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Socialisto Plečkaičio Byla
Įsrutėj
.lis mano, kad čia kaltos aČia trumpai atpasakosime plinkvliės, o ne . jis ir ne kas
abi Plečkaičio kalbas.
nors kitas. .lis negalįs pasa
Snvo biografijų Plečkaitis. kyti, lytui lenkai jo nešeljiė,
Plečkaičio “alibi”

RUSIJOJ AREŠTUOTAS MOGILEVO
ARKIVYSKUPIJOS ADMINISTRATORIUS

i

pradeda labai tyliai, lyg kiek nes jis tada būtų lenkų gynųsusinervavęs. .lis sakosi kur ju. Negalįs ir teigti, kad tik
ir kada gimė, kada ėmė poli- vienas savo pajėgom visa re-v?.
tinį darbų dirbti. Paskutini ngė, o turi nutylėti.
Seimų paleidus, matydamas,! Čia jis įrodinėja, kad tik
Glen Altą, Ga., nesenai įvyko nelaimė. Keleivinio traukinio antroji dalis užlėkė kad jo idėjų įkūnijimas vėl pavieniui tėra nepavojinga
ant sustojusios pirmosios. Atvaizduojama kas įvyko. Vienas geležinkelietis žuvo. Virš nutolo, kad fašistinė valdžia per Liet.—Vok. rubežių eiti,
30 asmenų, daugiausia motery, sužeista.
smarkauja ir mindžioja žmo- jei norį saviškius atlankyti,
BOLŠEVIKAI IR TOLIAUS NĖRA VILTIES LAIVYNŲ
nių teises, ėmė rengti Taura-. būriu eiti esu negalima. Be
UŽDARO CERKVES
KONFERENCIJAI
Jspėjimas automobilių
SUSEKTA NAUJA
ges ir Alytaus pučų, Alytuj to, ir pats aplankymas užtrausavininkams
PLANETA
T.ON DONAS, kovo 14. —
ROMA, kovo 15. — Kada
Šiandie Chicagos policija nejiavvkus, nepavyko ir Tau jktų persekiojimus, jei kas suI
•*
katalikiškas pasaulis ruošia Šiandie pranešta, kad jau ne
pradeda kampanijų prieš tuos ragėj. Jis tada pabėgęs už- žinotų, kad buvo pas savišTRAUKINIO UŽMUŠTA
FLAOSTAFF, Ari/.., kovo
automobilių savininkus, kurie f‘ienin'
vėl buvo gri- kius parėjęs. J š to jis lyg nori
si į maldų dienų kovo 19 d. už sama jokios vilties padaryti 14. — Dr. V. M. Slipber, as
M
rs.
Agnės
Astrauskas,
43
savo mašinoms neturi įsigiję j Ž<?S’ buvo sula<kyta'S ,a't ta- išvesti, kad jie nebūtų ėję būRusijos krikščionis kentėtojus, atatinkamų penkių valstybių tronomas iš Lowell observato
m.,
Klnnvood
Parke,
trauki

1939 metų valstybės “lais-Yoldciuaras jį per 24 vai. riu, bet iš to galima daryti,
apturima žinių, kad bolševikai karo laivynų sutartį.1
rijos, paskelbė, kad neišma nio užmušta. .Jinai vežimėliu
”
ištrėmęs.
išvadų, kad jie ir ne viešnių.
nepaliauja kovoję krikščionis
nių.
.Jei bus padaryta bent kokia tuojamose dausose susekta
vežė savo anūkų-kūdikį. Va
Kodėl jis būtent pas mūsų lankyti ėjo. Kadangi jis visa
ir uždarinėje cerkves ir baž sutartis, tas bus pareikšti tik nauja saulės sistemai priguli
Kas važinėja su senomis
žiuojant skersai geležinkelio
nyčias Įvairiuose Rusijos mie pageidavimai, kuri valstybė nti devintoji planeta. Kokia
“laisnėmis,” tas gali greitai tautos volskus nubėgo, kodėl to padaryti negali, tai teisbėgių
vienas
račiukas
įstrigo
ten bandas organizavo nesi-; mas tenebaudžia, nežinoda
stuose.
kaip dideli laivynų gali išlai ji yra, kaip didelė, dar neiš
pakliūti teisman.
tarpan padėlių. Kada ji mė
sako.
mas už kų.
Laikraštis “Osservatore Ro kyti.
tirta.
gino
ištraukti,
tuo
metu
užlė

mano” be kitko praneša, kad
Tai Įvyko kilus nesutikima
Areštuotas Oak Parko tei Kad jis tam tikrų laiką bu-į Baigdamas sakosi, kad jam,
kė ant jos traukinis. Moteriš
Ikišiol
buvo
žinoma,
kad
Rusijoj areštuotas Mogilevo ms. Francija, Italija ir Japo
sėjas Feron paliuosuotas pa vo vadu, neneigia. Tačiau vė- kaip politiniam veikėjui, da
kė
ant
vietos
užmušta.
arkivyskupijos administrato nija atsisako pasiduoti Ame saulės šeimynų, arba grupę,
dėjus 35,(MM) dol. parankos. liau jis nuo vadovavimo ro- bartinis nubaudimas yra gryVežimėlis
su
kūdikiu
garve

sudaro
astuonios
planetos,
bū

lės atsisakė ir gyveno tik dėl' nas kapitalas, ir jis, kiek jį
rius.
rikos ir Britanijos norams.
tent: Merkuras, Venus, Žemė, žio toliau nuvilktas. Kūdikis
MacDONALD GAVO PA to, kad negalėjo Lietuvon gri-'metų nubaustų, visa tai su
pavojingai sužeistas. Po tos
Marsas,
Jupiteris,
Saturnas,
žti.
’bonoru priims.
AUSTRIJOJ PAMALDOS
ESĄ GHANDI VYKIMAS
SITIKĖJIMO
nelaimės susirgo ir kūdikio
Uranas
ir
Neptūnas.
Nauja
Čia
Lietuvoj
tuo
tarpu
j>oį Paskutiniai jo žpdžiai teiUŽ RUSUS
“IGNORUOJAMAS”
planeta yra toliau už Neptū motina.
LONDONAS, kovo 15. — licija persekiojo ne tik jo vėjams, kaip -daugelis spėja,
no.
VI KNN A, kovo 15. — VieBritanijos parlamente kairie draugus, bet ir jo šeimų. Iš padarė neigiamo įspūdžio.
LONDONAS, kovo 14.
.
Studentai
kitokios
Jau seniau buvo spėjama,
tos visose bažnyčiose rytoj į- Iš Indijos apturėta žinių, kad
ji socialistai ir konservatistai jo žmonos atėmusi pinigus, jų Ko gi Plečkaiti# ėjo.
nuomonės
kad
su
Neptūnu
nesibaigia
vyks pamaldos dėl k rikščio- indėnų tautininkų vado Malin-;
iškėlė MacDonaldo valdžiai terorizavę, koletų dienų laikę
Šį klausimų stato pagrin
saulės
sistemos
grupė.
(Jai
ji
nių persekiojimų Rusijoj.
J tina (Įkandi sn savanoriais
Cbieago Universiteto atleti kaltinimų
dėl gyvuojančio suimtų, tanijię po tardytojus dai!. Juk bombas galima ir,
.
.
. .
-------------------Įvykimas (maršavimas) vals-j nesibaigia ir susekta plane kos direktorius Alnos Alonzo didelio nedarbo. Iždo sekre- (tų jo pareiškimų liudijo iri
••
.
.
.
,
.
doram
tikslui
panaudoti.
Jis
NEW YORKO ARKIVYS
tiečių tarpe nesukeliųs jokio, ta. (ial liegalinėse dausose y- Stagg tomis dienomis AVaslri-i torius Smnvden pranešė, kad Fneas, tačiau jis tatai sakosi pats nesisako, J draugai nutvKUPIJOJ PAMALDOS
: džiaugsmo, kad tas einasi a- ra daugiau saulės grupei pri- ngfone sflusųjų pus-jp Kong. nedarbas yra pačių konservą- tik iš kitų, liet patikimų gir- li, o spėliojimų yra visokių.
gulinčių planetų, kas gali ži- reso komitctui lifldįjo, kad sa- tistų iškeltas, kad darbo par-i
Pagaliau privertė jų
pie šalies nepriklausomybę.
Jei Plečkaitis yra idealistas
NK\V YORK, kovo 15. —,
non*
komam Universitete svaigalų tijos
tįjos valdžia rado nedarbą.
nedarbu, ti su ill° skirtis. Gal jis mano, socialdemokratas, kokiu
jį
Jo Km. kardinolas Jlayes pa-Į AREŠTUOTAS KALKU
Planeta Neptūnas yra taip vartojimas esųs antraeilis daParlamentas balsų -didžiu kad šeimos terorizavimas bu- piešė jo gynėjas advokatas
rėdė visose arkivyskupijos ba
toli nuo saulės, kad pastaro- lykas, kad studentai negiliau ma reiškė pasitikėjimo vald vęs tam, kad jį kaip (J. M. Faltin, tada nesuprantama da
TOS MAJORAS
Corolijanų iš priešų į tėvynę
žnyčiose kovo 19 d. turėti spe
sios šviesos ir šilumos tegu u- jų, ir tt.
žia.
rosi jo tėvynės meilė, šeimos
atšauktų, kad jis vėl būtų jos
cialus pamaldas dėl krikščio
KALKUTA, Indija, kovo na tik 1—900 dalį to, kų gan-, Tuotarpu blaivieji studen-reikalų rūpesčiai ir t. "p. so
doru ir ištikimu sūnum. Ta
nių persekiojimų Rusijoj.
15. — Areštuotas šio miesto na mūsų žemė. Tad susekta tai tvirtina, kad; Universiteto
RAGINAMAS SKIRTI
cialdemokratams svetimi da
čiau, kaip matome iš jo paties
—- --------------majoras Sengupta. Kaltina- naujoji
planeta labai-labai studentų tarpe svaigalų varILLINOISO ŽMOGŲ
lykai.
laiško Fricui, jis mano, kad
ATRASTI PLOTAI PRIGU- mas šalies išdavvbėįe. Jis,' niažai tegali gauti saulės švie- tojimas yra nepakenčiamas ir
(Jai jis grynai lenkų paka
LI VISAM PASAULIUI
mat, reiškęs palankumo Indi sos ir šilumos.
Stagg neteisingai ir atvirkš \YASH 1NGTON, kovo 15. žmona laisvu noru nuo jo sky likas.
j
jos nepriklausomybei.
čiai liūdi jo.
— Vyriausiam šalies teisme rėsi.
Dar kiti mano esant jį AKol
buvęs
Voldemaras,
jis,
j
DUNBEDIN, Naujoji Zela
DIDELIS GAISRAS
yra viena tuščia vieta įnirus
zefu N r. 2. Tuo jis galėjęs
ndija, kovo 15. — <Jryžtųs iš INDĖNŲ STREIKININKŲ
teisėjui Sanford. Prezidentas sakosi nė 'nemanęs Lietuvon ' tapti, gelbėdamas savo gyvy
Atimtas gydytojavimo
v 1
gyventi, nes'
.
.
pietinio žemgalio admirolas
KVERKTT, Mass., kovo 15.'
RIAUŠĖS
Hoover raginamas į tų vietų grįžti nuolatos
leidimas
.
.
‘ .
|
'be,
bę, jei
įei laikvti
laikyti jo
įo pasakojimų
pirma buvusios vyriausybes |
’
Bvrd pareiškė, knd ten jo at
— Gaisras sunaikino Merrin
i
w
i*•
,
paskirti
žmogų
iš
Illinois
val' teisingu, kad iš jo reikalavo
l)r. 11. J. Sclnreson atimtas J
padariusios rimtų jtagrin-dų
rasti nauji ledynų plotni turi1, BOM RAJUS, kovo 15. — mae Chemical Co. įstaigų.
. 4 . .
....
.... . i stvbės.
. ,. . , . .
... ..
iper 24 vai. iš Lietuvos išvvkti
.
,
,
,
.
,
,
gvdvto
avimo
leidimas
Illinois,
•
tokiai
(voldenianskai)
vald-!'
. . .
- . ;
prigulėti visam jmsauliui, l>et Byulla indėnai streikininkai Žmonėms daug baimės šukele
. . , .
, „
.
į ar mirtį pasirinkti. Panašiai.
valstvlx*je.
Apie
tai
paskelbė
ziai.
ne išimtinai vienoms Ameri-1 sukėlė riaušes. 52 žmonės su- nuolatiniai sprogimai. Nuos
IŠNAUJO KOVOS 18-ĄJI
juk elgiasi (J. P. U., o ne retai
valstyliės švietimo ir regis
Kada gegužės (i d. buvo akos .1. Valstybėms.
žeista. Sužeistų tarpe vra du tolių I ašių apie pusė miliono
PRIEDĄ
tokių parsidavėlių ramiame ir
travimo departamento direk
tentatas, kuris, kaip jis sako,
dolerių.
policininku.
kalėjimų sienose.
torius M. F. \Yalsli.
mažajam Voldemarui buvo)
STREIKAS SULAIKO
NFAV YORK, kovo 14.
Viena ar kita leistina įlaryDr. Sehireson ton nelaimėti
DIDELES TIKYBINES
nojaus upe įvyks Eucharisti
New Yorko advokatų sųjunga laimingas, tai jo viltys neeine
GARLAIVIUS
iti, vienok bombos, šautuvai,
pakliuvo už. neatatiiikamų pra
IŠKILMĖS UNGARIJOJ
nė proeesi.įa.
atrado, kari LS-asis konstitu-. auKt* •>’ J*s
mažai tikėjosi,
brauningai ir gausi amunici
ktika vinių chirurgijoje.
Šv. Mnthcrio katedroje vie
IliAVRK, Francija, kovo 15
cijos priedas (probibieija) y- ka<l '*1 Lietuvon galėsiųs grįja nėra žmonoms n r tėvams
— Didžiųjų Francijos kėlei-Į BUDAPFSTAS, Ungarija. šumon bns išstatyta šv. Ste- '
ra priešingas 10-ųjam prie žti. Tačiau nusivilt teko ir lauktini. Plečkaitis savo “ka
vinių garlaivių išplaukimas į — Šįmet U liga rijoj įvyks di pono karūna. Tų karūnų krik-1 Haffa paimtas kalėjiman kiui. Šis klausimas bus paves liek gražiu p. Tūbelio vald
pitalų” vargu būtų sumaži
Amerikų sutrukdytas. Strei delės, nepaprastos tikybinėj ščionini karaliui dovanojo Po-: Buvusis Chicagos aldenno- tas išspręsti vyriiiusiųjam ša žios sudarymu. Jis, sakosi, ne
nęs, jei būtų pasakęs kam tos
norįs kallM'ti apie Lietuvos į
piežius. Per 9(X) metų karūna nas llaffn jau išvežtas į fe- lies teismui.
kuoja jūreiviai.
iškilmės. Bus minimos šv. Kdovanos skirtos, kas jas davėt
valdžių išvis, tačiau p. Tūbe
didžiausioj pagarboj laikoma, (letalį kalėjimų Leavcmvor-I
(Tųsa 7-am pusi.)
: minoro 900 metų mirimo su
Su šia karūna nugarų (magia tli’e. Jis nubaustas dviem me- KITAS GAISRAS MANILOJ lis rimtas žmogus ir kaip as
ISPANIJAI GRĘSIA
kaktuvės. Šv. Kmmeras buvo
muo laimi padorus ir taktin
-rų) tautos praeitis tampriai tais už. nusižengimų prohibiciPOTVINIS
Šv. Stepono sūnus. Gi Šv. Ste
MANILA. U. S., kovo 15.
surišta.
jai.
gas. Tačiau... grįžti jis. ir
PINIGŲ KURSAS
ponas yra Ungarijos krikščio
— Manilos distriktų SingaMADRIDAS, kovo 15. —
J šias iškilmes Šventasis
------- - ----------pb‘čkaitininkai negalį...
niškos karalystės įkūrėju.
long palietė didelis gaisras
Gindamasis jis įrodinėja,
Šiaurinės Ispanijos kai-knrioLietuvos 100 litų . $10.00
j Tėvas pasiųs Savo atstovų —
Už norėjimą kolektuotl
Apie 5,(MM) žmonių neteko yinIškilmės
prasidės
tuojaus
ins dalims gręsia potviniai.
-vienų kardinolų. Iškilmėse da-’ Areštuotas J. Milas, kurs iš
kad jie nebuvo susitarę kų
Britanijos 1 sv. sterL 4.81
1 jiėso vanduo kįla.
ateinantį pavasarį.
Pačios lyvaus ir Ungarijos regentas vienos geležinkelio kompani- stogės.
nors pikta veikti, tik buvo su
Francijos 100 franką
3.93
svarbiausios iškilmių dienos Jlortby, protestantas.
sitarę sykiu vykti pas savišįjos reikalavo 500 dolerių(dauBelgijos 100 belgą
13.98
llngarijos
valdžia
pramato giau už jo sužeidimų. KompaUž automobilių vogimų Chi- bus rugpiučio 19—21. RugpiūCIIICAGO IK APYLIN įkius. Kur gavo ginklus, kas
Italijos 100 lirą
5.23
didelį
iš
svetimų
šalių
kata- 'nija
jam
jau vra
išmokėjusi
KBS. — Išdalies apsiniaukę; J vedė būrį. kokiais tikslais ėjo
< agoj suimta 4 vyrai ir 2 mc-įčio 19 d. išpuola šv. Stepono
Šveicarijos 100 franką 19.38
likit suvažiavimų.
273 dol.
teriški.
'gimimo diena. Tų dienų Dušilčiau.
,
nesiteik; Vaikyti.
.Vokietijos 100 markią 23.91
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PATYS SAVE APKALTINA.
Visi komunistu laikraščiai, kaip Rusijoj,
taip kitose šalyse, triukšmingai \ ienų balsu
protestavo prieš Šventojo TčVo laiški) apie
vedamus Rusijoj religinius
persekiojimus.
Maskvos sovietų valdžia užgynė tuos pefsekiojimus. Ji šaukė, kad Pijus XI, prisidengda'
mas religija, kvietė visų imperialistini pasaulį
pakelti kovų “tikrojo socializmo” šaliai, kuli
esanti viso pasaulio komunistų motiniška ša
•

