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METAI-V0L IX 

KALIFORNIJA KVIES IS-
, PANIJOS KARALIŲ 
BUS PAGERBTAS PIRMO
SIOS MISUOS ĮKŪRĖJAS. 

P — 

Baigiamas puošnus kunigui 
antkapis. 

i 

SAN FRANCISCO Cal., b. 
28. — Pagaminti planai tarp
tautinei pilgrimei (kelionei) 
į vieną*atmintiną civilizacijos 
lopšį Pacifiko (Ramiojo van
denyno*) pakraščiuose, būtent, 
j vieną vieta šalimais Monte-

i 

rey miesto, Kalifornijoj, kur 
Tėvas Juni Pero, Serra, pir 
mutinis ispanų kunigas, atvy
ko ton apylinkėn irt įkūrė pir
mąja misiją. Tai buvo 1770 
metais. 

Toms iškilmėms bus atnau- J 
jinta Karmeliaus misijos ko
plyčia. Iškilmės prasidės 
spalių 12į š. m., ir tęsis vieną 
savaite. Iškilmėsna specia
liai pakvietimai bus pasiųsti 
Ispanijos karaliui ir karalie
nei, Ispanijos ambasadoriui 
Wasbingtone, Meksikos pre
zidentui ir kitiems įžymiems 
asmenims. 

Puikus antkapis. 
Senovės ispanų misija do

minuoja ant Ramiojo vande-
nymo. jTėvo Serą palaikai pa
laidoti misijos koplyčioje šali
mais altoriaus. Iškilmių lai
ku karstas bus išimtas, atlai
kytos pamaldos ir įdėtas puoš 
niausian sarkofagan (antka-
pin), kurs baigiamas gaminti 
skulptoriaus Jo Morą, Pebble 
Beach, Cal. 

Sarkofagas iškilmingai bus 
atidengtas spalių 19, sekma
dienį. Tą, dieną baigsis tos 
nepaprastos iškilmės. 

Tikimasi, tūkstančiai žmo-
nįų sukeliaus iškilmėsna. Be 
religinių apeigų bus dar mu
zika, jaunimui bus surengti 
šokiai, ir kitos pramogos, y-
pač 1770 metų periodo. Bus 
nucharakterizuota ispanų Ka
lifornijos okupuotė. 

Serra nuopelnai 
Tėvo Serra nuopelnai Kali

fornijai labai dideli. Jis ne 
vien įkūrė misiją ir teikė nau
jiems atkeleiviams dvasinį pa 
tarnąvimą* bet rūpinosi ir 
(žmonių pasauliniais reikalais. 
Jis pirmutinis vakarinėj daly 
Amerikos užvedė ūkius, pat
sai! sėdamas ir'sodindamas sti
klas, atvežtas iš Ispanijos. 
Skelbdamas Dievo žodį nemir 
šo kasdieninių žmonių refea-
lų. 

Iškilmių laiku Ispanijos, 
Meksikos ir Suv. Valstybių 
vėliavos greta bus išskleistos 
ant senovės istorinės muitinės 
mieste Monterey. 

—g-

210,000 Vokiečių Gryžta 
Iš Ištrėmimo 

DEPORTAVIMAI Iš RUHRO KRAŠTO SUSTABDYTI 
FRANCIJA PERTRAUKIA RUHRO KRA

ŠTO EKSPLOITAVIMĄ 

PARYŽIUS, biri. 29. — 
Francijos premieras Herriot 
pasiuntė instrukcijų genero
lui Degoutte, vyriausiajam 
francuzų-belgų armijų vadui 
okupuotame Ruhro krašte, lei 
sti, su mažomis išimtimis, grę
žti į industrinius plotus iš
tremtiems vokiečiams už į va i, 
riaa prasižengimus. 

Ištremtųjų tikras skaičius 
r»aireuzams m i nebe/inomas 
Jie tuo dalyku daug nei ne
sirūpino. Bet, imant aplamai, | 
ištlemtųjų su šeimynų nariais 
busią nemažiaus 210,000 asme 
nų. 

Leidimas gryžti neduotas 
tik tiems vokiečiams, kurie 

dant ateity vokiečiai nebūtų 
ištremiami. Suimti už didžiuo 
sius prasižengimais jie turi 
but traukiami tieson, t*ftt ne
turi bu t jie ištreiriitrnu neoku 
puoton Vokietijon. 

Nubaustų kalėjimu vokie
čių už pasyvi priešinimąsi by 

los bus peržiūrėtos. Kurie 
bus liuosi nuo kriminalių pra
sižengimų, tie bus paliuosuo 
ti. 

Parėdyta toliaus neeksploi 
tuoti Ruhro krašto, kuomet 

ARCENT1N09 VALDŽIOS FRANCUZŲ MILITARISTŲ 
DARBININKAI 0R-

GANIZUOJASI. 

Nori kovoti 8 valandų 
darbą dienoje. 

r— 
BUENOS AIRES, Argen

tina, birž. 28. — Nesenai Ar
gentinos respublikos preziden 
tas paskelbė parėdymą, idant 
valdžios departamentuose vi
si tarnautojai ir darbininkai 
pilnai prisitaikintų prie 8 va-
landij darbo dienoje. 

/Tarnautojams tas nepatiko. 
Jie tad susiorganizavo sąjun-

AUKOS. 
1 — 

Daliai žmonių leista gryžti į 
savo tėviškes. 

ekspertų planai bus pradlėti 
vykinti. 
Tiek apie Ruhro kraštą. 
Spėjama, kad premiero Hc 

rrioto parėdymas palies ir 
iširemti už dilelius ir nepo- Rhinelandą. I r tenai gal ga-
litinius prasižengimus.c lės gryžti apie 6QO00 depor-

Be to, premieras parėdė, i- tuotų asmenų. 

Japonija Nepaduos Skundo 
Tautu Sąjungai 

AMERIKONIŠKOS FILMOS VISGI 
BOIKOTUOJAMOS 

gon r|ir pakėlė protestą prieš 
nuolatinį 8 valandų darbą 
dienoje. Proteste sąjunga pa
žymį kad tos rųšies valandos 
perilgos, kad daugelis tarnau
tojų negalės atlaikyti tos sun
kenybės ir dėlto darbo išna-
šumas turės sumažėti. 
i 

Protestas įduotas preziden
tui. Nežinia ką jis tuo rei
kalu išspręs. 

Tarnautojų darbas. 
Daugelis Argentinos vald

žios departamentų neatidaro
ma pirm 11:00 rytą ir tarnau
tojai pameta dirbę 4:00 po 
pietų. | 

Kuomažiausiai domės at
kreipiama į tai, kad valdžios 
tarnautojai privalo tarnauti 
visuomenei. , įteikia abejoti, 
kad kas panašaus butų kur 
kitoj šaly. Valdiški tarną 
tojai kasdien daugiau laiko 
praleidžia kavinėse, negu pr 
darbo biuruose. Tečiaus i 
aukštas algas. 

COBLENZ, Vokietija, birž. 
28. — Kuomet Francijos mi-
litarinės valdžios parėdymu 
okupuotas Ruhro kraštas, 
daugelis vokiečių gyventojų 
pasipriešino francuzų ir bel
gų malitarinių autoritetų sa-
varankiavimui. 

Pasipriešinusieji už taį tu-
rėįo sunkiai atsakyti. Už 
tai jie buvo paimti iš namų 
kaipo pavieniai arba su šei
mynomis ' ir ištremti neoku-
puoton Vokietijon. 

Taip brutaliai nuskriausta 
apie 200 tūkstančių ašmenių. 
Didžiuma jų nebeteko nei 

Tėvynėje Lietuvoje 
SPORTO FEDERACIJOS 

OLIMPIADOS. 

Didžiausios Lietuvos spor
tinės organizacijos (LD. G. S. 
Federacija) Olimpiada bus š. 
m. liepos mėn. 5—7 d. Šiau
liuose. Olimpiadai ruošti 
garbės Komitetą sudaro pulk. 
Šumskis, burmistras p. Ubei-
ka, apskr. y irs. Jurgelis, Di-
lauskis. Oliampiadai ruošti 
rektoriai p. išliageris ir Ar-
štaban įeina p. Kalvaitis, Lū
šys, Spudas ir kt. 

KLAIPĖDOS UOSTAS. 

Valstybės Dramos Teatro ar
tistai V. Dineika ir Vanagai
tis, o taipgi, Tautos Teatro ir 
Vilkolakio artistas J. Olšaus
kas. Kiek teko girdėti šio
mis dienomis, A. Vanagaičiui 
ir V. Dineikai bus suruošta 
atsisveikinimo benefisas, kur 
mus teatralai turės geros pro
gos pagerbti taip savo mėgia
mus artistus, nenuilstamai 
dirbusius nuo pat pirmų die
nų to teatro įsikūrimo. 

DRAUGINGAS SVEI
KINIMAS. 

Lietuvos 1-go pėst. D. L. K. 
Gedimino pulko vadas pulk. Per gegužės m£n. į Klaipė-

mantos nei prieglaudos. Dau- ^ o s u o s t a atplaukė 25 kėlei-! Įeit. Skorupskas pasiuntė Če-
gelis dar ir šiandie vargsta ir1 yių l a i v a i i r 8 0 P r e k> r b i n i u koslovakijos I-jo pėstininkų 
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vo tėviškių, kur žiaurus pr ie- | b r- tom>- į r a u k ė per tą 
šas - francuzų ir belgų ka - Į 1 ^™^ 2 5 k e I e m i * l a i v a i i r 

reiviai, šiandie griozdžiasi, 

TOKYO, birž. 29. — Japo 
nų užsienių reikalų ofisas pa
skelbė, jog Japonija atmetė 
sumanymą apeliuoti Tautų 

įSąjungon del japonų išeivių 
išskyrimo įstatymo Suv. Val
stybėse. Tai išspręsta ne to
dėl, kad išskyrimo klausimas 
nebūtų svarbus daiktas, bet 
dėlto, kad T. ^Sąjunga šian
die nebeturi reikšmingumo. 

Premaeras Kato painfor
mavo didžiųjų verteivių dele
gaciją, jog valdžia begalo 
daug susirūpinusi situacija, 
bet ji turi surištas rankas ei 
nant Suv. Valstybėse prezi
dento rinkimams. Tokiu lai
ku diplomatiniai susirašinėji-

KELIOLIKA ŽUVO NUO 
TORNADO. 

ŽUVO IŠ 1,000 PĖDŲ 
AUKŠTUMOS. 

AKRON, O., birž. 29. — 
Miss Milda "YVickersham 21 
m., kuri valdė aeroplaną, ir 
Howard Calvert žuvo, kuo
met oro mašina smogė žemėn 
iš 1,000 jpėdų aukštumos. 

mai, negali duoti geistinų re
zultatų. 

Mieste Tokyo imta boiko
tuoti amerikoniškos filmos. 
Tik dviejuose teatruose ame-
rikoniškos filmos rodomos. 

Kitų teatrų manadfceriai te 
čiaus tvirtina, jog boikotas 
turės but pertrauktas. 

