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I GRĄSINIMUS ATSAKO 

GINKLAVIMOSI

PARYŽIUS birž. 19. — Ne 
senai Italijos ministeris pir
mininkas nupeikė Francijos 
atkaklu pasididžiavimą karo 
jėgomis. Be kitko jis, kaip pa
prastai, Franeijai ir pagrąsi- 
no.

Tuos Mussolinio grąsinimus 
Francija nerado kaip atrem
ti. Tad vietoje užginčijimų ji 
dar daugiau pradėjo ginkluo
tis.

Visu Italijos pasieniu dali
nami francūzų garnizonai. Gi 

Vokietijos ilguoju pasieniu i- 
mta dirbdinti tvirtumų ir po
žeminių urvų retežiai.

Be to, Francija išsprendė 
dar ir karo laivyną didinti.

IŠKILMINGAI PASITIKTAS

TOKYO, birž. 19. —i Iš Lo
ndono gryžo R. AVakatsuki, 
karo laivynų konferencijos ja
ponų delegatų pirmininkas. 
Jis pasitiktas ėia kuoiškilmi- 
ngiausiai. Nes konferencijoje 
jis kovojo už Japonijos reika
lus.

VIETOJE KAVOS PIENAS

BUDAPEŠTAS, birž. 19. 
— Ungarijos karo ministeris 
uždraudė vartoti kavą kariuo
menėje. Parėdė vartoti pieną. 
Tuo būdu norima pagelbėti ū- 
kininkams.

9 ŽMONES ŽUVO 
CERKVEJE

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
birž. 19. — Schoarsch mieste
ly didelės perkūnijos laiku 
žmonių būrys subėgo į cerkvę. 
Žaibas trenkė j bokštą. Cerk
vė užsiliepsnojo. 9 žmonės žu
vo ir keliolika sužeista.

NUGALABINTI TRYS 

ARABAI

JERUZALĖ, birž. 18. — 
Einant teismo išsprendimu, 
Palestinoj nugalabinta trys a- 
rabai už žydų žudymą praei
tą vasarą riaušių laiku. Visi 
trys* pakarta.

M(ORROW LAIMĖJO 

KANDIDATŪRĄ

i NEWARK, N. J., birž. 19. 
?— Buvusis Meksikai ambasa
dorius Morrovv laimėjo sena- 
tan kandidatūrą iš republiko- 

inų jiartijos Nevv Jersey vals
tybėje.

i Morrovv stovi už 18-ojo 
priedo atšaukimą.

BOLIVIJOJ IŠKILO RE
VOLIUCIJA

BUENOS AIRES, Argenti
na, birž. 19. — Parėjo žinių, 
kad Bolivijoj iškilo nauja re
voliucija. Visuose respublikos 
miestuose gyventojai sukilę. 
Vietomis eina kruvini mūšiai 
gyventoji] su valdžios kariuo
mene.

Revoliucionierių priešaky, 
kaip praneša, yra komunistai..

BELGIJA PROTESTUOJA

i BRIUSELIS, birž. 19. —
Belgijos valdžia per savo am
basadorių Washingtone pa- _____ „ __ _____„___  . „ __ ________ _______  ___
siuntė protestą, atkreiptą J rų; moterų ir mergaičių drau- al-tautinlnkų frakcijai) uiti- Kova slaptoms užeigoms
prieš įvestą Amerikoje aukš
tųjų muitų tarifą.

RUMUNIJOS KARALIUI 
i ALGA

BUKAREŠTAS, birž. 19. 
i— Rumunijos parlamentui į- 
įduotas sumanymas karaliui 
iškirti 250,000 dolerių metams 
algos.

KALIFORNIJOS GYVEN
TOJŲ SKAIČIUS

SAN FRANCISCO, Cal., 
birž. 19. — Kalifornijos val
stybės gyventojų skaičius pa
didėjo 65 nuošimčiais praei
tuoju dešimtmečiu. Šiandie tu- 
iri 5,562j654 gyventojus.

TAKSOS GAZOLINAI

NEW YORK, birž. 19. — 
Standard Oil Co. iš New Jer- 
įsey apskaičiuoja, kad kiekvie
nas automobiliaus savininkas, 
imant aplamai, už perkamą 
gazoliną išmoka 20 dolerių 
taksų per metus įvairioms val
stybėms.

BRITŲ SU FRANCŪZAIS MUŠIS

Anglijoj įvyko kasmetinė militarinė praeities kovų peržvalga. Šiuokart be kitko 
atvaizduota britų su francuzais mūšis ties Dettingen, įvykęs 18-ąjam šimtmety. Čia 
atvaizduojama to mūšio dalis.

BEDARBIŲ SKAIČIUSLONDONE PLEČIAS 
KATALIKYBE

AVASIIINįGTON (Amerikos 
Katalikų Gerovės Žinių Tar
nyba). — Anot apturimų ži
nių iš Anglijos sostinės Lon
dono, tenai katalikų bažnyti
nės procesijos gatvėmis įvyk
sta kuone kiekvieną sekmadie
ni popiečiais.

Praeitą sekmadienį antkart 
net septynios Londono kata

likų parapijos turėjo atskiras 
procesijas. Kiekviena procesi
ja ėjo apie dvi angliški myli. 
Taigi kartu visos atliko apie 
14 mylių gatvėmis.

Visos procesijos rengiamos 
daugiausia Šv. Marijos P. ga
rbei. Kiekvienoje skaitlingai 
dalyvauja parapijų mokyklų 
vaikai, įvairios bažnytinės vy-

gijos. Dalyvauja kunigai, cho- matumą: a) kad S.L.A. Sei- 
rai ir parapijų orkiestros. mą pradėtų nuo to laiko, ka-

Procesijų laiku giedami ba
žnytiniai himnai arba kalba
mos atatinkamos maldos, 
i Netolimoj praeity tokios ka
talikų procesijos Londono gat
vėmis nebuvo galimos. Iš an
glikonų (protestantų) pusės 

buvo pavojaus. Pirmoji kata
likų procesija Londono gat
vėmis įvyko pirm 40 metų. Tai 
įvykdė tuometinis vienos pa
rapijos klebonas, kun. Flet- 
zer.

I Plečiasi katalikybė Londo
ne. Kas metai daug angliko
nų gryžta Katalikų Bažny
čion. Jų tarpe yra anglikonų 
•dvasiškių ir šiaip įžymiųjų a- 
smenų. Nyksta katalikų perse
kiojimų pėdsakiai.

PREZIDENTAS PASIRAŠĖ 
MUITŲ TARIFĄ

WASHINGT0N, birž. 18. 

r— Prezidentą* Hoover pasi

rašė Kongreso pravestą Haw- 

įley-Smoot muitų tarifą. Šian

die 11 rifą ima veikti.

——

Komunistai Sius 
Ultimatumą S.L.A.

; Seimui
Vakar paskutiniame posė

dyje atskilusioji S.L.A. Sei
mo komunistų frakcija, An
driuliui pasiūlius, nutarė pa
siųsti Sus-mo Seimui (soči

da komunistai tapo išmušti 
laukan; b) kad užtikrintų
delegatu nepersekioiimą; c)fKas’ islaikomas artl mokyklų, 
kad policijos salėj, kaip žva1'Tn kova ,laž"a‘ ‘;w‘ama « 
kly, nebūty; d) kad Įvairio- neb“'“ma šraokart nor,nla 
se komisijose duoty komu-|'slek,‘
nistams vietas sulig esamos 
didžiumos. Ultimatumą nu
tarta įduoti šiandie rytą
prez. S. Gegužiui. Atsaky
mas turi būti gautas iki 10
^BeToTultimatumą su pla-1ton,obiliu žmogum

ėhi atsišaukimu j soelal-tau- vienam sker^a'^' » *<•» b»- 
tfciinky seimo delegatus at-|du judėjimas,
spausdinti atskiruose lape
liuose ir išdalinti Bridgepor-
te.

Šiandie ryte komunistų 
frakcija savo “seimą” laiko 
uždarytomis durimis.

Ambasadorius bawes namie 8utar'*’ balsų <lidži>"na J»- 
'rėmė prezidento Hooverio nu

Iš \Yashingtono parvyko a- 
mbasadorius Britanijai Ch. G.
Dawes. Jis pareiškia, kad Chi-
cagą apvalyti nuo piktadary-, Tas reiškia, kad komitetai
bių reikalinga daugiau veiki
mo.

Chicagoj bedarbių skaičius 
bus paskelbtas ateinantį pir
madienį, anot federalio cen
zo vedėjų pranešimo.

/ Paskelbta, kad cenzo laiku 
bedarbių rasta: Cicero 2,805, 
Ber^yn 1,394, Behvood 236, 
Brookfield 385, Melrose Park 
484, Riverside 111.

Kova rūkoriams
Religinių sektantų valdomą- 

■ jam miestely Zion City, arti 
AVaukegano, iškelta kampani

ja tabako rūkoriams.
Tame miesčiuky senai už

drausta rūkyti. Pastaraisiais 
laikais vis dažniau imta per
žengti tas parėdymas mieste
lio ribose.

Verstinojo mokyklų lanky
mo viršininkas Bodine prade
da kampaniją išnaikinti slap
tas svaigalų pardavimo užei-

Areštuotas policmonas
Areštuotas Stanton avė. po

licijos stoties policmonas M. 
E. Murphy. Sakoma, jis gir
tas sukėlęs ginčus su vienu au-

SENATO KOMITETAS 
PREZIDENTO PUSEJE

j, \VASHINGTON, birž. 18
— Senato komitetas laivyno 
reikalais, kurs svarsto laivy-

sistatymą neduoti senatui 
jokių slaptų dokumentų tos

sutarties reikale.

tomis dienomis senatui pasiū

lys sutartį patvirtinti.

Meldažio salėj atskirai seimuoja S. L. A. opozicija t. y. 
komunistai, kuriuos social-tautininkai su policijos pagalbai 
išmetė iš 36-tojo seimo. Pirmininkauja Bacevičius, jų stato
mas kandidatas i S. L. A. pirmininkus. Sekretoriauja Jeske-1 
vičiūtė, kandidatė i sekretorius, o jos pagelbininkas KišonasJ 
iždininkas Salaveičikas. Ši nauja S. L. A. “Pildomoji Ta
ryba’’ dideliu entuziazmu tapo 'priimta ir triukšmingai pa
sveikinta. “Seime’’ viešpatauja didelis pasiryžimas nuga-| 
lėti “sočiai—tautininkus—fašistus.”

Dienotvarkę “S. L. A. komunistų seimas” nustatė tokią:| 
1) Vardošaukis. 2) Konstitucijos taisymo klausimas.

3) Turto atgavimas. 4) Organo klausimas. 5) Nauji* suma-j 
nymai. 6) Pildomosios Tarybos užgyrimas. 7) Komisijų rin
kimas ir 8) kito Seimo vieta.

“Seimo” pirmininkas paskyrė mandatų komisiją iš An-| 
drulio, Jacionio ir Šalavėjo.

Pranešta, kad areštuotieji komunistai po kaucija paleisti I 
iš kalėjimo. Teismas atidėtas iki šeštadienio.

S. L. A. SEIMAS EINA RAMIAI.
Išmetus iš S. L. A. Seimo komunistus, posėdžiai einaĮ 

ramiai ir tame “mūšių fronte” nieko naujo.
Delegatai ir reporteriai snaudžia klausydami nuobodžiui 

įvairių komisijų raportų, kurie vienbalsiai, be jokių disku
sijų priimami.

Rodos, kad Bagočius apeliacijų komisijos vardu perskai
tė sumanymą kelti S«' L. A. centrą į Scranton, Pa., ar Pitts-J 
burgh, Pa. AI atomai tas randa Seime daug pritarimo.

Atsilankė į Seimą ir kalbėjo p. AI. Jankus iš Klaipėdos] 
ir p. Adomaitis, Šaulių atstovas. Kai kas matė Halsted gat
ve einant ir p. B. Balutį, tačiau vakar prieš piet Seime 
dan nepasirodė.

Prie Auditorijos durų iš lanko ir vidaus pusės stovi] 
keli policistai, kurie į salę įleidžia, tik su prezidento ar ko
misijų rekomendacija. Ne kokį įspūdi daro policistai salėje] 
(iš jų du juodukai), kurie, anot kai kurių “tautiečių” išsi-j 
reiškimo, “saugoja Seimą nuo riaušių.”

Daugiau žinių rasite viduriniuose puslapiuose.

ŽADETA |AM PINIGŲ 
IR VIETA

SHANGHAI, birž. 18. — 
Suimtas žmogžudis, kurs nu

sišovė Kvvangsi provincijos mi- 
Įilitarinį gubernatorių gen. Lu 
iHuan-yen.