limi.

Bet štai, kada Maskva užgina sakomus
persekiojimus, Paryžiuj leidžiamas komunis
tų laikraštis “ L’lhununite” tuos jiersekiojimus ne vien pripažįsta, bet apie tai dar j«tduoda įdomių žinių.

Argi ne keista! To laikraščio tam pačiam
numery protestuojama prieš Šventąjį Tėvų ir
kartu paduodama kuoplačiausių žinių, pamar
gintų vaizdais, apie religinius persekiojimus
Rusi jaį,

O' V. i
.'t»s e
Apie tuos persekiojimus tas komunistų
laikraštis tarp kitko rašo:
“Sovietų valstybė nutraukė taip vadina
mų savo •neutralumą tikėjimų reiksile... Ilgiau
sius metus vienuolijų valdomos žemės atim
tos ir tai visa pavesta vargšams valstiečiams.
Cerkvių luitai panaudoti proletariato gerovei
“Visa eilė cerkvių pakeista kliubais, kny
gynais. muzėjais. Visoj šaly naikinamos iko
nos (šventųjų paveikslai). Tuo užsiima patys
valstiečiai, kurie buvo pastigę tos ypatingos
pramogos. Komunistai jiems vadovauja.
“Jaunosios gentkartės, kurios pereina
sovietų mokyklas. Į tikėjimus atsineša, kaipo
j prietarus. Šie jaunieji komunistui be didelių
sunkenybių visur suvaržo religines iškilmes.
Didesniam to pasisekimui valdžia panaikina
sekmadienius ir įveda nenutraukiamo darbo
savaitę.
“Sovietu vnlstvbčs komunistai vykusiai

B

tikėjimų,

kuris

ilgus

šimtmečius

j«n-

Rūpinkimės Savo Ateitimi.

proletariatų”.

1930
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kovoju
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KUN. JUOZAPAS SVIRSKAS.

Francijos komunistų partijos eentralinio '
organo sjmeialėj laidoj atspausdinta keletas!

Mūsų ateitis Amerikoje su- sų katalikiškos visuomenės
laiškų iš Rusijos apie proletariato ”iHižaugų” kelia kaskart didesnio susini-' tautinio susipratimo ir duos-!
toj šaly. štai vienas tų laiškų, kmi pasirašo pinimo visuomenėje. Kas bus nuuio išdava. Mums reikia ir
kažkoks f'ebajev:
>*« lietuviais už 25—50 metų?Į toliau ja rūpintis, jų didinti
“Turki sodžius turėjo pornmžų ir liepa- Ar mūsų jaunoji kai ta, kuo-; ir tobulinti.
. ;
lankių vaikams mokyklų.
susirinkime iš met seniai išmirs, brangins; j>aug pasišventimo n><1(> į,
spręsta už 7.000 rublių nupirkti naujų trohė- mūsų tautos idealus? Šitie|wmmw|4 (oikU
Sitai jstaigtti
si ii- į ten jierkelti mokyklų. Bet km-gauti pi- ir panašūs klausimai tenka
|<aziIHįevoAkademijos
nigų? Susirinkimas išsprendė parduoti cerk- išgirsti unt kiekvieno žingsnio
,|ruiigijn, |M.t kartu
vės varpų. 400 svarų sveriantį. Tas reikalavi-(ir draugiškuose išsikaltoji- n>ika,'inga vifi" /.Uerikos He
mas pasiųstas atatinkamiems autoritetams, niuose, ir šeimynose ir draugikataHkų pnvailuu Gvr)>>
Neužilgo į Turki atvyko “Bedievių Unijos” jų susu uikmiuose.
Seserys ypač šį mėnesį, šiuo
narys l’etrov. .Jis jųulaeė keletą pasitarimų sa 1 Mūsų organizacijų metiniai |aįku kuomet švenčiame šv
Vietos komunistais. Vo tų konferencijų gy veli J. usirinki mai, seimai, kolite- Kazimiero, jų vien’uoli jos ir
tojai “vienu balsu“ išsprendė ne tik varpų rencijos negali aplenkti šito vįSOJi |ttutos globėjo, švente,!
parduoti, bet ir pačių cerkvę pakeisti mokyk- klausimo ir nuolat gvildeno jį praį$0 U1US atminti šv Kazi-i
la .
kaipo s\ arbiausių musų gy- n,jeVo {gt'svrų Vienuolyno ir
Kitas laiškas taip |»tt įdomus: .
i veninio problemų. Yra balsų. Akademijos reikalus.
“Aleno ir kultuvus oi guli uncijos sumobi- kiltie gana optimistiškai kaiAmerikos L. K. Federacijos1
lizavo visas savo jėgas pulti religijas. Įsakyta ba apie mūsų ateitį ir didelio Gcn(n) Valdyba, karštai pri-1
visiems teatrams nerodyti jokių filmų, kurios pavojaus, gręsiančio
mūsų tanĮaina
šitiems reikalams,!
galėtų tarnauti kad ir mažinusiai religinei tautybei, nemato. Teeinu di- miošinlžiai ragina visus Ame-i
propagandai. Pripažinta. kati. teatrai visur ir jdžiuma mūsų veikėjų reiškiu rjk(>s jį,tuvius katalikus savo?
visuomet rodytų vien priešreligines filmas. Y-'didelio susirūpinimo, nepasi <juoslljoin|s aukomis paremti!
pač priešreligines filmus labai geistinos Ka-J tenkinimo ir net pesimizmo.' p,
vajų_ rinkliavų.
ledų ir Velykų šventėmis, kad žmones ati-‘Kimo tiesa? Vienus ir kitus,
gim
Ig, Albavičius,
traukti nuo užsilikusiu cerkvių ir jose turimu !galima būtų pateisinti, jeigu.
Federacijos Pirm.
7
I
•
1
Šv. Mykolo parapijos klebena X : tb
! uriam <upamaldų. Meno draugijas sudaro menininkų mes, Amerikos lietuviai, gulė-i
grupės. Jų svarbiausioji pasiuntinybė darlio tame pasakyti, kad pas nius į AUKŠTESNIEJI IR ŽEMES kingi parapiečiai rengia šaunias pagerbtuves vardadieniui pa
minėti, kovo 16 d., parapijos srlėje.
kliubams gelbėti priešreliginėje kampanijoje. visa yra padaryta mūsų atei-;
NIEJI RŪMAI,
_________
Pagaliau, ir rašytojų unija jsakvietė savo na čiai užtikrinti, kad mes turi-Į
rius eiti darbininkų tarpan su priešreliginė- me viskų, kų kitos kulturin-j gios šaĮies kongresų sudaro : sti taip ar kitaip elgtis .jei šie kad ir: aldermonas, motormoi gos tautos, gyvenančios šioje jvieji rūmai: senatorių ir'neturi noro. Ir atvirkščiai.
nas, ir kt. Aloermoną galima
mis paskaitomis”.
šalyje,
yra
sukuriusios
savo
'rie dokumentai apie religinius persekioji
kongresmonų. Del didesnio pa!
senatas dažnai turi Irusiai pavadinti tarybininku
tautinei
gyvybei
išlaikyti.
mus Rusijoj yra padėti ne kokiuose kituose,
tankumo angliška spauda ir,svar!Styti tokių svarbių šaliai (tarybos nariu), poliemonu
bet pačių komunistų laikraščiuose. Tas aiškiai
Musų ateitis yra mūsų .jau-' mes patys tuos abu rumus at-| reikalų, kas kongresmonų įu- pilįeininku, bet motormonų—
įrodo, kati Šventojo Tėvo laiškas apie bolše koji karta, kuri bus tokia, skiriame pavadindami “aukš-:,na,ns visai nereikalinga ir kaipgi? Gal “motoro — • vedė
nepriguli. Se- ju ar operatorium t
vikų žiaurybės su krikščionimis yra teisin kokia mes ją padarysime, iš-Įtesniaisiais” ir “žemesniu i-1 i*eln8 tas
gas, ir kati liolševikai užsitarnavę smerkimo. auklėsime. Mums reikia dau- siais rūmais (tipper house ir,na^as turi toli mažiau narių,
Ašara.
\bt»t juose didžiumų visados,
Patys save raudonieji apkaltina pasaulio ginu savų mokyklų, ir moky-* jowpr house).
ukyvaizdoj ir dai- drįsta, šmeižti Šventąjį Tė tojų. Didžiuma mūsų parapijų j žemesniųjų rūmų pirminiu- 1 SU(laro įžymiausieji Šalies va- NAUJAS JAUNIMO DRAUvą.
dar neturi lietuviškų mokyklų. kas (speaker) Longworth yra.(la*kongresmonų rūmams.
Bet vienos pradinės mokyklos • priešingus tokiems pavadini- jtiuksta. Senatas patvirtinai
K Vi i pėdos krašto tautiškojo-Iiatttvhi jau- auklėjimo klau suko jofnai iš- mumis. Jis protestuoja,*7 kad visus prezidento skiriamus | ”
( ~
’
rišti
negali.
Mums
taip
pat
kongresmonų
rūmai
(liouse
of
auk
»
tuosius
valdininkus,
jis
A
110
kJ
”
_
pradžios
mino sujungti “Santora” ruošiasi sušaukti
Klaipėdoje šittis, Vytauto Didžiojo metais, iviivin
reikia nunpu-riuų
aukštesnių mokyklų, representatives) butų vadina- patvirtina visokias su sveti-Pau I,asirode Lietuvoje liau
jas jaunimo draugas — mė
akademijų ir kolegijų.
viso pasaulio lietuvių jaunimo kongresą. Kon
nu “žemesniaisiais”. Jis pa- 1,,o,uis šalimis padarytas sunesinis žurnalas
gresui laikas numatytas sekminių šventėmis,
Bernaičių Kolegijos tik gra žymi, kad kongresmonų ru- tartis. į tai atsižvelgus jam
būtent — birželio 10 d. Tomis dienomis įvyk žiu pradžių, užuomazgų turi-j mai nėra žemesni ųž senato-jr tinka “aukštesniųjų rūmų
“ATEITIES SPINDULIAI’
sta Klaiįiėtloje ir Mažosios Lietuvos Dainų me. Šv. Kazimiero Mergaičių1 rių rumus. Nes tie nuo kitų vardas.
šventė.
Akademija jau, ačiū Dievui, jokiu budu nepriguli. Tai yrn: Žodis “kongresrnonas” lieJisni geriausiai tinka ir AKongreso programa dar smulkiai neiš kellnti metai gražiai gyvuoja, dvi kas sau nepriklausomos tuvių kalbai gal ir neatatinka. merikos jaunimui, ypačiai be
dirbta. Šiomis dienomis renkasi visų Maž. Nitu įstaiga galime tikrai įstatynidavybės šakos, kurios, Butų galima jį pakeisiu “at simokantiems įvairiose moky
Lietuvos kultūrinių organizacijų atstovai šiuo džiaugtis, kailio pavvzdingn kartu ėmus, sudaro šalies stovu”. Bet tada išeitu, kad klose jaunesniojo
amžiaus
, žemesniuosius rumus sudaro moksleiviams.
reikalu pasitarti. Paskum numatyta sudaryti mokykla, tautiniai katalikiško kongresų.
iš Kltiip. krašto ir Didž. Lietuvos jaunimo mergaičių auklėjimo ir moks-i Kongresmonų rūmų pirini- “atstovai”, gi senatą — se
Savo pigumu tai pigiausias
ninko
Longvvortli
pažymėjiorganizaeijų atstovų darlm komitetą. 0 vieta lo židiniu.
natoriai. Tuotarpu aišku, kad
lietuvių žin natas ne* Ameri
Jų įkūrė ir veda pasišventn- ūmose yra tiesos ir netiesos, vieni ir kiti yra atstovais —
Klaipėdoje vasaros metu net labai kongresui
koje metams kaštuoja tiktai
tinka; suvažiavę jaunimo atstovai turės pro sios lietuvaitės,, šv. Kazimie-'rašo laikraštis “Brooklyn Ka bet vieni kongresmonais, kiti
$1.20, pusmečiui 60e. Mokslei
gos pasigrožėti mūsų pajūriais.
ro Seserys. Jos tikslas yra pu- glv”. Tiesa, kad, einant kon- — senatoriais. Kongresmonų
viams: metams 60e., pusiu.
Galima tikėtis, kad Mažosios Lietuvos ruošti daugiau mokytojų ir stitueija, abieji rūmai kiti žodžio prisieitų išsižadėti, jei
30c.
jaunimo inicititoriams sušaukti kongresą pri- išmokslintų lietuvaičių, kurios kitiems nepriklausomi ir kili mes surastumėm atatinkamus
| tars Didž. Lietuvos ir kitur gyvenančių lietu brangins ir palaikys mūsų nž- kitus nėra žemesni. Sena- lietuviškus vardus ir Anieri- Adr.: “Ateities Spinduliai’ ,
tautinius idealus. Ji vra mū-‘tas negali anų kitų rūmų ver- kos lietuviams suprantamu* Kaunas Laisvėj A! 3.
1 vių jaunimas.
IYvU'

