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DIDELĖ LATVIJOS KATA
LIKU MANIFESTACIJA. 

KONSEKRUOTA ŠV. JO
KŪBO BAŽNYČIA 

RYGOJE. 
-^ 

RYGA, geg. 14. — Vietos 
ftv. Jokūbo katedros konsek
ravimo apeigos buvo labai į-Į 
spudingos. Dalyvavo didžiau 
šios minios žmonių, daugybė 
sukviestu svečių ir nemažai'a^ 
stovų iš kiekvienos Latvijos 
parapijos. 

Katedra kaip viduj, taip iš-
oro buvo dailiai mipuošta. 
Xuo )>at ryto minios žmonių 
rinkosi priešais Dievo namus, 
norėdamos pamatyti įspūdin
ga iš Arkivyskupo rūmų pro
cesiją. 

Procesiją sudarė katalikiš
kos organizacijos, dvasiškos 
seminarijos auklėtiniai, kuni
gai. Paskui ėjo Arkivysku-
pas Springovič su savo pa
dėjėju- Vyskupu Rantzen. To-
liaus sekė Mogiliovo Arkivys
kupas von der Ropp ir \ ril-
niaus Vyskupas .Jurgis Matu
levičius. Paskiausia visų ė-
jo Arkivyskupas Zeeeliini, A-
paštalinis Delegatas Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai. Vietos 
garnizono kareiviai katalikai 
išvesti paradą n. Jie atidavė 
militarine pagarba, procesi
jai. 

Tai buvo nepaprastai dide
lė Latvijos kataliku manifes
tacija. 

! 

ITALIJA GRAŽIUOJU SU 
VATIKANU. 

Man Stovi Už Ekspertų 
Planus 

SAKO, TAI VIENATINĖ VOKIETIJAI PAGELBA 

BRATIANO VALDŽIA DAR HERRIOT NEPRIIMA PRE-

BERLYNAS, bir. 6*. —Ko
munistams atstovams begalo 
i įekul turi nga i t ri ukšmau jant 
Reichstage, kanclieris Marx 
supažindino atstovus su savo 
naujuoju ministerių kabinetu. 
Paskui ]>askelbė valdžios pro
gramą, kokią ateity vyky-
sianti. 

Išėmus, komunistus, visi at
stovai su a t s i e j imu klausė 
kanelkuiaus Maixo prakalbos 
jam pasakojant apie įvairias 
problemas. 

Tečiaus daugiausia laiko 
•jis pašventė ekspertu pla- j 
nams. Tie planai kadangi 
valdžios programoje užima 
pirmiausią vietą. 

Ekspertu plamj pripažini
mas, tai vienatinį Vokietijai 
pagelba apsidrausti pragaiš
ties, sakė kanclieris M ar*. 
Deltoj valdžia imsis ruoštis 
tuos planus vykinti, nežiūrint 
kai-kuriu elementu nepasiten-;tą 1924 metams biudžetą. Su 

'YTamsta mėginsi vokiečių 
darbininkų kailius parduoti 
internaeronaliams kapitalis
tams." "'«•<• 

Kanclieris, atsisukęs į rėks
nius, atsakė; 

•*Argi jums jau trųksta ka-
dir mažiausio susivaldymo? 
Argi jųs neįsivaijčfluojate, 
kad visas pasaulis tėmijasi į 
jūsų elgimąsi ? " 

Po to jis toliaus k a l ė j o a-
pie ekspertų planus, apie Vo
kietijos visų dalių vienybės 
reikalingumą ir apie kitus gy
vuosius Vokietijos 'nukalus. 

Ligi pat jo prakalbos ga
lo komunistai triukšmavo. 
Pasirodo, kad jiems trūksta 
elementarinio auklėjimo. Gi 
kultūringumas jiems sveti
mas daiktas. 

tmporialė* taryba patvirtino 
ministerių kabineto sustaty-

LAIKOSI. 
ĮPJENNA, birž. 6. — Ru

munijos sostinjės Bukarešto 
aeroplanu čionai atvyko vie
nas civilis inžinierius, kuris 
nupasakojo, kas tikrai ten 
veikiasi. '*** 

Gen. Avereecu su 10 tūks
tančių valstiečių Bratiano 
valdžios nekliudomas i nėjo 
Bukareštan. Valstiečiai nu-
maršavo Carol aikštėn, kur 

gen. Averescu pasakįė prakal
bą. 

tDenuncijavo jis premiero 
Bratiano valdžią i r reikalavo 
jos atsistatydinimo. 

Valstiečių delegacija pas
kui įdavė protestą karaliui. 
Protestas atkreiptas prieš 
valdžią. 

Po tos ypatingos demons
tracijos^ valstiečiai kuoramiau 
sia ėmė skirstytis ir apleido 
Bukareštą. 

Bratiano valdžia dar laiko
si. Bet j i jau smarkiai pa
kirsta ir silpna. 

I 

MIERYSTĖS. 
PARYŽIUS, birž. (5. . — 

Francijos prezidentas Mille-
rand vakar vakaro į savo rū
mus pakvietė radikalų vadą 
Herriot ir šiam pasiųijė užim
ti premiero vietą ir suorgani
zuoti ministerių kabinetą. 

Herriot nesutiko. Radika
lų vadas nori but premieru, 
bet premierystės nenori pri
imti nuo prezidento Milleran-
do. 

Tėvynėje Lietuvoje 
LIETUVIŲ BYLOS. 

NUŽUDYTAS KATALIKU 
KUNIGAS. 

JAPONAI NORI BUT GRA
ŽIUOJU SU AMERIKA. 

ROMOS VIKARAS KARA
LIŠKAI PAGERBIAMAS. 

KOMA, birž. fi. — Iš Parv-
žiaus pranešta, kad nauja 
Francijos kairiųjų elementų 
valdžia, kuri tomis dienomis 
paims savo rankosna valsty
bės vairą, savo programon 
stato atnaujinti kovą Katali
kų Bažnyčiai. 

Kokią kovą jie turi minty, 
negalima žinoti. Bet jie sa
kosi, jog vienu pirmiausių jų 
darbų bus atšaukimas Fran
cijos ambasadoriaus iš Vati
kano. | 

Atšaukus ambasadorių, ži
noma, bus pertraukti diplo
matiniai santykiai ir prancū
zų socialistų valdžia bus liuo-
sa veikti taip, kaip jai tinka
miausia. 

Kuomet Francijos socialis
tai iškalno nusako katalikams 
kovą, Italijos valdžia tuotar-
pu vis daugiaus palankumo 
reiškia iVatikanui. Italijos 
valdžia nori važ iuo ju sugy
venti su Apaštalų Sostu. 

Tas nepaprastas palanku
mas tomis dienomis išreikš
tas, kuomet Romos Vikaras, 
Kardinolas Pompili, .grąžino 
vizitą generolui Barčo, nau
jai paskirtam vietos militari-
nės divizijos vadui. 

• 

Kardinolas, kaipo kunigai
kštis, generolo rezidencijoje 
priimtas iškilmingai, su mili-

kinimo. 
Jam kalbant komunistai at

siliepė: 

balansuotas biudžetas bus a-
pie (> bilionai auksinių mar
le i u. 

Albanijos Revoliucionieriai 

Kolegijos pagerbia atsistaty
dinusį ambasadorių. 

PAĖMĖ JIE SCUTARI MIESTĄ 
ATĖNAI, birž. 6. — Smar- F a emė Scutari. 

ki kova eina revoliucionierių 
su valdžios kariuomene visoj 
Albanijoj, anot gautų čia ži
nių. 

Revoliucionieriai po kruvi
nos kovos užėmė Skodra mie
stelį. Šioj kovoj vartota 
kulkasvaidžiai ir rankinės gra 
natos. 

Bet revoliucionierių spėkos 
atmuštos ties Alessio. 

Revoliucionieriai laiko užė
mę vieną puse Berato. 

Abi pusi savo armijas stip
rina, pašaukdamos tarnybon 
valstiečius. 

Karo laivo reikalauja. 

BELGRADAS, birž. 6. — 
Anot depešų, albanai revoliu
cionieriai uj#mė visą Scutari 
miestą. 

Pranešta, kad iš Scutari re
voliucionierių spėkos pa
trauks ant sostinės Tirana, 
kur buvęs užsienių reikaįi 
ministeris Vrioni perorgani
zavo valdžią ir gaminasi gin
ti sostinę. 

(Pirm poros dienų buvo pra
nešta, kad sostinę Tirana re
voliucionieriai jau užėmę). 

Revoliucijos priežastis. 

KOMA, birž. 6. — X 
AVASHINGTON, birž. 6.— *» - i r nepasitenkinimai Alba-

A merikoniškas pasiuntinys 
Tiranoj, Albanijos, sostinėj, 
pareikalavo į Durazzo pakra
ščius tuo jaus pasiųsti karo 
laivą, matyt, amerikonų gy
vasčių ir jų mantos a p a u 
gai. Nes einanti revoliucija 
visiems pavojinga. 

Karo laivyno departamen
tas paskelbė atatinkamus pa
rėdymus vice-admirolui And-
re\vs, kurs vadovauja ameri
koniškam laivynui Europos 
vandenvse. 

n i joje kilo nuo to laiko, kuo
met šalis pasiskelbė nepri
klausoma ir kuomet valdžia 
pateko feudalų rankosna. 

ninę Albanijos valdžią suda
ro keturios feudalų musulma-
hu šeimvnos, kurios šąli vai-
do savo ir kaimimngų šalių 
gerovei. Šiandieninė valdžia 
nenori girdėti apie jokias ša-
1\- reformas, nors valstiečiai 
jau senai to g r e / t a i reikalau-

Pašalinti neatatinkamą val
džią sudaryta jaunų naciona
listų organizacija, kurion pri-

tarine pagarba, ko nebūta 
nuo 1871 meti). 

Pasirodo, toks gražus sugyjsidejo kaip musulmanai. taip 
venimas yra begalo naudin- katalikai, imant kartu ir dva 
gas pačiai Italijos valstybei. si.-k?ją. 

TOKYO, birž. 6. — Kaip 
žinoma, čionai iš diplomatinės 
tarnybos atsistatydino 8uv. 
Valstybių ambasadorius Cy-
rus E. Woods. Kebeužilgo 
jisai apleis Japoniją. 

Vietos japonu universitetų 
ir kolegijų, viso ^36 įstaigų, 
atstovai turėjo susirinkimą ir 
išnešė rezoliuciją, kurią ja pa
gerbia atsistatydinusį amba
sadorių. 

Rezoliucijoje pažymima, 
kad ambasadorius Woods vi
sas laikas kovojo už teisybę, 
žmoniškumą, visatiną žmonių 
brolybę ir už aukštesnius ide
alus, nežiūrint fakto, kad ta 
valdžia, kurią jis reprezenta
vo, atviriai Japoniją įžeidė. 

Bet japonų tauta tikisi, kad 
atsistatydinęs v ambasadorius 
per savo įtaką pataisys tai, 
ką amerikoniškas Kongresas 
yra bloga padaręs japonų tau 
tai. Tiktai taktinguoju būdu 
bus galima atsiekti naujas Ja
ponijos su Amerika draugin
gumas. 

Atsistatydinęs ambasadorius 
Japoniją apleis šiandie. Visi 
japonų luomai tad reiškia ap
gailestavimą ir velija jam 

DRACUT, Mass., birž. G.— 
John Ivjing, S r., vakar į savo 
namus pasikvietė ftv. Marijos 
bažnyčios, iš Collinsville dis-
trikto, kleboną kun. Mykolą 
Gilbridge. King sirgo. Kle
bonas nuėjo ir teikė ligoniui 
paskutius Sakramentus. Tuo 
laiku kambarin inėjo sergan
čio sunūs i r nieko netaręs nu-
šovė.kleboną. 

Žmogžudis tai atlikęs pabė
go iš namų. Policijos veja-

. mas jis šovė ir sužeidė Lovvel-
Pio policijos kapitoną Patric. 

Visgi suimtas. Kolkas ne
patirta tos baisios tragedijos 
priežasties. Žmogžudis yra 
37 metų. 

< ' * *»» 

BUVĘS KARO LAIVYNO 
SEKRETORIUS TEI

SINAMAS. 

Vilniaus apygardos teisme 
kaipo pirmojoj instancijoj: 

V-13 bus nagrinėjama vald
žios uždaryto "Vilniaus Ke
l io" savaitraščio redakto
riaus Jono 'Kuklio. Patrauk 
tas teisman iš 129 B. K. strai
psnio už išspaudinimą Xr. 9 
(1923 m.) eilių "600 metų 
Vilniaus sukaktuvės." Kilė-
se randama gyventojų kurs
tymo atplėšti nuo Lenkijos 
Vilnių, 

;V-r9 paskirta byla valdžios 
uždaryto savaitraščio "Zie-
mia Ojczysta" redaktoriaus 
Tado Jasaus. Patrauktas 
teisman iš 154 B. IC str. t!ž 
išspausdintą Xr. 14 (1923 m,) 
straipsnį "Rozmowa Polaka 
z Litwinem," nes tame straip 
sny esą įžeisti lenkų kariai ir 
valdininkai. 

V-19 bus nagrinėjama lie
tuvių knygyno Vilniuje savi
ninkės Marijos Šlapelienės 
byla. Kaltinamoji patraukta 
teisinau iš 300 B. K. straips
nio už tai, jo# jfer reviziją 
knygyne rasta seniau sukon-
fiskuotų "Lfietuvas Rytų" ir 
"Lietuvos Kel io" numerių. 

VI-1G nagrinės kun. Krau-
jalio,. kun. Jakovanid ir 9 mo-
*Š#OJŲ bylą už J K $ ^ slaptu 
mokyklų steigimą ir laikymą, 
nors tos mokyklos ilgą laiką 
gyvavo, buvo minimos oficia-

kaip paltus, portfelius su do
kumentais. J o tėvas irgi po
licijos suareštuotas ir kalti
namas vagystėje. Mat be
turtis, nuolatinio darbo net u-
rėdamas, ką veiks nevogęs. 
Sunūs ir sparčiai seka tėvo 
pėdomis. Motina sako, buk 
teisinga esanti ir draudžian
ti vagiliauti, bet neklaužada 
vaikas neklausąs. Pavogtus 
daiktus pardaivinėjo dažniau
siai žydei koma ir šios mielai 
pirkdavo. Greta jo šiuose va
giliavimuose įtariama dar 11 
vaikų, kurijų vienok vadu skai 
tomas minėtas Kaupas. 

AIKVOTOJŲ BYLA. 

WASHINGTONT, birž. (I— 
Senato komitetas, kurs tyri
nėjo žinomą Teapot Dome 
žibalo skandalą, raportą įda-
VM senatui. 

Raportas laikomas slapty
bėj. Tik žinoma tiek, kad 
buvęs vidujinių reikalų sek
retorius FalJ nupeikiamas, ^i 
buvęs karo laivyno sekreto
rius Denby teisinamas. 

(J. Macevičiaus, N. Oznob-
Kazlauckio ir brolių 
Grebliauekų). 

Iš apkaltinimo akto ir ič 
daugelio liudininkų parodymų 

Kauno Apygardos Teismas 
balandžio mėn. nagrinėjo ga
rsią bylą apie aikvojimą J . 
Mackevičiui paliktos Ameri
kos šelpimo draugijos Lietu
vos biednuomenės vaikams 
medžiagos ir maisto produk 
tų. < - * 

Teismas nusprendi: Mace
vičiui 3 metus sunkiojo kalė
jimo, išskaitant ^ mėnesius 
praleistus kalėjime ir amnes
tiją turi kalėti vienus metus 
ir 6 mėn. Oznobkienėi 1 me~-
tus kalėjimo, išskaitant 4 mė-

Jinėj korespondencijoj ir k a i - ^ i u s praleistus kalėjime .ir 
amnestiją, turi kalėti 4 mėne
sius. Kazlauckas ir broliai 
Grebliauckai turint omeny jų 
prasėdėtą laiką kalėjime — 
išteisinti. 

