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METAMS PRATĘSTI NRA PRIPAŽINIMĄ
Nori, kad akte būtų griežtesnės “

JAPONAI YRA KAIP GALIMA “draugo” radijo aidai
PAŽYMĖTINI
TOLERANTAI

TAI SUPRASTI Iš radijo stoties \YR1X'! *Gerb. kun. J. Mačinlionis,

vykdymo provizijos ATLYGINIMO
AVASHINGTON, vas. 20. — I Praktika rodo, kad šian- 

Prez. Rooseveltas šiandien dien didžiosios Įmonės spau- 
jdavė kongresui specialiu pra džia mažesniasias; ignoruoja- 
nešimų. Jis pasiūlo kongres- j mos darbininkų teisės ir nu-
ui, kad NRA aktų pratęstų statyti už darbų atlyginimai; u’orkers’ unijai. Streikas pa 
dar dviem metams, kadangi kai kuriais atvejais pramonės j lie-a visas chieagoj dirbtu-

Chieagoj sukėlė streikų ap
ie 10,000 siuvėjų, moterų, ir, 
mergaičių, priklausančių in- Į 
ternational Ladies’ Gannent

jis yra būtinas krašto pra- | elementai valdo kodų autori
menės atstatymui ir geresnių tetus; kainos nustatomos ne
taikų grųžinimui.

Šio akto vykdymas baigias
teisėtai.

Tai visa reikalinga ntitai-
birželio mėn. 16 d. Tad pre- syti, pareiškia prezidentas, 
zidentas pataria kongresui Ir toliau turi būt uždraustas 
aktų pataisyti ir vykdymų vaikams darbas, nustatyti 
prailginti. mažiausi atlyginimai ir ilginu

Aktas gi yra reikalingas sios darbo valandos. Paga- 
pataisymo. Turi būt jame įdė Jiau kolektyvis derėjimasis 
tos griežtesnės provizijos. ,turi būt apdraustas.

ves ir dirbtuvėles, kuriose 
siuvami iš medvilnės audek
lų moteriški naminiai drabu
žiai.

Streikuojančių siuvėjų rei
kalavimai: pripažinti uniją 
ir padidinti atlyginimą.

NEPAPRASTAI PAKEN
ČIAMAI ATSINEŠA J KRIK
ŠČIONYBĖS PLATINIMĄ

M’ASHINflTON (per paš
tų). — Georgętoun universi
teto prezidentas kun. Cole- 
man Nevils, S»J., grįžo iš ja
ponų sostinės Tokijo, kur jis 
buvo Amerikos delegatu tarp 
tautinėje Raudonojo Kryžiaus
konferencijoje. Kun. Nevils persekiotojas, 
pareiškia, kad jis nepaprastai 
nustebintas japonų nepapra
stu viešingumu ir jų toleran
cija krikščionybės atžvilgiu.
Ši japonų ypatybė pasireiš
kia į visus svetimšalius, ne
paisant jų tikėjimo, kūno var

DIDŽIAUSIAS 
PRIEŠAS APSIŠARVOJA 
RELIGINIAIS ŽENKLAIS

(1210 kilocyclea) vakar įvv- 
_ ko antroji .“Draugo” progra-
KATALIKŲ ma. Visiems lietuviams buvo 

daug malonu išgirsti oro ban 
gomis riedančias tautiškas
liaudies dainas, taip pat ger-', 
biamųjų kalbėtojų praneši- • 

apie svarbius ir gyvuo- <

vas.

BLOGĖJA ITALIJOS SAN
TYKIAI SO ETIOPIJA

LOS ANGELES. Cm.
20. — Šio mėnesio pradžių 
vietos Šv. Vincento ligoninę, nms 
kuri yra vienuolių seserų ve
dama, po sunkios operai ijos , 
išgijęs apleido ir grįžo Į Mek ; 
sikų gen. Plutareo Elias Gai
lės, žinomas Katalikų Bažnv 
čios tame krašte variausias

Būdamas ligoninėje Gailės 
ant savo lovos turėjo paka
bintų rožančių ir kone kas
dien skaitė dvasiškų knygų

LATVIJOS KARHJOMENES VADAS 
LANKĖSI LIETUVOJE

RYMAS, vas. 20. — Etio 
pijos vyriausybė taikai su 
Italija pasiūlė išvesti neutrn 
linę zonų tarp Etiopijos 
ir Italijos valdomo Romaiilan

KAI NAS. — Vas. 4 d. ry-1 12:1.) vai. Latvijos pasivn- j do sienos ir po to sienos ki
timu traukiniu į Kaunu atvy tinybėje Lietuvos karo valu- 'aušimo sprendimų paduoti 
ko latvių kariuomenės vadas, vybei buvo Įteikiami ordinai. * tarptautinei komisijai. E'tio-
gen. Berkis su palydovais. 12:50 vai. latvių kariuomenės Į pija pasiūlė, kad komisijon
.Stotyje latvių kariuomenės vadas apžiūrėjo Čiurlionio? j įeitų taigai ir Švedai,

vadų ir palydovus pasitiko i galerijų. 13:30 vai. svečių gar j
Lietuvos kariuomenės vadas,

nisteris genpulk. Raštikis, štabo viršinin
kas, pulk. Černius, įgulos vi r-j priešpiečius “Metropolyje.”
šininkas, pulk. Čaplikas, ka- '16:30 vai. Latvijos kariuome- 
ro mokyklos viršininkas, genJnės vadas ant nežinomojo kai

.i Italijos premjeras Mosso- bei musų krašto apsaugos mi-i,. . \ ...
, ... a linis atmete si pasiūlymų irŠniukšta, ruošė , , . .nesustabdo kariuomenes siun

timo į Etiopijos pasienius. Y- 
ra aišku, kad Mussolinis ne
nori taikos. Nusprendęs už
imti kai kurias Etiopijos te-Št. pulk. Musteikis, karo ko- reivio kapo uždėjo vanikų ir

mendantas, pulk. Saladžius, apžiūrėjo karo muziejaus pa-,
II skvriaus viršininkas, gen.'talpas ir eksponatus. I .. ’ . .» T .• * ' r Italija ir iš Jugoslavijos

pu . u snjs ir švedų. 20 vai. Lietuvos karinome- atšaukia kai kuriuos savo at;- 
palydovas II skynaas pulk. I „ė„ vadaS) pul|( ,ia5,lkis Lat sarginills.
įeit. Kirlys. Be to, svečius su vįj09 kariuomenės vadui pa
tiko Latvijos įgaliotas minis-į gerb(i ruoUa pietus .,Kari. 
tens Sėja, jtstovjbės j«kr/njnkų I{amovSje.„

Vasario 5 d. 8:30 vai. Lat
vijos kariuomenės vadas ap
žiūrėjo Kauno įgulos kariuo
menės dalis: husarų pulkų. 11

Siewerts, latvių karo attache, 
pulk. Kočins ir prek. attache 
Sommers. Garbės sargybų su 
darė karo mokyklos kuopa'

ANGLIJA TRAUKIA TEIS
MAN ADMIROLU

sukaro mokyklos vėliava. Su; p pulkų, ryšių tatalijonų, III 
tikime dalvva\o taip pat 5 artilerijo« pulkų ir karo av

iacijų.pėst. pulko orkestras. Svečius 
pasveikinus, garbės sargyba 
praėjo iškilmingu maršu. Sto
tis buvo papuošta Lietuvos ir 
Latvijos vėliavomis. Stotyje 
buvo susirinkęs ne mažas 
žmonių būrys ir daug foto
grafų. Iš stoties svečiai lnvo 
nuvežti į Lietuves viešbuti.

10:30 vai. Latvijos kariuo
menės vadas darė vizitus pas 
Latvijos ministerį, p. Sėjų, 
Lietuvos krašto apsaugos mi
nisterį, gen. Šniukštų, Lietu
vos kariuomenės vadų, pulk. 
Raštikj, gen. štabo viršininkų, 
pulk. Černių, Užsienių Reika-

13 vai. įgulos viršininkas, 
pulk. Čaplikas, aviacijos “Ka 
rininkų Ramovėje” ruošė sve 
čiams priešpiečius.

20 vai. Latvijos minist«>ris 
Sėja suruošė pietus Latvijos 
pasiuntinybėje.

Vasario 6 d. 10:30 vai. Lat
vijos kariuomenės vadas su 
savo palydovais išvyko j Ry- 
g«l-

LONDONAS, vas. 20. — 
Anglijos admiraliteto įsaky
mu, karo teisman traukiamas 
viceadmirolas Sidnev Robert 
Bailev. Jis kaltinamas už es
ančių jo žinyboje dviejų karo 
laivų susikulimų Ispanijos 
pakraščiuos sausio m. 23 d. 
Laivai plaukė j Tarpžemių 
jūrų.

Be admirolo tieson traukia 
mi ir abiejų laivų kapitonai.

ROSARTO, Argentina, vas. 
20. — La Pieta Cereal kom

ių Ministerį, p. Lozoraitį. Po panijai priklausančiam javų

UŽDRAUDŽIA PRIEŠVAL
STYBINĘ DEMON

STRACIJĄ
BRIUSELIS,, vas. 20. — 

4 ŽUVO, 53 SUŽEISTA Belgų premiero Theunis vy
riausybė uždraudė prieš vy-

to Ijatvijos kariuomenės va
das buvo priimtas P. Valsty
bės Prezidento. '

grudų sandely ištiko sprogi
mas ir gaisras. 4 
žuvo ir 53 sužeista.

asmenvs

riausybę nusistačiusiems dar
bininkams turėti domonstra- 
cijag ateinantį sekmadienį.

Parlamentas dauguma hal. 
sų patvirtino šį vyriausybės 
dygi

M.I.C., gražiai kalbėjo apie 
katalikų akcijų, o gerb. kun. 
A. Valančius giliausiu savo 
nuoširdumu ragino lietuvių 
jaunimų, kad jis uoliau im
tųsi lietuviškos vęiklos.

Chicago, 111. 

jFeb. 18, 1935

sius mūsų gyvenimo reikalus, Gentlemen: 
ypač iš lūpų tų žmonių, kurie Lašt Wednesday afternoon 
tuos reikalus perdėm supran we accidently tuned oųr 
ta ir moka juos gražiai at- | radio on statiou WEDC and 
vaizduoti įdomaujantiems. . heard your entire program. 
Taip tatai vakar įdomiai per We are sorry w could not 
radijų kalbėjo apie aukso understand your language, 
klausimų tos rūšies dalykų būt the singing of the most 
žinovas p. J. Bronza, Metro-'unusual baritone was splend- 
politan State banko preziden id.
tas.

Nepaprastai žavinčiai dai-
vardu “Maldos ir meditaci- .navo žymioji musų solistė pc-
jos.

Taip pat visų laikų jis rei
kalavo, kad pačios seserys 

I vienuolės taisytų jam skiria-1 nene ir P

sos ir įvairaus stovio.
Kunigui Nevils, kaip jis 

pasakoja, neteko pastebėti 
tarp japonų bigoterijas krikši 
čionybės atžvilgiu. Jie paken
čia (toleruoja) visas religi-Į 
jas. Jie randa, kad religijos 
neturi jokio konflikto su jų ' 
nacionaliu gyvenimu. Tarp j

japonų katalikų ima reikštis 1 _______
stiprios dvasios kunigija, o į MASKVA, vas. 20. - 
tas daug kų žada Katalikų vjptų vyriausybės 
Bažnyčiai.
nepalyginamai daugiau nuvei ]<arštaį 
kia tarp saviškių tautiečių už 
kitus svetimšalius kunigus 
misionierius.

mus vaistus ir gamintų valgį. P^ras

Kindlv accept our sincęre
congragulations for a most
entertaining program. We

nia Sofija Saurienė, žymusis would likę to hear more of
'baritonas p. L. Tenzis ir ant the baritone in the near fu- Į 1
galo trio: p. Sauns, p. Sau- ture.

Tenzis. Tai buvo AVishing to be your patron. 
vokalės programos da-Į Sincerely yours,

lies vainikas.

vnill K vnK IF n' iPR ANC0ZIJ A SUSIRfln‘ 
vojy lsKyv™y LEN‘I NUSI SAVO KOLO

NIJOMIS

I

So-
organas

Japonai kunigai pravfja randa, kad Vokietija 
remia japonų įtakų 

Etiopijoj, kadangi nachj sp
auda Italijos žygius Afrikoj 
vadina nepateisytinais ir ag-

PARYŽIUS, vas. 20. - 
Prancūzijos vyriausybė rim
tai susirūpinusi savo koloni
jų žiemių Afrikoj likimu. Y-

J/r. and Str.i. A. fhtrns.

VYSKUPAS SHEIL KAL
BĖS Į STUDENTUS

• " •
Jo Eksc. Chicagos vysku

pas pagclbininkas B. J. Sheil 
pasakys prakalbų katalikų 
studentų akcijos sųjungos su 
važiavime De Paul universL 
teto auditorijoj penktadienį

Anot kun. Nevils, yra žino-1 resyviais. Japonai gi savo 
ma, kad japonų nėra lengvas į keliu yra padarę su Etiopija 
daiktas patraukti krikščiony- glaudžius santykius, kas lei- 
bėn. Bet kada jis persiima'džia .jiems įgyti pirmybę Et- 
krikščionybe, tada pasiliekia iopijos rinkose, į kurias duni režimų. Kaltina vokiečių na-
kiečiausiu ir uoliausiu Kris- puojami pigieji dirbiniai. cių agentų veiklų. Nesenai Se

pač Algerijos ir Tnnisijos ko J1:00 vai. popiet. Daugiau kaip 
lonijų gyventojai nerimsta ir 2,(XX) studentų narių daly-
numatomi sukilimai prieš Pr 
ancūzijų. Vyriausybė sprend
žia imtis griežtųjų priemo
nių, kad apdraudus ten savo

vaus suvažiavime.

108 SERBAI VADAI TRAU 
KIAMI TIESON

taus mokinimų išpažintoju.
Japonai ypač didelėj pa

garbioj taiko švietėjus žmones, 
tad ir jam pačipjn visur reik 
šta daug gilios pagarbos. Ja
ponai yra pažangūs švietimo 
skleidime savo krašte. Patir
ta, kad jų 99 nuošimčiai vai
kų lanko mokyklas.

VIS DAR PUOLAMI AN
GLIŲ IŠVEŽIOTOJ AlV

Anglių vežiojimas Chiea
goj vyksta su stipria polici
jos apsauga. Streikuojantieji 
vežėjai negauna progos nžpttl 
dinėti dirbančių vežėjų mies-

Pravda puola Angliju pa
žymėdama, kad savo palan
kiu nusistatymu Vokietijai, 
ji išduoda sov. Rusijų. Dėl 
to Anglijos palankumo, na
ciams, pastarieji griežtai ir 
priešinasi rytų Lokarno pak
tui.

