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Valdžia Pavojuje 
SOCIALISTAI ŠĮMET BE 

KANDIDATO 

HERRIOT NEGALI SUSITAIKINTI SU ANGLIJA 
LIBERALAI REIKALAUS HERRIOTO 

ATSISTATYDINTI 

SAKO, KAD Iš TO NĖRA 
NAUDOS. 

Prid ko jie nori prisidėti. 

PREMIERAS MAC-DONALD VYKSTA PARYŽIUN 
PARYŽIUS, liepos 8. — 

Franci jos socialistų valdžia, 
kurios priešaky stovi radika
li! vadas Herriot, atsiduria 

* 

pavojun. Kas momentas parla 
mentas gali reikšti nepasitikė
jimo. Kas momentas ji gali 
but nuversta. 

Yra priežasties. 

konferencijon kviečia ir'mažą 
šias valstybes. Konferenci
jos atstovų didžiumos nuomo
nė v v raus. 

Tame pavojus. 
Tad francuzai tvirtina, kad 

ta didžiuma palinks Anglijos 
pusėn ir sumažins karo kont-

Kituomet prem. Herriot la- ribiieiji|. 
nkėsi Londone, kur su Angli
jos premaeru MacDonald, tai-

Auglijos nuomone, karo ko
ntribucija turi but mažesnė. 

pat socialistu, sudarė planus j JTuri but tokia, kokią Vokieti-
šaukti santarvės valstybių 
konferenciją ir galutinai ap
spręsti ekspertų planus kas 

ja paskirtu laiku gali atmokė 
ti. Bet no tokia, kokios nega
li atmokėti ir dėlto visoj Kn> 

link tos nelaimingos karo ko-1 ropoj turi siausti netaiką, 
ntribucijos. j j | tai premieras Merriot 

v • ! 

mažai šiandie bgalo liberalu laikraš-
Premieras Herriot 

susipažinęs su užsienių politi
ka. Kaip premieras MacDo-
nald jam diktavo, taiju jis su-
ŪKO. 

'Gryžęs namo Herriot pas
kelbė, kad Franci jos draugin
gumas su Anglija nesulaužo
mas. 

Į 

Pasirodė kas kita. 
jTeėiaus franeuzams iš to 

džiaugsmas pasirodė visai 
trumpas. Anglijos valdžia 
savo parlamente paskelbė, 
kad ji nedavusi jokių apsau
gos garantijų Francijai, kad 
ji savo politinio nusistatymo 
nekeičia. 

Pagaliaus ta pati * Anglija 
be aiškaus Franci jos ^valdžios 
sutikimo Londono konforenci-
jon pakvietė ir keletą mažųjų 
valstybių. 

Francijos nacionalistai ta
me mato .aiškų Francijai pa
vojų. 

Kaip žinoma, Anglijos nu
sistatymas kuolabiausia nu
mažinti iš Vokietijos reikalau 
jamą karo kontribuciją. 
Francija tam priešinga. Ka
dangi Anglija viena neturi 
reikalo, kiršinti Francija, ji 

čių kritikuojamas ir akėja
mas. Atviriai jam sakoma, 
kad jis su užsienių politika 
nesusipažinęs ir dėlto turi pa
sitraukti iš užimamos vietos. 

Nes kitaip Francijos vals
tybė bus įtraukta pavojun. 

MacDonald Paryžiuje. 
Tomis dienomis Francijos 

premieras Herriot šaukiamas 
senatan aiškintis. Tuotarpu 
iš Londono pranešta, kad šia
ndie aPryžiun atvyksta Ang
lijos premieras. 

Ta žinia Paryžiuje sukėlė 
daug nepaprastos sensacijos. 
Niekas nebežino, ko jis atvy
ksta. Kai-kas spėlioja, kad 
hgal šaukiamą1 konferenciją no
rima atidėti. Gal kartais no
rima pasitarti apie reikalin
gas atmainas ekspertų pla
nuose. 

Gana to, jis atvyksta ir so
cialistas Herriot kol-kas ne
galį eiti senatan su pasiaiški
nimais. 

Francuzai liberalai yra nuo 
monės, kad MacDonald Her-
riotą įvarys ožio ragan 
Francijos lėšomis. 

CLEVELAND, O., liepos 8. 
— Čionai, 'Amerikos socialistų 
partija turi savo naeionalę 
konvencifc I l j f * « 

Nutarta šįmet iš partijos ne 
skirti kandidatų į "prezidentus 
ar vice-prezidentus. Sako: 

kas iš to. Tik vienas išsilė-
šavimas, gi naudos jokios. 

Sako, verčiau kampanijai 
išleidžiamus pinigus pavarto
ti partijos gyvybės sustipri
nimui. 

Taigi, šių metų rinkimais 
partija pakrikusi. Vieni so
cialistų savo balsais prisidės 
prie radikalės partijos, kiti 

prie progresyvių, dar kiti gal 
prie pačių kapitaliste parti
jų-

1920 metais socialistai bu
vo gyvesni ir smarkesni. Tais 
metais, kaipir seniaus, kan
didatu jie turėjo Debsą. Tuo
met jis buvo laikomas kalėji
me, bet niekasf nedraudė jam 
but kandidatui 

šiandie Debs jau pasenęs, 
nesveikas, kito atatinkamo 
vado nėra. Partija visai'su
kliurusi. 

Bus mažesniu balotas. 

JAU NĖRA ISPANUOS 
DIREKT0RIAT0. 

MADRIDĄ?, liepos 8. — 
Karaliaus dekretu Ispanijos 
valdžia, žinoma kaipo direk-
torijatas, panaikinta. Direk-
torijato nariai užima atsako-
mingas karaliui ministerių 
vietas. Premieru paliko gen. 
de Rivera, kurs buvo direkto-
rijato pirmininku. 
mmmmmmmmmmmmįmmmmmmmmimmmmmmHLmmm 

t m n • i^> » i 

L I E T U V O J E 

BILIUS PRIEŠ KOMUNISTŲ, 
MOKYKLAS ANGLIJOJE. 

Antruoju skaitymu priimtas 
lordu rūmuose. 

KLAIPĖDIEČIAI FUTB0-
LISTAI RYGOJE. 

VOKIEČIAI STATO REI
KALAVIMUS 

"Eltos*' žiniomis, Rygon 
atvyko Klaipėdos sporto dr-
jos 18G1 rni futbolo komanda, 
rungiasi su vietinėmis! geriau 
šiomis komandomis. Lyg&iol 
rungtynės įvyko su "Kaiser-
wald," kuri užima antrą vie
tą Latvijos komandų tarpe. 
Rungtynės baigėsi 4.-0 klaipė
diečių naudai. Antros rung
tynės su silpnesne — "Ym-
ka" gi pirmą Sekminijų dieną 
su Latvijos maestro "Rygos 
futbolo klubu." Nesenai Ry
goje įvykusiose futbolo rung
tynėse tarp Lietuvos ir Latvi
jos geležinkeliečių rinktinių 
komandų, baigėsi 2:0 mūsiškių 
naudai. 

JIE NAUDOJASI FRANCI
JOS SU ANGŲ JA NESU-. 

TIKIMAIS. 

BUENOS AIRES, liepos* 8. dienį pietumis revoliucionie-
—r- Havas depešoje iij Rio de riai apvaldę visą mieste. 
Janeiro praneša, kad Brazili
jos mieste Sao Paulo sukili
mai nurualsintf ir reikalinga 
tvarka įvesta. 
Sao Paulo yra vienas didžiųj 

jų Brazilijos miestų. Pati 
Sao Paulo provincija (valsty-
ja) yra didelė ir turtinga. 

/Ten revoliucija kilusi penk
tadienio vakare. Per naktį 
sekusi kruvina kova. Šešta-

Bet jau sekmadienį nuvyku
sios federalės spėkos ir nu-
malšinusios revoliucionie
rius. 

Praneša, kad Sao Paulo 
provincijos naujas gubernato
rius yra priešingas Brazilijos 
prezidentui. Kilusi tad idė
ja atsimesti nuo Brazilijos ir 
įkurti naują, nepriklausomą 
valstybę. 

BERLYNAS, liepos 8. — 
Kuomet Francija su Anglija 
nesutinka ekspertų planų rei
kalais, Vokietijos valdžia 
klausia tų valstybių, kuomet 
jos sutiks vykinti ekspertų 
planus ir kuomet duos reika
lingų palengvinimų vokiečių 
respublikai. Vokietija laukia 
tos dienos, kuomet jai nuo 
nacionalės kratinės bus nuri
tintas sunkus akmuo galutinai 
išsprendus kontribucijos klau
simą. 

Užsienių sekretorius Stres-
seman painformavo Londoną 
ir Paryžių, kad jis negali ei
ti parlamentan su ekspertų 
planais, kaip ilgai Francija 
su Anglija netars savo galu
tino žodžio. 

Be to Stresseman reikalau
ja, idant ekspertų planuose 
visi nurodymai butų pripaižin 
ti. Atmainyti? planų Vokie-
tija nepripažins. 

Tuotarpu tuose planuose y-
ra labai palankių dalykų Vo
kietijai. 

SERGA PREZIDENTO 
SUNŪS. 

TYASHINGTON, liep. 7. — 
Prezidento jaunesnis sunūs 
Calvin kovoja su mirtimi. Ne-

. LIETUVIŲ PROCESIJA . 
{KALVARIJA-

Sekminių pirmą dieną įvy
ko lietuvių procesija į Kal
variją. Žmonių dalyvavo į 
3,000. Jeigu turėti galvoje 
gandus kažkieno leidžiamus, 
jog galį būti ekces,ų prieš lie
tuvius, tai reikia stebėtis lie
tuvių drąsumu. Iš provin
cijos, del priešingo vietos vai 
dovų nusistatymo, jokios 
kompanijos nebuvo. 

Charekterintga smtulkmena. 
Lietuvių procesija neturėjo 
jokių tautinių žymių, jokių 
dvigalvių ar vienagalvių ir 
jiems tolygių amarantų: tuoj 
matyt, kad ego maldininkai, o 
ne šovinistinė endekų demon
stracija, kuo paprastai pasi
žymi lenkų maldininkai. 

DIDELIS LIETUVIU 
KONCERTAS. 

Atsižinojome, kad ateinan
tį sekmadieni, bir. mėn. 15 d., 
rengiamas didelis lietuvių 
moksleivių koncertas. Pro
gramoj dainos, muzika, bale
tas, deklamacijos. Po kon
certo šokiai ir žaislai. Apie 
vietą ir valandą pranešime ki
tame numery. 

