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Telefonas: Roosevelt 7790

nubaustas 80 metu kalėti
ŽINIOS IS LIETUVOS

VOKIETIJOJ VYKSTA KOVA PRIEŠ
VYRIAUSYBE U2 LAISVE

NUBAUSTI KOMUNISTAT. MOKYTOJ Ak SAVO LĖŠO
MIS PASTATE MOKYKLĄ
Kauno apygardos teismas
nagrinėjo septynių asmenų
Būbantiškiai. Marijamp. ap
KAI KURIE BAVARAI PASIILGĘ
bylų kaltinamųjų priklausius skr. Būhautišgių kaimas ilgų
komunistų organizacijai, pla- laikų neturėjo tinkamos patal
MONARCHIJOS
Itinusir spausdinus komunistl pos pradžios mokyklai. Tai
nius atsišaukimus etc.
matydamas mokytojas K. Bag
. V. žemesnieji rūmai atšaukia
pastatė
Kaltinamųjų suole
buvo donas savo lėšomis
18-ąjį priedą
Jankus, Gudzevičius,
Vicas! kaimui mokyklų. Ūkininkai pa
Saufeteris, Poliauskaitė, Se- tenkinti, kad mokytojas rūpiSlt
VOKIEČIAI KOVOJA UŽ
ZANGARA NUBAUSTAS
galytė ir Prokopievas. Pirmie naši jų vaikų sveikata ir ūki
t
LAISVĘ
KALĖTI
ji du — Jankus ir Gudzevi ninkų sunkia ekonomine būk
čius teismui pareiškė} kad tik le. Ūkininkai už tai sumoka
BERLYNAS,
vas. 20. —
MIAMI,
Fla., vas.
21.
rai esu komunistai, prisipaži mokytojui teįn tikrų nuomos
— Prieš prezidentų elektų Karo veteranų respublikonų
no spausdinę atsišaukimus ir mokestį ir džiaugiasi, kad ne
Roosevelt ’ų pasikesintojas J. organizacija “Reichsbanner”
t. t. Tuo tarpu kiti penki sa turi daugiau tuo reikalu jokio
turi suvažiavimų. 'Vakar įvy
J. Valstybių atsargos korpuso 79-os divizijos karininkai vyriausiojoj korpuso buveinėj,
'
Zangara vakar teismo nubaus
kėsi nieko nežinų, jokiai parti klapato.
ko milžiniška demonstracija. Pliiladelphijoj studijuoja naujovinės lauko artilerijos taktikas.
tas 80 metų kalėti.
jai nepriklausų, atsišaukimų
Dalyvavo 100,000 žmonių. Sva
NORI SKIRTI MEDALĮ
GAZO KAINOS KLAUSI
nespausdinę. Kaltinamuosius
ibiausias šauksmas girdėjosi: IR ŽEMESNIEJI RŪMAI
A. CERMAKAS SUNKIAI
MAS
gynė prof. Bieliauckinas pris.
PRIEŠ 18 PRIEDĄ
‘‘ Mes reikalaujame laisvės!’’
AVASHINGTON, vas. 20.—
SERGA
---------------adv. Žymonas, pris. adv. pad.
Nes vvriausvb? laisve varžo.
Kongrese reikalaujama pripa
Illinois valstybės prekybos Fridmanas ir kiti.
WASHINGTON, vas. 21.—
žinti pagarbos aukso medalį
PLANUOJA MOKESČIŲ
MIAMI, FLA., vas. 21. —
komisija svarsto gazo kainos
Byla pasibaigė
vakare.
VOKIETIJOJ ATNAUJIN Anądien senatas, o vakar že
Mrs. W. J. Cross iš' Miami,
MOKĖJIMĄ SUN0RMAG’hicagos majoras Cermak’as
klausinių. Šis klausimas jau Teismas, taręsis keletu valan
mesnieji rūmai reikalinga bai
TAS TERORAS
Fla., kuri pasikėsinimo metu
LINTI
sunkiai serga. Septyni gydy
antri metai vilkinsimas. Pra dų, jiaskelbė sprendimų, pagal
sų dauguma pripažino 21-ųjį
prieš prez. elektų Rooseveltt’ų
tojai paskelbė, kad jei sergan
nešta, kad gal kada apie bir kurį Jankus Pr. nubaudžia
BERLYNAS, vas. 21. —J- konstitucijai priedų,
kuriuo
čiam! per 24 valandas nebus
Chicagos miesto
tarybos želio mėnesį gazo kaina bus mas 6 metams sunk* darbų ka- nutvėrė piktadariui už rankos
vairiose Vokietijos dalyse va panaikinamas 18-asis priedas.
tuo būdu pakenkė jam tiksblogiau, tada išgijimas jau
ekspertai daro planus, kaip nustatyta,. Savo keliu kompa Įėjimo, Gudzevičius A. 5 m. ir
ll} ataiekti
kar atnaujintas teroras. Ko Naujų priedu turi patvirtinbus aiškus.
. ,
,
.
• , greičiau grųžinti normalų mo nija ima nežmoniškas kainas. su pasekmėmis, numatytomis
munistai kaujasi su fašistais. ti krašto valstybės taip vadi- , ».
,
,, , ,
Prezidentas elektas per laiš
.. . ... kesčių mokėjimų Cook o apsB. St. 28 ir 30 str., Vicas Sau kų jai padėkojo už jos nepap*
4 asmenys nužudyta, 36 sužeis namomis .konvencijomis
(iš
PRANCŪZAI PROTES
; krity.
'PLĖŠIKAI VOS PASPRUKO feteris S., Poliauskaitė V. ir rastų drųsų.
ta ir daugybė areštuota.
rinktų
atstovų
suvažiavimais).
TUOJA
Prokopievas L. nubaudžiami
Kaip žinoma, priedui yra rei Yra vienas planas, sulyg
Vakar du kaukuoti plėšikai po 4 metus sunk. darb. kalėji NORI NEAPMOKAMŲ
KAI KURIE NORI KARA kalinga 36-ių valstybių pripa kurio per sekančius penkerius
PARYŽIUS, vas. 21. —
metus
bus
galima
atsiekti
tas
užpuolė bankų Elmhurste. mo kiekvienas su pasekmėmis,
LIAUS
žinimas.
DARBININKŲ
Prancūzijos senatas, svarsty
normalumas. Tik reikalinga, Knygvedei pasisekė
tuojau numatytomis. B. St. 28 ir 30
damas vyriausybės sąmatų,
MUNICHAS, Bavarija, vas. TIK SUMAŽINUS GAMYBĄ kad legislatura planų pripa paleisti įtaisytų viduje ašari str. str*. Bet P.ropopievui L.,
BERLYNAS, vas. 20. —
nusprendė, kad1 krašto vyriau
žinti.
nių
dujų
aparatų.
kaip
nepilnamečiui,
bausmė
20. — Kai kurie bavarai (o jų
GAUS PASKOLĄ
Didieji vokiečiai dvarininkai
sybės tarnautojams turi būt
Mokesčiai iki 1937 metų tu
vienu
trečdaliu
sumažinti
ir
yra ne mažas skaičius) nori
(žemvaldžiai baronai) pradė
Plėšikai smuko laukan ir
sumažintas atlyginamas.
jalstatyti Bavarijos sostų ir WASI1INGTON, vas. 20.— rėtų būt mokami dalimis, o automobiliu pabėgo. Vienas jų išlaikyti sunk. darb. kalėjime jo vyriausybės reikalauti, kad
Vakar šimtai tūkstančių Į jon grųžinti buvusį sosto įpė- Vyriausybė
nusprendė, kad po to jau normaliai.
banko tarpdury' pametė skry 2 metus 8 mėnesius. Segalvtė jiems būtų leista turėti neap
tarnautojų prieš tai galingai dinj princų Rupprecht’ų.
L. išteisinta.
valdiška. ]>askola bus duoda Normalaus mokesčių mokė bėlę ir revolverį.
mokamus darbininkus. Jie no
užprotestavo, paskelbę vienos
ma tik tiems ūkininkams, ku jimo planai nebūtų nė reika
ri darbininkams duoti tik pa
valandos streikų.
K0L0MBIJĄ KALTINA
rie šiemet gamybų 30 nuošim lingi, jei visi valdžios organai SAKO, GAUS PASKOLOS PAŠTITOSE SUTAUPYTA talpas ir užlaikytmų.
3,3 MIL. LITŲ.
čių sumažins.
išlaidas kaip reikiant suma
DEPORTAVO 14 LENKŲ
LIMA, Peru,
vas. 20. ..
žintų.
ŪKININKŲ STREIKAS
Iš Washingtono grįžo Chi
ŠEIMŲ
Išėjusių
metų
pradžioje
Peru respublikos prezidentas
NULINČIAV0 NEGRĄ
cagos kontrolierius Szymčak.
Cerro ' pareiškia,, kad KolomDIDELIŲ MOKESČIŲ
Jis ten važinėjo, kad gauti Kauno fcentr. pašte buvo įs MILAVAUKEE, Wis., vas.
VARŠUVA, vas. 20. — Len biją yra kalta už pasireiškuRINOGOLD, La, vas. 20.
KLAUSIMAS
miestui daugiau paskolos. Pra teigtas taupomosios valst. ka 20. — Outagamie ir kitus aps
kuose pasireiškė nepaprastas i sius abiejų valstybių ginkluo- —- Nelson Nash,' negras, 24
Kadangi šiam kritis ištiko pieno gamintojų
nešė, kad esama, vilties pasko- sos skyrius.
rieš.Vokietijų triukšmas. Voltus susirėmimus dėl Leticia m. amž., nužudė šio
skyriui
gerai
sekėsi,
tai metų ūkininkų streikas. Visi keliai
miesto
štai čia pat aldermonų rių-p^ gauti
ietija deportavo 14 lenkų šei- srities. Kolumbija pirmoji pra banko kasininkų
gale buvo atidaryta dar 27 pikietuojami. Streikas plinta.
Batchelor. kimai. Piliečių pareiga yra
mų, kurios tame krašte nuo dėjo veikimų.
paštuose tokie pat skyriai.
Žmogžudį minia sugavo ir nu retfhti tik tuos kandidatus, ku RENGIA IŠKILMINGĄ
Gali ištikti ir Cook’o apskritį,
1918 metų žemės ūkiuose dir
Tie
visi
skyriai
išėjusiais
Illinois
’e.
bučiavo.
! rie aiškiai ir viešai pasisakys
INAUGURACIJĄ
bo.
Į metais priėmė indėlių 3,396,TIMMINS, Ont., vas. 21. —
už mokesčių mažinimų. Tai
Ant Temagami ežero ledo nu MEXIC0 CITY, vas. 20.— svarbiausias šiandien reika
WAS1IINGTON, vas. 20.— (914,56 litus, iš mokėjo 697,916AVASHINGTON, vas. 20. —
1
MEKSIKA DIDINS KARO krito lėktuvas. Vairininkas ir Meksika šiandien
atnaujina las. Visi miesto viršininkai tu Sužinota, kad demokratų par- 29 litus. Tuo būdu šiems me- Prezidento Hoover’io arti
LAIVYNĄ
keturi lėktuvu skridę žmonės diplomatinius santykius su Ni ri būt pigiau apmokami.
ti.ja rengia iškilmingų savo tams paštų tampamose valsty- miausieji draugai pareiškia,
žuvo.
2,609,004,27 kad jis daugiau nebus kandi
karagua.
partijog prezidentui inaugura lies kasose liko
MEiXICO CITY, vas. 20.—
MELDĖS UŽ MAJORO
cijų kovo mėn. 4 d. Tam tiks litai.
datu į prezidentus.
Meksikos vyriausybė nus HITLER’IO VYRIAUSYBĖ reiny. Nes policija kibs prie
Šiuo metu manoma atidarvPASVEIKIMĄ
lui nebus gailėtasi išlaidų. Ne
prendė karo laivynų padidinti. KOVOJA PRIEŠ KATA visų, kurie nepalankiai apie
VISŲ DĖMĖSIU!
paprastai dideles iškilmes <Je- • ti dar keliuose paštuose toLIKIŠKĄ SPAUDĄ
Bus nupirkta keliolika mažų
vyriausybę atsiliepė.
Pereitų sekmadienį Šv. Ju mokratai turėjo
prezidentų kios kasos skyrius.
jų laivų.
Visų, kuriems, bet kokiu
“Germania”
suspenduo do bažnyčioje šv. Mišių metų Clevelandų inauguruojant. Da
BERLYNAS, vas. 20. — tas trims dienoms. Laikraštis buvo daugiau kaip 1,000 Chi bar norima tai pakartoti.
reikalu tenka šaukti telefonu
VILNIUJE NUBAUDĖ
PEIKIA TECHNOKRATIJĄ Ilitler’io vyriausybė paskelbė paskelbė vokiečių katalikų or cagos katalikų poliemonų. Mel
redakcijų, administracijų bei
GUDUS.
spaustuvę, prašomi šaukti:
karų prieš vokiečių katalikų ganizacijų atsišaukimų, kuria dėsi už majoro A. Cermak’o VISUS VYRUS MOKINS
DOORN, Olandija, vas. 20.
Radio žiniomis, Vilniuj pa Roosevelt 7790. Buvęs iki šiol
ŠAUDYTI
spaudų, pirmiausia suspenduo me be kitko buvo pareikšta, pasveikimų.
— Pagaliau ir buvusia vokie
kad katalikai yra pasiryžę ko
sibaigė politinė byla, iškelta numeris: Roosevelt 7791 pa
čių kaizeris atsiliepė apie te- dama laikraščio “Germania” i voti prieš visokį bolševizmų, National Fur Dressing and QUITo, Ekvarorius, vas. 20. grupei lenkų piliečių
gudų, naikintas.
leidim,.
Sis
dienraitis
yra
np}if
,
rinl
,
0)
ar
jia
hfl8l)
kairy
Administracija.
chnokratijų. Jis tai peikia.
Dyeing Co. įmonėje, 1406 No. -i Šios .respublikos vyriausv- kurie tariamai norėję nuo
Sako, naujų darbui fnašinų iš centro (katalikų) partijos or-'sjs> ar dešnysis.
provincijas
Halsted gat., susprogo šildo bė nusprendė, kad visi vyrai į Lenkijos kelias
ORO STOVIS
radimai ir senų mašinų tobuli gana*Į Vyriausybė įsižeidė, kad ka mo vandens katilas. Visa apy nuo 20 iki 35 m. amžiaus per atskirti ir prijungti jas prie
nimai turi būt suvaržyti. Ka Šiuo suspendavimu vyriau- talikai nacionalistų (fašistų) linkė supurtyta. Visur langų vienerius metus
privalomai Sovietų Rusijos. 3 kaltinami* CHICAGO IR APYLIN
dangi nebus galima nedarbu syhė ištiko ir visų eilę kitų ka partijų vadina dešiniuoju bol- stiklai išbįrėjo. Viduje buvę bus mokinami Šaudyti — kas J ji nubausti nuo 2 iki 3 metų KE. — šiandien debesuota ir
nusikratyti.
talikiškų laikraščių, ypač Pa- ševizmu.
du darbininkai sužeista.
šeštadienis ir sekmadienis.
sunkiųjų darbų kalėjimo.
šalčiau.
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CHICAGOJE