Organas pagaliau iš naujo: 
skelbia aliarmų dėl nacių vo-

BELGRADAS, vas. 21). — 
tife įvykusiose musulmonų na1 Areštuotas buvęs karo mini- 
cionalistų riaušėse šaukta storis Mikola Nikič. Su ki-
už Hitlerį.

KERTA ŠNIPAMS GALVAS

BERLYNAS, vas. 20. 
Hitlerio specialaus teismo 
nuosprendžiu dar dviem kol 
kas nežinomiems šnipams reu į

. ». igiama kirsti galvos Ploelzeukiečių slapto planavimo uzim ® t __ , - ■
ti bolševikų valdomų Ukrai-
nų.

LENKAI PERSEKIOJA ŠIM
TUS LIETUVIŲ

se kalėjime. Sakoma, kad vic 
nas nubaustųjų yra vokiečių 

ikaro laivvno tekrikas.

VILNIUS. — Perėtais me
tais Vilniaus krašte, ftvenčio-

Niekam nežinoma, kada bus 
įvykdyta ta bausmė. Matyt, 
kreiptasi pas diktatorių Hit
lerį, kad gavus nubaustiesie
ms pasigailėjimo.

te, tad jie savo veiklų vakar apskr. 1934 m. buvo pa- 
nukėlė į priemiesčius. Tačiau J raukta tieson 366 lietuviai 
ir ten jie stropiai šeimini. .už lietuviškų mokyklųsteigi- 

Vakar užpulta keletas tro-^m9- T-s tQ asmenų l.>0 buvo 
kų ir į kai kūrinos iš ai/to-nubausta kalėjimu ir pinigi- 
mobilių šaudyta. Dirbantieji nėmis baudomis. Vilniaus ap
vežtai nenukentėję. Jskrityje už lietuviškų mokyk-

____________ ' lų steigimų buvo nubausta
PLATINKITE “DRAUGĄ” l200 ^onii).

HAVANA, Kuba, vas. 20. 
— 3,000 mokytojų ir apie 
125,000 mokinių sustreikavo 
salos pradžios mokyklose. Nu 
tarė streikuoti ir kai kurių 
vidurinių mokyklų mokiniai

tais 107 serbų vadais jis tr-I •
aukiamas tieson už vieno vai-I
disko miško i'l ’rtimų savo 

I naudai.

JSIGYKIE
Gavėnai būtiną knygelę: .

STACIJOS
GRAUDŪS VERKSMAI

IR GAVĖNIOS GIESMĖS
Atspausdinta .iš maldakny
gės “Ramybė Jums.”

Viena knygelė 10c. Imant 
25 egzemplorius, ar daugau 
nuleidžiame 2^%.

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

Chicago, Illinois.

ORAS
CHICAGO IR APYTuIN-

Visnr organizuojami mokiniu KĖS. — Šiandien numatoma 
komitetai. giedra ir popiet kiek šilčiau.



Ketvirtadienis, svas. 21, 1935

“DRAUGAS"
IHtoa kasdien, Uukyru* aekmadleatna

FHMarLld2'!tATO8 KAINA: J. Amerikos VtlM/MM: 
tfetakna — v! l»0. Pusei u<«Ut -- IS.SO; Trim* mėnesiams 
— |>.U1»; Vienam mėnesiui — 7lo. Kitose

umerata. Metams -~ »7.«0: Pusei•renumerata. 1 
■kSblmų kai

.O*.

Simų kainos prlslanClamoe parelkaiaraa 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų astraline, 

lot nepraėoma tai padaryti Ir ueprlslundlama tam Uks
ai peAto lenkių.

Bedaktorius prUma — ano 11:** tol U:** toU.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
6 vai. popiet

•o RAUGAS”
UIHUANIaS DAILY FKDSKD

Pobllshed Dany, snsept sanday. 
■UB8CR1PTION8: One Tear — *«.••: Wx Months 
»««*; Tfree Montte — **.«•; Oae Meatk — 7*0.

po — One Tesu- — |7.M; 81x Montko — *«.**.py —- .0*o.
amertttnt to "DRAUGMLF* toto* btot. resalto 
Aflvertfta&K rateo oa appMoatton.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chirago

[
DIENOS KLAUSIMAI

MTTBBOaOHO LIETUVIAI IŠSIJUDINA

Tai tik keletas pavyzdžių iš pittsburftie- 
eių veikimo.

Mes žinome, kad ir pirmiau Pittsburgho 
lietuviai katalikai neaidėjo rankų sudėję. Jie 
dirbo. Pasistatė bažnyčias, keletu mokyklų, 
Šv. Pranciškaus seserų vienuolynų su mer
gaičių akademija, banka, kuris šauniai išsi
laikė šiais sunkiais krizio laikais, suorgani
zavo daug draugijų, daug prisidėjo prie Lie 
tuvos reikalų. Bet apie tos kolonijos lietuvių 
darbus mažai kas težinojo, nes jie savo laik
raščio neturėjo. Atskirų parapijų ir draugijų 
nieks nerišo, nes Federacijos reikalai buvo 
apleisti ir dėl lo veikimas nėjo vieningai ir 
ne taip gyvai. Dabar jau kas kita. Kas sa
vaitę “Draująe” skaitome apie pittsburgie- 
čių darbus ir pastebime, kad Federacijos ap- j 
skrįčiui pradėjus veikti, jų veikimas visai ki
taip atrodo.

Iš to viso darosi aišku, kaip svarbu vaid
menį vaidina mūsų religiniame ir tautiniame 
veikime katalikiškoji spauda ir A. L. R. K. 
Federacija. Dėl to ir sakyti nereikia, kad 
kuo daugiau išplatinsime dienraštį “Drau-

Skaityk ir Platink “Draugų”
(Kalba, pasakyta kun. J. Ma- sokias herezijas ir įsako vi-, 

čiulionio, M. I. C., vasario sietus Katalikų Bažnyčios va- 
20 d., iš WEDC radio dums sekti šv. Tomo raštus ir 

stoties) jais kodaugiausia naudotis.
“Draugas” yra Kristaus į- Žymus 8kaiiius žmonijos pa

steigtos Bažnyčios gynėjas. Y-

merikoa lietuviams nugalėti jis eitų į kiekvienų lietuvio kn
kylančių Amerikos lietuvių taliko namų, aš neabejoju. Jule
tarpe bedievybę, socializmų, lietuviai katalikai yra duos-
bolševizmą, laišvmnanybę ir niausi žmonės.
visas kitas nedorybes. I

T ... ,, , .. . , Argi lietuviai katalikui ne-I “Draugo” platinimo dar- ... .. ...., . , pastate gružių huznvčių, irbu privalo stoti kiekvienas h , , ., . ,• mokyklų? Argi lietuviui ka- tuvis katalikas Amerikoje. . ... . , .„ . . , , . . , , talikai neaukoja tūkstančiusSvarbu, xad lietuviai katali* dolerių jų palaikymv.itsekė šv. Tomo ne vien tik raš-
m lietuviu »“, bet taip pat ir jo šventą kai Amerikoje pastatytą tvir- ,

gyvenimą. Nuo 13-to aimtme itarouoinenės tront¥ P"« dar viemj d,dvi, ,r
“ ėio vienuolių skaičius padvi-'vu"“ k“"‘1,k« P"**“' Negu- reikinwų darbų padai yk.me.

u' i «- ina noro stoti į Kristaus Baž- buvo dienraštį Draugų is-gubejo. Kada gi pasirodę 1G • ‘

nraščių, kurie kovoja prieš 
Kristaus įsteigtų Bažnyčių. 
Kai kurie laikraščiai atvirai 
skelbia bedievybę; kiti neva 
nuduoda, kad jie nėra prieši
ngi Katalikų Bažnyčiai, bet

tam' šimtmety vieUdoš h^.'«>««•. k"i»«nęw, Į«t taip platinkime visuose kataliku 
jos, vienuolijos, kurios sekė 1»‘ >ykl» S'™> ^gulkluo.

Tomo raštus ir jo šventų ti, tik ne anuotomis, kalavi- pasidžiaugsime savo bažnvčio-
Jt .... -- . ’ 1 “7 ~ ‘ jais, ar šautuvais, bet katalik- 'mis, mokyklomis, akademijo-

visokiais būdais pašiepia Kri- gyveninių, su ai e eę j dienra--iu «nrMlgu» inis> kolegijomis, seminarija,
sbans įsteigtos Bažnyčios va- *moniJ°s nuo nt e 'įmo ns jjno|e j(0 bedieviai ligonine ir visa savo katalikų
dus ir jos uolius darbuotojus. ,taus mokslo.

Katalikai privalome būti šio I “liūgas” yra pašauktas labiausia bijosi I Bedieviai mū gražia kultūra.
------------r------------------ . v .. sų katalikų bažnyčių ir nio-

niis dienomis labai atsargūs, aP^ntl Kristaus Baz yci * įr „e pu
kad šėtono gudrumas, viso- mokslų Kaip sv Povi as, v. nįkariauja> bet „e bijosi ka. 
kiais melais, monijimais ir nu- Augustinas, sv. Tomas vi-

IŠRADIMAI LIETUVOJE 
1934 METAIS

‘ Draugas ’ ’ savo ras- talikų dienraščio ir labai va

Jau treti metai, kai Pittsburgho lietu-.
viai katalikai turi savo puslapį dienraštyje laikraščius, kuo stipriau remsime savo vei- 
“Drauge”. Tai duoda progų mūsų skaityto- kimo centrų — Federacijų, tuo bus lengviau 
jams geriau pažinti pittsburgiečius ir sekti dirbti, sėkmingiau kovosime su savo idėjos 
jų veikimų. Ir kurie atydžiai seka jų veiki- priešininkais ir labiau bus užtikrinta lietu- 
mų, be abejojimo, pastebi, kad kelių metų vlų tautinė ateitis šiame krašte. 
l«gyje Pittsburgho lietuvių kolonijos gyve- i

davimais, gerų katalikų žmo-. nie*18>
gų” ir kitus religinės ir. tautinės minties. ni nepaviliotų nuo Katalikų'tais kov°ja PrieS vi*us Kn* • 1 • lais nrekvbos denartamentui

Tikėjimo I taus Bažnyčios priešus, ar Tad pastūmėkime savo ka- ia‘ prekybos jiepaitamentui
Kristus įsteinfainas savo būt’i bolševikai, socialiu, .talikiškų dienraštį pirmyn; vi

Bažnyčių pramatė, koki pavo-,“1' laisvamaniai ar koki ki-,si katalikai jį skaitykime ir 
toki.

rosi už pirmenybę. KAUNAS. — Praeitais mc

Mime įvyko žymi atmaina. Jame atsirado žy
miai dauginu gyvumo, draugijos ir organi
zacijų kuopos pradėjo jungtis į A. L. lt. K. 
Federacijos skyrius ir tie į apskritį, kuris 
plačiai užsimoja katalikiškiems ir tautiškie
ms darbams dirbti.

Šiuos žodžius rašančiam teko būti liudi
ninku jau gerokai išjudinto Pittsburgho lie
tuvių katalikų visuomenės veikimo. Vasario 
17 d., Oolonial teatre, Pittsburglio, Federa
cijos apskritys surengė Lietuvos Nepriklau
somybes sukakties paminėjimų. Tai buvo įvy
kis, kurio pittsburgiečiai ilgai negalės už
miršti. Tai buvo Federacijos apskrities ir 
Pittsburgho Lietuvių Žinių “Drauge” išju
dintos ir suorganizuotos^ iUUvtf) katalikų vi- 
suomenė- triunifas, Didzifife'Ibntras pasiro
dė žymiai per mažas, kad sutalpinti Federa
cijos apskrities sukviestus žmones tinkamu 
būdu paminėti mūsų tautos reikšmingų šven
tę. Patriotiškos chorų ir solistų dainos, kal
bos ir mužiką kėtė tūkstantinės minios tau
tinį entuziazmų, kuris mums, Amerikos lie
žuviams, šiandien taip labai reikalingas.

Bet įspūdin?/:. ir iškilmingo tautos šven
tės apvaikščlojimo surengimas yra tik dalis 
įpainiotų Federacijos apskrities darbų. Teko 
patirti, kad Pittsburgho Federacijos apskri
tys rūpestingai rengiasi prie lietuvių katali
kų konferencijos, į kurių kviečiamas J. E. 
Vysk. T. Matulionis. Taip pat rūpinamasi 
tinkamu Garbingojo Svečio pasitikimu. Jau 
iškeltas klausimas suorganizuoti Pittsburghc 
didelį chorų, kurio reikalų jaučiu no tik pa
tys vadai, bot ir visuomenė. Be to, pavasarį 
žada surengti didžiulį koncertų katalikiškos 
spaudos naudai. Federacijos skyriai ir pats 
apskritys, J’.:k girdėti, nenori atsilikti nuo 
chicagiečiij, bostoniečių, brcoklyniecių ir ki
tų, dėl to stengiasi kiekvienoj parapijoj su
rengti katalikiškojo veikimo ir spaudos sa 
vaitę.

Pittsburgho lietuvių katalikų veikėjams, 
kunigams ir pasaulininkams, linkime geriau
sio pasisekimo jų kilniuose darbuose.

jai jai gręsia, už tad savo 
Bažnyčiai jis davė kompeteti- 
ngus vadus žmones persergėti, 
kad jie nepasektų šėtono ke
liais.

Šv. Povilas Apaštalas buvo 
žydas, jam rūpėjo žydų tauti. 
ir jai jis labai ilgų ir svarbi’ 
laiškų parašė; Šv. Augustinus

platinkime; visi “Drauge” ga
rsinamus biznierius paremki
me, o tada bedievybei ir lais 
vamanybei nustatysime tvirtų 
kariuomenės frontų, per kurį

KAPSUKAS IK GRIGAITIS

Mirus V. Kapsukui — Mickevičiui, pri
simena tie laikai, kuomet Amerikos lietuvių 
socialistų tarpe įvyko skilimas. Kapsukas va
dovavo bolševikams, Grigaitis menševikams. 
Ir vienas'ir kitas parodė užsispyrimo, tačiau 
Kapsukas daug daugiau socialistų į savo pu
sę patraukė negu Grigaitis, nes buvo atvi
resnis. Grigaičiui socialistai nepasitikėjo ir 
dėl to tik jų keli prie jo tepasiliko. Mat, ir 
socialistai nemėgsta tokių vadų, kurie dirba 
tik dėl savo asmeniškos garbės rr dėl 'biznio. 
Biznio sumetimais, Grigaitis savo socialisti

Kristaus Apaštalų tarpe ra- buvo afrikonas, jam rūpėjo A katalikų priešai neperaigrums. 
ndame žymių rašytojų, kaip «k<» gyventojai;
tai šv. Matas, šv. Jonas, o 
pats žymiausias iš jų šv. Po
vilas. Šie žymūs Kristaus A- 
paštalai apgynė Jo įsteigtos 
Bažnyčios mokslų. Šių Kris
tau s Apaštalų raštai ir po šiai 
dienai naudojasi, kad atrė- 
mus visokius'katalikams pri
kaišiojimus ir biaurias mela
gystes.

