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METAI-VOL K 

BAŽNYČIOS PRIEŠAI 
NEPASINAUDOS LAI

MĖJIMAIS, 
NES SAVO ŽADĖJIMU 

NEGALI IŠPILDYTI. 

Davis Už Svetimšalių Regi 
straciją S. Valstybėse 

Kairiųjų silpnybė jau 
manifestuojama. 

PARYŽIUS, birž. 14. —Ki
los Francijoje po rinkikų po
litinis kr i zis daug svarbus 
katalikams. Tad reikia apie 
tai plačiau pagvildenti. 

Kairieji laimėję pradėjo 
triumfuoti. Jų triumfas pa
tiekė aukščiausio laipsnio, 
kuomet jie privertė preziden
te Millerandą atsistatydinti. 
Bet kiek žinoma ją tas trium
fas baigsis be jokių pavyki
n a . J au šiandie kairiųjų blo 
ko silpnybė manii'estuojasi. 

•Šiandie jie dar daug triuk
šmauja. Savo triukšmu jie 
temdo visus kitus reikalus. Te/ 
eiaus neilgam. 

Šiandieniniai Francijoje į-j 
vykiai, kuomet iškilo Bažny
čios priešai, tur i rūpėti ne 
vien franeuzams katalikams, 
bet ir kitu šalin katalikams. 

REGISTRUOJANTIS TURĖS MOKĖT PASKIRTUS 
M O K E S Č I U S 

JAPONIJA IMASI KITO
KIOS TAKTIKOS. 

_ . , i 

/ MIRĖ ROMOJE BR. 
KAČERGIUS. 

PASIPRIEŠINUSIEMS BUS PAŽYMĖTOS BAUSMĖS 
\VASHIN(iTON, birž. 15. 

-^ Darbo departamento sekje 
torius Davis praneša, kad 
kuomet Kongresas gruodžio 
pradžioje susirinks naujon so-
sijon. jis pareikalausiąs pra
vesti pataisymų natūrai izaci-
niam Įstatymui. Pagal tų, vi 
si Suv. Valstvbės'e gvvona 
svetimšaliai (nei)ilieėiai) nie, 

amerikanizuoti svetimšalius. 
Tuos savo propektus sekreto
rius išvilko aikštėn laiške, ra 
šytame senatoriui Harris iš 
(ieorgia valstybės, atsakyda
mas jam į paklausimus kas 
link naujojo imigracinio įs
tatymo. 

Pagal sumanymo, svetim
šaliai registruojantis turėtu 

tai į metus turės registruotis.! užmokėti paskirtą bent .kokia 

TOKYO, birž. 15. — Japo 
nijos valdžia, nors begalo jau į 
ėiasi S. Valstybių jžeista del 
japonų išeivių išskyrimo, no
ri but gražiuoju su Suv. Val
stybėmis. 

Taį liudija faktai. Valdžia 
tikrai ima darbuotis sustąbdy 
ti pradėta Japonijoje ameri
koniški} prekių boikotą ir ap
drausti amerikoniškus intere
sus. 

Japonija turi vilties, kad â  
teity tas japonų išeivių išsky
rimo bili.us bus atmainytas. 
Nes ta i aiški klaida, kuri tu
ri but pataisyta. 

TRIUKŠMAS ITALIJOJ 

Geguž. 21 d. mirė Romoje 
Gregoriano Universiteto'stu
dentas, Kunigų Marijonų Kon 
gregaeijos narys, Bronius 
Kaėergius. Jisai šįmet baigė 
filosofijos mokslus ir pavasa 
ryje mane gauti filosofijos da
ktaro laipsni, bet mirtis pa
kirto visus tuos užmanymus. 

Silpname a, a. Broniaus 
kūne tilpo pilna kilnių idea
lų siela. 

100,000 DARBININKU 
NEBETEKO DARBO. 

IŠ S. L R. K. A, 38-0J0 
SEIMO 
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Svarbus klausimai. 
Po kairiųjų bloko laimėji

mo spauda daug rašo, paduo
da įvairiausių komentaFijų a-
pie tuos rinkimus. Užsienių 
katalikiški laikraščiai stato 
klausimus: 

"Mes kituomot painformuo 
ti, kad po karo Francijoje ti
kėjimas pradėjo sparčiai at
gyti, ypač intelektualių vadų 
tarpe. Tad kokiu būdu Fran-
cijos gyventojai galėjo pasta
tyti priešakin kairiuosius ele
mentus, činomus BažhvėioR 
priešus? Ar kartais ne klai
dingai mes buvome informuo
jami apie tikėyimo atsigaivi
nimą, f rancuzuose V' 

Kaip matome, tie ir kiti 
klausimai yra svarbas i r rei
kalingi išaiškinimo. Kitų ša
lių katalikai turi žinoti, kaip 
šiandie ištikrųjų yra Franci
joje. 

Nebuvo prieškata-
likiskumo. 

Ta registracija bus darbo de 
partamento žinyboje. 

Sekretorius pažymi, kad 
svetimšalių kasmetinis regis
travimasis įbus geriausia prie 
monė apsidrausti tų, kurie 
šion šalin ineina paslapta iš 
Meksikos ir Kanados. Be to, 
jis pareiškia, kad tas regis- J 
travimąsis gelbėtų darbo de
partamentui pasekmingiaus 

mokestį, kas butų panaudota 
tos visos procedūros Išlaido
ms. 

Kurie svetimšaliai mėgintų 
išsisukti nuo registravimo ir 
butų sučiupti, butų aštriai 
baudžiami. 

Svetimšalių registracija tu
rėtų užsiimti Naturalizicijos 
Biuras ir kai-kurios patrioti
nės organizacijos. 

kios propagandos prieš religi
ją. J ie tik žadėjo minioms 
valstybėje pakeikti ekonomi
ne situacija. To jų žadėji
mo, kas tiesa, katalikiškoji 
spauda neįstengė sugriauti ir 
jie laimėjo. 

Laimėjo kairieji todėl, kad 
šiandie Francijoje nepaken
čiamas gyvenimas. Aukštos 
taksos, gyvenimas begalo 

brangus. Kairieji visa tai 
žadėjo sugriauti, žadėjo gra
žinti geresniuosius laikus, 
kad tuotarpu nacionalis blo
kas apie tai tylėjo. 

Kairiųjų silpnybės. 
Kairieji dar nei s i gyveno, 

tečiaus jie jau rodo savo sil
pnybes, gi tos minios, kurios 
nesenai tikėjo jų žadėjimams, 
jaučiasi perdėm apviltos. 

Kairieji prieš rinkimus ža
idėjo panaikinti naujas pre 
miero Poincarės valdžios pra-

ROMA: birž. 15. — Nežinia 
kas pagrobė ir nežinia kur! _ _. . . 

,_. , .. . ' . . ,. ! darbas pasidaugino 
nudėjo turtinga italą sociahs-' • 
ta, parlafnento atstovą CK Ma-
tteotti. 

Premieras Mussolini tuo į-
vykiu daug susirūpinęs. Jo pa 
rėdymu atstovas visoj šaly 
pagrobtasis ieškomas. 

Socialistai Įtaria fašistus. 

AMBASADORIUS KE
LIAUJA NAMO. 

SAN FRANCISCO, Cal. b. 
15. — Japonijos ambasado-

(rius HanUiara įrašytas čia Ko] 
rea garlaivio keliauninkų skal 
čiun. J is išvyks Japonijon 
birželio 18. Kalbama, jog jis 
atgal jau nebegryšiąs. 

5 TEISĖJAI NUGALA
BINTI. 

PETROGRADAS, birž. 15. 
— Iš 17-os bolševikų tei
sėjų ir teismų valdininkų, 
pasmerktų nuriop už graftus 
5 jau nugalabinta. Kiti 12 už 
darytį kalėjiman įvairiems 
terminams. • ( 

SVARBIAUSI VOKIEČIŲ 
IŠRADIMAI. 

vestas taksas. Dabar "tas pat 
Tikėjimo atgijimas Franci-j radikalų vadas Herriot sako,! 

joj nesumažėjo nei prieš r in-į įbg taksų naikinti nebegali-
kimus, nei po rinkimų. Prieš ma, kaip ilgai nebus išspres-
rinkimus kairieji nekėlė jo-Į tos reparacijų problemos. Bet 

n 

Nusako Kanclierio Marxo 
Valdžios ima 

BERLYNAS, birž. 15 — 
Vokiečių nacionalistų vienas 
,vacfyj, būtent Oscar Hergt, 
tvirtina, kad šiandieninė kan
clierio Marx valdžia į mėnesį 
bus sugriauta ir jos tvietą u - | t r o fa i . 
žimsią nacionalistai. 

J i s tai pareiškė klausiamas 
apie nacionalistų akcija, apie 
kilusius gandus, buk naciona
listai darbuojasi varu pagro
bti savo rankosna Vokietijos 
valdžios vairą. 

Hergt sako, kad tos kalbos 

yra tuščios. Nacionalistai nie
kuomet nepavartos spėkų, 
nors jų turi pakaktinai. Bet 

j Marxo valdžią, anot jo, grius 
jmti atėjus finansinei katas-

Kad vokiečiai nacionalistai 
darbuojasi griauti H a r i o va
ldžią, senai žinoma. 

Bet taipat žinoma, kad na
cionalistų stiprybė nėra taip 
daug baisi, kaip apie tai jie 
patys giriasi. 

kuomet jos galutinai bus išs-j 
presto*. * 

Kairiuosius nėmė 800,000 
valdžios tarnautojų ir darbia 
ninkįų, nes jiems buvo žada
mos didesnės algose ko neno
rėjo daryti buvusioji vaklžia. 
Kairieji šiandie atranda, kad 
tas algų padidinimas nebega
lintas. 

Kairieji akėjo buvusią val
džią už valstybės fondų eik
vojimą, ypač išnaikintuose 
plotuose, kur vedama rekons
trukcija. Šiandie pasirodo, 
kad tie kairiųjų užpuolimai 
buvo l>e pamato, taigi netei
singi, n 

Gyvenimo brangumas. 
Priešrinkiminėj kampanijoj 

kairieji kaltino nacionalistus 
už brangų gyvenimą. Sakė, 
kad kuomet jie, kairieji, lai-
roės, bus kitaip*. Šiandie pa-
tys kairieji pripažįsta, kad 
gyvenimo papiginti negalima, 
nes taksos aukštos. Gi tak
sų irgi negalima mažinti. Gy
venimas, sako jie, bus bran-į 
gus taip ilgai, kaip^ iilgai 
frankas neįgys didesnės ver
tės.. Bet kuomet tai įvyks? 

(Trumpai tariant, kairysis 
blokas atsiduria pozicijon, 
kur turi pasirinkti vieną iš 
dviejjų: arba u&ginti savo pa
žadėjimus arba dar daugiaus 
didinti išlaidas ir sulaukti fi
nansinio krizio. Bet leng-
viaus jiems bus atsižadėti sa
vo pažadėjimų. iŠ to jų 
pačiu tarpe kils kivirčiai. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ 

1 Be reikalo padedate. Kau
ne daugely vietų tenka paste
bėti, kad žydai pardavinėja 
šventųjų paveikslus. Negirdė-

SANTO DOMINGO, b i r ž . l t a s dalybas, kad žydai pasi 
15. — Suv. Valstybės padare d a r ė gojams prieteliaįs. Ar 
sutartį su Santo Dominigo &a tik ne biznis verčia .tai da 
respublika. Dėlto S. Valsty- ryti. Bet ar verta šiuo daly-
bių mil i tarinės spėkos apleis ku žydams spekuliuoti, tai ki 
tą šalį. £ j ^ | tas klausimas. 

