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METAI-V0L K 

EUCHARISTINIS KONG
RESAS ĮVYKS OLAN

DIJOJE 
K0NGRESAN KELIAUS 

DAUG AMERIKONU. 
• Kardinolas Mundelein 

nebus. 

AMSTERDAM. Olandija, 
birž. 5. — tt onai daromi rei
kalingi pasiruošimai prie Įvy
ksiančio ateinanti mėnesį 
tarptautinio TCueha rastinio' 
Ivongroso. 

Tai bus 27-asis tos rūšies 
Kongresas. Įvyks liepos 22-
27 d. ' 

Chiengos Kardinolas Mun
delein žadėjo Kongrese daly
vauti. Dabar pranta žinių. 

Francijos Prezidentas 
Nenori Atsistatydinti 

TEISOTAI IŠRINKTAS, BUTU PRIEŠINGA 
KONSTITUCIJAI 

MILLERAND PARLAMENTUI STATO SĄLYGAS. 

PARYŽIUS, birž, 5. . — | datas. Pagaliaus jis turėtų 

kad nebus". Pareigos neleid 
žia J o Eminencijai apleisti |mo. 
Amerikos, kad ir trumpam 
laikui. i -J* JP 

J o vietą Kongrese užims 
Penvero Vyskupas Tiben, 
kurs eelebrnos pontifikatas 
Mišias 1,100 amerikonu, ku
rie Kongresan atvyks speci
aliu garlaiviu. 

Eucharistiniam Kongresui 
vadovaus Kardinolas Vau 
Rossum, Papos delegatas. 
Bus Kardinolai Bourne iŠ Lo
ndono, Dubois iš Paryžiaus, 
Mer<-i«r iš M alines" i r kiti pre
latai. 

Francijos parlamento kairių
jų blokas, kuris sudaro didžiu 
IIT;Į, griežtai reikalauja pre
zidento Mill-erand atsistatydi
nimo. 

Prezidentas MiUerand tno-
tarpu vakar savo šalininkus 
painformavę kad jis nuspren 
deg pasilikti savo ofise ne
žiūrint kairiųjų triukšmayi-

NĖRA ŽINIŲ IŠ RUMU
NIJOS. 

laužyti prisiegą klausydamas 
kairiųjų bloko. 
vinimo bilius. Bet didžiuma 
į taf ueatsižiuri. Kongresas 

Bet kairiųjų blokas darbuo
jasi ,už atsistatydinimą. Pre
zidentas bus spaudžiamas ap
leisti ofisą, neatsižvelgiant j 
pasekmes. 

Nepriims premierystės. 
Kaip šiandie skaitlingiau

sios parlamento partijos at
stovą, gi juo yra Herriot, pre 
zidentas pakvies pas save ir 

viešan posėdin ir didžiuma! l ) a r a ^ n s S l l ž i m t i vakuojamą 
balsu balsuoti) už a t s i s t a tyd i - [ l ) r o m i e r o ***** 
nimą. Šiame atsitikime kiek 
vienas atstovas turėtu paduo
ti viešai savo balsą. 

Prezidentas sako, jis tik 
tuomet atsistatydinti), jei se
natas ir parlamento žemesnio 
ji rūmai susirinktu bendranj 

Kairieji senatoriai. 
122 kairiųjų. Francijos se

natorių padarė rezoliuciją. 

Yra žinoma, kad Herriot nu 
vyks pas prezidentą.- Bet jis 
atsisakys priimti nuo prezi
dento siūlomą jam premicro 
vietą. Herriot paskui gryžes 
parlamentan reikalaus paties 
parlamento išspręsti, kas rei-

taip kad sai B ta operacija su
silaikoma. 

Daugelis tvirtina, kad kun. 
Seipei' perkentės tuos baisius 
sopulius ir pasveiks. Tečiaus 
gydytojai abejoja. Kaip ži
noma, Viena kulipka pervėrė 
jam plaučius. 

Patsai piktadaris yra ligo
ninėj. Tasai gal veikiaus 
pasveiks už savo auką. 

Javorek socialistas. 
i 

Žmogžudis Javorek, kurs 
kėsinosi nužudyti Austrijos 
kanclierj, pirmoje vietoje y-
ra socialistas. Pas jį kiše
nių je rasta socialistą parti
jos kortelė, ant kurios figū
ruoja jo, kaipo socialisto na
rio, pavardė. 

Pas jį rasta dar i r keletas 
žinomą dum-dum kulipkų. 

J is turi pačią ir keturis 
vaikus. Kas jį siuntė žudy
ti kanelierį, jis nesako, 

HERRIOT ŠAUKIASI 
AMERIKOS PAGEL60S, 

PR0H1BICIJ0S MODIFI
KAVIMO KLAUSIME. 

kuriąja reikalauja preziden-Įkia toliau* veikti tuo kfcmsi-
tą atsistatydinti. 

Millerando šalininkai ragi
na jį pasilikti savo vietoje. 

mu. 
ttpojama, parlamentas did

žiuma balsu pareikalaus pre-
(Ji pats Millcrand pažymi, įzidentą atsistatydinti. Bet 
kad jei jis šiandie atsistaty-j prezidentas tuo jaus padnoi 
dintų, tai išduota valstybės.viršminėtas sąlygas, kaip jis 

VIENNA, birž. 5. — Ne 
turima žinių iš Rumunijos a-j. 
pie valstiečių sukilimus. U-ois-
kia, veikia aštri cenzūra. Dar 
reiškia, kad Bratianu valdžia 
laikosi. Nes, jei ji butu nu
versta, tai cenzūra butu panai 
kinta. 

Gauta tik tiek informacijų, 
kad premieras Bratiano įsa
kęs kariuomenei šaudvti i at-
maršuojančių valstieem bū
rius. 

Gen. Averescu, kuris veda 
valstiečius, sako, kariuomenė 
neklausys to valdžios įsaky
mo. Kariuomenė verčiau pe
rsimes valstiečiu pusėn. 

Nieko tikra nežinoma, kas 
veikiasi Runmnijos sostinėj. 

priešams visas savo ofiso pa
reigas i r peržengtų konstitu
ciją. Nes jis teisotai išrink
tas septynerių: metų tarnybai, 
tam tikslui jam duotas man-| 

galėtu atsistatydinti. 
Taigi, Francijos valdžia ei

na per pavojingą politinį kri-
zį, kurs nežinia kaip gali bai-
ctic 

WA8HINGTON, birž. 5. — 
Žemesniųjų Kopgreso rūmų 
juridinis komitetas jau baigė 
išklausinėjimus kas link pro-
hibicijos modifikavimo. 

Komitetas turi 59 bilius, 
kuriais reikalaujama grąžin
ti šaliai vyną ir alų su 2.75 
nuoš. alkolio. 

Sakoma, šiai Kongreso se
sijai komitetas nesuspės įduo
ti savo raporto. 

PARYŽIUS, birž. 5. — Kuo 
met parlamento kairiųjų blo
kas mėginu paimti savo ranko 
sna Francijos valdžios vairą, 
kuomet tas blokas reikalauja, 
idant ir prezidentas MiUe
rand atsistatydintų, franko 
kaina nuolat smunka žemyn ir 
nežinia, kas paskiaus įvyks. 

Radikalų vadas Herriot!, 
busimas Francijos premieras, 
kurs iškalno nusako kovą ir 
pačiam Vatikanui, del franko 
puolimo apimtas baimės. 

Anglų-amerikonų spaudos 
sąjungos susirinkime Herriot 
kalbėdamas šaukė pageli»on 
Ameriką ir Angliją. Saukė 
gelbėti franką, pažymėdamas, 
kad jis nesąs anarchistas, 
nei. komunistas, tik radikalai 
socialistas. I r jo supratimu 
tas radikalis socializmas ly
gus demokratizmui. 

Žino jis kaip pasiteisinti, 
kuomet vargas ima spausti. 

Albanijos Sukilėliai Užėmė Sos 
tino, Tirana 

NAUJAS ALBANIJOS PREMIERAS TAIKINS1S 
SU REVOLIUCIONIERIAIS. 

VJENNA, birž. 5. — Alba
nų sukilėlių vadas Rezed 
Schalaja, su savo kariuome
ne po smarkios kovos užėmė 
Albanijos sostinę Tirana. 
Valdžios kariuomenė kovoje 

su sukilėliais prarado apie 
100 vyrų. 

Sukilėliai šiandie tad kon
troliuoja visą eilę Albanijos 
miestų i r miestelių. 

Praneša, kad sukilėliams 
sunkiai einasi miestuose Scu-
tari ir Avlona. 

Sukilėliai maršavo ant sos-
tirnės, kuomjet valdžia atsista
tydino ir kuomet į premierus 
pakviestas buvęs užsienių 
reikalų ministeris Vrioni. 

kabinetą ir nuėjo seiman, rei
kalaudamas patvirtinimo. 
Tik vienas seimo atstovas pa
sirodė priešingas Vrioni ir jo 
kabinetui. 

Atėjus sukilėliams, nauja 
valdžia ir seimas apleido so
stine. Premieras Vrioni ka
riuomenės priešaky leidosi 
prieš sukilėlius kitose vietose. 
Laukiamos naujos kovos. 

Premieras pranešė, kad jis 
mėgins vesti derybas ir tai
kintis su sukilėliais. Gi jei 
tie nesutiks, tuomet žut-but 
bus vedama kova. 

Italija pasiuntė karo laivus 
į Albanijos pakraščius. Ita
lija yra priešinga albanams 

L I E T U V O J E 
P. REDAKTORĖ-LEIDĖJA 

KALĖJIME. 

KONGRESAS PASILIUO-
SUOS ŠEŠTADIENI. 

JAPONUOS SU BOLŠEVI
KAIS SUTARTIS. 

BERLYNAS, birželio 5. — 
Pat i r ta iš pačių rusij bolševi
kų versmių, kad Maskvos val
džia su Japonija turi pada
riusi slaptą sutartį. Nebeuž-
ilgo Japonijon vyks komisa
ras Tchiteherin tą sutartį pa
sirašyti. 

Pagal sutarties, Japonija 
bolševikams pristatys reika
lingų artilerijai anuotų ir 
perduos jiems keletą savo se
nesnių karo laivų. 

Bolševikai už tai japonams 
duos koncesijų Sachalino sa
loje. 

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras, bet šilčiau. 

Sušoktas Sąkalbis Žudyti Euro
pos Valdovus 

PIRMOJI AUKA KRITO AUSTRIJOS KANCLERIS 
=*• * 

BUDAPEŠTAS, Tngarija, 
birželio '5. — Vietos nugarų 
policija paskclhė susekusi di
delį anarchistų sąkalhį, kurio 
tikslas yra išžudyti Europos 
valdovus ir įvairių šalių na
ci onalius vadus, kaip tai : Am 
glijos ir Ispanijos karalius,! 
Francijos prezidentą Mille-1 kėsinosi nužudyti Ungarijos 
rand, Vokietijos, Austrijos \ regentą Horthy. 

neklausyta. Nes jeį kanclie 
ris Seipel butų buvęs saugo 
jamaa, ta nelaimė nebūtų įvy- | 
kusi. 