Tą žmogžudystę atliko Kan
tone 'patsai ištikimiausias ge
nerolo sargas. Suimtas išpa
žino, kad už generolo nužudy
mą gen. Bei Tsung-chi jam 
žadėjęs 10,000 dolerių, ir prie
de dar aukštą vietą.

8 NUSKENDO ERIE 
EŽERE

■i TOLEDO, O., birž. 18. —
Praeitą šeštadieni 8 jauni vy
rai leidosi E’rie ežeran moto- 
/rine valtimi. Antrytojaus už 
keletos mylių nuo krašto ras
ta apsivožusi valtis. Vakar 
rastas ežere vienas lavonas. 

;Paaiški jie visi žuvo.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Pramatomas dailus 

loras ir kiek šilčiau.

PERDAUG DARŽOVIŲ; 

VERČIAMOS UPĖN

NEW YORK, birž. 19. - 
Vietos laikraščiai praneša, 
kad taip vadinami tarpinin
kai pirkliai buvo supirkę per
daug j šį miestą pristatytų į-: 

' vairiausios rūšies daržovių. 
Kaip bematai ėmė pulti kai
nos. Tad pirkliai šimtus tro- 
kų kuogeriausių daržovių su- 
įvertė j Rytų upę. 
i; Tuo būdu daržovių kiekybė 
sumažinta ir žmonės verčia
mi mokėti aukštas kainas.

•M —
Apiplėšta banka

Geneva miestely vakar api
plėšta First National banka. 
Pagrobta apie 10,000 dolerių,

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ,.. $10.00

Britanijos 1 sv. eteri. 4.86
Francijos 100 frankų 8.91

Italijos 100 lirų 5.23

Belgijos 100 belgų . 13.94

Šveicarijos 100 frankų 19.37

Vokietijos 100 markių 23.83’
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrų- 
Maa, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiama tam 
tikslui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 raL 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamoji pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

mas arba laimėjimas. Tai yra užpylimas dau
giau vandens ant komunistų malūno ir gyvas 
akstinas jiems kovoti su daug didesniu įnir
timu ir pradėti vartoti pozicijos nurodytas 
priemones, išeinant iš visokio padarumo ri-
bli' ‘ dėjo

Reikia spėti, kad tik dabar prasideda
rimta ir didelė kova Sus-me tarp social-tau-

Iš OLŠEVIKŲ SUTRINKIMO 
MELDAŽIO SALEJE.

Birželio 17 d. tuojaus po 
pietų apie Meldažio salę pra- 

buriais rinktis vyrų ir 
moterų, maniau sau, kad tai

, . _ x kriaučių unijos susirinkimas,
tininkų ir komunistų. Ar kuri nors grupe to-' ,x ! .u. bet nebuvau tikras ir nuėjau

Nuėjęs radau 
bolševikus, ku-
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je kovoje laimės, ar ne, ne mūsų tai yra daly , sitikrinti 
kas spręsti. Viena tik galime pasakyti, kad jįetuvįgkuB 
iš jos nebūs gero nei organizacijai, nei ben-

DEL SLA. SEIMO SKILIMO.

SLA. seime įvyko tas, ko buvo galima 
laukti. Įvyko skilimas. Tik gaila, kad taip 
negražiai ir nekultūringai.

Komunistai atvyko į seimų gerai susior
ganizavę. Jie seime sudarė daugiau negu 
trečdalį visų delegatų. Tačiau Sus-mo pirmi
ninkas, skirdamas mandatų komisijų, į jų 
skaičių nekreipė jokio dėmesio. Iš čia ir pra
sidėjo triukšmas. Komunistai reikalavo sau 
bent vieno komisijoj nario. Jei p. Gegužis bū
tų tų jų reikalavimų išklausęs, seimas būtų 
galėjęs tęsti savo darbus toliau. Bet, mato
mai, social-tautininkų buvo sutarta jokių 
nuolaidų nedaryti, geriau komunistų nusi
kratyti ir jokios seime opozicijos neturėti.

Del to įvyko negražus ir skaudus dalykas. 
Sočiai tautininkai pasikviečių Į pagalbų po
licijų ir ši komunistus išmėto iš salės, areštuo
ja jų vadus, sukelia seime triukšmų.

Reiškia social-tautininkai kovoje su sa
vo vakarykščiais auklėtiniais ir draugais pa
naudoja paskutinę priemonę ir tai tokių, ku
ria suteršta lietuvių vardas, nes anglų spau
da plačiai tų nelemtąjį incidentų aprašė, dai
gi su visokiais priedais ir perdėjimais k. t. 
“Police ūse clubs on Litliuanians” ir tam 
panašiais. Svetimtaučiai mano, kad lietuviai 
kaž kokie laukiniai žmonės, kad savo sei
muose be policijos, be areštų, be muštynių 
negali apsieiti.

Nejaugi nebuvo galima surasti kitokios 
priemonės triukšmadarių numalšinimui, kad 
išvengus tos mums kenksmingos ir mūsų var
dų teršiančios publikacijos. Tokie įvykiai ir 
pačiai organizacijai garbės nedaro. Jie paro
do, kad pačiuose jos pamatuose yra kas nors

' negero.
Išmetimas komunistų iš seimo su polici

jos pagalba, tai dar nereiškia jų nusikraty

čiai lietuviams.
Kokios taktikos dabar laikysis iš seimo 

išvytoji S. L. A. valdybos opozicija: ar ji pa
sirinks teismo kelių, ar paprastų bolševikiška 
triukšmavimų, visvien organizacijai neis į 
sveikatą. Bet per daug didelio pranašo ne
reikia kad pasakyti, jog votis ar anksčiau, ar 
vėliau turės trūkti. Mums rodos, kad neužteks 
36-tojo Seimo skilimo — skils ir pats Susi
vienijimas, nes vargu būs galima besusitai- 
kinti toms grupėms, kurios su policijos pa
galba tarp savęs veda kovų. Jei tas įvyktų, 
tai social-tautininkai savo nevykusiu vado
vavimu antru kartu Sus-mų suskaldytų.

Mes jau esame pažymėję, kad dėl komu
nistų įsigyvenimo Sus-me social-tautininkai 
yra kalti. Nei konstitucijoj jie neturėjo griež
tai pabriežę tautybės, nei organizacijos va
dovavime neturėjo grynai tautinės linijos, ku
ri supultų su visos mūsų tautos doriniu ir ti
kybiniu nusiteikimu. Jie platino laisvamany- 
bę, jie paruošė dirvų bolševizmo mikrobams 
veistis. Del to, kų social-tautininkai pasėjo, ta 
šiandien ir piauja.

riuos policija ištrėmė iš S. L.
Į A. seimo, kuris įvyko Lietu
vių Auditorijoje, Bridgeporte.

Bolševikai, susirinkę pradė
jo tartis, kaip išvadavus savo 
vadus, kuriuos policija nuga
beno į kalėjimų. Tarėsi šiaip 
ir taip, bet prie jokių išvadų 
neprieina. Pamitingavus apie 
pusvalandį, ateina Pruseika ir 
praneša, kad jokiu budu ne
galima kalinių išimti nei po 
boncu, nes Gegužio esu poli
cijai įsakyta, kad bolševikų 
vadus laikytų kalėjime tol, 
kol užsibaigs seimas, nes so
cialistai bijosi, kad bolševikai 
neišimtų “injonkšino” šėl

imui. Po pranešimo buvo viso
kių pasitarimų ir įnešimų.

‘‘Draugo” reporterio klau
simas.

Neužilgo “Draugo” rapor- 
teris išėjo iš svetainės ir vėl

------------- j grįžo. Sugrįžus jo maršalka
Lietuvos krikščionių demokratų partija * nebenori įleisti į salę. Rapor- 

“Ryte” paskelbė tokį pareiškimų: “Mieste ir'teris maršalkos prašo, kad ro
kai kurioj spaudoje skleidžiami gandai apie j l įs pasimatyti su jų vadais 
krikščionių demokratų tarimąsi ir susitarimų ir gauti žinių iš seimo. Mar
su tautininkais neatitinka tikrenybę”. Mes šalka atsako, kad visi vadai 
savo laiku ir rašėme, kad krikščonių denio-' dar tebėra kalėjime ir jų čia 
kratų ir tautininkų susitarimas prie esamų nėra. Tuomet raporteris pra-
sąlygų jokių budu nėra galimas.

“Rytas” rašo, kad Voldemaro byloj dėl 
valstybės išdavimo tardymas dar nepradėtas. 
Atitinkamos įstaigos dar neturi tų laikraš
čių, kuriuose buvo įdėtas minėtas p. Volde
maro pasikalbėjimas apie naujosios konsti-' 
tucijos autentiškumų.

Kai tuos laikraščius gaus, tada bus iš
spręstas klausimas, ar ten padarytas nusi
kalstamas darbas ir ar bylų kelti. Pagal nu- 
šikaltimų bus nustatytas ir paragrafas, ku
riuo pasirėmus prokuratūra patrauktų į teis
mų.

LAIMĖS PASLAPTIS.
Laimė. Tai užburtas žodis. Ji visus 

ir visus vilioja. Mažutis kūdikis veblio- 
damas tiesia rankutes. Jis siekia laimę. 
Jos nepasiekia. Jis verkia. Ir jam trūk
sta laimės.

Jaunikaičiai ir mergaitės itin ieško 
laimės. Jie gyvena troškimu laimės. Jie 
jos ieško visur. Jie puldinėja į visus 
pašalius. Jie žiūri, kur ta laimė. Jų šir
dis ją jaučia. Jų protas bando ją svars
tyti. Randa, kad ji yra. Bet kur? Jiems 
paslaptis.

Subrendę, suaugę žmonės gaudo 
laimę. Jie skundžiasi esą nelaimingi, 
lie žiūri aplinkui, ką kiti turi ir mano 
būsią laimingi, jei turės, ką kiti turi. 
Štai jau turi. Ar laimingi? Jie sako, kad 
dar ne. Jie nesusekė laimės paslapties.

Štai senukas ir senutė. Jie daug me
telių pergyveno. Jie daug matė, daug Į 
girdėjo, daug prityrė; gyveno ir netur-* 
te ir turte. Buvo alkani ir buvo sotūs.' 
Buvo nekenčiami ir buvo mylimi. Sun
kiai dirbo ir lengvai gyveno. Buvo 
spaudžiami ir buvo liuosi ir nepriklau
somi. Ar buvo laimingi? Jie dažniau
siai skundžiasi ir sako, kad ne. Vadi
nasi, nesurado laimės paslapties.

Gal jos visiškai nebėra pasaulyje?

pergalėti — jiems nepasiduo
ti.

“Mučetainkų” vadavimas.
Užeina ant estrados Miza

ra • ir karštai kalba, kaip so- 
cialfašistai juos neteisėtai su 
policijos jėga iš seimo išva
rė, kitus suareštavo ir neku- 
rius dar smarkiai sumušė, 
Kartu praneša, kad buvę nu
važiavę į kalėjimų išliuosuotų 
savo vadų, bet kapitonas ne- 
paleidžiųs, nes matyti taip 
instruktuotas diktatoriaus Ge
gužio ir jo kompanijos.

Nebaigus Mizarui kalbėti, 
ateina bolševikų advokatas, 
kuriam pavesta byla išliuosuo 
ti areštuotus, ir praneša, kad 
jis negalįs dabar jų išliuosuo - 
ti, nes reikalinga uždėti kiek
vienam kaucija po $50.00. 
Tris šimtus dolerių turįs, bet 
reikalinga dar $300.00 ir pra
šo susirinkusių sumesti. Sei
mo vedėjas karštai ragina 
susirinkusius aukoti ar pas
kolinti, kad išliuosavus savo 
draugus delegatus ' iš kalėji
mo. Neilgai trukus susirin
kusieji paskolino — sudėjo 
$430.00.

Kaltina vadus.
Advokatui išsinešus $300.00 

atsistoja vienas vyrukas ir
f

užsikarščiavęs duoda “spy- 
čių”, girdi, matote draugai 
kas dedasi, mūsų sunkiai už
dirbtus pinigus buržujai ad
vokatai suėda. Tai dėka žiop-

šo, ar negalima pasimatyti su 
tuolaikiniu pirmininku, kuris 
dabar susirinkimų veda. Tuo
met maršalka paprašo balsų 
ir užklausia p. pirmininkų 
kų daryti su “Draugo” re
porterių — leisti jį, ar ne. 
Pirmininkas leidžia per balsus 
ir susirinkimas beveik vien
balsiai nutaria įsileisti, tik 
priešais pakelia dvi moterėlės, 
kad raporterio nereikia. Ra
porteris pasilieka seime.