ŠVENČIONYS NELEIDO 
LIETUVIAMS RINKLIAVOS 

iVetinė " R y t o " draugija 
sumanė padaryti (Švenčionių 
apskrities parapijose rinklia
vą švietimo reikalams. Ta
čiau vietos Storasta nedavė 
leidimo. Panašios rinkliavos 
lenkų reikalams nuolat pasi
kartoja. 

LONDONAS, liepos 8. — 
Komunistai Anglijoje savo 
pragaištingai propagandai 
vesti pristeigė mokyklų, kurio 
se patraukia vaikus ir sekma
dieniais ten jiems išguldo ko
munistinį mokslą. Tai jų 
tap vadinamos "sunday 
schoolės." Atrodo kaipir ne
galimas daiktas, bet tai tikre-
nvbė. 

Lordų rūmuose lordas Da-
nesfort tai visa išvilko aikš
tėn ir jis įdavė bilijų, atkreip
tą prieš i tas mokyklas ir jose 

išguldomus vaikams įvairios 
rųšies burnojimus prieš Die
vą ir kitokius nedoruosius ko
munistų darbus. 

Patirta, kad komunistai An 
glijoje palaiko 35 mokyklas, 
iš kurių lį) pačiame Londone. 
Tie tėvai, kurie leidžia savo 
vaikus lankyti tas mokyklas, 
yra ignoran'ai. *he neatski
ria geros nuo blogos mokyk 
los. Jie mano, V:>d mokini
mas visose moKyklose vai
kams naudingas. 

Tuo tarpu komunistų mo
kyklose vaikai mokinami ne-
but patriotais, bet revoliucio
nieriais. 

Vienas teikiamų vaikams 
įsakymų yra: "/Turi išmokti 
revoliucinio veikimo ir platin
ti revoliucijos propagandą. 

Revoliucija, reiškia sugriauti 
šiandieninę politine valstybę, 
padaryti galą kapitalizmui ir 
vieton to visa iškelti industri
ne respubliką." ; 

Taigi, komunistų mokyklos 
ne vien prieškrikščioniškos, 
bet ir priešvaldiškos. 

Antruoju skaitymu bilius 
pripažintas. 

McAdoo Nenori 
Smithui 

NEW YORK, liepos 7. — 
Iš demokratų konvencijos nie
ko gera nebeišeina, "Septin
toji diena vedami baliotavi-
mai. Nei vienas kandidatas 
negauna^ reikiamo skaičiaus 
balsų. \ 

McAdoo šalininkai tvirtina 
nepasiduosią. Tokiu] pat to
nu jiems atsako gubernato
riaus Smitb šalininkai. , 

Patsai McAdoo šaukia, kad 
jis negali atsisakyti kandida
tūros. Nes žmonės jo reika
lauja. Jis negalįs išduoti 
žmonių. 

ffečiaus jis ragina guberna
torių Smith atsisakyti kandi
datūros ir išduoti savo žmo
nes. 

McAdoo šalininkai šaukia, 
jog jie nepasitrauksią iš ko
vos lauko kadir pragaras 
užšaltų. , 

Gubernatoriaus Smith šali
ninkai atsako, jog jiems vis-
tiek, kokį pragarą McAdoo 
šalininkai myli, tokį gali pasi
rinkti. 

Bet aiškus vienas daiktas, 
kad gub. Smith kovoja už de
mokratinius principus, mėgi
na laužyti fanatizmą — buk 
katalikas negalįs but prezi
dentu. 

Bet gana tyi pasakų. Fana
tikai ilgus metus čia turėjo 
viršenybę. Jų tos privilegi* 

(jos turi baigtis.^ 
« S 

RUMUNIJA KONFISKUO
JA ŽIBALO VERSMES. 

PHILIPINU KAREIVIAI 
STREIKUOJA, 

BUKAREŠTAN, liepos 6. 
— Rumunijoj pravestas įsta 
tymas konfiskuoti visas žiba 
lo versmes, kurias kontroliuo 
ja svetimų šalių bendrovės' 
koncesijų pagrindais. 

Prieš tai protestavo Suv. 
Valstybės ir kitos šalys, ku
rių kapitalistai del tos koiv 
fiskuotės praranda mabonus 
,dol. 

PAVOGTA DAUG VARIO. 

Trys ginkluoti vagiliai įsi
laužė vienon darbavietėn, 
3427 So. Kedzie ave., panak
tinį apmušė, susikrovė trokan 
5,000 svarų vario ir nuvažia
vo. 

Ciceros poliemonų apmušta 
ir sužeista artistė Buncan 
traukia tieson poliemonus ir 
Cicero miestelį. 

KRATOS KOMUNISTŲ 
OFISUOSE. 

BERLYNAS, liepos 6. — 
Reichstago ir Prūsijos seimo 
komunistų atstovų ofisuose 
atliktos kratos. 

Rastas vienas revolveris, 
daugybė rankinių granatų ir 
politinių žmogžudysčių sąkal 
bių dokumentų. 

MANILA, Philipinų salos, 
liepos 8. — Filipinų kareiviai 
i— 57-as infanterijos pulkas, 
atsisakė eiti pareigas. Vadi
nasi, sukėlė streiką. Aštuo
ni vadai areštuoti. Jie kalti
nami už bolševistinių idėjų 
platinimą* 

K0NFERAVĘS SU BOLŠE
VIKŲ ATSTOVU. 

BERLYNAS, liepos $. — 
Praneša, kad Papos nuncijus 
Vokietijai monsig. Pacelli čio 
nai konferavęs su bolševikų 
valdžios, atstovu Moximu Li-
tvinov Vatikano su Rusija 
santykių reikale. 

LONDONAS, liepos 8. — 
Čionai vieši Abisinijos prin 

cas regentas ir sosto įpėcŲnis 
Ifcas Taffari. 

P I N I G Ų K U R S A S . 
Lietuvos 10 litų \ $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.45 

Francijos 100 frankų 5.47 
Italijos 100 lirų 4.34 

NEW YORK, liepos 8. -
Suv. Valstybių pinigyno sek
retorius Mellon išvyko Euro
pon, sakoma, atostogosna. 

AR ŽINAI KAD 
Po exista,vimo, gryžiant į 

1650 metus,^ municįpuIU 
"rjawnshopsM Hamburge bu
vo priverstos uždaryti iš 
priežasties reikalavimo pini
gų per paskutinius keleto mė
nesių? Miesto finansų komi
tetas nedavė pinigų už'atky-
mui "pawnshops"? Ar tu ži
nai jei nor gauti pilną, savo 
pinigų vertę perkant cigare-
tus, tai tu turi pirkti Helinar 
Turkiškos tabakos cigaretus, 
dėlto, kad jie turi grynai 
Turkiškos tabakos 1<K)?£. Mi-
Ii jonai pradėjo rūkyti Tur
kišką tabaką - tai turlmti y-
ra priežastis. 

1 11 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
. . 

P E R 

DRAUGĄ Jf 

NES, ''DRAUGAS" pigjausiai siu*-
. čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU

GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — UKI0 BANKĄ. 
9 "DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS," PUBL. 00., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, UI. 

Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vak. 
Sekmadieniais uždaryta. 
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turima vilties jo pasveikimui. PLATINKI^!*! " D R A U G E ' Šveicarijos 100 f r. 17.59 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I B H E A Š T I S 

DRAUGAS" 
16.00 

Metą , . . |3.00 
U | mniatratą aokui iikalno. Lai-
IMI tkAitoai nuo uiraftymo dienos, 
S* n o Ntują Mrtą. Norint pennai-
jgptt adresas visada reikia prisiųs
ti Ii sanas adrtsas. Pinigai geriau-
tiai sinsti ilperkant krasoje ar ex-
yrtao "lioatj Order" arba įdedant 
Pinigus I registruota laiika. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois. 

T e l Roosevelt 7791 

Šitų visų dalykų aptarti Stato). 1^4 metų pradžioje 
su &v. Tėvo Valstybės Sekre-Jšv. Tėvo Delegatas I^ietuvoje 
torium aš nenorėjau ir nega
lėjau, nes buvau nuvažiavęs 

pareiškė p. Galvanauskui, 
! Lietuvos Užsienių Miiųste* 

Kun. Prof. Bučys. 

ŠV. TĖVAS IR 
L I E T U V A 

Eina %*#rf%ftf iiakyms nedėldiearajH Romon kitais tikslais. Manojriui, kad yra Šv. Tėvo į gali o -
keiionė labai nepatiko vienai j tas tartis dei konkordato £u 
partijai, kuri Steigiamajame I Lietuvos Vyriausybe, kurią 

Pijus XI pripažino de iure 
pirm. pusantrų melų. 

Tokia yra Lietuvos Kon
kordato istorijos pradžia, Bet 
konkordato dar nėra. Didžia
usia priežastis delko nėra, y-
ra neišbaigtas Vilniaus ir Sei
nų klausimas: nežinia kam ga 
lutinai tuodu miestai prigu
lės. Iki gegužio mėnesio, iki 
kol Ambasadorių Konferenci* 
ja nebuvo pasirašius Klaipė
dos statuto, nebuvo žinios, 
prie ko skirti septynios ka
talikiškas Klaipėdos krašto 
parapijas. ••'• 

Ne visi supranta, kaip sun
kiai sudaromi kaikurįe kon
kordatai. Amerikiečiai pakal
tina Lietuvę, kaikurie lietu
viai kaltina Vatikano diplo
matus, bet kaltės nėra, tik 
kantrybės reikia. 

Apaštalų Sostas yra kaip 
saldutė: neliauja žibėjęs ir 
šildęs. Lietuvos katalikai yra 
kaip gėlelės ir paukšteliai iš
troškę saulės šilumos ir spin
dulių. Beširdė pasaulio dip
lomatija sukelia tirštus debe
sis, per kuriuos kartais ir sau-

flė neperšviečia. Bet reikia ži
noti debesies ir saulės skir
tumą. Daug 'arčiau žemės yra 
debesys, o nuo saulės jie la
bai toli. Bet nekaltos yra gė
lės, kuomet debesys joms su
trukdo saldutę. 

Minėdamas konkordato pa
sirašymą tarp Apaštalų Sos
to ir Bavarijos, uDraugas'• 
5 Liepos š. m. (158) išsitarė: 
•' Lietuva iki šiol to nesuge
bėjo suprasti (kad sutartis su 
Popiežium valstybei yra nau
dinga) neturi panašios sutar
ties, todėl ir daug turi per sa
vo" kaltę turėti nesmagumų". 