Formosa saloje nusižudė 
vienas japonas palikęs tokio 
turinio raštelį: 
' "Aš mirštu. Tai protestas 
prieš amerikonišką išskyrimo 
įstatymą. I r kuomet mano 

vėlė atsiskirs nuo kūno, ji nu 
skris Amerikon nubausti kon
greso atstovą Johnsoną ir 
jam panašius 

šeimininkauja. 
Tomis dienomis žinoma 

Rhinelando komisija (sudary
ta iš vienų santarvės atstovų) 
išsprendė daliai tų/ištremtų 
vokiečių — 7,000, leisti gryž
ti į savo namus Ruhro kraš
te. 

Nebežinia, ar visi tie ištre
mtieji pasinaudos ta komisi
jos "malone.'I Tik žinomaj 
kad jų daugelis nei nebeišgirs 
tos " malonės/' nes yra jau 
kapuose. 

Franeuzai militaristai šau-
apie vokiečių žiaurybes 

j 87 prekybiniai laivai su bend
ra talpa (60,419 br. tonų. 

REFORMATORIUS GRYŽO 
IŠ AFRIKOS. 

ff 

PEORIA, UL, birž. 29. — 
Šeštadienio rytą šį miestą ir 
apielinkes palietė baisus tor
nade. 

Visur paskui save ta vėsu-
la paliko vienus griuvėsius ir 

išnaikinimą. Keliolika žmo
nių turėjo žūti. į 

Medžiaginiai nuostoliai sie 
ksią arti poros milionų dol. 

ITALIJOS SENATAS STO
VI UŽ MUSSOLINLo 

Reiškia jo valdžia pasiti
kėjimo. 

LITTLE R0C£ , Akr. birž. 
29. — Žemesnieji Arkansas 
legislaturos rūmai ratifikavo 
vaikų darbo konstitucinį ame-
ndmentą. 

ROMA, birž. 29. r - Aną 
dieną Italijos senatas 225 bal 
sais prieš 21 reiškė Mussoli-
nui pasitikėjimo. Paskui 245 
balsais prieš14 pripažino įo 
senate sakytą kalbą api*4 ižada 
mas valdžioje reformas. 

Be to, pacLaryta rezoliucija, 
kad senatas pasitiki premie
ro energija ir kad premieras 
grąžins šaliai konstitucinius 
įstatymus. 

* \ _ 

Valdiškoj tarnyboj betvan-' karo laiku. Bet francuzų 
kę galima suprasti iš to: ižiaurybės aršesnės, nes jos at 
"Pirm keletoT metų~ Čia su- liekamos taikos laiku, 

kėlė streiką pastos tarnauto
jai. Valdžia jų vieton parū
pino streiklaužius. Tuomet 
streikininkai pasidavė ir bu
vo atgal priimti darban. Bet 
ir visi streiklaužiai pasiliko 
savo vietose. 

Šiandien vietos paštas turi 
dukart tarnautojjų daugiaus, 
negu reikia. Daugelis klerkų 
dirba vos po 4 valandas die
noje. Bet'ima užmokesnį už 
8 valandų darbą. 

Taip yra del gyvuojančios 
valstybėje supuvusios politi
kos. 

Šiomis dienomis Ūkininkų 
Sąjungos Centralinis Liau
dies Bankas padarė sutartį 
su užsienio cheminių dirbtinių 
fabrikais, kurie pasižadėjo 
per liepos mėnesį pristatyti 
750 vagonų mineralinių trąšų. 

LENKAI VIS LABIAU PAS1-
ILGSTA SANTYKIU SU 

LIETUVA. 

pulko vadui tokią sveikinimo 
telegramą: ^ 

"Krašto Apsaugos Ministe-
riui leidus sveikinu Tamstos 
asmeny pulko karininkus Ir 
kareivius 10 metų jubiliejinės 
šventės ,dieną, linkėdamas pul 
kui pasekmingai darbuotis 
garbingame ir prakilniame 
Tėvynės saugojimo darbe/ ' 

BENDRA FRANCUOS AT
STOVYBĖ PABALIUOS 

VALSTYBĖMS. 
• *. — 

SAN BERNARDINO, Cal., 
birž. 28. — Iš Afrikos gryžo 
Suv. Valstybėse žinomas pro
fesionali s prohibicinis refor-' 
matorius, kurs tenai važinėjo 
prohibicijos reikalais. 

Jis tvirtina, kad \ penkioli
ka metų visas pasaulis busiąs 
sausas kaip titnagas. 

Rygos "Narodnaja Mysl" 
žiniomis, Lenkijos prezidentas 
Wojciechowskis pasakęs kalbą 
knr tarp kitko nurodęs* kad, 
galimas daiktas, įvyksią dery
bos del susitarimo tarp Len
kijos ir Lietuvos. 

Tikimės, jei ir tikrai lenkai 
nori susitarti su Lietuva, kai
po įvadą toms deryboms, pir
miausiai sugrąžins jie mums 
Vilniją. 

PORTUGALUOS KABINE
TAS ATSISTATYDINO. 

LISBONA, birž. 29. — 
Portugalijos ministerių kabi 
netas, kurio priešaky buvo 

Aivaro Castro, atsistatydino. 
Atsistatydinimas patvirtin
tas. Bet premieras Castro lai 
kinai eis savo pareigas., 

PERKŪNUOS TRANKĖSI. 

Aną naktį ducagoje bėga 
lo smarkiai trankėsi perkū
nijos. Į keletą namų jžaibai 
trenkė. Daugelis medžių žai 
bų suskaldyta. 

I AMERIKA ARTISTAI. 

KAUNAS. — Kitą sekma
dienį išvažiuoja Amerikon 

Latvių spaudos' žiniomte, 
Francija sumaniusi perorga
nizuoti savo diplomatines at
stovybes Pabaltijos valstybė
se. Ligšiolinės atskiros atsto 
vyllės, Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estijoj busiančios sujungtos 
vienon su rezidencija ,RygoQ. 
Ligšiolinis Francijos atstovas 
Bygoj de Marteli apleidžia 
savo vietą ir skiriamas atsto
vu vienai rytų valstybei. 
• • i . • 

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

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.45 

Francijos 100 frankų 5.47 
Italijos 100 lirų 4.34 
Šveicarijos 100 fr. 17.59 

EINA LIEPOS 4 D. 

WASHINGTON, birž. 29. 
—̂ Prezidentas Coolidge pri
ėmė ambasadoriaus Woods, 
gryžusio iš Japonijos, atsis
tatydinimą. 

HOUSTO#r, (Tex birž. 29.— 
Čionai mirė 12 metų vaikas 

| Manuel išmiegojęs 41 dieng-. 

ŽUVO ANT GELEŽINKELIO 

Ant Niekei Pląte geležinke 
lio ties 106 gat. rastas su
važinėtas John Zager, 10750 
Torreuce ave. ; 

Čia-pat liepos 4 d. — Ne
priklausomybės minėjimo 
šventė. Daugelis darbininkų 

džiaugiasi turėsią tris šven 
tas dienas. 

ežero Norima Michigand 
pakraščių vandenį su chloriną 
atskiesti, kad apsaugoti mau 
dančiuosius nuo ilgų. 

* = 

VILNIUS. -^ Per pirmus 
tris šių metų mėnesius Vilni
joj įregistruota 3,950 nusižen
gimų, jų 16 atvirų pasiprieši
nimų valdžiai. 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
ii 

P E R 

DRAUGĄ Jf 

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

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

"DRAUGAS," PUBL. CO^ 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, UI. 

Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vale. 
Sekmadieniais uždaryta. 
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USTUVTO 
D I B N E A f i T I B 

DRAUGAS 
Sfeia kasdieną tiakynu nedėldieniua 

f M t 
13.00 

Ui prtnamar at* mokasi iikalno. Lai
kai akai** BM airaiymo dianoa, 
M noo Naujų Metų. Norint pennai-
nyti adiMM naada raikia pridus
ti ir MUM adaaaaa. Pinigai geriao-
aiai * V * ttperkamt kraaoje ar ei-
prato "Mpney Ordai" arte jdedant 
pinifui į registruota laiika. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 

2334 So. Oakley Avenue 
Cbicago, DliiKdi. 

fui. Rooetvelt 7791 

TRUPINIUKAI. 

liūnui laišką, kuriame pra-. 
neša, kad Federacijos siųs
tuosius Vilniaus našlaičiams 
pinigus, $1,357.72 ,gavęs ir 

perdavęs Vilniaus Lietuvių 
Komitetui. Už aukas dėkoja 

visiems aukotojams. Chica-
gos Federacijos apskričiui, 
ypatingai tiems dviem vyra
ms siunčia Vyskupas padė
kos žodį Vilniaus našlaičių 
vardu ir nuo savęs vyskupi
šką, palaiminimą. 

Vilniaus Vyskupai, Vil
niaus lietuvių komitetas , ir 
Vilniaus našlaičiai Federaci
jos ir katalikų organizacijų 
nepeikia. Dėlto kaikurie in
teligentai peikia katalikų da 
rbą, kad ir tarp inteligen
tų pasitaiko mulkių. 

Lietuvos Universiteto Rek
torius, kun. prof. P. Bučys, 
jau Chicagoje. 

Kuomet Vilniečiai siunčia 
mums savo skaudančių šir-

LauktasT liepos 3 d. jis at-|džių laiminimus ir linkėji
mus, kuomet susipratusieji yyko tirželio 27 d. Pabus 

Chieagoje kokį mėnesį ir 
grįš I/etuvon. 

Kun. Prof. Bučys atvyko 
i 

asmeniškais reikalais ir ap
sigyveno pas savo artimą 
draugą kun, F. Kudirką. 

Federacijos Apskntys ir vi 
si Utl, kurie apsiėmė šį tą 

padaryta darykite greičiau. 
Nes gerbiamo ir brangaus 
kun. Bučio pasima*y*««as su 
Oiicagiečtais gaus įvykti an 
kseia-j, negu buvo manyta. 

**:« kun. prof. Bučį nepri 
;ie«~a daug kulbei*. Nėra nei 
%WJ.O Jsasipratus'iO Amonko-
JC'JH tuvio, kars jo vardo bu
tų negirdėjęs. Veikėjas, rašy 
tojas, moksk) vyras, kunigas. 
procesorius, jis dabar tapo iš 
rinktas į Lietuvos Valsty>>ės 
Universiteto rektoriu.3. Kaipo 
rektorius vyriausios mūsų 
raokslo įstaigos jis yra va
das visos mūsų inteligenti
jos. Kaipo rektorius Univer
siteto, kairiame mokinasi ir 
profesoriauja ne vien tik ka
talikai, jisai priklauso vi
siems lietuviams, ne vien tik 
katalikams. 

Galima tikėtis, kad į Clii 
eągiečių pasimatymą su gerb 
kun. Sektorium atvyks visi, 

• 

kas brangina mokslą ir yra 
lietuvis. 

