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PAŠAUTAS KANCLIERIS 
SEIPEL GAL PASVEIKS 
VISA AUSTRIJA MELDŽIA-

SI UŽ JO PASVEIKIMĄ. 

Tai ką gali atlikti socialiste 
pakvaišimas. 

.VIENKA, brž. 10 (suvėlin
ta) — Socialisto pašautas 
Austrijos kanclioris kun. pre
latas Seipel randasi čia ligo
ninėj, kur j is kovoja už savo 
gyvybę. Gydytojai reiškia 
vilties, kad kanclieris galų-
gale pasveiksiąs. Būdamas 
ligoninėje jis aptaria svarbe
sniuosius valstybės reikalus, 
d'skusnoja apie , Austrijos 
brudietą. Pagaliau** tomis 
dienomis nuroti"», koks pareiš
kimas turi but pasiustas Tau
tų Sąjungai apie Austrijos fi
nansų padėtį. 

Vienoj plaueių daly randa
si Įstrigusi revolverio kuli p 

Francijos Politinis Nusista 
tymas Paskelbtas 

VOKIEČIAI NEPATENKINTI) I F T U V 0 J E 
FRANCUOS VALDŽIA. 

NAUJA VALDŽIA TAIPAT SPAUS VOKIETIJĄ 
i 

PARYŽIUS, birž. 18. — idant ,T. Sajmigaį butų pa-

kuogreieiaus atnaujinti ge-
ka. Nėra jokio kraujo p l u d i - M » n n santykius su bolševis-
mo iš žaizdos. Gydytojai tad 
Bako, kad tai geras ženklas. 
Bus imtasi atsargiausių prie
monių pirm mėginsiant iš
traukti kulipkn. 

Tnotarpu simpatijos ir są-
jausmo reiškimai ateina iš 
visų Austrijos dalių, iš viso 
pasaulio. Visi velija kuo-
greičiausio kanelieriui pasvei
kimo i r smerkia piktadario 
darbą. 

Praeitą pirmadieni Vatika
ne ftv. Tėvas priėmė 300 aus
trų pilgrimų. 8v. Tėvas kal
bėdamas reiškė pasibaisėjimo 
kanelierio pašovimą. Suklau
pę maldininkai su šventuo
ju Tėvu meldėsi už prelato 
Seipelio išgijimą. 

Austrijoje pamaldos. 
Suv. Valstybių sekretorius 

Hughes vyriausybės vardu 
prisiuntė simpatijos kable-
gramą. Reikšta vilties grei
tam išgiyimui. 

Vokietijos Reichstage pre
zidentas \Yallraf pažymėjo, 
kad Vokietija dalinasi su Au
stri ja ta baisenybe ir lindė
siu de] įvykusios piktadary
bės. Reichstago atstovai at
sistoję pagerbė sužeistą Au
strijos kanclierj. 

Praeitą trečiadienį Austri
joje visose kwščionių bažny
čiose ir maldnamiuose, taipat 
žydų sinagogose įvyko pamal
dos už kanelierio pasveikimą. 
Pamaldų laiku visur krautu
vės buvo uždarytos, vedamie
j i reikalai pertraukti . 

Kas veikias Austrijoj. 
Pačioje oficialėje Austrijo

je reiškiama didelė pagarba 
sužeistam ir sergančiam kan
elieriui. 

Aną dieną kunigas kanclie
ris Austrijos parlamentui į 
davė atsistatydinimo raštą. 

Tečiaus jo raštas nebepri-
imtas. (Tas atsitikimas rodo, 
kad kanclieris Seipel valsty
bės gerbiamas ir tuotarpu nė
ra kam jįj pakeisti. 

Pačiame parlamente prave
s tas žinomas normalus biud
žetas, už kurį kanclieris daug 
kovojo. Visos politinės pa r 

vesta kontroliuoti visas ga»-
rantijų sutartis. 

Herrioto kabinetas gamina 
[tris bilius parlamentui įduoti. 
Vienas bilius palies generalę 
politinių prasižengėlių amnes
tiją; antras—Lausannos su
tarties su turkais ratifikavi
mą; trečias — atšaukti visus 
Poincarės pravestus įstaty
mus, kuriais valdžiai teikia
ma diktatūra ekonominiuose 
reikaluose. 

Naujas prezidentas, Gaston 
Doumergue parlamentui pa
siuntė savo pirmąjį praneši
mą. Pranešime jis apie Vo
kietiją atsiliepia buvusio 
premiero Poincarės žodžiais. 
Vokietija turi faktais įrody
ti savo pasiketinimą pildyti 
taikos sutarties sąlygas. Sa
ko, Versailleso sutartis ne
paliečiama ir nepakeičiama. 

Prezidentas pažymi, kad 
Francija palinkusi taikon ir 

turės byt pavestas Taut,ų Sa- | apie tai negali but dviejų nuo 
jungai. Bus darbuojamasi, | monių. 

Naujas Francijos premieras 
Herriot parlamente vakar 
skaitė savo valdžios deklara
ciją, būtent, koks jos bus nu
sistatymas įvairiais reikalais, 
kokia jos bus programa. 

Kas link okupuojamo Vo
kietijos Rnhro krašto premie
ras pareiškė, kad; franeuzai to 
krašto i įea vakuos ia,. kaip il
gai negausią sau garantijos, 
kokia pramatoma ekspertų 
planuose. 

Nauja valdžia darbuosis 

tinę Rusija. 
Darbuosis, kad AVashingto-

ne kituomet padarytos sutar
tys butų ratifikuotos. Fran-
cija stovės už internacionale 
darbo konvencija. 

Valdžia griežtai stovės už 
Vokietijos isginklavimą. Tas 
klausimas artimiausioj ateity 

Italijoje Triukšmas Del 
Pragaišusių Socialisto 

— 

ROMA, birž. 18. — Kaip ži. Tuo susirūpinęs ir premie- : £ja 

Karo ministeriu paskirtas 
Vokietijos priešas. 

BERLYNAS, birk. 18. 
ĮFisos vokiečių politines par
tijos begalo nepatenkintos, 
kad naujon Francijos vald
žion karo ministeriu pašauk
tas gen. Nollet, santarvės mi-
litarinfcs kontrolės komisijos 
^pirmininkas. 

Vokiečiai pažymi, kad nie
kas kitas plačiaus Vokietijos 
nepažįsta, kaip tas generolas. 
I r niekas kitas negali but di
desnis vokiečių priešas, kaip 
jis. Čia pripažįstama, kad 
gen. Nollet yra didesnis na-
cionalis šovinistas už buvusį 
premjerą Poincare. 

Vokietijos Reichstago už
sienių reikalų komitetas su
šauktas susirinkimas. Ta
riamasi, kas vokiečiams pra
dėti šiame atsitikime. 

Monarchistai labiausiai už 
kitus nerimsta. Jų laikraščiai 
pažymi, kad Jai įvykę ačių vo
kiečių valdžios nerangumui, 
kuri be nieko niekur nesiduo
da franeuzu militaristų no-
rams. 

Vokiečiai socialistai apgai
li tą atsitikimą. Sako, tikė
tasi iš Francijps kairiųjų ko 
geresnio. Bet pasirodo tik 
vienas skaudus apsivylimas. 
Francijos kairieji nėrageres?-
ni vokiečiams už dešiniuosius. 

Birželio 24 išnaujo ims po
sėdžiauti Reichstagas. Gen. 
Ludendorff, Reichstago ats
tovas rengiasi atakuoti vald-

Liaudies dainų reikalu, švie 
timo Manisteris pakvietė p. 
Mykolą Biržišką pradėti rink 
ti mūsų liaudies dainas ir jas 
leisti atskiromis knygomis. 
Tam tikslui Šviet. Ministeris 
prašė sustatyti sąmatą 1925 

Obregono Valdžia Nusilenkia 
Anglijai 

lenkė Anglijai del politinio 
m. tą darbą atliekant reika- anglų agento Cummins depor-^ 

MEXICO CITY, birtž. 18.— (premieras MacDonald parla-
Obregono valdžia visgi imsi- mente paskelbė, kad Meksika 

bereikalo triukšmauja. Sakė, 
tegul Obregono valdžia pa-

lingoms išlaidoms padengti. į t avimo. 
Šiais gi metais Šviet, Ministe 
ris mano, galėsiąs tiems rei
kalams rasti • reikalingų, lėšt* 
knygų leidimo komisijos są
matoje ;(likučiais). P . M. Bir
žiška sutiko tą darbą dirbti ir 
tikisi, kad kitų metų pra
džioje galėsiąs jau išleisti pir 
mą tokių dafinų rinkinį. Jo ma 
nymu, rinkimo darbas, norint 
jį atlikti pilnai ir gerai, tu-

(Valdžia paskelbė pareiški
mą, kad neapribuotam laikui 

duoda faktinų priežasčių apie 
to agento nusižengimus. {Tai 
turi atlikti diplomatiniu ke

tas anglų agentas nebus lie- liu, bet ne be niekur nieko 
čiamas. Bus mėginta gra-Jžmogų pulti, reikalauti, kad 
žiuoju su Anglija susitarti,! jis apleistų Meksiką. 
idant tas negeistinas asmuo 
be prievartos apleistų Meksi
ką. ! 

iTečiaus jei artimoj ateity 
pasitarimai neduos geistinų 

. Anglijos valdžia stipriai 
stovi už Cumminsą. Nes jis 
uoliai Meksikoje gina anglų 
interesus. 

Anglija, dėlto, įspėjo Ob-

res trukti 10—12 metų. Jo ma 
nymu, tos medžiagos mūsų 
liaudyje pakaksią nmž daug 
10 tomų po 400—500 pusla
pių kiekvienas. 

Mokyklų sutvarkymo reika-
! ' lu . Šį šeštadienį, Švietimo Mi 

nisterijoj susirenka komisija 
iš pradžios mokyklų darbuo
tojų pragramai < liaudies mo
kykloms sustatyti. Dabartinė 
liaudies mokyklų programa 
yra tik laikinė. Sutvarkius 
liaudies, mokyklų programą 
Šviet. Ministerija rengiasi nu 
statyt galutinai ir liaudies mo 
kytojų seminarijų programą. 

Tuo būdu dar šiais metais 
visos bendro lavinimo mokyk 
los turės galutinai nustaty
tas programas. 

noma iš pirmėnių telegramų, 
nežinia kur staiga pragaišo 
turtingas socialistas Matteot-
ti, parlamento atstovas. 

Socialistai turi įrodymų, 
kad jų tas turtingas draugas 
pagrobtas ir nežinia kur nu-
kiništas. o gal dar ir nužudy-
Jas. 

Socialistai, suprantama, 
kaltina fašistus ir keiia tokį 
baisų triukšmą, kad senosios 
valdžios elementai bijo revo
liucijos. 

skirtumo ir balsavo už biud
žetą ta ip r kaip norėjo kanclie
ris. 

tTas Kari Jaworek, kurs pa 
šovė kareelierį, yra socialde
mokratas. J i s norKgo pasi
daryti galą. Yra gyvas, bet 
blogame padėjimo. Klausi
nėjamas jis padavė supainio
tus pareiškimus. 

