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Komunistas Peršovė Aus BELGAI NEGAUS ATLY
GINIMO Iš VOKIETIJOS. 

AUSTRIJOS IŠGELBĖTOJAS VARGIAI PERKENTĖS 
SOPULIUS IR IŠGYS 

KANOIER1S UŽPULTAS GRYŽUS JAM PO PAMALDŲ 
IŠ PROVINCIJOS. 

TUOJAUS PIKTADARIS PATS MIRTINAI 
P E R S I Š O V Ė 

Privalo kreipti! f reparacijų 
komisiją. 

GENEVA, b ir i 3. ' — Karo 
laiku vokiečių militariniai au

toritetai dešimtis tūkstančių 
beįcjij iš Belgijos deportavo 
.Vokietijon ir tenai juos vertė 
sunkins darbus dirbti. Dau 

mN0R' T ™ " ™ MISBE 2UV0 22 MER-
——. 

r i gelis belgu toje nelaimėje mi
rė. Paliko jie moteris naš
ios ir vaikus. Kitiems po ka
ro pavyko gryžti atgal tėvy
nėn. 

VIENNA, birž. :J. — Trys 
šūviai paleista į gryžusį čio
nai sekmadienio vakaro Aus
trijos knivrlicrį monsignorą 
Ignai Soipol. Kanelioris jry-
žo po pamaldų iš artintojo 
miestelio. 

Pavojingai pašautas kanc-
lieris sudribo. Tuojaus pa
imtas ligoninėn, kur išimta iš 
jo plaučių viena knlipka. 

Kitom dviem kulipkom su- štios. 
žeista jam veidas ir petys. 

Galvažudžiu pasirodė gėle- Socialistų laikraštis Mor-
zinkolio darbininkas Kari Ja- ^on praneša, kad Kari Javo-
vorok, jaunas komunistas. Po rek savo darbdaviui nusukęs 

matytos komplikuotos.. 
Visi Austrijos valdžios na

riai susirinko ligoninjėn. Bot 
nei vienam jų neleista kalbėti 
su kanelierium. 

Tūkstančiai Vienuos gyven
tojų susirinko priošais ligo
ni no. Smerkia jie komuius-
tus. Begalo apgaili kanclie-
rį Soipol, kuris Austrija iš
gelbėjo iš finansinės pragai-

i 

pasikėsinimo jis mėgino pa
sidaryti 'galą. Pranešta, mir
štąs ligoninėj. 

Po skaudžios operacijos ( čiaus pirm to nužudžius Aus-
kanclieris Soipol pasirodo tu-11 rijos kanclierį. 

nemažai pinigų. Bijodamas, 
kad nclmfų sušoktas, jis nu
sprendė pasidaryti gal.*),, to

ris pilną sarnoiic. Garsus vil
tos chirurgas, prof. Eisols-

(li policijai jis išpažino, 
kad jis veikęs pagal Įsakymo. 

borgor pranešė, jog kanelie- * Klausiamas, kas jam liepė į 
riui operacija pavykusi, jei kanolierj šauti, jis atsisakė 
nepakils bent kokios nepra- pasakyti. . . 

Marx Pasilieka Vokiečiy Vai-

Pasibaigus karui, tie visi 
deportuoti belgai,, likusios 
našlės ir kiti įkūrė sąjunga.— 
apie 80,000 nariu. Ta sąjun
gą iiižvodė bylą išreikalauti iii 
Vokietijos atlyginimo nuken
tėjusiems del to deportavimo. 

Tam tikslui sudaryta komi-
sija iš vokiečių, ir kiti) šalių 
reprezentantų. Komisijos 
pirmininku paskirtas jjveiea-
ras juristas Paul Moriaud. 
Komisija koletą mėnesyj 
svarstė atlyginimo klausimą. 

Pabaigoje išspręsta, jog nu 
kentėję belgai negali gauti 
atlyginimo, nes Vorsailleso 
taikos sutartis jau turi pažy
mėjusi reikalingus pokarinius 
at pildymus arba roparaicijas-
Dėlto, iš Vokietijos dukart at-
lyginimo negalima išieškoti. 

Nukentėjusiems belgams 
patarta ^kreiptis į reparacijų 
komisiją, kuri veda visus at-
pildymo reikalus. Gal ta ko
misija galės gauti aelyginimą. 

Ypač priešinasi svetimų salių 
firmos. 

BŲfe^OS AIBES, Argen
tina,, geg. 30. — Žinomas Ar
gentinos pansijjų Įstatymas, 
kuris techiukstiai neva vykina 
mas, išnaujo atidėtas toles
niems laikams, kuomet įstaty
mo vysjniurui griežtai pasi
priešino amerikoniškos, t ang
listais ir didžiulės Argentinos 
firmos. 

Abelnai spėjama, šalies ad
ministracija nevartos griežtų 
priemonių versti darbinin
kus ir darbdavius mokėti ase-
smentus pensijų fondan. Pre
zidentas tokia padėtimi nepa
tenkintas ir tik laukia, kuo
met kongresas tą įstatymą 
pertaisys arba visai atšauks. 

Pirm koletus dienų darbi
ni nkų unijos nubalsavo nemo-
Jdėti asesmontų. [Tuo tikslu 
čionai įkurtas kgalis ofisas 
apdrausti darbininkų intere
sus, jei valdžia kėsintųsi ką-
nors griežtesnio veikti. 

Mažesnės firmos tečiaus y-
ra baimėje. Kuomet valdžia 
nedrįsta prisikabinti prio di
džiulių firmų, visuomet ji ga
li imti nagan mažesniąsias už 
nemokėjimą, paskirtų sumų 
pensijų fondan. 

Ketvirtoji savaitė baigiasi 
ir pensijų įstatymas yra lavo
nas. Tuo tarpu kongresas 
kažko laukia. 

LOS ANGELES, Cal., birž. 
3. — Čia sudegjė mokykla, ži
noma kaipo Hope Uevelop-
ment School for Siibnormal 
Children. Žuvo liepsnose 22, 
mergaitės. 18 kitų suže i s ta ! t y d i n a 

Prenueias Poiiicai e 
At&istatydino 

PARYŽIUS, birž. 3. — 
Franeijos premieras Poinca-
re su savo kabinetu atsista-

ir paimta ligoninjėn. Iš pa
starųjų kai-kurios nepagys. 

Tai buvo privatinė įstaiga. 
Mergaitės buvo užlaikomos se 
name dideliame mediniame 
laužė, iš kurio išsigelbėjimas 
nebuvo galimas kilus gafsrni. 

PRANEŠA APIE GERBŪVI 
ISPANIJOJ. 

MADRIDAS, birž. 1. —So
cialistų ir visų raudonųjų u-
jama ir šmeižiama Ispanijos 
direktoriato valdžia pagaliaus 
pasirodo, kad ji, ta valdžia, 
šaliai &yra tikras palaimini
mas. 

Nes visoj šaly pakilo ger
būvis, kokio senai nebūta. 
Tik viena militarinė kampa
nija Morokkoj daro daug ne
smagumų valdžiai. - Tečiaus 
ir šiuos nesmagumus norima 
šiaip-taip pašalinti. • 

Socialistai nepakenčia šios 
valdžios, nes neturi progos 
žmonių minias kurstyti ir iš
naudoti. 

Prezidentas Millerand Ely-
see rūmuose priėmė pręmierą 
ir visus kabineto narius. At
sisveikinant į juos preziden
tas atsiliepė: 

"Tamstos, žinote. kelią į 
Elysee rūmus. Turiu vilties, 
jųs gryšite čia.atgal.'' 

Šis pareiškimas aiškinamas 
taip, kad prezidentas neturi 
pasiketinimo pasitraukti iš 
prezidento vietos. 

NeŽijurint to, visi kairieji 
parlamento elementai susijun 
gė ir stato griežtą reikalavi-
mųy idant prezidentas Mille
rand atsistatydintų, taip kaip 
padarė premieras Poineare. 

Be to, tie patys kairieji iš
sprendė, kad nei Herriot, nei 
kas kitas nebepriimtų premie-
rystės nuo prezidento Mille-
rando. 

Tokiu būdu Francija ineiua 
nepaprastai! politinin krizių. 
I š to gali kilti nepaprastos 
komplikuotės. Prezidentas 
gali kartais paleisti ir patį 
naują parlamentą. 

C H I C A G O J E . 

— 

RUHRO KRAŠTO ANGLEKASIAI 6RYŽTA DARBAN 
BERLYNAS, birž. :>. —-jtija ir kitos kelios mažesnjos 

Buvusia kanolioriaus \larxo partijos reiškė juomi pasiti-
ministerių kabinetas su nežy
miomis atmainomis vakar iš
naujo gryžo valdžion. Užsie
nių reikalu ministeriu pasili
ko tas pat Stresomann. 

Tai įvyko, kuomet, naciona
listams nevyko sudaryti koa-

kėjimo. 
Anglekaaių streikas Rųlvro 

krašto atšauktas ir šiandie 
atnaujinami darbai. 

Darbininkai ilgai streikavo* 
ir begalo pavargo. Tečiaus 

, i svarbiausiom tikslo neatsio-hcinio kabineto, kaip JIO iro- . , J \ . -
, , . v ke. Jie norėjo iškovoti ( va-

vo mano, kuomet vokiečiui •' 
landų darb-ą dienoje. Vie-visuomenė palinko prie eks

pertų planų, kuriuos kanclie-
riaus Marxo valdžia pripaži
no ir sutiko vykinti. 

Be to, kanelierius Marx iš
naujo stojo vokiečių valdžios 

ton to jiems padidinta nžmo-
kesnis už darbą f) nuoš. 

Darbininkus su kasyklų sa
vininkais sutaikė specialis vo
kiečių valdžios arįitrae, Dr. 

priešaky, kuomet liaudies par Syrup. 

JAPONAI PRIEŠ AMERI
KONIŠKUS MISIO

NIERIUS. 

-

spėti apleisti Japoniją. Sa
ko, Japonijai busią geriau at
sikračius nekrikščioniški) A-
merikos idėjų. 

NEŽINIA, KA AMERIKA 
ATSAKYS. PRIPAŽINO BOLŠEVIKŲ 

VALDŽIA. 
•m* 

TOKYO, birž. 3. — Kai-ku-
riose Japonijos dalyse pakel
tas boykotas amerikoniškiems 
misionieriams. j ^ASHINGTON, birž. 3. — 

Metodistų misijos mok>k- j a p o m j o s n o t a protestas del 
los mok>'tojai šiame mieste į- j a p o l l ų išskyrimo • čia gauta. 

g Koks bus Suv. Valstybių at-
CHICAGO. — Oro biuras sakymas, nebežinia. Sakoma, bolsevistiue Rusija ir to pa-j WASHINQTON, birž. 3. 

nusako šiandie nepastovi) orą prezidentas ir valstybės sek- sėkmėje (Kinijos valdžia pri- Aukšeiausioįd .Teismo vyriau-
ir daug šaltesnį. | retorius studijuoja protestą, pažino Maskvos valdžią. šias teisėjas/Taft susirgo. 

