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Komunistus Išmėtė Iš S. L. Amerikoj Seimo
VADUS UŽDARĖ ( KALĖJIMĄ
Seimo Triukšme Keletas 

Delegatų Sužeista
LIETUVIŲ AUDITORIJįA. — Vakar Sus-mo Seime 

įvyko didelis skandalas. Tautininkai ir socialistai, negalėda
mi komunistų triukšmo numalšinti, pasikvietė policijų, kuri 
varu išvedė iš salės apie dvidešimts delegatų ir nuvežė į 
policijos stotį. Salėje kilo panika. Komunistai griebėsi kė
džių, bet policija buvo greitesnė — juos išvarė. Greitai ir 
visi jie apleido salę. Viena komunistė i įkando policistui į 
rankų, už kų gavo per veidų. Septyni sužeisti. Moterys alpo. 
Komunistai suėjo j Meldažio salę ir atskirai seimuoja. Pir
miausia bėgo išvaduoti iš kalėjimo savo vadų, bet policija 
jų neišleidžia. Sakoma, juos ten tol laikys, kol seimas pa
sibaigs.

Pramatoma S. L. A. skilimas. Jei to ir nebūtų, šis liūd
nas Ir lietuvių tautos vardų žeminantis incidentas, yra ženk
lu didelės kovos, kuri dabar prašidės tarp sočiai—tautinin
kų ir komunistų.

Ar dabar komunistai grįš į Seimų, ar trauks Sus-mų į 
teismų, sunku pasakyti, nes vakar galutinai nenutarė. Visus 
nutarimus baigs šiandie.

Beje, I. Strumskiui įnešus, Seimas nutarė pašalinti ko
munistų laikraščių reporterius.

ANTRA SEIMO DIENA.

Antrų dienų seimas prasi
dėjo taip pat trukšmingai.

PREZIDENTO HOOVER 
ASMENINIS GYDYTOJAS

Tai Dr. Joel T. Boone. Pre
zidentas jį paaukštino kapito

nių. - . . i

6 KOMUNISTAI NU
BAUSTI KALĖJIMŲ

CHICAGO JE

LAIKINASIS CHICAGOS 
POLICIJOS VIRŠININKAS

2,000 LAUKIA PROGOS 
ĮSTOTI KATALIKŲ 

UNIVERSITETAN

, PEIPING, Kinija, binž. 17. 
— Vietos Katalikų Universi- 

Laikinuoju Chicagos polici- tetas minėjo savo šešerių me- 
jos viršininku nuskirtas poli-!t9 veikimo sukaktuves."Mokor 
cijos kapitonas J. Alcock, kai- jsi 345 studentai. Virš 2,000 
po daug žadųs kovoti mieste
piktadarius. Ši atmaina poli
cijos viršūnėje įvyko dėl ne-• Universitetas įkurtas 1924 
•pakenčiamo piktadarių veiki- metais biržely. Įstaigų išlai-

jaunuolių kiniečių laukia pro
gos įstoti. Nėra vietos.

ano Chicagoj.
Pasitraukęs iš policijos vir-

kyti ir vesti Šventasis Tėvas 
paskyrė Amerikos kunigus

šininko vietos Russell sakosi Benediktinus. Šios aukštosios 
jis veikęs prieš piktadarius mokslo įstaigos įkūrimo tiks- 
tiek, kiek tik galėjęs. U ž pik-, ]as yra paruošti kiniečių jau- 
tadarybių plitimų kaltina pro- nimų atatinkamais krikščioni- 
•hibicijų.

KALĖ1IME VEDAMOS DERYBOS SU 
INDIECIŲ VADU

Indo-Kinijoj Nugalabinta 
13 Raudonųjų

KINIJOS ŠIAURIEČIAI SUNAIKINO 
VALDŽIOS ORLAIVIŲ STOTĮ

Bombajuj Daug Sužeistų; Daug Svetimšalių De
portuota Iš Amerikos; Kalifornijoj 6 Komu
nistai Nubausta Kalėjimu

SULAIKĖ NUO PARINK- 
TŲ VIETŲ

mis vadais, kurie galėtų savo 
tautiečių tarpe žodžiu ir raš
tu skleisti Kristaus mokslų.

Mokslui įstaiga atidaryta 
1925 metų pradžioje vienoEjnųs laikinai policijos pa 

reigas kapit. Alcock vakar at- i‘Prineo ■’iimnoae ir priimta 235 
kinai.,ė pasitraukusio policijos I Vi metų pasirodė

sakoma policija apmušus, Sta- 
lilionį, paskui po kiekvieno 
pranešimo, kadi “dabar man-j ^L CENTRO, C'al., birž. 
datų komisija išduos rapor-P^- ~ Apkaltintus sumoksi®

•viršininko Russell 
parėdymų.

Tuo paskutiniu 
Russell pasirinko

paskutinį

parėdymu
ramiausioj

permaža vietos, kiniečių jau
nimas būriais ėmė prašytis į 
Universitetų.

Universitetui statomi nauji

NUGALABINTA 13 
SUKILĖLIŲ

DERYBOS SU GANDHI

_ _ t I* e e r . _ ___
o .. a-j • • n ’tų”, sustojusius policija bn-i'P1^ teisotų valdžių teismas. • O’Connor
Sesijų atidarius ir prez. Ge- “ J ... ;sesis komunistus nubaudė ka- otonno.,riais varo lauk. Visų opozicija lbehlH Komunistus nuoauae aa-

tniesto daly vietų ir tokias pat būtai. Kada tai bus išbaigta, 
vietas paskyrė kapitonam Ste- J bus vietos 400 studentų.

gužiui pranešus, kad manda
tų komisija išduos raportų, o- 
pozicija vėl sustojo šaukda
ma, kad komisijos, kokių prez. 
Gegužis paskyrė, ji nepripa
žįsta ir reikalauja, kad būtų 
paskirtas vienas jų žmogus. 
Trukšmas posėdį nutraukia. 
Po valandėlės, opozicijai su
sėdus, prez. Gegužis vėl visus 
kviečia prie tvarkos ir kvie
čia mandatų komisijų. Vėl o- 
pozicija sustoja. Taip karto
jasi atvejais. Galiau pirmi
ninkaująs prašo rengimo komi 
sijos, kad ji prašalintų tris 
delegatus: Žaldokų, Jusiu ir 
Petronį. Vėl opozicija ant ko-

(komunistus) išvarius lauk, nuo 3 44 metų kiek-
prez. Gegužis sako, kad neiįvb’n^' ,
nesapnavęs jog Susivienymo f komunistu pavyta
istorijoj tokie dalykai įvyktų. ^P°bcijos priežiūrai (pasitai- 
Mandatų komisija išduoda ra-*8?1™*’ vienon> bausmė su

Alcock sako jie visi trys Fakultetų sudaro 14 kunigų 
Benediktinų ir 60 pasauliečių.bus paskirti į svarbesnes po- 

jlicijos stotis, kur reikalingas; Kaip ir pramatyta, didžiu-
energingas veikimas. Įina įstojančių pagonų studen

tų priima katalikybę.

BOMBAJUS, Indija, birž. 
PARYŽIUS, birž. 18. — In- ,18. — Poona kalėjime, kur už

do—Kinijoj nugalabinta 13 'darytas indiečių tautininkų 
sukilėlių daugiau. Jų tarpe ir [įvadas Mahatma Gandhi, kaip 
/komunistų vadas Quoc Dan ) pranešta, vedamos taikos de- 
tDang. j-rybos.

Į kalėjimų nuvyko Sir Pra- 
ibhasanker Pattani, artimas 
Gandhi draugas. Jo tikslas y- 
ra Gandhi prikalbinti sutikti 
kompromisu taikintis su bri
tų valdžia Indijos reikale, 

i Pirmiau už tų sukilimų nu- Pattani nori gauti galutinas 
galabinta ketui i vadai. Gandhi sąlygas, kuriomis re-

------------------------- 'imiantis valdžia galėtų Indi-
EUROPA SUKILUS PRIEŠ f,jos klausimų svarstyti. Nes

i Tie sukilėliai bendrai su 
daugeliu kitų vasario 9 d. na-| 
kčia užpuolė francūzų garni
zonų Yen Bey miestely ir iš
žudė visus karininkus.

AMERIKOS MUITUS

portą; daikyta, nes jis pasižadėjo tuo- 
jaus gryžti į Meksiku.

“DRAUGO” REPORTERIS 
KOMUNISTŲ MITINGE

Randa mažą bedarbių 
skaičių i

Bedarbių skaičius Chicagoj

ILGĄ LAIKĄ IMS ATSI
LYGINTI

DORAN TURI VIETĄ

šiandie gyvenimas Indijoj y- 
ra nepakenčiamas.

PARYŽIUS, birž. 18. — 
Visa Europa tiesiog sukilus 
prieš Am. J. Valstybių nau
jai pravestų muitų tarifų. Vi
sos valstybės žada Amerikai

•dar nežinomas, nes cenzo skai
tlinės nepaduotos. Bet vietos Į1 ,

----------- , IVASHlNGTON, birž. 18. i laikraščiai jau kelintu kartu’~ Uz konfl8ku°Ttas laivU8 ir[ atsimokėti tokiu pat saiku
Birželio 17 d. iškilus S. L. t— Kada probibicijoe vykini-,skelbia, kad bedarbių skaičius ' * $ . m” ‘ asJvP8 °

A. seime triukšmui, policija fimų liepos 1 d. perims Teisin- j at randamas mažas. Girdi, ne-1 ie ^ai Jra a t08v*r‘ \ mi 
dalį komunistų areštavo ir ifi-ligumo departamentas, šiandie-’sų nei 150,000 bedarbių. Kas J01™8., ,° _ ? .

AVASHINGTON, birž. 17. f

SUNAIKINO STOTJ IR 

ORLAIVIUS

vežė į šaltųjų, kitus taip iš-jininis prohibicijos komisionie-! gali žinoti, kiek tame teisy- 
vaikė. Nabagai komunistai iš- (irius Doran nepraras vietos, bės. 
vyti iš seimo, susirinko pasuJis pasiliks Iždo departamen-
Meldažį salėje ir tarėsi kaip 
paliuosavus savo draugus išjų ir didelis baubimas. Ren- v , . .. ...............-, , įšaltosios ir galutinai suard-gimo komisijai nieko neda- .

rant, vice-pirm. Kamarauskas 
prašo policijos, kad prašalin
tų tuos tris delegatus, tačiau 
ir policija, kurios salėje gan 
daug randasi, nieko nedaro. 
Posėdis sulakiytas, salėje už
imąs; atstovai savo tarpe 
ginčus varo. Atrodo, jog pre
zidiumas bejėgis. Advokatai: 
G ūgis, Borden, Rastenis ir 
Jurgelionis kaž kur pradings
ta, gi Bagoč.iaus pirmoj sesi
joj visai nematyti. Visi lau
kia ko nors ir nežino ko. Vė
liau konferuoja prezidiumas 
ir rengimo komisija. Audito
rija prisipildo žmonėmis, ku
riuos betgi policija išvaro. 
Atmosfera sunki. Gabaus at
eina policijos kapitonas su 
buriu policijos ir detektyvų ir 
prievarta išveda Petronį, Ju
siu, Žaldokų, Milerį, Andriulį, 
Buivydų, Dr. Padevičių, kurį

žius Susivienymo seimų. Bu
vo visokių propozicijų. Vieni 
sakė, kad kuogreičiausiai rei
kia rūpintis su pinigais, ku

to alkoholio biure.

PALIUOSUOTAS AME
RIKOS MISIONIERIUS

WASH1NGTON, birž. 18. 
- Iš Kinijos gauta žinia, kad

riuos turi Susivienyrtias, kadi tenai paliuosuotas plėšikų pa- 
socialistai neišleistų, kiti rė-įgrobtas kunigas misionierius 
•kė, kad kuogreičiausiai išimti ;<King, Dieviškojo Žodžio Drau 
.“injunetion” seimui. pgijos narys.

P. Pruseika praneša, kad 
(buvęs policijos stotyje ir pra
šęs, kad) suareštuotus “tavor- 
ščius” kuogreičiausiai paleis
tų, bet policijos kapitonas at
sakęs, kad nors ir kaltės jno- 

■se nematąs, bet paleisti iš šal
tosios, kad ir po bondsu nega
lįs. Pruseika sako, matyti, 
kad laukia policija iš Gegužio 
parėdymo.

