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KALIFORNIJA KVIES IS 
, FANUOS KARALIŲ 210,000 Vokiečių Gryžta ARGENTINOS VALDŽIOS 

DARBININKAI OR
GANIZUOJASI.

FRANCUZŲ MILITAR1STŲ Į 
AUKOS.

BUS PAGERBTAS PIRMO
SIOS nu S UOS (KŪRĖJAS.

Baigiamas puošnus kunigui

SAN FRANCISCO Cal., b. 
28. — Pagaminti planai tarp
tautinei pilgrimei (kelionei) 
į vienų (atmintinų civilizacijos 
lopšį Pači f i ko (Ramiojo van- 
denynot) pakraščiuose, būtent, 
į vienų vietų šalimais Monte- 
rey miesto, Kalifornijoj, kur 
Tėvas Juni Pero, Serra, pir 
mutinis ispanų kunigas, atvy
ko ton apyjinkėn iri įkūrė pir
mųjų misijų. Tai buvo 1770 
metais.

Toms iškilmėm^ bus atnau
jinta Kanueliaus misijos ko
plyčia. Iškilmės prasidės 
spalių 12, š. m., ir tęsis vienų 
savaitę. Iškilmėsnn specia
liai pakvietimai Ims pasiųsti 
Ispanijos karaliui ir karalie
nei, Ispanijos ambasadoriui 
Waslnngtone, Meksikos pre
zidentui ir kitiems įžymiems 
asmenims.

Puikus antkapis.
Senovės ispanų misija do

minuoja ant Ramiojo vande- 
nymo. fTčvn Serą palaikai pa
laidoti misijos koplyčioje šali
mais altoriaus. Iškilmių lai
ku karstas -bus išimtas, atlai
kytos pamaldos ir įdėtas puoš 
niansian sarkofagan (antka
pio), kurs Baigiamas gaminti 
skulptoriam Jo Morą, Pebhle 
Beach. Cal.

Sarkofagas iškilmingai bus 
atidengtas spalių 19, sekma
dienį. Tų, dienų baigsis tos 
nepaprastos iškilmės.

Tikimųjų, tūkstančiai žmo
nių sukeliaus iškiliu ės n a. Be 
religinių apeigų bus dar mu
zika, jaunimui bus surengti 
šokiai ir kitos pramogos, y- 
pnč 1770 metu periodą, 
nucharakterizuota ispanų 
lifornįjos okupuoti.

Tėvo Serra nuopelnai Kali
fornijai labai dideli. Jis ne 
vien įkūrė misijų ir teikė nau
jiems atkeleiviams dvasinį pa 
tarnavimų, bet rūpinosi ir 
(žmonių pasauliniais reikalais. 
Jis pirmutinis vakarinėj daly 
Amerikos užvedė ukius, pai
sai dėdama* ir sodindamas sti
klas, atvežtas iš Ispanijos. 
Skelbdamas Dievo žodį nemir 
šo kasdieninių žmonių reika
lų.

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

ŽUVO IŠ 1,000 PĖDŲ 
AUKŠTUMOS.

Misa Milda Wickersham 21 
nu kuri valdė aeroplanų, ir 
Howard Calvert žuvo, kuo-

Iš Ištremimn Nori kovoti 8 valandų
Daliai žmonių leista gryžti j 

savo tėviškes.

Tėvynėje Lietuvoje
SPORTO FEDERACIJOS . I Valstybės Dramos Teatro ar-• • • ■ ■» * • —- •« _ _ - — . . - • w

uLiinriADuS.

DEPORTAVIMAI Iš RUHRO KRAŠTO SUSTABDYTI
FRANCJA PERTRAUKIA RUHRO 

ŠTO EKSPLOITAVIMĄ
PARYŽIUS, birt. 29. — 

Francijos premieras Herriot 
pasiuntė instrukcijų genero
lui Degoutte. vyrinusiųjnm 
francuzų-liclgų mini jų vadui 
okupuotame Ruhro krašte, lei 
sti, su mažomis išimi imis, grį
žti į industrinius plotus iš 
tremtiems vokiečiams už. |vni 
rias prasižengimu*.

Ištremtųjų tikras skaičius 
Prancūzams n<i nebežinomas 
Jie tuo dalyku daug nei ne
si rūpino. Bet, imant aplamai, 
ištremtųjų su šeimynų nariais 1 
Imsiu nemnž.iaus 21O.<HM| asine 
nų.

iuidirnns grįžti neduotas 
tik liems vokiis’inms, kurie 
ištremti už cElėlius ir nepo
litinius prasižengimus.

Be to, premieras parėdė, i-

dant ateity vokiečiai 
iatremiami. Suimti už.

KRA-

nebūtų 
didžiuo 

sius prasižengimus jie turi 
būt traukiami tieson, iw»t ne
turi l»ut jie ištrcm'izmi neoku 

' puoton Vokietijon.
Nubaustų kalėjimu vokie

čiu už pasyvį priešinimąsi by 
los bus ]x-rž.iurėtos. Kurie 

bus liuosi nuo kriminalių pra
sižengimų, tie bus fniliuosuo 
ti.

Parėdyta tolinus neeksploi 
tuoti Ruhro krašto, kuomet 

' ekspertų planai bus prn 
vykinti.
Tiek apie Ruhro kraštų.
Spėjama, kad premjero 

rrioto y>arėdymas palies 
Rhinelandų. Ir tenai gal 
lės gryžti apie 6(1,000 depor
tuotų asmenų.

BUENOS AIRES, Argen
tina, birž. 28. — Nesenai Ar
gentinos respublikos preziden 
tas paskelbė parėdymų, idant 
valdžios departamentuose vi
si tarnautojai ir darbininkai 
pilnai prisitaikintų prie S va
landų darbo dienoje.

Tarnautojams tns nepatiko. 
Jie tad susiorganizavo sųjun- 
gan ir jjakėlė protestų prieš 
nuolatinį 8 valandų dnrlrų 
dienoje. Proteste sųjunga pa
žymi, knd tos npie« valandos 
perilgns, ko<l daugelis tarnau
tojų negulės atlaikyti tos sun 
kenybės ir dėlt<> darlsi išnn-1 
Šurnas turi-s Sumažėti.

Protestas {duotas preziden
tui. Nežinia ką jis tuo rei
kalu išspręs.

Tarnautojų darbas.

COBLENZ, Vokietija, birž.
28. — Kuomet Francijos mi- I Didžiausios Lietuvos spor- 
litarinės valdžios parėdymu tinės organizacijos (LD. G- S. 

kraštas, Fetlvraeija) Olimpiada Ims š. 
gyventojų : m. lie]»os mėn. ”►—7 d. 8iau- 

licl- liuose. Olimpiadai ruošti 
sa- ‘garlšės Komitetų sudaro pulk, 

finmskis, burmistras p. Ubei- 
tu- ka. apskr. Virš. Jurgidis, Di- 
Uį I Jauskis. Olinmpiadai ruošti 

Šliogeris ir Ar
li. Kalvaitis, Lu-

okupuotas Ruhro 
daugelis vokiečių 
pasipriešino frnncnzų ir 
gii neilitarinių autoritetų 
varankiavimui.

Pasipriešinusieji už tai 
rėjo sunkiai atsakyti, 
tni jie buvo paimti iš namų rektoriai p. 
kaipo pavieniai nrba su šei- j 
mynomis ir ištremti m oku- ; 
puoton Vokietijon.

Taip Lrutnlini nuskriausta 
apie 2iMl tūkstančių nsnu-nų. 
Didžiuma jų nclieteko nei

tįstai 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
nu to teatro įsikūrimo.

KLAIPĖDOS UOSTAS.

DRAUGINGAS SVEI
KINIMAS.

Ilc 
ir 

ga-

gelis dar ir 
badauja būdami 
v o tėviškių, kur 
šas — frnneuziĮ

pricghnvlos. Dnn- ’1,,s -'“l’lnukč 25 kelei-
siaudie vargsta ir’viy ,nivni ir S0 prekylūuių 

toli nuo sn- Univų su Is-inlra tnl|>a .’>5,9U3 
žiaurus prie-!br- išplaukė per tą

ir l«-lgiĮ kn-',,,,’",f;’ lnivni ir

Japonija Nepaduos Skundo 
Tautų Sąjungai

• t

AMERIKONIŠKOS FILMOS VISGI
BOIKOTUOJAMOS

t

birž. 29. — .lapo mni negali duoti geistinų 
reikalų ofisas pa-
Jnponija atmetė
apeliuoti Tautų

Lietuvos I-Jo pėst. D. L. K. 
Gedimino pulko vadas pulk, 
įeit. Skoru|>skns pasiuntė Če
koslovakijos 1-jo j»‘stiiiinkų 
pulko vadui tokių sveikinimo 
telegramų:

“Krašto Apsaugos Ministe- 
riui leidus sveikinu Tamstos 
a»ineny pulko karininkus !r 
kareivius 10 metų jubiliejinės 
šventės dienų, linkėdamas pul 
kui pasekmingai darbuotis 
garbingame ir prakilniame 
Tėvynės saugojimo darbe.”

Daugelis Argentinos vald
žios departan<-ntų neatidaro
ma pirm 11.*00 rytų ir tarnau
tojai parnet* dirl»ę 4:00 po 
pietų. I

Kuornaž.iau* ai domės at
kreipiama į tai. kad valdžios 
tarnautojai j 
visuomenei, 
kad kns poni 
kitoj šaly, 
tojai kasdien daugiau 
praleidžia kavinėse, negu plrie 
darljo biurnose.i Tečiaas ima 
aukštas algas. ;

Valdiškoj tarnyboj lietvan- 
kę galima suprasti iš to:

Pirm keleto* metų čia su
kėlė streiką j«aštos 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 tui liautoje dauginus, 
negu reikia. Daugelis klerkų 
dirba vos po 4 valandas die
noje. Bet 'itna užmokesnį už I 
8 valandų darbų.