Lengvai nubaustas. 
Sąkalbis susektas, kuomet 

darbininkas vardu „ Zetaron 

kanclierius ir kitų šalių pre
mjerus. 

Pirmoji auka krito Austri
jos kanclieris gerb. kun. Sei
pel. Nors piktadariui nevy
ko jį nužudyti, bet begalo pa
vojingai sužeistas. , v 

Neklausyta įspėjimo. 

Kaip tik vietos policija su
sekė sąkalhį, tuojaus ji įspė
jo kitįų šalių valdžias apdrau
sti savo lyderius. Jspėta Au 
strija, Anglija, Francija ir 
kitos šalys. 

Kuomet šiandie Viennoje 
atliktas pasikėsinimas, yra 
aišku, kad policijos įspėjimo 

Policija tą galvažudį areš
tavo, gi teismas į nubaudė 6 
metais kalėjimo. Tai leng
va bausme už tokiiis darbus. 

Bylos laiku patirta, kad Ze
taron yra slaptos anarchistų 
žmogžudžių draugijos nariu. 
Ta draugija savo vyriausią 
stovyklą turi Austrijos mies
te Lobben. Matyt, ir kanc-
lierio Seipel pašpvėjas prigu
li tai draugijai. 

Kanclieris sveikesnis. 
Pranešta, iš Viennos, kad 

kanclieris Seipel, kurį pašo
vė žmogžudis, atrodo kiek 
sveikesnis, bet daug: silpnas, 

AVASHINGfTON, birž. 5.— 
kongresas pertrauks šią se
siją ateinantį šeštadieni. Ne 
visi svarbus reikalai bus at
likti. Progresyviai Kongre
so atstovai skaitina Kongresą 
baigti spręsti farmų paleng-
turės atostogas ligi ateinan
čio gruodžio. 

Vrioni ant greiijųjų suorga- j suki lėliams. J i gali kartais 
nizavo šiokį-tokį ministerių !įsimaišyti. 

KALTININKAI SUIMTI. i 

NENORI ILGIAU 
KASIERIAUTI. 

5. 
CLEVELAND, O., birželio 
— Iš nacionalio republiko-

nų partijos komiteto pasitrau 
kė to komiteto kasierius F . 
\V. Upham iš Chicagos. 

Ilgus metus ji» tame komi
tete kasieriavo. Nežinia, kas 
užims jo vietą. 

LAKŪNAI MAIŠTUS 
KELIA. 

LONDONAS, birž. 5. — 
Ties Lisbona, Portugalijoj, 
militariniai lakūnai sukėlė 
maištus, atsisakydami klausy
ti karo mdnisterio. Maištai 
sukelti, knoraiet giems virsimu 
ku paskirtas nepatinkamas 
žmogus. 

LONDONAS, birž. 5. Šiau-
rine Anglijos dalį palietė po-
tvinis, kurs MIo nuo lietaus. 
Keletas žmonių žuvo. 

ATĖNAI, birž. 5. — Arti 
Smirnos gmkluotos italų spė
kos okupavo vieną sala. 

"Liet . Rytų" laikraj£io p. 
į redaktorei-leidėja i ijca iškeltai 
keletas bylų. Paskutinį kar
tą tardant (VI nuovados tar
dytojui kilo jam abejonė, kad 
turėdama keletą bylų p-lė Ja-
blonskaitė nepasišalintų kur 
nors nuo teismo. • Todėl jis 
ją nutarė uždaryti Lukiškio 
44rūmuose.' ' Tas yra supran 
tama ir lietuvių redaktoriams 
jau priprasta. Kiek keis
čiau atrodo, kad p. tardyto
jas, prašantis leisti su polici-
ninku pareiti kaucijos atsine
šti su tuo ensutiko. Tik pa
dalyti turėjo teisę, nes suim
ta buvo ne už bausmę, o tik 
kad nepasišalintų nuo teismo. 
Šitai jau parodo, kad lenkų 
tardytojas panorėjo, kad lie
tuvių redaktorė būtinai pasė-
dėfįų kalėjime. (Kol buvo su
mokėta 100 auksinų kaucija). 

I r jau labai keista yra, kad 
lenkų tvarka redaktorius su
lygina su vagimis ir kitokio
mis visuomenes atmatomis. 
Nors lenkai ir labai giriasi 
savo kultūringumu ir kitokia 
išprustim, tečiaus caro žan-

fdarai mandagesni būdavo, ir 
politinių suimtųjų, taipat ir 
redaktorių, kartu su vagimis 
ir žmogžudžiais nelaikydavo. 
"Liet. By tų" p. redaktorė to
kiu būdu gavo išsėdėti kalėji
me biauriose sąlygose dvi pa
ras. Kad su lenkų redakto
rium kas onrs panašu atsitik
tų kur-nors, pav. Kaune, tai 
tikrai butų sušaukti bent ke
li ":viecai,"*koks nors redak
torius parašytų prieš lietiu-
viu s straipsnį, seimas priimtų 
atatinkamą rezoliuciją, mini
steris pasiųstų Tautų Lygai 
notą su nukentėjusiųjų me
morialu, ir taip begalo. O 
lietuvis kantrus: jis visa mo
ka nutylėti. 

Naktį iš 3 į 4 gegužės buvo 
pavogta iš užplumhuoto va
gono įvairių manufaktūros ir 
galanterijos prekių sumoje 
11,55' litų. Vagystė įvyko vi-, 

[durnakty. Prie .Vagono visą 
JTHfctf budėjo sargas — Pečio-
nis. Pečionis tardomas poli
cijos pasisakė: vagoną už
plombuotą priėmęs ir tokį pat 
atidavęs, daugiau nieko neži-
nąs. Tik gražiau paprašius 
prisipažino, kad vagoną ap
vogė JiO kareivių, žinoma, 
jam pačiam sutinkant. Šios 
bandos žymesnieji yra Mar
kevičius ir Kasiulis. Vieni jų 
jau suskubo savo pajus na
miškiams pasiųsti, kiti gi bu
vo užklupta ir iš jų atimta. 
Kol kas prekių terasta sumo
je 1,100, likusioji ir didesnė 
dalis dar ieškoma. 

NENORI APRBU0TI 
IŠLAIDŲ. 

5.-WASHINGTON, birž. 
Kongrese iškeltas sumany
mas aprihuoti išlaidas politi
nėms partijų kampanijoms. 
Žemesnieji rūmai sumanymą 
atmetė. 

SHANGHAI, Kinija, birž. 
5. — ičonai iš Japonijos at
skrido S. V. armijos lakūnai, 
kurie skrindą aplink pasaulį, 

TOKYO, birž. 5. — Čionai 
kaikurių krautuvių languose 
pasirodė iškabos, kad ameri
koniškos prekės neparduoda
mos. 

P I N I G U K U R S A S . 

SKAITYKITE IR PLATIN-
KITĘ "DRAUGE" 

Lietuvos 10 litų 
Anglijos sterl. svarui 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 

$1.00 
4.30 
5.10 
4.34 

Šveicarijos 100 fr. 17.78 
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Siųskite Savo Giminėms 
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DRAUGĄ" 
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. 
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\ Mfltams |0.00 

Twm Metą $3.00 
Vi proumneralą mokasi iakalno. Lai-
tli skaitosi nao užrašymo dienos, 

; M nno Naujų Metų. Norint permai
nyti adresas risada reikia prisiųs
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siai siųsti išperkant krasoje ai cx-
preso "Money Order" arba įdedant 
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TRUPINIUKAI 
'• Protestonų tikyba afekito 
j nuo Katal iku Bažnyčios luo-
l inet, kada Liuteris paskelbė, 
".jog kiekvienas žmoguc fįkli 
- l a i sva i tikėjimo dalykus sprę 
• sli, jokio vyliausio Ganyto-
J jaus neklausyt tankas. Liuteris 
; paskelbė, kad kiekvienas žino 
I gus yra sau vyriausia.- gany

tojas ir mokytojas. PatiLo 
•žmonėms tokia laisvė ir ] • ' . -
l siperejo liuterių pašau';.je ta 
J l>ai daug. Bet tuojau j ; e ėmė 
I skilti. Šiandieną liuterių yra 
'- tūkstančiai visokiu, sekly. Jr 

vieua kitą vadina k'aidati-
į Šiais, ir skaldysi toliau 

Paskut in iu latku įvyko ,do 
» mus apsireiškimas tokioje ae-
*~ktojc, Ep iskopdų tarpe. 

valdžią bedieviškiems gyvu 
l iukams. 

Japonijoje vienas žmogus, 
protestuosią n uis prieš Ameri
kos uždraudimą japonams va 
žiuoti Amerikon, nuėjo prie 
Amerikos atstovybės namų ir 
perpiovė sau pilvą. Japoną 
sostinės žmonės ir valdžios a t 
stovai tą žmogą laidos labai 
iškilmingai. Japonai yra sta
bmeldžiai, ta ip maž daug, 
kaip mūsų bedieviškai. Tad 
nestebėtina, kad jie protes
tuoja sau pilvus skersdami ir 

pusipiovusius laidoja iškil-
minga i. 

Bet mums neatrodo, kad J a 
ponija, eidama stabmeldišku 
papročiu, protestuodama prieš 
neteisybę, a r įžeidimą, daug 
laimėtų, jeigu jos visi žmo
nės imtų sau pilvus aižyti. 

Bedievybė visuomet mokfc 
tautai vidurius paleisti, bet 
nemoka surasti kelių, ka ip ne 
laimę .atitaisyti j laime. 

PIRMUTINIS REICHSTA
GO POSĖDIS. 

B A f S A g 

IRIDOEPORTO ATGAR
SIAI. 

torf. 5, 1924 

! 

Lietuvoje liepos pradžioje 
įvyksta Ketvi r tas Lietuvos 
Katalikų Kongresas. Ameri
kos Lietuvius katal ikus ats
tovauti nuvažiavo geri), kun. 
V. Taškunas ir p. A. Bacevi
čius. Katalikų* Federacija 
jiems įteikė įgaliojimus ir in
strukcijas. Po to Kongreso rei 
kia tikėtis, kad pasiseki iš
vengti nesusi pratimų, kokie 
buvo, ir katalikų darbas Lie
tuvoje ir Amerikoje eis dides
nėje vienybėje ir sutartyje4. 

Tuom labiau, iš Lietuvos 

Susirijiko Vokietijos Sei
mas — Reichstagas. J o pi r-
m'asis posėdis buvo labai 
t rukšmingas. Vargiai kada 
Berlynas matė savo istorijo
je panašių j vykių. 'Triukšmą 
kėlė kraštutinieji — naciona 
listal ir komunistai . Šie už
traukė ' 'Raudonąjį internaci
onalą / ' o nacionalistai: " l ) e -
utsehland ueber a i les . " Kilęs 
didžiausias lermas. 

Seniausias amžių atstovas 
socialistas W. Bock 78 metų 
senukas, vadovavęs pirmam 
posėdžiui negalėjo palaikyti 
tvarkos. 