'Abelis KaU;wi€S. 

kurios net lenkų vizitatorių 
lankomos. Visi patrauktieji 
Taikos teisme yra nubausti 
po 100 auksinų pabaudos kiek 
vienas. 

ŽYMUS VAGIUS. 

NAUJA DEL ŽIBALO 
KOVA. 

PIERRE, S. D., birž. fS. — 
Čionai pradėta nauja del ži
balo kainos kova. Gal ta ko
va persimes kitur. Gal ir 
vėl gazoliną atpigs-, kaip per-
niai butą. 

NAUJAS STREIKAS 
LONDONE. 

. . „ .. v. j . laimingos kelionės grvžti sa 
Anot informacijų, šiandie- * . . vo tėvynėn. 

I'£ą laiką ta organizacija 
darbavosi ramiuoju būdu pa
keisti valdžią. Bet kuomet 
nevyko atsiekti tikslą, sukel
ta revoliucija. Revoliucįjon 
pasiruošimas buvo ilgas. Bet 
šiandie tas žygis jau duoda 
vaisių. 

LONDONAS, birž. 6. 
Streikuoja elektrinių geležin
kelių spėkai stočių darbininkai 
ir šopmenai. Reikalauja di
desnio užmokesnio. 

Dėlto, Londone susisieki
mas ir vjėl paraližiuojamas. 

NEGAUS F E D E R A L E S 
PAGELB0S. 

Policija suėmė 12 metų vai
kiną— Hiečislovą Kaupą, ku 
ris pasižymėjo nepaprastu 
uolumu vagystjėse. J is veng
davo smulkius daiktus. Kai-

P I N I G Ų K U R S A S . 
'T 

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

$1.00 
4.30 
5.10 
4.34 

kada sugriebia ir stambesnių, Šveicarijos 100 fr. 17.78 

WASHINGTON, birž. tf.— 
Farmeriai šiuokart negaus jo 
kios federalės pagelbos page-

Amerikoniškas pasiuntinys j rfnti savo interesus. Tai pa-
Albanijoj pasisiųle tarpinin- į gelbai paduota įvairios rųšies 
kauti, norėdamas sutaikinti a- projektų. Bet Kongresas ne-
bi pusi. Bet revoliucionieriai 
su tuo nesutiko. u j if'sl i 

turi laiko svarstyti. . Rytoj 
pertraukia sesiją. 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
ii 

P E R 

DRAUGĄ JJ 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — UK10 BANKĄ. 

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

"DRAUGAS/' PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, UI. 
Ofiso VaJimdosTNūo"8"ryto~ikf8"vTvafc. 

Sekmadieniais uždaryta, 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

i t »J DRAUGAS 
Etna kasdieną išskyrus nedėldienius 

% Metams . . . 
Pusei Metų • • • • • • 

$6.00 
$3.00 

P i prenumeratą mokasi iskalno. Lai
kas skaitosi MM išrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint perniai-

' fcyti adresas visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant krasoje ar ex 

jjj preso "Mansy Order" arba įdedant 
pinigus i registruota laišką. • 

£ DRAUGAS PUB. CO. 
8334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. -
* TeL Roosevelt 7791 

medžių gražiai susodintų, an t ) 
gražaus žolyno, aagšta i isker-Į 
tas, iš visur kreipia akį už
dengtus paminklas. Tje!c apie 
ji težinome, kad- darė tų pa
minklų Chieagoje geriausias 
dail ininkas, kad išpildė jo 
sumanymus gars i paminklų 
firma, kad visas j is iš marmu 
ro balto, kad aplinkui p.M*an 
klo uždėti atminčiai ir' gar
bingi l ietuviu tautai pakasai 
ir paveikslai . 

Bet s'avb akimis nres ta. pa
minklą pamatysime taip pat 
l iktai birželio 8 d. :j va!. j>o 
pietų. 

T a s paminklas pas ta ty tas 
pj vmiinnitnilIltimttffffnisHfllIlIllIHIiHIlll šventos atminties Vyrui, iš ku 

S TRUPINIUKAI 

/ 

ft *'Nuo Dievo Žodžio Įsikuny-
VJ " m o metuose tūkstantis devy 
I i " n i šimtai dvidešimts ket-

14 virtuose, — 
" N u o Šiaurės Amerikos Su-
Mvienytų Valstybių .Respub
l i k o s įsteigimo — šimtas 
"ke tu r io s dešimts aštuntuos,--
" N u o ats ta tymo Lietuvos Ne 
"pr ik lausomos Respublikos — 
"sept intuose, — 
" J o Šventenybei Papai Pijui 
" X I Dievo Bažnyčių laimin-
" g a i valdant, J o Eminencijai 
" Š v . Romos Bažnyčios\ Kar-
"dinolui, Mundelein Clii 
"a rk ivyskupi ja valdant, — 
"Suvienytoms Valstybėms 
"Cafvin CoolidgeVi pinninin 
"kaujant , ' — 
" Š v . Kazimiero Seserų Vie-
"-nuojynų Motinai Marijai 
" Kaupi utei tvarkant , — 
" J o Malonybe pirmasis Suv. 
"Vals tybėse leituvis šv. Tėvo 
" N a m ų pralotas kun. Myko-
" l a s L. Krušas , — 
" V i s a i Cbicagos miesto lietu
vių dvasiškįįai dalyvaujant, -

rio dvasios išaugo ištaiga, sa 
vo darbais skleidžia r-1 j A< ie-
rikos lietuvių inaž jv ians apč-
vietos spindulius. 

Tam didvyriui pagarba ati
duoti susirinksime mes Sek
madienį prie šv. Kazimiero 
Vienuolyno. 

Tas šventos -atminties \ y -
ras ir tautos didvyris yra a. 
a. kun. Staniukynas. 

BALTUOS SįJUNGA 
KAIPO KARO PAIEGA. 

Šių metų gegužyje Kaune i 
įvyko Baltijos valstybių kon-1 

terencija i r tų pačių valsty
bių karininkų delegacijos 
svečiavosi Kaline. Suintere
suotų valstybių spauda vėl 
plačiai prabilo apie 4 ar S 
(be S uotui jos) -'Baltijos res
publikų sujungę. Pr ie šios 
progos p ravar tu ir vel prisi
minti apie minimų valstybių 
politiniai — karinės sąjun
gos galimybės, 

3 ar 4 valstybių sąjunga? 

'-**•"» ~ *HĘ^^K^^BM 

48,000 k. kil., Ląfcrija — 6S,-
000 k. k. ir Lietuva 46,000 
ketv. kil. 

Gyventojų dabar turi (ma
no apskai t l iav imu) : ' 

Suomija apie , 3,500,000 
Est i ja a r t i 1,200,000 š 
Latvija apie 2,000,000 
Lietuva ar t i 2,200,000. 

—*-

Vardus keis. 
Bostone bus pamainyta a-

pie 1800 gatvių vardai, š e 
šios gatves Washingtono var 
dų. turėjo. 

Pasigailėjo. 
Maskvoje sulaikytas mir-

Visos kar tu 8.90a000 gyv. ties nuosprendis 17 teisėjams, 
>r v _ , - ' . ^ advokatams bei valdininkams. 
Nors žemes plotu (ii2iJ,(WU -i_ . . , . t . , , . . . ' 

. ••' Pakeis ta buk araKinu kaieii-
ketv. kilometrų arba* apioj * 
212,000 ketvirtainių mylių) 4 i m u ' Z 
Baltijos valstybių sąjunga Pra tęs ta sutart is . 

Pi P 
•i> I I 

Kaujoji Zelandija. 

J 7 kovo dienia sukako ' J . 
I!. R. Kedwo-j<i'ui. VViIJingtu-

IR PflSMO FBO&tfĖTUS 
NAMIE. 

n 'o arkivyskupui 50-ti vysku 
pavimo meta.. J i sa i yra se
niausias vyskupe J pasauly J . 
E, gimė 8 bala-.ci^o 1839 me
tais ties &ta#or*jl (Anglijoje) 
3 metų amžiaus pateko su vi 
sa šeimyna \ Naujųjų Zc*an 
dijų. 15-os metų įstojo i Te 

Pienas ir smetona yna kas
dieninis mu&ų maiatas, bet 

labai grei tai suteršia*, jeigu 
lik net inkamai prižiūrėti . Iš 

lygtų tokioms didelėms val
stybėms kaip l^rancija' a r Vo-

čia gal i kil t i didelis kar ta is 
sveikatai ptovojus.- Pienas ir 
pieno išdirbiniai kasdieniniam 
vai toj imui uke*e tur i būti 
taip švariai užlaikyti , kaip 
užlaikoma p i r m i * klastė pie

vų Maristų kongregacija. Pro j ninėse." Pienas bus daug ge 
lesoriavo Irlandijoje, Dunbo 
ike. 1865 metais tapo įšvęstas 

Šis 

Akyvaizdoje tų įvykių, n* 
be vieta rašyt i apie smulk
mėmis. Iš smulkmenų suside
da gyvenimas, ir be jų nega
lima .apseiti. Bet i-mulknie-
nos kar ta is suseina į vienų 
daiktų ir kaip iš lašų, suda
ro upes galingas ir juras . 

Kad mūsų gyvenimo smul
kmenos neišsisklaidytų vėjui 
papūtus į dulkes, kad iš gy-
veninio smulkmenų mes susi 
lauktume galingų jurų džiau-

klausim'as keliamas la
biausiai dėlto, kad abejojama 
apie Suomijos prisidėjime. 
U a t Suomijos nepr ikkusomy 
bė buvo anksčiau pripažinta ; 

ne tik tolimesnių valstybių, 
bet ir ]>ačios (prtešbolševiš
tinęs) Rusijos. Tad Suomija 
mažiau prisibijo Rusijos im
perializmo, dar ypač dėlto, 

vkad Suomijos pajūris Rusi
jai baveik nereikalingas. Be 
to, Suomija l>ando vis labiau 
glausties prie Skandinavijos, 
kame ji tur i kultūrinių gimi
ningumų su svečius. Tad Suo 
m i jos prisidėjimas labai abe

jotinas. Greičiausia Baltijos 
Sąjunga susikurtų iš 9 vais-
tybių: Esti jos, La tv i jo j ir 
Lietuvos. 

4 valstybių Sąjungos kar inė 
galybė. 

• Pr i leidžiant kad Bal tuos 

lloiio gyv. 

Kariuomenės. 
0 

Taikos metu Suomija laiko 
^0,OtK) kareivių, l ^ t v i j a 2 0 r 

000 ir Est i ja apie 15,000. J e i 
ne lenkų plėšrumas, ta i Lie
tuvai užtektų 10-15,000 karei 
v i u. Dabar-gi Lietuva yra pri 
versta laikyti apie 30,000 ka
riuomenės. Tad šiuo laiku su
jungtu 4 Baltijos respublikų 
kariuomenė sudarytų apie 
95,000 — ginkluotų vyrų. <ii 
karo m e t i f š i s skaitlius gali 
būti padidintas šauliais mak-
simum iki vieno miliono vyrų. 
Milionas vyrų apginkluoti 
butų labai sunku, bet tiek 
žmonių išmaitinti ir aprėdy-
t i bent vienų metų laikui da
bart iniais Baltijos respublikų 

gsino ir pergalės, reiKia tUs s ^ u n ^ s l i s K i ė tų iš 4 valstv 

. . • • • nos tikslų ir kelių n u i o i o įtui 

•nvenimo smulkmenas rinkti < 
į vienybę, joms duoti viena 
pakraipę, vienų tiksią. 

Ypač dabar, besiartinant 
tai šventei, apšvietos Šven'ei. 
mes turime atsimintu k a i vi-

"Dklžiaas ios minios a k y v ą i z ^ ^ ym^ų K V y o n i m o ^ „ I k n i S 
"doje , — 
" Š į kertinį šv. Kazimeiro ko-
"piyčids akmenį, šv. Razi-
" m i e r o Akademijos Rėmėjų 
**lėšomis jjtuupintą, — 
"ŠiantHeną birželio 8 dienų, 
" Š v . Dvasios Atsiuntime 
*'Šventėje*, — 
"—Pašven t ino ir padėjo. 
" K o Liudytojais buvusieji sa 
vo ranka pasirašė: 

(seka paraša i ) . 

lpų, pažvelgkim kiek jos vi
sos galėtų mbl>ilizuoti ir ap
ginkluoti vyru sftvo laisvei 

sų Tautos Giesmė: 
" I r Švies4a ir Tiesa mus žin 

prsnius t e l y d i . ' ' 
• f 

Musų darbai, visų darbai, 
visų pastangos tegu siekia 
Šviesos ir Tiesos, tuomet sa-
vaimi įvyks mūsų Tautos v;e 
nybė ir galybė. 

Xes ten, kur vienas iik>,a-% 

gintu 

Plotas i r gyventojai. 

Iš visu. -i valstybhi, ir- gy
ventojais ir ypač žemės plo
tu, didžiausia yra Suomija. 
Jos vienos plotas du kar tu 
d i d e s n i s Btegn v i s i j ,*> j o s ]>ie-
tinių kaimynų kar tu im'amų. 
Bet H6ryc jos ploto yra miš
kai, ežerai a r balos. Dirba
mos žemės Suomija turi tik ž as Baltijos respublikų i>a 

Ispanija su Suv. Am. Valst 
sutartė pratęst i prekybines su j į kunigus, o 1874 m. tapo jis 

kietŲa, bet jos 9 jnilionaį gy-j tart ies galiotumų iki ^ geg. . nominuotas Will ington'o vys 
ventojų svertų mažiau negu j 1925 ni. į kūpu. 
viena Jugoslavi ja (13 milionųI X Ši\v. Am. Valstybėse ok-j J . E. Redwood buvo tuo-
ir tikį t ruputį daugiau n e g u . b a r y m išviso penki š imta i 'me t jauniausias pasauly vy-
mažutė Belgija su 7 i r Vz i m " kolegijų ir universitetų. skupas, nes vos 35 metų, o 

X Japonai įtuže ant S u v . ' d a b a r j isai y ra kaipo vysku-
Am. Valstybių už imigracijos ;P&s seniausias pasauly. Nuo 
įstatymų. Londono " D a i l y j !887 metų VVillington'o vys-
f e l ė g r a į b ^ praneša, kad vi- kūpi j a pakelta į arkivysknpi-
suomenė vei-ste verčia v a l d ž i a \ h - tt fotogi-afi.jos .atrodo J.£. 

t i 

ginti japonų tautinius reik.a- visas gy^as, energingas. Wil-
ius bei garbę. lingtono katal ikai suruošė sa 

X Angių-msų konferenvi j a j v 0 &***>& d a i l l i a u k s o s u " 
Londone eina paie galo. Ko- k«ktuvių paminėjimų. 

misanis Rakovskis pareiškė, H Italija. 
kad tik Britani,įos valdžios 
nusileidimas nuo pirmosnio 
nusistatymo galįs pagerint i 
padėti. 

X Čekoslovakijoje, Pragoję 
at idaroma tarptaut inė aerop
lanų _parodn. 

X Liverpool / r i ty , Angli,jo-
je, 2,(XX) darbininkų |3akilo 
sti-eikan, protestuodami prieš 

Italijos valdžiai paskelbus, 
kad visi kurie neteisėtai sa-
vinasi augštosios kilmės (l>a-
jorų) t i tulus butų 5,0Q0 lyrų 
baudžiami, keletas Italijos lai 
krašeių pradėjo rašyti apie su 
teiktuc šv . Tėvo titulus. Tas 
žinias- pagavo įvairus užsie
nio laikraščiai, išpūtė dešini-

atlyginimo už darfag suničiži 
teriopai — ir jau kolizija &v. 
Sosto su kvii inalu pagamin. 
ta. 