NORI ATSKIRTI NUO 
KABINETO TEISINGUMO 

DEPARTAMENTĄ. 

Teisingumo sekretorius 
neturi prisidėti prie 

politikos. 

BLOGAS ORAS KENKIA 
DERLIAMS. 

AVASHINGTON, birž. 3. — 
Pranešta, kad ropublikonų 
partijos nacisnalėj konvenci
joj Prezidentas Coolidge tu-
ręsiąs 1 066 balsus. 

PELNO AUKŠTESNI 
UžMOKESNJ. 

. — . 

Pradėjus birželio 1 dieną 
Chičagoje gatvekarių ir vir
šutiniu geležinkelių tarnauto
jai — konduktoriai ir motor-
menai, ims didesnius užmokės 
niu8 už darbą, kaip perniai 
streiko laiku buvo sutarta. Iš
eina: po keletą centų daugiaus 
valandoje. 

baigia savo dienas be jokios 
naudos visuomenei. 

Abudu žmogžudžiu prisipa
žino vra ateistu. 

GYDYTOJŲ SUVAŽIA
VIMAS. 

Amerikos Gydytoji) Sajtm 
ga turės konvenciją Cbh?ago-
je. Konvencija prasidės bir
želio 9. Sakoma, suvažiuos 
mažiausia lÔ pOO gydytojų. 

|Irs. Lilian Jonės, 34 m., iš 

— > 

WASHINGitfON, birž. 2. — 
Kongrese imtasi darbuotis 
Teisingumo departamentą at
skirti nuo kabineto, ty. nuo 
politikos. 

"VVheeler-Brookh'art komite
tas, kuris tyrinėja Teisingu
mo departamentą, Kongresui 
rekomenduos tą departamentą 
perdė m reorganizuoti. 

Nusakomas maisto pro
duktų pabrangimas. 

WASHINOTON, birž. 2. -r-
Šįmet nepaprastai vėsus pa
vasario oras ne vien pakenkė 
kviečių derliui, anot apturi-
mn žinių, bet ir kitiems . ja
vams ir daržovėms. Jei arti
moj ateity oras neatsimainys, 
tai bus dar blogiaus su šįme-
tiniais u/derėjimais. 

Kai-kas jau iš kalno nusa-
kor kad del negražaus oro ga
li pakilti farurų produktams 
kainos. Keikia suprasti, ne
bus tai farmerių laimėjimas, 

NKW YORK, birz. 0. -
Cia praneša, kad demokratų 
partijos nacionalės konvenci
jos restorane nebusią svaiga
lų. 

Gatvekarių bendrove skuiT ,,. . . . .. , . [ligonines taxieab paimta na-
uziasi, kad ji per motus vie-l -* 
nioms darbininkams išmokau- ™' V a ž i u 0 ^ n t J1 mnL 

ti virš 29 milionų dolerių. 
Vidumiesty suimta du įta 

riamu plėšiku kurių viena* 
nešėsi pastos maišą. * . 

VISI ŽYDAI. 

Tyrinėjimų raportas bus su 
darytas iš dviejų dalių. Pir-'bet trnstų. Vartotojai už vi-
moji tlalis palies svaigalus, į ską turės atsakyti, ypač mie-
kurių pirklybą įveltas depar- stuose. 
tamentas, ir rekomendacijas Trustai naudojasi kiekvie-
patraukti tieson itariamus kai 
tininkus. Antroji dalis palies 
departamento reorganizavi
mą. : ;|H 

Kas link reorganizavimo, 
tai svarbiausias daiktas depar 
tamentą išimti iš kabineto są
stato, taip kad jis visai sky
rium butų vedamas ir su po
litika nieko bendra neturėtų. 

na proga. 

PEKINAS, birž. 3. — Pra
nešta, kad Kinijos valdžia at
naujino taikos derybas m 

NELEIDŽIA SIŲSTI AMUNL 
OJOS LENKIJON. 

PRAHA, birž. 3. — Gink
lų ir amunicijos ištaigose 
Skoda staiga darbai pertrau
kti Įstaigų darbininkai ko
munistai atsisakė krauti į va
gonus amuniciją, kuri turėjo 

KAGOSHIMA, Japonija, b. 
3* — S. Valstybių armijos la
kūnai vakar čia atskrido. Tai 
paskutinis sustojimas Japo
nijoj. . 

MOKINIUS APVOGĖ. 

Leopold ir Loeb, abudu jau '—" 
nu studentu žmogžudžiu yra Mūrininkams šiandie darbo 
žydu. Nužudytas Robert valandoje mokama $1.50. :Ki-
Franks vaikas taipat žydas, tos unijos taipat tiek reika 

Tad pasirodo, kad čia žy- jauna, 
dai turi susikrovę milionus, " 
jn galybe ir vi^omenė apie p m G y K U R S » > 
juos nieko nebežino. •;•»*;?•>¥ 

Išmintingi rabinai už tą Lietuvos 10 litų 
jaunimo patvirkimą kaltina Anglijos sterl. svarui 
jo tėvus, kurie atsižadėję sa
vo pratjėvių tikėjimo — juda
izmo, užsidarę turtų kevalan 

Lietuvių bendrabučio, Did
žioji g-vė 12 buv. .(ban^Si) 
mokinių pereitą antradienį 
pavbgjė baltinių, porą oilių 
viršutinii) rūbų ir kit. Nuo
stoliai siekia ligi 800,000,000. 
Piktadariai patykojo kada 
mokiniai buvo išėję pusry
čiauti ir pritaikę raktą įlindo 
į vieną kambarį. Vogdami 
paliko savo sermėgėlę, kurią 
nunešus policijon ir nurodžius 
Įtariamąjį asmenį vagys su
gauti, tik daiktjų nebėra. Jau
ni vagiliukai suskubo juos 
parduoti ir tuž gautus pinigus 
pasigerti. 

Franeijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 

Šveicarijos 100 fr. 17.78 

$l.t» 
4.30 
5.10 
4.34' 

AB ŽINAI/KAD 
Vokiečiu mokslo vyras "Dr-

but pasiųsta Lenkijon ir R n - ; a s Janert tvirtina, kad iodi-
munijon. Sako, tos dvi vals- n e yra labai gera žmogaus 
tybės neprivalo ginkluotis. sveikatai — ji siu-eguliuoja 

Skoda įstaigas valdo fran- žmogaus temperamentą, ypač 
euzai. , miegą. 

Ar žinai, kad 100% grynai 
Turkiško Cigareto yra geriau 

! šias rūkymas, o tokių Cigare-
tu yra Helmarf (Apgr). 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
a P E R 

DRAUGĄ" 
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun

čia ir geriausiai patarnauja.. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką ŪKIO BANKĄ. 

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

"BRAUOAS,»\PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, UI. 

Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vak 
Sekmadieniais uždaryta. 
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UBTUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS >r 

Ehu kasdieną išskyros nedeldienius 
Ketams |6.00 
Fttaef Metą $3.00 

Ui prenumeratą mokaai iakalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nno Naujų Metų. Norint permai
nyti adresas visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant krasoje ar ex-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus i registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 
3334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 
Tel. Roosevelt 7791 

NIIIIIHIimilHllllllIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIU 

TRUPINIUKAI 

pavajaus jokio karo, — ioi 
žinok, žmogeli, kad Jau kui"as 
nebetoli. 

Ir tik tuomet susilaikys jis 
nesipešę, jeigu dar jaučiasi 
ne už tek tinai išsimiklinę, nega 
na ginkluoti. 

-Afe 
Antradienis, birž. 3. 19^4 
m m 

Kinija. 

Katalikų Bažnyčia smar
kiai auga įvairiose šalyse. Ne 
vien tik -Ilollandija stebina 
pasaulį šiuo žvilgsniu, bet ir 

Ar bus karas tuojau, ar bus!tblyiufa, nekultūringa Kinija 
jis keik vėliau, du dalyku y- jneužsileidžia. Ir-visur, kur 
ra neabejotinai pramatomi. j tik Katalikų Bažnyčia- plin-
Pirma, kad bus tikrai. Ant- ta, ten žydi mokyklos, kuria -
Msj kad susidaužąs tiem dviem}** prieglaudos, ligonines. Tas 

bolševį- aiškiausiai matyti iš įvairių 

KATALIKU PASAULY. ŠVENTOJO TĖVU MAUS žiflis 
XI BASTĄS J . M. KU». ********* „ 

U I VMtttlII Kšun. Mykolui Krusui. 
Mj L| KnuSUIi 

I 

nJV* VIENUOLIKTASIS. 
poram. 

Mylimsai Sūnau: — 
Pasveikinimas i.r Apaštališ 

kas Palaiminimas. 

(P.) Kardinolas Gasparri, 
Č&kretorius 

. . . .• 

moliniam puodam -
kiniai Kusi jai ir poniškai Len 
kijai — jiedu abudu suduž. 
Sudužus puodams iš jų pasi
pila, kas buvo viduje. Rusi

jos puode prisirinko labai j666 studentus; Mažosios Se-
daug supuvusių bedievybės minarijos 1,82G 'auklėjo. 

mokyklų typų išsivystymo. 
Didėsės Seminarijos Kinijo

je, kur dėstoma filosofija su 
teologija, 1923 metais turėjo 

Daug kartų buvo rašoma, 
kad Rusijos bolševikų valdžia 
jau, jau baigia savo paskuti
nes dienas. O ji gyva iki šiai 
dienai. Liovėsi žmonės tikė-
j£ į greitų pasaulio baidyk
les mirtį. Bet ateina iš Rusi
jos žinių, dėt kurių ir bolše
vikams yrisetitų susimąsty
ti. 

Iž Rusijos pradeda bėgti 
'Žydai ir Lenkijos parubežyje 
. prade tda žaibuoti lyg prieš 
karą. 

Daugiausia žydai prisidėjo 
prie Rusijos bolševizmo Įstei
gimo. Per tuos šešius metus, 
kuomet pasaulio spaudoje bn 
vo dedamos krūvos žinių a 
pie bolševizmo greitą žuvimą. 
Bolševikijos žydiški komisa-

pulių, o Lenkijos puode įgrū
stas yra mūsų Vilnius. Kuo
met tiedu puodu siuluž, Lie
tuva turi būti pasirengus ir 
iškritusi iš Lenkijos Vilnių a t 
si imt i, ir apsisaugoti, kad su
daužytos bolševikijos supuvę 
purvai jos neapatškytų. 