šv. Tomas 
buvo italas, jis dirbo visų sa 
vo gyvenimų Italijoje.

“Draugas” gimė Ainerikc 
je lietuvių pastogėje, tad jam 
rūpi Amerikos lietuviai gyve
ntojai. “Draugas” tų pačių 
misijų atlieka Amerikos lietu
vių tarpe, kokių atlikinėdavo 
šv. Povilas žydams, šv. Augu- į^, liętuvi>i įgVB 
rtmas ofnkonams, šv. Toma- g>rbos ir ,
italams. T- , ,Kad lietuviai katalikai galiNe vienų,Kristaus Apas-; Povilas, šv. Augustinas,

L A. Ka &dmitHK 
BhMmIk Pastoja

(Pabaiga)

- Gožėtos, — sakau jam ir šypsausi.
■— Ach gosjiodor, gosjiodor, kų tu, 

1.11V1 pndarei. Tave j S’I-irą reiklų išsiųsti.
.-7- O tave už (k’gtim; ir šautuvo spyną 

u*i M’]™glostytų. — n*kuu .jam.
— AŠ lik pašpoflavau, — sako jis, — 

Tia duok čia vodką.
— Ir aš pašposavau, reikėjo .gi man 

gozietfts parnešti.
tegėręs dalį degtinės ru rs mane iki 

Hkdargo palydėjo, nuo akcizniakų kelia 
o puški į ir klausiu: 

kam neši tas gazietas’

C'hicagoje yra apie 25 tūks 
tančiai lietuvių katalikų šei
mynų. Išplatinkime ‘‘Drau*”--’' 
kad kiekvienoje šeimoje jis 
būtų ir visi šeimos nariai jj 
skaitytu.

buvo paduota 90 prašymų už
registruoti išradimus ir iš
duoti patentus.' 25 prašymui 
buvo Įiaduoti Lietuvos pilie
čių ir 65 svetimšalių. Laikinų
jų apsaugos liudijimų išduo
ta 14 Lietuvos piliečių ir 68 
svetimšaliams (čia įeina ir 
1933 m. padavusieji prašy
mus). Be to, prekyi»s depar
tamentas pernai išdavė 13 pa
tentų Lietuvos piliečiams ir 
49 patentus svetimšaliams. Už 
registruota įvairių išradimų.

i Pav., Kaune Kubilius išrado 
tada “Drangas” galės lie- tokį išradimų liustrai- gabi jut 

tuviams katalikams teikti dar perkelti iš vieno kambario į 
geresnius radio prograinus; nenupiaunant laidų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

taių raštais Bažnyčia perserg. iv. TMllas, jaU Jabar garta-s • toip ka,i 0A»«WeS “DRAUGE"
sti savo tikinčiuosius. Amžių vainiku apvainikuoti danguje c ....... • ■ -------- -- ■ n.
bėgy randame taip pat žymių nž jų didelius nuopelnus Kriškų laikraštį pavertė lyg ir išmatų vieta, į

kurių kas lik ką nori, tą gali mesti. Kapsu- j tašyto jų, kaip tai šv. Augus- staus Bažnyčioje. “Draugo”
kas tuo buvo didesnis už Grigaitį, kad jis 
siekė savo tikslo (tiesa, labai negarbingo) 
neveidinainiaudamas, atvirai. Atvirai kovoja- 
nfieji prieš tikėjimą ir tautą žmonės tiek pa 
vojingi, kiek kovojantieji iš pasalų.

TEISINGI ŽODŽIAI

tinų, šv. Jeronimą, šv. Atana
zų, šv. Kazimierą, kurie savo 
raštais sulaikė žmoniją nuo 
bedievybės ir pagonizmo. Kas 
skaito šių žymių vyrų raštus, 
bedieviu negali būti Tik gai
la, kad permažai šie jų įdo
mūs raštai skaitomi.

platintojai ir rėmėjai taip pat Į 
susilauks kada nors panašios i 
gayliės, kaip tie Kristaus Ba 
žnyčios garbingi Šventieji.

“l>raugo” platininio darbas 1 
yra didelės reikšmės. Yra sa
koma, kad jeigu šv. Povilas

Dėl paskleistų žinių apie Lietuvos ka
riuomenės koncentravimą Lietuvos krašto ap
saugos ministeris pareiškia, kad tos žinios 
neturi jokio pagrindo. Krašto saugumo didi
nimas einąs normaliu keliu. Be to jis pabrė
žė: *‘budriai stovime Lietuvos sargyboje ir 
jokiems gandams nepasiduodame. Kariuome
nėje yra gera darbo nuotaika. Noriu pabrė
žti, kad krašto saugumas yra ne tik kariuo
menės, bet kiekvieno piliečio, o ypatingai lie
tuvio, reikalas. Būkime visi vieningi, darbš
tūs, drąsūs, drausmingi ir stiprūs, o tada ir 
mūsų tėvynės saugumas bus užtikrintas”.

Prie šių žodžių .jokių komentarų, berods, 
i nereikia.

gyventų šiais moderniniais P 
Šešioliktamo šimtmety pra- Jis s*v° katalikiš-

sidėjo visokios herezijos. Bet i k$ dienraštį. Spauda 50

pirma negu herezijos prasi
platino štaį randame šv. To-

kais dar nebuvo atrasta ir ji» 
nebegalėjo savo įdomių laiš-

mų Akvinietį, kurs savo plu-,kU atspausdinti ir kiekviena r”
nksna nušviečia dar aiškiau 
negu pirmieji Kristaus Baž
nyčios gynėjai, kur yra tie
sa. Galime tik stebėtis, kaip 
Dievas siunčia gabius rašyto
jus tais pačiais laikais, kad 
šėtonas savo gudrias planus 
stato žmoniją prigauti.

Katalikų Bažnyčia stato hu-

žmogui įteikti. Visgi jojo laiš 
kils skaitydavo ir anais lai
kais vi.vos bažnyčios. “Drau
gas” platina ne kų kitų kaip 
tik šv. Povilo misiją, kad Kri 
staus mokslus pasiektų kopia 
tinusia visų pasauli.

Kaip Dievas siuntė šv. Po 
vilų nugulėti pagonizmą, taip •

ATSIŠAUKIMAS
1935 m. vasario m. 20 d.

Brangieji mūsų Prietdiai,
Kovo mėnesį ral pradedame mūsų Vienuolijų i vajų. 

Žinome, kad šiais sunkiais laikais nelengva teikti pini
ginę auką, tačiau drįstame kreiptis prie Jūsų su mūsų 
bėdomis.

Vienuolijos reikalų yra nemaža. Dvi mūsų Akade
mijos, kuriose Seselės auklėja mergeles katalikiškoje ir 
lietuviškoje dvasioje, jau nebetelpa namuose, nes auklė
tinių skaičius vis didėja — vietos pakankamai nėra. To
dėl Seselės yra verčiamos užleisti savo gyvenimo rietą 
studentėms, tokiu būdu Seselėms tenka labai ankštai gy- 
venti. Norint tas taip svarbias mūsų tautiečiams įstaigas 
išlaikyti reik būtinai didint namus. Be to, dar reikia 
mažinti skolas, teikti mokslą mokytojoms ir neturtin
goms mergelėms norinčioms tapti vienuolėmis, ir užlaiky
ti ligones Seseles. Šie ir kiti įvairūs reikalai negalės būt 
aprūpinti be Jūsų, Brangieji, jiagallios.

Maloniai prašome padaryti mūsų reikalus savaisiais 
ir kiek įsigalėsite pagelbėkite.

►Seselės karštai maldaus galingąjį globėjų šv, Kazi
mierų išmelsti Jums, per Dangiškųjų Karalienę, gausin
gų atlyginimą, už Jūsų padarytas aukas Jo vardo ne
šiotojams.

Ž V. KAZIMIERO 3E8ERYB
sižeaiiinusj vienuolį j)rieš vi- Visagalis siuntė “Draugų

1 — Vienam žydeliui, — sakau jum ir
nunešiau į zakristiją.

Kitą rytą rasai iškrėtė visus Sudar
go žydus, « Sodenevičius mane išbarė, ko
dėl užsiundžiau ant žydų.

— Negera} Juozai, ir mus ir žydus 
maskoliai spaudžia. .

Vis dėlto su “veršalūpio” žinia esu 
parnešęs daug knygų, bet leisdavo jis tik 
tadu, kai būdavo girtas ir tik už degtinę.

• <1 <1
— Imhui sugyvenamas buvo kun. 8c- 

denev4ėi«K Karių pritrūkau pinigų žmo
nai už iluktarų. Nubėgau pas kunigą, o 
jis sklėst rankomis ir sako:

— Kad ir aš, braee Juozai, neturiu. 
Nu bet tu (miauk, aš lėksiu paskolinti.

Po g«ro pusvalandžio grįžo hkdi’rcvi- 
čiiis visas sušilęs, duoda man trirublę ir 
sako:

— Vos, vos sumedžiojau, parneši kny

gučių atsiskaitysiva, o už žmonos sveika- štai knygutę. Kai knygutę perskaitysi,
tų pasimelsk tu, pasimelsiu ir aš.

latukė kartų kunigas grįžtant iš 1 Vė
sų su knygomis, o aš buvau truputį iš
gėręs ir gerokai užtrukau.

Pareinu namo, gi klausau kamaroj 
n®la ant girnų urrr... urr... Nueinu, gi 
žiūriu kunigas mala iš nuobodumo.

— Kad laimingai grįžai, tai dėkok 
V. Dievui, o kad pasigėrei, Jedoke, tai 
nž ]iukūtų sumulk vu šitų sėtuvę miežių. 

'Kol kunigus suskaitė knygas, nuui teko 
gerokai “pukūtavoti” prie girnų.

Smlargo kkdiovrijoj buvo tuosyk g3- 
riausias apylinkėje sodac. Atbėgs Imdavo 
vaikai1 obuolių skinti, o kunigas ima ir 
pasigaunu juos.

— Skuityt juiv moki, ivliauf Na ir 
paiku, lui kam hmdi pro tvorų, eik sta
čiai pro vaitelius. tau obuolių, o čia

atnešk jų man, vėl gausi obuolių.
Vaikai vienas už kito bėgdavo į kle

boniją obuolių ir knygučių. Suprantama, 
kad tokias knygutes skaitydavo ir namiš
kiai ir suaugusieji.

— Štai išgerk arbatos Juozai, o 
strielbų nunešk maskoliui atgal.

— Kad pavojinga, knnigėli, — sakau. 
— Vistick, vistiek, — spiriasi jis, — 

grįš muskolins be karabino ir išsiųs iį J 
vyresnybė į kalėjimų ar j Sibirą. Būk 
krikščioniškas Juozai, pasigailėk priešo 
ir grąžink karabiną. Te tau už lai pus
rublį.

Susigraudinau lubui, neėmiuu nei pus
rublio, nunešiau šautuvų netoli kardomi,

— Kartą ėjau pir įubežių. Turėjau 
nuo Jankaus kalerulorių, knygučių ir daug 
maldaknygių. Perėjau laimingai sienų, bet
netoli tSurlargo užlipau ant ruso slapuko , , . ............................... ....... .. „ , .. . durtuvu 1 žeme įsmeigiau ir nubėgau.— Stoi, stori — susuko jis ir negu- I ,, , ___ , ,... .... . :r.___ -
lėdanms pavartoti šautuvą, stvėrė mane j 
glėbį.

Sušikibova su rusu, net kojos žemę 
Virė, už gerklės ntvėrėvos, ui Įilaukų. Pa
guliau uš rusų smnurkdžiau, parbloškiau 
ir čiupęs jo šautuvą ir savo nešulį atidū
miau į klebonijų. Pasipasakojau kunigui, 
o jis ir sako:

Bado rusas ir bausmės išvengė.
— Aukso žmogus buvo a. a. kunigas 

Sederavičius. Visada man ašarą išspau
džia, kai cinu pro jo kapą, — atsidūsta 
knygnešys veteranas, — aukso žmogus bu
vo..., — kartoja jis sau vienas šluostyda
mas nuo raukšlėto voido ašaras.

Hev. Tingala “B.”

palaikymv.it


vas. 21, J.935 B K X » 8 X <
loję liudytojas — Jesuttis; Tuo tarpu teisino tardyto

jui liud. Frenkler yra aiški- 
nęsis ėjęs pas Moserį dėl to,

T4 iMui-f .»M t
SVARBI VOKIETININKŲ BYLA KAUNE Friederici Frenkleriui pasakė,

-------  ------------------------ .kad Jesuttis išgabentas iš Lie-
MAŽOSIOS LIETUVOS MOKYTOJAI UŽ KRAŠTO GER-tuvos laiveliu j Vokietiją ir Įkad Friederici buvo sakęs, ir pranto”... Tai kaip T, mokini, 

ten uždarytas koncentracijos pats liudytojas sakosi žinojęs jeigu tik ‘.‘biske supranto”?MANIZAVIMĄ GAUDAVO MOKESTĮ IS VOKIETIJOS. 
PARSIDAVĖLIAI, NEMOKĖDAMI LIETUVIŠKAI, 

NEVA DĖSTE LIETUVIŲ KALBĄ

Iš eilės stoja prieš teismą dytojas gaudavo algos “prie-
1 i ūdytojas > FRITZ ROTKAMM, 
Pagrinės kaimo mokyklos mo
kytojas. Teismo pirmininkas, 
kaip ir kiekvienam liudytojui, 
primena jam, kad yra prisie
kęs ir dėl to privalo rodyti 
teisybę, nes už melagingą pa
rodymą po priesaikos gali bū
ti nubaustas iki 6 metų sunk 
darbą kalėjimu

ROTKAMM (vokiečių kal
ba): Aš nesupratau.

PIRMININKAS: Tamsta
mokytojas?

ROTKAMM: Jawohl. 

PIRMININKAS: Ar mokai 
. vaikus lietuvių kalbos? 
ROTKAMM,: Audi (“taip

pat”).
PIRMININKAS: Tai kalbėk 

T. lietuviškai.
ROTKAMM: (tyli)... 
PIRMININKAS: Kalbėk T.,

kiek moki. Teismui bus taip 
pat įdomu patirti, kaip T. ga
li mokyti vaikus lietuvių kal
bos.