DVEJOPAS LENKIJOS IMPEJUJALIZMAS! 

amerikiečiai neatlaidžiai dir
ba kilniausius darbus, kuo
met Lietuvos žemelė tais da
rbais gerėjasi, mums links
miau dirbti. Mūsų nesupran 
tančių priešų plepalus, mes 
Federacininkai, mes visuome 

nininkai, išnaikinsime tiktai 

S AVO kaimynų tarpo Lenkija neturi nei vieno draugo. 
Ypač jai pavojingi dideli kaimynai; Rusija ir Vokieti

ja. Dabartinis nenormalus Lenkijos sienų išpūtimas buvo 
galimas tik ačiū laikinai rusų ir vokiečių silpnybei. Už

grobusi didelius plotus Ukrainos, Gudijos, Vokietijos ir 
Lietuvos ligsiol spekuliavo savo didžiųjų Tcaimynų silpny
be. .Dabar šita spekuliacija artinasi liepto galo.-.. Mat 
Anglijoj ir F.rancijoj papūtė antimilitaristims vejalis. Tie
sa, Francijai Lenkija dar ilgai bus pravarti kaipo talkinin
kė prieš vokiečius. Bet kas iš to, jei Rusija sustiprės... Juk 
užtenka vienoj stipresnės Rusijos, kad pasmaugus visas len 
kų ambicijas nukreiptas į Rytus. Kaipo imperijalistinės 
valstybes, Lenkijos gyvybei būtinai yra reikalingu būti są
jungoje bent su vienu savo didžiųjų kaimynų: su rusais ar 
su vokiečiais. Bet dabar lenkai negali draugauti nei su pir 
mais nei su antrais, nes iš abiejų yra pagrobę didelių žemių. 

Ligšiol prieš bolševikinę Rusiją lenkai gaudavo Va
karuose visokeriopos pagelbos. Dabar Vakarų Europa jau 
pradeda apsiprasti su praturtėjusiais bolševikų kapitalis
tais. Varnas varnui akies juk nekerta.... 0 Lenkijai šis reiš 
kinis upo nepakelia, nes ji mato kad Vakaruose melžiamo
ji karvutė jau rengiasi užtrukti.... Lenkija jaučia, kad ji 
greit jau nebeteks progų Europos civilizaciją nuo Rusijos 
barbarų ginti, nes ir Rusiją ketina į Europos koncertą pri
imti. 

Todėl lenkams dabar jau butų pravartu su rusais susi-

SVARBI LIETUVAI V A " ^ Š a H s i r k a d j O S ^ e * 0 M d ^ u w o m s susijiiiirfi ir dir-

LANOA ARTINAS*. 
Ligi tik. sukūrėme savo val

stybę, tuojau savaime ėmė ir 
valstybės bei tautos vidujinio, 
gyvenimo pulsas gyviau plas
tėti: šit ėmė kurtis visokios 
naujos įvairių tikslų draugi
jos, ėmė labiau žmogus vals-
tybėti, savo tautybe susipras
ti, savo dvasios reikalais la
biau ir jau organizuotai, nebe 
atskiriomis rūpintis. Tada ir 
lietuvis katalikas ėmė ieško

jai katalikai ta šalį ir privalo] 
valdyti, kad tuo būdu tinka
mai visuomenės sluosniouse 
butų išlaikytas dorovės prin
cipas ir apsaugoti tikinčiojo 
žmogaus-pUiečio reikalai. Tuo 

nanu kraštui naudinga katali
kų įstaiga kuri Lietuvoje yra 
pavadinta Lietuvių Katalikų 
Veikimo Centras. Ši įstaiga 
jungia visas lietuvįų katalikų 
draugijas, žodžiu, visus šalies 

katalikus ir morališkai riša 
kad ir ne Lietuvoje veikian-

manisfcos jsie*ipgijos kjkral-
bti fcendruoajua 4arbus drau
gę. Kuo to laiko, ty. nuo 
1921 metų, kasmet yra Sauliu
mi Lietuvos katalikų kongre
sai. Šiemet iš eilės" jau he& 

būdu susidarė taip kiekvie- Ketvirtasis lietuves jjįltali-

dirbdamv, daugiau nuveikda
mi. Mūsų darbų laukia visi, 
kurio mūsų tautoje yra pa
vargę. Laukia moksleiviai, 
laukia vaikučių mokytojos 
Seserys, laukia Lietuvos ka
talikai, raukia Vilniečiai, lau
kia amerikiečiai, bedievukų 
tamsybėse sumulkintieji, lau
kia nuskurdėliai, prasigėrę ir 
saliunčikams pinigus ant 
"good time" sudejusieji... 

Begalės darbų, naudingų ir 
garbingų mumis laukia. 

A. Bacevičius paraše laiš
ką iš laivo. * * Važiuoja kartu 
10 lietuvių: 4 moteris ir 6 
Tyrai. Vyrai — saliuneikai, 
iš munšainėlė padarė pinigė
lio ir valiuoja good time je-
škodami. Su jais doros kal
bos neužvesi. Kalbamies tad 
tuščiai. Važiuoja kartu vie
nas vokietys ir pasakoja, kad 
nebužilgo Vokietija atker-

KATALIKU PASAULY. 
— i 

Katalikiškas Universitetas 
Pekine 

Kinijoje, Pekine, įsteigtas 
katalikiškas Universitetas. Jo 
įsteigėjas yra kunigas iš Pe-
nnsylvanijos (Suv. Am. V.) 
Beatly kartu su visais Kini
joj veikiančiaisias benedikti
nų vienuolynais, Romoje šv. 
tikėjimo praplatiniiiio kongre 
gacija pažymėjo įsteigimo 
projektus ir patvirtinusi. 

Iš Snangliai atėjo džiugi-šys Francijai. Važiuoja advo 
kata* žydas, lenkų " D z i e n J 1 1 ^ z m n*' k a d s u s l r m k

i
U ; 

nik Ludowy" laikraščio at
stovas Europon. Matyt ir len' 
kai, kurie bedievybėn pakry
pę, žydų yra ant virvelės 
vedami. Važiuoja vienas lie
tuvis inteligentas, katalikas. 
Ir peikia Vyčius, Federaciją, 
o giria "Variagą" ir vanagi 

P niusM. 
"Suprantu munšaineirius, 

vokiečius, atstovaujantį len-* 
- kus žydą; bet jokiu būdu 

nesuprantu lietuvio, katali
ko inteligento, knris peikia 
katalikiškas organizacijas'' 

Nuo savęs mes čia pridė
tume, kad tie "inteligentai'* 

» ir patys savęs nesupranta ir 
- nežino, ką daro. Atleisk jiems 

yielpatie! 

Viaciaua Vyskupas J. Matu 
leviauus per Federacijos sek
retorių, kun. Bumšą atsiun-

w f ė p. Bacevičiui ir p. Micke 

šieji Kinijos vyskupai, palai 
kys gyvai Pekino Katalikiš
ką Universitetą. 

Jugoslavija. 

kų Kongresą*, kurs jvyks 
fcaune ir truks tris dienas, * t. 
y. liepos l , £ ir 3 dienus. 

Šit kas plačiau šio Kongre
so šaukjuo reikalu ifko pa
tirti iš Lietuvių Katalikų 
Veikimo Centro mrmrninko ir 
Seimo atstovo kun. Miekš-
kos. 

Kongreso uždaviniai 
IŠių metų Kongresas daug 

•'• • 

neabejojamas įrodymas, kad lenkai rengias labai arogantiš
kiems žygiams. Dad tie žygiai rengiami prieš Lietuva — ne 
gali būti jokios abejonės. Neveltui jie taip uoliai šaukia po 
Europą, kja*f Lietuva taikos sprogdintoja, kad reikia ji 
likviduoti! Kad jiems rupi kuogreičiausia tai padaryti 

taikius. Bet prieš susitaikima reikia grąžinti pavogtą tur- vėlei suprantama, nes tokia padėtis, kokia dabar yra Vil
tą. Ale tas lenkams begalo nemalonu. Juk jie, kaip čigonai, 
nevogę negali gyventi. Jei rusams grobį grąžinti, tai reį 
kia i i kitur daugiau jo pasiglemžti. Lenkijos imperijaliz 
mas nuo seniai jau turi dvi krypti; vieni lenkų vadai (kaip 

stipriau sukibę, « * ™ f « j fc—y,kj) nori plėšti daugiau Vakaruose (nuo vokiečių), 
kiti gi (kaip Pilsudiškis) — daugiau Hutuose nuo "bvo 
l ių" lietuvių, gudų ir ukrainiečių. Pamatę kad rusui ga 
Ii vėl Europos politikou sugrįžti, lenkučiai nusigando. Įga
vusi politinės įtakos, Rusija ir ekonominiai atgytų. Atsista 
tytų Rusijos gelškeliai. subruzdėtų amunicijos fabrikos ir 
tuomet dabartinių sienų Lenkijai nebe gyvenimai... štai 
kodėl Lenkija pradeda koketuoti su Rusija ir siūlo jai ky 
š] pavydale Ukrainos kampo, su tą sąlyga, kad rusai ne 
matytų kai Lenkijos legijonai žengs į Kauną, į Karaliau 
čių, Liepojų.... Iš savo puses, lenkai nematytų kai rusai 
trauktu j Taliną ir Rygą. Kaip ten nebūtų, iš lenkų pana
šių šposų juk galima tikėtis. Ret šposų pasisekimui ir ge 
hausieji lenkų sėbrai netiki Netikim ir mes, bet užtenka 
kad lenkai tiki. Gal jie ir bandys savo kiaurą kailį į balą 

Veikėjai, draugijos, sky- į m e r k t i . G a l o P j labai bus įdomu apie tai plačiau pasiskaity 
riai! Artinasi federacijos Ko 
ngresas! Rengkimės prie to 
Kongreso. Nes nuo Kongre 
«o pasisekimo priklausys mu 
sų darbų pasisekimas! Kas a-
pie tai dar negalvojo, pagal
vokite. ; 

ti iš "Klaipėdos Žinių', kurių ištrauka, bent 
pine, dedame žemiau. 

EILINĖ PROVOKACIJA AR BEPROTYBĖ. 

sutrum 

"Vakar "Klaipėdos Žiniose" tilpo skandalinga i&inia 
slaptas Lenkų derybas su bolševikais dol.rytų sienų 

me kuomažiausia tikėtina. Visų pirma, kai Angliją valdo 
Mac Donaldas, o Prancūzijoj rengiasi viešpataut Iforiot, 
toksai planas mažų mažiausia butų beprotyje. Antra, p i - ^ s u n k i n a ž t a> J ie W v i e n a t e n a i n e i suvaldyti, nei ką 
«;u tokie dalykai ir įbutų, jie butų laikomi kuo liūliausioj 
paslapty, ir jeigu jie veikiai išeina į eikšte, ta* ro<k>, kaa 
del jų tikrenyibės, tenka paabejoti. Ją patikrinti šiuo tar
pu nėra galimybės. Geriausiu atveju iš Lenkų bei Eusu 
pusės bus paskelbta dementi, vadinas, kad jie nieko ap!.3 
tai nežino. Bet tokio dementi esimąs jau vėlei duoti) pro
gos manyti, kad dalykas iš tikrųjų taip yra ar bu>To. Tai 
vėlei lygiai nieko nepasako ir nepatikrina. Gal čia tektų 
vaduotis netiesioginiu kriteįiu — ar jis iš esmės galėtų 
būti galimas daiktas? 