Tikiuosi, kad Gerbiamoji 
Dienraščio Redakcija man 
leis šituo dalyku ištarti ke
letą sakinių ir priminti ke
letą smulkmenų sunkiau pa
tiriamų Amerikoje negu Lie
tuvoje, iš kurios neseniai at
vykau. 

Konkordato, arba sutarties 
tarp šv . Tėvo ir Lietuvos iš-
tiesų nėra, bet Lietuva už tai 
nekalta. J i supranta tos su
tarties reikalą. 

Kaip tik įsikūrė nepriklau
somoji Lietuva, jos valdžia 

Seime iškėlė net interpelaci-
ją, klausdama ministerius, ar 
jie žiną,v kad aš galįs pakenk
ti Lietuvai. Ministeriai 'atsa
kė, kad mano kelionė nebuvo 
kenksminga Lietuvai. 

Minėtiems svarbiems rei
kalams aptarti Lietuvos Vy
riausybė Romoje turėjo kit į 
nuolatinį asmenį, būtent ka 
nauninką Jurgį Narjauską. 
Jis ir darė viską, ką galima 
buvo padaryti. Jis buvo Lie
tuvos Respublikos atstovas 
prieš Apaštalų Sostą. 

Aš buvau tik laikinas Lie
tuvos Vyskupų įgaliotinis 
dvasiškijos auklėjimo reika
lams aptarti. Iš mano kelio
nės buvo tiek naudos, kad 
kardinolas G. Bisletti 23 gruo 
džio 1921 m. savo ranka pa-
rašė vyskupui Karevičiui 
laišką įgaliodamas Lietuvos 
Vyskupus tartis su Lietuvos 
valdžia apie sąlygas įkurti 
Teologijos fakultetą. 

Kadangi Lietuva dar tebe
buvo nepripažinta de iure, tai 
pilnai teisėtų ir formalinių de
rybų būti negalėjo. Derybos 
gali būti tik tarp valstybių 
ar asmenų pripažįstančių vie
nas kitą. Formalumų nepai-
> y dainas Steigiamasis Lietu
vos Seimas prisitaikė prie 
kardinolo Gasparrio patar
mės, nes Universiteto Statute 
pagarsintame balandžio mė
nesyje 1922 m. pažymėjo, jog 
Teologijos ~ Filosofijos Fa
kulteto profesoriai skiriami 

APIE DRDIKĮĮ VIRŠENYBĘ. 
(Galas). 

* P W " W 

Tais pačiais 1922 m. Lietu
vos Atstovu prie Šv. Tėvo į 
vietą kun. Narjausko tapo pa
skirtas buvęs Švietimo Minis 
teris p. Kazys Bizauskas. Už
sienių Reikalų minuterio pa
tariamas ir įgaliotas jis iš 
pat pradžios ėmė rūpintis kon 
kordato sudarymu su Šv. Tė
vu. < * 

P. Bizauskas sustatė to 
konkordato projektą. Užsie
nių Reikalų Ministeris p. 
Galvanauskas sukvietė visų 
Lietuvos Vyskupų įgalioti
nius projektą aptarti. Pro
jektas 1923 m. tapo oficialiai 
įteiktas Šv. Tėvo Valstybės 
Sekretoriui (Secretario d i 

i/ 

siuntė savo įgaliotinių Ro 
moti. Tarp kitų 1919 ar 193*j !?«#***•»* Kanonų Teisės, 
m. buvo kanauninkas A. Gri
gaitis ir kun. J. Staugaitis 
Lietuvos norą sudaryti kon
kordatą juodu išreiškė kardi
nolui Gasparri, kuris atsakė, 
kad kol kas v ia sunku suda-
ryti Lietuvos vyskupijų ri
bas, nes pačios Lietuvos sie
nos dar nėra nusistovėjusios, 
bolševikų ir Želigowskio įsi-
briovimai veikiai patvirtino 
tuos kardinolo žodžius. 

Gruodžio mėnesyje 1921 m. 
as buvau Romoje ir augš-
tiems Bažnyčios asmenims 
priminiau, jog Lietuva pagei
dauja konkordato ir turi svar 
bių priežasčių pageidauta nes 
nesant naujų savo išleistų įs
tatymų priseina vaduotis se
nais Rusijos carų pagarsintai
siais, o tie Katalikų Bažny
čios santykius su valstybe vi
sai nekatalikiškai tvarko. Lie
tuvos - gi valdžia nesusita
rus su Bažnyčios Galva ne
norėtų leisti įstatymus lie
čiančius bendrus Bažnyčios ir 
Valstybės rieikalus. Kardino
las Gasparri atsakė, kad vie
toje atgyvenusių Rusijos įs
tatymų naudingiau butų imtis 
naujųjų Kanonų Kodekso. 

Pritaikinti tą patarmę prie 
gyvenimo ne tairj lengva kaip 
išrodo. Naujasis Kanonų Tei
sės Kodeksas yra parašytas 
pirma negu Lietuva pasiskel
bė bųti nepriklausoma. Kata
likiškoji Lietuva susideda i£ 
keturių \^*skupijų, kurių nei 
vienos ribos nesuderintos su 
Lietuvos ribomis. Tęs ketu
rios vyskupijos priklauso 
Irimą" įvairioms Bažnyčios pro 
vincijoms. Vilnius ir Žemaiti-
ja Mokylevui esančiam Rusi
joje, Seinai - Varšavai esan
čiai Lenkijoje ir Klaipėda 
Varai)*!, esančiai Tokietijo-

i 

TRUMPOS ŽINIOS. 
Prieš krastitunumus. 

Danzige susijungė centrali-
nės moderuotos partijos prieš 
nacionalistų ir kairiųjų so
cialistų pastangas. 

Slapta organizacija. 
Prūsijoj smarkiai veikia sla

pta "Kukardos" organizaci-

IHEDITERANAI 
Ačiu palankiom* geografinėms ir istorinėms sąlygoms 

ir laimingam įvairių rasių kraujo maišymui, Viduržemio ju
ros matė aplink save besikuriant aukščiausią žmonijos civi-
Usaciją, besikraunant brangiausius tautų kūrybos žiedus. 
Mystingasai ir išdydus Egyptas, pinigų ir rašto tėvyne Feni-
kija, pranašų šventoji Žemė, filosofų, poetų ir skulptorių 
amžinoji Graikija, dydi ir galinga Roma, budrus, margi ir 
mokslingi Viduramžio arabai — maurai, o dabar genialės 
Latinų seserys: Italija, Francija ir Ispanija — risi jie spie
tėsi Viduržemio jurų pakraščiais ir čia kure nepaprastai gra
žią, nepasakomai įvairią ir aukštą Mediteranų civilizaciją. 
Net tikint rasių ir tautų gabumų lygybei ir neatmetant šio 
lig-ir principo, visgi metasi į akį Mediteranų genijaus ne
paprasta didybe. Juk italų menui norą lygaus pasauly. Fran-
cuiai daugely mokslų padare apie pusę viso pasaulio žy
miausiųjų išradimų, atsistodami žmonijos civilizacijos prie
šakyje. 

Imigracijos bilium (įstatymu) suteikdamos pirmenybę 
Nordikams, Jungtines Valstybės padarė savo kultūrinei at
eičiai— stambų nuostolį. Geri kareiviai, praktingi žmones, 

j; sumanus valstybiniame gyvenime, Nordikai menki protauto-
jai, menki artistai. Ne vienas plačių pažiūrų ateitin žvelgiąs 
amerikietis Šiandien apgailestauja Amerikos civilisacijos 
vienpusiškumą, nuobodumą, neįvairumą. šitai pilkai įkiriai 
monotonijai pagražinti, kaip butų čia pravarti didesne Me 
diteranų kraujo srovė!.. Galima nuskurusį ir. tamsų italą dar
bininką makaronu pravardžiuoti, bet negalima užmiršti jo 
rases didžiausių ir drąsiausių lygių į proto bei artizmo kil
niausias sritis. Juk jei bus lemta ir Amerikai nemariųjų gar 
binguo6ius laurus pelnyti, tai tik ne pinigais, ne sportu ir ne 
fabrikų gaminiais, bet savo vaikų didžiais veikalais grožės ir 
proto srity. Tad ir reikėtų žengti ne Spartos, bet Atėnų gar
bingaisiais takais. — 

UBTtray YPATYB**. 
Ū b o s tarp Nordikų, Alpinu ir Mediteranų neaiškios ir 

)abaį elastingos, lanksčios. Ir be ypatingų studijų butų ne
drąsu tvirtinti kiek lietuvių tautos kūne yra nordisko ir kiek 
alpinisko elemento. Bet kalbant apie mūsų tautos žmogiš
kąją vertybę, nei nesvarbu ar mes esame tiek tyri Nordikai, 
kaip švedai, ar tokie Alpinai, kaip šveicarai ir čekai, nes 
šios tautos yra lygiai garbingos kaip savo praeitimi, taip 
dabartimi. Ne kūniškas, ne zoologinis elementas iškelia di-
dybėn ir garben vieną ar kitą tautą. Tautų didybės ieško
ma daugiau dvasinėje srity. 

Kūno stiprumu lietuvis priklauso prie sveikesniujų Eu 

MINISTEBIŲ KABINETO 
DEKLARACIJA. 

Aatradiemg L»et»» 8, 192* Ai 
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Birželio 19 d. Ministerių 
Kabineto Pirmininkas p. Tu
minas perskaitė Seimui Min. 
kabineto deklaraciją, po ku
rios ėjo gana ilgos soc. dem., 
liaudininkų, žydų ir kitų kal
bos. 

Anot "Ryto", atstovai p, 
p. Bielinis, Toliušis Dauko-
vickis ir kiti neapsiėjo be se
nai jau visiems žinomos sa
vo demagogijos. 

"Rytas" taip apie juos at
siliepia: 

Atst. Bielinis pasalintas a 

senai laukia. 
Taip pat ne mažiau juos 

pykino ir atstovo Jerino (ru
so) prisidėjimas prie ūkinin
kų sąjungos. Bet didžiausio 
Seimo j žeidimo pasiekė atst. 
Bielinio (s. d.) rmchalumas 
kada j;.s neišėjo iš Seimo po
sėdžių salės net po padarytos 
tam reikalui pertraukos, net 
po Seimo antstolio pranešimo 
apie jo pašalinimą iš Seimo, 
šiokios rųšies įvykis mūsų 
Seimo istorijoj pirmutinis. 
Juk jau ir gyvulys varomas iš 
tvarto išeina, o čia iš Seimo 
salės, £>eimo nusprendimu, Sei 
mo narys nenori išeiti. Todėl 
posėdžio nebuvo galima tęsti 
toliau ir apie 12 valandą na
ktį jis buvO nutrauktas ir a-net dešimčiai posėdžių iš 

Seimo. Tenka pasakyti, k a d j ( l l j ^ g penktadieniui, 
liaudininkai su visa savo o-
pozicijos kampanija neteko 
nė mažiausios * lygsvaros par-
lamentariai dirbti. Jau tas 
aiškiai pasireiškė ir šios die
nos "Lįeutvos Žinių" num., 
kuriame be jokios gėdos me
luojama. 