S. V. APLEIS SANTO 
DOMINGO. 

NEW YORK,, birž. 14. — 
Balandžio ir gegužės mėne
siais New Yorko mieste ne

vienu 
šimtu tūkstančių darbininkų. 

Pramonės reikalų komisio-
nierius Shintag praneša, jog 
jo gaunami nuo darbdavių 
raportai aiškiai liudija, kad 
nedarbas eina didvn. - Fabri-
kautai, kurie paprastai duo
da darbo apie 500,000 darbi
ninkų, pirmomis gegužės mėn. 
dienomis paliuosavo nuo dar
bo virš 20,000 darbininkų. 

Anot komisionieriaus -Shin
tag, balandžio ir gegužės mė
nesiais nuo darbo paliuosuota 
mažiausia 100y000 darbinin
kų. , 

Viena dar laimė, kad ne
darbas kįla artinantis vasa-

(Korespondencija) 

SHENANDOAH. PA. — 
38-asis S. L. R. K4 A. Sei

mas pradėtas iškilmingomis 
Mišiomis 9.00 vai. ryto. Mi
šias celebravo Jo M. pralo
tas Ališauskas. Pamokslą sa
kė gerb. kun. Ambotas iš 

Hartford, Conn. Delegatus 
ragino seime reikalus rimtai 
svarstyti, nesikarščiuoti. Nes 
tuo būdu galima turėti mei
lės Ir sau ir tautai, naudos. 

Keimas atidarytas 1.0:00 v. 
Atidarė J . Milius. Delegatų 
apie 150. Po trumpįų kalbų 

išrinktas prezidiumas, bu 
ten t pirmininku J . Norbutas 

iš VVanaraie, Pa., jo padėjėju 
J . Šaučiunas. Raštininkais: 
J . Tumasonis ir J . Jesmon-
tas. 

Pralotas Ališauskas sveiki
no Seimą gražia prakalba. 
Reiškė daug širdingiausių li
nkėjimų. 

Susiv. apdraudos miėnesinė 
lentelė palikta, kaip ligšiol 
buvo. 

V. Dundzila, buvęs 40 kuo 
pos pirmininkas, labai' įžeidė 
delegatus, Seimą ir patį Sus
iną, katalikus pavadindamas 
klerikalais. Nuo jo atimta de
legato ženklelis ir jis paba
lintas iš Seimo. 

Antrąją dieną Seimą įspū
dingai pasveikino miesto ma
joras K. Magalinga. š t a i jo 

Whereas, the Lithuanian Ci
ty of Vilna, the shrine of Li-
Umanian patriotism — tho 
Centre of Lithuanian culture, 
the cradle of Lithuanian 1U 
berty, the ahcicnt capital of 
LitĮmania was taken by sub-
terfnge, deceit and force from 
Lithuania by the Poles, and 

Whereas, reports show the 
repeated Polish acts of cru-
eltv to be murder in eokl blo-
od of defenseless Lithuanian 
\vomen and children, eviction, 
of the helpless Litlmanian 
chUdren from schools and or-
phanages, closing Lithuania 
an schools; imprisoning Li-
thuanian students. 

o. ' 
I t is therefore 

Resolved to protest against 
Polish barba risi m and impe-
rialism and to ask the Le-
ague of Nations to u*e good 
offlces in the most effective 
manner so that Poland wili 
cease her barbaric acts and 
withdraw from Lithuanian te 
rritory and the City of Vil
na. iy 

rai, kuomet darbininkai ga l i . v . 
. .. v . . . - XT /rodžiai: "Mylėkite viens ki-

gauti užsiėmimo fanuose. Ne-f/x , , , _ , . „ , . ^ . 
žinia kas bus atėjus rudeniui. 

BERLYNAS, birž. 14. — 
Berlyno universiteto profeso
rius Nerast praneša, kad ka
ro laikais vokiečių svarbiau
si išradimai buvo: sintetine 
glrcerina, iš oro išgavimas 
nitrogeno ir dirbtinoji (arti-
ficial) oda. Be tų išradimų 
Vokietija dar 1915 m. butų 
pralaimėjusi karą. 
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Gaisras. Prie VII forto 22. 
V po 8 valandos vakaro įvyko 
gaisras. Sudegė nedidelis me
dinis gyvenamas namas. At
vykę į vietą gaisrininkai gai
srą tuojaus lokalizavo ir del 
to daugiau niekas neužsidegė. 
Nuostoliai nežymus. 

paskui žiemai. 
.Be to, komisionierius pažy

mi, kad jis nepramato darbų 
pagerėjimo pramonės centruo 
se — miestuose. Metalo pra-] 
monėje produkcija taipat 
nuolat eina mažyn. 

Reikia atsiminti, kad tai 
prezidento rinkimų metai. 
Tokiu laiku visuomet darbai 
išdalies ima sustoti. I r pa
sitaiso viskas tik po riiiki-
imj. , • 

Ar taip bus i r šįmet, nie-
kas negali pasakyti. Kad dar 
ba-i mažinasi, visi žino. Bet 
niekas nežino, kaip greitai 
darbai pasigerins. 

Šv. Kazimiero Seserys pra
šė paskolos. Seimas labai pri
tarė prašymui ir pasiųlė Seso 
rims 40,000 dol. su 5 nuoš. A-
part to atnaujino senąją pa
skolą. 

Vaikų skyrius del patikri
nimo pavesta busimai Centro 
Valdybai — pertaisyti tą sky 
rių ir paduoti tai kuopų refe
rendumui. 

Seimas labai įspūdingas ir 
reikalai nuodugniai svarsto
mi. 

Kun. S. J. Norbutas. 

GRAIKIJA REIKALINGA 
MUSSOLINO. 

ATĖNAI, birž. 15, — Grai
kijoje nėra reikalingos tvar
kos. Ministeriją palietė kri-
zis. Po visų nevykimų paga-
liaus graikų vaoai telriauja-
si, ar nebūtų galima rasti kur 
graiko ' * Mussolino,'' kurs ga
lėtų patvarkyti valstybę. 

HERRIOT v ORGANIZUOJA 
KABINETĄ. 

PARYŽIUS, blržl 15. — Ra 
dikalų vadas Herriot sutiko 
but premjeru ir organizuoja 
ministerių kabinetą. 

WASeiNGTON, birž. 1 5 . -
Prezidento parėdymu <bus pa-

Jdidintos algos apie 400,000 
valdžios tarnautoja. 

tą, gerb. delegatai. Tegul Die 
vas apšviečia jūsų protus rim 
tai svarstyti jūsų Sus-mo rei 
kalus ." 

Gerb. S. Šimutis išnešė proj 
testą ir rezoliuciją prieš len
kus del Vilniaus užgrobimo. 

Štai rezoliucija: 
" W e , the delegates, of the 

Lithuanian R. C. Alliance of 
Amerioa 38th biennlal Conven 
tion on the 10, 11, 12 days of 
June, 1924, Shenandoah, Pa., 
U. ^5. A., have adopted the 
following resolusions: 

KAS BUS LIETUVOS 
PREMIBRU? 

"Naujienos" praneša, kad 
Lietuvos ministerių pirminin
ku mimatomas p. Tumėnas. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $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 U V Ą 

PINIGUS 

I 

ii 
P E R 

DRAUGĄ f j 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

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

"DRAUGAS," PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, UI. 
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vak. 

Sekmadieniais uždaryta. 
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LIETUVIŲ KA1ALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
tina kasdieną isakynu nedėldieniu* 
• M«toma .:% |6.00 

PttMi Metų $3.00 
Ui pnaumatą mokam tikalno. Lai
ku skaitosi nuo užrašymo dienos, 
M nao Naujų Metą. Norint permai
nyti adresas visada reikia prisiųs
ti ir seaas adresas. Pinigai gerian-
siai tilpti isperkant krasoje ar ex 
preso "Money Order" arba įdedant 
pinifni i registruota laiska. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2394 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 
TeL Roosevelt 7791 
Mttiiiiiiiifiimiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiuimiiu 

M1LLERAN0UI REZIGNAVUS, 

TRUPINIUKAI 
Pranešama tokia iš Vilniaus 

žinutė: 
Dvarininkas Mfcištovič, žy

mus Vidžiuose šunų dresiruo 
tojas, lenkų valdžios apdova
notas garbės kryžium už pa
sidarbavimą, prijungiant Vil
nių prie Lenkijos. 
Ar Tamstos patėmijote, kiek 

čia viename sakinyje sudėta 
į krūva nesąmonių ir lenki} 
gyvenimo keistenybių ? 

Prieš keletą šimtų metų bu 
vo šeimyna, lietuviška, netur 
tinga, kuri buvo priepaudai 
maištinga. Tai šeimynai ir 
duota tapo "maištininkų'* pa 
varde. Kuomet tie maištinin
kai apaugo turtais pasidarė 
dvarininkais, ponais Meišto-
vičiais ir "pasidarbavo'' už 
dedant lenkų priespaudų ant 
Vilniaus. 

Bet kaip pasidarbavo! P. 
Meištovič yra žinomas, kaipo 
gabus Vidžiuose šunų moky
tojas, dresiruotojas. Kad jjįj 
nebūtų pratęs šunų mokyti, 
vargu jam butų pasisekę len 
kus pakyti, kaip Vilnių pasi
grobti. Prie šuniško darbo rei 
kėjo ir šuniško mokytojo. 
; Nelabai didelė garbė len
kams. . l £ .S ' ' 

Kairiosiom* partijoms laimėjus FranoijOs Parlamento 
rinkimus, susidarė "padėtis,, kurioje dešinių ja šului Mille-
randui nebebuvo galima toliau prezidentauti. Savo drangų 
desperatiškai palaikomas jis bandė žut-but pasilikti prezi

dento kėdėje ir neužleisti jos kairiųjų atstovui. Vienok 
visos jo pastangos nuėjo niekais. Jis pamatė, jog tokia pa
dėtis neleis nei jam, nei Parlamentui sėkmingai darbą tęs
ti. Todėl ir nusprendė tą aukšta vieta kitam užleisti. 

KURIŲ ATMAINŲ LAUKTINA? 
P. Millerandas buvo skaitomas dar didesniu nacionalis

tu už p. Poincare. Sakoma, buk jis esąs svarbiausias au
torius ir Ruhro invazijos. Kaikurie jį kaltino noruose dik
tatorium tapti, nes svarbiuose tautos reikaluose jis visuo 
met bandydavo savo nuomonę pravesti. 