Deja, įsLŽvelgiant į visą politinę situaciją vakarų ir 
centro Europoj tenka pripažinti, kad toksai dalykas iš es
mės butij galimas daiktas. Jei tokios derybos vedama ir la 
•bai slaptai, tai reikia 'atsiminti, kad špionažo technika pro 
gresuoja nė kiek ne lėčiau, negu pavyzdžiui,' radio teclini-
ka. Nepašvęstiems žmonėms sunku net įsivaizduoti kokiuo 
tobulumu kai kuriose šalyse veikia špionažas. O tokioj ša
ly, kaip Lenkija špionažui net ypatingos technikos nereikia, 
kad viską sužinojus ypač, jeigu detrybos vedama su tokiuo 
kontragentų, kaip Sovdepijos atstovai. 

Jeigu Londone ir Paryžiuj gražiai gestikuliuoja M#c 

čias lietuvių katalikų draugi-
ti primygtinai antro, trečio, jaS. 
ketvirto kataliko. Juk ir p r̂ Galop 1921 metų sausio mė 
miaus buvo progos Liet ka- nesio pradžioje Kaune pirma-] 
talikams pakelti savo galin- sis Lietuvos Katalike kongre **»<> skirsis nuo buvusiųjų ko 
gas balsas ir pareikšti vi- sas. Tai buvo ir pirmasis ngresii: 1) Kongreso uždavi-
siems, jog Lietuva yra katali- žygis visoms lietuvių katalikų, nys didesnis ir 2) pats Koi-

greso sąstatas bus įvairesnis. 
Jau iš Kongreso dartyj tva 

rkos galime pastebėti, koks 
uždavinys to didfculio katuli- v 
kų atstovų suvažiavimo lau
kia. Svarbu katalikų akcija 
ir katalikų susipratimo kėli
mas; taip pat labdarybės rei
kalai ir apskritai santykis su 
mūsų visuomene. Juk tuoj 
po Katalikų Kongresui, t. y. 
liepos 5, 6_ ir 7 d. Šiauliuo
se įvyksta Lietuvos kataliki
škojo jaunimo Kongresas ir 
Dainų bei Sporto šventė. 
Nors jau dabar sparčiai 
šiems svarbiems įvykiams jau 
nimo ruošiamasi, tačiau ir 
Katalikų Kongresas jaunimo 
klausimo nepamirš ir tinka
mai jį apsvarstys, kad rei
kiamai mūsų jaunimas galėtų 
tam metui pasiruošti ir savo 
uždavinį atlikti. (Tas pat ir 
su ateitininkais. Juk ir jų 
šiemet bus kongresas, kuria- t 

me dalyvaus ateitininkai sen
draugiai, studentai ir moki
niai; taipat ir atskiromis tiek 
ateitininkų studentų, tiek at
eitininkų mokinių bus konfe
rencijos. Be to juk ir Intų. 
katalikiškųjų organizacijų — 
katalik. moterų, ekonominių 

fbei 
jų ar partijų suvažiavimai, 
kaip kiekvienais metais esti 
Taigi visa tai,Katalikų Kong
resui turi rūpėti, nes jisai 
bus visų katalikiškųjų drau
gijų atstovaujamas ir tuo pa-
tim jis pats joms atstovaus. 

Kapelionų pasitarimas ir 
tam tikijų nutarimų padary
mas privalys gyvenime tu
rėti didelės reikšmės. Šian
dien palaidieji žmonijos ele
mentai, taip vadinami iai*va-

niaus srity nebėra pakenčiama. Seniau dar galima buvo lau 
kti, kad sprendžiant Klaipėdos reikalą gaus kokių pirme 
nybių, kad butų galima padėti Vilnijoj pagerinti. Išspren
dus Klaipėdos klausimą taip, kaip dabar Vilniaus sritis 
atsidūrė akAame maišą, neturėdama jokiu perspektyvų. Nuo 
laiiniai sukilimai Vilnijoj ir Ukrainoj, valdininkų ir ka
riuomenės demoralizacija, nuolatinės skerdynės ne tik vis 
labiau plečias, bet jau gresia persimesti j etnografinę Len 
k i ją. Ištikęs Lenkiją pramonės krizis padėti juo labiau pa 
blogino. O čia^ kaip tyčia, šių metų Tautų Sąjungos ple
numo posėdy bus svarstomas Vilniaus klausimais, vadinas 
jis vėlei išeina į tarptautinę plotmę. Nėra abejonės^ kad 
šiais metais Tautų Sąjungos plenumo ūpas bus lenkams 
kuomažiausia palankus, nepalankesnis negu iš viso kada 
nors butų galėjęs būti. Faktinė padėtis krašte ir tarptau
tinės demokratinės tendencijos kalba -ne Lenkų naudai. 
Išėjus Vilniaus kaiusimui vėlei į tarptautinę plotmę len
kai maža beturi vilties ką nors laimėti Jeigu jie nepa
darys kurto nors "įvykusio f ak to", tai galimas daiktas, 
kad jiems iš Vilniaus teks dangintis 'anksčiau, negu jie 
manė. Savaime suprantama, kad jiems dabar labiausia ru-, 
pi Lietuvą žut but pražudyti. Tačiau pradėti kuriuos žy
gius prieš Lietuvą, nesusitarus su bolševikų valdžia — per 
dėm rizikinga. Kilus Vilnijoj karo gaisrui sunku laukti, 
kad bolševikų valdžia nepasinaudotų proga pasipelnyti, 
tai yi'a, kad nerastų progos įsikišti į karą ir suvesti su 

sureguliavimo beifc'tprusių okupavimo. Žinia pati savai-1) Lenkija sąskaitas, dėlei kurių jiems labai dantys nieži 
Bolševikų valdžia už mielą patarnavimą negali ko nerei
kalauti- Ukraina, Gudij'a — neblogas kąsnis. Lenkams tai 

Zagrebo Universitetas (Ju
goslavijoj) nuo 1920 m. ture- Donaldas su Herriot, tai Rytų Europos santykiams nelabai 
jo teologijos greko-rytinių a- k* tereiškia. Nūnai nedaug tėra tokių, kurie tikėtų padą 

rytų sutarčių šventumui bei gėdytus niekingiausių, padoru 
mo žvilgsniu, darbu, by tik savo biznio reikalus pakelti. 
Tai ypač tenka pabrėiti,kalbant apie Rytų Europos galin
guosius. Mūsų gyvenimo riatirimas pasode, kad kai tik ien-

peigų katedrą. Dabar kara
liškuoju parėdymu toji ka
tedra panaikinta, kadangi Kį 
roatijoje ji pasirodė bereika
linga, nes didele kroatų dau
guma yra katalikai. 

TRUMPOS ŽINIOS, 
% 

padaryti negali. O bolševikams nieko nerizikuojant tą 
pasiunti — kodėl ne? Ypač, jeigu išprovokavus fiktivinį 
lenk.ų-rusų karą pasiimti iš tariamų lenkų sąjungininkų 
Rygą ir Taliną? Juk tai tokia plati bazė tolimesnei bol-
ševikii akcijai varyti! 

Dėlei Rytprūsių okupacijos — dalykas vėlei nėra ne-
|5aprastas. Vokiečių tautinis judėjimas kas kartą vis stip
rėja. Ir niekas nūdien neauejoja<, kad kiek atsigavę vokie
čiai vieną gražią dieną ims ir išplaks Lenkus iš Dancigo 
ir koridorio — vandeniu 'ar krauju — vis viena. Niekam 
nėra paslaptis, kad Vokiečiai ir dabar jau turi pakankamai 

organizacijų, kurios, atėjus tinkamai valandai, sugebėtų 
Lenkus koridoriai nusmaugti. Dar pernai ir nžpernai, kai ***&* legaliais ir nelega-
Lenkuose pirmą kartą buvo iškilus mintis okupuoti R y t - j h a i * ^ ^ ^ . ^ į ^ * f 
prasius, pačiuose Rytprūsiuose, ypač jų dvarininkų tarpe, 
buvo aiškių separatistinių tendencijų. Jos kilo daugiausia 
del reparacijų sunkenybių bei del baimės, kad Saksonijoj, 
Tiuringajoj ir šiaurės Vokietijoj įsivyraus bolševizmas. 
Dabar stiprėjant Vokietijoj tautiniam judėjimui, tos se 
paratistinės tendencijos mažėja, bet jos nėra išnykusios. 
Okupavę Rytprūsius, be' afbejo, gaus vesti sunkią kovą su 
vokiečių irridenta. Bet ta kova nebus sunkesnė, kurią jie 
veda Ukrainoj, Gudijoj, Vilnijoj. Atsipalaidavę nuo Ukra-

y 

k,ai ypač paduksta leisti apie Lietuvą šmeižtų, tuojau rei
kia laukti lenkų kariuomenes kotbeentt-acijos Lietuvos pa 
sieny. Juo daugiau tos kariuomenės koncentruojama — juo 
energingiau LietuVa šmeižiama. Tokių žygių rezultate vi
suomet Lenkai Lietuvą puldavo. Dabar šit jau du mėnesiu 
tęsias šmeižtų kampanija prieš Lietuva. Tai jau yra blo- j temperamentą, bei smegenis, o jų kv 
gas ženklas. Lenkai sutraukė į Vilniaus sritį kariuomenę•; <j kelių metų bėgy pakankamai įrodytos, 
jos v^du paskyrė generolą Rydz-Siaigly, iš #kovų su lietu
viais ir bolševikais gerai susipažinusį su karo sąlygomis 

inos ir Gudijos, sumetę 'visas savo jėgas į Rytprūsius jie kirsti. Taį tik iegalima pa
galėtų rizikuoti. Turėti Rytprūsius Lenkijai nepalygina
mai svarbiau, negu Ukrainą. 

Įsižvelgiant įN faktiną padėtį, atsimenant, kad tenden
cija pagrobti Lietuyą, Dinaburgą, Liepojų, Ryprusius -
nėra nauja kad ta tendencija lenkų smegenyse jau senai į 
burbuliuoja, Vakar paskelbtoji žinia neatrodo netikėtina, 
jei' tai liestų kurią kitą valstybę — reiktų tą žinią kur kas 
skeptingiau įvertinti. Bet ji liečia lenkų ir bolševikų 

jos paskutinių 

spaudą, gyvuoju žodžiu puola 
niekina Katalikybę tiek vie
šajame gy^euime* tiefc vald
žios įstaigose, tiek, pagaliau, 
tose neliečiamose jaunų sielų 
įstaigose — lietuvių įr kitose 
mokyklose. iVkajn tam, *a~ 
dinasi,, visoms toms gyveni
mo šiukšlėms teks kelias už-

Nelaimė laive. 
New Yorke anglų garlaivy 

je "Egremon Castle" įvyko 
ekspiioziją, nuo ko kilo guis- J Vilniaus srity, ir lenkių karo sfeo»sę turintį vardfc kaipo 
ras, penki žmonės sudegė, 6'generolas, kieviena valandą pasirengęs avantiūroms neblo-
sunkiai sužeisti išvesti ligu-'tgiau už Želigovskį. Drauge su gen. Rydz-Smigly paskyrimu' 
niuėn. '* * , * šmeižtu, ofensivą prieš Lietuvą padvigubėjo. $itie faktai yra 

. xr> t **jv*y M#**-

Jei mes į paskelbtą žinią ir žiūrini kiek skeptingai, jei 
mes tikim, kad lenkai negali būti tiek neprotingi, kad 
šiuo metu tokią avantiūrą pradėjus, tai *ies vis tik nega* 
lime nesusirupinti. Mes turime ir susirūpinti, ir didžiausiu 
susidomėjimu dalykų rutulojimos sekti. Ir ^bati lvisokiems 
jvykiams pasirengę.' m «-J^1-T. Prifotkas 

t - T " • * . " 

daryti bendromis jėgomis. 
Mokykla privalo būti dorovės 
principu pagrjsta, ir tai jja-
daryti yra kataliko uždavinys. 