Komunistai Reichstage it 
471T tur i (iii atstovu. Iš tų de
vyni už įvairius kriminalius 
prasikaltimus sėdi kalėjime ii 
laukia teismo. J ų " d r a u g a i ' 
Reichstage visą laiką nepa
liovę reikalauti paliuosuoti 
juos Iš kalėjimo. Visam ko
munistų keliamam triukšmni 
vadovavo Ruth Fisehci*, o jos 
pagelbininkas, Thomas "\Ven-

KAT. FUDURAC. StKET. 
KUN. B. BUMSO KALBA 
KŪtf. PftAL. M. KRŪŠO 

BAHKIBM. 

Nuo redakcijos: 
Kadangi kun. B. Bunišas 

kalbėjo Federacijos Centro 
Valdybos įgaliotas ir visos 
mūsų lietuvių katalikų vi
suomenės vardu, tad deda
me tos kalbos turini ištisai. 

Didžiai gerbiamas, kun. p r a 
lote, gerbiamieji kunigai, ger 
biamos i r gerbiamieji : 

Federacijos Centro Valdy
ba suteikė man didelę garbę 
ir malonią pareigą pasveikin
ti šiandie J o Eminenciją Kai 
dinolą ir J o malonybę naują 
monslgnorą. J o Eminenciją, 
Kardinolas, negalėjo būti da 
bar niutų tarpe. Bet mūsų 
jausmai prie jo palieka tie pa 
tvs. 

w 

Katalikų Federacija yra 
Vienintelė organizacija Anie-

Episkopulų vyskupas Bio 
wn ėmė skleisti, savo avil ių i 
tarpe bedievybę ir totševiz- a tvyksta Lietuvos tatai 

mūsų Federacijos Kongresą 

* ma. Atsimetė nuo krikščiony-
* bes ir vienok pn nėrė j e '•\-ys-
* k ū p a n t i / ' Mat vyskupavimas 
! duoda pinigų n vienkart dno 

da progos tokiam bedieviui 
gad in t i lasvaii 7..."mes. Sn<i-

į rūpino Episkopa ta i sušaukė 
»aVo vyriausią ta i /* a ir jrat-

'. raukė teisman savo vyskupą, 
kad jį iš Episkopatų ' a rpo iš 
ifletus, kad klau nt ikm pask- l 

; bus. 
4 Stojo advokatai į pagelbą 
- bedieviui " v y s k u p u i " ir vi-
. >as Episkopulų Centras pasi

darė suparaližuotas. Neš ir 
patsai bedievis ' • v y s k u p a s " 
ir jo advokatai l>ei prieteliai 
teisingai rodo i Liuterio pade 

- tus protestantizmui pamalus, 
kad kiekvienas žmogus gaiį.> 
kaip norįs tikėti ir mokyti, ne 

:_atsimezdamas nuo protestan
tizmo. 

5 ~ Daug yra jau protestantiš-
***kų sektų, kurios atsižadėjo 

Kristaus ir Dievo pasiremda 
l mos Liuterio mokslu ir vie-
* nok drįsta vadintis krikščoi-

niškomis. Vardas nepadarys 
jų krikščioniškomis. O šis į-
vykis tuksiantį ir pirmą kai 

Į. tą parodo, kad atskilus nuo 
- Katalikų Bažnyčios žmonija 
I nepajėgia "išlaikyti ir likučių 
* krikščlonvbės. 

stovas, Lietuvos l 'niversiteto 
vice-rektorius, prof. Bučys. 

Profesorius Bučys yra A-
anerikai gerai žinomas. Tai 
vienas brangiausių Lietuvių 
'I autos žmonių. J o vardu a-
nuoniet buvo Chic'agoje suma 
nvtas fondas moksleiviams šel 
pti ir sudaryta tapo $1,525.90. 
Atvykstant tokiam garbin
gam svečiui reikėtų ji t inka-
mai pasitikti . O tinkamiau
sias pasitikimas b u t ų , ^ e i g u 
mes tą Fondą, jo vardu stei
giamą, užbaigtume privnryda 
mi iki $2,0(H).(M), ir jam at-
vvkus įteiktume. 

Butų tai t inkamiausias ger
biamo ir brangaus mūsų tau 
toje asmenio pa,i>eihimas ir 
vienkart mūsų svarbiausiame 
reikale, mūsų apeVieto* kėli
me, butų nuveiktas labai nau
dingas dari kas. 

rikoje, kuri turi. teisę kaliu -
deleiti, išsirengęs sėdėjo ir vi ift i v ^ lietuvių katalikų A-

merlkoje vardu, nes prie jos 
piklauso visus tikrai katali
kiškos ir visuomeniniai susi
pratusios draugijos, nes su 
Federacija veikla visi gyves-
nieji supratingi katal ikai . 

Ta*d aš čionai. Katal ikų Fe
deracijos Centro Valdybos—į-
galiotus, kalbu vardu pusės 
milijono lietuvių kataliku A 
nierįkoje. 

Kuomet iKislckė mumis nuu 
j iena, jog Cbieagos Arkivys
kupas j :askirtas kardinolu,* vi 
sa lietuvių katalikų spauda 
ir kiekvienas ifc mūsų apsi-

są laiką rūkęs smirdančią p>-
pkę. 

Kitas kraštut inis Reicbsla 
go sparnas — nacionalistai 
p'adarė didelių ovacijų savo 
vadams admirolui von Tirpi-
tz Ir gener. Ludendorfui. 

Vokietijos nacionalistai yra 
aiškus monarchistai. Ji<; su 
tuomi nesislepia. J i e provo
kuoju bolševikus, keiia kar tu 
KU jais triukšmą, kad jmže-
nilnti Reichstagą. Kaip kas 
*4>ėja, buk pana i t e Įvykiai ga 
Ii ats ikartot i kieS<viena l i t i -
ehstago jMisėdi. O tuomete ne 
galint produklingo darbo dir 
bti, turės ivvkti atmaina. Ta 
atmainą ir nori padary t i na 
ciona'listai, lx*t Vargu jiems 
jmsiseks. 

Vokietijos valdžia atsista
tydinus. Todėl ir per pirmuti
nį l lelfhstago posėdi ministe-

džiaugė gyvai. Xcs mes vis!. »-». 

prisinunėine. kiek gero yra 
mums ]>U<laręs, kiek palanku^ 
mo mums yra parodęs J o E-
minencija. Čionai nėra reika
lo išnaujo minėti, čia negali
nai visoko atpasakoti . C'ia 
užtenka pasakyti , kad nebu
vo nei y'tvno didesnio mu.-ų 

rių vietos paliko tuščios. Ne-j . - t ui ••» i 
* - *^ . 'visiifoneneje katalikiško rlar-

[>ajėgiant nacionalistams su- | 
daryti ministerių kabineto, 
tas pavesta padaryti buv. ka-

kitigl Jo Eminencijai u i tai, 
kad jis perstatvd&iBas g^rb. 
kun, M. Krušą, padare gali
nius šios dienos Ižkilmes. 

Didžiai gerbiamas pralotas 
Krušas mums visiems ir kiek
vienam yra gerai žinomas i t 
nebėra reikalo kaHdt i iuos 
koplitnefitus, kurių čiu tifek 
daug ir teisingų buvo pasa
kyta. ' -f 

Atskiras žmogus, nors jis bu 
tų ii* patsai popiežius, >" y ra 
nedidelis dalykas. I r tuomet 
t iktai žmogus įgyja dideles 
reikšmės, kuomet ji«ai susi
jungia su milijonais kitų ir sa 
amžinais žmonijos idealais. 
Kuomet žmogus taip susijun 
gia sy milijonų jėga ir su mi
lijonų troškimais sandarbimn 
kauja, tuomet prieš tokią Žmo 
gaus jėgą nusilenks priešai ir 
ateis jo pasveikinti . 

Mes šiandieną džiaugiamės, 
nes gerb. pralotas yra katali
kų Bažnyčios norvs, ir dabar 
pakeletas į garbingą praloto 
augštį' jis a r iau susijungia su 
tais šimtais milijonų katalikų 
kurių priešakyje stovi šv. Tė
vas. 

Mes šiandiena džiaugiamės 
dėlto, kad gerbiamas pralotas 
yi*a vienas iš mūsų, mūsų ku 
no kūnas, mūsų kraujo krau
jas. J an i suteiktoji garbė yra 
mūsų tautos g'arbė, mūsų tau 
los pagerbihias tenai, kur yra 
pasaulio ir Krikščionybės Cen 
t ras. 

Mes džiaugiamės šiandieną, 
nes su mūsų didžiai gerbiamu 
pralotu mes įsigijame inusų 
visuomenės darbams, mūsų ko 
voms, mūsų troškinių apgyni
mui atstovą, užtarytoją, dva
sios vadą. J o balso, mūsų bal 
so per jį dabar klausys ge-
riau tenai, kui 4 ' bus reikalas, 
nes ant jo dabar ženklas pa 
ties šv. Tėvo. \ 

Mes džiaugiamės dėlto sian 
d;i*ną, kad tikimės pasiekti 

kurie veda mūsų tautą pr ie 
visiikos ir garbingos perga
les ant apsileidimo ir bedie
vybės. Aš tikiti, kad Jo- Ma
lonybe tos pergalės pasieks ir 
mūsų visuomenę prie tos per
galės prives, nes jis jau y r a 
parodęs savo gabumus ir sa-
vb gerą valią. 

Mes nuoširdžiai brangina
me tą tiprią viltį, kad su pa
gelbą didžiai gerbiamo pra lo- , 
to, j am vadovaujant, mums 
pasiseks suteikti mūsų tautai 
visus mtrsų tikėjimo palaimini 
mus, vi«ą katal ikų stiprybės 
džiaugsmą. 

Katal ikų Spauda yra išrei-
škėja tų visų troškinių ir pas
tangų, kuriuos gyvenime vy
kina Katalikų Federacija, ar 
ba visa mūsų visuomenė. Ka
talikų Spaudos vardu reiškiu 
taip pat širdingus linkėjimus. 
Sveikinant Katal ikų Federa
cijos vardu, sveikinant viso-
visuomenes vardu, nebebūtų 
reikalo man beminėti kokio 
nors kito vardo. Bet negaliu 
iškentėti ne pasveikinęs tos 
Kongregacijos vardu, prie ku 
rios man tenka priklausyti . 
Tai yra Tėvų Marijonų Kon 
gregacijos vardu. 

Visa mūsų visuomenė. Ka-
tulikų Spauda ir mes Marijo
nai šiandie galėtume siv šv. 
Petru pasakVti- " A u k s o ir si
dabro neturime, bet ką turi
me, tą duodame. ' Mes prašo
me Viešpaties Dievo, kad Tii-
mstai, didžiai gerbiamas ku-

UlTVVOl ATEITUtlNKŲ 
SUiBLHMO fONbo 

PBAJrtllMAS. 
i, ' i ^ ' 1 . • m » i 

At-kų S, Fondas užsimez
gė Rusijoje dldž. kai-o metu, 
kada lietuvių visuomenės ir 
moksleivijos dalis buvo nub
lokšta į svetimus kraštus. Su 
stiprėjęs Fondas tuomet jau 
šimtus moksleiviu išgelbėjo 
iš skurdo bedugnes — ar tai 
te ikdamas pašalpų vargstan
tiems svetimoj šaly, arba ju
dėdamas jiems grįžti tėvynėn. 
Dabar Fondas šelpia netur
tingąją Lietuvos studentiją ir 
moksleiviją. Bet išlaidos yra 
didelės, o pajamų šaltiniai vi
sai menki. Ta t , ieškoma bū
dų, kurie sustiprintų materi
alinį jo stovį. Tuo tikslu, pa
skutiniu laiku imtasi leisti 
knygas. I r šiomis dienomis 
jau išėjo iš spaudos žinomo 
poeto Vinco Stanio eilėraščių 
rinkinėlis " A š a r ė l ė s . " Be to 
Fondo žinioje da r y ra vienas 
" A t e i t i e s " leidinių, būtent. 