Vokietijos kancleriui Marz'ui pavyko sujungti didumą 
Reichstago ir išeiti prieš Europą su jau nustatyta vienoda 
politika, paremta gen. Dawes planu. Šis vokiečių pajiegu-
mas vienybėje dirbti pastato dabar Franciją dar keblesniu 
padėtin. Jos prezidentu jau išrinktas. Bet prezidento išrinki
mas vistiek nesuvienys Parlamento ir Senato partijų. Sena
tą valdo dešinieji, gi Parlamentą — kairieji Tad labai sun 
ku laukti sutartino šiųdviejų įstaigų darbo. Prezidentą iš
rinko penktadieny, bet kas-gi toliau? O gi prasidės ilgos ir 
nervingos rietenos del reparacijų, Ruhro okupacijos, vidaus 
ir užsienio politikos. Iš tų (rietenų francusams sunku bus iš
siristi. Būdami dideli individualistai, kaip dešinieji, taip ir 
kairieji yra susiskaldę j daugelį partijų, kurios, kaip ir mū
siškės, moka ir mėgsta ginčytis. Ir šitie ginčai gali ilgam 
laikui pratęsti Ruhro akupaciją ir Davves'o plano priėmimą. 
Gi kol nebus išnaujo pernagrinėtas ir išspręstas reparacijų 
klausimas, tol ekonomine ir politinė Europos padėtis vis 
bus labai įtempta ir trukdys normaliam pasaulio gyveni
mui. 

KO TIKiTIS LIETUVAI? 
• 

Millcrando ar Poincarės asmeniniai pralaimėjimai po
litikoje — Lietuvai nei šilta, nei šalta. Svarbu tai, kad de
šinieji pralaimėjo. Gal kairiųjų valdžia Francijai nieko ge
resnio neatneš, gi katalikybei net kenkti bandys. Bet užsie
niuose, ypač visais Lenkijos pakraščiais Franci jos dėsnių 
jų pralaimėjimas bus stipriai jaučiamas. Čekai gerai mokė
jo su visomis francuzų srovėmis draugingus santykius palai 
syti. Bet lenkai draugavo tik su dešiniaisiais. Tad teisinga 
bus pasakius, kad Franci jos dešniųjų pralaimėjimas yra kar 
tu ir Lenkijai šioks toks smūgis. 

Dabar jau labai galimas dalykas, kad Franciją pradės 
Į draugauti su Rusija, lenkų priešininke. O tame ir Lietuvai 

šoks-toks laimėjimas, nes lenkų buvimas Vilniuje dary
sis sunkesnis, keblesnis. Nesitikėkim, kad dabar francuzai 
ims ir iškraustis lenkučius iš Vilniaus. To nebus, ftį 
lonų darbą jie paliks mums patiems atlikti.. 

AR MES MOKĖSIME? 

muą tim.i. 
Katalikystės išganinga 

įtaka. 

zmu katalikyste (tikins- žino- dvasios ranrybf> pamėgimų an. fllifTK OTBAKTJMT, 
m fcroti piieš savo gels- t*a»tinių tartą. Tai yra kon* • * * • • * • • • • » • • • • • w m 

į mus kas pakelia ir išvysto fc | f#rti«. Bet t^s tautos šį žo-
lį padarė 'lygiu rakandams rtoūsias Žmogaus galės, tai*>, 

aiškiau pasakysiti, katalikys- f 
[tė padaro, kad žmonės patys 

Išeinąs Belgijoje laikraštis ^ ^ p r i r e i lgįa garbingą per 
Revue Catholiqtie des Idees 

et des Faits," norėdamas vie 
toje patirti, dabartinę Italijos 
tikybinę, moralę, politinę bei 
ekonominę padfctj, pasiuntė p. 

JNobertą l^aMes'ą Italijon. P. 
N. Wallez imto priimtas Mu-
ssolinio ir Jam pasisakė sa-
vd pažiūras ir nusistatymus 
šiuo klausimu. Kadangi Mus-
solmi šiandie Europoje lošia 
stambią rolę, būdamas Itali
jos premieras bei fašistų ju 

galę geriausioms žmogaus pa 
jėgoins, kurios padaro iš te 
nių didvyrius ir šventuosius. 

modeminiai apšildymui ir tU 
"Katalikystė kaip kitoms 

šalims taip ir Italijai teikia 
brangiausių gerybių: sužadi
na, apvalo, pakelia mus į ko
vą prieš bloguosius geismus. 

TRik katalikystės dėka mes J Katalikystė pasitarnavo 
Italai užmikime stiprybę, kil- mums labai daug. Savo apsi 
nurną bei dtasios našumą, ku marinimo mokslų, ji nitmis nu 
rie yra tiiikamiausiais jran- iodė, kad turime maalau sū
kiais ir m'ateriatei gerovei pa 
siekti. 

Į ką mes b.utume pavirtę 
be 'katalikybės t Pažvelkite j 
daugumą Europos tautų. Jos 

dėjimo galva, kadangi jisai fl** d a u S atsiduoda smagumų 
viešai skalbia savo nusistaty 
mus, verta mums pažvelgti, 
kaip tas politikos vyras žiuri 
i tikybos bei doros' reikaHn*|i0S Pavedė tikėjimą prie di 
gumą tautai. 

Mussolinio nuomonė. 
. . Jus teisingai elgiatės sa

kė Mussolini, nagrinėdami 
katalikystes įtaką į tautų gy
venimą, Italija katalikystes 
dėka įgijo savo galę, savo 
padėtį, savo skaisčią ateitį. 

Tai esu ne kartą sakęs ir 
nepaliausiu tvirtinęs. Katali
kystė su savęs išsižadėjimo, 
atgailos, pasišventimo, apsi-

| marinimo mokslu savo asceti-

ieškojimui. Jos sugyyulėjo, 
jos sumaterializėjo. Ir je%u 
tos tautos yra protestonižkos, 

džiausio nupuolimo. Jos i š 
kenčia kol kas tikėjimą kai* 
po paprasčiausią formulą, ku 
ri jokio beveik neturi savyje 
tikybinio pobūdžio. 

Konf ortas. 

"Nieko nėra riskesnio šia
me klausime, kaip • žodžio 
"konfortas" analiza. "Kon-
fortas,, yra italų žodis. Pas 
mus jisai turi savo pirmuti
nę reikšmę, būtent: dvasios 

| džiaugsmą, širdies linksmybę, 
• • • • I . ' . . U • * » • 

Suv. Valstbyėse gyvenan
tieji Filipiniečiai sudėjo savo 
Jalies nepriklausomybei at-
įauti $800,000.00. Filipinie
čiai yra geltonųjų aziatų veis 
lės ir kovoja už pasiliuosa-
vinią nuo Amerikos išnaudo
jimo. Amerikiečiai ir mes pa-
Jys j aziatus esame papratę 
"žiūrėti, kaipo į ženufcnes rū
šies- žmones. Nes dar. nesenai I 
•Filipiniečiai tebevaikščiojo 
"rojaus rūbais pasirėdę. Filipi 
;niečių Suv. Valstybėse labai 
jiedaug. Ir jeigu jų tarpe ap
sireiškia toks duosnumas su

iro Šalies reikalams, tai jie y-
Ta Verti nepriklausomybės ir1 

;gau ją. 
Aziatai, geltonieji, nesenai 

^puslaukiniai žmones, neskait
lingi, sudeda vienais metais 
!sav© tautos reikalams $800,-
^000.00. Lietuviai, skaitiinges-
•ni, europiečiai, su tukstanties 
metų kultūra, vienok nepajie 

;gia savo apšvietos reikalams* 
budėti nei 5 dalies per metus. 
JGėda ir baugu. Vienoje tik 
-Chicagoje lietuvių turtas į-
kainuojamas yra >irš miliar 
do doi. Tas turtas neša kas 
metą nuošimčių 6 miMoasjfl 
d o L, neskaitant atskirų as
menų uždarbio. Lietuvių tur
tas Chicagoje kas metų didė
ja kokiais $10 nulijonų dole
rių. Jeigu šimtvją dalį jo pe? 
no, ne kapitalo, lietuviai duo
tų savo tautos apšvietai, pa-
čidarjtų $100.000 kasmet g. 

Kodėl gi taip nėra! 

Kad mokėtume, tai turime išnaudoti visas progas. Su 
Rusija mūsų santykiai vidutiniai, bent kol nereikalaujame 
iš jos pažadėtų 100,000 dešimtinių miško. Su Anglija esame 
geruoju. 

Tik su fraucuzais nemokėjome draugauti. Tiesa, su kai 
kuriais mes turėjome neblogu santykių. Kairieji Paryžaius 
laikraščiai labai tankiai įdėdavo Lietuvai palankių straips 
nių. Mūsų šauksmas ten visuomet rasdavo nuoširdaus at
balsio. Reikia pripažinti, kad milžiniškai lietuvių didžiumai 
Franciją tik tiek žinoma kiek Japonija ar Abisinija. Esama 
arti 200 lietuvių, kurie buvo Francijoje. moka jos gražią 
kalbą ir pažįsta jos aukštą civilizaciją. Jie parnai susior 
ganizavo francuzų lietuvių draugijon kultūriniam dviejų tau 
tų susipažinimui. Linkėtina, kad ta pažintis stiprėtų ir a 
teity atsilieptų net į politinius abiejų respublikų reikalu*. 

Tad dabar mūsų politikai turėtų kreipti ypatingos do
mės į Paryžių ir Maskvą. Per čia reikia ieškoti greitesnio 
kelio } Vilnių. Skaitlingtsni. gerai parinkti ir draugingi 
francusams ir rašams diplomatai reiktų įkinkyti sunkian 
darban kaip Paryžiuje, tarp Maskvoje ir Charkove. Ir tai 
ne vien diplomatų dalykas, ir platesnė visuomenė privalo 
labiau susidomėti tarptautinės politikos klausimais, nuo ku-J stiprinkime kilniausias tautos 
rių priklauso mūsų sostinės likimas. 

K. P 

vartoti negu galime pagamin
ti. Cia gludi mūsų žalies ma-
terialės geijovės šaltinis, ku
ris mums leido išbristi iš blo 
gos mūsų tautos ekonomines 
padėties. 

"Tai šie yra sumetimai, ku 
rių dėlei aš esu p/alankus ka
talikystei. Gerbti katalikystę, 
globoti katalikystę ir bend
rai veikti su katalikyste, tai 
mano principai. 

Katalikiškas auklėjimas tu 
ri būti Valstybės remiamas. 
Kryžiaus pagarba turi būti vi 
sų pripažinta. M sugrąžinau 
kryžių mokykloms bei teis
mams; aš manau tą padaryti 
ir Parlamento rūmuose. 

Dora. 

"Bet kuomi taptų tikėji
mas be doros! Aš esu labai 
griežtas prieš visą, kas gali 
sugadinti mano tautą, nes su
gedusi susilptų, nustotų vie
nybės. O vienybės stoka butų 
iškrikimo priežastis; tai bu
tų galas Italijos atsiektai tau 
tų tarpe lygybei bei augšty-
bei." 

P. AVallezas klausė toliau 
Mussolinš ar jo elgimasis ne
sukėlė tautoje protestų. Mii-
ssolini atsakė, kad didelė I-
talų dauguma pritaria jo enc 
rgįngoms priemonėms, o ku
rie protestuoja, tie patys Ži
no, kad jų, protestas visiškai 
yra betikslus: 

Jeigu mes lietuviai norime 
savo tautų pakelti, jų padary 
ti garinngą kitų tautų tarpe. 