»
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perspėja visuomenę. Dėl to Hitleris stengia
si užčiaupti jiems burnas. Jis mano, kad su
varžęs spaudu, uždraudę? susirinkimų ir or«ein» K&adlen (fakyru* sekmadieniu*
t-KKNIJUERATGB KAINA: Metama —
Pu
ganizacijii veikimu laisvę, jis galės taip šei
• Ketų
*S.st, Trim* Mėnealame — ll.tt, Vienam
4«>>»«tul
76c Europoje - Metama I7.66 Pusei Me
mininkauti Vokietijoj, kaip Mussolini Itali
Prubėgo jau kiek laiko, kai
te •• Kopija •••
joj, Stalinas Rusijoj. Bet Hitleris turėtų ži didelis būrys mūsų inteligen
Bendradarbiam* Ir korespondentams raitų negre
<t» įsi neprašoma tai padaryti tr neprisiundlama tam noti, kad Vokietija tai ne Italija ir Rusija,
• «io. palto tankių.
tijos, ir studentijos, suvažiaįhima' ^kančiai dienai priimami iki 5 Kiekvienas nukrypimas nuo valstybės kons- vo į Šv. Marijos Kolegijų ir
titucijos dėsnių ir išėjimas iš teisėtumo vė- lįįįį .<Anierikos Uetuvi
vai po ciet
tedaktorlua priima
nuo 11:66 Iki 18:66 ral.
žiu, neišeis j sveikatų nei Vokietijai, nei pa- Kotalikl} studentų OrganizaSkelbimu kainos prlaianOamoa pareikštai

PRANEŠIMAS VISIEMS
VISUOMENĖS VADAMS

“D R A U G A S”

SUTie'nyti

tiems socialfašistams.

•‘D R A U G A S”

Reikia tikėtis, kad katalikai sugebės ap
ginti savo spaudos ir veikimo laisvę ii- tuo
būdu ir toliau ves išganingų kovų prieš ko
munistų ir fašistų įsigalėjimų Vokietijoj, ku
lis yra pavojingas visam civilizuotam pasau

UTHUANIAN DAILY PRIENŲ
Pubiisbed Daily. Bzcept Panday.
8UBPCRIPTION8: One Tear —
BU Montks
*8.81 Three Montks —
One Montk — Tlo.
Curope
One Tear — |7.68. BU Montks — *4.66.
’opy — tie
kfvertlelo* in “DRAUGAS” brlnpa best resnlts.
ii.»»rtlilni ratM on appMeatlon.

DIENOS KLAUSIMAI
UŽDARINĖJA KATALIKŲ
LAIKRAŠČIUS

1. Kų sujungė Dievas, žmogus teneskiria

Mūsų periodinėje s {madoje karts nuo
karto pasigirsta balsų apie civilines jung
tuves. Stovintieji priešingame katalikams
liogeryje asmens laukia tų jungtuvių kaip
išganymo. Katalikai, atrodo, neturį vie
nos linijos ir nusistatymo tuo klausimu
ir, horribilo didu, kai kurie net joms nori
pritarti, nors Bažnyčios mokslas yra aiš
kus ir abejojimams vietos nepalieka. Nesiimdamas, čia šiame straipsnyje dėstyti
Bažnyčios pažiūros j civilines jungtuves,
noriu atkreipti dėmesį į svarbiausi daly
kų, kurį civilinės jungtuvės, kuria forma
jas įuiluiuėhi, paliečia, tai, kaip skaity
tojas jau atspėja, moterystės nesuardomybę.
.
;-į
Tikroji meilė turi tų esminį ir neat
skiriamų požymį, kad jungiasi su visišku
sAvęs atsidavimu kitam ir nori būti am
žina. Iš anksto apriboti jų iki tam tikro
laiko, reiškia visiškai jų paneigti, palie
kant menkų meilės parodijų...

V

steigkite savo kolonijose stu

Šiandien jau matome savo
dentų kuopeles!
—
veikimo pradžių. Daugelis mū
O*
sų dvasios vadų, visuomenės
Bendrais organizacijos rei
LIETUVOS iVENTtS MINĖJIMAS
veikėjų ir studentų, suprasda kalais malonėkite kreiptis į
• ?»!esT-osS'«>r
■■Mg
mi /šios kilnios organizacijos centro pirmininkų Mr. John
Amerikos lietuviai katalikai Lietuvos svarbų, ir reikšmę mūsų, lie- IC Morkūnas, 253 Berlin St.,
La
Nepriklausomybės 15 metų paskelbimo su tuvių, tautai, Amerikoje, or- į Rochester, N. Y. arba į centro
't''”
kaktuves gražiai ir iškilmingai minėjo. Ypač ganizuojasi į Studentų ir alų- sekretorių, M r. St. Vaičaitis
didieji mūsų centrai tuo pasižymėjo. Chica- mnų kuopeles.
• St. Mary ’s College, Thonrpgos, Brooklyno, Bostono, Detroito, WaterbuNaujoje Anglijoj, įvairiose son, Gonn.
rio ir kitų miestų mūsų tautiečiai katalikai lietuvių parapijose jau įstei-Į
Garv, Ind., miestely, Marųuette parke šiomis dienomis
----- -------------pastatytas
šis paminklas jėzuitui kun. Jacąues Marųuette.
surengė gražius koncertus su prakalbomis ir
Paminklų padirbo skulptorius II. Ileiing.
paskaitomis. Bet daug kolonijų, nežinia ko
dėl, tų progų visai praleido, tautos šventės gelis mūsų dvasios vadų, pročiau
laikraščiuose,
rodos, rint, kiek pasaulis neteisingai
Rašo E. J. K.
neminėjo, lyg ir nebrangindamos Lietuvos fosijonalų, alumnų, visuome
Schmeling’ui turėjo tekt lai jį įtars, visados jį rems ir už
nepriklausomybės ir tų laimėjimų, kuriuos nės veikėjų ir vadų, rėmėjų
Labai nepapra: ta, ir gaila,
mėjimas, bet sprendėjai išri jį stovės.
mūsų tauta pasiekė per 15 metų savo nepri studentų ir kitų.
kad nepasisekimai, nelaimės
nko Sharkey. Rodos, čia vi
klausomo gyvenimo. Dėl to reikia tik apgai “Amerikos Lietuvių Katali ir kalbos seka mūsų lietuvi,
sai nebuvo jo kaltė, kad kiti
lestauti ir palinkėti, kad ateityje visos mūsų kų Studentų Organizacijos” sportininkų, Jack Sharkey, ka
jį išrinko, bet jis dabar už tai
kolonijos ir visi lietuviai atitinkamai minė svarbiausias, ir didžiausias, už, da lik
tik jis iškjla viešumon,
kmčia. Visi sporto rašytojai
(Musų korespondento).
tų Vasario Šešioliktųjų.
siinojimas yra Įsteigti studen-Į Prasidėjo, rodos, su jo ku
vienbalsiai
tvirtino,
kad
su Jack Dempsev,
,
vv.
Šia proga norime pažymėti, kad ypatin tų ir alumnų kuopas visose mstynem
i
x • c , * iŠ'Innelmgas geriau kumscia ,Mū ų vieni laikraščiai liko
gai gražiu būdu Lietuvos nepriklausomybę Amerikos lietuvių kolonijose! rodos, 1927 metais. Sharkey Q„...
vosi. Po šių kumštynių, Sliar- tokie patys, kiti gi pasipuošė
gerai
kumščiavos
ir
jau
pra•Kiekvienoj
lietuviškoj
kolo

