į v-- • ■_ 77 T ...A x . .. , ... , . i Visi Lraddockiečiai nusi-tat Įspėjo bernaičius būti ar- ... ..... . . .... . | džiaugė išgirdę, kad eia sta-sargesniais. |, . ,. „;tys naujų fabrikų vertes b nu-

... 7”, , .. įlijonų dolerių. Reiškia, kad
, . . . . itin bus daugiau darbo,
dvi žymios viešnios: Motinai n v • • -•• . .Į Darbai čionai pageri jc. Vi-
M. Gonzaga, kuri vra viršini® ’ si jaučias
nkė vokiečių Seserų Francis- 
kiečių ir Sesuo M. Marcelin, 
viršininkė Šv. Petro niokvĮ- 
los, South Side. Motina M Į 
Gonzaga ypatingai domėjosi

linksmesni.
Benis

VANDERGRIFT, PA.
tingų sielų pasaulio užėsvje jžančius, pamokslas ir palaiiųi-jluo^^^a’ nes kadaise ji buvo
žmogus visai pamiršta. Tatjnimas Švč. Sakramentu. Pa- 
Pelenų diena, pirmoji G avė- i mokslus per visų gavėnių sa- 
nios diena, primena mums, kad kvs kuri. Skripkus. Penkta-

mokyklų prižiūrėtoja.
Džiaugėsi pažanga, kuri pa

daryta atidarant aukštesne
mes tų kūnų bent kiek paža- dieniais taipgi 7:30 vakare sta:1110^^^
botume ir labiau susirūpintu
me nemirtingos sielos reika
lais.

eijos ir palaiminimas Švč. Sa
kramentu. Sekmadieniais 3 va 
landų popiet Mišparai ir pa

Mokyklos rūsys keičia savo 
išvaizdų. Jau dabar negalima

Gavėnios metas, tai atgailos (laiminimas Švč. Tat labai gra- Pazin^’ tai ta pati vieta.
ži proga visiems pasinaudoti į lllK*° varoma gimnasti
tomis pamaldomis .ir bent kieK ^OIUs v*e^a» kurioje vaikučiai

nietas, maldos metas, kuria
me daugiau turime pašvęsti 
laiko pasninkui maldai ge
riems darbams, sielos išgany
mui. Tai kiekvieno kataliko

chorų. Jaunimo čionai devy
nios galybės. Muzikams bei va
rgonininkams uoliai pasida\-

>alės mankštintis ir šiaip jau 'retenybė. 
linksmai laikų praleisti. Tuo-

gavėnios metu daugiau pasi
darbuoti sielos išganymui.

M J K. !n,et neSa*čs teisintis tuo, kad

Vasario 9 d., Šv. Kazimie
ro xMtoriaus ir Rožančiaus dr-1 
gija suruošė netikėtų pramo
gą. x\polonijai Juškevičienei, 
kuri tų dienų susilaukė 81 me
tų. Nors senutės veidas raukš- i 
lėtas, bet matydama susirin- j 
kusį pažįstamų būrelį, lig at-! 
jaunėjo j r linksmai pasakojo 1
praeities įvykins. Sulaukti' 

Ižmogui 81 metų Amerikoj — :

Tenka girdėti, kad darbai 
čionai šiek tiek pagerėjo. Tat 
ir visokios pramogos bus pel-

bavus ir pasišventus, tai ne- ningesnės.
Dievas jiems davė stebuklin- ra abejonės, kad čionai ben- ' Bingo vakarai taipgi page 

vadinasi''^ kunigų parei-(drag choras nuveiks milžinis- įėjo, nes daugiau žmodių pra-Į

Senutė yra seniausia Šv.
• - i , , , . x- ,Kaziniiel'° Parapijoj, taipgi,nenori musų mokyklų lankyti lgaJima ,eniausia Va.

dėlto, jog joje nėra įvairi,, n<krgrifto gyvt.ntojų. Džiau.
gėsi jos dukrelė Jakulienė, ku
ri rūpestingai žiūrėjo, kad sve 
čios pavaišinu-:.

’-as; nurodė, kaip jas atlikti darbų. Tarp skaitlingo čio- 
ir kad ta galia būtų perduo-l»»i jaunimo, randasi lakštin- 

tieji, kurie gyvena ant žeme,, '» akinančioms kartoms. To-.galo. balsy, randasi pianistų 
vargo, kentėjo, dabar jau vra d51 Aa,'on,,i P“s,inus' Die™ Č Ir sm“'k'n-nl<iy. Tat, ir kalti 
danguje ir linksminas su vi- kvSP1'“u -’is> baronas, išrinko gelez,, kol J, karsta.
sais šventaisiais. Tie trys sky
riai yra Bažnyčios, prie kurių 
priklauso visų amžių Bažny
čia.

RAUI.AS: — Ar sena yra 
Bažnyčia ?

J0Nx\S: — Bažnyčia yra 
tiek sena, kiek pati žmonija. 
Bažnyčia yra vadinama trejo
pų amžių Bažnyčia: pirmųjų 
amžių yra vadinama Patriarkų 
Bažnyčia. Tas laikas praside
da nuo Adonio ir Ievos ir tę
sias iki Mozės laikų. Jintrųjų 
amžių Bažnyčia vadinama Mo
zės amžių, taį yra nuo Mozės 
iki Kristaus gimimo. Nuo Kri
staus gimimo iki šių dienų va
dinas — Krikščionių Bažny
čia.

KAULAS: — Kodėl ji va
dinusį krikščionių Bažnyčia?

JONAS: — Todėl, kad tik-

iLevį, uždedamas savo rankas 
ant jo galvos ir patepė Levio 
galvų aliejumi ir Levitų kar
ta buvo paskirta, kaipo Baž
nyčios tarnai, ir tai traukėsi 
iki Kristaus laikų. Gi Kris
tus išstatė savo Bažnyčių Yie-

Nors pirmame susirinkime 
įsirašė jau apie šimtas Jauni
mo, bet nereikia snausti; rei
kia pasirūpinti, kad į antrų 
susirinkimų, kovo 24 d. skai 
čius pasidvigubintų ir net pa- 
sitrigubintų. Reikia darbo ir

deda juos . lankyti.
Kovo 3 d. sodai)ętfs ėjo be

ndrai prjs šv. Komunijos.
Kovo 3 d. Šv. Jono draugi

ja laikė mėnesinį susirinkimų.