Už draustu 
laiku nušovė 
medžoitojas 

kiškį. Nešasi 
namon. Bet 
savo nalaiinei 

^ ^ ^ ^ sutinka nm-
eigul|. 

— Iš kur, Tamsta, ėmei 
kiškį! — ; 

Iš pievos j mišką bėgant , 
pagavau, bet sakyk, ponuli, 
ar toli čia mokytojas! — 

— Netoli, o kam! — 
— Aš, matai, noriu jo pak

lausti, ar visų kiškių tokios 
ilgos 'ausys kaip šito. — 

— Pasiskubink, jisai žade-
• 

jo miestan važiuoti. — 

Seniausias fabrikas. 
Solingen fabrikas pasiskel

bė esąs seniausias. Kartą pa-
Wlausė svečias savininko, ka
da-gi pastatytas fabrikas f — 

— Dienos negaliu tikrai pa* 
sakyti, nes tai buvo labai, 
labai senai. Yra tik tiek žino 
ma, kad/kardas, kuriuo An
gelas išvijo Adomą ir Jevą 
iš Rojaus mūsų fabrike buvo 
padirbdintas. — 

Girtuoklis: — Gerk, gerk, 
kaimyne. Ko laukit Už mano 
sveikatą, — 

8večias: *— Kas iš to: už ta 
vo sveikatą gėriau, o sau nes
veikatą įgčriau. Negersiu. — 

Ką pagalvos? 
— Ko nuliūdęs, drauge? — 
— Blogai, mane Chicagoje 

apiplėšė. — 
«-£ Tai jau tikrai nelaimė>-
— Nelaimė nėra didelė, nes 

vos 8 centus rado, — „ 
— Puiku! Tai ko tu liųdif 
— .0 ką jie pagalvos taip 

mažai radę f — 

e— m ~ m m i i a i 
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Meksikos Euch. Kongresai. 
Meksikos tautiniam eucha

ristiniam kongresui pirminin
kauti busią pakviesti kar J. 

galės, — jos tikėjimą bei do-.Iląyes iš New Vorko ir kard. 
rą. Mundeiein iš Chicagos. 

Anthony Matre. 

ROMA VALERIJONO LAIKAIS. 
PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA. 

Vertė A. Matutis. 

M ^ M M M M mm*m+*m 

Tąsa. 
VALERIJONAS: Kvmtihjus, nemir

tingojo mūsų Neatro sunūs! — Kaliniai, 
ar dar tebesilaikote tos krikščionių kvai
lystės? 

XYSTUS: Mes nesilaikome krikščio
nių kvailystės, bet esame krikščionių ti
kėjimo išpažintojais. 

KV1NTILIJUS: Taip, mes tikime \ 
Kristų — Nukryžiuotąjį ir niekiname Ro 
mos dievais. 

VALERIJONAS: Jau gana to, suo-N 

kalbininkai! Esate nuteisti. Makry, nu
vesk Nestro sūnų, Kvintllijų, už miesto ir 
j>akyk jį nužudyti 'akmenimis. 

KV1NTILIJUS: Vesk mane, Makry, 
o aš džiaugsmingai seksiu tave iki mir
ties vietai. 

(Kvintilijus išeina, lydimas dviejų sar 
gų ir Makrio). 

VALERIJONAS: Šis gi krikičionių 
vadas sutiks mirtį eia. Sargai, pastatyki
te čion kaladę. — Budeli, pildyk savo 
pareigų. • 

XYSTUS: Nesibijokit, drąsus karei
viai, klausyti savo valdovo. Aš nepabė
gsiu. (Į budelį): Drąsusis budeli, nei vjo 
nas mirtingasis nebūtų man padaręs di
desnės malonės, kaip tu šiandieną. Buk 
drąsuolis ir-nebijok .atlikti savo ffcrei-
£os. (Klaupdamasis sale kaladės). Dan
giškasis Tėve, j Tavo rankas pavedu sa

vo sielą. (Ir nulenkia savo galvą ant ka 
ladės). 

BUDELIS (savo kafdu užsimoja kir
sti Xysto galvą). 

- Reginys (toliau). — Tfk muzika. 
Antrojo veiksmo pabaiga. 

TREČIASIS VEIKSMAS. 
Pirmoji Vai<frk& x 

Katakumbose susirinkęs krikščionių 
būrys. Jų tarpe randasi Kobilija, Egeri 
ja, Syra. — Tyliai šnekučioujasi. 

(teina Sylvis, pasirėmęs Tarcizijo pe
tin). 

SYLVIS: Gerą rytą,̂  biangųs vaikcr 
liai. Delko gi esate taip nuliūdę! Kas 
gi atsitiko tokio, kad sutramdytas jus u 
ramumas! -Trokščiau surasti jus čia susi 
burusius maldoje, kųotnct ai Ir Tarcizi-
jus atėjo va: Bet gi dabar randu nesu
prantamą nuliudimfi. 

ALEKSIS; Mylimasis seneli, dei ko 
gi nebusime nuliūdę, kuomet; sužinojome, 
kad mūsų Šventasis'.Tėvas,--fystttr, jau 
paskaitytas tarp mirusiųjų. 

SYLVIS: Xystus jau miręs. Sakykit, 
draugai, pasakykit man tisą tiesą, ne
juokaudami iŠ senelio. 

IPPAS: M«s nejuokaujame, braigtt-
sis Sylvi. Morkus gavo tų.žinia iš Lau
ryno, popiežiaus deakonc, k »rj sutiko No-
mento vieškeliu beskubinantį vėlybame 
praeitos nakties laike, kad nunešus Šven 
čiausiąjį mirštančiam IrtkVionfui. 

SYLVIS: Tarei jau, vesk maue prie 
ano suolo, kad galėčiau rauiloti, aprau
doti brangiausio man dra\^o k gai'bai 
gausio visij mušu tęvo umtį. , 

(Tarcisijus veda Sylvį ir sodinda
mas, irjiasi Suraminti senei)). 

NOBILIJA (atsikreipdama į Egeri-
ją); Koks tai mandagus tas bernaitis. 
Žiūrėk, kaip nuoširdžiai ir rūpestingai 
prižiūri seną savo tėvelį. Ar pažįsti ji, 
Egeri ja? 

E(JEUUA: Nepažįstu. Bet gi jo vei
do malonumas tiesiog žavėtinas. Syra, 
prisiartink prie bernaičio ir tark, kad 
prisiartintų čion. 

SYKĄ (prisigretinus Tarcizijų): Ma 
loįra^is berneli, ponia Egerija nori pra
kalbėti \ tave. 

(Tarcizijus nusijuokia ir mandagiai 
linkterėjęs artinasi link Egerijos ir No 
uilijos). 

EGEBUA: Mylimasis berneli, pasą 
kyk man savo Vardą ir kur gyveni tu 
ir senasis tavo tėvelis f 

TABCIZUUS: Mano vardas yr Tar 
eizijus. Aš esu našlaitis. Aš neturiu^ki
tokių namų, kaip gerojo Syivio, mano ge
radario, kurs priėmė ir priglaudė mane. 

'TEGEBIJA: Tai ateik į mano namus, 
gerasis berneli, aš noriu pasikalbėti su 
tavim. — O, kad «aš turėčiau toki gra* 
žuolėĄ, kaĮllliil 

TĄECZZUU^N^ dabar, brangioji 
ponia, ne dabar. Ai prižadėjau rūpintis 
garbinguoįft seneliu, esančiu vienatiniai 
brangiausiu man draugu rJasauly. Jį ap
leisti dabar negaliu! 

E0BRUA: Tatai • prižadėk, jog pas 
mane ateisi ryt-dieną. Až gyvenu ties 
Saliusto gėlynu. 

TAfiCIZUUS: Jeigu busiu gyvas, 
į inaloni ponia, tai ttkrai ateisiu (grįžta 

prie Syivio). 
1PPAS: Draugai, žiūrėkit, k^ atei

na čion. 
ALEKSIS: Jeigu nuino akys neklys

ta, tai, ištikrųjų, brangusis ir garbingas 
mūsų draugas Laurynas. 

(Įeina Laurynas; visi pasisveikina man 
dagiu linkterėjimu). 

LAURYNAS: Gerą rytą, mylimai 
niaiio draugai. Aš atėjau tikslu atsisvei
kinti, su jumis. Už trijų dienų aš žengsiu 
paskui šventąjį mūsų mokytoją, Xystą, 
kad mirti kankinių iiiirtimi Kad išpildy
ti paskutinį jo troškimą ir norą, tai da
bar aš eisiu į miesto gatves ir surinksiu 
elgetas, raištis ir neregius ir jiems pada
linsiu tuos pinįgus, kurie randasi mano 
globoje. O šventuosius daiktus apversiu 
į pinigus ir panašiai išdalinsiu vargšams. 
Kuomet mūsų Bažnyčios visas turtas bus 
taip išdalintas, tai busiu jau prisirengęs 
sutikti mano likimą. — Aš trokštu ir mel 
džiu jūsų, mylimieji di'augai, likti vsiado* 
ištikimais savo tikėjimui. Kuomet manęs 
jau nebebus, nemanykite, jog tapsite už
miršti. Kiti,prakilnesni uč mane, sutvir
tins ir suVanains jas visose nelaimėse. Ir 
niekad nemanykit, jog Bažnyčia nebegy
vuos, mirus Jos galvai. Dievas, neregimo
ji jos.ttatva, išklausys suVo dievotų vai
kelių maldavimų ir troškimų if netrukus 
paskirs į vedinį g v. Petro sostui. — Tariu 
aš skubintis išpildyti savo užduotį. Tik 
vieną turiu meldimą: kas gi nuneš »ven-
čiusiajį kaliniu Domijonui, kurs rytoj bu* 
nužudytas! Kuriam gi galiu ai pavesti, 
kad atliktų tą šventąją pasiiiniinybę? 

(Bus daugiau). 4 

' \ 

* 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
C I C E R O J E 

"Draugo agentui sekasi. 
4' I šaugo' ' agentas ir Įžy

mus vietos darbuotojas Juo
zas Mockus šiomis dienonus 
nusipirko gražų naują Buic 
t'oupe. Dabar jis galės dar 
gertom "Draugą" išnešioti ir 
išvežioti. š j į 

Varosi pirmyn. 
L. D. K. S. 49 kp. užveiz-

yra daromi programai pildo
mi įvairiose miesto dily**. 
Bus parodos, koncertai, pra
kalbos i t įvairios demonstra 

būdama metuose išėjo nuo mo Į " i 0 8 - I r ****** dalyvauja 
tinos ir apsivedė, prisiėmė IP'ogiumose. 
sau kambarius 1337 S. 49 Ct. 
ir ritanti gyveno. Po metu. l.'ii 
ko ar kiek, josios motina įsi
tikinusi i senovės paprotį, 
kad dukterei ji turi paskirti | g y y « w « ^ namu, parkų 
jauniki, o ne duktė, tau ir 
piisiėmusi revolverį ėjo nu
šauti žente. Atėjusi .* stubon, 
nerado žentą, tad pradėjo bar 
tis ant dukters ir tuojaus £o-
vė į ja, kuomet duktė pap-

da ir kp. nut. rast. Aleks Za • h u l ° kraujuose, išbėgę lau-
kara nusipirko piu*jny «Wj k a n »,bet pastebėjų*, l.ad gino 
nemenkos siuvyklos \Vest Si- :u's m pradėjo rinktis apie 
dėj. Mat, darbininkas gabus, ta vietą, palei*; snvį sau į 
varosi į gerovę. • B*1** i r k r i t o *&?.** Tai bu 

Daugiau prekių. 
Darbininkų Užeiga, 1447 S. 

