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Naruševičius Sugriovė Lietuvos Valdžią 
KATAKUMBOS BUS ILIU

MINUOTOS, 
šven-• M l bir/. 17. -

tųjjų Archeologijos Darbu Po
ntifikai? Komisija praneša 
Kataliku Bažnyčios tikintiems 
apie religinę Romos katakum-
hų .svarbą. Komis, skelbia pro 
jekta katakumbas iliuminuoti, 
pampinti ten bažnytiniu rū
bu i r kitokiu religiniu daiktu, 
ta ip kad Šventuosius Metus 
minint pilgrimai galėtų ma
tyti, kokiose vietose senovjės 

persekiojami krikščionys su
sirinkdavo garbinti Dievą ir 
kur mirė krikseionvs bnvo lai-
dojami. 

Praneša, kad pasaulio ti
kintieji tą projektą labai pa
lankiai sutiko. J)elto, i kai-
kurias katakumbu dalis bus 
suvestos elektros šviesos. 

Kad tą darbą gerinus ir 
tvarkingiau* atlikti, katakum-
bos paskirstytos į dalis ir 
kiekviena dalis pavesta at 
skiria i tautai. 

I r taip, Italijai paskirta 
Priscilės, 8v; Agnės ir The-
cios ir Comm(xIilla katakum-
bos. Fra ne i ja t Sv. Seliasti-
jono katakiuntoos. Ispanijai 
— Pretextatus. Olandijai — 
Domitilla. Brazilijai — Pam-
phile. , 

Katakumbas iliuminuoti au-
ki gauta jau iš 8uv. Valsty
bių, ypač iš Chieagos. Tc-
čiįus Suv. Valstybėms dar 
nepaskirta dalis. 
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DEMOKRATŲ PLATFORMA 
"DRĖGNA?" 

Francijos Radikalų Valdžia 
Skelbia Programą 

PREMIERAS HERRIOT NUSAKO PRIPAŽINTI 
MASKVOS VALDŽIĄ 

TAIPAT PERTRAUKTI SANTYKIUS SU VATIKANU. 

PARYŽIUS, hįrfc 17.—Ra- j čiaus pripažinti Maskvos val
džią ir atnaujinti santykius 
su Rusija. 
. J i s pasidarbuos paskelbti 

generalę politine amnestiją. 
Sumažins armijos tarnybo

je laiką. 

<likalu vadas Herriot suorga
nizavo kabinetą iš saviškiu, 
kuriu dauguma nebežino kaip 
vesti ministerijų reikalus. 

Pagamino jis taipat ir sa
vo valdžios nusistatymą arl>a 

[programa. |Tą programą 
šiandie jis perskaitys parla
mento rūmuose ir reikalaus 
didžiumos kairiųjų tai visa 
patvirtinti. 

Pranešta, kad Herriot pas
merksiąs premiero Poincare 
valdžios valdymą ir prane
šiąs, kaip K ra ne i j a turi bu t 
valdoma. 

iTarp kitko, sakoma, jis 
stengsis panaikinti nesenai 
pravestus ekonominio pobūd
žio įstatymus ir kaikuriuos e-
konominiii reikalu valdžios 
departamentus.. 

Herriot darbuosis kuogrei-

KUMšTIMNKAS NU-
ŽUDYTAS. 

XEW YORK, birž. 17. — 
Vienas garsiųjų, amerikoniš
ku kumštininke Wxnu Bren-
nan čionai savo restorane už
pultas ir nužudytas. Žmog
žudystę mate daugelis resto
rane esančiu. 

Du įtariamu žmogžudžiu 
pasivyta ir suimta. Bet pirm 
to dar vienas poliemonas pa
vojingai pašautas, kitas ap
muštas. 

PRANEŠA APIE NAUJA 
ERĄ ALBANIJOJ. 

• — i 

SUKILIMAS PAVYKO 
UŽĖMUS TIRANA 

r 

Demokratinė patriotų 
partija laimėjus. 

NUBAUSTOS PO 5 METUS 
KALĖJIMO. 

PETROGRADAS, birž. 17. 
— J>vi, 16 ir 17 motu, mer-

Pagaliaus atšauks Franci- gaitiės čia įtuzudė 18 metų 
jos atstovą iš Vatikano. 

•Tai svarbiausi Herrioto 
valdžios nusistatymo posmai. 

Iškalno nelengvas daiktas 
pasakyti, kaip naujam radika
lą premierui seksis su tokia 
programa. Bet kad dalis 
tos programos bus priešinga 
Francijos gyventoją dvasiai, 
apie tai negali bnt dviejų 
nuomonių. 

Xaujaa Francijos prezidęn 
tas Doumergue jau persikėlė 
į Elysee rūmus ir užėmė sa 
vo ofisą. 

mergaitę del to, kad * atimti 
nuo jos pa reidus, kokių žmog
žudės neturėjo. 

Bolševikų teismas abi žmog 
žudės nubaudė po 5 metus 
kalėjimo. 

SKAIČIUS GYVENTOJŲ 
EINA DIDYN. 

Meksikos Prezidentas 

NEAV YORK, birž. 17. — 
"National JJureau of Keono-

; mic -Research'' skelbia, kad 
1923 metais 'Suv. Valstybių 
skaičius gyventojų pasidaugi
no 1,943,000 žmonėmis. 

Sausio 1, 1924, Suv. Vals-
tylK's skaitą 112,826,090 gy
ventojų. 

Provokuoja Anglija 

NEW YORK, birž. 17. — 
Ateinančią savaitę čionai į-
vyks demokratų partijos na-
cionalė konvencija. 

Žinovai tvirtina, kad demo
kratai šįmet gali rinkimus lai
mėti, jei tik platformon padės 
" d r ė g n ą " straipsni. 

Hepublikonai savo platfor
ma mėgina' tuos ir kitus pa
tenkinti. Toks nusistatymas 
didžiumai nebetinka. 

Visuomenė nori aiškaus nu
sistatymo. I r jei demokra
tai at viriai stos už Volsteado 
įstatymo sumoderavimą, atei
nančiuose rinkimuose jie lai
mės, nežiūrint fanatikų trink-
v 

smo. 

b 

Iš BERLYNO CHICAGON 
ORU. 

r -
N E W YORK, birž. 17. -

Čionai atvyko mirusio grafo 
Otto von Zeppelino brolėnas, 
grafas Erich von Zeppelin, iš 
Vokietijos. 

Grafas optimistiniai nusa
ko, kad trumpoj ateity dide
liais pasažieriniais Zeppeli-
no rūšies (tipoj orlaiviais bus 
gaKma be pavojaus Europai 
susisiekti su Amerika. Be 
to, j is pridūrė, netolimoj at
eity orlaiviais Berlynas ausi-
sieka su Chicago. 
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M KAI ( O CTTY, birž. 17.— 
— Nuo čia apie už 60 mailių 
į pietrytus randasi nemažas 
<lvaras, prigulįs Mrs. Rosa-
lie Evans. > 

Ši moteriškė iš paėjimo y-
ra amerikone, ji gimusi Te-
xas valstybėj. Pirnl karo ji
nai susituokė su Anglijos val
diniu Evanse kurs turėjo, tai
gi, tą dvarą (didelę farmą). 
/Tad, Mrs. Evans paliko An
glijos valdinė. 

Karo laiku jos vyras pa
šauktas anglų armijon ir ne-
begryžo. 

Obregono valdžia Meksiko
je pradėjo agrarines refor
mas tos rųšies. kad konfiska
vo dideles farmas ir dalino 
žeme savo šalininkams. 

Užsiundė radikalus. 

Nedrįso ta valdžia tiesiogi
niai atimti žemės nuo Mrs. 
Evans, kaipo Anglijos -valdi-
nės. Dėlto tan dvaran keletą 
kartų pasiuntė radikalų gau
jas. Tos • ,gaujos sudegino 
trobesius. Paskui užgrobė 
dalis žemės. 

Obregono valdžia Mrs. E-
vans teisių ne vien negynė, 
bet dar radikalų gaujoms tei
kė apsaugos.^ 

Suv. Valstybių spaudoje a-
pie tas Obregono neteisybes 
pasirodė straipsniai. Kilo 
tos valdžios smerkimas. Ob-

regonui nepatiko. J i s lėanė 
teiriautis, kas tai visa prieš 
jį rašo. Pagaliaus susekta, 
buk tai rašąs ' I I . S. Cum-
mings, Anglijos politinis a-
gentas, gyvenąs Anglijos pa
siunti nybės ruimuose. 

Anglija Meksikoje neturi o-
ficialio diplomatinio atstovo, 
nes ji ligšiol nepripažinusi 
Meksikos valdžios. 

Obregono valdžia todėl pa
reikalavo, kad tas Cummings 
apleistų Meksiką. Bet Cun-
mings atsisako. J i s užsida
rė Anglijos paiuntinybės bu-
tan ir nieko nedaro iš Obre
gono ir jo valdžios. 

Puls pasiuntinybę? 
Svetimų šalių ]>asiuntiny-

bės yra nepaliečiamos. Bet 
Obregonas tvirtina, kad jo 
valdžia ta 'nepaliečiamybę per 
žengsianti, jei Cummings at
kakliai laikysis savo. Vadi
nasi, įsibriaus valdžia butan, 
suims Cummingsą ir jį varu 
departuos kaipo negeistiną a-
gentą. 

Cummings pasilieka pasiun 
tinybės bitte, aišku, jis turi 
tokį įsakymą iš Londono. I r 

j e i Obregono valdžia nori į-
silaužfi. pasiuntinybės butan, 
ji nori provokuoti Aagliją. 
Tokios provokacijos rezulta
tai gali but keleriopi. Bet 
jie visi nieko gera negali lem
ti Obregono valdžiai. ^ . 

S. V. ATSAKĖ JAPONIJAI. 

WASHINGTON, birž. 17.— 
Praneša, kad Suv. Valstybės 
atsakė Japonijai į jos protes
tą del japonų ateivių išskyri
mo. Atsakymo nota čia įduo 
ta Japonijos ambasadoriui. 
Tekstas dar nepaskelbtas. 

DIDELIS GAISRAS 
WAUKEGANE. 

WAUKĖGAN, birž. 17. — 
Gaisras sunaikino čia Chica
go Color Co. įstaigą. Nuos
toliai siekia 200,000 dolerių. , 

AMBAS. WARREN 
ATSISTATLDINS. 