Vestuvių čionai kaip grybu 
po lietaus. Kovo 4 d. buvo net 
trejos. Cibukas

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ŽINUTĖS iš BRAD- 
DOGKO

Vasario ,27 d. kleb. kun.
J. x\.bi oniaitis šv. Izidoriaus'jos skyrius, smarkiai pasipur- į 
bažnyčioj Moterystės Sakra- tęs, žada pajudintLžemę.

AR ŽINAI?
Kad ITomesteado Fėderaci-

n, švent,, Katalikišk, h- A- ^^„^0 is pusSs muziklj) 
pasta i ų. reikia jo ir iš pusės jauni-

Raulai, vėliau pakalbėsime 
apie Katalikų Bažnyčios išsta
tymų ir kitų atsiradimų.

mo. Nesu pranašas, bet tvir
tai įsitikinęs, kad trumpoje a- 

.teityje pasirodys bendras cho- 
K.J.V.S. ras, suras čionai rėmėjų ir už

tarėjų. Jackus

AKIŲ GYDYTOJAI

BENDRO CHORO 
REIKALU

Malonu, ir net širdį džiugi
na, kad jaunimas Pittsburgho 
ir apylinkės taip karštai inn-.-

ŠIS - TAS Iš WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS
Vasario 26 d. vakarienė su

Gerkit ir Reikalaukit
ViMM AlinSM 

Matu*] -Tr<iw

Keataeky

si darbo ir susispietęs į bOrj
nori sudnrvti bendr, didelį Swk"us >’"vyko- Mrs ora,‘ blH 

vo šaltas, snigo ir pustė, bet 
... publikos skaitlingai prisirin

ko. Šv. Vardo < Irau gi jos na
riams pasidarbavus, daug gau 
ta dovanų. Kauno duonkepvk- 
la dovanojo duonos ir labai di
delį pyragų. Skanių vakarienę 
parengė Šennanienė Z. su pa- 
gelbininkėmis. Orkestrą buvo’’ 
gera. Ši pramoga parapijai 
gryno pelno duos porų šimtų.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OITOMETttlCALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins ąklų Įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšų, atitaiso 

i trumparegystę ir toliregystę. Priren- 
I <-ia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
' Rimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 

, daa. Speciali! atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys atl- 

| taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedClloJ nuo 10 iki 12. Uangely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kalnas pigiau kaip pirptiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl -viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a 
kių ir pritaikymo akinių.

oriMO Tel. C1CKIIO 40 
Ki-z. Tel. CICERO 3AM

I

Mutual LiųuorCo.
4707 S. Halsted St.

TeL TARDS 08M

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Iluvęs Cicero miestelio pirmus Svei

katos Komlstjonieriun. Yra gerai Pi
re riečiam s žinomu". Praktikuoja jau 
28 tneius. Kpeeinlisuvo užsieny. I’a- 
sekmlngni svilo Rheuniatlimq. Plau
čių ir širdies ligas.

VhImikIom*
Nuo 18 Iki 13 vai. ryto; nuo i Iki 4 
vai. popiet ir 7 Iki I vai. vakare: 

tventadfenlals pagal susitarimu.
4930 Weat 131h Straet

acariao, ilk

DR. JOHN SMETANA
OPTOMITRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kam p. 18 st 

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

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

PHCN'ę CANAL 0523

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone Res. and Office
I’ROipect 1028 2350 So. Lcavitt St.

CANal 0706

DR. J. J, KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANal 02$7
Res. PROspcet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 So. Artcsian Avė.

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

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

Ofiso telef. UOLIevai-tl 7820
Namų Tel. PROspcct 1030

Tel. CANal 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS •

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.)

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

Seredoj pagal sutartiTel. BOCIevanl 7042

DR. G, Z. VEZEL1S
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakaro
SerciloJ pagal sutarti

Tol. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—8 vak.

Sercdomig ir Nedėliomis pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel.: I’ROepcct 6376
Kez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J, RUSSEL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir 6:30 iki 8:30 
Seredomls ir nedaliomis pagal sutartį 
Rez. 2515 W. fl»th St. Pagal sutartį. nn t mitiniu m
Tel. Ofiso BOCIrvard 5913—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3: nuo 6:30-8:30
• 756 West 35th Street

DRi T, DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0036

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. TLE 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki t 
vai. po ptetų Ir nuo 7 iki 8:80 vai. 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 13
valandai dieną / 

Telefonas AliDway 2SK0

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGA8

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAR.ls ()9»l 

Re>.: Tel. PLAza 2460
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-8 Ir 7-8 v. v.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jas atsinešti 
savo PROBLEMAS ir save 
BIZNĮ čionai. y

Halsted Exchange
National Bank

19th PI. and Halsted St

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS 
KNYGVEDYSTĖS 
STENOGRAFIJOS

(Gregg System) 
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 0 iš ryto iki 3 po pietų, ii 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIU
MOKYKLA

3100 So. Halsted., Chlcago, III.

LIETUVIAI DAKTARAI

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. C lt O veli iii 0617

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQL'ETTE ROAD
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tol. LAFayettc 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 kr 7—9 vai. vakare

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

Ofiso: Tel. LAFayetle 4017
Rez.: Tel. HEMlock 6286

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

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 26.Y3 4V. 6Utli St.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 
Seredomls Ir NedSliomis pagal sutarti

DR, P, ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 4Btli CT., CICERO, ILL.
Utar.. Ketv., ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HAESTED (JT.. CH1CAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Dienomis Tel. LAFayetle 37#3 
Naktimis Tol. CANal 0403

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

Nedėlioję pagal BUtąrt)

Tel. I,AFayettc 3057

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomls ir nedėllosnfb pagal 
sutarti

Ofiso Tel.; LAFayette 8650
Rez. Tel.: VIRglnla 0668

DR. V, E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

G A S X - R A Y
4113 ARCHER AVENUE 

Kampai. Franctsco Ava

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J, MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

oris AK IR RB8.
2519 West 43rd Street

Valaados: Nuo-» iki 46 ryt«tfs — 1 
Iki 8 popiet — 6 iki 8:30 valai-r.