,"iOth ave., pasirūpino daugiau 
įvairių maldaknygių ir kito
kių daiktų. Verta pamatyti. 

Proletarai. 

Penktadienis, 13 d. birže
lio, tikrai tikrai nelaimiu dio 
na. 3 vai. išryto tapo pašauti 
du plėšikai ,kurie bandė išvo
gti nmsų lietuvio biznieriaus 
krautuvę. (Ji 6 vai. vakare ir 
vėl šaudymai, bet ei* jau mo
terys dalyvauja. Kiek teko 
patirti, tas basius įvykis tai 
atsitiko: 

Motina Mrs. A. IKoiak 
savo dukters neleido ištekėti 
už vieno vaikino, tad duktf* 

vo turbūt čekui. Motina py
kusi, kad jos duktė neištekė 

Miesto gerumai 
S<į©ux City yra gražus, šva 

rus miestas. Oras sveikas. 
Baltinio vanduo, turi gražių 

ir 
upių. Žmonės dirba krautuve 
fce, fabrikuose, bet daugiau
sia skerdyklose. Miestas turi 
8o,OO0 gyventojų ir jų skai
tlius lafcai greitai auga. 
Katalikų darbuotė. 

Katalikai gerai darbuoja
si; turi 11 parapijų, mokyklų, 

kolegijų, ligoninių, prieglau
dų ir tt. 
Mūsų jubiliejus. 
Už metų lietuviai sulauks 10 

nietų sukaktuvių parap. įku-

Inrtmgo. 
Tėvams nereikėtų skirti 

savo vaikam* \y\cin arba vy-
ITĮ. 

Rep. 

SIQUX CITY, M M . 
Diamand Jubilee. 

Sioux City iškilmingai švęs 
7«"> metų sukaktuves kaip at
vyko čionai baltas žmogus. 
Čia gyveno tuomet Sioux 
(Soo) indijomu. Per visą sa
vaitę, ty. nuo 9 iki 14 birže
lio, kasdiena iiT kas valandų 

jo už turtingo vyic, o už no-[rimo. Lietuvių skaitlius buvo 
daug didesnis kaip dabar yra, 
bet jau vel jų skaitlius auga; 
atvažiuoja iš įvairių miestų. 
Lietuviai turi gražia murinę 
bažnyčių ir dabar statys mu* 
rinę kleboniją. Gerai darbuo-

no, kuriom page*nift& ge^ų vai 
gių. Patartume vicįem*, kad 
u e valgy tų kelias dienas prieš 
tą pikniką. Tur but ir muzika 
bus ii "Ifcris", 'kori pagro* 
labai gražiai. Taip g | ir gėry-
mai bus skanus, kovencko a-
laus ir kvaso liamanado. 
Driskių Bal iu. / |Mai«mi«, s. KUTBM*, U 

Na ar jardej.! k, MM«^<* ^ S ^ ^ V ^ 
Stjnnga rengfat Nugi Dris- t^^^SST^m. Z12S& 
kių Balių. Driskių Balių!! O^Hua, o.Ba&tiane, o. Pniaiiiea*, K. 

J N . . M. U.; V. Katau«ka«; p. Moc-
kausk**; S. Matctttkiensfcltf; p U m 
M. Sinkienė; p. Ausienė; J. Jesunas. 
S. ttefeKuakas; V. Kvettkue, K- Matl 
joSaiUs; p. Dorša: O. Lapinskiene; 
M LauraitiėOė; gmitena, p. Ju*kas 
8. Matauskis; A. Valotka, A. Mic-
kaliunas, B. Stanėnaa, M. Dražis, O. 
Spėraus* as, Pet. Matukas; J. Kan-
tauskis, A. Janubsienė; J Augštai-
tft; Pt. Jurkus; J rUrleišfc; D. Sto
nis; J. Gudavičių*; A. Uumickaitė; 
V«f. Žf0rf£dffe06; A. Kaminais: M. 
Brazauskienė, J Tautkne, J. Gedm! 
paa, P>. Jcryfa, Pr/Siolgrarienė, Kat. 
Jodminienė. K. Namojunienė, A. 
Vulbitis. M. Mikatienė, J. Pakaltia, 
M. Sftaaa, t>. M Scherfatm, Fr. 1b-
lirlus, 
Po f 2.88: 
J. *actark», B. OlbaklcnA K. Asaus
kas, W. Vaiskia (Brigo ton Park), 

kas tas per balius! Tokis, ku
riame l>us duodamos trys do 
vanos kas bus prašmatniau 
apsirengęs. 

Taigi neužmirškite atsilan
kyti. Pirmuitnis bus šokis 
Sheboygan. 

lštikrųjų eisiu pažiūrėti. 
Sajungictes "visados rengia 
puikiausius šokius. O, kada 
bus tas balius? Nugi 14 die
ną birželio m. 

Radasta. 

ATHOL, MASS. 
• ii 

Koncertas. 

jasi. 
Kolonijos Report. 

D A K T A R A I 
*+»+ mmt+t i * » » ^ mm « » » • M 

Trtrfouaa Boulevafd l t S t 

DrSABrenza 
4608 SO. ASHLAITD AVENIE, 

CbJcago, 111. 
Vai.: t ryto flil 13 plet: 1 po 
pfrt iki 3 po plet. «:SU rak. Iki 
t :30 rak. 

i« • • 

• ^ x 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4442 So. VVestern Ave. 
Telef. Lafajctle 4141 J 

SHEBO YGAN, WIS. 
Nejttlto Prasidėjimo parapi 

,ja įengia ptiikų pikniką, ku
ris įvyks 20 dieną liepos m. 
Dėlto pr'ašome iškalno, kad vi 
si prisirengtų. Vieta išrinkta 
netoli, Lake View. Visi gali 
ateiti. Tame piknike bus vi-
sok i.ų illai tuėji 11 ių. G i rde jau, 
kad giusjmdinės > bus iš Kau-

\ J.3 

• p — h . * 

J ! * 
•617 

Br Mary a 
Dowiat-Sass 

17*7 W . 47-tk t t 
•fclandoa nuo S Iki II dieną, ano I 
Iki t vai. rak. !fade»lom1» nao t 

Iki t Tai. po platų. 

f? 
•eeley 74*9 

Dr, I. M. Feinbarg 
Oydo apeeJaJlal rlsoklaa rjrų ir 

motaru lytlSkaa llsaa. 
I44>1 Madiaon Street 

aamp. Weatern Ave. — C%loa«o 
I Valandos: t—4 po platų T—t *ak. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Ohirureas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D—B« t r h l i i , 
l ) - B « prfp* Ir b« 
»)— B« ktwmį+ 
4)—B* }*kU a*r«J« 

V*m * ^ 5 3 a M a y (akmenis to1tyJ«> 
Ir akmenis ilapumo pūslėje b* o-
peracljoa, M tam tlkfomie moka-
Mlkomia priemonėmis bei vaistala 

•>• sagražlna alrcMjima. . . 
»as Ilgas pa—kmlngml. Ir Jai 

yra reikalaa daro operacija* 
rrafeaOsoall patarnaTlna^ Uikla mv 

ofise: 
1411 So. 50 Ave. Cicuro, UI. 
Ofisas atidarytas: kasdien o*a t Tai. 

po piet IkJ t ral. •akap 
Nede Įlomis Ir šaradomis oi 

rytaa. 

i. ' • % 
Tel. Boalerard 7140 

DE. A. J. KAKALIUS 
Lietuvis Gydytoja* 

3103 South Morgan Street 
• Chleafo, III. 

•/— 

• r Dr. Maurice Kahn 
Gydytoju ir OliinirgM 

4 6 3 1 S* A s h l a n d A v e . 
Tel Ysvrdi 0994 

Valandoe-
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

^ j 

>fis«> Tel. BrjKnlevard aaps 
R e z i d . T e l . D r c z c l # 1 9 1 

DR. A. A. ROTH 
RL8AB GYPVTOJA8 IR 

CHIRUROAS 
Specialistas Moteriškų. VyriSkų 

Valkų Ir vigų chroniškų Ilgų. 

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

Vai.: lf^—11 ryto: I—t po plat. 
t— 8 rak. Ned. II—11 d. 

DR. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
I i l £ T U W 8 A K I Ų S P E C I A L I S T Ą * 

Palengvina visa 
aklų tempimą 
kas yra priežas
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervt*. 
tuma, skaudančios ir užsidegusiu* 
karščiu aklų kreivos akys katerak-
to, ncmlcgio; netikras akis įdedant 
Paroms egzajutaas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi tei.sngai, toli ir arti matan
tiems pagclbaia. Sergėkite savo re
gėjimo ir valkus einančius mokyk* 
lon. Valandos: nuo II Iki 8 vakaro 
NedėMomis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 S t ir Ashland Av. 
ir 

Tei Boulevard 3686 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS _ 

ir 
CHIRURGAS 

I 3337 So. Morgan Str. 
VALANDOS: 0—12 iš ryto 
Nuo 2 v. po piet iki 9 vak. 

Dr. CHARLES S EGA L 
Perkėla savo offsa po oamerta 

4729 S. Ashland Ave. 
8PECU ALIOTAS 

Dilovp, Moterų Ir Vyro: Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—ft.si vakarą 
Nedėtomis: 10 Iki 12. 

i Telefonas Midway 2980 

20 metu Prityrimo 
Akinių pritaikymo meno 

Tel. Ganai 0257 Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORiS 
Lietuvig Gy-lytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Ealsted Str. 

g « - • i. •« ' s-i a î a • • » ••<* Į j V a a n d o a : 10 ik i 12 r y t # ; 1 Iki 8 
•Telefonas Botrievard 9550 po putų: « t*j t t«kax« 

DR. HARRY TETER 
DENTISTAS 

setas dantų padaromas taip 

S1HPT05LU PAREIŠKIA 
Akių t*fsa» 

Ar jums skauda gal v*? 
Ar jūsų akya ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Af skaiUnt akya greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ii plukančius 

taškus 
Ar atmintia po truputi mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiau kaip Ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant rokų? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas akis? 

DR. JAN J. SMETANA 
AtULyKPECIALISTAS 
1801 So. Aahlaad Ave. 

Kampas iš ratvės 
Aot trečio a«w«to virš Platta a r -
tiekos, kambariai: 14, IR, 18 Ir l t 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Kedėliomis uždaryta. 