WASHINGTON, bir. 17.— 
Pranešta, kad C. B. AVarren^ 
Suv. Valstybių ambasadorius 
Meksikai, atsistatydins liepos 
1 dieną. 

14 ASMENŲ ŽUVO 
VĖTROJE. 

MITCHELL, S. D., birž. 
17. — So. Dakota valstybės 
dalį paliete smarki vėtra. 14 
asmenų žuvo ir daugiaus 20 
sužeista. 

TARPTAUTINE DARBO 
KONFERENCIJA. 

GENĘVA, birž. 17. — čio
nai prasidėjo, tarptautinė T. 
Sąjungos, darbo konferencija. 

ROMA, birž. 14. — Anot 
žinių iš Albanijos, albanų na
cionalistų spėkos be kraujo 
praliejimo užėmė Albanijos 
sostinę Tirana. Tai įvyko pra 
eito antradienio vakare. Mie 
sto gyventojai, nacionalistus 
triumfaliai sutiko. Kareiviai 
apmėtyti gėlių pluoštais. Ah-
med Zogu su keliolika savo 
pasekėjų pabėgo Jugoslavi
jon. ' j 

Kuomet Zogu, kurs \ buvo 
feudalis senosios valdžios lor
das, pirmadienį mankštino sa
vo spėkas ^Tirana turgavie
tėje su tikslu ginti sostinę, 
jis patyrė, kad įo partijos 
kuone visi vadai ir jo pase
kėjai arba perėjo nacionalis
tu pusėn arba pasprūdo iš 
sostinJės. 

(Tuomet jis susišaukė būrį 
miesto gyventojų ir jų klau
sė, a r jie gelbės jam ginti so
stinę. Gyventojai nesutiko. 
Dėlto Zogu nakčia su kelioli
ka savo ištikimiausių pasekė
jų pabėgo iš sostinės. 

Apsisaugota skerdynių. 

Zogu pabėgdamas visgi ge
rą daiktą atliko. Nes sosti
nė nebuvo ginama ir tuo bū
du išvengta didelio kraujo 
praliejimo. Nacionalistai jau 
rengjėsi sostinę apsiausti ir 
apgulti iš visų pusių. Tuo-
tarpu patyrė, kad jos nėra 
kam ginti. Tad be kraujo 
praliejimo miestas užimtas. 

Kuomet senoji Albanijos 
valdžia galutinai sugriauta ir 
jos nariai visomis pusėmis 
išblaškyti, anot žinių, Albani
jos valstybę ima valdyti pro-
vizionalė'nacionalistų valdžia. 

Dėlto, Albanija pradeda 
naują nacionalio gyvenimo e-
rą. 

Finansų klausimas. 
Naujai Albanijos valdžiai 

bus daug keblumų patvarkyti 
valstybės finansus. Nes se
noji valdžia pastaraisiais lai
kais taip buvo nusivaldžius, 
kad finansų padėtis buvo di
džiausiam chaose. Turtingie
ji albanai senosios valdžios 
laikais buvo liuosi nuo viso-" 
kįų valstybinių mokesčių (tak
sų). Gi kiek mokesčių nuo 
vargdienių žmonių surinkta, 
tiek panaudota valdininkų al
goms. 

Tokiu būdu valstybės iždas 
visuomet buvo tuščias. Tuš
čią iždą atrado ir nacionalis
tai. Be pinigu jokia valdžia 
negali gyvuoti. Dėlto, pir
miausia bus ieškoma priemo
nių gauti pinigų, gi paskui 
•bus užsiimta kitais šalies rei 
kalais, 

I i ' . r> , 

t ( 

Tai Pono Susisiekimo 
Minisferio Darbas 

P. Naruševičius, Susisiekimo Ministeris, susitarė su 
Trade Facilities Committee," neprileisdamas kitų firmų 
prie varžytinių (konkurencijos), Lietuvai kenksmingomis 

ir nepriimtinomis sąlygomis gauti gelžkeliams medžiagos 
minėtoje firmoje. 

Tą patį gelžkelių darbą ir paskolą siųlėsi atlikti leng
vesnėmis Lietuvai sąlygomis 'Armstrongo — Hollando^ 
grupė. P. Naruševičius jų inžinieriams net neleido pamaty
ti tų vietų, kuriomis turėjo sulyg projektu būti tiesiami ge
ležinkeliai. P. Naruševičius, Armstrongo firmoje pamatei 
"Trade Facilities Committee'' firmos konkurentą, visą lai 
ką buvo baisiai nusistatęs prieš Armtrongo firmą, nors j i 
yra viena didžiausių statybos firmų Anglijoje. Jisai mokė
jo į savuosius paveikti Lietuvoje, o Anglijoje Armstrongo 
firmą apskundė anglų iždui (Treasury). Armstrongo — Ho-
lando grupė tuomet atsiėmė savo pasiųlymus, kurie daug 
buvo lengvesni Lietuvai už Naruševičiaus numylėtos fir
mos sąlygas. Visuomenė tą visą pamatė. Pradėjo nerimti. 
Bet p. Naruševičius, gal gero "komišino" pažadėjimais pa
viliotas, užsispyrė ir per Ministerių Kabinetą savo firmos 
pasiųlymus pravedė. Seimas susipažino arčiau su visomis 
statomomis sąlygomis. Pamatė, kad Lietuva negali minė 
tos firmos siųlymų priimti ir patiektąjį projektą didele bal
sų dauguma atmetė. Miinisterių Kabinetas tuomet pasidavė 
dimisijon. Taigi p. Naruševičius, o ne kas kitas sugriovė 
koalicinę Lietuvos valdžią. 

BAU0NISTŲ LENKTYNES. 
BRIUKSELIS, birž. 17. — 

Čionai, vakar prasidėjo tarp
tautinės lenktynės su balio
nais. 17 balionų lenktynėse. 

Automobiliuke rastas negy
vas Walter Sobszynski, 26 m., 
13244 8. Crandon av. Sakoma, 
jis perdaug vartojęs "moon-
shine. , , 

L I E T U V O J E . 

Kariuomenės švente, Klai-•s v 

pėdos įgula švęs šia tvarka: 
iš ryto katalikai bažnyčioj pa
maldos ir naujokų priesaika, 
vidudieny (Teatro aikštėje ka
riuomenės paroda, popiet ka
reivių kieme sporte rungty
nės, vakare Šaulių name va
karas. 

CJirCAGO, - Anot fede-
ralio oro biuro šiandien ne
pastovus oras; .gali but lie
taus; kiek šilčiau. 
g ^ * ^ • - , - - , ' : . . J 

AR ŽINAI, KAD 
Lietuvos prekyba auga? Va 

sario mėnesy, 1924, 20 naujų 
ko-operacijų padarė savo ap
likacijas prašant leilimo įsis-
jbeigtrt Ar žinai, kad greičiau 
sia užbaigsi cigaretų rūkymo 
problemą, kuomet pradėsi ru 
kyti Helmar Turkiškus ciga-
retus? 

P I N I G Ų K U R S A S . 
Lietuvos 10 litą $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.30 
Francijos 100 frankų 5.27 
Italijos 100 lirų 4.34 
Šveicarijos 100 fr. 17.59 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T USTĄ 

PINIGUS 

I 

ii 
P E R 

DRAUGĄ J? 

\ NES, MDRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia p e r didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus Utait 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DBAUGAS," PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, EI. 

Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vaK. 
Sekmadieniais uždaryta. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
(iuthrie, kuris savo vy skapo 

, neklausydamas, o savo pro-
| to išturėdamas, buvo ivęslęs 
j šokius į bažnyčią, liovėsi. Tu r 

Eina kasdieną iisfcyrua ned&dieniiii tingi parapijonai pasakė 
* Metama f«.00, *«stop." Neturėdamas tikro 

***•* *•** "••• ^ . t i k ė j i m o , nei tikros valdžios 
U4 prenTimoTatž molcasi iškaišo. Lai-
km skaitosi noo užrašymo dienos, i pastoris gavo nusilenkti do-
ne nuo Naujų Metų. Norint permai-. leriui. 
syti adresas visada reikia prisius- . . 
ti ii senas adresas. Pinigai geriau- N « ° to laiKO, kaip žydai, 
•iai siusti isperkant krasoje ar ex- palikę tikėjimą į vieną Dievą 
preso -Money Onler" arba įdedant I h . nebeklausydami teisėto sa 

v o vado, Mozės, emės-i aukso 

B I 1 I I I I ' 
\mn gg-gįwHw SBB w**m 

pinigM i registruota laiska. 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois. 

TeL Roosevelt 7791 ' 
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TRUPINIUKAI 

veršį garbinti, nuo to laiko 
istorija atsikartoja. Kas nu
klysta nuo Katalikų tilvėji-
mo Nir Dievo Bažnyčios, tas 
visuomet pradeda vadovau

tis klaidingais argumentais ir 
garbinti auksinius, ar papras
tus veikius. 

r. " 

| 

^'Pirmoji Bažnyčios duktė, 
katalikiškoji Franeija turi 
jau dabar naują prezidentą 
įr ministerių pirmininką. I*re 

Seiliaus Lietuvoje, imdavo į 
** rekrutus*," į nišų kariuome
nę ir reikėdavo tarnauti per 

zidentas Doumergue yra pro • 
. . 2o metus klausant odos ap-testonas, ministerių pirminiu 

TV .. ktempto "barabano . Pakhu-kas vra socialistas*, rraneijos f, . , , v . 
istorijoje, kuri siekia Tiri 1,-
()00 metu, tai pirmas atsitiki-
iuas, kad jos galva yra pro-
tostonas. Ko susilaukę Fran-
cija, turėdama protestoną ii 
socialistą priešakyje, sunku 
jjabar pasakyti. 

\ Bet kad susilauks naują, į-
«U>mi,ų dalyką, netenka abejo
j i . 

Amerikoje artinasi piezi-
:dento rinkimai RepublLkonai 
nominavo savo kandidatą, da 
bartinį prezidente p. Coolid-
ge. Dabar ateina eilė demok
ratams. Tarp demokratu eina 
smarki vidujinė kova. Jie tu 
ri keletą kandidatu. Yra "šia 
"pių*" yra "sausų," yra pro-
testonu ir vra vienas kata-

;likas, New Yorko gubernat(|-; 
rius, Al. Smitli. 

Ar išrinka demokratai ka
tal iką kandidatu į pivz i den
gtus r Tas klausimas judina A-
nneriką labai ir labai. 