Visi delegatai-tės matyti 
yra suvargę ir susinervavę, 
nes ištikrųjų jie vakarikščiai 
buvo neišmiegoję, nes iki vė-

Spaudų privertė atsistatydinti Cbicagos 
policijos vadų p, Russell. Jo atsistatydinimo 
reikalavo dėl to, kad jis nepajėgė išvalyti lumui laikė prakalbas ir pasi-
miestų nuo kriminalistų ir nesurado reporte
rio Alfred Lingle užmušėjų. Vis-gi dėl to 
spaudos balsas yra galingas.

tarimus, bet, nežiūrint į tai, 
jie visgi buvo energingi, nes 
norėjo savo “reakcijonierius”

lis mums būtų nusižeminimas. 
Mes, sako, kovokime šaltai ir 
rimtai, ir tik tuomet kovų 
laimėsime.” Susirinkimas vėi' 
karštai nuploja.

SVARBUS BALSAVIMAS 
ČIA PAT.

Liepos pirmoji jau netoli.
Ta diena Cbicagos miestui 
gali tapti istoriška, o jos gy
ventojams pradžia geresnio 
gyvenimo.

Liepos 1 d. Cbicagos mies
to piliečiai balsuos reikale 
“Traction Ordinance”. Mies-

Įvairūs sumanymai.

Prasideda įvairiuos diskusi
jos ir užsikarščiavimai. Bet 
pirmininkas nutildo. Vieni no
ri, kad kaip galima greičiau
išimti “injonkšinų” ant S. L.
. .... . - , , i to Taryba tų naujų ordinamA. iždo, kiti nori, kad ant. ,, *_ _ ““

. , , , ce pneme gegužio 19 d. lsseimo. Kiti sako, kad mes , ,. . . v... ... . 50 tarybimnkų uz “ordinan-sudarykune savo atskirų sei-; , ; . v. .
ce balsavo 47. Jei piliečiuinių ir išrinkime savo admi- I

nistraeijų”.
Padiskusuota, bet prie da

lykų neprieita, nes bile mi
nutę tikėjosi susilaukti savo
vadų iš kalėjimo ir tuomet.. .
, , , ... . , ,. „ J Ja pratęsti ant 300 mailių. Taidalykus galutinai nutarti. Bet:, , . ....., . . . . . , ti •1 butų strytkarių linijos pail-kaip jų nėra, taip nėra. Ilgai j . 7 J / f. . ! ginimas ant 30 nuos. O ra-nesulaukiant lyderių, nekurie.0,

Ipid transit linija butų pail- 
1 ginta ant 100 mailių, arba 55 
iiUos. negu dabar
yra. Į “rapid transit” linija 
ineina ir subvvay, naujm stryt- 

! karių bus pridėta 1,000. Tiek 
pat strytkarių būt pridėta ant

savo balsais tų sumanymų už- 
girs, tai sumanymas tuoj in-
eis galion.

Tuo sumanymu yra numa
tyta Cbicagos strytkarių lini

delegatai nerimauja ir lig puo 
la į desperacijų. Tuomet, ro
dosi, p-lė Jeskevičiutė atsis
toja ir energingai kalba drą
sindama visus delegatus ne
nusiminti bet stoti į kovų su 
savo priešų drąsiai ir energitt 
gai ir kova busianti laimėta, 
jei ne visa, tai bent dalinai. 
Ji pataiso ūpų susirinku
siems ir visi nutaria baigti! 
susirinkimų ir ant rytojaus 
vėl susirinkti ir su savo va
dais, kuriuos tikisi f$'t turė
ti tartis, kaip padarius su sei
mu ir kitais dalykais. Tuomi 
susirinkimas ir užsibaigė be 
jokių pasekmių.

208 bolševikų atstovai.
Susirinkimo vedėjas prane- 

’ša, kad bolševikų atstovų į S.lai kpmifsijai, kųrį,.,ųieko, ne- . .
> , Ai-____ L- A. seunųjesų išrinkta 208.daro. reikale isliuosavimo įųų- 
sų draugų, esančių kalėjime. 
Jeigu jie butų veiklus, nesu
tartų su advokatais, bet pir
miausiai papirktų policijų ir 
tvertų už gerklės diktatoriui 
Gegužiui ir seimų paimtų į 
savo rankas. O dabar nieko 
iš jų nėra. Susirinkimas spy
riui matyti labai pritarė, nes 
smarkiai rankomis nuplojo. 
Po to kalba Mizara, išrodi- 
nėdamas jo kvailumų. Sako: 
“Tamsta esi per žioplas^ ar 
nieko nesupranti. Kaipgi mes 
galime papirkti policijų, kad 
Bridgeporto daktarų ir advo
katų daugiau vienas žodis 
reiškia, negu musų $500.00. 
Papirkimas policijos tai dide-

Iš socialistų- pusės reporteriui 
teko sužinoti, kad Bridgeport

“rapid transu” i'^ijos.

Tam visam naujam stryt- 
karių linijų darbui butų su- 
nauduota 100,000,000 svarų 
geležies bėgiams, 550,000,000 
svarų geležies vagonams, 40,- 
000,000 pėdų medžio špaloms, 
1,500,000 kųbiškų pėdų cemen 
to. Ir daug kitokios medžia
gos.

Strytkarių kompanijos per 
pirmus tris metus išleistų 
naujiems darbams $65,000,000, 
o per 10 metų $200,000,000. 
Mięstas statys “subwąy” ię 
tam paskirta $100,000,000.

Tokiu budu Cbicagos mies
tas susilauktų moderniškos,

Auditorijoje seimas pripažinęs'greitos transportacijos, o be
tik 135 “gerus” bolševikų*zjarbiams atsirastų daug dar- 
atstovus, o kiti buvę “nege-%u
n Įvairios organizacijos stoja 

“ordinau-Raporterio nusimainimu, Įuž priėmimų naujo 
daug pralaimėjo ce”bolševikai 

šiame seime, kad jie per ank
sti triukšmų pradėjo kelti, už 
tai juos policija iš Seimo iš
ginė. Jei jie butų kantrybės

WEST SIDE ŽINIOS.
X Šiandien prasideda Die

vo Kūno oktava, per kurių 
turėję, kol būtų gavę pripaži-! Aušros Vartų bažnyčioje bus
nimų būti atstovais — kai jau 
būtų gavę seimo ženklelius,
tuomet sau liuosai butų triuk- to įstatymu, 
šmavę ir “ re'akcijonieriams 
būtų daug nervų pagadinę.

Rap.

kasdiena antrosios šv. Mišios 
ir mišparais su Šv. Sakramen-

99 X Birželio mėnesio pamal
dos per Devintinių oktavų bus 
laikomos bendrai su mišparais.

Ji yra tiems, kurie jos paslaptį supran
ta. 'Jos nėra tiems, kurie laimę savo 
tiškai supranta ir nori patys sau ją pa
sidaryti.

Žmonės labai dažnai visiškai netu
ri supratimo apie laimę. Jie mano, kad 
tikroji laimė vien nuo jų priklauso. Jie, 
neatsižiūrėdami j nieką, ruošia prisi
spyrę sau laimę. Gi jos kaip nėra, taip 
nėra. Kaip ją sau jie parengs, kad jų 
laimė priklauso nuo kitų žmonių, o itin 
nuo Dievo.

Kas giliau mintija kuriame veikia 
sveikas protas ir dora, o ne kūno gei
duliai ir aistros, .tas gana greitai ati
dengia ir suseka laimės paslaptį.

Laimė yra arti kiekvieno. Ji lengvai 
pasiekiama. Bet kada žmonėms rodo
ma, kur ji yra, jie netiki ir nusikreipia 
kitur jos ieškoti.

Laimė yra sudėta Dešimtyje Dievo 
{sakymų. Čia laimės paslaptis. Juose y- 
r.a gyvybės ir gyvenimo paslaptis. Jie 
sako mums, kaip turime gyventi, kad 
gyventume, kaip Dievas paskyrė, jie 
rodo, kaip pasiekti tikslą, kuriam Die
vas žmogų sutvėrė. Jie nepasako mums 
nieką daugiau, kaip kad pasakytų mū
sų protas, jei jo nelydėtų, nuolatinis 
jo palydovas, nežinojimas, atėjęs žmo
nėms kartu su pirmgime nuodėme. Jie 
nedraudžia nieko, kas teisingai priklau

so mūsų prigimčiai; jie smerkia tik tai 
kas nėra žmonėms prigimta, bet tik į- 
gauta kartu su Nupuolimu, 
liuko kapelio.

Jai taip ilgu pasidarė be tėvelio 
šiame pasaulyje, taip sunku gyventi be 
jo globos. Ji savo kūdikišku prašymu 
ėmė maldauti Dievo, kad ir jai leistų 
kartu su motute mirti ir eiti pas tėvelį 
į šaltąją žemelę.

Marytė visa pamėlynavusi nuo šal
čio vis dar klūpojo prie kapo ir mal
davo savo kūdikišku prašymu: “Tu bū
damas pas Dievą prašyk, kad leistų ir 
mudviem su motute pas tave ateiti. Aš 
silpnutė negalėsiu motutės aprūpinti; 
ji numirs ir aš viena liksiu. Aš noriu 
mirti kartu su motute ir ateiti pas tave.”

Marytės prašymas buvo išklausy
tas: rytmetį kapų sargas, radęs vos gy
vą Marytę nunešė ją pas motiną, kuri 
taip pat, daugiau iš lovos nebesikėlė.

Daug žmonių į tai netiki. Jie minti
ja, kad tai yra tik tuščias galvojimas. 
Dar blogiau: daug jų mintija, kad Die
vo ir Bažnyčios įsakymuose yra jų ne
laimė. Įsakymai varžo, o žmonės tame 
mato savo nelaimę. Bet Čia, tokiame 
galvojime ir yra nelaimė.

Tiltai, paprastai, kraštais turi ap
tvarus, laivai turi savo lubas, aptver
tas, vagonai, karai turi atsargas. Visi

tie aptvarai varžo žmogų, bet prieš 
juos jis nesipriešina, išskyrus bepro
čius.

Valdžios laiko policiją. Jie varžo lai
svę. Bet išmintingi žmonės jos nenai
kina, nešaudo, ją remia ir palaiko. Ko
dėl? Ji prisideda prie žmonių laimės, 
palaikydama tvarką ir saugodama nuo 
nelaimių ir skriaudų.

Dievo įsakymai — tai ne policija, 
bet meilingiausioji Dievo Apveizda, ku
ri nuolatos kaip ir plasnoja ant žmoni
jos galvų, vesdama prie gero, saugo
dama nuo blogo.

Yra žmonių, sakančių, kad Dievo 
įsakymai ir Kristaus Mokslas nenusi
sekė — neužvedęs jis, girdi, žmonijos 
ant kelio į laimę. Tai yra tuščias tvir
tinimas “sugyvulėiusių” žmonių.

Žmogaus prigimtis turi bendra su 
augalais. Žmogus auga kaip augalai. 
Jis turi bendra su gyvuliais — žmonės 
jaučia kaip gyvuliai ir veisiasi kaip jie.

Jei kurie žmonės nesiekia aukščiau 
šių dviejų augalų ir gyvulių — prigim
čių, jie yra sugyvulėję. Jie nesupranta 
aukštesnės laimės už augalų ir gyvu
lių.

Tai tiesa, kad Dievo įsakymai ir 
Jėzaus mokslas neužvedė ant kelio į 
laimę, tai yra, j tą guvulinę laimę, nes 
žmonių laimė yra nepalyginamai aukš

tesnė.
Dievo įsakymai ir Jėzaus mokslas 

užvedė žmones ant kelio j laimę. Daug 
žmonių tuo keliu ėjo ir laimę rado, 
daug — juomi eina ir džiaugiasi didžia 
laime. Jei visi žmonės eitų tuo keliu, 
kurį rodo Dievo įsakymai ir Jėzaus 
Mokslas, kuriuo eina Katalikų Bažny
čia ir juo veda kitus; jei tai darytų nuo 
kūdikystės iki mirties, iš to kelio ne- 
iškrypdami, tai laimė gėrėtųsi ir džiau
gtųsi visi.

Dabar, kuomet vieni žmonės ver
žiasi prie gyvulinės laimės, pastumę į 
šalį Dievo Įsakymus ir Katalikų Baž
nyčią, kuomet kiti bando gaudyti ka
žin kokią savo išsvajotą laimę, — ūka
notą, neaiškią, nesuprantamą, tai vieni 
su kitais susikerta, vieni kitiems užbė
ga skersai kelią — iš to nesutikimai, 
barniai, varginimai ir žudynės.

Dabar pažiūrėkime į šventuosius ir 
šiaip dorus žmones katalikus, kurie 
stojo ant kelio, nurodyto Dievo įsaky
mų ir Katalikų Bažnyčios.