Darbininkų kultūrinimo sek 
eiįos uždavinys r— rūpintis, 
kad muaų katalikių darbinin
kų organizacijos, pav. šv. Zi
tos taraničių, &v. , Juozapo 
darbininkų ir kitos darbiniu 
kų draugijos, šutų kontakte 
dirbti. #o4el pirmu^iausit 
jos labiau reikia Mitvarkytį, 
centralizuot*. $*i po4§#ytį 
reikalingas įvairių katajįkiš-

(Tįąsa aut 3-cio puęL) 
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DETBOIT, MICHI6AN 
Grasiausios Primicijos Det 

j vejančią smuikos nielodi jg, 
buvo priversti ašaruoti. 

Ptr šv. Mišias Daumantų 
šeimyna priėjo prie Švenčiau 

rengusi bailtais. nešė padus- sįoJ°- K»P iaak»u buvo tė 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
» i •••• 

r roite. 

1 

" 

Nedaliu užtylėti nieko ne 
parašius apie primicijas g*rl> 
kun. M. F. Daumanto, kurios 
įvyko nedėlioję birželio 15-ta. 
Lig&iol turėjau progos maty 
ti net keturias primicijas, 
bet atvirai sakau, kad pana
šių i&kelmių laike primicijų 
niekur nebuvau mačius, Ne
dėlioję apie dešimta valandą 
ryto, man toebunant kleboni
joje^ žiūru, kad susirinko sk
a i t l i n į būrelis mergaičių ir 
b e r n a i č i ų , v i s i b a l t a i p a s i p u o 

šc, BU gėlėmis, atrodė lyg 

% 

1 

4. 

kaltę ir Vainiką, jai asistavo 
dvi didesnės mergaitės. To-
liaus e jo pnmicijanto seni te" 
vėliai, dvi sesutės, broliukas 
ir artimesni gimines iš kitų 
miestų atvažiavusieji. Pas 
kiaus ėjo vietinis klebonas 
kun. Čižauskas ir kun. Valai 
tis jiedu lydėjo primicijantę 
kun. Daumantų. Visiems vos 
įėjus į bažnyčia tuojaus su
tiko grausmingu galingu bal
su vargonai, lyg sakydami, 
štai ateina dar vienas Kris
taus tarnas. Koras sugiedojo 
"Veni Creator". Šv. Mišias 
atnašavo pimiicijantas kun. 
M. Daumantas jam asistavo 
k u n i g a i : K a r u ž i š k i s , V a r a i t i s 

ir viršmjnėti penki klerikai. 
Pamokslą pasakė kun. Kemė-

, • (Tajsa aw> 2-ro pusi.) 
kųjų darbininkų draugijų at-

veliams sesutiems ir broliu- skins suvažiavimas sušauk-
kui priimti pirmą kartą 6v- ti. 
enčiausį iš įsišventusio kuni- Mūsų laikais spauda yra 
go Daumanto. 

Šios iškilmės ilgai neišdils 

silaukę savo sūnaus ir brolio 
kunigu. Džiaugiasi ir detroi-

SVAHM LIETUVAI VALAU-į fakto neteks pamiršti, ir pas-) 
DA ARTINASI. toraeijos darbas toliau uoliau 

teks imti varyti. Kodėl prieš 

* j» ' 

I 
96 

galingas veiksnys: spauda — katalikų ganymo darbas se-
antroji kariuomenė, kuri ka

is Detroitiečių minties. Džiau^ riauja ne kardų, bet rašytiniu; 
giasi Daumantų šeimyną su žodžiu. Spauda privalo būti 

gera, kad galėtų tikrą, teisin
gą žodį visuomenei visados 

tiečiai, kad jų kolonijoj KAU- pasakyti. Taigį .Katalikų 
go Bažnyčios ir tautos vadas. Kongreso uždavinys bus ap-

Jaunas kunigas buvo visų; svarstytiN ir surasti visus ke-
niylimas IT gerbiamas, jisai liua() kad katalikiškoj laikraš-
laike atastogų darbavosi jau tiįa kuogausiausiai išsiplatin-

ang&tų barelis. Mat atėjo pa 
sitikti ir įvesti į bažnyčią pri šis. 
micijantą. Varpui suskambi? Pamokslininkas labai gra
nus prasidėjo iškilmingą pro žiai išdėstė kunigo prieder-
c-esiją. Sesutėms Praneiškie- mc, jo aukotame paš'aukime. 
tems vadovaujant pirmiausia 
ėjo neseniai išs i šventines ku
nigas Karažyškis nešdamas 
kryžių, su juo ėjo klerikai: 
M i kai t i>, Jusevičius, Kaspa-
ravičus, Čibirka ir Medinis. 
Toliau ėjo būrelis mokyklos 
mergaičių ir bernaičių. Pas
kui juos ėjo kunigai: Kemė
šis, Arbavičius ir Jonaitis. Po 

jais ėjo priaucijanto sesers 
penkių metų mergaitė apsi-

Pamokslas visiems labai pa
tiko. 

Laike "offertorium" vieti
nė soliste p-nė Sirvaitienė la 
bai puikiai sugiedojo "Ave 
Meriją". Gaila, kad primici 
janto setsute nieko negiedojo 
ji turinti labai gražų ir ma 
lonų balselį. Detroito žymiau
sias smuikininkas p-nas Bu
kantas zavėjančiai griežę ant 
smuikos. Žmones išgirdę ža-

nimo tarpe, Vyčiuose, o ypa
tingai Giedrininkų 6-toj kp. 
k u r i ą j i s p a t s s u o r g a n i j & a v * 

1921 m. Už jo pasidarbavimą 
vietinės idėjinės draugijos; 
Vyčių, Moterų Sąjungos, ir 
Lietuvos Dukterų draugija 

tų mūsų katališkoje Lietuvoje 
ir kad žmonės itin imtų skai
tyti savųjų laikraščius, bet 
nesigraibytų svetimos, laisva
maniškos. 

Taigi, dar kartą pažymiu, 
kad Ketvirtojo Lietuvos Ka-

didįjį karą lietuvių kunigų 
visur — Latvijoje, Estijoje,, 
(Suomijoje, Rusijoje,'" Gudijo 
j e, Ukrainoje, net iš dalies 
Lenkijoje — buvę ir / jiems 

D A K T 
lloulevard 1999 

Dr,S,ABrenza 
SO. AKHLAND AVLvNCE, 

CtaJcajpo, III. 
VaL: 9 ryto ttd 12 plet: 1 p o 
p i e t iki S p o pJct. 6:30 vak. Iki 
9 :90 vak. 

| » • » • • Į • • Wl •• • y • • • • Į • « • • I 
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R A I 
DR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
4442 So. Western A ve. 

Telef. Lafayctte 414* 

suteikė gražią dovaną. D a u - j į ^ , K o n g r e s o j j į ^ . . s u . 
mantų šeimyna su visais gy- j gtiprinti katalikų akciją ir ka-
verta gražiame sutikime, už \iabką d y | u s i & LietaTOje įr lie
tai laikė pii-mų Mišių naujasJ

tllV, kolonijose; taip pat 
kunigas gajro daug gražių i r e n g t į g ^ ^ 0 ^ - ^ <&,._ 
d o v a n u - ji !bo kitose šalyse ir ypačiai 

Primicijantui Puota. j R u s i j o j e ; k u r g i a n d i e n mm, 
Daumantai nors gyvena D e U ^ ^ ^ ^ y i g a i ^ 

troite tik keturius metus, bet ^ fc ^ p ^ v o g l a v i j a fe* 
pažįstamų ir pnetelių turi Ja į v. .* ., JL V amLmmt . F ' * . , , mažiausios jtaBts zmontese te-
bai daug. Laike ptetų mykykj 
los svetei* buvo pitaa Sv«-j ^ ^ k a g jįįį { 
cių. Reiškia, Had Daunuintai .v .. ~f \. 

, . - .. . . is netolimos praeities. Grero-begyvendanu Detroite i tru- . . _ . \ . . . . . . . . . . . .. . . , , kai dar prieš didįjt karą ir inpa laiką laimėjo didelę pa-| , *^ _ J"v , , 
v. \ . . 7 .V1 „ , . , , per karą, na, kad ir dabar, zuiti ir draugiškumą. bVetai-', ._ .T! L, . A„ . . .. . 7 , , . .̂ . .v * beveik išimtinai tik viem lie-ne buvo labai gražiai ispuos- . . , . . . , . . v .. . . , tuviai kunigai vadovavo kata ta, stalai užversti skanių vai 

, , .. likams mūsų kaimynuose — 
.gių, sveeių ūpas buvo kilnus.. . . . ; . J .. 
' . , : , , • . : Latvijoje, raštijoje ir Rusijo-

Ant visų veidų buvo maty-'. , / , t \l. . ^ .. . . , v . ĵe (pradedant Minsku, Smo-
tis linksmi maloni šypsena. 
Per pietus išpildytas gražus 

s. 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

ITtl W. tTHh M. 
•alaadoa ano I Iki u'Otoną,, n no f 
HU I TAI. T«k. NndėltomU nno • 

iki • vai. po pintų. 

T4M 

Or, I, M. Feinberg 
O r t o tpaetaltol vtnoklan rrrų ir 

motorą trttlknn 

: 

po pintų T—• nak. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

ftetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA T01TSILTO — 
ĮH-Pi •)—•• 
• > — * • 

S ) - l 
U tmęį vnlcrtf. b 

(akm«al« t«liyj«) 
Ir « l f i | t a a p n i o pu«l«i« b* •> 
peracljoc, ra tam Ukromli molu-
Uikomli priemonė tnla b«l vaistais. 
urtastosat sasrailna glrdsjtmą. 
jra r%I kala* daro oparactjas. 

rrmttmkjmmlį patarnartma talkia saro 
oflss: • 

1411 So. 50 A ve. Cicero, 111. 
atidarytas: kasdien nuo 1 vai. 
Vist fld t amL 

Nadatlomls Ir 
rytas. 

1 

1411 
I Ofisas 
I Nadatlo 

ryti 

lensku ir baigiant tolimuoju 

programas iš kalbų, dainų ir | S i b i r u >- 6 i a n d i e n ^ ^ 
Malko* Kalbėjo k u n i g a i : i j « u susilauki savo arkivyaku-
Čižauskas, Jonaitis, Kemėšis, 
Albavičius, Kamžiškis k mo
ksleivis Medinis. Kalbėjo dvi 
įžymios Detroito darbuotojos 
svetimtautes p-lės Sprage ir 
Rankin. Solo labai gražiai pa 
dainavo p-ne Širvaitien« ir 
ir p-nas Valiūnas. Pijanas s-
kamrbino p-nė Astrauskaitė ir 
vargonininkas Meliausjras. Iš 

reižkė linkėjimus I.( fiedec-
kiutė penkų metų iu«cgaite 

TeL Boulevard SISP 
DR. A. J. KAKALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

m. 