^ 

navo i rekrutus dažniausia 
nedorieji, kaimui nepageidau 
jami jaunikliai. Nuo to laiko 
kilo lietuviu priežodis: "Tėvo 
-motinos neklausei, klausysi 
Šuns kailio." 

ŠV, KAZIMIERO AKADEMIJA -
MŪSŲ KULTŪROS CENTRAS 

D I R Ž E L I O 13 d , įvykęs iv . Kazimiero' Akademijoje u i 
baigtuvių vakarėlis su diplomų įteikimu duoda gra-

LRJtKAO H U L I U I U O Jp į i ^ į s . Ymų kalbėtojų sva* 

'(ririo " X * a a g o " korespond). 

Antradienis, birž. 17, Ii 

DANTIS B B M K T A N T . 
bisusioji mautis: vaduoti 
Vilaįu*, mvigfiti Lietuvot Ne
priklausomybe ir kad Lietu-

Teoeaiai, Kvėdarnos valse., vos širdis — Vilnius buvo, y-
Tauragės aps. Ponas ašsikraus r a įr bua su jos kūnu Lietu-

(J 

ris ir paskutinysis žios apy- laisve ir meile. — Džiaugs 

Mes prekes p u t a prisiminti kaip apie ta vakarėlį, taip ^ p k ^ fcnuiiųW g a r s u s J v a s u j u n g t a , o toji Lietuva 
1 X a ™ e P a ? L l *mią\. . . , . , . . . T - , * Radvyeio dvaro ponas Volme-iktestėte .katės iant i gerove, 

Maža Akademijos sale jau įsanksto buvo pripildyta žmo [ 
nių, kurių tarpe netruko ir musif visuomenes vadų. Iškii 
mes prasidėjo S vai. 15 min. Įvairus programas, susidedąs 
iš vaidinimo, dainų, muzikos ir šokių, buvo išpildytas su 
nemažu punktualumu ir aukštu artistiniu skoniu. Vaidinta*JT ^ . ^ ^ £ ^ ~ ^ _ 
veikalėlis "Knygų Kova" tai iškilmei visai tiko. Jame kiek 
vienos mokslų šakos atstovė įtikinančiai, kaikada juokin 
gai. gynė savo mokslo pirmenybę, kuri tapo teisoįos p lės 
Auškalnytės pripažinta tikybos mokslui. P15 Auškalnytė 
parodė didelių gabumų ne vien moksluose, bet i r artizme. 

linkės dvarponis šį pavasarį 
iš Radvyčių dvaro išsikėlė į 
Antininkų*, dvarų Kaltinėnų 

O jeigu aš mingai paminėta gegužės 1 
ttliena, kaip darbininkų i r tau- kaJn bu? f 
•tų soHdarumo (meilės) šven 

Mes neveliame niekam blo 
go. Bet kartais mums atrodo, 
kad Franeija ir visos kitos, ša
lys, kurios atkrito ir nebe
moka klausyti' Dievo Bažny-
eios, — žmonijos Motinos, ga
li susilaukti anų rekrutų li
kimo. 

Teisėjos rolėje ji buvo tikrai majestotinga, gi jos atsisveiki
nimo kalba daili, rimta ir nuoširdi. Lietuvių kalba jos lu
pose klasiškai skambėjo — tarsi klausytum kokios graikes 
ar rymietes. 

Silpnumų tebuvo vien veikalėlio kalboje, kuri vietomis 
netaisyklingai, ir dalies mergaičių netyrame tarime kaiku-
riu garsų: tankiausia neskanios angliškos ' ! " ir " r " \ au
sį rėždavo. Mūsų kalba taip klasiškai skambi ir aiški, kad 
ją labai lengva sugadinti ypač toms lupoms, kurios iš ma
žens įpratę angliškai kalbėti. 

Buvo keletas mergaičių, kurių judesio gracijų negali no 
pastebėti. Savo lengvučiu švelnumu jos prilygsta tikroms 
paryžietėms. 

Abelnai. visas vakarėlis su savo dalyvėmis, visas Šv. 
Kazimiero vienuolynas su savo seserimis mokytojomis ir jų 

TRUMPOS ŽINIOS, 
Turkai vyksta Francijon. 

sudaryta kultūrine atmosfera darė tikrai malonaus ir jau 
kaus įspūdžio. Tik tiek sunkumo tejutau kad visų laika 
nepaliuosavo manęs truputį pesimistinga mintis: kodėl-gi 
šia taip gražiai įrengta Akademija šimet baigė tik 3 lietu
vaitės, kodėl gi no 30? 

TAD KODĖL GI 3, O NE 30?! 

tė. — Per iškilmes iškelta ava 
lauso, Radvycio dVaras, ei- c į j0s mokytojui p. Juozui Ilu-
aant valstybės įstatymais, nu
savintas, kaip ir jo polevar-
kas — Barsukinė. Iki bus iš
parceliuotas bežemiams ir ma 
žažemiainsĮ išnuomotas vieti
niams gyventojams sklypais. 
Iš viso, kas ponui liko, tai 
plytų degykla su keliais he
ktarais žemės. — Pono rū
muose dabar girininkas apsi
gyveno. 

Švėkšna, Tauragės apskr. B . 
kilmės. Gegužes mėn. 1 d. bu
vo čionai didelė iškilmė — VLr 
niaus medelio ir Laisvės me
delio sodinimo šventė. Vil-

Toisėjas: —r 
Jeigu nori 
mažesnės baa 
8tačs_ — tai 
prisipafcak 
prie kaltes. --

Teisiamas :--
ncprisijfežiiLsiu. 

Teisėjas: — Tai busi ištei
sintas.— 

pšiui (Švėkšndų), vienam se- Gera proga. 
aųįų aušiiuiakų ,kuris dirbo 
su anuo nedideliu "Aušros ' 
įsteigėjų būreliu. J is pasakė, 
kad tvirtai tikįs į Vilniaus at 
vadavimų iš po lenkų jungo, 
nes esųs tai iš savo gyveni-

Advokatas, gindamas teis
me vagį, pačiame prakalbos 
karštume kreipiasi prie pri
siekusių teisėjų, sakydamas :--
gerbiamieji prisiekusieji Tci 
sėjai! Jeigu kuriam įusų pa-

ma prityręs. Sokė, kad jauna, u t a i k y t t gera proga pavogti, 
tyra, idealinga jaunuomenė [&r*gi nepasinautl&tumėt ? 
galinti žvaigždžių pasiekti, ne 
tik Vilnių atgauti. — Iškil
mių metu dalyvavo apylinkes 
^gyventojų minia, Švėkšnos vi
dur, mokyklos mokiniai ir 
Šauliai. Paskutinieji dveji da 

riaus madelis (ąžuoliukas) pa lyvavo su tautiškomis vėlia-
sodiutas miestelio vidury, o 
Laisvės medelis — prie vidų- j ( l l | o rkestrui . Pagrota ir pa. 

Akademijoje mokytojauja 14 mokytojų, kurių 7 vien 
tik tam paveda visų savo darbų ir laikų. Peržiurėjau Aka 
demijos knygynų, kemijos. fyzikos. geologijos, botanikos ir 
zoologijos laboratorijas bei rinkinius. įsitikinau, kad mok
slinis jos įrengimas i r aprūpinimas kaip mokslo personalu, 
taip i r mokslo įrankiais bei patogumais- yra nei kiek ne men 
kesnis už vidutinių šio krašto High School ar geriausių 

rurkijos dešimts paaficie p r f e š f c M r t n i n L i e tuvos gimnazijų. Mūsų Akademijos progra-
nų lakiotojų atvyko Pary- f 

I -Prieš 20 melų už vieu tik 
tokį pasiūlymų butų kilo A-

^merikojo tokių kruvinų riau-
*šui prieš katalikus, kaip a-
nuomet Pliiladi'lphijojc. l>a-

n>ar, jei^u ir neteks katalikui 
- kandiduoti i prezidentus, tai 

lu»nt kalbėti galima. Tai tli-
;delė pažanga. 

Nei protestonai, nei socia-
"bstai, nei mūsų " laisviej i" 

ICK? pažangos nepripažins. 
^Kuomet jų žmogus astisėda 

valdyti katalikiškų .šalį, tai 
pažanga. Kada katalkkas sių-
fconias, nors jis butų protin-
-gesnks, už kitus, visvien tai 
pm "atžagareiviškumas." 

Tokui jau nekatalikų tiky
bine "tolerancija." 

!?& tęsti savo avacijos stu
dijas. 

Sukilimas pasibaigč. 

Portugalijos lakiotojų suki
limas }xisil>aigė be kraujo pra 
liejimo. Jie nebuvo patenkin
ti jiems paskirtu viršininku. 
Mirtis. 

Mirė garsus smuiMninkas 
Kd\vin-'\ Parkhurst, 77 me
tus eidamas. 

Nori suvaldyti karštuolius. 

Japonijos valdžia susirūpi
nusi kelia ma valstybėje agi
tacija prieš Suv/ Am. Valsty
bes. J a u pradeda imti nagan 
penlidelius karštuolius. 

Ekonominę sutartis. 

Tarp Isponijos ir Italijos 
ruošiama ekonominė drau
ginga sutartis. Gen. Primo de 
Iii v e ra paskyręs tani darbui 
konusijų. 