Jie rado kelią, kuris veda į laimę. 
Daug juo ėjo ir rado laimę. Daug juo 
eina ir jaučiasi labai laimingi, net ir 
tuomet, kaip kitiems jie išrodo nelai
mingi.

Laimės paslaptis yra meilėje — 
meilėje Dievo Valios Ir jos pildyme.
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Labdarybės Skyrius.
IS LABDARYBĖS CENTRO, madienj, t. y. 30 rugp.

Seimą šaukti sutarta 16 d.

NEPAPRASTAI DIDELĖ AUDRA SU LEDAIS LIETUVOJE LIETUVIAI AMERIKOJE
(Tąsa)

Prigėrė moteris.

rė gana gilų upelį. Veiveriu 
gatvė keliose vietose užversta

KENSINGTON.

Labdarių direktoriai.
Labdaringos Sąjungos bran Strioga ir A 

duolį sudaro dvylika direkto 
rių, renkami! trims metams

lapkričio. Vietą parinks 
Nausėda.

B.

Labdaringoji Sąjunga kvie
čia visus į kilnų darbą. Su-

Į išeinančių vietą kas metai' ... •t T įtartinai veikdami, greitu lai-dnrAnVnrru tumiu ftiPiriAf. Ti I . J ..ku pasistatysime senelių irdarenkami nauji. Šiemet L.
S-gos direktoriai yra šie:

Dvasios Vadas: gerb. kun.
F. Kudirka.

Pirmininkas B. Sekleckis; 
sekretorius B. Nenartonis;

Iždininkas: kun. F. Kudir
ka ir jo pagelbininkas kuli.
K. Matulaitis. Direktoriai: V.
Strioga, kun. Ig. Albavičius;
Pr. Vaičiekauskas, A. Nausė
da, M. Šlikas, kun. H. J. Vai-

Z. Gedvilas ir K. Žil- "« P8™""* darant rinkliaT9

našlaičių prieglaudą 
nupirktoje farinoje.

Labdarys.

savo

PADĖKA.

Labdaringosios Sąjungos 
centro valdyba reiškia nuošir
džią padėką lietuvių visuo
menei už moralę ir medžiagi-

Aleksoto gyventojai paša- žaliuojančia pieva su žemė- 
koja, kad prigėrė viena mote
riškė su vaiku iš Marviankos.
Dabar jos pasigenda. Mano, 
kad ją bus nunešęs vanduo.

Vanduo Nemune kyla.

nus.
Marviankos namai jau Jur

barke.

Susirinkimas.
Praėjusį penktadienį įvyko 

Klubų ir Draugijų Susivieni
jimo susirinkimas. Narių atsi-

eiunas 
vytis.

Posėdis.
Labdaringos Są-gos Direk

torių posėdis įvyko birželio 
15 d. Šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Dalyvavo devyni direktoriai. 
Kiti buvo sukliudyti ir nega
lėjo atvykti.

Pranešta, jog Cliicagos ar
kivyskupijos kurija sutinka 
pamainyti Šv. Antano dieną 
kita Labdarių Sąjungai pato
gesne diena, kurią būtų Lietu
vių Labdarybei rinkliava Mi
sose lietuvių bažnyčiose. Ku
rija prašė Labdarių pasita
rus nurodyti dieną. Atatin
kamas raštas lietuviams kle
bonams bus iš Kurijos pasių
stas.

Direktoriai sutarė prašyti 
Arkiv. Kurijos skirti Labda
rybės naudai rinkliavą bažny
čiose trečią Rugsėjo mėn. sek
madienį, t. y. prieš ar po Pa
aukštinimo Šv. Kryžiaus šven
tės.

Siųstoji direktorių komisija 
pas J. Erti. Kardinolą prane
šė, jog Arkivyskupijos Kurija 
tiki Labdaringoji Sąjunga ga
lėsianti išmokėti visą pasili
kusią nuo fanuos pirkimo sko
lą ir sutinka imti farmą j 
Vyskupijos globą.

Direktoriai vienbalsiai nu
tarė sudaryti farmos perrašy
mo dokumentus, Vyskupijos 
globai ją pavedant, bet su ta 
sąlyga, kad pirktoji farma 
būtų naudojama vien lietuvių 
Labdarybei.

Fanuos išnuomavimas.
Turint užtektinai skolų mo

kėti už žemę, direktoriai ne
rado galima pačiai Labd. Są- 
gai supirkti gyvulius, pada
rus, mašinas etc ir patiems 
imti šeimininkauti pirktoje 
farmoje, todėl sutarta sekan
tiems 1931 m. farmą išnuomo-

Šv. Kazimiero kapinyne ir už 
pasidarbavimą bei skaitlingą 
atsilankymą į Labdaringosios 
Sąjungos ūkio atidarymą, 
kuris labai gerai pavyko.

Toji nuoširdi visuomenės 
parama centrui priduoda dau
giau entuziazmo darbuotis 
labdarybės dirvoje.

A. Nausėda, pirm.

KITAS IŠVAŽIAVIMAS Į 
LABDARIŲ ŪKĮ.

Pirmasis išvažiavimas i 
Labdaringosios Sąjungos ūkį 
šauniai pavyko. Antras išva
žiavimas įvyks rugpiučio mėn. 
30 d., šiais metais. Kuopos 
prašomos iš anksto prie to iš
važiavimo pasiruošti, kad jis 
būtų pasekmingesnis, negu 
pirmasis.

WEST PULLMAN, tLL
Labdarybės rinkliava.

Labd. Sąjungos 10 kuopa 
gegužės 30 d., “Kapinių die
noje”, turėjo 12 rinkikių, kų-, 
rios rinko aukas našlaičių 
naudai. Aukų surinko sekan
čiai: D. Drungilienė — $9.83, 
B. Žitkevičienė — $8.34, E 
Gudziunaitė — $7.00, J. Kiau- 
rakaitė — $6.69, O. Drungi
laitė — $5.79, D. Bagdonaitė 
— $5.62, S. G.udziunaitė — 
$4.37, B. Drungilaitė — $3 
43, Br. Drungilaitė — $2.61, 
M. Kastantinaviciutė — $2.- 
30, V. Urboniutė — $1.52, E. 
Jesevičiutė — $1.38. Viso su
rinko $58.88.

Visoms rinkikėms tariame 
širdingai ačiū.

Rinkliavos komisija:
Z. L. Gedvilas ir A. Šliuzas.
Reikia pažymėti, kad West 

ti, sau pasiliekant teisę da- [Pullmone- turime keletą labai 
ryti miškelyje Labdarybės • gerų mergaičių, būtent Elzbie 
naudai sąjungos ruošiamus ir Stepanija Guziunaites,
piknikus — išvažiavimus. Ieš
koma lietuvių nuomininkų.

Jennie Kiaurakaitę ir Dora- 
tby Bagdonaitę. Jos rinko

Šv. Kazimiero Kapinių di- j Labdarybei aukas Ciceroj, ge- 
rektoriai seniau yra pažadė- J is d., ir gerai surinko, 
ję duoti auką Labdarių Są- pernai rudenį rinko aukas 
jungai $10,000. Pebkis tuks-'ant gatvių sužeistiems karei- 
tančius davė ir už tai visi vįan1g (Pesabled American 
Labdariai yra dėkingi, bet Veterans of the World War, 
norėtų gauti ir likusius paža-'of Chicago Chapter No. 2) ir
dėtus $5,000. Įgalioti B. Sek
leckis ir M. Šlikas prašyti Šv. 
Kazimiero kapinių direktorių 
pagelbėti I^abdaringajai Są
jungai.

Piknikas.
Rudeninis Labdarių pikni

kas sutarta daryti savo fer
moje paskutinį rugpiučio sek-

daug surinko. Jau keli metai, 
kaip jos dirba labdaringus 
darbus.

Būtų malonu matyti ir dau
giau tokių mergaičių.

Apie Labdarybės pikniką 
bus parašyta vėliau.

Komisija.

pę suspenduoti. Susirgę, to
kie negalės gaut pašalpos. Po 
laikui paskui patys gailėsis.

Susirinkimas trumpas, greit 
užbaigtas svarstyti reikalai.

Korespondentės.

į nepamirškite atlankyti ir tie 
savo draugus, kuriems laikas 
pavelija.

Ateinantį sekmadieni birže
lio 22 d., AVildivood miške, 
127 St. tarp State ir Went- 
ivortli įvyks Susivienijimo 
pirmas išvažiavimas. Išrinkti 
gaspadoriai

HOMESTEAD, PA.
Šįryt apie potvynį gauta,lankė vidutiniai. Nariai pra- 

sniulkesnių žinią. Veiverių Įdeda mažiau lankytis į susi- 
ir mažumoje,

vė grindinį, nuplovė Vyt. D. Į apsvarstė bėgančias reikalus.
Prisirašė V. Višnjauskaitė. 
Ligoniai sekantys: Žarolis, 

Evaltas, Kirkus, Ūselis ir 
Nainis. Žarolis Roselando Co- 
mmunity ligoninėje, silpnas. 
Evaltas miesto ligoninėje 
Kirkus Burnsaidės ligoninė-

Šiandien pasiteiravus 10 gatvėj ties 21 — 23 nr. išgrio-Į rinkimus. Nors
vai. liidrometrinėj partijoj, 
gauta žinia, kad Nemune 
vanduo vis kyla. Nuo vakar 
ligi šios dienos ryto vanduo 
pakilo 55 centimetrais, taip, 
kad siekė 1 m. 65 cm. Tačiau 
dabar vanduo vis kyla ir ky
la.

Į Nerį nunešė namų.
“Brazilijoj” (taip vadina

ma) netoli 7 forto, prie Nė
ries, vanduo paplovė ir nune
šė du namus.

Žaliajam kalne.

Žaliasis kalnas, iš kur van
duo veržėsi apačion į Kauną, 
beveik visas buvo vandens ap
semtas. Gatvėmis vanduo te
kėjo kaip upėmis, su savim 
nešdamas geltoną smėlį, šiuk
šles ir kitką. Kauko gatvėj po 
laiptais vietomis įgriuvo že
mė; kitoj pusėj esančio prie 
griovio sodo dalis su tvora 
nuvažiavo žemyn. Daugelio 
namų skiepus pripildė van
duo. Pažymėtina, kad Kauko 
gatvės upeliukas pavirto kone 
tikra upe. O kur Kraševskio, 
Vaičaičio gatvės, ten atrodė 
kaip ežeras. Kas svarbiausia, 
kad Žaliajam (kalne prasidėjus 
lietui tuoj pabrango duona 
net 15 et. už kilogramą.

Šitas vanduo plaukė Gedi
mino ir Duonelaičio gatvėn. 
Prieš pat “Ryto” redakciją 
p. Raupio namą tiek paplovė, 
kad išvertė rūsies sieną’ ir 
pilnas rūsys priėjo vandens. 
Ten gyveno sargas, kuris vos 
spėjo pabėgti.

Aleksote.
Buvo nepaprastas vaizdas. 

Vandui apsėmė kelius ir kriok 
damas ėjo lyg upė. Dar ir 
šiandien vietomis negalima 

, praeitį. Vytauto laiptai vieto
mis žemių užnešti ir sugadin
ti. Krantai keliose vietose su 
medžiais nuslinkę žemyn. Vie
noje vietoje prie Minkausko 
gatvės žemė su medžiais ant 
stogo užsirioglino. Jeigu ne 
tvartas, kurį, žinoma, slink
damas krantas nusinešė, tai 
ta gyvenama troba su žmonė
mis būtų buvusi po krantu. A- 
įeksote keletoje vietų nugriu
vęs krantas prie pat gyvena
mų namų. Žmonės buvo labai 
nusigandę ir nusiminę. Prie 
pat Vytauto tilto buvo ap
semta krautuvė. Atvykę avia
cijos gaisrininkai vandenį 
viedrais sėmė. Pereiti visai 
nebuvo galima.
5 litai už pervežimą per van

denį.
Vežikai ta proga naudojosi. 

Kadangi žmonės negalėjo pe
reiti, tai vežikai už perveži
mą per vandenį maždaug 25 
metrų distanciją nepasitenki
no 5 litais, bet ėmė ir dau
giau.

Minkauskio ir Veiverių 
gatvėje iš daugelio namų dar 
ir šiandien vanduo neišsemtas, 
lovos, stalai plauko po na
mus. Žmonės kraustosi. Prie 
Aleksoto sinagogos-vietoj ke
lio verždamasis vanduo pada-

laiptų dalį; ties 39 nr. at
mirkęs nuo vandens kalnas 
užslinko ant namo šono; ties 
40 nr. kalnas užslinko ant gat
vės, šaligatvio ir tuo būdu už
tvėrė apie 2, 3 gatves. 