Taip yra dėl gyvuojančios 
valstybėje supuvusios politi
kos.

■italo tarnauti 
njteikia nliejoti, 

ašutui butų kur 
Valdiški tamau- 

laiko

dienomis žinoma I 
Rbinelnndo komisija (smlnry-! 
ta iš vienų santarvės atstovų) 
išsprendė daliai tų ištremtų 
Vokieeįų — 7.000, leisti gryž
ti į savo namus Ruhro kraš- , 
te.

šiomis dienomis l'kininkų 
Sųjungos Cent ratinis Liau
dies Bankas j»adarė sutartį 
su užsieniu cheminių dirbtinių 
fabrikais, kurie pasižadėjo 
p< r liepos mėnesį pristatyti 
7.'>0 vagonų mineralinių trųšų.

uitieji pasinnudos
jos “malone.’* '
knd jų daugelis nei nelieišgirs 
tos “malonės,’’

Tik žinoma.

yra jau

Eram iizni militnrisfni šau
kia apie vokiečių žiauri lies 
karo laiku. Bet franeiizii

LENKAI VIS LABIAU PASI
ILGSTA SANTYKIŲ SU 

LIETUVA.

BENDRA FRANCUOS AT
STOVYBĖ PABALIUOS 

VALSTYBĖMS.

Latvių spaudos žiniomis, 
Frnnrija sumaniusi perorga
nizuoti savo diplomatines at- 
stovybes Paimi t i jos valstybė
se. Ligšiolinės atskiros ntsto 
vylš-s, Lietuvoj. Imt vijoj ir 
Estijoj bosiančios sujungtos 
vienon su rezidencija .Rygoj. 
Ligšiolinis Francijos atstovas 
Rygoj ‘h* Marteli apleidžia 
savo vietų ir skiriamas atsto
vu vienai rytų valstybei.

i

Rygos “Narodnaja Mysl” 
žiniomis, Lenkijos prezidentas 
\Vi>j«-ivrhoiiskis pasakęs kaliu; 
kur tarp kitko nurodęs, knd, 
g.-ihrnri- daiktas. ivi k: iii derv-

liekamos taikos laiku.zulintų.
Mieste Tokyo imta lioiko- 

tuoti amerikoniškos filmos. 
Tik dviejuose teatruose ame
rikoniškos filmos rodomos.

Kitų tcatryų manadfcerini te 
jog notkotas 

turės būt pertrauktas.
Formo«n snloie nusižudė 

vienas japonas palikęs tokio 
tarinio raštelį:

“Aš miršta. Tai protestas 
prieš amerikoniškų išskyrimo 

įstatymų. Ir kuomet mano 
vėlė atsiskirs nuo kūno, ji nu 
skris Amerikon nubausti kon
greso atstovų Jolnuonų ir 
jam panašius. ”

(TOKYO. 
nų užsienių 
skelbė, jog 
sumanymų
,Sų j nuguli dvi japonų išeivių 
išskyrimo įstatymo Suv. Val
stybėse. Tai išspręsta ne to
dėl, kad išskyrimo klausimas čiaus tvirtino, 
nebūtų svarbus daiktas, bet 
dėlto, kad T. iSfyjnngn šian-

Premieras Kato painfor
mavo didžiųjų verteivių dele
gacijų, jog valdžia begalo 
daug snsirupinusi situacija, 
bet ji turi surištas rankas ei 
nant Suv. Valstybėse prezi
dento rinkimams. Tokiu lai
ku diplomatiniai susi rūšinėj i-

KELIOLIKA ŽUVO NUO Į KunlT
PORTUGALUOS KABINE
TAS ATSISTATYDINO.

TORNADO.
PEORIA, DU birt. 29. — 

šeštadienio* rytų šį miestų ir 
apiclinkea palietiu baisus tor
nado.

Visur paskui save ta vėso- 
la paliko vienu* griuvėsius ir 

išnaikinimų. Keliolika žmo
nių turėjo žūti.

Medžiaginiai nuostoliai šie 
kaių arti poros milionų dol.

LTTTLE ROCK, Akr. birt. 
29. — žemesnieji Arkansas 
lųgialaturos romai ratifikavo 
vaikų darbo konstitucinį ame-

il IjOOO j£dq auHtuiDM. ndmentų.

kėjimo.

ROMA, birt. 29. »— Anų 
dienų Italijon oenatas 225 tad 
sais prieš 21 reiškė Mussoli- 
nui pasitikėjimo. Paskui 245 
balsai* prieš 4 pripažino jo 
senate sakytų kalbų apio tžada 
mas valdžioje reformas.

Be to, padaryta rezoliucija, 
kad senatas pasitiki premie-

LISBONA, birt. 29. — 
Portugalijos ininisterių kabi 
netas, kurio priešaky buvo 

Aivaro Castro, atsistatydino. 
Atsistatydinimas patvirtin
tas. Bet premijas Cs«fro Ini 
kinai eis savo pareigas.

WASI1IN'GTON, birt.
— Prezidentas. Coolidge 
ėmė ambasadoriaus Woods, 
gryžosio iš Japonijos, atsis
tatydinimų.

29. 
pri-

REFORMATORIUS GRYŽO 
IŠ AFRIKOS.

SAN’ BERNARDINO, Cal., 
birt. 28. — Iš Afrikos grižo 
Suv. Valstybėse žinomas pro- 
ferionalis prohibicinis refor
matorius, kurs lenui važinėju 
probibicijos reikalais.

Jis tvirtina, kad į penkioli- 
kų metų visas pasaulis busiąs 
sausas kaip titnagas.

kijos ir Lietuvos.
[ Tikimės, Jei ir tikrai lenkai 
nori susitarti su Lietuva, kai
po įvadų toms derylioms, pir
miausiai sugrąžins jie mums 
Vilniju.

I AMERIKA ARTISTAI.

KAUNAS. — Kitų sekma
dienį išvažiuoja Amerikon

Lietuvos 10 litų
Anglijos stori, svnrni

Frniicijos 1OO frankų 
Italijos 100 lirų 
Šveicarijos 100 fr.

$1.00
4.45

17.59

PERKŪNUOS TRANKĖSI.

Anų naktį Chicagoje liegn 
lo smarkiai trankėsi perkū
nijos. Į keletu namų (žaibai 
trenkė. Daugelis raudžių žai 
bų suskaldyta.

EINA LIEPOS 4 D

Čia pat liepos 4 d. — Ne- 
priklnnsomyls’-s minėjimo 
šventė. Daugelis darbininkų 

džiaugiasi turėsiu tris žven 
tas dienas.

grųžin* šaliai konstitucinius 
įstatymus.

HOU8TON. (Tex birt. 29.— 
Čionai mirė 12 metų vaikas

ŽUVO ANT GELEi JO

Ant Niekei Plate geležinke 
lio ties 106 gat rasta* su
važinėta* John Zager, 10750
Torreucs avs, j

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

DRAUGA”
NES, "DRAUGAS” pigiausiai siun

čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS” siunčia per didžiausių Lietuvos 
bankų — ŪKIO BANKĄ.

"DRAUGAS” siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-(bal
tais ir telegrama.

“DRAUGAS.” PUBL. CO
2334 Bo. Oakley Avenue Cbicago, UI.

Ofiso Valandos.* Nuo 8 ryto iki 8 ▼. vak. 
Sekmadieniais uždaryta.

Norima Michiguno ežero 
pakraščių vandenį su chloriną 
atskiesti, kad apsaugoti m n u 
dnučiuosius nuo ilgų. '

1

1



BdK TUVIŲ KATALIKŲ

DRAUGAS
*3.00

Os sao N*ujq Norint ponnnl-

*swo "■onry Ordar” arba | d setui i 
Halsas i reginmota UUka.

liunui laišką, kuriame pra
neša, ku«l Federacijų* Baus
tuosius Vilnians naMau-iams 
pinigus. $1,357.72 ,gavęs ir
perdavęs Vilniaus Lietuvių 

Komitetui. Už auka.* dėkoja 
visiems aukotojoms. Chica- 

gos Fisleracijos u | ^kričių i. 
y|Mitingiii tiems d\u-m vyra
ms siunčia Vyskupns podė- 
kos žodį Vilniau* našlaičių 
innlu ir nuo .-avęs vyskupi

I šką Jtuliiiuiiiiinią.

DVEJOPAS LENKUOS IMPERIJAUZMAS?

Chicago, Dlinoli.

TRUPINIUKAI

I niaus lietuvių komitetas ir 
V diliaus našlaičiai Federaci
jos ir katalikų organizacijų 
nepeikia. Dėlto knikuriv in
teligentai peikia katalikų da 
rbą, kad ir tarp inteligen
tų juisitaiko mulkių.

Bnčya,

3 d.
d.

mėnesį

jis ut-
Pnbn’5

ir np- 
nrt liną

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

Lauktas liepos 
vyko birželio 27

Chicagoje kokį 
grįž L’ctuvon.

Kun. Prof. Bnčys 
asmeniškais reikalais 
sigyveno )>as savo 
draugą kun, F. Kudirką.

Federacijos Apskrilvi ir v'• 
si kili, kurie apsiėmė šį tų 

padaryti, darykite greičiau. 
Nes £crbianio ir brangaus 

Biičio pūsimą*)’i-us su 
gnu.

knn.
Cliicagiečiais gnu- įvykti nn 
kKin t, negu buvo manyta.