Iš jo laiško, rašyto pačiai, 
patyriama, kad jis yra suk
čius. Bijodamas atsakomy
bės jis nusprendė pasidaryti 
galą. Bet pirm "to jam norė
josi atlikti didelę piktadary-
bę. 

Ligoninėje klausiamas jis 
sakė, kad tai atlikęs kitių lie
piamas. Bet kas tie įriti, jis 
nesako. 

Socialdemokratai mėgina jį 
užsiginti. Pažymi, kad Ja-
worek pakvaišėlis ir part i ja 
už j# piktus darbus neatsa-

tijos atsisakė sa*o pažiūrų Ko. \ 

ras Mussolini. Nes kairieji , 
grūmoja jo valdžiai. 

Dėlto pagrobimo ir triukš
mo iš Mussolini kabineto išiė-
jo pora ministeriu. Atsista
tydino ir Romos policijos vir
šininkas, kurs kaltinamas buk 
leidęs įtariamiems pagrobime 
fašistams pabėgti iš Romos. 

Premieras Mussolini skel-
bia, kad jo valdžia kaltinin
kus suseks ir jie neišvengs 
bausmės, nežiūrint to, kas jie 
toki butų, kadir fašistai. 

Bet kairysis parlamento 
sparnas šaukia, kad Mussolini 
valdžia fo pagrobimo reikalu 
mažai veikia, kad piktadarius 
globoja. 

Pranešta, buk karalius su
šaukęs konferencijon visus bu 
vusius premierus kartu su 
premieru Mussolini ir< buk 
tartasi, kokiu būdu apdraus
ti salį nuo revoliucijos. • 

Rodos, kad dėlto įvykio su
kils socialistai i r atliks negir
dėtas valstybėje perversmes, 
žinoma, pirmiausia nušluoda
mi Mussolino valdžią. 

.Turi but aiškur kad taip 
nebus, kaip triukšmaujama. 
Tai valdžios priešų propa
ganda. Nes Mussolino val
džia gana stipri. Mussolini 
turi šimtus tūkstančių juod-
marškini,ų fašistų. 

Į Lincoln parko žvėryną at
gabentas jaunas dramblis iš 
Indijos. Dar visai mažas, 
sveriąs vos 80Q svari|. 

LEIDŽIA GRYŽTI IŠTREM
TIEMS VOKIEČIAMS. 

PARYŽIUS, birž. 18. — 
Aukštoji Rhinelando komisi
ja leidžia 7,000 vokiečių gry-
žti į savo tėviškes Ruhro te
ritorijoj. Tie vokiečiai yra 
dalis tų, kuriuos okupantai 
ištrėmė neokupuoton Vokieti
jon. 

KONVENCIJOJE BUS 464 
MOTERYS. 

tVASHINGTON, bir. 18,— 
Demokratų partijos naciona-
lėj konvencijoj New Yorke 
dalyvaus 464 moterys delega
tės iš įvairių valstybių. 

Vienos iš jų bus tikros de
legatės, kitos anų padėjėjos. 

LEOPOLD NUŽUDĘS 
FRANKS. 

Laikomu kalėjime milionie-
rių sunu, Nathan Leopold ir 
Richard Loeb, už vaiko 
Franks nužudymą nenorėjo 
prisipažinti, katras įų valdė 
automobilių, gi katras vaiką 

r automobilinį žucjė. 

Visas laikas už tą žudymą 
jiedu kits kitą kaltino. 

Pagaliaus tomis dienomis 
Leopold išpažino, kad jis nu
žudęs vaiką, gi Loeb valdęs 
automobiliu. 

rezultatų, tuomet Obregono regono valdžią laikytis dau-
valdžia varu jį pašalins iš giaus tarptautinio mandagu-
Meksikos ribų. mo. Kitaip gi turės prisiim-

Obregono valdžia staiga su- ti savo elgimosi konsekvenci-
minkštėjo, kuomet Anglijos .įas. 

SMITU PRIEŠINGAS TAI-
SYKLES KEITIMUI 

BOLŠEVIKAI TURI 
KONGRESĄ. 

MINERALINIAI VANDENS. 

Nesenai pasirodė Kaime 
Birštono " B i r u t ė s " šaltinio 
vanduo, kuris savo sudėtimi, 
kaip patirta specialistų, pil
nai atatinka Nildengeno van
denims. Šis vanduo pasak 
gydytojų, esąs labai naudin
gas ir sveikas gerti sergan
tiems nervais. Birštone, kol 
kas esąs apsemtas Nemuno 
dar vienas mineralinių van
denių šaltinis "Viktori ja ," 
kurio vanduo ypatingai nau
dingas gerti sergantiems vi-
durhj ligomis. Šiems šalti
niams išnaudoti yra įsikūru
si Kaune tam tikra bendro
vė. " B i r u t ė s " šaltinio van
denį jau galima gauti Lietu
vos viešbuty. 

MASKVOJE RASTA NUOS 
TABUS POŽEMINIS 

URVAS. 

"Echo de Paris*' praneša, 
iš Maskvos, kad ' t en Diautrie 
vkos g-vėj rastas požeminis 
tunelis, einąs į Kremlį. Tune
ly našta daug žmonių kaulų. 

NEW YORK, biri . 18. — 
McAdoo šalininkai, kad už 
tikrinti jam nominavimą, ta
riasi ateinaučioj demokratų 
konvencijoj pakeisti nomina-
vimo taisyklę. Nori, kad ka
ndidatas į prezidentus butų 
nominuotas konvencijos did
žiumos, bet ne dviejų trečda
lių delegatų. 

Gubern. Smith, kuris tai
pat tikisi nominacijos, prie
šinasi tos: taisyklės atmainai. 
Sako, kandidatas turi |mt no
minuotas dviejų trečdalių de
legatų. 

SUSEKĖ EKSPLIOZIJOS 
PRIEŽASTĮ. 

SAN PEDRO, CaL, bir. 18. 
— Komisija tyrinėjo įvyku
sią eksplioziją karo laive Mis-
sissippi. Susekta, kad anuo
tos magazine permažas oro 
spaudimas pakėlė nelaimę. 

Kitas nereikalingas iš ar-
motos šūvis įvyko, kuomet ne
šamo lavono ranka užkabinta 
UK anuotos rankenos. 

MASKVA, birS. 18. — Čia 
prasidėjo žinomo bolševikų 
trečiojo internacionalo kon
gresas. Pranešta, buk iš 64 
šalių raudonieji atstovai da
lyvauto. 

20 NUSKENDO SU LAIVU. 

CHRISTIANIA, birž. 18.— 
Norvegų garlaivis Haakon 
Jar l nuskendo susidaužęs su 
kitu garlaiviu. Žuvo 20 as
menų, didžiuma moterių su 
vaikais. 

O R A S . 

CHICAGO. — feiandie ne
pastovus oras; gali but griau
smų, lietaus; maža atmaina 
temperatūroje. 

P I N I G Ų K U R S A S . 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.30 
Francijos lOO-'frankų 5.38 
Italijos 100 lirų 4.34 
Šveicarijos 100 fr. 17.59 

Klaipėdos krašto ūkio pa
roda, 'kiek girdėti, yra nukeltą 
į rudenį. Ji*butų turėjusi į-
vykti geg. 25—28 d., Paupių 
dvare ties Klaipėda. Atidė
jimo priežastis ta, kad Lau
kininkų Rūmai dabar reorga^ 
nizuojasi i r dėlto prirengia-
m$JU parodai darbų nebepa-
spėta atlikti. 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
ii 

P E R 

DRAUGĄ JJ 

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. 00., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, UI. 
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vale. 

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

DRAUGAS" 
Eina kudieną Sskyrua nedėldieniua 
t M«Unu $6.00 
. Paiei Metų |8.00 
VI prenumeratą mokasi ttkalao. Lai
kai tkaltoei nuo nkrašymo dienos, 
M nno Naujų Metų. Norint permai
nyti adresai visada reikia prisiųs
ti ir tenai adresas. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant trasoje ar ex 
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus i registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 
8334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 
Tol. Roosevelt 7791 
•IMIIINIIIIIIIHIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII1U 

TRUPINIUKAI 

I Ukų Bažnyčios moksle. O vi-1 
sas skirtumas yra tame, kad 
Katalikų Bažnyčios moksle 
nėra tų klaidų, kurios visa 
gerą suėda kaip vėžys. 2?ei 
Krikščionybės Įsteigėjas, nei 
jo mokinis Tomas More, nei 
krikščioniškojo komunizmo 
vykintojai, katalikų vienuo
liui, niekuomet nesivadovavo, 

bocialistine neapykanta, ko
munistiniai žvėrišku žiauru-

• aa.ęe a i 
PRADŽIOS M 0 K S U S I I T U V O I . 

*** »** •** *•- I », y 441 IMtjji 

? 

mu. 
O kas svarbiausiai, tai jie 

visi pamatą turėjo savo idė-

I joms: tikėjimą į Dievą ir viltį 
amžinos gyvybės. 

Kuomet prie krikščioniško 
jo mokslo idėjų prisidėjo žy
deliai Marksai. — Engelsai, 
kuomet valstybę tveria Rusi-

Lietuvos Universiteto rak-!** sužvėrėję mužikai, tuomet 

KEBU 2 U. 

torium išrinktas kuone vien
balsiai kun. prof. Dr. P. Bu
čys. Universiteto rektorių 
renka patys profesoriai, ku
rių tarpe yra katalikų, bet 
dar daugiau socialistinių bo-
dievukų. Ir jeigu kunigas ir 
vienuolis vienok tapo išrink-. 
tas net bedievukų balsais va 
dovauti vyriausiai Lietuvos 

iš krikščionybės idealų jie 
padaro karikatūrą. 

kunigas tik-
juos 

tas vienuolis ir A W H a 

rai yra visa galva nž 
pačius vyresnis. 

Vienkart reikia džiaugsniin 
gai pažymėti, kad Lietuvo
je tarp mokslo vyrų, nors i c 
nepajėgiančių dar pasiekti 
krikščionybės tiesos, visgi fa
natizmas ir neapykanta su
mažėjo. 

*'Laisvė* * praneša, kad pas 
kutiniu laiku Maskvoje "į-
vyksta daugiau nusižudymų". 
Nusižudymų Maskvoje įvyks
ta daugiau ne paskutiniu lai
ku, bet nuo to laiko, kaip i 
vietą tikėjimo ir vilties bolše
vikai įvedė neapykantą ir at 

Mnokslo įstaigai, tai tur but < i k r a t £ «prietarų'' apie amži
nybę. Nuo to laiko Rusijos 
žmonės kasdien daugiau ima 
manyti, kad nėra jokio gy
venimui tikslo. Ir žudosi. Bet 
matyt, kad jau tų nusižudy
mų tiek daug įvyksta ,kad ir 
bolševikų spauda nebegali už 

Kun. prof. Bučys 'Ameri
kiečiams, ypač Cliicagiečiams 
yra neužmirštams. Jo darbai, 
jo begalo meilus asmuo per
daug yra žinomi visiems, kad 
reikėtų kartoti. Kun. prof. 
Bučys atvažiuoja Chicago n' 
liepos 3 dieną. Federacijos ap 
skritys nutarė tinkamai bran 
gų svečią pasitikti, iškeliant 
jo sutiktuvių pietus ir įtei
kiant jam dovaną. Tie, kurie 
apsiėmė tam tikslui pasidar
buoti, ir tie, kurie prisidės 
prie dovanos nupirkimo, da
bar turi dvigubą akstiną. 