750.000 darbininkų. ^ <„ . , , 
. , Tuom tarj>u " C a r n e r e L ' 

X Meksikoje įiaskulinis su T. ,. ,, , , ,.»*•: - .* ' *• . '' * Ilalia. j>aduoda tikresnių zi 
kilehų miestas l lermosa ]>a- XT IO 7 A _ * , «-,,. o ^ , 

. * l \ mų. Nuo 18/0 metų Sv. bos-
įmtas valdzjos kariuomenės. u . -, - • _• n a : , : 

. . . fas sutedie viso apie 50-tai 
Karo mimsterio pranešinru, re , . . . . * . w o S 

,. . . . l . ' vyrų bajorų titulus, ty. maz-
vojjueims suki l imas. .Meksiko , 1 . . T „ •. 

daug po 1 i metus. J ų regis-

turtais yna visai negalima, nima. Loekaut 'as gali ])aliesti 
Ilgesniam karo žygiui, man 
rodos, Suomija' galėtų s taty
ti iki 100,000 organizuotos, 
ginkluotos i r maistu aprūpin
tos kariuomenės; Lietuva ir 
Latvi ja kiekviena po 60,000 i: 
Estija 40,000. Gi visos 4 res-
pttMIkos kar tu galėtų ' pasta
tyti *2o0,000, net iki. :»,100,(HM) 
annijfj, kuri priverstą užpuo 
l an t į p r ics j i i e š k o t i ž y m i a i 41-
desnės s])ėkos, kad galėtų šių 

je ]>abaigtas. ,,.. , 

X Prainatoma, kad Erauei-
jos prezidentas Millerand tu-
ies pasi traukti 
v i e t o s . 

resnis ir sveikesnis, j o g u mel
žiant užlaikomas .švarumas, 
jeigu sterilizuoti daigiai var
tojami, je igu tuoj pienas iš
sunkiama ir atvėsinama. Pie 
na reikia vėsiai lakiyti 50 
laipsnius F , arba mažiau, jei 
gu galima. Svarbu prie pi*s 
no neprileisti musių, dulkių ir 
kitų kvapų. Pa t i r t a , jog vai
kai ukėse nemėgsta gerti pie 
no tode!, kad atsiduoda kar
vės a rba tvar to kvapu. 

Kuomet pienas pi rktas iš 
pieninės y ra geriausia ji lai
kyti bonkoje, kurioje atneštas. 
Reikia pieną tuoj paimti , boti 
kų nupjauti ir padėti į šal
dytuvų (refr igerator) , kurio 
šalčio laipsnis yra 50 laips
niai F . Nupjaunant boukų y-
pat inga atydu tur i būt i kreip 
iii į bonkos viršų. Mažiausias 
pakėlimas tem]^eraturos gi m 
dys bakteri jas . 8uv.- Valsty
bių Agrikul tūros J>epartamen 
tas duoda pa tar imus kaip na 
mie pasterizuoti pienų. 

Sviestas turi būti laikomas 
šaltai ir uždengtame inde, kas 
neprieiidžia sveiniius kvapus. 
Jeigu sviestas pi rktas }>opie-
liniuose baksuose gerai svies
ta juose laikyti . Kuomet daug 
sviesto su syk pirktm, pir
miausia nuplauti šal tu vande 
niu i r suvyųioti į plonų audek 

traeija vedama "I ta l i jos ba- Irii, kur i s buvo pamerktas į 

mažų tautų laisve išplėšti t l ^ i G[ kįfrįĘą*'^-j« 
tur tus vmsisfAmti. Tad ir ma- ^ ^ ^ ^ ^ ^ UmĄk]^ * 

jorijos aukso knygo je " yra 
žinomi valdžiai i r Vatikanui . 

:imamos]Todėl nei. kokių falsifikatų 
tame dalyke negali būti. Šios 
Italijos bajorijos aukso kny-

os y r a oficialis dokumentas, 
tydžiai saugojamas. Tai yra suris turi būti laikomas i ori-

Apie ginklus kalbame tik kai- visa tai , ko reikalauja Itali-
8 ir Y2 nuoš. Tad šiuo a tve ju : ieg.ns visgi verta jungti , ne< p n a p i ( i m ,jšV(»n^įįn .Į gj« i a i - j o s valdžia. 

Ji via visai maža valstybė. 
kur geras tikslas, tenai re.ga-iSuomija užima 360,000 ket-
li būti pasidalinimo. 'vir tainių kilometru. Esti ja 

t ik sujiUĮgtos m F ^ » P a ^" '" ikų blogybe, kurios dar neiš- ' 
v(>rs jų bendra pr'n^šų ' ^ ^ j į n g j c o n j prašalinti . z< 
d.unK)ti" ir " ramia i užsilai- : 

Vien t ik 1'aikraštininlvų vai 
zduotė galėjo šį dalykėlį t a ip 

K. P . ,i labai išpusti . 

silpnai druskuotų vandenį. 
8ur i s lengvai apipelėja. A-

pirx'lėjimas šiek tiek sulaiko
ma, jeigu laikoįiias šialtoje 
vietoje ir gerai apvyniojama 
vaškuota -pojaiera. Minkštas 

ginaiiškų popierų jKikol varto 
tas. »Surio kvapas geresnis jei 
gu jisai suvyniotas ar t i svies
to, kiaušinių ir kito maisto. 

F L I S . 

Tokį parašų ant brangaus 
pergailimo, lotynų kalboje, 
birželio 8 d. 3 vai. po pietų, 
amžiniems laikams, mes visi 
s u s m u k ę padėsime į kertini 
šv. Kazimiero koplyčios ak
menį. 

Tas įvyks, ne trupiniukas, 
bet svarbus lietuvių tautai ne 

.apsakomai. 
Tas įvyks. — tai vainikas 

m usų daugelio metų \argų> 
rūpesčių i r aukų. 

Tiis įvyks, tai padėjimas 
kertinio akmens mūsų jauni
mo, mūsų ateinančios kartos 
tolimesniai apsvietai. 

Tai pašventinimas Dievui 
lo, kų padarome, tai malda, 
kad tolimesniems mūsų pu
riems darbams palaimintų Vi 
sagai is. 

Birželio 8 dienų 3 vai. i>o 
pietų, Šv. Dvasios dienoje, vi
si Cbieagos ir apylinkių «ie-
tuvįai privalo tiek turėti ge
ros dvasos, ka<l į tas iškilmes 
nuvykti . 

Tie tūkstančiai ir tukstan 
čiai gerų žmonių, kurie rėmė, 
šv. Kozimiero vienuolynų, tie 
iukstunėiai ateis visi, nes tai 
j n Šventė, tai mūsų visų Šven 

I I i 

Anthony Matre. 

ROMA VALERIJONO LAIKAIS. 
P E N K I Ų VEIKSMŲ DRAMA. 

Vertė A. Matut is . 

tė. 

Tųsa, 
T E R C I J U S : Ačlu jums, dievai, už 

lokio sumanaus padėjimo suteikimą. Nu-
ngi, Nobilija, tave aš tur iu savo galėję. 
Kvintilijus žus šių naktį. Šiandienų jis 
dar yra tavo sužieduotinis, bet g i rytoj 
tu busi jau mano! (ats ikreipdamas į a-
bu kare iv iu ) : Sargai , pasislėpkit, iki aš 
i i uosi u ženklą; t ada i>asiskubinsit čion ir, 
kurį nurodysiu, suimkit. Nieko pikto jam 
nedarykit, bet skubiai nuvilkit jį M'amer* 
tino kalėjimą n ir į meskit į giliausias 
tamsumas. Ds&ar gi a t s i t r auk iu (Abu
du kareiviu prasišal ina) . A, š tai arti
nasi ir mano kalinys. Kaip neapkenčiu 
jo. Xa ir pa#ielg>i.u su juo, ka ip t igras 
su savo auka. ( įžengus Kvinti l i jui) . Go 
TĄ vakarų tamstai . Gal f>rimsi mano pa
sveikinimų laimingajam tamstos susituo
kimui su gražiąja mergele Nobili ja! Kail 
ir neturėjau laimės dalyvauti sutuoktu
vėse, tečiau, dėlto vis-gi didžiai -rūpinuos 
tamstos laimėsiu. Pasit ikiu, jog tamsta 
busi laimingas ir laimingai gyvensi su 
savo nuotaka. 

K V I N T I L I J U S ( rūsč ia i ) : Išt ikrųjų? 
Ar gi manai, kuomet Tercijus sutelkia 
man pasveikinimą, tai aš esu pagerbtas? 

Pi ieš augštus rūmus, ta rp Ne! Tavo pasveikinimas y r a del manęs 

< 

įžeidimu. 
T E R C I J U S : i i a , ba, ha! Deiko gi, 

drauge Kvintilijau, esi ta ip rūstus f Iš-
tikrųjų — esi nedėkingas tam, kurs vė
lina tamstai viso gero — ir, kurs priren
gė tamstai ' tokį gražų jungtuvių kam
barį ir tai dovanai . 

K V I N T 1 1 J J U S : Nešnairuok, Terci
ja u. Neklausysiu. Ir, pasisergėk, nes aš 
galiu atsilyginti tavo niekingiems įžei
dimams. Taipgi pasilaikyk s'avo dovanų 
panašiems į tave — vyliugiams i r šmeiži
kams.' 

. T E R C I J U S : Ištikrųjų ta i suvis pras
tas ^ l y g i n i m a s už visus mano pasveiki
nimus ir genis linkėjimus. Tečiau — ar-
ieisiu tamstai . Didis mano rūpinimasis 
tamstos sutuoktuvėmis su NobiTija veikia 
į mane, jog visai pamirš tu tokį nedėkin
gumų ir ^priekaištų. 

K V I N T J L I J U S ( į š i rdęs ) : Nut i lk! 
Tavo įžeidimas įniršino mane. . Jau per 
daug to viso. Nurimstu. Ginkis tu, tbaily! 

(J iedu kaunasi kardais . Tercijus tam-
pa permuštas, kuomet pašaukia abudu 
reivių}. 

T E R C I J U S : U-*!, g l i č i a u! skubiau! 
(Abudu kareiviu įeina) . T a i j is, sa rga i ! 
j is y ra jūsų kal inys! 

(Kvintilijus, po t rumpos priešinimosi 
kovos, tampa išgįnkluotas ir surištas ka
re iv iu) : 

T E R C I J U S : A-ha! Kilnusis Inano 
paukštel is tapo .sugautas! Vargšas nelai-
svis! Dabarg i a | turėsiu grąžau progų 

atsiteisti už tų smūgį, kurį suteikei mani 
pereitų mėnesį netoli Fabijaus gyvenimo. 

K V I N T I L I J U S : Baily, u&Luosuok 
vienų/mano rankų, t ik vienų, ir, pasidrą 
sink / su t ik t i mane šalip vyliugių savo 
draugu. Paduok mano ranka i UKtikriaita. 
manų jį kardų; pa ts apsišarvuok šarvuo
čiu, pasiimdamas tvirčiausius ginklus — 

'kieic ' tak išgali ir drįsk sutikt i m'a'ne. 
•TERCIJUS: Ha, ba, ha! Tatai, t u n 

tam būti gladiatorium! Kaip garsiai skani 
betų tamstos iškalba Romos amfi teatre! 
I r labai apgailestauju, kad gerųjų tams
tos norų išlaidyti aš negaliu. Tečiau, ne
žiūrint to viso, a« suteiksiu taiustiu. kade
tų gražųjį jungtuvių kambarį. Tamsta t u 
ii jį priimti. — Skiodu garbingu kareiviu 
nulydės tamstų į jį, ku r s randasi Namerti 
no kalėjimo sienų apačioje. Te«u yra gru 
žioji tamsuma. Tamsta nebusi, ten vieaafts. 
Oi, ne! Turėsi -draugų. Rupūžės, ^Iriežlai 
j r gy-vatė^, kurių ten nemažai yra, išgel
bės tamstų nuo ilgesio. Ar gi neturi padė
kos žodžių už visų ok'aiuringumo globot 
— sakyk! ^ 

K V I N T I L I J U S : Į ieidžiaatyris ' šmei
žike,! J u k tai labiausia baisėtiai ir ^iau-
Dėtini sutvėrimai! I r 4elko gi aš tur iu bu 
t i ta ip kankinamas? 

T E R C I J U S : Tadgj , klausyk visų:"tu 
esi krikščionis ii* čia štai varantas suė-
mim^ i tavęs. 

akys teneniiito tokio niekšo, ka ip jis (ro
dydamas į 'Tercijų). 

T E R C I J U S : Palūkėkit , kareiviai, ir 
čion pa buki t dar t rumpų vudandėle. To 
asmens kalba yra tai g rakš t i muzika del 
nian^s. 

K V I N T I L I J U S V a r ž y d a m a s i s ) : Žmo
nes, kareiviai, a r gi galima taip tyčio
t is iŠ savo giminės? A r gi Romėnai gali 
ta ip nusižeminti, kad garb ingi jų vadai 
pataptų įrankiu tokio niekšo? Susimitda-
nu, veskite mane iš čia! į 

T E R C I J U S : Tatai , sargai , galite jį 
nulydėti. ) i 

s 
'y 

KVINTILIJUS (1 <anivių išvedamas, 
u t s ig i į ž t a - i r persergsti T e m j ų ) : Terei-
jau, apsisaugok, kuomet kitų kaista susi
riksi va (rodo kumštį i r prasišalina su 
kareiviais) . 

T E R C I J U S • (akimis, išlydėdamas 
Kvintiiijų, nus ikva to ja ) : Ha, ha, ba-

(Krmojo v^ik«mo pa^miga^. 

• 

. ? 

KVINTILIJUS^ Tatai, kareivįai, ve. 

\9> skite mane šalin iš šios vietos. Mano 

ANTRASIS VEIKSMAS. 

Pirmoji Vaidykla. 

Valerijono Palocius. 

( Impera tor iu i s ė d f e ^ soste. Makrys, 
sargai, dažiuretojai.. 

VALERIJONAS^ feli« d a b a r džiau
giasi ranumiu. Mūsų priešai visur nuga
lėti ir dreba l>aiii>ėje. Krikščionys gi yra 

Ištikimiausi pavaldiniai . J ie "tai liejo 
kraujų ka ro kiukUose del Romos gei;bu-
v i ° - (Bus daugiau) . 

— • I." 'J»W» 
•A..,-^!-' ^^HH^IHHI ^ ^ * i \ ^ ^ •. . # . . * -
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SĖJIKAS 
MIRTIES SPINDULIAI, i tuo jaus tas Matthews suska-

pigiaus atsieitų už andraudi- PETRAS PETRAITIS. idant kas trečias neįsimaišy-
mus. 

Bet ar tas projektas 'gaus 

to vykti Paryžiun ir atgal 
Londonan, tai v»ėl Paryžiun. 
Ir apie tai spauda pradėjo 
rašyti ilgiausius straipsnius. 

Vokiečiai mokslininkai sa
vo išradimu sekretus laiko 
stipriai užgniaužę. Matyt, 
francuzai su anglais tuo su
keltu triukšmu mėgino vokie
čius pabauginti, taipv kad jie 
galėtu nors dalį paslapties iš
duoti. Bet* kiek žinoma, tas 
šposas nevyko. Matthews 
Londone ir mašina neparduo
ta. 

Chieagos laikraščio " Tri
būne" korespondentas iš 
Berlyno praneša, kad vokie-
čiai "mirties spinduliams" 
leisti turi net tris išradimus. 
Ir visi trys užpatentuoti ir 
visi laikomi kuodidžiausioje 
paslapty. Sako, vokiečiai 
tus išradimus pavartosią bu
simame kare. Ir karas tru
mpoj ateity turės įvykti, jei 
francuzai nepaliaus nešmoniš-
kai spaude ir engę vokiečių. 

Be to, vokiečiai turi išra
dę taip vadinamus "Hertzo 
spindulius," kurių apsidraus
ti dar neišrasta priemonės. 
Tais "Hertzo spinduliais" 
galima numušti sklindančius 
aeroplanus. Spinduliai pak
liuvę aeroplano motoran, iš 
magnito atima mągnitizmą, 
motoras sustqja veikęs ir ma
šina drimba žemėn. 

Tai visa žino anglai su 
francuzais. Ypač francuzams 
rupi išgauti nor9 dalelę tų 
vokiočių paslapčių. Bet ne-

« 

vyksta. 
Saugok, Dieve, nuo karo. 