Nedėldieulals nuo 10 UU 12 tgeoa Js'elriloijila nuo 11 ryto iki i p
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VIETINES ŽINIOS
KONCERTAS KAIP 

DIDMIESTYJE
ms buvo suteikta programa 
už $2.50, kaip didmiestyje.

Visais atvejais koncertas p« 
sisekė. Programe buvo klasi
nių kurinių, liaudies dainų ir 
kleb. kun. A. Briškos įspūdin
ga kalba apie muzikų.

Šiam koncerte pasirodė nau

BRIGHTON PAEK. — Non 
atvykusieji į N. P. P. Šv. pa
rapijos choro koncertų, perei
tų sekmadienį, parapijos salė
je, užsimokėjo tik 35c, bet jie-Ua žvaigždė dainininkė Ona

įPiežienė, kuri savo talentu vai 
nikavo koncertų. Apdovanota 
dideliu bukietu rožių.

Dainuodama komp. George 
H. Clutsamo “Ma Curly - lleų- 
ded Babby”, negrės motinos 
lopšinę, ir komp. A. Pociaus

.t
Paulina Raoavičienė

(po tėvais Kibelaitė)
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

kovo 5 dieną., 2:35 vai. ryte, 
1935 m-, sulaukus apie 44 me
tų amžiaus, gimus Lietuvoje. 
Tauragės apskr., Kvėdarnos 
parap., tomo kainųe.

Amerikoje išgyveno 2 5 metus
Priklausė prie Petronė

lės Draugijos.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Julijoną, 4 sūnus -— Ig- 
natius, Benediktas, Albertas ir 
Algirdas, pusseserę Marijoną ir 
švogerį Petrą Vainauskius, pus
brolį Petrą ir Agniešką Kibe
lius, sesers dukterį Marijoną 
Rupšienę, Marijoną Kareivienę, 
sesers sūnus Stanislovą ir Juo
zapą Pauhkus, Petrą Vainaus- 
kį, švogerį Antaną auliką, gi
mines Kasmauskių šeimyną ir 
daugeli - kitų giminių Amerikoj, 
Lietuvoj taipgi daugelį giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
8328 S. Union Avė

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
kovo 8 d„ 8 vai. iš ryto iš 
napių į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Paulinos Kacevičie
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame

Vyras, Sūnūs, Pusseserė.
Pusbrolis, švogeriai Ir
Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius A. Masalskis, Telefonas 
BOUlevard 4139.

SOFIJA PUPLIS
(Po Tėvais Dobrovolskaitė)
Mirė kovo 5 d., 1933 m.,

2:10 vul. ryto, sulaukus 42 me
tų amžiaus. Kilo iš Telšių aps
kričio, Žemaičių Kalvarijos pa
rap., Rotenėnų kaimo. Ameri
koje išgyveno 2 5 Kietus.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Andriejų, dukterį Eleną, 
seserį Emiliją ir švogerį Ste
poną, 3 pusseseres, 3 pusbro
lius ir daug kitų giminių; o 
Lietuvoj seną tėvelį, 3 brolius 
Ir 2 seseris ir kitus gimines.

Kūnas pašarvotas 2214 West 
23rd Street. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, kovo 9 d.. 1935, iŠ 
namų 8:30 vai. bus atlydėta J 
Aušros Vartų parapijos bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sfnrus, Duktė, Se
sijoj Pusseserės, Pusbroliai ir
Giminės.

Laidotuvių direktoriai: La-
chawicz ir Sūnūs. Telefonas 
CANal 2515.

AlA
TEODORAS

PRANAU3KAS
mirė kovo 5 d., 1935 m., 3:15 
vai. popiet, sulaukęs 39 įmetu 
ainž. Kilo iš Šiaulių apslM*. 
Švėkšnos parap.
Amerikoje išgyveno 21 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimą moterį Marijoną, 
po tėvais Zulčlūlė, du sūnus:
Edvvard Ir Theodore, brolį 
Pranciškų, švogerkų Oną Ir Jų 
šeimyną ir daug kitų giminių, 
draugų Ir (tašysiamų; Lietuvoj 
dvi seseris, brolį Ir gimines.

Kūnas pašarvotus 10720 Wa- 
basb A ve.

laidotuvės įvyks Šeė(adlen), 
kovo 9 d. Iš namų 8:30 vai. 
bus atlydėtas J Visų šventų pa
rap. bažnyčią, kurtoje įvyks ge
dulingos pamaitins už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. k'azlSnlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Sūnūs, Hro* 
lis, S.ogrrkn ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra
belius J. F. Eudeikis. Telefo
nas ’YARds 1741.

kmę ir nervų ligose, nes vie- j prisirengimai sportui vasaros 
toj vaistų, jie įsteigia namus metu.

i kur sergančius gydo muzika.
“Mūsų tautoje muzika tuvi 

didelę įtekmę. Vergų laikuose 
muzika skambėjo suvargusio

Te Dievas laimina mūsų jau
nimų, nes nuo -jo priklauso įuū
sų išeivijos ir visos tautos a-

, ■ teltis. Augusieji ir senesni pa
lietuvio bakūžėlėje. Sukūrimas ......................... , .J dekime jaunimui jo darbuose,
tėvynės prasidėjo su daina’

“Daina... kas mylį jų, tas 
negali būti blogas žniogtts.

“Šį vakarų muzika suteikė 
mums ramumų, užmiršimų m4 
sų rūpesčių.