Lietuvai reikia būti tvir
tai ir kunu-ginklu ir dvasia 
— katalikybe. Tuometi Lietu 
vos ištvermę neabejotinai bus 
apvainikuota laimėjimu. Kad 
bolševizmas pramato savo ga
lą, šiomis deinomis dar vie
nas įvykis parodo. Austrijos 
atstatytojas įg visiškų griu
vėsių, švariausias ir gabiau
sias ValstyU's vyras Europo
je, kanelieris Seipol Vienoje 
kažkokio komunisto tapo sun 
kiai sužeistas trimis šūviais. 
Per porą metų Austrijos val
dymo, kanclierio Seimelio ge
nijų pastebėjo visas pasaulis. 
Austrijos gyventojų Omilijo-
!iai literaiiai tapo apsaugoti 
nuo bado mirties vien tik kan rai krovė sau krūvas pinigu,,"110 ,)UUU l l l l , l w w r i 

•važinėjo tokiais autoiiiobk*&*?* Seipelio dėka. 
liais, kokiais nei Amerikos ini -Bet l)i\. Seijieiis yra katali

kų kunigas. Ir komunistas pa 
^iryžo jį nužudyti. Matyt ko

tuos, kurie drįso pardavinėti imunizmo velnias susirgo des-

TRtUffSS IHftOS. 
• I H ^ — ^ | W 

Ką, reiks Poincarė? 
Paskutinė dabartinės Fran 

eijoje valdžios diena^^- 4 bir-
Dafoartinis Chciagds Arki- Iželio. Plačiai kalbama, kad 

vyskupas, Mylimiausia Mūsų poincarė vulbiosiąs Ameri-
Sunūs, Jurgis AVilhelmas fcon/ Kiti spėja, Imk Poinca-
Mundelein'as, Šventosios Ro- įg Am. Valst, Washing4oae 
mos Bažnyčios Kardinolas — u & m j į a s dabartinio Francijos 
Kunigas, dabar viešįs Romos ] ambasadoriaus p. Jusserand'o 

MKO MBITOri 
IŠUMK, 

• « • 

Tikrai nepaprastos iškil
mes įvyko sekmadienį sv: Jur
gio parapijoje Cbicagojc. 

Iš ryto4 anksti aplink baž
nyčią žmonių, kaip skruzde*-, 
rynas. Nainai, >bažnyčv$s fraf-
iai ir durys papuošti vaini
kais, vėlįavomia lietuviško-
mis, amerikoniškomis ir šV. 

Kurijoje, plačiausiais žodžiais 
išgyrė Mums Tavo pasišventi
mų ir darbus, kuriems esi iki 
šiam laikui atsidavęs, eida
mas parapijos ganytojo pa
reigas. 

Norėdami paties purpura 
dabartinio Tėvo norams pri
tarti, taip jau Tavo nuopel
nus ir darbus 'atatinkamu at-
1 

lionieria nevažinėja, gėrė ca
ro brangius vynus, ir šaudė 

peraeija. 
Kun. Seipelis pagys grei-

ėiausai, Austrijos gyventojai 

O komunistinis užmušėjas 
šovė sau į kaktą. Toks pat 
likimas ir vi-o bolševizmo. 

Anthony Matre. 

ROMA VALERIJONO LAIKAIS, 
PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA. 

Vertė A. Matutis. 

. 

rusišką "nranšalnę-samogon-
-ką." Gerai buvo jiems Rusi-
* joje gyventi, ir j it* nebėgo. 
.Dabar pranešama, kad,Lenki- j . l J ) i p s a v o gc,|fo>t0ją — kentė-
jjon ir į kitus kaimynius k r a š j t o ^ t,.u. s t i j ) r i a u s * i m s l a i k v _ 

tus sunkiasi komisarinė lydi- j ^ 
ja nepaprastai, apsčiai. 

Žydai, kaip žiūrės. Prieš 
j skęstant laivui, žiurkės pra-
'. deda pirmosios kraustytis 

lauk. Jos nujaučia. Ar gi iš 
iš tikro žydų kumpanosis už 

* uostų pagalinus bolševizmo 
smukimą? 

/ 

* Kad kas panašaus gali į-
vykti,' rodo prieš nudiinvui 

' griausmai Rusijos — Lenki
jos pasienyje. Vilnijoje, parų 
bežyje su Rusija, sukilę bal-

rtgttdžiai išpjovė buri lenkų ka 
reivių. Pranešama, kad jau 

\ senai tenai komunistinis bru
zdėjimas nedavęs lenkams ni-
mybės. Vuršavos valdžia kalti 

\ na Rusiją už kurstymą Mas
kva kaltina Lenkiją už skitui 

. dimą tautinių mažumu. Imta 
rašyti vieni kitiems trenks-

- miugas piktas notas. Trockis 
" u'aro Lenkijos pasienyje karo 
' manevrus. Lenkija daro Uu-
'. >ijos pasienyje karo manev-
5 rus. 

Ir visi * *bužijasi," kad ne-
i maną kariauti, 
i t 

4'Aušros" Universitetas Cha 
nghal'uj turėjo 353 studenv 

tus, o augštoji mergaičių mo
kykla, " Rytinė žvaigžde" 
Zi-Ka-Wei 1923 m. turėjo 409 
auklėtines. Antrosios — »aukš 
lesnės mokyklos turėjo 5,593 
mokinius; pirmosios — aukš-
tesnėsės — 10,943; o pra
džios mokyklas lanke 44,583., 

"Maldos * mokyklas" (ku
riose mokinama katekizmo, 
maldų, ir plati rašto pradžia) 
turėjo 197,834. Viso katali
kai Kinijoje mokino ir auklė
jo 253,953 vaikučius. 

Į katalikų mokyklas •no
riai siunčia stabmeldžiai tėvai 
savo vaikus. Tai rodo jų pa
sitikėjimą, misijonieriais. Clm-
nghai mieste 1910 m. katali
kiškose mokyklose mokinosi 
1,026 katalikų berniukai ir 
549 nekatalikai berniukai; o 
taip pat" 1096 katalikes mer
gaitės ir 229 ne katalikes. O 
1920 m. ty. 10 metų praėjus 
katalikų mokyklas lanke 1,-
867 kat. bern.; 2,030 nekat. 

berniukai; 2,273 kat. merg. 
ir 1,350 nekat. mergaitės. Per
eitais gi metais 1923 tose pat 
mokyklose randame 2,285 kat. 
bern.; 2296 nekat. bern.; 2,-
522 katalikės merg. ir 2,695 
nekat. mergaites. 

Kinijoje katalikai yra iš- Chantong, Madžiurijoje ir ki-
siskirstę visose provincijose, iose provincijose gyvuoja ir 
Ir visur didesniuose miestuo- bujoja katalikiškos mokyk-
se xturį savo mokyklas. Taip 
Pekine, TientsLn, Hankeort, 
Canton ir viduje Kinijos Mon 
golijoje, Setchoan, IFouan, 

vietę. 

Belgijos paštas. 
Befgijos Prekybos Taryba 

reikalauja nustatyti specialį 
mokestį už pastą, -siunčiama; 
Fmncijon. 

Telegrafu fotografijos. 

Tėvo. Renkasi «lraug\jos su 
,Savo vėliavomis, oenas, fvar- * * * * f ^ ^ ^ J ^ 
kosi vaikai ir bažroyčies tar- f 

XI Nffffttr Pralotas Didiiil 
gerb. kunigas pralotas. 

Prasidėjo šv. Mišios, kurias 
teikė Monsignoras Purcell, a-
sistuojant gerb.kun. I. Alba: 

vikiui ir gerb. kun. J. Mar-
(inkur? G^rb. kun. A. Miluką?* 
iš Maspetli, N. Y- įKuskaitė 
iš sakyklos pritainkintus iš
kilmei žodžius. Gerb. kun/ A. 
Skripkūs, šv. Kryžiaus par. 
klebonas skaitė šv. Tėvo raš
tą, Jroffuomi kun. Krušas ski
riamas prajotu. Tų raštą tal-
pfrkune ištisai. 

Jo EiniJioneijft, Kardinolą.-

nautojai. Pagaliau apie 10 va 
landą išsirikioja procesija, fcu 
ri gi^ažws dienos saulės spin
duliuose ^iosiog akį veria. 

Visos procesijos priešakyje 
eiufa maršalo vedama Katali
kų Federacijos delegacija, sn 

Telegrafo viela persiun^.[^turiomis verbomis : Fede-
. « , _ _ . « _ _ _ ^ rou' fotografijos. Padarytas n " 5 ^ Amerikos, Lietuvos ir 
vginimu įvertinti ir Mūsų pa, bandymas tarp Clevelando ir fv- W Paskui visas miš, 

.ankumą Tau viešai pareikšV New Yot;k. Persrųsta 5 tm+l^*'į*LT visos draugi-
ti, šiuo Mūsų Apaštališkuo- rafijo,, tarp jų ir prez. Coo^ J » J J ; * « f parapijos tmvo paMminint, 

r* nr u - fP \lA<r» t,i*4i»c KnW Vnntrn w»it čioiftii atstovaujamos. Skait- Apabtaliskų paraimimma, 
,u rarfu, MuS,} vaMfca, Tave tfdgc, kūnas Kew Torkc>huk- ** K a r d i t l o l a s t o k i u ^ b u d n i S renkame, darome ir skelbiame 1 ra»ciai tuojatts patalpino. Fo-
Vyresniuoju Romos miesto Uografrjos persiuntimas is Cle 
Kunigu, tai yra, Mūsų Rūmų 
Pralotu. 

Todėl leidžiame Tau, Myli
masai Sūnau, dėvėti fioleto m 
bavs taip Jau Romos Kurijo-
je esant teisėtai puoštis lini
niu apvilfcalu, vadinamu "Ro 
vbeta." 

Beto, leidžiame Tau nau 

vekmd į New York'ą, tniko 
4 minutes ir 35 seknndas. 
•' Gailestingumas..'' 

Maskva praneša, kad nu
teistajam mirtin arehierijui 
Prokopijui pakėršta ibansn^ir 
jis išvytas iŠ Busrjos ribų. 

Nelaimingas turistas. 

damas lietuvius būti ištiki
miems šv. Bažnyčiai ir Jos 
Vyriausiam Kunigui, Pijui XI 
nes ta ištikimybe nuo amžių 
iš tėvų-paveldėta ir išgarsi
nusi lietuvių gerą vardą pa
saulyje yra vienutėlė sąlyga 
lietuvių tautos laimės, doros 
ir gyvybes. * 

•Pagaliaus suteikus Jo Kmi-
nencijai, Kardinolui šv. Tė
vo vardu visiems atsilankiu
siems v^uotinus atlaidus ir 

iingam oenui gražiai gr 
žiant paskui draugijų eina JAI 
rėdyti mokyklos vaikuėiai 
šimtai, berniukų — bažnye.vos 
tarnautoju ilga virtino poro
mis, iskilmnigai parėlytų, 
dvasiški ja, kurios tarpe ktto-
nc vki Cl togos ir apvfin-
khj kunigai, daug iš toft at
vykusių svečių, žymus birrys 
iioletais šviečmi|eių pralotų. 

dotis visais garbes ženklais, ' ***«»**» agentūra prone J apĮĮnkni tūkstantinės n,i 
ša, kad ant kalno leduose ras 
tas prieš* 5 mėnesius pražuvu
sio turisto lavonas. Stebeti-
rtai išlikęs sveikas. 