minėjo Baltirnore, Md., lietuviai katalikai. Į
key liko labai nepopuliarus. naujais viršeliais ir dailiau
savo tautos šventės iškilmes jie pasikvietė J. nijoj ir parapijoje privalėtų j dėjo Dempsey’iui būt per ka Dabar nesenai Ernie Schaff,
išpieštais pavadinimais (vin
K. Baltimorės arkivyskupų J. Curley, kuris buti studentų ir alumnų kuo- (ršta, kaip staiga užduota šmū- ! kuriam Sharkey buvo manajetėmis). “Mūsų Laikraštis”
| gis lietuviui, kuris, Sharkey 1
lietuvių bažnyčioje Lietuvos intencija iškil pa!
duerius ir globėjas, kumščia
pavadinimų pakeitė
kukliu
kviečiame,1 tv irtino, buvo neteisėtas, irj
mingas mišias atlaikė. Dėl to reikia pagirti.1. Mes nuošir
vos su Primo Carnera. Scbaafų šriftu. Labai gaila. Praėju
Šv. Alfonso parap. klebonų kun. J. Lietuv- į'f Prašomp> ,visus Amerikos 'daug kas taip manė. Kaip ten parbloškus, visi pradėjo šau
ninku ir jo asistentų kun. dr. L. ^lendelj. |^€^uv*us dvasios vadus, pro- nebuvo, $h.irkey buvo parblo kti, kad tai buvo “fake” ir siais metais šio laikraščio pa
____ i; visoms
•
* |^fesiinnfllns.
Baltimoriečių gražus pąvyzdis
didėsOfiMonalus, iliimuna
alumnus, rimčiue
rėmėjus, kštas ir pralaimėjo kųmšty- kad Schaaiuį buvo įsakyta at-( vadinimas išrodė tikrai įdo
mus.
studentus ir studentes, visose nes.
nėms mūsų kolonijoms yra sektinas.
sigult ir pralaimėt kumštynes, į
Amerikos lietuvių kolonijose Į Rungtynėse su Phil Sbott ir
Labai simboliškas buvo už
kad nereikėtų, jam išlairnėjus
pernykštis dail. Al. Šepečio
ir parapijose, organizuotis į su Max Schmeling Sharkey
PASTABĖLĖS
kumščiuotis su savo paties
pieštas “Ateities Spindulių”
studentų ir alumnų kuopas ir gerai kumščiavos ir jau stonmnadžerium.
viršelis. Jame buvo atvaizduo
Chicagos sandariečių surengtame va:a- IPD^Jausyti prie “Amerikos vėjo viršuj, lik netikėtai, kas
saulės
rio 16 d. paminėjime, anot “S-ros”, publika jLmiuvių Kalulikų Studentų O ga'i atsitikti, kai labai susi-j Kada Scliaaf buvo nugaben- ta jaunatvė gerianti
nervuoja kumštininkas, uždą- tas į ligoninę, be sąmonės, sa spindulius.
reikalavusi: “Mažiau kalbų, daugiau šokių r£anizaci jos! ’ ’
Svarbiausia tai, kad
visi
ir t.t.” Matyt, kad nelabai “pavožna” pu Būkite šios kilnios organi ve pats Sharkey savo oponen- Įkyta, kad jis tyčia apsimetė
blika buvo susirinkusi, kad jai daugiau rū zacijos pirmutiniais pijonie- tams neteisėtus smūgius ir tuo sužeistus. Padaryta operacija, laikraščiai ir žurnalai nusis
turinį.
pėjo šokiai, negu Lietuvos reikalai. O gal riais! Mums reikia jūsų pa- pralaimėjo abiejas kumštynes, jbet ir ta negelbėjo. Scliaaf tatę pagerinti savo
Juck
Delaney
jis
parbloškė
į
mirė,
neatgaudamas
sąmonės,
galbos ir paramos. Imkite ini
Linkime jiems savo pasiry ži
tai kalbėtojų kaltę!
biskį
daugiau
negu
minutų,
[
Sporto
publika
visados
yra
ciatyvų į savo rankas, sušau
mus ištesėti.
iš
ko
kįlo
kalbos,
kad
viskas
beveik
nepasitikima
ir
prietakite, sukvieskite studentus ir
Japonija išeina iš Tautų Sąjungos ir pra alumnus savo kolonijose ir su buvo neteisinga. Delaney po Į ringą, bet ypatingai šitame atŠiomis dienomis nežinomi
deda naujų atakų prieš Kiniją. Toks įvykis siorganizuokite j studentų ar to daugiau
nesikumščiavo sitikirne per greitai neteisin- piktadariai per zakristijos lan
Tautų Sąjungų pastatė į blogų pozicijų. Jis alumnų kuojias!
Ne\v York’e,» ar gal buvo už-'gai nusistatė. Nors čia skau-! gų įlindo į Butrimonių bažįdžiausiai
mirusiojo I nyčią, Bieniakainių valse.,
parodė jos nepajėgumų.
---------- nukentėjo
--------- ------------“Amerikos Lietuvių Katali- drausta; bet tiek to.
•
•
•
Pereitų vasarų Sharkey ku- kumštininko nuliūdusi šeima, Lydos apskrities. Piktadariai
|kų Studentų prganizaci ja” iŠ
, Brazilijos prezidentu yra Vargas. Šis leidžia rimtų} ir įdomų, mene nrščiavos su Schrnelingu dėl bet galima reikšti užuojautų Ir išvogė brangiausius bažnytivardas gerai atsako to krašto padėčiai. Ypač sinį žurnalų “Studentų Žodį”, pasaulinio ^čempijonato. PatsĮjac k Sharkey’iui dėl tokio'n>us daiktus, kielikus, monsLietuvos išeiviai įsitikrino, kad Brazilijoj ti- kuriame rašoma ir gvildena- nemačiau kumštynių, bet, kiek liūdno
liūd
įvykio ir jį užtikrinti, ’tranciję, išmetę Šv. .Sakrakras vargas.
ma visokie klausimai iš gyve- Jgirdėjau per radijo, ir skai- kad Amerikos lietuviai, nežiū- 'mentų.
z

Naujas Vokietijos kancleris, socialfašis
tų vadas Hitleris “smarkiai” švaistosi, visur
rodydamas savo “galybę” ir šaukdamas, kad '
iš Vokietijos jis padarys antrų Italiją, taip
pat žadėdamas grąžinti karo metu prarastas
Vokietijos teritorijas.
Rimti žmonės į Hitlerio liguistų straksinėjimų žiūri kaipo į pavojingų) kraštui daly
kų. Katalikai, matydami, kad visa Hitlerio
politinė programa yra klaidinga ir dėl to
kenksminga, griežtai nusistatė prieš jų ir jų
vadai stengėsi žmonėms tų nusistatymų per
katalikiškų spaudų išaiškinti.
Vyriausias katalikų centro partijos or
ganas “Germania” ir kiti katalikų laikraš
čiai Pareiny įdėjo atsišaukimų, kuriame ra
ginama vesti kova prieš bolševizmų, ar jis
reikšis kairėj ar dešinėj. Hitlerininkams tai
nepatiko. “Germania” ir kitus katalikiškus
laikraščius tame krašte jie nubaudė, uždary
dami trims dienoms. Spėjama, kad Hitleris
rengiasi uždaryti visus Vokietijos katalikų
laikraščius, kurie, stovėdami ir tikėjimo ir
tėvynės sargyboje, drįsta socialfašistams ir
jų vadams teisybės žodį pasakyti.
Kad sočiai fašistų nusistatymas prieš ka
talikų spaudų neturi pagrindo, parodo kad
ir šis incidentas: kada buvo įsakyta uždaryti
katalikų laikraščius, Muenster’io provincijos
prezidentas Gronowskv padavė savo rezig
nacijų, kad nereiktų jam prisidėti prie kenks
mingo kraštui katalikiškos spaudos suvaržy
mo darbo. Tas incidentas yra pažymėtinas,
nes jis parodo, kad net dabartinėje Vokie
tijos valdžioje yra žmonių, nepritariančių
hitlerininkų neapgalvotiems žygiams.
Katalikų laikraščių perspėjimas, kad
Vokietijai gręsia bolševizmo pavojai ne tik
iš kairės, bet ir iš hitlerininkų pusės, turi
rimto pagrindo. Apie tai ir mes esam rašę.
Tuoj po to, kai Hitleris buvo paskirtas kancleriuin, mes pastebėjome, kad socialfašistų
valdžia žymiai sustiprino komunistų veiki
mų. Katalikų veikėjai tų aiškiai mato. Ji*

Moterystes Nesontomybe

nimo ir mokslo sričių. Šis žu
rnalas privalėtų, ir turėtų, bū
ti skaitomas kiekvieno susipratusio lietuvio. Kiekvienas
susipratęs lietuvis, kuris už
sisako ir skaito “Studentų
Žodį’’, tuo pačiu ir remia šių
kilnių organizacijų, kuri skie
pija lietuvybės dvasių ir tau
tinj susipratimų kiekvieno lie
tuvio širdyje!
Visuomenės vadai! užsisa
kykite “Studentų Žodį” ir pa
remkite mūsų organizacijų!