Nes dabar mes sveikinsime 
kun. prof. Bučio asmenyje ne 
tik mokslo vyrą, netik visuo 
menės veikėją, netik didelės 
Šventenybės kunigą, bet ir 
Lietuvos Universiteto Rekto
rių, Lietuvos mokslo vyrų va 
" % • v s * 

Nuo šviesos prie šešėlio, 
nuo šviesaus garbingojo Uni
versiteto Rektoriaus prie tam 
šiųjų komunistinių barberių, 
redaguojančių "Laisvę." Jie 
rašo apie komunizmo istoriją 
ir teisingai pažymi, kad ko
munizmo tėvas buvo Angli
jos mokslo vyras garsus is
torijoje Tomas More. Jis .gy
veno pabaigoje 13 ir pradžio
je 16 šimtmečio. Jo veikaias, 
i i 

aištinio turinio veikalas. 
'* Laisvės'' redaktorių tur 

but labai nustebinsime, jeigu 
priminsime, kad Tomas More, 
komunizmo tėvas, yra Katali
kų Bažnyčios šventasis ir ken 
tėtojas, nes tapo nužudytas 
už savo prisirišimą prie Die
vo ir Bažnyčios Anglijos eu-
gyvulėjusio karaliaus. 

a N-nos" tai išgirdusios ap 
sidžiuags ir pasakys, kad tarp* 
pjuodųjų klerikalų" ir "rau 
donų jų bolševikų" nėra skir
tumo. Yra. Kas tik yra gero 
socializmo moksle, kas tik y-
ra jgerro komunizmo moksle, 
tą* petį rasi Kristaus Kafcv 

jau amžinas likimas. Jeigu 
juos neįveikia krikščionybe į-
tikindama ir at vesdama atgal 
prie išganingos tiesos, tuomet 
bedievybė pati f sau padaro 
galą. 

sTRUMPOS ŽINIOS. 
Švedijos valdžios krizis 

Švedijos ministerių pirmi
ninkas pareiškė, kad nors vai 
džios patiektas apsigynimo į-
statymo projektas atmestas, 
visgi jisai pasitiksiąs ir to
liau valdžioje. 

F INANSŲ Ministerijos Cuntralinio Statistfcos Biuro 
"Statistikai B i n k i a i s " kebai Įdomus kastinys. Jis visu* 

susideda iš statistikos lentelių, kurių antgalviai ratomi lie
tuvių, francų ir anglų kalbomis. Taigi l is biuletinis gali ir 
tarptautinei publikai paskleisti apie Lietuvą labai rimtą, o-
bjektingų ir konkrečių žinių, ftių metų balandžio nnmeris 
labiausia mane sudomino trimis pradžios mokyklų statisti
kos lentelėmis i i vasario 1 d. Skaitmenys tai sausi dalykai, 
bet iš jų galimą daryti visai ne sausų išprotavimų apie Tarų 
tos daromą pažanga. Tokių išprotavime ir bandysią čia I p 
dyti apie pradžios mokslą Lietuvoje. 

MOKYKLOS IR MOKYTOJAI. 

Priverstino ir visuotino mokinimo mūsų Tauta dar ne-. 
įsivedė. Ir tai labiausia del stokos prisirengusių mokytojų. 
Vasario 1 d. Lietuva (be Klaipėdos) turėjo 2,020 pradžios 
mokyklų su 2,695 mokytojų ir 117,564 mokiniais. 2 milionu 
kraštui šitos skaitlinės yra permažos. Jei butų įvestas pri
verstinas mokinimas išpradžių nors tik 4 metų (prileiskim. 
vaikams nuo 8 iki 12 metų), tai ir tuomet atsirastų Lietu
voje virš 200,000 mokyklos amžiaus vaikų. Šitokiam skait
liui reiktų arti 5,000 mokytojų. Dabar-gi ner iškur jų jauti. 
Nes ir dabartinėms mokykloms gerai prirengtų mokytojų 
trūksta ir daugelis mokytojauja be tinkamo cenzo ir prisi 
rengimo. Šiandie, rodos, tik vienas Šiaulių apskritys turi' 
tiek mokytojų, kad galėtų jau įvesti priverstiną ir visuo
tiną vaikų mokinimą. 

Nors priverstino mokinimo Lietuvoje kol kas dar nėra, 
vienok analfabetų nuošimtis jaunimo tarpe liks labai ma
žas. Mat daugelis vaikų pramoksta skaityti ir rašyti už mo
kyklos sienų — pas davatkas arba šiaip jau šeimynose nuo 
mokytesnių brolių ar kaimynų. 

Galima džiaugtis pradžios mokytojų tautiniu sąstatu. 
Sudarydami 84 nuošimčius krašto gyventojų, lietuviai turi 
88 nuošimčius savo tautybės mokytojų. Kitos Lietuvos tau* 
tos i rg i nenuskriaustos, nes kiekviena jų turi mokytojų 
nuošimty beveik lygų savo tautiečių nuošimčiui, būtent: žy
dai 7.2 nuoš.; vokiečiai 1,4; rusai 1,3; lenkai 0,0; latviai 
0.3; gudai 03. Reiškia, kiekvienos tautos vaikai turi savo 

Kun. K. Amtepoaartis supy
ko ant "Draugo" už tai, kad 
mes patalpinome fcerb. kun. 
pral. M. Krušo biografiją ir 
pažymėjome, ką jis savo ku 
iMgavitRo laike yra gero pa 
daręs. Kun. Ainbrozaitis py
ksta, kam mes nepagyreme ki 
tų, kurie soiyg jo nuomones 
daugiau, negu irai. Krušos 
yra Nnuopelnų' padarę, pav. a. 
a. kun. Kalesinskas, a. a. kun. 
Kriaučiūnas ir kitL 

Kun. AmbrozaiSiui galime 

katalikų laikraštyje "Dirvoj Mums begalo nemalonu da
le. f$ Galūne nttikrinti, kati jryti kunigams tokias pasta-
neivienas iš tų, kuriuos fa-ibas. Bet stovėdami sargyboje 
gyrė kun. Ainbrozaitis, ktjp ae kmigų, kurt katalikybės 

paaiškinti, kad butmne para- netakto, nei kiek net ant s°-
šę ir apie mirusiųjų nuopel
nus, jeigu kuris nors iš jų 

tylėti. 
Taip, taip. Bedievy-bės toks j toutjįės ^ j ^ ^ m0kytoju*. Tai visai sulig pedagoginės 

taisyklės. But labai gera, kad tas pats proporcingumo prin
cipas butų pritaikintai ir tikybų atžvilgiu. 

Mokytojų trukumą išduoda ir jų praktikos metai. Net 
55 nuoš. mokytojų mokytojauja nuo 1 iki 3 metų; arti 38 
nuošimčių nuo 3 iki 6 metų. Ir tik 4,4 nuoš. mokytojauja 
daugiau 15 metų. Dabar dedama daug pastangų, kad mo
kytojų atlyginimas butų kiek geresnis negu tokie pat kips 
nio valdininkų. Tuomet mokytojai nemes savo praktikos 
del pelningesnių vietelių biuruose. 

MOKINIAI 
Prieš karą lietuvių nuošimtis pradžios mokyklose bū

davo kiek mažesnis negu kitų Lietuvos tautų, nes TUSU poli 
tika prie to vesdavo. Dabar-gi, po 6 metų valstybinės orga 

Vokietija protestuoja . 
Vokietija reikalauja iš Tau 

tų Sąjungos priversti francu-
zus pasitraukti iš okupuoto 
Sarros krafto-

Gausi dovana. 
George — F. Baker sutei

kė $5,000,000.00 dovanų Har-
vard universitetui, kad butų 
įsetigta komercinė mokykla. 

tai imfusieji kun. Kriaučių-
i 

nas, Kalesinskas, Staniuky-
nas, Serafinas bei gyvieji — 
kun. Skrir&a, Albavlčius, Vai 
čiunas, ir visi, tikrų nuopel
nų vyrai, niekuomet nebend
radarbiavo bedieviškame lai-, 
kraštyje ir nerašė /plepalų ant 
savo brolių kunigų, nei ant 
katalikiškos spaudos. 

Laibai gaila, kad kun. Ain
brozaitis, tiek jau patyręs 
visokių nemalonumų del savo 

natvės nepasimokino. 
Anuomet kun. Brigmanui 

mes nepraleisime nei vieno to 
kio apsireiškimo, * u r kuni
gas pats «*res negerbdamas, 
viešai save žemins, eidamas 
į talką su bedieviais. 

Tiek tik linksma, kad tokie 
atsitikimai yra ne ant pirš
tų, bet ant vienos nykštic* 
suskaitomi. 

brozaičiui, turime atkartoti, 
kad negražu yra net papras
tam katalikui bendradarbiau 

butų gavęs paaugštinimą. ^ijpateniijome, dabar kun. Am-
rusieji nuopelnų vyrai, iš au-
gstybių žiūrėdami į mūsų ŽJ-
mę tikrai nesupyko ant 'D.", 
jeigu parašyta tapo kas nors'ti su bedieviais, bedieviško-
gero apie' vieną žmogų, atė
jus progai. 

Bet mirusieji mūsų didvy
riai beabejo susiraukė, pama
tę, kad kunigas ir dar senas, 
savo piktumą patalpino ne-

joj spaudoj. O visiškai nedo
vanotinas yra dalykas, kuo
met kunigas tai daro ir dar 
taip negražiai, kaip kun. Am
brazaičio pasirodymas "©ir-
voje." . 

mis pasiekdami pradžios mokyklose 84 nuošimčio, žydai 
(8,8 nuoš), lenkai (3,2 nuoš.), vokiečiai (1,8 nuoš.) ir lai 
viad (0,7 nuoš.) turi net kiek didesnį nuošimtį savo vaikų 
pradžios mokyklose. Tik rusai (1,2 suos.) ir gudai (0,2 

gaites labiau stumia į mokyklą negu brenrukus. Pradžios 
mokyklose yra žydų berniukų — 4,206, o mergaičių net 6,-
095. 

Taigi ir mokinių nuošimčių pradžios mokyklose lietu
viai nebenusileidžia svetimtaučiams. Reik tik visą daryti, kad 
ir gimnazijose ir universitete mūsų tautiečių nuošimtis pa
kiltų iš 00 bent iki 84. Tuomet ir aukštojo mokslo srity ne
bebūsim atsilikę nuo savo kaimynų piliečių. 