Konferencija su šv. Sosto 
Sekretoriumi. 

Čekoslovakijos užsienių rci 
kalų muiistcris Beneš turėjo 
Romoje gana ilgą pašnekėsi 
— konferencija, su1 Jo Km. 
kard. Cfasparri; šv. 8osto Se
kretoriumi. 

XIII ami. koplyčia. 
Byri joje atrasta XIII amž. 

koplyčia Derr-Salib 'c. Ji pa
los. Kinijoje katalikų jau pri' daryta viename kalno šone. 
skaitoma 2,216,356, Katalikų ' Ant sienų nudažyta 12 apaš-
Bažny(Mos laukia didelė atei-. talų su syriškars parašais. Ji 

privileg'.jomis, išskirimai« ir 
induliais, kuriais ir kiti Baž-
nyėios vyra-i tokiu pat }x>au 
kščiu pažymėti naųilojasi, va r 
toja arba naudotis ir vartoti 
turi. ir turės teisės. 

Jokių kliūčių nepaisant. 
Duota Romoje pas Šven

tąjį Petrę ir Žvejo Antspau
dą, paženklinta, Balandžio mė 
nesio septintą dieną, 1924 nie-

tis Kinijoje. 
^ — i — 

• užsilikus nuo Kryžiaus karų. 
1 ' " rJV,"„|,,'.'ilitfWl,,uggL *• * • • — i . 

mos *s vistf pnsių. 
Arrt M g-vės ^ocesrja pas i 

t̂iko atvykusį j iškilmes Jo 
Kmineneijji Kardinolą Mundo-
lefk ir palydėjo proce?ftona-
liai i bažnyčią, kur jau vis
kas buvo prirengta dar no-
nt&tytoitts lietuviams pamal
doms. 

Tarp vėliavų, gelių tarp 
tūkstančių šviesių, prie l>e-

gaio gražios muzikos ir gie
dojimo garsij, tarp skartlrn-
gos dvasvškijos ir prelatų, ant 
aug&tb sosto tisai bažnyčiai 
matomas sėdo R. Katalikų 
Bažnyėios Kardinolus —«> Ku
nigas, Jo Eminencija. O plrie-
šais kitoje pusėje naujai pas
kirtas Jo Šventenybes Pijaus 
i •-•%••> • nr I I • i i Į Į i i m , 

kilmingoje ęrocesrjoje taj>o 
nulydėtas j kleboniją. 

Bankietas. 
.)o Einfneneiju Kardinolas 

buvo žadėjęs dalyvauti ban 
kietė, kurs Imvo rūpestingai 
parengtas parapijos svetainė
je. Bet užsitęsus perilgai pa
maldoms, nebegalėjo bankie-
te dalyvauti, nes turėjo va
žiuoti k».tnr parapijos mokyk 
los šventinti. Tad visų dva
siškių ir susirinkusių svečių 
tapo išlydėtas ir iškilminga1. 
lydimas beno ir vėliavų iš-

. važiavo. 
• • i 

Prieš iuntrą valandą susirin 
ko svetainėn apie tūkstantis 
žmoaių i.r ant scenos susėdo 
garbes svečiai su gerbiamu 
liauju pralotu. Visa svetainė 
begalo gražiai išpuošta sta-
laitarjj gėiįų puikiai parady
ti parinkti valgiai, o ypač rū
pestingai ir begalo gražiai 
sutvarkyta gerb. pn. Sourio 
muzikalė programa susidedan 
t i iš stygų, orkestros, eboro 
ir solistų dainuotojų, sudarė 

(Tąsa 3-ciam pusi). 
mmmm 

I 

Taip visada būdavo. Kai 
'praskleda parubeziuose raiv 
ildonuati, kai pradedaiua diplo 
matinėmis notomis viens kitą 
koiioii. kai pradedami, paru-

įbežyje "tiktai manevrams' 
tratiktk kariuomenę vieną 

*prieš kitą, kai imama " b v 
^ytis , ' jog visai, girdi, UQ^} 

T%sa. 
TIBUIKTJUS: Toks užsispyrimo li

pas turi būti, sulaužytas. Aš turiu del ta
vęs keletą žodžiu. Gal pradėsi protingiau 
kalbėti. Klausyk! Su Kvintiliju tu turi 
susituokti šį vakarą, brangi sesuo, arba 
ciesoriaus sargyba j kalėjimą pilims Naza*. 
rieėio išpažintojų vada, tą viliugį popie
žių Xystų. ^Praeitą vakarą, bevaikščioda
mas Appljo's keliu, užėjo audra ir ieško
jau apsaugos, teėiau, suklydau. Beklai-
džiojiint, suradau siaurą urvą. Per gais
ruotą, įėjimą užsispyriau dasigauti vidun, 
žingeidaudamas sužinoti tos vietos i>aslap 
tis, kuomet juoba! «uš išgutlau giedoji
mą: "Viešpats yra mano išganymas ir 
ko gi, turiu ag bijotis T' — Po to vėl gir
dėjosi, bet silpninu ir tai vienu balsu: 
"Jeigu vi*a kariauna, susivienijusi, sto-
ht prieš mane, mano širdis nesudrebėtų." 
— Aš žinojau fą balsą. Tai buvo Xysto 
b.isas. Ojlas ui'/aš tai t!.»pta jo vieta; 
v.^nioa ten sus: ia;ę tai. NTazarIcC-iaį — 
krikščionys. "Skubiai apleidžLau tą lindy^ 
nę, pergalėdamas baimę, nes daug esu gir 
(tėjęs aj)ie krikščionių kerštą ir jjagiežą. 
— Taigi, mylima sesuo, i.šsirink sutuok
tuves su Kvintiliju šį vakarą arba popie
žius Xystus, jo deakouas Ijaurvnas įr vį-

si t'n> Nazariečiai, kurie slapstosi anoje 
lindynėje, lytoj •raitysis vaitojime nuo 
kančią. 

'KVINTIUJUS: Tiburcijait, •neiliė'-
gink del manęs gauti, suž^dotinę grasini-
m'ais nei pakenkti Xystui ir Laurynui tfel 
keršto už mane, o dauk savo seseivi liUo-
są išsirinkime. (PHsiai4iga pi've Nobkli-
los. Pasigirsta švelni muzika). Nobilijn, 
ar tu tyli? Turėsiu gi apleisti tave ir 
žengti į šį nuobodų jį pasaulį vionų-vic-
nas ir nelaimingas? — Juoba! tu nioko 
neatsakai. Ir vilties spinduliais nebenii-
šviesi gęstančios širdies j — O, Nobilija, 
ar gi nematai, kad aš žųstu? Ar gi gali 
atmesti tyriausią mano meilę? 

NOJ3ILIJA (nieko neatsako). 
KVINTILUTFS (prisigretinęs prie 

Xobilijos, paima jos ranką k, bučiuoda
mas, ištaria): Sudiev, mylimiausia mer
gelėj Nobilija, sudiev! 

. (Kvintilijus pasirengęs apleisti rū
mą, kuomet Nobilija užbėga priešaky, u* 
deda dešinę savo rank% ant jo palies ir 
pakelia augštyn kai^ę ranką). 

NOJJiLiJA: Kvį»rilijau, trž^ilik! 
kuomet tu esi vyras tai 'aš esu tava su-
žiedotinė. Ar esį užgaa^ilintasl 

(Muzika nuilsta). 
FzVBUUS: O dabar tu esi tikrai ma* 

noji Nobilija, , maloniausias mano kudi-
kis. Kvintilijau, duok- še savo ranką. 
(Sujungia Kvintilijaus ranką "su NobiH-
jos). Štai* imk savo s^užiedotlnę. Ji yr<* 
tavo. Mylėk ir globok; j$ iki miitįs jpers-
skįrs juodu. 

KV1NTIUJU8: Iki mirtis perskirs 
mudu. ; v 

F.IBIJUS: O Nobįlijos motinos dva
sia, kad visad saugotų juodu. Gi meilės 
dievai3 telaimina šiuodu mano vaikeliu. 

'jPlMJrTeiJtJS: Brangi sesuo, duok 
še savo rttflfty. Ir. affensk man už išsitari
mą taip kenksmingų ir kerštingų .žodžių. 

NOBtįJJA: Mylimas broli,, aš aU 
leidžiu tau! -U Nungi, brangus tėvelį btty 
Ii, ir, visi, malonėkit prasišalinti, nes aš" 
tnrįa paslapiį pasakyti Kvintilljui, mano 
sužieduotiniui. 

(Visi išeifta). , 
BYRA (pašnabždomis feriia): Nobili

ja, m»«ų ViešpalSs ir Mokytojas tebtonic 
su tavim visaddts! —̂ Tave aš prUateshi 
savo maldose. Sudiev! 

NOBILIJA (bučuiodama Syrą): Sti-
diev, brangioji seseryeiu! 

8YRA: sudiev! (į«eina). 
NOBHJJA (atsargia* apsidairyda

ma o*plįnktfi): Esava tik vienu du f Kvin 
tiiijan, maao sužJoo^iotini, aš turiu pas
laptį pasakyti ta% K.latlsyk! Dangiško
ji dvasia su -šviesa visad švieė>i* n*aH» 
pUrSfjje.foįt dvasiar yra tai niano sargas 
ir globėį&s. Kuooiet stove ja* ten nežino
dama ar turiu priimti tavo ranka a* nt\ 
tai buvo ^ . kuri ta^e įiaMio sieloje: ''No-
bilijav sų^ižiedok su KviBtitįjua^ k tu, biL 
si jo globėja k jį$ pajiks tikrojo Kitijfl^ 
iapaiii^jajs.'' (Is savo krutinės ji i^i-
nwi kryžių). Kvintilijau, žiūrėk! štai kry 
žfus r |#i«i kurį kaibejaus su Jaoro> ka 
4a aš išsitąi-įą^ — "Dangiškasis mano* 

Sužieduotini."— 
KVINTILIJUS: Gal Jis yra mano 

priešas? 

NOBILIJA: Ne, Kvifttįrrjau, Jis no
ri tave turėti kaipo draugą. O, prik
laupk prieS Ji ir Jis pritių* tau Savo dva 
sių ir tavyje Jrs gyvuo» visoje šviesoje 
ir garbėje. 