Minkauskio g. 1 nr. apsu
mė visą apatinį namo aukštą, je. Ūselis serga namie ir
o Ginteriškių g. užnešė akme
nimis ir kitais daiktais.

Vidukalnio g. 10 nr. pris
linkęs kalnas nuvertė du tvar
tus. Toj pat gatvėj ties 18 nr. 
kalnas su medžiais užgriuvo 
namą. Ginteriškių g. 2 nr. ki
toj vietoj kalnas užgriuvo ant 
gyv. namo.

Tarp Aleksoto ir Marvian
kos vietomis nugriuvąs kal
nas, užslinko ant kelio ir nu
traukė susisiekimą. Marvian-

Nainis. Pastarasis gyvena 
Chicago Heiglits. Susivieniji
mas aprūpina lankytojais. Bet

1«M, «.

Gražus Išvažiavimas.
Moterų Sąjungos 34-tos 

Jie muzika jauikUOpa, birželio 22 d., puikiam
paeme, prirengs gera progra
ma, bus visokių užkandžių. 
Nepamirškite visi atsilankyti 
smagiai laiką praleisti.

Išrinkta komisija peržiūrė
jimui knygų. Ateinantis susi
rinkimas bus pusmetinis. Na
riai bus sušaukti atvirutėmis. 
Visi nariai ir narės turėtų 
atsilankyti. Susirinkime suži
nosite Susivienijimo stovį. 

Kurie nepriklausote prie
= Susivienijimo, kviečiami pri- 

kos kaime vanduo apsėmė. sirašyt. Jo susirinkimai įvyk- 
daržus, kurių didesnę dali sta, kiekviena mėnesį, antrą 
sunaikino. Ten pat vieną na-'Pėtnyčią svetainėje 341, Ken- 
mą suardė, antrą apvertė ant sington Avė.
šono, o trečią su statomu nau- Šiuo laiku yra Susivienijimo 

narių, kurie nedirba. Jie bu
vo paraginti keletą kartų 
užsi mokėt mokestis, bet iki 
šiol dar neužsiinokėjo. Jau

darže, Smith G rovė, Hamilton 
Road, šalę Homestead Park į 
vakarus rengia gražų pikniką.

Smitli G rovė — labai patogi 
vieta išvažiavimams, nes yra 
virtuvė valgiams gaminti, sta
lai, sūpynės vaikams, elek
tros šviesa, puiki didelė sve
tainė, žolė, medžiai. Bus pui
ki muzika, taipgi užtektinai 
valgių ir gėrimų.

Kviečiame vietinius ir iš 
apiėlinkių dalyvaut šiame iš
važiavime, o busite visi paten
kinti. Įžanga tik 25 centai. 
Pradžia 12 vai. rytą.

Kviečia Rengėjos.

ju tvartu visai nunešė. Šian
dien jo pastebėtos ties Jur
barku.

(Bus daugiau)

NEWARK, N. J.
Federacijos kongresas.

Šį metą rugp. 19, 20, 21 d.

C AM E L-
malonumo prižadas

JEI JUS gėrėjatės rukymu, kodėl nerukyt maloniausio cigarete, koks 
kada buvo išdirbtas? Camels išdirbti vien tik malonumui ... ne 
kam kitam! Geriausi vsių malonumo suteikiančių parinktiniausi ta
bakai — visi švelniai malonios ypatybės, nunokusių, saulės subrendu
sio Turkijos ir Naminio Tabako sumaišyti čia tikroj kvepėjimo ir 
skonio harmonijoj.

Čia, rūkydamas Camels, gaunat vieną teisingųjų malonumų. Tas vi
sas jūsų. Gėrėkitės juo!

it PER RADIO ★
Camel Malonumo Valanda — Trečiadienio vakarais N. B. C., W J Z ir suvienytos 

Paiiurikit savo laiko sąraše.

& &
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įvyksta mūsų kolonijoj Fede
racijos Kongresas. Pasiruoši
mo darbas jau pradėtas.

Federacijos 8 skyrius pa
kvietė Šv. Cecilijos chorų, ku
ris pasižadėjo pirmų vakarų 
suvaidinti, operetę “Apkal
bos ir Meilė” dykai. O ant
rų vakarų darbščios skyriaus 
moterėlės surengs šaunių va
karienę.

Šį metų daug žmonių be dar 
bo. Tat vakarų parengimams 
įžangos bus pigios.

Mūsų kolonija graži, apau
gus žaliuojančiais medžiais, 
Tat svečiams bus gražios a- 
tostogos. Be to, netoli milži
nas New Yorkas su jura, kur 
galima bus ir pasimaudyti.

Vėliau bus pranešta vieš
bučiai ir jų kanios, taipgi ir 
kelrodžiai. .

Spaudos Komisijos narys.

------—.4 «. * kur didesnė piliečių pusė yra 
ateiviai arba čia jų gimę vai
kai. Vienok, šitokiame mieste 
rengiamas kariškas turnainen- 
tas. Ir tame turnamente daly
vaus įvairios tautos.

Vienas stambiųjų rėmėjų 
to turnamento yra Joseph Tri- 
ner, prezidentas kompanijos, 
kuri išdirba Trinerio Kartų 
Vynų.

mokesčiais įplaukė daugiau JOSEPH TRINER REMIAny, 9:30 vai. ryto. Stengitės priėmus,"seka vardošaukis ir 
visi dalyvauti. Bus tada svar- ženklelių segimas. Bet treč- 
bių pranešimų. dalio delegatų salėj nesirunda.

Kun. F. G. Gelumbis, 'Kas tik raštininkei iššaukus
Komisijos Pirmininkas, i kurių kuopų delegatai neatsi- raportų, baigiama sesija. Pro 

1910 E. Falls St. liepia, dažnai iš vietų pasigir-Į zidentas Gegužis praneša mar 
■ ——— sta pašaipa: “Išėjo atvėsti ”, Į šalkoms, kad rytojaus dieną,

mas bus puikiausias iš visų 
buvusių.

Važiuokite gelžkeliais, atsi
veskite iš savo stoties “Con- 
vention Ticket”, tat visiems 
bus duota grįžti namo už pu
sę kainos. Tai labai pigu. Vi
sais gelžkeliais galima važiuo
ti. Tikietai geri nuo 3 dienų 

i prieš Seimų arba Seimo die- 
j uos, 23 d. iki pabaigai birže
lio mėnesio.

Taigi bus visiems pigu, kaip 
ekskursija su visais patogu
mais. Nevažiuokite ekskursijo
mis.

Jeigu gelžkeliais nevažiuos 
150 žmonių, tai niekam nebus 
papiginta kelionė. Taigi yra 
svarbu, kad visi važiuotų gelž • 
keliais.

Atvažavę, tuojau kreipkitės 
į lietuviškų salę, paduokit 
savo gelžkelio tikietų dėl pa
sirašymo; ten tuojau užsire- 
gistruokit, gausit mūsų pro
gramų, paskirtų vietų apsisto
jimui ir turėsite nusipirkti ti
kietų knygutę, su kuriais vis- 
kų Čia gausite.

Vietos visiems prirengtos, 
pasilinksminimai prirengti 
kiekvienam vakarui, pradeda 
birželio 22 d., 7:30 vai. vak.

Visi delegatai gaus valgyti 
kasdien du sykiu lietuviškoj 
salėj. Nereiks valgyklos ieš
koti.

Kurie atvažiuos automobi
liais, jų mašinoms bus vietos 
prie lietuviškos bažnyčios.

Seimas atsidarys iškilmin
gomis šv. Mišioms pirmadie-

i.

NIAGARA FALLS, N. Y.
Galutinis žodis.

Šįmet yra puikiausia proga 
visiems lietuviams, vyrams ir 
moterims bei vaikams, ar jie 
yra delegatai i Susivienymo 
Seimų, ar ne, aplankyti Nia
gara Falls, N. Y., garsiausi, 
stebuklingiausi miestų pasau
ly. Lietuvių kolonija yra pri
sirengus priimti visus svečius 
ir kuopuikiausia pavaišinti. 
Visi laukiame kuo daugiausia 
Lietuvių, kad susipažintų su 
mumis. Viskas gatava Seimo 
atidarymui. Išrodo, kad Sei

A. A.

PETRAS GRYGAS
Netikėta, nelaiminga mirtimi mirė, nuskęsda- 

mas Marąuette Parko lagune, birželio 12, ,1930. Po 
gedulingų pamaldų Gimimo Panelės Šv. par. bažny
čioj birželio 16 d. palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Šiuomi norime išreikšti gilios padėkos žodžius 
visiems, kurie teikėsi dalyvauti musų sūnaus laidotu
vėse. Pirmiausia dėkuojame gerb. klebonui kun. A. 
Baltučiui už atlaikytas gedulingos šv. Mišias ir pasa
kytų spudingai pritaikytų pamokslų bažnyčioje ir ly
dėjimų į kapinės ir* pamokslų. Toliau dėkuojame augš- 
tai gerb. pralotai J. Maciejauskui už atlaikytas ge
dulingas šv. Mišias prie didžiojo altoriaus. Dėkuo
jame kun. J. Jusevičiui šv. Kryžiaus ligoninės ka}x>- 
lionui.

Ačiū kun. Briškai ir jo asistentui kun. Valan
čiui. J>abai dėkui gerb. Sesutėms Kazimierietėms už- 
papuošimų altorių. Taipgi ačiū vargoninkui p. .Janu
šauskui, grabnešiams, gėlių aukotojams, ačiū labai 
kurie įteikė dvasinius bukietus šv. Mišias už a. a. 
Petro sielų, ačiū visiems draugams, pažįstamiems, 
kurie tik kokiu nors budu prisidėjo prie laidotuvių 
ir lengvino mus sunkioje valandoje. Taipgi ačiū gra
beliui Eudeikiui ūži gražų ir mandagų patarnavimų.

Nubudusi: Gribų šeimyna.

‘lšvažiaviavo Maskvon” ir

$780,000, išmokėta apie $520,- 
000.

Išklausius ižd. adv. G ūgio

TURNAMENTĄ.

Nuo birželio 21 iki 28 d. 
Chicagos Soldiers Field’e į- 
vyks “U. S. Army Tourna- 
ment and Exposition”.

jei kurių kuopų delegatai 
grįš, juos įleisti salėn ir čia 
jiems bus suteikta ženklelis 
ir delegato teisės.
Komunistų areštas, mitingas.- 

visokie plotkai.
Valydama Lietuvių Audi

torijų nuo komunistų, virš 
dvidešimts jų areštavo ir suki

IŠ SLA. 36-TOJO SEIMO, 1.1.
------------ Prisegus ženklelius prez. Ge

(“Draugo” raporteris) gužis praneša, kad iš eilės 
Išvalius salę nuo opozicinio' seka kitų komisijų skilimas 

demento (komunistų), tartum ir, kadangi, sako, kituose sei- 
oras būtų prablaivėjęs. Visikuose prezidentas skiria vi- 
lengviau atsiduso, nervų į-1 šokių komisijas, ar seimas 
tempimas atsileido, ūpas dele-; pritars kad jis ir dabar skirs 
gatų pradėjo taisytis. Tik I komisijas. Seimas vienbalsiai ŽQ į kalėjimą, įg kur vienus 
daugelis bijojo atsistoti; mat, pritarė. Komisijų skilimų pre- 
prieš valandėlę kuris tik at-! zidentas Gegužis atidėjo po 
sistojo, tų policija už rankos pietų,, nes dėl besitęsiančio 
vedė laukan. j trukšmo jis nebuvo piie tojkų apsigynimo “fondas” viso

Policijai išvalius opozicija, Įprisiruošęs. *400 dol.

tuojau paleido, o 7 vadams 
nustatė po 50 dol. kaucijos, 

į kurių buk uždėjęs “darbinin-

aSSž?" H • .-i
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ĮSIGYKITE šią knygą

prez. Gegužis prašo mandatų 
komisijų daryti pranešimų.

Protokolų pereito seimo nu
tarta neskaityti, nes jau pe- Kadangi opozicijas vadai Joseph Triner

Šimtai lietuvių pasirengę 
įvykti Lietuvon, o tūkstančiai 
kitų lietuvių norėtų vykti ten 
vakacijų praleisti.