“Te daina skamba plačiame 
pasaulyje, o ypač mūsų tėvy
nės liaudies dainos!

“Visas pasaulis mūsų dai
nas turi žinoti ir dėl to mes

Na.mi.iki į:

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

Sunkiai serga K. Kalieč-ius; Visos narės ėjo prie šv. Ko- po pamokslo sveikino draugi* 
niunijos su ypatingais ženkle- jų ir pagyrė už surengimų siey 
Bais. Įeinant į bažnyčių ir iš- Į loms dvasinio pokylio.

guli Roseland Conununity Ii 
goninėje,

L Įeinant gerb. varg. Gaubis gro-
1 • . ' • . .. V • VInternational ITarvester di- įjo gražius maršus, 

rbtuvė, kuri randasi prie 12n! Juozapas Kybartu® geras pa
. , . . . ,. 1 daro gražų reginį, irapijonas, apleido šį pasaulį,ir Peoria gat.. smarkiai dir- Vll . , .. . ® ” ,,r *., ... , . .kuomet draugijos nares, tvai-1 \ asano 28 d. i»o iškilmingųba. Dirbtuvėje dirbama trim . - • • . L ,,.v. . ., . & *.... . . , . . , , Kingai susigrupavusios eina sv. Mišių palaidotas Sv. Ka-sntais :r daug ima į darbų vv- ' • m . , • . . .° ' prie Dievo stalo. Tai buvo da- zmnero kapuose. Klebonui 1rų ir mergaičių. I , .. , T-_____ ,romą draugijos globėjo, 8v. Ka 1 pagalbų buvo atvykę kun. K.

zimiero metinės šventės pami-! Bičkauskas is Indiana HSurbor, 
nėjimul. j ir kun. A. Jeskevičius, M. I.

Klebonas kun. Vaitukaitis C.

Praeitų sekmadienį gero. 
kun. A. Linkus suteikė Krikš
to sakramentų L. Mažeikų du
krelei. Vardas duota Ona. Kri
kšto tėvais buvo K. Kkstinas

Bažnyčios dekoravimo fon
das žymiai auga. Darbas bus 
pradėtas ateinančių vasarų. Šį p1’ ^JaGliaushienė.
kartų londan aukojo Mikas, anksto noriu pranešti, 

turėtumėm suorganizuoti vie- Bimkus ,0 dol., L. lirasaus- ka4 West Pullmano ŠA Petro
“Atjok berneli”, daininina- "* didel> bendr* .clM>r» arUs'
susilaukė iš publikos no vien,tų lr talp Par°d5dl sav° daln,< 

svetimtaučiams ’ ’. >
Padėkodamas publikai už ai 

silankymų, choristams, solis-

aplodismentų, bet ir pagyri
mų iš muzikų kaip J. Sauris
ir kiti. Jie pažymėjo: “Ple- 
žienė išpildė solo ir kitas pro- 
gramo dalis žymėtinu artiz- 
mu; jos balsas, ypač pianissi
mo, perfektingas, ne spiegian
tis, pilnas ir labai tyrus. Di
kcija irgi labai girtina”.

Nugirsta, kad Piežienė dai
nuos svarbių rolę naujai išver
stoj operetėje, “Mindaugis”,

tams ir chorvedžiui Kudirkai, 
klebonas baigė savo kalbų.

Daugiau tokių koncertų.
lelios

IŠ VYČIŲ SUSIRINKIMO

Kovo 4 d. L. Vyčių 36 kuo
pa laikė mėnesinį susirirkimų 

kurių statys L. Vyčių “Dai-'jaunimo kambaryje. Sus-rne j- 
nos” choras. įsirašė 18 naujų narių. Pirm.

Sinuik. prof. A. Žydanavi- L. Gritis pakvietė kun. A. Bri- 
čius, vedėjas Brighton StudKo, škų, dvasios vadų, suteikti nau

m:;__ •I liūdi

Reporteris

LEONARD A. GREETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

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

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.

kienė 5 dol., Sv. "V eronikos dr-|įr Pauliaus parapija, pirmą
ja pasižadėjo surengti pikui (tinę atidaro šių metų piknikų 
kų. Bažnyčia bus išdekoruota , sezonų. Mūsų parap. pinnuti 
gražiai. ,ms piknikas įvyks gegužės 3

---------------- j d., Vytauto parke. Jeigu bus(
Kovo 10 d., parap. svetai- [gražus oras, tai pabaliavosi- !

,nėje, Labdarių Sųjungos l’J'me. * Rap.
•kp. turės jaukų kaukiukais lo- _____ ______
Šimų (bunco party). Labi?.- OVALINĖ PHATA
riai turi gerų ir naudingų do- LlinuiPIt lUU I A
vanų. Visus užprašo dalyvau-| ----------
ti. Įžanga tik 25c. i SO. CHICAGO, — Dvasinė

puota Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčioje įvyko kovo 3 d. Pi
rmų kartų taip gražiai pasiro
dė Šv. Kazimiero Akademijos 
rėmėjų skyrius, kuris, kleb. 
kun. Vaitukaičio iniciatyva v* 
po suorganizuotas praeitų va
sarų. Šiandie jau skaito apie 
60 narių.

Šv. Kryžiaus vyrų dr-ja 
šiais metais mini 25 metų ju
biliejų nuo įsikūrimo. Jubilie
jinis vakaras - bankietas tu
rėjo įvykti baland. 28, parap.

i antrašu 4204 Archer road, Be-'jiems nariams priesaikų, kuri svet-, bet, prašant trustisų ir 
‘ ' parap. komiteto, dr-ja t die

nų užleido svetainę pagerbi
mai: Fritz - Kreisler, Jan Ku- Šiuo tarpu Brighton Parke 
belik, Aibert Spaulding ir Ja-i 36 kuopa turi 91 narį. Ateity- 
sclia Heifetz. ’.je kuopa žada daug gero nu-

Kitį solistai buvo brighton-| veikti kaipo parapijos labui, 
parkiečiai: K, Svenciskas ir taip ir savo gerovei. Daroma 
J. Gudas. Jie dainavo: Gudas

,rioto Concerto in I). kūrinį (ir buvo atlikta akyvaizdoje vi 
i atliko kaip garsus sniuikinin- sų narių.