ROTKAMM: (paraudęs te
betyli)... •

PIRMININKAS: Ar visai 
nemoki ?

ROTKAMM: Nein... 
PIRMININKAS: Na, tai

nieko nepadarysi — duosime 
vertėją.

Toliau Rotkamm vokiečių 
įkalba papasakoja įstojęs j So

dus” iš Vokietijos?
TEISINO: Taip, gaudavau 

kas mėnesį tam tikro atlygi
nimo.

RAULINAITIS: Iš kur bu
vo tie pinigai?

TEISING: Kai buvau Klai
pėdoje, man juos išmokėdavo

tojas gali pasiimti tuos pini
gus?

METI MEYER: Ne, jų atsi
imti negaliu. Tai yra uždara 
sąskaita. Aš galiu gauti tik 
procentus nuo tos sumos.

MONSTAVICIUS: Tai dėl 
ko neišduoda tų pinigų?

stovykloje; gabenamas jis ne
norėjęs vykti, priešinęsis ir 
lėkęs; Friederici dar pridū
ręs, kad, kai užimsiu Klaipė
dos kraštą vokiečiai, o tai, gi 

'rdi, įvyksią netrukus, tai visi 
“šarukai” (taip vokietininkai 
pravardžiuoja jų nekenkiamus 
klaipėdiškius lietuvius) būsią 
išgabenti į Vokietijos koncen
tracijos stovyklas. Frenkler
dar paklausęs Friederici, kaip IVEHMEVER: Mat, būdavo galc?

atsitikimų, kad reikdavo tuos sienų, kada siena taip

supranto
ir apskritai Klaipėdos krašto! FRENKLER (per vertėją):
tada buvo plačiai kalbama, 
kad Moser vadovauja nacional- 
socialistų propagandai Klaipė 
dos krašte ir kad Tilžėje su 
juo susitinka daugybė Klaipė
dos krašto gyventoją.

Teismui pagarsinus Frenkle- 
rio parodymų tardytojui pro
tokolo ištrauką apie tai, liudy
tojas pasijuto, matyt, labai ne
jaukiai, nes ėmė dairytis į tei
siamuosius ir ėmė galvos kin-

rektorius Meyer, o iš kur tie pinigus grąžinti Vokietijos vy saugo,na; : tai Friederici at- kn°jhnais su jais kažin u'
pinigai, negaliu pasakyti (Me- Įriausybei atgal, kai kuris juos gakęg, ka(j g-įrdį, “mes turi- ^rm^n^Tlkas PersPė.)<> Hu
yer yra tas pats, kuris dabar gavęs sugrįždavo į Vokietiją. me tokij> ’ gerjJ organizaciją, dyt°ją’ kad tul neleistma-
pabėgęs užsienyje taip uolini 
veikia prieš Lietuvą).

RAULINAITIS: Kas per 
mastas buvo tiems ‘priedams’ 
gauti — ar tarnybos stažas, 
ar pilietybė, ar kas kitas?

TEISING: Kai Klaipėdos 
kraštas atiteko Lietuvai, tai 
kad valdininkai Klaipėdos kra 
šte gautų nemažesnes algas, 
kaip gauna
tijoje... ,

RAULINAITIS: Dėl ko vė
liau buvo nutrauktas tų pini
gų mokėjimas?

TEISING: Kiek aš žinau, 
įsikišo gubernatorius, pareikš-

MONSTAVICIUS: Prašau ,(ad ga|irac ,r ^,1 PIRMININKAS: Ar T
teiam, užprotokoluoti šią l,a- |abiausiai saugoja skllQ... idabar mokytojauji!
dytoja pareiškimų. Frenkler sakosi karta Tilžėje

Teismo pirmininkas —"
Itn. S. Leonas: Ar liudytojas

kartu su Ilomu buvęs pas Mo
serį, kuriam papasakojęs, ką

FRENKLER: Jawohl. 
PIRMININKAS: Ir lietuvių 

kalbos vaikus mokai?
konkrečiai tvirtina, kad, jeigu girJ6jęs H liudy‘. I FRENKLER: Jatrold.

kas grįžta į Vokietiją, tai tu- . • , _• ,,. . . 1 tojas sakosi norėjęs Mosenui
ri tuos pinigus grąžinti? įskųsti Friederieį už tokias ka-AVER MEYER: Taip, tie mo- .. ,r. . . lbas; Moser norėjęs kažin ką
kytojai, kurie grjzę į Vokieti- , k u . prGnkler ,akos;i

““es aigus, • tebetarnauja, turi vyriau-1 , 7 ’,, . sakos*
valdininkai Vokie- \ • -Y* ' • • padėjęs Mosenui ranką antlaiuiuiuntti sybel sUgrąZUltl tUOS pinigUS. ,. . , «vr y: . peties ir pasakęs: “Verčiau

(Šitą liudvtojo pareiškimą tei- . • • „v i , tylėk: ir sienos tun ausis .
sm.as ?5>rOtOkOlaZl’< PIRMININKAS: Kokia pa-

Liudytojas mokytojas ER- , ,. .____ „ a , slaptis turėjo būti, kurios liu-
NST KATSCHINSKI, buvęs ... , , ,,„ . ’ . ; dytojas bijojo, kad Moser ne-Sovogo narys, pirmučiausia . , .
. . "v ... i prasitartų tteismą paprašo vertėjo.

damas, kad tįe pinigai gan 
padaryti juos gaunančius pri- niokytojas? 
klausomais nuo Vokietijos, ir
pareikalavo, kad šis dalykas 
būtų tvarkomas per vyriausy
bę.

Liudytojas PAUL EITEL,
Pavilktų kaimo mokyklos mo- kai vaiku8 |ietuvių kalbos,

KATSCHINSKI (pirminin
ko klausimą vertėjui pakarto
jus): Jawohl.

FRENKLER (sumišęs): Jo
kios paslapties... Moser buvo

t-*Tc-zniivoTLT z* i............(didžiausias vokiečių politikasKATSCHINSKI (tyli ir žiu- l „ ..
... ... , , Tilzeje, o as nenorėjau politi-n i vertėją; vertėjas pakarto-1 , ’ 1

.... , , . kos dalykų klausytis...ja teismo pirmininko klausi- į mT1,1Tėlxn. A m . 
mą vokiečių kalba),: Jawohl.

PIRMININKAS: Ir T. mo-

PIRMININKAS: Tamsta esi

FRENKLER: Biske supra- kad vokiečiai greit ateisią į 
nto... ‘Klaipėdos kraštą. Šis liudyto-

P1 KM ĮNINKĄS: “Biske su- jas vėl — be vertėjo nė žodlio.
PIRMININKAS: Argi T. vi

Mokyklų patarėjas Naujoka ga 
lėtų pasakyti, kaip aš mokinu. 
Patarėjas labai patenkintas 
mano lietuvių kalbos dėstymo 
metodu...

PIRMININKAS: Ar nemo
kėjimo metodu?

FRENKLER: (tyli ir pe
čiais trauko)...

Kitas Žemaitkiemio mokyto
jas liudyt. BENNO WAIT3 
CHIES (šis apsiėjo be vertė
jo) pasisakė įstojęs 
į Sovogą tik dėl to, kad nesu
mažintų algos; jis patvirtino 
girdėjęs žmones Šilutėje ir jos 
apylinkėse kalbant, kad iš Vo
kietijos galinčios ateiti į Klai 
pėdos kraštą SA dalys.

Žilučių kaimo mokyklos mo-

siškai nemoki lietuviškai? 
VOTEL: Nein. 
PIRMININKAS: O vaikus

mokykloje ar mokai lietuvių 
kalbos?

VOTEL: Jawohi. 
PIRMININKAS: Ar T. ži

nai, kad mokytojas Klaipėdos 
krašte privalo mokėti abi kal
bas?

PIRMININKAS: Tai dėl ko
T. nemoki?

VOTEL: (tyli)...

MEKS1KOS VALDOVAI 
PROTESTUOJA

MEXICO CITY, vas. 19.— 
Meksikos vyriausybės nurody 
mais ^eksikos kongreso nuo
latinis komitetas pasiuntė pro 
testą Amerikos J. Valstybių 
vyriausybei. Protestuoja pr- 

sen. Boralio rezoliuciją,kytojas KARL VOTEL taip 
PIRMININKAS: Kaip gali'pat patvirtino girdėjęs 1933— kad ištyrus religinius sar.ty- 

mokyti, pats nemokėdamas? 1934 m. žiemą daug gandų, kius Meksikoje

vogų tik dėl to, kad turėjęs kyto>8’ kai teism<> Pirmini" 
daug skolų; girdi, įstojęs į So- kas’ kaiP PaPrastai. Priminč 
v ogų, manęs išlaikysi,s savo j“1 P™“*, ir reikalų, rody- 
turėtųjų algų, nes krašto sei- U tik tris5'b«> ismeigž P®gak
melyje ūkininkai atstovai rei
kalavę mažinti valdininkams 
algas... Tardytojui Rotkamm 
yra parodęs, kad įstojimo į 
Sovogą pareiškimo formularą 
gavęs paštu įdėtą į laikraštį 
Meni. Dampfboot.

PIRMININKAS: Tai T. ga
vai iŠ M. Dampfboot o įstoji
mo į Neumanno partiją parei
škimą, pasirašei jį ir pasiun
tei į partijos biurą?

ROTKAMM: Taip, radau 
voke atsiųstą kartu su laik
raščiais.

Liudytojas FRANZ TEIS
INO, mokytojas iš Rusnės, taip

. PIRMININKAS: Ir T. visai
bos prašantį zvilgsn, , vertė- Demok. liįtuviskai,, 
jQ-

PIRMININKAS: Tamsta e- 
si mokytojas?

EITEL: Jawohl.

PIRMININKAS: Tai Mosei 
buvo geras liudytojo pažįsta
mas, kad liudytojas tokiam di 
deliam politikui galėjo drau
giškai ranką ant peties padė
ti ir tokį perspėjimą padary
ti?

FRENKLER; Mane tą die-
KATSCHINSKI:" Nein. (Ir M Pi™ių kartų supažindino su 

Moseriu... G ranką, kalbantis) 
su žmogum, ant peties padėti 

nedidelis juk daiktas ( u

toliau su liudytoju susikalba 
ma tik per vertėją). i

PIRMININKAS: Ar neteko
PIRMININKAS: Ir vaikus ,;udytojui gird(.ti) kad moky- «• P»‘

mokai lietuvių kalbos?
EITEL; Jawolil (juokas vi

soje salėje)...
Teismas tada vargšui dav 

vertėją. Eitel yra tardytojui 
parodęs, kad į Sovogą įstoję 
dėl to, kad Sovogą palaikiusi 
krašto direktorija ir kad bi
jojęs nukentėti tarnyboje, jei 
gu neįstos.

Liudytojas FRITZ WEH

. . ... , y. . travo, keletą kartų patekšnotojui Klaipėdos krašte reikia , * ....
mokėti abi kalbas! ,‘lamas Per PctlJver‘CJ'k " »k»

KATSCHINSKI: Taip, teko Į™ Pykindamas via, sa
srirdėti l*U —

PIRMININKAS: Tai kaip 1 aT-
. v . . MERIS: Dėl ko liudytojas ė-hudytojas suderina su ta są- . , . . v .

. . . , . , .j , .jo skųstis prieš Friederieį jlyga tai, kad, būdamas moky * «
toju, nemoka lietuvių kalbos?

KATSCHINSKI: Aš manau, 
kad tiktai reikia mokyti a-
blejų kalbų.

Tilžę Moserirū, o nėjo į Klai
pėdą pasiskųsti krašto l??n.en 
dantui?

FRENKLER: Tik dabar su
pat visiškai nemoka lietuvis '“YER, buvęs kaimo mokyk-! p]lunNINKAS. Tai kaip Puantu, kad esu padaręs dide- 
kai (šis net nesuprato teismo los (dabar uebemo-1 OTok . kada ncm0. lę klaidų, kurios dabar labai
pirmininko klausimo, ar jis bytojanja, jau 64 metų am- ka, i gailiuosi...

okytojas). Jis tardytojui y-,?iMsi Parodymus pradėjo lie KATSCHINSKI:
ra parodęs, kad į jį kreipėsi tuvių kalba, bet, neilgai te- 
net vaikų tėvai, klausdami, pakalbėjęs, toliau naudojosi
kas daryti, nes pasklido gan- ve^eju), pasisakė buvęs Neu- “priedų” iš Vokietijos,
dai, kad tuojau ateis vokie- manno partijos narys ir voki- 
£jaj škosios Klaipėdos krašto mo-

MONSTAVICIUS: Kam į Rytojų sąjungos pirmininkas;

PIRMININKAS: Liudytojas 
yra parodęs, kad taip pat yra

ateiti vokie- Vokietijos valstybės sakosi

Jeigu liudytojas grįžtų į Vo
kietiją, ar turėtų grąžinti tuos 
pinigus?

pagalbą turėjo .w , .......
gavęs 13,000 vok. markių ‘prie ,‘ , , . . , v damas pinigus, esu pasirašęs

'V TEISINO: Apskritai buvo P™ gautos algoa už mo- ižadyi kad tokiu
kalbama, kad ateisiančios SA kytojavimąl Klaipėdos krašte. . tur-siu g’ žjnti. 
dalys, Jo mokykloje Sovogo veikimo j

MONSTAVICIUS: Ar turė- laikais, sako Wehmeyer, yrai Liudytojas FRANZ FREN 
jo kas sukilti? pasitaikę vaikų, kurie sveikin- KLER, Žemaitkiemio mokyk

TEISINO: Ne, to aš negir- davosi sūkiu “Heil Hitler”;,loa mokytojas, taip pat kalba 
dėjau, vieną tokį įsišokėlį vaiką kitas tik per vertėją. Jis pasisako

MONSTAVICIUS: Tai kam tos pačios mokyklos mokyto- buvęs Sasso partijos narys; 
gi turėjo būti ta pagalba iš jas už tai nubaudęs. [jam buvusios siūlytos grupes
anapus Nemuno t I PROKURORAS MONSTA- jvado pareigos, bet jis atsisa-

TEIS1NG: Žmonės, kuriems VIOIUS: Gal liudytojas paša-'kęs. Jis patvirtina, kad dar 
sunkiai gvvenoui, galėjo ma- kys, kur dabar laiko tuos iš prieš Jesučio lavono suradimą 
nyli, kad jiems bus geriau, vokiečių valstybės “priedo” dabar Vokietijoje pasislėpęs 
kai Klaipėdos kraštas bus pri- gautus pinigus? |Wemer Friederici (buvęs So-
jungtas vėl prie Vokietijos... Į WEITMEYER: Tie pinigai vogo narys) jam papasakojo,

ADV. RAULINAITIS (gy- yra Tilžėje, banke. į kad iš Lietuvos pašalintas
nėjas iš paskyrimo): Ar liu-| MONSTAVICIUS: Ar liudyj“plepiausias” Neumanno by-

KATSCHINSKI: Rodos, gan
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Sulaužytų Kaulų Gydymas
Rašo DR. M. STRIKOLIS, Chicago, Illinois 

Kadangi sulaužymas kaulų jnw“, ir nuo gangrenos ligų, 
yra kasdieninis atsitikimas [katros po nulaužtų kaulų y- 
šloje greitos, transportueijos ra neretai gaunamos. Apsisau 
gadynėje ir kadangi šimtai gojimas nuo jų, kuomet var- 
imonių nustoja raukų ar ko- tujinau laiku, yra beveik vi
jų, tūkstančiui jų lieku krei- suomet sėkmingas, 
vomis ar trumpomis kojomis! Išpildžius minėtus atsargu- 
ar rankomis su sustingusiais, mo žingsnius, reikalinga por- 
nenormaliais sųnariais iš prie laužtus kaulus galutinai sus- 
žasties netinkamo gydymo tatyti ir juos su tam tikrais 
per pasivadinusius “tlakta-. jtaisuis arba gipsu į nepaju- 
rais ” Šundaktarius, dėlto .dinamujų padėtį paversti. Tų 
matau reikalo kalbėti apie galima padaryti bet kada, bė- 
rinitų gydymų sulaužytų kau
lų.

gyje kelių dienų, po 
žymu, nors dažnai 

Pirmas iš svarbiausių žing pirmoje, ar antroje 
snių nulaužto kaulo atsitiki- j kaulus atitaisyti, 
me yra reikalas nejudinti' Atitaisymas sulaužytų kau-

nusilau-
geistina
dienoje,

PITTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tubor Street, Esplen, Pittsburgb, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalia agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgb, Pa. 