Atholio šv. Prano parapi
jos koras pasekmingai dar
buojasi; praeitas koncertas ta 
paliudijo. Gryno pelno liko 
suvirs 130 dol. Prie to daug 
pasidarbavo vargonininkus 
Ikilla ir koristai. Pirmiausia 
buvo atvaidintas juokingas 
teatrėHs: **liKrjnės ir Nelai
mes." Lošėjai ^ana gūrai at
liko savo roles ir atsilankiu
sius prijuokino. Paskui sekA 

dainos, kurias padainavo ne 
blogiausiai. Koncerto, apart 
p-sios Ringą ilienės, daly v avo 
ir svoriai; P-nas Jankiai^k»;«» 
iš Bostono ir p-lo Mancevieni 
tė is Broktono. Vakaras pasf 
sekė. Atsilankiustieji neapsi
vylė, visi grįžo namo pitnai 
patenkinti. ..,.<.«.. i 

Vaikų Blaivininke Vakaras. 

Birželio 8 įvyko Vaikų 
Blaivininku vakaras po vado
vyste p-les Elzb. Braksaitės. 
Padainavo visokių dainelių; ir 
pasakė galybes juokingų ei
lių. Vakarėlis iš visų žvilgs
nių buvo įspūdingas..; 

Atholio didžiųjų Blaivinin
kų kuopa apysilpne, bet savo 
užduotis atlieka tinkamai 

Vaikų Blaivininkų kuopa ga
na skaitlinga, virt šimto na
rių, ji veikli. Veiklumas, bea
tėjo priklauso nuo vedėja. 

Vyčių 10 kpj*engiasi taip-, 
gi prie perstatymo. Tik dar 
diena nepaskirta. Loš: **2«a* 
tutė." Apart to bus ir kito
kių pamarginimn. 

Ttolteti 

B. fcweiiAvteiu», F valau***. A. nutarė jį apmūryti ir pradė-
Januiauakas, A. Beliunas, V. Sneu-
kSta, A. ftltrt kūnas, Jul. Poškait^: 
J. JSatackK I*. Pekaltenė, J. Pet
raitis, J Barc'ius, J. Jonavičiue, V. 
Kalaaskaltė.- M. Baužlnan, K. Grm-
dis, M. Dorsienė; C. SlrielSin, Ix. 21-
118. P. Gailhia. A. Jut-glla. J, nauals 
P Mtsevičia, Pr. Grigą. 

Po $1.75: 
Liudvika .š(anusauskienė 
Po $1.50: 

J. fToreika, Fr. $Coftdro(t«nč, St. 
Stulyinaa. Ign. Bartkų* 50f. 

(But daugiau) 

Skaitykite, Platikinte, Remki-
; kaip tik jūsų pačių dantys.. 
! Buodu gas. Porfiuriu Xmf\ •*• draugą , vtemotiĄ kata^ 

3100 8o. a ^ t # d ^ t r ^ r m i k % di«BJralt| Amerikoje. 

Ksudoians* nuo «tefi«iein afAany. 
ir ttnikiil«. 

NW» Bksflsnitl kfo««»i« :r P**™?!*L 
Kuoifl«t «wm*Mzinss |u*l i»us»aUJ» 

sūtrvnkfa i tDszf̂ r. 
NufsBainlm»i 6reb«o8i«, dur*a«i«l 

neuralgijos gM*byrt»q. 
Kno iSnarffiirati ir aim>u»iay. 

Nao (Beglkj ir skmismg. 
ratrink.it juorai — Fravys «k««»»ą 

isiin. ; 
Visuomet Uikykit* bonką »ę « « » " " 

niekuomet najalit lineti, Ute Jw 
jom* bus reikalhsfm/ 

85c. ir 70*. u* bonką sptiekose, f 

" f. AD. RICHTER A CO. J 
104-1U t*. 4 * St-. B*s»fclj* W. Y. 

• mm.m aufi.K * J1 

Aukos Surinktos Birž. S, 1924 
laike Kertinio Akmens 

pašventinimo; 

9i9ų St8ntų I>r-ja (Brtdgepart) 

Ona Staliliėnė . . . . . KJ8.80 
0 Baranauskienė ( B o n a ) . . $5$.<J0 
Aukavo Oo $$5.48: 

Kentėjos/ l-clo Sknlaus (North 
Sido): 
DfatieyBtd ApaSUlysUa Maldos iš 
Dievo Apveizdi* parap $18.10 

Dr-tė Sv. Rožančiaus iš North Si-

Po I10.D8: 
K. Maccjauakia (Brigbton Park) 
A. koreikiene. kun. Ig. Alfiavlči«s. 
P J^ajsncrka*. Nik. Sa4atitkat. p. JA-
fockiaftr, 1. StaaiuOonis, kun. J. J. 
Čucaftftttas. M. Q«bha,rdt. 
*o K. 

Marcijens* Datgtllene. 
Po f M 8 : 
%. AJsu2ietl8 (Uflgaton Park). K. 
Obelte»ė, |T K., fcmillja Kumbiene 
«B*poWra). 4 . AvotTttgi, P. Tvaf-
ko*. S. Ubikaa, / . Joąusia, V. ū*. 
a«Ua, VI. ItavaHauokis. 81. Ardžiau-
itklelia, X Ktkutla, V. Un'fgvNSa, 
Bern. ftgsutrfnk*, p BtallltuifUmč, 
tC. Ga«it|da«. P. fU8ži«, J. B u kaus-
kl«r*«V J. Sautaraa, J. St*uT!(»kftV Rė
mėja P. Setktėu*. p. Bttnkutfr, lįr. 
Pakitaa, A. V«Jėil€ius, K N. Vte. 
^laubefaHe, K, NaugžOrafs. K. pa
raiką*, D. KaralcyUieno, p. strauad. 
Sim, PUacUls. V. Jonaitiene, 
Po 14.88: 

A. AsUickienė. 
Po $1 60: 

p. Karosas, l t Stata r*. A, > a > 
• ir t** , ir, >*., x- •gitjt»8i»t8i». i . 
?*m0**«?K!», K. Hafi^friia, Į, f 8 l -

1 ATSIŠAUKIMAS. 
• i t a SSS) f*JsVBaaiBTSS»SBl ^mT SS>SBSS^SSW»^B>SBiSBWBSBB'S 

raiti*, V. Kairia. A Katauskma, p 
BoraotkiOnė, S. fta4«l8nat, J. B*4th-

JiZJtfTtSSJLHr&L Naujaml*9tiS 1924 « . V - 2 6 0 . 
nte, K. kutitnat, O. Ka4in8«aar K K. 
X Bražauakaa. K. N.. 8. Balsautkit, 
8. Vaitkrut*. 8. Valotka; A. ftvtnt/C 
kiti W Lakošiuaaa, 8. StalOBetn*, 
J. Gaižau^kaa, J. Radzevičiene. R. 
Neitartosla P. PiiilautAfas, J. Le§U»* 
akis, A. Oorga. M. Paukštienė, J. 
Cep^iiltmė, V. KaaaeVfetenė, V l^aot 

mmmm 

Brang-ųs Amerikiečiai, ku* 
rie paeinant is Naujamiesčio 
parapijos, į «ta mano šauk-Į gavot vardą, kurį nešiojai, 

jiius, kai kurie iš jų gausiai 
šelpia savo gimines Lietuvo
je esančius, aš noriu Jums 
priminti* kad ir Naujamies
čio bažnyčia Jums ne sveti
ma, nepamotė, jog joje Jus 

vionė, K. Jasurrtenė, E. Jelsunienė, ' n i H ( . i 
6. 8lfvTt8*l8, A. reikUA P. T. J. fcUU*&* ' 

Jus žinot, kad dar prieš dl-
dyjį karą, Naujamiesty buvo 
pastatyta didelė "graži muro 
bažnyčia, bet ja i . dar daug 
ko truEsta, o svarbiausia, kad 
jos šventorius iki šiolai neap 
mūrytas, jis atlapas, per ji 
eina ir prasyti ir neprašyti, 
net ir gyvuliai f O jog švento 
da procesija sustojo ties al-
JUSIĮ bočių kaulai vieta, ka 

joje tapote krikščionimis, jo
je pirmą syk priėmėt Šv. Sak-^ 
ramentą — vis tai labai svar
bus įvykiai, kuriu; atminima* 
Jums turi būti labai brangus, 
o per tatai ir Naujamiesčio '" 
bažnyčia turi būti irgi bran
gi ir. jos reikalai negali Jums 
nerūpėtu 

Tuo remiantis as Tr išdrįs- ., 
tu Jus prašyti Naujamiesčio 
bažnyčios reikalams paauko- * 

Skaitykite, Platikinte, Remia

te "Dranga'', vienintelį kata

likiška dienšrtštį Amerikoje. 

PURITAN 
M A L T 

EXTRACTV 
« * * j ^ - ^ . » > 

me meldžiasi tmą tėvai, Jusuf a P° k e ! e t * ^ ^ i m Auka^ 
gimines. Tikinčiam žmogui 
toji šventa vieta niekinama. 

Naujamiestiečiai atjautė" 
keblia šventoriaus padėtį i r 

jo 4arba, bet Naujamiestie
čiai karo suvarginti, o žlu
gus rusu ir vokiečių valiu
toms, pasijuto visai be pini
gų ir neįstengia pradėtą dar
bą baigti. 

Žinau, kad Amerikoje Nau
jamiestiečių yra nemažas skal 

3QC£f 

"Augščiausios Rūšies" 
Pamėgintos Viena kartą Pu-
ritan. tuojaos Žinoti tkirtu-
mą. Nfra. jum lygaus. 

Sultingas— 
Padirbtai ia geriausių mic-
Zlų. 

Stiprus— 
Kiakviena keoutė duos už-
gan^dlntma. 
lfuos geriausius REZULTA
TUS. 
Dvitju rusiu—Ptain PurHau 

Malt Kitract 3-oz. apyniu pa
kelis ir Put'ltaii Hop-Pla\ored 

Moving & Exnresing 
Perkraustome ir } kitus 

miestus. Nauji ir Antros 
liankos Rakandai 

Perkame ir Parduodame 
H. SHEPHARD 

3152 So. VVallace Str. 
Telef. Boukvard 4794 

T '•••.' , • ą g s s 

For Headaehe 
Siek Steaiaeh 

Ote tr la* Ortaartat ptvatrt l»rtct vtu 
rtfat «f, tk« aaą it goa«. ytat teaaiatfk ^aa-i&f^tta^u:^ sn 
womea, preveot* ntarly all slckness. Got 
a I t c . pkr. Oraagelae povders of any 
drataist. Millloas used yearly. Tney never 
tau. Formula ea every pkg. No narcotica 

galima siųsti šiuo adresu: Lie 
tuva, Naujamiefitis, Panevė
žio apekr.. klebonui kun. J. 
Gražiui. 

Paaukavusių pavardės bus 
skelbiamos Naujamiesčio baŽ 
nyčioje iš sakyklos. 

Naujamiesčio klebonas, 
kun. J. Gražys. 

'•' " " " • - • ' • •• • » • • '•" • • • • 

A D V O K A T A I 
Telefonas Vardą 2580 

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

(Buvęt Vitaiaua ir Kauno Apy-
gartfų Telamo Teiaejaa) 

Veda. bylat vlsuoae Telsmuoto 
Padaro vteokius dokumentua. 
Duoda L4*tuvo» teisių patarimas). 
8112 S. Halsted St. Ghloa«o, 111. 