Žydelis Brisbane, rašyda
mas apie katabko Al. Smitli 

^kandidatūrą j prezidentus, 
nedrįsta kovoti, tiesiai. J is ko 
"voja prieš katalikyl)^ pro- , 

^"gresyviai. J is sako, kad Virš 
• visokių kandklaturų 21) mihjo 
; nų farmerių svarbesnis yra 
; faktas, kad Kanadoje karve 
\ atvedė veršj, kuris sveria 137 

svarus. 
; Mes nežinome, kaip yra su 
• Amerikos farmerių protais. 
! Bet mes žinome, kad anai kai1 

'* vei jos veršis tai' be abejo 
\ svarbesnis už busintj Ameri-
; kos prezidentų. Nekatalikiški 
i rašytojai, galvotojai ir polHi 
\ kieiiai, norėdami juokais pa
versti, gyviausius $ šalies ir 

; žmonių dvasios klausimus pro 
; tau;ja panašiai. 

mas prilygsta T kl. Lietuvos gimnasi jų ix gausiai pagražintas 
meno ir muzikos dalykais. Akademijos auklėjamoji pajiega 
toli pralenkia viešąsias tos rūšies mokyklas, čia mergaitės 
ne vien mokslo diplomus gauna. Jos čia išmoksta jausti tik 
ra j j gyvenimo skonį ir rimtųjų jo prasme. Jos čia ne vien 
protų augina, bet ir širdies grožį bei gerumų auklėja. O tai 
ir. yra brangiausieji dalykai kultūringų jų žmonių gyvenime 

O vienok ši goraži mokykla tur : vos 60 mokinių (aes-
kaitant 2 metų komercijos kursų). Jeigu ši mokykla butų 
Lietuvoje, tai jų pilniausiai pripildytų (iki 200 mokinių) 
viena vidutinė parapija. Dabar gi 10 Chicagos parapijų su 
60,000 lietuvių (o k u r g i dar puse miliono mūsų amerikie 
čių!) nepripildo šios savo ta ip puikiai įrengtos Aakademi 
jos. Su daugeliu tautų lyginau Amerikos lietuvius, ir prisi
pažįstu, sunku yra rasti taip nemokslingą civilizuotų žmo
nių grupe, kaip mūsų kolonistai Amerikoį 

Jeigu čikagiečiai savo įstaigai taip atšalę, tai k u r g i 
dingo kitų miestų prakilnesnieji lietuviai? Juk Akademi
ja turi ir bendrabutį (boarding school), iš kitų miestų at 
vykstančioms mokinėms, ši mokykla liuesai gali talpinti iki 
150 mokinių, a turi t ik 60... Tai mūsų tautiečių susiprati 
mas.. Už mokslų metams moka tik 30 dolerių, tad visai ne
leistina pamanyti, kad ši juokingai maža suma pasiturin
čius amerikiečius atbaidytų. Greičiausia tai, kaip ponia Nau
sėdienė sako, bene bus pačių lietuvių panieka ir nepasitikę 

jimas savoms įstaigoms. Kas sava, tai negera.., 

riniosios mokyklos rūmų. Iš 
kilmes atidarė ir prakalbų pa 
sakė vietos vaistininkas p. 
Kaulakys. Po jo kalbėjo vir
šaitis p. Serapinas, mokyto
jas Rupšys, viduriniosios mo
kyklos direktorius Rakauskas 

vomk, grojant nedideliam du-

giedotas Tautos Himnas ir pa 
•dainuota keletas dainelių. 
Žmonių ūpas buvo pakilęs: 

Draugai. 
Viename Čliieagoį piknike 

susitiko du gydytojai. Vienas 
;*'bedievukas," kitas geras ka-
tulikas. 

Bedievis įrodinėja, kad žmo 
gus neturi sielom, o yra tik 
paprastas gyvulys. Tuomet 
jam katalikas sako: — Aš* 
tikiu, kad žmogus turi siela, 
ir aš gydau žmones. Tamsta 

siikai s i, gydęs gyvulius be 
jsielos, tai Tamsta neči mano 

Ir ne vien tas... Juk .reikia nepamiršti k i ekg i iš viso 
mūsų kolonistai kur nors leidžia savo vaikus į aukštąjį mo 
kslų? Į aukštesnes mokyklas (High School) einančių kiek 
žymesnį skaičių turi t ik Bostono ir Woreesterio parapijos. 

^Einančių dar šiek tiek yra-, bet baigiančių aukštus mokslius, 
tai nepaprastai maža. I r mes esame ramus, kai mūsų sme
genys džiūsta... Tokio letargo niekur neteko matyti. 

AR PABŪSIM GI' KADA? 

Chicaga tai Amerikos lietuvių metropolis, tai didžiau 
šias lietuvių miestas visame pasauly. Daug čia,' bruzdėjimo, 
o kaip maža kultūrinio darbo. 60,000 pasiturinčių ir vie
name mieste gyvenančių piliečių turėtų užpildyti S dide
les kolegijas (2000 stud.) ir pusę vidutinio universiteto 
(iC0—600 studentų). Tuomet tai but galimos kultūrinės len
ktynės, tuomet tai pajustų Chicaga (ir Amerika!) iš kokios 
lesios lietuviai lipdyti. 

Bet nėra tos ambicijos. Vieni niekur neina ir nenori 
eiti, kiti-gi taip smalkiai vejasi riebųjį dolerį, kad savo 
kojų sukeltose dulkėse nebegali i r akių praverti, į gražu 
jį pasaulį pažiūrėti, kultūrinių brangenybių įžvelgti, Ne ši
tokių miegalių iš mūsų tikėjosi Basanavičiai, Kudirkai ir 
kiti Tautines didybės pranašai.. Bet mes "prisnudome", ir 
dar taip saldžiai, kad nebenusimanai žmogus kaip ir pri
sikelti. 

Maironis šaukia: "pajudinkim žemę." gi mūsiškiams 
geriau tiktų "pasijudinkiin save," pabustom, sukrutėfem, 
kad materializmo leduose neįšaltume. 

Taip, mūsų stambiausias kultūros centras — gv. Kaai 
miero Akademija — dar laukia didesnės ateities, didesnes 
širdies žmonių, stipresnes tautiečių paramos. 

tokias iškilmes jie cia pirmų ; 
. . i d raugas, o vien — veterinaras 
kartų savo gyvenime pamate. : ° ' # T o (ar™1^ gydytojas). 

J. S. 
— ,*— 

Mūsų vaikai. 
Tėvas; — Tu žioply, Jone

li, menkai mokioies; juk tu 
35 mokykloje. — 

Vaikas* — O kų aš dary
siu, kad daugiau nėra! — 
Drauges. 

— Kuri mudviejų i)rotuig«.*s 
ne, Onute f — 

— Žinoma, aš, Julyte. — 
— Vai kodėl? —* 
— Užtai, kad tu nežinai, 

kttrt protingesnė ir manęs 
kh*usi. •' , "* 

Net inspektorius žino. 
Mokyklų inspektorius ap

lankė mokykla. Pataikė į ti
kybos pamokų. 

Mokytojas: — Pasakyk, O-
nute, kur yra Dievas! — 

Mokinė: — Aš... ^ . . . n e ž i 
nau. — 

Inspektorius neiškentęs: — 
Danguj, ant (žemės ir ...— 

Mokytoja*: — Matai, žiop
le, p. inspektorius žino, o tu 
nežinai. —-

Istorijos pamokoje. 
— Kada mirė Sokratas? — 
— Aš net negirdėjau ar jis 

kada sirgo. *-4 

Anthony Matre. 

ROMA VALERIJONO LAIKAIS, 
PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA. 

Vertė A. Matutis, 

tų, paslėnk savo krutinėję i r skubinkis t manim. Ilgai nelaukus ir Tercizijus, my-
* v i * T \ • * * r y, v * . t i • . i 1 * 1 * * v T * * v 
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Protestonų pastolis, Dr 

Tųsa. 

TARC1Z.LJUS (prisigretinęs, nuolan 
kiai ) ; Lauryne, pavesk man ta i atlikti. 
Aš paslėpsiu Švenčiausiąjį savo krutinė
ję, iš kurios niekas nepaims, kol negausiu 
įleidimo pas Domi jonų. 

LAURYNAS (nustebęs): Tarcizi-
jau, aŠ esu įsitikinęs į tavo ištikimybę ir 
dievotunią,»tečiau tu esi dar perjaunas, 
kad galėtlun atlikti tokių .pasiuntinybę. 

TARCI2IJUS: Mano jaunystė, šven
tasis arkideakone, bus tai geriausia ap
sauga. (Klaupdamasis). O, neatsakyk 
man tos didingos garbes, kad galėčiau 
nunešti mano Išganytojų Domijonui (pas 
lepia veidų savo rankomis). 

LAURYNAS; Neverk, mano vaikeli. 
Tavo trokšimą įvykdysiu. (Suteikdamas 
pyxą). Štai, paimk ta, Švenčiausiąjį tur-

tuoju nunešti Domijonui. -~ Tečiau, at 
nunk, Tarcizijau, kokia tai brangi do
vana yra pavesta silpnai tavo globai. -
Vengk žmonių susikimšimo ir viešų vie
tų ir rūpestingai saugok Švenčiausiąja 
Ostkįa. savo gyvastimi. Sudiev, Tarcizi
jau, ir šventasis Angelas Sargus tebūnie 
tau tikruoju, sargu ir globėju. — I r jum*, 
mylimieji mano broliai, sudiev (išeina). 

SYLVIS: Tarcizijau, mano vaikeli, 
pasiskubink Įr tiksliai atlik didinga, savo 
pasiuntinybę ir,, .kuomet sugrįši, surasi 
mane, laukiantį tavęs čia. — Dievas te
laimina mano LįUdikį ir.tesergsti prakil
nioje jo pasiuntinybėje. 

TABCIZUŪ-S: Sudiev, jnyiįmasi* 
Sylvi, sudiev! (bučiuoja jo kaktą ir iš
eina). 

ALEKSIS: Draugai, laikas jau skir
tis. Rytoj ir vel susirinksime čia. , 

IPPAS: Bet, Aleksy, ką gi padary-
si*pe su Syiviu? ^t įkruju negaBma jo 
•ieno eia palikti. 

SYIV1B: Vaikezai, nesimpittkrt^ 

Umasis mano kūdikis, sugrįž. J i s yra iš
tikimas ir galima juo pasitikėti, jog ne
užilgo bus su maniai. Eikite, sau, drau
gai, eikite. I r Dievas tebūnie su jumis. 

VISI: Sudiev, Sylvi7 Sudiev! (išeina). 
SYLVIS (vienas).' J au visa kapa ri 

dešimts metij slegia mane. Daugelį metu 
vargino mane parsekiojimai ir kentėjimai 
ir, rodos, kad gerasis Viešpats nori mane 
mėginti dar ilgiau šiame sugedusiarae pa-
šauly. Ištikimoji mano žmona ir mylimi 
vaikeliai tapo uužudyti sale mano šono, 
bet gi man nebuvo skirta tapti kankiniu. 
— Gerasis Dievas gal taip jau norėįįo. 
(Lauke pasigirsta fyg klegesys). — Žiur, 
girdžiu, ryg kad eina kas. — Ne> tai nu
einančiųjų krikščionių atgarsiai. — Va-
k*nt^lei reikia duoti poilsio skaudančiai 
galvai. Trumpas poi&ys tikrai sustiprins 
iiwme. (Atgula ant lentos ir užmiega). 

(Cecilija, neregė mergaite, už scenos 
gieda bažnytinę. giesme. Baigiantis gies
mei j i pasnodo estrados įžangoje, nešina 
rankoje degantį žibintą arba Hktarnę). 