"Mūsų Idė jos . " š iuo momen
tu broliams — amerikieičams 
minėtas knygeles nuoširdžiai 
.patariame įsigyti . Tuo patys 
pasinaudosite, ir mūsų litera
tūrai jui tamausi te , i r paga
lios, parcinsite kilnų vargs tau 
čios moksleivijos šelpimo dar 
bą. "Mūsų I d ė j o s " patar ia
me įsigyti, ypač besimokinau 
čiai jaunuomenei ir visi°ms 
inteligentams, nes jose moks-

TRUMPOS ŽINIOS. 
Laivų statyba. 

Laivų statyme Vokietija 
užėmė 1923 m. antrą vietą pa
sauly. 

• 

Kviečia pasitarti. 

nclieriui Marx'nv 

; bo, kuriam butų nepritaręs, 
kurio moraliai butų neparė-
męs J o Eminencija. 

Iš Kairo pašauktas Londo-
didesnės vienybės savo tarpe, nan Zaghoul paša pasi tart i 
kuomet mums į pagelbą ateis Mi valdžia. 
K . r l , praloto tvir ta vUIIa. . t i p ^ ^ ^ 
rti* patvres protas ir t io le t i i s . . . 

', . * .; •, Vengrija su Rumunija pa-padahmtas autori tetas . . . i į . . . . ' ° . 1 darė 12 prekvbmiu sutarčių. 
Tad visų Amer iko j lietuvių A b [ ^ piXii{m^ 

Aukso tarifas. 
katalikų Vardu aš linkiu bran 
giam mūsų prteteliui ir dld 

j To<!el organizuot o jf lietuvių žiu i gerbiamam pralotai dar 
Keikia tikėlis, kad vMr.vi- į k a l i k ų visuomenė visiaune*: didesnio pasisekimo, negu 

nes Įmrttjos, kurios kar tu |«i- a p | e ^ a tH imins ir muSų šir . j jani l^ną. O didesniu pasise-
ėmus, turi 311 atstovų llei-
chs 'age, sugebės sudaryti, t 'au 
gumos vahlžią. 

dis visuomet bus kar tu su kimu aš laikau tą augštybe, Miego liga. 

Anthony Matre. 

LAIKAIS. 
P E N K I Ų VEIKSMŲ DRAMA. 

Vertė A. Matutis . 

mūsų Augštu globėju. 
Mes nuoširdžiai esame 

• • • M t t l * I I I I Į, Į . Į 

dė-
kurios gal ima pasiekti uoliais ' Anglijoje pasibaisėtinai plin 
gerais darbais, tais darbais, ta miego liga. 

lingai nagr inėjama krikščio-
nige pralole J i sa i suteiktų Įniškosios pasaulėžiūros ir 
ilgaiusių metų ir vaisingiau- šiaip svarbus gyvenimo ir kul 
siu darbu. ] t>uros klausimai. 

" A š a r ė l e s " tegu tampa kie 
k vieno mylimu draugu. Jos 
Ir jaunam ir senam, ir moky
tam ir* papras tam darbinin
kui liuosomis valandėlėmis 
telks malonaus estetinio pasU 
gerėjimo ir švies tyro gyveni
mo džiaugsmo ir meilės spin
duliais... 

Abi knyguri geros gražiai 
ir estetingai išleistos. 

" M ū s ų I d ė j o s " tu r i 1G2 pu 
si. mažo formato; ka ina Ame
rikoje su pr is iunt imu 30 cen
tų (Amerikos) . " A š a r ė l ė s " — 
118 pusi. vidut inio formato; 
kaina 50 centų. Norintieji jų 
įsigyti, iš anksto prisiuntė 
Fondui pinigus, gauna. Visais 
reikalais kreipki tės šiuo ad
resu; Kaunas , Vilniaus g. 22. 
Kun. P . Dogeliui. 

At-kų Sušelpimo Fondo 
Valdyba. 

Vengrija įveda aukso tari
fą už geležnikelius nuo t blrž. 
dienos. 

I i I . . . >* I M ą iniinfc 
. « . . . . -Į 

I Franci joje susirinko naujas 
j parlamentas, kurto diduma at 

m 

m stovą radikalai ir socialistai. 
* Pii jname posėdyje pekettas ne 
J apsakomas triukšmas, kanks-
l-mas ir švilpimas. Komunistų 
-a t s tova i atsižymėjo tuom, kad 
-sukėlę kojas ant sėdynių ru-
*kė ir spiaiulė į visas puses 
' a n t grindų, ir darė tai tyčia, 
.nežiūrint a tkartot inų tvarkda 
rių prašymo. 

Kuomet ši taip apsireiškė 
^ Franci jos • • r inkt in ių" žmonių 
:kiauUškumas, Farncijos fran 
j kas eme smarkiai smukti že-
^myn. 

Kiekviena šalis nusmuks, 
; Jiiiomet žmonės išdrįs at iduoti 

Tąsa. 
T r l K C l J L S ; Ar nori užsidirbti kele

tą sistersu.' 
METELI J U S (į ša l į ) : Norėčiau žino 

ti, kai]) jis (rodydamas į Tercijų) įsi^ 
g a t o čion. — 4 t Ar nori užsidirbti, keletą 
Hs te r sų?" Ta i kas buvo tar ta . — Na, 
tai kvailas klausimas! — Pris iar t insiu 
prie jo ir duosiu jam savo makaulės da
li. Kur gi čia toji mano makaulė? (Aki
mis ieško savo skrybėlės). \\\ kur yra 
padėta (užsideda savo skryl>elę). Ar 'aš 
girdėjau tamstą klausiant : " A r nori už 
sidirbti keletą s is temų. ' " 

T Ė K C U U S ; Taip. Tai mano pak^ 
laušimas. 

X !FTKL1JI \S: A-a-ar gali tamsta pa
kartoti vėl tą patį, ką pasakei, įėjęs? — 
Bet gi, atleisk man, tai tiesiog nereikalin
ga, taip, su-vis nereikalinga; rodosi man, 
kad gerai supratau tamstą. — Taip, aš 
noriu užsidirbti keletą sistersu. Ar t amsta , 
gali man nurodyti kokiu būdu galėčiau 
juos pelnyti f 

TEPvCIJCS: T a i labai lengva. T ik 

\ 

persimainyk šias drapanas su manim ir 
pavelyk man UŽimti savo vietą Šį Vakarą. 

.METELlJUŠ: Ištikrųjų, tai labai 
lengva, bet gi su manim butų blogai, jei
gu pažintų tave. 

T E H C I J U S : Nesimato ne i Jnažlau-
sio pavojaus. — Aš duodu taU 50 sistersu 
už tavo vietą. (Metelijus svyruoju). Ne! 

^Na r ta i duosiu visą šimtą! . 
M E T E L I J U E (į š a l į ) ; Norėčiau ži

noti, kokie apgaulingi jo stitiianymail Aš 
išgausiu iš jo viską. (Garsiai) . Matai, 
atmsta, yra tai labai painus dalykėlis; 
be to, gi gresia pavojus mano asmeniui. 

TERCIJTJS: žiur-žiur, žmogau! Ta
vo asmuo! Verčiau ta ip nekalbėk didikui. 
Na, arčiau prie dalyko. 

M E T E L I J U S : i\a-gi, jeigu tamsta 
užmokėsi man du šimtu sistersu už gar
bingą privilegiją atstovauti mane šį va
karą, tai jau sutiksiu. Tečiau, turiu pa 
reikšti tamstai , jog toki didi privilegija 
y ra verta mažiausia penkių šimtų sister
su. 4 

TEPvCUUS: Štai, imk Jį vaiduoklį. 
Tavo reikalavimas ,talpinasi jame. Nungi , 
skubiai išsirėdyk! (J iedu persimaino yir 
šutinėmis' drapanomis) . O dabar duok-še 
savo skrybėlę — I r greitai išsinešdink! 
Galėsi rytmetį sugryžti. 

METELIJUS: Šttdiev, imulo atsto

vauto jau. Pasitikiu, jog nebusi pažemin
tas. — dabar gi " d u j " ant gerųjų laikų! 
O, kaip gerai būti didiku! Ha-ha-ha! ( ls 
e ina ; . 

TE1«J1JU8 (vienas s a u ) : Ha! gerai 
pavyko viskas! Susekiau beveik viską! 
Nobilija, gražiausia- ir kilniausia visos 
HoniOs mergelė y ra krikščionė ir susituo
kė su mano priešu, tuo prake ik tu Kv im 
tilvįum! Taip ilgiau nedera l ikti! Šiuo 
J)crs i rengimu sužinojau viską. Pranešta 
man, kad Kvttitilijus su Laurynu darė 
suokalbį. Nungi Kvintilijus bus mokina
mas Nazariečio mokslo. Je igu tas Hicsa, 
tui pasistengsiu gaut i arešto Varantą siu 
imti jį už buvluią krikščioniu; slapta nu
žudysiu jį ir paskui mėginsiu gauti *No-
bilijos ranką., — Bet, juoba, rodosi lyg 
kas ateina. 

({eina Nobilija sykiu su Syra) 
NOBILIJA (į Tercijų, kurs laiko 

veidą nukreiptą į š a l į ) : Gerasis Mete
li jau, kaip tik šioje valandoje tu esi man 

labai reikalingas. Pasiskubink Appijos 
keliu į Septinio namus, netoli trečiojo 

V varsinlnio akmens i r {telauksi ten mano 
sužieduotinio, Kvint i l i jaus, patapusio kr i 
kščionlu, Saugiai a t lydek jį. čion, nes. 
būnant vėlybam laikui, baimė, kad ne
atsit iktų koks nors blogas priepuolis. 

TEUCLJTJS: Tuojau einu ir pasisku . 

i 

binsiu. (Į šal į ) . — T a i laimikis! aš žinai-
viską, jau žinau! ( išeina) . 

(Kobllia i r Syra išlengvo i š e i n a ) / 

A N T R O J I VAIDYKLA. 
Romos ga tvė . 

(Įeina Makrys i r Tercijus. Du kareiviu). 
TEftCLJUS: Užt ikr inu kiekvieną žo-

"h jog y ra tiesa, kilnusis Makry. Tarne 
perssirengime turėjau laimikį išgirsti mer 
gėlę Nobilija pasakant man, jog Kvinti
lijus jiatapo krikščioniu. J i s t ikrai eis 
i r o čia l^ent valandą ir, je igu jis nebus 
suimtas, l)uiniėjaus, kad nepraplėstų kri
kščionijos mokslo visur! 