Juos labiausiai, matyta er^ 
zina tai, kad krikščioniško
sios frakcijos ryžosi sudaryti 
Kabinetą be jų pagalbos, bet 
ko Lietuvos visuomenė jau 

>> 

Balsų skaičius. 
Paskutinių Parlamentan rin 

kimų metų Franci joj paduota 
viso 8,898,526 balsai. 

Turkijos reikalavimai. 
Turkijos valdžia atsiuntė 

Franeijos valdžiai dvidešim
ties puslapių notą, reikalau
dami hŠ francuzų Antioeliijos 
sričiai autonomijos. 

J»=3= 

privalo rūpėti, kad lietuviai butų patys kultūringiausi, pa
tys mokyčiausi. 

Tyras nuoširdumas ir didelis svetingumas giliai įleido 
šaknis į lietuvio prigimtį. Kas šitų dorybių netenka, tas 
jau beveik nustoja but ir lietuviu. * 

Nesugadinta lietuvio siela giliai jaučia kosminį ritmą 
ir labai linksta 

SAVAIMINGON DVASINŽN KURYBON. 
Tai, kad beveik kiekvienas 14 — 18 metų gimnazistukas 

bando būti poetu ar filosofu, kad abelnai visi lietuviai yra 
linkę mysticizman, liudyja lietuvius esant gilios, komplikuo
tos ir gražios sielos žmonėmis. Prie šitokios savo prigim-

«.«„, B^j^««., _ ..„ r-fi—^* r* ** — I11*8' D I l d a m i ***** *»»** savo skaitliumi, mes visgi galime 
ropos tautų. Jei i i paviršiaus lietuvis ir išrodo kartais ap-j**!** didžia tauta savo dvasios veikalais. Ir tapsime tiek 
šepęs, nuskuręs, tai ta* esti tankiausia dėlto, kad daugelis " ~'~ Wi~t" ^ J * * **—*- • 
mūsų kaimiečių gyvena vargingose sąlygose, žemose grin-
čiose, mažais, retai atidaromais langais. 

Mažai dar įvertindamas tyrą orą, bet mėgdamas sunkiai 
virškinamus valgius Lietuvos kaimietis įgauna sunkesnio, 
lėtesnio, apsivėlusio budo. Dalinai ir klimatas flegmatingą 
temperamentą stiprina. Šitas lėtumas ir neapsukrumas truk 

ja. Jos tikslas: 1. kova prieš fc į e t u v i ą m i 8 U įnrt i nuosavią tautinę prelcybą ir tapti ge 
žydų įsigalėjimą; 2. kova su ^ gyVĖiB žurnalistai*, laikraštininkais. Tup žvilgsniu žydų 
marksizmu; 3. prieš klasių knaio priemaišas lietuviams butų labai palaimingas. 
neapykantą; 4. kova už pa 
keitimą Versailles taikos su-
tarties. < . 

Didelė sala. 
Borneo sala turi 284,000 ko t 

virtainių mylių. Savo didumu 
ši salą užimu antrą vietą po 
Australija. 

' ' — 

Materialėje kultūroje mums visvien pasiseks didelę pa
žangi padaryti, nes moksluose lietuvis turi didelių gabumų. 
Mokslingumas pakels lietuvių kultūrinį lygį ir materiale ge
rovę, su kuria atsiras didesnės ambicijos ir aktyvumo. 

Man nerupi kad lietuvių tauta taptų turtingiausia, nes 
perdidelis komfortas ir turtai išlepintų, nusilpnintų tautos 
dvasines ambicijas. 0 taį butų pradžia negarbingo sustingi, 
mo ir galop mirties. Bet kiekvienam nuoširdžiam patriotui 

,' J* • A * ' • 'P • '-M i ' • • ' i • " • ) • • • • . ' - •' • 

didžiais, kiek didi bus mūsų atbudusi valia. 
Nieks žmog&us valios tiek neaugina, kiek katalikų d va 

sinė kultūra. Juk kova su savo blogybe ir yra dvasinės gy-
rybės ir didybės ženklas. Išmintingai dėstoma katalikybe 

daugiausia galėtų auklėti jaunoje lietuvių kartoje galingą 
pamylėjimą su dora sujungto meno. 

Amerikos Nordikai giriasi esą aukštesni už kitas tautas, 
bet sunku suprasti kodėl jie aukštesni. Jie savo viršenybę 
jungia su savo nordiška kilme. "Mes geresni už kitus, nes 
esame kilę iš Bramos galvos". — Bet kaip g i jus žinote, 
kad iš galvos, ne uodegos, esate kilę? — "O gi žinome tai 
dėlto, kad esame aukštesni už kitus...." 

Lietuvių ateities didybei nesvarbu jų zoologinė kilmė. 
Svarbiausia mums dabartinis moralis nusistatymas ir teisin
gos ambicijos visos tautos ir jos išmintingesnių vadų. Mok
slas, menas, dora ir galinga valia — vis tai yra tos sritys, 
kame privalo reikšties rimtoji mūsų tautos didybė. 

K. P. 
. ' » • " •Į^ ._••• " ' I . I H H . M 

AMERIKOS LIETUVIU R. K. FEDERACIJOS 
XIII KONGRESO PROTOKOLAS, 

— — — 

-«w v (Tąsa) 
Lietuvos Ateitjjiinkų Ekonomine komisija prašo 

Lietuvos studentams; skirti bent 120 litų ($12.00) menei 
siui, Lietuvos ir Vokietijos studentams pašalpos. Patys 
studentai prašo pėdinti jiems pašalpą: Balys MarcilionU 
Leipzige, jam dliota tik $25.00. Balys Paliokas Berlyne, 
jam duota $25. Pl>vylas Gaučys Kaune ir už Leoną Vru-
bliauską prašo Kun. Jonas Strikas. Juozas Urmanas no
ri persikelti Francijon ir prašo jam padinti stipendiją. J įs 
mokinosi Kaune. Tiek tai apie studenius. Dabar daromą 
lioterija moksleivių naudai, bet rezultatai da nežinomi. 

ŠV. KAZIMIERO VIENUOLYNO KOPLYČIOS REI
KALAS. Užgyrus , XII—jam Federa. Kongresui 8v. Ka
zimiero Vienuolyno koplyčios reikalą, Fed. valdyba tuo 
reikalų kreipėsi į visuomenę per spaudą prašymą parem
ti sulyg išgalės tą taip reikalingą Lietuvių katalikų įs
taigą. Kaip teko pastebėti iš spaudos gana gerai surink
ta būtent apie $17—18,000 dolerių. • 

SPAUDOS PLATINIMO REIKALAS. Kongresui už, 
gyrus samdyti žmogų kuris važinėdamas po lietusių ko
lonijas galėtų agituoti rinkdamas prenumeratą užraši
nėdamas laikraščius, sakydamas prakalbas ir t t. tokia 
žmogus surastas, ir tūlą laiką buvo bepradedąs darbuo-
ties, bet negavus paramos iš kitų Organizacijų vien* Fe
deracija tokį žmogų negalėjo užlaikyti ir prisėjo l ikvi
duoti. Šiaip raginta per spaudą rengt! spaudos savaitės 

ir t. t. 
TAUTOS IŽDO REIKALAS. Tuo reikalų Federaci

jos pirmininkas kreipėsį į Gerb. Kun. J„ Mišių Kolegi
jos pinigų reikalų ir. į kun. S. Čepanonį Tautos Iždo pi
nigų krausime, bet abudu atsakymo nedavė. Taip tas da
lykas ir. pasiliko kaųj buvęs. 

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ KOLEGIJOS 
REIKALAS, Tuo klausimu buvo susirašinėta su "Kuni
gų Vienybės" valdyba, bet užsispyrus K. V. valdybai prie 
jokių rezultatų neprieita. Šis Kongresas turi tą klausimą 
panaujinti. 

FED. IR LIETUVOS K. D. P. IR LIETUVOS AT
STOVYBĖ AMERIKOJE. Tuo reikalų pagaminta kele
tas rastų Liet. K. D. P. reikalaujant nuskirti ti^r^jį at
stovą Washinglonan ir konsulus New Yorkan ir CUica-
gon. Daryta žygių, kad palikus Atstovą P. V. Čarneekį. 
Tuo reikalu pasiųstas kabelis įr tam tikras raštas, Kon
sulų reikalais, reikalauta, kad Konsulas, bent New Yorke 
but katalikas, nes per tfew Yorką labai daug lietuvių ka
talikų keliauna LietuVon, ir todėl Konsulas turėtų būti 
katalikas. Mus reikalavimai yra teisingi, nes mūsų yra 
didele" didžiuma. 

NATJJO LCBTPUVC^ SpiMO RINKIMAI. Gavus 
RAtrfb *uo Kun. Itru^avieiauą, K. D. P. vado, kad so
cialistams sugriovus valdžia prezidentas turėjo paleisti 
Seimą, jog naujo Seimo rinkimai gegužio 12---13*d. tuo-
įaus tapo atsiklausta valdybos bei r^ed. darbuotojų ir su
šauktas Pittsburgan susirinkimas ant 20 d. kovo, Am. 
lietuvių katalikų darbuotojų susirinkimas. Kuriame likos 
užgirtą neiti mter įa i f pagalbą Lietuvos katalikams jų 
kavoje su krafto b*4tevya< Ę»4 tuojsus išsiųsti kiek 

bus galima 'ant greitųjų surinkti K. Veikimo Centrui 
Kaune, prisirengimams į rinkimus, u i čionai Amerikoje 
padaryti tam tikslui vajų, kad surinkus bent $10.000. 
Katalikų Veikimo Centrui kabelių pasiųsta $4,000.00 ir 
K. D. P. $1,000.00 taipgi K. D. P. pasiųsta visi buvusieji 
T. Fonde nuo pernai metų K. D. P, reikalams surinkti 
L. L. P. Bonai. Pittsburgo susivažiavimo nutarimai pasių
sta ir K- V. Centrui ir K. D. P , Kaune. 