CBCILIJA: Draugai, tai aš, Cecili
ja, kalba į jus. — I r niekas neatsiliepia 
man? — Tur but jie išsiskirstė visi. Aš 
pasiliksiu čia įžangoje apšviesti žibiniu 
tamsųjį ir tvankų įėjimo kelią. — Bet 
— klausau — girdžiu glegesį tolumoje. 
— Ar tai krikščionys ar priešai <artinasi? 
(Klausosi). — Ne, pėdų atgarsiai tai ne 
tie, kaip priešų, tai mano drangų. 

(Įeina Quarto, Quinto, Didakis ir kitu 
du kareiviu). * 

QFAETO (paslysdama^): Kad jus kur 
šknts pagautų tuos u n ų kelius. Tik-ką 
nepergrįuvau. Velniop su krikščionimis, 
k u m ismislino juos iškasti. 

OUINTO: Quarto, }>ažvelgk ir ieš
kok aname urve, o aš palauksiu tavos 
cia. 

QUARTO: Visai ne, (įuinto. Ban
džiau ten-pirmiau. Urvas netnii išėjuiio. 

QUINTO: Kas gi daryti belieka! I-
ki vakarui turinie bent vieną krikščionį 
sugauti, kitaip prefektas ^ali dar įkišti 

įan. { 

f (Bus daugiau). T \ l 

\ 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
t ̂ __̂ ^̂ __. 

C I C E R O J E 
N>(K>bojį\ birželio 15 d. į-

vyko užbaigimo mokyklos va 
karas su įvairiu programų. 

Vaiku koras puikiai pačiai 
nuy© keletą dainelių. Mergai 
t ės gražiai a įsirengusios vik 
riai atliko savo "driiius." 

Veikalas "Nepaprastas siu-
včjas , ! atHktas pagirtinai 
Matyt, Seserų daug dėta pas 
tangu iki išmokyta taip gra 
žiai atlošti. 

Taipgi antgalo pragramo 
kalbėjo gerb. klebonas H. J. 
Vairi tinas. 

tfražiai papuoštus diplomus 
gavo sie n*okhiiai; 

Bartošiutė Bronislavą, Breve-
ckaite Petronėlė, Bulauskai-

tė Adolfina, Dabusins kaitė 
Mam»k\ (Jerdžiunas Juoza
pas, (Jlobis Jonas, Grikšėlis 

Pranešimas L, Vyžiams 14tos 
kp. nariams ir norintiems 

prigulėti. 

susirinkimas įvyks seredo 
je; birželio 18 d. 7:30 vai. v. f 
šv. Antano par. svet. Iki lie
pos 1 d. nariai ir nares gali 
įstoti į pašelpos skyrių be 

Petras, Kaminskas Kazimie- j įstojimo mokesties, paskui rei 
ra ,̂ Krasauskas Petras, Kįš'|kės mokėti. Jeigu kurie nore-

C I C E R O 
Užlaikau gražiau 
šias maliavas ge\ 
r įausti; ko rupa.nl j 
j ii, gatavus ir ne 
gatavos, a kam 
reikalinga sutai
sau, gražiausiu! 
spalvų, nes dau
gel] metų esu 
patyręs maliavo-
jime sutaisau plel 
sterį del malia-
vojiino, norėdami gražiai išpuošti 
kambarius kropki t «.'•» pas: 

STANLEY BUKAUSKAS 
1447 S. 50th A ve. Cicerą 

įrjunas nuo 15 str., in rear 

Phone Cicero 8003 

kūnas 'Albinas, Kueius Bro
nislovas, Kakanauskąs Anta-

|na*. Kulpins^ii-s Vladislovas, 
Ivulpiuskas Alfonsas, Kaka-

(nauskaitė Ona, Kasiulaitė Ma 
lviua, Kisieliūte Elena, Le-
kaitė KKma, Mikolaitė* Bar-
l)ora, Miekeviriutė Stanislova 
.Martinkaitė Elena, Martinkui 
Vladislovas, Norbutaitė Mar-
gareta, Petrošius Boleslovas, 
Pocius Jurgis, Palueis Aibei 
las, Pakibinąs Juozapas, Pet
rošiūtė Juozapina, Radaviėiiu> 
Jonas, Reikauskas Jonas, Sta-
iloraitis Amanas, Sapatavi-
ėius Tomas, Statkus Edvar

das, Šileikis Antanas, Ses-
nauskaitė Ona, Siminauskai-
tė Veronika, Sruoginiute Mar 
(elė, šukiutė Apolonija, Šilki 
ni.utė Barbora, Tekoraitė A-. 
ck'lė, Trakšelis Antanas, Vai-
eiekauskas Arminas, Vanagai 
{ė Zofija, Vitauskaitė Tekle, 
Zaunį Jonas, Žilvitis Kdvar-
das. 

Viso šįmet baigė parapiji
nę nikoyklą 46 mokiniai. 

Rep. 

D A K T A R A I 

tu priklausyti prie geros L. 
Vyčių organizacijos ir norė
tų apsidrausti savo sveikata, 
kad susirgus gauti gerų pa
šalpų, malonėkite ateiti į su
sirinkimą, seredos vak. ir pri
sirašyti prie L. Vyčių ir sy
kiu į pašalpos skyrių. Pa
šelpos skyrius turi tris laips
nius: i pirmų laipsnį moka 
3.x\ į mėn. gauna pašlapos 
$3.00 į saVaitę{ antras laips^ 
nis moka 70c. į mėn,x gauna 
pašalpos $10.00 į savaitę, tw 
čias laipsnis moka $1.00 į 
mėn. gauna pašalpos $15.00 į 
savaitę. Genaus negali būti. 
Taigi visi Cieeros lietuviai 
ateikite seredos vak. į susi 
rinkimų, — išgirsite dangalu 
žinių. 

L. Krokšciunas, fin, rast. 

vėrėje meilės. 
Pamaldom* pasibaigus, vi

sos nares sustojo eilėn vidu
riniame take, ir mūsų gerb. 
vargonininkas palydėjo malo 
niais y argonų; garsais iš baž
nyčios. 

Tadgi tikrai turim pasi
džiaugti, nes pirmų kartą šioj 
naujoj bažnyčioj atsitiko to- , 
kis nepaprastas ir Aidžiai iš 
kilmingas vėliavos pašventini 
mas. 

Visa Moterų Sąjungos 42 
kp. reiškia didžiausių padėka 

Jgerb. klebonui, už jo dideli 
prakilnumą. 

Ačiū taipgi ir gerk vargo
nininkui A. Mondeikai ir vi
siems giedoriams; širdingiau
si atiu. Lietuvaitė 

m 
2> 

Telefonas Boulevard 1939 

jDr.S.A Brenzaj 
4«OS HO. AS1TLAND AVENCE, 

Chicago, 111. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
put iki S po piet. 6:30 vak. iki 
t:30 vak. 
ĮĮESMB • » • • • • **s»—mitm» » • • • • • • • »*a 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR ClflRUItGAS 
4442 So. YVestern A ve. 

Tclcf. Lafayctte 4149 

GRAND RAPtDS, MfCH. 
Gegužės jj5 d. sv. Petro if 

Povilo naujoje bažnyčioje \-
vyko nepaprasta Moterų Sų-
jungos 42 kuopos procesija ir 
.Motinos Šv. Neperstojančios 
Pagelbos vėliavos iKišvetini* 
mas. 

Pirmiausia prieš Sv. Mišiae 

BALTIMORE, MD. 
Baisi nelaimė. 

Birželio 8 d. š. m. 3 v. v. 
P. GrotfavJėius, gyvenas 101 
Nigh «t. Bultiuiore, M. B. M£o 
užmuštas, o jo penki vaikai 
sužeisti, kuomet bevažiuojant 
i naci na apsivertė, a. a. P. Ori 
ttiavieliuu buvo tylius ir mau-
lagus žaiogus. Priklausė prie 
šv. Alfonso parapijos, ir prie 
A. S. K. M. draugystės. 

Tą ddcnlj, išryto visa Sei-
;i»yna buvo bažnyčioj išklau-
i #tų šv. M išių. Iš bažnyčios 
pa įvažiavo, pasi pietavę, pas ii 
sėjo k* vėl žmonų nuvežė į 
bažnyčia, o pats su vaikais 

'išvažiavo pasivažinėti. Prava 
2iavus apie 10 mylių nuo mies 
to, ištiko audra su lietum. No 

i-f i i v x w 

Tautiečiai! 

Tel. Roalnrard 95S7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-tk Ht. 
•alandoa nno f Iki 11 dieną, nuo f 
Iki t vai. rak. Nedėllomls nao f 

lkl t Tai. po platų. 

f-
Tefc*ona* Beeley 7439 

Dr, L M. Feinberg 
Oydo spaolaJlal Tįsoki** rjrų ir 

motam lytiškas ligas. 
1401 Madisoa Stre«t 

JUmp. Wa*tern Ave. — Chicago 
[ Valandos: 1—-a po pietų 7—t vak. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas. Oba 

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D — B e marinim*. 
D—B« peilio ir be s ta s se s s , 
t ) — B e k r e n j ^ 
•J— Be imkim ęmrmjmm ereikatsl, 
R)—FarUmtat oereflda etrgtl, **• 

U tuoj veJsyti. to S*M tMi 
1 ditrb*. 

r e s v a e 'GslI-etoSM* (akmrale tul l j jo) 
Ir akmeni* ilapitrao puolėjo be o-
permcljoe, su tam tikromis m o ka
li Akomis priemonėmis bot vaistais. 

Apkurtosioms suerrąžlns (Irdejlms. 
ttyae viookias l l fas paaekmlnsai, Ir jei 

fra reJkalas daro operacijas. 
Frmi ealjsmaU pa tarną T lm% telkia savo 

ofise: 
1411 So. 50 Ave. Cicero. UI. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo S vai. 

po piet lkl w TSL rakara 
N*d*llomls Ir seredomls ofli 

r/tas. 

Tel. Boulevaj-d 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgas Street 

Chloaco, IM. 

Dr. Maurice Kahn 
| ardytojas ir Coirurgas 

4 6 3 1 S. Ashland Ave. 
Tei Yatds09M 

Vaiandof • 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po pSį 

Nuo 7,iki 9 vakare^ 
Nedėl. nuo 10 iki 12\ piet. 

i 

f Tel Boulevard 3686 

DR, JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

ir 
CHIRURGAS 

3337 So. Morgan Str. 
į VALANDOS: 9—12 iš ryto 
Nuo 2 v. po piet iki 9 vak. 

)fihG Tel. Bmilcvard 9693 
Koziri. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
RLSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vjnl&krj 

Valkų Ir visų chroniškų Ugų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
į Kampas 31st Str. 