A M A K R Y S ; Štai yra arešto varantu?. 
— Pal ieku tuodu sa rgu su tavim paliep
ti j iedviem i r su imt i jį. Aš. prisiekiiui, 
kad krikščionys neturės sau vietos Ro
moje, kol aš busiu prefektu. Nežiūrint, 
jog turiu tik areštavimo galę, bet gi ne-
užitgo a£ įtikinsiu imperatorių, kad įwi-
kytų krikščionių persekiojimą, kurs hm 
žiauresnis «avo rūšy, nekaip kad buvo 
Nerono laikuose. — I r kas gi manė, kad 
Xestro sunūs, drąsusis Kvintilijus, liktų 
Nazariečio riasekėju! Nežiūrint pavoja, 
sumik jį, Tree i jau ; skubiai surišk jį ir 
a i t r ink , kaip kirmėlę, jeigu priešintųsi 
( išeina). 

(Bus <Jan$i&u). 
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C I C E R O J E 

Birželio S if. jati eiu pat 
Tų diena įvVks parapijos pi
knikas — linksmumo diena. 
Piknike kaip girdėtis diibs 
VltS 100 Vienu darbininku, 
nes tikimasi turėti svečių IK L 
iš kitų valstybių, kaip India
nos ir kitų. Taipgi visi Cice-
ros biznieriai žada važiuoti į 
pikniką su savo ginžiomis a i 
šittoniLs, o chieagieeiai atva-
£iuds irgi i pikniką padėti 
biznį daryti. (Jonui prašome 
visus, nepavydėsimc. 

Paskutiniu laiku teko pas
tebėti daug tuščių pagyveni-
mui samdų (kambarių) dau
giausiai tuščių randasi toje 
gražioje apielinkėje. 'Gal SU 
ktiku ClCeroJe atpigs pagyve-
nimui samdos. 

M O S 1$ DETROITO. 
4 to X. Federacijos skyriaus 

darbuote. 

Ciceros senberniai vėl žada 
atgaivinti Saro ldiuba. Teko 

— 

f*v!e J. A. Zdailis atpirko* 
žies krautuvę nuo p. Ta nydu 
j^erai varo biznį, po num. 14-i 
S. 49th Ct Mat. p. Zdanis 
geras mekanikas, Lietuvoje 
būdamas jau dirbo glar&attt 
Zubovo šaltos geležies dirbtu 

girdėti, kad keli Ciceros sen
berniai nori us&siimtV gražų a-
partamento kambarius ir ten 
padaryti eentralinį ofise, tik Paties Centro. Atsilankė visai 

netikėtai Kat, Fed. Centro 

Susirinkimas. 
Gegužės 23 d. š. m. 2:15 po 

pietų šv. Jurgio parap. mok y. 
klos kombariuose įvyko 4 TV 
deracijos skyriaus mėnesinis 
susirinkimas. Atsilankė nepa
prastai daug 'atstovų. Sušilau 
kerne brangaus svečio net i£ 

laukia vieno draugo jr rytu 
atvykstant, bet pastarasis ap 
sivedė, tad Ištižo ir Ciceros 
garsusi senbernių kliubas. 

c 

T. Juknis ant kampo 4!) Ct 
ir 14 st. atidarė pirma lietu
vių rakandų krautuvę. Lai
kui bėgant žada padidinti, 
nes dabartinė vieta esanti per 
maža. Daugiau Cieeroje lietu
vių bJKnfjerių. 

Vakar birželio 4 d. Cieero
je įvyko vaikų paroda. Pa-

Sekretorius kun. Br. Bumšas. 
Matydami taip ištoli atvyk IK j 
svečia ir i*girde. jo įtikinau-
čia malonia, prakalbėle, visi 
nudžiugo. Dėkojo jisai už ge
rą 4-to skyriaus darbuotę, ui 
pasiektus rezultatus. Pranešė 

StttlVlENLHtod LIETUVIU RYMC KATALIKŲ AME- 1 n 
RIKOJE SEIMAS BUS BIRŽELIO 10, H ir 12 DIENOSE, " 

1924 H, SHENANDOAH, PA. 
A K T A R A I 

rodojt dalyvavo virš j£ dešimtukų moksleivių va-
500 vaikų. Buvo duodamos do 
vanos už sveikiausi vaikę ir 
kokia motina turės gražiau
si vaiko vežimėlį. 

Iš lietuvių dalyvavo tik ke
lios motinos, gaila, kad dau
giau negalėjo, manau, kad 
pirma dovana tektų lietuviui 
vaikui, nes kitataučiai nesusi
lygins vaikų sveikumu. 

Koresp. 

a-

GAV0 PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" 812 ASMENIS: 

9 

Kamarauskas J. 
Bni&is J. (JK Ht. Louis, Jll.) 
Kavaliauskas VI. 
Petkevičius .B. 
Arlauskaitė M. 
Laurinkus Ant. 
Klizentas Jonas (Cieero, 111.) 
Petrauskas V. •*. 
Elena Strank (La valio, Wis.) 
Pau&aras Ig. (du siunt.) 
Cibulskis Pet. 
Strioga L.1 

Paseckis ISel. 
Bičiūnas T. 
MasiulaLtė Marijona 
Noreika Ig. 
M. Soržyekas 
Barakauskas Pet. 
JŠIapienė B. 
Kazukaitis Aug. (St. Louis, Mo.) 
Collins Joe. 
Dausina Ant. 
\Vistort F. 
Usbonietiė M. 
Kuodis Jonas. 
Sefnanas Br. 
Zajankaitė M. 
Grigaliūnas V. (Cicero, 111.) 
Kiras J . 
Brazauskas J. 
SUnašis Jonas 
Žemaityte M. 
Paukštys V. 
Sakalauskas J. 
AleJiunas J. (Cieero) 
Oepfauskas A lėks. (Cieero) 
Aleknaitė Juze (Cicero). 
Statkus Ant. 
Jakubauskas Y. A. (W. Frankfori, 111.) 
Žitkevičius Ant.v 

Kiselinuskus J. (Sbeboygan, Wis.) 
Bukauskas A. (Cicero) 
Tamošaiti a A. 
Dobilienė St. (Cieero) 
Geidutis Ant 
Žvirgždinas St. (du siunt.) 
Kmica Dom 
Agurkienė M. (Uary, Imi.) 

DRAUGO PINIOg SIUNTIMO SKYRIUS 

2334 So. Oakley Ava T*l. K a t r i e . T7T 

j.aus laimėjimus ir tt. 
Tuo tarpu atvažiavo iš va

karinės miesto dalies šv. An
tano par. delegacija net iš 7 
narių. Delegacija sutiko susi-
įinkimas karatais pajiniais. 

(jerb. pirmininkas beto, pa 
prašė susirinkimą, pagerbti 
atvykusius atsistojant. 
Delegacija sudarė kun. J . G. 
Boreišis, Jonas Nakas, Kupo
las Nyragis, J. Kikauskas, p* 
lė M. Audrilioniutė, O. Žlim-
j>iutė, P. Kai rintė. Pakilusiu 
džiaugsmingu upu sveikinome 
svečius ii* tęsėme savo dieno
tvarke toliau. 

Kaip smagu ir nnilomi ma
tyti, kad mūsų Tautos šven-
ėmusius reikalus tiek daug as 
nienu supranta, kad yra pasi-
rįftę, nežiūrint kliūčių, dėti di
džiausių pastangų, daibuotis 
Tautos labui. 

Perskaityta protokolas; ko
misijos išdavė raportus. (Jerb. 
Centro Sekretorius pateikė 
keletą papildymų bei snnian\ 
inų. Visos komisuos pasiliko 
darbuoits ir toliau, o į vieta 
kur truko, pririnkti sekantvs 

. . . . . -.'_ * kubauskaitf'. Vaicoa A. J. Bnčeraitė, 
V e i k ė j a i : k u n . J . C l Z a u s k a S , Domklutė. Montvilas. Ladelkis, Lo-

V° 1 C | ] ' baUskaHv. Mikalauskaitė; Kazakaua-
kftltė; Daf fuž i s : Ueumėckaitė; Mlc-
kaiti*: f>ukavi<?ius, Stmonavlčiui , 
VIa M. Kazlauskų, A. Samoška; A. 
Subaltv; K. Bit inas; K Kazlauskie
nė; O. Einikienr; Gallnskas Vir. 
Talinontas Gerčius, Grlpučlų. Vit
kienė, Butkus; Bludžlus; Ledžius; 
Frbony; Auftkalnis; Gtrbaitė; Gu-
bistienė; Nodzvlekia J.; Kasinaus-
kas; Pakeltas, GerCiuS; Slinionalčiu : 

Kilopoš yra lcvieciainos ruoštis prie Seimo, sato susi
rinkimuose svarstyti Susivienijimo gerovei naudingus su
manymus ir gaminti Seimui įnešimus, taip pat rinkti dele
gatus sulig nustatytos sekamos tvarkos; 

1. Kuopos siunčia įnešimus, nevėliau 30 diena prieš 
Seimą, pas Centro Raštininkų* kuris pagarsina organe ir 
priduoda Seimui. 

2) Kiekviena n^uspenduota kuopa turi teisę, siųsti 
Seiman savo atstovą-delcgatą. 

3) Kuopa turinti daugiau 50 narių, gali rinkti atsto
ve nilo kiekvienų 50 narių ir dalies, jeigu siekia 25 narius. 

4) Nary$ išbuvęs Susivienijime pilnai G mėnesius, ga
li Imti renkamas atstovu i Seimų. 

5) Kiekvienas Seimo atstovas privalo* turėti manda
tą iš kuopos, kuri jį siunčia ir gali atstovauti tik savo kuo
pa, kurioje priguli; mandatas-paliudijinias turi būti išra
šytas ant lain tikros blankos, kurias knopa gauna iš Cent
ro Raštinės; ant paliudijimo turi būti pararašai kuopos 
pirmininko, raštininko, taip pat kuopos antspaudą. 

6) Kiekvienas atstovai turi Seime vienai balsų. 
7) Naujos kuopos turi teisę siųsti Seiman savo at-

stoV.M,-jeigu jau pirnmtinlc mokestis bus inešta į Susiv. iž
dą, prieš SeiniQ. 

Vieta, kur biis leikoi.'Mos Seimo sesijos ir apsistojimas 
delegatams, bus paskelbta vėliau. 

,/. O. Mtiitft, 8. 'L. R. K. A. PirminMas. 
j»_#rt i | . I I i i.i irt . t i« n „ i mh> i 

Dr,S,ABrenza 
4608 SO. ASHLAND A V E N U E , 

Chicago, UI. 
Vai.: , t ryto Iki lfl pfati 1 * o 
plet iki S po plet. 6:80 vak. iki 
9:30 vak. 

r 
A M i — i 

Telefonas Seeley 7488 • 

Dr, I. M. Feinberg 
Oydo specialiai visokia* ryrų ir 

moterų lytiškas l l fas. 
1401 M*«ison 8lre*f 

Utuap. Weatern Ave. *> Ub\e*gQ 
Valandos: S—4 po ploti] ? — • rak. 