MOKINIŲ AMŽIUS. 
Del biednumo, nerangumo ir del blogo susisiekimo, Lie

tuvos žmonės vėlai pradeda leisti savo vaikus mokyklosna. 
Beveik visur Lietuvoje vaikai pradeda vaikščioti mokyklon 
fsukiiMrta jau sulaukė 10, U ir 12 metų. Labai riškią ir 
malonią išimtį šiuo žvilgsniu padaro tik Vilkaviškio apskri
tys: čia vaikai pradeda mokyklon eiti būdami tankiausia 
7 ir 8 metų. Oai šis viensėdžių kraštas turtingesnis, gal la
biau susipratęs ir mažiau nepasitiki naminiu mokinimu, ne
galėčiau ištolo spręsti. 

PADARYTA PAŽANGA. 
ir tai sunkiausiomis karo sąlygomis, iššaukia nemenką 
džiaugsmą lietuvio širdy. Kai prieš karą mūsų pradžios 
mokyklose būdavo 40—50,000 mokinių, o dabar po 5 metų 
darbo jau turime arti 120,000 moksleivijos, tai pažangos 

BEKEViy INKVIZICIJA, 
PEKINAS. Holung — 

Kiang Mandžurijos provinci
jos gubernatorius pasiuntė 
bolševikų vaklžiai smarkų 
protestą prieš nežmonišką, 
žmonijos isterijoje negirdėtą 
žiaurumą. Komunistų (bolše
vikų) valdžia privertė 300 ru 
sų pabėgėlių grįžti atgal is 
Mandžurijos į Rusiją. 

Vos tie nelaimingeiji M) 
žmonių tepėjo įžengti 8ovKHu 
žemėn, kaip padarytu jients 
aštrus bandymas - - inkvizi
cija. Kurie iš nelaimingųjų 
neužsigynė Dievo ir pasisakė 
esą tikinti j Dievą, tuos So
vietų valdžios komisarai gy
vus suvarė į jų pačių iškastus 
grevius, o likusius paliepi* 
užkasti. 

Tai 20 amžiaus bedievių 
inkvizicija. Plaukai šiaušiasi 
girdint tokius žiaurumu^. 

nisacijos, ir lietuviai susilygino su kitomis Lietuvos tauto- fakto nebeužrėks nei lenkai, nei mirties pranašai "pažangie 

nuoš.) šituo žvilgsniu yra bent kiek atsitikę. 
nu save įpratimu vaduodamies, vis dar mokslą skiria labiau 
berniukams, negu margaitėms; mokinasi 57,885 berniukų 

ir tik 41,044 mergaičių. Šis skirtumas tuo didesnis, kur žmo
nės tamsesni, kur arčiau Lenkija.* Alytaus, Zarasų, Tra
kų, Seinų apskričiuose ir Žemaitijoj. Bet Kauno mieste šis 
skirtumas jau beveik išnyksta. 

Atbulas reišlpnys pastebimas tik pas šydus, kurie mer 

se skaitliumi, bus didi savo darbais, ir Dievo Visagalio padė

čiai." Lietuva stiprėja mokslingumu, o tai yra tikriausias 
preliudium visokeriopos galybes ir tvarkos. Koks likimas 
galėtų ištikti mūsų mažą armiją — mes nežinome. Bet švie 
si, kultūringa, tikinti ir teisinga Tauta, kad ir maža savo 

dama paims likimą į savas rankas, garbingai gyvens ir nie
kuomet nepažemins Lietuvio vardo, Tai todėl ir kalbu vi
sur prie pragos, kad Respublikos biudžete pirmenybę rei
ktų užleisti ne krašto. Apsaugos, bet Švietimo Ministerijai, 
kuri yra tikriausia ginėja ir auklėtoja Tautos Valios ir Di
dybės. 

K. P. 

PAIEŠKOJIMAS. 
— i • • • 

Lietuvos Konsulatas Chi-
cagoje paieško Juozo Skiriaus 
iš Skaudvilės va!š<\, Taura
gės apskr^ atvykęs Amerikon 
1923 metais. 

Kas žino apie čia i-sskoma 
asmenį, malonėkite pranešti 
Lietuvos Konsulatui, 608 So. 
Dearborn st., Cliicago, UI. 

Su pugarba, 
L. Gaižaitė. 

Konsulato Sekretorius. 

Rusų Lenkų santykiai. 
Čičerinas, bolševikų užsie

nių reikalų komisaras, pasiun 
te Lenkijai notą, nurodyda
mas, kad Lenkija laužo fty-
gos sutartj, spausdama tauti
nes mažumas. • 

Francijos komunistinių at
stovų dalis išvažiavo Mask
von dalyvauti 3-j© interna-

suvažiavime. 
* « • 

Anthony Maure. 

ROMA VALERIJONO LAKAIS. 
PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA. 

Vertė A. Matutis. 

Tąsa. 
SYLVIS (kosti). 
QUARTO: Ha, ar girdėjai tą kosu-

lį> (Patemija Ceciliją). A, ten tai stovi 
Utopija" yra tikrai komu-4 mūsų kalinys. 

(Jiedu apstoja ją). 
DIDAK1S: Moteriškė, pažvelgk į 

mane yr krikščionių čia susibūrusių? 
CKCILIJA: Nepažvelgus į tamstą 

turiu pareikšti tiesą, jog as nerege. 
VISI: Neregė! 
DIDAKIS; Lūkėkite ,kareiviai! Aš 

tikiu, jog ji apgaulioja mus. Jeigu ji butų 
nerege, tai žibinto nelaikytų savo lan
koje. (Pakeldamas savo darvofešsę prieš 
jos veidą). — Taip, ji yra neregei — Kam 
gi nešioji šį žibintą? « 

CECILIJA: As nešioju tam, kad ap
šviesti tamsius ir tvankius kelius |iiiose 
urvuose, kad silpnoji jo šviesa r&dytų 
kelią tikintiesiems. — Tiesa, jog aš ne
galiu Tegėti, tečiau — kiti gali. — 

DIDAKIS: Tadgi, atsakyk man: ar 
čia tai jų susirinkimo vieta? 

CECILIJA: Jeigu neldystu, tai taip. 
DIDAKIS; O kur yra tavo draugui? 
CECILIJA: To nš negaifti pasakyti. 

Tamsta pats turėtum jų ieškoti. 
DIDAKIS: Bičiuliai, butų tai juo

kinga del mūsų žygiuoti gatvėmis, kad 
sargyboje pristatyti ją ptfrfėktui. NTe-
eiau nei vienos dienos neprivalo būti t)« 
aukos. Taipgi, nuJydekite ją prieš pre
fekto tribunolą. Bet, lūkėkite, o kas gi 
čm ihmba? — A—&a1 tai kitas krikš
čionių šuo! — Kareiviai prisiartikit, ir 
prikelkif jį — taip — tvirtai suriškite jį. 
— Nungij su tais niekšais pirmyn ir , 
marš! 

(Jie išvelka Ceciliją, sykiu Silv}). 
Visi išeina. 

A^T^ROJI VAIDYKLĄ. 
Gatves reginys Romoje, 

(fema trys valfriMasy apsirengę pra 
stais ir sulopytais švarkais). 

PETHJJtFS: Šian, veikav *&&**& ir 
suloikim kauliukais. Ši,vieta bus ^ėra. 

JUDAS: Taip, bet gi mūsų tik trys. 
D lošime reikalinga dar vienas drangas. 

F E T H J I J D S : A, J u d a i / t u ^ i a Jo. 
Tuo tarpu pažaisime k taip; neuisilgo gal 
kma nors prisitelks prie tuu&ų. Ch^ij^u. • 
skubiau, ot ir eina. (Meta kąuKufeus). 

Keturi, aituoai, dešimts! 
JUDAS (mesdamas kauliukus): Še

ši, septyni, vkmuolika! 
PEDJKAS: {ir-gi mesdamas): Keturi 

po šešius, — išlaiinėta! 
PETLLIJUS: Kad tave kur vanagai 

ir su tavo laime. Dar kartą mesiu. (Me
ta). Du po keturius. 

JUDAS (mesdamas): VaHo! Jupite
rio vardan! Trys dvylekėsi 

PEDRAS: Jus, vaikaį nemokate loš
ti. (Meta). Trys tūzai, — išlainieta! Va-
lio! 

PETILUUS: Aš su tavim daugiau 
nebelošiu. . 

JUDAS: Nei .aš nebelošiu. Visai ne
turiu noro. 

PEDfiAS: Vaje, Žiūrėkit, kas čion at 
eina. — Negaliu akimis tikėti. Taip. tai 
Tai'cizijus, našlaitis. Norėčiau žinoti, kur
gi Jis iena , daba^? Paprašykim, kad su 
mumis paloštų bent truput}; tada loštume 
partneriais, ir launė gal atsiineinys. 

PSTILUUS: Gerai sakai. Tadgi, kal
binkime, kad prisidėtų. Jis turėdavo ge
rą ranką kiekviename lošime. 

(Įeina Tarckijus). ' 

mis. Juk tu eęi ^eras draugas. 

PEDEAS: Valio, Tarciaijau! Šimtas 
metų, kaip nemačiau tavęs. Eikš-čia ir 
Išlošime valandėlę. 

^TABCIZUUS; Brangus draugai, aš 
dabar negaliu su jumis lošti; pirma turiu 
atlikti didingą pasiuntinybę, o jau paskui 
tai galėsiu dalyvauti jūsų lošime. 

PETTLLJUS: Niekus kalbi. Savo pa* 
siuntinybę atliksi paskiau. Priešginių aš 
neapkenčiu. 

JUDAS: Taip, tu turi prisidėti prie 
mūsų ir tai tuojau! Ar klausai? 

TARCIZIJUS: .Mviinuausteji drau
gai, aš prašau ir meldžiu nesulaikyti ma
nęs. Nungi žaisti aš nepaisau ir neaoriu. 

PEDRAS: Nepaisai ir nenori? Tai 
€aip gražiai tu atsakai savo draugamsL 
Nepaisai? Bet gi tu turi! - (šiurkščiai). 
Ekš-čią ir sėskis su mumis ir tai tuojau, 
kitaip rMversiu tave! 

PETILUUS <j sali vaikaais): Drau
gai, jis turi ką nors tekio krutinėję. Žiū
rėkit, kaip jis laiko savo ranką ties kru 
tinę. 

PEDRAS: Taip ir aš pastebėja-u jo 
amką, esančią ne vietoj. (Geriausiai į Tar 
ciz^ų,) Ką-gi ^i turi savo antyje, Tar-

A o į^auf įBene . laišlią? Duok ^ man. o as 
^;. ysiu. V'. 

(Bus daiĮgiiu). 