KVINTILIJUS: Sustok, mylima su-
. žiedotine. Toji tato kalba tai vien-tik 

- tuščia svajonė. Kaip gi gaiiū aš, kilnusis 
Romos jaunikaitis, nusižeminti prieš Jį, 
kurs tebuvo žydų piktadarys ir apmau-
dytojas? —Tečians, NoMli,ta, a.š norėčiau 
Jį pažinti. , 

NOBILIJA: Tatai klaupkis, KvMili-
rgau, privš tų k r y % h Yi<*v&t* suteiks 
Savo malonę. (Kvintilijus klaupiasi. Pa
sigirsta švelni muzika i* už scenos. No
bilija meltižiasi): Tu mano Viešpatie ir 
Suži-eduotim, vienatiiK* wiam) meilė, miino 
viskas! Rarodyk šiandieną, j i g Tu esi 
tikrai meilingas Dievas, k mano sužie-
duofeniji, Kvintilijus, teapturi Angelą, ku 
rį Tu prisiuntei man, kad sergėtų ir glo
botų mano skaistybę. — Amen, 

(Scenoje urnai pri*emata. Mergaite, 
aprengta į angelą, aukso vainiku ant gal
vos, pasirodo Nobilijos *iueje. Spindan 
ti šviesa arba šviesus spinduliai pairodo 
•Mja. vienos arba dviejų sekundų laike. 
Scenoje m pritemsta, kad leidus angelui 
nematomai pranykti. Paskui scena tampa 
JpsMesta, kaip piraiao). 

(Bųs daugiau). 
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Kaimyne-
Aš Seku 
Minią! 

"Per dranga dažinojau HELMAR 

Turkiškus Cigaretus ir dabar aš 

juos mylių labiau bilc kitų cigare-

tų. Jei laikas yra gerumo saiku, tai 

HELMARS yra geresnės ir puikesnes 

medalių už gerumą." 

Rūkytojai pažino, kad grynas 

Turkiškas Tabakas vartojamas į 

HELMAR yra geresnės ir puikesnes 

rūšies negu esti kituose cigaretuose. 

HELMARS 
yra absoliutiškai gryni 

HELMARS supekiuoti kar
tono skrynutėse, kad nelužtų 

Gamintojai augščia usio» 
ryšiea Turkiškų ir Egyptišku. 

cigaretų pasauly. 

BOKES ofVOotlO 

C I C E R O J E BRIDGEPORTO IŠKILMĖS 

(Tąj>a nuo 2 pusi). 

22§S? 
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ŽAIDIMŲ KNYGA. 
Iki Šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

iš kurios būtume išmokė tinkamų žaismių. Štai, dabar ką 
tik gavome ją iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai, feie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose, 
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai 
pravertu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigyti. 

Kaina tik 60c. 
"DRAUGAS" PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue v Chicago, UI. i 

PIKNIKAS. 

Birželio S d. jau čia pat, 
todėl ir judėjimas Cicero j pa
sidarė gyvesnis. Šeimininkes 
vaikščioja po biznierius rink
damos aukų piknikui, ir v\v-
rai stropiai rengiasi ir inuz-i 
kantai 'bando savo trinbas, 
kad nohutų surudyje parapi
jos piknikui, žodžiu sakant, 
visas Cicero sujudo ruoštis 
prie šio t r a d i c i n i o pikniko. 

Pereitų savaite klebonas hu 
vo sušaukes su-ma, kuriame 
lapo išrastas naujas dalykas, 
ko nieks nežino, nei " D . " ko-
respandentas negali sužinoti, 
tai vis piknikui. (Jeraiį visi 
t lauksim į pikniku S d. bir
želio, įJoricman's darže. 

Birželio ld. dr-ste šv. An
tano laike pusmetini su-ma. 

Pirmininkui neatsifankius, 
sus-mą vedė pirm. pa gel b min
kąs. 

Federacijos piknikas. 

Protokolas priimtas be pa
taisų, iš korespondencijų,^k' 
vienas miškas buvo atsiustas 
i : iM'dei'acijos vietinio sky-
i:.aus, kuris vienbalsei t'apn 
priimtas. Laiške buvo praneš.* 
ta, kad šv. Antano draugystei 

I rengiama. 
F(Mlci'acijos pikniko, yra 

paskirtas baras. Tad dr-stč 
paskyrė S darbininkus, kurie 
I asi/yui^jo su pasišventimu 
dirbti, nes Federacijos, ren
giamo pikniko pelnas eis nau 
jos bažnyčios fondui. 

Didysis Altorius. 

Taipgi, šiame susirinkime 
buvo iškeltas altoriaus klau
simas. Po ilgų savrstyimj, nes 
pirmininkas specialiai davė 
progos visiems išreikšti savo 
nuomone, pasirodė, kad dr-stė 
vierta negali įsteigti naujai 
bažnyčiai didžoiįo altoriaus, 
nes atatinkamas naujai baž
nyčiai altorius kainuos kelio
lika tuksiančių. Tad ]>er ši 
pusmetinį sus-nią tapo nutar
ia, kad dr-stė šv. Antano rems 
naujai statomą bažnyčią pa
gal savo išgales, taipgi nutar 
ta, kad naujo altoriaus klau
simas nebūtų' keliamas Lšn'au 

i 
•JO. 

Kiek ]>o trijų, atpo susirin
kimas uždarytus su malda. 

a* 

JUNGTUVES. 

Kaina 35c . 
• ptieko«« 

N E N U S I G Ą S K I T — 
J!5 TIK IEŠKO BAMBINO 

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia- tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košes. :B J± .TVI B i i*r o 

Jreg. S. V. Pat. Biure. 
yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 
vidurių paliuosuotojas. 
Kūdikiai mžgsta jį. Jie net prašo daugiaus. 
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvį 

} negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų. 
}**f kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lenęvu 

ytdurht paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Ji> jį 
ims su noru ir daug geriau jausi., nuo jo. } kelias 
valandas nemalonus simptomai turčs pranykti 

F. AD. RICHTE* A CO, 104-114 So. 4th Street, BROOiOLYN, N. Y. 

neapsakomai gražaus įspū
džio. 

Tarpe garbingųjų svečių 
šalip gerb. J . M. kun. pralo
to buvo matytis apie septy
nis kitus prulotus daugybe 
dvasiškių nekurie atvykę iš 
labai toli. Tarpe gerbiamųjų 
kunigų pastebėjome kun. - \ . 
Miluką, iš Maspeth, X. Y., 
Kunigų Vienybės priminin-
ka, kun. Matulaiti Easton, 
Penn,. kun. S. Kalesinską i3 
E. St. Louis, 111. ir kitas. 

Bankieto vedėju buvo ad
vokatas ponas Mastauskas, 
kuris jau senai pasižymėjo sa 
vo laba:. dideliais gabumais 
ir k.tiipo kalintojas ir kaipo 
sumanus vedėjas* Trumpcrj sa 
vo jlartginėj kalboj jisai pa
brėžė iškalbingai ir gyvai tą 
kas buvo visų mintyse ir šir 
dyse, būtent, padėką Kardino 
lui. ir širdingus linkėjimus 
naujam pralotai. Pirmasis kai 
bėjo ponas Sweitzer Šventojo 
Tėvo nesenai paskirtas šv. 
(iri paliaus Ordeno Vyčiu. Tuo 
intarpu atvyko nuėsto majo
ras ponas Dover, kurį susi
rinkusieji pasitiko gausiais 
ir ilga;.s delnų plojiimiis. Sa
vo kalboje abudu tiedu vyru 
pabrėžė* lietuviu ištikimybę 
Katalikų Bažnyčiai, žmoniš
kiems idealams; pabrėžė lie
tuvių gražų būdą, kuris ga
lįs būti pavyzdys kitoms tau
toms. Paskui sveikino ilga vir 
tinė visokių kalbėtojų. Kal
bėjo ponas advokatas K. Čes-
nulis ponas J . Brenza, J . E-
valdas, iš kunigų pirmam te
ko .kalbėti kun. B. Bumšui 
Katalikų Federacijos sekreto 
riui,visos Amerikos katalikų 
visuomenės vardu sveikino 
gerb. kunigą pralotą vienkart 
linkėjimus jam perdavė nuo 
" D r a u g o " Redakcijos ir Ku
nigų Marijonų Viouuolijos. 
Kun. H. Vaičiūnas sveikino 
Cbicagos Kun'.gų vardu, pn. 
A. Nausėdienė Motęrų Sajun 
gos vardu. Taip pat kalbėjo 
kun. V. Matulaitis iš Easton, 
Penna, Kunigi} Vienybė* A-
mtrikoįe vardu. Visa.eilė kal
bėtojų reiškė vis tą pačia min 
ti, nes kitokios nei būti nega

lėjo, bttteirt džiaugsmų visos 
lietuvių visuomenės, kad &?. 
rrėvas, paskirdamas gerb. 
kiVn. j) ra lotą Krušą parodė 
tuom savo palankumą lietu
vių tautai ir visi reiškė pasi
tikėjimą, kad išaugs tintas ger 
biam'asis pralotas lengvi aus 
sugebės dabar suvienyti lietu 
vių kataliką visuomenę k* sa 
vo patyrimu ir prakitšku pro 
tu jai tinkamai vadovauti. 

Buvo įteikta gana daug do 
vanų: nuo Cbicagos Ivunigu 
nuo Kunigy Vienybės Cent
ro, nuo Nekalto Prasidėjimo 
Panelės 8v. Draugijos, nuo 
Motenj Sąjungos, nuo Parapi 
jonų, kurie įteikė $1081,50 če
ki ir Albumą su vardais pri
sidėjusių prie šios dovanos. 

Kalbos buvo įvairinamos 
muzikali* programa, kurią iš
pildė elioras ir solistai pn. 
Saurio sukviesti ir suorgani
zuoti. 
Gerb. ktm. Praloto kalba. 

Paskutinis kalbėtojas buvo, 
žinoma, patsai iškilmių kalti
ninkas, didžiai, gerbiamas pra 
lotas. 

Išreiškęs džiaugsmo, kad 
šv. Tėvo jam, suteikta tapo 
tokhi garbė jisai nuoširdžiai 
visiems dėkojo, pasižadėda
mas dar stipriau dirbti dar
bą kartu su visais; pažymė
jo, kad šios dienos garbė sd-
teikra tapo ne Jftm, bet vi
siems lietuviams ir už lietu
vių gerus darbus. Išreiškė pa 
dėką ttv. Tėvui, J. E. Kardi
nolui, atsilankusiems sve
čiams visiems suteikusiems 
dovanas, visiems pasiilarlv'vu 
šiems tose iškilmėse1, bankieto 
rengėjoms, artistam*, daini-
ninkamss, kalbėtojams, drau
gijoms. 