visus Amerikos lietuvius ka
talikus studentus, alumnus ir
visuomenės veikėjus ir dirbti
savu Bažnyčios ir Tautos ge Būkite mūsų lietuvybės dva
sios ir tautos apaštalai ir j
rovei.
■

liui.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
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Todėl Dievas, kurs iš moterystės no
rėjo sukurti pagrindinę ir gražiausių žmo
giškų institucijų, liepė jui meilėje prasi
dėti ir būti joje visados, kitaip sakant,
l>adarė jų nuo put pradžios amžinų ir ne
išardomų.
Kristus, kaip aukščiausias jstatinalavys, tų' tiesų aiškiai pabrėžė. Jis negalė
jo tylėti matydamas smunkant žydų mo
terystę ir vis daugėjančius persiskyrimus.
Taip, savo kalno pamoksle ir paskutiniam
savo žemiško gyvenimo mėnesyje Jis nu
rodė, kokia turi būti moterystė. Jo moks
las galima sutraukti į šiuos žodžius: “Kų
Dievas sujungė, žmogus teneskiria.”
Tai buvo ne naujus dalykas, kurs tu
rėjo reformuoti arba pakeisti senųjų tei
sę, veikusių Šen. Įstatyme, Kada farizie
jai, norėdami Kristų sugauti kalboje,pjį
užkalbino: “Ar valia žmogui paleisti sa
vo pačių dėl kokios nors priežasties! At
sakydamas Jis jiems tarė: Ar neskaitėte,
kad tas, kurs pradžioje sutvėrė žmogų,
padarė juos kaipo vyrų ir moterį ir tarė?
To dėliai žmogus paliks tėvų ir motinų

kūnas. Kų tat Dievas sujungė, žmogus teneperskiria” (Mat. 19, 3—6). Tačiau fa
riziejai nepasidavė ir prikišo: “Tai kam
gi Mozė liepė duoti .persiskyrimo raštų
ir paleisti” (Ten pat 7 eik). Išganytojas
tų sunkenybę tuoj lengvai atrėmė: “Mozė
leido jums paleisti savo pačias dėliai jū
sų širdies kietumo; pradžioje gi .taip ne
buvo.” (Ten pat 8 eik). Nurodęs, kad
pats Dievas nuo pat pradžios įkūrė mote
rystę kaip nesuardomų, kad Mozės įsta
tymai, leidžiantieji žydams skirtis, buvo
tik laikinas nusileidimas žmogaus silpny
bei esant Šen. Įstatymui, Kristus pridu
ria, kai! Naujame Įstatyme tasai leidimas
nustoja galios ir moterystė grįžta prie
pirmykščio, stovio, t. v., nesuardomybės.
Todėl:. “Kas nors paleidžia savo pačių ir
Litų veda, daro Imk jos svetimoterystę.
Ir jei pati skiriasi nuo vyro ir už kito
teka, ji svetimoteriauja” (Mork. 10, 11—
12).
Tikra prasme persiskyrimu, nutrau

kimas moterystės ryšio, tais Kristaus žo
džiais, visiškai išskiriamas, tas aišku iš

sei, sudarytų naujų moterystę, svetimo
teriauja. Leista yra tik separacija, t. y„
palikimas vienos pusės dėl k^kio nprs
nusikaltimo, bet pati moterystė, moterys
tės ryšys, lieka nepaliestas ko abi pusi
gyvena.
2. “Jei ne dėl svetimoterystės”...

Kai kas remdamasis pačios evange
lijos žodžiais (Mato, 5, 32; 19, 9) norėtų
pamatuoti persiskyrimų tikra prasme, t.
y., visiškų“ moterystės ryšio nutraukimų.
Sv. Matas sako: “Kas nors {atleidžia sa
vo pačių, jei ne -dėl svetimoterystės, ir
kitų veda, svetimoteriauja; ir kas paleis
tųjų veda, svetimoteriauja”. Mat., 19, 9).
Taigi, sako persiskyrimo šalininkai, pati
evangelija nurodo priežastį, kada mote
rystė gali būti visai nutraukta, būtent,
svetimoterystės atsitikime, o katalikai,
nusidėdatui evangelijai, teleidžia čia tik
sepa racijų.
(Daugiau bus)

Tik tie pažįsta gyvenimų, kurie jame

ir laikysis ravo pačios, ir du bus vienas to, kad pusė, kuri, esant gyvai kitai pu iš bloga daro gera ir gražu.

l

R. StriupM

Pas tėvelį sengnlvėlį

aukštame svirnely,
augo, augo bernužėlis,
didis kareivėlis.

Ne berželis svyrūnėlis
labai graudžiai verkė,
tai tėvelis' sengalvėlis
išleisdamas sūnelį.
Nesugiįši iš karužės
pas tėvelį savo,
liks žirgelis mandravoti
ir laukai dirvonais.
Vai sugrįšiu ir parjosiu
su turtu didžiausiu,
oi neveikto, neliūdėkie

sūnaus, tėvužėli.

Jau pršėjo vasarėlė,
nėr žinios iš karo.
nesugrįžo bernužėlis
pas tėvelį gavo.

r '
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lldaptas, nebėgo,
ragino septynis. Kadangi senesniųjų bes nemažai nukentėjo nu? dėl jeigu gerokai prisnigtų,jis turėjo įvykti vasario 16 d.
savo nedorų pusbrolį prie at “bolės” yra sunkesnės risti, šalčio ir sniego. Net mokyk- nebūtų galima eiti mokytis, išvakarėse.
gailos. Tasai nieko nepaisy tat jie šaukiasi net Šventųjų los buvo uždarytos. Vai, kad Į A. L. K. S. susirinkimas
Taipgi svarstyta įvairūs da
damas, prisiminęs “Pranašys- pagalbos. Savo tymus jie pa- tik tie šalčiai mus aplenktų, j Vasario 11 d. visuomenės lykai apie vaidinimų. Nutar
tės” išsipildymų, nebvilties vadino šventųjų vardais: “Vi- nes tuomet negalėtumėm eiti sekcija laikė mėnesinį susirin- ta veikalų “Pranašystė” atkankinamas, nusižudo. Atme su Šventųjų,” “Šv. Jono,” į mokyklų. Mat, nuo miegamų jkimų. Be kitų klausimų, darė vaidinti namiškiams, kad visi
ta visus kun. Edmundo pasiū ‘ ‘ šv. J udo, ’ ’ “Šv. Jokūbo,” jų kambarių į mokyki, kamba-(pasiruošimų Lietuvos Nępri- turėtų progos jų pamatyti.
lymus šauktis Dievo gailestin ‘‘Šv. Nikodemo,” ‘‘Šv. Tere rius yra tolokas kelelis. To- 'klausomybės paminėjimui, ku(Tęsinys 4 pusi.)
gumo ir nebviltyje miršta.
sės,” “Šv. Marijos” ir ‘‘Šv.
Kovo 5 d., Šv. Juozapo mokyklos svetainėje,
Suimta kun. Edmundų karei Vincento.” Kol kas ’pirmybę
NAUJA CENTO PRAMONĖ TUO J AUS PARSIDUODA!!!
Waterbury, Conn.
vi&i veda nužudyti. Kun. Ed laiko ‘‘Šv. Jokūbo” ir “Šv.
Nuo vieno iki penkių centų ”Blg Flash” Spėriai. Krautuvės perka vienų, du tris ar
mundas aukoja savo gyvybę .Jono” tymai, kurie jau išlošė daugiau po $1.00. Pardavėjui įeina $2.20 Cash ir pardavėjas gauna "Dovanų” kurių
gali parduoti už $1.00. Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja 65c. Užsisakykite
Veikalų parašė kun. Artu- vienuolius, užgrobdamas jų kaip atpildų už savo tėvo at- po tris žaidimus. Jie nusista išmėginimui tuzinų už $7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsišaukite į ofisų.
ras Cougliland, C. SS. Ru; ve- vienuolynų. .
'sivertimų ir, dėkodamas Vie- tė ir toliau nepasiduoti.
PARISIAN RING COMPANY
SO North Dcarbom Street,
“Dcpt. J.”
CHICAGO, IUL.
*rtė kun. dr. J. Navickas, M. Vienuoliai kalėjime. Edmu- špačiam Dievui, kalba maldos
Jaunesniųjų
divizija
suside