^loąipą. .i-

* 

A» 

* i -̂ , 
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LIETUVIAI AMERIKOJE IUZERNE, PA, 

C I C E R O J E 
ATGARSIAI Iš UŽBAIGI

MO VAKARO. 
15—IV įvyko mokslo užbai 

gos vakaias par. svetainėje. 
Žmonės, kurie buvo šiame 

vakare, labai patenkinti, ži
noma, tie nepatenkinti, ku
riems vėliaus atėjus reikėjo 
s to veik Taipgi žmonėms labai 

Senberniai, mėgsta skaityti 
"IX", bet jie pyksta ant *D.' 
koresp. kam jis lemia į jų tar 
pi} ir sužino jii slaptybes. 
Mat, " D . " koresp. žino apie 
epartmenta, apie inportuotus 
koniakus iš 4<stalyeiosM ir 
panašiai, bet jie jokiu bū
du negali sužinoti kas tai 
per vienas tas " D . " kores-
]>ondentas. Čia jiems didžiau 
šias galvosūkis. VTyrai, kava
lieriai, ga lvokite, o aš apie patiko B. Mastausko kalba, 

sako per Cesnulio kalbą t a i / j u s v;^ m jysiu. 
riekurie snaudė. 

J. Zalagėnas atsisakys nuo 
aekrisiijonystės turbūt paėmė 
atgal Darbininku užeigą į sa
vo rankas, nes aną rytą teko 
pastebėti, kad su šluota vari-
lėjo dulkes. 

Anastazas Vaianėius Jr. 
užbaigė šv. Bedo Kolegiją. 
Kaip girdėtis ateinantį nitle-
Hiano stoti į naująją stato
mąją Jo Km. Kardinolo se
minarija. 

Koresp. 

L. Vyčių 14 kp. laikys svarbu 
susirinkimą seredos vakare 
7:30 v. v. 

Visi nariai lai turi už prie 
dermę atsilankykit į šį su 
sirinkinia. 

Valdyba. 

Čia kaip girdėtis bus tve
riama nauja parapįja. Šitose 
apielinkėse ym apsigyvenę 
daug lietuvių, taip, kad suė
jus į krūvą pasidaro apie 500 
šeimyną. Darbas jau pradė
tas dirbti. Yra išrinkti keli 
kouutetai, kurie kaip girdėtis 
turi nupirkę didelį plotą že
mės ar už 10 tūkstančiu ir 
kurie su visu smarkumu dir
ba tolimesnį darbą. 

Birželio 22 d. naujos baž
nyčios reikale įvyks masinis 
susirinkimas 2 vai. po pietų 
-p. Mockakuo svetainėje. Ko
mitetas kviečia šian sus-man 
visas apielinkinius lietuvi ss, 
nes bus daug naujų reikalų 
svarstyti, kad neatstlankiosic 
ji paskui nesigailėtumėt. 

Koresp. 

NEVVTON FALLS; OHIO 
Nors čia mažai ateiviu yra, 

Moksleivis Norus kož-kodol į bet daug atvažiuoja iš kitų 
nulindęs sugrįžo namo iš ko-.miestelių. Aš patarčiau, kad 
legijos. Mokslus einant visko to nedarytų, nes čia mažai 
pasitaiko, kartais reikia du 
metu sėdėti vienoje klasėje. 

Kaip girdėtis V. Sodaitis, 

darbų yra, kur pirma dirbo 
15 šimtų darbininkų, dabar 
dirba tik apie 500. 

užbaigęs H. ir apsigyveno Ci-Į Taii>gi atsirado daug įvai-
eeroj. Mat visi į tą garsųjKjįc agentų, kurie pardavinė-
Cieerc. Gerai, yra vietos. Va-j ja mažos vertės ukes. Verta 
žiuokite Cieeron. išsisaugoti. D 

tiyėią. Kmi§> Ui roatara ir ge
ra matant tuos nekaltus kū
dikius arti****** prie sav* 
Viešpaties. Ksd Dievas d*»-
fcų, jie 'risi išbertų -gerame ir 
nenuklysta į blogų draugų 
tarpą. Tėvai, saugokite savo 
vaikučius nuo «Wogos gatvės 
įtakos. Byla. 

MONTELLO, MASS. 

Aukos Surinktos Birž. 8, 1924 
laike Kertinio Akmens 

pašventinimo; 

(Tas* ) . 

A. Kulbis, O. Patiul iene. B. šraikie-
nė, J. Rūstūs, A Dalne l i em, J Bar 
tušis, Z. Savickienė, A. Štumbris, H. 
Slogiem-, A. 'Itoteišyrieiua, B. Tveri 
onas, J. Bubnts, O. Stanevičienė, P. 
Joškienė, P. č lžauskas, W Purei-
ka, J VilkiŠius,' p. Antanavice, G. 
Petkus, J. WaJetrs, F.r.' Ambrosiu- 5 
nas, P, ZogaM, K. GaauniB, J. Klrk-
na, C. Klnežienė,, p . Laklenė, P 
Lakas, A. Vaišvilienė, h. Butkewics 
S. Szurts, Pr Mikolaitis, S. Mėliais, 
B. Bytautienė, A. Mikaitis, Joe H c 
ases. J. Kun-čas, P. Kunčas, E B a u -
zienė, J. Pranewicxe, 

B. K. Krutulis, A Saeauskis, D. 
Tamošiūnas, K. Burbs , M. Arabu-
kienė, V Petrošius, P- Dambraus
kas, P. .Gailius, M. Adžajauskienė, 
p. Cinikas, p. Vileikis, A., šačauskis 

X 

D A K T A R A I 
Telefonas Boulevard 193* 

Dr.SABrenza 
4608 8 0 . ASHLAND A V K N I E , 

Ctik-ago, III. 
Vai.: 9 ryto Iki 12 piet: 1 po 
piet Iki S po piet. «:30 vak. Iki 
9:30 vak. 

DR. A, K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS TR C H I R U R G A S 

4442 So. Weatern Ave. 
Telc f . I j t f a y c t i e 4 1 4 9 

95ST 1 Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1T97 W. 47-tk • ! . 
Valandos nao 9 tkl l t dieną, n no f 
UU I vai. va* . N«dėl tomis nao t 

iki 1 vaJ. po piatu. 

H M I I I I stoeley 74J9 

Dr, 1, M. Feifltorg 
Oyfto apsėtai ta. 1 visokias vyru Ir 

moimų Ijtttkaa liras. 
1401 Madison Street 

1 amp. Weau>rn Ave. — Ohlesųco 
' Valandos: 1—4 po platų T—t vak. 

Tei. Bonlevard 2190 

DR. A. J. KAKALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
ChJeago, IU. 

• • • 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirnrgsvs 

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

Valandos r 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

• ' - -

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
I > — p • I I I I I M I , 
i ) — B * peili* Iv fc* • • • • • • • . 
•>—Bs fcsasjs. 
«)— Be Jsate pttTsJaos sreikaial. 
Itl*-™—aRsssafal l M l s t n l AaM^asssst fam —1„ a į a»saw 

U Ui.j TMIIJU. k t a u sMl 
i darbą. 
'Sali st—ss* (skinaaja tu l ir j s ) 

Ir akmenis šlapumo pusi* Ja b* e-
paracljoa, ra tam tikromis moka-
llikomls prt»mon*mts bet vatatala 

ApkurtoiUemi sugTąima »)rd*J1m%. 
mrėm TiMklaa Uaas pasakmlssal. »r jsl 

jrra r«l kalas daro opcracUaa 
PrafeaUaoall~DataraaTlm« teikia a r o 

oflss: 
1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo t eaL 

po piet tkl • eaL vakarą 
Nedaliomis Ir šaradomis ofisas 

rytas. 

M N T c l . B m i l e v a r d 9 9 9 3 
ICezld. T e l . D m c l 9 1 9 1 

DR. A. A. ROTH 
BDSAB GYDYTOJAS I R 

OHTRITIU1AJ8 
Speda l l s ta s Moterišką, VyrlAkq 

Valkų Ir T1*Ų chroniškų lifm. 

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

Vai.: 10—11 ryto: t — t po plot. 
7—8 Tak. Nsd . l t — I I d. 

L ^ s / 

Genio raibumas. 
Čia yra įvairiausių žmu-

niij. Yra susipratusių, gorų 
katalikų, kurie katalikiška 
spauda, platina, draugijas ve
da, darbuojasi kiele išgalėda
mi, bet yra ir šikšnosparnių. 
Tarp tų šikšnosparnių mar
gumynas tikras už genio mnr 
gesnis. VLeni nesusipratėlių 
pa vilioti Maskvos pažadais,, 
nori bematant rojų įkūnyti,— 
geria, pa I mina uja ir tt., kiti 

• sandarokai, kaip tikri, tara
konai, slepiasi į visokius ply-

j Sius, kad tik saulės nepama
tytų. Nelaimingi tai žmonas. 
Įsivaizdino, viską žiną, viską 
supranta, eina pasipūtė, juos 
iš tolu galima pažinti, tai Mon 
tello " bedieviai.M 

Katalikai gyvena sutartinai 
ir [rasiturihfiai. Daugaiusia 
kurpiai (šiauriai). 

Draugijos gyvuoja gerai. 
Y\)iU' yra veikli L. D. K. S. 
2-ji kuopa, (iarbe jiems. 

Svečias. 

P. JKadžev&ionė <Newark, N e w Jer-
sey) 12.00 
Motery Sųjunca 14 kp. (Sfceboygan, 
\\ls.) 10.00 
K V . (naltUnare. D<J.) . . . . 39 90 
Motery Sajun*ra (Narwoop. Mass) 

1 n. 00 
N . N . ( C i c e r o . IU.) ..." 3 .9« 
Kun. V. Matulaitis (Easton , Pa . ) 

šv. J o n o Dr-ja (Dievo Apveiados 
Parapi jos) . . 10 .50 

Joaas ir Philoracna Smilgiai ( A u 
rora. UI ) . . . . . . . . . . 100.00 

J*., N- (Chicago. III.) 11.00 
N. N. (Balt lmore, Dd. ) 10 00 
iDctroit, M id i . 

P o $2.00: 
r . Jurgelaitis . K Pėtfofca*, C. A m -
broialtė. 
Po $1.06: 
J. USka Ir R. Skafetienė M. Vi-
.sockienė 59c K. Skinulte- 2 5 c 
VicnnoljBo ApldinkčJ ( O h k « g o , 11-
Unois) : 
Jonas Puzauskis ' $100.00 
Po $S.O0: 

O Baranauskiene. A. Krasauskas, 
P o $2.00: 

R. Witkowits . J Krivickls, 
P o $1.00: 

J. Kazmatiškus. J. Rimkus 
J. P. 50c. -

> 
Tel. Boulevard 3686 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS _ 

ir 
CHIRURGAS 

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

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėla savo oflss) xpo numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECLTAUSTAS 

Džiovę, Moterų Ir V j n j Ugų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po platų: n u o 7—& « • vakar• 
Nedėi lomis: 10 iki 12. 