į
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įžeidimus. Taip ir likau stovėti šven me, kad toje vietoje kautynių nebus. granata pataikys į trobelę ir—viskam
toriuje prie medžio, kol visi žmonės iš- , Tik retkarčiais kur-ne-kur susišaudy galas. Lauki... skaitai sekundes... bet
NUOSTABUS REGĖJIMAS. siskirstė, kol pasilikau aš tiktai viena Į davo rusų ir vokiečių žvalgai. Šiaip jautiesi nei gyvas nei miręs. Tas beri
ir priešais mane kunigo Senkaus gel buvo visa ramu. Bet, praslinkus porai bis laukimas, įkyrus nuolatinis svyravi
savaičių, staiga kyla baisiausios kau mas tarp mirties ir gyvybės — baisiau
(Iš atsiminimų apie paskutinį “Baltąjį" tonų smėlių kapas, žąliais vainikais iš
tynės. Iš trijų pusių granatomis ir kul sios sielai kančios. Lauki kokios nors
visų
pusių
gausiai
apklotas...
Marijoną Generolą kun. V. Senkų).
kosvaidžiais rusai pradeda pilti vokie permainos, netikėto įvykio, stebuklo.
Tie ir kiti metai prabėgo gan grei čius, o vokiečiai nuo Marijampolės pu Taip ilgai, rodos, tęstis negali... Ta
(Tąsa)
čiau kautynės vis tęsiasi...
tai. Staiga sugrojo karo trimitas ir pra sės tuo pat jiems atsakinėja.
Apie trečią valandą po pietų pra
ve Senkau, Baltasis Vienuoli! Šiandien sidėjo baisus, seniai žmonių pranašau
Kovėsi taip smarkiai, kad nebuvo
tave paskutinį priglaudžia šaltoji že jamas, Pasaulinis Karas. Apsigyvenau galima nei bėgti pas kaimynus į duo sidėjo didžiųjų granatų sprogimas. Mi
melė!.. Ten, nuėjęs pas Dievą, neuž tuo laiku tėviškėje. Puskelnių kaime, 6 bę nei kur kitur patogesnėje vietoje rtis grėsė kas sekundė... Aš pradėjau
miršk atgaivinti vienuolijos. Taip pat kilometrus atstu nuo Marijampolės Tė- pasislėpti. Mūšio vaizdas buvo toks visai neberimti. Apsidairiau, — mano
ir mus apsaugok, kurie šauksimės ta ’ vų trobelė buvo prie pat plento, kuris baisus, Itad be ugnies, parako dūmų tėvo trobelėje nėra. Jis kažkur dingo!
vęs pagalbos, nuo netikėtos mirties, iš Marijampolės tiesėsi Kauno link. Ne ir dulkių nieko nebuvo galima įžiūrėti, Tuoj prisimenu kaimynų pasakytus žo
ugnies ir karo...”
toli tėvų trobelės gyveno Skirgailų šei —viskas nyko dulkėse ir ugnyje. Gra džius, kad pirmiausia užmuš mano tė
vą. Argi? Gal jau užmuštas? Gal rei
Šitie kunigo Žodžiai giliai įsmigo ma, kurių trobos buvo taip pat tik per natų, šrapnelių šukės ir kulkos nardė
kalauja
pagalbos?!.. Dieve! Kur mano
man į širdį. Man pasidarė nejauku, bai keletą žingsnių nuo plento. Skirgailų į visas puses, nešdamos visiems, ką tik
tėvas?! Tokiu baisiu laiku išėjo!.. Kur
šeima susidėjo iš senos motinos, Skir- sutikdamos, mirtį.
su: žmonės iš tikrųjų kalba, kad bū
ieškoti?! Kur gauti pagalbos?! Mane
gailo,
jo
žmonos
ir
16
metų
dukters,
Tuo
baisiu
momentu
mamą
su
ma

siąs karas, baisus karas... O karo metu
apima
baimės siaubas. Kaip aš silpna,
žaisiais broliukais ir sesutėmis susodi
kiek daug nelaimių gali atsitikti, kiek mano draugės.
Artėjo 1914 metų ruduo. Rusų ka nome kamaroje bulvių rūsyje, o mudu kaip negalinga!.. Nėra pagalbos šioje
daug žmonių be laiko į kapus nužen
riuomenė
Vokietijoje buvo sumušta ir su tėvu vaikščiojova po kambarį ir lau- žemėje... Pradedu melstis, prašyti Die
gti... Supratau, kad ir man nėra ko la
vo stebuklo, kad apsaugotų tėvą ir mus
bai “mandrauti”: ištikus kokiai nors dideliais būriais traukėsi atgal į Rusi kėva, kas bus toliau: gyvenimas ar
visus nuo staigios ir netikėtos mirties.
netikėtai nelaimei, gal ir man reikės ją. Bėgančių kareivių buvo pilni lau mirtis.
Šiokia tokia viltis, — gal Dievas iš
Kautynės
vis
dar
nesiliovė.
Vienu
kai.
Tikrai
buvo
nejauku.
šauktis jojo pagalbos.
klausys.
Bet ji greitai nyksta: argi gali
Puskelnių kaimo gyventojai kasėsi tarpu rusų kariuomenė pradėjo trauk
Kažkokio nujautimo raginama pa žemėje duobes, kad apsisaugotų nuo tis, bet vėliau vėl atmušė vokiečių fro Dievas išklausyti manęs, kuri Jam taip
siryžau likti prie jojo kapo ir atsipra kulkų ir granatų. Tiktai mes su Skir- ntą. Tai vienur, tai kitur girdisi ir ma netikusiai ligi šiol tarnavau...
šyti už jam padarytus mano dvasioje gailais nesikasėme duobių, nes manė tosi granatų sprogimas. Rodos tuojau
Staiga prisimenu Marijampolės baž
Juzč Stalioraitytė.

M

_____

■

...

,

nyčios šventoriuje 1911 m. palaidotą
Baltąjį Vienuolį... Prisimenu, kaip ku
nigas sakė prie jo kapo pamokslą, kaip
ragino šauktis jo užtarymo pas Dievą
nelaimingose valandose. Prisimenu ir
tai, kaip aš meldžiausi prie jo kapo,
prašydama apsaugojimo nuo staigios
ir netikėtos mirties... Jis .mane išklau
sys, jis man išmelš stebuklą, — šmėkš
telėjo man mintis. Pradedu tad šauktis
jo pagalbos ir užtarymo.
III.
Atsimenu kaip šiandien, nors nuo
to laiko praėjo jau penkiolika metų.
Aiškiai atsimenu, kai, man atsistojus
prie lango, tolumoje buvo matyti, kaip,
sprogus didžiulei granatai, žemių ir dū
mų stulpas pasikėlė j padangę ir su
mišo su kraujuota ugnimi. Drebėdama
iš baimės ir išgąsčio, aš kalbėjau šiuos
žodžius: “Tėve Senkau, Baltasis Vie
nuoli! Jeigu tu esi danguje pas Dievą,
tai išklausyki manęs, lšgelbėki nuo bai
sios mirties mano tėvą ir mane ir visą
mūsų šeimą! Baltasis Vienuoli, išgirsk
mane! Padaryk stebuklą, jei gali!”

(Bus

daugiau)

šeštadienis,
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Prel. Maciejauskas Apie
Amerikos Lietuvius.

liolika.

KOMP. ANTANAS S. POCIUS

turėjau ke

Švėkšnos gaisro
•

’

Švėkšnos gimnazijoje jau
turiu keturias mokinius, kurie
yra gimę Amerikoje ir net
d raugas lankę ten mokyklą, o dabar

TEISIŲ SKYRIUS.
----- Rašo Juozas J. Grišius

jjimo. Ant visu šių “palisų”
(Tąsa iš 45 N r.)
ką. Toks gyvenimo
lanko Švėkšnos gimnaziją.
“Term” ir “Group’* ap-.lyra nustatyta suma, sakykim.
Daugelis žūna iš mūsų jau Įneš į namus lieliiviškumą ir *
•
'$5(HI.OO, $1,000.00 ir b t. u
visa šciinvna nuo
’
. .
„.
.. .,
Kas* liečia išlaidas tu, kurie draudos yra pigiausios, ‘ \\ no pagal. amžių
nimo |M«r mišrias jungtuves, j
ir rūšį .“paliso”
Ketai labai atsitinka, kad iie-,
•i*1110į norėtų apsivesti Lietuvoje, tai le Lite” brangesni, “10-15-20 • molJėjimas arba “premium’
tuvis ar lietuvaitės susituokę ite! čia kyla svarbus lėšų apskaičius visas išlaidas “ve- Vear l’aymeut” da brangesni, yra nustatytas. Žinoma, yra ,
i vvkstančiu Amerika.\meriKO- ° Endowment f’oliev” bran- Mindama taip vadinamų, kte j
kitos tautos asmeniu užlaiky klausimas, (lai kas mano, kad selijų " jvyKSTaneių
tų savo tautybę, arba kad vai leisti vaiką į Lietuvos moky- je, manau, kad dvi laivokor-rų,!,Usl•bitu ir dividendu, bet čia tai Į
kai būtų lietuviškai auklėja- klą brangiai uiinuos. Aš gi tės brangiau nekainuotų. Ge-i Daugumoj tų ‘polisų yra .a|.draudos agentų dalykas.
mi. Kaip butu grU/u, kad va tvirtinu, kad kainuos pigiau, riaus be triukšmingu “veseli- I rivilegijos, pav., kad po Iri į
“sukensilioti” ir gan-Į
l.eiieliciarv
kas |
-e.- metų
....... ................................
................
.■ ”. , .arba
..............
žinotų lietuvių jaunimas iš A-1 negu Amerikoje. Mokslas |db- jų“ apsiūti, kad tiktai per jų
merikos i Lietuva surasti sau nuos, skaitant knygas popierj amžių ramybėje gyventi, Pi|< ti nustatytą sumą pinigai- paims pomirtinę, turi būti vyamžiną draugą arba amžiną per metus $40, užlaikymas per iš anksto atsisakau nuo pirš- įarlia Ims užmokėta upūramia ras, moteris, vaikai, tėvai,
draugę.
j metus skaitant liūtą, . valgi, lio pareigų, jei kas norėtų pas Į ant tiek ir tiek laiko, arba broliai, sesers arba kiti artieasli ” iin:i
mi gimines
toksai, katras !
Kiek yra Lietuvoje gražaus baltinių plovimą kainuos nuo mane su tuo klausimų kreip- galima pasiskolint
tiek,
kiek
“
Įuilisas
”
vertas.
turi koki nors sąryši su ap
jaunimo, kurs svajoja apie A-,$1^0 iki $240, drabužiai ir tis. Bet neatsisakau duoti pa

(Pabaiga)

metikų, 1x4 neturi galimybės Į nvalytu1 $30. Tai is viso per tarimų, delei norinčių moks 'Pie “pailsai” vadinami “()rten nnvykli. Amerikos jauni- metus kainuos nedaugiau lus eiti Lietuvoje,bet tame ilinarv Poli, v” "ir yra skirtinmas gali tam pagelbėti ypačJ^’dO. Manau, kad vaikas Lie- dalyke gerus patarimus gali gesni mio “Industrini” tuo,
kad “Ordinary” “polise” ydabar, kada išėjo naujas jstn-M’ivoje per metus padarys to- duoti Tėvai Marijonai.
ra vardas ir pravardė to, kam
t vmas, kad Amerikos pilietis, į Idą mokslo pažangą, kiek paPrel. J. Maciejauskas. pomirtine bus išmokėta.
ar tai būtu vyras, ar moteris, daroAmerikoje per du meta,
Da turiu pridėti viena rūšį.
gali parsitraukti amžiną drau ncs Lietuvos oras'ir gyveni
Kiek žmogus turi plaukų. Kadangi šiandien Įvairiausio
mo
aplinkybės
palengvina
jau
gą iš kitos valstybės, lai aiš
ku ir iš Lietuvos tai padary nuoliui mokslą, jis netaip nu .Jaunystėje žmogus turi aut se dirbtuvėse yra įvairiausios
vargsta, kaip Amerikoje.
galvos apie 125 tūkstančius apdraudos, taip vadinamos
ti gali kiekvienas.
■
i
Nepatarčiau nei vienam, Į Lietuvoje yra mokyklos su plaukų. Augdamas, ypač. ,ne- “Group Insurance”, ir dau
nei vienai siųsti laivokartę ne internatais, liemiukains: Te •nomialėse gyvenimo sąlygose, giausia ant $1,000.00. 'Pik bė
pažįsta mani asmeniui ir vesti Vų Marijonų Mariampolėje ir žmogus kiekvienais metais da, kad, išėjus arba atleidus
iš tos dirbtinės, per 30 dičkių
sau žmoną, ari,a eiti až vyro Tėvų .Jėzuitų Kaune. Mergai- daug plaukų nustoja.
Moterų plaukai išsilaiko il tas “palisas” pasibaigia. Bet
pažinus tiktai is lotogral ijos. j tems, 'seserų Kaziineriečių
Geriausiai nuvažiuoti Į Lietu-j Pažaisly, bet ir švėkšnon ga- giau negu vyrų, dėl to mote-1 vienas eras dalvkas tuose
vą pas tėvelius ar savo giini- |jp, mergaites siųsti j bendra- rys nuplinka labai retai. Kai “palisuose”, tai yra, jei per
nes, pabūti bent keletą mėni1- būtį, kurs yra po priežiūra kas ši reiškinį aiškina. «tuo, 30 dienų cpdranstas paduos
sių Lietuvoje ir piršlių “me Seserų Elzbietiečių (vienuolių' kad moterų galvos dažniausia;prašymą, jam 1 išduos kitą
lagių” neklausant, bet gerų iš Karaliaučiaus) o berniukus nepridengtos ir jų plaukai “palisą” be jokio daktaro eg
nešunta. Be to moterys pinu zaminavimo ir jei žmogus tu
giminių patarimo pasiklau
galite
net
patalpinti
kleboni

kų trumpai nekerpa, neišardo rės neišgydomą ligą, pan.
sius pasiskirti iš daug, gerą
draugų ar draugę — paimti joje, nes ir dabar Įm ini kele-Į jų šaknų, dėl to jie ramiai Į džiovą, vėžį ir t. t., bus apdraustas be daktaro peržiurėšliuba ir parsivežti j Ameri- tą berniukų gimnazistų, o po gali augti.