Bet jei turės kuomet nors 
įvykti karas, tai jis bus bai
sesnis už visus iki šiol būvu 
siusk 

reikiamos paramos, iškalno 
negalima spjėti. (Greičiaus jis 
negalės pereiti, nes kongre
sas turi daug darpo, tuotar-
pu artinasi partijų konvenci
jos, atstovai nori pasiliuosuo-
ti atostogoms. 

Bonusų įstatymas sunkiai 
pravestas, BiUui buvo prie
šingas Prezidentas. Kuomet 
jis atsisakė patvirtinti, Kon
gresas ^ntrukart tylių prave
dė. 

Karo veteranai verti tokio 
ar kitokio atlyginimo. Dau
gelis jų tupėjo apleisti savo 
pelningas pozicijas-, kuomet 
pašaukti kareiviauti. Dauge
lis jų panešė neapsakomus 
vargus. Kurie kovos lauke 
žuvo, tie nereikalingi atlygi
nimo. Bet gryžusiems kar
žygiams senai buvo reikalin
gas atlyginimas. 

Tik viena neteisybė tai ta, 
kad bilijonus dolerių bonu-
sams turės sudėti lygiai visi 
Suv. Valstybių gyventojai, 

tu. 

kaip turtingieji, taip darbi-) * i u a t š a l ? n u o P°litikos. Te 

Petraitis — baritonas dai
nuos Lietuvos Vyčių 11 kp. 
koncerte, kuris įvyks seredos 
vakare, birželio 18, 1924, Car-
uezie Liberty salėje, Momes-
tead, Pa. 

tik savo ir partijų gerovei ir 
naudai. Valstybė iš jų dar
bo nieko nepelno, dažnai dar 
nuostolius turi. 

Jie žino, delko milionai žmo 

čiaus nuduoda to visa nesu
prantą. 

Kelios dešimtys metų kaip 

% Pastaromis dienomis angli
ška spauda padavė daug žinių, 
iš Londono r Pary^aus ap?e 
] :m ten "mirties spmdu-
l u s " (deatb rays). Kas tie 
"mirties spinduliai!" 

Anot žinių, tai naujas iš
radimas, tai nauja prietaisą 
žmonių žudymui, jei pakiltų 
naujas karas. 

Ta prietaisą, tai savos rū
šies mašina. Ją buk išradęs 

s Gnndęll Mathews. Tą 
užtaisius, iš jos visais 

>. kaip žemai, taip aukš-
^bo greitumu skleidžiasi 

i elektros spinduliai, 
p nduliais aplinkui, sa-

. per 8 mailes tolumo, 
• !ima sustabdyti ore aero-

motorus, gi ant žemės 
o1 ii us jurose motori-

vus. Gi kuomet pa-
* â daug atipresnės tų 

ulių srovės* tai tais špi
liais galima aplinkui išžu-

vrsus' žmones ir visokią 
t ė$ gyvybę. 

u. kiek tame yra tei-
^ ;ei butų teisybė, 

• it y n°butų gali-
bė tingėdama tos 
as galėtų pamuš-

Istybes. Ne vien 
priedo puolimo, 

ų dar užkariauti vi-
saulį. 

Anot telegramų, tas gabus 
, nglas išradėjas seniaus savo 
išdarimą norėjęs parduoti 
Francijai. Tečiaus nesusi
taikinta sąlygomis. Dabargi, 

ną dieną jis išvykęs *Pary-
ž un išnaujo išradimą pasiū
lyti Francijai, nes Anglijos 
valdžia atsisakiusi pirkti. 
TaTn išvykus pasirodė, kad 

tas išradėjas Matthews nėra 
mašinos savininkas. Mašina 
priklauso bendrovei. Didžiuh 
'̂ a tos bendrovės narių krei-
pė*i Londono teisman ir gavo 

uždraudimą mašiną (išradi
mą) parduoti Francijai. 

Dėlto, Matthews mašinos 
Francijai nepardavė ir gryžo 
Londonan. Verdamos dery
bos su Anglijos valdžia. 

Matthevs iš jo išradimas 
atrodo viena pasakų-pasaka. 
Tai visa sugalvota vokiečių 
mokslininkams b a u g i n t i , zuoti karo veteranams bonu- teisėmis. die dar tiek stipriai įsigalė-JAr žinai kad paprastieji ei 
"Mirties spindulių" išrastos sus išmokėti pinigais. Nes (Tie žmonės, tai pseudo-pa- jusios, kad sunku jas ir nž-! garetai turi savyje paprastą 
mašnos visus sekretus turi kai-kurie Kongreso atstovai triotai. Tai politikieriai, ku- kabinti. Jos abidvi kas ket- tabaką gi Helmar Turkišld 
vokiečiai. Kuomet vokiečiai apskaitę įsitikina, kad pini- rie visais laikais, prisidengę virti metai pešasi už pirme- Cigaretai turi 100% grynai 
paskelbė apie tą išradimą, gaiš išmokėti valdžiai daug patriotizmo skraiste, dirba nybę ir be atodairos žiuri, Turkiško Tabako? 

ninkai. 
Karo laiku galybė čia žmo

nių pasidarė didelius turtus. 
tT. . . • i • . • • u s l9 šalį mamomis valdo re-
V įem jų atsiekė teisingu bu i , ... 
, . . . , . v. ^ !publikonų ir demokratų parti-

du, o kiti suktybėmis. h o - ~ * . * f 
del gi tie praturtėję žmonės J 0 S \ *«>s abuta poht™. p * 
negalėjo būti priversti sudėti r t y 0 S . * f p T * ' ta i.P >?** .. ..• , . . nėra jokios pažangos. Abie-
reikalingas bonusams pmigų . . , ,. . . 
sumas? Nors tuo būdu jie Jl} P^JTO Pohtm.. nus.staty-
butų atsilyginę Su J>ėde Sarau m a s <P"f°™a> * » toj, pa-
. • » , vj-u . , .. ti. Kas ketvirti metai renka-ir butų įsdildę nejaukų jiems . . . , r . , karnas prezidentas, abi parti-patiems įtarimą. Visi butų . , * „ ' • .„ . . i AX •• v,. , , . j o s daro didelius įšmėgim-sake: Štai jie uždirbo, bet ir ; , .. f 
j J T^U. 11 • mus> politinei kampanijai iš
duoda. Dabar jau klausimas . . ._; !* J 

, . -o / . v . leidžia milionus. Bet ar ta 
baigtas. Bonusai pripažinti _ .. : * , , . 

. , .. . . . . I kampanija vedama uz kokius 
ir veteranai bus atlyginti. . , ; . „ , . . v . 

idealus? Tik uz. pirmenybe, 

BONUSAI VETERANAMS. 

Tas atlyginimas yra teisin
gas. Bonusai yra teisingumo 
aktas. Nėra tai jokia užmo-
kesnis už patriotizmą, kaip 
kas norėtų manyti, bet atpil-
dymas už vargus ir ekonomi
nius nuostolius. 

H AMERIKONIŠKOS 
POLITIKOS. 

Yra Amerikoj žmonių, ku
rie sakosi negalį suprasti, 
delko šiandie galybė žmonių jnU senai darbuojasi arba 

Buvusio karo veteranai gaus 
bomisus arba pinigais arba 
apdraudimo formoje. Kas 
trumpai tarnavo armijoje, tas 
gaus pinigais. 

Kongrese iškeltas projek
tas prie pravesto bonusų įs
tatymo prisegti priedą. Tuo \ atranda, jog tik nežymi dalis ^gia_pa/tiją. 

už vietas. 
Taigi tu> žmogel, balsuok 

už tuos ar už kitus, visvien 
r$ pačią naudą turėsi. 

Ve kur svarbiausioji prie
žastis, delko šiandie žmonės 
nesiinteresuoja šalies politi
ka. Tik tas interesuojasi, 
kas tikisi iš tos ar kitos par
tijos ką nors pelnyti. Kas 
to nesitiki, tas numoja ran
ka į tą visą politiką. 

Tikri Šios šalies patriotai 

1912 metais mėgino tas 
partijas iš jų senų vėžių iš
versti įžymus šios šalies poli-
tikas-patriotas, buvęs prezi
dentas, pulkininkas Roose-
yelt. Jis mėgino sudaryti 
trečią pažangią partiją ir a-
nas dvi nustelbti. Pulkinin
kas Roosevelt buvo galingas 
•šalies politikoje. Spėta, kad 
jis atsieks tikslą. Tečiaus 
nevyko. |>enos atsilikusios 
partijos pasirodė dar gana 
stiprios. 

Tečiaus pulk. Hoosevelto 
paskelbtus idealus mėgina vy
kinti įo pasekėjai. Vienas 
iš jų yra senatorius La Falle-
tte iš Mįehigano valstybės. 
Jis yra republikonas, bet pa
žangus republikonas. Už tai 
jis vadinamas radikalu, nors 
BU radikalizmu nieko bendra 
neturi. • 

Senatorius La Follette an-
dai paskelbė, kad jei republi-
konai ir demokratai savo par
tijose neatliks jokių reformų 
jis pasiskelbs kandidtu į pre
zidentus kaipo nepriklauso
mas kandidatas. 

Gal but, jis tai padarys. 
Bet apie laimėjimą negali but 
kalbos. Dar ilgai senosios 
partijos ves kovą už pirme
nybę jr dar ilgai čia nebus 
reikalingos politikoj pažan
gos. Tuotarpu gyventojai 
vis mažiaus Lnteresuosis poli
tika ir ateis toksai laikas, 
kuomet mažai kas ims bal
suoti už republikonus, ar de
mokratus. 

Tuomet turšės tikrai įvykti 
atmaina ir naujų idėjpj gady-
njė pradės aušti. Aš. 

TRUMPOS ŽINIOS. 

mažai interesuojasi šalies po
litika, delko milionai piliečių 
rinkimų dienomis šalinasi nuo 

Vas dvi senas partijas — re-
publikonų ir" demokratų, r̂  
formuoti arba jas apgriovus 

balsavimo priedermių. Jie skelti naują politinę pažan-

Paroda, 
Itaijos karalius Venecijoje 

atidarė tasptautinę daiės pa
rodą. Dabar jis vieši Angi-
joje. 

Sutartis. 
Suv. Am. Valstybės su Nor

vegija padarė ketvirtą alkoli-
nę sutartį. Pasirašė Hughes ir 
Bryn, Norvegijos mini*teris. 

AR ŽINAI, KAD 
Aukso karūna kuri puošė st̂ » 
vylą Šv. Panelės §v. Petro 
bažnyčioje Romoje bus sugrn 
žinta atgal birželio 15 d. Ši 
karūna tapo pavogta Nepole 

priedu norima valdžią autori-pliečių naudojasi balsavimo Tečiaus šios partijos šian-(Ono laiku ir atvežta į Paryžių 
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*VAPORATfl> 
MlLK 

§f$fAS 
UEŠIMTIS 
SEPTINI 
MEIAI 
Ai GAL 

The Borden Kompanija išdirbo būdą 
pagaminti gryno pieno užtektinai ir 
pristatyti bile kada ir bile kur. 

Kad būtumėt tikai, kad gautumėt 
absoliutiškai šviežų, gryną pieną tam 
dalykui, jie pastate savo pirmą išdir-
bystę netoli ganyklų kur ganosi gal
vijai. Kiekviena nauja išdirbystė to
kioje vietoje yra pastatyta. Pienas 
kuris eina į Borden's kenus yra tur
tingiausias ir gryniausias produktas. 
Vartokite jį del visų virimų ir kepi
mų, nes jis užganėdina visais atžvil
giais kaipo šviežias skystimas. 

Pieną kena galite laikyti penterėje 
— atsakantis dalykas visuomet ant 
rankų. Jis -užsilaiko bile kokiame kli
mate bile kolą laiką. Net ir po ati
darymo jis bus geras keletą dienų le-
dauneje arba šaltoje vietoje. Iš jo pa
daroma ideališkas sriubas, sosus. dre 
singus, desertus; virimui ir kepimui 
galima vartoti ten kur reikia šviežų 
pieną vartoti. Pabandykit ir kavoj. 

•" • • • . * > * • 

Jei jųs norite žinoti kaip virti su 
Borden *s Evaporated Pienu, išpildy-
kitę kuponą pažymėdami kolą recept° . 
jųs norite ir mes atsiųsime jį jums d) 
kai. 

THE BORDEN COMPANY # 
Borden BuflcKm New Ycrk 

Duona 
Saldainiai 

Sosal 
Mėsa 

Pclstrės 

Pajai 
Pudingai 
Sriubos žuvis 

Vardas x \ . 8 

Adresas 
LiUraanian 

.C.TAUS TURTAI IR... 
"NAUJIENOS." 

lMsai sustatomas užvardymo yra 
eistas. Nes socialistinis laikra-

eh turi bendro su Kristumi kiek, 
saulė su šiukšlynu. Bet ką 

es kalti. Socialistinis re-
uor jo vieną kartą pasirem-

ios žinojimu, paslydo labai 
• norėdama* paslėpti tiesą 

titaciią žodžių tvane ra-
^askutini kartą prirašė 4 

-r" dabar jau turbūt pri
lipius. 

JU:LS negaila, jeigu "N-nos" pa-
;darvs nuobodžios, kaip daug kalbanti 

wf̂  be dantų. O kad jie tenai tapo 
"-s tokiai nedaug nemanančiai, bet 

Vlbančiai bobutei, tai čionai bus 
>tyti. 

~nvo taip. Parašė "N-nn" bedie-
' • Kristus pasmerkė tuntus, kai

po nuodėmę. Mes pastabėjome, kad jei

gu tai butų tiesą> tai socialistai nejeitų 
į dangaus karalystę, nes jie visi turtus 
mėgsta. Ypač Jurgelionis su Grigaičiu, 
kuris gauna kas mėnesį po 400 doleri
nių "nuodėmių." 

Čia tai ir prasidėjo. 
Pasirodė, mes ir sv. Basto nežiną, 

ir melagiai esą, ir ne krikščionis, ir taip 
toliau ir taip toliau. Pripratę prie 
*' diehtlmoniŠkų'' socialistų koliojimos, 
Tnes į jų gražįus žodelius neatsakysime. 
O visą ginčą paliesime tie tiek, kiek mū
sų žmonėms pats klausimas yra įdomus. 

Nėra kalbos, kad klausimas apie 
turtus ir Kristaus nusistatymą turtų 
žvilgsniu yra ne tik įdomus, bet begalo 
svarbus ypač šiandieniniame gyvenime, 
kuomet eina kova labai smarki tarp 
daug turinčių ir turintiems tarnaujan-
cnj. 

Tad Kristaus nuomonę apie turtus 
galėtume suprasti, tėra vienas kelias: 
paimti evangelijas ir jas perskaityti. 

Evangelijose randame štai kaip už

rašyta: 
Mt. 19, 16-26. 
16. "Štai vienas priėjęs jam tarė: 

Gerasis Mokytojau*, ką gera aš turiu da
ryti, kad laimėčiau amžinąjį gyveni-
mąl" , 

17. Jis tarė: Kam mane klausi a-
pi e tai, kas gera? 'Vįenas geras, Dievas. 

Jeigu nori įeiti į gyvenimą, laikykis 
įsakymų. 

18. Jis jam tarte: Kurių T Jėzns at
sakė: neužmuši, nesvetimoteriausi, nevo
gsi, nei indy si neteisingai, gerbk savo tė
vą ir savo motiną, ir: mylėsi savo arti
mą kaip pats save. 

20. Jaunikaitis jam tarė: 
Visa tai sergėjau nuo savo jaunys

tės, ko dar man trūksta f 
20. Jėzus jam tarė: Jei nori būti to

bulas, eik, parduok ką turi, ir dnok be
turčiams, ir turėsi tnrljų danguje, pas
kui ateik ir sek Mane. 

22. Išgirdęs tą žodį jaunikaitis nu
ėjo nuliūdęs, nes turėjo labai damg lo

bio. 
23. Jėzus gi tarė mokytiniams: Iš-

fikrųjų, sakau jums, turtingam nepigu 
įeiti į dangaus karalystę. 
, 24. Ir dar aš jums sakau: Pigiau 

kupranugariui išlysti per adatos ausį, 
kaip turtingam įeiti į dangaus karalystę. 