Dr. Maurice Kahn 
Ordytojas Ir Chirurgas 

4691 S. Ashland Ave. 
Tsl y arda 0994 

Vaiands*.- < tj% 
Nuo 10 iki Ii mt. 
Nuo 2 iki 3 po plet 

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

)fls<» Tel. Boulcvard 
Rezid. TeL Drexel t l t l 

DR, A. A. ROTH 
RUSAS G T D T TO JAS CR 

Valko tr risą chromikq hgų. 

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

Tai.: 1 # — i i ryto: M—• po pina 
7—8 rak. Ne<L l t — 1 1 d. 

#r 20 meta Prityrimo 
Akinio, prkskikynao meao 

po, ir ten katalikybė jau stip-

kėsi? Trumpas atsakymas: 
kalbų mokšėdavo. Jie galėda
vo tikintiesiems Dievo žodį 
skelbti ne tik savo gimtąja 
kalba, bet lygiai taip pat ir 
lafcrių, lenkų, rūsų> vokiečių ir, 
lietuviai kunigai buvo apoliti-
kai. Gi lenkai kunigai to A-
politiškumo negalėdavo ir ne
gali Išvengti. Todėl lenkų 
kunigų ižmonės greit atsibodė-
davo ir nekęsdavo. Ir dabar 
lenkams kunigams ne del ko
kios kitokios priežasties šian
dieninėj sovietų Rusijoje pa-
storavimo darbas nesiseka, 
tuo tarpu kai lietuviams ku
nigams sėkmingai ėjo darbas 
prieš karą, tiek karo metu, 
tiek dabar. Žinoma, tik 

a 

šiandien, atsiminkite, kad bai
siai žiaurus kunigų persekio
jimas Rusijoje pastebimas. 

Šiaip ar taip, bet'/šių metų 
Katalikų Kongresui teks nu
spręsti, kaip savo kaimynuo
se katalikybės darbas dirbti, 
kaip pati pastoravimo organi
zacija sutvarkyti ir kaip gy
venime savo tikslus nutarimai 
vykdyti. Ą 

Be to, dar svarbus klausi
mas, tai bažnytinės muzikos 
klausimas. Todėl Kongreso 
dalyviai muzikai spiesis į at
skiria^ vadinamų "bažnytinės 
muzikos sekcijų'* Ir tars, kaip 
butų galima bažnytinis gie
dojimas ir šiaip muzika galu
tinai sutvarkyti. Tai labai 
svarbu. Todėl tikimasi, kad 

/ 

rėja. Bet Rusija, ta raudo-Į į Kongresų atvyks apsčiai ir 
noji Rupija, dar šiuo atžvil
giu tebėra palaida. .Todel šio 

• • • g g » 

priniicijanto sesers duktė. Pa 
staroji toki mąjžyte ir taip 
gražiai išreiškė linkėjimus vi 
sus tiesiog nustebino. Progra 
mų vedė labai gabiai moksl. 
K. Čibirka iš Niagra Falis, 

Svečių buvo iš Amsterdam, 
N. Y. Washingtonr D. € . Cle 
veland, Ohio, Homstead, Pa, 
Niagra Ealls, N. Y. ir Sagi-
naw, Mich. 

Medelis 

TeL Boulevard 3686 

M . JONAS P. POŠKA 
GTOTTOJAS 

ir 
CUntUEGAS 

3S37 So. Morgan Str. 
iVAIJLNsOOS: 9—12 ii ryto 
Nue 2 r. po piet iki 9 vak.. 

ISBl - > 

Of. CHAULES SEGAL1 
Perkėln nnvo ofteą po osuaartn 

4729 S. Ashland Ave. 
SPBCUALISTAS 

Džiova Motor* Ir Vyrų U&Ę 
Vai.: ryto nuo 16—lt nuo t—4 
po pintų: ano T—i.«p *ntert> 
Nedėilomia: 10 Iki 12. 

Telefonas Mldw»y 2880 
+f 

'" 

. » • » » » • • • • • • » < 

• — » » » • 

TeL Oanal 02&7 Vak. Caoal 2118 

DR. P, Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Į Vaandon: 10 iki 12 ryta; 1 iki I 
po pintų; f na 9 Takam 

mm m mm m ~»m | 

• 

- ip—e—: * • r-

iTelefonas jftulevard 9550 

OR, HARRY TETER 
DSUTISTAS h 

{Nias dt#tų padsroiaas taip 
kaip Hk jxm V&H 4antyg. 
Duodu gas. Peržiūriu X-ray 

j 3100 So. gristsd Str. t ^ įi^rasti "Draugc,,s 

Remkite tuos profesijona-
lus, biznierius kurie garsi' 

SIMPTOMAI P ARElfiltlA 
Akių l i p a s 

Ar jums skauda galvą T 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos ? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys gralį/ pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matots kaip it plušančius 

taškos 
Ar atmintis po truput} mažėja? 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra. balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą.? 
Ar turi žvairas'akis? 

DR. JAN J. SMETANA 
AKTŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashlaad Ave. 

K a m p a s 18 gatvės 
Ant trečio aųgšto virS Platte ap
t iekęs , kambariai: 14. 15, 10 i r i ? 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vąk. 

Nedėl iomis uždaryta. 

THOMAS KRYWUIET | 
Pirmos Klesos 
KRIAUŠIUS 

i* 
• 

' 
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DR. 0. VAITUSH, 0, D. 
UETUVTS AKIŲ SPBCMJjISrAS 

Palengvins visų 
^ > nkių tempimą 

kas yra priežas
timi skaudėjime 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karSčiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis idndam 
Daroma egzaminas alnktra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi taisnfai, toli k- artt u a t e n -
rleins pagelpsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk-
Ina. Vaiandnn: m n H « l inkaro 
Nedėliomis nuo 10 Iki 12. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

i ui i aaii s|i|i III mmmĘHri'ir*19*WmW***mmmm 

Siutai padaromi ant 
užsakymo. s 

VisokiŲ Stylių 
Geriausia ir Didžiausia 

Kriaučiška {staiga 
{ vakarus nuo Ashland 
Valom, Prosinam 

ir Taisom 
Pirmiau po num. 1702 W. 

47th Str. 

• 

Dabar po num. 
4711 So. Hermitage Ave. 

• • • mm m9m{ 

ifV"ns*ipjpspni 

CHAS. K. VUDSAITIS 
VYRŲ IR MOTJBRŲ 

RŪBU SIUVĖJAS 
§įuvame siutus ir O^oatos 
nauiausios mados. Atliekam 
darbą kogeoiaasia nž vi
siems prieinamas kainas. 

V*lįame, Božome įr Ąt-
naujuiame senus. 

2337 S. Leavitt Str. 
Tel. Roosevelt 8988 

muzikos, chorvedžių specialis-
įty. j 

Kongreso sąstatas. 
Dabar keli žodžiai del Kon

greso sąstato. Ligi šiol tuo
se jau buvusiuose trijuose 
Lietuvos Katalike Ivongre-
suose dalj'vaudavo tik visų 
Lietuvoje esamų katalikiškų
jų organizacijų atstovai, di
desni katalikų veikėjai ir vie
nas kitas iš užsienių atvykęs, 
svetys. Šiemet gi, į Ketvir
tąjį Lietuvos Katalikų Kon
gresą yra pakviesta: 10 visų 
Lietuvoje ir Klaipėdos kraite 
esamų katalikiškųjų organiza
cijų atstovai, 2) įvairių auk
štų katalikų veikėjų Lietuvo
je, S) Lapijoje esamos lietu
vių katalike organizacijos, p. 
"Šviesos*' dr-ja ir kitos, 4) 
Amerikos Lietuvių Katalikų 

Federacija ir kitos lietuvių 
katalikų organizacijos, 5) An
glijos ir Estijos lietuvių kat. 
kolonijų dr-jų atstovaį įr tt. 

Be to, į Kongresų yra pra
šyta atvykti ir Latvijos' Arki
vyskupas Springavičius ir 
šiaip latvių <bei latgalių kata
likų; atstovai ir veikėjai. 
Tarp pat Kongrese dalyvaus 
Žeiąai^ių Vyskupas Pr. įda
rys ir Seinų Vyskupas Karo-
sas. ^ 

"Rytas." 

G A V O P I N I G U S L I E T U V O J E 
KURIUOS 810117* PER ''DRAUGĄ" 6IE ASMENIS: 

Povilaitė J. 
Palionis K. 
Dr. P. Trumpokas 
Rudokas Ant. 
Petraitis" J. . 

i 

KunskieRė" Elz. 
Jakubauskienė M. 
Bukausjkas VJL Cicero, IH. 
Bagdonas VI. 
GUvidaš St. 
Gricius J. 
Nflvokas P. 
Vasiliauskiene 
Sloksnaitis J. 
Pociiinas A. 
Taločka VI. 
8teškunas S t \ 
V. Simelienė, 
P e t k u n a s P r . 

Zemis Ig. (du sinnt.) 
Linkevičius J. 
Noras Mot. 
Mrs. H. ZaLoga telegr. 
Lukošienė 
Rudokas Ant. 
Čižauskas Ant. 
Rekašiš Ant. 
Šiiakis M. Lyman, Nebr. 
Šlauta J. (du siunt- i 
P. Bielskas 
Adomavičius P. 
Drazdauskas 
Strisko F.. 
Žibąs S. V. 
Dabašinskienė V. 
MilkLt St. 
Praceskis S. Cicaro, Il£ 
Čettieris M. • — 

Stasaitienė Ag. Cicero, 111. 
Dobrovalskaite A. 
Saluba M. 
Mažeikis St. 
Rudokas Ant. 
Urbonavičius Bradley, 111. 
Maliiiauskis Alex 
Eskertis | 
Jonika.s K. (telegramų) 
Lapinskas J. 
Tamošauskas L. 
Ūsienė A. 
Garbincienė P. 
Alaburdienė Mag: 
Aldikauskiene 
Šilius Antr telegramų. 
Kasragis K. 
Zupustis J. 
Petrulis Alf. telegramų. 

DRAUGO PIKIO? SIUKTIMO SKYRIU8 
2334 So. Oaldtey Ave Tai tona m 
Atdaras kasdiena, išskyrus iventadjanius iki 8 v. t 

A D V O K A T A I : 
• ^ 

Toiefonns Vardą 2 U 0 

F. P. BRADOMIS 
A D v d K A ar A s 

(Buvęs Vihnlaus ir Kauno Apy
gardų Teismo TaĮsĄįss) 

Veda bylas visuose Teismuose 
Padaro riscfcius dokumentus. 
Duoda Lietuvos teisių patarimus. 
M I I S. Hnisted BL Cbtoago, 1U 
Į«in^|ssiawBSia^w^pp»ip^^SBjaii«sa»^ 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
7$ W. Moaroe Street 

Room no4 — Tel. Raudolpu 2900 
Vai.. Kuo • ryto ikJ n JH> ę^Mų 
Vniuamis S203 So. Hnlstad Mr. 