draustu, ar tai giminyste, ar
kontraktu, kaip tai, sakykim,
apdrausto skolininkas. Čia
dalykas yra svarbus,- bet labai
maža žmonių tą žino, nes kada
Beethoveno Konservatorijos Direktorius, L.
palisas Ims užrašytas ant vi
V. “Dainos” choro dirigentas, kuriam pagerbti
sai svetimo žmogaus, tas sve
rytoj vakare Kimball Hali statoma scenoje Kan
timas “Beneficiary” gali nie
tata “Septyni Žodžiai Nuo Kryžiaus”.
ko negauti, nes jis su apdrau
stu jokio sąryšio neturėjo. sirodytų kai kurie klausimai naują. Dauguma palisų turi
Labai dažnai atsitinka, kad ar atsakymai neteisingi, tada punktą, kad pasidarius sauapdraustas aprašo palisą ant ir po mirties kompanija, gali žudystę. arba važiuojant Į Eujaunainečio kūdikio. Tada po atsisakvti mokėti. Bet, kad ropą, arba orlaiviu važiuojant,
mirties turi būt paskirtas glo palyginus šį punktą dauguma •' per vienus metas nuo paliso
bėjas, per Probatc Court, pa kompanijų turi įdėtą, taip va- išėmimo pasitaikytų mirtis,
imti pinigus. Del tų, virš mi dinama “Incontestabilitv Clau “Beneficiary” negauna potiktai
įmokėtą
nėtų palisų, be “Group Poli- se”, kurios reikšmė yra, kad mirtinos,
cv”. apdraustas yra daktaro po metų arba po dviejų metų “premium”, arba mokestį,
Vienas įstatymas yra toks,
i šegza minuoja mas ir aplikaciją gyvavimo pailso, kampanija
pasirašo apdraustas ir patvir negalės iškelti klausimą, kad jei tas, kam pomirtinė yra
tina. kad atsakymai į klausi ir neteisingai atsakytų. Už užrašyta, arba “Beneficiary”
mus yra teisingi, ir tie atsa tat yra visados patartino lai nužudytų apdraustąjį, jis ne
kymai yra dalis kontrakto su kyti seną arba senesni palisą. dali gauti pomirtinės.
apdraudos kompanija. Jei pa- negu “sukenseliot” ir imti Kaslink
sveikatos
arba

a.i'

Kompozitoriui Antanui Pociui Pagerbti
-DUBOIS’O GAVĖNIOS KANTATAii

SEPTYNI ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS”

SU DIDELIAIS VARGONAIS, KURIAIS AKOMPANUOS Mr. HAROLD COBB

IŠPILDYS

KIMBALL HALL

L. V. Chicagos Apskričio
“DAINOS” CHORAS
Vedamas KOMP.

ANTANO S. POCIAUS

Prie So. WaM Avenue
Ir lackson Bnilevard
Koncertas Prasidės

Lygiai 8 Vai. Vakare.

Be Choro, Geriausias Lietuviu Vyrų Choras Chicagoj Išpildys Shuherto Kurinį “KUR DIEVS.” Solistė S.LAURAITIENG Dainuos Gounod’o Veikalą “O,
DIVINE REDIMER”. Pats Komp, A. POCIUS Vargonais Išpildys Įžymy Bažnytinį Kurinį.
Visi Kviečiami Atsilankyti, Nes Tai Nepaprastas Koncertas. Bilietai Bus Parduodami Kasoj Nuo 7 Vai. Vak.
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X šv. Antano
.avėnios

i.v..

L

bažnyčioje,

pamaldos

įvyk

ia trečiadienio ir penktadie,o vakarais 7:30. Trečiudie.o vakarais C raudus Verks.ai giedam, o penktadienio
karais stacijos vaikSčioja.„a. Po stacijų teikiama palai■ninhnas su šš. Sakramentu ir

-.i

raportuojant

Kovo 10 d. Lietuvos Karei-

vaikiščiai

yra

ge

miesto valdžiai
nedorumų.

X Labdaringoji Ciceros kuo
pa is kalno pradėjo ruoštis
!,uuv
prie “Tng UrtV
dav”•. ”
Šįmet
tur
gegužio.
JUit įvyks apie 12 ,.d. ge
^UZ10, organizuoti j vienų Vyčių or. Įgyvi nimas
niekad neaklas.
X Praeity šeštadienio naktį,
ganizaeijų ir stengtis tuos ne- i Kur visuotinos meilės nė
koio 8 d., Cieeioa policija, la...
gaivalus “Snargliu'tcn gyvenime pasekmės nebus
•*
P"*™ •«*•
<•»<*«* Hetm-ių va,kežus. Anaktinius valkatas iš apylin
F‘° vis» luzin<> "uvežC ' miest0
Mal tie “s“‘SliQ

tas kojos
rlotesT

Sloan’s
Liniment

adoracija šv. Kryžiaus relikvi klubo” nariai pu- naktis
gaires šūkauja, žmones už
jos.
įm>

WWšgft

Šv. Dovido parap. vargoninin
ke, viena įžymiausiu L. V.
“Dainos” choro solisčių, rytoj
vakare Š vai., Kiinball Hali
Kantatoj *‘Septyni Žodžiai Nno
Kryžiaus" giedos so)o soprano
dali (“party”).

kabinėja, o ant galo eina pas

X Kovo 23 d. sekmadienyje,
italus į smuklę, savo kakarinę
mūsų šv. Antano bažnvčioje
prasidės Misijos, kurias ves į “with da«° wine” PriPiHi
'l’aip bedarant, kaikurių tėvai
levai Marijonai.
sijos tęsis dvi savaiti. i ir svetimi jiranešė policijai.

“Health Policy” tai tiek ga- daugiau nerūkyti ir dar nei
Įima pasakyti, kad laike li-:svkį nerūkiau.
gos, kad gavus pašalpų, reikia i — Tas nieks. Aš pereitų mė
didelės aplikacijos išpildyt ir nesi aštuonis syk prižadėjau
pailsai yra labai techniški ■nerūkyt. Taigi mano valia
taip, kad pranešimai, rapor- yra daug stipresnė.
tai. mokesčiai ir t. t., turį būt
Naujavedžiai.
padaryti per nustatyta laika
Vyras. —■ Šis mėlynių pajus
ir, jei tas nėra išpildoma, pa
atrodo labai keistas.
šalpos nemoka.
Pačiutė.
Gal
aš perdaug
j-

Esu patyręs, kad dauguma, dė.jau lazurko.
kurie turi ųuo sveikatos pa
Jonas. — Mamytė ar aš ga- 1
ilsus, mano, kad ir pomirties
bus apmokėti. Tas žinoma v- Ii u eiti ežeran pasimaudyti?”
Motina. — Gali. Bet griež
i*a .neliesa, tiktai jei iš priežas
ties tos ligos mirtų, tai ne- tai sakau: nepareik nuskendęs.
kurie palisai pažymi, kad iš Vai, tada aš tau sprandą nu
mokės $100.00 pomirtinę.
Tie
sukčiau.
palisai kai,) minėjau, yra la
bai techniški ir negalima daug
pasakyti bendrai; reiktų kiek
vienų tokį palisą peržiūrėti at
skirai
Kaslink “Accident” arba
nelaimės, taip pat yra svar
bu išpildyti visus reikalavi
mus ir raportus per nustatytą
laikų kad gavus apdraudę, ir
tie palisai yra labai tekniški,
arba apriboti.
Sakykim šiandien vartojami
palisai už $1.00 j metus bet
galima gaut pomirtinę tiktai
tada, kada važiuojama trau
kiniu arba gatvekariu, bet jei
mirtis atsitinka kitokiu bū
du, tai palisas nepadengia.
Jš to aprašymo galite su
prasti, gerbiamas skaitytojau,
kad diduma, apdraudos ben
drovės agentų, yra teisingi ir
sąžiningi žmonės ir išaiškina
palisą tai,), kaip palisas ištik
rųjų yra parašytas, bet ir yra tokių agentų kurie tik ap
lenkia tuos dalykus, idant nepatrotyti kostumerį. Daugelį
kartų atsitinka, kad agentai
patys nesupranta nekurinos
punktus paliso ir tokiu būdu
.neišaiškina, kaip palisas yra
parašytas, o nelaimei atsiti
kus, negalima išgaut pinigus
iš a jai raudos bendrovės.

metų,

Piniw.it ravaitė bus moterims,
antroji vyrams.

prašalinti,

kiekvienų jų Vių draugija rengia nepapras
tų vakarų su magiškais “stelti tėvų vaikai. Bet kai kurie
... .
.
.................... , X Nekurtos Cinuos lietuvnit.va,, „hv,,, daug,„u disc.pl,- (.s žnd., |)0 .y Vv|yk|j
uos parodyti vaikams savo na
vesti. Jau poruojasi. Tik gai
muose.
la, kad ne su saviškiais.
Patartina
visiems
Cice
X
rosj gHrieins
vaikinams
susi-Į
x
A,ei,‘‘ #a,i bnti akln’ bet i
ilnarinKaikurie

CICERO, ILL. ”

trokų

RADIO

ŠIANDIE, KOVO 15
YRA PASKUTINĖ DIENA IŠPILDYTI
INCOME TAX’Ų BLANKAS
Šiandie musų ofisas bus atdaras iki 10 vai. vak.
ir visiems Inconie Taxų blankas išpildysi me.
■
.u
Prie tos pat progos gausite pilnas informacijas ir pa
tarimus apie šių metų ekskursijas į Lietuvę.

KONCERTAS
I š

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St.

WHFC Stoties (T420 Kilocykles)

Chicago, Illinois

Telefonas Yards 4669

• ■ .t

ĮVYKS

PIRMADIENIO VAKARE, TARP T ir 8 VAI,

Per Rūmą
Amerikos Lietuvių Katalikų
Federacija šietnet organizuoja
ekskursijų į Lietuvę per Romą
arba taip vadinamą maldininkų
kelionę. Romoje aplankys Šven
tąjį Tėvą, katakombas, gražią
sias ir didžiausias pasauly baž
nyčias, šventas vietas, sustos dvi
dieni Neapolyje, iš kur nuva
žiuos į Pompėją. Romoje išbus
septynias dienas. Maldininkus
globos Romoje gyvenantieji Tė
vai Marijonai — didžiai gerbia
mas kun. - Prof. Būčys ir kun.
prof. Rėklaitis.

ŠAUNIAUSI KURINIAI

DAINUOS

šv. Antano Parapijos Choras Is Cicero, III.
SV. PETRO
HziZILIKA
Tai šauniausias
kūrinys Mietiniaitffeio ir Hnrntr»i iFnknrias.

Muz. A. MONDEIKAI vadovaujant

Šie metai yra Vytauto Didžio
jo metai. IŠ tos priežasties lhetuvoje įvyks visa eilė iškilmių,
kuriose daugelis Amerikos lie
tuvių norės dalyvauti. Pakelyje
iš Romos į Lietuvę, maldininkai
noi’ėdami, galės sustoti Obera
mergau mieste, kur šiemet įvyk
sta Kristaus Kančios vaidinimas
Ši ekskursija, iš New Yorko iš
plauks 1930 m. gegužės mė.n. 17
diena, laivu “Roma”, šis lai
vas yra didžiausias ir gražiau
sias iš laivų, kurie eina iš A
merikos į Italiją.

ŠIUOS RADIO KONCERTUS RUOŠIA

DIENRAŠTIS “DRAUGAS”
I R

PEOPLES FURNITURE CO.

Šiai maldininkų kelionei vado
vaus kun. M. Urbanavičius, M.

GAL Aš KLYSTU?

I. C.
Laivakorte į

Rašo John A. Skelly.
Ne. neklystu.
Pamalęs, kaip kaikurie žmo
nės sekmadieniais' greit baž
nyčioje užmiega,
supranti,
kad tai pasilsiu diena.
I « I ■*■■■

Valios stiprumas.
— Jurgi, ar žiliai, kad n«įy
turiu stiprių valių.
i
Pereitų savaitę prižadėjau L

Neapdj $1200 ir $104.00, o kelionė » Romos f Kaimų antra kle
sa $48.00, trečia $35.50. Taksai $5:00.

VISAIS KELIONES Į LIETUVĄ PER ROMĄ
Reikalais

Kreipkitės

Chicago, III.

GUI,” 2334 So. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, III,

arba PEOPLES FURNITURE CO., 2336 W. 63rd
STREET, CHICAGO, ILL.

J

FEDERACIJOS KOMISIJA
2334 So. Oakley Avė.

Savo pastabas dėl šių koncertų rašykite “DRAU

Tel. Roosevelt 7791.