.'r:e knn. prof. Bučį nepri 
tJėlOh daug kalbčJ. Nėra nei 
vi»*.o susipratusiu Amcriko-

tų n girdėjęs. Veikėjus, rnšy 
tojo*, mokslo vyrus, kunigas, 
profiMorioa, jis <hihnr ’upc iš 
rinktaa į Lietuvos 
Univendteto rektoriui. Kuuki 
rektorius vyriausios musų 
mokslo įstaigos jis yra vn- 
das visos musų inteligenti
jom. Kaipo rektorius Univer- 
siteto, kariame mokinosi 
prbfesorinuja ne vien tik 
tulikai, jixni priklauso 
Slėnis lietuviams, ne vien 
katuli kailis.

Galima tikėtis, kad į 
cagiečių pasimatymą su 
kun. Rektoriam atvyks 
kas brangina mokslą Ir 
liet avis.

ka

Clii 
gori*

yn»

A Bacevičius porūši1

Nrms4ienis tiri. ŠO itM

SVARBI LIETUVAI VA*^^^-,^
LANDA ARTINASI.

Kuomet Vilniečiai siunčiu 
mums savo skaudančių šir
džių laiminimus ir linkėji
mus, kuomet susi pratusioj i 
amerikiečiai nvntlaidžini dir
bu kilniausius įlarbtis, kuo
met Lietuvos žemelė tais da
rbai* gerėjusi, minus links
miau dirbti. Musų lu-siipnui 
(ančių priešų plepalus, mes 
Federacininkai, mes visuome 
irininkai, išnaikinsime tiktai 

stiprinu sukibę, smarkinu 
dirbdami, daugiau nuveikda
mi. Musų dnrbų Inukin visi, 
kurio musų tanioji' yni ]Si-
vargę.
laukia
Seserys, laukia Lietuvos ka
talikai, laukia Vdniočini, lau
kia amerikiečiai, bedievakij 
tamsybėse sumulkintieji, Inu- 
kia nuskurdėliai, prasigėrę ir 
salitmčiknms pinigas nnt 
“gvod time” Midėjusieji...

Begalės dlirbų, naudingi} ir 
garbingų mumis laukia.

Veikėjui, draugijos, sky
riui! Artinasi Federacijos Ko 
ngresas! -Rengkimės prie to 
Kongreso. Nes nuo Kongre 
so pasisekimo priklausys mu 
sų dnrbų pasisekimas! Kas a- 
pie tai dar negalvojo, pagal
vokite.

KATALIKU PASAULY
Katalikiškas Universitetas 

Pekine

SAVO kaimynų tarpe Lenkija neturi nei vieno draugo.
Ypač jai pavojingi dideli kaimynai.* Buija ir Vokieti

ja Dabartinu nenormalus Lenkijos sienų išpūtimas buvo 
galimas tik ačiū laikinai rusų ir vokiečių silpnybei. Ui 

grobusi didelius plotus Ukrainos, Gudijos, Vokietijos ir 
Lietuvos ligtiol spekuliavo savo didžiųjų ■ųimynų silpny
be. Dabar šita spekuliacija artinasi liepto galo..... Mat 
Anglijoj ir Franc.joj papūtė an'.innBtarUUais vėjalis. Tie
sa. Franci jai Lenkija dar ilgai bus pravarti kaipo talkinin
kė prieš vokiečius. Bet kas iš to, jei Rusija sustiprės... ./uk 
užtenka vienos stipresnes Rusijos, kad pasmaugus visas ien 
kų ambicijas nukreiptas į Rytus. Kaipo impcrijalistinės 
valstybės. Lenkijos gyvybei būtimi yra mlkahngn 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 pagalbos. Dabar Vakaru Europa jau 
pradeda apsiprasti su praturtėjusiais boltevikų kapitalis
tais. Varnas varnui akies juk nekerta.... O Lenkijai šia rciš 
kinis ūpo nepakelia, nes ji mato kad Vakaruose melžiamo
ji karvutė jau rengiasi užtrukti.... Lenkija jaučia, kad ji 
greit jau nebeteks progų Europos 
barbarų ginti, nes ir Rusiją ketina 
imti.

Todėl lenkams dabar jau butų
taikins. Bet prieš susi tai kinių reikia grąžinti pavogtą liū
tą. Ale tas lenkams begalo nemalonu. Juk jie, kaip čigonai, 
nevogę negali gyventi. Jei rusams grobį grąžinti, tai rei
kia iš kitur daugiau jo pasiglemžti. Lenkijos imperijaliz- 
inas nuo seniai jau turi dvi krypti.- vieni lenkų vadai (kaip 
Zamoyaki) nori plėšti daugiau Vakaruose (nuo vokiečių), 
kiti gi (kaip Pilsudiškis) — daugiau Rultiosc nuo “bro 
Lių ” lietuvių, gudų Ir ukrainiečių. Pamalę kad rusai ga -i 
Ii vėl Europos politikon sugrįžti, lenkučiai nusigando. Įga 
vusi politines jtakos. Rusija ir ekonominiai atgytų. Ateistą [ 
lytų Rusijos gelžkcliai. subruzdėtų amunicijos fabrikos ir1 
tuomet dabartinių sienų Lenkijai nebe Qrvcnimas... Štai 1 
kodėl Lenkija pradeda koketuoti su Rusija ir siūlo jai ky
ši pavydale Ukrainos kampo, su tą sąlyga, kad rasai ne
matytų kai Lenkijos legijonai žengs į Kauną, į Karaliau
čių. Licpojų.... Iš savo pusės, lenkai nematytų kai rusai 
traiktn j Taliną ir Rygą. Kaip ten nebūtų, iš lenkų pana 
šių šposų juk galima tikėtis. Bet šposų pasisekimui ir ge 
nnusleji lenkų sėbrai netiki. N e tiki m ir mes, bet užtenka 
kad lenkai tiki. Gal jie ir bandys savo kiaurą kaili į balą 
įmerkti. Galop, labai bus įdomu apie tai pisčiau pasiskaity 
ti iš “Klaipėdos Žinių'*, kurių ištrauką, bent kiek sutrom 
pinę, dedame žemiau.

civilizaciją nuo Rusijon 
j Europos koncertą pri-

pravartu su rusais susi

Ligi tik Miku rėmė savo val
stybę, tuojau savaime ėiuė ir 
valstybės bei tautos vidujinio 
gyvenimo pulsas gyviau plas
tėti: šit ėmė kurtis visokios 
naujos įvairiu tikslų draugi
jos, ėmė labinu žmogus vals
tybė! i, savo tautybe susipras
ti, savo dvasios reikalais la
binu ir jau organizuotai, nelie 
ntskiriomis rūpintis. Tadn ir 
lietuvis katalikas ėnsė ieško
ti primygtinai antro, trečio, 
ketvirto kataliko. Juk ir pir 
minus buvo progos Liet, ka
talikams pakelti savo galin
gas balsas ir pareikšti vi
siems, jog Lietuva yra katali-

liniu

valdo

EILINĖ PROVOKACIJA AR BEPROTYBĖ.
Vakar “Klaipėdos Žiniose” tilpo skandalinga 
slnptns Lenkų deiybas su bolševikai.* dvi rylų 

okupavimo. Žinia Imti
Visų pirtim, kni Angliją 

o Prancūzijoj rengiasi vie.'.phtnut Ih irioi, 
licproiybtl. Ant m, j« i- 
laikomi kuo tulžiausioj 
j eikštę, tai rodo, kao 
Ją imtikrinti šiuo ta r

draugijom* MZijAngU ir dir- 
,__________ _ ,_____maniškos ideologijėa Udkrai-

voldyti, kad tuo budu tinka- ki bendmomuą darbu drat- 
gv. Nuo to laiko, ty. nw> 
1921 metų, kasmet yra Bhttkia- 
mi Lietuvos katalikų kongre
sai. fiiemel iš eilės Jku Vus 
Ketvirtasis Lietuvos ■**•±1: 

kų Kongreso^ kurs įvyks 
Kaune R trėks trik dtetfeA t 
y. liepos 1, 2 Ir 3 dienas.

£»it kns plačiau šio Kongre-

iaai visuomenės sluosniouse 
butų išlaikytas dorovės prin 
ripas ir ajisaugoti tikinčiojo 
žmogaus-piliečio reikalai. Tuo 
badu susidarė taip kiekvie- 
nan> kraštui nnudiiųųi katali
kų įstaiga, kuri Lietuvoje yra 
pavadinta Lietuvių Katalikų 
Veikimo Centras. Si įstaiga 
jungia visas lietuvių katalikų įso šaut Mo reikalu teko pa

katalikus ir morališkai riša 
kad ir no Lietuvoje veikian
čias lietuvių katalikų draugi
jas.