> Bolševikai baisiai susirūpi
nę, kad jų vadų “šaltojoje” 
neišlaikytų, kol seimas nepa
sibaigs. Nes opozicijos pusė 
nutars tų, kas jiems (patinka.

Kariuomenės pramogos
Kaip žinomn, Grant parko 

stadijume — Soldiers’ Field, 
nuo birželio 21 ligi 29 d. įvyks 
federalės kariuomenės kas me 
/tai ruošiamos pramogos. Pra-1 
deda atvykti kariuomenės bū 
riai iš Fort Sheridan.

SUSKALDŽIUS PAGRO
BĖJŲ GAUJĄ

, DETROIT, Mich., birž. 18. 
— Policija praneša, kad suar
dyta pagrobėjų gauja. Areš
tuota 8 piktadariai.

Padėtis policijoje
i Iškelti įtarimai, kad Chica- 
go policijos dalis yra geruose 
sentikiuose su kriminalistais.

Tad tuo reikalu iškelia tar
dymus miesto taryba ir “gra- 
nd jury.”

MIRĖ GYROSKOPO 
IŠRADĖJAS

, NEW .YORK, birž. 18. — 

Mirė Dr. E. A. Sperry, 69 m., 

gyroekopo kompaso išradėjas, 

fti jo išrasta prietaisa teikia 

daug palengvinimų lakūnams.

PEIPING, Kinija, birž. 18. 
— Šiauriečių armijų skaitlin
gas raitelių būrys nakčia puo
lė valdžios kariuomenės orlai
vių stotį rytuose nuo Kweitz. 
Sunaikino 12 orlaivių ir daug( 

BOMBAJUS, Indija, birž. jbombų. Stoties trobesiai sude- 
8U’ ginti.

žeidė daug piketuojančių ties i ____________

BOMBAJUJ DAUG 
SUŽEISTŲAmerikai kalta apie' 250 mi-

lionų dolerių.
Praneša, ims apie 35 metus ' ........7. -7 •• ?*”•’.18. — Čia raitoji policija

atsilyginti.

KOMUNISTŲ PROPAGAN
DOS TYRINĖJIMAI

WASHINGTON, birž. 17.
— Vesti tyrinėjimus apie ko- 
imunistų propagandų; šioj šaly 
(žemesnieji Kongreso rūmai 
paskyrė 25,000 dolerių.

Automobilių aukos
Cook apskrity šįmet ligi bi

rž. 17 d. automobilių nelaimė 
se žuvo 405 asmenys.

Glencoe poliemonas H. Ha- 
selburg, 42 m., motoriniu dvi

račiu vydamas automobilių 

|Winnetkos vienam skersgatvy 

žuvo, kada jo mašina susikū

lė su antomottliu.

krautuvėmis indiečių, kurie a- 
tkalbinėja žmones nepirkti 
svetimų šalių, ypač britų, pre- 

'kių. Virš 100 indiečių dar a- 
reštuota.

VOKIEČIŲ ORLAIVIS 
PARYŽIUJE

ŽMONIŲ ŽUDYMAI 
KINIJOJ

SHANGHAI, birž. 18. — 
Raudonųjų gaujos apiplėšė 
Liu-Yang miestų Honan pro
vincijoj. Apie 400 žmonių iš
žudyta.

RTUOTA GALYBES 
SVETIMŠALIŲ

, WASHINGTON, birž. 18. 
•— Šiais administraciniais me- 
itais, kas baigsis šio birželio 
30 d., bus deportuota apie 17,- 
000 svetimšalių. Negeistinų 
svetimšalių išgaudymui ir pri
statymui į Kilis Island į me
tus bus (išleista apie vienas 
milionas doleriu.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Pramatomas dailus 
ioras; maža temperatūroje at
maina.

PARYŽIUS, birž. 18. — Į 
orlaivių stotį Le Bourget, ša
lę šio miesto, atskrido milži
niškas vokiečių orlaivis (ėro-

RUMUNIJOS KARALIAUS 
KARŪNAVIMAS

BUKAREŠTAS, birž. 18. 
— Rumunijos karalius Karo-

planas) G—38. Jame buvo 16 lis II sudarė planus savo ka- 
keliauninkų, 5 mechanikai ir rimavimui, kas Įvyks spalių 
2 vairininku. mėnesiu. Tai būsią didelės i§-

————— kilmės.
5 MIRĖ, 3 SUŽEISTA

PINIGŲ KURSAS
NORMAN, Okla., birž. 18. 

i— Arti šio miesto traukinis 
sudaužė automobilių, kuriuo- 
mi važiavo 8 asmenys. 5 jų 
žuvo, gi 3 sužeista. Aukų skai
čiuje yra ūkininko Reynolds 
6 vaikai. Jų 3 mirė, kiti 3 su
žeista.

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 10Q maikių 23.83

I
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S. L. A. IR KOMUNISTAI.

Šis klausimas yra rimtas. Komunistai 
dideliu užsispyrimu, tiesiog desperatiškai, 
veržiasi į Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
valdybų. Dabar įvykstančiame seime jie kai 
laukiniai žmonės elgiasi, triukšmauja. Jų

rašei us skelbė bedievybę, kovojo prieš do
rę, šmeižė katalikus, niekino Bažnyčių.

Tuo savo darbu social-tautininkai mūsų 
visuomenės dalį užkrėtė bedievybės ligomis, 
kurios pagimdė socialistus “revoliucionie
rius”, o tie kruvinojo bolševizmo pasekėjus.

Komunistai — tai social-tautininkų auk
lėtiniai, kurie savo v&karykštienis vadams ir 
mokytojams ne tik gėd^. daro, bet ir tokių

ĮVAIRUS STIAIPSNIAI
NEGALIMAS TRAUKINIŲ 

SUSTABDYMAS.
LIETUVIŲ VISUOMENEI.

Gelbėkime gėrimu sergan-
Ant geležinkelių traukiniai čius — gydykime juos ligoni- 

sudaužo daug automobilių, nėjel j
Žūsta daug žmonių. Kai-kas' Esame patyrę, blogų aar- 

nemalonumų, nuo kurių jiems šiandien jau mintija, ar garvežių inžinie- (bų pradžių mielų esant, nes vi
sliai negalėtų sustabdyti trau- sų jų pabaiga — baisi. Kaip 
kinių pamatę ant kelio auto- jau, rodos, miela džiaugtis ir 
mobilių arba kitų kokių kliu- * degtinės nuodais, tik ar il
tį. Sako, gal tuo būdu būtų gam? Apsidairykime aplinkui,

ir galvelės skauda. ,
Kokių kelių tautininkai turėtų pasirinkti, 

kad išgelbėjus Sus-mų nuo komunistų pavo
jaus? Sunku;' tai yra klausimas, kurio jie 
neišriš.

Jei tautininkai būtų tautininkais pilnoje 
to žodžio prasmėje, jei jiems ištikrųjų rūpė
tų tauta ir stambios tautiškos draugijos gel
bėjimas iš pražūties, jie pakeistų savo nusis
tatymų, prisipažintų prie praeities klaidų, 
patys grįžtų prie tikėjimo ir Sus-mo konsti
tucijų pertvarkytų tikėjimo dėsniais. Tuomet 
Sus-mas pats išsivalytų nuo išgamų ir pasi
liktų pilnai tautine organizacija. Nes organi
zacijų ir ištisų tautų ateitis glūdi tikėjime ir 
doroje.

Nesuras kito kelio nė Sus-mo “galvočiai” 
bei dabartiniai jo vadai. Einant senuoju be-

išvengta daugelio nelaimių. 
Angliškuose laikraščiuose

skaitome, kad jie gali tai at
likti. Bet tada galėtų įvykti 
toli didesnės nelaimės. Grei-

kaip pakinta geri mūsų pažįs
tami, gal giminės ar net mū- I
sų vaikai, paūžę, pagėrę ko
kių dešimtį metelių, kartais 
vos tik keletu metų. Skais-

tai važiuojančio autoinobiliaus .čiaveidžiai stipruoliai andai, 
negalima staiga sustabdyti be dabar išpurtusiais, raudonais 
aiškaus pavojaus važiuoto-' dvėselienos raudonumo vei-
jams. Staiga paveržti auto- 
mobiliaus tekiniai gali per
versti automobilių arba gali 
sugesti veržtuvai.

dais, mėlynomis, kaip slyvos, 
nosėmis, nebetvirta eisena ir 
drebančiomis rankomis. Pasi
baigė džiaugsmas, kada deg-

Su traukiniu reikia laukti tinė jiems tarnavo, dabar
didesnės nelaimės, jei norima 
garvežį staiga sustabdyti.

pradeda geriantieji degtinei 
tarnauti: be jos nebeapsieiti,

dievybės ištižusiu keliu, susilauks dar skau-; Traukinis ne vien kad greit .jos ieškoti bet — kuria kainaįauKiniai žmones elgiasi, triukšmauja. Jų • 7 I ------ -------— ------ °-----
spauda ir-gi desperatiškus pareiškimus da- desni^ nemalonumų. Jų auklėtiniai — komu- važiuoja, bet jo sunkumas ne- žemėje. Aukštam valdininkui

. . .. ................ niytni sir nnkiėinn nr vūlinu sinvn tilruln np. loiJvin uoVmii-ifroi o+lib-1-5 r.Ali,mkA4nm r>Antiiro, k. t. 
našius.

They sliall not pass!” ir tam pa- n^tai ar ankščiau ar vėliau savo tikslo pa- (leidžia sėkmingai to atlikti
sieks.

žvilgiu pataisomi dalykai: 
girtuokliai. yra pagydomi, bet 
tik būtų kam ir kur jie il
gesniam laikui pagloboti tam 
tikrose sanatorijose.

Ir alkoholikai visur gydo
mi, tik mes vieni atsilikę, ta 
savo žemes nelaimė dar nesu
sisieloję. Iš alkoholiko mes 
temokame pasityčioti, kai 
jis paraližuojamų savo narių 
nesuvaldo, arba net visai ap
virsta bejėgis.

— Lai sau mano artimas 
dvesia rave ar patvoryje 1

Nuo visų ligų gydome, be
turčiams iš savivaldybių ski
riame pinigų ligoninėje laiky
ti, tik vieniems daug kart ne-
laimingesniems ligoniams al-
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kos. O gal tu pats, pirma įgu
dęs gerti, paleidai į svietų al- 
kooliu apnuodytų vaikų ir da 
bar jis dėl tavęs žūna? Tai 
atpirk bent dalelę savo kalty
bės.

Sunku duot keletas litų! O 
'šimtais milijonų kas metai 
svaigalais pragerti nesnunku? 
Jei šimtųjų dalį to, kų pra
geriame, nors vienais metais 
atiduotume alkoolikų sanato
rijai ligoninei, jau mes turė
tume jų lygių Europos įstai
goms, o mums tik pelno, ne 
skurdo padidėtų. Beriame be 
atodairos didžiausius pinigus 
visuomenei susarginti, o ma
nome neištęsių keleto litų jai 
sveikinti.

L. K. Blaivybės Dr-jos Cen
tro Valdyba: Pral. Dr. Pr. Ku 
raitis — Dvasios Vadas, Dr. 
A. Gaidys — Pirmininkas, 

Vice-U A.Ž1AŠ*

Del ko komunistai veržiasi į S. L. S.? Ar 
kad ten yra milionas dolerių? Ar kad keletas 
iš jų vadų šiltas vietas gautų? Taip. Jiems, 
žinoma, ir tas rūpi.

Bet Susivienijimų užkariauti komunis
tams rūpi svarbiausia dėlto, kad jie galėtų A- 
merikos lietuvių komunistų vardų iškelti 
Maskvos komunistų centro akyse, kad jie 
galėtų gauti didesnį pripažinimų ir didesnę 
medžiaginę iš ten sau paramų. Tuomet jie 
s»yo pražūtingo darbo tinklų galėtų labjau 
praplėsti, kad jis ir Lietuvę pasiektų.

Taigi, komunistų veržimųsis į Susivieni
jimų turi didesnę reikšmę, negu kas sau ga
li įsivaizduoti. Jei jie tos organizacijos ne
užkariaus, komunistų veikimas visiškai sus
muks, jis neturės jokios reikšmės ir jokio pri
pažinimo Maskvoje. Del to jie dabar kovoja už 
savo būvį.