Vai.: 19—11 ryto: l — f po plat 
7—8 vak. Ned. 19—11 d. 

Dr. CHARLES S E 6 A L 
Ferkėl* sava ofisą po numerta 

4729 S. Ashland Are. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Lųrų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—S.si vakarą 
Nedtilomis: 10 iki 12. 

Telefonas Miduray 2880 

kartu ("jo į bažnyčia. Prie baž 
nycios durų gerb, kh?bo«as » 
kUfUtfigai {m.̂ itiko* su kry 
žiunt. Iškilmingai viduriniu 
bažnyčios taku pirmiausia ne 
šr> kryžių paskui ėjo gerb. 
klebonas, paskui dvi maršal
kos M. Kantaiiavičiene ir M. 
Paurienė, toliau nešė Švenč. 
Motinos vėliavą p-nia K. Die-
dinienė ir p-lės A. Yovaišiu-
tė An. Kriviihitė, O. Šlcžai-
tė ir O. Biužaitė. Paskui ve-
liav«7 nešė keturis raukius, o 
toliaus sekė visos narės SSJ 
ženklais. Įeinant bažnyeiof. 

isos narės susirinko į moky- lodami paskubinti ir pabėgt 
klos kambarį iš kurio visos f mo Rettefijį paleido sraarįku, 

SeĄ lK'važiuojant n/asina pas-
'rytto ir apsivertė. P. (Jrinia-
»*ieius užmuštas, o vaikai su 
keisti. Jo šeimyna pasiliko di 
lelianm nulimlime ir varge, 
[š šalies žiūrint, yra gaila jo 
ir jo šeimynėlės, kad jis iš
plėštas liko iš savo šeimynos, 
bet ką darysi... Laidotuvės j-
vyko II birželio d. 

Amžiną atilsį suteik jam 
Viešpatie!.. Jis buvo geras 

Smogus. 
Turėtų ir kiti automobilis 

tai būti atsargus su automo
biliais ir j>ergreitai nevažinė-

"Aš moku keletą centų daugiau 
bet rūkau HELMAR dėlto, kad 
myliu labiau geruma, negu dau
gumą.'' 

Jus irgi moketumėt pervirš} jei 
bent sykį paragautumėte 100% 
gryno Turkiško tabako esančio 
HELMAR. Nėra geresnio taba 
ko auginama už Turkiško ir 
HELMAR yra 100% grynai Tur
kiški. 

H E L M A R S 
yra absoliutiškai gryai 

HELMARS supekiuoti kartono 
skrynutėse, kad uelužtų. 

A D V O K A T A I 
^mmgmmmmmmmm^timmmmim^imjmmmm^ętmmmmm^mm* 
« Telefonas Vaida SS90 

F. P, BRADCHUUS 
A D V O K A T A S 

I (Buvęs Vilniaus ir Kaus o Apy-
•jardu Teismo Teisėja*) 

bylas visuose Teismuose 
Padaro visokius dokumentus. 
Duoda Lietuvos teisių patarimus. 
3112 S. Halsted St. Cbieago, IU. 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
79 W. Monsoe Street 

Room 994 — Tel. Kaudolpli 2900 
Vai.. Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Vards 1919 

Mn^gjį^įt 
(iaiaintojaj aug~.ščiau8ios 

rušieo Turkiškų ir EfyptiŽkų 
cigarete pasauly. 

BOXES o HO o+IO 
' :.OU 

10HN f. BAGOZPAS 
ADVOKATAS 

7 South Dearborn Strest 
ROOM 1538 TRIHI'NE BLDCL 

Telefonas Raadolpli SSSt 
Vakarais: 2151 VVest 22 St. 

Teasfosisj csjasj 1447 

e. I C H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan State Banko Mama 
3S91 W. SSnd St. Tel. Ganai 9999 

.— 

BALYS F. MASTĄUSKAS 
A D V O K A T A S 

Buvęs Lietuvos Atstovybės Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko Nante 

2201 West 22nd Street 
Telefonas Ganai 9999 

I 

A, A. O L I S 
A D V O K A T A I S 

11 S. La SaUe st. Room 2001 
Tel. Ilondolph 1034 Vai. nuo 9-5 

VAKARABS: 
3301 a Halsted st. Tel. Blvd. 977S 

S S v. v apart PanedcUo ir 
Petnyčlos 

> * i 

< \ \ 

M:,:1: 

geri), vargonininkas užgrojo \\\% 

\ 

f Telefonas Boulevard 9550 

' DR. HARSY TETER 
DElfTISTAS 

Setas dantų padaromas tai# 
kaip tik jusu pačių dajitys. 
Duodu gati. Peržiūriu X-ray 

&& 80. Halsted Str 

SP 

Tel. Ganai 0237 Vak. Ganai 2118 i 

DI , P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Ealsted Str. 

Vaandos: 10 lkl 12 ryts: 1 lkl C 
po pietų: 9 iki 9 vakare 

SJMI • # » » • • » • » • • » • • — » Š » B į p mm 

Skaitykite, Platikinte, Remki-
te 4 'Draugą", vieisintėli kat%-
likiška diensraštį Amerikoje. 

labai puikiai vargonais, o ka
da procesija sustojo tLs al
torium, tapo pašventinta vė
liava. 

Per šv. Mišias gerb. kle-
bonas [wsakė gražų pritaikin 
tą iškilniems pamokslų, nuro
dydamas draugijos tikslų ir 
pavesdamas visas Švenč. Mo
tinos globai. Visos narės pri
ėmė Šv. Komunijų. Laike Ko 
munijos šv. Petro ir Povilo 
bažnytinis koras giedojo Jė
zau, Jėzau eikš pire manęs, 
rodėsi, kad žmogaus širdį kel 
te kelia aukšeiaus prie Sut 

% ' 1 • = 

e • ' 1 1 1 •'•". 

liniiiniT £1 1*vnrnoijaiT mW fln a f l I RIV11 TV tr f iyrt fTg %W i š l i p i VI9?f l^ 
Perkraustome ir į kitus 

miestus. Nauji ir Antros 
Rankos Bakandai. 

Perkame ir Parduodame 
H. SflKPHARD 

3152 So. Wallace Str. 
Telef. Boulevard 4794 

Baltimore Darbai. 
Baltintore darbai beveik vi 

sai sustojo; žmonių be darbo 
daug vaikščioja ir atvažiavus 
iš kitur darbo sunku gauti. 
Siuvėjai po truputį kai kur 
dirbinėja, bet mažai labai mo 

Jka, kati sunku pragyventi. 
Kaip bus toliau, lai nežinia, 

f (Jai but, kad prezidento rin
kimai taip sunkiai atsiliepia. 

Oras taip pat čionai yra 
(blogas; beveik kasdie lyja, 
šalta, labui retai kada pasi
rodo saulutė. . 
Ligos. 

Gal but, kad del blogo oro,, 
taip daug žmonių serga viso
kiomis ligomis, o už Vis dau
giausia, tai džiova. Ligoniai 
netelpa i 1+gofttaee. 

Vargšas. 

* i 
A Jačienė, p L4audanskis, J A- kaltė, S. Analtlenė, S. Jonaitis, S. 
domavičieno, K. Vasnauskiis. p. An- Mattas, F. Maltas, L. tLeparčls, M. 
tanavk"ien<">, V. Ciobaitė, V. Prciti;- fŽvagsloviči, V. Matčikonia, p. Zolonic 
kkitė, B. Gedvilą, J. Urbas. T Ganė f ne, J 

fviėien<, p. Ko c kis. H A Karnaua-
1 " i 'i u a 

šimanskasf ^ ^ ^ ^ ^ 
(Bus daugiau) 

B E • y * - ^ ^ 

r ' • • • • • p « 

U TIK GAUTOS IŠ VOKIETIJOS 

Maldaknyges 
AUKSO ALTORIUS 

k 

JLU-L 

S. D. LACHAWIGZ 
fJetmvis Grsaarins 
1914 W. SSrS «fl« 

Ofesaco, M. 
Pataruauja laido- j 

tavęs* kuopig-iausla. 
Reikale meiaaia * U 
•Įšaukti, a mano 

nėdintl. 
»ffl j 

Aukos Surinktos Birž. 8, 1924 
laike Kertinio Akmens 

pašventinimo: 
(Tąsa). * 

| Po $1.00: 
J. Kuodis. V. Budnieoė, J. Pųk«- [ 

Menė, T. Trumpulte, S TrumpaUs, | 
V. Logienė, M. Basauskienė, A. l^e-
kienė. P Kunčys, M. Kunči^nė, OT 

f PetsĮianė. K. Joitkus, A. Mačinas, 
St. Kumplka. I ' Josaitis, O. Ka-
čynska, J. Kardella> N. Paukšta, V. 
GaudiSius, A- Otgentienė, S. Triniu-

t lis. A Uuikas, A. BenarUs, J. Nau
jalis, J. Jocius, VI. Stulefknekis, H 
Simkaitė. O. PocaHė. P. gtarzins-
kaJtė, H. Luckienė, J. 2ubi. E. Sut. 
k|enė, P. žemgalis, C Urutezlec, J. 
Iralžokauskis. Fr Kybartą, p Am- i 

į bresunienė* A. Kaafilu^leaA » . &*d- į 
rikjenė j . Bacevičius, J. Jesinskienė, 

Baltais kauliniais vilieliais, vi^ir^ virše
lių yra įstatytas gražus kryžius. 464 lįuslapių 
kaina $2.00 

Juodais, skuriniais minkštais virseliaisf su 
kabėmis). 464 pusi. Ketina $2.25. 

ANIOLAS SARGAS 
Baltais kauliniais viršeliais, nedidelio for

mato, 288 pusi. Tinkama knygute Jteffliraui. 
Kaina $1.75c. 