Galop 1921 metų sausio mč 
uosio pradžioje Kaune pirma
sis Lietuvos Katalikų kongre 
ras. Tai buvo ir pirmasis 
žygis visoms lietuvių katalikų

neabejojamas įrodymas, kad lenkni rengias tnhai arogantiš
kiems žygiams. Dad tiv žygiai rengiami prieš Lietuvą — no 
gnli Imti jokio* abejonės. Neveltui jie taip nuliai šaukia jmi 
Europą, kti«l Lietuva — taikos sprogdintoja, knd reikia ji 
likviduoti! Kad jiems rupi kungrcičiaiisin tai padaryti — 
lėlei siiprnnt.'inia, nes tokia padėtis, kokiu dnlmr yra Vil
niaus srity neliėra pkikenėininn. Seninu dnr gnlinin buvo Inu 
kti, knd spn-ndžiant Klaipėdos reikalą gnu* kokių pirnre 
nybių, knd butų galima padėti Vilnijoj pagerinti. Išspren
dus Klaipėdos klausimą taip, kaip dnbnr Vilniaus sritis 
ntsiduri' aklame maiše, neturialainn jokių jicrspcktyvų. Nuo 
Intinini sukilimai Vilnijoj ir l'krninoj, valdininkų ir 
riumnenč® demoralizacija, nuolatinės skerdynės ne tik 
labiau piečius, bet jau gresia persimesti j etnografinę 
kiją. Ištikęs lA*nkiją pramonės krizis padėti juo labinu pu 
blogino. <> čia. knip tyčia, šių metų Tnutų Sąjungos ple
numo jaisėdy bus svarstomas Vihihins 
jis vėlei išeina į tarptautinę plotmę, 
šiais metais Tnutų Sąjungos plonumo 
lęuoiiiažiniisin pnbinkus, Yie|>aliinkesnis
nors butų galėjęs būti. Faktinė ]«adėtis krašte ir tarptau
tinės demokratines tendencijos 
Išėjus Vilniaus knlusirnui vėlei į 

kn nors laimėti, 
įvykusio fakto

kn-

kl ausinius, vndihns

ūpas bus lenkams 
legn iš viso kada

kalba ne Lnkų nutukai, 
tarptautinę plotmę len

kai mnža in-turi viltie.- kn nors laimėti. Jeigu jie n<Į»i- 
dnrys kurio nors “įvykusio fakto”, tui galimas daiktas, 
kad jiems iš Vilniaus teks daugintis ankst'-iau. negu 
manė. Savaime suprantama, kad jiems dnluir labiausia, 
pi Lietuvą žūt būt pražudyti. Taėrau pradėti kuriuos 
gins prieš Lietuvą, nesusitarus su bolševikų valdžia — 
<l«in rizikinga. Kilns Vilnijoj kuro gaisrui 
kati Isilšcvikų valdžia nejmsimiudolų proga 
tni

jie 
rn- 
žy- 
per

sunku laukti, 
pasipelnyti, 

kad nerastų progos įsikišti į karų ir suvesti su 
sąskaitas, dėlei kurių jiems labui dantys nieži.

laiš
ki * iš laivo. “Važiuoja knrtu I 
10 lietuvių; 4 moteris ir b 
vyrai. Vyrai — saliunčikai, 

munšainėlė jitularv pinigė- 
Rč ir važiuoja good time je- 
škodami. Su jais doros kal
bės neužvesi. Kalbainies tad i 
tliŠčiai. Važiuoja kartu vie
nas vokšėtys ir pasakoja, knd 
nėbužilgo Vokietija atkor-l 
šyn Francijai. Važiuoja advo 
katas žydas, lenkų “l>zien ' 
nik Ludosvy” laikraščio nt- 
Btčvas EuroįMin. Matyt ir len 
km. kurie bedievybėn pakry-Į 
I* žydų yra ant virvelės! 
vedami. Važiuoja vienas lie
tuvis inteligentas, katalikas. 
Ir peikia Vyčius, Federaciją, 
o giria “Vanagą” ir vanagi 
nitu“.

“Suprantu munšaineiriue, 
atstovaujantį len- 

bndu 
katali

•i • J peikia

Kinijoje, Pekine, įsteigtas

r n reguliavimo l»ei Rytprūsių 
ine kuoninžiausia tikėtina. 
M ne Donaldas, 
toksai planas iiuižų mažiausia butų
’pi tokio dalykai ir butų, jie butų 
paslapty, ir jeigu jie veikiai išeina 
dėl jų tikrenybes, tenka paabejoti.
pu nėra galimybės. Geriausiu atveju iŠ Izinkų bei Husų
pusės bus paskelbta dementi, vadinas, kad jie nieku nple

įsteigėjas yra kunigas iš Pc- 
nnsylvanijos (Suv. Am. V.) 
Beatly kartu fu visais Kini
joj veikiončiaisins licnedikti- 
nų vienuolynais, Romoje šv. 
tikėjimo praplatinimo kongre 
Racija pažymėjo įsteigimo 
projektus ir patvirtinusi.

Iš Snnnghai atėjo džiugi
nančių žinių, knd susirinku
sieji Kinijos vyskupai, palai 
kys gyvai Pekino Katalikiš
ką Universitetą.

Jugoslavija.
Zagrelto Universitetas (Ju

goslavijoj) nuo 1920 m. turė
jo teolop-Jjo« grekn rytinių n 
peigų, katedrą. Dabar kara
liškuoju parėdymu toji ka
tedra panaikinta, kadangi K 
realijoje ji pasirodė liereika 
linga, nes didelė kroatų dau
guma yra katalikai.

klitoriu — ar jis iš esmės galėtų

j visų politinę situacijų vakarų ir 
pripažinti, knd toksai dalyku* iš es-

gos manyti, kad dalykas iš tikrųjų taip y m ar būro. Tai 
vėlei lygiai nieko nepasnko ir nepatikrina. Gal čjn tektų 
vaduotis netiesioginiu 
būti galimas daiktas!

Dejn, įsižvelgiant 
centro Europoj tenka
mės butų galimas daiktas. Jei tokios derybo* vedama ir In 
bai ^luptai, tai reikia atsiminti, kad špionažo technika pro 
gresuoja nė kiek ne lėčiau, negu pavyz«lžiui, rndio techni
ka. Nepašvęstiems žmonėiiu sunku net jbi.v&izduo*i koki’.io 
tobulumu kai kuriose šalyse veikia špionažas. O tokioj Sa
ly’, kaip Lenkija špionažui net ypatingos technikos nereikia, 
kad viską sužinojus ypač, jeigu detrybos vedama su tokiuo 
kontragentu, kaip Sovdepijos atstovai..

Jeigu Londone ir Paryžiuj gražiai 
Donaldas su Ucrriot, tai Rytų Europos 

I ką tereiškia. Nūnai nedaug tčm tokių,
rytų sutarčių šventumui bei gėdytus niekingiausių, padoru 
nio žvilgsniu, darbu, by tik savo biznio reikalus pakelti. 
Tni ypač tenka pabrėžti,kidbant apie Rytų Europos galin
guosius. Musų gyvenimo pa t i rimus parodė, kad kai tik 
kai ypač paduksta kisti apie Lietuvą šmeižtų, tuojau 
kin laukti lenkų kariuomenės koncentracijos Lietuvos 
sit-ny. Juo daugiau tos kariuomenės koncentruojama — 
energingiau IJetuva šmeižiama. Tokių žygių rezultate
suome* lankai Tjotiivą puldavo. Dabar šit jau dn mėnesiu 
tęsias šmeižtų kampanija prieš Lietuva. Tai jau yra blo
gas ženklas. Lenkai potraukė į Vilniaus sritį kariuomenę; 
jos vadu paskyrė generolų Ryd*-8tnigly, iš kovų su lietu
viais ir bolševikais gerai susipažinusį su kam sąlygomis 
Vilniaus srity, ir lenkų karo aferose turintį tardą, kaipo 
generolas, kievWhą valandą pasirengęs avagtfaroim nebfo-

gestiknliuoja Mnr 
santykiam* nelabai 
kurie tikėtų pado

vokiečius, 
kus žydų; bet jokiu 
nesuprantu lietuvio, 
ko inteligento, kuris
kotai ikiškas organ izaci jos ’ ’

Nuo savęs mes čia pridė
tume, kad tie “inteligentai” 
ir patys savęs nesupranta ir 
nežino, ką daro. Atleisk jiems

Vrinltus Vyskupas J. Matu 
lepius per Federacijos sek-

t* p Bacevičiui ir p. Micke

TRUMPOS ŽINIOS
Nelaimė laive.

New Yorke anglų garlaivy 
je “Egremon Castle” įvyko 
ekspiiozlją, nuo.ko kilo gais
ras, penki žmonės sudegė-. 6

m nė n.

len 
re i

juo

ir išplak* Lenkus iš Datocigo 
krauju — via vtenn. Niekam 
ir dabar jau turi pakankamai 
tinkamai valandai, sugebėtų

tirti i? Kataliku
Veikimo Centro pirmininko ir 
Seimo atstovo kun. Mieleš- 
kos.

Kongreso uždaviniai
®ių metų Kongresas daug 

kuo skirsis nuo buvusiųjų ko
ngresų: 1) Kongreso uždavi
nys didesni* ir 2) pAta Kon
greso sąstatas bus įvairesnis.

Jau iš Kongreso darių* tva 
rkos galime pastebėti, koks 
uždavinys to didžiulio katali
kų atstovų savnžiavimo lau
kia. Svarbu katalikų akcija 
ir katalikų susipratimu kėli
mas; taip pat labdarybės rei
kalai ir apskritai santykis su 
musų visuomene. Juk tuoj 
jk» Katalikų Kongresui, t. y. 
liepos 5, C ir 7 d. Šiauliuo
se įvyksta Lietuvos kataliki
škojo jaunimo Kongresas ir 
Dainų l>ci Sporto Šventė. 
Nors jau dabar sparčiai 
šiems svarbiems įvykiams jau 
ninio ruošiamasi, tačiau ir 
Katalikų Kongresas jaunimo 
klausimo nepamirš ir tinka
mai jį apsraretys. kfcd rėi- 
kinrnai musų jaunimas galėtų 
tam metui pasiruošti ir savu 
uždavinį atlikti. (Tas pat ir 
su ateitininkais. Juk ir jų 
šiemet bus kongresas, kuria
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 kitų 
katalikiškųjų organizavijų — 
kntalik. moterų, ekonominių 
bei jiolMnių katalikų draugi
jų ar partijų suvažiavimai, 
kaip kiekvienais melais esti ? 
Taigi visa tai Katalikų Kong
resui turi rūpėti, nes jisai 
bus visų katalikiškųjų drau
gijų atštovaojamas ir tuo pa
tim jis pats joms etstoValte.