PROF. P. DOVYDAIČIO ATSIŠAUKIMAS. Atsi
šaukus į Į . F. Prof. Pranui Dovydaičiui, kad jam būtinai 
reik išeiti iš užimamų kambarių, bet del stokos Kaune 
kambarų yra priverstas kokių nors l*udų įsigyti savo na
melį tik tada galės 'apleisti užimamą prie gimnazijos na
mą. T. F. neturėdamas gatavų pinigų negalėjo l?rof. Do
vydaičio prašymą išklausyti ir suteikti paskolos, todėl 
tapo pagaminti atsišaukimui į privačius Am. katalikų dar
buotojus prašant sulyg išgalės paaukoti. Ant mus atsišau
kimo suaukota $240.00 kurie tai pinigai ir pasiųsta Prof. 
Dovydaičiui kartų su aukotojų vardais. 

Katalikų Veikimo Centro Pinuininko užklausimas ar 
Liet K. V. C. galėtų šiais metais atsiųsti Amerikon savo 
atstovą parinkti aukų K. V. C. namams skolai, apmo
kėti Atsiklausus valdybos atsakyta, kad mes- sutifcsįme 
tok} atstovą prįimtį ir jį parerntį bet k'artų pastebėjo
me, kad jei bus reikalas, kad įs surinktų aukų dalis but 
skirta moksleivių suselpimuį. Atsakymas iki šiol nėra 
gautas, nors laiškas pasiųsta 5—25—23. • 

AM. U R. K. FEDERACIJA, Fed. sudaro 41 skj i"ius, 
XX Cęntralįų. organizacijų įr 17Q Šiaip įvairių 4rau#ijų-
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
16 KATALIKŲ FEDE

RACIJOS. 
: L. Šimutis, Brooklyn, N. Y. 
an. Kelmelis, Newark, N. J^ 
P. Daužvadis, Boston, Mass., 

|K. J. Krušinskas, Brooklyn, 
X. Y., J. B. Saliunas, Water-

Newark, N. J. 

Nauja valdyba tapo išrink 
« j .. D i i- ui*. Iburv, Conn., J. Tamasoius, ta Federacijos 8 skyriaus b i r - ^ •> _ ' _ ^ _ ' 

želio 16 d. i£ šių asmenį). Pir
mininkas — J. E. Žeirtaitis, 
raštininkas — P. Elsevka, iž
dininkas - V. Aimonas, Fe
deracijos Tarybos atstovu iš
rinkta p-le B. Vaškevieiutč. 

Naujai valdybai - geri'au-
sios kloties. 

Į Federacijos Kongresą be
sirengiant, nutarta keletas į-
nešimų. kurie bus priduoti se-
kretariatui. Nominuoti tapo 
kandidatai į Centro Valdybos 
narius ateinantiems metams 
šie asmenis: 

^ ^ _ • • 

| Boston, Mass., Kun. L Alba-
vičius, Chicago, 111., Kun. P. 
Garmus, Norwood, Mass., A. 
XTausiediene, Chicago, 111., B. 
Vaskavičiutė, Newark, N. J., 
Kun. J. Švagždys, Montello, 
Mass., kim. J. Urbonavičius, 

(Boston, Mass. 
Tai labai gražu, kad Fed. 

8 skyrius,, suprasdamas svar
bą organizacinių reikalų, duo
da piavyzdi ir kitiems sk'y-
riams. Reikia, kad ir kitur vi-

bendra Kongreso komisija tu- : 

rėjo keletą susirinkimų. Nu
sitarta, kad Kongreso laike 
bus surengtas didelis koncer
tas, vadovaujant gerb. kun. 
J. Čižauskui įr dalyvaujant 
sujungtiems Detroito cho
rams, bei geriausiems soMs-J 
tams dainininkams, kurių ke
letas bus pakviesti net iš la
bai toli. Genb. kun. J. Ciiaus-
kas deda daug darbo ir pa
sišventimo, kad sujungtus 
chorus prirengus kuopuikiau-
siai. 

Paskutiniame komisijos su
sirinkime gerb. kun. Jonaitis, 
nors dar neviktuojas iš po 
sunkios ligos, apsiėmė daug 
reikalų atlikti: pakviesti da
lyvauti Kongrese Lietuvos 
Atstovą, pakviesti miesto ma
jorą, parūpinti delegatams 
ženklelius, informuoti Detroi-

C I C E R O J E 
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PRIE KUN. DE. KEMĖŠIO 
PAGERBIMO VAKARĖLIO 

APRAŠYMO. 
I » I • Į I » 

si atsimintų, jog besiartinant 
Federacijos Kongresui, lai-1 to anglų spaudą. 

STANLEY BUKAUSKAS 
Dažų ir Geležies Krautuvė 

Mes darome kon 
raktus mollavo-
imui, "#eneral 

pairing". Piešte 
ninkas. Karpen-
eris. Ksu p«-rdau 

gelį metų patyręs 
tuose darbuose. 

Esu nu-kunikas 
pirmos rūšies. No 
rodami gražiai iš 
puošti savo kam-
barHis kreipkitės 

pas: 

S. BUKAUSKAS 
1447 S. 50th Ave. Cicero. 

(in rear) 
Te*rf. L'kvro 8003 

kas yra nominuoti kandidatus 
i Centro Valdybų, užsimokėti 
draugijoms metinę duoklę ir 

Rengiamas taip pat didelis 
bankietas, - ' vakarienėj su 
muzikėle programa ir prakal-

p'arengti Kongresui įnešimų,)bornis. Paskutinę Kongreso 
kurie butų naudingi katalikų I diena bus bendros prakalboj 
veikimui ir mūsų vienybės 
stiprinimui. 

Detroit, Mich. 

Smarkiai rengiamasi prie 
Kongreso. 

Detroito kolonija rūpestin
gai rengiasi, kad Federacijos 
Kongresas visais žvilgsniais 
pasisektų. Kongresas, kaip 
jau žinia, įvyks rugsėjo -

' sept. 2, 3, 4 dienų. Išrinktoji 

Pastaba: By tuose gerb. 
kun. I)r. F. Kemešį visos ko-

jlonijos nuoširdžiai išlydėjo jį 
lietuvon^ o "Garsas" net pa
šventė specialų jam numerį. 

Žemiau dedame gerb. muau 
darbuotojos .pSapUįančių žine
lių is kun* J)r. F. Kemėšio 
pagerbimo ir atsisveikinimo 
vakarėlio, įvykusio Ciceroje. 

"Ant rytojaus po kun. Dr. 
Kemėšio pagerbimo vakare* 
Ii o, {vykusio Cicero j© 6 v. An
tano parapijos svetainėje 
"Draugo" raporteris pasiuku 
bino įdėti į dienraštį to va
karėlio aprašymą. Aprašymas 
kaipo toks butų geras ir gru
žus, jeigu p. raporteris butų 
Hurinkęs tikrų žinių ir pažy
mėjęs visų kas buvo, o ne 

V 

.«'jnu«nf,!Ll 

D A K T A R A I 
Telefoną* Boutevard 1939 

DrSABrenza 
MOS SO. A S H L A N D AVKNCE, | 

Chicago, 111. 
V a i ; • ryto iki 13 p ie t : 1 p o | 

I ptet Iki S po plet. 0:30 *ak. Iki 
Į 9:30 **k. 

* 

I M T 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47- t» 94. 
Vklandoi nuo t Ik! 12 dieną., noo t 
Iki I vii. rak. Nedėllomii nio I 

lkl S TBJ. po plota. 

f t e l e f o n ą * Beeley 7439 

Dr, I. M. Feinberg 

t 

Gydo apeolalial rtsoklaa r y m Ur 
m o t ė m lytiškas lira*. 

1401 Medinom Street 
•"-ntp. Weetenr s Ave. — Ot loego 
Valandoo: I — t po plotų T—t rak. 

sv. Jurgio parapijos svetai
nėje. Parūpinti kalbėtojus ap
siėmė p. Gustaitis, o didelis 
būrys moterų ir m e r g š i ų 
rūpinasi vakarienės reikalais 
Jų pavardžių kolkas neteko 

itspauzdiritas. patark iaf 
"f 
bus atspaiizdinlus 
renkami programų! apgarsi
nimai. ••' \ v 

Kongreso pramogoms nus
tatytos tokios kainos. Kon
certui: $1.50, $1.00 ir 50e. Va
karienei $1.50. Prakalboms 
50c. ir 25c. 

Detroitieciai tikisi, kad 
Kongrese dalyvaus ir nesenai 
atvykęs Amerikon Lietuvos 
Universįtciofc. Rektorius, did
žiai gerbiamas kun. P. Bučys. 

Centro Valdyba taip pa; 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Ava. 
T e k t . Lafayctte 4141 

Dr. A, Račkus >'ngr1>llc **£** "J£ 
Gydytojas, Chirurgas, Obs- * u s e "P**8**"*8 ^ b t t r 

tetrikas i r Specijalirtas praeitų metų Kongreso pro-
Elektroterapas. tokolas, kad butų galima is-

ISIMA TONSILUS — anksto turėti lyiomonę, ko
kius uždavinius buvo praeigas 
Kongresas uždėjęs dabartiniai 
Centro valdybai lšklauvsiį.is 
Valdybos raportų, bus leng
viau galima spręsti, ar Val
dyba savo •darbų atliko. Pro-
tokoliai kartu su metine apy 
skaitą bus išsiuntinėta sky-

t)—PMljmtui ••r^kla atrgtt, sa
li tmmS r%lgjU, I* ga& «MI 
I 
'Gali-sUaca' (tkm«^i taliyj*) 

Ir akmenli itapurao pvaltjo b« o> 
peracljo*. aa tam tlkromla mpk*-
liikomia prtemooamla b«t v&lataJa. 

ApfcMtnal M I • •usT%S1n* girdėjimą. 
tty*» viaafciaa Ugaa paaakmlacal. Ir }«J 

yra reikalaa darą operacija* 
Pratf l ja—Ij patamarlma talkia aava 

M M 
1411 So. 00 Ave. Cicero. UI. 
Oflaaa atidarytas: kaadt«« aso 1 ral. 

po plet lkl • raL Takara, 
Nadatlomn Ir 

ryta*. 

vien tik "smetona/' nugrie
bęs. Tai-gi šiuo noriu p. be
vardžio raporterio aprašymų 
pataisyt ir. vietomis papildyti. 

Vakaralis kun. dr. Kerne -
šiuir pagerbti sumanė ir ren
gė ne M. Sąjungos Chicagos 
Apskritys, bet Seimo Rengi 

/ . " ' I I .11 I A 
Tel. Boo levard 9190 

DR. A. J. KAEALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, 111. 