Gerb. kun. praloto kalima pa 
liĮvo labai m"ahmaus širdingo 
įspūdžio. 

Visi dalyvavusieji iškilmėse 
išsiskirstė STJ neišdildomu įs 
pudžiu, kad ši diena 'buvo vėl 
naujas katalikų jiegos pasiro
dymas, naujas katalikų lietu 
vfų laimėjimas. O ypač visų 
širdyse jntesilrko įspūdis ir 
tvirta viltis, kad ši dieną bu 
vo tai aušra naują dienų, nau 
jų laimėjimų, naujų džlaug-
smingų'.r garbingų darbų ka
talikams pritinkamoj vienybe 
je ir galybėje. * 

apitnga Columb 
, 

įa taEP fflS 

Cia pulkus Naujau Colum 
bia Pbonograph'as Mode 
Us 420, karna $100. Leisk 
lumfela krautuTiniDLktj. 
kad jums parodytų. 

Eik pamatyk 
geresni ftie pniktjs Nau 
ji Columbia Fhonog-
graph'ai. šia modeli* 
520, kaina $12 5. 

Geriausi Lietuviai artistai 
daro rekordus del Columbia. 

Ne tik seniausi Lietuviai artistai yra parinkti de! 
uždarymo Columbia rekordų, bet naujaurt 4r fopmlte-
r ^ k t a i i r rinkimai yra groti ir dainuoti per juoa 

Rekordai kaip šio visuomet duoda puikias vajan-
das p S S m V n t m o . Ifudka taip tobula, kad net * 
f ^ m r t ialt matyt ta. kmris dainuoja arba groja. 

Lik š iandien pas Columbia krautuvininke ir pirk 
šiuos pulkrus naujus rekordus. kiekvienas yra tikrai 
Puikiausias - įgrota arba Jdalnuota taip kaip Jįm my-
fito S S r S l Jei«u jus neturite Phonograph'o pirkite Nau 
a Columma. Jis jums atneš nauja LinksnTybe i JT«U na-

S u - i r ^ r o s rekordus, kuriuos pirksit daug geriau negu 
bile koksai* kitas Phonograph'ae gali. 

1 0 — C o l i ų 7 5 c . 
,%r„<i«iika Foiiufc (LateiiuU fioktkal 

(Komiškas Dialogas. 

I 6 0 0 2 F 

(Armonikos Solo. 
(Vestuvių Maržas 
(Klcmcto Folka 
(Columbia Lietuvių 
(Orkestrą. 
(švintant Aušrelei 

- (šėriau Žirgelį 
l o U U l F ( J o n a a Ramanauskas, 

(Tenoras. 
(I Beržyną Eina Ona. 

1 ftftfiniP < Atvažiavo Sveteliai 
ĮOUIA/U (Kastas Sabonis, 

(Baritoaas. 
(Kelionė 15 Virbaliaus 

E7868 (
(fc.Kv^is ir P. Lu*-E7478 ( < ^ » ^ D-to*-

(nakojis. (Brooklyn'o Mišras 
^(Komiškas Duetas. (Kvartetas. 

COLUttBfA iPHONOGUAPH COMPAKT, Inc.. 1fEW YORK 

(Rib.yro Nelaisvėje 
(Lekcija iš Biblijos 

E 7 6 1 6 (J- Plieniunas ir P. Lu-
(šnakojis. 
(Komiškas Dialogaa 
(Plaukia Sau LarveUsT 
(Aš IsivHkčlau Čigono 

E7602 (Rnba. 
(Salom. Staniuliutė ir 
(Ona Rudau6kaitė Biežis 
(Ka Močiute Padarei. 
(Kaipgi Gražus, Gražus 

E 7 6 0 3 (Salom. Staniuliutė ir 
(Ona Rudauskaitė Biezis 

(Vos Tik Mėnulis 

D A K T A R A I : 
—- -—* i i 

Telefonas Boulcvard 1»3» 

Dr, S A Brenza 
4608 SO. ASHLAim AVENUE, 

Chicago, III. ,*)• 
Va!.: • ryto iki 12 plct: t no 
piet iki S po plet. 6:SO Tnk. Iki 
0:30 vak. 

• • m Į- T ' " - - • - ' — — 

- ' • -—— 

telefonas Beeley 741* 

Dr, i. M. Feinberg 
Gydo specialiai vlsoklaa ryrų tr 

moterų lytiškas ligas. 
1401 Madison Btreet 

Zamp. Western Ave. — Chicago 
Valandos: 1—4 po pietų T—t va*. 

t 
r D • 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojaa 
3303 South Morgan Street 

Chicago, 111. 

i — m . 

v • 

cia A'ašaros karščiai jau 
pnt, tad ir Ciceras jaunim'a.s 
pradėjo burtis i poras, gegu
žio 31d. 5v. Antano 'bažnyčioj 
tapo surišta moterystes ryšiu 
jauna pnrele būtent, p-le Vaš 
f a kai te su ...? jaunikiu kurio 
pavardę pamiršau. 

Koresp. 
• i i • i 11 i • * • » • 

PORT VV1NE, IND, g',.rtuokITaviinQ. Reikėti] susi
prasti lietuvi'ams. 

žemaitis. 

^ 

4'.-.-" i 

— . 

USE 

URM* 
• V a k a r e ir R y t e 

rurėk .švarias, sveikas akis 

\i^M^ 
\. \ 

Jeigu akys apvar 
ge, iesti,, dega ar 

f^~v\\\ s k a u < l i * tuojaus 
Utį OI S aM** vaitok Murinę. 

Atgaivina. Palengvina Saugu mažiems' 
ir suaugusiems. Vijose vaistinycio^. 
reikalauk kuyg. ^ ^ 

Kasyk šiandien M w i a e K y e ^ c ^ * Co,. 9 E*.t ohio st. , Chi««*o 

C I C E R O 
Užlaikau gražiau 
šias maliavas ge 
riiitisii; kompani
jų, gatavos ir ne 
gatavos, o kaiit 
reikalinga sutai
sau, gražiausia 
spalvų, 'nes dau
gel) metų esu-
patyręs maliavo-
jinte sutaisau ple 

1 

STANLEY BUKAUSKAS 
1447 S. 50th Ave. Cicero. 

iėjlmaa nuo 16 str.. in rear 

Phone Cicero 8003 
1 

&is miestas randasi nuo CJii 
cagos kelete A'alandij važiavi
mo traukiniu. 

Miestelis nedidelis, gyvento 
jai išsisklaido, gyvena ' gra. 
ž'.ai, medži'ai sužaliavo mies
tas atrodo kaip žalias miš
kas. 

Lietuviu gyventoji] šiose a-
[ylinkėse nedaug. Mieste &y- . 
vena lietuviu ajrie %v sejmt-
rtcfs, tdipgi' yni keletas l'af̂  
[riKuiii. kurie nef)"k)gai gyvena,' 
nekurie iiurlnervdi tuci įsigiję, 
fordukus ir kitokius j tai s v 
miis. 

Bet miestelėną i lietuviai ir 
gi butų pasituri jei ne ta. mini 
šainėle, kuria, verda beveik 

SV. KAZIMIERO SERŲ KO 
PLYŠIAI AUKOS SU

TEIKTOS. 

WEST W1LLE, ILL. 

ster) del malia-
vojimo, norėdami gražiai Išpuof-ti ( kįekv i / j IUl Š e i m i n i n k ė . T o k l S 
kambarius kropki t ės pas: lietuvių, elgimasis užtemdo 

' lietuvių vardą, ties nėra tos 
i savaitės1, kad lietuvis nebutn 
policijos suimtas, ar tai už 

"Į rašalo gaaiiudmą, ar tai. už 

Kovo 4 d. L. V. 85t6s kuopos su
rengtam vakarėlyje suaukota sekan
čiai : 

Kun. I> Brigmanas $10.00 
Uršulė Karpienė $5.00 
Po $1: 
J. Kudirka, J. Mičiudaitė, A. Po-

vilaitienė, M. Rakauskienė, M. Mi-
žiudienė, O. Jeslunionė, S. Petkus, 
O. Misiūnienė, p Karalaitienė, R. 
fcavistauskrenė, L.. Rauk^tienė, J. Ra
kauskai, J. RapraiSis, A. Karužji, 0. 
Karužienė, K. Mičiuda, P. Vargonam 
O. Boliekien/. I. Simonas, V Jan
kauskas, J. Marclukas, A. Miklovas, 
A. Mikučionls,. 

Smulkių $15.00. Viso $33.90. 
Pelnas skiriamas Seserų Kazimie-

riečių kopfyčiai 
Bažhyčioje kolekta $2<.00 

Labdarių Sąjunga' ?25 00 
S. I,. R. K, A $5.00 
Moterų Rož. Draugija . . . . . . 5.00 
Ona Norbuticnė $15 00 
Karolina Strupienė^ $10.00 
ona Liaušienė $5 00 
Jurgis LiaJiažlus . , . .5.00 
Juozas Kudirkas 2.10 

$150.00 
Visiė^įTs aukavusiems nuoširdžiai 

dėkoj*Mte. 
Švento Kazimiero Seserys 

Dr.M aunce Kahn 
(Jytlytojaa ir Gbintt&m 

4631 8 . Ashland Ave. 
Tel. Yarda 0994 

Valandotir 
Nųo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

- - ' • • • • • < • • - • * 

Tel. r»oJe>ard 05*7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-fh M. 
Talandoi nuo 8 Iki 12 dieną, M O I 
Iii I v«fl. Tik. Kedėllomla nao i 

Iki t vai. po pietų. 

s=r 

Dr, A.-Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapaa. 

IŠIMA TONSILUS -

R)— P»cUmtal oer«lkia ra-
U toj j T%l*rtt. ir cmO 4& 
I darbą. 
'ton rtwW (akmMila tnlžyj*) 

Ir akmesla šlapumo paaltj* be e> 
peracijos, BU tam tlkromU moki-
Hikomu priamon*ml« bei valvtaU 

Apkortoaiemi siurr&Iina arlrdėjlraa. . . 
«Fi* TiMkiaa H«ati paaekmlngal. Ir ftt 

yra reikalas daro operacljaa 
riifiMUą—ll patarnavimą telkia aavo 

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Ofteaa atidaryta*: kaedlen nue 1 vaL 

po plet iki t vai. vakarą 
Nedellomla Ir eeredomla 

rytaa, 
.. LT ŝ  

Tel. Boulevard 3686 

P R A N E Š I M A S 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS JJR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Tolef. Lafayctte 4140 
V ,. t ••.iki mm—mm*:—;. m \ i+mi 

>fiso Tel. Boulevard «>tt9 
Kezid. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
- B! KAS GYDYTOJA* O* 

CBTRITtGAP 
•H**-<-iallMa> Moteriškų * yrtiaif 

Valku ir rt.«u «-hrx>niSku Hro 

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

Vai.: U — i i ryto t Z r* p»«t 
7 - t vttk Ned !(«—II d 

DR. JOMAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS ir CHHtOlMJAS 
Perkėlė savo ofisą po «tm. 