— Aleksio “Bernužėl, nevesk 
pačios” ir Kačanausko “Ge
riau dienų, gėriau naktį”, o 
Svenciskas, Vanagaičio “Sta 
sys” ir Kačanausko “Tų me
rgelių dainavimas”. Duetas M. 
Petrausko “Kregždelė”, J. 
Kudirkos “Munšainukas” tai
pgi gražiai išėjo.

O vyrų ir merginų chorų 
dainavimo konkurencijoj huv»A 
sunku įspėti kas laimėjo: tiek. 
vyrų, tiek merginų chorai la 
baį gražiai pasirodė. Vyra? 
dainavo dvi Šimkaus dainas 
“Kareivių daina” ir “Geleži
nio \ ilko maršas”, o mergi
nos S. Šimkaus “Plaukia sau 
laivelis” ir Vanagaičio “Na
ktis svajonėms papuošta”.

Mišrusis beveik 60 narių 
choras žavėjo publikų klasinė
mis ir liaudies dainomis.

Choras dainavo šias dainas; 
Greičiaus “Mūsų daina”, Ši
mkaus “Vakarinė daina”, Ži
levičiaus “Anoj pusėj ežero”, 
Vanagaičio “Mes padainuo
sim”, V. Daukšos “Suk savo 
ratelį”, Rotnbergo ‘Serenada 
ir Vanagaičio “Tu ir Aš”.

PAVEIKSLAI!
Pamatykite

ŠVe. PANELĖS
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
-LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų ' 
LIURDĄ, kur 1858 metais; 
Švenč. Panelė apsireiškė Šv. ' 
Bernadetai. Tenai suvažiuoja ! 
is viso pasaulio ligoniai nepa t 
gydomomis ligomis eerguntie-1 
ji, kad gauti stebuklingų per> 
Švenč. Panelės užtarymų išgy
dymų.

Be to dar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus R ' 

Lietuvos,
2) Dariaus ir Girėno išskri

dūmo ir žuvimo vietų — Sol 1 
dino miškų, ,

3) Pasaulinę Parodų (World?
Fair),

4) Komedijų, kur dalyvauja 
Charlie Chaplin. t

Paveikslus rodys A. PEL- 
DŽIUS sekančiose vietose:

Ketverge, Kovo-M areli 7 <1., 
Klaščiaus salėje, Maspetb, N. 
Y.

Pėtnyčioje, Kovo 8 d., Kun. 
Balkūno Į»ar. Great Nack, N.

* Y.
Nedėlioję, Kovo 10 d., Kun.

mui klebono gerb. kun. Ani
ceto Linkaus jo vardo ir gi
mimo dienos proga. Taigi, 
kaip buvo rašyta “Drauge” 
pereito penktadienio laidoje, 
kad klebono pagerbimas bus 
Verbų sekmadienio vakare — 
baland. 14 d. dabar yra nu
kelta į baland. 28 d. Bus gar
di vakarienė, gražus, liet tru 
m pas, programas, o po to šo- 

lkiai prie gere; orkestros. Vi- 
'sų prašome nepamiršti.

Nemaiimas įveiktas — 
Datrtr Valgo Viską

P-naą J. K. 15 Monlreal, Canada ra
šo,kad jam daug pagelbėjo Nl'GA- 
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamas tiūdymas. Jis buvo atsiųs- . 
tas liuosa jo valia. Daug kitų pra- ’ 
neša panašius rezultatus. NUGA- 
TONE vartojama metų metais kaip 
pagelba malimo sistemai. Tai yra 
daktaro receptas ir turi gyduoles, 
kurios didina malimą organų veik
mę. Jei Jūsų apetitas prastas arba 
turi vargo su nemalimu — pamS- 
ginklte NUGA-TONE. Pajusite naudą 
į keletą dienų. Mes žinome, kad pa- 
tarsit ir kitam. Mėnesio trytmentaa 
už Vieną Dolerį. Parduoda visi av- 
tiekorlai su garantija grąžinti pini
gus, jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainu.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOE 
— Jdealų Uuosuotoją vidurių 2bc 
Ir BOc.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAimiELV DIRBĖJAI

Mes. PKMKAOOtA MII 
BELMOįrr MM 

omeet humcm mm

Veskite
šiai m pautais iMtrkėjais.

MDUNT CARMEL 
MHNESE

Įleii Mokas I rytas bm 
dkl Rolių

HI11SIDE, ILLINOIS

„ . ... , . iN. Pakalnio par. salėje, Broo-1 ne pasisekimo daug prisiAj kiyn, x. Y. 
dėjo gabus cliorvedis vedėjas Pagedėlyje, Kovo 11 d. par. 
art. J. Kudirka ir O. Skiriūto
akompanistė.

Baigus koncertinę progranio 
dalį kleb. kun. Briška kalbėjo 
tema “Muzikos reikšmė žmo
nijai”. Tarp kitko, pažymėjo,

salėje, Bridgeport, Conn.
Nedėlioję, Kovo 17 d., Kun. 

įVasio par. salėje, VVorcester,
Mass.

Ketverge, Kovo 21 d., par. 
salėje, t'auibridge, Mass.

Pėtnyčioje, Kovo 22 d. par. 
salėje, Lowell, Mass.

kad “Muzikos įtekmė praside- • Nedėlioję, Kovo 24 <1. par.
.1.. .... i - n • - • r- salėje, Lawrence, Mass.<la su kudikiu lopšyje. Kuo
met kūdikis nerimauja ir ver
kia, močiutė jam niūniuoja lo
pšinę. Ta daina permaino vai
ko verksmų, ir-jis pradeda Šy
psotis.