Šeštadieni*, Kovo 1$, 1930
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teisės mazgoti lunkas tik du būda keliu tarnautojų darbin
kartus. Tų Įsakymų, firmų sa gumų.
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0
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fcod Cherry.
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Įėjo gerb. klebonas kun. J. Tų visų iškilmių buvo p. F. Kaeninskas lf
1 Tiška uskas, pa sveikino sėti i n- Bnižas ir p. Szilrazdauskienė. Winskus e
CHICAGOS LIETUVIAMS B
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dėkojo
visiems
dalyvavusiems
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ir pasakė:
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©B
O itingai
ringai p.
Toliau laivo laikomos h'‘ Slrazdauskienės.
Bud n k rg
rie taidoįa Etnines, arba savo draugą ar organi
Mišios jų intencija, jiedu ——• «***■ -»■
zacijos Barį, galės sutaikyti pusę kainos ant gru
M
J Mt dvneevieh rg
priėmė šv. Sakramentų. Gerb. !
bi} Ad
priežasčių:
K Nereikės mokėti komišinas grabodui už
kuu. Paškauskas vėlinu pasi-į
grabą.
silkė, kad savo gyvenime pir-Į
CUNARD
LINIJA
LIETUVON
2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja
nm karių t u įėjęs progų suteik’)
G.vcUfm ‘re£nh-'rlM<ftn laivų malama vilnas. Išplaukimui Iš Ncw
graborią.
ti šv. bažnyčios jialaiminiimj
Torko | soultiampton kaa SM>*a. Vienu 15 milžinų *ksproRlnli| laivų
To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
BEKENOAMA
AUCITAMA
MAURETANIA
50 metų išgyvenusiems mote
Naujas Altvatcr Kent Radio galintis grHansHii
rią, © aišku, kad tie pihigai bdt buvę išmokėti iš
• paaknl *A.n*wmtn ) Kaunfc.
Ta
15
Ncw
Torko
|
Kkaną.
OH
užgnnėdiufi Įnikojų «<u išvėizda% balsu rr kainu, Marystėj .
Puniatykftk l»n<1«na. pake
rr brangiau. Atskirt kamb., arjūsų kiŠėnlaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
ly. TMt*i uaalai j įjoarDrWvi virta, tara* namini* vau
tj'kito jnw>s šiandienų Fooplos Krautuvėse.
tHVeSe. KainA
Kiltim
Jubiliejalai yra
Šalvis
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra
nų kaa WKiy«a Wkn.ll. <U»fris. manrtaarna tarnuvlmaa, rral
labai
|wioiiiamB.
1
’
ilnai
Įrmigli
Šiame
)o v*roml laivai. Trastaa
turintis 80 metų ir p. kalvie
kitų Informacijų Irtanskltb bila
tepgva.
klesoa lAIVak-orTH j abu
^Cunard *rmto. arba raMyklt*
kaip pnndytafuo kabinėti*
nė — 70 natų.
Tt®*iai paa:
Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
ln- tūlai
Per 50 metų susilaukė 13
346 No. Miehigan Blvd.
to graboHaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j
IM.
vaikų, iš jų 9 jau mirę.
savo išnHrbystę k- jūs pasirinksite grabą už pusę
hKNGVŲs IŠMOKĖJIMAI.
Kiek lai tėvui ir motinai
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite musę patar ■
I
lhmfbutir Hi/fclę Mitvlnislą
senus miu'ihfrli'na
navimo, lai galėsite kreiptis prie bke graboriaus,
širdies skausmo buvo? Kiek r
3S
insfriernenhis.
kurs jums patiks.
tai ašarų išlieta? Kas gali tai
visa suskaičiuoti ja*r 50 metų?
DIES MOKAME CASH
L’Ž LIETUVOS 5% BONUS
Pp. Jonas ir Ona Šalviai
Yomautus

buklivis” ir vaidinimu. Pregrama bus plati ir žingeidi.
Programoje dalyvaus įuagikas
iš Kaukazo ir km vieliniai iš
įdarius Chicagos. Atsilankę
nesigailėsite nepajusite kaip
prabėgs keletas valandų. Va
karui duoda didelę paramų
ponas W. Barkauskus, gerus
draugystės narys ir rėmėjus.
Taigi draugystės nariai turė
tų nepamiršti tai ir atsilanky
ti skaitlingai.
Šis vakaras yra reNgiuuias
salėj 1334 So. 48 Avė.
Dar keletas žodžių apie pa
čių draugystę. Vietos lietuviai
gerai atsineša, pačioj draugi
joj tvarka pavyzdinga. Tur
tas netoli penkių tūkstančių
dol. Narių yra du šimtai su
viršum. Taip pat tvarkos uni
formuotų skyrius. Vadas yra
Petras Bernotas sceno.jas ir gabus artistas.
Šiais metais yia nutartu
per G mėnesius priiminėti 45
metų sveikus vyrus. Vyrai,
pasinaudoki! proga!
Susirinkimai Įvyksta kas
tretį sekmadienį 1 vai. po pie
tų LiifosSfiės svetainėj.

tg

0

0

1

0

Bogut Ig

0

Peoplss Furniture Co.
Krautuvėse

f:

i!

YRA ATSAMGIAUSIA VIETA LIETUVIAMS
PIRKTI RAMOS IR VISUS NAMĮ) REIKMENIS

nSEUNO.IL

MARGUMYNAI

į&

Atwater
Kent
RADIO

MHM

J. F. Radžlus ’
fiRABU IŠDIRBYSTtl
sekamą

ii.

«k-

CUNARD LINE

S

$65.00

yra dori žmonės ir pavyzdin
gi katalikai. 'I'aip pat da gana
gražiai atrodo pagal savo am-Į
žili.
Šalvių auksinio šliubo pažy-1
rėti atvyko labai daug svečių
nes
tik iš Chicagos, bet net ĮĮg;

Money Orderini į 1/ietuvų ]>er Rudio tikini 25 centai
Paskolos teikiamos Ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N LA SALLE St.,

$109

0IHCA00, ILL.

... ... •1 rg~...... r--rrpwTiiw*'H'iniiMniį

i

J. F. Radžlus (
Lietuvis Graborius Chicagoje
Skyrius:

668 W. 18th St.
Tek Canal 6174

JĮ

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088
■

■■■■■■■■■■«■■■■

2536-40 W. 63rd St
Hemlock 8400
Chieago,

BI.

,

4177-83 Archer Avė.
kifavette 31^1
Chicaga,

Rh

IBB

•—g ir-—

-

,
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DRAUGAS

6

-

RUTH HflNNA
McCORMICK

■■■-

PIRKO BUČERNĘ.

paaukbtų p. Naršui imies. Juos
laimėjo p-ni Kinkienė.

ANTANAS KAMINSKAS

1

sekmingai vedė biznį.
joj vietoj biznį ves daugiausia
P-nas Gadeikis yra patyręs.su svetimtaučiais. Tečiau apie
biznierius. .Jisai Roselande su tą vietą via ir lietuvių.
Geriausios kloties naujoj
St. Misiūnu po num. 4 E. 107
St. vedė biznį jier apie 9 mė vietoj.
Ten buvęs.
tus. Pirkdamas naują biznį,
p. Gnreikis draugiškai persis-

Varilu komisijos dėkoju vi-r Šiandie, kovo 15 d., p. S.
atidaro
Įsiems pasidarbavusiems, atsi-įGmleikis formaliai
bučernę
prie
57
gatvės
ir Mor
i laukusiems ir aukotojusiems
už pagelbėjimą mums suteikti gau gat. Tą bučernę jis pirko
nuo lietuvio Clias. Busti (Buseselėms tą dovaną.
čio), kurs per keletą metųįkyrė su savo partneriu. NauRėmėja.

REPUBLIKONŲ KANDIDA
TAS Į

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

JUNGT. VALSTIJŲi;

SENATORIUS
I
LAIMI ŽMONIŲ PASITIKĘ
J IMĄ ILLINOIS VALST.

ją ir politiniuose dalykuose
supratlyvai kalba su žymiau
siais politikieriais. Todėl ji tilt
ka atstovauti Illinois valstiją
AYashingtone.

Mrs. MeCormick yra pavyz
dinga motina, išauklėjusi šau
nią šeimyną.

“Štai dabar malonės laikas, štai dabar išgany
mo diena!” (Šv. Paulius Kor. 6, 2).

Gražaus balso tenoras, L. V. “Dainos’’ cho
ro solistas, kuris ryt vakare Kiinball Hali Kan
tatoj “Septyni Žodžiai Nuo Kryžiaus“ giedos
solo tenoro dali (“party“).

CHICAGOJE
ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ 8 SKY
RIAUS VAJAUS
X Miesto ligoninėje širdies i
liga 13 kovo mirė a. a. Ona1
VAKARAS.
AVEST SIDE ŽINIOS.

Misevičiutė 12 metų amžiaus
(2335 AV. 23rd Str.).

Ruth Har.na MeCormick
Mrs. MeCormick yra plačiai
apsišvietusi moteris, turėjo
patyrimo tautiniuose ir tarp
tautiniuose reikaluose, nes il
gai gyveno AVasbingtone su
savo tėvu Mark liauna, pas
kui su savo vyru ir galop kai
po Congresman-at-1 .arge,

I

I

Coiigressnuin-at-Largo Ruth j
liauna MeCormick yra vienai
iš tinkamiausiu moterų j Suv. i
Valstijų senatą. Ji yra nepa
prastos drąsos, gabumų ir
plątaus patyrimo. Ji yra neini-į
ilstanti darbininkė.
- I
Mrs. MeCormick yra gabi,!
patyrusi ir energiška kalbėto-j

Pirm. A. Nausėda
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044
Rašt. P. Fabijonaitis
2350 So. Oakley Avė.
Ižd. Kun. F. Kudirka
2334 So. Oakley Avė.
AGITATORIAI.*
Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba
2328 W. 23rd St.
I. Dimša
3230 So. Emerald Avė.,
M. Šlikas
10555 So. State St.
Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arba
agitatorius.

II

II

Marąuette Park. — Sek
X Vakar su šv. Sakramen madienio vakare, kovo 9 d.
tais Aušros Vartų klebonas įvyko vajaus vakaras, kuris,
atlaikė plaučių liga susirgusį' ištikrųjų, pasisekė. Žmonių
Petrą Mažėnį ir senai liegs- susirinko nemažai. Vaikučių
programas buvo gražus, taigi j
tanti Juozą Antanaiti.
X Ryt Aušros Vartų mo nei vienas, kuris atsilankė,
kykloje bus susirinkimai: a) nesigailėjo, o-tas, kuris neatė
Federacijos 3 skyriaus tuojau jo, nematė kai ko gražaus ir
po sumos ir b) Altorių Puo neatliko gero darbo.
Kaip visi jau žino, vajaus
šimo draugijos tuojau po miš
parų. Altorių Puošimo draugi vakaras buvo rengiamas tiks
ja rengiasi prie 15 metų sa lu prirašyti naujų narių ir su
vo gyvavimo sukaktuvių mi teikti seselėms pagelbą.
Prisirašė šie nauji nariai:
nėjimo, 23 d. kovo.
X Antanina Žolynienė iš Petkienė Ona, Šlapelienė, Joakių gydymo ligoninės vakar nikavičienė ir Gurskienė. .

Mrs. MeCormick plačiai ke
liavo po Suv. Valstijas ir po
užsienius, lieta moteris pasau
lyj taip gerai supranta tauti
nius ir tarptautinius kiauši
nius, kaip ji.

Aukų surinkta: po $5: kleb.
grįžo į namus laukti lig sus
kun.
Baltutis, draugystė Šv.
tiprės ir galės antros akies
kataraktos operacijai pasiduo- Kaži mero, Marąuette Park,
Prosevičicnė Ona; po $2:
ti.
X Šio mėn. paskutinį sek- Grebliunas V., Oškeliūnas A.,
Per prezidentinę kampaniją į madienį, 30 kovo, Aušros Var- Kazmarskienė A.; po $1: L.
AV’jliam MeKirley ji dirbo su
parapijos metinė vakarienė, Šimutis, kun. Vaitukaitis, Mrs
savo vyru senatorium Mark
.
.
. . ,
. .
Kauna. Ji yra praleidus vasa-U™ kunos T1S1 stroPiai ruo‘ Kazuell, Kalinauskienė, Mic
kienė, Beržinskienė, Vaišvilierities vakacijas tarp angtiaka-Įsiaslsiu ir dirbtuvių darbininkų.
X Vakarienės rengimo ko- nė, Butkienė, Prosevičius A.,
Pažinus darbininkų padėtį, ji misija, kurios prieky stovi Kardelis, Česnakas, Pučinskas,
rūpinosi įvestį įstatymus apie
j vedimą trumpesnių darbo va V. Duoba, ir sąjungietės, ku -į Prosevičintė E., Bardauskienė,
landų, pakėlimą algų ir bend- rios veda visą prisirengiamą- j Čereškienė, Druktenienė L.,
•ii pakėlimą -.lerbininkų.
jį darbą, uoliai darbuojasi. Kičas V., Samoška J., Sliimevakarienė nas F., Žagunienė Albina ir
Mrs. MeCormick vra bizniš- Šįmet parapijos
kų gabumų moteris. Ji turi!bus nepaprasta. Kadangi ki- Stoškus Stanislovas.
vieną iš didžiausią ir , avyz- tais metais parapija minės 25
Smulkių $2.20.
tl i noriausių fare.ų Illinois vals
m. jubiliejų, tai vakarienė bus
tijoj.
Iš viso surinkta $44.20.
fotografuojama ir, be to, nu
Mes stovim-' prieš p. Chas.
Be to dar buvo išleista
S. Deneeną dėlto, kad jis ap imta į judamuosius paveiks
laimėjimui
50 svarų miltų,
lipdo žmonių reikalus, o vei lus. Kuone pusė vietinių drau
kia Chicagos politinės maši gijų jau užsirezervavo vietas.
nos naudai ir to pasekmė yra
Kitos draugijos ir gi žada tai
įsigalėjimas grafto ir plėšimų.
STACIJOS
Mes prieš p. Deneeną dėlto, padaryti. Parapijos choras,
Su atvaizdais,
kad jis buvo už netinkamą kuris nesenai taip šauniai pa
Jonės Įstatymą.
sirodė per radio, vedamas
Graudūs Verksmai
Mes prieš Deneeną dėlto, varg. J. Brazaičio rengiasi
IR
kad jis neveikė prieš imigra prie programos. Dainuos nau
cijos įstatymą, kurs nėra tei jų dainų. Vakarienėn bus Kai kurios Gavėnios
singas.
Giesmės
specialiai pakviesti visi buvę
Per savo buvimą senatorium
A. V. parapijos parapijonni, Išimtos iš “Ramybė Jums’’
Deneen kalbėjo tik du sykiu
KAINA 10c
kurie dabar gyvena kitose
svarbiais reikalais.
Nauja Laida. Daug per
kolonijose.
Todėl mes norime, kad Illi
kantiems duodame nuolaidą.
nois valstiją senate atstovau
tą veiklesnis asmuo ir tarnau “DRAUGO“ ĖMĖJŲ SKAI
“DRAUGAS” PUB. CO.
tų žmonėms neatsižvelgiant į
ČIUS NUOLAT AUOA.
2334 So. Oakley Avė.
jų politikas, partijas, religijas
APSIMOKA SKELB
kilmę, tautą ar rasę. O tokia
TIS “DRAUGE“
Chicago, III.
yra Ruth Hanna MeCormick.
u:„

J. M. Kun. Pre
latas JULIJUS
MACIEJAUSKAS, Telšių
Kapitulos Pre
latas, Švėkšnos
Dekanas ir Kle
bonas, Šv. P.
M. Gimimo ba
žnyčioj, 6820 S.
Washtenaw Ave., duos dviejų
savaičių Misi
jas, būtent nuo

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrą specialistą, ne pas koki nepatyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.
Mano Radio — Scope — Raggl.
X-Ray Roentgeno
Aparatas ir vi'siškas bakteriol-ogiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tlk,ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gyi dytojui. neatidėliokit
neatėję pas
■mane.

fV

4%
n*

kovo 16 iki 23-Čio
moterims ir mer
ginoms, o nuo ko
vo 23 iki 30, 1930
m. vyrams ir vai
kinams. J. M. Pre

latas yra iškalbin
gais ir garsus pa
mokslininkas, bei
misijonierius. Visi
lietuviai yra kvie
čiami ■ dalyvauti
šiose misijose ir įsigyti sau Dievo
malonių.

.-

|

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Ir.ėjimas Rūmas 101®

20 W. JACKSON BLVD.

PAMALDŲ TVARKA. Rytais, šv. Mišios 7 ir 8 vai. Pamoks
las po antrųjų mišių. Vakarais 7:30 vai. pamaldos ir pamokslas.
Visus kviečiu uoliai lankytis į pamaldas, atydžiai klausyti
pamokslų ir įgyti per tai sau reikalingų Dievo malonių.
KUN. A. BALTUTIS, Klebonas..