Tetefouas Midway 2890 
L* — 

Bridgiliiort (Surinko p. Barbora Nau-
Kžcmtenė): 
J P. Evaldaa $10 00 
P. DombrauskąfĮ 5.00 
I). Pu | ius kae 6-00 
J. 'Polijanakas '. . . . . . : ' . . . . . f3 .90 
Iz. Petrauskas 2.00 
p Vasi l iauskienė 2.00 
3. šambras, O. Dobllleno, M. Pauris. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems au
kavusiems ir at*ka.s rinkuaifius. 

fiv. JELazimicro Seserys. 

PHILADELPHI A, PA. 
Dailios iškilmės. 

8v. Kaziiuieix) parapija 
džiaugias turėdama uolias 
savo vaikučiu mokytojas, Šv. 
Kazimiero Kongregacijos 8e 
seris. Jų dėka pas mus j vyko 
didelės iškilmes. Tėvai nega
li atsidžiaugti. Tai pirntoji jų 
vaikučių kv. Komunija. 

Dailus nekaltų širdžių bū
rys išviso 106 vaidučiai suė
jo ibažnyčion pačių Seserų Mo 
kytojų vedami. Mūsų gerb. 
klebonas kun. J. J. Kaula-
kis su procesija' pasitiko juo^ 
prie bažnyčios d îrų ir atvedė 
į vidų. 

Galingi vargonų balsai, su 
vaikučių mulda, su laimingų 
tėvų atdusiais, pripildė baž-

«TRAIPSWIS 77 

BaudinsAs 

Anklėjant kūdiki reikia vengti žiau 
raus pabaudimo, kadangi j ie nieko 
nežino kas gera, kas bloga. Kūdikis 
seka savo palinkimus, ir jei jie neve 
da jj geron l inkmėn, tai tėvų parei 
ga yra parodyti perą. Perdaug tėvų 
yra apimti taip vadinamo "neda
ryk," JpraCio. Jai tofcje pašvęstų tik 
pusę tifik. laiko parodymui kaip nuk 
reiptf kūdikio noringa donre J kurį, 
=3St = = 

V 
» •Telefonas Boulevard 9550 

DR. HARfiY TETER 
DENTISTAS 

Tei. Canal 02S7 Vak. Caoal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Cliim rgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandos: 10 iki 13 ryte: 1 tkl 6 
po pietų: 6 iki 9 vakar* 

Skaitykite, Platikinte, Remki 

PRANEŠIMAS 
ČIAMS 

'•• i . , m tf "%» 

w > 

^ 

>.«t*Uiu* <p 

/ !£RAS Ir sveikas 
^* maistas yra ^i«-
natinc patikėtina 
apsauga vaikų BOO Il
gos, šviežias oras, tin
kamas mankStvmas 
užtektinai miego, ir 
švarŪ3 pasiliBJksmini-» 
mai taipgi reikalingi, 

Bet 
jūsy vaikas ca!i savai 
gyti viokQ, k-j gaona, 
O vienok bun nepape
nėtas, nes gat vai jis, 
kur! jis valgo neduoda 
tinkamo sotumo. 

t Pridedant 
Borden's Eagie Pieną 
i 9KW vaiko valgius, 
būsite tikri, kad duo
date kiekvieną, maisto 
veiksni reikalingą pa
daryti jį stipriu, kad 
nugalėti ligą. 

TT 

norite žinoti ar JŪSŲ 
vaikas nėra nedapene-
tas, kiek jis turi sver 
Ii, kokio augščto, kotef 
maistą jam duoti, ir 
kitokių brangių infor
macijų, prisiūsjk mum 
sekantį kuponą, pri
dėjęs savo vardą ir 
*4wsą« 

KUPONAS 

Tftž/mCiit katra norlta 
P«mijlm» Valgiai Kūdikitj 
Inatmkcijog Vaikams Knyga 
Varflas m - . _ . . S 

Adrasaj fe . (Lithuaniai 

TH£ 

COMPANY 

tT * - M 5 ; 
tta 

BORT)BW 
B U I L D t K O 
N E W YORK 

fete^3fls# 

ADVOKATAI 
T d a i 1 

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

(Buvęs Vilniaus ir Kauno Apy
gardų Teismo Te isė ja i ) 

Veda byla* viauoee Toismuoae 
Padaro visokius dokumentua 
Duoda Lietuvos teisių patarimus. 
S119 S. Halsted St. Ohioago, IIL 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
19 W. B f o m e e Street 

l iooni #04 — Tel. ILaadolpb 2900 
V»l.. K u o t ryto Iki 6 po ptetcj 
Vakanrts SJOJ So. Kalsted Mr. 

Telcf. Yards 1015 
Ohloage. 

• I I i ' i iTi'i 

• » 

JOHN 1. B AGDZIUN AS 
ADVOKATAS 

artas 

.— 

7 South Deaa-born Street 
ROOM 15S8 TRIBCJITB BLDG. 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telefonas Canal 1—7 

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

Metropolitan State Banko H ame 
asei W. 12nd St. Tel. Oanal M H 

BALYS F. MASTAUSKAS* 
A D V O K A T A S 

B u v ę s Lietuvos Atstovybės Va- i 
i ingtone Patarėju. 
Metropoli tao State Banko N a m e i 

2201 West 22nd Street 
Telefonas Oanal 6AS0 

A, A. 0 L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. Knndol|*h 10S4 Vai. nuo t - ^ 

VAKARAIS: 
S$01 S. Halsted ht. Tcl. Bivd. 6775 

• . v apart Panedeuo i r 
Pėtnyesos h 

"" r. r 
, — _ _ *..) „ 

II UI > I H I ' ! • " H V, W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Ofisas Didmiesty j : 

20 South La Salle Street 
Kambarls ftM 

Telefonas Central M N 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

\JLw~-

Tel. Central 6200 
A. E. 

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

R o o m 911 Chicago T e m p l e Btdg 
77 W. VYashington S t 
CICERO Ofisas: PanedėUo vak. 
1314 S. Cicero Ar. Tel. Cicero 5036 
BK1DGEPORT Ofisas: Kitais valu 
3236 S. Halsted S t Tel . Boul. 6737 
••HMHBMM 

J. P. W A I T C H € S j 
L a vv y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: D. M4—Til«—127 K. D e a r . 

i bara St. Tel. rUoAolnto MS4—65SB 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 

SSTf 

Skaitykite, Platikinte. Remia
te ''Draugą", vienintėlj kata
likiška dienšraštį Amerikoje. 

nras sveiką ir aortna'iską kelią, tai teikia pilno maist ingumo, 
turėfu kur kas l inksmesnius valkus. 
Kūdikis yra a^pus tvarinys ir turi 
ylsųs suaugusio norus bei palinki
mus, Jei Sio. palinkimai nuolatos yra 
draudžiami, tai j is verstinai turės 
ieškoti kokio nors negeistino ke
lto i r . išeigos. 

getas dantų padaromas taip 
Jrtup tik jtisų paeių dantys, j 
Duodu gas. Peržiūriu X-ray i t e Drauda , TiemnteU kata-

1 g m ^I . Ž t ^ J * ' i **** *«****} Amerikoje. 

š iuomi pranešu, kad nš nupirkau 
n u o A. Tartkso Hartlware Čtera. L'i-
laikau geriausios rūšies mal iavų, pri-
rengty ir neprirengtu mailavojimuL 
Taipogi uža lkao geriausio al iejaus hr 
tąrpatino ir gražių s ienoms iŠpaoštf 
popierij ir a š u B ą i k a u visokios rū
šies geležinių da ik tų : zomkellų, vi* 
nių, visokių kranų ir visokios rn-
šles tutsių i r daržel iams laistyti g u 
minių painų' i r dratų į langus ir du
ris k* dratinių audeklų del l a n g ų ir 
durų ir varnl&iavimuf Ir maliavoi i -
roui šepečių i r visokios rūšies <pnli-
i i ų . 

J. A- Z D A M I S 
Hardware, Paiuts, Oils **A Geotrja Jteptta 

flld SOUTH 49th COtHlT CICI&O, » * < 
BSSBaMB">v*BBHHBBBHaBHpnaMH«aBBaHaBa>«BBi|asaHaMBVMi«aS'H>a 

Pagrindai prižiūrint serganti kudikj. 
Jaanas kūdikis, gavcs karštj, turi 

puti tuoj guldomas i .lovą. vėsiame 
ramiame ir gerai Išvėdintame kam 
bary. Įteikiu jam leisti ilsėtis ir mie 
goti kiek, tik nori. Kūdikis, kurs-ne-
raiHus, piktas, turi kokj nota skau
duli, bet b© karščio irgi taip pat 
lai daro 

Sergančio kambarį nereikia paver 
sti | susi rink i ro,u .ruimą kūmutėms 
Ir kaimynams Nors kūdikis ir ne
sirgtų l impama liga, bet geriausia 
reikia jj atskirti nuo kitų vaikų iki 
liga *»ažisatma. Sekant š i tą atsargą 
bus gal ima išvengti daugelio l impa
mų icU plėtimosi. 

Ar jūsų kūdikis verkia? Ar ner-
vuojasi ir nerimsta? Jei taip, tat 
veikiausia -jo maistas jam netinka. 
Jei negali žindyti aavo kūdikio, ir 
}e4 j»i neauga iš krūtų pieno,, duok 
jam Borden's Eagle Pieną — pieną, 
kuris laimingai išauklėjo šimtus tū
kstančių. • Lengvai pagaminamas — 
tik atmiešk virintu vandeniu kaip 
mokinama. Per 1!5 metus tnotines 
davė Eagle Pieną kaip vieną milži
nišką sveikatos dovaną savo vat-
kaips. Ji gydytojai nakomendunja ku 
dtkiatns, k u r i e menki ir sirguliud-

Ijanti, nes j is lengvai suvirškomas i r 

^ e t o , kad tinka kūdikiui j i s 1 dar 
geriausias maistas nsdapėuėtaut vai 
kui. Pažymėti tyrimai* vest i f iokyk-
los vaikų tarpe rodo* kad vaikai 
maitinami Eagle Pienu padidėjo a-
be lna i imt&nt s e p t y n i a i s evara i s -^dau 
giau, negu tie. kurie^penėti papras
tu bonkų pienu Sek savo vaiką at y-
džiai Pasvrek dainai Atmink,^ kad 
nedasveriąs vaikas yra nedapt niųian. 
Jaunas vaikas turi gauti du šatikst i 
Eagle Pieno kasdien atmieštu trinu < 
ketvirtadaliais puodeio šalto 4raf-
dens. Duok paryčiais; Ir po pieiu. 
Senesni vaikai dažnai j^ labiau mėgs
ta su gingar ale, vaisių, sunka, su
plaktu kiaušiniu ir sltanskontu. 

Skaityk šiuos sraipanius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai. 

Ru0e\ 

« 

Trindamas su Ruffles 
Iširinsl Ple iskanas Lank. 