• • ^ 
S. W. B A N E S 

A D V O K A T A S 
*8 W. Mowt)e3 Street 

Room 804 — Tel. Kaudolph aooo 
ValU Koo • ryto Iki 5 po pietą 
Vakarais 8289 8o. Halsted btr. 

Telef. Vardą 1015 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

ONOS JESULAITĖS 
mirties sueina birželio 17 
d. metai kaip mūsų my
lima duktė persiskyrė su 
šiuo pasauliu. Paminint 
josios mirties sukaktuves 
utarninke, birželio 17 d. 
8 vaL šv. Kryžiaus baž
nyčioje įvyks pamaldos 
už nabaininkės siela. Tai 
gi visus ąimines ir pa
žystamus širdingai kvie 
čiame dalyvauti šiose pa
maldose. 

-* ^ » -* Kurie dalyvaus pamal 
dose bažnyčioje, visus 
tuos kviečiame ateiti į 
mūsų namus 1813 W. 4b 
st. 
Netiktai tu dukrele mus 

apleidai, bet ir tėvai ma 
no vyras mane apleido-
mirė. 

Liekuosi didžiai nuliū
dus Ona Jasulaitiene. 
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S, D, LACHAWICZ 
Lietuvis Oyabortas 

nu w.mK 
CU*8)0, tU, 

Patarnauja la l io-
tuvėas kuo8lfI*tftla. 
Reikalo tnoMMu « t -
•siauktl. o 
4*rb2 1M81U 

- » ™ - - ~ aealStl. 
lfttt 

T « t m s 
Padar* 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1558 TRIBŪNE BLDO. 

ttlarottas Raadotph 8281 
Vakarais: 2151 West 28 84* 

»•% 

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

Metropoiitaa State "riTlrn IVame 
S281 W. 22od St. Tel. Oanal 8888 

^•"•« 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybes Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Baw2»o Kame 

2201 West 22nd Street 
Telefonas Ganai §588 

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

11 S. La Baile st. Room 2001 
Tel. Rando tph 1038 VaL ftnO*>8 

VAKARAIS: 
8301 S. Halsted st. Tei. Bivd. 8775 

• . v apart PanedaUo tr 
Pėtnyčios 

i * • 

! ' 

I I • 
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MOTERIMS It M0ROIBIDIIS! 
0*1 jy» iurft dritimtm elsulnn? O ffal jas plauki! fti jsfJiSl 

Ąf KsttaniitUi ftudi, ai Atfritm paYVOs; R«*r1 pUvkal ar Vitfs-
* j * l s»s>«n Vien* ft«luHi« lokioa spalra Jt« gMsMtt, aalea* 
|>*rtslH|i#wsaa»ft«itl ją ars*uj»o! 

AsiAĮfess «tlik» Ui, i«i igs «sk Islka nuo krito J«e* aso*»H«. 
MttaetM sr jus urve plauto* 4av *<***tM mptutu-, į kaaq, sv so-
f*tw t.t*sKtf«, ar gal jau smt tr«ay~* 
HW dMMatK kad iMhsrioą tSMfce at Jut 

tanas Wm\\\mSTVį JOm} l#*at»-
ėąl Jwme nosikes fceift«u a«Mfnm e$lal S1/lin"tr 

RufflSm, o*aa> jai naudosiu HM 
dt tmimi SorlSol. I Nctik*kit tmutų ioAUnl Nųsipirkit «5e. \m*mm, u<t **m- u* mi«*a pa* 

pafJHatiitu plika toftika, koki tik kada 

P. AD. RICHTER A CO. 1S8414 3av4t»8»«et 

Ut iiMioB per-
* kartu yTa 

kfSl daina 

8 . Y . 

• i ^ 

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

Oflaas DldmieatjrJ: 

2d South La Salle Street 
Kambarls 888 

Telefonas Oetuml 8880 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
TaleSomaa: Varas 4881 

v — 

SJT Central fltOO 
A. K. 

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

Room 811 ChlOt«o Temple BldS 
7 7 W . VVashington S t 
ClkUBO ortaas: VnnaAėlid vak 
1214 6. Cicero Av. Tel. Cicero 50S€] 
milDOfcPORT Ofisas: Khais rak 
SZ36 S. HaU-tad 8*. T e l . Bo«s l .8Y3) | 

««et~tai t - n a . m.mmmmmfk, II«I L,i>—• 

• * - * « 

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

lAKTtrfU A4> VOKKT AS 
.t D . 8 1 d — 5 1 8 — J 8 7 K . DesW-

anrn St. T e l . R a a d o l p f a 8 3 8 4 — 8 6 * 8 , 
Vakarala 10717 Indiana Ave. 

TOL Pullman 8877 
f''.' >an>#»a#j»yasna3ni'i i^**" I 
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CHICAGOJ BUSIĄ 
DARBŲ. 

Chicagos Komercijos Aso
ciacijos leidžiamas laikraštis 
••Commenrco" paduoda žinių, 
kad Chicagai ateitis šviesi, 
kad čionai ateity virš vieno 
}iono doleriu bus išleista 
jai statybai,- vis 
te pagerinimams ir pagrąžini
mams. Įvairios didžiosios fir
mos žada didinti savo įstai
gas. Daug naujų butų žada
ma statyti, daug gatvių pro
jektuojama platinti. 

Dėlto, Oliicagoje bus'ą žmo 
nems darbo užtektinai. 

Taip nušviečia mūsų mies-

SUIMTAS PAŠAUTAS ĮTA
RIAMAS PLĖŠIKAS. 

Y amuose, 53 Xo. "YVash tr

um
u i ^ j paša 

rui\v ave. antrajam finte ]>o 
linija suėmė [sušautą vyni, 
kurs pasisakė esąs J . 11. Wa-
yne. Policija įsitikinusi, kad 

Jnis vienas plėšikų, kurs 
itas aną vakarą apiplė

šiant pastos traukinį arti " o 
nndout, I1J. 

J i s pavojingai sužeistas, te-
ėiaus, gydytojo nesišanke. 
Pas jį rastašešios naujos, 
banknotės po 1,000 dol. kiek-
viena. 

Tame pačiame flate areš
tuotas ir Paul YVade, lakn-

^ m o k s j u s ir prakalbas pasą-
kiusiems, ge l iamiems Vargo 
nininkams už taip malonų 

J trumpu laiku prisirengimą ir ' 
giedojimu apejgų pagražini
mą, draugijoms pribuvusioms 
su vėliavomis ir karūnomis, 
kas labai pagražino visas iš
kilmes, visiems Gerbiamiems 
Kunigams ir Eėmė-joms au
kas rinkusiems ir viešiems 
aukavusiems, sudėjusiems 
mums apie $1,400 dovanų. 

Programas prasidės tuojau 
jx> 7vai. v. 

Korespondentas. 

CHICAGIEeUI , ATSIIMKI-
TE LAIŠKUS. 

Chicagos pašte (yldumlesty) 
prie Adams ir Dearbora gatvių 
randasi atėję ii Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas-

, ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ Sių̂  išnešiotojai negalėjo surasti. 
Jūsų duosnumo ir genj sir-'Laikkus galima atsiimti prie Ge-

džių nepamiršime savo mal- Įaeral Delivery (iž Adams gatvei 

nns. Gali but kiek teisybės, 
kas <?ali žinoti. 

MOTINA PAŠOVĖ DUK-
TERĮ IR NUSIŽUDĖ. 

Austine nusižudė nusišauda 
ma Mrs. Arina Dvorak, pir
ui iaus pašovus savo vedusią 
dukterį. Tai ivvko dukters na 
muose. 

Polieija patyrusi, kad mo
tina kalbinusi dukterį pames
ti savo vyrų, kurio jinai, mo
tina, neapkentė. 

Kuomet duktė neklausiusi, 
ivvko tragedija. 

ta žinovai, kurie valdo milio-'nas iš Tulsa, Okia. Pas ši ra-
sta trys banknotės po 500 dol. 

Keli apiplėšto traukinio kle 
rkai YVayne identifikavo, ty. 
]>a/ino, kad jis buvo plėšikų 
tarpo. Ji pašovė per klaidų k i 
tas plėšikas. 

-i. 

Tinta nagan ir namų savinin 
kas su moterimi, kuriuodu 
pirm kokių (» savaiėių jšnuo 
nm,vo fintą AVayne ir kitiems. 
Pas namu savininku gvveno 
dar kitas vyras. I r tas suim
tas. 

Apie tų sužeistą vyra poli 
eijai pranešta paslapeia. 

Atrodo, kad traukinio api
plėšimo siūlas jau rastas. 
Pats kamuolys tad greičiau 
Ims susektas. 

dose. 
Dėkojame taipgi visiems 

gelbėjusiems tvarką palaiky, 
ti ir visoms Rėmėjoms tarna
vusioms svečiams prie užkan 
džių. 

Buvo pirmos ir vienatinės 
mums tokios iškilmes. Jų ma
lonus įspudys ilgai bus mūsų 
atmintas, nes širdingai p a r o 
dytas dalyvavusių prilanku-
mas ir užuojauta negreitai iš 
dils iš musii širdžių. 

Lai Viešpas visiems šimtais 
kartu tai atlvgina. 

Dėkingos 
Šv. Kazimiero Seserys, 

2601 W. Marqnette Rd. 

įėjus po deSinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką, suras negu su pavarde. 

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

SOUTH SIDE SPĘCIALAS. 
PARSIDUODA arba išmai

no 8 flatų naujas mūrinis na
mas ant kampo. Po S---6* ir. 6 
kambarius; štymu apšildomas 
randos neša $530 į mėnesį. 
Mokėjimas $8,000 arba išsi
maino ant mažesnio namo. 
Randasi gražioj vietoj South 
Side, 56tos netoli Ashland a-
ve. • 

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

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

EXTRA 6AR6ENAS. 
Parsiduoda muro namas 2 

au£štu/su beismentu 4-4 kam
bariai. Bandos neša $100.00 į 
mėnesį. Kaina $10,600.00; pu 
sę cash; viskas geram stovy. 

Atsišaukite: 
C. M. WEBER, 

2243 W. 22nd Str. 

REAL ESTATE 

KAM REIKIA 

P R A N E Š I M A I . 

BUVĘS P0LICM0NAS 
PAUU0SU0TAS. 

i 

n 
• 5 

Frank J . TCvan .buvęs CM-
ea,i»os policijos seržantas, už 
žmogžudyste antrukart krimi 
naliam teisme buvo teisiamas 
ir paliuosuotas. 

Rodamas seržantu 1021 me
tais viename sali u ne nušovė 
Bnogu. 

ATĖMĖ 2,800 DOL 

TOWN OF LAKE 

SUDEGĖ VIEŠBUTIS. 

Gaisras sunaikino viešbutį 
Tivolia, 2503 MLcliigan ave.. 
kurs buvo šaliniais buvusio 
federalio teisėjo Trandis rezi-
deneijos. 

NUBAUSTAS MIRI0P. 
Chicagos kriminaliam teis

me miriop nubaustas Russell 
Seott už žmogžudyste. 

l>u plėšiku užpuolė Jobn 
MįeCarthy, H .T. YVatson Co., 
8333 So. AVest^rn ave., ka-
sierių ir atėmė 2,800 dol. 