25. ,Tai išgirdę mokytiniai labai ste
bėjosi ir sakė: Tai kas gi gali būti iš
ganytas! 

26. Pažvelgęs į juos Jėzus jįems ta
rė: Pas žmones tai negalimas dalykas; 
pas Dievą gi visa galima. 

Lk. 18, 18-27. 
18. "Vienas vyresnysis paklausė J 

sakydamas: Gerasis mokytojau, ką ituriu 
daryti, kad paveldėčoau amžinąjį gyve-

19. Jėzus jamt tarė: Kam vadini ma
ne geru? Niekas nėra geras, tik vienas 
Dievas. 

20. Žinai įsakymus: neužmuŠki* ne
svetimoteriausi, nevogsi, neliudysi, netei
singai, gerbk savo tėvą ir motiną. 

IMPERFECT IN ORIGINAL ] 

21. Jis atsakė: Visa tai laikiau nuo 
pat savo jaunystės. 

22. Tai išgirdęs Jėzus jam tarė: Dar 
vieno dalyko tau trūksta: parduok visą, 
ką turi, ir duok beturčiams; tai turėsi 
turtą danguje, pasui ateik, sek mane. 

23. Jis, tai išgirdęs, nuliūdo, nes 
buvo labai turtingas. 

524. Matydamas jį nuliūdusį, Jėzus 
tarė: Kaip gi vargiai tie, kurie turi pi
nigų, eis i Dievo karalystę! 

25. Nes pigiau kupranugariui išlysti 
pro adatos ausį, kaip turtingam įeiti į 
Dievo karalystę. 

26. 'Tie, kurie girdėjo, jam sakė: 
Ir kas gi gaH būti išgelbėtas. 

27. Jis įiems atsakė: Kas negalima 
__. žmonėms, galima Dievui. 

U L 10, 17-27. 
17. "Kuomet jis išėjo į kelią, vie

nas atbėgęs atsiklaupė ties juo ir jį 
klausė: Gerasai Mokytojau, kas man da
ryti kad laimėčiau amžinąjį gyveni-
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Vert* pasvarstyti. ir su saiku' ir retkarčiais var-
Pabar pats karščiausias pik tojanias silpnina visą mūsų 

nikų — išvažiavimų metas, organizme, o ypač atsiliepia 
Ateina karštos vasaros dienos į smegenų veikimą. Juo dąu-

DIDELIS LAIMĖJIMAS IR DIDELIS DŽIAUGSMAS, 
Brangus iPrieteliai ir Broliai: 

Laikraščio skaitytojai ir leidėjai sudaro vieną didelę 
Šeimyną. Skaitytojų yra tūkstančiai ir tūkstančiai bet vi
su, vienodi reikalai, ir troškimai, bendros mintis. jTad ir 
skubinamies Tamstoms pranešti gerą naujieną, kuri nu
džiugins kiekvieną mus,ų prietelį, kiekvieną susipratusį lie
tuvį kataliką, kuris brangina mūsų apšvietą, mūsų spaudą. 

Toįi linksmi naujiena yra tokia: 

i • 

i . 
: 

i 

sų savo vargais. Troškina žino 
gų nueito dulkės, sveikata 
nuo jvairiausių kaininų durnų 
sugadinta, o krūtinė negali 
plačiaį tyru om atsikvėpti. 
Savaime žmogų traukte trau 
kai liuosu nedėlios popiečio 
inetu į įvairias pramogas, iš
važiavimus, piknikus, į tyrą 
orą. Ten pasimatome su pa
žįstamais, gįminemis, drau
gais. Pasidžiaugiame žaliuo-
jančia gamta, dideliais miš
kų, parkų medžiais, gauruo
tais krūmais, dailiomis gėlė
mis. Tas visa gera, nes mūsų 
visuomeniškam gyvenimui ir 
mūsų sveikatai patarnauja. 
Pavojai. 

Bet čia yca pavojų. Tie pa
vojai gludi mumyse ir atva
žiavusiuose į pikniką daly
viuose. Jau senai žinoma tie
sa, kad nei dešimts dideliąu-
sių pasišventimu neatitaisys, 
ką viems savo blogu pavy
zdžiu pagadins. Važiuoja žmo 
nes į piknikus, išvažiavimus. 
O važiuodami pasiima su sa
vim, tiesa girtuokliai, ir "na
minio" buteluką, kitą. T*Į 
"munšainėlę" jie sįulo savai 
žiavime vienam kitam blaivi 
ninkui. Jau ir žiūrėk, blaivi
ninkas ir išgėrė stikleli, o po 
jo kitą, trečią. Nestrapaliuo-
ja, žąselių negaudo, bet savo 
geram vardui, savo sveikatai, 
savo draugams ir savo būdui 
daug pakenkė. 

Alkolis (gryna (Įegtinė) y-
nx nuodai. Tie nuodai visuo
met į žmogų veikia vienodai, 
nors jų mažiausiai iinftfrfeė. 
Mažai tų nuodų išgėrę, ma
žai savo sveikatai pakenksi
me, daug išgėrę — daug pa 
kenksime. Bet mes patys už 
tą silpnumą atsakome savo 
sveikata, nors "už kito svei
katą" gertume. 
Aikolio įtekme./ 

giau alkoiį kas vartoja, juo 
labiau savo proto veikimą nia 
žiną. Pamišėlių ąamuose al-
kolikų pilna. Juos be laiko 
mirtis skįną ir negarbingai 
net žmonių atmintyje žūva. 

Daug šiandie kalba gydyto-
jai apie širdies ligas. Jų y-
ra įvairiausių. Bet kad Šir
dis yra kieno nors netvarko
je, be kitų priežasčių, smar
kiausiai atsiliepia į ją aikolio 
veikimas. 'Kiekvienas darbas, 
sako pro f. Rosenfeld, pagrei
tina širdies plakimą. Tas 
pagreitėjimas pas varto jau
čius alkoiį pakyla keturis ka
rtus daugiau, kaip pas nege
riančius. 

Kuomet gi širdįs pergreitai 
nenormaliai plaka, kraujas 
dusina žmogų; iš čia nusilpi
mas, apalpimai, o kar ta i s mir 
V I k 1 * ' . 
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Kas vartoja alkoiį? 
Kurie nori savo protą ma

žinti, smegenų veikimą stab
dyti, širdį sau sugadinti, tie 
vartoja alkoiį. Jvurie to sie
kia — daugiau geria; kai]) 
nori j>amažu sau ligą įvaryti; 
tie yra kiek atsargesni. Bu
kime tikroj prasmėje blaįvi-
kai ir protu ir jausmu ir 
širdimi; nevartokime svaiga
lu. 

Kartais daro girtuokliai už 
metimus blaivininkams, buk 
ana tas ir tas geria, o yra 
sveikas, kaip ridikas, raudo
nas, ilgai gyvena. 

Tiesa, kartais gyvenimje pa-
sTtaiko, kad kaikurie asmens 
nors svaigiuosius gėralus vai
toja, lieka sveiki, bet iš to ne
galima padaryti išvadas, kad 
alkolis nebūtų kenksmingas, 
arba kad ir kam nors kitam 
panašiai gerint savo plėdingo 
veikimo neparodytų. 

5fW^5Wr?T55*11 

gražės-

i 
galai nei kiek nėra sveikatai 
reikalingi. j7e yra žafiingt. 
Iškilmės d«'lei. ar dėlei kvai-
lo upo nuodus gerti, o dar la
biau su tuo .garsiutis — jokio 
nėra prakilnumo, nei valios 
stiprybės. Ar gi butų žmo
gelis stiprios valios, jeigu 
pargriuvęs purvynan gulėtų 

Su saiku aikolio vartojimas ir nenorėtų keltis. Tas jo ne 
Kaip medicinos daktaras' nėra nieko daugiau, kaip sa- noras pakilti iš purvo nedaug 

pro f. Eosenfeld sako, alkolis vęs prigaudinėjimas. gvai-apie jo protą liudytų, o dar 'blaivi, šviesi. Tortą stoti po 

mažiau apie jo valią. 
Pajaginiraas. 

Bukinu* tikri blaiviuiukat. 
Ne iš prievartos, ne dėlei a-
kių, bet giliai įsitikinę, kad 
blaivybės palaikymu priside
dame prie kilnaus darbo, ves
ti save ir visą vj^ųojųenę į 
f̂ veijcą* šviesią ateitį. Girtuo
klių tamsi kaip jų aptemęs 
protas .ateitis, — blaivininkų) 

blaivybės vėliava- už kilnius 

nis neįtu iki H*t. 
Padvigubini lakiraštį, nepadvigubimis jo kainas yrf 

aunkug ir didelį* darbas. Bet pasįsekė mums tai padary
ti ačiū tiems, kurie pa«iiventumai dįfbo laike " L a i w M konr 
testo. Jie tiek surinko mums skaitytojų, kad mes ^Lai
vo" leidėjai galėsime tą gražų laikraštėlį duoti skaityto
jams dabar tikrai didelį laikraštį. 

Koks bus turinys naujo "La ivo!" * 
Pirmiausia, dabar ^Laivas ' ' eis nebe 16 puslapių, bet 

3M puslapių has sav&Uo. 
\ Vimilia gražiai sustatytas su paveikslu jį dar) s akiai 

pat raukiau. Vįfšeiiu laikįuf išvaizda galite pamatyti čio
nai greta.. Paskui vir&lįs bus dar pagražintas. 

Viduj*, iurįnva bus tDjps? 
1. <lra*ios* įdoinios apyąakos, kurias pradėjęs skaity

ti negalėsį atsitraukti, fcol nepabaigsi. 
3. Bimti, moksliaiąi straipsniai apie tuos klausimus, 

kurie mūsų Įmones labiausiai rųpina. 
8. Žinios iš viso plataus pasaulio apie įvykius per sa

vaitę. 
4. Visuomenio lietuvių gyvenimo Amerikoje ir Lietu

voje apivarą, 
5. Atsakymai į paklausimus pačiu, skaitytoja. Tas 

**IOąnsįmų-ĄisąkyHiii,> BJ^*ins, kurįiĮppį iki šipl visi bega-
lo įdomavusi, bug dabar pa(iw#ųbintas. 

fl. Korespondencijos is Įįetįuyijų kolonijų Amerikoje. 
7. Paskutinės žinios iš sietuvos. 
8. Vaikučių skyFius, kurįamę mūsų vaikai rąs sau ir 

pamokimo ir malonumo. 
9. Visokie pranešimai ir informacijos, kurie žmoiųu 

gyvenimui ^us naudingi i r Feįkalingi. 
10. #4e]rvienauie M Laivo1' numeryje bus dedami gra-1 

žųs paveikslai, 
Be to 4ar, bus kas numferį, kaip ir pirma dedamos ne-

dėkįjeąio šv. Jįašto skaitymas, Evangelijos ir Lekcija. 
ICcntesio varytojais ir visiems pinoti reikia, kad da

bar "Laivo" kaina pasilieka (a f*#,.fl<*0 metams iki lie
pos 1 įįmos . Pasibaigus kontesiui, nuo Liepos-Juhj l die
nos. "Laivo" kainą bus pakelta i/ci $2.00 metams. 

Tą4 visi pasiskubinkite užsirašyti "Laivą" dabar, kol 
kaina nepadidėjo. Tuoįąųs sėsk, paimk popierių ir pluks-
ną, parašyk savo vardą ir adresą, įdėk $1.50 ir atsiųsk 
mums tokiu adresu: "Laivas," 8334 (įo. GuMey Ave., Chi-
caeįo, Jll. 

^ Nesigailėjo nei vienas, į as MLaįvą" pradėjo skaityti, 
nesigailėsi ir Tamsta. Kviečiame tad visus j mūsų skai
tytoju; šeimyna. 

"Laivo" leidėjau 

\ ( 

\ 

-sa* 

^n^onijos idealus. K, M. 
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KRISTAUS TURTAI IR... 

"NAUJIENOS." 
' 

• 
(tą^a iš 3 pusi.) 

18. Jėzus jam tarė: Kam mane va-' 
dini gern? Nė vienas nėra geras, tik 
vienas Dievas. 

19. Žinai įsakymus: nesvetimote
riauk, neužmušk, nevogk, neliudyk ne
teisingai, neapgaudinėk, gerbk savo tė
vą ir motiną. 

20. Atsakydamas jis jam tarė: Mo
kytojau, visa tai sergėjau nuo pat mano 
;aunystės. 

21. Pažvelgęs į jį, Jėzus pamU0 JI 
ir jam tarė: vieno dalyko tau trukstav 
eik, parduok, ką tik turi, ir duok betur
čiams, taip tu turėsi turtų danguje, pas
kui ateik ir sek mane. 

22. Jis nuliūdęs del to žodžio nuėjo 
n liūdnas, nes turėjo daug lobio. 
23. Pažfvel^cs aplinkui, .Tįėzus tarė 

, savo mokytiniams: Kaip gi sunku įeiti 
į Dievo karalystę, kurie turi pinigų! 

24. "Mokytiniai gi labai nustebo del 
jo žodžiu. Bet Jėzus vėl atsiliepdamas 
jioip.s tarė: Vaikučiai, kaip gi vargu įei
ti į Dievo karalystę tiems, kurie pasiti
ki < pinigais. ' 

. 23. Pigiau kupranugariui išlysti pro 
adatos ausj, kaip turtingam įeiti į Die
vo karalystę. 

26". Jie dar labiau stebėjosi, sakv-Y .** . * 
' danu vieni kitiems: fTai kas gi srali bu-

I 

t i išganytas? 
27. Pažvelgęs į juos, Jėzus tarė: 

Pas žjnones tai negalima, bet ne pas 
Dievą, nes pas Dievą visa galima. 

Taip sako Evangelijos. Kas pano
rės nešališkai, ramaai palyginti ir su
statyti visų trijų Evangelijų sakymus, 
tas lengvai pamatys štai ką: 

1. Į)u Mausimu: Kaip gauti ainži-' 
M *gyvenįmą? Kaip taipti tobulu Jė
zaus pasekėju? Atsakymas: išganymui 
gauti — "laikyk įsakymus." Tobuly
bei pasiekti, — "parduok viską, išdalyk 
neturtėliams ir sek Manę." 

2. Du būdu sakynjp: vienas — tie
sioginis: "kaip SUJŪVU yra įeiti į dan
gaus karalystę tiems* kurie turtais pasi
tiki," bet "pas Dievą visą yra gajima, 
Ir afttras, netiesioginis, palyginimas a-
pie kupranugarį ir atados skyle. 

Jau buvo sakyta, kad palyginimas 
buvo padarytas žydų kalboje, kuri rajė£? 
sta padidinimus. pe to, kaikurie sa
ko, kad Jerųzojimoje buvę įnaži 
miesto sienoje vartai, per kuriuos kup : 

ranugaris labai sunkiai išlįsdavo. Ir tiė 
xvardeliai vadinosi "Adatos SJcylė." Ar 
Jiėzus priežaelį paėihė, ar palygino prie 
anų vartų, yisviena palyginiujiis yra pa
lyginimas. , I r jo tiesiog imti negad
ina atskirai, bet reikia sutaikyti su tie
sioginiais žodžiais, kad turtuolis sun
kiai, bet galt įeiti į dangaus karalystę! 

Jeigu palyginime mes norėtume vi
suomet imti, neatsižvelgdami į tiesiogi
nį pasakymą pamatinį, visuomet prieisi

me nesajnoniii. • Sakysime* toks payyz 
dys. "N-nij" redaktorius, apie l ie j i 
mą nieko nenuniano, o statosi labai auk
štai ir kolioya kitus ignorantais. Jeį-
gu mes dabar pavadinsima Grigaitį už 
tokią negudrybę "kopustgalviu," tai vi
sai nereikš, kad galima iš įy galvos vir
ti sriubą. 