“Šioje gadynėje daktarai 
pramato, kad muzika turi įte-

Utarninke, Kovo 26 d. par 
salėje, Brockton, Mass.

Nedėlioję, Kovo 24 d. 2 vab 
po pietų So. Boston, Mass.
Visur pradžia 7:30 vai. vak. 

Įžanga 30c. Vaikams 10c
Užsisakant šiuos judamuo

sius paveikslus reikia adresuo
ti: A. Peldžius, 7035 8. Pair- 
field avė., Chicago, III.

vcm įeietonai:

Yards 1741-1/42
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
Prisirašykite į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

GRABORIAI
LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoptgtausla 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. CANal 2515 arba 251 e
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, IR.
Tel. CICERO 5227

Tel. LAParette

J. Llulevi&us
G rabortus 

Ir

Patarnauja Chlca 
goję Ir apylinkėje.

OMelė Ir graži 
Koplyčia dykai

L J. Z OL P
GRABO RHTS Ir I^Ud6tuTTŲ 

VKDGJA2
1646 West 46th Street 
Tol. BOCtevard 2202—4M1S

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

kuopas Emtokis
ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

Telefonas YAEds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiema 
reikalams. Kaina prieinama 

3319 Lituanioa Avenue 
Chicago, DL

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BALS AKUOTO J A> 

Patarnavimas geras Ir nebrangu*
718 West 18th Street 

MOIroe U17

J. F. RAD2IUS
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už (25.00 lr aukščiau 
Moderniška koplyčia dykai 

M S W. I8th St. Tel. CANal 417 4 
Chicago, III.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

J. J. BAGDONAS
Rep. 3100 arba Pul. 4151 

2506 W. 63rd St 
10734 S. Mkhigan Avė,

N. RADIS, cį,



o Ketvirtadienis, kovo 7, 1935

V1CTINES ŽINIOS
PRAŠOME ! PASKAITAS
Jos bus: Dievo Apvaizdos, 

Sv, Antano parapijos salėse.

Visuomenės kursų vadovybė 
skelbia, kad šį vakarę, 8 vai, 
įvyksta paskaitos šiose vieto
se.

Dievo Ap/aizdos para p. sa
lėj kalbės adv. J. Grisius, ko- 
mpoz. A. Pocius ir dr. P. At
kočiūnas. .
Sv. Antano parapijų salėse. . 
ceroj, kalbės dr. A. Bukaus
kas, Ig. Sakalas ir adv. Iv. Su
viekas.

J šias paskaitas yra kvie
čiami visi. Ypač svarbu, kad 
jaunimas jas lankyti]. Įėjimas 
yra nemokamas. Patys atsila
nkykite ir kitus pakvieskite.

tos kolonijos, taip visos Clii- 
cagos jaunimui skaitlingai Ki

nkyti. Rekolekcijų pradžia va
karais 7:30 vai. Rap.

VAJAUS VAKARAS
BUS ATVAIDINTA “ŠV. 

TERESĖLĖ’’ *

atsilankyti. Bus gražus prog- Visų Šventųjų parap. Boxing 
lamas. klubo ristynių finalas. Bus 10

susirėmimų, kuriose dalyvaus
Moterų Si)jungos 21 kp. kau 20 ristikų — visi laimėtojai1 .

inkais žaidimo vakaras kovo ■ praeitos savaitės susirėmimu.
24 d.. 3 vai. popiet, Vaičkienės Visi šio sporto mėgėjai kvie

čiami atsilankyti.svetainėj, 4624 S. Paulina St.
Pelnas skiriamas lietuviams i

• seneliams Oak Forest.

JAU IŠĖJO KNYGA APIE 
DARip iR GIRĖNU

Kovo niėne>»o pradžioje iš
ėjo iš spaudos visuomenės se
nai laukiama knyga “Sparnuo 
ti Lietuviai Darius ir Girė-

tik po $1.50, o siunčiant paštu j pilname artistiškume. Kad
po $1,65. Knygų parems ba
riaus ir Girėno paminklų (’lu 
eagoje. Reikalaukite “Drau
go” redakcijoje.

10
muzikantai gerai grojo. Rei
kia nepamiršti, kad kitas Bu
driki) nulio programas Ims 
ketvergi) vakare iš stoties 
VVIIFC nuo 8 iki 8:45. Pasi-

DVASINIAM SUSI
KAUPIMUI

JAUNIMUI TRIJŲ DIENŲ 
REKOLEKCIJOS

BR1GHTON P ARK. — šį 
ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį (kovo 7, 8 ir 9 dd.) 
Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. 
bažnyčioj Įvyksta jaunimui 
rekolekcijos, kurias ves kun. 
A. Valančius. Svarbu, kaip vie

NORTII SIDE. — Šv. Ka
zimiero Akademijos .Rėmėjų 3 
skyriaus vajaus vakaras bus 
kovo 10 d. Vadovaujant kliu. 
J. Mačiulioniui, VVest Side 
mergaitės vaidins “Šv. Tere
sėlė”. Bus kalbų ir dainų. Be 
abejo, atvykusieji vakaru bus 
pilnai patenkinti. Visas pel
nas skiriamas seserims. Tiki
mos visų northsidiškių para
mos. E. Vilkelienė

JAUNOJI LIETUVA 
TOWN OF LAKE

Vas. 25 ir 26 d., parapijos 
salėj buvo rodomi judamieji 

(paveikslai “.Jaunoji Atgimusi 
• Lietuva”. Paveikslai įdomjis.

Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 1 
skyr. vajaus vakariene įvyks 

j kovo 17 d., 6 vai. vak., parap. 
salėj. Rengėjos kviečia visus

Ogentų rengiama kauliukais 
žaidimo pramoga savo namuo-j ro koncertas praeitų sekma- 
se, 5648 S. .Justine St., bus dienį pavyko. Žmonių atsilan- 
kovo 31 d., 3 vai. popiet. Pel- kė pilna salė irarisi buvo pa 
nas skiriamas vietinėms sese

KONCERTAS PASISEKS ,nas”< dide,i Pus1-) vei-
—------ -- |kalų parašė kap. P. Jurgėla,

Visų Šventųjų parap. c-lio- ''U,IS buvo Dariaus ir Girėno 
skridimo rėmėjų vyriausio ko
miteto sekretorius ir per spau
dų garsino skridimų. Tai dar 
pirmoji knyga apie šiuos mūtenkinti gražiu programų.