D r . M a u r i c e K a h n 
Gydytojas ir Ciiinirgai 

4631 8 . Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Valandai: j> 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

>flso Tel. Bmilcvard 9999 
litini. Tel. Drexel 9191 

DR.A.A.R0TH 
RLSAS GYDYTOJA* EB 

C H I R U R G A S 
Specialistas Moterišku, Vyriškų 

Vaikų ir r b q chronišką ligų. 

Ofisas 3103 S. Halstsd St 
Kampas 31it Str. 

Vai.: I š — 1 1 ryto: I — I p o 
T—8 rak. Ned. 19—12 d. 

*\^™&;$V^^ kuri ir dovanas 
^ «,«„ prr *&* ̂ ^ S a v o paskolos nuo 

f-les Brensaites, iki komisi
ja suras bud$ atiduoti. Tas 
sumanymas ižkilo Seimo Ren-

[girno Komisijos posėdyje, lai
kytam birželio 16 d., 1924, 
ponios A. K. Nausėdienės na
muose, kuriame dalyvavo p-
nia A. E. Nausėdiene, M. 
Brenzaitė, M. Vaičiūnienė, A. 
Nevulyte, M. Lukauskienė, A. 
Srubiene. Dalyvavusios narės 
nutarė sudėti jmau^autį visa 
tai, kas vakarėliui bus rei
kalinga. P-ni M. Vaičiūniene 
pirmininke komisijas paskirta 
vakarėlio programą vesti. 

Vakarėly dalyvavo galima 
sakyti, pati Chicjigos lietuvių 
katalikų šviesumiją, kuri su
važiavo pągepbti ir išlydėti 
didžiausį ir jžymiausį vkuo-
msnininką ir Amerikos Lietu
vių darbuotoją. Kalbų prie 

'*talo buvo daug, kaip p. ra
porteris pažymi, gal net ir 
perdaug, tik žymint spaudoje, 
šalę didžiųjų (darbais ir au-

III I I I l ! > VII, 

riams ir įteikta kiekvieram fginiu žmonių, reikėjo pažy 

t 

Tel. Boulevard 3686 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

ir 
CHIRURGAS 

3337 So. Morgan Str. 
\VALANDOS: 9—12 iš ryto 

Nuo 2 v. po piet iki 9 vak. 

Dr. CHARLES SEGAL 
Ferkėlo oavo ofisą p e aumeoia 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIALISTAS 

Dilovną, Moterų ir Yjrų Uąą 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 1—4 
po_ piety: nuo 7—*4.«0 
Nedoilomis: 10 lkl 13. 

Telcfonao Mtdway 3SS9 

atvykusiam Į Kongresą dele
gatui pirmą dieną. Apyskaita 
jau baigiama rengti spaudai., 

Kongresui nužiūrėti prele
gentai su referatais apie svar
biausius ateinančių melų ui-
davinius. Jie kviečiami dar jų 
sutikimas nėra gautas. Tad u-
pie tai bus skelbiama vėliau. 

Ateinančių metų Federaci
jos darbų planas buvo jau ta
riamas paskutiniame Centro 
Valdybos posėdyje., Kuomet 
planai bus apsvarstyti, jie 
bus paskelbti spaudoje, kucį 
visuomenė ir delegatai £alėti£ 
iškalno su jais apeipažinti i* 
Kongrese arba juos užkirti, 
arba atmesti ir savus pattjik-; 

l i t i . 
Fed. iokret. 

m 

Draugai 
Rūkytojai, 
Tai Neginčijamas Faktas! 

"Pereitą naktį aš lošiau pokerį ir 
stebėtina pažymėti, kad iš septy
nių lošikų, penki rūke HEL 
MARŠ. Jie įvertina gerą cigaretą 
tiek pat kiek aš, ir suprantama 
pasirenka HELMAR 

Jei jus niekad nesate rūkę Tur
kiško Tabako, jus nežinote, ko ne-

4 tenkate. HELMAR Turkiški eiga 
• retai susideda iš gryno Turkiško 

Tabako ir duos jums smagumo ir 
pasidžiaugimo su kiekvienu durne
liu. HELMARS yra Amerikos di
džiausi vertė cigaretuose. 

HELMARS yra absoliutiškai gry
ni ir įpekiuoti į kartono skrynu
tes, kad jie nelužtų 

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsitės 

permaina į Turkiškus 

MnaUtųkūA 
Gamintojai augščiąusios 

rušice Turkiški] Ir Egyptifiky 
ci«raretų paaauly. 

BOXES o/IO orlO 

Etjjj 
I.*'/ 

Lw 

:&d mm. 
tKISH r*'i 

H'i 
U*i 

«^«Sv 
SCI ;\\\\\\vNv 

-akarėlio įrengimo, to nepa-j SKAITYKITE IR PLATIN-

meti ir maži (augimų) eili
niai darbininkai. Taip, vaka
rėly kalbėjo pirmiausia M. 
Sąjungos pirmininke, "Mote
rų Dirvos*' redaktore. Keis
ta, kad p. raporteris paminėjo 
ponus Mockus ir Sekleckus ir J 
dar mažas mergaites, o nera
do reikalo paminėti eilinių 
moterų tarpo darbininkų. 
Baigdama turiu pažymėti, 
kad gražus vakarėlio įrengi-
mas daug priklauso nuo pa-

žimėjo. Be kitų pat gražiausio j 
daikto, kainuojant prieš $10, 

| kuris ant stalo visų akis trau
ke, buvo p-lės Brenzaitės do
vaną. Tai-gi p-lė M. Brenząi-
tė turėjo būtį pirmoji vieto
je, bet no paskutinėjo vietoje 
padėta". 
Mandagumą ir teisybė mylinti ų 

KITĘ "DRAUGĄ" 

3 = » 

neles M. Brenzaitės, M. S. 
Į Centro iždininkės, kuri dėlei 
kitokias svarbios užsiėmimų 

NAUJA MOKĖJIMO 
SERIJA. 

Nuo Vakar, dienos, šv. Anta
no Skolinimo ir Budavojimp 
draugija atidarė naują mokė 
jimų seriją. Kurie norite gali
te pradėti mokėti ateinantį p& 

priežasties negalėjo vakarėly) ned tel į, vakare 8-me mokyk-
dalyvauti. Labai gaila, kad Uos "kambary. 
p-ni M. Vaičiūnienė progra-j SUSIRINKIMAS. 

# ~ « 

j Telefonas Boulevard 9550 

DR. HARRY TETER 
DENTISTAS 

Setas dantų padaromas talpi 
kaip tik jasų pa^ų dantys. 

J Duodu gas. Peržiūriu X-ray Į 
H M 80. Halstad Str. 

Tel. Canal 0957 Vak. Canal 1118 

DR. P, Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandot: 10 lkl 13 ryte; 1 Wd • 
po plotų; S lkl • raku* 

i i * • • • • • • * • • • • • * • • • • • i » n . i . ^ 

į | i š_»mmm*ęjm**^U-*lt I M M M M I 

Remkite tuos pro(esijona-
lus, biznierius kuria į*mi«\ 
naši dienraštį "Drauge". 

mas vedėj»s išvarginėdama 
moteris, kurias prieidejo prie 

NE8VAIGINK SAVO KUO>Kr^ - ^ 
• Cfcriąn TeiA kūdikiui virkil, Mffu' priFU(lyti ii « nark#tilk«li, ww^i«. | 
kad "apaąlii^f ^ jo ik»ų»«ą n««iipaAtį nuo netvarkoj eaa«eki Ti4ujlų. 

Dar gerko—duokite jam truputį 

3 3 ^ M 1 3 1 H N T O 
tyri^ipk), aald»i»iskoBio, Iftro Vidurių p«Uu«gi»tpjo. iw* n*» avanriu. 
N«ra narkotiikg »iody. Ji* y * ^k k«fwi rvkktmi fcmblnąetja, p»da. 
ryu a ArioTtg'ifcurtV, !)N HęĮcJbsti nuo vidurių ųlkiettjĮao, vidupiu 
dieglio, nveSluMio. tudlkiai m«gtta jį. Jie net prato daugi**. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Jum aj>tiekoriug' parduoda B»roblno-«ifcx ui ttuką, 
Vbą pfaiyskite tfciiai į KjferttMtil. 

F. M>. R1CHTm & CO. 
»*.iH s*. 4tn u*~* imtom WY. 

Taipgi šį vakarą, spulkos 
metinis visų šėrininkų susi
rinkimais Direktoriai kviečia 
visus atsilankyti, nes reikės 

l jiiukti Įlieta direktorių, nes 
įą tarnyste jau užsibaigė. Tai-

Įpgi prašome atsinešti gautus 
t laiškus. 

Kas nesigarsina, to niekas 
nežino. 

Advokatams ir Vlaktaranis, biznie
riams ir veikėjams, perkantiems Ir 
parduodantiems, darbo ir darbininkų 
j ieškantiems — 

-r- vis iems "Prouf*" g»rslntis apsi-
moka. s-

Jei laiko aMUfi pašauk: 

Tel. Roosevelt 7791 

-*:B 

A. W. Y U S K E N 
Laikrodininkas. 

Uži«tlkauĮ 
avjųs ii 
i k r e « i j 

b » ir 
isa-a'se' 

uaTai-
mžiai 

u visa 
kias grra-j 

* ( * e - j 
węlry) 
plunks-

, brU-| 
as ir 

plaukų 
ktfpitno 

aSlrcas. 
Pritai-

kom a-
ktnius 
4^51 So 
Askbu»4 
A»pr 

ADVOKATAI 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

7 South Dearborn Street 
ROOBi lh%» T R I B Ū N E ULDG. 

Telefonas Randolph 1261 
Vakanąs: 2151 West 22 St. 

" S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 

l l o o m §04 — Tel. ftaiMlolf* S t M 
Vai.. I w l ryto lkl i po p N « i 
V a k a m l s SMS So. Halsted Str. 

Telef. Vardą 1011 

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

Metropolitan Stato Banko KaaM 
9901 W. 99nd St. Tel. Ganai M M 

*t***mm 

BALYS F. MASTAUSKAS' 
A D V O K A T A S 

Bures Lietuvos Atetorypea Va-
l i n f t o n e Patarėju. j 
Metropolitan State Banko Manto f 

9901 West 92nd Straet ] 

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

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

VAKARAIS: 
3301 & Hatetod st. VaL Blvd. tT7S 

• . r apart Panedėl io Ir 
Pėlayotoa 

• 

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

Oflaaa DldmleMy j : 
29 South La Salle Street 

690 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Vardą 4081 

į TeL Central a£0* 

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

| Room 011 Chicago Tempto Bidg 

77 VV. Wa«hington S t J 
[CICERO Ofisaa: PanedėM© 
51314 S. Ctoero Ąr . Tok Cicero 6030 
BRIDGEPORT Ofisas: KJtala vak. 
3290 S. Katotod S t Tel. Bon l .«79? 