Telef. Vnrtta 10 in 

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

11 8. La Salle st. Room 2001 
TeL Rnadotph 10M Vnl. w 0 9 - 5 

VAKARAIS: 
S301 S. Hnisted s t TeL Blvd. 17C5 

6—S n. T apart rnsini^Hn tr 
PėtnyČios 

> • i ' n 

S. D. LACHAWICZ 
Uetnrls Omborins 
St f« W . l * r d WL 

oionco, m. 
Pntnnannm laido-

cnvenn knoflflnnnln. 
Reikale meldžiu at-
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JOHN I. BAGDZIUNAS 
A D V O K A T A S 

I Išpili a i Įa 

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

— <* ' i * 

Stmth Dearbom kra-H 
ROOM 15SS T R I B U K E RLDO. 

Telefonas ĮKnnslolpli I M I 
Vakarais: 2151 Wert I I St 

Telefonas Canni V*l 

Often* lMdoiientyj: 

» Smaili La SaUe Street 
ibnrls 699 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

• • « • 

^ 
vm m • •• * 

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

Metropolitan State Banko 1 
9901 W. 92aėVSt. Tel. Cnaąl 

Wą^W»» 

ssr^^ssasa^sRjvssp «•« nnm \ 
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BALYS F. MASTAUSKAS1 

A © V O K A t I I 
Buvęs LAetuvoa Atefenvybėn T A -

iinjtonn Pf^arėju. 
Metropoman Stnte 

9901 Wont Mnd Street 
Teiefonns OnMl 9999 

JMNsn 
męmfmįmą 

STASULANI 
A D V O K A T Ą ! 
Vfc}urmiesty)e OfJsns: 

Room 911 Chicmsjo Temple Bldf. 
77 W. WasWfi8fton St. 
r̂ cpiRg cfisnįT 
13U 6. C*onro Av. TnL OUnso «n>99j 
BFUDOfiPORT Ofisas: KHsls i«fc^ 
8299 S. Hnisted 8L TnL Boul.9¥9T 

, • • • • • • • • • • • • » 

h P- WA1TCt1C| 

U97TCVU ADVOKATAS 

Vakamif 10717 
Tel. PnUmsn 9977 
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POLICIJOS BRUTALUMAI 1 kendo dvi Chieagos moteri ir 
TARDOMI. 

— - r " — 

Bet vargiai iš to bus 
naudos. 

Kuomet pagrobtas ir nužu
dytas milionieriaus Jacob 
Franks vaikas, Chieagos po
licija suėmė daugybę įtaria
mi) asmenų. I r tie žmonės 
buvo kankinami kol neatras
ta tikrieji kaltininkai. Apie 
tai rašo Chieagos Baily Xews. 

vienas vyras sužeistas, kuo-
met važiuojant automobilius 
plumptelėjo upėn. 

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJU PIKNIKAS. 

Iki šiol nesimatė * 'J}range' ' 
nieko parašyto apie įvykusį 
A. R, D. pikniką, apart gerb. 
Seserų Kazimierieeių padėkos 
tą pikniką rėmusiems ir jį 
rengnsioms. Bet kad A. R. D. 

thers, G. Kailis, Mr. Sulli-
vaii, Bovęikis, Mikšys, Ka
z l a u s k a s , Lakas. (Town of 
Lake geradarių pavardžių ne 
sužinojau. 

Pikniko dovanai davė $5. 
00, auksu p. B. Naugžemienė 
ir pikniko bilietų pardavė 17. 
p. A. Nausėdienė del pikniko 
^surpr i se" davė "euff lin
k s " 

tMm * - • « •» mm 
= " ••'• " J — 

do vm 
a=e 

piknikas įvyko birž. 15 d. tai 
Tarp kitų policija kuone vi- į ^ ž i n o įad v j a m e d i r b o i r 

są savaitę policiniame terore 
išlaikė du Harvardo mokyk
los profesorių, kuriuodu 'buvo 
instruktoriais nužudyto vaiko. 

tai labai nuoširdžiai A. R. D. 
narės ir Seserų prieteliai tai 
irgi žinoma. Je i tik keli šim
tai dol. — pelno liko iš pikni
ko —I tai kaltas blogas oras. 

sirgo. 
paskelbė, kokį pragarą turė
jo pereiti, kuomet detektivai 
varu mėgino priversti juodu 
prisipažinti prie vaiko nužu
dymo. 

Tos rūšies priemonėmis 
Chieagos polieija dažnai ne
kaltus žmones pastato krimi
naliu teisinau su prievarta iš 
gautais išpažinimais. 

Taip policija apsiėjo su 
prafesoriais. Tai kasgi saky
ti kaip ji apsieina su papras
tais žmonėmis gi dar men
kai sukalbančiais angliškai. 

Miesto taryba paskyrė ko
mitetą pravesti tardymus a-
pie policijos brutalumą ir su
sekus kaltininkus nubausti. 

Bet vargiai tas gelbės. B n v 
talumai dažnai atliekami, gi 
tardymai vedami kartą į ke
letą metų, kuomet nuskriaud-
žiama bent kokia "didesnė žu-

vis. 

Paliuosuotu profesorių- su, 
Per savo advokatą jie B e t k o k s b u v o oras toks, bet 

pikniko virtuvė buvo pilna ge
rų gaspadinių. 

1-mo ir 2 ro A. R. D. sk. 
nuopelnas. 

1-mas ir 2-ras sk. A. R. D. 
tuomi pasidarbavo ypatingai, 
kąd iš abiejų kolonijų nuo biz
nierių pririnko tiek skanių i r 
įvairių valgių kad įų pikni
kui užteko ir dar Seserims li
ko. I r viskas buvo gerašird
žių suaukota veltui. 

Bridgeporto skyriaus rėmė
jos, pp. Jonaitienė ir Petkienė 
pririnko nuo biznierių pilną 
p. Sullivan troką " n a u d o s " 
ir tai ne bile kokios. I r jos ne 
tik rinko, bet ir piknike nuo
širdžiai dirbo — p. Jonaitienė 
tai didelių gabumu veikėja — 
ji visur pelno padaro jei kokį 
darbą pasiima dirbti. Bridge-
porte garsios veikėjos pp. Pet
kienė, Burbienė, Sekleckienė, 
Petronėlė Jankauskaitė i r jau
nutė Minelkiutė visos nuošir
džiai dirbo virtuvėje. 
Town of Lake skyrius pilną 
troką valgių ir £avo veiklias 
gaspadines atsiuntė plknikan 
gaila, kad jų visų pavardžių 
nežinau. (Gal prlė Tyla jas 
aprašys ?) 

Pp. Sullivem ir Norkus — 
viens iš Bridgeporto kitas iš 
Town of Lake savo trokus 
veltui davė piknikui. Muzika 
rita i kurie grojo piknike au
kavo $5.00 Vienuolynui. Pp. 
Vladislovas ir Ona Zaulevi-
eiai dovanojo $10.00 nuo dar 
žo nuomos ir žadėjo dar $90. 
pridėti " c a s h " ir patapti 

koplyčios fundatoriais. 
0 šitie Bridgeporto vertei 

#os aukavą valgių ir pinigų 
piknikui: F . A. Poška $1.00, 
W. S. Truskauskas $1.00, ~ 

Pikniko komitetės: pp. O. 
Reikauskienė, A. Baltutienė, 
ir p-lė V. Galnaitė vedė gra
žiai tvarką. P-lė Z. Jurga tie 
buvo pikniko sekretorė — žo 
džiu visos ir visi gražiai dir 

ho. Ačiū visiems už tai, ir na 
rsiems svečiams, kurie nepai
sant nepastovaus oro visvien 
piknikan atsilankė. Visų pik 
nike dirbusių išvardinti ne
galiu, nes jų pavardžių neži 
nau, bet jums ačįu nuošir
džiai tariu vardan ARD. 

Viena iš pikniko virtuves 

P R A N E Š I M A I . 
Sąjungiečių Domei. 

Šiuomi pranešu, jogei Mo
terų Są-gos Chieagos Apskri
čio Priesseiminis susirinki
mas įvyks liepos 2-ra d. 1924., 
7:00 vai. vakare, Aušros Var 

tų parap. svet. Visos kuopos 
malonėkite atsiųsti 'atstoves, 
nes yra daug kas svarstyti. 

Pirmininkė 

— 

GERAI PASIVAŽINĖJO. 

Arti Riverview parko -du 
automobiliu važiuoją jaunu 
vyru pakalbino savo automo-
biliun dvi jaunas mergiščias. 

Ilgoką laiką jas pavažinė
jo, pagaliaus apdaužė, išme
tė Lš automobiliaus ir paliko. 

Polieija ieško bomKių. 
jGi mergiščios "džiaugiasi" , 
kad puikiai pasivažinėjo su 
nepažįstamais. 

Lietuvos Vyčių Chieagos A-
pskričio Basebolininkų Lyga 
laiko savo mėnesinį susirin
kimą liepos 1, 1924 m. Dievo 
Apveizdos parapijos mokyk
los kambary, 8 v. v. 

Visi yra kviečiami laiku at 
silankyti, kad susirinkimą ga 
Įima butų greitai atlikti 

Pranešimas Westsidietems. 

Mergaičių Dr-jos Nekalto 
Pras . Šv. Marijos Panos su
sirinkimas įvyks pirmadienio 
vakare, birželio 30 d., 8 vai. 
vakare. 

Visos narės nuoširdžiai 
kviečiamos atsilankyti. 

Valdyba. 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI-
TE LAIŠKUS. 

APLANKĖ KALĖJIME. 

JVieną milionieriaus sūnų — 
Loeb, kalėjime pirmu kartu 
aplankiė jo motina. Sunūs ra
mino motiną, kad jis iš tos 
nelaimfes, kurion pakliuvo, iš 
sisuksiąs. 

DVI MOTERĮ NUSKENDO. 

Šalę miestelio Xew Mun-
ster, AVis., Fox upėje nus-

Chicagos pašte (vidamlesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję ii Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių * dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškas galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 

valgius: SLS. Market, A. Ka-j [ėjus po dešinėj pusėj), prie 
plan, F . Radaševski, M. Sko-' ^irmo langelio, ant kurio viršaus 
niofoiv, A. Grigas, P-nia Bu- » į * f t ADVEBTISED. 
drikienė, B. E ž e r ė s , F . Ka- ^ d a n u laiško paduokite laiš-
zemekaitis, J . Nedvinas, V. 
Petkus, Lustigs Dep't store 
($2.(30), F . Zalpis, J . Kviet-
kus, A. Stankus, Dressel Bro 

ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde, 
1 An,tanaus Kazimer 
2 Arlauskis W. 
3 Augustinovic Joe 

Pasažieriai Pusininkai 
Bubant " t " rėmėju gauni dubeltavą pasitenki

nimą iš Chicago Eapid Transit Company Prior 
Preferred Šerų. Užtat, kad Chieagai, tavo invest-
mentas reiškia padidinimą transportacijos.. gi tau 
pačiam reiškią Apsaugą tavo įdėtiems pinigams 
i r dar prie to gauni kas mėnuo dividentus, per 
metus apie 7. 8 nuošimčių. 

Pasinaudok šia proga gauti mėnesinius divi
dentus dedant savo pinigus į saugą investmen-
tą 7. 8 nuos. Prior Preferred Šerų. 