Kapelionų pasitanmaa ir 
tam tikųų nutarimų padary
mas privalys gyvenime tu
rėti didelės MtaMtfą. Šian
dien palaidieji žmoinjoa ele- 
mestai, taip vadinami lai4va-

' y oiaaiatų ol«uuxvų prie» Luctutą padvigubėjo. fakto; yra, p

Bolševikų valdžia už mielų patarnavimą neguli ko nerei
kalauti. Ukraina, Gudija — neblogas kąsnis. lankams tai 
per sunki naštų, jie vis viena tenai nei suvaldytų nei ką 
pmlaryti negali. O bolševi knms nieko nerizikuojant tą 
|Tasiiniti — kodėl ne! Ypač, jeigu išprovokavus Tikti vinį 
lenki)-rusų kurą pasiimti iš tariamų lenkų, sąjungininkų 
Rygą ir Taliną! Juk tai tokia plati bazė tolimesnei bol
ševikų akcijai varyti!

Deki Rytprurių ukupm.ijo> dalykui iilei nėra n- 
jiaprastas. Vokiečių tautinis judėjimas kas kartų vis stip
rėja. Ir niekas nūdien neabejoja, kad kiek atsigavę Vokie
čiai vieną gražią dienų ims 
ir koridorio — vandeniu nr 
nėra paslaptis, kad Vokiečiai 

organizacijų, kurios, atėjus
Jienkus koridoriui nusmaugti. Dar pernai ir užpernai, kai 
lankuose pirmą kartą buvo ifldlus mintis okupuoti Ryt
prūsius, iručiuose Rytprūsiuose, ypač jų dvarininkų tarpe, 
buvo aiškių separatistinių tendencijų. Jos kilo daugiausia 
dėl reparacijų sunkenybių bei <lel baimės, kad Saksonijoj. 
Tiuringijoj ir šiaurės Vokietijoj įsivyraus bolševizmas. 
Dabar stiprinant Vokietijoj tautiniam judėjimui, tos se
paratistinės tendencijos mažėja, liet jos nėra išnykusios. 
Okupavę Ryt prasius, 4^ aliojo, gaus vesti sunkią kovą su 
vokiečių irridentn. Bet ta kova nebus sunkesnė, kurią jie 
veda Ukrainoj. Gudijoj, Vilnijoj. AtripnlniAivę nuo Ukra- 
ilius ir Gudijcat, sumetę visus zvuiu jėga* | Ii) Lj/rUsius jie 
galėtų rizikuoti. Turėti Rytprūsius Lenkijai nepalygina
mai svarbiau, negu Ukrainą.

Jsižvelgiunt į faktiną padėtį, atsimenant, kad tenden
cija pagrobti Lietuvą, Dina burgą, Idepojų, Ryprusitis — 
nėra nauja kad ta tendencija lenkų smegenyse jau senai 
burbuliuoja, vakar paskelbtoji žinia neatrodo netikėtina.! 
Jei (ai liestų kurią kitą valstybę — reiklų tą žinią km* Jum 
skeptiugiao įvertinti. Bet ji liečia lenkų ir bolševikų Į 
temperamentą l>ei smegenim, o jų kvalifikacijos paskutinių 
kelių melų bėgy pakankamai įrodytos.

Jei mes į paskelbtą žinią ir žiūrini kiek skeptingai, jei 
mes tikim, kad lenkai negali būti tiek beprotingi, 
šiuo metu tokią avantiūrą pradėjus, tai mes vis tik 
limo nesuurtipinti. Mes turime ir susirūpinti, ir 
susidomėjimu . dalyifų rutulojimos sskti. Ir tyiti J vū^kien* 

į-ykiam* y,--.- ^*

luria badai*, plūdimu per

niekina Katalikybę tiek Vie
šajame gyvenimo, tiek vald
žios įstaigose, tiek, pagaliau, 
tose neliečiamose jaunų sielų 
įstaigose — lietuvių ir kitose 
mokyklose. »Visam tam, Va
dinasi,, visoms toms gyveni
mo šiukšlėms teks kelias už
kirsti. Tai tik tegalima pa
daryti ■ bendromis jėgamfa. 
Mokykla privalo būti dorovės 
principu pagrįsta, ir tai pa-

Darbininkų kultūrinimo sek 
jos ukdavinys r-» Htfintii, 
.d movą kdtatftų darbini n

tos ♦ nranišių, *v, Jankapo 
terbiafafrų ff kiUė ferfcfcrisi- 

hru draugi Jba, twų mtakte

V’1* ty
t... <

2

2
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ChirartM

kunigų 
Estijoje, 
(i udijo- 

iš dalies 
jiems

durims sc- 
ntsakymos: 
Jie galėda- 

Dievo žodį 
gimtąja

Pirmiau po num.1702 W. 
47th btr.

Dabar po num. 
4711 So. Hermftagc AVe.

.-us tiesiog nustebino. Progrn 
mų vedė luitai gabiai mokei. 
K. Cibirka iš Niagrn Faile,

Dv*tn* ar ntelU?
Ar •kaitant akya frelt pavar*-

Svečių buvo iš Amsterdam, 
X. Y. Wusliington, D. C. Cle 
veland, Oliio, Homstend, Po. 
Niagra Fulls, N. Y. ir Sngl- 

\r<b

primici jauto sesers duktė. Pa 
-taroji toki mažytė ir taip

taSkna
r aUntatla po truputi mataja? 
r akrą opios Ivlirel t

Ar jaučiate kaip ir uaUtla a-

dėl Kon- 
šiol tuo- 

t ri juose 
Koiigre- 

tik visų

M. Daumantas jam asistavo 19-1 m- L ž jo pasidarbavimų 
kunigui: Karnžiėkis, Vnhūtis 
ir viršiuinėti penki k lenkai. 
Pamokslų pasakė kun. Kemė-

rėja. Bet Rusija, ta raudo-1 j Kongresų atvyks apšėiai ir 
noji Rusija, dnr šiuo atžvil-1 muzikos, chorvedžių 
giu tebėra palaida. Todėl šio ■ jų.

vietinės idėjinės draugijos; 
Vyčių, Moterų Sujungus, ir 
Lietuvos Dukterų draugija 
suteikė gražių dovanų. Dnii-

Renkite tune profeeijdna-

1M5 W 47 Bt ir Ashland ArgiUM cŪCžU«toU Čiaupe
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Negalia užtylėti nieko m- 
)*reiitM apie primk-ijas gi rh 
kun. M. F. Daumanto, kurios 
Įvyto hedėHoie birželio 13 ta. 
Ligffo! tarėjau progos maty 
U Bet keturhis primicijas,

at važiavusieji, l’as
vietinis kietomis 

ir kini. Vnhd 
• priniicij’Antų 

Visiems vos 
tuojau* *n- 

gnlingu bnl- 
snkydiuni.

rengusi bailiais, nešė paduš- 
kaitę ir Vainikų, jai asistavo 
dvi didesnės mergaitės. To
liau* ėjo pruuicijnnto seni tė 
vėliai, dvi sesutės, broliukus 
ir artimesni giminės iš kitų 
miestų
kiaus ėjo 
kun. ėižatiska- i 
tis jiedu lydėjo 
kun. Daumantų, 
įėjus į bažnyčių 
tiko gransniingu 
su vargonai, lyg 
štai ateina dar vienas Kris
taus tarnas. Korus sugiedojo 
“Veni Crenter”. Šv. Mišias 
atnašavo pirmicijantas .kun.

melodija 
buvę priversti aKreoti.

Per šv. Mišias Daumantų 
šeimyna priėjo prie Švenčiau 
siojo. Kaip malonu buvo te
veliama susu tiems ir broliu
kui priimti pirmų kartų šv- 
vn<4iusį iš į&ižvvnturio kuni
go Daumanto.

Šios iškilmės ilgui neišdils 
iš Del ruitiočių minties. Džinu 
g i tu-i Daumantų šeiniimi .-u 
šliaukę savo sunitus ir brolio 
kunigu. Džiaugiasi ir dctroi 
t iečiai, kad jn kolonijoj Mu
gu Bažnyčios ir tautu.- vadai*.

Jaunas kunigas buvo visų 
mylimas ir gerbiamas, jisai 
laike utaslogų darbavosi jau 
nimo tarpe, Vyčiuose, o yjm- 
tingui Giodrininkų 6-toj kp. 
kurių jis pats suorganizavo

SVAMBI LIETUVAI VALAN
DA ARTINA&L

Pnmokslini tikas laimi gni- 
primler- 

mę, j° aukštame jxiš^iukiinc. 
Pamokslas visiems labui pū
tiko.

Įtaiku ‘‘offertorium” vieti
nė soliste p-nė Širvaitv-nė In 
Imi puikini sugiedojo “Ava 
Mnrijų”. 
janto setsutė nieko nugiedojo 
ji turinti hiluii gražų ir mn 
tonų balselį. Ih-lraito žymimi- i 
sin.H smuikininkas p nns Bu
kantas žavėjnnčiai griežę nnt 
sniuikos. Žmonės išgirdę ža-

Alų ttlteltnių laito primicijų 
aMtur nebuvau mačiua Ne
dalioje apie tldlmli valandų 
ryte, man bebūnant kluboni- 
jttje, žluru, bud iraririnko sk
aitlingus bureUa mergaičių ir 
bernaKiųv viri baltei pnsipuo 
Sę, aU gėlėmis, atrodė lyg 
angelų būrelis. Mat atėjo jxi 
ųfllkli ir įvesti j bažnyčių pri, 
niicijontų. Varpui suskambi-'
nūs prasidėjo iškilminėj pro žiui išdėstė kunigo 
cesijų. Sesutėms Prunciškir- 
tūnts vndox*uujant pirmiausiu 
ėjo neseniai išsišnmtinęs ku- 
nigfcs Karužyškis nešdamas 
kryžių, su jno ėjo klerikui: 
Mltoltte, JUseviriuK, Kusjia- 
ravičus. CteirkU ir Medinis. 
Toliau ėjo būrelis mokyklos 
mergaičių ir bernaičių. Pas
kui juos ėjo kunigai.* Kcmė 
Sis, Albavieius ir Jonaitis. Po 

jais ėjo primirijnnto sesers 
penkių metų mergaitė ajisi-

kūjų darbininkų draugijų at
skiras auvažinnnins sušauk
ti.