Tad dabar yra pritinkamas 
laikas nusipirkti keleivių kny
gų. Visi įsigykite gerb. kun. 
P. Vaitukaičio knygų “KE
LIONĖ PO EUROPĄ”. Kai
na tik $1.50. Su daug įdomių

Kadangi dėl mandatų koinisi- reitam seime jis buvęs priim
jos pusantros dienos sugaišta, 
tiek trukšmo sukelta, kad rei
kėjo seimų policijos globai a- 
tiduoti, tat visi dele
gatai laukė nepaprasto 
mandatų komisijos raporto. 
Bet labai nusivylė. P-as X. 
Strumskis iš mažo raštelio 
trumpai išskaitė, kad visi 
skundai ant kuopų delegatų 
taip iš pozicijos, taip iš opo
zicijos yra be pagrindo ir ji 
randanti visus suvažiavusius 
delegatus priimtinus, išskyrus 
115 kp. iš AVilkes Barre, Pa., 
komunisto Žaldoko tvirtovėj, 
kur renkant delegatus tautie
čiai nariai buvę išvaryti lau
kan. Tas tat kuopos delega
tus paveda seimui duoti ar ne 
delegatų teises. Seimas vien
balsiai nutarė tos kuopos dele
gatams neduoti sprendžiamojo 
balso. Po tokio raporto, jei

tas.

iki vakaro, sako, silsėję kal«-|Triner Winc .paveiksi,.
dentas. Gauti galima pas gerb. au-jime, tat susirinkę delegatai!

į be vadų Meldažio salėn nie- 
Nutarus už nesistojinų, gie-Įk aĮneį • nu.

T izrlrrvrzvc “T ojo I .
tarti, kokį pasirinks keliądant Lietuvos himnų, “Lais-

vės” ir “Vilnies” raporte- tolymesnei kovai vesti 
rius prašalinti iš Seimo, po 
sėdis uždaromas pietums.

Po pietinėj sesijoj prez. Ge
gužis pakvietęs ant scenos per- 
stato delegatams p-lę A. Osi- 
pavičiutę, žinomų plaukikę- 
čempionę, iš Worcester, Mass,. 
kuri taip pat esanti SLA de
legatė.

Po to prasideda Pildomosios 
Tarybos raportai iš dviejų 
metų veikimo. Prezidento Ge
gužio ilgas raportas, adv. Bor-

». ■ . /

d-enui įnešus, nutarta padėti 
į Susivienymo archyvų. Padė
ka prez. Gegužiui išreikšta at
sistojimu. Kitų P. T. rapor
tai ir-gi priimami vienbal
siai. Jei kuris delegatas ir ne
kėlė rankos, tai ir prieš bijo-

Seime butų buvus opozicija . . ... ,. . ... i jo pakelti, nes sales kampuo-
(komunistai), be abejo, ir jie 
būtų mandatų komisijai katu
čių paploję.

se sėdėjo policmonai.

Iš sekretorės Jurgeliutės
Mandatų komisijos raportą

A. f A.
PETRONĖLĖ
VAIŠVILIENĖ

mirė Birželio 16, 1930 m. 6
vai. vak. 40 metui amžiaus. Ki
lo iš Kauno Red., Raseinių Ap
skričio. Amerikoje išgyveno 30 
metus.

Paliko dideliame nu'dudlme 
4dukteris; Oną. Eleną, Antani
ną ir Sofiją, 3 žentus: Alex 
Antušj, Juozą Cassatą, VValterJ 
Kulpinską, 3 anukus: vieną se
serį Marijoną Sukulicnę, brolj 
Ju-ozą Kisielių Amerikoje, o 
Lietuvoje seserį Rožinskienę Ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 2535 VV. 
46 Placo. Laidotuvės jvyks Su- 
batoje birželio 21, 1930. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėta į švento 
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:
Dukteris. Žentai. Brolis,

Seseris, Antikai ir Gfminės
Laidotuvėms patarnauja gra b. 
Eud> lki», Yards 1741.

raporto pasirodė, kad SLA. 
viso narių turi suvirs 22,000, 
ininiant ir jaunainečius, kurie 
susiorganizavę į 30 kuopas ir 
vaikus, kurių po suaugusių 
globa randus virš 1,800. Per 
praeitus du metu mirė arba iš
braukta 2,367 nariai, o per 
pereitų konkursų prirašyta 
naujų narių 1,300 suaugusių 
ir 1,000 suvirs jaunuolių. Vi
so SLA. turi kuopų 371, ku
rių daugiausia randas Pa. 
valstybėj, paskui seka 111., N. 
Y. ir k. Sekretorė kreipė de
legatų dėmėsi į faktų, kad na
rių mirtingumas SLA. kas 
met didėjąs. Pav., šių metų 
(pusmety daugiau narių mirė 
negu 1929 m. pusmety. Dėlto 
SLA. ateitį mato jaunuose, 
kurių patraukimui seimas tu
rėtų rasti lėšų visokio sporto 
įtaisymams.

Turto SLA. turi milijonų ir 
tris šimtus tūkstančių suvirs. 
Per pereitus du metu viso

Tų turnamentų remia įvai- į torių, 2745 W. 44 st. “Drau- 
rios organizacijos ir atskiri !go” Knygyne, 2334 So. Oak- 
asmenys. Tas įvykis yra ypa- ley avė. arba Gudų krautuvė- 
tingas. Chicagos yra miestas, >je, 901 W. 33 st.

Po tokio istorinio SLA. 
seime įvykio, visur prasidėjo į 
visokios “strošnios” kalbos, j 
buk areštuojant komunistus 
vieni jų norėję Gegužį mušti, 
Jurgeliutei dresę suplėšyti, 
Bagočiui ir-gi kokių štukų no
rėję iškirsti. Nemažiau bai
sesnių kalbų paleista ir ko
munistų pusėj. Esu Gegužis 
su Jurgeliutė padėję polic- 
monams komunistus po salę 
vaikyti, vienai komunistei ko
jų nulaužę, adv. Bagočius sto
vėjęs ir kiekvienam policmo- 
nui per pečius tapnojęs bei 
liepęs buože komunistus muš
ti, ypač Andriulį, salėj buvę 
Justicijos departamento žino-# • I
nių, kurie kiekvieną vedamų ’ 
laukan komunistų užsirašę 
deportavimui. Žodžiu, kiek-' 
vienam žingsny sutikai naujų į 
baisų “faktą”. į

Neprisipažįsta pralaimėję.
Del per ankstyvo trukšmo! 

išmesti iš seimo be mandatų 
ir be ženklelių komunistai ne
prisipažįsta pralaimėję. Vieno 
jie gailisi, kad, kilus trukš- 
mui, nepagrobę nuo scenos 
SLA. knygų ir dokumentų, 
kurie, sakoma, būtų buvę pa
matu “indžionkšinui” Seimą 
uždaryti. Dabar vienį sako, 
kad bus išimtas varantas Ge
gužiui areštuoti už Dr. Pale- 
vičiaus žmonos sumušimą, ki
ti — kad bus išimtas “indžio- 
kšinas” seimui uždaryti ir 
atsitiks taip kaip anais me
tais atsitiko tautiškam lenkų 
“zvionzke” — dalykas pa
teks teisman.į e

Kas toliau dėsis, sunku pa
sakyti.

Specialistas iš

Daktaras. U. *
Kapitonas

p/rtud aoririi -b 'vL

WISSIG.
# * • H

Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽICRINT KAIP CŽSISENĖJVSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijiiną kraujo, odos. ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 Wcst 26 St. kampas Koeler Avė., Tel. Cravvford 5573

—— -i O—

nChernausko Darže
Justice, Illinois

Sekmadienyje, Liepos 13 L, 1930
Pradžia 1O vai. ryto

SKELBIMAI “DRAUGE” 
PASISKELBUSIEMS DUO- i

DA DAUG NAUDOS.

-t • rtfr J -rr ;-“.f

THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE
Mes turime pilną pasirinkimą religinių 

daiktų. '
Misijų ir novenų reikmenos musų spe- 

cijalybč.
Pareikalavus mielai suteiksime žinių 

apie musų patarnavimą.

THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE 
4723 W. Madison St. Chicago, TU-

k

Kiekvienas atsilankiusis į šį pikniką galės visai 
veltui dalyvauti laimėjime naujausios mados KIM- 
BALL RADIO No. 2 vertėj $225.00, kurį “Dfaugas” 
šiam piknikui įsigijo iš PEOPLES FURNITURE CO.
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CHICAGOJE
WEST SIDE ŽINIOS.

D A K T A R A I:vanas pasižymėjusiems moks
le ir pamokų laukime viskas 
linksmai baigėsi giedant tau
tos himnas “Lietuva Tėvynė 
Musų’’!

Rap.

Drauge” atspausdintos. Po 
įžanginių himnų ir giesmių 
buvo scenoje parodytas “Mu
sų Vilnius”, kurio vergija 
buvo išreikšta geležiniais pan 
čiais sukaustytas karalienės 
vaizde. Vilniaus apgynėjais 
buvo pirmojo ir antrojo sky
riaus mažučiai kareivių rubuo 
se, šautuvais apginkliuoti ka
reiviai. Trečioje scenoje po- 
mūšio mažosios nursės apžiu
rėjo sužeistuosius ir laidotu
vėms paruošė savuosius karei

Aušros Vartų mokyklos 
mokslo užbaigos aktas perei
tame sekmadienyje Meldažio 
svetainėje prasidėjo punktua
liai vakare 7:30 vai. Vaikų 
tėvai ir giminės užpildė vi
sas sėdynes. Visiems buvo iš
dalytos vakaro programas

ŽYDAI NORI PIRKTI 
VILNIAUS KR. ŽEMIŲ

G R A B O R I A I:

Simpatifekas —*
Mandagu

Geresnis ir PigeB- 
■is už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG KABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisui:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Tardo 1741 Ii 1741
SKYRIUS

4447 Bo. Fairilold Avsnae 

SKYRIUS
1414 So. 44 Ct. Cicero 

Tel. Cicero f794 

SKYRIUS
s . • '

8141 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 8141

S. D. LACHA w ICZ
lietutis graborius

Patarnails. laidotuvėse kuopigiau- 
ola. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518

2314 W. 23rd Place
Chicago, III.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, IH.
Tel. Cicero 5927

Telefonas Tards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turtu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

J. F. RAŪZ1US
PIGIAUSIAS UET. GRABORIUS 

CHK3AGOJE
Laidotuvėse ' pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų ia- 
dirbystės.

OFISAS
688 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKTRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel.

* Victory 4088.

Piloną Bonlarerd 4139

A. MASALSKIS

GRABORIUS
Mošų patarnavimas 

rtraomėt sąžiningas Ir 
■•brangus, nes netari
ame Išlaidų užlaikymui 
•karių.

Nauja, grali ko
plyčia dykai.

1307 Aukuru Avenue

■, -1,

ffl

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais 
ambulansas 
(ligonveži- 
mis) jūsų pa
tarnavimui 
dienų ir nak
tį.
Skaudžiai su
žeistus ar su
nkiai
čius

sergan-
švelniau-

vius. Čia tai buvo jautriausias 
vuizdas, kuris žiūrovams šir
dis suėmė ir iš akių ašaras 
išspaudė. Po gražių šokių ėjo 
amato rinkimosi scena vė
liaus pasirodė artistų rubuoso 
musų muzikantai, kurie tie
siog žadino auklėtojus duoti 
jiems paramos susikurti nuo-į
latinį mokyklos benų, pana- į ------------
šiai kaip šv. Jurgio, Nek. Pra Vilniuj šiuo metu vieši žy- 
sidėjimo ir šv. Kryžiaus nio- dų “Džointo” atstovas dr. 
kyklose. Į Kaliu. Spauda praneša, kad

„ . , ... , . , 'jis turėjęs; su vietos žydų at-
, . . . stovais pasitarimų, kuriamenaus mokinys laisvai ir gar- , . , v , .J ” buvo svarstyta žydų koloniza-

““ deklamavo monologu! / „Džiontui„
•‘Ponas Skardis”. Aštuntojoj .to jgyti vi|uiaus

skyriaus mergaitės gražiu so-!, . v . ,
° v. . te didelius plotus žemes, ku-

, kiu, o bernaičiai gražiomis

Rcz. Tel. Midvvay 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlials 
Ir Ketvergais vakare

Ofiso Tel. Vlrglnia 4038
Rezidencijos: Vau Buren 68(8

DR. T. DUNDULIS

DR. J. J. KOWARSKIS
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė Bo. Westara Avenue 

Tel. Prospect 1428 
Rssldsnclja 1168 Bo. Leavttt St.

Tel. Canal 8888 
Valandos: 1-4 po pietų Ir 7-8 

Nedalioj pagal susita' imu

Ofiso Tel. Victory 8687

Of. Ir Re*. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
▼. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
— piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vale. 

šventadieniais pagal sutarimą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4143 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 Ir 6 iki 8 v. v.

Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų C tisas 3413 Franklln Blvd. 