Telepbone Hęinlock 2204

IŠKILMINGAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PAMINĖJIMAS

DALYVAVO TŪKSTANTI’ 
ŽMONIŲ MINIOS

Vasario 17 d., Pittsburgbo 
ir apylinkės lietuviai apvaikš
čiojo Lietuvos nepriklausomy
bės 1? metų sukaktį. Vedėjas 
šio iškilmingo vakaro buvo 

('plačiai žinomas g.ikaaburni*

ntas choras gražiai padaina
vo keletu dainelių. Jo mergai
čių duetas irgi visus patenki 
no. Rankų plojimu išreikšta 
chorui ir Kimučlul padėka.

Vedėjas perstato “Draugo” 
red. L. Šimutį, kurio nuoširdi 
kalba visus žavėte žavėjo, E- 
nergingas ir nenuilstantis da

MIDUS pakęltu ūpu ir neligai-1
Ii padaryto žygio. Lietuvos at-' 
stovo Dr. M. Bagdono ir p. 
Šimučio žavėjančios kalbos, 
chorų sutartinos dainos, Šv. 
Pranciškaus akudcmikių deg- 
lamacijos ir 1.1, paveikė mūsa 
širdį, jausmus ir protų. O svie 
tolio, svietelio suplaukė į Po
loniai teatrų minių minios. Ne
bebuvo vietos kur nei atsisės
ti, nei atsistoti. Nors svetai
nė talpina apie pusantro tūks
tančio žmonių, bet, atėję apie 
aštuntų valandų, nebegalėjo į- 
sigrusti į salę. Tokio parengi
mo pittsburghe dar nėra bu
rę. V.

ligonio iš vietos, jeigu pasta- lų >ia nevisuoniet lengvas da kalbėtojas kun. J, Misius, Va- rbininkas ir veikėjas Bažny-
rųsis neguli pavojingose ap- lykas, ypatingai tuose atsiti- 
linkyhėse, pakol jo kaulaį ne- kiniuose, kur kaulo nulauži- 
bus lentomis ar kitokiomis mas yra arti sąnario, suski 
priemonėmis nejudinamai su- lęs į
rišti, kad nulužę

SUCH IS UFE~

n

AI LAŠT THE MODEL HUSBAND HAS B®EN FOUN©

GRAŽUS SUMANYMAS
L. R. K. Federacijos aps

kričio praeitam susirinkime 
iškeltas klausimas apie cho
rus.

J. Grebliūnas ir varg. Ei
mutis įnešė, kad ar negalima 
būtų suorganizuoti bendrų 
chorų, kaip yru kitose koloni
jose, katalikybės ir tautybės 
naudai.

Kun. J. M. Vaišnoras puaiš- 
kino, kad Pittsburgbo provin
cijos kunigų susirinkime taip 
pat buvo apie tai kalbėta ir 

tjehonui sutiko. Išrinkta 
ja

Repeticijai diena nuskirta 
vasario 13, Šv. Kazimiero pa- 
rapijoj.

J komisijų išrinkta: Federa
cijos apskričio pirm. J. B. Ta- 
mkevičius ir vice pirm. kun. 
J. V. Skripkas.

karų vedė labai tvarkiai ir su- čios ir tautos reikalais. Jo 
maniai. Svetainė, nors erdvi, juokingas papasakojimas apie 
bet kimšte prikimšta. Spėja .širšes ir barzdų sukėlė daug 

daug dalių, išlindus per !ma, buvo apie tūkstantis penki Į juoko, bet tas viskas vaizda- 
arba užgavęs tulus vidų įgimtai žmonių, dailu, kad tik

jinius organus, kas reikalam ]tiek svetainė galėjo talpinti 
ja ne tik žinojimo, kaip gvdv- jjr kaj daugelis negalėjo iškil
ti, bet ir kaip išgelbėti ligonį niėje dalyvauti. Ateityje turl-

neiš- (odų
lįstų per -odų. Nes sykį sulū
žęs kaulas per odų išlindęs, 
sudaro labai didelę galimybę 
savo užgautų dalį bakterijoms nuo staigios mirties 
užkrėsti, o bakterijoms ap- ( Pirm ir po atitaisymo nu
krėsta, į pūlius pavirtusia lūžusių kaulų, svarbu yra nu
kauta žaizda, yra daug sykių imti X-spindulių paveikslas, 
sunkiau sugydyti, negu švari, kad sužinoti, kur ir kaip blo- 
neužkrėsta kaulo žaizda. 1 gai yra kaulai sulaužyti, ko- 

Apart kaulų iŠlindimų per ,kios yra galimybės jų atitai- 
odų, kas teikia didesnę gali- svnio ir kad turėti tikresnį !tjįenaį maloniai 
mybę juos bakterijomis ap- įrodymų prieš kaltininkų teis ’tiajnejįų Dainos 
krėsti, judančios nulaužto me, kas dažnai po tokių už- !kĮno> nes išreikšta padėka ra 
kauta dalys bėgyje ligonio gavimų įvyksta. nkų plojimU
transportaeijos gali užgauti į Todėl, sulaužytais kaulais' 
ir kitas kūno dalis; kaip tai: ligoniai, kurie kreipiasi ne

galai

me pasirūpinti erdvesne sve
taine.

Programa pradėta Amerikos 
himnu. Atgiedojus himnų, Šv, 
Kazimiero choras, gerai išla
vintas muziko V. Medonio, pa
dainavo koletų pritaikintų tai 

skambančių 
visus paten-

vo lietuvius, lig širšes, valiuo
jančius ir ieškančius Lietuvos 
Nepriklausomybės. Dažniau te 
klos prakalbos pastumtų Pitts 
burghų ir apylinkes į darbą 
labui Bažnyčios ir tautos, Ra 
nkų plojimais išreikšta jam 
padėka už taip žavėjančių n 
turiningų kalbų.

Smuikininkė Medonienė, ku
rį dažnai savo smuiko solo 
patenkina susirinkusius, gra
žiai pagriežė.

Smuikininkę seka solistė 
Vaiciekauskienė, kuri nors p"- 
nnų syk pasirodė scenoje, be, 
savo maloniu balseliu žavėjo 
susirinkusius ir keliais atvė-

visi klebi 
komis! įa.

sus ir prižadame kiekvienų 
maloniai priimti ir pavaišinti.

Taipogi norime pranešti kad 
yra leidžiama stambi dovana, 
aukota Vaškevičių, Detroite. 
Namas gražus, didelis, o tikie- 
tai nebrangūs. Malonėkite vie
nuolynų paremti.

A. Marčulaitienė,
Šv. Pranciškaus Rėmėjų

Centro Vaidybos pirm.

SVARBI ŠV, PRANCIŠ
KAUS VIENUOLYNO

RĖMĖJAMS ŽINIA
šiuo nerime pranešti, kad 

išv. Pranciškaus Vienuolyno
1 Rėmėjų Centro Valdyba pa- 
'dedant Siuvimo Rateliui ir 
:vietiniams skyriams iš Šv. Ka 
įzmuero, Šv. Vincento, Šv. Pe- 
jtro ir Povilo ir Įžengimo į I)a- 
jngų parapijų, rengia pietini’ 
kortavimo vakarėlį kovo 3 d.,
2 valandų popiet, Pranciškie- 
čių vienuolyne. Kviečiame v

Nemallmas įveiktas — 
Dabar Valgo Viską

P-nas J. K. 18 Montreal, Canada ra- 
j šo.kat} Jam daug pagelbėjo NUGA- 
) TONE. Turi daugiau gyvumo Ir ne

bejaučia Pilvo skausmų. Tai nėra 
I mokamas Hūdymaa, jis buvo atsiųs* 
I tas lluosa jo valia. Uaug kitu pra-
l neša panašius rezultatus. NTJOA- 
l TONE vartojama metų metais kaip 
| pagalba maitino sistemai. Tai yra

daktaro receptas ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei jūsų apetitas prastas arba 
turt vargo su nemalimu — pam8- 
glnkite NVOA-TONE. Pajusite naudą 
i keletą dienų. Mes žinome, kad pa
tarsi! ir kitam. Mėnesio trytmontąs 
už Vieną Doler). Parduoda visi ap- 
tlckorial s--, garantija grąžinti pini
gus. Jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainu.

Nuo užkietėjimo imkit—UOA-8OL
— Idealų Liuosuotoją vidurių Z6o 
ir 50c.

Vedėjas perstoto iš Lietu
vos pasiuntinybės Dr. M. Bag- 

metu ne
tik at

vyko į Pittsburghų, nes buvo 
pasižadėjęs ir duota žodį tu
rėjo išlaikyti. Kad ir trūnija 
bet nuoširdi buvo jo kalba. 
Matydamas tokių minių susi
rinkusių, pamiršo net apie 
savo ligų. Nuoširdūs jo žod 1 
žiai paliks Pittsburgbo apylin 
kės lietuvių atmintyje.

Jį sekė solistas A. Sadaus
kas, kuris jau plačiai žinomas 
dainininkus. Jis net keliais at
vejais šaukiamas visus paten
kino. Solistų seka Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno akademi
kus, Deklomacijomis tikrai su 
sirinkusius žavėte žavėjo 
Klausant jų, kiekvienas iš gi
lumo širdies manė: ot, tai a- 
teities žiedeliui, tai mokytojos 
ir auklėtojos lietuvių vaikelių. 
Pasipylė triukšmingas rankų 
plojimas, tai padėka joms už 
taip parinktas ir dienai pri
taikintas deklamacijas.

Jas seka Hoiuestead chorą*. 
Vargonininkas Kimutįs, nt*s 
šiuo bedarbės laiku atlieka 
juodųjį mokyklos ir liužnyčioi 
darbų, bet atliekamu luiku pa
sišvenčia lavinimui choro. Ir

nulaužta ranka ar koja guli prie daktarų medicinos ir chi , , - .
užgauti kraujo aialynėliu., ar rurgijos, bet prie “kaulų su- orlaivil, vl„ ,
nervus; nulaužti šonkauliai statytojų“ — bobelių ir joms
gali užgauti plaučius ir kepe- panašių šundaktarių, tegul fi
nis; nulaužti tūli kiti kaulai 
gali užgauti pūslę, žarnas ir 
t. t. Todėl, kada negalima 
kauta nejudinamai surišti, ta
da yra patartina nulaužto kū
no dūlis prįe ambulanso lo
vos su diržais priveržti ir li
gonį iš palengva su ambulan- 
su į jo namus arba į ligoni
nę nuvežti.

Jei gi nulaužtus kuulas 
yra ,iš pradžios per odų išbu
dęs, tai odoje padarytų žaiz
dų reikia švariais bandažais 
tuojau aprišti, idant suma
žinti galimybę sulaužtų kau
lų bakterijoms apkrėsti ir ta
da, kada gulima, taipgi jį ne
judinančiai su šipuliais ap- 
lemti ir aprišti, kad pirm mi
nėtų blogumų, ligonį bevežant, 
nepadarytų.

Nuvežus gi ligonį į nųmus, 
arba į ligoninę, reikalinga 
yra jam duoti apsaugojimų
nuo totanus, vadinamos “lock tarų.

no, kad jie gali ne tik savo 
gyvastį l>c reikalo pražudyti, 
bet su kreivomis ar trumpo
mis rankomis ar kojomis likti.

Ar gi negalima mūsų lie
tuviams žinoti, kad šarlata
nai, patys save pasivadinę 
“daktarais,“ tik gali tuos 
sulaužytus kaulus sustatyti 
ir sugydyti, kurie nėra sulu
žę, kaip kad išgydo vėžį be 
peilio, be X-Ray ir be radiu- 
mo pagelbų, tik pas tuos li
gonius, kurie vėžio niekuo
met nėra turėję?

Šis yra 20-tas šimtmetis. 
Jame yra daug gerų ir dorų 
daktarų. Taigi ar ne laikas 
mums susiprasti ir susisuk
ti nuo ignorantiškų skriaudi
kų ir mūsų sveikatos ir pini
gų ėdikų ir reikale ligų vi
suomet kreiptis tik prie jne 
dicinos ir chirurgijos dak-

SKAITYKITE
“DRAUGAS“, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien 

rastis, išeinųs 2334 8. Oakley Avė., Chioago, Id. Me 
tams $6.00.

“DARBININKAS“, Liotuvlų Sv. Juozapo Darbininkų Sųjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 \V. Broad. 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“GARSAS“, L. It. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E So.
Street, Wilkes Barrc, Pa. Kaina $2.00 metams. 

“LAIVAS“, savaitinis Tėvų Marijanų žurnalas, 2384 So. Oak
ley Avė., Chioago, Illinois. Metams $2.00.

•‘STUDENTŲ ŽODIS“, A. L. K. Studentų organi»aei,jo*i 4ur, 
natas, 366 W. Broadway, So. Boston, Ma«s. Metams 
$2-00.

“MOTERŲ DIRVA“, A. L. R. K. Moterų Sųjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oukiey Avė., Chioago, 111., Me- 
tams $2.00. <•

•‘VYTIS“, Lietavos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S.
St., Chicago, III, Metams $1.60.