Mes, tačiau, nemanome, kad komunis
tams bent šiuo tarp pasiseks Sus-mų užka
riauti. Bet, jei pasisektų, už tat bfls atsako- 
mingi, komunistų žodžiais tariant, merdėjan
ti social-tautininkai. Juk jie, o ne kas kitas, 
Sus-mų apleido bolševikais. Jie pridarė daug 
klaidų, netaktų, jie taip vadovavo, kad šian
dien patiems yra jau nebejauku.

Šliupas ir kiti social-tautininkai suskal
dė Sus-mų, išmetė iš tos atskalos tikėjimo dė
snius, per ištisus metus prakalbomis, per 
Sus-mų organų “Tėvynę” ir per kitus laik-

Mus pasiekė žinios, kad Amerikos lietu
viai maldininkai, iškeliavusieji laivu ‘Roma’, 
kelione visi buvę labai patenkinti. Popiežius 
juos priėmė specialėn audiencijon, Oberam- 
mergau mieste pamatė Kristaus kančios vai
dinimų, o dabar jau džiaugiasi Lietuvos gra
žia gamta ir dalyvauja Vytauto Didžiojo 500 
m. mirties sukaktuvių iškilmėse. Šių ekskur
sijų suorganizavo A. L. R. K. Federacijos 
valdybos- paskirta komisija.

j Antai nesenai 
į valstybėje vienas

Louisiana 
greitai va-

žiuojųs keleivinis traukinis

gelumbėtam ponui, šventam 
kunigui, mylinčiam savo šei
mų tėvui — niekas nebemiela; 

[paliks Dievų ir tėvynę, ap
stai ga sustabdytas pamačius ' vogs savo vaikus, bet tik galė- 
kelių užblokuotų automobiliu. J tų negyvas apvirsti į purvynų
Kas gi įvyko? ir ten pasvaigulioti alkoholiu.

JĖZUS IR MARUA.
Dangiškasis Tėvas mylėjo ir myli 

žmones. Del meilės jų Jis davė savo 
Vienatinį Sūny. Šis tapo žmogum.

Antrojo Šv. Trejybės Asmens, Die
vo Sūnaus įsikūnijimo paslaptis davė 
nuims “naują žmogy” Jėzy Kristų ir 
Marija, Jo Motiną. Nuo to laiko su
skambėjo žodžiai: “lūs rasite Kūdikį 
ir Mariją, Jo Motiną/’

Kur Jėzus — ten Marija; kur Mari
ja — ten Jėzus. Jėzus Kristus žmonijos 
puikiausias žiedas, skaisčiausioji Mari
ja — to žiedo augintoja.

Kokie žodžiai pasakys, kokia mu
zika išreikš tuos virpančius Marijos 
širdy jausmus, tuos apsiautusius Ją 
džiaugsmus, kada ant Jos kelių bežai
džiantis, ant Jos rankų beaugantis Kū
dikis — Jėzus pirmą kartą Jai ištarė 
“Motina.” Visas katalikiškasis pasau-

Ir vėl nelaimė Lietuvai. Kaune didelis po
tvynis padarė žmonėms daug nuostolių, kai 
kuriose vietose užėjo audros su ledais ir iš
kapojo javus, sumaišė su žeme. Apie tų ne
laimę smulkmeniškiau savo malonius skaity
tojus painformuosime.

Garvežis tekiniais išplėtė Skandins savo ir kitų vėles Ii- 
bėgins ir apvirto. Žavo in- > sud*«s dar “Pa-
žinierius ir knrentojas. Vago- i pragaru.
nai kiti ant kitų iškilo. Iš va-j PiliečiaiI Broliai! Krikščio- 
žiavusių nei vienas nežuvo,'nys! Juk tai baisu. Jei girdė- 
bet keletas sužeista, kiti visi tume kų pavasario metų įlū- 
baisiai supurtyta. Sužeistas ir [žus į upę, nejaugi užmigtu- 
automobiliu skersai bėgių va-Įme, nešokę bėgę gelbėti? O 
žiavęs vienas jaunas vaikinas., kai nusigėrę skęsta, mes te-

Inžinierius pasirodė nepap-1pasakome: 
rastu didvyriu. Jis žinojo, kad — Et pasileido.

kūlikams niekas rankos neiš
tiesia.

Valstybė negi gali visa kų 
globoti. Ji šaukia pačius pi
liečius rūpintis savo reikalais.
Ji tik padeda darbų dirbti,
Valstybę pavaduoti ėmės Į^įe pirmininkas, L. 'lanmšauokas 
tuvių Katalikų Blaivybės Dr-Į ~ Sekretorius, J. Labokas 
ja, kai sumanė įsteigti pirmų 
Lietuvoje sanatorijų, arba li

goninę, nusigėrusiems. Vals
tybė mielai sutiko tų pilieti
nį L. K. Blaivybės Dr-jos pa
siryžimų. Viena ministeri
ja davė sanatorijos reikalams 
žemės, kita mielai pavelijo 
pasirinkti aukų visoje Lietu
voje, Blaivybės Draugija tad 
drųsiai taria savo žmonišku
mo šūkį visoms valstybės įs
taigoms, visoms kultūros or
ganizacijoms, visoms

Iždininkas, St. Jonkutė — 
Angelo Sargo Vaikų, S-gos 
pirm., Tėvas P r.žikas, S. J. 

Valdybos nurys.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

garvežis nušoks nuo bėgių ir 
žinojo, kad jis pats vargiai iš
liks gyvas. Nežiūrint to, jis 
sustabdė traukinį, kad, išgel
bėti pravažiuojantį žmogų.

Jei traukinių sustabdymas

Pasirodo, kad bolševikai yra bailiai. Kai 
S. L. A. seime giedota Amerikos himnas — 
jie stovėjo, nes salėje buvo keletas policistų.
Bet kadangi Lietuvos polieistai į Bridgepor- 
tų negalėjo atvykti, dėl to jie sau visiškai 'yra surištas su dideliais pa-
drąsiai sėdėjo, kai delegatų dalis Lietuvos 
himnų giedojo. Tai, mat, kokie drąsuoliai!

Ekspertai spėja, kad Sliarkey-Schmelin- 
go kumštynės įvyks ateinantį rudenį Cliica- 
gojė. Iš to manoma padaryti gerų biznį, nes 
čia daug vokiečių ir lietuvių gyvena. Reiškia, 
ir Shorkis turės progos vokiečiui “atsily
ginti”.

vojais, tad automobiliais va
žiuotojai pirmoje vietoje turi 
apsisaugoti. Privažiavus ge
ležinkelį turi sustoti ir įsiti
kinti ar neatvažiuoja trauki
nis, ar nėra pavojaus. Gi kas 
tos atsargos nepaiso, tegul’ 
žinosi.

D. C.

Bet tai neišmintinga ir tie
siog nežmoniška. "Pasileido” 
tegalime sakyti apie prade
dančius girtauti; po kelerių 
metų mes begalime sakyti:

— Jau susirgo.

Taip. Laimingieji, Blaivieji 
Piliečiai: mūsų broliai nusi- 
gėrėliai — ligoniai ir jų die
nos nebeilgos. Bet kol galų 
gaus, kiek jie nabagai pri
vargs ir kiek kitus privar
gins. Kiek iš jų bus žalos tė
vynei, kiek negarbės Bažny
čiai, kiek vargo skurdo, ašarų

dybių valdyboms, visiems pa
rapijų , dvasiškiams:

— Šen visi išvieuo sanato
rijos alkoolikams statyti! Vi
sos ,organizacijos duokime sa
vo atstovų rinkliavos komite
tams sudaryti, su dėžutėmis 
ar su aukų lapais apeiti visus 
piliečius, pasiekti tolimesnius 
užkampius! Del Dievo ir ar
timo meilės neatsisakykite 
kviečiami ateiti talkon, pa
rinkti, atlikti savo pilietinę 
pareigų ir bent dalį atsako- 
mybės už apleistuosius nusi
imti nuo savęs.

Šiuomi turiu garbės praneš
ti Chicagos apylinkės visuo
menei, jog L. R. K. S. A. Chi- 
oagos apskričio, iš priežasties 
lietingos dienos sekmadienį 
birželio 15 d. piknikas neįvy- 

avival ^°’ ’r išlaimėjimų nebu-
T’nrl lnirin ItiviIa iuloimnvo. Tad kurie turite išlaimė- 

jimo tikietukus, palaikykite i- 
ki sekmadienio birželio 29 d. 
nes tų dienų įvyks išlaimėji- 
mas 5 vai. vakare Marųuette 
Parke. Taip gi patartina vi
soms kuopoms, kurios dar ne
pardavė serijų, kad parda
vinėtų iki birželio 15 d., o ku
rios kuopos pardavė, sugrą
žintų pinigus apskričio iždi
ninkui J. Butkui 7030 South 
Campbell avė. 2 lubos.

P. S. Kuopoms, kurios jau 
turite kiek pardavę serijų už 
tikietus priduokite iždininkui 
i. Butkui birželio 18 d. būti- 

Ir visi kiti piliečiai nepa-Įnai.
šykštėkite aukų pinigais. Kų 
gali žinot, gal artimiausias 
tau žmogus, gal net tavo vai
kas už metų kitų, jei ne už 
dešimties, dvidešimties, bus

Butkus, ižd.

1 šeimai. O vis tai daugelyje at- reikalingas geibstančios ran-

i Marija yra grožybė. Ji yra skaisty
bė. Ji yra prigijus, išaugus ir pražydus 

ražiausiais žiedais kiekviena dorybė, 
visa tai — Dievo darbas. Taigi mą

styti meilingai apie Mariją, skelbti Jos 
dorybes, kelti Jos garbę, yra tai gar
binti Dievo darbą.

Jei Dievas išpylė ant Jos visą ma
lonių pilnybę ir per Arkangelą pasvei
kino: “Sveika Marija, malonės pilnoji,” 
tai tik Jis ją mylėjo ir Ji pasirodė tos 
meilės ir garbės verta.

Daug dangaus angelų buvo garbės

jis negerbtų Marijos? Jis nevertas bū
tų Jėzaus malonių, jei jis nepažįsta Jo 
Motinos.

Katalikų Bažnyčios mokslas apie 
Švenčiausiąją Paną Mariją, tas nuošir
dus jos garbinimas, neleidžią, k.ad žmo
nių dvasios akių pranyktų mūsų Vieš
paties paveikslas. Ji yra geriausias Jė
zaus ir paties Dievo atvaizdas — pa
veikslas. Taigi kas gerai pažįsta Jėzų, 
tas pažįsta Dievą, tas yra arčiau am
žinosios laimės, nes Jėzus pasakė, kad 
“tas yra amžinasis gyvenimas, kad pa
žintų Tave (Tėvą) ir kurį siuntei Jėzų viršūnėse. Jie buvo taip arti paties Die- 
Kristų.” j vo, bet neišlaikė lygsvaros. Jie nukryjo

Kas šiandien atmeta Jėzų, tas jau j'ir nukrypo blogojon pusėn. Jie iškrito 
pirmiau atmetė Mariją; tas jau toli, to- ’ iš savo garbės.
Ii nuo amžinosios laimės. Marija ne. Ji pasveikinta “Malonės

Marijos svarbą tikinčiųjų tarpe ge- pilnoji,” Ji Dievo Sūnaus motina; Ji 
rai suprato Katalikų Bažnyčia. Bet taip džiaugiasi angelų draugyste, jie Ją pa-

gerbia. O Ji? Ji tik “Viešpaties tarnai
tė.” Jos stebėtinas nuolankumas išlaikė 
Ją garbės viršūnėse.

Ji, sutikdama būti Išganytojo moti
na, atnešė pasaulin meilės viešpatiją.

m ei

pat tai gerai suprato ir šėtonas. Mari
ja pasidarė tas “Dovido Bokštas”, tas 
“Balčiausiasis Bokštas” — tvirtovė. A- 

fis šaukia: “Pagirta Tu tarp moterų ir1 pie tąjį “Bokštą” eina arši kova. Šė-
pagįrtas tavo iščiaus vaisius, Jėzus.’ tonas su savo šalininkais stengiasi tvir-
Šventoji Marija, Dievo Motina... ’ tovę paimti ir ją išgriauti. Bet veltui. , Jos širdies gilumoje ir namai

Marija, Dievo Motina. Jėzus Jai da-1 Ją gina Dievas. Ją gina milijonai tikin- lės, užuojautos ir atvirumo. Ten vieš-
vė teisę “Dievo Motinos” vardą ture- čiųjų; ją dar labiau stiprina vyrų ir mo- [patauja Motinos išmintingas pasigai-

’’—. k.-----  terų armįjos> susidariusios iš vienuoli- ,x::----- 5
jų, kongregacijų, brolijų ir draugijų, tu
rinčių savo priešakyje Marijos vėliavą.

ti, nes jis pats Dievas.
Pats Dievas išaukštino Mariją; Jis

pats ją pagerbė. Kas yra žmogus, kad

įėjimas, pasirengęs visuomet reikale 
padėti; stiprios rankos silpstantį pa- 
galbėti ir palaikyti.