Iš Amerikos Tiesiai Į Lietuvą
PER

BALTIC AMERICA LINIJĄ
Jums Patogūs Išplaukimai iš New Yorko:
LITŪANIA ........................ KOVO 8
ESTONIA ............... BALANDŽIO 3
LITŪANIA ........... BALANDŽIO 17
POLON1A .................... GEGUŽIO 1
ESTONIA
......... GEGUŽIO 17
Olieialė ir Vienintelė Amerikos Lietuvių I). L. K.
Vytauto Jubiliejaus ekskursija išplauks laivu

Treatmentai visokių ilgų. reu
matizmo. nervų atitaisymo, šalčio
ir taip
toliaus,
su elektriniais
prietaisais Violetiniai Saulės Spintlu'.ių treatmentai.
Mineralinės,
sulferinės vanos
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo
visokių ligų.
Moterų Skyrius atdaras TTtarntnkais nuo S iki 12 vai. nakties.
Kambarini dėl pergalėjimo.

1657 WEST 45th ST.
Kampas Paulina Street

v

Nuo S vai ryto Iki 1 v. nakties.
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.
I'hone Boulevard 4552

Tai bus išimtinai vienų lietuvių ekskursija. Visos
pust angos daroma, kad tą ekskursiją padarius isto
rine, atmintiną ir pilną įvairumų ir malonumų.
Prirengimui prie šios garbingos ekskursijos arba
prie kitų išplaukimų be atidėliojimo kreipkitės į mus.
Turėdami ilgų metų patyrimą laivakorčių biznyje,
galėsime visus jūsų reikalus atlikti taip, kad jūsų
kelionė į Lietuvą ir sugrįžimas į Ameriką Įvyks be
jokių sutrukdymų.

A ■■■■■■■■■■ ■

; Reumatizmas sausgėlė.
a

■
B

Laukiame jnsų greito atsiliepimo į mus asmeniškai ar laišku.

PaulP.BaltutisSCo.
TEL. YARDS 4669

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS
SULPURINĖS VANOS IR
ELEKTRIKINIS GYDY
MAS

A. F. GZESNA

LITŪANIA — GEGUŽIO 26

3327 So. Halsted St.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
i po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
po pietų

Chicago, III.

■
■
B
■
■
a
■
■
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Ręalkankyklts savęs aka namala. Reumatlamu. Sausgėla.
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
— raa*n«nų auk imu: nes akaudėjlmal naikina kūno gyvybę
Ir dainai ant patalo paguldo,
CAP8ICO COMPOUND moatls lengvai prašalina vlršmlnėtaa ligas: muma šiandie daugybė įmonių siunčia padėka»onea pasveikę Kaina tie per
našta llo arba dvi ui ll.ėl.
Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: "SAL/TTNI8 8VEIKATOB" augalais gydyties. kai-

■

H

a
■

g
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Justin
Kulis__ . ■_
BMP South Halsted Street
CHICAGO

ILL.

"
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čiami laiku susirinkti, ne« tu j susirinkti 7 vai. ryto. Dievo
rime daug darbo lnlxlnr'ybėst Apveizdos parapijos avėtaisrityje ir naują pranešimą ir uėj, ifi ton eisimo bažnyčion, ,

ANTANAS ČIAPAS

Centro, kuriuos turėsime ap
tarti.
i .

Nu pagarba

DR. R. G. CUPLER

Sekretorė.

Bridgeport. — D. t. K. Vv. .

Boulevard

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir 94-tas 8treet
Telef. Canal 1712-4141

l

Valdyba.

daktarai

HMvsay mu

Valandos: I Iki 4 p p. Panedėlia'
Ir Ketvergais rakai-*

141*

Ofiso Tel

Ofiso Valandos; • Iki 12 1 Iki i
dlsog. Ir 9:99 iki •
-akas*

tauto draugijos inonobinis 5-U♦608 8 \8HLANI
'V|<
Ak. Rem. Centro Bus-mas. ‘ ririnkimn* įvyks sekmadieny, *. 1 - <-,■ ■
■ .
Netoli 40tb rttr»*
*♦«•*>»
— Av. K. A. Rėmėjų Dr-jos' kovu 16 <1. 1 vai. dieną, Clii- prt»o t«i. virginia oise
.. .II.Į.JJ »»■■■■
. ..S— . ■ ---Rezidencijos: Vvv buren 584k
C'-ntro ms-luos bu* rytoj, ko-'cagos Lietuvių Auditorium
vo 16 d.^ 2 vai. po plotų, Vie-lsvet.
nuolyiie, Chicagojė.
Visi nariai būtinai malonė*
YtlYTOJAS ir CIlIKCKl.As
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vajau* motu ilr-jos reikalai kitę dalyvauti, nos turim svar
4142 Archar Arenl.a
ifisa* 2403 U 63 Stree’
dideli ir nvarbfta. t’žtad visų ibių reikalų svarstymui. TaipVai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
kerte so
W«eter >
<»*!»•>•
skvrių atstovės būsite malu- gi nepamirškite savo mokes
2 Iki i ir 6 Iki t v. v
Tel erospec’ '42 i
Nedėllomis nuo 10 Iki 12 ryto
•.indėnei jb
?8R*
s.
nio* suvažiuoti, Taip-gi labai {čių sumokėti. P. Killis, rast. Namų
Ofisas 34lt Franklin Bivd
Tel Canai 9994
Vai.: nuo 2:20 Iki 0:20 vak.
prašome grąžinti buvusios .
.......... — ----- —
Valandos 2-4 po pietų Ir 1-9 v >
Nedelioj paga) susitarimą
Centro vakarienės parduotų SOCIALISTO PLEČKAIČIO Ofise Tel. Canal 21X2
bilietų pinigus ir likusius bi
BYLA
Namų Tel. Lafayetts 0098
Ofiso Te). Kedzie 0482
I
lietus; atvežti pilnus rapor
Rezidenclos Tel. Dreael 0191
(Pabaigų nuo l-ojo pusi.)
tus.
Valdyba.

DR. I. DUNDULIS

Ir

Of.

OR. S. A. BRENZA

Vlctory .«*'
Tel

Rea

2114

Hemlock

DR. J. P. POŠKA
IIAIaSTKI* <TREE1

3133 S

OR. J. J. KOWARSKIS

Antra* ofisH* • »

6504 S

'rt«*n« i:»

\RTEK1AN

Wh

Ofiso Vai

Nuo 9-12 rytais
mm T-».
vak
Antro Of
Vai.
Nu<
Jt p<
piet Utarn lr Subat
Nuo X-9 ml
šventadieniais pagal nutarime

Tel. Canal 6764

H4h-

Hepilbll.

DR. A. RAČKUS

' ..-uviį

----------------------------

Įžymu* Imritonas, L. V. “Dainos” choro so
listas, kuri* rytoj Kimball Hali Kantatoj “Sep
tyni Žodžiai Nuo Kryžiaus” pildys solo bari
tono dalį (“party”). Be to pirmadienio vakare
p. Čiapas dainuos iš radio stoties W1WC “Drau
go” ir Peoples Furniture Co. programoj nuo 7
iki 8 vai.

CHICAGOJE

j

Sprendimo pasėkos

jgstaniosios medžiagos sutar
tam piktam darbui, šios by
ADVOKATAI
los nepadarė aiškesne. Ant OPTIMITRISTAI
Lietuvos metama didelė dėmė,
kurią teismas nestengė paša
Tel. Vlctory 8278
A. A. OLIS
linti.
,
Jei teismas būtų šią bylą
DR. G. SERNER
ADVOKATAS
nagrinėjęs, kaip Červoncų faLIETUVIS AKIŲ SPECIABISTAB
lsifikatorių bylą, gal būt pa
Vakarais
aiškėję keno kito asmens nie
8241 SO. HALSTED STRKBT
Tel. Vlctory 9662
kšybė, bet nebūtą kritusi dė
7-9 jai. vak apart Panedėlio lr
mė ant visos tautos. Taigi šis
Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
bylos nagrinėjimas nedavė’
3265 S. Halsted St.
taip laukiamos šviesos nušvie
Vai.: 10 vai. ryto—8 ▼. v.
JOHN B. BORDEN sti Plečkaičio gaujų darinis.
Nedėlioj 10.12
(John Bagdith>nas Borden)
Boti
Kas kaltas, kad byla buvo
ADVOKATAS
’ taip, o ne kitaip nagrinėja
105 W Adams St. Km. 9117 ma, nežinia —* gal kaimyniniai DR. VAITUSH, 0. P. D.
Telephone Randolph 2727
geri santykiai, gal teutoniška
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. pagieža, kuria atsirūgo kryTelephone Roosevelt 3090
žuočių pilies teismais, “R.”
Name: S iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOSEPH J. GRISH

Aurelija.

PRANEŠIMAI.

(Juozas J. Grisius)
ADVOKATAS

4631 S. Ashland Ave. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2800

Marąuette Park. — Nekalto1

IŠ SĄJUNGIE6IŲ VEIKIMO Prasidėjimo Panelės šv. mer
Brighton Park. — Vietos
sąjįmgietės laikydamos susi
rinkimą kovo !) d., užsibrėžė
gana gražių darbeliu nuveikti,
ypatingai atatinkamai pami
nėti “Motinos Dieną”.

gaičių sodai ici jos ekstra susi
rinkimas įvyks pirmadieny,
kovo 17 d., 1931), 7:30 vai.
vak., parapijos svetainėje. Visos narės .būtinai turi susi
rinkti, lies via labai svarbus
dalykas apsvarstymui.
Tų dieną turi įvykti tuij»-gi
visų vaidintoji) rejndicija at
einančiam jierstatymui.

Gegužio 11 d. vietines sąjungielės nutarė bendrui eiti
prie Šv. Komunijos ir išklau
Valdyba.
syti šv. Mišias. Tą pačią die
ną vakare yru nutarta suruoš
Marąuette Park. — Labda
ti vakarą su įvairia programą.
Pačios nutarė suvaidinti vei rių šąjungus 23 kuopos susi
kalą ir taip pat paprašyti įžy rinkimas įvyks sekmadieny^
mius dainininkus ir kalbėto kovoIGd., Gimimo Panelės Šv.
jus. Prie šio vakaro bus' pri pamp. svetainėje, 2 vai. jh) .
pi’dų. Visi bdMiaryJiė* nariai,!
jungti ir vajaus reikalai.
Nor* pirmininkė davė - pra-| ruinėjai ir darbuotojai kvie-

/

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki S vai. vakaro.
Nedėllomis lr seredomis tik
Iškalno susitarus

DR. W. F. KALISZ

DR. H. BARTON

JOHN KUCHINSKAS

M. K. W.

DARO OPERACIJAS

DR. A. A. ROTH

OFISAS

IR OBSTETKJKA
ligas

staigias ir chroniškas
vyrų, moterų lr valkų

DR. A. J, JAVOIŠ

ŽINIOS.
pageidauja, kati visos Cbica------------gos sąjungietės bendrai paini- Į
Daug įdomių atsitikimų ran nėtų “Motinos Dieną”, vie-j
dasi mūsų ligoninėj. Žinom, nok buvo duota įnešimas, ir'
kad kiekvienoj ligoninėj yra tapo nutarta kuopos vardu į
draugija kuri teikia tai ligo- apvaikščioti tą savo organiza^„įoigh^'oasi’-’oss^vab^t-t
ninei pagelbų. Ji vadinusi cijos šventų.
I
1
“Aiuviliary ”. Jau metai atgal,
Veikalu rūpintis ir režisokaip mūsų “Aluiliary” susi
pi>us pareigas pildyti tapo iš-,
tvėrė. Jinai vra daug gero
rinkta p-lė Alena Statkienė,
nuveikus.
gabioji scenos mėgėja. Tat
Ateinantį pirmadienį t. y. galima tikėtis gražių rezultatų
kovo 17 d. turėsim puikų va iš jos pasidarbavimo. Vakaro
karą. Rengiam “Bridge ir suruošimui komisija sudaro:
Bunco Party” Šv. Kryžiaus O. A. Nevulytė, A: Statkienė,
ligoninės naudai. Vakaro pra P. Dzimidienė. Ir vėl labai
džia bus 7:30 v. v. Jžunga tik malonu pažymėti, kad prie
tai 50c. Šis vakaras jvyks kuopos prisirašė trys naujos
Town of J mke, — Česnus sve narės: P-ni (1. Kačinskienė, P.j
tainėj 4501 S. Paulina St. Ši Dzimidienė, 1* .Jas linkmė. Nau
svetainė yra parankioj vietoj, jos sąjungivtės tapo priimtos
LIETUVIS ADVOKATAS
kad žmonės galėtų iš visų ko gausiu delnų plojimu.
lonijų atvažiuoti ir paremti
2221 West 22nd Street
Garnio atskridimų j p. L.
šį gerą darbų. Visus prašom Račkauskienės
Arti Leavitt Street
namus,
20
atsilankyti.
Telefoną* Canal 2552
kuopa pasveikino su gėlių
Dar vieną svarbų pranešimą pluokšlu, ir lauks savo gerb. Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
raštininkės greito pasveikimo kare. Seredeais ir Pėtnyčioturim.
Kovo 24 d. eina būrys mo ir sugrįžimo prie pareigų. mis nuo 9 iki 6.
Tat, lai 20 kuopos sutarti
terų su Vedėja pažiūrėti Cliinas veikimas lydi ją į skaičių
cagos “Cliina Town”, Taip
pat ir tamstos, visi esate kvie ateitį ir paeungą.
,

Gydo

Marąuette Pa-rk. — Moterų
Užsienių laikraščiai rašo a1900 s. HALSTED STREET Runas Gydytojas lr Chirurgas
Sųjungos 67 kp. laikys mėne-ipie Lietuvą ta proga, kati joj
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Ofisas ir Laboratorija
sinį susirinkimą kovo 17, 7:30 Į siaučia teroras, kad joj pa-;
Namai
Vaikų lr visų chroniškų Ilgų
Ir XRAY
4193 ARCHER AVE,
i vai. vak., parapijos svetainė minta žmogaus teisė. Kuo ga-1
Ofisas 3600 W. Roosevelt Road
2130 WEST 22nd STREET
Kampas Central Vark Ave.
je. Visos narės kviečiamos at- lime atremti tUOS jmsibaisėti- Valandos: prleS pietus pagal sutarti
CHICAGO
nūs tvirtinimus, kuo paneigti NftnsuOM “ 90 plet °nae «’* v* * VALANDOS: 2-4 po plet, 7-9 vak.
Valdyba.
silankvti.
tuos kaltinimus. .Šiandie Lie- •
Nedėllomis lr Šventadieniais 10-12.
Tel. Lafayette 5792
Dievo Apveizdos Parap. —į tuva statoma šalia bolševikiš T«l. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191 Phone Armitage 2822
Šv. Onos dr-ja iškilmingai kos SSSR, kurios pamašiu porengiusi paminėti dviejų metų litinių kriminalinių bylų užVai: 2 iki 5 po pietų. 7 Iki 9 va*.
sukaktuvės. Todėl nutarė 16 sieniuose jau heinaža nagri1145 MILWAUKEE AVENUE
Office: 4459 S. California Ave.
dieuą kovo, eiti “in corpore” n^Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: 12 iki 2 lr 6 Iki 8 P. II.
Seredos vakare uždaryta
I
Nedėliojo pagal sutartj.
šventos Komunijos. Taigi vi-1 Nuteisimos už ginklų be leigg HALSTED STREET
Nedėlioj pagal sutartj
sos narės širdingai kviečiamos ^i*110 laikomą ir turėjimą spio y^. 2.4 ir 7-9 vai. vakare

ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖS nešimą iš apskričio, jog apskr.