ANUMIS 
Juodais minkštais skuriniais virsehms ne

didelio formato. Kaina • % 75e. 
Gi juodais kietais viršeliais. Kaina . . 50c. 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Ofisas Didmiesty}: 

29 South La Salle Street 
Hambarls VMi 

Telefonas Central 99*9 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Varde 4991 

v i . i • i, 

TcL Central 9909 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Vidumt4esryje Ofisas: 

Uootn 911 CMeagn Temple Bldg 
77 W. VVashington St. 
[CICERO Ofisas: PanedcUo vak. 
[1314 S. Ciceso Av. Tel. Cicero 503* 

• e i t l D G E P O R T Ofisas: Kitais *ak. 
2239 S. Halsted St. Tel. Boul.9737 
• I 

I O U I J. P. V V A I T C H E S 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
B. 614—919—127 m. Dear

born St. Tel. Randolph 5584—WSa 
Vakarais 10717 Indiana Ave, 

I Roseland Tel. FnUasea 

S —— 

Skaitykite, Pkrtikinte, Beaki
te "\ymx&\ vieninteli kaU 
Iikišk$ dienšrastį Amerikoje. 

VAINIKĖLIS 
Kietais viržsliaią mažo form. Kaina 40c. 
Perkant didesnį skaitliu, kainos yra nuM* 

džiamos. 
Galima gauti: 

"DRAUGO" KKYCrYHE, 

2334 So. Oakley Ave., Chieago, IU. 

irisus s j e e f < ssseeipsj»' 

Kūdikiai mėgsta jj! 
Jie net preso daužausi 

Bet kuo«et jie yra. Ubsl jauni ir dar ne* 
rali kalbėti, tuos*** JU *kyS tolbs ui 
Juee—tik putebekit kaip jie uisideffs 
dlUugsmu, kuo«et siotins pstme book» 

BINO 
Iref. & V. Pet. 9iura 

P«t"bėkit jų pastanfss n'iryti Sta aka 
niausf viduriu ptliuo-uotoja, kakis tik 
kusmei ?wrs ouro padaryt**. Ir jis yra 
lena-viaHais, vianok vaiku pa«iamryr'*'.-
r'al! Motinos—Jys ne^iįvots to sxn**ijmo 
jausti malon'im^, pasitikritmi ir ntsi- Y" 

i fmfdiaims. jei iąą neuanooiaic 9*MSINO, 
Kuomet kūdikis pasijam, neramiu, suer-
ilntu. piktu—M yra tfkrl feklai vilurių 
uikietejhso. Miecek »i*o*kt ramiai, n«a ra 
sufeun^iu rytu kuelikia Tali bus linksma* 
kai visuomet. ButslSO atliko savo dirbt 
ir atlikt r e n i ! 

IT. AD. R1CHTER a 00. 
ie*»lĮAe»s.4Jh.3t. 9V 

http://rupa.nl
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CHICA GOJĘ 
KAIPGI, NENORMALIŲ 

PROTŲ. 
Gydytojai eksportai pas i 

liaus atrado, kati milioiiierhj 
aunu, Nathan LoepoLd ir Ri-

jis su kitais vaikais akmeni
mis mėtė namus, kuriuose gy
vena Dori. 

Thor Towler, kuris tuose 
pačiuose namuose gyvena, 
liudija, kad Prendercast su 

ehnrd L o * . kurįedu p a g r o b ė } ^ ^ ^ „ . ^ ^ 
ir nužudė kito milionieriaus 
vaiką, turinčiu nenormaliu 
protu. Negalinčiu jiedu at
skirti bloga nuo gera. 

Anot gydytoju, tokiu asme
nų už žmogžudystę nebegali
ma bausti mirtimi. 

Sako, Loebą dar galima pa-
gydyti, jei jis butu pavestas 
nuodugniam gydymai. Bet su 
Leopoldu yra al>ejonės. Sako, 
Leopold perdaug persiėmęs 
mokslu. J i s nori žinoti žmo
gaus emociją, kuomet jis at
lieka žmogžudystę. Tuo tik
slu ir vaikas buvo pagrobtas 
ir nužudytas. J is mintija, 
kad nužudyti žmogų yra vis-
vien kaip numušti rausia. 

Gydytojai abudu dar tyri
nėja. Paskui savo raportą 
įduos advokatui Darro\v. 

mus reikalaudami duoti jiems 
pinigus. Po to vaikai pradė
jo akmenimis bombarduoti 
namus. 

Nežinia kas nužudė namuo
se Kov Starano, 38 m. Areš-
t uotą jo moteris Fianees, 3 
vaiku motina. 

ga kaip reikėtų. Tik paskuti
niais laikais, ypae pasidar
bavus šviežiai ir gabiai orga
nizatorei p-niai Onai Aleliu-
nienei kuopa pradėjo didėti. 
Nariu kuopon prikalbino ir 
p-nia R. MaziKauskienė. Štai 
kuopos susirinkime, įvykusia 
me treėiailienio vakare, birže 
lio 11 d. kuopon įstojo šios 
ponios: Zofija Saurienė, Kaz. 
Račkauskienė, Marijona Vaiš
norienė, Alena Nedvarienė, EI 
zbieta Jonaitienė ir p-le Ag
nietė Nausėdaitė. Kuopa p-
niai O. Aleliunienei dėmu 
plojimu padėkojo, už jos gra
žu pasidarbavimą. 

Sveikiname naujas nares 
ir džiaugiame*, kad jos mušu 
būrelį padidino! 

P-nios Bronislova Bitautie-
nė ir Rože Maziliauskienė bai 
gia jau darbuotis ir labai pa-

DEAUGAB 
i . y j~i - j ." . . . .J 

Ąntraa«ils,^i^J^1924 
— — — M ^ - — — 

IŠ 18 KOLONIJOS. 
^» 

Musij gerb. klebonas kun. 
Ig. Ąlbavičius išvažiavo į De
troitą. Mat, Detroite birželio 
15d. įvyko nepaprastos iškil-
mės — primicijos. 

Klfcbono pareigas tuo tar
pu" laikinai buvo užėmęs 

gerb. kun. P . Vaitukaitis, jam 
pagelbėjo Dr. Kun. Ig. Česai-
tis. f , v 

NORTH SIDE. 

Netekus A. Bacevičiaus mu 
sų veikimas kiek aprimo, bet 
yra vilties, kad vel įsijudiusi-
me. Yra rengiamas šv. Myko
lo parapijos metinis pikni
kas, kuris įvyks liepos (nedė
lioję) 27 d. 1924 m. Palo-
nia grove 61st ir Hįggins Rd. 
Pradžia 12 vai. Norhtsidie-
eiai rengiasi su visu šturmu 

P A R D A V I M U I 
N A M A I . 

PARDUODA 

WEST PULLMAN. 

Iš Corona Type\vriter Sa 
les Co. ofiso, 72 E, Randolpli sėkmingai išdalindamos kuo 
st:, vagiliai išnešė apie 4,000"I10* narėms "puneh boards' 
doleriu. 

Plyt,u dirbtuvėje kilęs gais
ras padarė didelius nuosto
lius Dirbtuvė randasi ties 
Doreliester ave. ir 138 st. 

KETVIRTA DALIS TAKSU 
ATSIMETA. 

parvažiuoja 

Kas n£ 1923 metus užmokė
jo tederales taksas už savo 
metines pajamas, tam ketvir
toji dalis užniokjėtu taksu bus 
grąžinta. Nežinia, kuomet 
tai bus atlikta. 

Kas užmokėjo tris ketvirta
dalis taksu: tam šįmet (lan
giaus nebereikia mokėti. 

Kas užmokėjo dvi ketvirta
dalis, tas turi užmokėti šįmet 
dar viena; ketvirt .dali. 

Kasgi užmokėjo vieną ket
virtadali, tas šimet turi už-
mokėti dar dvi ketvirtadali. 

Apie tai painformuota iš 
federalio kolektoriaus ofiso. 

PLĖŠIKU VADAS 
KALĖJIME. 

Gaujos plėšiku, kurie api
plėšė traukinį arti Rondout, 
111., vadas suimtas ir laiko
mas kalėjime. Dalis grobio 
jau atrasta. 

Tuo va/l u via James Mur-
von p. Krotkus, kun. Ambro 

rav, buvęs 19-os \vardos poli- _ . . . 
, z a i i i s 

tikierius, žinomas "bootlejęe-

X Chioagon 
kun. P. Andziulis. 

X Vakar "Draugą ' ' aplan
kė IMUOS O. Švaikauskjenė ir 
I>. Vitkienė. 

X A. f*, piknikas įvyko. 
Pelno padan ta keli šimtukai. 
Daug pakenkė lietus. A. R. 
lieko ja atsilankiusiems. 

X To\vn of Lake lietuvis p. 
Belskis 4544 S. Wood st. ati
darė naują " D r a u g o " ir "Lai 
v o " stotį. Verta Town of lxi-
kieėiams apsilankyti pas p. 
Belskį. 

X Nortli Sitlėje smarkiai 
"Draugą su Laivu** platina 
p. Jonas Kaitulis 1041 X. Pau 
Ii na st., p. V. Nausėda 1643 
VVabansia ave. 

X 'West Sidėje bazaras pa
sibaidė. Tolesni parapijonai 
rengiasi prasyti klebono'padą 
ryti extrą kolektą po namus, 
kad nuo rudens galima luitu 
įsigyti Seserims mokytojoms 
namus. 

X Brigliton Parke vaiku
čiai tvarkiai, gerai ir anksti 

i išnešioja "Draugą su Laivu" 
Žmonės džiaugiasi. 

14—VI išvažiavo Lietu-

ir paėios ,ja»s parduodamos su 
kėliniui $100.00 Vienuolyno 
kopi y ė i a i. 

Tas i>aėias ponias kuopa i-
galiojo atstovauti Ima- kuopą 
Moterų *Sa-gos Apskrityje. 

Susirinkiman atsilankė 
gerb. Centro raštininkė p-nia 
M. Vaiėiunienė ir busimojo 
lOto seimo komisijos pirmi
ninkė. Ji atsivežė su savim di 
delį punpla serijvt ir bilietą 
seimo vakaru, be to pasakė 
begalo gražią, ir įspūdingą pra 
kalbą ragindama nares pasi
darbuoti seimui. Ksame tik
ros, kad jeigu p-nla Vaiėiunie 
nė vadovaus seimo rengimui, 
jisai tikrai pasiseks. Kitos 
tokios veikėjos, kaip p. Vai-
rlunienė Mpterą Sąjungoje ne 
>iranda. 

F. Burbienė įgaliota būti 
"manadžerium , , kuopos ti-
kietu ir serijų. 

I r stebėtis reikia mušu mo
terų veiklumu, (ierų norų pa 
įšventimo joms netruksią. 
Tik reikia daugiau vadovų. 

Taigi 1-ma kuopa valio au
gutiir bujoti — kaip skaitiiu-
je užima mūsų kuopa Imą 
niun. taip privalo tą padaryti 
Ir nariuose ir veiklume. 