J. C. Veikalo turinys yra toks: ndas atgailoja tėvo ir savo pa-Į dėkingumo žodžius: “Dabar,
da iš sekančių tymų: “Arų,”
Anglijos karalius Enrikas, no sidgimų ir prašo vienuolyno Viešpaties, atleidi savo tarnų,
“Vilkų”, “Vanagų,” “Tig
rėdamas pasimesti su savo pa- vyresniojo patarimo kas da- kaip esi kalbėjęs, ramybėje!”
rų,” “Sakalų,” “Varnų” ir
čia, su kuria gyveno 18 metų, ryti, kad pataisytų baisįuosius
Skaitęs
“Liūtų”. Šie žaidikai, tur
įmanė vesti kitų moterį ir prasikaltimus. Vyresnysis paDUOKITE VISUS SPAUDOS
būt, dar “pagonys”.
šv. Tėvo, kad jam leis taria Edmundui vykti į Romų
Žaidimai eina dideliu įnir
DARBUS “DRAUGUI’'
wi^ai padaryti. Šv. Tėvas at ir kreiptis į šv. Tėvų. Edmun
timu. Laukiame naujų rezul
sakė, kad moterystės sakra das paklauso patarimo ir sla
tatų. Nepasiduokite, karžy
KĖGLIŲ LYGA!
mentas yra pažymėtas nesuar- pta apleidžia tėvo namus. Tė
giai!
domybės žyme ir kad tiktai vas, sužinojęs Edmundo pabė
Daug sniego
mirtis gali atskirti karalių gimų, labai nuliūsta, susigrau- Senai laukiamoji lyga jau
nuo savo žmonos. Karalius žia, nes be sūnaus jam nėra prasidėjo. Vasario 12 d. ji bu Pastaromis dienomis Ryti
grasino šv. Tėvui, kada visų reikalingi nė užgrobtieji tur- vo iškilmingai atidaryta klie nės valstybes apniko nepapra
rikui V. Šauliui nurisdinus stas sniegas su šiek tiek šal
Angliju paplukdysiųs kraujų, tai.
upeliuose, jeigu šv. Tėvas ne-į Bėga metai. Kunigaikštis, pirmųjų bolę. Koks entuziaz čio. Tokių šalčių visgi, sako
ATLIEKAME
sutiksiųs jam duoti leidimo. kaip vienuolyno vyresnysis mas! Pilnutė salė žiūrėtojų, ma. čia nebūta jau nuo seno
Šv. Tėvas atsakė, kad jam pranašavo, nerado laimės už girdisi riksmas, šūkavimai. laiko. Turbūt, šios šalies gy
reikia klausyti Viešpaties Die grobtuose turtuose. Sųžinė jj Staiga, viskas nutilo, salėj “pa veni ojai . nėra pratę matyti
vo Įsakymų, ne karaliaus grų graužė, ilgėjosi savo sūnaus. sigirdo” nepcrlaužiama tyla, daug sniego.
Papirktieji pagelbininkai, plė kurioj girdisi smalsūs šnabž
sinimų.
Sniegas padarė nepaprastų
šiant svetimus turtus, dabar desiai. Rengiamasi pradėt di gamtoj atmainų. Tokių regi
Karalius, siekdamas savo už
reikalavo atlyginimo. Kuni- delį metinį įvykį!
nių, kaip kad čia dabar yra
manymo, grųsinimus įvvkdė.
. .
Greitai, Gerai ir Pigiai
Visa Anglija papluko krau- iSM,ks‘1’ ture3° dan» »<*">»««- “Dun, dun, dun, dun... būni., ne dažnai matosi.
,
mų.
Štai, medžiai, kurie rudenį
prasidėjo! Antras, trečias, jau
juose. Enrikas, atsiskyręs nuo
Praėjo 10 metų. Atėjo 1544 važiuoja pilnu smarkumu. Au išrodė lyg nuskurę, nuplikę,
Bažnyčios, rūpinosi atitrauk
ti ir visų tautų. Atėmė baž-• metai. Kunigaikštis suvargo, diencija spiegia, rėkia, ragi dabar apdengti skaisčiu, bal
nyčios turtus ir dalijo tiems paseno, laimės nepatyręs. Pa- na kegliuotojus nepasiduoti. tu kilimu. Kiti, pūšys bei eg
SPAUSDINAME:
didikams, kurie patys atsimetė i8/’
<a? T®1į®.la7° ™oke- lB tikruiu nepasiduoda. Kiek- lės, kurios visuomet žaliuoja,
nuo Bažnyčios ir vertė savo I
. uak4aiksciui atsisakius jvitnas visomis keturiomis va- atsimaino, kitais pasidaro,
pavaldinius atsisakyti, priim- !P<\e”.
1 t0<1° pagelbininko rosi ir nežinia, kas laimi iki kad negalima nei atsigerėti.
darni taip vadinamų “Virše- ™kal™s’
Pilasi ant pabaigos suskaičius ženklus. Keliai, vingiuodami per miš
Tikietus,
Bilas,
'Kunigaikščio ir peiliu perve Lyga padalinta į senesnius kų, lyg gyvatės, prasiskverbia
Laiškus,
Plakatus,
nvbės Priesaikų” ir tuomi iš
ria jo krūtinę.
Konvertus,
Serijas,
ir jaunesnius. Senesnieji turi į tolimų horizontų...
pažindami karalių Enrikų ADraugijoms Blankas,
Programas,
Girdėt, jog vakarų valstyKunigaikštis nežinojo, kad aštuonis tymus, o jaunesnieji
nglijos Bažnyčios galva.
Konstitucijas,
Posterius,
{tomis dienomis buvo grįžęs iš
Tai buvo 1535 metais. NorKvitų knygeles.
Įvairius atsišaukimus,
iRomos jo sūnus, dabar jau kuthumberland kunigaikštis na- .
_
reiškė karaliui savo ištikimy- n'8'aS lr sIapstesi tėvo r«inuo
DIENOMIS Į
.
Ir Kitokius Spaudos Darbus
bę ir gavo iš jo leidimų at se, padedamas savo gerų drau
gų,
ir
taikėsi
pasimatyti
su
imi i iš vienuolių kartūzų vie
L I ET U V Ą
nuolynų ir visų jų nuosavybę, savo tėvu. Tuo laiku, kada
Visais spaudos reikalais kreipkitės,
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS
pačius gi vienuolius išžudyti. kunigaikštis, pervertas galva
žudžio peiliu, šaukėsi Dievo
Tų priesaikų turėjo priimti ku
niguikšeio ataus Edmundas. ,«cIk’st'n«.'™» ” kunigo, kad
Būt tasai atsisako padaryti t4 !?!*’?’.
at,lk“ «■»Šventvagystę,
nepaisydamas
’r 1SS1Relbatl
amži‘
nos
prapulties,
jo
sūnus
Edtėvo maldavimų ir grųsinimų.
Pasip^nioja
kunigaikščio bro
bro-C“"^’..įpU(°k ' kambari P™
Pasipainioja kunigaikščio
lėnas Ričardas, kuris, niaty- mirštančio tėvo, besišaukian
2334 S. OAKLEY AVENUE
čio savo sūnaus ir kataliku
Specialiai traukiniai stovinti šaliniais garlaivio
danu
gilias visų padėtį, patsai pa- i •
Bremerhavene užtikrina patogiausių kelionę į
1© kunigaikščiui padėti, į
LIETUVĄ.
CHICAGO, ILL.
širdyje pindamas nuosa Sūnus Edmundas, tėvui nu
Pirkite
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dabar
savo
giminėms
Euro

vus planus: pašalinti savo pu rdėjant, pasisako kas jis per
poje, kurie rengiasi aplankyti Pasaulinę Chica
sbrolį Edmundų ir paveldėti vienas, kad jisai yra jojo sū
gos Parodų sekamų vasarų.
Telefonas Roosevelt 7790
nus ir tikras Kristaus Bažny
visų dėdės turtų.
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba
čios kunigas, išklauso savo tė
Vienų gražių dienų į vienuo
vo išpažinties, suteikia jam iš
lyną įsiveržia kunigaikštis su
rišimų ir tėvas po jo akių mi
savo palydovais ir pareika
ršta. “Pranašystė” išsipildo.
130 W. Randolph St.
Chicago
lauja, kad vienuoliai pripaži
Edmundo pusbrolis Rišarntų karalių Bažnyčios galva.
das buvo kunigaikščio įpėdi
Ortl
Žinoma, vienuoliai atsisako,
niu. Sužinojęs, kad grįžo ku
Kunigaikštis juos suima ir iš
BY CARL ED
BULL RUNN—— The Undiplometk A<eot tertoinly Clme a Most loopportune Time to Approach Bu.. Oo Ecoaoay!
nigaikščio sūnus Edmundas
siunčia į kalėjimų, kur jie tu
kataliku kunigu, apskundė jį
ri būti nužudyti, nes drįso
vyresnybei, nes katalikų ku
pasipriešinti karaliui. Vienuo
nigai neturėjo teisės gyventi
lyno vyresnysis, prieš išei
Anglijoje. Pusbrolio išduotas,
siant su savo vienuoliais iš
kunigas Edmundas buvo su
vienuolyno, pranašauja kuni
imtas ir patalpintas kalėjime.
gaikščiui, kad jisai nepatirKadangi kalėjimo sargas bu
siųs laimės užgrobtuose Baž
vo jojo draugu, tai Edmundų
nyčios turtuose ir kad ateis iš kalėjimo išleido.
laikas, kada galvažudžio ka Tai sužinojęs RiŠardas, pa
lavijas perskrios kunigaikštį siėmė su savim kuopų karei
toje pačioje vietoje, kurioje vių, ir išsivijo pabėgėlius.
tšiandie jis žudo nekietuosius Kun. Edmundas, girioje už-
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Užsukite Ktation tocfL, 970 k.
NUOA-TONE tub—«-M — J
j ovvcra
A
X ocivrj oroirrary
nedėlioję, 1 vai. po pietų. Nuola
paskaitų, B. Ivanauskas ^ pardavinėja ir tikietus “Pra si. kad supliektų New Britai- pdsirgęs plaučių uždegimu. fetkn vartojimui
prorTtyyTry
už ttienų dolerj, tikrieji yra
tinis Lietuvių Radfo PrOgrarrtUs,
— nepriimkite už(Mfipepftcs c*n*f kMM te 4 d«f*
Station WHEC„ 1420 k. ketver
L’eiroit padūmavo solo, K.
narystės”, kurių vaidins čia n’o Šv. Andriejaus klubų. A- Būvo didžiai gerbiamas gyve- pilnai garantuoti
°jų. »»utePgauti' tlkragais 7: JO *al. vakarė.
«b
jruslovas iš Roseland’o pade- __.........
.........................
*
S
">**•
■— ------- — — —
■ ■/
P.
... v,.
■*‘Qi
» IIII jikĮt i
t nmumiMHSuii giiwriiiTWi kM,.nr..-niaB»Mrli WiIR-Bi«ir u ti
s
Įdainavo eilerastį — “Vilnius
j- —
—... _b, ,-s
bus mūsų”. Kolegijos orkes
tru pagiicžė vienų kitų gra
žų muzikos dalykėlį, J. Kup
BILU u, filic
revičius iš Providence ir B.
Ivanauskas padainavo duetų,
ČAk — UIMAT'S
A. Naudžiūnas, So. Boston’o
gražbylys, skaitė kitų paskai
Bon cfcvikKj
? A,
tų,' L. Gylys su savo gitara
irgi neatsiliko, J. Stankus ,iš
<
V UMTH
Nęw York padeklamavo net
SO® J
du ilgoku eilėraščiu: “Mes”
ir “Liūdna Šalis,” }>o kurių
sekė juokų krėtimas J. Bal
<?*■='—J
trušaičiui iš Brooklyn ir J.
Stankus išreiškiant savo juokk>dmiškunio gabumus žodžiais,
du broektoniečiu J. Petkus ir I
L.. __
A. Šeputa kornetais pagrojo |
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Antradienis, vasario 21, 1933