Šio pasaulio tamsybėse, mūsų pa
čios prigimties silpnybėse, baisių mū
sų sielos priešų užstatytose kilpose, 
mes turime stiprią ranką, kurios gali
me Laikytis. Nepamirškime to. Mes tu
rime geriausią prietelį — mūsų Motiną.

---------OH—
Jėzus ant Kalvarijos. Jėzus prie kry

žiaus. Nuo to altoriaus, iš tos sakyklos 
Jis šaukia: “Tėve, atleisk jiems, nes jie 
nežino, ką daro.” Jis sako galvažudžiui, 
dešinėje kenčiančiam: “Šiandien su ma
nim būsi rojuje.”

Marija po kryžium. Ji girdi savo 
Dieviškojo Sūnaus žodžius. Ji jaučia, 
kaip Jo širdis myli suvargusią žmoni
ją, net savo priešus. Ir Ji myli, ir ji kar
tu kenčia. Ji dalyvauja atpirkimo dar
be. Ji pasidaro “Sopulingiausioji Moti
na,” kad pasiliktų “Nusidėjėlių Užta
rėja.” Ji pasiliko mirštančiojo Atpirkė
jo dovana žmonijai. “Sūnau, štai tavo 
motina.” “Žmonės, ar nematote štai 
jūsų Motina! Štai jums dovana.” Ji be 
sutepties. Ji nekalta. Ji stovi stipri, kaip 
bokštas, kuomet visa žmonija pargriau
ta, vaitoja nuodėmių retežiuose.

“Vargšai! Štai jūsų Motina! Jos pa
reiga jus išganyti, jums padėti, jutus 
įkvėpti. Tieskite į lą jūsų rankas, ap
kaustytas retežiais/’

SKAITYK IR PLATINK 
TIKTAI KATALIKIŠ

KUS LAIKRAŠČIUS.

Eikime skersai ir išilgai pasaulį. 
Raskime rpkgiją, Bažnyčią, kurioje bū
tų tiek tūkstančių nekaltų mergaičių ir 
vaikinų, pašventusių savo jaunystę ir 
visą savo amžių gyventi skaistybėje, 
sekti Miariją? Nerasime niekur, tik ka
talikų Bažnyčioje. Kodėl? Katalikų 
Bažnyčia turi slaptingą daiktą, kuris 
jaunas širdis daro skaisčiomis, nes “ji 
duoda mums Jėzų kaipo maistą, ir Ma
riją, kuri yra auginanti Ir auklėjanti mus 
motina.”

-------- o--------
Nelaimingas tas katalikas, kuris ne

supranta Marijos, savo Motinos.
Sunku jam surasti Jėzų, jei jis ne

ieško Jo motinos. Ar lengva gali būti 
Jėzui tiesti savo ranką tam, kuris at
stūmė į šalį Jo motiną?

Ai sunku. Bet kuomet Marija kurj 
nors atveda prie Jėzaus, tai tam nerei
kia ir kalbėti. Marija supranta Jėzų — 
Jėzus Mariją.

lai užteko pasakyti Galilėjos Kano
je ‘'Sūnau, vyno neturi,” ir Jėzus visus 
trūkumus prašalino, nors jaunavedžiai 
patys Jėzui nei žodžio nepratarė.

Jėzus, Marija k Juozapas tebūva 
mūsų Lūpose ir širdyse ir gyvenant ir 
mirštant.

----------- o-----------
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Prof. Kampininkas

NEPAPRASTAI DIDELĖ AUDRA SU LEDAIS LIETUVOJE

PROF. KAMP. RADIO.

Draugai, protesluokim!

kad norėjo už aguonos grūdo 
didumo neištikimumu komu
nistų partijai savo atstovų 
pas Leninų pasiusti.

Nellg trukus po to, čekistai 
kėsinosi nužudyti sovietų pa
siuntinį Švedijoj — Dmitri- 
jevskį, ,o vėliau sovietų kari
nės atstovybės pirm

Ledai visus rugius iškirto. 4 
centimetrų eilė ledų 

buvo nukritusi. Per pus
valandį gyventojai 

liko ubagais.
Veviržėnai. Gegužės 25 die

na buvo nepaprastai graži — 
karšta. Tik 115 vai. 20 minučių 
nuo žiemos rytų pusėse baisi 

Sobolie- aut]ra užėjo; ledai riešutų di-

vietos nebuvo.
Tokios baisenybės Veviržė- 

nų apylinkėje niekas nebuvo

Į Į pagalbų 
(gaisrininkai.

Vietomis buvo nunešti til
tukai, sugriautos įvados, su
ardyti grendimai.

.matęs. Girstupis betono tiltus nune
šė.

Ledai ir lietūs javus sunaiki-1 Pakilus Girstupiui, vanduo 
n0< užliejo visus namus, esančius

Pirmadienį, gegužės 26 d.lni'toli Girstupio prie geležin-

J. U.

v,. Ir vis už “neištikimybę :(ižio su lietumi smarkiai kri. 
komunistų partijai! Išvengęs Į(o (pievose iki 4 centimetr.j 
šūvio Soboiievas atėjęs į via-, pribiro). visi rugiai lig vieno
no švedų laikraščio redakcijų
ir nusižeminęs. “Aš

Draugai, Cbicagoj, Brook- ^vedų tautų, kurioj
meldžiu
puikiai

Užpalių apylinkėse vidudieny 
je praėjo audra su smarkiu

kelio stoties. Namai buvo ap
semti iki pusės. Nunešė tris

lietum.
gražiai

Javai
atrodė.

šiemet labai vienU betoninį ir du

lyne ir visose sovietų plytny 
čiose!

Nieko neveikiant jūsų ko 
inisarams (kokie lepšiai, išde- 
portuoti juos į Akronų vėl 
šiušų siūti!), bene man teks 
jūsų komisaru stoti ir ruošti 
didelį masmitingų, o gal net 
bedarbių demonstracijų, pro
testui prieš kruvinus Mask
vos carus — Stalinų ir Co.!

Tik pagalvokite, draugai! 
Jeigu tokie dalykai dėtųsi 
kruvinoj kapitalistinėj šaly, 
fašistiniam rėžime, nieko ne
būtų naujo, nes kapitalistai, 
fašistai ir kiti darbininkus,
kaip žinote, netik strošniaii 
šapose mučija, bet, reikia ar 
nereikia, karia, šaudo, skan
dina, į elektrikines kėdes so
dina ir t. t. Bet kai tokie da
lykai dedasi jūsų “čystoj” 
tėvynėj, kurių norite, kad vi
sas pasaulis sektų, pripažintų, 
kad visur būtų įvesta toks
“rojus”, su visomis lygy
bėmis, brolybėmis, tai dau- dį giau negu strošna!

Tik žiūrėkit, draugai, nei 
vienoj kapitalistinėj šaly ne
buvo girdėti, kad. buržujų vai 
džia būtų siuntus agentus sa
vo pasiuntiniams kitose šaly
se daigoti, arbai už akių nu
teistų žmogų mirti! O jūsų 
“Čystos” tėvynės caras Sta
linas taip daro. Tik žiūrėkit.

Nesenai Varšavoj norėta su
sprogdinti sovietų atstovybė. 
Kamine rasta pekliška bom
ba. Nors sovietai pakėlė “tre-

išbujojęs teisingumo jausmas, 
suteikti man pragyvenimo ga
limumų ir darbo, nes dabar 
aš nieko neturiu”.

Dabar vėl, ateina žinios, 
kad Maskvoj nuteisti mirti 
aštuoni sovietų tarnautojai 
bolševikų prekybos atstovybės 
Paryžiuje. Mirties bausmę į- 
sakyta įvykdinti tuojau, kai 
tik minimi tarnautojai į- 
žengs į sovietų teritorijų.

O jei da prisiminsim Kutie- 
povo pagrobimų Paryžiuje 
ir parsigabenimo Maskvon 
linčiuį, atstovo Anglijai atsi
sakymų grįžti namo (Mask
von), draugai, pasidarys 
toks vaizdas, kad jus nega
lit ramiai, rankas po savo 
sėdyne pakišę, sėdėti. Reikia 
šaukti masmitingai ir protes
tuoti!

Komunistų internacionalas 
prof. Kampininkui praneša, 
kad rugpiučio 1 d. vėl žada 
būti “revoliucijos” diena, 
kurioj, esu, viso pasaulio 
proletariatas turės gatvėmis 
maširuoti ir nesti dvi “sai- 

Kova dėl proletariatom

vogę”, bet jie žino, kieno tai
buvo darbas. Negi sakysis,

LIETUVIŲ VALANDA.

Pereitų sekmadienį vėl te
ko klausytis lietuvių radio 
programo, kuri davė Jos. P. 
Budriko muzikos krautuvė. 
Programas buvo geras ir įvai
rus, susidėjęs iš gerų dainų,

I,

J štabus'* paveikslai 
kovo* Chateau-Thler-.
ry
Orlaiviai, tankai, ar
tilerija, raitkrija, pės
tininkai Ir kiti veiki
me 1
Indomzs gnklai, šarvai 
ir relkmenos visų ar
mijos dalių.
Didžiausia Karinė de
monstracija S. V.! 
Dideli Thearle — Duf- 
fleld Co. flreworksal.

KARINIS TURKĄ* 
MENTA8 ir PARODA

ŠEŠTO KORPUSO LAI KAS 
S. V. ARMIJOS.

Birželio 21 iki 22 
SOLDIER FIF.LD. ORANT PARK 

CHICAOO
Vakarais1 Popiečiais 2:15 vai.

I vai. Birželio 22, 28.29
JZANOA 81.00

Vaikams 50c., Rezervuotos vietos 
81.(0, Boz'o sėdynės 88.60

Grynas pelnas eis Apny R^lief Dr
įsi sušelplmui našlių ir našlaičių re
gu Isrėo armijos kareivių.

--**-<* ’

nukirsti, sudygę vasarojai, 
daržovės ir rasodos sunaikin
ti; gražiai žydėję sodai, keis
tai atrodo: žiedai ir užmezgę
vaisiai nudaužyti, medžių la
pai nudraskyti, kurios obelės 
atrodo lyg kirmėlių nuėstos, 
pievos sugadintos, Veviržėnų 
bažnyčios bokšto viršūnė nu
versta, klebonijos, kuri buvo 
dideliais medžiais saugiai ap
augusi, 13 lango stiklų iškru
šta, špitolės — 15. Kai ku
riems ne tik abejus langus, 
bet ir lempas ant stalo stovė
jusias ledai sudaužė. Daug y- 
ra namų, kuriems nuo audros 
pusės visus langus kruša iš
daužė, kaip pieninės, sinago
gos ir kitų. Yra visai audros 
sugriautų namų, nuardytų ir 
apdraskytų stogų, išverstų me 
džių, nulaužtų telegrafo stul
pų, nutrauktų laidų ir t. t. 
M. Cirtautui Rusinuose per
kūnas staldžius sudegino. Aš
montui radio sudaužė. Andri- 
jauskiui medžius išlaužė etc. 
Per pusvalandį Veviržėnų ir 
jo apylinkės gyventojai uba
gais tapo.

Reikia pastebėti, kad kruša 
už 1 kilometro nuo Viveržėnų 
miestelio prasidėjo ir štuntu 
5 kilometrų kvadrate veikė 
Kretingos link. Kai kurie gy
ventojai didelę baimę turėjo, 

. didžiai išsi

diktatūros” ir “Sovietų sų-t
jungos apsaugojimas”. Bet 
jus draugai nusispiaukit į 
tuos obalsius. Imkit už pa- . 
karpos savo komisarus ir rei-i,^a*P pilietis
k&laukit, kad jie būtų pakeis- kftip ledai, iškrušę lan
ti kad ir tokiais: “Šalin kra-!8^’ sudauž« iemptj pradėjo 
vinas komunizmas”, “šalin jkaml>ary.i« šokinėti nno stalo 
komunisto) carai, žmonių žu-? ™° P»
dytojai!” O jei komisarai praįSiaus » ’*Wwd» 
dės raukytis, tik -pasakykit'ar «”*■»> ir nu0 v«drodžio 
jiems — neduosim aukų ir žem5n- Troboje vaizdas nere-
pergalė bus jūsų pusėj! getas buvo, net ir po lova

’ solo!, duetų, kupletų, monolo
gų ir šokiu muzikos. Apart 
reprodukcijos išpildymo, pro- 
grame dalyvavo operinis ba
ritonas p. L. Brunvaldas, p-lė 
Violet Jaseliuniutė, soprano 
ir p. J, Sauris gražiai išpil
dė keletu numeriu vargonais.