Ru0> 

Išvalyk dantis tikruo 
ju : būdu — vartojant 
vaistus, kur i e dantų 
nedrasko. Valyk dan
tis su — 

KtetU, niežti risą A S M — }** net 
•tebitea iš kur tų pleiskanų tiek 
imasi! Juo dsufiau jus kasote, juo 
daugiau pleiskaną išpuola iš jusu gai
vus, suteršia jusg drakužiiis, daro ne
malonumo kiekvienam arti j»#s «san-
ėiaam, Ir vis neapsakomai tacsU: 

i 

tai prašalins. Rufflm* yra tonika 
galras atei K plaukams. įįsaffsss T** 
pląinkanų aaikurtejaa SU puikiomis 
pašekaesnis. 

Ir tame uSra jakioa paslssAie* 
Ktsfflmf yra sudarytas |tWų ir s>aty 
rusių fismikų, kuris išdirbo formulą 
spssialisi Į^f^Mn įsiiaflisnmsi f' 
kanu pery — ir kmNfr* atutka 
inti. 

Pamesinkit booką l Itririklt truputi 
RafflmM į saro Kalvas odą 
apie per saivaite laiko. O kuomet 'j 
pleiaksMMS jau išalks, tjinsasr naudo- ' 
kiše karte nao karto ir pleiskanos jus 
daugiau niakaaaaat nskaoksas! T9f 
65c. 42 bonk*. Galusa gauti aptiekose, 
f. AD. RICttTER *t 00. 

N. y . 
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DAUG VAIKŲ 

NESVEIKŲ. 
EKSPLIOZIJA APGRIOVĖ 

KABARETĄ. 

Tn-s ketvirtosios dalvs Chi 
* * 

cagos lankančių mokyklas vai 
kii yra fiziniai nesveiki, sako 
sveikumo departamento komi-
sionierius l>r. Bundeson. 

ffai ištyrė mokyklas lanką 
gydytojai. Tos .njsies vaikai, 
suprantama, nelinkę prie mo
kslo. 

Dalis jų serga mio tonsilių 
i r adonoidų, kiti turi akių li
gas i r kitas. Dar kiti, vanr-
šų tėv^i vaikai, neatatinkamai 
maitinami. 

sveikumo komisionierius 
pataria visiems nesveikų vai
kų tėvams per atostogas sa
vo vaikus pavesti gydyto
jams išekzaminuoti. 

Vargšai tėvai gali kreiptis į 
klinikas, kifr patarnavimas 
bus veltui. Sveikumo depar
tamentas apsiina ir už gatve-
karins užmokėti, jei tie vaikai 
bus atvežti į klinikas. 

&tai tos veltui klinikos: 
Xorrhwestern l "n i versi t y 

modical coli ego, 1\'1\ S. Dear-
born st. 

Kush Medijai eollege, 1748 
W. Harrison st. 

Ilinois Post Gradnate M<-
ilical school, 1844 AV. Harri
son st. 

Mercy hospital, 2537 Prai-
rie ave. 

Providenee hospital (eolo-
red), 3T>th st. and S. Dear-
born st. 

Presbyterian hospital 1753 
\\Y. Harrison st. 

Cook County hospital, W. 
Harrison. st. and S. Wood st. 

Loyola Sehool oi' Medicine, 
706 S. Lincoln ave. 

Jewish Charities of Chiea-
go, 18000 Sheldon ave. 

r . S. Marine hospital, 4141 
Clarendon ave. 

Bnrnside hospital, 9435 
Langlev ave. 

Polyclinie at Henrotin hos-
IjįtaJ, 939 N! La Salle st. 
, 8t. Klizabeth's hospital, 

1433 Xo. Claremont ave. 
Municipa] Tuberculosis sa-

nitariums. (centrai offiee), 
952 N. Miehigan ave . ; and 
NL Crawford and Bryn Mawr 
avenu<»e. 

Ties kabareto durimis, 416 
So. \Yabash ave., pamesta 
bomba apgriovjė kabareto 
priešakį ir sužeidė du asme
niu, kuriu vienas gali netekti 
regėjimo. 

Aplinkinius* kabaretuose i r 
hoteliuose bombos plyšimo 
trenksmas atjaustas nei že-

* 

mės supurtymas. 
Žinovai tvirtina, kad 

juodrankių darbas. 

garsiame tyme Floridoj, sa
vo raukę, išmetė 'outof sbape' 
gal kitos kp. džiaugsis išgir
dusios mūsų nelaimės, bet ne 
ilgam, nes mes vistiek esame 
pasirįžę laimėti žaidimus. J u k 
mes turime dar keletą, meti-
kų ir dar duosime "siurpry-
zų," kaip davėm ciceriečiams. 

; Nauji Bariai. 

Prie vyčių organizacijos 
daug nanjų narių prisirašė, 
t ik gaila, k a d biski vienybės 
trūksta. Vyčiai ir vytės, bu-' 
kime "reąl patr iots ," ir atsi
lankykime i savo susirinki
mus ir svarstykime svarbius 
dalykus. Jeigu mes nedirbsi-

.'•'me mūsų organizacijai, mes 
viską pralaimėsime ir busime 

DALIS GROBIO ATRASTA. 

^etpli Jolieto laukuose va
kar rastas pamestas automo
bilius ir jame keliolika pastos 
maišu, kai-kurie visai nelvtė-

fc 7 9/ 

t). 
Tai bus plėšikų grobis iš i lankyti į šį pikniką, ir iš .ki 

pastos traukinio ties Rond- tų kuopų, 
out. Niekas negali išaiškinti, ,— 

"goners" . 

Choras. 

Choras taipgi gyvuoja; ir 
pereitame susirinkime buvo 
tartasi apie ateinančia "bas-
ket picnic. , , Vieta bus pas
kelbta vėliaus. Įžanga dykai. 
Visi maloniai kviečiame asti-

delko tai visa plėšikai pamė
tė. 

Plėšikai aną naktį įsikraus
tė Richard Yates publiškon 
mokyklon, 1839 N. Richmond 
st. Viskas viduj išversta, 
išmėtvta. 

CHICA60S ŽINIOS. 

SUMOKĖTA ARTI 22 
MILIONU. 

Kolektoriaus biuras Chica-
goje jau surinko šįmet antrą
sias nuo žmonių federales ta
ksas u?* praeitų metų paįja-
mas. Surinkta arti 22 milio-
nu dolerių. 

Kapitalistų spauda pažymi, 
kad Chieago prospciuoja. 

Per Chicagą pravažiavo 
McAdoo. Sakosi jis laimė
siąs kandidatūrų į preziden
tu s demokratų konvencijoje. 

'Kas link pastos traukinio 
apiplėšimo ties Ttondont, 111., 
policija vis daugiaus įtaria 
mų ?uima. 

^Jrs. Elsie Rutko\vski, 1134 
So. Canal s t , trepais nusiri
to basementan ir įsilaužė gal

i o s smegenis. Areštuotas jos 
•yTas. 

X 1 7 - V r West SLdėje bu-
ho iškilmingos gedulo pamal
dos už mirusi Romoie a. a. 
Bronių Kačergį, Kunigų Ma-
v i jonų Kongregacijos narį. 

X Prof. Bučys atvažiuoja 
Chicagon apie 3 Liepos d. J i
sai yra išrinktas Lietuvos U-
niversiteto Rektoriumi. 

X Chicagos Vyčiai visose 
kolonijose rodo didelio gyvu
mo. 

X Vakar Sugrįžo Chicagon 
kun. P. Andziulis. 

X Spaudos Draugija daro 
dideli išvažiavimu i Maram 
H i Ils nedėlioję. 

XChicagos oras biaurus. J 
dienų bent tris kartus maino
si; šalta kaip ankštybę pa
vasari. 

IŠ WEST S I M PADANGĖS 

Gražus vakaras. 

Ateinantį sekmadienį, birže 
lio 22 d. Aušros Vartų pa r. 
svetainėje įvyks labai puikus 
Aušros Vartų parap. mokyk
los mokinių mokslo metų už
baigimo vakaras. Programa 
susidės iš labai įvairių dalių, 
kurios publiką žavėte žavės. 
Juokų bus begalo. Mat į tų 
vakarų atsilankys Joškis pas 
fotografų, kuris norės nušiltu 
t i savo "fasų," atskris pelė
da, susitiks "Du drauga i" ir 
kitokių dailykų pasirodys. 
Taigi jau nepamirškite atsi
lankyti. 

WEST PULLMAN. 

Mjunj parapijoje viską* 
gražiai gyvuoja, ypač jauni -
IIKIS, kuris yra pasirįžes sup
liekti visas kitas L. V. kuo-4grange stoties; 
pas savo darbais. T r tas pa
sižymėjimas gražiai vykina-
namas. Žinoma, turime keletu 
biskj apsileidusųi, het užtai 
kiti smarkiai dirba. 

Sportininkai gyvuoja gerai, 
tik mus nelaimė patiko A. 
Beniekas mūsų metikas, gal 
turės ^atsižadėti bole lošti, nes 
jis mesdamas svaidinj vienam 

Važiuoja. 

Panedėlio vakare, birž. 16 
d. Aušros Vartų par. mokyk
los kambaryje įvyko Spaudos 
Dr-jos susirinkimas, kuriame 
išvažiavimo Marijonų Farmon 
komisija išdavė raportų. Iš 
komisijos paaiškėjo, kad jau 
nemaža tikietų yra parduota 
ir visi noriai t i kietus perka, 
nes kiekvienas nori pama
tyti naujų Marijonų Vienuo
lynų. 

Turiu pastebėti, kad išva
žiavimas bus labai linksmas. 
Visi važiuosime traukiniu 
nuo 18th ir Western Ave. 
Kurie turi automobilius ga
lės važiuoti automobiliais. 
Reikia važiuoti ta ip: Paimti 
Ogden ave., važiuoti iki La-

privažiavus 
stotį pasukti į kairiųjų pusę 
ir važiuoti iki kraštui mies
telio,- kol privažiuosite 47th 
s t., paskui važiuoti tiesiai i-
ki Hinsdale, 111. Hinsdalį pa
siekus, važiuoti pagal gelžke-
lį kol miestukas pasibaigia ir 
pasukti i Madison st. ir va
žiuoti i pietus ant 63rd st. 
paskui važiuoti iki farmos. 

i į Rep . . . 

TOWN OP LAKE. 

Parapijos piknikas. 
Šv Kryžiaus parapijos pik

n i k e jau visai netoli, vos 
savaite laiko beliko; įvyks 
birž. 29tą dienų, National Gro 
ve darže, Biverside, 111. 4Town 
of Lakiečiai rengiasi visi va
žiuoti. 
P-lė S. J u r y t ė . 

Pastaromis dienomis pane
lė Sofija Jurgaite sėkmingai 
užbaigė Šv. Kazimiero Akade 
mijų — keturių metų "gene-
ral ^Gure." Panelė Sofija ža
da siekti mokslo augšeiau 
prie tikslo. Viso gero jai lin
kime. 
Mokslo metų užbaiga. 

Gerb. mokytojos Seserys Na 
zarietės rūpestingai rengia 
vaikučius prie mokslo metų 
užbaigimo. "Graduat ion" bus 
šį sekmadienį, birž. 22 diena 
School Hali svet. , * 
Moterų veikimas. 