Sajuugietė. 

ris. >> 
X Kas kartą daugiau lie-

, tuvių spiečiasi apie Marque-
Jam vadovaujant, sakoma, t t e P a r k Q . Tai rami vieta; n<-

traukinis apiplėštas. | r a fabrikų. Steje apielinkėje 
Murray areštuotas mėgino ! a l ) > i a . v v t k n o i r ^ p o n a i P a k . 

užslėpti savo pavardę. Te-
Čiaus policija patyrė, kuomet 
advokatai mėgino ji paliuo-
suoti iš kalėjimo. 

NEPRIEUGLIS PAŠAUTAS. 

stai. 

\Valter Dori, 0102 S. Oreen 
st., pašovė J r pavojingai su
žeidė J . Prendergast, lo m.. 

BRIDGEPORT. 

Iš Moterų Są gos lmos kps. 
Darbuotės. 

Ši kuopa, nors pirmiausiai 
susiorganizavo ir turi veikliu 

51)4.*) So. Green st.. kuomet motenj, .— bet nariais neau-

A. f A. 
ALB. KAMARAUSKAS. 
mirė Birž. 15 d. 1924 m. 
4:30 vai. po pietų, 8 metų 
amžiaus. 

Paliko dideliame nuliū
dime tėvus Jokuba. ir mo
tiną Apolioniją,. 

Kūnas pašarvotas 2225 
W. 23rd Str. Laidotuvės į-
yyks seredoj, birž. 18 d., 
iš namų 8.30 vai. bus at
lydėtas į Aušros Vartų 
par. bažnyčią, kurioj į-
vyks gedulingos pamaldos 
u i velionio siela. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiam gimines, 
draugus ir pažystamus da
lyvauti laidotuvėse ir pa
maldose. 

Nuliūdę Jokūbas ir A 
polionija Kamarauskai. I 

Birželio 22 d. West Pnl!-
mane įvyksta mokslo > metų 
užbaigimo vakaras su įvai
riausiu programų. 

Šv. Petro ir Povilo parapi
ja labai džiaugiasi turėdami 
mokytojais Kazimiorietes Se
seris ir kaip paprasati jos la
bai gražiai prirengia vaiku-
čius prie užbaigimo mokslo 
metų vakaro, tad tikimasi, 
kad i,r šįmet tos vakaras Įvy
ks nepaprastai įspūdingas. 

Vakaras įvyksta West Pul-
Jnian Park svetainėje, pra
džia 7:30 vai. vakare. 

Vakaran kviečiami visi pa-
rapijonys atsilankyti,, nes re
tai reta, proga matyti tokius 
vakarus. 

Rep. 

Rep. į tą metinį išvažiavimą.-Gir
dėjau, kad bus visokių žaislų. 
Bus lenktynės, virvės trauki
mą*; girdėjau, kad šitą metą 
ketina merginos s.n moterimis 
Lenktyniuoti. 

Yra pardavinėjami parapi
jos pikniko tikietai iskalno. 
Galima gauti, pas parapijos ko 
mi totus ir klebonijoj nusipir
kti. 

Taigi nepamirškite liusipir-
kti tikietij. 

Žinąs. 

. pigiai, nau,]ą mūrinį namą 
ant kampo 42-ros ir Western 
Ave. 2 flatai po 6 kamba
rius. 
, Savininką galima matyti a-
pie 7 vai. vakare. 

Atsišaukite: » 

GHAS. KAMARAUSKAS 
4345 S. California Ave. 

REAL ESTATE 
%« >»• « * « » » « 5 1 

PRANEŠIMAS. 

K. Federacijos 23 skyriaus 
susirinkimas j vyks birželio 17 
dieną 

Malonėkite visu draugijų 
atstovai atsilankyti, nes bus 
renkamas naujas viee-pirmi-
ninkas. 

G A V O P I N I G U S L I E T U V O J E 
KURIUOS SIUNTA PER "DRAUGĄ" 8IE ASMENIS: 

Laugandas J . 
Bartkus Ig. 
Lukočaitis K. 
Žvirgzdykas St. 
Žiemys Ant. (Roebester, N. Y.) 
J i e va Birgelis 
VMniauskas M. 
Galvanauskas P . (telegrama) 
Leon Lileik, (Cicero, Jll.) 
Šefranas P . 
Gūželis Ant. (Sioux Gitf, Ta.) 
Kazlauskas D. 
Kregždienė N. 
Vaitkaitis J . 
Razinskynas Ant. 
Zansytis J . (Slieboygan, Wis.) 
Indreikus Ant. (Cicero, 111.) 
Vaičiūnas Ad. 
Jankawski Alex (E. Chicagoj 
Senavaitis P . 
Domininkas S. (Cieero, Tll.) 
Palionaitė ""oz. 
Rabačiauška^ Jonas 
Jasulonis D. 
Pulokas M. (du siut.) 
Valčiukas Ant. 
Zemeckis Ang. 
Povilauskas J. (Cicero, III.) 
Ruciene T. 
Ogintas J. 
Ališauskai Alex 
Tarvydas J . (Cicero, 111.) 
Petkus Rozalija 
Čepaitis J . 
Jnsuriene V. (Cicero, Jll.) 
Žukauskas VI. (Cicero, 111.) 
Mažeikis St. 

. Martinaitis J . 
Stašaitis J . (Cicero, 111) 

DRAUGO PINIGg SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave Ttl. R^Diinl, 779' 

DIDELIS BARGENAS PRIE 
VIENUOLYNO. 

2 flatii naujas mūrinis na
mas, karštu vandeniu apšil
domas, visi įtaisymai vėliau-: 
šios mados. Mūrinis garadžius 
2JŲ automobilių. N'amas ver
tas $18,500. Parsiduoda už 
$16,500, lengvais išmokėjimais 

C. P^ SUROMSKIS & 0 0 . 
3352 So. Halsted Str. 
Tel Boulevard 9641 

ANT PARDAVIMO tuščias medi
nis namas su Storu, labai geroj vie
toj an t bizniavo kelio streetcar 59 
et. lines. Cimentuotas beismentas, 
garadžius, 4 dideli rūmai pagyve
nimui, elektros, vanos ir t t . Dar 
vienas bargenos lotas prie pat Vie
nuolyno, kampas 41%xl25. Kam rei 
kalingas bizniavas namas a r kam
pinis lotas Kreipkitės pas savinin
ką: 

K. KOVATX'IKA, 
4959 So. Paulina Str. 

LABAI SPECIAL BARGE
NAS DEL GREITO 

PIRKIKO 
2 flatų medinis namas 

kambarių — vanos, 8 pėdų 
beismentas; kaina $3,900 eash 
$1,500, likusuts an t lengvo iš
mokėjimo. 

Kreipkitės pas savininką: 
830 W. 37th Str. 

= 

B I Z N I S 
K V I E T K I N Y Č I A 
parsiduoda, geroj vietoj lietu
vių apgyventoj, biznis geras, 
parsiduoda iš priežasties li
gos. 

Atsišaukite: 
Boulevard 4668 

Anglijos ir Irako sutarties. 
Atdaras kasdiena, išskyrus Sve*>*»di«nius iki 8 V. t jEeikalauja sutartyje atmainų. 

AR ŽINAI, KAD 
Finlandija pradėjo prekyba 
su Ivietuva. Lietuva siuneia 
Finlandijai, odą, grūdus ir 
dratus gaunant 1,638,531 Fin-
landiškų markių; g? l i e tuva 
iš Finlandijos parsitraukia 
popierą, geležį, odą, už 1,124,-
949 T^įnlandiškų markių! Ar 
žinai,, kad Helmar Turkiški 
Cigaretai supekiuoti kietose 
skrynutėse gi paprastiji ci
garetai paprastuose pakeh'uo-
se? 

24 vai. kabinetas. 
Francijos Francois — Mj&r-. 

sal kaoinetas nuverstas 329 
balsais prieš 214. 

NepatenMtni sutartimi. 
Irako Steigiamasis Seimas 

neratifikavo padarytos tarp 

BUK G U D R U S 
Pasiteiriauk, kol dar yra lai 
ko išsirinkti ger^ vietai 
Marquette Manor. 

PASINAUDOK PROGA 
del gyvenimo puikiausiame 

Rietuvių distrikte Cliieagoj, 
kur gyvenimas bus malonus 
Arti sv. Kazimiero Vienuol. 
ir Marquette park, kuris 
bus vienas is gražiausių 
parijų visame mieste. 

MES PASTATYSIME 
koki tik namą J u s norite 
Marquette Manor. Mūsų 
kainos visiems prieinamos. 

WEBER & WIUIAMS 
2516 W. 63rd str. 

Telef. Republic 1932 
fc^-^ 

C.P. SUROMSKIS & CO.: 
R E A L E S T A T E 

Perkam, 
parduoaaro 

ir ciainom 
namus, far 
mas taipgi 

visokius ir 
biznius. 

Darbą a t 
liekam gre 
itai, pigiai 
ir gerai. 

Kreipki
tės: 

3352 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 9641 

rfOREDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS, 

S. L. FABIONAS CO, 

109 *. m St. CMnp 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. • 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TOBIAI 

*^—»' 

• M I 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalia Koutraktoriuj, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Stre«t 

Chicagt), UI. 
• »• * » 

Telefonas CanaI 7SSS 
PETRAS OH 

KalteTOJtBKH BLootnUitorta* 

0 A Z U 
fR 

POPIERDS 
KRAUTUVE 

Nepaprasta* 
moti) btsolc 
sūrimas raiš
kia saUnlakt 

2338 So. LeaviH Street 

h GEEVVM GIRLS iiiituiiiiiiiiiiiJiiiiiitiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiittf 
- PAGRAŽINAM NAMUS 

Maliavojame, dekoruojame, kalsl-
muojame ir popieruojame na|nua, 
dedame stiklus į naujus namus. 
Mes t a visa Tamstos darbą galime 
atlikti už gana prieinama kaina — 
pirma negru duosi k i tam virš pažy
mėtą darbą, atsiklauskite kainos pas 
mus 

Kreipki tės : 
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE OO., 
S I O So. Halsted Str. 

Tel Vards 7282 
itiiiffiiiiiiiiiiiiuiiiiituiattmMiiuuHiuiiii 

Lafayette 422S 

L U M B I N G 
Kaipo UetrrrjB, lietuviams 

Patarnauju knosertauslaJ 

»22S West SStfa Strese 
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