Pirmų dalį — “Minstrel S1J tautos didvyrius, Atlanto 
Show,” atliko parap. mokyk- nuSaletojus. \ i.-uomenė neži
los mokiniai, kurių tarpe pa- no-i° -i’1 praeities, darbų ir vis 
sirodė labai gabių jaunuolių. dedo graudžiai apraudojo n 
Ypatingai gražiai savo roles jLaiališkai palaidojo daugiau- 
atliko E. Baužis, J. Genys, O.,s,a f,k už Atlanto perskridi 
Kraujalis, L. Petkiūtė, C. Lnu ,in’J ir net'kėtų tragiškų žuvi- 
danskaitė ir kiti. Pr*e Pat Tėvynės. Ne b<-

Antrų programo dalį atli- Įre’kaJo ir kitos tautės reiške 
žinodamas traku tapo greito-J ko parap. chorai, mergaičių užuojautų ir drauge iii lietu 
jo traukinio užmuštas tiesi ir vyrų, ir solistai. Tikrai ža,v'a*s liūdėjo. Dabar iš tos kns 
107 gatve ir C. & E. I. trekių. vėjo publikų Elena Bartusb, *?os galėsime gerai pažinu 

į Rose-1 soprano, dainuodama Sere- |siu°s du drąsuolius, jų dva- 
ligoninę,, nade — S. Ro-mbergo. Taipgi asmenybes ir geriau su 

'publikai labai patiko p. Lau- prasime jų žygio svarbų.

rims mokytojoms. A.A.V.

T. PRANAUSKAS TRAU
KINIO UŽMUŠTAS

ROSELAND. — Antradie
nio popiet, T. Prariauskas, 
10720 So. AVabash Avė., va-

RADIO
Malonu yra pasiklausyti gra 

žiu dainų, ypatingai gimtoje 
kalboje. Taip pereitų sekma
dienį tų malonumų turėjome i 
pasidėkojant nulio programų 
pionieriui J. F. Budrikui, ku
ris savo lėšomis jau šešti me 
tai leidžia nuolatinius radifl 
programus iš galingos WCPb 
nulio stoties.

Gražiai ir harmoningai dai
navo Brigliton Parko parapi
jos choro rinktiniai daininin
kai, po vadovyste Justo Ku
dirkos. Makalai irgi pasirodė

ldausvsime. Dzūkas

JAUNOJI ATGIMUSI 
LIETUVA

Šį vakarų šiuos paveikslu-
A. D. Kaulakis rodys Milwau- 
kee, Wis. parap. salėj, 1575 S. 
lOtli Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

LONDONE SUSPENDUO
TA 11 POLICININKŲ

LONDONAS, kovo 6. — 
East Londone suspenduota 
11 policininkų, kaltinamų pa
pirkimų ėmimais.

Buvo dar nuvestas 
land Community 
kur neužilgo mirė.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, kovo 9 diena į Visų Šven- — Franz Lahar’o ir p. B. (žūs paveikslai gerame popie- 
tųjų pa r. bažnyčių, iš kur bus J Janušauskienė, kuri dainavo riuje. Tai tikras albumas — 
nulydėtas į Šv. Kazimiero, Italian Street Song — V. knyga. Be to, paskelbti visi 
kapines.

raitienė, kuri dainavo Villia Į Knygų puošia net 86 gra-

CLASSIFIED
AITOMOBII.ES A17TOMOBII.es

Laidotuvėms patarnauja 
grab. J. F. Eudeikis.

Šį vakarų, Balchūno svet., 
197 ir Indiana Avė. įvyksta

Herbert’o. Chore solo daina- skridimo rėmėjai ir rėmėju ko 
vo T. Kaneevičiutė iv K. Pa- mitetai. Tai visa labai įdomu
žarskis.

Visi atsilankusieji patenkin
ir svarbu.

Nežiūrint brangios (geros)
ti ir laukia kitų choro paren-1 spaudos ir daugybes įvairių 
girnų: . Spešil 'paveikslų, knyga parduodama

apie aparėtus... ir a's 

lengviausią ir gryniair 

tabakas yra vartojamas

Moksliškos mctodos ir lengvi nu

nokę tabakai padaro Chesterfield 

lengvesnį geresnio skonio cigaretę, 

k Liggett & Myers Tobacco Co.

Chesterfield yra cigaretas, kuris lengvesnis 
Chesterfield yra cigaretas, kuris turi geresni SKONI

© 19) J, Ligoitt A Myki Tmacco Ot*.

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai------

CHEVROLET — 1 934 — Dabar tu
rime keletą 1934 Chevrolets, Sė
daus ir 2 durį, Sedans, visi kuone 
nauji ir apkainuoli taip. kad jums 
duodamas DIDELIS 8,'TAUPYMAS

i PONTIAC — ’34 — 4 durų sedan, 
Juodas, 5 drat. ratai. Išrodo ir vei
kia kaip naujas, vienas iš puikiau
siu karu (mūsų stake, garantuotas,

, DIDELIS SPTAVPYMAS.

FORD — '34. 2 durti Sedan, Mėp-„ 
nas, kuone naujas vė'inusio mede- 
lį-O F’r'rd ir onpoinijO-
tas SUTAUPYTI JUMS PTNTGU.