~*&i*L -<&f<*>° -«e%*> 

- J. P. W A I T C I 
L a vv y e r 

HES 
LIETUVIS ADVOKATAI 

Dton.: D . 6 1 4 — 6 1 0 ^ 1 9 1 H. Dear- I 
b o m S t TeL B a n d a t o » lOOt 8I»6 
Vakaraia 10717 Indiana Are . 

Tet. Pannaaą 0077 

1 

SRJVBJAI 

! . • • • , , ' . ' ! . , 

Uoturis ^ ^ ^ 
U U W. »3fd M. 

Ctcaffo, m. 
Patarnauja laido-

InrėM kuoptsUu**. 
ftalkale toaldMn at-
•ttauktu o mano 

nodtaU. 
M . OMMU tfTl 

•Ht 

THOMAS KRYVVULET 
Pirmos Klesos 
KRIAUČIUS 

Siutai padaromi ant 
užsakymo. 

Visokių Styliy I 
Geriausia ir Didžiausia 

Kriaučiška Jstaiga 
1 vakarus nuo Ashland 
Valom, Prosinam 

ir Taisom 
i [Pirmiau po num.1702 W. 

47th Str. 
Dabar po num. 

147 U So. Hermtage Ave.{ 

— , 

CHAS. IVUOSAITIS 
VYRŲ IK HOTĘ1Ų 

RŪBŲ SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir O'CoeitiB 
naujausios mados. Atliekam 
darbą koperiausia ui vi
siems prieinamas kaiaa*. 

Valome, Daiome ir At
naujiname senus. 



* !į--i»^->-ir«irr.ilH(n 

BRANGUS ŽMOGŽUDŽIŲ Perdaug automobilių. ĮKuo-
APGYNIMAS. ' m e t perdaug motorinių maši-

Imi, turi but rasta priemonė 
Prisipažinusių miliomeriaus žmonių apsaugai. Turėtų 

Franks raiko nužudyme jau- but kitoks patvarkymas, kito-
nų žmogžudžių apg>Tiim\ii ne- kią važinėjimo sistema, 
sigailima pinigų. Kitaipgi. čia nebus galo 

Devyni proto ligų ekspertai 
ir. psyehiatrai ilgas laikas 
ekzaminuoja Nathan Leopold, 
jr., ir Jliehard Loeb. Renka 
įvairių faktų apie judviejų 
proto stovi. Tai visa bus pa
vartota apgynimui prasidėjus 
bylai. 

(Tiems visiems ekspertams 
mokama 200 ligi $1,000 per 
dieną. Didžiuma jų pakviesta 
iš tolimų miestų su Įvairiau
siais įrankiais ir mažinomis. 

Jų ištyrimai neskelbiami 
viešumon. Ekspertų ištyri
mais advokatai registruoja. 
Tai svarbi apgynimui medžia
ga. 

Byla turi prasidėti rugpiu-
eio 4 d., jei neįvyks bent ko
kių technikini,ų klinčių. 

žmonių aukoms. 

RŪGŠTIMI LIEJO. 
Kuomet Miss Hazel Chap-

pell, 449 Belmont ave., vakar 
rytų ėjo pro Belmont hotelj, 
ant kamipo Belmont ave. ir 
Sheridan road, staiga iš už
kampio spruko nežinomas jai 
vyras ir liejo į ja rūgštimi. 
Į veidą nepataikė, bet drabu
žius apliejo ir sudegino. 

Miss Chappell nežino to už
puolimo priežasties. 

ja kuri travo išrinkta nupirk-, 
ti Arnotą Dr-jos Dvasios va
dui J. M. Kunigui prelatui 
M. L. Itružui. Iš raporto pa
sirodė, kad komisija savo už
duotį išpildė gerai, mes į ko* 
misiją buvo išrinkti gabus dr-
jos nariai kaip p. Juoz. Lies-
čauskis, Bol. Sekleckis ir An
tanas MaŽiliauskis. Kadangi 
komisija turėjo labai mažai 
laiko savo užduotį išpildyti, 
tai ji atliko savą darbą la-

W i M . » L » . H . | i | i L H . H ! : i l J M! n _ ! • "i • • • ' JI n . i ' .H! • • - » * • Ifrft*, 8 - *g * 
Sutikau porą čigonių rr kefe-
to žydu. Kaip matvti visi e-
nervingai ctirbę kaip žmonės 
taiip ii* žydai $u Žigotais, kad 
kuogeriausiaį padarius pa
rapijai biznį. 

Reikia pastebėti, kad šiais 
metais parapijos komitetai, 

P R A N E Š I M A I , 
PRANEŠIMAS CHIC. VY 

ČIAMS. 

Liet. Vyčių Chicagos ap 
skritys laikys pusmetinį su 

labai darbštus vyrai, dirba sirinkimą liepos 12- d. 8:00 
su dideliu pasišventimu, už 
tai viskas gerai sekasi. 

Taipgi šiame piknike buvo 
leidžramos loterijon didelis a-

bai pagirtinai. Išdavė rapor- vinas ir gaidys. Girdėjau, kad 

i 

CHICAGOS ŽINIOS. 

NEGALIMA ŽAISTI SU 
UGNIMI 

(Tomis dienomis Cbicagoje 
žuvo trys jaunos mergaitės, 
kurios mėgino žaisti su ugni
mi. 

Mirusios mergaitės; 
Patricia MoClollan, 6 m., 

4108 Park Ave. Motinai iš
ėjus ji su degtukais pradėjo 
namie žaisti. Užsidegė dra
bužius, baisiai apdegė ir neil
gai gyveno. 

Lorraine Langon, 6 metų 
5£15 So. May ct. Apdeg: su
sikūrus lauke ugnį. 

Genevieve Stutor, 5 m., 1222 
So. 51 st, Cicero. Mirė ap
degusį nuo sukurtos ujgnies. 

ŽUVO GELBĖDAMAS 

Corbin A. Dunbam, 52 m., 
vienos Chicagos firmos gal
va, nuskendo Xorth Twin e-
žere, arti Flambeau, Wis. 

/Tai įvyko jam gelbstint nuo 
nuskendimo dvi mergaiti. 
Mergaitii išgelbėjo, bet patsai 
žuvo. 

AUTOMOBILIŲ AUKOS. 
Automobilių aukos Chica-

goje neina mažyn. Kas kiek
viena diena čia suvažinėjama 
keletas žmonių, daugiausia 
vaikų. I 

SVARBUS SUSIRINKIMAS. 
Kimbark State Banko de-

pozitorių susirinkimas, įvyks 
Sciredoje, liepos 9 d. 8 vai. va
kare, K. Strumilo svetainėje, 
Indiana ave. ir 107 gat. Visus 
depozitorius kviečiame daly
vauti Chas. W. Coleman. 

X Puikiai pavyko Antros 
Vartų par. piknikas. Parapija 
džiaugiasi. 

X Rytoj "Drauge" tilps iš 
Egipto korespondencija. 

X Chicagos l^lonijos smar
kiai ruošiasi -prie busimo 
* 'Draugo'' pikniko, 3 nigpin-
(*io d. X 

X L. Vyčiai |epaliauja vei
kę. 18 jų darbiį)tės mūsų vi
suomenė daug laukia. 

X Town of Ėake gyvai ju
da (Jiedrininkaį 

Vyčių Seimas. 
. L. Vyčių Seimo, komisija 
stropiai darbuojasi kas-link 
busiančio seimo 26 27 28 dd. 
rugpjūčio m. Jei ir toliau 
taip energingai dirbs, Seimas 

. bus įdomus ir jaukus. Jau 
laikas neilgas tik du mene-
nesiai, užtai visi kiek gali
me stenkimės apsiėmusias pa 
reigas atlikti. 

Presos Komisija 
S. Kimutis 

J. Bulevičia 

tų komisija, kuri buvo išrink
ta serijas padaryti leidžiant 
islaimėti labai puikių smuikc. 
Smuikės laimėjimas ir puikus 
balius įvyks lapkr. (Nov.) 23 
1924 m. Kadangi į komisijų 
yra įėję darbštus dr-jos na
riai kaip p. Bol. Sekleckis, 
Aug. Martinavičia, Kaz. Kak
ta, Ant. MaŽiliauskis, be abe
jonės dr-ja turės gerų pasise
kimų. 

Narys. 

šiam avinui ir gaidžiui nu 
pirkti pinigus sukolektavusi 
p. Šiauliene. Tai gražus irgi 
pasidarbavimas. Avinų laimė
jo Nr. 8, gaidį Nr. 95. 

Kiek pelno piknikas davė 
neteko sužinoti.. Jei sužinosiu, 
pranešiu vėliaus. 

Atsilankęs. 
, L 

• . . . Į i » 

BRIDGEPORTAS. 

WEST SIDB. 

Parapijos pikninkas pavyko. 
Sekmadieny, liepos 6 d. Na

tional G rovė darže, įvyko Au
šros Vartų par. metinis pik
nikas. Piknikas labai gražiai 
pavyko, nes pasitaikė graži 
dienų. Iki šiol, beveik kiek
vienų sekmadienį lydavo, tai 
žmonės negalėjo į piknikus 
atvažiuota nes kas nuvažiuo
davo, tai papuldavo į mau
dyklę. Sako iŠ "Naujienų" 
pikniko nekurie gryžę tik tre
čioje dienoje, nes reikėję iš
sidžiovinti. 

Daug svieto. 
Man teko nuvažiuoti apie 

antrų valandų po pietų į pik
nikų, o jau buvo beveik pil
nas daržas žmonių. Visi ma
tyti gerai biznį darė: Vyrai 
bandė savo jėgas ant "strai-
kerio", moterys mėgino savo 
liukės prie saldainių^ išalku
sius, Sųjungietės 55 kp. soti
no rastorane skaniais valgy
mais, ištroškę ėjo atsigerti 
"papso" ir kitų "minkštų^ 
gėrimų. Prie įvairių ratų tai
pgi biznis ėjosi matyti gerai 

"Pašventino". 