“AMERIKA“ savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu
ras, Ine. Kaina motum* $1.50. 423 G r and Street,

v._. BruoklįU, N. I. __________ __ ___________

Paskirtu laiku pribuvo pir
mais buvo iššaukta. Tai ateh i miausiai j. B Tanikevičius ir
ties solistė. 'paaiškino, kokiu tikslu čia

Baigiant iškilmingų 'vakarų,
pasirodė sujungti Šv. Kazimie

atvyko ir kaip būtų naudinga 
turėt tokis choras, kuris veik- 

ro ir Homesteado chorai; su-'tll katalikybės ir tautybės at 
dainuoja keletu dainelių ir'žvįigilL Kun. J. V. Skripkm
Lietuves, himnu baigiamas iš 
kilmingus vakaras.

Šį iškilmingų paminėjimų 
surengė A. L. R. K. Federa
cijos Pittsburgbo apskritys.

Pittsfcurgho Žinių Red

BRIDGEVILLHINIOS
Vasario 10 d. sedaliečių card 

party gerai nusisekė. Žmonių 
buvo privažiavę iš visų kraš
tų. Pelno parapijai liko dau
giau, kaip 30 dol. Prie šios- 
pramogos surengimo daugiau 
šiai pa.idarbavo šios mergai
tės: E. ir S. Kaspučiūtės, M. 
Packevičiūtė, O. Jociūtė, J. 
Žvirbliūtė, J. Šarkiūtė, L. Sta- 
ka, M. Juškevičiūtė ir N. Mis-

nurode, kokiu yra nauda iš 
dainos ir muzikos, kaip ji ke
lia tautos garbę ir pritraukiu 
prie savęs jaunimų. Choro da
lyviai su tuo sutiko ir vasa
rio 24 d., 4 vai. popiet nutarta 
susirinkti šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėn. J. B. T.

JAUNOJI ATGIMUSI 
LIETUVA

Ciceriečiams taip patiko Jau
noji Atgimusį Lietuva, garsi
nėse filiuose, kurias rodo A. 

•D. Kaulakis, kad prašė paka
rtoti. Taigi šį vakarų, 7:30 vai. 
šios filmos bus rodomos 
Liuosybės salėje, 14th St. ir 
4i)th Ct., Cicero, 111. 

Ciccrieeiai, gal bus pasku-

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS 
KNYGVEDY3TĖS 
STENOGRAFIJOS

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

Xuo ii iŠ rytu Iki 3 po piety, I; 
nuo 7 Iki 1) >»l. \akttrc.

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA

31041 So. Halsted., Chicago, Ui.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint) 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir save 
BIZNI čionai.

10 PIECE COSMET1C 
SĖT 91.97

Thls |a • Famous Vlvanl »et and ln- 
cludea fąc« povder, >1.00; Rouga, 7te, 
Tlaaue Cream >1.00, Depllatary >1.00. 
Faclal Aafrlngant >1.75. Bath Salt 1.0>. 
Tellet W»ter >1.25. Parfumo >2.75. Br)|. 
Dantine 75c, Skln Whltcner 75c. Totai 
Value >12.00. Speclal prlce. >1.«7 <or all 
ten pleces te lntroduce tkle liną.

Vardas .................. ..
4,4rMM .......................
Siunčiama per pa8tą COD

Pinigai grąžinami, M 
gepa tankistas.

8«a Van 5SQ-5th Avenue, Ncw Yorfc

Rūnįūtė. j
Vasario W <t. rlideli. bū, r, l!1"/ T!o«“ "wt-v‘i SiuoR Vavii- 

tat naudokitės ja.
vys

BridgoviUėK lietuvių buvo nu
važiavo į Lietuvos nepriklau
somybės metinės sukakties mi-i 

reikia pasakyti, kad jo išlavt- Dėjimo iškilmes. Visi grįžo į

Halsted Exchange 

National Bank 
19th PI. and Halsted St

i k sius

KUNIGI! VIENYBES MALDAKNYGĖ
Kuniwų V ienvbės jmruoštu ntulduknygt’i bus iki gavėniai 

užbaigtu. Šį maldaknygė yra leidžiamu Tėvų Marijonų lėšo- 
mU, o spausdinama “Draugo“ spaustuvėje.

Kunigų Vienybės luahluknygų yru nedidelio formuto, tu
vi. 230 puslapius Ir gražiais juodais apdarais. Jos kaina 63 
centui; sti pauukauvfntu 73 oentui; su skuriniais apdarais 
$1,25 centui.

Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybės yru nuturiu visur’ 
luikytis iiialtlų tvarkos Hulyg jų priruošta maldaknyge, kad 
suvienodinus visose lietuviti bttžiiyčios,, Įųininldiis.

Šių Kunigų VienylM-s paruoštų mulduknygę bus gulima 
guttti jais savo klebonų arba “Draugo“ knygyne, 2384 So. 
Oakley Avė., Chicago, III.

šių mulduknygę gulimu jau dabar užsisakyti “Draugo“ 
knygyne, o kaip tik bus ji užbaigta t įsisius pesiųtaium paštu.

O'*'*, ab»K*- tai ►Ūt«pak*apai«'opwa\'

Gerkit ir Reikalaukit

RHEUMATISM
Pain— Agony Starts To Le«vę in. 

24 Hourg
Happy D»y> Ahead for You
Tbtnk of lt—J,®” thia old world 

dcea make progrese—n»w colhns a 
preecriptląn whlch is known to phar- 
tpuoiate as Allenru and wlthln 41 
tiours after you etart to take this 
fcailft acting formule pain, agony ąnd 
inflammation causcd by exccsa uriQ 
ocid haa started to depart.

Allenru doce just what thia notlce 
aays lt wlll do—lt Is guarantaed Tau 
can get one generous bottfe at lead- 
Ing druąstorps eveayvhera for ži 
oants and tf lt doean’t bring the Joy- 
oua resuits ynu ezpect—your monoy 
wholo heartedly returnod.

Ir kitai* 
gauk gydanti 
naugua Aptlekoaa.
<1 •«.

Neairuniak Hiažijl- 
mu. plelskanomla, 
tlbdrtmala apuogala 

odoa negarmuala Tik 
antiseptiką fi+pin— 

Ho., (ta,

žemo
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kurio nuolat ragina Bažnyčios 
galva Šv. Tėvas Pijus XI. Vi- Į 
si pakeltu ūpu pasiketino da
rbuotis ne tik savo sielos iš
ganymui, bet rūpintis ir arti- 

jinui padėti išganymo keliu ei-, 
itį savo gražiu pavyzdžiu, ms-'

RYTŲ PENNSYLVANUOS ŽINIOS
; užaugs, tai tikrai jie bus ge- KAM RŪPI KRIKŠČIONIS- j tas visai nerūpi. Mokyklas J-

. .. profesionalai vr.idintojai.
Po pirmojo lošimo “juodu-j 

kai ’ ’

steigė katalikai ir jose moky
tojauja vienuoliai.

Kas leidžia katalikišku lai-

Pittsburgfifi Žhms
ŠV. KAZIMIERO MOKYK

LOS ŽINUTĖS
" ' Idomis ir gerais darbais. Taip-

Laukdami paminėjimo Lie- į gį vįsį pasižadėjo dalyvauti 
tuvos nepriklausomybės, vai- Lietuvos nepriklausomybės pa 
kučiai, taip sakant, kvėpavo inijnėjįnie. 
liotuviilzn Tnii. Luin

“MINSTREL SHUW” 
PUIKIAI PAVYKO

KA APŠV1ETA?
buvo j»vaišinti geri- i _______

kun. d r. J. B. Končiaus. l ffooniy švietimu rūpinosi į krnštį “Draugą’’?
, . - . - .. - V1. , Vakare auditorija vėl buvo 1 vienuoliai,tai, pasipuošę baltais marškų1 ...... . 1 j • , , , pilnutėlė. Tie, kurie neatsila-litais.

lietuviška dvasia. Taip kaip 
bažnyčia rengdama žmones j \ asario 17 d. mirė a. a 
prie svarbios šventės . laiko ,lltt Sabaitienė. Palaidota įs

raudonais kaklaraiščiais \ !nke, uzsivyle. Minstrel Sliow 
pi įsisegę po vien* i ej gu- |jUVO iaj,aį įvairus ir įdomus 

_______ Įziką, ir baltomis pirštinėmis
MOUNT CARMEL, PA. —Iatrodė juokingi. “Topsy” Lu- 

Sekmadienį, vasario 3 <1., Šv.įeus, vienintelė mergaitė daly- 
Kryžiaus mokyklos Šv. Vardo !vė, šokėju, buvo juokingiau-

Tas bernaičių vaidinimas pa 
lapijai davo pelno suvirs $13) 
Vaikučiai džiausriasi ir laiko

bernaičiai pirmą kartą vaidi- apsirengusi, o “InUrlocu- u? • . kaJ -,*
... . . ... .. a....” i.n »• ° Jvienintelis berniukas ba-

Kaip atsirado tas laikraštis! 
Tai <lėka katalikams ir ka-Kad krikščioniškos vienuo

lio.; prie žmonių švietimo pri talikų Jvasiškijai 
sidėjo per darbą mokyklose;
tai visiems žinoma.

Katalikų Bažnyčios vienuo
liai rūpinosi žmonių švietimu,
kada-svietiškiems Amerikoje Stefanija Lenkauskienė

Kuo daugiau žmonės apsi 
sviete, tuo daugiau turi skail 
lyti katalikiškų laikraščių.

trijų dienų rekolekcijas, taip, &v- Kazimiero bažnyčios, vas. no Minstrel Sliow. Auditorija tor » uvm.un.on SftVO pasidarbuoti,
panašiai, mūsų mokyklos vai- ,20 d., parapijos kapuose. buvo pilna Mt. Carmelio vai- ltodis, buvo tikras ponaitis su publika buvo pilnai paten- 
kučiai turėjo tridienį pri-j 9; j palaidota u. a. .kūčių. 3ų tarpe taip pat buvo aukšta šilkine skpb.de ii j.jnĮa vaikučių programų. Ka-
sirengimui prie Lietuvos ne- Antanas Stankus taipgi iš šv. 1 matyta nemažiau kaip 25 kita-Prince Albert”. Jis, kaipo
priklausomybės paminėjimo: Kaziniiero 
tarp savęs lietuviškai kalbėjo, j.apU0.s<

dangi dar daugeliui žmonių

per pamokas daug laiko pa 
šventė mokindamies ne vien
lietuviškai skaityti ir rašyti, J Vas. 17 d. kun. J. Skripkus 
bet ir Lietuvos istorijos, geo- pakrikštijo Juozo ir Bronės 
gr&fijos ir literatūros. Tokiu (Mikeškų .sūnelį Stanislovu - 
būdu gerai susipažino su Lie- Juozuku, o vas. 10 Piano ir 
tuvos senoviniu ir dabartiniu |Onos (po tėvais Tankevičiū- 
gyvenimu. Ant rašomųjų lentų tė) Vaišnorų dukrelę — Don- 
galima buvo matyti eiles ir na. Laimingai mažiukai aug-

nelaimė

imiero bažnyčios parapijos laut?s sesutės - mokytojos iš inteligsr.tas, buvoviso to pro- piniwjo vaidinimo pa
nose’. A . a. Antaną patiko Mt- Carinei, Kulpmont ir Sha-gramo vedėjas. Šeši “juodu- matyti> del to vaidinimas būs 
.imė — siena užgriuvo. mokin. j kai (endmen) šoko ir daina- pakartotas už dviejų savaičių

Uždangai pakilus, visi pa- ivo taiP S**3’1’ kad aš 3UOK P*''vėl juokingi “juodukai” pa
matė 50 “juododžių”, sėdinčių 'vadinau žvaigždėmis. Pama- sirodys scenoj. Tikimasi, kao 
trijose eilėse. Juodieji choris- niau sau, kai šie “juodukai” antras perstatymas bus dar
__________________ _________________________________ įdomesnis ir įvairesnis. Bus

naujų pamargir.imų.
Į Tas pats diedas

piešinius, kurie 
viška dvasia.

dvelkė lietu- kitę.

Prisirengimas prie biznierių 
vakarienės Užgavėnėse eina vi
su smarkumu. Reikia žinoti, 
kas vadovauja, tat dėlto taip 
ir sekasi. Tai mūsų žymiau-

_______ Išieji biznieriai: Staneley Simo
Praeitą sekmadienį įvyko ’navičius ir Jonas Chubis. lvi- 

Tretininkų susirinkimas, ku-pi bus plačiau. Bus labai 
riame mūsų dvasios vadas tu-iS®1"^ vakarienė.

prakalboje

IŠ ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS

J. E. Vysk. T. Matulionio 
Maršrutas 1

Jo Ekscelencija Didž. Gerb. Gegužės 1 d. — Ilutei Be

VAIKAMS PAMOKA 
APIE SVEIKATA

vysikapas T. Matulionis lankys dington, AVilkes Barre, Pa. Ba
šias parapijas bei vietas: 

Vasario 24 d. — šv: Andrie-

nkieta^

Gegužė d. Šv. Kr 7.
jaus, Philadelphia, Pa. Viešas žiaus, Mt Carinei, Pa. Suma ir

rimngoje uranai noje labai 
daug gražių dalykų papasako
jo. Ypač priminė, kaip ir ko
kiais būdais siekti aukštesnės 
tobulybės, o labiausiai imtis 
už katalikiško veikimo, prie

NAUJOS VYDONO 
KNYGOS

prisiųstos “Draugui” 
paminėti:

LAIMĖS AT0ŠVA1TA
Penkių veiksnių tragabKi su
atvarta ir užvarta. Parašė Vv-] ištuštino kišenius, o su tuš

čiu kišenium kurgi galėsi nu
vykti. Girtinas yra tokių pa
sišventimas. Tokiu bfnlu ir 
ši kolonija skaitlingiau daly
vavo iškilmėse.

Teko girdėti, kad pus mūs 
kleboną viešėjo I)r. M. Bagdo 
nas ir “Draugo” red. L. Ši
mutis.

pagerbimas vakare.
Kovo 1 d. — Šv. Petro ir

Povilo, Tamaąua, Pa. — Va
kare.

j Kovo 3 d. — šv. Vincento,
Girardville, Pa. — Suma. Šv. 
Kryžiaus, Mt. Carinei, Pa. Vie
šas priėmimas vakare.

Sutvirtinimo Sakramentas. 
Gegužės 5 d. — Šv. Mvkoio,

Skainokin, Pa. Vakare. 
Gegužės 12 d. — Šv. Pran

ciškaus, Minei sville, Pa. 
Gegužės 14 d.x — 17 d. —

IVasliington, 1). C.
Gegužės 1!) d. «*— šv. Alfon-

Kovo 10 d. — Šv. Jurgio, so, Baltimore. Md.
Slienandoali, Pa. Suma.