3337 So. Morgan Str. 
VALANDOS: 9—12 U ryto 
Voo 2 vai. po piet iki f vak. 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėlė SMVO otltą po ftomerU 

4729 S. Ashlana Ave. 
SPECIJAIJSTAS 

DŽJOVTJ, Motertj Ir Vyrij Ugų 
Ved.: ryta nuo 10—12 nuo 2—4 
00 Dietų: nuo T—S.*r vKkart 
Nedėiloinia: 10 iki 12. 

Telefonas 5IlU\vaj 2880* 
V . • . t i » 

Tel. Canal 0257 Vak. Ganai 3118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgaa 

1 1821 So. Halsted Str. 
Vaandoi: 10 iki 12 ryte; 1 !W « 

po platų; C Iki 9 vak*ra 



»• • » » » ' 

2E38BE£222SE * * 1 H1 -1 ' -J i — r •—p " *#»įW i * 
— 

lifi- 8, 1.824 
"•'j > . ' I • 

- y . Ii « i • ii fc Ii • * I I »^B»———»• 
• "HII i i n " " i II, i J••[, •••m«' um. 

CHICAGO/E\\\ 
OHiOAOOS ŽINIOS, 

MILIONAI DOl. SUSIKER- ^ Į g g g ^ 1 " 
TA CHICA60JE Chieagoje ir visoj Chicagos 

arkivyskupijoj vakar pradėta 
LEOPOLDĄ IR LOEB GINS kataliku labdarybe fondui 

KAIPO BEPROČIUS. kampanija. 
Kataliku Labdariu Draugi

jų Sąjunga vakar vakare tu
rėjo susirinkimą (įuigley Pre-

seminarijos buto. 

Reikalauja žmogžudžiu 
paliuosuoti. 

Del Roberto Franks nužu- paratcry 
dymo jau prasideda Chicago- V i r i n k i m e buvo ir J o Emi-
įe legalė kova. {Tai bus mi- neneija Kardinolas. Šiuo su-
lionu dolenų kova, kad du brinkimu tad ir pakelta kam-
jaunu žmogžudžiu išgelbėti P*™!** * a i k a d kasmetai, su-
nuo kartruviu. I v™kti šimtus tūkstančiu do-

Nužudyto vaiko tėvas y r a l l e r i u labdarybės fondam 
milionierius. Abudu žmog-| I*bdary*tfs fondo klausimu 
lądžm yra milionieriu sunu. s * * * * * ^ visose mažnyėiose 
Beito, iš vienos bus skaitytas Kardinolo atsiliepi

mas. 
. 

KUNIGįl MARIJONU 
MISIJŲ TVARKA. 

? > 

M 

2 — 8 birželio, 
YouugstoAvne 

2 — 1 5 birželio 
Spriiigfielde 

% puses 
padėti milionai doleriu žmog-
ludžiu nubausti, iš kitos pu-
sės milionai — abu apsaugo
ti nuo kartuvių. 

Kuomet koks piktas pa
kvaišęs vargšas papildo žmog 
žudystę, su tokiu be jokiu ce
remonijų greitai ir paprastai 
apsidirbama. Bet su milio-j 
nieriais žmogžudžiais yra 
jau kitas reikalas. 

Vakar apgynimo advoka-, 
tams reikalaujant abudu jau
nu žmogžudžiu pavesta šerifo 

, , . . . . . J kp. turėjo vakarą. Pelno 
globai, nes policija, matyt, . . . | P n f t „ . .. 

\ . . „. . ' . . , padare $4o.OO. Rengia įšva-
persmrksiai apsieina su le- ». . ~ 

.ziavnna. Gavo viena garbės 
pnnais. . . . _.* ." / v , 

narį, kuris i mokėjo $100.00 
Tomis dienomis abudu bus ' j j o t | )0Tn, 

statytu prieš grand jury, kadi 2 kp. nieko neviekia per ke 
formaliai apkaltinti žmogžu-!]vU} IU(-.m.siu > l l s j r inkimo m , 

dystėje. Paskui ligi teismo !turėjo 
greiiausia jiedu bus paliuo- :] k j> r o n g t o s i S v Antano 

LIET. R. K. LABD. &ĄJ. 
KUOPŲ VEIKIMAS. 

suotu. < I ienoje rinkti aukas. 
Pranešta, kad teisme apgy- 4 kp. taipat rengiasi prie 

nimas bu^ pamatuotas abiejn §v. Antano < i ienos. 
beprotybe. Busią pakviesti 5 k p turėjo vakarę; t pelno 
garsiausi proto ligų eksper- 'padare $241.00. 
tai i r tiems bus pavesta žmog o' kp. turėjo vakarą pelno 
žudžius ištirti. • (padarė $70.00 ir busiame k[>. 

Jau dabar kalbama, kad susirinkime tarsis apie toly-
jiedu turi but bepročiu, k i io - ! m o s n ! kp. vaikimą. 
irtet atlikusiu tokį baisu dar-Į 7 kP- rengiasi prie šv. An-
ba. Šiaip jiedu, sako, esa l a n o < l i o n o s-
sveikus, turinius normalius ** kp. rengia du pikniku. 
protus. Bet kuomet juodu j R kitu kuopų jokių rapor-
pagauti pagundos žodyti žmo-ftu nėra; labai apgailėtina. Bu 
nes, tai judviejų protas d r u - i t u kkai malonu, kad kurios 
msčiasi. • kuopos negali prisiųsti atsto-

/Toksai aiškinimas už pini- v n ' kml n o r s , a i ? k u PraneStu 
gus gali sveiką žmogų susirg- a P i o veikimą Centrui 
dinti. 

Surinkta kuone visi įrody
mai, kaip jiedu nužudė Ro
bertą Franks. Rastos avali-

Tas laivai pageidaujama. 
. Labdarių pikniko raportas 

(įvykusio 18 d. geg. A. Nausė
da ir B. Sekleekis pranešė, 
kad piknikui pasitaikė šalta 

-f- Clueagos lietuviai kata
likai susilaukė naujų intelį* 
gentinių pajėgų. 31 gegužėm 
atvažiavo Dakrams Ivaiimie-
ras Pakštas ir ponLa O. Pak
štienė (Vasiliutė iš \Vorces-
ter, Mass.). 

-f- Trumpam laikui binfo 
Chieagon atvykęs kun. D-ras 
I. česaitis. Vakar išvaiavo 
į Sprinvfield, 111. 

-}- Visi džiaugiasi įvyku
siomis 1 birželio diena iškil-
menus Bridgeporte. J . M. 
kun. Prelatui M. L. Krušni 
davonų teikė įvairios drau
gijos, kunigai, visuomenė ir 
pavieni asmenys. 

-f- šymot antras puikus — 
dailus lietuvių viešas pasiro
dymas įvyko I—VT Bridge
porte. Lietuvių minių minios 
pasitiko Em. Kardinolą. Žmo
nės į bažnyčią netilpo. Sve
tainė buvo pilna. Gailėjosi, 
kas nebnvo iškalno pasirūpi
nęs bilietų — tikietu. Nebo-
jantiems — pasimokinimas. 
Nesi vėlink. 

-f- 1 birželio "VVest Shlėje 
buvo pirmoji vaikuėių Komu
nija. Priėmė šv. Komuniją l.°»l 
parap. mokyklos vaikuėių. 
Tvarka, apeigos, giesmės, rū
bai buvo labai dailus. P. Sa-
bonienė pagrąžino iškilmę Mi
šių laike, pagrieždama smui
ku. Vaikuėių clioras labai grą 
žiai pagiedojo. Tėvai labai dė 
k ingi Seserims, kad vaikučius 
prie šv. Komunijos prirengė 
;.r savo pasidarbavimu daug 
prisidėjo prie iškilmių suren
gimo. 

-f West Nidėje pasėkiu in
gai, eina parapijos bazaras, 
surengtas, Mokytojų Seserų 
namams įtaisyti. 

- r Sv. Kazimiero Seserys 
kviečia visas draugijas ruoš
tis j kertinio akmens šv. Ka
zimiero koplyčios pašventini
mo iškilmes H birželio <i. per 
Sekmines. 

-f Sekantis M Laivo" name 
ris išeina padvigubintas. 

-j- Chieagoje vis šaltas pa
vasaris. Nežinia, kada susi
lauksi me šiltesniu dieneliu: 

lašhitč, C f į m ; f ^ n u t « ' 7 Ant. 
Gulbrniutė, Stem .Morkuniutė 

Mūžospos mergaitės \ iso 
surinko aukų ..-.;. 9.17 

. * * "«4i • • * * ą «•«»»• .- ~-.J+k: 

mm 

Yim aulai surinko $83.91 c. 
L. Są-gos vardu širdingai 

tariame ačiū aukų rinkėjoms, 
kurios taip nenuilstančiai dar 
bavosi per vis$ dieną Labda
rybės naudai. * 

Komitetas: 
L. Jusevičius, 
Ant. Linkus. 

kertini Seserų .Kazimiene-
ėių KopljTčiai kertinį akmeni, 
Į Apeigos bus labai iškihnin 
gos* Draugijų draugijos daly
vaus su savo vėliavomis, di-
dėlės žmonių minios, nmsų 
gerbiamoji Dvasiški,fa, įvai
rus svečiai. Bus sakomos pra
kalbos. 

Iškilmių Komisija. 

• f . - ' " « ' 

NORTH SIDE. 

šiandieną p. A. Bacevičiaus 
išleistuvės. 

ROSELAND, 

Birželio 1 dieną šioje para
pijoje prasidėjo 40 valandų 
atlaidai. Pirmą dieną Sumos kejo i r Katalikų Federacijos 

Prašome nepamiršti, kad 
šiandie North Side, šv. My
kolo par. svetainėje 7:30 vai. 
vak. įvyksta mūsų mylimo vei 

laike pamokslą pasakė gerb. 
Tėvas Meškauskas, o vakare 
— gerb. kun. J . Čiž'auskas. 
Žmonės atjaučia tą Dievo ma
lonių laiką ir todėl buvo su-

Chicagos Apskričio pirmkiin 
ko, A. Bacevičiaus išleistuves. 
J is rytoj išvažiuoja Lietuvon. 