3. I r trečia 4alyĮm, pastebėsime, 
kad Jėzus pats nurodo, jog geras suvar
tojimas turtų galį privesti, netik. ,p*ie 
išganymo, bet j r prie tobulo Kristaus 
sekimo. Būtent Jėzus sako: Eik, par
duok, išdalyk, o paskui ateik įr sek ma
nę. Jųk pgrtlavimas ir išdalinimas yra 
turto suvartojimas. .Tik, tai yra čia su
vartojimas, geras ne sąu, bet kitų labuį. 

Jeigu turtingas jaunikaitis butų Jė
zaus paklausęs butų nuąjęs savo turtais 
neturtėlįų šelpti. Bet geįgu nesuspėjęs 
savo turtų išdalyti butįų numiręs. Tai 
ar tada jau tas jaunikaitis butų buvęf* 
pasmerktas? Jokiu būdu ne. Jis tik
tai butų nesusjjėjęs ateiti pas Jėzų, kad 
tapti jo apaštalu. 

Dabar apie "N-nų" "nesąmones. 
Pradžioje jie ^ara^ė, kad Jėpųs pa-

sn:»erkęs turtus, kaįi>o nupclėmę. Mes 
nurodėme, kad turtas yra daiktais,-o 
Ja'rktas nuodėmė būti" niekuomet negali. 

Xuodėmė gali būti tiktai darbas. Pav. 
(irigaičio durna-'galva, bet ji j^ra daiktas 
ir pati ji niekuomet nuodĮėme būti nega
li. iCuome t ta d ur n a galvelė ] >adaro 
melą, tuomet melas, darbas, yra nuodė
mė. f**« **• 

MomapKy NUO. 
M0Wg§f 

"Alkolis, vadinamas dirks-
nių nuodas, dažnai veikia į 
regėjimo dirksnius. Jis nai
kina sugebėjimą skirti spal
vas, ypač raudoną ir žalią. 
Nors ir neperdidėlis aikolio 
vartojimas, jei kitais ativil-j 
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giais ir nekenktų, t a i ' ^entr ti netenka. Bandymai paro* 
^iup at?vifeiu įa veikimas yraj ofe; kad vartojamo* aikolio 90 
labai kenksmingas ir labai nuošimčių paliko be pasek-

j mių, daugely atwėyų pakenki 
J ir tik labai retai kam išgel
bėjo." 

Med. d-ras K. Brigleb, 
Visai netenka abejoti, kad 

darbo produytyvumą mažina 
nors ir maža išgerto aikolio 
doaa. \į 

frukdo pažįmmo tifcruiUją." 
Jįfr A. B^er , 

Balmazt, V\en. 
"Nėra žinonjų jByyenime to

kių nuoiį&u^ ]įur ©lkąlįs g$i-
ių ką padėti (pagelbėti). Kai 
kurie mano, buk alkolis escs 
vaistas. )3ęt tai }>e reikalo. 
Tos ypatybes ajkoliui priskir-l Prof. med. d-ras A. Fick. 

— 

Paskui jie teisinosi, kad. Jėaus smer 
kęs visu^ turtuolius. Mes sakėme, kad 
negalėjo Jėzu^ sYerjcti %Ąsų tųriųpjįjį. 

tobulus ir netotmlujs ĵ e<}ąręs. 
ižnoma 4ai"yti nereikėjo to, kas jav 

bųyų padaryta. -Sakysįin nereįkia skįp 
Smerkė tik tuos, Jcurie neteisingai turtus j ti jdaukuotp J ^ e i į p n i o nuo uuplikusio 
i«igijp, Iiedorai juos yajrtoją. Jajc 
nepasniej-kė gi turįinjro įąimiį^ioio uį 

Gj'mmO' Jįe4» savaimi sjdriasi. Bet 
kaį Jfėuųs bnįų pemates esąmij skirtu-

tai, kad js turtingas, bet "panrylėjo" jį j įgų, tai gali s ^ t i t * tokie |Lruwpare-
už Hmkrmi, T»i!dtfm« i r i+*mr» fnrtus: V\A g ^ į fa ^ ^ p į j ^ v a į , J^ į p <]> n ų " r*^ 

hfafrl fT^p naajfe faįšųg ir syeįkus, 
augajpįus ir ^OTųpje^įųs. Matė taip 
pftt įr tuos, fcųrįe s u g e l s už jį apa|ta-
Įąųdąmi g>-vyj3e paeiti, ir tuos, kurie 
taip sau gyveųimėlį paolorįaį pragyvens. 

Na, baigsią|e. 
Jėzaus mokslas apįe turtus yra 

toks, sulyg Bvaugelijų Įįu^ymo .ir svei
ko prpto pujfiftnjnao. 

^ Tiktas n^rą įr nępl į bųti nup4ėmjė, 
nes daiktas pe^aŲ būti nųoplėmė. 

Turfcuojiai nebus prakeikti tik u* 
tąi, kad jie turi turtų. Bet už Jtf-
^fdiškiuųą, u^ suii#ų<Joiiiųą turtu vien 
Uk saų, o ne Smoaįu. ią^ui, jie nepateks 
į am#ua gyvyje. 

Tųrtuoljąj, kurįe sau tiek tik sūnau-
j- dos, ki4* reil^a kasdięnįąui pądorįam 

S ^ T 1 , °. ^ . . ^ r t ą pabaudos 

ųz įsakymų p i l # W ir patarė tprtjjs vį 
sV§ sunaudoti žrrfSpnių Jaįuį. Yisųr, įįųfj 
Jėzus stnjprkė tartuo]iiųs? • smerj(§ė jups 

ne už tai, k/m1 jie turtingi? bet, £#4 be
širdžiai, skriaudikai, jie niekam gero ne
nori darytį. 

Tada jie sako, kąd Jė*us pasmer-| 
ke visokį vartojįmj|. Ir gatig prįpąžįsT 
ta, kad iėzus net pats vartojo turte,į 
nes valgė, buvo apsirėdę?,- Jįp pąt/s 
pripažįsta, kad J:ė$qs įr pats yartojo 
turįų tiek, kipk rpikįa ^avo pragyveni
mui. Taigi, reiškią, ne^aĮėjp Jp«us pa
smerkti vispkid turto va|įojimp. Jis-j 
galėjo pasmerkti ti^,bloga vartojime. 

Ir (Jar avi ue^an^nį. IJgiausįus 
straipsnius ra^ė "N-nos" apie Jėaąųs^ 

.-mokslą, ir prisivarė il̂ i to, jĮ^į 8lT^\ 
Evj^ngelijoms ne vis^i gįlįm# tikėti. A 
pie Jė-zaųs mpjislą ipes iį feįtur jpkių įi-

I 
. 

mųuotuxime» ^ ^ E y a n ^ ^ e I r i žmonių ląbuį, sujyf. J)įoVp į s a^uų , g į 
^ s 0} l$m.y% norą taį ŽTOgui vrą 
l$m «yj^u. . 

r T.ųvtuolįąj, J^irįe ąįsįžą^s savo tur-
tij *f$ vartojimo, be | i r valdvmo, tie 

.kvįeėiąmi būti artimiausiais Jėzaus mo-
kiWaifr ^o ąej^jais prie aukšeiausiqs to
bulybės, Iv^iaį su neturtingais ^vjais, 
apaštalais. 

Į$m jm* "N-J»0^? nsgalį tikėti, taj, 
nieW> apie Jė^ų iie nepį į įaųįįį. O jei 
meko nežino, taį t e p i pitų gujti ir už
baigtas, kriukis. 

Paskutinį dalyką jie U%į_ iįmjuitln-
gai. pastebėjoj kįd 'įTėzus skyręs žmpųes-
tik j dvi r ^ i : į tuos , kujie g a u s i n g ų 
ir kurie negaus. O Idtokįu ^kirtun^ų, į Į 



gfmtttm W~mmm fmmmsm 

LIETUVIAI AMERIKOJE 

; Sj 
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C I C E B O J E 
'K Vaikų Parodos. 

Lietuves moterys, kurios 
dalyvavo parodoje buvo la
bai nepatenkintos, nes- dova
nos buvo duodamos neatsiž
velgiant į teisybę. Pirmenybę 
turėjo komisijos gimines. 

J 
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Draugai Tautiečiai — 
Pasižiūrėkite Į Mane! 

"Atvažiavęs į šia šalį, maniau bu
siu palikęs visus džiaugsmus senoje 
tėvynėje — bet esu linksmas Ameri
koje dabar, nes radau puikumą 
HELMAR Turkiškų Cigaretu," 

y 

0 priežastis to, yra vienodas augš-
tas gerumas gryno Turkiško Taba 
ko esančio i HELMAR. Paprasti Ci-
garetai laiko paprastą ir tabaką, bet 
HELMARS laiko tik gryną Turkišką 
Tabaką. t / 

HELMARS 
yra absoliutiškai gryni 

HELMARS supekiuoti kar
tono skrynutėse, kad nelužtų 

Gumintojai aug.ščiausloa 
rų&es Turkiškų ir EįjyptiSky 

eiga re t y pasauly. 

30X£S cf lOmįO 
\ŠŠĖiM$Ž&*^ 

Birželio pamaldos yra i'aiko 
mos 2 sykiu į savaitę. Gegu
žines pamaldas žmonts skait
lį ngiau lankė, kaip V. Jėzaus 
Širdies pamaldas. 

JUBILIEJINIS SEIMAS. 
T ~ 

A. L. B. K. Moterų Są-gos 
nares ruoškii&es prie lOties 
metu Jubilejinio Seimo. 

Rugpjūčio 16-19-20 d. š. in.'' 
j vyks "Moterų Sąjungos 10— 
sis Jubįlėjinis Seimas Cliica^ 
go, IU. . * 

Dienos jau paskelbtas. Da-

CHICAGjJt D A K T A R A I 
NORTH SIDB. 

A. Bacevičiaus išleistuvės. 

, Federacijos Apskričio su
manymu ir Morth Sidėe Vy
čių kaopps darbu įvyko bįrijp-
lio 3 d. Jabai malonios išleis
tuvės pa* Ęacevįčiaus Cbica 
gos Federacijos Apskričio pir 
mininko ir nenuilstamo visuo 
menės veikėjo. 

bar reikia kuopoms ir ai*-1 A n t r a . d i e n y **»bai !»<** 
krtfiam* ruožtis šaukti susi- id'lvua f**P*bmm, ypač, 

kad tą dieną visose kuone ko-

Dr. S A Brenza 
UH SO. ASUh*XT, ATOTCK, 

Chicafo, 111. 
Fui.: 0 ryto iki 18 ptett % po 
I k t iki 3 po piat. • * •» vak. * l 
0:30 vak. 

į ^ y • mę« P. • Į • • " * , « • - • • f » »••• — - • •» : 

Parapijos pikniko g'aspadi-
j nės skaito valandas, kiek va-
1 landų yni iki piknikui. Jo* 
žada varžtuoti į Bergman's 
(laržjj. apie 4 vai. išryto, kad 
viską prirengus. 

Po kelių mėnesių atostogų, 
ši rytinių valstybių sugryžo 
p-nia K. Ifc*kuuskie*e. Matyt, 
kad rytai savo dainininkei 
buvo kibai išsiilgę, nes gra
žiai atrodo, tik ir kalba vien 
apie rytus. 

£orejp. 

ATITAISYMAS. 

fti 

r^URKISH 

C I C E R O 
1 žluikau gražiau 
š ias mal iavas go, 
riaušių kompant 
jų, gatavos ir no 
gatavos , o k a m 
reikal inga sutai
sau, gražiausių 
spalvų, nes dau
geli m e t ų esu 
patyręs mal iavo-
jime sula isau ple 

; sterį del mol ia -
; vojimo. norėdami gražiai lSpuošti 
[kambar ius krepkitės pas: 

STANLEY BUKAUSKAS 
1447 S. 50th Ave. Cicero. 

Jėjimas nuo 15 str., in rcar 

Phone Cicero 8003 
v - — i 

I i . HARRY TETER 
DENTISTAS J 

Setas dantų padaromas taip j 
kaip tik jūsų pačių dantys.{ 
Duodu gas. Pcr/ iuriu X-rav į 

3100 So. Halsted Str. " jį 

. 

Eemkite tuos biznierius, ku

rie dažniausiai garsinasi dien

rašty "Drauge", 

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

ANT NAUDOS. 

S. L, FABIONAS CO. 

"Draugo" m N-ry, V*i 
uyku Dieno« apyskaitoje įvy-
ko klaida. Buvo atspausdin 
ta: J. Kaukiene surinko aukų 
t-\02, 0 turėjo būti $29,02. 

Komitetas. 

ŽINIOS IŠ DETROITO, 
40 valandų atlaidai. 

* 

G*0, $ > , # ir 27 d. ir, Pet
ru bažuytioje įvyko 40 vai. 
atlaidai. Kunigų svečių buvo 
sekanti: kun. B. Uumsas, kun. 
Deksuis, kim. Upkus, kuu. 
O&auskns kun. Karu*is, kun. 
Valaitis; Įspūdingus pamoks
lus pasakė: gerb. kun. Br. 
BUHLŠUS, kun. Lipkus ir: kun. 
Lekams. Klebono kun. J. F. 
Jonaičio rūpesčiu viskas gra 
žiai pavyko. Parapijonai la
bui apgailestauja^ kad klebo
nas dar turi/slinkiai skau-

onas K o u l e v a n f ~9550"Tj<biiieia ranką}, o darbo gana 
dau 

rinkinius, rinkti atstoves, ga
minti naujus sumanymus, įne 
Sipmjs Sąjungos gerovei. 

Kiekvieną metą mūsų orga 
nižactją stiprėja ir žengia pir 
myn prie užbrėžto tikslo, tas 
įvyksta pasidarbavimu visų 
sąjungieciiĮ. 

Kadangi augant mūsų or
ganizacijai atsiranda ir naujų 
reikalų, kuriuos reikia aps
varstyti, išgvildenta del to y-
ra šaukiami Seimai' kiekvie
nų mct.j, kad visus reikalus 
sutvarkius kuogeriausiai. 

Seimo pasekmės priklauso 
auo skaitlingo delagaeių šuva 
jsiuvimo. Šiais metais, ypač 
kuopos ir apskričiai privalo 
suisti skaitlingai delegačių, 
nes sulaukusios lOfro Jubilė-
įinio Seimo galėsime perkra
tyti visų. lOties metų darbuotę 
ir nustatyti tvarkų tolimes-
ojam Ba jungos veikimui. Sj-

•aiet daug pasidarbavome Mo
terų Sąjungos Vajaus metu, 
prirašėme pdrą' Šimtų naujų 
narių. Tas padaryta pasidar
bavus smarkiau sajungietėms. 
Bet reikia kartu pastebėti, 
!vad reikėjo didesnį skaitlių 
•ariu prirašyti, nes daug mo
terų šioje išeivijos šalyje dar 
nėra prisirašiusių. Tas nerei
škia, kad mes sajungietes ne-
užtektkiai dirbome vajaus įne 
lu, tik parodo, kad dar nevi-
sos moterys supranta geros 
organizacijos svarbų ir laukia 
tolesnio laiko, kol bus aiškiau 
suprantama. 

Padarysime šį seimą, vienų 
pasekmingiausių, siųsdamos 
delegates ir g'amindamos nau 
dingus j nešimus mūsų organi
zacijos labui. 

Marijona 

TeiefooM Beelef 74lf 

Or, I. M. Feinberg 
Qydo »p»cljinal ^ooklM fyni • 

moterų lytiSkaa Itgaa. 
«401 MadUson Strret 

ilmrap. We«tero A*e. — UhJc»|ro 
į VolaDdoa: S—4 po platų 7—9 rak. 

^— 

į t r 

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
L1M31ENTAS 

Naudojama* nuo dJ»*i»n*iy nnariy 
ir muskulą. • 

Ntio skausmų krutinėję ;r f W i i y . 
Kuomet reumatizmafl ja«u muakulu* 

sutraukia i BHMĮB 
Nuraminimui drebančių, duran îų 

nauralgijoa gnaibymų.. 
Nuo ianarinimij ir numuiiraų. 

Nuo dieglių ir *kait«nų. 
Patrinkit juomi — Pravya akausm4 

ialin. 
Viauomet laikykit* bonkjj p© » « * — 

niekuomet negalit Jinotl, kada jis 
juma bus reikalinga*. 