Kovo 10 d. — Šv. Kazimie- 
St. Clair, Pa. Vakare.

SCRANTON, PA. — Vasa
rio 15 d. dr. Kelly mokyklos 
vaikams įdomiai kall)ėjo ajac 
“Measles”, aiškindamas, kaip 
galima žinoti, kad vaikas lu 
liga serga ir ką daryt, kad jos 
išsisaugojus.

Tuoj po gydytojo kalbos pra 
sidėjo programas Lietuvos ne
priklausomybės 17 m. sukak
čiai paminėti. Programas su
sidėjo iš dainų, deklamacijų 
ir pantomino. Programas bai-

Karalic- igtas Lietuves himnu.
A’isą tą dieną mokiniai buvo 

Su Lietuvos vėliavos spalvų 
ženkleliais.

Kovo 3 d. bernai::c.i - mo
kiniai rengia vakarą. laimute

K4 “DRAUGAS” JUMS DUODA:
L Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dieno® 
klausimus;

3. Žr.iių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatą;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. 

Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trim*, mėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 18c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS” PUD. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, • 

Chicogo, Illinois

V£NETIANMONUMENTCO.,!NC

10
Kovo 15 d. Saldžiausiom

ŠIS TAS iŠ WEST ENO 
PITTS6UR6H0 PA- 

j DANGĖS
1 Ši kolonija skaitlingai daly
vavo Lietuves Nepriklausomy
bės paminėjime. Klebonas pa
skelbė bažnyčioje, kad randa
si geraširdžių parapijonų, k n- .Jėzaus Širdies, New Pliiladel- 
rie savo automobiliais žada pbia, Pa. Vakare, 
žmones į iškilmes nuvežti ir | ]<ovo 17 d. — Šv. .Juozapą 
parvežti. Toks geraširdžių pa-jMalianoy City, Pa. Suma. 
steigimas palengvino vykimą 
į Lietuvos nepriklausomybės 
iškilmę, nes bedarbė daugeliui

Gegužės 2G d. ■ 
nes Angelų, Brooklyn, N. Y.

dūnas. Išleido Rūta. Pusi. 132. 
Tilžė, 1934.

PASVEIKINIMAS
Trijų veiksmų teigiamos pa
juokos vaidinys. Parašė Vy
dūnas. Išleido Rūta. Pusi. 43. 
Tilžėje, 1934.

TIKROJI MOTINĖLĖ
Vieno veiksnio vaidinys. J’u- 
rašė Vydūnas. Išleido Rūta. 
Pusi. 32. Tilžėje, 1934.

Šv. Marijos,

*,*. Kazimiero,

Bingo vakarai pagerėjo ir 
vis daugiau parapijonų 
deda juos lankyti.

pra-

GRASILDA ŠIMKIENĖ
(Po tėvais Jezūnaitė)

FcrotokyrC mi Šiuo pa.su ulln 
vasario IK 9:60 vai. ryto,
1915 aulaukiiR apie 40 me
ti) arntlauK, girnuM l’anevėflo 
apj-kr., Vabalninku parap., Del- 
klftkėa kalini'.

Amerikoj Iftgyvi no 26 iihIuh.
Paliko dideliame Oiillfldime 

dukterį Adelę, Menei*) Apoloni
jų Ir Ovojrer) Slanlulovi) llaJta- 
(1wopIiih, Ir Klinlnen Amerikoj. 
I.letiivojv: 6 aanerte: Verordku, 
Paulini), Antanina. Hulomlja Ir 
Elzbieta Ir glnitncn.

Kflmvi padarvotun randant 
3122 H. Ix>we Avenue. buldolu- 
vė8 (vyku penktadieni, vasario 
22 diena, K vai. ryto 1h namu 
) Sv. Jurgio purapljon badny- 
Cte. kurioje aOribun Kedulliuron 
puuuildoa už velionėn alelu. o 
IS ten bus nulydėta J Sv. Ka
zimiero kapIni'K.

Vint a. a. (Jnmitdon Slinklc- 
nėa glmlnėn, draugui Ir pažvH- 
1a,ni enat niiofilrdžlai kvleftiiml 
dalyvauti kuJdol u vCsi Ir aulel- 
k1l jai puakutlnl paturnavl»ii4. 
Ir uImImvi Mclnlm*.

Nullfldę liekami*: l»i>kt<*. Hc- 
.s«o. SvogiTls h* tihrthrCs.

Ijild-oluvi'ae painrnuiija K.ra- 
I Kirlį m A. Munalnkln. Telefoną* 
Doulevard 4139.

Vyrukai Šv. Vardo draugi
jos energingai ruošiasi su va
kariene ir šokiūis vasario 2£ 
d. Vakarienę pasižadėjo pa
rengti Z. Šern.aniem“. Prasi
dės 7:30 ir tęsis iki 8:30 vai. 
Po to, prasidės šokiai.

Moterėlės Šv. Vincento klū- 
lx> jau nuo vasario 21 d. ket
virtadienių vakarais pradės 
rinktis ir dirbti įvairius ran
kų darinis. Tai bus dovanos
būsimai po Velykų pramogai, j

Kovo 17 d. — Šv. Liudviko, 
Maizville, Pa. Vakare.

Kovo 28 d. — Šv. Petro i: 
Povilo, Hazleton, Pa. Vakare*.

Kovo 29 d. — Jo Ekscelen
cijos atvykimas į Pittston, Pa

Kovo 31 d. — Šv. Trejybės, 
\Vilkes Barre, Pa.

Balandžio 3 d. — Šv. Onos, 
Luzerne, Pa.

Bal. 5 d. —
AVanamie, Pa.

Bal. 7 d. — š 
Plymoutb, Pa.

Bal. 10 d. — Šv. Pranciš
kaus, Miners Mills, Pa.

Bal. 12 d. —’ Šv. Mykolo, 
Scranlon, Pa.

Bal. 14 d. — Šv. Juozapo, 
Scranton, Pa.

Bal. 17 d. — Šv. Kazimiero, 
Pittston, Pu.

Bal. 21 <1. — Nukryžiuoto 
Jėzaus {Seserys, Elmliurst, Pa,

Bal, 22 d. Šv. Juozapo, l)u 
ryea, Pa.

Bal. 23 <1. — Šv. Marijos, 
Kingstcn, Pa.

Bal. 28 d. — Šv. Antano, 
Forest City, Pa.

Bal. 30 d. — šv. Petro L
Cibukas J^ovilo, Htigar Notcli, Pa.

INSURAMCK

N0TAKY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ĖST ATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTOfcA 

Prisirašykite į mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WE6T 47th STREET TeL LAFayette 1083

Gegužės 30 d. —(> 
gio, Breeklyn, N. A".

JLankant tas apylinkes, Jo 
Ekscelencijos vysk. T. Matu
lionio cent as bus: The Uolv 
Cross Reclory, Mt. Carinei, Pa.

ur-

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

aakAte— •»»
Ir arMnaaml®

DldifauiHla (iAinluk.lq illrhtnv* 
<%4c»Mn»t

ttavtrž SO rai tu

Ptatclte tiesiai ii Arbraria Ir 
taupykite pinigus

Mca atlikome darbi dauiteMiii 
ttk) t,T)lca«oi Ijtctarltj.

527 N. WESTERN AVĖ
arti Oraad Are.

ROSELLI BROTHERS, INC.
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

me darbe per ieJUas kartas.
Veskite paminklu reikalus tie

siai so pačiais l&Hrbėjats.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vleaaa blokas | rytos aoo 
diditnlio norta

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefoaal:

Rez. PE1TSAOOLA MII 
BELMOMT S48S 

OMce: H1LUSIDB MM
Vtooent Boseli!.

Visi Telefonai;

Yards 1741-1742t \

UUDOJAM PIGIAU NEGU NU
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykail

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

GRABORI Al
LACHAWICH 
IR SOMOS

LIETUVIAI GRAB0RIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopi?la*.tsl& 

Kelkale meldžiu atsišaukti, o aiano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. CANal 2315 arba 2316
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, DI.
Tel. CICERO 3927

Telefonai TARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokieim 
reikalams. Kaina prieinama

3319 Lituanica Avenae
Chicago, UI

Lhilevičius
Uraborlua

kr
Balsamilbtojas

Patarnauja Chlca 
<oje ir apylinkėje.

Dfdetė ir gra« 
Koplyčia dykai 

4O»2 Archer Are.

ANTANAS PETKUS
. GRABORIUS

/ Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

I.J. ZOLP
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲVKDajAfl
1646 West 46th Street 
Tel. BOIIIevard MOt-MII

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite!!

Juozapas Uite
ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 SO. KEDZIE AVĖ.

A. MASALSKIS
k GRABORIUS

3307 Lituanica Avė..
Tel. Bonfovard 4139

SIMON M. SKUDAS
ORABORIU8 ir BAL8JLMUOTOJO 

Patarnavimas garas Ir nebroagia 
718 West 18th Street 

Telefonas MOKraa MT»

F. BADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.0« ir aokičlau 
Moderniška koplyčia Sykai 

<68 W. 18th 8t. Tel. CANal <17* 
Chicago, III.

Laidojame ant lengvą i^ninkejSei)

J. J. BAGDONAS
Rep. 3100 arba Put 4131 

2506 W. 63rd St 
10734 S. Michlgan Ava.

• N. RADI8, ch.

skpb.de
pa.su


6
ars

p r x g a y »• Ketvirtadienis, vas 21, 1985
------- ----- L 1

VIETINES ŽINIOS
ŠIANDIEN PASKAITOS 
CICEROJ, SO. CHIC A- 
GOJ IR NORTH SIDE

Paskaitos visuomenės kur
uos© vis dar tebeina ir jie 

eis ligi pavasario. Šį vakarą 
jos įvyks šiose vietose:

SO. CHICAGO, šv. Juozapo 
parap. salėj, kalbės dr. Ant.

Iš Politikos Lauko
ROSELANDO LIETUVIAI 

LAIMĖJO POLITINĮ 
PRIPAŽINIMĄ

Užgirdami adv. Waitclies ir 
jo lėmėju griežtą -pareikala
vimą politinio pripažinimo ir gUpport of tbe Litbuanian peo

politieal reeognition herein i f'ia gyvuoja demokratą 13 ir 
granted and pledged, you and |l5 wardo klubui, taipgi res- 
your assoeiates have ag.'cud l pnbl ikoną klubas (šis dabar 
to gi v© your full morai m,p. [mažai veikia). Įdomu, knd pn>
]>ort to tbe eandidacy of I • mus gyvuoja ir civic klubas 
Ii© V.. Beck for AMerman of kuriame priklauso abiejų jut į syti kaip vyrai, taip ir motu 
tbe Ninth Ward, and are to.rtijų piliečiai ir vieningai dir 'rys. Mokestis 2ac metams, 
be regular members of th© ba kolonijos gerovei. Svarbiau 1 p0 susirinkimo bus šunim 
Ninth Ward Regular Demo- šia, gal, kad lietuviai čia turi 
eratic Organization of \vliieh artimus ryšius su regulai© dt 
L skali be proud. J mok ratų partija ir nereikia

Notlihig will pleasc mc morc skustis, kad negauna politiš 
tlian to enjoy th© good morai ko pripažinimo.

U.'". ■

CICKRO. Litbuanian Ame
rican Citizen Club susirinki 
mas bus penktadienį, vasario 
22 d., 7:30 vai. vakare, parap 
svetainėj. Klfibui gali peikia.. AUTOMOltlLEK Al r<(MOIIII.1S

burum ir pasivaišinimas. Vis
kas bus dykai. Komitetai

DANTISTŲ KONVENCIJA

J sekmadienio mass - mitin i ,
l \ 11 , f zv Lili I A 1 » XV VI, L, , w » 1 zv 4 z-w C litai draugija

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

ni’IPK — '34. M odei 47. 5 Rcdnn.m’irK *30 — Model 468. ’ 
vartotas mažiau negu vieni) mine- 
s| Ir įduotas mainais ant didesnio 
karo. Naujo karo garancljn. Kmnn- 
vo 31050 naujas. Ir gnllmn nupirk
ti DIDUI.il SUT AUPYMU.

coupe nu rumhlo sent, Freneh Idu... 
6 ilrat. ratai, labai grrž.iH co-',,’. 
tobulam stovy ............................ *295

CHEVROLET '31
politinių darbą lietuviams, tei!p|e of tliis Ward as 1 know gą buvo atsilankę visi vietosi . , " .. n . . pontiac — •34. r, s.«dar. dci.ux.

Rakauskas, adv. K. Savickas HČjas John Prystalski, pirmi-1that they are representativo regu,arės demokr. partijos at- Uri <mvene,JQ- lies ai a , ftcši dmt ratui, imnk mek. Tik

k'J.'ai

ir red. ]g. Sakalas.
NOKTU SIDE, šv. Mykolo 

parap. salėj kalbės laikr. Pr. 
Hudas, dr. Ik Jovaišas ir ark. 
M. Žaldokas.

CICEROJ, šv. Antano par. 
salėj kalbės adv. A. Grisius, 
dr. P. Atkočiūnas ir adv. J. 
Grisius.

įlinkas 9 wardo Reguliarės l)e of (|,e best there is in good stovai. Moterį) Kiteben banc 
mokratų organizacijos, komi- American eitizensbip.

rysiant konvenciją turimoj s©, kelis mėnesius senumo Ir atrodo 
kaip naujas. Garantuotas .. $0115

BTTICK '30 — Model 67. 6 Sodan,
tamsiai mBlynas, 5 mediniui ratai. 
wblpeord trim. Geram stovy volui 
Ir išorinei ...................................... *275

.... i. t • į sijoj i dantistus kalbėjo dr. sniPEniKEn — *33, r. paesž. coupe plymouth *33. — 4 Door sodan 
' išpilti!) IOKJ pi Ogi amą, ROKU . J _ . I ru bu!'*. In trunk. Juodas. Ml dmt. Juodus, R cream drat. ratai, ger

temanąs Sheldon W. Govier ir j assure vou that* lhc ple. Aia niekas pirmiau nebuvo ma R’ “ ukl° ?C
Ipartamento pasekretoriua ir I

MINĖS 20 METŲ 
SUKAKTI -

geri
lajcnii, labai puikus mažas keras. 
Gurant................................................. *475

rntni. IjiIciI pu'khdn Dovy Ir išrodo 
kaip naujus. C.aru rituotas .. SIO5

Leslie V. Beck, kandidatas j dgcs herein eontained Irave tęs. 
aldermonus, minėto teisėjo })een soleVnif.y made and sball1 Aklermonas John Egan nors- 
teismo kambary, sausio 1.) d. Įnot |,e vįolate»l, and tliat tli-j ateinančiuose rinkimuose ne

turi oponento, vis tik dulyva-'. 
vo ir pasisiūlė prisidėti prie 
visų komisijų pagerinimui šio 
vardo. Kiti kalbėtojai buvo: 
prof. Gustave A. Band, eitv 
treasurer; Miehael Kenny, 13 
vardo ręgularės organizacijom 
sekretorius; Mrs. Ann Willia 
ms, 13 vardo komiteman ii 
kiti,

Dr. Jonas Poška, klūbo pir
mininkas, savo l aiboje gražiai 
kalbėjo apie Lietuvos nepri
klausomybę.

suteikė 9 vardo lietuviams pi- ,friendsliip of tbe Lithuanian
ną politinį pripažinimą seka

nčiu laišku, po kuriuo, teisė
jo Prvstalskio pritarimu, p. 
Govieris pasirašė:
Mr. J. P. Waitches,

2 Kast 103 rd Place, 
Chicago, Illinois.

Mv dear Mr. Waitches:
Reeognizing your efforts

people sball at all times b*, 
most sincerely appreciated. 