'Klausytojas.
i <

iš

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

PASISKELBUSIEMS DUO
DA DAUG NAUDOS. 

SKELBIMAI “DRAUGE”

TUBBY

buvo pašaukti Įmo. Laiptai vedantieji iš Kal
nų gatvės į Žemaičių visai su
ardyti, taip kad jais į Že
maičių, gatvę patekti visai ųe- 
galima. Smarkiai išardytas 
pylimas, tik pernai metų iš
piltas. Trotuarai sugadyti. 

Batų dirbtuvę užliejo. 
Lietus Mickevičiaus gatvėj 

užliejo T. Šėnio batų dirbtu
vę, kurį buvo rūsy. Sugadintu 
beveik visa medžiaga, maši
nos. nuostolių bus kelios de
šimtys tūkstančių litų.

(Bus daugiau)

P. Vaitukaičio knygų “KE
LIONE PO EUROPĄ”. Kai
na tik $1.50. Su daug įdomių 
paveikslų.

Gauti galima pas gerb. au
torių, 2745 AV. 44 st. “Drau
go” Knygyne, 2334 So. Oak- 
ley avė. arba Gudų krautuvė
je, 901 W. 33 st.

PILNAS EGZAMINAS 
15.00 TIKTAI |5,00

medinius. Užliejo daržus, iš-i 
buvo stiprus, kad rugius, ku- !vei'tė stulpus, nunešė pylimus 
rie jau išplaukė ir pradeda jr visa, kų tik pakeliui suti- 
rasoti, sumaišė su žemė. Ma-Iko- Ypatingai^ nukentėjo du 
ža tėra vilties, kad jie atsi- 'naniak *JUOS išjudino iš vietų, 
keltų. Žmonės labai nusiminę i^plčšė langus, duris. Baldai 
ir kai kurie piauna rugius, plauk« į Nemunų. Nuostoliai kitų lietuvių norėtų vykti ten 
manydami nors pašaro pasi- dideli? i vakacijų praleisti,
daryti žiemai. i Žemaičių gatvėj. j Tad dabar yra pritinkamas

Tų pat dienų Tauragnų* a-i Smarkiai tekantis vanduo laikas nusipirkti keleivių kny- 
pylinkėje iškrito ledai, kurie išardė didelius plotus grendi 
vienus javus nukapojo, kitus

Lietus taip

ĮSIGYKITE šią knygą

Šimtai lietuvių pasirengę 
vykti Lietuvon, o tūkstančiai

gų. Visi įsigykite gerb. kun

visiškai suplakė žemėn. Dabar 
šiose apylinkėse tiek prilijo, 
kad keliai pasidarė neišbren-! 
darni ir kasdien lyja.

Tenka pažymėti, kad gau-1 
sus lietūs ir šiluma nemažai 
pakenkia vasarojams. Javai 
daug kur pradėjo geltonuoti,1 
atsirado daug vabzdžių ir kirj 
minų, kurie kenkia pasėliams.

Milžiniškas potvynis Kaune.
Geg. 22 d. gali sakyti, Kau-; 

ne buvo tvanas. Lynoti pra
dėjo jau iš pat ryto, bet kaip 
iš kibiro pilti pradėjo nuo
pačių pietų. Retkarčiais dar
perkūnas griaudėjo. Pats smar i 
kusis lietus prasidėjo apie 7 
valandų vakaro ir tęsėsi be
maž ligi devynių. Gatves van
duo pilte užpylė. Daug kur • j 
ne tik praeiti, bet nė prava- Į y 
žiuoti nebuvo galima. Berei-11 
kėjo tik luotų. Vanduo užplū-i’U 
do beveik visas rūsis. Šeimos
turėjo gelbėtis kaip nuo “pa
tapo”. Gedimino gatvėj vie-

- 11

,|noj rūsy vos neprigėrė maža; 
vaikas, kuris nuo lovos nusi- i 
rito į vandenį. Daug krautu-Į 
vių ir valgyklų pritekėjo van
dens.

Gaisrininkai pagalboj.
Įgulos bažnyčia stovėjo ap

linkui vandens apsemta.

Pasauliniame kire

Seno Krajaus

MlSSIfi,

GYDO VISAS IJGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NE&IŲRINT KAIP l iSISENfcJl'SIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speclaližkal gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodljlmų kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, ga'.voB skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjfmų, gerklės skaudėjimų Ir pas
laptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėllomis iki 12 d. 
4200 West 2* St. kampas Keeler Avė., Tel. Crawfor<l 5673

“DRAUGO”
PIKNIKAS

Chernausko Darže
Justice, Illinois

Sekmatltenyje, liepos 13 i, 1930
Pradžia 1O vai. ryto

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

I

The Lošt i» Found.

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tlkrg specialistą, ne pas koki nepa
tyrė!). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegzaminavlmo. Jus sutau
pysit laikų ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, surėdymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — Raggt. 
X-ttay Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologiškas 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 žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užslsenėjuslų, Įsi
gerėjusių, chroniškų ligų, kurj ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
A* SPECIALISTAS 
Inėjimas Rūmas 1014

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo E iki 1 

Nedėllomis nuo 10 ryto Iki 1
»< oo Dietų

Feen&mint
A • *

The Laxative

Mėgsta jį visi 

Skanus kramtimui 

mint, taip kaip guma-

A food for pro 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

■CHEESE
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANY

_____ -
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—

B-e
DRAUGAS

■ " 1 ■ ' ■ —■«»***
trečiadienis, Birz, 1&, 1&30

LIETUVIAI AMERIKOJE
GRANO RAPIDS, MICH.

Mokslo meto užbaiga.

Laikas prabėgo ir išnyko 
begalinėje laiko juroje, užsi
baigė kiti mokslo metai, užsi
baigė taip pat mūsų devintojo 
skyriaus mergaičių linksniai 
praleistos valandėlės Šv. Pet
ro ir Povilo mokykloje.

Ilgus metus jos buvo šios 
brangios mokyklos globoje, 
čia kasdien jų mokytojos tei
kė joms reikalingo mokslo 
taip jog tapo tinkamai pri
ruoštos siekti augštesnio mo
kslo ir tapti naudingomis 
Dievui ir žmonėms. Štai jau 
šįmet šios pirmos devintojo 
skyriaus mokinės su mūsų 
mokykla atsisveikina.

Todėl 1 d. Birželio, 7:30 vai. 
vakare tapo surengtas meti
nis mokyklos vakarėlis arba 
geriau pasakius šaunus kon
certas kuriame ėmė dalyvu- 
mų gabiausios mokyklos jė
gos. Tapo atvaidinta puiki 
gyvenimui pritaikinta operetė, 
“Gyvenimo Taku”. Tai yra 
vienas iš tinkamiausiai pri
taikintų veikalų augštesnių 
skyrių mergaitėms. Jų jaudi-- J ■ • ' S.mračios dainelės, naturališkas 
rolės vaidinimas, aiški žodžių 
tarmė ir dribai puikiame dar
že ant scenos padarė didelę 
įtekmę į klausytojus taip jog 
nekuriems ir ašarėlė sužibėjo. 
Išsitarė jog tai buvo vienas iš 
puikiausių Grand Rapids’c. 
Jeigu šios mergaitės apleidu- 
sios šių mokyklų neužslėps 
savo gabumų, tai mūsų para
pijai šypsosi skaisti ateitis, 
nes susilauks gabių scenos ar
tisčių ir dainininkių.

Vakarui pridavė nemažai 
įvairumo mokyklos vaikų or
chestra apsirengę baltomis u- 
niformomis. Jie publikų links- 
mino savo mėgiamais instru
mentais laike pertraukų. Tė
veliai jautė nemažų džiaugs-

- mų matant savo vaikelius taip 
gražiai viešai grojant.

Vakaro programa buvo se
kanti:

1. Daina, 6, 7, 8 ir 9 skyr.

lietuvių parapijoje devinto- tai priklauso padėka seselėm
jo skyriaus mokslo užbaiga. 

Programa buvo sekanti:
1. Maršas — Gerk. Kun. J, 

Čižauskas.
2. Pamokslas — Didž. Gerb 

Prul. A. Volkert.
3. Giesmė “Motin’ Kris

choras — Till We Meet A- taus” — Mokyklos Choras, 
gain (Behr). 4. Pamokslas — Gerb. Kun.

2. Pasveikinimo kalba — J- Čižauskas.
Soboleski Irene. 5. Išdalinimas Diplomų

3 Demonstracija su muzi- Gerb. Kun. Klebonas.
G. Giesmė — Gerb. Kun. J.

Čižauskas.
7. O Salutaris, Tantum Er

go — Parapijos Choras.
8. Palaiminimas.
9. Giesmė “Heart of Jesus” 

— Mokyklos Choras.

S. V.10. Maršas — Varg. 
Raila.

Kazimierietėm. Galop buvo iš 
davimas diplomų mokiniams, 
kurie pabaigė 8 skyrių. Iš jų 
buvo tik šeši: Goberaitė, Les- 
kauskaitė, Jurgutytė, Lauciu- 
tė ir Viličkaitė, o bernaitis tik 
vienas E. Gudas. Tai šitie mo
kiniai yra • pirmutiniai pabai
gę Šv. Pranciškaus parapijos 
mokyklų. Pirm išdavimo diplo 
mų Stefanija Goberaitė pasa- 

ikė labai gražių prakalbėlė. Po 
tam kalbėjo dabartinis klebo
nas kun. tėvas Alfonsas Kaz
lauskas. Tada buvo išdavimas 
diplomų. Už atsižymėjimų 
moksle aukso medelį gavo S. 
Goberaitė kuri taip pat ga
vo didelį bukietų rožių ryt
metį išeinant iš bažnyčios už 
geriausių rašymų. Dovanas 
gavo K. Laučiukė, Jurguty-

apeigos itė, Goberaitė ir S. Laučiukė. 
Dar buvo padainuota Lietuva 
Tėvynė musų. Su tuom užsi- į 
baigė programa.

Parapijos Piknikas.

Ateinančių nedėlių birželio 
22 yra rengiamas parapijos 
piknikas Kovalskio darže Ca- 
lumet City, III. visi parapijo- 
nys visu smarkumu ruošiasi 
prie to pikniko, nes klebonas 
išvažiuodamas į Rymų liepė 
padaryti per tų piknikų du 
tūkstančių dolerių. Aš spėju, 
kad tiek ir padarysim, nes 
manadžierius to pikniko la
bai smarkiai darbuojasi. To
dėl visi petys į petį į piknikų 
nedėlioję birželio 22 d. Bušai 
taip kaip ir kas meta va
žiuos nuo Bažnyčios.

Laputė.

=a======9«w-rm=—
su šeimyna; išvažiavo į Pitts- 
burghų. Mat, gerb. kun. M. 
Kazėnas, Šv. Kazimiero par. 
klebonas, pakvietė sau už var
gonininkų. Choristų būrelis iš
lydėjo pp. Medonius iki sto
ties.

Šios

A.
mor

goję

iškilmingos 
parapijoje pasiliks ii 
atmintyje visiems ku

ka, 9 skyr. mokinės Type- 
writing.

4. Atsižymėję studentai 1 
skyriaus mokiniai.

5. Kalba — Didž. Gerb.
Pral. A. Volkert.

6. Operetė — Gyvenimo Ta
ku.

Veikiantieji Asmenys:
Sylvia — Salatkaitė M.
Mokytoja- -Kriščiūnaitė O.
Darbštuolė—Prūsevičiūtė A. mūsų
Tingumas—Klimaitė M.
Pareiga—Grublauskaitė O,
Pagunda—Mituzaitė O.
Nuodėmė—Adomaitė A.
Dorybė—Čižauskaitė A.
Linksmutė—Lorenčaitė
Drilius, 5 ir 6 skyr. 

gaitės — Pagundos.
Drilius, 4 skyr. mergaitės— 

Linksmutės.
7. Atsisveikinimo kalba, 

Salatkaitė M. — Lietuviška.
8. Kalba — Didž. Gerb. kle

bonas.
9. Daina, 9 skyr. mokinės
Home of Our Schooldays.