Mufij laikius spaudu yrn 
galingaa Veiksni*.- b]tauda — 
antroji kariuomenė, kun ka
riauja ne kardu, 1>< t rašytiniu 
žodžiu. Spauda privalo būti 
gera, kad gab tų tikrą, teisin
gų žodį visuomenei visados 
Išsakyti. Taigi Katalikų 
Kongreso Uždavinys liūs ap
svarstyti ir surasti visus ke- 
liua kad katalikiškoji laikraš
tija knogausinusiai išsiplatin
tų musų katališkoje Lietuvoje 
ir kad žmonės itin imtų skai
tyti savųjų laikraščius, bet 
r.csigraibytų svetimos, laisva
maniškos.

Taigi, dar knrtų pažymiu, 
kad Ketvirtojo Lietuvos Ka- 
tnlikų Kongreso tikslas — su- 

I mantų ši'iinyim su visais gi - Į stiprinti katalikų akcijų ir kn- 
j velia gražiame sutikime, už .išlikų dvasių Lietuvoje ir lie
tai laikė pirmų Mišių naujus 
kunigas gitui daug gražių 

į dovanų.
Primicijantui Puota.

Daumantai nors gyvena De 
troito tik keturius metus bet

tuvių kolonijose; tnip pnt 
rengtis prie pastoracijos dnr- 

. bo kitose šalyse ir ypačiai 
Rusijoje, kur šiandien tikin
čiųjų Žmonių teisė visai jauni
nta ir kur pravoslavija kuo- 
niažiaurios įtakos žmonėse lė

liai daug. Išnikę pirtų mykykų .
f'ia štai kas tenka pažnn» ti 

iš netolimos praeities. Gero
kai dnr prieš didįjį kurą irjvykdjli.
per karų, na, kad ir dabar, 
lieveik išimtinai tik vieni lie-

Dr.S A. Bfenza
MM MO. AKHUAMP AVEMCB,

Dr, A> Račktis

' <'ių. Reiškia, knd Dnmnnntni
bcgiA-endanū Detroite | iru- 
iiijNi laikų laimėjo didelę pa ' 
žintį ir draugiškumų. Svotai- : 
nė buvo labui gražiai išpuoš-1 . . ,__ . . , ,

... , ... . ,i tuviai kunigai vailirvavo katata, stalių užversk skanių vali,., , .j ■ ■ ■ » a— •• ■ f ** i a • ■ ■ w a ^a ®— a
gių, svi-čių upns buvo kilnus. , 
Aut visų veidų buvo maty 

linksmi, maloni šypsena 
pietus

I jirogrninus 
muzikos, 
čižanskas,

fakto neteks išmiršti, ir jais 
toracijos darbas toliau uoliau 
teks imti varyti. Kodėl prie! 
didjjj karų lietuvių 
visur — Latvijoje, 
Suomijoje, Rusijoje, 
je, l’krainoje. net 
Is'iikijojv — buvo ir 
katalikų ganymo 
kėši T T rumjms 
kalbų motoMnvo. 
vo t ik’Pt ivriems
skelbti no tik savo 
kalba, bot lygiai tnip pnt ir 
latvių, lenkų, rusų, vokiečių ir 
lietuviai kunigai buvo apoliti- 
kni. (ii lenkai kunigai to a- 
politiškurnu negalėdavo ir ne
gali išvengti. Todėl lenkų 
kunigų žmonės greit ntsibodė- 
dnvo ir nekęsdavo. Ir dalmr 
lenkams kunigams ne dėl ko
kios kitokios priežasties šian
dieninėj sovietų Rusijoje pa- 
stomvimo darbas nesiseka, 
tuo tnrpu kai lietuviams ku
nigams sėkmingai ėjo dnrbns 
prieš karų, tiek karo metu, 
tiek dnbnr. Žinoma, tik 
šiandi. n, atsiminkite, knd bai
siai žiaurus kunigų persekio
jimas Rusijoje imstebimas.

šiaip ar taip, liet|šių nntų 
Kafnlikų Kongresui teks nu
spręsti, knip slavo kaimynuo
se katalikybės darbas dirbti, 
kaip pnti pastornvimo organi
niai jn sutvarkyti ir kaip gy
venime savo iik.-lns nuturimai

GAVO PINIGUS LIETUVOJE
KUBIUOB SIUNTA PER “DBA004" 4IE ^BMKMĮS 

Povilaitė J. 
Palionis K. 
Dr. V. Tnimplckas 
Rudukas Ant. 
Pelrailis J. 
Kuu-kienė Elz. 
Jakubauskienė M. 
Bukauskus VI. Cicero, J B. 
Bagdonu* VI. 
(iilvidas St. 
Gricius J.

Vasiliauskienė 
Sloksnaitis J. 
Pocurnas A. 
TahM-kn VI. 
Staškunns Nt. 
V. Simuiienė, 
Petkunas Fr. 
Zclnis lg. (du uiont.) 
Linkevičius J. 
Noras Mot

Dr Marya 
Dowiat-Sass

Lukošienė 
Rudokas Ant. 
č’ižauskas Ant. 
16‘knšis Ant. 
Šilakis M. Lynuin, Nebr. 
šlntibi J. (du siunt.- 
P. Iljclskns 
Adomavičius P. 
Drasdauskos 
Striško F. 
Riluv S. V. 
Dabnšinskienė V. 
Milkit St. 
Praceskis S. Cicero, III. 
č'cmeris M. —

Stašaiticiiė Ag. Ciceru, III. 
Dobrovalskaitė A. 
.Salubn M. 
Mažeikis St. 
Hudokas Ant. 
V rlionav iriu.- 
Malsiu uskis 
Eskertis 

• Jonikas K. (telegramų) 
Lapinskas J. 
Tamošauskas L. 
Ūsienė A. 
Garbinčicnė P. 
Alnburdienė' M ag. 
Aldiknnskicnė 
Šilius Ant. telegramų. 
Knsragis K. 
Z u pusti* J. 
Petrulis A1L telegramų.

DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. O&kley Ava Tai RcMtoUB 1
Atdaras kasdiena, išskyrus šve»tadi«urit>s iki 8 ♦. <

Be to, dar svarbus klausi
mas, tai bažnytinės muzikos 
klausimas. Todėl Kongreso 
<!nlyvini muzikai spiesis j at
skiriu. vndinamų ‘‘liažnytinės 
muzikos sekcijų’* Ir lars. kaip 
butų galima bažnilinis gie
dojimas ir šiaip muzika galu
tinai sutvarkyti. Tai labai 
svarbu. Todėl tikimasi, kad

ilikams musų kaimynuose — 
iljitvijoje, Estij<-jc ir Rusijo- 
•je (pradedant Minsku, Smo
lensku ir baigiant tolimuoju 
Sibiru). Šiandien Latvija 
jau susilatilcV-savo arkivysku
po, ir ten kųtalikybč jau stip-

itfjuhlytas gražu.* 
iš kalbų, dainų ir 
Kalbėjo kunigui: 
Jonaitis, Kemėšis, 

Albnvicius, Knružiškis ir mo
ksleivis Muilinis. Kalbėjo dvi 
įžymios Detroito darbuotojo" 
svetimtautės p-lės Spragu 
Rankin. Solo labai gražčni 
dainai-o p nė Širvaiticnė 
ir jsnns Valiūnas. Pijartis 
karnbino p-nė Astrauskaitė ir 
vargonininką* Meliauskas. Iš 

reiškė linkėjimui I. Rcrfcv 
kiutė penkų metų mergaitė

Elektrų te ra pas. 
IŠIMA TONSILUS —

m

4729 S. Ashland Avė.
8PECU AUSTAS

tum*. akAndAMtaa 
korMI.i oklq krSH 
to. n. ni»<tr, n«ulr*a

THOMAS KRYIVULET
Pirmos Klesos
KRIAUŠIUS

Siutai padaromi ant 
užsakymo.

Visokių Stylių 
Geriausia ir Didžiausia

Krlaučlška {staiga 
J vakarus nuo Ashland 

Valom, Prosinam 
ir Taisėm

CMS. K. VUOSAIUS
TYRV » MOTERŲ
Ruey siuvėjas

Siuvame siutus ir O'Ceatos 
naniav-ioti miidoa. Atiietenm

nne

Kongreso sųitatas.
Dabar kili žodžiai 

greso sustato. Ligi 
se jau buvusiuose 
Lietuvos Kntalik/j 
suose dalyvaudavo
Lietuvoje esamų katalikiškų
jų organizacijų atstovai, di
desni katalikų veikėjai ir vie
nas kitas iš užsienių atvykęs 
svetys. Šiemet gi, į Ketvir
ta ji T iohrrna KnfnKlai Kon
gresų yra pakviesta: lų visų 
Lietuvoje ir Klaipėdos krašte 
etuunų katalikiškųjų organiza
cijų atstovai, 2) įvairių auk
štų katalikų veikėjų Lietuvo
je, 3) Lapijoje esamos lietu
vių katalikų organizacijos, p. 
•‘Šviesos” dr-ja ir kitos, 4) 

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Federacija ir kilos lietuvių 
katalikų urganizjicijofl, 5) An
glijos ir Estijos lietuvių kat. 
kolonijų dr-jų atstovėj jr tt.