Very t raly yours,
Sheldon W. Govier,

Committeeman

prez. Rooseveltui patarėjas.

I

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTO.METRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins ūkių jtemplmų, kuris 
esti priežastimi Kalvos skaudėjimo. 
svaiKimo, akli) aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamu akių karStj. atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
giu teisingai akinius. Visuose atslti- 

I kimuose egzaminavimas daromas su 
' elektra, parodančia mažiausias klai

.. v fi I . * GRAHAJS P.VGE '29 .
< mine, V-8, Juodon su Geltonais _________
ratais Ir Kerais ta tara i«. Atrod-o
kaip naujas ir labai (rotum 
stovy ................................................. . »:!4>5

NASH '32 — Seyl.
Juodas. 6 drat. ratai. Keri tu lemt. ‘og
trunk rack. whlpcord trim. Gemi T n-iTet

pasnž. Coupe

atrodantis Nn«h geram stovy *395

RI’TCK ’3t — Model 91. S Sedan. 
Juodos, fi drat. nitai, geri tnjoral. 
mohiiir trim. Didelis, erdvus, stin
grus nuirk geram stovy .... 8375

»l«5

CAnii.LAC 'SS — V-R. 5 Pcdnn. MA, 
lynas, fi drat. mini, trunk rack. 
whlnroi-d trim. Puikus karas, ku
ris dar Ilgai tnrntius .................. *105

pasaž. Brougham, 
Tan paint. labai gražiam stovy, pui
kini Išrodo, daug vertybės už maža 
pinigų ........ ......................................

BUICK '31 .......................................... $375

WEST SIDE. — Lietuvos 
Vyčių 24. kuopa minės 20 me
tų sukaktį Aušros Vartų pa- įand tliose of your associate 
rapijos svetainėje, vasario 24 'for politieal reeognition of tho 
d., 9 vai. vakare. , 'Litbuanian people, and in ae-
> L. V. 24 kuopa turi labai ’cordanee vitli our understand- 
jdomią istoriją. Daug kartų jįng įn Judge Prystalski’s cha- 
ji yra pasižymėjusi įvairiais mbers, I, as Democratic Ward 
darbais ir laimėjimais. Siame J Committeeman, hereby pletlg© 
20 meti) paminėjimo vakare tj,e Ninth Ward Deir.oeratic

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

CADILLAC '30 — V-8. 5 Sėdant Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, whincord trim. tabal ge
ras karus lema kaina ............ *375

PONTIAf” '29 — 5 pasnž. landau so
dan, įviesia) mėlynas. C d.rat. ra
tai, trunk rack, gražiam stovy, ty
kus motoras ................................ $125

UI TCK — '28, Model 57. 6 Sedan.
gražus mažas karas, kuris gerai 
važiuoja, žemai upkalnuotas. til.-. 
»al ........................... ............................. *95

Organization and mvself to 
a eoinplete politieal recogni- 
tion for tbe Litbuanian peo
ple of tbe Ninth Ward, and 
to give to tbem, as reeom- 
niended bv tbe offieers of

Leslie V. Beck užgvrė šj 
lietuvius pripažįstantį laišką 
ir pareiškė, kad jis, kaipo al- 
dermonas, jei bus išrinktas, 
visuomet lietuviams tarnaus 
ir juos politikoje pilnai pri
pažins.

Adv. TVaitches, kalbėdamas
apie šį laišką, sakė, kad n© į 
sau politinės garbės bei da
rbo reikalauja, nes esąs labai 
ažsiėmęs, teismuose klientų i 
reikalais, bet džiaugiasi tuo, Į 
kad jam, ir jo padėjėjams, p i ! 
sisekė gauti jo vardo lietu
viams politinį pripažinimą.

. , jflas. Specialė atyda atkreipiama JLietuvai Demokratų Lvgo$ • mokyklos vulkus. Kreivos akys atl- 
_ . _ , . . , *.»- taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.Cook Countv pirm. Al. (i. Kll- NedClioj nuo 10 iki 12. Daugely at- 

sltikiinų akys atitaisomos Is- akinių.

visiems bus įdomu išgirsti, 
kaip daug L. Vyčių 24 kuopa 
yra pasidarbavusį tėvynės ir 
Bažnyčios reikalams, į Sesuo M. Alfreda gydėsi 

Šv. Kryžiaus ligoninėj 
Aušros Vartų parapijos mo 

kykla, sykiu, ir visi parapijo- |patrOnage eomensorate with ;a,denno^’ nes jiems minėtu 
nai, apgailestauja-netekę mo- 'Litbuanian population and paišku užtikrinta politinė atei - 
kyklos vedėjos, sesers M. Al- llheir pohtical aetivity in be- tis- Roselandietis
fredos, kuri sunegalėjo ir jau !haif of ttie Nįnth AVard D©- | -------------------
antra savaitė gydosi Šv. Kry- !mocratįc Organization. 1 13 WARD0 LIETUVIŲ DE-
žiaus ligoninėj. Mokyklos vai- [ And in eOnsideration of tbe MOKRATŲ MASS-MTTIN-

mskis sveikino klubą ir gyrė 
13 wardo lietuvių veikimą.

Mass - mitingo vedėjas ir 
komisijos pirmininkas buvo J. 
Juozaitis, žinomas lietuvių vi
suomenės darbuotojas, kuris

KaJnos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

NASH '32 — I.ight 8. 5 Sedan. Ma- --------------
roon. 6 mediniai ratai, geri talersi.
Ištikimas, ekonomiškas mažas kn- UACKARD '28 —- 8 cyl. 7 Sedan. R 
ras, atrodo ir bėga gerai .... *323 drat. ratai trunk rack ............ $95

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansą išmokėkitę 

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

Crawford 4100
LIETUVIAI DAKTARAI

kilčių ir parapijonų karštos 
maldos į Aukščiausiąjį teiš- 
meldžia sesutei stiprios svei-

dabartiniu laiku daug laiko ir 
z Devinto wardo lietuviai tu- (darbo pašvenčia iškėlimui lie-

yovr organization, politieal įremti Leslie \. Beck į tuvių tautos Cbicagos politi
-u---------- — i:------- :_=z.. koje ir kad suvienijus visa*

grupes po viena lietuvių de 
mokintą lygos vėliava, 

i J. Lenkartas ir A. Vyšniau
skas, lietuviai precinkto kapi 

! tonai iš 49 ir 50 preeinktų. 
finansiškai ir veikimu stam
biai prisidėjo prie surengimo 
šio mass - mitingo.

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme aklnTų dėl viso- 

. kių akių. Ekspertas tyrimo * 
kių ir pritaikymo akinių.

Orri<-c Tcl. lIK.MIock 484H 
R«m. Tcl. GROvchlll O«I7

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2123 W. MARQCETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak. 
Kctv. ir Nedaliomis susitarus

GAS PAVYKO
vylos fondas bus ganėtina-:. ____
Girdėt, kad daugelis aukotojų 1 MARQUETTE PARK. — 

katos ir greito pargrįžimo į yra buvę seni westsaicfiečiai, [yasario 17 d. virš penki šim 
savo priprastą mokyklos ve- bet dabar gyvena kitose kolo-ųaj pįiįe^įų SUpjo į j^rapijos 
dėjos darbą.

Šv. TercsZs stovylos 
fondas

nijose. salę mass - mitingui. Tai bu-
Darbuotojos šv. Teresės sto vo gražus lietuvių pasirody-

.vylos fofidui mano tuo padarv-' mas politiškam veikime. Ga-

Širdingai dėkojam artista
ms, kuri'* prisidėjo prie prog 
raino - ''tizikg ir dainomis.

| Ofiso Tcl. CICERO 49 
. Rc-z. Tcl. CICERO 3956

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUK
Platt Bldg., kam p. 18 at.

2 aukštas
Pastebekit mano iškabas

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

j skirtų valandų Room 8.
Narys ■ phone canal 0523

Aušros \ artuose visi susi- ,ti net keletą šimtų dolerių pa Įima didžiuotis, kad mfi«ų ko- 
domėjo Šv. Teresės stovylos rapijos reikalams. Jų ' pasiti- Jonijos lietuviai susipratę: ma- I AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
fondu. Fondas kasdien auga. kėjimas šv. Terese matyt labai žįau rodo pavydo, o daugiau'!

LIETUVIAI DAKTARAI:

'Spėjama, kad iki Velykų sto- didelis.
*

Office Phone
pasitikėjimo lietuviais vadais pro pect 102*

Res. antį Office Tcl. CANal 0257
2359 So. Lcavitt S«. 

CANal 0709

Tei. T.šFnvrttc 7850

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
V.nl • 2—4 Ir 7—9 vah vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tcl. CAN'al 0402

Ofl-jo: Tei. LAF'aycttc 4017 
Rcz.: Tcl. HEMInek 6289

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

Ofiso valandos: 2 4 Ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2658 W. 9Vth St.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 ”»!. vak. 
Seredonii» Ir NedeHomls pagal sutarti

JOS. SHIN6LMAN, M. D.
Buvęs Cicero mlectcllo pirmas Svei

katos Komi'ijonierlus. Yra gerai Ci- 
eeriečiams žinomas. Praktikuoja jau 
28 metus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gy<lo Rhcnmatizmit, Plau
čių ir Kj-dics ligas.

Valandos;
Nuo 10 Iki 13 vsi ryto: nuo J iki 4 
vsl popiet ir 7 iki 8 vai. vakara; 

#y»otsdfen*ajs persi mt.Mirlmį.
Į 4930 West 13th Street

CICFRO. TT I,

■ JOHNB.BORDEN
i LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 5.
PanedSlio. Seredos Ir Pėtnyčios 

vakarais 6 Iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REIbiblle 9800

OFISU REIKMENYS
OFFICE F.QU1PMENT

SIAME VISUS
■

!
ŠEŠIOLIKTĄ METINĘ VAKARIENĘ 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų Draugijos

Sekmadienį Vasario 24 d„ 1935 m.
šv. Kazimiero Akademijos Auditorijoje

SESTĄ VALANDĄ VAKARE

L RENGĖJOS

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOl’Rfl 

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Hunday by Appointinrnt

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. ItOUIevanl 7820 

Namų Tcl. PRO-peet ,9"0
Tcl. nOUIcvartl 7042

DR. C. Z, VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo I iki 8 vakaro 
SeredoJ patai sutarti

’ Dfi. J. RUSSEL
LletDTla Chirurgą* ir Gydvtolaa

2515 WEST 69th ST 
Of. ir Re* Tel. HEMlock 6141 

Ve I g o d o *:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarai*

Tcl. Ofiso BOUlrvard 9918—14 
Res. VICtory 2843

DR, A. J. BERTASH
Oflao vai. nuo 1-3; nuo 8:19-8:30

756 West 35th Street

Res. PROspcet 9959

DT. P, Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HAI.KTKO STREET 

Rezidencija 9900 So. Arlcslan Avė.

Valandon: 11 ryto iki 2 popiet 

6 Iki 8 v. vakaro

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1440 SO. 4»tb CT.. CICERO, ILI..
Utar., Kctv., ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HAI.STEO ST.. CHICAGO 
Paned., 8t red. ir Suimt. 2—9 vai.

Tcl. CANal 9122

DR. 6,1, BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Lcavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 rvlo

Nuo 1 Iki 8 vakar* 

Seredoj pagal sutarti

fn. CANal 9122

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Seredoml* ir Nedėliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.
Telefonas HEPubile 7898

~ DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA8 Ir CHIRUROAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0039

Ofiso vai.: t—4 Ir 8—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

I Dienomis Tel. I.AI-’aycttc 5793 
Naktimis Te. CANal 0492

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

Nedėlioję paga1 Hutart)

Tel. LAFayctlc 3057

DR. A, R AČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRUROAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė netoli Kedzle, 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

I Šaradomis ir nedėllasui’a pagal 
. sutarti

Kuomet reikia guminių Štampų, 
antspandų ar kiti, ofisams reikalin
gų dalyku, paSankitc:

HARrison 8125

ACE STAMP WORKS
81 W. Van Buren St.

Lietuvi-* Pr. Mileris jiinis pntamans

ANGLYS
• ANCI.YSI Tflkstnnf-ial namų vartoja 
' ekonomiškas, be suodžių Troplcalr 
i anglis. Garantuota voga ir šiluma.

Trys Telefonai:
8creenlng«—84.75 Republic 0600
Mine Run—6. 7-5 Lavvndale 7866

1 Lump arba egg—4.00 Merrlmac 3524 
NORTHERN COAI, CO., 

Lswndnle 7399 Mcrrlmar 2524

Ofiso Tcl.; LAFayette 3650
Pe«. Tel.: VIRglnla 0663

DR. V, E. SIEDLINSK1S
DENTISTAS

G A S X - R A Y
4,13 ARCHER AVENUE 

Kampas Frsnclsco Avė

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.
TEL. REPUBI.IC 8402

Katrie perkate tng'ls iš 
drafverlų, siųskite Juos ) 
CRANE COAL CO. G,.u.-«tte 
geresnes anglis už mažiau 
pinigų.

J V 11108 DAKTABSI

DR. CHARLES SEGAL
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.
3 lubos

CHtCAOO. TLL.
OFISO VALANDOS- 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte. nuo 3 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

valandai dlcn*
Telefonas MlDway 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

4631 SO. A8HLAND AVB 
Tel. YARds 9994 

Res.: Tcl. PI,Am 2400 
Valandoe:

Nuo ,0-13 v. ryto; 2-8 ir 7-8 v. v. 
Nedėldlenlsls nuo ,0 Iki 12 diena

DIDUI.il