P R A U O A S
I
s
Pbone
PULLMAN
0863
Avė., Chicago, 111, ,. 232,000
A. Stulginskas, 1628 So. 50
Avė., Cicero, 111......... 223,935
DENTISTAS
30
Kast lllth Street
Tel. LAFAYETTE 8067
A. Valančius, 1226 S. 501h
Prie Y. M. C. A., Roseland
Avė., Cicero, III......... 220,175
DR. A. RAČKUS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
DENTISTAS
GYDYTOJAS, CHIKURGAS
S. Stašaitis, 1413 S, 48th
i344* So. 49tb CL
Cicero, III.
6147 WEST 25th STREET
Utar.
Ketv.
ir
Pėtnyčiomis
X—SPINDULIAI
S. Balčiūnienė Turi 300,000 Balsus; A. Valan Ct., Cicero, 111......... 149,754
Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:80 vai- Ygk.
10 — 9 vai.
Tel. CICERO 662
8147 S. Halsted St
Chicago
3051 W. 43rd St.
A. Gilienė, 3131 Emeralcį
Perkelia savo ofisų iš
čius Pasiekė 200,000 skaičių
Paned., Sered. ir Subat. 8 — 9 vai.
Ir
(Prie Archer Ava. netoli Kedale)
Avė., Chicago, 111. .. 138,493
Kenoshos j Chieugų
2021 W. WASHINGTON BLVD,
Phone Bouievard 7041
Valandoa: nuo 8 Iki > vai. vakaro
Kitos vai. ant Washington Blvd.
P. Labutis užsikarščiavęs j nia po Bridgeportų. pradėjo K. feerpetis, 1710 N. Girard Pradės savo praktikų apie
Seredomis Ir nedėllomla pagal
4:20 — 6:30 kasdien
VASARIO 25 U.
Telefonai; Kedzie 2450—2451; arba
autartlea
varosi, kad pralenktu V. Sta- įlenkti kitus kontestininkus, ku st., Chicago, 111......... 136,972
Cicero 66,?. Rez. tel. Cicero 2888
Galutinos informacijos bus
DENTISTAS
'
ntikij, kuris keletu dienų at rie ėmė silpnėti. i
Office Phone
Res. and Office
paskelbta vėliau
Tel. Ofiso Ir Res. Grovehill 0617
2359 So. Leavltt SL
4645 So. Ashland Avė.
gal pasiekė pusę milijono ba A. J. Sutkus, vaukeganieRes. 6737 S. Artesian Avė. Prospect 1028
Canal 0706
lsų skaičių ii' tuo būdu pasi tis, taip-gi biskutį pasivarė
3’. J. Mažeikos: “Laivadir- _________ Aru 47th Street
laikė pirmą vietų. P. Izabu- per paskutines dienas,
Jau bai i“’,”,, “pijariSl” “Sena K- Tel. Canal 0121
New York, N. Y.
GYDYTOJAS ir chirurgas
čiui nedaug trūksta, kad pa
Ha ”’ “Ežero vargai” ir “MiPHYSICIAN AND SURGEON
F. A. Condrotas iš Pliila- giasi čia jaunųjų lietuvių me- lis,
2423 West Marųuette Road
»»
2403
W. 63rd St., Chieago
siektų tų skaičių ir iš pasku delphia, veiklus kontestinin- 'ninįnkų, susibūrusių į Lietu ško reginys,
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
DBNTI8TAS
OFFICE HOURS:
Nedėlioj susitarus
tinio jis varosi į pusmilijonin kas, visuomet gauna sekinių. ’vių Meno Ratelį (Uthuanian E. Janisienės; “
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Laivas” ir
2201 West 22nd Street
Sunday by Appointment
kus.
| M. Misiūnas gerai sukasi po Į Arts Circle) paroda. Šisme- ‘Ukininkystė.”
(Kampas Leavltt St)
TEL. LAFAYETTE 7659
Valandos: Nuo. 9 liti 12 ryto
HEMLOCK 8151
S. Balčiūnienė su 310,500 |Roselandų ir jam gerai seka- nįpįnkų ratelis kas met suruoNuo 1 Iki « vakare
J.
F.
Tamošaičio:
“
NeturiSeredoJ pagal sutarti
balsais smarkiai varosi, kad sį.
■ šia meno parodas lietuviams nįj Gyvasties.”
Gydytojas ir Chirurgas
Bouievard 7689
pralenktų A. Švilpauskienę ir į Vienu žodžiu, visi kontesti- ir svetimtaučiams.
(Naryauckas)
Res. Heratock 7691
4140 Archer Avė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atimtų iš jos trečiųjų vietų, ninkai darbuojasi ir visiems Si paroda prasidėjo vasario Be n,lnct,I> dar >ra ir da»2420 West Marųuette Road
kurių ji jau gan ilgai laiko. gerai sekasi.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
6 d. ir baigsis vasario 26 d. gl“" Paverksiu. Viso išstatyta
VALANDOS:
A. Valančius vis dar tęsia
Res. 2136 W. 24th St.
Pirmeilių stovis:
9 iki 12 ryto: 7 iki 9 vakare
vakare. Paveikslus galima mn74 P“''«kslai, kurių visų čia
DENTISTAS
Utarn. ir Ketv. vak. pagal su tart)
TEL. CANAL 9498
savo nenuilstantį veržimusi į V. Stancikas, 1706 W. 47tli tyli nemokamai, kiekvienų die įgalima išvardint, per daug
Rez. 6456 S. MAPLEVVOOD AVĖ.
4712 So. Ashland Avenue
viršų. Šiandien jisai turi 220,- st.. Chicago, III......... 515,955 nu, nuo 10 vai. ryto iki 10 ,tMo8 uži"lt’)- U<!‘uviai kvieVaL: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6669 Tel. Lafayette 5793
175 balsus, tiktai 3,000 mažiau! p. Labutis, 917 W. 34th st., vai. vakaro, Victoria viešbu čiami atvykti į Victoria vieš- Tel. Cicero 1260
X—RAY
'būtį, 51 st Ir
už A. Stulginskų, kuris per Chicago, III.............. . 497,893
ir 7th Avė., New
ty, ant kertės 51 St. ir 7 Avė.,
ilgų laikų kitiems ciceriečia-1 ą. švilpauskienė, 103 N. 20
York City
York City, bile dienų, iki 26
i Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Gydytojas ir Chirurgas
LIETUVIS DENTISTAS
ms rodė kelių. Dabar smarkiai Avė., Melrose Pk., III. 341,435
vasario. Vieta viešbuty yra 1- Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 1821 SOUTH HALSTED STREET 'Office: 4459 S. California Avė.
Parodoj išstatyta sekančių
valandai vakare
spaudžia Stulginskų. Ar jam
. . . . ,
.
. v,, mo aukšto pakiny “mezzamne Nedėliomis
S. Balčiūnienė, 2212 W. 23 memninkų-ių
ir Seredomis susitarus
Residenclja <600 So. Artesian Avė.
Nedėlioję pagal sutartį
kuriniai, piešti „
• v r
\ .
4847
W.
14th
St
Cicero,
111.
pasiseks, pamatysime.
tioor.
—
ii
”
Įžanga
veltui.
st., Chicago, III. .... 315,257
dažais> vandens spalvo
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
6 iki 8:20 vakare
Ofiso: Tel. Victory 6893
A. Gilienė smarniai veikdaS. Staniulis, 6651 S. Talman mis ir rašalu bei paišeliais.
Meno Vergas

P. LABUTIS VEJAS! V. STANCIKĄ
“DRAUCrVAJUJE

D A K T A R A

DR, P. P. ZALLYS

DR. S. A. DOWIAT

OR. ATKOČIŪNAS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIŲ MENO PARODA

DR. J. J, SIMONAITIS OR. J. J. KOVVARSKAS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. V. S. NARES

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAYOIŠ

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. GUSSEN

Dr. C.K. Kliauga

M. Kralikiūtės; “NaujovišDENTISTAS
Phone Canal 6122
Utarnlnkais, Ketvergals ir Subatomls
GRABO R IA I:
kai,” “Dainė” ir ( ‘ Egiptas.”
8420 W. Marųuette Rd. aru Weetera
DR. S. BIEŽIS
Avė.
Phone Hemlock 7828
N. Jasiukynaitės: “Gėlės”
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PanedOllals, Seredomis ir Pitnyčiomi*
1821 80. Halsted Street
LACHAVICH ir “Laivai.”
2201 West 22nd Street
Philadelpliijos jaunime, o ir
A.
Mackevičiaus:
“
Piūtė
”
,
j
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
AKIŲ flTDYTOJAZl
IR SŪNŪS
ir seniai, kurie mėgstate patrep-'
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti
CHICAGOJE
“
Lietuvė
”
,
“
Lietuvis
”
LIETUVIS GRABORIUS
sėti, nepamirškite susirinkti į
REZIDENCIJA:
Laidotuvėms patar
nauju geriausia. ~ ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. “Ant kiemo.”
6628
Su.
Richmoud Street
'
Šv.
Jurgio
svetainę
(kampas
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
A. Smailiūtės: “Ramus ka
dėl, kad priklausau
darbu busite užganėdinti
Telefonas
Republic 7868
Salmon ir Venango gatvių),
prie grabų išdlrbysTel. Canal 2515 arba 2516
mpelis,
”
“
Močiutės
palaikai
”
tėa.
2314 W. 23rd PI., Chicago
(vakare, 28 d. vasario. Nes t^ (
ir “Rūtos’
OFISAS
668 West 18 Street
V. Subačiaus: “Nulietų”.,.vakarų, kuris rengiamas Šv.
Tel. Canal 6174
1439 S. 49th Court, Cicero, III. E. B. Vasiliauskaitės: “Kai Jur«‘°
"audai. taiP
Moterų ir Vaikų ligų
SKYRIUS
----- TEL.-GICEI4G 5 92 7
6288 8. Halsted Bt
oo”
“vicJrdLmc
v
admainos:
“
Uu-ies
of
the
Specialistė
mas/' "Klaipėdos kraštas
TeL Victory 4088
Parish” — Ponios Parapijos
Telefonas Yards 1138
4145 ARCHER AVĖ.
“Jaunamartė” ir “Sekmadie
LIETUVIS ARIU
pavaišins
visus
labai
gardžio

Ofiso
TeL LAFAYETTE 7887
nio rytelis.”
t
Phone Bouievard 4139
SPECIALISTAS
mis “pončkomis” — doughL E. Virkietytės: “Jauny
Palengvino akių įtempimų, kuris I Ofiso vaL kiekvienų dienų nuo * iki
Graborius ir Balsamuotojas
nrits ir kiekvienas galės tiek Mtl priežastim galvos skaudėjimo, I 12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
stė” ir “Šokis.”
ivaigimo, akių aptemmio, nervuotu- nuo 4 iki H vaL vakare Ltaminltaia
Turiu automubilius visokiems
šokti,
kiek
tik jis norės.
aw>, skaudamų akių karštj. Nuimu ir Ketvergals.
GRABORIUS
V. J. Vitkaus: “Smėlio Ko
I
Atitaisau trumpų regystg
Res. Tel. Uyde Park 3306
Jurgietis aataractua.
reikalams. Kaina prieinama. pos”, “Laiveliai” ir “SavpieIr tolimų regystę.
Musų patarnavimas
Prirengiu
teisingai
akinius
visuose
'
visuomet sųžiningas ir
3319 AUBURN AVENUE sinys.'5
atsitikimuose. egzaminavimas daronebrangus, nes neturi
me i&laidų užlaikymui
aias su elektra, parodančių mažlauChicago,
BĮ.
E.
V.
Vyziūtės:
“
Lietuvai

rtas klaidas.
skyrių.

Rez.: Tel. Drexel 9191

PHILAŪELPHIA, PA.

J. F. RADŽIUS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. A. A. RŪTH

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 81 .t 8treet
Vai.: 10—11 v. ryto, 8—4. 7—9 v. y.
Nedėliomis Ir iventadlenlals 16—18

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. Ir Rea TeL Hemlock \ 9874

ŪR. J. P, POŠKA
3133 S. HAUSTFD STREET

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

Nauja, graži ko

I.J.ZOLP

plyčia dykai.

tė.”

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

3307 Auburn Avenue

1646 WEST 46th STREET
Tel. Bouievard 6808—8418

S. M. SKUDAS

Tel. CICERO >84

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET

SYREWICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už 885.SU

KOPLYČIA DYKAI

ANTANAS PETKUS

GARSINKINTES
“DRAUGE”

GRABORIUS
Koplyčia Dykai

4712

4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois

•

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

1.1. BAGDONAS

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

IŠTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių,graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios
Dėl Barmenų. Palaukite KUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisee

4605-07 South Herniitagc Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. 63rl Str.
Tel. Lafayette 3572

J. Liulevičius
GralNirluD

ir

Halsam iiolojas
Patarnauja Chi
cagoje ir apylin
kėje.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

8.

Kapitonas
Pasaulinianie kare

Specialistas ii

Rusijos

GVDO VIHAH LIGAS VYRU IR MOTORU PKR 2« METUS NEMURINT
KAIP VžSlSENMtblOM Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
SpeclalIAkat gydo Ilgas pilve, plaučių. Inkstų ir pustės, užnuodljimų krau
jo, odųs. Ilgas, žaizdų*, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingos ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus lėgydytl, ateikite ėla ir persitikrinkite kų Jis Jums galt pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų ir lėgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOM: Kasdle nuo 11 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.
4200 UtkT 2ffih sr ,
kampas Knelor Avė.
TeL Oravrford 667 i

Ofiso Tel. i Bouievard 7820
Namų Tel. t Prospect 1980

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8L
Valandoa: nuo 16—4: nuo 6—<
EMAMnvnlS! B-o 19 Iki

19

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.