10. Orchestra — Classical 
and Popular Selections.

Publikos į šį vakarėlį pri
sirinko skaitlingas būrelis. 
Pelno ir-gi liko nemažai ku- 
riuoini parapija dalinsis pu
siau su Seserims Pranciškie- 
tėms už kų jos gerb. klebonui 
ir parapijai yra dėkingos. 

Bažnytinė Apeiga.
Birželio 10 d., 7:30 vai. va

kare buvo iškilmingas moky 
klos užbaigimas bažnyčioje. 
Žmonių prisirinko pilna baž
nyčia pasigėrėti pirmų kartų 
mūsų parapijoje ir gal ne- 
klysime pasakė jog pirmoje

riems teko girdėti ar regėti. 
Nemažai buvo atsilankiusių ku 
nigų — svečių iš kitų parapi
jų, bet ačiū tiems kurie iš to
liau neatsisakė dalyvauti tai 
yra, buvęs pirmas Šv. Jurgio 
parapijos lietuvis klebonas ir 
seniausis visų lietuvių para
pijų kunigų, būtent gerb. kun. 
J. Valaitis. Nemažai padėkos 
priklauso gerb. kun. Čižaus- 
kui už puikų pamokslų, ar
tistiška giedojimų ir maršų. 
Didžiausis garbės ir padėkos 
žodis tenka mūsų gerb. kle
bonui kun. J. Lipkui už rupes
ni ir sėkmingų tvarką nevien 
laike mokyklos užbaigimo iš
kilmių bet laike viso meto, ir 
ypač ačiū mūsų seserims Pran 
ciškietėms kurios nuo širdies 
darbuojasi musų parapijos 
labui.

Raporteris.

Choristai sužinoję, kad jų 
mylimas vadas ir draugas ap
leidžia West Pullmana, ant 
greitųjų surengė p. V. X. 
Medoniui išleistuvių vakarėli, 
p. S. Piktužio namuose. Susi
rinko gražaus jaunimo, kad 
atsisveikinus su savo vadu. 
Žaista, užkandžiauta ir visi 
velijo p. V. X. Medoniui, ge
riausio pasisekimo naujoje vie 
toje. Muz. V. X. Medonis, 
atminčiai apdovanojo choris
tus, savo kompozicijos veika
lais. _

Sekmadienio vakare, birže-

lio 15 d., parap. svetainėje į- 
vyko parapijos mokyklos mok 
slo metų baigimas. Kas, kas, 
ale programų buvo stebėtinai 
graži. Publikos buvo daug ir 
visiems programa labai pa
tiko, nes ix> kiekvieno nume- 

j rio buvo gausus plojimas. 
,Už programos-prirengimo pri
klauso garbė mokytojoms Šv. I
Kazimiero Seselėms ir muz. 
V. X. Medoniui. Parap. moky

kla baigė gražus būrelis jau
nuoliu. Kleb. kun. J. Statkus 
pasakė gražių atsisveikinimo 
prakalbėlę su baigusiais mo
kyklų ir išdalino liudymus 
(diplomas). Tuomi vakaras 
baigėsi.

Rap.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

BARGENUS

ZiIACĮ Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
kjJLv/0 jums grįžti. Skausmai, dėl inkstų, kepenų ar pūslėsVf IJ A netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.

R 21. Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena
TV gyduolė, kuri virš 200 metų li- 

VjVL/U goniams gelbėjo, padaryta ma-
MEDAL vartoti. Gaukite

tikrąsias ir neimk^nil?Nftę! ISSĖBCESI kitų. Vaistinėse trijųL/UC/1 1 
dydžių. Ieškokite “Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje. *

KO. HARBOR. IKD.
Sutuoktuvės.

WEST PULLMAN, ILL
Trumpos Žinelės.

Birželio 13 d., musų koloni
jų apleido p. V. X. Medonis

ŠEIMYNOS DAKTARAS 
ŠTAI KĄ SUŽINOJO 
APIE SUKIETĖJIMĄ

Dr. CaldweJl mylėjo žmones. Per 
metų metus savo praktikos jis pa
tyrė, kad žmonės sugadina savo svei
katą, berupestingai pasirinkdami 
laksatyvus. Jis pasiryžo surasti ne
kenksmingą vaistą, kurs gydytų už
kietėjimą.

šiandie, vaistas kuri jis Išrado 
1885 yra populeriškiausias pasau
lyje! Jis jį sutaisė iš žolių ir kitokių 
tyrų daiktų, kurs dabar žinomas, 
kaipo Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin ir 
tinka tūkstančiuose atsitikimų, kuo
met yra blogas kvapas, apsivėlęs lie
žuvis, gesai, galvos skaudėjimas, 
geltligė, stoka apetito ar energijos 
vyrams, moterims ar vaikams. Jis^ 
veikia net užsisenėjusiuose sukietė
jimuose; jis tinka seniems, nes jis 
netrauko vidurių; vaikai mėgsta, nės 
jis gardus. Dr. Caldvvell’s Syrup 
Pepsin buteliuose randasi visose ap- 
tiekose.

Radios
* y ij u

Budriko Muzikos Krautuvėje pamatykite naujus 
1931 Modelius radios: General Motors, Atwater Kent, 
Brunsivick, Zenith, Victor ir kitų gerų išdirbysčių. Bu
driko milžiniškas pirkimas padarė galimu parduoti už 
daug pigesnės kainas kaip kitur.

Victrola ir Radio krūvoj) 

9 tūbų AC visa elec 

trikas už

$95.00
RCA Radiola su viskuo

$38.00

Phiico 8 tūbų Dynamic

$48.00

Sparton 9 tūbų Dynamic

$78.00

Persiskyrė su šiuo pasauliu BirŽhlio 18 d., 1629 m., si raukas 
4 2 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Panevėžio apskr., Smilgių par., 
Vienkiemio Tnukunu. Paliko dideliame nubudime moterį Pran
cišką (po tėvais Vainauskaitė) du broliu, Joną (kuris gyvena 
Waterbury. Conn.), Justiną (Kanadoj). Lietuvoj seną motinėlę, 
dvi seserį — Vršulę ir Veroniką, keturtus brolius — Aloyzą, Juo
zapą, Petrą ir Feliksą ir gimines.

Liūdnai atminčiai mano brangaus vyro ir musų brolio 
l,us laikomos šv. Mišios, šv. Jurgio parapijos bažnyčioje,- trečia
dienį, Birželio 18-tą d., 7:45 vai., ryte.

Kviečiame visus gimines, draugus Ir pažįstamus atsilanky
ti J pamaldas, atminčiai metų sukaktuvių Ir atsiskyrimo Iš mu
sų tai no mano brangaus vyro Ir musų hrolio.

Mano brangus vyrelį ir musų brolelį, niekuomet tavęs neuž
miršime. Tu pas nius jau nebesugrĮM, bet mes ankščiau a.r 
vėf’ąu pas tave ateisime. Lauk mus ateinant.

Sulindę liekame;
MOTERIS, BROLIAI IR GIMINĖS.

Birželio 15, Sv. Pranciškaus 
Bažnyčioje 3 vai. po piet bu
vo šlubas Povilo Petrausko 
su panele Stanislava Košai- 
tė. Šliūbas buvo labai iškil
mingas su pamokslu. Šv. Ceci
lijos choras labai gražiai gie
dojo per šliubų, nes Povilas 
buvo jo naris. Taip pat pri
klausė prie Vyčių 55 kuopos 
ir buvo atsižymėjęs teatrosc. 
Kur tiktai Povilas lošė, tai 
buvo ko ir žiūrėti. Dabar Po
vilai loš dar svarbesnę rolę 
savo gyvenime ir tegul jiems 
Dievas padeda.

Mokslo metų užbaiga.
Birželio 15 vakare parapi

jos svetainėj buvo užbaiga 
mokslo metų parapijos moky
kloj. Visi vaikučiai išpildė la
bai gražių programų. Žmonių 
labai daug buvo prisirinkę. 
Visi programų gėrėjosi. Už

ATOSTOGAUTI - LIETUVOJ
Skandinavų-Amerikos Linija

Oficialinė Lietuvių Vyčių

EKSKURSIJA
LIEPOS 5-t« DIENĄ 
Laivu FREDE8ICK VIII 

Lietuvon per Klaipėdą
—SMAGIAUSIA — PATOGIAUSIA — KELIONE— 

Visas kelias vandeniu iki Klaipėdos

LAIKO NEDAUG. — RUOŠKITĖS
Del visų informacijų kreipkitės pas jūsų agentų arba į

Skandinam American Line
27 Whitehall Street New York City

Šitas gražus Dynamic Radio 
9 tūbų, 2 metų guarancija su
tūbomis su $88.00 
viskuo uz -
Tik 10 dolerių tereikia įmokėti

Zenith 1930 model už

$98.00
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Nepamirškite Lietuvių programų, duodamų Jos. F. 
Budrik Krautuvės kas nedėldienį nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų iš stoties WCFL 970 K. Kas Ketvergų iš stoties 
WHFC 1420 K. nuo 7 iki 8 vai. vakare.k

DVI DIDELĖS MUZIKOS KRAUTUVĖS:

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 SO. HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 4705

Rm Radio Shop
3343 So. Halsted Street

HftlSinQ tllC PžITllIy ■ Arte n wouK)Mv«twinfUfį w»rK miM h duvvn ina tloori^

. fcOSS , I HeVHftZį
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IŠ SU. 36-T0J0 SEIMO.
(“Draugo” raporteris) 
Seimas eina “slow.”

Pirmoji SLA. seimo dienele 
praėjo be nieko. Jei visi Susi- 
vienymo reikalai bus tokiu 
spartumu varomi, seimas rei- 
kęs tęsti savaitę, o gal ir dau
giau.
Mandatų komisijos opozicija 

nepripažįsta.
Pirmojoj sesijoj prez. Gegu

žio parskirtosios mandatų ko
misijos opozicija (komunis
tai) nepripažįsta. Ji reikalau
ja, kad komisijoj būtų vienas 
jų žmogus. Ši komisija yra 
viena svarbiausių tuo, kad 
yra skundų, ant delegatų net
iš dvylikos kuopų ir tie de-' nuo jos pranešimo Seimui 
legatai yra komunistai. Ko- Į gali netekti delegato teisių 
munistai — gi sako žinų pozi- net 60 suvažiavusių “darbi-

jas ne seimas renka, bet pre
zidentas skiria, tat opozicija 
ir reikalauja, kad prez. Ge
gužio paskirton mandatų ko- 
misijon įeitų ir vienas jų žmo
gus, nes paskirtoji komisija 
esaųti “arši fašistinė” ir

PRANEŠIMAS. DAKTARAI:

ei jos kuopų, iš kurių seiman 
atsiusta delegatų daugiau ne
gu konstitucija leidžia. Ka
dangi S LA. seimuose komisi-

, n (komunistų)

GRABORIAI:

Simpatiikas —- 
Mandagus —

Deresnis ir Piges
nis nž kitų patar- 
aavimae.

J. F. EUDEKIS KOMP.
PAGKABŲ VED® J Al 

Didysis Ofisu:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 k 1741 
SKYRIUS

4447 Bo. Falrfleld Avenoe 
SKYRIUS

1414 So. 4# Ct. Cicero 
T-ei. Cicero r784 

SKTRIDS
8291 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 4201

relefonae Yards 1128

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, 111.

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7682

S. D. LACHAWICZ
LIETUMS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sla. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518

2314 W. 23rd Place
Chicago, III.
SK B RIUS *

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted 
St Chicago, III.

Tel. Vlctory UI*

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS HJLET. GRABORIUS 

CHK3AGOJE
Laidotuvėse pa-

■* d k. tarnauju geriausia
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystės.

OFISAS
868 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 

1 Vlctory 4088.

Kampas 46th Ir Paulina Sts. 
Tel. Boulevard 6303

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

ninku grupes 
žmonių.