P. A. Bacevičius, savo ne
pergalimu ir nenuilstančiu da-

PARDAVIMUI 
NAMAS 

. ANT PARDAVIMO namas 
su 2 storais 4—6 k$mbarįų fLa 
tai ant 24tos arti Oakley^ ave., 
parduosiu greitai, pigiat. At
sišaukite : 

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

P I A N A S 

A D V O K A T A I 
#«Į Tefetonnm TarOm 2&90 

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

(Buv?9 Vilniaus ir Knuno Apf-
gardi) Telamo Teisė jaa) 

Veda. bylas vlauoae Teismuose 
Padaro visokius' dokumentus. 
Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
SI 12 6. HaJsted Bt. Chicagfo, IU. 

^ 

PLAYER P U N O OUTFIT 
Player pianas $750.00 ver-

čios su visu įrengimu suolelis, 
lampa, kabinetas i r 76 rolės; 
parduosiu už $125. AtSję rei-
kalaukite: 

MJIS. P O E P K l ^ S P U N 0 
3324 N. Marshfield Ave. 

lraos lubos. 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
79 W. Monme Street 

Room 904 *— TeL Randolpli 2M0 
• a i . . Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais 8203 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1016 
Chicago. 

" 

I E Š K O 
roJio 
Skni 

sirinke daug žmonių ne v'um rbštumu užsitarnavo chieagie 
iž šios parapijos, bet buvo įaių neuimirštamos pagarbos, 
matytis dau.a; ir is kitų pa-1 Savo meiliu būdu jis užsitar 
rapijų. jnavo visų simpatijų. Tad visi 

Boabejo j)er sekančias die- šiandie privalo nuvykti ir at 
nas bus daug svetimų kunigų sisveikinti su juomi. 
ir klausys išpažinties, taigi Išleistuvių iškilmes sureng 
pasinaudokime tuo Dievo ma« tos vietinės vyčių kuopos, bus 
lonių šaltiniu apvalydami sa- j labai malonios. Bus gražiai 
vo sažinv. Taigi nepraleiskime parengta vakarienė. Bus muzi 
neatsilanke \ bažnyčią kas gn kalė dalis, vietinio choro ir 
Ii rytais", bet vakarais .vfcioms j solistų išpildyta. Bus kalbė 
yra galima. Atidekime visus j tojai, niekuomet nenusibostan 
savo mpeseius į s-alį ir eikv, tieji. Kalbės kun. B. Bumšas, 
me pagarbinti Viešpatį Jėzų kun. F. Kudirka, adv. Mfti- į ^ r t ė

r ^ 
Švenčiausiame Sakramente, tauskas ir kiti. •, zių ir kitų 
nes per tas (brangias dienas 
kviečiu J is mus pas save sa-
kyojama,s: ^Ateikite visi pas 
Mane, kurie esate pavargę, o 
Aš jus pastiprinsiu;' Tiktai a 
teikime, netingėlr.me o J is 
trokšta su mumis susivienyti. 
O jeigu gyvensime vienybėje 
su Dievu J is pasaldins mūsų 
kasdieninius vargus. 

PAIESKAU brolio Antano Pctran-
8ko paeina M Sfoiilgių parap. Ta-
nov^žio apskr. Gyvono Detroit, Mi-
rh Gal kas girdėjote apie jį tni 
prašome pranešti, arba jJa pats pra 
Somo atsišaukti pa» brolj 

MTKOIAK PTOTRAUSKAS, 
3255 S. X nion J\\0. Chlc&RO, Iii-

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

NININKAS. 
Meldžiu kreiptis^ antrašu: 

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

Gary, Ind. 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
A D V O K A T A S 

V«** bjitm Ti—>•» T d m M N 

m 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBCNE BLDG. 

Telefonas Randolph M I I 
Vakarais: 2151 VVest 22 St. 

Telefonaa Canai 1M7 

G. V. 
i 

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

Metropolitan State Banko Name 
£201 W. *2nd St. TeL Oanal 66M 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybes Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko Name 

2201 West 22nd Street 
Telefonas Ganai «69» 

B I Z N I S 

L. S. 7tos KP. DARBUOTA. 

Vainiku dienoje, 30 d. įp-
guioH šv. Kazimiero kapim"-
hc, Lnbd. 7toe kuopos dar
buotė, ir jos buvusios pasek
mes. Rinkėjų buvo 11. Cia pa
duodu rinkėju sąra.šji ir kiek 

Birž. 1 d., įnaslaiigomis p-
nios O. ^vaikauskienes ir B. 
Vitkvenes tapo at^iivinta L. 
Vy^ių kuopiu 

^iame susirinkime Įstojo 15 
rtarįijL Taipgi atsiJankf buvu
sioji kp. valdybos nariai, ku
rio su linksmumu pasižadėjo 
tf-yvai darbuotis. 

Kuopos pinnininkė tapo iš 
rinkta jh-nki žvaikauskienė, 
L. Vyeių apskritį lankys, vie 
tinis vargonininkas p. Kara«x-
ka ir p-nia ŠvaLkauskienė. 

B. V. 

Dės, diržas ir kitokios smulk- v diena; žmonių buvo neperdau kurios surinko aukų; 
menos. Drabužiai sudeginta. 
Nerasta tik mašinėlė, kuriaja 
spauzdintas nužudyto vaiko 
tėvui laiškas, reikalaująs 10,-
000 doleriu. * 

Bus įdomi byla. Valstybė 
kaltins. Tam tikslui bus var

giausia atsilankę. Pelno padą Ona SavickaTTS $15.78 
ryta $183.14. Paulina Labanauskiene $15.00 

Raportas primtas. ' Agota Kairaitė $14.00 
Agitacijos reikalais meldžiu Barbora Kopūstienė . . $13.43 

kreiptis pire p. J . Dimšos, Ona (iaidaitė 

Gerbiamieji: Kviečiame vi
sus. Branginkime tuos, kurie 
brangina, mušu idealus, kurie 
yra mums i r mūsų visuome

nei* t ikrą j. brangus žmonės. 
Šį vakarą, 7:30 vai! v a t a 

re, birželio 3 d. North Side, 
šv. Mykolo par. svetainėje. 
Prašome nepamiršti. 

Rengėjai. 

ANT TARDAVIMO puso biznio, 
grosrrno biznis išdirb
inėtų, lietuviŲ, vokio-

. i;iV iv.i.ų tautų apgyventa, l«as'as 
j ant 2 pusės metų, parduosiu už ge. 

liausią pasiųlyraų. 
2057 \V. 22n<l Place. 

IV-lvf. Cana! 2881 

Šv. Petronėlės priespusine-
tinis susirinkimas įvyks ntar-
ninke, birželio 3 d. šv. Jurgio 
par. svot. 

Visas nares prašomo susi
rinkti. 

Pirm. B. Bitautienė. 

Iš priežasties misijų Moterų 
Sąjungos lmos- kuopos susi
rinkimas atidėtas ant kitos 
seredos ty. birželio 11 dienos. 

Valdyba. 

AR ŽINAI, KAD 
Didži'ausia ukė pasauly rau 

dasi Oluhuahna, Meeikoj jos 
dydis yra! 8,0(X),(K)0 akru ar
ba 150x200 mylių? Ar žinai, 
kad dvidešimts ilolmar Tur
kiškų Cigaretų nekainuoja 
daugiau kaip 20 paprastų ei-
garėtų bet turi vertės daug 
daugiau? (Apgr.) 

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

U S. La Salle st. Room 2001 
Tol. Randolph 1024 Vai. nuo 9-3 

VAKARAIS: 
3301 8. Kateteri st. Tel. Blvd. 6775 

8—8 v. v apart Panedėllo ir 
Pėtnyeios 

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

Ofisą* Didmiesty]: 

29 South La Salle Street 
Kambarį* 880 

Telefonu* Central S899 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
7>>l«*onft«: Fard* 4081 

rmm>0\ 

NORĖDAMI 
P1KKTI, PARDUODI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS Mtl& TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO 

P R A N E Š I M A I . ' 
8 BIRŽELIO DIENOS 

IŠKILMĖS. 

L. Vyčių 14 kuopa, seredos 
vakare 7:30 vai. turės savo 
nariams šokių ir žaislų vaka-
rą. Visi esate prašomi da-
l y g u t i . Nariams vaitui. 

Valdyba. 

3328 So. Halsted Str., 
į l Ghie^co, Iii. 

tąįamas valstybės fondas, pi- M. česnulis Centro Rast. 
liečiu sumokamas. f)25 W. 18 PI. C'liieago, 111. 

r r šu iė Raulukaite. . . . 6.67 
Mažos mregaitės rinko uu-

kas šios: 

Visos kolonijos smarkiai ren ^į ^ l " ^ o s 7tos k p. mene-
gks i prie Sekminių iškilmių. į«nis susirinkimas įvyks 4 d. 
Per Sekmines 8 birželio d. igL jbiHfeelip 1924 m. seredos vaka-

..$9.86J24 m. 3 vai. p. p. J . M. K u n > e 7 vnl. Aušros Vartų parap. 
svet. 

Nariai ir narės malonėkite 
atsilankyti į susirinkimų. 

Valdyba, 

Prelatas Mykolas L. Krušas 
atidengs ir pašventins a, a, 

[kun. Staniukyno paminklų, o 
K. Efzb. Milašiūtė, Ona Mi-'paskui pašventins ir padėf? 

809 H. m SI. Chicago 
Tel. Boulevard 061X ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. % 

Tel. Central «200 

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

Room 9 i l (li lfi igo Temple Bldg. 
7 7 W . VVashington St. 
CICERO Ofisas: PanedcUo vsk. 
1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero 50341 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 
3236 S. Halsted St. Tel. Boul. 6737 

1 
S. D. LACHAVViCZ 

Lletorls Graborios 
t t l 4 W. 23rd PI. 

Oleaso. 111. 
Patarnauja laldo-

tuTėee kuoplglauala. 
aelkale meldUu at-
siiaukU, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

TeL Oanal 1171 
l i t e 

J. P. V V A I T C H E S 
L a w y e r 

41 t 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: D. 514—SIC—IV IT. Dear 
bom 8t. TeL Randolph 5584—6585 

'Vakarais 10717 Indiana Ave 
Roseland 

%m i. • • » » » . » . 
TeL Pnilman 4377. 

; Telefonas Canal 5395 

JOHN 6 . MEZLAISKIS | 
Generalia Kontraktorius 
statytojas ir senu namu 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, III. 
mm mm • • * 4 

THE GEEVUM GIRLSi 

Telefonas Canal 7338 
PETRAS CIBULSKIS 

Maliavojtoto KootvnktoHtu> 

0 A 2 U 
I R 

POPIEROS 
KRAUT«vf 

«epapra*tH 
mušti M*'-

auglnia* 

•Ja satln«' 

K.ostum^rm • 

patarna»ii' 
2338 So. Leavitt Street 

rel liSfajette 4338 

P L U M B I N G 
Kaipo Uetuvys, lietuviam* visa 

ton patarnauju kuoferiansls 
BC TCIKA 

8338 W«st 88-th 

file:///Vorces-