čiami dalyvauti kartu su mu
mis. Del daugiau informacijų
prašome kreiptis į ligoninę.

DR. A. L YUŠKA

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

RESIDENCIJA:
8616 So. Rockarell Street
Telef. Republic 9723

J. P. WAITGHUS
ADVOKATAI.
62 Šast 107th Street
Kampa* Michigan A*».
Tel. Pullman 9959 Ir 4177
i.

r

•

DR. A. J. BERTASH

Tel- Remlocb 8151

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. 8o. Leavitt St. Tel. Canal 6222
Reztdencija: 6640 So. Maplewood
Avenue
Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. v
Nedėlioj: 10 — 13 ryto

DR. V. S. NARYAUCKAS

Tei. Canal 0267

84*4 BO. HALBTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 IlU S po
pietų lr < Iki 8 vai. vakare
Rea 8201 S. WALIA.CE STREET

Jurgis dagilis.

LIETUVIS AKIŲ

DR. ŽMUDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRUItOAS IR
AK Ct E R)8

4740 Dorchester Avenue
Tel. Droxel 1228
Vai.: 8 iki 10 tyt»
6-8 vai. vakaro
OEIBAI:

SPE01AUSTAE

Speclalė atyda atkreipiama moky
1441 8. 49 Ct.
2924 Wa«hlngton
14-11, «w4. T-4
12-2. 4-4. Bivd. klos valkučiama
TeL Cicero <41 Tel. Kedale 9459-94(1
Valandos nuo 10 ryto Iki S va
kare. Nedėliomia nuo 19 ryto Iki
II pe pietų.

DR. S. A. OOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas

Rezidencija
4719 W. 19 Pi.
Tel. Cicere 1141

Nedėllomis
Susitarus

Gydytojas ir Chirurgą*
1821

DENTIST AI
Office Boulevard 7049

SOUTH

HALSTED

HT

Resldencija 6600 So. Artesian Ave
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų
4 iki 8:80 vakare

DR. C. Z. VEZELIS

DR. CHARLES SEGAL

LIETUVIS DENTISTAS

Perkėlė

4445 So. Ashland Avenae
Ant Zaleskio Aptiekos

savo

ofisą,

po

numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.

Tel. Canal 1239

DR. 6.1. BLOŽIS

Kainos pigesnės, kaip kitur

<712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėllomis 10 iki 12

Telef. Midway 2880
Tel

A. L DAVIDONIS, M. D.

25 METŲ PATYRIMO

4910 So. Michigan Avenue

Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

Tel. Kenwood 5107

JOHN SMETANA, 0. D.

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
šventadienio ir ketvirtadienio

OPTOMETRISTAS

3343 SO. HALSTED STREET
e

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p
7—9 vakare

DENTISTAS

North Side
1579 Milvvaukee Avenue

OR. HERZMAN

Ųtarninke, Ketverge, Subatoj
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare

Ciceroj 4847 W. 14th Street

IS

Panedėly, Seredoj, Pėtnyčioj
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31
metus kaipo patyręs gydytojas, ehl
rurgas lr akufierls

DR. J. A. PAUKŠTYS

Gydo staigiau* lr chroutftkaa Ugasvyrų, moterų Ir valkų pagal nau
Jauslus metodus X-Ray Ir kitokiu,
elektros prietaisus.

DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenue
Eez. Tek Lafayette 4365

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Bomevard 7599
|
1025 WEST 18 STREET
Reu. Hemlock 7491 VALANDOS: Nuo lt — 11 pietų |>

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenne
▼lū.: Nuo 9 ryto Iki t vakare

DR. M. T. STRIKOL

1401

Gydytojas, Chirurgas lr AkuSerle

DRi Ai Pi KAZLAUSKIS

PRANEŠIMAS

Boulevard

DR. V. A. ŠIMKUS

Tel. Lafayette 5820

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atidarė antrų ofisų (m Dr. Laurai
čiu — vlrėuj Uelsk lo.Rakėėle ap tie
kos) po nr. 1488 West MarųUette Rd.
ADVOKATAS
Valandos: nuo S iki 4 po plet. Tek
Prospect 1924.
Senas eflsae toj pačioj vte teJ:
114 North LaSalle Street
CMICAOO, ILLINOIl
4401 So. Ashland Ava Valandos: nuo
4 iki I vakare TU. Beulevurd 7499
Nuo 9:14 Iki B vai. vak.
orneu; 1904 Rh. Union AVk Ree. 4441 g. Albany Ava Tel. Proepect 1999. Nedėtomis tik pagal auTeL Roosevelt 9719
▼ei nuo t Iki 9 vaL vak.

F. W, mNAUCKAS

Ree. Prospect 6659

: DR. P. Z. ZALATORIS

Paleagvtae aklų Jtetaptmų hune
DENTISTAS
98tt priežastim galvos skandėjlnio
2201
WEST 22nd STREET
ivaiglmo. aklų aptemimo, nervuotu
mo, skaudamų aklų karšų. Atltal
(Kampas Leavitt St.)
sau kreivas akla nulmu cataractua
Valandos* Nuo 9 Iki 13 ryto
Atitaisau trumpų regyste Ir tolimų
nuo 1 Iki 0 vakare
Mgyste.
8eredoj pagal sutartį
Prirengiu teisingai akinius visuose
) atsitikimuose, egaarninavimas daro
mas eu elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

127 N. Dearborn Street

Teiaphone Central 1494

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
84SE Weet (9 Street
TaL: 9—19 ryte. 1—4 p p. i—9
V. V Nedėlioj susitarus

SPECUALISTAS

Miesto Ofise Pagal Sutarti:

Rooms 999 Ir 994
Tel. Fraaklln 4177

DR. S. BIEZIS

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 0918

cMlimi^^so. ukon

2238, arba Randolph <849.

'

------------................................... ^t*^

OR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

Eksportus tyrimo aklų lr pritaikyme
akinių

1901 S. ASHLAND AVE1NUE

Tel. Armltage 1749

DR. S. T. THOMAS

(TAMOAAJTII)
Hatt Bldg., kamp. 18 St. t aukMas
Paatobėklt mano l&kabaa
Dantistas
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 9:30 va1008
Mflwaukee
Ave.
kėre. Ueredomls uuo 1:34 Iki lt V,
Kampas North Ave.
ryto. Nedėllomis nėra skirtų
Northvvest Tower Bldg. Room 109
valandų. Room 8
Vai.: 9—12 ryto: 1—8:30 v*l, vak.
i
Thone Canal 1528

4631 SO. ASHLAND AVEL
Tel. Yards 0994
Resldencljoe Tel. Plaaa 9209
VALANDOS:

Nuo 10 Iki
Nuo 2 Iki
Nuo 7 Iki
Nedėl. nuo

18 dtonų.
< po olėto.
9 vakare.
19 Iki ll dleng.

»

BALSAI DEL "DRAUGO" IR THE PEOPLES FURNITURE
CO. DUODAMI) PROGRAMŲ.

GRABORIAI:

S. C. LAGliAYViGZ

karę nuo 7 iki 8 vai. iš radio stoties WHFC.

Labai

2314 W. 23rd Place
Chicago, III.

Furniture

radio,

Geresnis

už

‘‘Draugo”

patiko

Furniture

Peoples

Kas

gauti.

—

išgirsti

galėčiau

dainą

vimo

pirma

ateinančio

įvairūs

žumų

kAlinys nužudė

’«iūsų

šiais
N.

TRENTON,

kovo

.L,

14.

lžė

Vo

su

mėli.

išrinkta,

Ulbai pigiai, greitam pardavimui
S. W. Kamp. Campliell ir l’atomae,
Užlaikau visokių 6 Štarai ir 4 fialai, viskas išrenduota.
Auksinių ir slila- geros ineigos. Matyk savininkų 939
orlnlų daiktų, vė Argyle, 1-mas apt. llav. 4758.
liausios mados ra
TIK KAS IIAKGEN AS
dio, planų rolių,
ti kiliuli, plytų, lotas 33x148,* 2 ka
rekordų
ir t. t.
Paisau laikrodžius rų gnmdžliis 28,750. Ocros iš ygos.
ir muzikos instru Savininkas 750 \V. >7 St.
mentus.

Ti

kaipo

suva

ypatingu

lietu

patar

kitų

prastesni

tai

radio,

1<lau*’

negali

duodamą

JūslJ

progra-

—

kalinys

Pasitikimas

vietos

žiavimo

vieta,

•avimas

Mes,

-agnuli.

I. F. EUDEIKIS KOMP
, PAURABl

iėję
ai

kalbam

per

haihoriečiai, su-

tarp

savęs,

kas

kail

negali

lnfi-

stotis,

ei

•

kad

lietuvišką

dainų

muzikos.

ir

velėlis”

Cicero

su

duetas

ir

dai-

p.

pri. 4M.hu 't
atėfc
OF.'SAt
West
1»
,,

6174

Canal

8338

So

Halsted

Street

Tel

Victory

4088

Benk urd 413P

A. MASALSKIS
GRABORIUS
.Musų patarnavime*
uraomet aęžinlngas Ir
įebrangua, nee netari
ate Išlaidų užlaikytam
■kyrlų.

Nauja, graži k.
jlyčia

jam

Kadn

pa(s

jįB

ko>

Mes

esame

Puošimo

tokią

gražia

mas

dainelę.

už

dėkingi

“Draugui” ir

~
Co.

Furniture

programos

ONA
MISEVIČIUTĖ

Pro-

, .
gabiam

ir

vedėjui

daugiau.

susirinki- i

kovo

nedėliojo,

d” ‘““i“ P°

Ki

verks-

niai”, parapijos
mai
, parapijos

mok. kamba-

visos

atsi-

narės

lankyti.

A. Mikšaitė, rašt.

GRABORIUS
Ofisas
S.

3238

STREET

HALSTED

ftv.

Draugija

moterų

nų,

šaunų

rengia

23

ma,

ir

vakarą

su

<1.

t

kovo,

vak.,

vai.

Programa

svetainėje.

EZERSKI

draugijos

Marslifield

Murpliy

ir

A liet*

išpildys

čių

1930 nr.

13,

kovo

Mirė

Kaina prieinama

merg.

ir

mot.

Dr-ja

7

vai.

susirinkti

muzika,

pasaulio

atsidaro

re”

eisime

syti

ftv.

10 vai.

47

ryte

metų

amžiaus.

dukteris

dideliame

ir

Joną

motelį

nuiiudime

Kastanciją,

Oną,

ir

Spausta

Antaną,

John

3

Stanislavą

žentus

Kastanciją,

4

ir

2

Paulini],

Gabel,

James

brolį

Gregory,

ną

ir

ro,

i

ų

gimines.

III.

Kuna.M

Joe

gimines,

r

Baltrų

8:30

vai.

bus

1313

pašavotas

į

So.

kovo

panedėly,

atlydėtas

gedulingos

įvyks

Marcijoną

seserį

įvyks

Laidotuvės

kurioj

2

Antaną,

brolį

Koouevell 7582

pažįstamus

lll°v ft u

ir

bažnyčią

Mišių ir

prie ftv.

Mišios

dvidešimts

48

Ct. Cice

17

d. Iš na-

bažnyčią,

Antano

ftv.

velionio

už

pamaldos

MORTGEČIAbPASKOLO!
2- RI

rengiama

I»arty ”, 6:30 vai., šv. Kryžiaus

par.

Narėms

svet.

sivesti

malonėkit

at

atneškit

do

ir

svečių

bus

Nuliūdę:

nulydėtas

Moteris

idotuvėms

Kazimiero

ŠV.

visus

kviečiame

dalyvauti

į

išlaimėjimni.

MORGIČIAI

Gražus 4 kamb. rakandai, geram
stovyj, priseina paaukuoti 3853 No.
Ixing Ave. Avenue 8229
_ National Cash registeriš kaip nau
jas, O. C. Kindh, 2946 Lincoln ave.
Buckingham 1959.

2 mieg. Ir parlojiaus setai, puikioj
padįfy, , pigiai, 939 Argrylc,
Apt. 1
Kreipti? p©

i<)

,

ryt.

v^L

PRIVERSTI PARDUOTI.
Už

kandus

šmotų

3

kaurai,

dienų

šilko

rayon

9x12 Wil-

šmotų

8

kviečiami

nuoširdžiai

kyti.

Trtrimc

daug

vanų išlaimėjimni.

grab.

las,

taisytojas

CHICAGO, ILLINOIS

do

Bns

užkan

Generaliai
namus,

liudija

lai. Viskas

setas,

štatam

kontraktoriai,

parupinam planus,

5

musų

vų mėnesinių

metus

1-mus

pastatome

teisngnmą.

Senus

naujus

ir taisom

įvairius

namus

išmokėjimų. Taipgi

namus,

Rodžius,

Canal 6174

Rmnėjų

Kolegijos

nų

susirinkimas

riaus

Inšurinam

tus.

Marijo

35

sky

įvyks

sek

nijose.
2621

Su

visokias

visais

W. 71st St.,

reikalais

Hemlock 0367

Res.

i

skyrium.

ave.

1

nuo

Cbicago,

apt.,

1

Cottage
Ilk,

Tel.

1875.

švarūs

gražūs,

Dideli,

kam

ir
bariai

nuo

aukščiau.

kompa

geriausiose

atsilankykit

Pristatysi

ir

rytus

ave.,

paveiks

HOTELIS

kaa

perkam, parduodam

nuosavybės

minėtais

irž $475.

sta

Per

leng

taisome ant

į

Stewart

senus

šakelės,

Maryland

Į Grove

ir 2-rus mortgičus.

68

4

setas, lem

reikalams

paduodam

blokas

mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Rendiiojana Ba

Brighton Park. —

peiliai,

8228

(PAKALNIS)

gražių

riešuto

valgomosios

įvairiems

me,

atsilan

Komisija.

Dukterys, Sunai, Brolis ir Giminės

putai nauja

namų

senų

setas,

generalis

statytojas,

JOHN PAKEL & CO.

laidotuvėse.