Atidarius antrųjų sesijų o- 
pozicija nei per žingsnį neat
sitraukė nuo savo reikalavi
mo ir kai prez. Gegužis pa
reiškė, kad kol komisija per
žiūrės mandatus, kviesi ųs kai- 
|kuriuos delegatus pakalbėti, į 
į opozicija vėl sukilo ant kojų; 
j neduodami iššaukti kalbėto-! 
jų. Salėje vėl pasidarė jomar- į 
kas. Vieni delegatai sėdi, ki
ti stovi, užimąs kaip bičių a- 
vily. Užtaisytas gramofonas 
pradėjo griežti Vanagaičio 
kompozicijas ir Pensylvania 
mainenų orkestros polkas, j 4729 w. 12 pi. 

Koridoriuose pilna rūkorių, ĮTeL Clcero 2888 
kurie durnuose karštai politi

kuoja. Salėje ir-gi rūkoma, 
bet da nedrųsiai. Anot vieno 
raporterio, reikia tik “stan- 
do” su papsu ir bus “amuse- 
inento” parkas.

Po pusantros valandos gra
mofonas nutilsta, prez. sušau-; 
kia delegatus ir, visiems su
sėdus praneša, kad mandatų 
komisija jau baigė darbų ir 
išduos raportų. Tai pasakius 
opozicija vėl sukilo ant ko- 
Ijų ir vėl triukšmas, šauks-1 
inas: “Mes tos komisijos ne- 
pripažįstam”, “Mes reikalau
jam komisijoj vieno savo 
žmogaus!” “Booo!”, “booo” 
ir t. t. Po kokių 10 minutų to
kios scenos, prez. skelbia sei
mų uždarytu, pranešdamas, 
kad kita sesija atsidarys ryt 
9 vai. ryto.

Humboldt Park Lietuvių P. 
Klubo pusmetinis susirinki
mas ketvirtadienį birželio 19, 
1930 Almiras Sinunans sve
tainėj 1640 N, Hancock str., 
Chicago, III. 7:30 vai. vak.

Visus narius meldžiu daly
vauti, nes daug reikalų turim 
atlikti.

A. Walskis, sekret.

Rez. Tel. Midway 6512

DR. R. G, CDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals 
ir Ketvergals vakare

DR. J. J. KOWARSKIS Z-
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS i 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Weetem Avenue 

Tel. Prospect 1888 
Rezidencija 2868 So. Leavltt ■

Tel. Canal 2888
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-8 v. V. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

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

Antras ofisas Ir Realdenclja

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Nedelioj pagal sueita- imą

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6328 

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

Ofiso Tel. Vlrglma 9022
Rezidencijos: Vaa Ruren 6848

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

2 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. v.
I Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto 

Namų Ofisas 8413 Franklin Blvd.
Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republlc 8468

DR. A. RAUKUS

Ofiso Tel. Canal 2118

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 VVashington l, 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

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

i

Tel. Uemleck 8700
Rez. Tel. Prospect

DR. B. ARON
0619

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

Į1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

M , 4193 ARCHER AVĖ.Nedėllomls
Susitarus < Valandos: prieš pietus pagal sutartį.

Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

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

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 

vyrų. moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną, nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomls Ir seredomls tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

ADVOKATAI

Telcphone Central 6926

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 Nortli La Šalie Street
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak. 1 
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

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

PAUL. M. ADOMAITIS

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
DR. H. BARTON

Gydytojas ir Chirurgas 

[6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai., vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai- ' 
člu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- '
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. Vat: 2 ikl 5 P° Piet'l. 7 Iki 9 vak. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj:
1601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
« iki 8 vakare Tel. Boulevard 7829 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1980. Nedėtomis tik pagal su
arti.

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

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 46tb St. Chicago, III.

Ofiso Ir Ris. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 Iki S po 
pietų Ir 9 iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. WALLACE STREET

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <222 

Rezidencija: 6640 So. Mapleivood 
Avenue Tel. Republlc 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. y. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

AKIŲ GYDYTOJAI:

DENTISTAI

ų Fhont Bovtovard 4189

\ A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes netarė
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių. ,

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3807 Auburn Arena*

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Vlctory 4088-89 
Res. 4424 S. R0CKWELL ST.

Tel. Vlrglnla 1290

KALKUTTA, Indija, birž. 
16. — Mahatma Gandhi sekė
jai paskelbė atsiliepimų į iri- 
dietes moteris, kad jos bend
rai su vyrais pakiltų kovon už 
Indijos nepriklausomybę.

ADVOKATAS
Suite 721 First National Bank Bidg.

38 S. DEARBORN ST.
Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 

Vakarais: 2221 W. 22nd Street 
(Su Adv, John Kuchinsku) 

Vai.: 5-8: ser. Ir pėt. 5-6.
Tel. Canal 2552

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Office Bouler&rd 7948

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

Tel. Canal 0257 Ree. Proapeet 9999

DR. P. Z. ZALATŪBS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisai
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

NAUJAS IŠRADIMAS
Kurio svietas per šimtus metų lau

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

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

I ' T. A. D. PRODUCTS 
3133 So. Halsted St. Chicago, III.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1791 
Tel. Randolph 0881-0838 Vai. 9-9 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

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

Pėtnyčios

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

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

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

3B

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

1 siu būdu nugabename j ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės į;

J. F. EUDEIKIS KOMP.

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

........... 8 •'"• 11 " ■‘■I —4* ~ 7~ :•£3SE=

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzluna. Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph <727

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

Name; 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas danai 2552

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

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatai

52 East 107-th Street
Kampas Mtchlgan Avė.

Tel. Pullman <950
Nuo t Iki 9 vak. Ir 8ubatomli

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių įtempimą kuris 
esti priežastiingalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
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

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akintų dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Aktų Ekspertas Ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bidg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėktt mano iškabas 
Vai. 9:30 ryt iki 8:30 vak. Seredo
mls 9:30 Iki 12 v. Nedėllomls nėr 

skirtų valandų. Room S 
Phone Canal 0523

<<46 So. Ashland Avenoe
Ant Zaleskio Aptlfekos

Valandos 11 ryto iki 9 po pietą 
< iki 8:80 vakare

Tel. Canal <221

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt Bt.)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 1—4 pą 

pietų: 7—8:89 vakare 
NedėUomle 19 Iki 19

Telef. Midway 2880
Boulevard 7589

s Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Tel. Boulevard 1491 k

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 9 — 4 pu p.

7—9 vakare
1 _______

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS

4901 W. 14 St. Cicero. III.
X-Itay lr Gas

Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 lr <-9 
vai. vak. Seredomls lr Ned. susltarua

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS N

Grsal lietuviams žinomas per 20 
melus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.

į Gydo staigias Ir chroniškas Il
gas vyrų, motorų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Kay Ir kitokius 
elektros prietaisus.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
Įsitaisė moderniškų ofisų po 

num. 4847 W. 14 St. Cicero, i 
III. Pirmiau Dr. Gussen ture- VAL1N*??S; J° “i” pletų lr 
jo ofisų North Sidėj, o Cice-' . « « ," ‘ Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Snore
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. PMaa 8209

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietį}.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedil. nuo 10 Iki 12 dieną 1
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C H I C A G O ] E
SV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ DRAU

GIJOS KI TO SEI
MO PROTOKOLAS

(Tąsa)
Apveizdos Dievo para p.: 

Rėmėjų 5. skyr. — $5.00, Jau
namečių skyr. — $6.00, S. L. 
R. K. 'Amerikoje — $4.10, Mo
terų Sųj. 3 kp. — $2.00, N. 
P. P. Š. mergaičių sodalicija— 
$5.00, Apašt. Maldos dr-ja — 
$5.00, Vaikelio Jėzaus Minis- 
trantų dr-ja — $5.00, Bernai
čių) Kolegijos Rėmėjų 26 skyr.
— $5.00, Labd. Sųj. 4 kp. — 
$5.00.

Brighton Park: Rėmėjų 6 
skyr. — $50.00, L. Vyčių 36 
kp. — $5.00, S. Širdies V. 
Jėzaus No. 1 dr-ja — $5.00, 
Šv. Kaz. Karalaičio dr-ja — 
$5.00, Apašt. Maldos dr-ja — 
$10.00, Šv. Pranciškaus Rėmė
jų 2 skyr. — $5.00, N. P. P. 
Š. sodalicija (mokyklos mer
gaičių) — $10.00, N. P. P. Š. 
moterų ir merg. — $5.00, Tre
tininkų dr-ja — $5.00, Alto
riaus Puoš. dr-ja — $5.00, 
Moterų Sųj. 20 kp. — $25.00 
(paskutinę dalį įmokėjo į am
žinus narius $100.00).

West Pullman: Šv. Veroni
kos dr-ja — $5.00, Moterų Sųj.
7 kp. — $5.00, Atradimo šv. 
Kryžiaus dr-ja — $5.00, Tre
tininkų dr-ja — $5.00, Apašt. 
Maldos dr-ja — $5.00.

Marąuette Manor: Rėmėjų
8 skyr. — $35.00, N. P. P. Š, 
mergaičių sodaljcija — $5.00, 
ŠVv Barboros dr-ja — $5.00.

Cicero, III.: Rėmėjų 9 skyr.
— $3.00, Apašt. Maldos dr-ja 
$5.00, Šv. Grigaliaus choras
— $5.00, Moterų Sųj. 2 kp. — 
$5.00, Šv. Antano iš Padvos 
dr-ja — $5.00, Motinos Dievo 
Sopulingos dr-ja — $5.00, Vi
sų Šventų dr-ja — $5.00.

West Side: Rėmėjų 10 skyr.
— $15.00, Jaunamečių skyr.— 
$11.00, Labd. Sųj. 7 kp. — 
$5.00, Apašt. Maldos dr-ja— 
$5.00, Moterų Sųj. 55 kp. — 
$5.00, Aušros Vartų moterų 
ir vyrų dT-ja — $5.00, Aušros 
Yųrtų moterų ir merginų dr- 
ja $5.00.

Waukegan, III. Nek. Pras. 
P. Š. mergaičių sodalicija — 
$5.00.

Kumskytis, B. Lindžienė, O. 
Rudokienė, E. Pautienė, P. 
Valųckiehė, P. Plekavičienė,
J. Rušplaukis, A. Rakis, F. 
Šliogeris, M. Noreikienė, P. 
Klimas, K. Ivanauskas, M. 
Tamanauskienė, O. Kukienė, 
O. Sokleckienė, E. Žukaus
kaitė, F. Smilgienė, iš Auro
ra, m.

Po $1.00: M. Mileišienė, M. 
Kazienė, J. Čepulienė, M. Bir- 
gelienė, E. Druktenienė, V. 
Jankevičienė, O. K., M. K.,
K. Garuckaitė, J. Garuckas,
O. Kazlauskaitė, A. Citrienė,
P. Pavilionienė, D. Gaspar- 
kienė, H. Bitinaitė, B. Šedai- 
tė, J. Jesulaitė, R. Stagvilie- 
nė, B. Matimaitienė, N. So- 
kaitė, O. Klučinskaitė, A. An
tanavičienė, A. Mažeikaitė, K. 
Landžius, B. Lindžius, O. Dai- 
nelienė, O. Lozerienė, P. Ged
vilas, G. Gruzelienė, B. Naug- 
žemienė, O. Gomulauskienė, 
A. Leikeinė, J. Sutkus, M. 
Urbienė, K. Sunkienė, A. f 
Venskienė, U. Auškalnienė, 
P. Lapinskienė, D. Jocienėj 
N. N., K. Baubkienė, N. N., 
Grosienė, P. Savickienė, P. 
J. Šiaulienė, O. Dačulienė, U. 
Plekavičiutė, V. Doveikienė, 
P. Vaikutienė, O. Anužienė, 
P. Tampkutonienė, A. Gas- 
paravičienė, O. Rodienė, M. 
Staukaitė, S. Zaurienė, P. Gla- 
bauskienė, O. Bablauskienė, 
D. Zeleckienė, A. Kinčinienė, 
H. Mališauskienė, E. Navic
kienė, B. Bitautienė, Mrs.
;,.IU .n ! ..A ,

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Ut. ir Ser. Birželio 17, 18 
“LADIES OF LEASURE”

Dalyvauja Ralph Lowell, Bar
bara Graves ir kiti žymus ar
tistai.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios.. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p. j

MARQUETTE JEWELRY • 
&RADIO

Savininkas R. Andrellunas

Wnitches, V. Krasauskas, K. 
Jozaitienė, A. L. Šeputis, O. 
Vasiliauskienė, P. Narsutienė, 
B. Mikalauskienė, G. Samuš- 
kienė, A. Mikvlaitis, E. Miko- 
laitis, E. Statkienė, E. Maki- 
nauskienė, K. Matijošaitis, P. 
Čepienė, K. Kulbis, A. Bavi- 
čiunas, M. Grigas, K. Krivic
kas, P. Vaičekauskas, T. Ma
čys, K. Kukošaitis, O. Zdane- 
vičiutė, O. Vidmantienė, B. 
Izalienė, M. Gurinskaitė, V. 
Galnaitė. Bernaičių Kolegijos 
Apskr. $5.00.