Paskutinis dienomis pradė
jo vaikščioti po namus ko
kios tai "biblistės" 
kinti 

vai. vak. prie 18 kp. (Town 
of Lake) ,Davis Squąre park 
svet., prie 44-tos ir Wood 
Str. 

Visos įmopos malonėsite 
skaitlingai prisiųsti dalyvh) 
į minėtų su-mų. 

Gerb. Vyčiai bukite taip 
malonus susirinkti ant hifko, 
kad nereiktų laukti apie va. 
landų ir pusę, kaip kad bu
tą praeitais- susirinkimais. 

Valdyba. 

REAL ESTATE 
m— 
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Perkam, 
parduo

dam namus 
ant farmų, 
ant namu. 
Visokiu* bl 
enlus. bu-
černes, gro 
sernes, avi. 
tomobillus 
ir lotus mai 

iiom ant namų. Su reikalais krei
pkitės; 

3404 S. MORGAN ST. 
Tel. Yards 1571 

» * • • » 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

Saldžiausios Širdies Viešpa 
ties Jėzaus Dr-tės mėnesini* 
susirinkimas įvyks antradie
nio vakare liepos 8 d. 7:30 v. 
vakare, Mildos Svetainėje, 
3142 So. H'alsted Str. Visi na 
riai malonėkite atsilankyti pa 

"naujų vierų". p , 'skirtu laiku ,nes yra svar-
;bių reikalų apsvarstyti ir at-

A. Mosteika 

= 

BRIDGEPORTAS. 

Visų šventų dr-jos darbuotė. 
Liepos 6 d. sšv. Jurgio par. 

svet. Visų, Šventų pašelpinė 
dr-ja laike pusmetini susirin
kimų, kuris buvo neperdaug 
skaitlingas. Svarstė rimtai 
dr-jos bėgančius reikalus. Vi-
sųpirmiausia buvo perskaity
tas laiškas nuo &v. Kazimie
ro Seserų kurios dėkoja dr-
ja i už 100 dolerių auka. ku
riuos iždinnikas įteikė laike 
koplyčios pfajsventinimo. To-
liaus išdavė raportų komisi-

A. f A. 
HENRIKAS 
SZYMKEWICZ 

mirė liepos 6 d. 11 vai. 
vakare 1921 m. 6 metų 
ir 0 mėn. amžiaus. 
Paliko dideliame nuliu-

dime tėvų Stanislovą, mo 
tinų Antanina dvi seserį: 
Elena ir Zofija. 

Kūnas pašarvotas 5937 
S. Maplewood Ave. Lai
dotuvės įvyks seredoje 
liepos 9 d. Iš namų 9 vai. 
bus atlydėtas į Aušros 
Vartų bažnyčių, kurioj i-
vyks gedulingos pamal
dos už velio sielų. 

Po pamaldų bus nuly
dėtas i šv. Kaz. kapines, 
Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugy.s ir 
pažįstamus dalyvauti šio
se laidotuvėse. 
Nuliūdę: Szymkewicziai 

mingesniam to darbo vary-
mui i>ns D. B. su Slapia Sluo- | s i v e s k , t e n a u « n a n A J P r , s , r a 

ta, lydėdama trepais ( s t e p - j ^ K ™ t o " ^ " ^ 
sais) "pašventino" ir liepė 
daugmus nebegrįšti į jos na
mus. Aš tai bent prisijuokiau. 

Svirplys. 

Lab. Sų-gos 5-tos kp. susi
rinkimas jvyko birželio 29 d. 
Šv. Jurgio mokyklos kambary 
2 vai. po pietų. Sekė rapor
tai iš vakarienės balandžio 
30 d. š. m. Gryno pelno liko 
$239.00. Šelpiant našlės ir 
našlaičius š. m. išduota virš 
$60.00. Komisija, išrinkta* pa
imti svetainę ir Šv. Antano 
dienai aukų rinkti B. Seklec
kis, T. Alelunas ir. Krutulis. 
Prisirašė tris nauji nariai. 
Narinių mokesčių įplaukė 
$7.50. 

Vincukas. 

AR ŽINAI KAD 

• . -
Šios šalies Kongresas 

priėmė naujus imigracijos Įs
tatymus, kuriuose leidžiama 
svetimšaliams gyvenantiems 
Suvienyjose Valstijose gryzti 
į savo gimtąjį kraštų ir pa
gyvenus metus gryžti atgal? 
Jei pasitaikintų priežastis 
svetimšaliui, išbūti Europoje 
dar šešis mėnesius, tai jis gali 
gauti leidimų tų padaryti. Ar 
tu žinai, kada rukai Helmar 
Turkiškus eigaretns, tuojau* 
matai skirtumų tarp Turkiš
ko tabako ir paprasto tabako? 
Jums bus malonų rūkyti 
Turkiška tabaką tik bandyk. 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, 111. 

I 

x— Telefonas Canal 7 233 

PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojimo Kontraktorlus 

Dažų ir Poperos Krautuve 
2838 SO. LEAVITT STR. 

ase 
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; f NAUJA LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ | 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif 
PAGRAŽINAM NAMUS 

Mallavojame, dekoruojame, kalsi-
muojame Ir popieruojame najnus, 
dedame stiklus i naujus namus. 
Mes tą visą. Tamstos darbą galime 
atlikti už pana prieinamą kainą — 
pirmą negru duosi kitam virš pažy
mėtą darbą, atsiklauskite kainos pas 
mus 

Kreipkitės: 
BRIDGEPORT PAINTI1CG 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted Str. 

Tel Yards 7282 
llllllt:HHIIIIIIHIIHIHHIHIIIIHIIIIIH«IIH> 

PARSIIHOOA 
Bučeroe ir grrosernS už tikrą, pasiū

lymą galima nupirkti ir su namu. 
Parsiduoda dolto, kad turiu 2 biz

niu. 
2050 W. 22 Str. 

SAVININKAS 
2210 W. 22 Str. 

ĮVAIRUS BIZNIAI 
» ~ 

ABNER H. GOHEN ' 
HARDWARE . 

Maliava, Aliejus, Elektros, Plum-
bing ir Namams reikalingi daly
kai. 

Ratilo {rengimai 

MARQUETTE MALT& HOPS 
PRODUCTS 

I Nesenai atsidarė nauja krautuvė Marąuette apie- | 
1 linkėj. Užlaikome geriausios rūšies selyklą ir apinius, 
1 iš kuriy galima pasiįaryti labai skanaus gėrimo. 
i Taip pat užlaikome pilną eilę reikalingu dalykų 
S darymui skanios giros. Atsilankykite mūsų krautu- j 
I vėn ir duokite mums progą jums patarnauti. Mūsų 
" kainos prieinamos kiekvienam. 

Užsakymai per telefoną priimami ir pristatomi. 

Prirengta maliava gal. $1.50 

2202 W. 22nd Str. City 
Tel. Canal «4."»« 

i Savininkas 
JOHN J. KAMINSKAS 

1 6250 So. Campbell Ave., 
| Telefonas Prospect 2415. 
ItlHIUIIIHUIIIIIIIIIHIIinillUnillllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlII 

AUTOMOBILIAI 
Didelis bargenas visokių ruSių 

garantuotų karų. Iftmokesč iais, 
ar mainais. 

Blvd. 8778. 
Mes perkame karus u ž Casb* 

Pinigai skolinami ant karų 
cuomet jus jais jau važinesite 

SHERMAN AUTO SALES 
4614 So. Ashland Ave. 

' - - - • • — 

Lietuvos Biuras prie Forei 
gn Language Information 
Service, 119 West 41 st. Str., 
New York CLty ,ieško žinių 
apie Juozą Rush, kuris gy
veno 1439 S. 49th Street, €i-
cero, UI. 

Kas galėtų suteikti kokių 
žinių malonėkite pranešti. ' 

E S T A T E 
Perkam, 

parduodam 
Ir mainom 
namus, far 
mas taipgi 
ir visokius 
blcniua. 

Barba at 
liekam grt 
ltal, pigiai 
Ir gerai. 

Krelpki-
tėa: 

3352 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 9641 

»mmmm m m I 
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BUK G U D R U S 
Pasitelriauk, kol dar yra lai 
ko išsirinkti gerą vietą 
Marquette Manor. 

PASINAUDOK PROGA 
del gyvenimo puikiausiame 
lietuvių distrikte Chicagoj, 
kur gvvenimas bus malonus 
Arti s v. Kazimiero Vienuol. 
j r Marquette park, kuris 
bus vienas is gražiausių 
parkų visame mieste. 

MES PASTATYSIME 
kokj tik namą Jus norite 
Marquette Manor. Mūsų 
kainos visiems prieinamos. 

WEBER & MLIAMS 
2516 W. 63rd str. 

Telef. Republic 1932 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FĄBIONAS CO, 

808 W. M SI. CMeip 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RASTUS. 

.'asekraingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. 9 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skoliname ant pirmi 
\tnorgičių. 

Mes taip pat 
Perkame Ir Parduodame plr-J 

jnus morgičius po $500.00 ir augr 
ločiau. 

Norint platesnių informacijujj 
[kreipkitės pas: 

JUSTIN MACK1EWICH 

MORTGAGE BROKER 
!REAL ESTATE L0ANS 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

VWE GEEVUM GIRLS 
HM^RY.SIS! WEREGOlNGTO MEE 
M^.M'NUTTY QUT IN THE P&Ri< 
A>ND TAKE A WALK' j — ~ ~ 

NORINT NAMU IR 
\ BIZNIO BARGENĮĮ 

Visokių rusiu pamatyk 

L. J. JACOBSON 
3002 W. 59th Str. 

Kampas Saoramento 

Nauji 2 flatų namai 6-6 kamb. 
Brighton Parke lengvais išmokė
jimais. 

Special Bargenai 
AugStos ru-šies namai. 2 flatų 

ka tik pastatyti 5-5 ir 6-6 kamb. 
Marquette Manor. Specialia kai
nos ir specialės išlygos ant Siy 
namtį. 

Bargenai 
Pasirinkimui bisniavi kampai ir 

vldurinte.1 tuSti 'lotai augfttos kle-
sos JiletnvHįt ApWlnk?j Geriaastos 
Bisniui Vietos. 

Kriaučiams. barberiams, kviet-
ktninkaras. auto salesrooms, gara-
džiams. bu^rnSms, hardware ma
liavos ir rakandų krautuvėms ir 
daugybe" kitokių biznių. 

Norint platesnių informacijų 
kreipkitės pas: 

L. J. JACOBSON 
3002 West 59th Str. 

Kampas Sacramento 

* -

Skaitykite "Drauge" 
Real Estatų Borgenus. 

\ 