Tai ivvko arti dirbtuves. 
Tais pinigais norėta apmoki 
1i darbininkus. 

BRIDGEPORTAS. 

T ta m ink e, birželio 17 d. iš 
kilmingas užbaigimas Šv. J u r 
gio parap. mokyklos. • 

Programaa ketina būti to-
kis, kokio dar nebuvo. Taigi 
nei vienas neatsilikite neatsi-
lanke i ši vakarą, nes tikrai 
gailesitėfl. 

A. B. 

P A D Ė K A . 
Pamesta bomba apardė U-

nited TaLlors and Dyers Ass- * 
n buto priešakį, 
Clark st. 

2*97 527 No. 

MOKYKLOS IR MOKINIAI. 
Pradžios mokyklų Lietuvoj 

š. m., vasario 1 d. buvo 2,020, 
pradžios mokyklą, mokytojų 
— 2,6*95, kuriu 1,279 vyrai ir 
1,416 moterys. Mokiniu pra

irai. 
Džiaugiamosios pasek min-
pra leistomis iškilmėmis 

reiškiame šiuomi nuoširdų de 
k i niurną visiems jose dalyva
vusiems. Visi prisidėjo prie jų 
įspūdingo iškilmingumo. Bet 
ypatingai gilios pagarbos ir 
dėkingumo esame nž tai kai
tos Jo Malonybei Prelatui 1£ 

• 

L. Krušni; visiems dalyvavu
siems Didžiai (lerbiamiem? džios mokyklose yra 117,504. Klebonams ir Kunigams, pa-

Kas įvyks birželio 18? 
Trečiadieny, birželio 18, Da 

vis člrpiare parko salėj, Vyėiu 
13 kp. rengia nepaprasta pro 
gramą, pagerbimui Sofijos 
Bajorinaitės, kurį užbaigė 
Xavero Kolegija, sn "Bache* 
lor of Philosophy," laipsniu 
ir sykiu naujų narių pagerbi
mui, kurie prisirašo prie k p. 
Vajaus laike. 

Be to šiame vakare, Vyčių 
Centro ir Apskričio Valdybos 
įteiks 13 kuopai 75 dol. auksu 
nž laimėjimą, pirmos dovanos 
—prirašydama prie Vyčių 170 
naujų narių, šiame konteste. 

fti programa išpildys žy
mus Chicagos artistai. 

Prašoma atsilankyti šin v-
karan ir kitų kuopų Vyčius. 

503 Baltis Emilija 
504 Bendusa Lunanas 
205 Bakis Jonas 
510 Cburas John 
511 Čbilytko S 
512 Cibulki Jobn 
515 (ietehas J. 
516 (Jetekas J . 
524 J ana i t is Arvnn 
525 Janus iameiui Jonui 
Tu>1 Lemeekienei Steline 
534 Kirdulis Mike 
535 Knuksta Juzopas 
544 Malinauskis Ant. 
545 Mandalina Katie 
546 Maskoliūnas Petras 
529 Misevicb Mike 
550 Michorelis Fridricb 
556 Palilionis M^fcolas 
559 Praninskus Jurgis 
560 Ikdras Anrej 
567 Rumchas S. 
574 Skimelig Luduikas 
575 Simanavičius Ona 
579 Rtaniee Jozef. 

Pleisteruoti, varnišiuoti, kal-
simanuoti ir dekoruoti, gam
tiškus vaizdus nupiešti, šiuos 
darbus atlieku gerai ir pi
giai. Reikale kreipkitės laiš
ku arba ypatiškai: 

KAZYS BRUŽAS 
929 W. 33rd Str. 

ANT PARDAVIMO tuščias medi
nis namas su žtoru, labai geroj vie
toj an t bizniavo kelio stceetear 69 
st. lines. Cimentuotas beismentas, 
garadžius, 4 dideli rupiai pagyve
nimui, elektros, vanos ir tt. p a r 
vienas bargenos lotas prie pat Vie
nuolyno, kampas 41%xl2J>- Kam rei 
kalingas bizniavus namas ar kam
pinis lotas Kreipkitės pas savinin
ką: » 

K. KOVAI/rlKA, 
495t So. Paulina Str. 

R E I K A L I N G A 
REIKALINGA: Moteris dir
bti ant farmos prižiūrėti pau
kščius ir daržus. 

Atsišiukite į 
"DRAUGrO" ADM.; 

2334 So. Oakley Ave. 

/ • 

LABAI SPECIAL BARGE-
NAS DEL GREITO 

PIRKIKO 
2 flatij medinis namas .!5—5 

kambarių — vanos, • 8 perlu 
beismentas; kaina $3,900 cash 
$t,.r)00, likusius ant lenp^o iš
mokėjimo. 

Kreipkitės pas savininką: 
830 W. 37th Str. 

ISTORINIS SUSIRINKIMAS GHIC. LIETUVIU 
Rengia 

Susivienijimas Liet. Draugijų aut Bridgeporto 

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIUM 
ANT 1-MĮf GRINDĮ) 

SUBATOJ, BIRŽELIO—JUNE 21,1924 
Pradžia kaip 4 vai. po pietų 

Visi Chicagos lietuviai yra1 kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus geri kalbėtojai, kurie išaiš
kins svarba. Auditorium. 

Įkurtuvėse naujos svetaines pundamento dalyvau
kime visi! Visas programas atsibus ant grindų stato
mos Auditorium, kuris tesis iki 7 vai. vakare. 

Programui pasibaigus tbus šokiai, ir balius, Mildos 
Svetainėje, nes yra paimtos abidvi svetainės. 

Jeigu oras butų blogas, tai susirinkimas bus Mildos 
Svetainėje. KOMITETAS. 

dividentai 
Rėmėjams 

CHICAGO Rapid Transit Campany, o-
peruojanti visus skyrius Chicago Ele-

vated Railroad Systemos, kviečia tave 
pasidalyti Elevated traukiniii pelnu. 

Šis bendrininkystės planas vadovaujant 
ponui Samuel Insull jo pagelbininkams, 
rnanadžierianis Elevated properėių yra 
tas pats planas, kaip kad yra vartojamas 
CommonweaItb Edison Kompanijoj ir ki 
tose viešose ištaigose ir, visuomet pasiro
dė pasekmingu, 

Jlėmėjai Elevated traukink] kompani
jos turi nepaprastai gerg, proga- įdėti savo 
pinigus j saugų ir pelningą, investmentą. 

Prior Preferred 7.8 % Šerus 
Chicago Ra pi d 

Transit Company 
Ju^ų ])inigai tenai įdėti bus vartojam r 

prailginimui linijų pagerinimui patarna
vimo ant eleveitocių, kad pagerinus visą 
Thieagos transportacija. Netik kad šie 
pagerinimai prisidės prie didesnio augi
mo miesto, bet padidins vertę properėių 
ir sumažins laiką važiavimo, taip kad 
" L " rėmėjai turės progą naudotis " L " 
planu. 

Dividentai Mokami Kas Mėnuo 
Šeras kaniuoja $100, už jį gausi 12 

<Iivi(lentinių čekių kas metą, sudarant su
mą $7.80 už kiekvieną šėrą j metus. Šerai 
yra paliuosuojami nuo.ypatiškii tax'ų II-
lihojaus valstijoj. Šis stoek'as yra patvir
tintas Iilinojaus Komercijos Komisijos; 
aplikaciją bus paduota kad uždėjus ji ant 
listo Cljicago Stock Excbange. , 
$10 Iškabto; $10 kas Mėnuo už Šėrą 

C»ali pirkti už cash arba lengvais išmokėji
mais, j mokant $10 iškaLno ir $10 kas mėnuo už 
Šora; 7% nuošimtis bus duodamas ant mokesčių. 
Norint platesnių žinių pasikalbėk su bent vienu iš 
Elevated kompanijos darbininkų a rba rašyk tie
siai mums reikalaudamas mūsų naujai išleistos 12 
puslapių knyjrutės. Joje apsakoma visi faktai pa
liečianti "Ir kuriuos kiekvienas Chicagietis turi 
žinoti. 

UTILITY SECURITIES 
COMPANY 

72 West Adams Street, Chicago 
PHOJTE RANDOTJPH 6262 

MIIiWAtTKEE IvOCSrVlLLE 

THE GEEVUM GIRLS 

PfeESENT 
THATSOUlSTiieRlNG DteAMA. 

||WE PBOCEEPS Of VVHICH WILL 
€OTOWAieX>S BUILPINGA 
HOME FdR T̂ OOR, AM3> 
IMP0VERISHEI> COMIC 
Aerrsrrs. 

o 
"o CAST o 

o* 

AWiT>OW MISS €KVUM 
S1R HUGO, A 
HUMĄN SERPENT—^0E€A2iNk\^ 
AN ADVE1MTURES5-

— MlSS<?EEVUMS 0<b 

BUK G U D R U S 
j Pasiteiriauk, kol dar yra lai 

ko išsirinkti gerą vieta 
Marcjuette Manor. 

PASINAUDOK PROGA 
def gyvenimo puikiausiame 
lietuvių distrikte Chroasoj, 
kur gyvenimas bus malonus 
Arti sv. Kazimiero Vienuol. 
ir Marquette park, kuris 
hns vienas is gražiausių 
parkų visame mieste. 

MES PASTATYSIME 
• 

koki tik narna. Jus noriir 
Marquette Manor. Mūsų 
kainos visiems prieinamos. 

VVEBER & VVILLIAMS 
2516 W. 63rd str. 

Telef. Republic 1932 

1 
FC.P. SUROMSKIS &C0. j 

R E A L E S T A T E ] 
Perkam, 

parduoti a<m 
ir mainom 

į namus, far Ą 
mas taipgi 
ir visokius 
biznius. 

Darbą, at i 
l iekam gre \ 
iUI, pigiai 
ir gerai. 

t ės: 
Kreipki-

3352 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 9641 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 3SM S I . Chicago 
Tei. Boulevferd «611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakorte*. • 

IVAItyS KONTRAK 
TORIAI 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS | 
Generalia Kcmtraktorinj, 
Etatytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Stre^ 

Chicago, UI. 
> - • * - - * M 

Telefonas Canal 7183 
PETRAS CIBULSKIS 

Maliarojimo Kootmk torio* 

0 A 2 U 
IR* 

POPIEROS 
KHAUTUV! 

Napapraata* 
mnanj blaoic 

angtmaa raiš

kia gĮ*!""1** 
KoatnmarlaBu 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ patarnarlma, 
2338 So. Leayitt Street 

i i i i i i itiii i i i i i i i i i i i i i i i i iniiiii i i i i i i i i i iuiini 
PAGRAŽINAM NAMUS 

Ma!favojame, dekoruojame, kalsi-
Tnuojame ir popieruoįajaie našaus, 
dedame stiklus ; naujus namus. 
Mes ta visą. Tamstos darbą galime 
atlikti už gana prieinamą kainą — 
pirmą negu duosi k i tam virš pažy
mėtą darbą, atsiklauskite kainos paa 
mus 

Kreipki tės: 
BRIDGEPORT PADITING 

H A R D W A R E OO.. 
8140 So. Halsted Str. 

Tel Yards 7282 
UHIIIlHlinilllUIIIIUUIlUItlIlIHlllllilUIIU 

J 