Be to, j Kongresų yra pra
šyta ntvjkti ir Latvijos Arki- 
vj'skupas Springavičius ir 
finip latvių bri latgalių kata
likų ; atstovai ir veikėjai. 
Taip |Nit Kongrese dalyvaus 
žemaičių Vyskupas Pr. Ka
rys ir Seinų Vyskupas Karo-

S. D. LACHAWICZ

Patamanja laido-

F. P. BRAOCHUUS

<• W. Mbnree sirrei 
IU»m M< — Tri. toudulpb 3*00

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

7 South Dharbom Street 
ROOM IMS TKIHVBB MUMS.

BALYS F. MASTAUSKAS

11 S. La Šalie rt. Room 3001

noi a u*i>u<d m. ta BiaAam 
a—• v.» tpMt 1--- --

Pteoyeioa

V. W. RUTKAUSKAS

South La Šalie Street

Vakarais 3223 S. Halsted SL

STASULANI
tonas *11 CbkAiro
77 W. W»»hln«ton St

BIUDUEPOįrr

3
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CHICA GOJĘ
POLICIJOS BRUTALUMAI 

TARDOMI.

Bet vargiai iš to bus 
naudos.

Kuomet ]<aerubtas ir nužu
dytas milionieriau* .ln<-<>b 
Frntiks vaikas. Chicago* j>o- 
uciju buvinė .’av.gyl.ę ;tr.r:n 
mų asmenų. Ir tie žmonės 
bnvu kankinami k<d m-atra*- 
ta tikrieji kaltininkai. Apie 
tai rašo Chicagos Daily Nv\v«.

Tarp kitų policija kuone vi
sų savaitę policiniame terore 
išlaikė du Harvardo mokyk
los profesorių, kuriuodu buvo 
instruktoriais nužudyto vaiko.

raliuosnotu profesorių- sn 
sirgo. Per savo advokatą jie 
paske)l>ė, kokį pravarą tarė 
jo pereiti, kuone t <let< ktiv.*ii 
varu mėgino priverMi juodu 
prisipažinti pn- vaiko nužii 
<iy ino.

Tos rųši«-« pr ii'iiiuin iiii- 
(’hieagos jM»licija dažnai ne
kaltus žmones ]>nstatu krimi
nalia teisman su prievarta iš 
gautais išpažinimais.

Taip pdirija apsiėjo su 
prafe.-ormi*. Tai kn*u’i šaky 
ti kaip j, a,.-o imt - u papi li
tais fanruiėiiiis gi dar nu-ti Į 
kai sukalba ličiais angliškai. I

- JI
‘ kendo dvi (’hieagos moterį ir 
į vienas vyras subirtas, kuo
lui* t važiuojant automobilius 
pl.illipt* Įėjo lipi U.

! šV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJU PIKNIKAS.
I------------------------I
| Iki ši<»l nesimatė “Drnnge” 
nieko narašvto anie ivvkusi 
A. R. D. pikniką, apart gvib. 
S.-nrn Kazitnieriečių jmdūkos 
tų piknikų rėmiisiems ir jį 
rengusioms. Bet kad A. R. D. 
piknikas įvyko birž. 15 d. tai 
visi žino. Kad jame dirbo ir 
tai laitai nuoširdžiai A. R. D.

i narės įr Seserų prietelini tai 
irgi žinoma. Jei tik keli šim
tai dol. — pelno liko iš pikni
ko —• tai kaltos blogas oras. 

| Bet koks buvo oras toks, liet 
pikniko virtuvė buvo pilim Re
tų gn-padinių.

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

1 ina-t r 2 ra* -k V R. D | 
luoini Įins.idnrbnvo ypatingai, 
kad iš abieju kolonijų nuo biz
nierių pririnko tiek skanių ir 
įvairių valgių kati jų pikni
kui užteko ir dar SeM-riim* li
ko. J r viskas buvo gerašird
žių Miaukota vltiii.

Briijg* p.uto įkyria u* r<-mė.
■ ••• . pp. .I.umitiem- >r I’, tkiem j 
pririnko nuo biz.imrių pilną 
p. Nullivan trukų “naudos”

i thor?, G. Kains. Mr. Sulli- 
I v*n, Doveikis, Mikšys, Ka- 

i ZMkauska.*, I^ka«. (Tuwn uf 
Lake geraJUiriu pavardžių ne 

| -užinojau.

Pikniko dovanai davė $5. 
00, mik-u p. B. Naugžemienė 
ir pikniko bilietų jiuiiiuvė 17. 

1 p. A. Nau.-ėdienė dėl pikniko 
“ utprise” davė “euff lin- 
k”.

Pikniko komitete*: pp O. 
| R.-ikau-kienė, A. Baltutienė, 
i ir p lė V. Galnaitė vedė gra- 
| ž.iai tvnrkų. P-lr Z. Jurgnitė 
Į buvo pikniko sekretorė — žo 
. tižiu visos ir visi gražiai dir 
Hio. Ačiū visiem* už tai, ir na 
įsiem* svečioms, kurie nepai
sant nepastovaus oro vis vien 
piknikon utsilnnkė. Visų jok 
nike dirbusių išvardinti ne
galiu, nes jų jmvnrdžių neži 
nuu, 1m4 jums ačiū nuošir- i 
ilž.iai tariu vardan ARD.

Viena ii pikniko virtuvės

PRANEŠIMAI.
Sąjungiečių Domei.

Šiiiomi pranešu, jogui M<> | 
teių Sų gos Chicagos Apskri-| 
čio Priešseiminis susirinki
mas įvyks liepos 2-ra d. 1924., 
7 :00 vai. vakare. Aušros Var 

tu jiarap. svet. Visos kuojK>» ! 
malonėkite :it*iu<ti atstove’, I 
ne* yi.i daug I n- svarstyti.

Pirmininkė į

Pasažieriai Pusininkai
Būnant “T.” rėmėju gauni dnbeltnvą pn«it**nki- 

nuną ii Clnrnco Rapid Transit Company Prior 
Prefrired fcėrų. Užtat, kad (’hfcagai tavu invcst- 
inentas reiškia padidinimą transportacijoa. gi tnu, 
pačiam reiškia Apsaugų tavo įdėtiems pinigam* 
ir dar prie t<> gauni kas mėnuo dividentus, per 
metus apie 7. S nuošimčių.

Pasinaudok šia proga gauti mėnesinius divi 
•lentas dedant javo pinigus j saugų inve«tm»«n- 
ją 7. 8 nuo*. Prior Preferrod rtėrų.

Chicago Rapid Transit Company
Mr. Sarrm«l Tnanll ir jo pagalbininkai, incnc- 

džiepai Rapid Transit Linijų siūlo ’L” rėmė
jams tą pat) Cnstornera Ou-neri-hip pienę kokį 
suviri .TOJ’J' savininkų Commonwealth Edison 
Kompanijos stock’o šėrininkų turi ir kitų vieSų 
kompanijų turinčių didelį pasisekimą.

Pinigai ganti bus vartojami dėl pailginimo ir 
pagerinimo “L’* kelių. Taip pat bus perkama 
nauji plieniniai karai, taip pat bns prailginama 
platformos taip, kad bosų gnlinm sujungti G ir 8 
karai vienąkart. Rezultatas Šių pagerinimų at
neš apie $4OO.iXM).

Dundentai Mokami Kas Mėnuo
Mūrai kamuoja po $100 vienas, už juos moka

ma mėnesinių dividentų $7.S0 j metus už kiekvie
nų š*-rą. Aie iėrni yra liuosi nuo ypotiškų nuosn- 
vvlės taz'n I Ilinojaus Valstijoj ir nuo Fudi-ral 
hiconv* tav’i.i. Trumpu laiku ketinama ]>nduoti ap
likacijų, kad šie šėmi but^ų užrašyti ant t'hicn- 
go Stock Escrange listo.

Cash arba Išmokesčiais.

I REAL ESTATE
NkCJAS ITVnJNtS narna* (bun- 

maa-rrjkkaa svre) »UUit.- 
k«j aru mokykla* ir OalnrCIoa, ra
ra trnnaoorlaclla. Oauapraatal va
ra* karvena* raadav BrUhtoa )-arke

AtslUukt1» pa* *arinlnko
ZCJU Ko <1 Court. 

CicsTO. III

MAROUETTE MANOR
- 3 — 6 kambarių bnngalou* 
aržnolo t rimuota, fumacr ir 
knrštu vandenio šiluma.
Kaina $8750 iki $9750 už kick- 
v ieną.

2 (latų 5 — 5 kambarių nr- 
žnoių tnmnota, plieno kon
strukcija.
Kaina $15,500 Cash $5,000.

PAULSON & HANSON..
2911 W. 59tb Street
Telef. Repu bl i c 5600

ĮVAIRUS kontrak- 
TORIAI

Telefonas Canal 5395

JOHN G. MEZLAISKIS
Generalis Kontraktorins, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas.
2319 W«t 24 th Street 

Chicago, UI.

PETRAS CIBULSKIS

REAL ESTATE 
!C.P. SUROMSKIS & 00.’ 

REAL ESTATE

*3352 So. Halsted Str.
Telef. Boulevard 9641

irvipaiirs!

3404 S. MORGAN ST.
Tel. Yards 1571

Gali nusipirkti nr cash nr lengvais išmokėji
mais $10 išknlno ir $10.00 kas mėnuo už ščrą: 
7% nuošimtis bn« dnbistina nnt ištnokėseių. 
Norint gauti pilncsnitis paaiškinimus paklausk 
bent vieno iš l-’.luveiteriu dnrbininkii nrbn rašyk 
mums reikalu udnninB iliuost ruotob kiugele.. “L 
Faktai*’ — pilnas aprašymas apie Chicagos prog- 
i esu.