Vai.: nuo 8:30 Iki 8:30 vak.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. D.rexel 9181

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

riuose galėtų apsigyventi 10,-
009 žydų. Toks žemių ; parda-Į01180 Tel- CanaJ 2118

Namų Tel. Lafayette

skrybėlėmis majestotingai pa
radavo ir puikiai giedojo.
tt • i- • • „vimas esąs surištas su dideleVaidinimas “As nepaisau *
davė gražių painokų, kad rū
pestinga motina gali ir pri
valo savo šeimyna valdyti ir 
darbštumo mokyti. Galutinai 
scenoje stojo 29 merginos ir 
13 bernaičių, kuriems klebo
nas įteikė mokyklos baigimo 
ženklelius, nes diplomai bus 
duoti ateinančiame sekmadie
nyje bažnyčioje. Išdalinus do-

ekonomine krize.

0098

i DR. A. L. YUŠKA
Dr. Kahn pažadėjo projek

tų pasiųsti į Ameriką. E.

OFISAS

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12

Tel. Hemlock 8700 
Rez Tel.

1

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
St Chicago, III.

Tel. Victory 1118

Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kampas 46th ir Paulina S ta. 

Tel. Boulevard 5203

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

A. PEIKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Victory 4088-84
Res. 4424 S. R0CKWELL ST.

Tel. Vlrglnia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 8277

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5 00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

tikrų specialistų, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavlmo. Jus sutau
pysit laikų ir pinigus. Daugeli* kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmln- į 
gumų.

Mano Radlo — Scope — Raggt. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
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 Karnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užsisenėjuslų, {at
kerėjusių, chroniškų ligų, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėllokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1018

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės 

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki 7

Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drexel 6328 

Vai.: 8 iki 10 ryto 
8-8 vai. vakare

i 1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

t 4193 ARCHER AVĖ.f
, Valandos: prieš pietus pagal sutarti. 
• Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

DR. B. ARON
Prospect 0610

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

Rez. 6622 So. Whipple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

ADVOKATAI

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

OR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaref

Telephono Centrai 6926

F. W. CHERNADCKAS
ĄDVOKATAS

134 North La Šalie Street
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tel Rccseyelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Suite 721 First National Bank Bidg.
38 S. DEARBORN ST.

Tel. Randolph 6130-5131. Vai. 10-6 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John ICuchlnsku) 
Vai.: S-8: ser. ir pėt. 5-6.

Tel. Canal 2552

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdiena nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis Ir seredomis tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY 

i 2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6793

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 
9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St. Chicago, III.

gydytojas ir chirurgas 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. Val-: 2 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7828 
Rez. 6641 S. Aibany Avė. Tel. Pros
pect 1939. Nedėtomis tik pagal su
barti.

DR. A. J. JAVOIŠ
iki 5 po pietų, 7 iki 8 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį.

DR. S. BIEZIS
Ofiso ir Rss. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki S po 
pietų Ir t Iki 8 vai. vakare 

Res. 3201 S. WALLACE STREET

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MIOHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio

i dentistAi

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223 

Rezidencija: 6640 So. Maplevvood
Avenue Tel. Republio 7868
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 ▼. ▼. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto 
---------*------- —------------------------ f. ■"’dį

NAUJAS IŠRADIMAS
Kurio svietas per šimtus metų lau

kė, tai jau yra gatavas.
T. A. D. tonlc būdamas vienoj 

fermoj, o gydo daug ligų. tūkstan
čiams žmonių pataisė sveikatų, o 
dar' milijonai nežino. Tai ir tu, bro
lau ar sesutė, nekankyk savęs dau- 
gaus, o reikalauk tuojaits iš savo 
aptiekos arba tiesiai iš

T. A. D. 'PRODUCTS 
8133 So. Halsted St. Chicago, III,

A. A. OLIS
ADVOKATAS

II Bo. La Baile St.. Room 1791 
Tel. Randolph 0381-0882 VaL 9-6 

Vakarais
8241 60. HALSTED STREET

Tel. Victory 0662
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčlos

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedčliomis
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

Office Boulevard 7941

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4446 So. Ashland Avenas 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tsl. Canal 1321

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt Bt.)

Valandos* Nuo 9 Iki 13 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect <•■•

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED BT.

Rezidencija 6600 So. Artealaa Ava, 
Valandos 11 ryto iki s po pietų 

8 iki 8:80 vakare

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephons Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telsphone Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9609

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą, po nu^noriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—13 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:84 vakare 
Nedėllomls 14 iki 13 f 

Telef. Midway 2880
Boulevard 7589 I

Rez. Hemlock 7691

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 
Kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 
Res.. 2506 West 69th St., 

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vnkare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.; Nuo 9 ryto iki 8 vakare

Tsl. Boulevard 1441

DR. Y. A. ŠIMKUS

Tel. Cloero 2962

siu būdu nugabename į ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės į:

J. F. EUDEIKIS KOMP.

4605-07 So. Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 arba 1742

EB“

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare, Seredauiis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatgs

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Avė.

Tsl. Pullman 8950
Nuo 3 Iki 9 vak. Ir 8ubatomla

DR. S. ASHER
DENTISTAS 

4901 W. 14 St. Cicero. Iii.
X-Ray ir Gas 

Valandos: 10-12 ryt, 1:30—6 Ir 6-9

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų kuris 
esti priežastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštj. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 
rtgystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto iki 
12 po pietų. •

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Gydytojas, Chirurgas Ir

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 3 — 4 dl B. 

7—4 vakare

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 20
vai. vak. Seredomla ir Ned. susitarus metus kaipo patyręs gydytojas, chi- 
_______________________________________rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas li
gas vyrų, motorų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratęrija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Įsitaisė moderniškų ofisų po
num. 4847 W. 14 St. Cicero,]
UI. Pirmiau Dr. Gussen ture-.VAL^NJĮ?S; "uo ~ 12 plet‘1 ,r nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
jo ofisų North Sidėj, o Cice-' „ a „d . , . ” . Tol. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 2238, arba Randolph esoo. 
roj susilaukė tiek pacientų,
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

Dr. Gusseno pacientai jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
Dr. Gussen ineina į dabartinę 
žmonių sunkių padėtį, tai yra 
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
tarnavimų teikia už prieina
mų kainų.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 3 iki 8 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedll. nuo 10 Iki 18 dlasg '
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C H I C A G O J E
ŠV. KAZIMIERO AK ADE-
MIJOS RĖMĖJŲ DRAU

GIJOS ZI-TO SEI
MO PROTOKOLAS

(Pabaiga)
Ki tas Seimas pasižymi amii- į 

nais nariais.
A. Rėmėjų Dr-jos XI-tas 

Seimas ypatingai pasižymėjo 
amžinais nariais: Iš Bridge- 
porte (2 skyr.): V. Miknienė,

Vytauto Didžiojo metų va
jų padaryti pilnai sėkmingų 
visose lietuvių kolonijose.

XI-tas A. Rėmėjų Dr. Sei
linąs ypatingai pasižymėjo kil
imu upu ir entuziastingumu.

6:15 P. M. Seimo vedėja, 
gerb. Antanina E. Nausėdie
nė, uždarė XI-jį Seimų, gerb. 
kun. Dr. Kazimieras Matulai
tis sukalbėjo maldų.

de Sharkis kaip duos vokie
tukui iš kairiosios tas ir pa
krito ant matraso, visi nu
džiugome. Tik vėliau nuste
bome, kai pranašejas pasako 
kad Sehmelingui pripažintas 
pasaulinis čampionatas. Ant 
matraso guli čempionas. Ar 
ne juokai. Diskusuojame delko 
mus tautiečiui Sharkiui kartu 
ir išlaimėtojui, nepripažintas 
garbės vainikas. Bet štai po
nia Deksnienė pakviečia vi
sus Į valgomųjų, kur apkrau

ni. Mondzijevskis į piknikų 
atvežė žmonių pilniausį tro 
kų, K. Kavalčikas savo visų

rengtame vakarelėje tėvai, pažiūrėti jų lošimo, pamatyti ĮVAIRUS PARDAVIMAI
gimines, parapijonys sdsirin- 
ko svetainėn pasiklausyti sa-

Paskui Seserų koplytėlėje i tas stalas puikiausiais ir ska- 
S. Balvočienė, O. Stankevi- įvyko gegužinės pamaldos irniausiais valgiais. Skaniai be- 
čienė, M. Juškaitė, J. Vaiče
kauskas. Iš Roseland (4 skyr.
V. Krasauskas. Iš Dievo Ap- 
veizdos parap. (5 skyr.) A.
Šalčius. Iš West Pullman (7 
skyr.) M. Vyšniauskienė. Iš 
Marųuette Manor (8 skyr.)
B. Nenartonis.
Seime priimtos šios rezoliuci- 

/ jos:

Kadangi Šv. Kazimiero Se-, 
serų vedamoji Akademijų, va
ro išganingų švietimo darbų, 
be kurios jokiu būdu nebūtų 
galima užtikrinti Amerikos 
lietuvių tautinę ateitį. Ir ka
dangi Rėmėjų organizacija y- 
ra susikurusi teikti medžiagi
nę paramų tai įstaigai, dėl 
to XI Seimas nutarė šiais Vy- 
tauto Didžiojo metais dar la
biau praplėsti Rėmėjų orga
nizacijų :

a) sutraukiant jon visus 
geros valios lietuvius,

b) organizuojant ir stipri
nant parapijose jaunamečių 
skyrius su gerb. klebonų ži
nia,

c) darant vajų, kuris apim
tu visas Amerikos Lietuvių 
kolonijas.

d) skelbti Rėmėjų organiza
cijos darbus visuose lietuvių 
katalikiškuose laikraščiuose.

II) XI-tas Seimas kviečia 
tėvus leisti savo mergaites, 
baigusias pradžios mokyklas, 
į Šv. Kazimiero Akademijų, 
kur bus tinkamai priruoštos 
gyvenimui, išmoks lietuvių 
kalbos, pamylės savo tautų, 
jai noriau darbuosis ir jų bai
gusios prisidės prie Amerikos 
lietuvių tautybės išlaikymo.

UI) XI-tas Seimas dėkoja:
a) Šv. Kaz. Seserims už 

sėkmingų varymų švietimo 
darbų Lietuvos išeivijos tar
pe, už malonų seimo delegatų 
priėmimų ir vaišingumų.

b) Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 
Centro valdybai už gražų dar
bą vimasi organizacijos reika
lais.

c) Gerb. kun. klebonui A.
Baltučiui už malonų seimo 
priėmimų į savo parapijinę 
salę.

d) Dienraščiui “Draugui”

palaiminimas Šv. Sakramentu, valgydami pasikalbėjome apie 
A. Nausėdienė, visokius savo kolonijos rei-

Seimo vedėja, kalus. Kaip tai, parapijos dr- 
Veronika Galnaitė, Į jų, taipgi ir tautos reikalus.

I rašt., Po tų ilgų gražių ir malonių
M. L. Gurinskaitė, kalbų ir vaišių, visi dar kar

tų palinkėjome p. Antanui 
Deksniui kuogeriausios lai
mės jo vardo dienoje. Kartu 
dėkojome ir jo žmonai už taip 

NOrth S . Mes nort i- mums malonumų ir vai- 
sidieiiai daug gerų Antanų . vig. atsi8veikinę skirgt5. 
turime. Jie pas mus daug dar- mės . namus. džiaugdamiesi 
buejasi, kaip Bažnyčios, taip gailtais gerais ispudžjais 
ir tautos reikaluose. Neišvar- Vienas jj buTusiu

dinsiu jų visų, nes mes visi
juos gerai pažįstame ir jais 
džiaugiamės. Todėl ir linkime 
visiems Antanams kuogeriau- 
sios laimės jų vardo dienoje.
Bet vieno Antano negaliu iš
kęsti nepaminėjęs. Turėjome

Gurinskaitė,
II rašt.

ŠV. ANTANO DIENA.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
Parapijos piknikas.

Musų parapijos piknikas į- 
vyko birželio 8 d., Potuczia-

laimės jį pasveikinti. Butentlk’° darže> Center Ave- 
Antanas Deksnis. Apie jį 14th St Cl,i<'a«° Hei«1,ts’ IiL

tiek turiu pasakyti, kad tai 
yra vienas iš geriausių North 
Sides parapijonu. Jisai per 
daugel metų yra buvęs para
pijos komitetų ir labai pa
vyzdingai darbavosi. Taip 

pat ir dabar niekur neatsisa
ko kur tik yra reikalas.