! i * l • + 

— 
re l . BotHetsrd 058» 

Dr Marya 
Do wiat-Sass 

1707 W. 47-tk M. 
T a U n d o i niro 8 Iki 12 diena, nao f 
lkl 8 • • ! . rak. Nedaliomis nao t 

Iki 8 TSJ. po pietų. 

r -

r i • n i i — ^ ^ % 
Tel. Boulevard 8180 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chlcago, 111. 

I I I i n • i ui II < i i 

I i §1 . m t III ' T 1 " • mr 
l>ijos c h k s r o . aukojo: 

To U I : 
StalllionaHė A., Kvietkus P., Sta 

Ullonaitė E . 
Krivickai aukavo: $50.00 boną. 
Petrošienė žadėjo. 
I'o $6: 
Ktm J. Saulin.skas, V. l^hdžlua 

| 6 . . W. Tubutly, J. Uudlenė, Apoe-
lau.skns K., Zofija KoIičirn<\ žioheris 
Petronella $7.00., Lazauskas P.. Go-
tautienė 5.50. Petras Orybae $6.00 

Po $^: 
M. Žilius. M. GentraKt*. Chorą* 

Sv. AgmleUs Ir Vyflal $$0.00 
P o $ 2 : 
8. Juonokicnė. J. Stankus, V. Ge

čienė, It., Andreliunas. H. Adomai
tis, L. Sautkus, g. Kilkaltč. A. Pau-
slnas, J. Vaikutis. M. Balsienė, Oa-
telienė, J. SauUcus, O. Papleriutė, 
M BarStienė. S. V. Kšivlckas, KIo-
dlenė. F . Stasiulie. 
Po $ 1 0 0 : 

V. Itac;aišieni\ T. Knekuticnr. S. 
Atkocaitė, 11. Kareikienė , D. Šukie
nė, J. Krasauskienė $1.50, B. 8te-
ponavtčienė, K Rugienė, Lukošienė, 
Kazragienė. Halscviėia, Paliulunienė, 
Banys. Nenartonls , Blažys, J. Klidle 
nė. Gendrtiolitts, Statkienė. Berta-

ufiig. l'rbona.% L,cdžiu», Suputls," 
Petrauskų. Zalumskg. Martinkų. 
Jasimų. Ap. Vulsitiu, Vitkauskis , Kro 
melas, Mae i kas, Vitkauskis. J. Za
leskis. Picža P.. Marozas. Nagaitė , 
Kairattė, Gedertmas; Paul ienė; Ki-
barty; Nore ikų: J. ir If.. Uaumec-
kis. Virbickls, Bružas, Martinkų. 
Steponavičius; Kairis Vinc.: Gudai-
tė; Virbickas. Trapikas. Vąšelis, Da-
Skaitė; Bl la Pet .: Klnčiutė; Koli-
čienė: Jareckas: ž iobė ris. Rudokai ; 
Grybas P : Saunorių; J. Atkočiūnas, 
Jasunas; Rimkienė; Martinkus; Ju -
clkienė; Rekašių: Kll luskius; S. 
Kibartas. Kaclnas; Višniauskų; Sa

kalauskienė: Atkočaitė; Pirminec-
kų; JuSkevWaltė; Lapinskaitė. Čeba-
ta runas; Rastulis, Vasi l iauskas; Ja-

ė iutė , , Sabaliauskienė, Daskaltė; Bu-
bliauskų; Kibartas; Budvil ienė; Dap 
kų; Lapinskų; Pocius; Taliušaitė, 
Marozaitė: Step. Valskis; Ziepaltas, 
C. ir L. Kl imų; Vitkauskų; J. ,Pa-
iraUMs, J Krasauskaitė, Aug. Grigas. 
J. Venckus; A. Lindžius; A. Jasiunas 

Vis iems aukavus iems nuoširdžiai 
dėkojame. 

Švento Kazimiero Seserys 
= • 

Ar žinai, kad suvirs 
4,500.000- pakelių yra par 
duoda nia i metus laiko, 
žmonės turi pasitikėjimo. 

Puri tan 
Malt 

yfa vai*tbJ4mas žmonių, 
kurie nori gauti gerų re
zultatų. 

Sultingas Stiprus 
Kodėl nepamėglni? 
Dviejų ruftių — Platu 

Pm-ltan Malt Ki lract 
su 5-oz. pakelių apy
nių arba jPuritan Hop-

Ftavorctl Malt Cukri
nis Synipms. 

PURITAN 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 8 . Ashland Ave. 
Tel Y*rt* 0994 

Valandoi-
Nuo 10 iki 12 jriet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

— M ~m 

Dr. A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas if gpedjalistas 
Blektroterapas. 

IŠIMA TONSILTOi^ 
D—B« SMutfcias, 
ItS ^ . " - *—* . 
«)—B« jęįdm PMSJSSS • u i l s l s l 

CakmsBf* taliyj^T 
Ir akmenį šlapumo pu«l*J# be e-
peracljo*. m tam tlkromli mok»-
llikomla piiemonSmla b«i rsistsia 

yra retkalaa daro operacijas. 
lrm)lilJS>ilt patarnavimą telkia sars 

ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, IU, 
Oftaea atidarytaa: kasdien nue • TSJ. 

po plet lkl • TSL vakare 
NessUomls ir seredesals ofisas 

rytas. 
i i i — . 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRL"RGA8 

4442. So. Western Ave. 
Tetef. Lafayctte 4146 

t n t • f 

Tel. Boulevard 3686 

P R A N E Š I M A S 

•.Plarn 
Hfts raet 
l ' l a v o n d » i 
Sucsr fivkžials 
SyriiD \D>iilais 

AiucM'iaiiMus Itušies 

ytteo Tel. Bomlevard 9699 
Kezid. Tel. Drexel 9161 

DR. A. 1 . ROTU 
R I B A S GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Specialistas HoterUk^, Vyrukų 

Valkų Ir vLsų ehron|§kų Ilgų. 

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

Vai.: 19—11 ryto: t—S po cHs> 
7—t ir*k. Kefl. 14—11 d. 

. / 

r.iSyti jį į Feder. Seiina; p-l( 
I). Gustaiclute Ir Jurgi.*; Da 
mbrava apsiėmė padėti darj'-
ti ir pardavinėti tikietus.šie 
Nrangns veikėjai labai' svar
bus tam darbui. Susirinkimo 
pabaigoje kalbėjo gerb. svo
ri as kun. Br. Bumšas, nuro
dydamas Kat. Fed. tikslus, 
reikalingumą priklausyti prie 
jos, užsimokėti tą mažę nariu 
mokestį. 

Padalino visiems Federae. 
Konstitucija ir dešimtuku. Va; 
jaus pasidarbavusiems uo
liems darbuotojams dovanas. 

Vienas iš Valdybos 
* • 

* 

•\ 

• ii • — • 

TUiri 

Rezultatai 

SJSBB^sssMsslr* B4BBSI a a n k . *~w •mm*twmtmj 

NORĖDAMI 
PDlKTl, !»AROUOTJ AR MAIi 
HTTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAJ MUS. TASrJUMS BUS 

ANT NAUDOS. ' 

NASOO, 

ŠV. KAZIMIERO SERŲ KO 
PLYČIAI AUKOS SU-

TEIKTOS. 
auo gegut 10-os d. iki geg. 

25-os dienos. 
» 

Brighton Park 
Antanas Ueržlnskas (Vienuolyno 

Aj»lellnk<j) L. p . B o n a . . |50.O0 
N". . N. Ciiicagro u,. . . . 5.0U 
Juozapa Karpavičie&o . . . . . . 20.00 i 
Šv K. A. I tėmėjv 9-aa skyr. 47.00* 
V. Sluzienė. (Scrdnton. Ptt. . . 5.$s* 
p. Petrauskisnė , .Scranton, Pa . ) 5.90 
\ n g e l o Sargo Dr-ja, (Waukcgan , 

Il l inois) 1*7.00 
| v . Juozapo Dr-ja, šv. Mykolo par. 

Chicago -. 10 00 
p. BaČkicnė 5.00 
Jonus Martinas (Chicago) . . 5 0 0 
M. Ališauskienė 1*0 
V. Jėzaus Kančios Archlbrolija. 

l i e l r o s e Park, m t . . 10.00 
V. S Petkevičius. 'įĮpIra of Lake 
<?ltleago, 111 t. . . 5.00 
Oaa Judzevičiene. Niagara. Fal ls . t 
• K Y 2 00 

At4sr« •svMess, il-cyrM W*wW iki 9 *. t »'Š»'%»įS»TŠ' %$i 

809 W. 35111 SI., Chicago 
TcL Boulerard 0613. ir 0774 

PADAROM PIRKIMO ĮR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai stanliam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes* * 

• • i 

1' t 

S. D. LACHAVVICZ 
l i e t u v i s Grabortns 
M M W . SSrd Fl . 

Olcago, I1L 
Patarnsmja taldo-

tuvėse kuopig iaus ia 
Reikale meldžiu a t 
sišaukti, o mano 
darbu bosi t s užga
nėdinti. 

TeL Oaaal l t71 

= 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą po num. 

3337 So. Morgan Str. 
BALANDOS: 9—12 ii ryto 
t u o 2 vai. po piet iki 9 vak. 

Dr, CHARLES SEGAL 
Perkė lė saro oftsa po numeriu 

4729 S. Ashland Are 
SPECIJALISTAS 

Džiovu, Moterų Ir Vyru Lipu 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietą: nuo 7—S.ri vsjcars 
Nedėiloraia: 10 iki 12. 

Telefonas Midw ay 2880 

» • — - • — . » — . '------M TeL Canal 0257 Vak. Canal 2118 

DR. P, Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandos: 10 iki 12 ryte; 1 lkl • 
. pe pietų;- t Iki 0 vakar* 

SKAITYKITE IR PLATIN -

KITĘ "BEAUGĄ." ** 
* ^ » — S S S ^ S — S — B S ^ f c — . . <lSSS^»SBISSSSSSSSWSSSSSBSSWWSSSSSSSS>SSSSSSSS*sSaSS»Sli» 
*"" * " ' • •' ' ' • —' " • • • " » * " ' " • ' •• ' • •' — 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZUISKIS 
Generali* Kontraktoriiu, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24 th Street 

Chicago, BĮ. 
• • • » •«••<• mtt m * m fc »i A i » • • • • i 

• • ' » • 

Tel. L a f s j e t t e 4221 

P L U M B I N G 
t U i p o Iletavys, lleruvlafns vfasl* 

dos patarnauju lmo^erlausia 
M. YCJMLA 

S228 Wost 88-Ch Street 
S J A J M ^ I I I . I I I I I I I I « I * I * < » > 11*11 » I . . I « « . m . l 

Telefonas Canal 718* 
PETRAS CIBULSKIS 

UallavoJtano Kontmktor ios 

0 A 2 U 
POPIEHOS 
KRAUTUVE 

Nepaprasta* 
m u i ų bisnlc 

aug imas re l l 

kia ss*T"iif%f 

K.oetumeiiaai> 

patarnavimą. 