Draugijos Seiman aukų su
vežė $934.33. Seimo dalyviai 
sudėjo $239.31. Viso XI-me 
Seime aukų sudėta $1,173.64. 

(Bus daugiau)

NELAIMINGA MIRTIS 
PAKIRTO PETRĄ 

GRIBĄ.

Ketvirtadienyje, birželio 12 
d. nelauktoji, nelaimingoji 
mirtis pakirto tik pradedant 
pražįsti jaunikaitį Petrų 
Gribų, vos sulaukusi 15 metų 
amžiaus. A. a. Petčas gyveno 
su savo tėveliais 6127 S. Ma- 
plewood Avė. Petro tėvelis v- 
ra per daugelį metų moliavo- 
jimo kontraktorius ir daug 
pasitarnavęs lietuviams.

A. a. Petras išeidamas iš 
namų pabučiavo savo tėvelį ir 
mamytę ir pasakę einąs pasi
vaikščioti. Kaip išėjo ir dau
giau nebegryžo... Jis sutiko 
nelaimingų mirtį Marąuette 
Park kūdroje. Penktadienyje 
apie 10 vai. parkų sargas ra
do drabužius ant kranto ir 
suprato, kad čia kas nors y- 
ra nuskendęs. Davė apie tai 
policijai žinių ir atvažiavus

policija iš vandens Petrų ne
gyvų... Tai baisus įvykis.

A. a. Petras buvo jaunutis 
kaip žiedelis, gražus ir darbš
tus berniukas. Daug buvo ką 
iš jo tikėtasi. Bet nesuskubo 
Petrukas užaugti ir pasidar
buoti Dievui ir tėvynei. Pa
kirto jį nelaimingoji mirtis be 
laiko. Nelaimingas įvykis Gri
bų šeimynai atnešė daug rū
pesčio ir sielavarto.

Iškilmingos laidotuvės.
Pašarvojus Petrų namuose, 

daugybė žmonių ir jo drau
gų aplankė jo kūnų. Laidotu
vės dalyvavo šimtai žmonių. 
Vien automobilių buvo virš 
šimto. Bažnyčia buvo apipil- 
nė žmonių. Atlaikytos buvo 
trejos Šv. Mišios ir kun. Bal
tutis pasakė puikų pritaikin
tą pamokslų kaip bažnyčioje 
taip ir kapinėse. Petrų palai
dojo savo šeimynos lote. Lai
dotuvėse dalyvavo daug sve
timtaučių taipgi.

Gribų šeimyna reiškia dė
kingumų kaip visiems kuni
gams, taip ir žmonėms daly
vavusiems šiose laidotuvės.

Dalyvavęs.

ŽINiy-ŽINELĖS x
Birželio 14 d. p. B. Jakai

čių namuose, buvo suruoštas 
pokilis ponams A. Petkams 
paminėti jų bendro gyvenimo 
— jungtuvių dešimtmetines su 
kaktuves. Dalyvavo didelis 
būrelis jubilijatų draugų, ka
me išreikšta širdingų linkėji
mų, ilgiausių metų laimingo 
gyvenimo.

Vienas draugų.

Vienas gėlininkas niekados 
neatsisako įvairiems tikslams 
gelių padovanoti kada prašo
mas, bet kaip reikia jas pasi
imti tai reikalaujama užsi
mokėti, turbut žino gerai lie
tuviška posaki “prižadėsi pa- 
tiešisi neduosi negriešisi”.

Clucagiečiams gerai žino
mas, Lietuvos ex-karininkas
———

BANIS STUDIO

Specialistas grupių-vestuvių, 
pavienių ir kitokių fotografi- 
jjų. Esu patyręs tame darbe 
Iper daug metų.

3200 SO. HALSTED ST.

' DIDELI BARGENAI
% raudono roberio 

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

Enamel indai buvo 
$1.50, dabar #8c.

išlaukinė garantuota maliava 
tamsios spalvos, buvo galionas po 
$2.80, dabar po $2.00.

Turim Ir kitokių bargenų. At-> 
eikit.

ST, BUKAUSKAS
FiftMBth St. Hardware 

4938 WEST 15 STREET
Tel. Cicero 689 
CICERO, ILL.’V .... i

AUTOMOBILIAI

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų. kalnų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės J mus

WHITE SOZ MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Tards 0689

p. Zamkns, prisidėjo prie p. 
Stulpino ir abu užsiims iiu- 
pbrtavimu ir pardavinėjimu 
iš Lietuvos prekių
k. t. mėsų, saldainių, 
audinių, grybų ir kitokių da
lykų. Manoma šių prekių par
davimų praplėsti po visos Chi- 
cagos lietuvių kolonijas ir pro 
vincijoj.

Inkaras.

Pereitų šeštadienį, federalįai 
agentai aplanke viena lietu
vio minkštu gėrimu krautuvę, 
ir vienų saliuną.

A. Girgžda.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

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.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:I —  ———■

M. ZIZAS
Narni) Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namui prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6528

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

MES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

Tel. Humbold 6230
Rez. Armltage 8857

MAJESTIC FLORIST
1711 ELLEN STREET

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

JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS
Savlnl n k as

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

MORGIČIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ

Skolinam pinigus ant medi
niu ir mūriniu namu. Komišas 
tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Eschange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

SKOLINAM PINIGUS
$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių
J. NAMON & CO.

6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Pardavimui 5 kamb. flatas 5 mėn. 

senas $135. 50 No. Washtenaw.
Kreiptis 6-8 vai. vak. Seeley 5826.

Paukščių, triuškių ir galvijų mais
tas. Tiesiai iš dirbtuvės po 500 sva
rų ar daugau. Dykai sempeliai ir 
kainos. Balti Leghorn vištukai 10 
savaičių ir senesni. Geros dedeklės. 
Taipgi kurkęs, jaunos ir senesnėse 
Klausk kainų. Albert Angell Jr. Co.. 
309 So. La Šalie St. Chicago.
<! lĮąy——— ■ ■ — ■ — I———

REAL ESTATE

Indiana Harbor, Ind.: Rė
mėjų 21 skyr. — $10.00, Mote
rų Ražančavos dr-ja $12.00.

Gary, Indiana: Rėmėjų 22 
skyr. — $100.00, Šv. Rožan
čiaus dr-ja $23.00, Moterų Sųj. 
61 kp. — $32.00,. Šv. Kazimie
ro dr-ja — $5.00, Šv. Mykolo 
dr-ja — $5.00.
Astros Ratelis (Alumniečių) 

$10.00. Šv. Kryžiaus Ligoni
nės Rėmėjų dr-ja — $10.00.

Pavienių aukos:
Po $10.00: kun. A. Baltutis,

kun. L. Draugelis.
Po $5.00: kun. F. Vaitukai

tis, E. Nedvarienė, E. Čepu- 
lionienė, J. Pumputienė, J. 
Dimša, A. Sabockienė, S. Bal
čiūnienė, A. Rabačauskas, M. 
Janušauskienė, F. Burbienė, 
Mrs. Eva Brown iš Easton, 
Colorado, B. Ambromaitė.

Po $3.00: S. Paukštienė,
A. Baltutienė.

Po $2.00: V. Gečienė, A.

Užlaikau visokių 
įukslnlų Ir slda- 
orlnlų daiktu, vė
liausios mados ra
lio. planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 83rd St. Chicago. 
Telefonu HEMLOCK IBM

f " ' - ■ " -

Pasiuvu Dreses
Moterys nuslplrkit materijolą. o 
až padarysiu gražių dreslukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2288 

Valandos nuo 10 ryto iki > vai. 
vakare, utarntnke, ketverge Ir su- 

batoms Iki 9 vai. vakaro.

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina $845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai 
ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųftles au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime įvairių {vairiausių 
vartotų karų už labai mažų kainų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette 8888

3962 Archer Avenue

RONTIAC IR OAKLAND

VIENATINE LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav. 

808—8 We«t 31 Street 
Tel. Vlctory 1898

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams Ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo Šir
dingai praSom atsilankyti Ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiSkais 
Įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALĖJ 

4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

AUTOMOBILIŲ CHAMPION AR

B U I C K
Per 28 Metas Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK ir MARQUETTE
ARCHER BUICK 00. 

4400 Archer Avenue
Virgtnla 2400 

1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS 8LEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

PUIKIAUSI KARAI

DE GOTO, REO IR 
PLYMŪUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigių Kainų.

ROXEE MOTOR SALES
907 W. 35 St. Yards 4500
Galite pirkti Cosh ar ISmokėjlmu

TAISOME
AUTOMOBILIU8 SUDAUŽYTUS
Sutalsom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus vlrSus Ir kas tiktai 
reikalingų prie mažino* vlskų

’ padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Tards 1806 
Chicago, III.

k__

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

STANLEY CIBULSKIS
MOT JAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Į Poperioju, mollavoju Ir atlieku vl- 
|soklas narni) dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

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.

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes mollavojime, dekoruojame ir 
išpoperluoja'.ne visokius namus. 
Musų kainos labai paeinamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Mnliavojimo Kontraktorius

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

2834 So. LEAVITT ST. CHICAGO

NEGIRDĖTAS BARGENAS
2 flatų mūro namas, po 6 

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

cott. $10. Taipgi specljališkl pigiai. 
Allison Arkitektas. 115 So. Dear- 
born, Central 0728.

Naujas 5 kamb. bung. k. v. Slld. 
stiklinis porčius, ąžuolo ir beržo tri- 
mingai. Ims lotą ) mainus. 6309 
Henderon. Tel. Avenue 6332.

~ $7.500
212 E. Crescent Avė.—Elmhurst, IU. 
Nauji 5 kamb. plytų bung. pilnai 
moderniškas. 50 p. lotas, bankui sko 
la $4,000 5 met. išmokėti. Sav. ten 
pat. Tel. Austin 3863.

S. V. kamp. lotas 47x125, mažas 
namas, gera vieta apt. namui. 4102 
No. Mozart st.

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

20 KAMBARIŲ HOTPLlŠ"-
Prie Lake Vilią, III., kietas kelias 

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

10 APT. NAMAS 100% IšRENDUO- 
TAS.

$10,00 cash 9-4 kamb. 1-3 kamb. 
naujas, mod. kaina $58,000. Ineigų 
$8,000. J. P. McGee, 4017 No. T.roy. 

iJunlper 5322.

6 kajmb. pagerinimai išm. Sav. 6240 
No. Campbell avė. $10,500.

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

WM. BENEGKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados poplera. 
Pigiai. Greit. Darbą garantuoju 

Reikale telefonuoklt 
Lafayette 7554 r

J. YUSHKEWITZ
REAIj ERTATE 

Darome {vairius legalius 
dokumentus, apdraudžia
ma namus, autolnobillus 
Ir kitokias n uosavybes.
2433 We$t 69 Str.

Telef. Prospect 3140

PAUL M. SMITH & CO.

MUSŲ BARGENAI
DIDELIS NUPIGINIMAS KAINŲ ANT DAIKTŲ 

JUMS REIKALINGŲ
I Kviečiame pasinauduoti musų nupigintomis kai

nomis.
Ypatingai dabar nupiginome kainas ant White 

Lead, įvairių maliavų ir aliejaus.
HARDWARE & PAINTS

A. M. BUTCHAS, Savininkas 
4414 South Rockwell Street

Telefonas Lafayette 4689

REAL ESTATE 
LOAN8 & INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom na- 
. mus, lotus, farmas, biznius visokios 
! rųSiea. Nėra skirtumo aplelinkės ir 
kur y.ra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage Ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis ISlygomls. Tei
singas Ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avenue
Tel. lafayette 0455

I--------------------------
F A R M O S

5 Ir 10 ak. plotai. Lake Co. neto
li miestelių, arti ežerų, golfų, gera 
ateitis, tinka vistų farmal, vaisių 
farmal, daug kitokių patogumų. Ge
ros išlygos, g. L. Keller, 215 No. 
Bherl.lan Rd., Waukegan, 111.

j ParsMuoda farma 120 ak. gera 
žemė, gerai išdirbta. Thoknas D. 
Kldd, Libertyvllle, III.