Ponia Deksnienė taip pat 
priklauso prie visu draugijų, 
ir visur nenuilstančiai dar- i 
buojasi. Žodžiu pp. Deksniai, 
visur mielai prisideda, kaip 
darbu taip ir aukomis. Be to 
yra, malonaus budo, ir geros ‘ 
širdies žmones. Tat ketvirta
dienio vakare. Birželio 12 d. 
eidami pro šalį užsukome pa
sveikinti Antano. O-gi žiūri
me jau būrelis draugų susi
rinkę tuo pačiu tikslu. O-gi 
kaip tik laiku pareina ir pats 
Antanas. Tai nieko nelaukę. 
Sukilome pakėlėme tris syk 
aukštyn ir palinkėjome Anta
nui geriausios laimės ir ilgiau 
šių metų. O čia kaip tyčia 
Antanui pagerbti. Artistas J. 
Babravičius per radio savo 

i gražiu tenoru žavinčiai dai
nuoja “Karveleli”, “Kur ba
kūže” ir kitas iš operos ari
jas. Tai net smagu ant širdies 
darėsi. O-gi pasukam radio 
ant KYW stoties. Štai Shar
kis bedaužųs Sehmelingui no-

Dar ir dabar atsimename 
“jei Kalėdos su lietu, Vely
kos bus su ledu.” Chicagiš- 
kių atsiprašome. Ne mes kal
ti kad juos ledai, kaip pupos, 
kuo iš pikniko neišvijo. Ponas

Birželio 15 d., vaikų su-

Wm. j-, kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1889

„ y. t t, .. , si, visi klausom kas bus to-
už nuoširdų Rėmėjų reikalui a . .. . ... liau. O-gi štai ketvirtam raunrėmimų ir garsinimų.

e) Gerb. dvasiškijai už 
teiktų paramų Centro ir sky
rių veikime.

f) Skyriams ir jų darbš
čioms valdyboms ir visiems Se 
serų Kazimieriečių priete- 
lianis, rėmėjams.

g) Visoms draugijoms ir 
amžiniems nariams, teiku

siems medžiagine ir morale
paramų.

1)' Ponams Nangžemiams už 
tų stambių aukų, brangaus lo
ta, kurs nutarta leisti išlai- 
mėjimui.

Ramova
3618 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatru Ohicagoj
Šiandie, Birželio 19

“SPRING IS HERE”
Labai smagus pavaikslas

Dalyvauja Ralph Loveli, Bar
bara G ravės ir kiti žymus ar
tistai.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vaL po p.

šeimynų; J. Lesauskis savojvo mokyklos mokinių musų 
visa šeimyna ir pažįstamus, tautos dainuojunt dainelė-s, 
K. Lauraitis savo šeimynų ir!.- ■
gimines, Jerutis ir-gi daugelį 
piknikierių atsivežė, Klemen
sas Urbonas, Tarnas Daukšas,
Vincas Vaičikauskis, Stasius 
Venckus, Gaurilai padarė pik
nikų didelį. Nes aukščiau iš
vardytiems esame didžiai dė
kingi. Tariame širdingų' ačių 
visiems pikniko dalyviams.

Ne ledai, ne lietus musų 
nenugalėjo. Piknike pelnėme 
parapijai $857.00.

Mokyklos mokslo metų užbai
gimas.

Be mokyklos nėra apšvietos.
Be jos mokslas yra neįmano
mas. Mes turime mokyklų.
Dėlto mes džiaugsmo esame 
kupini.

diplomų davimų, kuris atida
ro jiems duris į aukštesnę 
mokyklų. Gavo diplomus dvy

lika vaikų. Begilas.%

MORGIČIAI-PASKOLOS

Fardavimui 5 kamb. Matas 5 mėn. 
senas $135. 50 No. Washtenaw.
Kreiptis 6-8 vai. vak. Seeley 5826.

Ilak. 6 kamb., lovos, dreseriai, kė
dės, stalai ir tt. pigiai 461 Melrose. 
Tel. Wellington 3420.

600
$1.60.
Ave.

vokų laišk. atvirutės Ir tt. 
Print Shop, 6150 Cornelia

Tel. Humboid 5230
Rez. Armltage 3857

MAJESTIC FLORIST
'1711 ELLEN STREET 

Gėlės, vainikai vestuvėms, pagra-
bams Ir kitokiems reikalams.

JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS
Savininkas

BANI8 STUDIO
Specialistas grupių-vestuvių, 
pavienių ir kitokių fotografi
jų. Esu patyręs tame darbe 
per daug metų.

3200 SO. HALSTED ST.

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų Ir t.. L 
Taisau laikrodžius 
ir muslkos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8186

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus. I

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komiias 
tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

KETURIOS sekcijos Hooker Co. 
Neb. pardavimui. H. R. Soule, A- 
dair, la.

REAL ESTATE

DIDELI BARGENAI
% raudono roberio 

daržams laistyti pai- 
pos. Buvo 14c. pėda, 
dabar 11c. pėda.

Baamel fndal buvo 
<1.50, dabar 98c.

išlaukinė garantuota maliava 
tamsios spalvos, buvo galionas po 
92.80, dabar po <2.00.

Turim Ir kitokių bargenų. At
eikit.

ST. BUKAUSKAS
Fifteenth St. Hardware

4938 WEST 15 STREET
Tel. Clfcero 689 
CICERO, ILL.

AUTOMOBILIAI

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kainą.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės 1 mus

WHITE ŠOK MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. T arde 0188

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina <845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą, pirmiausiai 
ateik pas mus Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemą kalną.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys
Telefonas Lafayette MM

3962 Archer Avenue

PUIKIAUSI KARAI

DE SŪTO, RED IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigią Kainą.

ROXEE MOTOR SALES
907 W. 35 St. Yards 4500 
Galite pirkti Cash ar Išmokėjimu

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams Ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobilus 
sul vėliausios mados
Įtaisymais. Sport Royal tekiniais Ir

SKOLINAM PINIGUS
$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių
J. NAMON & CO.

6755 So. Westem Ave.
Telefonas Grovehill 1038

NEGIRDĖTAS BARGENAS
2 flatų mūro namas, po 6 

kamb. Priimsiu lotų į mainus. 
Priežastis — einu į biznį.
1608 So. 49 Ave. Cicero, 111.
2-ros lubos.
Namų pienai, 5 setai 2 fl. ar 

cott. $10. Taipgi specijališkl pigiai. 
AUlson Arkitektas. 115 So. Dear- 
born, Central 0728.

Naujas 5 kamb. bung. k. v. šild. 
stiklinis porėtus, ąžuolo ir beržo trl- 
mingai. Ims lotą į mainus. 6309 
Henderon. Tel. Avenue 6332.

IŠRENDAVIMUI

Išrendavimui Krautuvė bile 
kokiam bizniui naujam name 
geroj biznio vietoj. Kreipki
tės 2452 W. 69th St. arba te- 
lefonuokit Republic 6396.

Rendon 6940 South Park, 2-ras, 
6 kamb. štymu šild. naujai ištais. 
Sav. 1-mam augšte.

<7.600
212 E. Crescent Ave.—Elnihrurst, IU. 
Nauji 5 kamb. plytų bung. pilnai 
moderniškas. 50 p. lotas, bankui sko 
la $4,000 5 met. išmokėti. Sav. ten 
pat. Tel. Austln 3863.

Š. V. kamp. lotas 47x125, mažas 
namas, gera vieta apt. namui. <102 
No. Mozart st.

Parsiduoda namas ir 2 lotai, 2127 
W. 50 PI., taipgi 2 biznio lotai.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

20 KAMBARIŲ H OTELIS
Prie Lake Vilią, III., kietas kelias 

j pakrantę, 26 mali. vieškelio. 27 
ež. 4 golfo laukai, 6 mali. apylin
kėj. Puikus klubas. 2 narių po 
$500. Nebus mainų. Kreiptis 11 ar 
128 — R Lake Vilią F. M. Hamlin.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 6526

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

Budavoju naujus namus ant 
orderių. Senus priimu į mai
nus.

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

Phone Virgima 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

STANLEY CIBULSKIS
automatiškais Į MOTJAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperloju, moliavoju Ir atlieku vi-
kltais Ištobulinimais, kokiais tiktai j sokiaa namų dekoracijos.
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas

BALZEKAS MOTOR SALĖJ 
4030 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2082
------------------- ;___ :________ .

AUTOMOBILIU CHAMPIONA8

B U I C K
Per 28 Metus Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirkai automobilių, pamė
gink BUICK Ir MARQUETTE
ARCHER BUICK CO. 

4400 Archer Avenue
Vlrglnla 2400 

1 Blokas Nuo Kedzle Ave.
JONAS ŽLEGAITIS
LIETUVI8 PARDAVĖJAS

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVE. 

Hemlock 0653

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE * 
2701 West 47 Street

Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pristatom į visas miesto da
lis.

VIENATINE LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.

West 31 Street
Tel. Vlclory KM

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

10 APT. NAMAS 100% IšRENDUO- 
TAS.

<10,00 cash 9-4 kamb. 1-3 kamb. 
naujas, mod. kaina 958,000. Ineigų 
98,000. J. P. McGee, 4017 No. T.roy. 
Junlper 5322.

6 kamb. pagerinimai išm. Sav. 6240 
No. Campbell ave. 910,500.

Nauji 6 kamb. plytų bung. k. v. 
šild., tailių maudinė, arti mokyki. 
Sav. 3624 Eucild ave. Berwyn, Tel. 
Lake View 6727.

3. R. kamp. Main — .Grey, Evans- 
ton 170x194, gera ateitis, žemiau 
vertės, reik-pinigų. Cohen, 205 Ma-I 
dison St. Chicago.

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS

Pigiai did 5 kamb. nam. 7 p. 
augš. beizmentas, mieg. porčius, 
2 karų gar. $4,900, įmokėti $2,000, 
geros išlygos, 2 karų gar. Sav. 47 37 
W. Erie. Tel. Mansfield 0264.
_ 4018 WH1PPLE — geroj vietoj,
2% augščėių med. nam. 3-4-5 kamb. 
2 karų gar. k. v. šild. arti Irving Pk. 
Blvd.

Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojime, dekoruojame ir 
išpoperiuoja’.ne visokius namus. 
Musų kainos labai p.reinamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Ave.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lletuviama patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Ave.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo Kontraktorius 

Maliavų Ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

WM. BENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit. Darbą garantuoju 

Reikale telefonuokit 
Lafayette 7554

MUSŲ BARGENAI
DIDELIS NUPIGINIMAS KAINŲ ANT DAIKTŲ 

JUMS REIKALINGŲ
Kviečiamo pasinauduoti musų nupigintomis kai

nomis.
Ypatingai dabar nupiginome kainas ant "VVhite 

Lead, įvairių maliavų ir aliejaus.
HARDWARE A PAINTS

A. M. BUTCHAS, Savininkas 
4414 South Rockwell Street 

Telefonas Lafayette 4689

GRAŽUS 5 KAMB. BUNG. 
96,000, įmokėti 9400 ir po |50 mėn.

lnimant nuoš. J. Joukema 7124 See- 
ley ave. Stewart 6255

Puikus namas tarp medžių, lotas 
75x145. dvig. g-vės front. ant gra
žių Beverly Hills. 10 kamb. 5 mieg. 
2 ugniavietės, did. porčius, dviejų 
karų gar., mokyki., Joažnyč., Storai 
111-tos g-vės strytk. Rock įsi and. 
priem. traukiniai. 2252 W. 110 PI. 
Tel. Beverly 256S. Bartholomen O' 
Toole, 8941 Loomis st. Agentus. Ne- 
atslsakoki nuo mainų. TeL Bevelry 
7275.

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE 

Darome įvairius legalius 
dokumentus, apdraudžia- 
me namus, autoksobilius 
Ir kitokias nuosavybes.
2433 West 69 Str.

Telef. Prospect 3140

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notos, 
2nd mortgage ir paruplnam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0455

F A R M O S

Vištų farma, 1 iki 40 ak. geriau
sias retortas Mlch. Marsh & Sodcr- 
‘holm, Roscommon, Mich.

1,600 ak. tinka farmai, 4 m. iki 
gelžk. Galt išdalyti. Po 912.50 iki 
925 ak. 10 metų išmokėti su 6 n u oš. 
{mokėt nereikia. J. F. O’Neal & Co., 
Henderson, Tenn.

Pardavimui 120 ak. fauma, 16 m. 
’ J miest., Dixle viešk. gera žemė, na
mai. kat. bažn. pigiai, 9110 ak? Len- 
va Hm. C. Talt, 241 E. Court St.
Kankakse, III.

Reik rasti svetimt. investorių, kurs 
■u savo šolmyna galėtų apdirbti 560 
ak. galvijų Ir grudų farma, Boyd 
Co. Neb., amortizacijos pamatu. 
Reikės įnešlt, kad užtikrinti parda
vimą. Farmos žemėgera, geri įtaisy
mai, arti Niohrara upes.

Kreiptis THOMAR O’SHEA, 
Madlson, Neb.