Vietinė Moterų Saj. 21 mų 
kuopa žadėjo patapti garbės 
narė Šv. Kazimiero Vienuo
lyno. 50 dol. nutaria į mokėt 
seimo metu, o likusius vė
liaus. 
Kitiems pavyzdys." 
Sv. Kaz. A. Reni. 1 skyr-. na

rės juįk sudėjo $26.00 extra 
kertiniui akmeniui. 
Labdariai. 

l^ab. Saj. metinė kuopa sten 
giasi padaryti ($1,000.00) tu
ksiantį dol. šiais metais, kad 
turėjus savo kambarį šv . Kry 
žiaus ligoninėje. % T)abar išsi
juosę. Tyla. . . 

birželio 18 $f Davis Square 
parko salėn, Vyčių 13tos kp. 
įvyksta rengiamasis progra
mas, kuris yra skiriamas pa
gerbimui S. Bajorinaitės i r 
naujų narių. 

Tikrai Ims linksmaus laiko 
valandėlė, nes yra pakviesti 
programų išpildyti vien įžy
miausi Chicagos artistai. 

Prašome atsilankyti vaka
ran ir kitų kuopų vyčių. 

Programas prasidės 7:30 v. 
vakare. 

Korespond. 

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

SOUTH SIDE SPECIALAS. 
PARSIDUODA arba išmai

no 8 flatų naujas mūrinis na
mas an į kampo. Po 5—6 ir. 6 
kambarius; štymu apšildomas 
raudos neša $530 į mėnesį. 
Imokėjimas $8,000 arba išsi
maino ant mažesnio namo. 
Randasi gražioj vietoj South 
Side, 56tos netoli Ashland fr 
ve. 

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So. Halsted Str. 
Tel Boulevapd 9641 

REAL ESTAIE 
NUORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

L. FABIONAS CO, 

tr 
20 metų Pri tyr imo. 

Akinių pri taikymo meno 

P R A N E Š I M A I . 
NORTH SIDE. 

L. Vyčių T>tos kp. mėnesi
nis susirinkimas j vyks birže
lio 18, 1924, s v. Mykolo par. 
svet. 7:45 vai. vakare. 

Visų prašome atsilankyti, 
nes bus keli begalo svarbus 
dalykai aptar t i , ' neto, tur ime 
prisirengti prie Cbieagos V. 
Apskričio išvažiavimo, kuris 
įvyks liepos 4, 1024. 

Valdyoa 

SIMPTOMAI. PAREIŠKIA 
Akių Ligas 

Ar jums skauda calva? 
•Ar Jūsų' akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina a r niežti? 
Ar skai tant akys greit pavarg

s ta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip U plukančlua 

ta.škus 
Ar atmintis po truput; mažėja? 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turi t ka ta rak tą? 
Ar turi žvairas akis? 

DR. JAN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augSto virš Platte ap -
tlekos, kambaria i : 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėliomis uždaryta. 

UBAI SPECIAL BARGE-
NAS DEL GREITO 

PIRKIKO 
2 flatų medinis namas 5—5 

kambarių — vanos, 8 pėdų 
beismentas; kaina $3,900 casli 
$1,500, likusius ant lengvo iš
mokėjimo. 

Kreipkitės pas savininką: 
830 W. 37th Str. 

sKs-i^'irc? 

809 W. 35fh S!., Chieago 
TeL Boolc?ardf611 ir 0774 

PADAEOM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

PaMkmkifai siunčiam p i n i g u Ir 
• Parduodam Laivakortei. • 

•tt 

NAUJAS MŪRINIS namas (bun-
galow) moderniškas, geroj aplelin-
kt j art i mokyklos ir bažnyčios, ge
ra transportacija, nepaprastai ge
ras bargenas randasi ant 44tos ir 
> l j i p b ' \ v < x x l 

Atsišaukite J 
•DRAUGĄ," 

2334 Ko. OakUy Ave. 

~J 

DR. 0. VAITUSH, 0 . D. 
I.IETUVYS AKIŲ SPECIAJJSTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo- J 
tuma. skaudančius ir užsidegusius ' 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; net ikras akis jdedam 
Duroms egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pr i 
taikomi telsngal, toli Ir art i matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo Ir vaikus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

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

Atsišaukite: 
Boulevard 4668 

ANT PARDAVIMO grosernė, bu-
černė su namu 8 metai kaip laiko, 
Storas ir 7 kambariai pagyvenimui, 
turiu kitą, užsiėmimą, a rba mainy
siu an t 2 flatų namo 

Atsišaukite: 
ARCHER GROCERT, 

7044 Arcfrier Ave 
Telef Prospect 255« 

B U K G U D R U S 
Pasiteiriauk, kol dar yra lai 
ko išsirinkti gerą vieta 
Marquette Manor. 

PASINAUDOK PROGA 
del gyvenimo puikiausiame 
lietuvių distrikte Chieago j , 
kur gvvenimas bus malonus 
Arti sv. Kazimiero Viennol. 
ir Marquette j>ark,v kuris 

*bus vienas is gražiaus?1" 
parkų visame mieste. 

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

VVEBER & VVILLfAMS 
Ž516 W. 63rd stJ. 

Telef. Republic> 1932 

7C.P. SUROMSKIS & CO. 

TOWN OP LAKE. 

Giedrininkų vakaras. 
(iiedrininkų vakaras gerb. 

kun. A. C. Martinkaus vaka
ras, knris turėjo įvykti birž. 
8, yra nukeltas į liepos 6titi 
d. toje pačioje svetainėje Da
vis Sąuare Park. 

Kurie turite pirkę tikietus, 
tbukite taip geri juos palaiky 
t i ir j vakarą — liepos 6 d. 
skaitlingai atsilankyti. Žino
ma, yra begalo nemalonu ir 
rengėjams ir svečiams kad 
vakaras neįvyko tą paeią aie 
ną, kurioje privalėjo, bet ką 
darysi, kad, šiais metais taip 
daug tų nepaprastų įvykių tu 
rėjorne. Kaip žionte, kad 8tą 
d. buvo kertinio akmens &v. 
Kazimiero Vienuolyno koply
čios šventinimas. 

Komisija. 

Noving & Expresing 
Perkraustome ir \ kitus 

miestus. Nauji ir Antros 
Rankos Rakandai-

Perkame ir Parduodame 
H. SHEPHARD 

3152 So. VVallace Str. 
Telef, Boulevajrd 4794 

P I A N A S 
PLAVER PIANO BARGFNAS 
Parsiduoda 88 noŲj, $700 player 

pianas su kabinetu, suolelis sū 90 
muzikos rolig, palikta krautuvėj ant 
yurdavlmo už $135. 

Priimsiu mokesčiais: 
1380 Mthvpukec Ave. 

Klauskite Mrs. LENOCI'S piano 

A N T R A N D O S 
PARANDAVOJIMtTI kambarys 

vienafn arba dviem, vaikinam. Yra 
apšildomi štymu. Visi parankumai , 
kurie dirbate mieste yra paranku. 
Meldžiu teisingo vaikino atsišaukti 
vakaro nuo 5 iki 10, duris is šono 
Jeiti. 

JOHN K. VVISNIAUSKAS, 
412 So. Kangaman Str. 
( B 15 a n t 4, labu) 

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

parduodam 
ir mainom 
namus, far 
mas taipgi \ 
ir visokius 
biznius. 

Darba at 
liekam ere 
itai, pigiai 
ir gerai. 
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Kreipki-

3352 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 9641 
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PAGRAŽINAM NAMUS 

Mallavojame, dekoruojame, kalsl-
muojarae ir popieruojame na|nus, 
dedame stiklus i naujus namus. | MlKlOS S e r i I l i n k l J t a r p e SKlIl 
Mes tą visą Tamstos darbą galime 
atlikti už gana prieinamą kainą — 
pirmą negu duosi kitam, virš pažy
mėtą darbą, atsiklauskite kainos pas 
mus 

Kreipkitės: 
BRITK3EPORT FAIN1TNG 

HARDWARE CO., ' 
3149 So. Halsted Str. 

Tel * YardLs 7282 
ifliiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiiiiiin 

Dar kart$ pritnename, kad 

S. D. LACHAVKICZ 
Lietuvis Graborloi 

WM^^^^ 1 S 1 4 W . SSrdL F t 
P H Ocago, DX 

9 m «W 
Patarnauja Iaido-

turėaa kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu bnMta ažga-
nėdlnti. 

T«L Oanal 1B71 
l i t i 

BRIDGEPORTAS. 
Prieš keletą mėnesių įvyko 

mas. Nepatenkintoji puse iš-
rniko savo komitetą/iš Kaz-
laibsko, Mitransko, Zakso, 
Mockaus ir Martulaičio ir pa
traukė teisman M. B. Direkto
rius. 

WEST PULLMAN, ILL. 
L. Vyčių 35 kp. laikys su

sirinkimą ketverge, birželio 
J 9 d. 1924 8, vai. vakare mo
kyklos kambary 123 Emorald 
ave. 

Yisi nariai-cs meldžiam at 
si lankyti į šį susirinkimą, nes 
yra pusmetinis susirinkimas, 
ir labai daug svarbių dalykų 
yra svarstyti Korespondente. 

ft 
Cr O O J M O ^ v m T - a Isnl Ahvays k "Brajas" of Bte Qas M feb ffie PreBy Gkl? thm fw ffia MIW §y Fttflt [ M 

7V:S MEDAU 

. C M t J C T A W ! 

, _ < | CARK.CTO OTC-At-k-^. 

) L A Š T 

Pastos traukinį apiplėšiant 
plėšikams teko 70,000 dolerių 
pinigais ir 3 milionai dolerių 
hon'aia j t «ėmii. 

norti* an t , namų. 
kreipkitės: 

Perkam, 
parduodam 
mainom 
namus ant 
farmų, ir 
formas ant 
na irių, Vi-
soikus biz
nius, buŠęr 
nes, gro-
sernes, au
tomobilius 
Ir lotus mai 

Su reikalais 

3404 S. MORGAN ST. 
Tel, Yairds 1571 

» • » ^ 

IVAIRĮIS KONTRAK-
TORIAI 
• » • ~m » • * ! 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS i 
Generalia Kcmtraktoriui, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Stntt 

Chieago, d 

Telefonas Canal TSSS 
PETRAS CIBULSKIS 

MallaTojimo Kovtaafctorla* 

0 A 2 U 

POPIEROS 
KRAUTUVE 

IfepaprMta* 
moau blanlo 

auflma* r»i* 
Mt a^flnllk* 

K4Mtom«iaiBa 

PAtarua^inia 

2338 So. Leavitt Strest 

Tei. Jjafayette 4223 

P L U M B I N G 
[Kaipo Uetuvy», Ueturlams t t* 

patarnauja ktiogerlanslaJ 
1L YCSKA, 

SS8S Mmt SSIh Str—1_ 
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