Lietuvis Gydytojas Jr Chirurgas
<869 SO. WESTERN AVĖ.
Chicago, 111.

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nuo 19 Iki 18 dienų
Nuo 8 iki S po pietų
Nuo 7 iki I vakare
Nedel. nuo 19 iki 18 dienų

DR. CHARLES SEGAL
4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECUAL1STAS
Dtlovų, Moterų ir Vyrų Ligų
VU.: ryto nuo 19—18 nuo 1—4 ne
pietų: T—8:89 vai. vakare.
Nedėllomla 19 iki 18

Telefonas Midway 2880

OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE Tel. Lafayette 7875

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabai.

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogepųa
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų Ui
nuo 6 iki 8 vakare
J
Šventadieniais nuo 10 iki 18
Phone BOULEVARD 6483

TeL Grovehill 1695

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
Vai.: 9-11 ryto 8-4 ir 7-9 vak.

Perkėlė savo ofisų po numeriu

DR. JOHN SMETANA,

DR. MARGEIUO

vietų

DR. MAURIGE KAHN _
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

į

S32& SO. HALSTED ST.

DR. J. W. KADZEWIGK

4092 Archer Avė.

WISSIG,

4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Tel. Yards 1829

LIETUVIS AKIU 8PCLALI8TAB

Mirė Vasario 20 d,, 1933 m.,
4:23 Vai. pOpl«t, pUMEMIlŽlHUH.
Kilo ift Suvalkų rėdybos, Pun
sko purap., Žagari Akių kaimo.
Ap’erlkoje iftgyveno 83 metas.
Paliko dideliame nubudime
molerj Ona po tėvais Malioniutę, 3 dukteris:
Marga ret
Schnabel, Julijų, ir Tlllte Hybl,
5 aunas: Motiejų, Juozapų, Jo
nų, Kastantų Ir Pljušų. seserį
Barborų Htoekelis, žentus, mar
čias. anūkus, anūkes ir gimines.
Kūnas pašarvotas 2821 So.
Hoyne Avė. Tel. Canal 1357.
Laidotuvės jvjdts penktadie
ni, vas 24, Iš niCTiių 8 vai. bus
atlydėtas J Aušros Vartų par.
bažnyčių, kurtoje įvyks gedu
lingos pamaldos
už velionio
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas J i)v. Kazimiero kapines.
Nuoėlrditai kviečiams visus
gimines, draugus ir pažystamus
dalyvauti tiose laidotuvėse.
Nuliūdę
moteris, dukterys,
si»ai, seikiu ir giminės,
baldot n vėsa patarnauja grab.
8. P. Mažeika Yards 1188.

4142 ARCHER AVENUE
TeL .Virginia 0036 z

PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekinad. susitarus

PAPLAUSKAS

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS

TeL Bouievard 7589

DR. G. SERNER

Ofiso vai.: nuo 9-18 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. vaL: nuo 3-6 pų
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 8-6 vaa.
Bvenitulieuiaia pagal sutampu.

DR. M. T. STRIK0L1S

ASHLAND AVI.

MOTIEJUS

Antras ofisas ir rezidencija

6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PU LAIKĄ BU NAUJU IŠRADIMU. Ofiso valandos; nuo 8 iki 4 ir nuo
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 4 Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pag
sutartį

be akinių. Dabar kainos perpus plkainos pi-

1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.1

Tel. Boosevelt 7532

Bpeolalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 19 ryto Iki 8 voka
lu. Nedėliomis pagal sutarti.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM

T

DR. DAVID V. EFFRON

PHYSICIAN & SURGEON
Valandos nuo 9:30 ryto iki
.
t
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Hfisas ir Rezidencija
skirtų valandų. Room 8.
f
4458 S. California Avė.
Phoae Canal 0523
Valandos; 2-5 po giet. 7-9 v^k.

Seredomis po pietų ir Nedėldie
tik susitarus
8488 W. MARQUETT» ROAD

Res. Phone
£nglewood <641
Ventirorth 8999

Office Pbi
Wentwcrtk 9|

DR. A. R. McGRADlE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED ST]
Vai.: 8-4 ir 7-9 vsL vakare

TeL Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47th STREET
TeL .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgai
6558 S. HALSTED ST]
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vi
Tel. Ofiso Bouievard 6913-14
Rez. Victory 2343

DR, A. J, BERTASH
756 W. 35th STKEFT
Ofiso v*L: nuo i-s.

4.30-6.|»

t*

Antradienis, vasario 21, 1933
<♦ nU*
kuriems griežė mūsų pačių pn moterų, J. A. Valstybių pilie- Organizacijos tikslas yra ra jos svarbų. Be to, bus ir ma
Graudūs Verksmai
rapijos orkestras.
čių, susirinkusios vasario 14 ginti moteris įdomautis Ame- j zikalis programas,
Dainų mylėtojau. Sandaros svet., 3227 So. rikos politika ir naudotis su
Laikinoji Valdyba
STACIJOS
---------I
Halsted
st.,
plačiai
apkalbėteiktomis
teisėmis,
ypatingai
(Boul. 2056), taip pat ir pas
Su'atvaizdai',
Štai gera brightonparkie- ėjusios svarbų būti organizuo 11 varde. Ne tik iškelsime lieRengimo Komisijos narius: D
IR
Kaminskienę, 7228 S. Talman ‘*,anis pvoga paremti pirmų .tomis, neskiriant įsitikinimų, tuvių vardų, bet kitos tautos
Avė., A. Petrulį, 3015 N. 55th ,kHrt# lnfls’? Sv* Kazimiero se- 'suorganizavo
užčerteriavo pamatys, kad mes, lietuvės,
K OF L 20th COUNCIL 36
i-._ :_ ~__ i_________ t
*,i
.
-n
Kai Kurios Gavėnios
St., ir S. Šimulį, 2150 S. Hoy- seris> kurios -renfia did<di bu* Litbuanian Women Civic Lea- nesnaudžiame, kad dirbame
ANNIVERSARY
DANCE
Ketvirtadienyje, vasario 23 'ne Avė. (Canal 5474). Visiinco Paidy> vasario 22 d., 7:30 gue (Lietuvių Moterų Piliečių naudinga darbą šioj naujoj
Giesmės
Lets
all
meet
for
t
b
e
21st
d., 9 vai. ryto, Šv. Juozapo
Lyga). Išrinkta laikinoji vai- mūsų tėvynėj,
skubykitės įsigyti tikietus iš vakare, parapijos salėje
of Febraarv at Cameo Bali- Išimtos iš “Ramybė Jums”
parap. bažnyčioj, So. Chica
dyba,
į
kurių
įeina:
M.
Zolanksto. Visos vietos rezervuo Mes, lietuviai, turime petys
KAINA 10c
Kviečiame moteris lietuves į room, Archer Avė. and AVhipgo, įvyks pamaldos už a. a.
tos.
Biznio komisija į petį surėmę gelbėti seseris pienė, pirm., J. Gulbinienė, pilietes atsilankyti į sekanti lple St., for a good tiine. TTow
kun. Antano Petraičio, buvu
Nauja T^aida. Daug perkan
,
.
mokytojas šiuo krizio metu. 1 vieepirm., J. J. Volterienė,
Your
all
welcome
tiems duodame nuolaidą.
sio Šv. Juozapo parap. kle
2 vieepirm., A. Vaišvilienė, |susirinkim^’ kuris ivyks ket’ ® ’°Bt
Tikietų galima iš anksto
there.
Po
you
know
tliat,
the
bono, sielų. Bus trejos mišios.
“DRAUGAS” PUB. CO.,
gauti pas parapijos mok. vai užrašų rašt., A. Tankienė, fi- virtadienį, vasario 23 d., Sa- music vili be furnished bv
Iškilmingųsias mišias laikys
nnnsų
rašt.,
R.
Maziliauskiene,
įndaros
svet.,
3227
So.
Halsted
2334 S o. Oakley Avė.,
kučius, Akademijos Rėmėjų
Steplien’s Revelers.
velionius draugas kun. A.
Chicago, 111.
skyriuje, pas mergaičių soda- ižd., M. Juozapaičiūtė, E. Ši- st., 7:30 vai. vak. Bus renka- Į The tickets will be very
Skripka. Jis ir pamokslų pa
licijos pirm. ir kitur. Kaina mkienė, M. Šultz’ienė ir A. ma pastovi valdyba; bus ais- J pvasonable. only 35c, vour1
sakys. Į pamaldas yra pakvie- X Serga labai sužeistas JoT25c.
Našlaitė- Keserauskienė
kinama apie šios organizaci-'wanirobp included also. Entdirektorės.
sti visi Chicagos lietuviai ku jnas Gotautas. Vasario 7 d.
_________________________
l'ree 7:30 P. M.
‘ '
nigai.
j nuvežtas- į Countv ligoninę,
*vT
Nekalto Prasidėjimo parapi
The Couneil 36 invites one
.. Visus velionius draugus, pa- Polk ir Wood St., Ward 32.
jos choras vasario 26 d. ren
and all, young and old to.
žįstamus ir gimines prašau at Pažįstamieji ir draugai pragia parapijos naudai margu- Į
eonu* and ęnjoy tbemself’s for
vykti į gedulingas, pamaldas Sorai aplankyti. Lankymo vamvnu
Vakaras susi-1
•*
C vakarai
c
a very good tune. l’ųi telling Negirdėta Amerikos Lietu
it pasimelsti už a. a. kun. A-pandos nuo 2 iki 4 vai. popiet,
viams Naujiena
you, you won’t be sorrv when i
ntanų Petraitį, kuris per 25, Kas žinote, prašomi pranešti dės iš koncerto, teatro. Po
C. G. LUKŠIS ATVEŽE
programo
bus
šokiai.
Vakaras
you do eome.
metus mūsų tarpe darbavosi, apie tai jo seserims, sūnams
Pačių lietuvių Lietuvoje pa
įvyks
parapijos
salėj
7
vai.
Korcspondent Karan.
ir giminėms: Z. Gedvilams ir
Kun. B. Urba,
gamintą Pirmąją
Joe Munstvilui. Arba perskai vak. Įžanga 40c.
Šv. Juozapo par. klebonas
Lietuvišką Filmą 7 Dailų
tę šių žinių tegul patys nuva Tėveliai, mamytės, ne tik
Kas
mano
ŠĮ
PAVASARĮ
VAŽIUOTI
Į
LIETUVĄ,
“ONYTĖ IR JONELIS”
žiuoja.
P. V. patys atsilankykite, bet ir sajau
laikas
pradėti
rūpintis
kelionės
reikalais:
a)
iš
anks