2338 So. Leavitt Street 

,JJSLi' > SfTt 

REMKITE SAVUOSIUS. 
i w m -

— • * - - • —— — 

= 2 = 

ixa»»$»»*»*»»9»«>*:>***» 

• • » • • • 

KVIETKINE 
ANT BRIDGEPORTO i 

^ikiansios nūsikintos kvie-
!tkosf vestuvėms bankiętairis, 
(pagrabams vainikai ir kir 
[toms pramogoms. 
> Patarua^lm** mandagiausias , 
Įkainos žemiausios. 

URBA FLOVVER SHOP 
3324 Anburn Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Gi i i cap j j 

P E A R L QtJEEN TI3IA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausia; kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių, laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados.' Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama^ 
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškij ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų k smuikų, |cokių tik reikia. Dirbam* 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai Q 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiSkų dalykų. ^ 

STEPONAS P, KAZLAVYSK1 
4632 8o. ASHLAND A VU CHICAGO, ILL. 

_, Teieionas BOULEVA&P 7309 a . 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
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l » CHICA GOJĘ 
MIUONIERIUKAl STIP

RIAI SAUGOJAMI. 

Grand jury jau veda tardy
mus apie studentu Leopoldo 

CHICAGOS ŽINIOS. 
X North 8ide .atsisveikino 

su j>. A. Bacevičių. Iš Chica-

Kas telk aukos tam tikslui 
bus priskaityt.as prie koply
čios fundatorių skaitliaus. Y-
p&tingai mušu draugijos kvie
čiamos yra stoti \ fundatorių 
oiles. Juk ant musii, cnie'agie-
eiu. peeiij krinta priederme 
pabaigti Seserims koplyčia. |nierių. 
statyt. Rytų kaikurios kolo
nijos gražiai remia tą darbą, 

D S A U 3 A B 
' "•" Jl =ase= 

Ketvfrtadienta, Hri. 5, 1924 

gos jisai išvažiavo vakar 11:- bet remia ne visos. Kodėl taip 
ir Loeb atliktus piktuosius 30 v . vakare. Važiuoja Lietu yra? Juk, lietuviškų vienuo 
darbus. Valstybinis prokuro
ras pristato grand jury rei
kalingus liudininkus ir atras-

von. lynu reikalai tai visos Ame
rikos lietuvių reikalai ,tad no 
pamirškime, kad Vienuolyno 
koplyčios pašventinimas įvyk-

X Bridgeporte kaskartą Ir
ma daugiau lankytitis žmo-

tliS Visokius daiktus, kuriuos nių į misijas, 
piktadariai vartojo pagro- x A. Rėmėjos smarkiai ruo sta birželio 8 d. 3 v. po pie-
biant vaiką Franks. Prieš šiasi prie šv. Kaz. Koplyčios tų. Lai nei vienas tą dieną ne 

kertinio akmens pašventini- j praleidzai neatsilankes Vie

tiniai reikia paremti šį baza-
rą. Jis tęsis dar 2 dieni: šeš
tadieni, birželio 7 d ir sekma-
tlieni, birž. 8 d. Bazaras pra
sideda 4 vai. po pietų. Tat. 
rusu visi bazaran. Prašoine 
nepasįlikti ir Westsidės biz-

Parapijonas. 

~=r 

• • • m 1,11 

AR JAU TUBI BILIETĄ' 

^rand jury statomi kuaiškiau-
ęi įrodymai — akiniai, aute, 
drabužių liekanos, nužudyto 
vaiko avalinės, revolveriai ir 
rt 

Kuomet grand jury veda 
tardymus, prisipažinę pikta
dariai laikomi apskrities ka
lėjime bendrai su kitais kri
minalistais. 

Šerifo parėdymu jiedu 
nuolat saugojami. Nes kar
tais gali pasidaryti galą ar
ba pabėgti, kuomet abudu pa-
galiaus įsivaizdins savo lik i-

» 

mą. Nes ligšiol jiedviem ka
lėjimas buvo vieni juokai. I pašventinimas. Pildosi Vienuo 
Dabar-gi jiedu ima suprasti, į «yn° prietelių bei. rėmėju, sva-
kad juokai -ali baigtis ašaro- ^jones. Štai brangiai tautos is 

1110. Tariasi turėti iškilmių 
metu šaltos košės, karstos ar
batos, saldžių pyragų, skanių 
saldainių, minkštų gėrymų, 
kietų valgių ir tt. 

X Dievo Apveizi los para pi-
jonys sakosi dalyvausią visi 
viename būryje po savo vėlia
va. 

PRIMINIMAS CHICAGIE 
ČIAMS. 

Birželio 8 d. į vai. po piet-
tų Įvyks kertinio akmens Se
serų Kazimieriečių koplyčios 

Diis. 
Kalėjimas, tai ne puošnieji 

ja tlėvų rezidencijose kamba
riai, kur jie buvo liuosi ir 
jautėsi laimingi, bet pertek
liuje gyvendami patvirko. 

NUSIŽUDĖ DEL PAČIOS 
PLAUKŲ. 

Stanley Czaikcnvski, East 
Chicagoje, ani}. vakar.-} parijo 
namo iš darbo ir rado pačią 
apsikirpusią plaukus pagal 
naujausios ''mados." To ne
gana. Pati, tarytum, jį pa
šiepdama, ]>radėjo dar savo 
pakirptus plaukus raityti. 
į Vyrui to užteko. Jis nuė

jo kitan kambarin ir nusišo-
ve. 

DAUGIAU TAKSU 
SURINKTA. 

Pranešta, kad šįmet už pir
muosius penkis mėnesius Chi-
eago surinko daugiaus ratų 
taksu, negu perniai tuo pa
čiu laikotarpiu. Ta daugu
ma tai virš pusė miliono do
lerių. 

taigai pradedama statyti Die
vo namas, kuris Veinuolynui 
taip reikalingas ir prie kurio 
statymo tiek daug triūso pri
dėta ir tebededama. Bet tai 
vos pradžia. Seserys dar nė 
pusės tiek pinigų neturi, kiek 
jų reikia turėti norint koply
čią pastatyt. Ką-gi darysime 
cliicagieėiai. lietuviai katali
kai 1 Ar apleisime pradėtą dar 
bą, ar varysime jį iki pabai
gai? Visų noras, neabejoju y-
ra padėti Seserims užbaigti 
koplyčią. Akad. Rėmėju drja 
užsidėjo ekstrą mokesni savo 

nuolyno iškilmėn. 

Parodykime savo užuojautą 
ir palankumą Seserims Kazi-
mierietėms atsilankydami vie 
si i pašventinimo apeigas, ku 
rias atliks Didžiai gerb. Pre* 
hitas M. J. Krušas. 

Seserys Kazimierietės taip
gi ir A. R, D. stengsis visus 
svečius kuomaloniausiai pri
imti. Atvažiuokite visi pasi
gerėti naująja koplyčia, ku
rios sienos geriems žmonėms 
padedant, neužilgo iškils dan 
gfoite link — taip kaip musij 
mylimų Sesučių kilnus dar
bai. Rėmėja. 

WEST SIDĖS PADANGĖSE 

Ar.'jau turi bilietą? 
— Kokį bilietą? 

— Ogi kokį kitą, jei ne te*-
lietą į Akademijos Rėmėjų 
rengiama pikniką, birželio 15 
d. National Darže, Riversido, 

Ir kas tai Ims per pramo
ga! 

Vidurys birželio — oras šil 
tas, kvapų pilnas — praėjo 
jau ankstyvo pavasario aud
ros —audrelės. Oras ramus, 
malonuj tad kaipgi nevažiuo
ti piknikan ir dar į tokį kurj 
rengia darbščioji A. R. D. ir 
tai ne vienas skyrius, bet vi
sas apskritys. Pikniko pelnas, 
eis Seserų Kaizmieriečių kop 
lyčios naudai. 

Užtai, jei dar neturi bilie
to — greit jį įsigyk iš kalno 

N. 

ii BUNCO PARTY 
— Rengia 

NEKALTO PRASIDĖJIMO SVENČ. MARIJOS PANOS DRAtfOIJA 

ŠVENTO MYKOLO ARKANIOLO PARAPIJOS SVETAINĖJE, 
1644 Wabansia Avenue 

Birželio 5 d. 1924 m. 
Bus gražus pasilinksminimai ir. šokini. Nepraleiskite šios progos. 

Pradiia 8:15 vai. —;— įžanga 25c. "^*» 

& , vyks ketvirtadieny, birž. 
7:00 Yni. vakare šv. Kasrimie 
ro Vienuolyne. Yra svarbiu 
reikalų aptarti apie ketrinio 
akmens pašventinimo ir pik
niko tvarką, ir darbus. Dele
gates iš visų skyrių būtinai 
atvykite. Centro Valdyba 

WEST~lE)Er 

R E I K A L I N G A 
REIKALINGAS VARGO

NININKAS. 
Meldžiu kreiptis antrašu 

Kun. Juo. S. Martis, 
1390 W. 15th Ave. 

Gary, Ind. 

Tik porą dienų. 
Aušros Vartų par. sureng

tasis "Keturių dienų baza
ras' ' nepersmarkrausiai eina. 
Reikėtų, kad šį bazarų parū
pi jonai paremtų, nes šis baza-
ras yra rengiamas pastatymui 
seserims mokytojoms nam$. 
Mat gerb. klebonas nenorėda
mas parapijai užtraukti sko
los, užleidė klebonija sese
rims, nežiūrint, kad jam da
bar varginga gyventi neturint 

P R A N E Š I M A I , 
BRIDGEPORTAS. 

L. Vyčių 1G kp. svarbus sn 
sirinkimas įvyks birž. 5 d. va
kare tuojaus po misijų pamo
kslą šv. Jurgio parap. svet. 
ant antri) lubų. 
v Valdyba. 

' Extra susirinkimas L. R. K. 
Susivienijimo Amerikoje, 100 
kp. ketverge, birželio 5 d. 8 
vai. vakare įvyks extra susi
rinkimas L. R. K. Susiv. A-
merikoje 100 kp. Sis susirin
kimas labai svarbus, nes bus 
tariamasi apie įvyksiantį seu 
mą. Tat visi nariai širdingai 
kviečiami atsilankyti. 

Valdyba 

SALESMANAS 
Reikalinga* lietuvys kuris moka 

angliukai, prityrimas nereikalingas, 
tokis kuris turi plačią pažint) savo 
apiclinkej. Gali uždirbti nuo S100 
iki $200 pardavinėjant muąy aug-
fttos klesos lietuvių <lin1 rikto i>rie 
Marquette I'ark kur ketinama pail
ginti gatvekarių linija 

Atsišaukite pėtnyčjoj 
10 So. La Salle Str. 

Room 348 arba 
Telefonuokite Main 3933. 

Subatoj po pietų tr nedėlioj atsl 
šaukite ant propertės: 

71mos ir California Ave. 
Klauskite Mr. KNAPP 

PARDAVIMUI 

8 v. Kazimiero Akad/Remū-
jų draugijos susirinkimas j -
= ™ 1 i : 

Svarbus L. Vyčių 24tos kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
birželio 5, 1924, Aušros Var
tų, per. svet. S vai. vak. Visi j 
nariai atsilankykite į šį. su
sirinkime. Yra svarbių reika
lų jvykdinti. 

Koresp. S. V. B. 