35c. ir 70c nl bonką ąptiekoae. ( 
~ F. AD. R1CHTER ACO. 
104.114 Sa. 4th SU BrooUyB, N. Y. | 

809 W. 351h SI.. Ctiicago 
Tcl. Boolevard P611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RAšįTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus Ir 
• Parduodam Laivakortes. * 

• • ••——&«•——wm~~mmmmmmaa—i - * 

= 

S. D. LAOHAWICZ 
LKturls Graboriu* 
SS14 W. I3nl n . 

Olcago, IU. 
Patarnauja laldo-

tuTėae kuoplgiausia. 
Reikalą meldžiu at-
sišauktl. o mano 
darbu buaita užga
nėdinti. 

TeL OanaJ 1171 
U t t 

Pirmoji Komunija ir 
Dirmavone. 

Birželio 8 d. š.v. Jurgio ]>až 
njčioje 8:00 vai. ryte bas 
mokyklom vaikų pirmoji Ko
munijų. Somę laiky« J. M. 
V^yskiųias ir bus Birmavonė. 
Atvyks daug svetimų kunigų. 
Primicijos. 

Kun. M, F. Dalmanto iškiJ 
mingos primieijos įvyks l>irž. 
15 d. 10:30 v. sv. Jurgio t>až-
nyeioje. Pamoksle sakys gerb. 
kun. F. Kemėšis. Detroito ka
talikams reikėtŲ kuoskaitlią-
giausiai dalyvauti Šiose iškil
mėse. 

Po.rapijonas. 
- -• • " r " i i '.' , i r 

tmm> ~~m< 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS i 
Generalia Kontraktoriui, 
statytojas ir senų oamų 

taisytojas. 
4819 West 24-th Street 

Chicago, Dl. 

"S 

Ionijose buvo^ kitoniški pas
kirti 'ankščiaus susirinkimai. 
Laikas toms išleistuvėms su
rengti buvo trumpas, bet vis 
vien į vakarų, susirinko virš 
šimto žmonių. Tarpe svečių 
buvo matytis,iš daugelio ki
tų kolonijų Cliieagoje. 

Vietine Vyčių kuopa parū
pino malonų užkandį pn. Bra 
zaitis parupijao gi'a î̂ , muzi
kais programa, o kalbėtojais 
išreiškė niintis ir jausmus, kii 
rie yra visų Chieagos lietuvių 
veikėjų širdyse. 

Muzikalėj programoj daly
vavo dvi mažos mergaitės St. 
Martinkaite ir O. Valioniutė, 
A. Kaniiiiska*, M. Noibiute, 
viena mergaitė, kurios pavar
dės neteko sužinoti. Visi savo 
užduotį atliko lakui gražiai, 
ypač 'žavėtina buvo p-*>> Nor-
biute ir A. Kaminskas. 

Ponas adv. B. Mastauskas 
pirmasis turėjo kalbų, kaip 
ir visuomet taip ir tų dienų 
jisai gyvai ir jautriai nupie
šė p. Bacevičiaus veiklumų 
nenuilstantį pasišvenitmų ir 
linkčįo jam, kad jis Lietuvo
je rastų vienų geriausi daly
kų būtent tų laivų, kuris jį 
atgal j Amerikų .parvežtų. To 
liaus kalbėjo nuo Vyčių kuo
pos J. Paliulis ir įte&ė do-
jsroinų labai gražių plunksnų su 
paišeliu; nuo Federacijos Cen 
tro Valdybos ir nuo Aps
kričio kallH'jo kun. B. Bum-
Uis, Fe<leracijos sekretorius j-
teikdaJiHis garbės diplomų už 
fiuolutiuį darbų visuomenės 
dirvoje ir nuo Federacijos 
Cbieag»s Apskričio gTažų lai
krodėlį su parašu: Brangiam 

Tel. Bculevard 1160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 Soutn Herg&n Street 
Ohloago, 111. 

' — » — • ! ' • » I I I i . 1 

— ' • • 

Dr. Maurice Ka hn 
Gydytojas ir Oklmrg»« 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel. yards m* 

Valandom-
Nuo X0 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

1*1. Gostoraitl SffT 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

. 1191 K . 47-Ui at. 
Yalando* nuo g Iki l t dlaeą. nuo « 
lkl t vai. rak. Kadėilomia mmc t 

IU t TAI. po platų 

Dr. A.Račkus 
Gydytojas, ChirurMi, 0 b * 

tetrikas ir Specijalistaa 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS -
slUa U tx į k u M i 

«)—B* MAm parajaai rrHkaUu, 
R)— PaHJental ner.lkla .brtl. ra-

P%ard« 'OmU-mUĘ** (akmenla toliyja. 
Ir akmenla Jlapumo pualaje b« o-
peracijoa. av tam tikromla moka-
llAkomla pri«monamia b«i valataia. 

Apkurto»l#«M •uaratioa airdėjitna. 
«y4a> visokia* lira* pa.aekroinre.1. tr jU 

?t% ralk&l&a daxo rmarartiaj 
Pr«fe»U«nail patarnavimą teikia aavo 

otlm: 
1411 So. 50 Ave. Cicero, IU. 
OOaaui jUUUrytaa: kasdien i w I n l 

po plet Iki • vaL vakarą 
Nodellomla ir oaradomla ofiaa* 

nrtaa. 

f? 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR COIRURGAS 

4442 0o. Western Ave 
Telef. Lafayotte 4146 

M ąi 

Tel. Boulevard 3686 

P R A N E Š I M A S 

>flso Tcl. Bo-ulcvard #609 
Rezld. Tel. Dreael t l t l 

OR. A. A. ROTH 
RŪKAS GYDYTOJ AK m 

CHIUl RGAK 
^pi-<-JaUsita.s Moterišku VvTfMi^ 

Yaikų Ir vfenj chronišku Ilgę 

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

Yal.: l t—11 ryto: 2—€ »x> p*^ 
7—6 vąk. Ne4. l t — 1 | 4. 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDnOJASirCHIRURC^ 
Perkėlė savo ofisą po mim. 

3337 So. Morgan Str. 

VALANDOJ: 9—12 i i ryto 

ffno 2 vai. po piet iki 9 vak. 

Or. GHAfilES SEGAL 
Perkelt savo ofisą po anro^rlt. 

4729S. Ashland Ave 
SPBCIJ AUSTAS 

DUovų, Moterų Ir Yr*U hifn 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—I 
po piety: auo 7—I n imkai* 
Nedėilomis: 10 lkl 12. 

Telefonas Mlduay 2SM 
I I I Į — — — • | I J . I I • 

TeL Oanai 0257 Vak. Canal f 118 

OR. F. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandoa: 10 iki 12 ryte: 1 lkl I 
po piety: 6 lkl 9 vakarą 

Vulio ir utsisveikiiio kuosir,-
dingiain.siii. 

Ši,s vakarC'lis buvo f>egalo 
jaukus, žlnliagas ir vra pri 

joną Jokubaitė. j A. DaceviAiui, Auioriko.s U « - j J a r o d y m U f k a ( | ^ x:i6nmm_ 
M. 8. .Cc^rcTpinii. *uvių l^Iemci . ja 6-3-24. 8a - n § g d ' a r ] j ą um^ų yh,n9men( 

vo kalėjo kun. Uumža.s Jr i n o k a b u t i d ^ k i n g a > . g a r b i r K 

Ckicugos Jieiuviii vardu ir 
Amtniko.s Katalikų visuome
nes vardų išreiškė ir dokin-
gninjj p. Baoevičitii ir linkė-

PITTSBURGH, PA. 
Birželio 1 d. Sv. Kazimiero 

parapijos s\ckuneje buvo su-jjimus geriausio pasisekimo ii 

] 

rengia gerb. kun. Kazėnui ik 
luistuvių vakarėlis su j vairi ui 
progiiimu. Tame vakarėly ė-! 
me dalyvum^ vietinis parapi
jos elioi*as, tretininkų drau
gija ir mergaičių draugija, 
taipgi buvo daug svečių at
silankiusiu, iŠ ar^elinlrių. 

Gerb. klebonui kun. ICazė-
nui suteikta daug įvairių do
vanelių nuo draugijų ir pa
vienių parapijonų. Gerb. turu* 
tai nuteiktu kuogeriausių pa
sisekimų tolimoje kįelioneje, ir 
visų kaibėtojųr buvo pagei
daujama, kad gerb. klebonas 
sugrįžtų laimingai atgal. 

Žemaitis. 

• • T « M i 

. * • • • • • " * ' 
I M I •K^ - «^( 

Tai. Lafayetto 413S Į 

P L U M B I N G 

Maliarija. 
* • Piety-rytų Kutiopoje už 

registruoti 8 milijonai susir
gimų maliorija. l i ga i plėstis 
padeda cltintno stoka tose 
srityse. 

Kaipo lietuvy*, lletnvlapis Tisa-
4toa pataruaujų kaog«riaoala 

U. Y t s R A 
f IMS W « t Ha-tn Street 

Pragyvenimas brangsta. 
P^rtug*alijoje pragyveaiiuas 

nuo 1 sausio dienos pabrau-
Į y Jgo HUQ 10 iki 15 uųoiimei^ | triukšmingai pn. Bacevičiui 1 

tos energijos kuri žymi per 
tiek ilgų-metų p-ni Nausėdie 
ne savo kalboje pabrieže sa
vo kalboje Ui retų, p. Bacevi
čiaus dorybe kurį neieškoda
ma savo garbes atliks s'avo 
visus danbus kokie pasitai
kydavo ir jie butu maži, ar 
dideli. Ponas Brazaitis iš
reiškė linkėjimus nuo choro, 
gerb. klebonas kun. Urba 
taipat gražių liakejimų ir 
minčių piusakė pastebėdamas, 
kad išvažiavus p. Bacevičiui 
jo vietų bus sunkiai užpildy
ta ir beabėjo Cbicagos lietu
viai lauks ,io sugrįžant su pa
siilgimu. Ponas Bacevičius 
užbaigoje labai jautriai ir 
širdingai padėkojęs visiems 
už Jĝ rą. širdį vieno dalyko 
kad- tų brangių idealų ir tų 
brangių darbų jam išvažiavus 
nepamestum, liet kad k to-
li'aus dirbtume jaunuomenes 
srityje vyeittese ir Katalikų 
Vienybėje Federacijoje. Pasi
baigus vakarienei visi susi
rinkusieji tris kartus sušuko 

gani veikėjui nuo savęs lin
kime geriausios kloties įr grei 
to pasimatymo. 

Žemaitis. 
• • — 

SKAITYKITE IK PLATIN
KITE "DRAUGĄ" 

Telefonas Canal 723S \ 
PETRAS CIBULSKIS 

llaliavojlmn &ooUmktojia> 

0 A 2 Ų 
IR 

POPIEROS 
KHAUTUVE 

Nepapraotaa 
moau blanlo 
aasimaa rali 
Ida aa?lhlKka 

Kostamertams 

pataraavfma 
2S3B So LeftTitt St,r̂ -»« 

3 K 

' ' -

PIRMOS KOMUNIJOS Iii BIR
MA VONĖS PAVEIKSLAI 

{Ddielio formato) 

TURIME Pirmos Komunijos ir 
dirmavouės atminčiai daug gra
žių paveikslų. Juose yra vietos 

užrašyti priėmusio tuos Sakramentus 
vardą, pavardę, dieną,, metus ir vie
tą, klebono liudymui. 

Pasinaudokite proga. Kaina dabar 
pigi.'Galima gauti "Draugo" Jeny-
gyne; 

2334 So. OaMey Ave. 
' Chicago, Illinois. 

m 



SV. A N T A N O Parap . CICERO, 111. Į BERGMAN'S GROVE, RIVERSIDE, ILL 
Medeiioj " e Birz.-Jiine8d.1924 

PRADŽIA 11:30 A. M. 
V I S I I C I C E R O S P I K N I K A I . 

Puiki muzika, skaniausi valgiai ir žinai.... kas Bėgynės, Imtynės, Trnuktynes, Oi, ko da bus...! 
Kviečiame visus Cicerieeius, Chicagiečius ir Visus! 

KLEBONAS IR KOMITETAI. 

V I S I [ C I C E R O S P I K N I K E ! 

Kazimiero Seserų Vienuolyno i giau žmonių skaitomas. 
3 = * 

CHICAGO. — Federalis o-_ 
ro biuras šiandie nusako gied
rą; maža atmaina temperatu- j 
roję. 

RABINAS Už MOZĖS. 
ĮSTATYMĄ. 

koplyčios akmens pašventini
mo iškilmėse, kurios įvyks 
birž. 8 d. š. m. Nutarta vi
sos draugijos apsiėmė daly
vauti, išskiriant šv. Juozapo 
Globėjo draugiją, kurį tą die 

X Roselandieeiai džiaugia
si gaudami per paštą 4<Drau 
gą" kasdien reguliariai. Smar 
kiai. platinasi "Laivas. ' ' 

X Per Sekmines 8 birželio 

P A R D A V I M U I 
N A M A I , 

TIKRAS APSAUGOJIMAS; 
m 

na turės pikniką. Visgi kai-]c1-> į š v e n t i n u s kertinį šv. K a ' 

MILIONAS DOLERIU 
APGYNIMUI. 

vedantį ." šv. draugijos bažnytinę 
Keiškia, jei teismas jaunuo- liavą. 

liu ras kaltais, jiedu turi but Komis, narys. 
pilnai pasmerktu. 

KALBAMA APIE RUB-
SIUVIŲ STREIKĄ. 

P R A N E Š I M A I , 
Town of Lake. 

Chiteagoje lankosi 
nos rabinas Kook. Apie su- vo vėliavas: Liet. - kat. šv. 
imtus jaunus žmogžudžius, Kazimiero br. ses. draugijos 
Leopold ir Loeb, jis pažymi, bažnytinę vėliavą Aušros Var 
kad šiame atsitikime turįs but tų draugijos tą puošniąją A-

. Prisipažinusius jaunus stu- panaudotas Mozės įstatymą*: merikon'^kę vėliavą; Lietuvos 
dentus žmogžudžius Leopol-Į " A k i s u ž ak\ i r dantis už vėliavą regis ir mergaičių P . 
dą ir Loeb ginti teisme nu
samdyti du įžymiausi Chiea-
gos kriminaliniu bylų advoka
tai — I)arrow ir Bachraeh. 
Jifnlu sau pagėlbon ims <lar 
kitus reikalingus advokatus 
padėjėjus. , 

. Advokatas i)arro\v, anot ži-* 
Hių, nuo kaltinamųjų jaunų 

žmogžudžių tėvu jau gavęs 
2čįn.OO doleriu, Be to, jo dis
pozicijai pavesta vienas mi-
lionas dolerių. Tuos pinigus 
advokatai gali vartoti kaip 
jiems tinkamiausia, bi tik abu 
du jaunuoliu išgellįėtų nuo 
kartuvijų. 

Grand jury šiandie teisėjui 
Caverly įduos apkaltinimo ak 
tą. Tai bus1 atlikta viešai at-
viriani teisme. 

Abudu jaunuoliu tuotarpu 
randasi apskrities kalėjime, 
kur jiedu palengva pripranta 
prie kalėjimo tvarkos. 

tavo pinigų jelffu pirksi sekamus na
mus. 

ZKJ. n . n o j^viizivy,. T i a g i i va i - j PARDAVIMUI bizniavas namas i 
kurie nariai iosios dalvvans zimiero Seserų koplyčios ak-j ant Archer avė., pačiam centro BH-

_ _ ' J * vMijyauo J'. . . ghton Parko; yra fctora« ir 3 fle-
Palesti- iškilmėse. Nutarta turėti sa- men!> DUH suteiktas palaimini- t a l p o 4 didoiius kambarius; vieta mas su . avenė. S a k r a m e n t u ! ^ "***«£. wio bizniui; kaina u s, 

000 yra tikrai vertas $25,000; nere erei 
l i i t lke . T a m y r a g a u t a s J . E . .Wa v*su pinigų; savininkas Įmainys 

. i » i . a n* dviflečio; pamatykite, Šita, retai 
vyskupo leidimas. 