Miesto tarylm paskyrė ko
mitetų pravesti tardymus li
piu policijos brutalumą ir su
sekus kaltininkus nubausti.

Bet vargini tas ge)l>. s. Bru 
talumni dažnai atliekami, gi 
tardymai vedami kartą į ko
letų metų, kuomet nnakriand- 
žiama la-nt kokia “didesnė žu
vis.”

GERAI PASIVAŽINĖJO.

Arti Rivcrvievv jmrko du 
automobiliu važiuoją jaunu 
vyru pakalbino sav<< nuloiim 
biliim dvi jaunas tm-rgiš/ins.

Ilgoką laiką jas pavaž.iriė- 
jo. pagalinus riĮslauž^-, išme
tė iš niitomobiliaun Ir paliko.

Policija ieško bomi-Jų.
•Gi mergiščios “džiaugiasi”. 

kad puikiai pasivažinėjo au 
ncpnživtnnmis.

ir tai ne bile kokios. Ir jos ne 
tik rinko, bet ir pikniko nuo- 
šinlžini dirbo — p. Jonaitienė 
tai didelių gabumu veikėja — 

Iji lisiir js-lno juidaro jei kokį 
Įdurki p'i.-inna dubti. Bridge- 
pnito garsios veikėjus pp. l’et 
kieiiė, I .Urbienė, Sukit .-kieno, 
Petronėlė .InriėauskaiU- ir jau
nulė .Mmulkinti* visos nuošir
džiai dirbo virtuvėje.
To«n of Lake skyrius pilnų 

I trukų MiJgiiy ir savo veiklias 
gm-pudiiie- atsiuntė pLkniknn 
giiila, knd jų x i>ų pavardžių 

i n.žimm. (tini pl< Tylu ja* 
nj.iašy * :)

I Pp. Sui;i\ein ir Norkus — 
Į\ien-t iš Bridge]iort<> kitas, iš 
T««wn •<(’ laike snvn t roku* 
veltui davė piknikui. Muzika 
ntai kurie grojo piknike au
kavo $5.<Ml Vienuoly uui. Pp. 
Vladislovus ir Ona Zaulcvi- 
eini dovanojo $10.<X> nuo dar

I ... ir y.dr-in dar

Lietuvos Vyčių (’hieagos A- 
pskričio Basebolininkų Lyga 
laiko savo mėnesinį susirin
kimą li.-po* 1. 1924 m. Dievo | 
Apveizdos jiarapijos mokyk ; 
los kambary, H v. v.

Visi yru kviečiami laiku nt 
silankyti. kud susuinkijiią ga 
įima Imtų greitai atlikti

Pranešimos Westsidietėms.

Mergaičių Dr-jos Nekalto 
Pras. N v. Marijos Panos su 
sirinkinins įvyks pirmadienio 
vakare, birželio 30 <1., S m.I. 
vakare.

Visos nnrė* nuoširdžiai 
kviečiamos atsilankyti.

Valdyba.

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS.

Chirairta pašte (vidamleaty) 
prie Mnm, ir fViirborn antvią

Utility Securities 
Company

72 W. Adams Street Chicago

Telefonas Randolph 6262 
Milwaukee Louisville

4
10 
12
14 
it;

34 
3G 
37
3H
40
47
50 
’>?

Bundygn Jozef 
Budavičianiu Ona 
Butkus Juomjru* 
Cib'unskas Peter 
Itiiinauskiis Martin 
Judairicni Barbora 
Jeukiene Ona 
Jankauskienė P. 
Judvalkis Kanstancijn 
Kan-skienei Petroneiėi 
Knunz Rozie 
|>*inlHargas Antanas 
Ismrones Pranciškai 
MnsiuL-ovicz .Tnn

APLANKĖ KALĖJIME.

JVieną milionierinus šunų -- 
Loeb, kalėjime pirrnu kartu 
aplankfe jo motina. Sūnūs ra
mino motiną, knd jis iš tos 
Belaina’-s, kurion yuikliuvo, iš 
aiaukaiąia.

DVI MOTERĮ NUSKENDO.

Aale miesfi-lio Ncw Muri- 
■ter, Wis., F’ox iip'-je nu«-

pr'ulėti "cash” ir patapti 
koplyčios fundatoriais.

O šitie Bridgeporto vertei 
gos aukavo valgių ir pinigų 
piknikui: F. A. Poška $1.00, 
\V. S. Tnisknuskas $1.00. — 
valgius: SLS. Murket, A. Kn- 
plnn, F. RodaševakU M. Sko- 
uii-čny, A. Grigas, P-nin Bu- 
.Irikienė, B. Ežerskis-, F. Kn- 
zenil-kaitis. J. Nedvina*. V. 
Petkus. Lustigs Dep’t store 
($2.0<»), F. Zulpis, -J. Kviet 
kns, A. Stankus, Drcssel Br<>

randam »t*ję ii Lietuvon laįlkai 
žemiau įvardytiems asmenims, ko
rių delei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežaa- 
Jių Unetiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prių Ge
neral Del i very (ii Adams gatvės 
įėjus po definėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio virkaus 
parašyta ADVERTI3ED.

| Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes au juo greičiau 
laiškų suras nesu su uavarde.
I Antanam* Knzimer

■2 Arlnii*kia W.
\ugii*tinovic Joe

53 Merkelis W.
54 Mitkeneia Josapai 
5G Pivorius Petras 
59 Roukxtelis Ennmd 
GI Rutkauskas Benas 
G2 Rupses Frnn 
GGStakene Kontasii*
70 Tamašauskas Julijonus
71 Viekus Juozapas 
73 \Vnrdovski Mike

j 74 tVunuunckm Anlnim> 
ĮSO Žakui Domui
S3 Zoknių Stefanija 

•S4 Zyzys Alek ,

PIOkTER nAMO BAMGEJVAS

AUTOMOBILIAI
Pldella l*f-r<nu v1m.Hu ru*l<i 

gamntuolg Seni- m-nokeaCUla 
ar rnalnala

M<-» perkam*- karu, ui C»4i

Pinigai akulinanii ant karų 
luouict jua jai* jau i ašinė*i Ir

SHERMAN AUTO SALES
4614 8o. AihUnd Are.

nitą. aiia.

f THE GEEVUM GIRLS

2338 So. Leavitt Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiauimiiiiiiniiif 
PAGRA2INAM NAMUS

*1 :>llnvn}auir. d> koruolan>». kal**- 
ruuojmuv ir iKiplvruojamv na<nua. 
dūlini, atlklu* | nauju* namu*. 
Mrv ii. vl*a Tarnvtoa dari.* salime 
atlikti ui rur.» prlvinan.* kairi* — 
plmuj nrvu duoal kllam virk P*ly- 
mr<i| dnrb*. alaiklauaklt* kalno* pa* 
mu*

KralpHUa:
BHiDGi'mirr paintimo 

BA1CI*WAHE <X>..
*14* Ko. UalMral Sir.

Tcl TarU* 7M1

Paralduoda tl Do<<|. »7«0 playar 
Planaa au kabineto, auolvlla nu •• 
m u ii ko* roUu. palikt* k rantu v* J nat 
pardavimo ui 4111.

I*r|lm*lu mokančiai*:
IBS* MUwMk*« Av*. 

alum aite Mhl moci*s pinao

VARGONININKAS
Krripkitčn šinn adresai: 
REV. GEO. G. M. CE8NA

Pasiteurinuk, kol dar yra lai 
ko išsirinkti gerą vietą 
Mnrųuette Mnnor.

PASINAUDOK PROGA
dėl gyvenimo puikiausiame 
lietnv'ių distrikte Chicngoj. 
kur gAvenimns bus malonus 
Arti hv. Kazimiero Vienuol. 
.r Mniųnctte pnrk. kuris 
bus v ienas iš gražiausių 
parku visame mieste.

MES PASTATYSIME
kokį tik namą Jus norite 
Marųuette MAnor. Musų 
kninos visiems prieinamos.

WEBER & WILLIAMS
2516 W. 63rd str.

Telef. Republic 1932

MUS. TAS JUMS BUS 
AKT NAUDOS.

S. L FABIONAS C(L

809 W. 35th SI, CMcsp 
. TeL Boulcvnrd MU Ir ST74 
PADAROM PIRKIMO IR PAR- 

DAVIMO RASTUS.

1C11 Dengias Str. • 
Siouz City, Iowa

' PLATINKITE "DRAUGĄ-"
PARMOS: 

Pardavimui arba Mainymo
110 akvrl* 4 6 mylim nuo Cbtan- 

*m Indianoj. **ri budlnkaL gmlu* 
vo/fn** 14 m*t»l*m>. karvių I arkliai 
mallaca kaip nnnjm. loMlanon, mla- 
■rtava* vandoa, S tolIMal ir manSraA. 
BUala daroma 1140 *«r almi «S 
pton*. Malnyab) ant sero and** Sa
roj »Hr<4j. PrlatnnU* pardavto* n»- 
ualv*. Dal plataaml* Uaio ntnMmi- 
kll* *rla

ANTON BRUŽAS
3122 So. Hdstol Street
!• akarlii minai* terUa** Inmd 

.m smalų bnlHilrnin. 11 galviją. B 
artritai Ir manom vtai lankai olndu. 
pnn pac minu**. Maiarmi ant namo

Taipogi tariu vtaaktg farm* ir W 
>om dalrm Amnrtkoa T*l1*i a*rln- 
iialj tara* kraipkitan prl* maa«a • 
ntaii tikra ir tatatn** patarim*

ANTON BRUŽAS
3122 So. Halitri Street 

Toli B1WL 0944

4
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