TT~ 

narėms, kad nupirkus kopiy- klebonijos. Kiekviename par. 
T-ios kertini akmenį. Ar visi susirinkime, parapijonai nuta 
A. R. D. skyriai sumokėjo tą. ' l i a statyti seserims narna, bet 
"extra" dolerį? Jei ne, metas;neturint pinigų, nutarimai nn 
jau butų tai padaryt paš. tarimais pasilieka. Taigi, kad 
ventinimas kertinio akmens nutarimus įvykdinus pas-
jatt čia pat. v .tačius seserims namą, tai bu-

NUŽUDYTAS MOTOR-
MANAS. 

Keli plėšikai aną vakarą 
užpuolė Grand ave. gatveka-
fį, matyt, norėdami apiplėšti 
važiuojančius žmones. 

-

fFečiaus piktadariai nužudė 
gatvekario motormoną ir pa
bėgo. 

Chicagoje ir kitur pasirodlė 
apyvartoje netikros 50 dole
rių banknotės. Federaliai a-
^en&i ie&ko klastininkįij. 

LONDONAS, birž. 5. —An
glų su bolševikais taikos kon
ferencija kokiam laikui per
traukta prašant patiems bol
ševikams. Jie laukia is Mas
kvos instrukcijų. 

PERKŪNAS TRENKĖ. 

Vakar perkūnas trenkė į 
Metereologijos stotį Kaune, 
Sidaužė telefono aparatą ir 
le l i i į t a lpų . 

Co-ordination 
IŠ mažų dalelių sudėtų vienon krūvon 

galima padaryti didelius dalykus. Kau
las atrastas parodo mums, kad buvę pa
sauly milžinų. Didelis paparčio lapas pa
rodo mums, kad kadai tai buvę didelių 
medžių. Iškastoji žmogaus kaukuolė pasą 
ko mums daug apie žmogaus istoriją. 

Taip pat ir su telefonu, jis sudedamas 
iš mažiausių dalelių ir sutaisomas taip, 
kad galima kalbėtis šimtus mylių tolio. 
Staigi pamatęs mažutę karboninę granu
lę niekuomet negalėtum pamanyt kad tas 
dalykėlis priguli prie telefono ir kad jis 
taip pat yra būtinai reikalingas prie šio 
svarbaus ir reikalingo žmonėms instru
mento. 

Žmonijai telefonas yra labai reikalin
gas ir jo geras patarnavimas lošia didelę 
svarbą. Tam tikras sudėjimas šių visų 
mechaniškų dalelių sudaro vieną didelį 
ir visiems reikalingą dalyką. 

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM 

One Policy • One Syttem UnU/cnal Service 
i i * • * * • 

Vėliausi 
įmmai 

Įvesti 
4L' Patarnavime 

Plieniniai Karai su aksominėms sėdimbns; 
Greitieji Ejrpress Traukiniai 

Visuose Hlajriuose. 

K AD paspėjus žingsniuoti kartu su Chi
cagos dideliu reikalavimu greito per7 
gabenimo, 1 <L" per'praeitus paskuti

nius metus įsteigė labai daug naujų pagerini
mų, kad geriaus patarnavus žmonėms. Dau
giau traukinių išleidžiama, greičiau jie va
žiuoja, negu pirmiau. 

Naujas iškėlimas vėžių į vukarus nuo Wil-
son Avenue padare galimu įvesti expresines 
vėžes, kuriomis traukiniai labai greitai per
veža žmones gyvenančius Šiaurinėje miesto 
daly ir apielinkese į didmiestį. 

"Shoppers Sr)eci,als,, važiuojanti regulia
riu laiku ir sustodami tiktai keletoj vietų duo 
ėa žmonėms kogeriausią patarnavimą. Šiais 
traukiniais ypačiai važiuoja moterys miestan 
pirkinių pirktis, nes tai greičiausias būdas 
važavimo. 

Nedelniai express traukiniai operuojami to
kiu pat greitu būdu kaip ir "Shoppers Spe-
cials. , , Jie važinėja iki 12 nakties, jie ypatin
gai patarnauja šeimynoms, kurios . važiuoja 
svečiuosna nedėiiomis aplankyti savo giminių 
ar draugų. 

Nauji plieniniai karai su aksomu išmušto 
mis sėdynėmis, tam tikromis elektros švieso-
/iiis, elektrikinės vėdykle ir kiti įtaisymai pa 
daryti pagerinimui* žmonių kurie važiuoja. 

Aštuonių karų — traukinis stojantis tiktai 
keletoj vietų duoda extra greitą patarnavimą 
vakarais tapo įvestas tenai kur platforma yra 
užtektinai ilga, yra pramatoma, kad visas pla
tformas ilgins kad 'butų galima daugiau karu 
sujungti ir tokiu >budu duoti, žmonėms geresnį 
ir greitesnį patarnavimą. 

Chicago Rapid 
Transit Company 

72 West Adams Street, Chicago 
Central 8280 

ANT PABDAVIMO namas 
su 2 storais 4—6 kambarių fla 
tai ant 24tos arti Oakley ave., 
pjarduosiu greitai, pigiai. At
sišaukite : 

2415 So. Oakley Ave. 
arba telefonuokite Roosėvelt 
2825 po 6 vakare. 

M A N A S 
FLAYKR CIANAS. 

Paliktas storame, regruliaro kaina 
$700 instrumentas pirmos klesos, su 
suoleliu, kabinetu Ir 75 muzikos vo
leliais. Parduosiu už $100 ir $31 už 
slorage. Esu be darbo dėlto pini-
fįtil 'nan reikalingi. Atsišaukite krau 
t uvėn: 
1SK» Miluaukcc ave. Klauskite Mr. 
Jankouski's Player Piano. 

PAIE5KAU savo ftvogerio Prano 
Bitinąičio (Bitino) paeina iš Lietu
vos Suvalkų ttėd. Naumiesčio Ap-
Bkr. dabar Sakių Apskr. i S PJie-
niftkių dvaro, 1918 metais išvažiavo 
į Amerika plrmiaus gyveno Chica-
£Oj paskui girdėjom išvažiavo į fJa 
ry, Ind. Jis pats oneldžiu atsiliepti 
ar kitų brolių' amerikiečių meldžiu 
man pranešti nes turiu labai svar
bų reikalą už suteikimą žinios bu
siu labai dėkingas ant šio adreso: 

Antanas šlapikas, 
. . Paštas Baptoi, Kauno Apskr 
Lifhiiania 

PAIESKAU savo pusbrolio Anta
no Oškinlo paeina iš Lietuvos. Griš
kabūdžio parapijos, Kaimo Barzdų. 
Girdėjau gyvena Gary, Ind. Jis pats 
meldžiu atsišaukti ar kas kitas ma
lonėkite pranešti ant žemiaus esan
čiu dresu: 

Antanas šlapikas, 
Paštas Baptai— Kauno Aps. 

Lithuania 

A D V O K A T A I 
Telefonas Yards 2StO 

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

(Buvęs Vilniaus Ir Kauno Apy
gardų Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose 
Padaro visokius dokumentus 
Duoda Lietuvos teisių patarimus. 
3112 8. Halsted St. Chicago, 111. 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
7f W. Monroe Street 

Room 904 — Tel. Kandolph 2900 
Vai.. Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais 8203 So. Halsted Str. 

Telef. Taros 1015 
Chicago. 

JOHN I. BA6D2IDNAS 
ADVOKATAS 

B I Z N I S 
PARKJDroUA PRI'KTV iTORAS, 

Iš pri<žaiities ligos greit u laiku 
turi but parduota? gražioj vietoj 
visokių tautų apgyventoj. Norin
tiems pirkti gera proga pasinaudoti, 

A n trąšas: 
10821 MiehljMii Ave. Roseland. III 

V#A» bylM T * W — Tciuni 
no«j» Abstraktus. I'ndur* 
p*r<Urlm« 
7 South Dearborn Street 
ROOM 1588 TRIBL'NE BLDG. 

Telefonas Randolph 2281 
Vakarais: 2151 VVest 22 St. 

Telefonas CanąJ 1887 

ANT PARDAVIMO pusė biznio, 
I bučernė ir grosernė biy-nis išdirb

tas per 15 motų, lietuvių, vokie
čių ir kitų tautų apgyventa, leas'as 
ant 2 pusės metų, parduosiu ui ge» 
riausin; paslųlymų. 

2057 W. 22nd Place. ^ 
Telef. Canal 2881 

PABDAVIMUI grosernė ir 
ir krautuvė įvairių daiktų. 
Krautuvė randasi prie lietu
viškos bažnyčios. 

Kreipkitės; 
So. 49th Ct., Cicero, 111. 

PARSIDUODA kriaučių dir
btuve darbi} yra del 2 kriau
čių ant visados. Parduosiu pi
giai. 

G. BENDER 
2150 Sp. Hoyne Ave. 

•• ««. i —i . — 

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

Metropolitan State Banko Kame 
2201 W. SSnd St. Tel. Canal M M 

V » '•" • • mm 

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

Buręa Lietuvos Atstovybe* Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko Name 

2201 West 22nd Street 
Telefonas Canal OMO 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. Randolph 1034 Vai. nuo 9-5 

VAKARAIS: 
3301 S. Halsted st. Tel. Bivd. 6775 

<J—8 v. v apart Panedėlio ir 
Petny&os 

I E Š K O 
PAIESKAU savo brolio Y Dani

levičiaus jis pirmiau gyveno 14 Smi-
th str. Ansonia, Conn Metai atgal 
siunčiau apdraustus laiškus, bet jo
kio 'atsakymo negavau ir laiškai ne 
sugryžta. Jis pats ar kas apie jį 
žinote praneškite šiuo adresu: 

K. Danllevlčaitė, 
Naujaskyrių mokytoja, 

Vandžiogalos Valsčiaus, 
Pašto Agentūra, 

Kauno Apskr. Lithuania. 
ft ' „ ' , , , , • ' , • Y , ' ? - ... =sse 

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

OfiaM Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambaris 680 

Telefonas Central M M 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4M1 

Metines Sukaktuves 

ANT. JUREVIČIUS 
mirė birželio 6 d. 1923 Area, 
111.. Rjoselande išgyveno 10 
metų. Pamaldos už jo sielą. į-
vyks nėtoyčioje, birželio 6 d. 
1924, Visu šventų bažnyčioje, 
Roselande 9 vai. ryte. 

Nuoširdžiai kviečiam visos 
dalyvauti šiose pamaldose. 

Nuliūdę moteris Teofilė Ju
revičienė ir stumi. 

f e i . C e n t r a l 6 2 OO 

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

Room 911 Chicago Temple Bldfi 
7 7 W. Washington St. 
CICERO Ofisas: Panedėlio vak. 
1314 S. Cicero Av. Tel. Cicero 50SC 
BRiDGKPORT Ofisas: Kitais vak. 
8230 S. Halsted St. Tel. Boul. 6727 

« * ^ " 
J. P. W A I T C H E S 

L a w y e r 
METCVIS ADVOKATAS 

Dien.: D. 514—516—-127 H. Dea» 
born St. TeL Randolph MM—MM 
Vakarais 10717 ftadiana Ave 

TeL Pnllman MT. 