I Š K! I L M I N G A S 

PIKNIKAS 
R e n g i a m a s 

DRAUGYSTĖS D. L. K. KEISTUČIO 
Atsibus • 

. NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO 8 D, 1924 , 
NATIONAL DARŽE, RIVERSIDE, ILL. 
Pradžia 10 vai. ryto ir tęsis iki velninai 

Griež PHILLIPS muzika 

S S 

Apie liepos 1 žada sustrei- UiedrininluĮ ]9tos kuopos 
kuoti apie 40,000 darbininkų h u v o rengiamas kun. Martin-
ir darbininkių, dirbančių mo- k a l l s o rd in ių dienai vakadas, 
teriškus drabužius. Unija k u r i s im^° i v>' k U birželio S 
reikalaus didesnio užmokės- ( l > r m « * * • * toliau. Birže-
nio ir ątresniu darbo salynu. l i o 8 v a k a r o nebus, nes tą die 

(njti bus kertinio akmens Šv. 

AR ŽINAI, KAD 

Kornai lošia didelę role kas
dieniniam gyvenime? Komos 
ir komų stembai gali būti var 
tojami dirbime k rok molo, euk 
mus, aliejaus, klijaus, muilo, 
gumos, popieros, ee.lluloid ir 
uksuso. Ar žinai, k a d geriau 
šias tabakas rūkymui yra Tur 
kiškas tabakas, gi Hehnar ci
gare ta i kaip tik ir turi savy
je turkiško tabako? 

o~> 

Pravažiuojąs 
nežinomas piktartaris mirti
nai pašovė 47-os gatvės ,gat-
vekario konduktorių McLaug 
hlin gatvekar. sustojus. Kon 
duktorius mirė. 

w 

Hyd(> Parke dažnai suke
liami naiim gaisrai. Detekti-
vai teiriaujasi piktadarių. 

automobiliu KMiniero Vienuolyno koply
čios šventinimas. 

Kuriem turite pirkę bilietus 
— aižkvietimus tam vakariu 
malonėkite palaikyti, jie bus 
geri, tada, kuomet vakaras į-
vyks. Gi kuomet vakaras bus, 
pranešima vėliau. _ , 

Komisija. 

I E Š K O 

atsitinkant] bargreną, o nesigailėsite. 
• PARDAVIMUI dviejų augrstų mu
ro namas 2 fletai po 6 puikius kum 
barius; visus išbaigimai) kieto me
džio; karštu vandeniu šildomas su 
2 boileriais; su ais boksais Ir te 
ziniais pečiais; 6 metai kaip staty
tas neša geras randas; vieta lietu
viais apgyventa; savininkas eina J 
biznj todėl parduos pigiai; kaina 
$12,000 verias $10,000 pagal šių lai
kų. N 

PARDAVIMUI naujai statoma B 
kambariu vėliausios mados bunga-
low; furnu.su šildoma ir aržuollnio 
medžio iSbaigtmas; randasi Briglitnn 
Parke netoli Archer Ave , kaina $6.-
800, pusę pinigais kitus ant lengvų 
išlygų. 

Norėdami pamatyti virškinėtus 
namus atsilankykite dieną ar vaka
rais pas: 
BRIGHTON REALTY COMPANY 

J. Yu.«hkcwitz, vedėjas 
prie California 

Avenu«' 

Širdingai kviečiame visuomenę atsilankyti į mūsų 
rengiama pikniką ir užtikrinam iš kalno, kad busite 
pilnai, užganėdinti. KOMITETAS. 

PARDAVIMUI A D V O K A T A I 

B I Z N I S 

4034 Archer Ave 

PARSIDUODA FRL'KTIJ STORAS. 
Iš priežasties ligos greitu laiku 

turi but parduotas gražioj vietoj 
visokių tautų apgyventoj. Norin
tiems pirkti gera proga pasinaudoti. 

Antrašas: » 
10821 M iri liga n Ave. Roseland, UI 

t 

Telefonas Yards 2390 

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

(Buvęs Vilniaus ir Kauno Apy
gardų Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose 
Padaro visokius dokumentus. 
Duoda Lietuvos teisių patarimus. 
3113 S. Halsted St. Chicago, 111. 

PAIEŠKAU savo brolio Y Dani
levičiaus jis pirmiau įgyveno 14 Smi-
th str. Ansonia, Oohn Metai atgal 
siunčiau apdraustus laiškus, bet Jo
kio atsakymo negavau ir laiškai ne 
sugryžta. Jis pats ar kas apie jį 
žinoto praneškite šiuo adresu: 

K. Danilevlčaltr, 
Naujaskyrių mokytoja, 

Vandžiogalos Valsčiaus, 
Pašto Agentūra, 

Kauno Apskr. Lithuania 

NORI DIDESNIU 
l UŽDARBIU. 
Chieagoje mūrininkai unis-

bg.* užmokesni. Šiandie jiems 
tai iškovojo aukštesnę, už dar- j 
mokama $1.50 valandoje. 
..Paskui mūrininkus tokią 

pat užmokesni laimėjo ir tin
kuotojai. 

Kad taip, tai ir visos ki
tas namų statymo amatninkų 
unijos reikalauja daųgiaus už 
darbą. 

Tie visi darbininkai, kurie 
u i darbą gauna $1.25 valan
doje, mūrininkus ir tinkuoto
jus vadina aristokratais ir 
nori su jais šiandie susilygin
ti. 

Jei taip toliaus užmokesnys 
bus keliamos, tai trumpoj at
eity amatsinkai nepasitenkins 
$2.00 darbo valandoje. 

Čhieagos miesto majoras 
uždarytomis durimis tariasi 
apie pratvekariu sumiestinimą., 

PLATINK <4DRAUGĄ" 

BIRŽELIO PENKIOLIKTA 
DIENA. 

H v. Kazimiero karalaičio 
Draugyste To\vn of Lake pra
neša savo nariams, kad f>rau 
•rystes Šeimyniškas piknfkas 
"basket pienic , , bus S birže
lio dieną, 1924 m. ant 87 Be-
\varne H i H. Visiži nojant i pik
niką imkite gatvekarius Ash
land 87 ir važiuokite iki ga
lui, paskui reikia eiti į vaka
rus " W e s t u s " į artymą miš
ką. K. Wa!kowskas. 

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

NININKAS. 
Meldžiu kreipus antrašu 

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

Gary, Ind. 

PARDAVIMU] muro namas 
2 aukštų prie 30 str ir Union 
ave. storas ir 5 fl'atai po 4 
kambarius, elektra, gazas ir 
toiletai. raudos i mėnesį $120. 
Kaina $10,500. Pinigais $5,000 
arba mainysiu ant loto, gro-
sernės ar ant kito kokio dai
kto. 

JOS. AUCArTTS, 
751 W. 3tst Str. 

Phone Yards 6296 

YVEST SIDE. 

MARIJONŲ FARMON IŠVA 
ŽIAVIMAS. 

margas įvairus, linksmas ir 
smagus, kaip privalo būti v] 
durvasaris arba 15 d. bir/., 
lio. — Piknikas bus ne švkš-

•r 

tus, bet su dovanomis — ne 
nuobodus, nes su žaislais ir 
gražia smuiką, ne aTk*iiWf, 

Policija sugavo du plėšiku, ' n e s g e r o s vi^jos gamina skn-
kuriedu mėgino vakar rytą n\Uii valgius ir ne sausas, nes 
jsiįaužti į Drecker namus, 714^,kamįnės skanios girelės, tik-
No. Elmwood ave. [ r aį lietuviškos bus, : net kė-

=5=s Uos baekos ir ne bus berg-

— Kas bus birželio 15 }d.? 
— Kas bus f Berods bus š\ .• 

Trejybės šventė. 
— Taip, taip, bus šv. Tre

jybės šventė ir dar kas dau
giau. Tą dieną bus Akademi
jos Kėmėjų Draugijos antras 
metinis piknikas X a t i W I ¥•*• S ^ l u , o s Dlr*?Wi** n u " 
darže, Kiverside, ir bus t a i p i t a r 6 s u r e n g t i T ė v * ^ ^ ^ 

fannoje prie naujo vienuoly 
no išvažiavimą. Išvažiavimas 
įvyks birželio 29 d. Kas nori
te pamatyti Marijonų vienuo
lyną ir linksmai i tyrame ore 
laiką praleisti, įsigykite tikie 
ius iš Icalno. Tikietu; gialima 
gauti pas Spaudos Dr-jos na
rius. 

Kurie norite sykui važiuoti, 
tai prašomi susirinkti i Anš-
ros Vartų par. svetainę 9:.°>0 

NUŠAUTAS KAIPO 
PLĖŠIKAS. 

džios, nes visas pelnas eis 

LOS ANGELES, CaL, birž. 
6. — Du plėšiku čia mėgino 
apiplėšti vienuose namuose 
vakarėlin susirinkusius sve-
CTUS. Pakviesta policija. Vie- j 
nas plėšikas nušautas, kitas 
sveikas suimtas. 

Seserų Kazimjerieči.ų koply-
ios naudai. 

Tai bus birželio į 6 d. 

v • 
C 

NORTH SIDE. 

Bijželio 1 d. šv. Mykolo 
, par. sve t. tuo jaus po jaamaldų 

Policija tvirtina, kad nu- įvyko visų draugijų susirinki-
šautas yra kolegijos studen- mas extra sukviestas pasitari

mui kas link dalyvavimo šv. f** ^dM^yMiA^Jjh^LJJki . 

vai. 29 birž. iš kur visi " in 
y y corpore' eisime 'ant stoties 

18th st. ir Western ave. ir 
linksmai važiuosime farmon. 

Na-rys. 

GHICAGOS ŽINIOS. 
X West Bideje j zokristiją 

įsikraustė vagilius, bet jam 
nepavyko. Sugavo nabagėlį. 

X Brighton I?arke ^Drau-
gas i r La ivas" kaskar t , dau S L S E T S į J ? W S 

SALESMANAS 
Reikalingas liotuvys kuria moka 

angliškai, prityrimas nereikalingas, 
tokis kurte turi plačia pažinti savo 
apielinkej. Oątt uždirbti nuo $100 
iki S20O pardavinėjant musų aug-
štos klesos * lietuvių distrlkte prie 
Marquette Park kur ketinama pail
ginti gratvekarių linija 

Atsišaukite pėtnyčioj 
10 So. La Salle Str. 

Room 348 arba 
Telefonuokite Main 3933. 

Subatoj po pietų Ir nedėlioj atsi
šaukite ant propertės: 

71mos ir California Ave. 
Klauskite Mr. KNAPP 

PARDAVIMUI I S S T 
Ant greito pardavimo mūri

nis namas (bungalow) penki 
dideli kambariai, miegamieji 
porčiai, furnace šiluma. 

Atsišaukite: 
5617 So. Sangamon Ave. 

ANT PARDAVIMO namas 3«20 
So. Hoync Ave. 2 flatu po 4 kam
barius, elektra, gazas, maudynės ir 
kiti patogumai. Kaina $7,500.00. 
Talppat parsiduoda rakandai vertės 
apie $200. Atsišaukite šiuo adresu: 

K. ŠIMKAITTS, 
4040 So. Franctoco Ave 

Telef. Lafavfttc 4167 

PARDAVIMU! T O T A S -
tik 3 blokai nuo Jefferson'o miškų; 
lotas yra 30x125 ptdų; viota labai 
smagi; savininkas parduos už $600.-
00 pinigais ar išmokėjimais, pasima-
tykite su savininku sekančiu antra
šu: 

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
4034 Archer Ave , Chicago. IU. 

P I A N A S 
PLAYER SMAKAS. 

Paliktas storare. re^uliarė kaina 
$700 instrumentas pirmos kleeoa, su 
suoleliu, kabinetu ir 75 muzikos vo
leliais. Parduosiu už $100 ir $31 už 
storage. Esu be darbo dėlto pini
gai *nan reikalingi. Atsišaukite krau 
tuvėn: 
1880 Milwaukee ave. Klauskite Mr. 

ANT PARDAVIMO namas 
su 2 storais 4—G kambarių fla 
tai ant 24tos ari i Oakjey ave., 
rįarduosiu greitai, pigiai. At
sišaukite: * 

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

• r ' • = 

PARDAVIMUI ^roserne ir 
ir krautuvė įvairių daiktų. 
Krautuvė randasi prie lietu
viškos bažnyčios. 

Kreipkitės; 
So. 4dth Ct., Cicero, 111. 

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

G. BENDER 
2150 So. Hoyne Ave. 

PARSIDUODA bučernė ir 
gjosernė pigiai — gera vieta 
norinėiam dirbti viskas easli, 
aplinkui bureniės nėra. Atsi
šaukite; 

1444 W. 47th Str. 
Kamp. Bishop Str. 

Telef. Vincennes 6751 

l 

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

Room 904 — Tel. Kandolph 2900 
Vai.. Nuo 9 ryto Iki 5 po pleto 
Vakarais S20S So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1015 
Chicago. 

JOHN I. BA6DZIUNAS 
ADVOKATAS 

r 

v 

Atvažiuok Nedėlioję Į 

Marquette Park Terrace 
Čionais tai paskutinė proga nusipirkti augštos rū

šies properię Lietuvių Distrikte. Puikiausios propertės 
visoj Cliieagoj.. 

1 1 

Ant išmokesčio 
$12 

į mėnesi į 

Tiktai 
$175 

Cash 

Lotai po 
$590 
ir augsciau 

PAS R BIZNIO LOTAI 

Skersai gatvę nuo puikaus Marąuette Parko kuria
me randasi Gymnaisium, kur galima plaukyti, lošti bo-
}ę, turėti piknikus ir kitus pasilinksminimus arti šv. 
Kazimiero Vienuolyno. 

GATVEKARIĮJ LINIJA PRAILGINAMA 
TIESIAI į MARQUETTE TERRACE 

kas reiškia, kad čionai ši gra&i apielinkė sparčiai augs 
ir tie, kurie pirks dabar pasipelnys. 

VAŽIUOK NEDĖLIOJ TENAI. KUR VISI VAŽIUOS 

Visi važiuos į Marąuette Terrace, šiaur-rytiniam kam 
pe parklo musų reprezentantai prisisegę mėlynus ženk
lelius patiks jus. Dėlei jūsų parankumo musų automo
biliai stovės ant Western ave. ir Marąuette Road visą, 
dieną nedėlioję, jie jus nuvež. 

Lake Tovvns impr. Co. 
10 S. LA SALLE SIU., 

CHICAGO. 

V * b/ lHfl T l M M * TcllOBL 
IMM^A AbMtruktua. Pi*dar* pirkimo Ir 

*rtf«*lm« MKItemtafl Ir ItaUmJimm 
7 South Dearbom Street 
KOOM 15S8 TRIIJINE BL1)G. 

Telefonai Rami o I ph 3261 
(Vakarais: 2151 West 22 St. 
• Telefonai Ganai 1997 

i c. 
Į 

V. 
A . 

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

Metropolitan State Banko Name 
2201 W. ! ISnd S t Tel. Canal 609# 

i 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybės Va-
' Slnelonė Patarėju. 

Metropolitan State Banko Name i 
2201 West 22nd Street 
Telefonas Ganai 6690 

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

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

VAKARAIS: 
j$01 S. Halsted st. Tel. Blvd. 6775 

6—S v. v apart Panedėlio ir 
Pėtnyčlos 

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

Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Salle Street 
Kam baris 530 

Telefonas Central 6890 

Vakarais 3223 S. Halsted S t 
Telefonas: Yards 4681 

mtsmmBammsBtmmBmmamm 
Cel. Central 6200 

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

Room 011 Chicago Temple Bldg. 
77 W. Washington St. 
CICERO Ofisas: Panedėlio vak. 
1814 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5036 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 
8286 S. Halsted St. Tel. BouL 6787 

— 

J. P. W A I T C H E S 
L a w v e r 

LIETUTIS ADVOKATAS 
Dien.: D. 514—516—127 K. Dear-
boru St. Tel. Randotph 5584—5585 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 
Roseland Tel. Pnllman 6877 

t 
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