Chicago Rapid Transit Company 
Mr. Samuel Insull ir jo pagelbininkai, mene-

clžieriai Kapid Transit Liniją siūlo ' L " rėmė
jams tą patį Customers Ownership pieną kokį 
suvirs 30,000 savininkų Commonwealth Edison 
Kompanijos stock'o šėrininkų turi i r kitų viešų 
kompanijų turinčių didelį pasisekimą. 

Pinigai gauti bus vartojami del pailginimo ir 
pagerinimo " L " kelių. Taip pat bus perkama 
nauji plieniniai karai, taip pat bus prailginama 
platformos taip, kad busų galima sujungti 6 ir 8 
karai vienąkart. Rezultatas šių pagerinimų at
neš apie $400,000. 

Dividentai Mokami Kas Mėnuo 
Šerai kainuoja po $100 vienas, už juos moka

ma mėnesinių dividentų $7.80 į metus už kiekvie
ną šėrą. Šie serai yra liuosi nuo ypatiškų nuosa
vybės tax'ų Illinojaus Valstijoj i r nuo Federal 
income tax'ų. Trumpu laiku ketinama paduoti ap
likaciją, kad šie šėrai butjų užrašyti ant Chica
go Stock Kxcrange listo. 

Cash arba Išmokesčiais. 
Gali nusipirkti a r cash a r lengvais išmokėji

mais $10 iškalno ir $10.00 kas mėnuo už šėrą; 
7% nuošimtis bus daleistina ant išmokėseių. 
Norint gauti pilnesnius paaiškinimus paklausk 
bent vieno iš Eleveiterių darbininkų arba rašyk 
mums reikalaudamas iliuostruotos knygelės " L 
Kakta i" — pilnas aprašymas apie Chieagos prog
resą. 

Utility Securities 
Company 

72 W. Adams Street Chicago 

II REAl ESTATE 
NAUJAS MŪRINIS namas (bun-

galow) moderniškas, geroj aplelin-
fcėj arti mokyklos Ir bažnyčios, ge-
ra transportaclja, nepaprastai ge
ras barmenas randasi Brighton Parke. 

Atsišaukite pas savininką 
2630 So. 48 Court. 

Cicero, 111. 

REAL 

MAROUETTE MANOR 
3 — 6 kambariu] bungaloir 

aržuolo trimuota, furnace ir 
karšto vandenio šiluma. 
Kaina $8750 iki $9750 už kiek
vieną. 

C.P. SUROMSKIS & GO. 
R E A L E S T A T E 

Perkam, 
parduodam 

ir mainom 
namus, far 
maa taipgi 
ir visokius 
biznius. 

Darbą at 
liekam gre 
itai, pigiai 

2 flatą 5 — 5, kambarių ar-
žuolų trimuota, plieno kon-
strukciia 
Kaina $15,500 Cash $5,000. 

PAULSON & HANS0N.. 
2911 W. 59th Street 
Telef. Republic 5600 

Ir gerai. 
Kreipki

tės: 

3352 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 9641 

I J 

Telefonas Randolph 6262 

MHvvaukee 

ĮVAIRUS KONTRAK-
, TORIAI 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalia Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namą 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, UI 
' • — •»' 

Telefonas Ganai 723S 
PETRAS CIBULSKIS 

Mallavojlmo Kootmktorioa 

0 A 2 U 
IR 

POPIEROS 
KRAUTUVE 

Nepaprastas 
mušu bisnio 

augimas relfi 

kla sąžiniška 

Kostumerlamp 

patarnavimą. 
2338 So. Leavitt Street 

nom ant namų. 
kreipkitės; 

Perkam, 
parduodam 
mainom 
namus ant 
farmų, Ir 
farmas ant 
namų. Vi-
soikus biz
nius, bučer 
nes, gro-
•ernes, au
tomobilius 
ir lotus mat 

Su reikalais 

3404 S. MORGAN ST. 
Tel. Yards 1571 

| [ t . l » . . n • - - — • - - - - - . 

B U K G U D R U S 
Pasiteiriank, kol dar yra lai 
ko išsirinkti gera. vietą 
Marqnette Manor. 

PASINAUDOK PROGA 
del gyvenimo pnikiansiame 
lietuvių distrikte Chicagoj, 
|cnr gyvenimas bus malonus 
Arti s v. Kazimiero Vienuol. 
jr Marquette j)ark,v kuris 
bus vienas is gražiausiu 
parkų visame mieste. 

MES PASTATYSIME 
kokį tik namą Jus norite 
Marq uette Manor. Mūsų 
kainos visiems prieinamos. 

WEBER & WILLIAMS 
2516 W. 63rd str, 

Telef. Republic 1932 
Tel. Lafayette 4223 

Louisville i P L U M B I N G 

4 Bandyga Jožef 
10 Budavieiania Ona 
12 Butkus Juozapas 
14 Cibknskfcs Peter 
16 Damauskas Martin 
25 Judairieni Barbora 
34 Jenkiene Ona 
30 Jonkauskienė F . 
37 Judvalkis Kanstancija 
38 Kareskienei Petronei, ii 
40 Kreinz Rozie 
47 Iiembergas Antanas 
50 Leorones Pranciskas 
52 Masiukevicz J a n 
53 Merkelis W. 
54 Mitkeneis Jozapai 
56 Pivorius Petras 
59 Koukstelift Emund 
61 Rutkauskas Benas 
62 Rupses Fran 
66Stakene Kostasiia 
70 Tamašauskas Julijonas 
71 Yickus Juozapas 
73 Wardovski Mike 
74 Warasinckis Antanas 

A. W . Y U S K E N 
Laikrodininkas. 
. , s. • Užlaikau i 

Į 80 Žakui Domui 
83 Zuknis Stefanija 

184 Zyzys Alek , 

naujus 
laikrod
žius ir 
taisau se 
nus.Tai-
pgi užlai 
kau viso 
kias gra
znas (je-
welry ) 
plunks
nas, brit-
/as ir 
plaukų 
kirpimo 
TiaiHnas. 

Prltai-
kom a-
kinius 
1551 So i 
Ashland U 
Aventie I 

mm 

[Kaipo llctuvys, lietuviams visados] 
patarnauja kuocerlauslal 

Al. I L S K A Į 
?228 West S8Ū> Street 

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
PAORAŽINAM NAMUS 

Mallavojame, d«koruojame, kalsl-
muojame ir popieruojame na^nus, 
dedame stiklus J naujus namui 
Mes tą visa Tamstos darbą galime 
atlikti už gana prieinamą kainą — 
pirmą negu duosi kitam virš pažy
mėtą darbą, atsiklauskite kainos pa* 
mus 

Kreipkitės: 
BRIDGEPORT PAnfTDfG 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted Str. 

Tel Yards 7282 
iiiHiraiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiitHm 

P I A N A S 

B- » < y m^t 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 3Slt SI. Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RAtTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigas ir 
9 Parduodam Laivakortes. • 

AUTOMOBILIAI 
Didelis bargenas visokių . ruSiy 

garantuotu karų. Kmokesčiais 
ar mainais. 

Mes perkame karus už Cash 
Pinigai skolinami ant karų 
cuomet jus jais jau važinėsite 

SHERMAN AUTO SALES 
4614 So. Ashland A ve. 

, Blvd. 8778. 
; • • • • • • » • « • • • » • • • • • , , • • • • a 

PLAYER PIANO BARGENAS 
Parsiduoda 88 notų, $700 player 

pianas su kabinetu, suolelis su 90 
muzikos roliŲ, palikta krautuvėj ant 
pardavimo už $135. 

Priimsiu mokesčiais: 
1389 Mllwaukee A ve. 

Klauskite Mrs. LENOCI'S piano 

REIKALINGAS GERAS 
VARGONININKAS 

Kreipkitės šiuo adresu: 
RBV. GEO. G. M. CESNA 

1011 Dou^las Str. 
N Sioux City, Iowa 

9 9 

PLATINKITE "UKAUUĄ." 

f THE GEEVUM GIRLS 

SPEC/AL ANNOUNCE/1EMT! 
TtDie ONE YVČEk: ONLV!! 

BEGINN1NG »NTDMOk?T̂ OWS mPEe! m 
\NO\Kl A ^z*:- fti 

»̂ > 

'JfoMot/ier to S?Q(?rfcr' 
A SOUI-STIRRINGDJSAMAOF m wwĘHmm 

rUml I /JJ /CMI T U P n a o i k j A - l i i Eiss^EEVUM AS'MAZIEIARDO^ J 
X?WmLĮiW^^ VVJPOVV, F»eiES THE. LAST EG^ Fore ei 

\ \ 

o T»«$V 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

ant pirmi 

MAZIE,APCX)R WITX)W—MlSS (aEEVUfi. 
SlRHUGO.A'nENDlN 

HUMAN TORM JoE (SAIINMUS. 
•TDSSIE> BORLESCUE 

QU€^N THEOTKER 
MlSS GEEVUM. 

]X^XXr3O0OaOC0QCXXC(p 

HERSTAieviNGBASE. *HwW^ 
HumN& SNCWTORTHE 

;î EAT STORM ^ENE.ACTZ.1 

M EA*$LY, 1KE AUTKOR, 
THE S r W * S OF VVHCS 
PEN VVltl MAKE 
I O I E N S VVEEP! 

K HEĄCTIESS 
HDSSIE TREATS 
"HESOCIAL 

W0f?J>lEfi. WITK I THE T*OC£EDS OPTHfS PUYJ ^jPS^ 
ACE FOR A N0Bt£ GAUSE. ^0\<N* 

^EAPERS ARE TSEOCESTED NOT 
TO LENDTHEIR PAPERS TO THŪR 
NEIGHBORS.THEREBY BUILDING 
OP THE OROJLATION, AND 

HELPING TO INC(5EA^E THE 
% ALARV OF A ^ESERViNa 
VoUNfc ATeriST 

k*. 6^#WOH^ 

Mes skoliname 
morgičių. 

Mes taip pat 
Perkame ir Parduodame pir-j 

mus morgičiua po $5.00 Ir aus:-] 
ilČiau. 

Norint 'platesnių informacijų 
kreipkitės pas; 

JUSTIN MACK1EVICH 
MORTGAGEiROKER 

!REAL ESTATE LOANS &j 
INSURANCE 

2332 So. Leavitt Str. 

F A R M O S 
Pardavimui arba Mainymui 

120 akerių 46 mylios nuo Chiea
gos Indianoj, peri budinkai, gražus 
sodnas 1$ melžiamų karvių 5 arkliai 
mašinos kaip naujos, traktorius, mie-
stavas vanduo, 2 toiietai ir maudynė. 
Biznis daroma $400 per mėnesį už 
pieną. Mainysiu ant gero namo ge
roj vietoj. Priežastis pardavimo se
natvė. Del platesnių žinių atsišau
kite prie 

ANTON BRUŽAS 
3122 So. Halsted Street 

S0 akerių Illinois, derlinga žemė 
su gerais budinkais, 12 galvijų, S 

1 arkliai ir masinos visi lankai užsėti, 
prie pat miesto. Mainysiu ant namo. 

Taipogi turiu visokiu farmų ir rl«* 
sose dalyse Amerflios. Todėl norin-
tleij farmų kreipkitės prie manęs o 
gausite tikra Ir teisinga patarimą 
veltui, 

ANTONBRUŽAS 
3122 So. Halsted Street 

Tel. Blvd. 0948 

file:///NO/Kl