ADVOKATAS
'vo sūnus ir dukreles atsivesPllnios pastatyme dalyvavo Valsty
105 W. Monroe St., prie Clark bes Dramos Baleto Artistai Ir Val
Įkite ir parodykite, kų jauni- i to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
Mažosios Gėlelės choro va ^mas veikia. Vietos visiems už-! ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
stybes Dramos Studijos Mokintai.
Telefonas State 7660
Visi Amerikos lietuviai būtinai tuValandos 9 ryte Iki 5 popiet
visada geresnes laivuose vietas gauna.
karas pavyko. Publikos prisi
West Side: 2151 W. 22nd St. laitai gražių *»
"'r*; T
J?Je.apgy“rt
,teks.
Dėžutės globėjas
kaimiečių
ir miesto
rinko pilna svetainė. Vadovau
' “Draugo’.’ laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
Panedėllo, Seredos ir Pėtnyčlos
veninio vaizdų bits daug gražių Ir
KRISTAUS KANČIA
vakarais 6 Iki 9
įspūdingų Lietuvos vietų. Apart to
jant mūsų varg. J. Kudirkai,
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
Telefonas Canal 0660
bus {domūs paveikslai Iš Jaunų U(Kantata)
pildys.
choras gerai atliko dainų da
Namai: 6459 S. Rockwell St. kinlnkų Ratelių Darbuotės Ir daug
kitų visokių j vykių Lietuvoje.
Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos
li. Solo dainavo
A. Pauliūtė,
Lietuvoje yra organizuojama ekskursija j Pasaulinę
X
BUS RODOMA:
Vakarais 7 Ik, 9
L. V. Cliic. Apskr. ‘Dainos’ jai akompanavo pianu B. MaiParodą Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
Telefonas Republic 9600
Vasario 21 d. švėnč. I’an. Nekalto
A. J. ZYGMUNTOWICZ,
Prnsltl. Pa i-a p. Svet. Marųuette Bark
choras rengiasi prie šv. kon llifinaitė, smuiką E. Mailiūnaitų į šių parodų ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
11 to WARD0 KANDI
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE
certo kovo 12
riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių
Kimball tė. Pijano duetų skambino Pau
DATAS
ĮŽANGA 25c, VAIK. 10c
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
Hali. Bus išpildyta kantata kštaitė ir Meiliūnaitė.
teiktos.
“Kristaus Kančia”. Kamball
BRANGI DOVANA
. » T*. -Jž’ •***‘ "T' ■
.
9
Kai artinasi balsavimo dieKomedijų
lošė
sekančios:
S.
Hali randasi prie Jackson
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
JAUNAVEDŽIAMS
'na tai visi kandidatai dirba tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus
Pauliūtė,
A.
Balsevičiūtė,
A.
Per Sj vestuvių sezo
Blvd. ir Wabasb Avė.
nų, kurie fotografuo
Sukauskaitė, A. Saučiūnaitė, išsijuosę, o už vis labiausiai pasaulio kraštus.
mūsų Studijoj.
Specialus Pasiūlymas: siąReikale
Tikietai iš anksto parsiduo-jjr Urbonaitė, E. Meiliūnaitė, A. J. Zygmuntowicz, kandiesant telefonuokite
Engleivood
da sekančiose vietose: “Brau- p Meiliūnaitė, N. Barkauskai daatas 11-to wardo. Šį kandi
58-10
5 Svarai “BURLEY
ge”, “Vyčio” red., Dievo A- tf, A. Pauliūtė, S. Montvilai- datų reiktų ir mums lietuvia
P. CONRAD
0023 So. Halsted St.
pveiz. parap. pas P. Varakulį, tė, A. Mickaitė, S. Klapataus- ms paremti savo balsais va
BEST” Tabako
(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.
724 W. 18 St.; Roselande pas kaitė ir S. Gimbutaitė.
sario 28 d. Išrinkus jį į laldea*$1eOO
S. Michols, 131 W. 103 St.;
manus, nieks nenusiviltų, nes
Komedija
gerai
išėjo.
S.
GiNo. Side pas V. Rėkų, 1850 , . ..
.„
. , .
;yra gabus ir gerai nusimanąs
TEL- 1
Kentucky Burley natūra
AVabansia Avė., Cicero, III. B.
2 PaS'.ZyTT
50 ™' politikas ir deda pastangų,
17#°?
laus lapo rūkymui tabakas.
Jankausko vaistinėje, pas cho dijo anauneeris, kuri visus pri- kad ji eitų tiesotu keliu. Rap.
Del papkės, cigaretų ar kram
ro narius bei vedėjų p. J. juokino.
tymui. Pats gerumas. Skanus
Saurį, 4635 S. Emerald Avė. Po programo buvo šokiai, Skaitlingas būrelis lietuvių
Jei manai pirkti antomobllj, ateik
ir malonus. Neturi kemikaln paa mus pirmiau, nes mes užlaikome
PERKAM
vieną. 18 geriausių ruBlų automobi
INSURANCE
T, < -;r> n
ar kitokių netyrumų. Nėra pa lius
— STUDEBAKER, kurte yra
4?ILTKILWICZ£(g
savo stiprumu tr gražumu.
Lietuviškus
NOTARY
gražintas, nei dekoruotos. dė . pagarsėję
Taipgi mes turime pilną, pasirink,žės tik daug pačio pagrindl- I mą vartotų karų labai prieinamą Ir
BONUS
PUBLIC
.MORTGAGE RANKERS
nebrangia kaina.
nio gerumo. 5 svarai padarys MIDLAND MOTOR SALES
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
50 didelių maišelių dėl rūky
44PS ARCHER AVENUE
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Telepbone Lafayette 7189
mo arba 40 susukimų dėl kra
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
mtymo. Tiesiog iš augintojo.
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
Atsiųskit mums $1.00 ir mes j
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
tuojau prisiųsim Jums 5 svn-,
^85.00 už $100
rų pkg. Burley “BEST TO
Už Lietuvos Bonus
BACCO.”

B

**•' f ^$v<

CHICAGOJE

PAMALDOS UŽ A. A.
KUN. PETRAITĮ

K OF L NEWS

ŽINIOS Iš BRIGHTON
PARK

EXTR&

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVA
DĖMESIUI

JOHN B. BORDEN

iš VYčiy - DAINOS CHO

RO VEIKIMO

IŠ POLITIŠKO LAUKO

“PASIRINK SAU KAS
GERIAUSIO”

MES MOKAME CASH
ant didesn;ų sumų
$86.50 už #100
#875 už #1,000

CLASSIFIED
f'

KANDIDATAS

v,

'

"

I
ALDERMANUS
DĖL 11-TO WARDO

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI
Mu»ų biuras sutelkia patarimus na
mų savininkams reikale nesuslpratijmų su rendaunlninkais. Maža narinė
mokestis. Ekspertų patarimas visose
namų savininkų tr rendauninkų rei
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara
kasdien nuo 8 vai. ryto lki 8 vai.
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto Iki
ptet. Įžymus namai orjglnallo Ir vie
nintelio namų savininkų biuro Cblcafoje.

LANDLORD8 BUREAU OF
CHICAGO

Visi 11-to tvardo piliečiai balsuokit už A. J. ZYGMUNTOWICZ, jis yra energingas kovotojas už žmonių teises, ir labai
palankus lietuviams. Visi už ZYGMUNTOWICZ, o jis reikalui

esant už mus visus, Nes ZYGMUNTOWICZ visų laikų su lie
tuviais labai draugiškai gyvena ir todėl gerai pažįsta mūsų visų
reikalus.

Tat be jokio svyravimo atiduokime savo balsus UTARNINKE, VASARIO-FEBRUARY 28 D., 1933.

Inkorporuetas
1642 Weat Dlvlslon St.
Tel. Armltage 2981—2952
Męs esame jau Šiuo adresu virė 40 m.

Pniefikau PranclSkaus Rimkaus 'S
■Lietuvos, Raselnų apskr. Jis atvažia
vo j Ameriką. 1909 metais tr dabar
butų 37 metų senumo. Pirmiausiai
gyveno St. Louis, Mo., paskui Oma
ha, Nebr. Dabar jau SeS, metai ne
žinau kur yra. Jei kas žinotų arba
' tu, brolau ISglrsi apie tai, meldžiu
tuojaus atsišaukti:

INDEPENDENT TOBACCO
GROWERS ASSOCIATION

134 N. LaSalle St.
Priešais City Hali
Kambarys 610

207-8 McClure Bldg.
Frankfort, Kentucky

TAVO BROLIS
PETRAS RIMKUS
5412 So. 32nd St.

Omaha, Nebr.

L KAUFMAN & CO.

The Most For Your Money

by
5332 So. Lohg
Avė.
tu

PEOPLES COAL CO.

TTL. ■■MtPI.IC

Turime tris pirkėjus — už pini
kus — dėl farmos Prlsiųsklte su pi
rmu lalftku klek akrų, kokia žemė.
Koki hudlnkal Ir klek prekė už akrą.

/ 5016 West 16th Street

Cicero, III.

Ciceros lietuvių kolonijoje
vienas naujas biznierius
atidarė ofisą.
PARK - GRANT REALTY

Geriausia kaina — Cash už
Real Estą te Gold Bonds, morgičius ir certifikatus depozi
tų. 134 North La Šalie St.,
Room 316.

EXCHAN0E
CICERO, ILI*

JAMES GODITU8, manager
Siunčia pinigus j Lietuvą.
Perka, parduoda arba tftmalno namtr ant farmos, farmas ant namų.
Padaro visokius legalius dokumen
tus notaros Notary Public.

CASH U« JUSp SENĄ AUKSĄ.
Mes mokame augftėluala kaina u'F
Apdraudžia nuo ugnies namus, au
sulaužytus senus stikso daiktus dan tomobilius Ir visokius daiktus.
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
Taipgi yra susitvėrus naujas taupy
bardo tikietus.
mo klubas po vardu Insurance Kov
HOME REFINF.RS,
inga Club, tai yra vlenlntėlė Ir stip
Kesncr Bldg.
riausia taupymo sistema. Dėl pla
S No. WahSMh Avenue
tesnių žinių kreipkitės j vlržmlnėtų.
Kambarys 600
I vietų.

2 tons or more

Kiekvienas Vardas parduoda
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj
Black Band. Jeigu norite gerų

III. Lump......... ’......... $5.50
Ky. Mine-Run ......... $5.20
W.V. Pocahontas M.R» $6.50
Tel. Pullman 5517

TUMONIS COAL CO.

anglių kreipkitės j Grane Ooal

t«-

Kompaniją, ten Jus gausite
riauslas anglis tr už mažesnę
kainą negu kur kitur.

Green Valley geriausios au
glys dėl pečių dideli lumpsai tiktai tonas .........$8.50
Pocahontas lumps .... $9.00
Summer Creek lump ..$8.00

,

Offers an attractive
February Bargain

Genuine Pocahontas
Mine Run 50% eoarse
2 to 4 tons................. $6 50
4 tons or more..........$6 25
Tel. PULLMAN 8296 8092