šiose

ir

2438 W. 47 STREET

paskutinius

ir

darbas

ra

60

du

setas,

parloriaus

ton

tik

kamb.,

4

vartotus.

gražius

gausi

$475

pos, veidrodis, 5 šmotų dinette

Svečiai

kapines.

draugus

gimines,

konkryto

“Bunco

pamatų

konkryto

Budavotojas,

sielą.

visos, mle
miesteliu
•
vloderni*
• •i> \čia veltui

madieny,

bary.

A.

Iii

16

kovo

parap.

pietų,

tu."

'hifim

ofisą:

domi,

savaitėj

$3.00

Karštu

vandeniu

ir

šil

ntaudinės.

Grovehill 1680

2047 W. 21 Street

Narini

d.,

1

vai.

iki

mokyklos

kam

malonėkite

laiku

A. ALESAUSKAS

irė

F ilo

iš

1930

14

kovo

Tauragės

ui

G.-u

m.,

5

vai.

Yra

svarbiu

reikalų

Mes

svnrs-

Lnomia maliava balta

Valdyba.

Amerikoje

o.

metų-amžiaus
Parap., Pad

Kvėdarnos

Apskričio,

16

veno

išg

metu

Paliko dideliame nuiiudime vyrą Pranciškų, 3 duk

teris Oną, Zofiją ir Bronislavą, 4 sūnūs Jonų, Juozapą,

i «tU11tie
6103

tykai

vės

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street

Raudonį, o

Juozapą

Antaną,

pusseseres

ir

toti iš lauko

VOKIETIJOS TAUTINĖS
MAŽUMOS PADARĖ
SUVAŽIAVIMĄ

pianus,

kius

-arba viduje.

kovo

įvyks Panedėly

Kryžiaus

pamaldos

nulydėta

į

ftv.

Nuoširdžiai
pažįstamus
Nuliūdę:

17. Iš namų

velionės

Bronis

Ave. Laidottf-

8 vai.

kviečiame

visus

šiose

Dukters,

patarnauja

sielą.

Po

Tilžės

Taipgi

miausią

pamaldų

bus

sį

21

kad

praėjusį

tinių

mėne

draugus

ir

susivienijimas

mažumų

turėjo

svarbų

sivienijimo

suvažiavimą.

pirmininkavo

generalinis

su

Tik

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

$1.39

gal.

grab.

ir

Zolp,

torius

Giminės.

Boulevard

5203

dr.

dalyvavo

čių

Karžmarek
Vokietijoj

lietuvių,

danų,

jame

Vžinlkom I’nlon
žema kaina.

Hnrdwn.ro

skeltus.

H»ep—Lnddors 6 pėdų, g«rai padarytas ba.rgcnns 91.2#

JOHN DERINGIS

gyvenan

f rytų,

ven-

anglis

4414 So. Rockvrell Street

rūšies

kaina.

yra

už

Musų

greitas,

prieina
patarna

geras

ir

nebrangus.

I

7126 So. Rockvrell Street
Mes

sekre

ir

parduodame

Telef. Republic, 5099

Hoys Hali rtearlng Skeltai geros IšdirbyKičH, ilgam dėvėjimui. 31 7 5 var
čios spcclal ............................................. 91.2#

laidotuvėse.
Sūnai

kito

ir

vartojimų.

ir 22 d.d. Vokietijos tau

Suvažiavimui

gimines,

Champion varnlsh: varni-

Rhis dcl visokių
praneša,

forničins

dalykus.

gerinusios

Keleivis”

bus atly

kapines.

Kazimiero

dalyvauti

Laidotuvėms

seserį

Union

“Naujas

motini], 3

par. bažnyčią, kurioj įvyks gedu

už

Vi/ras,

Lietuvoj

permufnojanie-perveža 

Tik .......................... SI.4M B«l.

Pužienę ir Juk

Stanislovą,

Kūnas pašarvotas 5101 So.

lingos

UNDERTAKING CO.

Bronislovą, 2

brolį/Vladislovą

brolius

lavą.

ir

dėtas j ftv

BUTKUS

mo

vimas

Pranciškų

nienę,

suiiudliu,. valandoje
Kreipkite.
rt» rnatięe.
patarnausi > slmpatifl
,
iiandagiat
gera
Ir pigiai
g,. kiliu
Kopi >is
le' šerinei,'

Ir

vlaoklų spalvų. Galima var
45

ryt.

lt. ' 1 ’’

♦

MOTOR EKPRESS

susirinkti!

tyrtini.

i

I

HARDWARE & PAINTS

ONA VENCKIENĖ

Canal 3161

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

melų

išlygų,

pardavimui.

medžio

o

> -•

Blvd

lengvų

laido

'■■■uju

r, i

ant

labai

lotus,

LUDWIKAS GOTOWTAS
2803 Emerald Avenue
Chicago, III.

Ko-į

užprašytos

bįznį

pagyvenimu

namus,

nebrangiai,

JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorins
4558 So. Rockwell Street

3- TI MORGIČIAI
6%. Nuošimčiai

išklau- j

metus.

perleisti

garadžių,

greitam

Vienatinis l’«- i
_i‘uvis, kuris iš’ dirba europlško i.r ameriko
niško akmens
Paskola sutelkiama 1 vien* dlėn*.
pamink,us.
Pasirinkimas Perkame real estate kontraktua
didžiausias,
Internationl Investment
kainos žemiau
Corporation
sios.
riJmas prie
Kapitalas 2500,000.••
šais Šv. Kazi
3804 SO. KEDZIE AVENUE
miero kapinių
Tel. Lafayette 6738-6714
vartus.
J

Marijo

UI<UI<II<II s IK
H ILS IMI OTOJ V

.-

namus,

22

tinkamam žmogui. Taipgi savo

fchone Virginia 2054

p.

Tel. Bevelry 0005

corpo-j

džio.

pamaldų

Po

Nuoširdžiai

',!•

į

Vakare

vanų
l.ictnvoj

718 WEST 18 STREET

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Į

3958 West 111 Street I
Chicago, III.

16

gyvavimo.

dr-jos

iš Tauragės Apskričio, Pagramančio Par. Sakvi-

sunu

dykai

bizniavus

dai

po

noriu

ke

duonos

per

■■jagb- ga*

PAMINKLŲ DIRBTUVĖ

Kryžiaus

“in

Pasenau,

žinios.

1:30 vai.

išdirbta

Namų Statymo Kontraktorlua
Statau (vairiausius namus prieinama
kaina.

aktai

paveikslai,

narės

kovo

ftv.

visos

kur

iš

į

ryto

paminėjimui

III.

koplyčia

Day.

Vodevilio

ftv.

Kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metus.

Paliko

RRAItOltlI s

M. ZIZAS
Telefonas Hemlock 45526

Vitaphone

Komisija.

Town of Lake. —

Avenue

pykla,

šmotų miegamosios

Kilo

S. M. SKUDAS

PARSIDUODA

Dalyvauja Eddiė Buzzell, E-

Ofisas
S.

Hemlock 0653

Kovo 14 ir 15
“LITTLE JOHNNY JONĖS ”

r

narės.

Visus kviečia.

LIETUVIS GRABORIUS

parapijos

Apvęifldos

Dievo

KONTRA KTORII R

Proga tinkamam žmogui, Resla.uranlas (larantiH geriu biznį. Gera vie
ta. 4638 Coltago Grovo Ave.

Pnpe.rioju, m-oliavoju ir atlieku vi
Saldainiai, foiiniain, užkandžiai, tin
sokias namų dekoraeijos.
kurni stalai, pop corn mašina, pnrDarbas garantuotas.
duodam dei ligos. Kaina $850, 3421
5234 S. SEELEY AVE.
W. 63 st.

mergi-

Tel. Virginia 1290

4603

MOI.IAVOJIMO

PĖTNYČIOJ ir SUBATOJ

nos,

ir P’11?'*1

Be,. «24TS.‘RbČi<TOLL ST

MARTINAS JUKNIS

Chicago,

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

E.

Marijos

Onos,

Ražaneavos,

svet.,

AVENUE

Did

Dievo Apveizdos Parap. —

A, PETKUS

1
'd.,

Turiu automobilius visokiems rei

į

Rooming House kamp. namas, mo.
dai, apšildymas, džanitorlaus patar
navimas, prie Lincoln Parko. Atsi
šauk 11-4, 1505 No. Clftrk St.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Durys

TR

AUBURN

Ittt

~ STANLEY CIBULSKIS ~

Kalbantieji

Agotos

BALSAMUOTOJAS

ir

Lietuvą.

žiąją

dna

manijos.

fei

ek.4kursi.ja

Tel. Boulevard 9277

GRABORIUS

HEMI.OCK

suvažiavimo

padaryta

3518 So. Halsted Str.

Altoriaus

draugijos

ivy^8

Roselandietis.

mirė kovo 13 <1., 3 930 m., 4:20
viii. po piet. 12 metų amžiaus.
A. a. Ona gimus' Chicagoj.
Paliko dideliame
nuiiudime
motinų Domicėlę, 2 seserį Ainilljų 13 metų, Iironislava 10 me
lų, ciocę Veronikų ir dėdę Au
gusta Kinus.
Kūnas pašarvotas
2335 W.
23 Bt. Laidotuvės įvyks pane
dėly kovo 17. Iš namų
8:30
vai. bus atlydėta į Aušros Var
tų bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už vo'.lonės
sielų. Po painaldų bus nulydė
ta į ŠV. Kazimiero kailines.
Nuoširdžiai kviečiame vlbtis
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nujiudę;
Motina. Seserys ir Giminės,
laidotuvėms patarnauja grali.
Badžius, Carai G174.

STANLEY P. MAŽEIKA

<raži

bus

ga

BIZNIO PROGOS

2650 West 63rd St. Chicago.

pro

suvažiavimo

Janu

B.

Telefonas Yards 1138

Mdeli

—

prašomos

Lauksim

šauskui.

dykai

I IKTI VIS

kad

Ramova

______ __________

West Side.

pa-

gražiai

labai

kuris

eito-

mergaičių

ir

trio

3307 Anbnrn Avenue

3319

praneša,

Keleivis”

Tilžės

nusišovė.

1

malonėkit

kalams.

nepavv-

pabėgti

ry .iš

A U i RIUS:

Phon.

“Naujasis

dalyvių

sargu.

------------ ----------------------------------

■ ,
ples

nauju
geriauak
r ulgiau negu klt
lodli ka,t priklau

<<b

Na

J.

1 HldOtl, .ra-

Tel.

vieną

gubas

program,

lai

t< ’

kalėjimo.

iš

PRANEŠIMAI.

kibai

URAHUKII *

,

sargams,

Schultz. Taipgi jai patiko dvi

ras,

Iii

■m

šovė

navimas “Dul dūdele”, “Kar-

I. F. RUDŽIUS
i Ii

kova

kad paspiūsti

.Tai daugiausia

Janušauskienės

p.

įvairino

Hi

iškėlė

Malonu

SKYRIUS
<291 Auburn Avenue
Tei Boulerarl 3201

■

gy-

meliodijų tnrti,n-

ir grožį.

patiko

Cicero f 7 94

Tel

ginki,|

įgijęs

pageidavimu.

atstovų

lietuviš

negirdi

Arenu

SKYRIUS
So 49 Ct.

1410

Pastaroji

mokytoja.

gumą

ku

Fairfield

29

apgailestau

lietuviai

Visi

ja,

1742

SKYRIUS

do

*447

kažkur

ui.,

Evans,

vių

Telefonu
rė

H

1741

><onservat(i-

W

is

Cl,aries

kslėjime,

valstybės

ų pasiekti.

Hermitage Ave

Tards

keturi sveliintan-

vien“s
rijos

VEDĖJA'

Tome

VHTC.

»»«««*

MW buvo

’KlvniH <Kišai*

nn5-O7 So.

»

®»

249 W, 54 St. U kamb., naujai iš
taisyta, štymu šildoma, gera vieta,
ftrll Gnrfield
luilv. ir lin/sted St.
lllvd. 5429.

Savininkas R. Andreliunas

dar

Tilžės mieste.

metais

buvo

MARŲUETTE JEWELRY
& RADIO

reiebst?.-

mažumų

;
l'ž 22.500 gausi 2 šiom ant IransĮf.erlnių punktų, 4 mašinų garadžių ir
■šapų. Remtos $6X.4O, Morglėial 320.,000 — ir/.- — 5 melams. Jokių įniolojimų. filis į mainus mažesnę nuo
savybę. W. C. Itegein, 10 ISO. Ijl
Šalie.

i

lan

baigiantis

birželio

Boulevard 138t

ma

sušaukti kitą

tautinių

Tel

buvo

Prūsų

Vokietijos

važiavimą

pat

tautinių

apie

sutarta

kietijos

SARGĄ

Taip

4644 So. Paulina St.

3

rugpiūfiio

Suvažiavimui

buvo

Red.:

ir

dtage
ge.

Borietis.
“Draugo”

ir

ma

susivie

su

atstovavimą

žumų

mokinė.

mok.

Vartų

metų

deklaracija.

d.

ir

klausimu

1929

suri

tautinių

1930

!
Rooming House, 21 kanib. rakanSavininku
Del geriausios rųllM | dei nlškiiH, pigini, geros incigoN. 1185
Ir patarnavimo, tauki' 'No. Dearborn.
GRKEN VAI.LEV
2 fl., 8-6, pečium šildomas, granu,
PROOUOTM
niekini, be darbo — parduosiu piOlaella tviežių kiauši
igial. 8338 So. Sceley.
■lų, sviesto Ir aurlų

klausi

klausimai,

Europos

su

šti

pat

taip

mai,

Wm. J. Kareiva

apsvarstyti

buvo

organizaciniai

kalbama

Adelė Zauraitė,

pa

metu

15,

Kovo

REAL ESTATE

Gerbiamieji:

nijimo

Nemunėlis”.

ir

gali
girdėti,
bet
taip
APio deShnts žmonių
būt po žeme. O kas turiįnanie sn
dideliu
malonumu

biskį
kaip

ra

per

kad

prašyčiau,

Aušros

radio,

gerą

progra

Co.

mes

negalim

turi

kad

The

dienio.

girdėti.

galėtumėm

per

gaila, kini

llarbore

mes

Peoples

stotį,

ir

pirmadieny. Šir

mas pereitam

dio

la-

loveliams

mano

“Plaukia

galė

tamstos

kad

pakeisti

Gerb.

Piges

ir

labai

ule

Indiana

—

ir

koncertų

Co.

tumėt

malonu

mums

būtu

‘‘Draugo”

klausyti

būtu,

mums

(lerbiamieji:

Arba 2516

Mandagus

j bai

ii*

Laukiamo

Tel. Iloosevelt 2515

Simpatiškas

Man

dingai

Programai duodami kiekvieno pirmadienio va

Lietuvis Grnborlus
Patarimu ia laidotu
vėse kuopigiauBia. Kel
kale meldžiu atsišauk11, o mano darbu busi
te užganėdinti.
I

lis

fteštadienis,

DRAUGAS

8 1

Tel. Lafayette 4689

kitus

pervežamo

daiktus

ir

Į

miestus.

Remkite tuos Profesionalus
Ir Biznierius, kurie garsinasi
dienraityj “Drauge”.