, RI’TCi< — *33. Mod»i 86-S 2 paša’,
i eoune su Rurv,h'e sent, Juodas, šeši 
I drol retai t’-'itl't re-1- P-i’-’a-isė 

tn-tuo’li,i ir labai m-^al va-t'-tas. 
Pui’ lai ’Srodo, tohu’am stovy. Ge
rs rituotas ......................... ;........... $795

BT’TC’< — -33 Model 5". 5 pa«až.
gedpn. ,Tu-.-dąp, š^-'i retai
(aint< ,..,<,1, £įit. rnaza« Ridėk sedan 
tĄra-’o keto pantas, nerasite i-i-o 
panašaus. Garantuotas .............. $795

NASH *32 — 8eyl. 5 pasaž. Coupe. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri taierai. 
trunk raek, whipcord trim. Gerai 
atrodantis Nash geram stovy $395

BPICK *31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri tajerai. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Bulck geram stovy .... $375

CHEVROLET *34. — 2 Door Sedan. 
Tamsiai žalias. 5 cream drat. ratai, 
tik trumpą Iniką vartotas, išrodo 
kaip naujas. Garant. EARGENAS.

CADILLAC *30 — V-8. 5 Sedan, Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, whipcord trim. laibai ge
ras karas žema kaina ............ $375

NASH *32 — T.ight 8, 5 Sedan. Ma- 
’ roort. 5 mediniai ratai, geri taierai.

Ištikimas, ekonomiškas mažas ka- 
I ras. atrodo ir bėga gerai .... $325

BPICK *30 — Model 468. 2 pe.«až. 
i coupe su nimble seat, Freneh b'ue, 

6 drat. ratai, labai gražus co e 
I tobulam stovy .......................... $295

DODGE — *29 4 dur’t Sed°n Jiio-
| d->s, 5 mediniai m<ni S's Tioilg- fi

.--a ePa"nm!il<as onernnti ir pnl- 
i k:nm -favv Geriausias ka.ras m-ž i 

šeimynai. Garantuotas ........... $525

PLYMOFTH '33, — 4 Door Sedan, 
Juodas, 5 ere-ini drot. rūtai, geri

I tajerai, labai puikus mažas keras. 
Garant.................................. .. $475

STFDEGAKF.R — *3‘>. 5 ruen’ coupe 
su hit"' ‘n trenk Juozas, šeši drat. 
-etai I-oh-'i puikinto stovy i.r išpa,]0 
kaip naujas. Garantuotas . . $195

FORD *33 — 2 p«“až. Convertlb’e 
Coune, V 8, Juodas s.i Geltonais 
ratais ir gerais tajerais. Atrodo 
ka’n naujas ir labai geram 
stovy ............ .................................... $395

PONTIAC STX — *32. 4 durų Sedan, 
Juodas su raudonu striplng Ir 5 
rand-inn's drat ratais. Geras mažas 
kiras už mažai pinigų. Gerai iš
rodo ir geram ftovy ................ $39 >

CADIT.LAC *28 — V-8, 5 Sedan. Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk raek. 
whipeot-d trim. Puikus karas, ku
ris dar ligai tarnaus................. $195

BPICK — *28, Model 57. 5 Sedan,
gražus mažas karas, kuris gerai 
važiuoja, žemai apkainuotas. tik
tai ...................................................... #»->

PACKARD *28 — 8 cyl. 7 Sedan. « 
drat. ratai trunk raek ............ $95

BPICKS — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos puiki; 
stalcą garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotą Buick, kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokime savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite, 

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
3848-60 Ogden Avė. - Chicago 

Crawford 4100
ŪKĖS PARSIDUODA IR
NEKURIOS IŠSIMAINO 

ANT NAMŲ
Mes Virime daug Ciklų ba g-nų fil 

likeri; <ll<liinvt>, Hl) nken;, 4(1 nkcrti. 
120 .kert;, l#<) likeri; Ir illdesnlii. 
Taipogi tu- im imki 4 .keru iki 20 
n.k--i;. Bevelk viens S’os ūkės yra gil 
gerais tmW-,'a!s. ge-a žeme Ir trans
portai IJ. — nrtl aiitnlni.su ir ga'vė- 
ka-Iti linijų. Anie 50 mylių ni-n Clil- 
kagns I.IETl'VIAI, kurie nnrtle n- 
ieliyj turėti aprūpintą sarn gyvmimn, 
la'p pat būti savo ,Kinu Ir nelHJi i 
darbą pra -astl, dabar yra gerlaiistns 
laikas įsigyti sąru ūkį, dėlto, kad kai
nos yra žemos Ir mes turini daug 
liargenų. Mes parduodame Ir mnlnu- 
me^ narams, lotus, kurortus Ir viso
kios rūšies himikis visuose miestuose 
Ir valstybėse, skoliname pinigus, per
kame, i;Mtrtlno<laine, mainome morgi- 
čhis ir bonus Ir turime npdraiidns 
departamentą. J. Namon apie 20 me
ti; kixnin patyrimas ir teisingas |m- 
I ima vintas bus Jums naudingas.

Kreipkitės asmeniškai arba raštu

J. NAMON & GOMPANY
6755 S. VVestern Avenue

Chicago, II Inols
Telefonas — Grovehlll 1038

Ofiso valandos*: nuo 10 ryto Iki 
5 vai. |r» pietų. Vakarais Ir nedė- 
llnmls tik pagal mtartį

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN ~
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5.

• PanedSIio. Reredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9.

Telefonas CANal 117!)
NAMAI: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPublie »«00

Rcz. 1460 No. Paulina St.
Plione ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTFTUVLS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St.

Chicago
Telephone BOFlevard 2890

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4ff$l S. ASHI.AND AVĖ.
Res 8515 S. Roekvveil St.

Phone REF’ublie 9723 CHICAGO

GARSINKITĖS “DRAUGE0

ANGLYSI Tūkstančiai naipų vartoje 
ekonomiškas, be suodžių Troplealr 
anglis Garantuota vogs Ir šiluma.

Trys Telefonai:
Sereenlngs—>4.75 Republlc 0500
Mine Run—5. 7-5 įAirndale 7>«<
Lump arba egg—0 00 Merrfrnac $524 

NORTHERN COAI, OO., 
Isumdato 730< Merrlmae $524
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